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صورة وتعليق

التطوع يف الرشطة والعالقات الشخصية
بـ ـت ـ ـ ــاريـخ  2006/1/29ق ـ ـ ــدمـ ـن ـ ـ ــا أوراقـ ـن ـ ـ ــا
ومـستمـسكـاتنـا من أجل الـتطـوع يف سلك
الشرطة إلى قيادة شـرطة محافظة بغداد
يف جــانـب الك ــرخ وبع ــد أن ظهــرت أسـمــاء
املقـب ــولـني لـم تــظه ــر أسـم ــاؤنـ ــا معهـم وال
نعــرف الـسـبب أو املــؤهالت الـتي اعـتمــدت
يف القـبــول ،وقــد قـيل لـنــا بــأن جلـنــة مـن
وزارة الـ ــداخلـيـ ــة تـ ـشـ ــرف علـ ــى ذلـك .مـ ــا
ح ـصـل أن أغلـب مـن مت قـبـ ــولهـم هـم مـن
غيـر حملـة الشهـادات الـدراسيـة والحظنـا
أن البعــض من أصحــاب احملالت القــريبـة

من الدائرة يقومون بدور الوساطة ما بني
املتقدم واملسؤولني.
نـطلب من وزارة الداخليـة التدخل يف هذا
األمر واعتمـاد جلنة بعيدة عـن احملسوبية
واملنـس ــوبيــة ألن أغـلب الــذيـن مت قبــولـهم
ك ــانـت اجمل ــامل ــة والـص ــداقـ ــات والعالق ــات
الــشخـصـيــة سـبـب ـاً يف اخـتـيــارهـم مـن دون
اآلخرين.

أحمد جاسم مزعل الباوي
عن مجموع من املتطوعني للشرطة

نداء إلى وزارة املهجرين واملهاجرين

ماذا حيدث للعراقيني يف أملانيا؟

جـســر البــاب املعـظـم ملك املــواطـن لكـن اللـصــوص استــأثــروا به فـعمــدوا إلــى ســرقــة أجــزاء
حديدية منه .فمن يحمي بقية اجلسور؟

النظام وااللتزام طريق التقدم!

سواق الشركة العامة لنقل املواد الغذائية بال رواتب منذ ثالثة أشهر

املطالبة بمحاسبة املسؤول
عن استرياد السكر التالف!

وصلتنـا رسالتان من سـائقي الشركـة العامة
لنقل املواد الغذائية تقول األولى:
إنـن ــا س ــائق ــو ال ـش ــرك ــة الع ــام ــة لــنقل امل ــواد
الغــذائيــة نتحـدى اإلرهـاب بعـملنـا وقــدمنـا
عــدداً من الـشهــداء من أجـل إيصــال الغـذاء
لـلعـ ــائلـ ــة الع ــراقـي ــة مـنـ ــذ سق ــوط الـن ـظ ــام
الـســابق وحتـى اآلن ،إضـافـة إلـى ذلـك نحن
ن ـسـلك ال ـط ــرق ال ـطـ ــويل ــة وال ـش ــاق ــة غـي ــر
املعتادين عليها سابقاً بسبب الوضع األمني
الـراهـن فمـا جـزاؤنــا؟ ومنـذ ثالثـة أشهــر لم
نـتـ ــسلـم الـ ــراتــب املقـ ــرر لـ ـسـ ــواق الـ ـشـ ــركـ ــة
بـاستثـناء مـئة ألف ديـنار تـصرف لـنا شهـرياً
والـتـي لــم تعـ ــد تـ ـسـ ــاوي شـيـئ ـ ـاً يف الـ ــوقـت
احل ــاض ــر ،فكـيف لـي أن أوزع ه ــذا املــبلغ م ــا
بني مولدة (الديـزل) التي تزودني بالكهرباء
مقـ ــابـل ( )30ألف ديـن ـ ــار شهـ ــري ـ ـاً و(تـنـكـ ــة)
ال ــنف ــط ال ـتــي ت ـبـلغ ( )6000آالف دي ـنـ ـ ــار و
(األسطوانـة الذهـبية) قنـينة الغـاز التي بلغ
سعرهـا ( )13ألف دينار إضافـة إلى مصروف
الـبيت واملـدارس أنا اآلن يف حـيرة ،مـن أمري
ولـو فكـرت بــاالستقـالـة فمـا مـصيـر عـائلـتي

والعـائلـة العـراقيـة؟ أوجه هـذه الـشكـوى إلـى
اجلهة اخملتصة يف وزارة التجارة.
الـرسـالـة الثـانيـة حتـدث فيهـا سـائق آخـر يف
الشـركة قـائالً :ذهبـنا بتـاريخ  2005/3/8إلى
سوريـا جللب مـادة السـكر املـكدسـة والتـالفة
إضــافــة إل ــى ذلك هـنــالـك تف ــاوت واضح يف
األكـيــاس مـن حـيـث الــوزن .ويف ســوريــا نفــد
الكــاز ولم نـستـطع ملء اخلـزانـات بـ(املـبلغ)
الذي خصصته الشـركة لهذه النقلة فدفعنا
ذلك من حسابنـا اخلاص الذي لم حتاسبنا
الـشركـة عليه حتـى اآلن ،وأنا اآلن ال أطـالب
بهـ ــذا املــبلـغ ألنه ذهـب خلـ ــدمـتـي وخـ ــدمـ ــة
امل ـ ـ ــواطــن الـع ـ ـ ــراقــي بـل أط ـ ـ ــالــب ب ـ ـ ــرات ـبــي
اخملصص فقط.
وأض ــيف إلـ ـ ــى ذلـك بـ ـ ــاس ـمــي واســم سـ ـ ــواق
الشـركـة بـأننـا نحمـل (م.س) مسـؤوليـة نقل
الـسكر الـتالف ألنه املـشرف علـى الشـاحنات
العراقية يف سوريا!

وصـل ــت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـصـفـحـ ـ ـ ــة
شـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــوى مـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــواطـ ــن
الـعـ ـ ـ ــراق ــي (أحـ ـمـ ـ ـ ــد عـل ــي
مـط ــر) املغـت ــرب يف أمل ــانـي ــا
ي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـيـه ـ ـ ـ ـ ــا وزارة
املـهجـ ـ ــري ــن واملهـ ـ ــاجـ ـ ــريــن
التــدخل إلنهـاء معـانــاتهم
مع احلـكـ ــومـ ــة األملـ ــانـيـ ــة،
يقول أحمد:
لقـ ـ ــد قـ ـ ــامــت احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
األملـانيـة بـسحب اجلـوازات
األملـ ــانـيـ ــة مـن املـئـ ــات مـن

الـع ـ ـ ــراقـ ـي ــني يف أمل ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ــا،
والس ـي ـم ـ ــا أول ـئـك ال ـ ــذيــن
دخلـ ــوا أملـ ــانـيـ ــا عـ ــام 1994
وال ــذين كــانــوا قــد مـنحــوا
اإلقامـة ( )51آنذاك ،واآلن
تـقـ ـ ـ ـ ـ ــوم (الـف ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدوف) –
احملكـمة األملـانيـة اخملتـصة
ب ـ ـ ــاس ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء الـالج ـئــني
الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــني وجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـحـ ـق ـ ـ ـ ـ ـي ــق مـ ـعـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
ويــذك ــرونهـم بــأن األوضــاع

أ .د محمد يونس

ال يكــاد يخلـو حـديـث من الـســؤال :أين
الـنـظ ــام؟ م ــاذا عـملـت ال ــدول ــة لـي ـس ــود
الـنظـام يف بلـدنـا؟ ثـم يتـداعـى الـسـؤال
مبق ــارن ــة بـني الـن ـظ ــام زمـن ال ـط ــاغـي ــة
صـ ـ ـ ـ ــدام وال ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــام (امل ـ ـنـفـلـ ــت) زمـ ــن
الـدميقـراطيـة احلـاليـة ،وبعـدهــا تصـدر
األحكام الظاملة والـال موضوعية يف هذا
اإلطار.
الكل يعرف ما هو النظام ،والكل مقتنع
أن النظـام زمن احلكم املـباد كـان نظـاماً
قسرياً مت فرضه بالقوة والشدة والعنف
عـلى عـامة الـناس وكـان مفتـوحاً (حـتى
أذن ـ ـيـه) لـلـخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن (املـقـ ـ ـ ـ ــربـ ــني
واحملـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــوظ ــني) أم ـ ـ ـ ــا الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام م ــن
ال ــدميق ــراطـي ــة احل ــالـي ــة فه ــو مـت ــروك
لقنـاعة املـواطن وشعـوره باملـسؤولـية من
دون فـرض أو إكـراه .فـاملفـروض أن يكـون
املــواطن العــراقي علـى درجـة كـبيــرة من
الـوعي وااللتـزام الطـوعـي فيحـاسب كل
م ــن يخـ ـ ــالف ال ـنـ ـظـ ـ ــام ويـكـ ـ ــون س ـنـ ـ ــداً
للمسؤولني يف تطبيقهم للنظام.
مـن أوضح ص ــور انـته ــاك الـنـظ ــام الـتـي
ن ـشــاهــدهــا يــومـي ـاً يف ال ـش ــارع مع رجل
املـ ـ ــرور .تـ ـ ــرى هـل يع ــتقـ ـ ــد اخمل ـ ـ ــالف أن

تـص ــرفه ك ــان بـط ــول ــة؟ هل يـتـص ــور أن
مخـالفـته البــائسـة كـانت انـتصـاراً علـى
ش ــرطـي امل ــرور؟ إنـنـي أرى اخملـ ــالف ــة يف
الـ ـشـ ــارع هــي لعـنـ ــة يجـنــيهـ ــا اإلنـ ـسـ ــان
لنفسه .إنـها ليـست انتـصاراً بل انـدحار
(أخالقـي) مـفجع وهـي لــطخ ــة س ــوداء
ل ـ ــذوقه .والـ ــواجـب تـثـمــني جه ـ ــد رجل
املـ ــرور يف قـ ــائ ـضـ ــة ال ـصـيـف وزمهـ ــريـ ــر
الــشتــاء ،يف عــواصـف التــراب اخلــانقــة
ويف سيول األمطار اجلارفة!
امل ــؤلـم أن احمل ــاف ـظـ ــة عل ــى الـن ـظ ــام ال
تعـتـمـ ــد علـ ــى الــتح ـصــيل الـ ــدراسـي أو
الـصفـة االجـتمــاعيـة فــأحيـانـاً تـشـاهـد
مـ ــواطـن ـ ـاً بـ ـسـي ـطـ ـ ـاً مبالبـ ــس شعـبـيـ ــة
مـتواضعة يقود مركبـته بانتظام ويلتزم
بـإشارات رجل املـرور ويتعـامل مع حـركة
الـ ـسـي ـ ــر ومع املـ ــارة بـ ــذوق عـ ــال .وتـ ــرى
أحيـاناً كـائناً –ال يستحق لقـب إنسان
–بهـيئــة فـخمــة مـن املالبـس واملـظهــر
لكنه يتصرف بحماقة وطيش وتهور.
ذات م ــرة كـنـت راكـب ـ ـاً مع زمـيل حـ ــاصل
عل ــى شهــادة املــاج ـسـتـي ــر يف الهـنــدســة
ويعــمل يف دائ ــرة كـبـي ــرة األهـمـي ــة .ويف
أحــد الـتقــاطعــات الـشــديــدة االزدحــام،

قـ ـ ــد ت ـبـ ـ ــدل ــت يف العـ ـ ــراق.
ويـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ـسـح ـ ــب
جـ ـ ـ ـ ــوازاتـهـ ــم األملـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
ويزودونهم ببطـاقة تعريف
جتـ ـع ــل م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـه ــل
تــسفـيــرهـم وإعــادتهـم إلــى
العـ ــراق .نـ ــرجـ ــو مـن وزارة
املـهجـ ـ ــري ــن واملهـ ـ ــاجـ ـ ــريــن
الـتـ ــدخل لـ ــدى احلك ــوم ــة
األملـانيـة لتقـليل الضـغوط
الـ ـت ــي نـ ـتـعـ ـ ـ ــرض لـهـ ـ ـ ــا يف
أملانيـا.الالجئني الـعراقيني
يف أملانيا

حيـث يتـســابق الـســائقــون بال ِإنـســانيـة
فال يـرحم أحـدهم اآلخـر ،جـاءت مفـرزة
مـرور لفك التشـابك العسيـر .أخذ رجل
املـرور ميـارس عمله بجـديـة يف فك ذلك
التشـابك فيشيـر إلى هذا بـالتقدم وإلى
ذاك بـ ــالـت ـ ــراجع ..وأشـ ــار إلـ ــى الـ ــزمــيل
املهـن ــدس ب ــاالسـت ــدارة قلـيالً فـتج ــاهله
(امله ـن ـ ــدس امل ـثـقف) ولــم يلــتفــت إلــيه.
وعـندمـا نبهتـه إلى ذلك أجـابني( :خلي
يـولي! منـو يسـمع كالم هذولـة) .سألته:
هل ك ـنــت ت ـتـ ـص ـ ــرف هـك ـ ــذا زمــن حـكــم
الـبعـث؟ أجــابـنـي :طـبع ـاً ال ،فقــد كــانـت
(احل ـ ــدي ـ ــدة ح ـ ــارة) ،قلــت :إذن أنــت مــن
الـ ـص ــنف الـ ـ ــذي ال يـفهــم ال ـنـ ـظـ ـ ــام إال
ب ـ ـ ــالـع ـ ـصــي ،والـع ـ ـص ـ ـ ــا وج ـ ـ ــدت لـغ ـي ـ ـ ــر
اإلنـسـان! .تــرجلـت من الــسيـارة وتــركته
من دون وداع .ولم أعـد إلى الـركوب معه
ب ــرغـم ع ــروضه املـت ــواصل ــة واعـت ــذاراته
املتكررة.
أمتنــى علـى جـميع املـواطـنني الـشـرفـاء
الــواعـني واملــدركـني ألهـمـيــة الـنـظــام يف
حـيــاة اجملـتـمـع ان يكــونــوا عــون ـاً لـلحق
ولل ـنـ ـظ ـ ــام دائ ـمـ ـ ـاً ،وأن ي ـ ــدع ـمـ ـ ــوا رجل
الـنظـام ويـؤيـدوه .وبهــذا نبــدأ خطــوتنـا
األولـ ــى يف طـ ــريـق تقـ ــدم وازدهـ ــار وطـن
احلضارات –عراقنا احلبيب!
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ردود وإجابات
عن قائمة هاتف غريبة عجيبة!
إشــارة إلــى مــا نـشــرته جــريــدتكـم الغــراء بعــددهــا
( )584يف  2006/1/22حتـت عنـوان (قـائمـة هـاتف
غــريبـة عجـيبـة) نـود إعالمـكم بعـد إجـراء تــدقيق
القــائمــة العـائـدة إلــى الهــاتف املــرقم ()8178178
والعــائــد للــسيــد (لـعيـبي عـبيــد عــطيــة) تـبني أن
الق ــائـم ــة الـتـي صـ ــدرت لله ــاتـف أعاله صحـيح ــة
وح ـسـب قـ ــراءات الع ــدادات الـتـي تـت ـضـمـن أج ــور
نـداءات صــادرة للهـاتـف النقــال علم ـاً أن القـسـط
الـ ـس ـ ــابق املـ ــرقـم  902لـم يـ ـس ـ ــدد وظهـ ــر يف حـقل
الـديـون ممـا أدى إلـى حتمل املـشتـرك أعـاله مبلغ
ديون إضافية.
هـ ـ ــذا ون ـ ـ ــود إعالم األخـ ـ ــوة املـ ـ ـش ـتـ ـ ــركــني الـكـ ـ ــرام
وبـضـمـنهـم ال ـسـي ــد ص ــاحـب ال ــشك ــوى أن مـب ــالغ
النداءات الوطنية للفترة من  7/1ولغاية /10/15
 2004تـضـمن أجــور النـداءات الـوطـنيـة واملـوبــايل
للـفتــرة أعاله وأن الـفتــرة مـن  10/16ولغــايــة /31
 2004/12مت فـ ـصـله ـ ــا يف حـقل خ ـ ــاص ب ـن ـ ــداءات
امل ــوب ــايل راجـني مـن امل ــواطـنـني الـتفــضل ب ــالعلـم
ومراعاة ذلك.

خمصصات أمناء خمازن
إشـارة إلـى مـا نـشـرته صحـيفتـكم الغـراء بعـددهـا
ذي ال ـ ـ ـ ـ ــرقـ ــم  584يف  2006/1/22حتـ ــت ع ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوان
(مخصصات أمنـاء مخازن شركـة الزيوت النـباتية
الغـته ــا سلـط ــة االئـتالف ووزي ــر الـصـن ــاع ــة غـي ــر
مخول بإعادتها).
نود إيضاح اآلتي:
ال يجـوز صـرف تلك اخملـصصـات اسـتنـاداً إلـى مـا
يأتي:
 )1مـن ـش ــور وزارة امل ــالـي ــة امل ــرقـم  1يف 2003/5/17
وال ــذي مت مب ــوجـبـه إيق ــاف جـمـيع اخمل ـص ـص ــات
واملكـافِـآت واالمـتيـازات األخــرى وبضـمنهـا حـوافـز
اإلنتاج واألرباح.
 )2ق ـ ــرار سل ـط ـ ــة االئــتالف رقـم  30يف 2003/9/8
أوقف الـعمل بجميع األنـظمة والقـوانني واألوامر
واملـراسـيم اخلـاصـة واحلـوافـز األخـرى املـمنـوحـة
للعاملني.
 )3مـنشـور وزارة املـاليـة رقم  1يف  2004/1/19نص
علــى جتميـد جـميع اخملـصصـات واملكـافـآت واملنح
واملساعدات وحصص املوظفني من األرباح.
مم ـ ـ ــا تق ـ ـ ــدم أعاله ف ـ ـ ــإنه ال ميـكــن جتـ ـ ــاوز هـ ـ ــذه
القـ ــرارات والـتـعلـيـمـ ــات إال بعـ ــد إصـ ــدار قـ ــوانـني
جديدة جتيز صرف هذه اخملصصات وغيرها.

اهتامات متبادلة
نـشـرت جـريـدتـكم بعـددهـا ( )571يف ()2006/1/3
حتــت ع ـنـ ـ ــوان (إته ـ ــام ـ ــات م ـت ـب ـ ــادل ـ ــة وم ـ ـشــكالت
التــدريـس اخلـص ــوصي تــستـفحل) نــود إعالمـكم
بـأن وزارتنـا وجـهت إعمـامهـا املـرقم  125يف /12/3
 2004مينع فيه الـتدريـس اخلصـوصي وبـأي شكل
من األشكـال وحتـت أي عنـوان آخـر مـن القيـام به
وشـمل ذلك املشـرفني التـربويـني واالختصـاصيني
وإدارات املـدارس واتخاذ اإلجـراءات احلازمـة بشأن
اخملالفني للتعليمات..

