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النجف/ عامر العكايشي 
لكـون الــسيـاحـة واحـدة مـن اهم
ركــــــائــــــز االقــتـــصــــــاد اصـــبح مــن
املفــــــروض العــمـل بهـــــا وتـفعـــيل
جـــمـــيـع الـــنـــــــــواحـــي االمـــنـــيـــــــــة
واخلــــــدمــيــــــة وتــــــوفــيــــــر االمــــــور
االساسـية جلذب الـزوار والسواح
واالرتقــاء بهـذه املــدينــة لتـصـبح
يف يوم ما احدى املدن السياحية
املهمـة يف العـالم،كمـا وان مديـنة
الــنـجف املــــــرشحـــــة بـــــان تـكـــــون
عـاصمة اقلـيم الوسـط واجلنوب
يف حـــال تــطـبـيـق الفـــدرالـيـــة يف
هـــــذه املـنـــطقـــــة . مــن اجل هـــــذا
وغيـره من االمور كـان " للمدى "
لقـاء مع مـحافـظ النجف اسـعد
سلطان ابـو كلل ودار بيننـا وبينه

محافظ النجف لـ)املدى(:
نحن عازمون عىل حتقيق الفيدرالية والنجف ختلو من البطالة

الـذي قــاربنـا علــى االنتهــاء منه
ال يراه، محـطة الكهربـاء الغازية
ال يــــراهــــا،  جـــســـــران علـــــى نهــــر
الفرات اليراهما، مدرسة جميلة
مجهـزة بـاحـدث اجهـزة الـتبـريـد
ال يـــراهـــا ! مـصـــايف مـيـــاه يف كل
مـنطقة ال يـراها، انـا اقول ان كل
هذا صحيح فـالوضع مـتعب ولو
اجنـزنـا بقـدر هــذه االعمـال الف
مرة ملا رآها املـواطن والسبب اننا
تـسلمنا مـدينة خـراب ، يف صباح
هـذا اليـوم قـد فـتحنـا العطـاءات
علـــى اكـبـــر مـــديـــريـــة شـــرطـــة يف
الفــرات االوسط ، ولــدينــا سبعـة
مــراكــز شــرطــة سـيـتـم بـنــاؤهــا ،
االعمــار مــوجــود فهــذه الـبنــايــة
الــتـــي جنلـــــس بهـــــا ومـــــديـــــريـــــة
احلـــدود التـي بجــوارنـــا وغيــرهــا
من املبـاني مت اجنـازه فعال ، وقد
قـمنــا بـتبـليـط الـشــارع احلـــولي
بـكلفــة اثـني عـشــر مـليــون دوالر
وانــارة طــريق جنف كــربالء ومــد
شبكـات اجملـاري لـسبعــة احيـاء ،
الــم يــــــر املــــــواطـــن كل هــــــذا؟ اال

يعتبر هذا إعمار؟.
* الــصحـــافـــة هـي مـــرآة الــشـــارع
ونـحن عنـدمـا نكـون يف أي مكـان
يــــطلــب مــنــــــا املــــــواطــنــــــون نـقل
معـــانـــاتهـم الـــى املــســـؤولـني ومـــا
نقلـته الـــى حـضــــرتك جـــزء مـن

تلك املعاناة .
- هــذا صحـيح ، ولكـني الـتقـيت
قـبل ايــام بــاحــد املــواطـنـني وهــو
يــشــتكـي مـن الــــوضع ومـن عـــدم
وجـود فرص عـمل مع العلم انـنا
قـــــــد وزعــنـــــــا مــن خـالل شــبـكـــــــة
احلمـايـة معـونـات الــى اكثــر من
عـشريـن الف عائلـة ، اضافـة الى
ذلـك فــــانـنــــا عـنــــدمــــا بــــاشــــرنــــا
بــتـــنفــيــــــذ مــــشـــــــاريعــنــــــا قــمــنــــــا
بـاالسـتعـانـة بـعمــال محـافـظـات
الــسـمـــاوة والـــديـــوانـيــــة واحللـــة
وكـــــربالء الن الــنجـف خلـت مـن
االيـدي العاملـة وهذا دلـيل على

عدم وجود بطالة يف احملافظة.

الـتـنــــوع يف العـــراق وقــــد جنحـت
العـديـد من جتـارب العـالم الـتي
حتتـوى علــى تنـوع عــرقي وديـني
كـــالهـنـــد واسـبـــانـيـــا وســـويــســـرا،
لــــذلك فــــانهـــا اذا مـــا طـبقـت يف
العــــــراق فـــــــانهــــــا ســتــنـجح بــكل

تاكيد. 
* لننتقل الى موضوع اخلدمات
واملـشــاريع ، فــانتـم تقــولــون اننــا
قــمــنـــــا بــتـــنفــيــــــذ العـــــديـــــد مــن
املـشـاريـع ولكن املــواطن الـنجفي
يقــــول انـنــي فقــط اســمع بــتلـك
املــشـــاريع امـــا علــى ارض الـــواقع
فـــــــــانـــنـــي ال ارى اال الـــتـــبـــــــــديـل
املــسـتـمـــر لـــرصــيف شــــارع جنف
كـــربالء ، كـيـف تعلـمــون املــواطـن

النجفي مبشاريعكم ؟
- مـا تفضـلت به صحيح ، هـناك
اشياء واضحة ولكـنها بعيدة عن
املــــواطـن ، فــــاملــــواطـن يـــشــــاهــــد
الــرصـيف ولـكن مـصفــى الـنفـط

عـدنـا اخـرى الـى الــوراء، ويف كل
حــال فــاملـطــار يـتكــون مـن ثالثــة
امـــور رئيــسيـــة هي بــرج املـــراقبــة
واملـــــدرج واحلـمـــــايـــــة امـــــا بقـيـــــة
القـضــايــا فـتعـتبــر اكـسـســوارات،
وهـــذه االمـــور الــثالثـــة  تـــوفـــرت
واحلـمـــد هلل وقـــد هـيـــأنـــا قـــاعـــة
لالســتقـبــــال واخـــــرى للــمغــــادرة
وتقــدم لنـا سـتمـائـة عـامل وفـني
ومــن مخـتـلف االخـتــصـــاصـــات.
ولكـن تبقــى هنـاك بـعض االمـور
ال بـــد مـن الـتــــوصل الــــى حلـــول
بـشـأنهـا سـواء مع وزارة الـنقل ام

االمريكان.
املــــدى / مــن املعــــروف انـكـم مـن
املؤيـدين للفـدراليـة هل مـازالتم
تـعــمـلـــــــون عـلـــــــى حتـقــيـقـهـــــــا يف

الوسط واجلنوب ؟ 
تبنيـنا هـذا املبـدأ ونحن عـازمون
علـــى حتقــيق الفـــدرالـيـــة النـنـي
ارى انهــــــا افـــضـل حل لـــتحــــــدي

ولـيـــسـت بــــاملـــسـتــــوى املـــطلــــوب،
فـــــالعــــالـم االن مـتــطــــور لــــذلـك
يـجــــــــذب الــــــــزائــــــــر او الــــــســــــــائـح
بخــدمــاته وحـــدائقه، ثـم اننــا ال
توجد لديـنا ثقافة فندقية لعدم
وجـــــــود معــــــاهــــــد مـــتخـــصـــصــــــة
بــالفنـدقــة واملطـابخ والـسيـاحـة،
حــتـــــى ان وفـــــداً مــن الــنـجف زار
بيـروت فـوجـد ان الفنـدقـة منهج

دراسي يف مناهج الدراسة .
* سـاقنـا احلـديث عن الـسيـاحـة
الى مطـار االمام علي )ع( ونحن
نـعـلـــم انـه يف مـــــــــراحـل امتـــــــــامـه
االخـيرة . السـؤال متى تتـوقعون
ان نـشــاهــد اول طــائــرة تـهبـط او

تقلع من مطار النجف ؟ 
- لالسف الــشــديــد انـنـــا نعـيــش
جتاذبـات كبيـرة، فبني االمـريكان
ووزارة النقـل والشـركـات العـاملـة
فــيه تـبــــاطـــــأ العــمل نــــوعــــا مــــا،
فكلما تقـدمنا خطـوة الى االمام

وحـــالـتهـــا يـــرثـــى لهـــا وآلـيـــاتهـــا
مــــســــــروقــــــة فـكـــيف نـــصـــنع مــن
الـنجف مــدينــة سيــاحيــة بهكـذا
امـكــــــانــيـــــــات وبهــــــذا الـــتفـكــيــــــر
والــتـعـــــــامـل مـع الــنـجـف ؟ ومـــــــا
يجعلـني اسـكت عـن كل هــذا هــو
مـن اجل احلـــركـــة االقـتـصـــاديـــة
الـتي يـنعـشهــا الــزوار يف املـــدينــة
ولـــوال ذلك ملـنعـت دخـــول الـــزوار
الـى املـدينـة اعـتبـارا من يـوم غـد
واقــــــــول لـلـحــكــــــــومــــــــة انــكـــم لـــم
تـعطـونــا حصـة الــزوار وال حصـة
الـــــــزيـــــــادة الـهـــــــائـلـــــــة يف سـكـــــــان
النجف، ولكن هل هذا صحيح ؟
فهـــؤالء الــشـيعـــة الـــذيـن كـــانـــوا
محـرومـني من زيـارة االمـام علـى
واالمــاكـن املقــدســة والــسيـــاحيــة
االخـــــــــرى يف الـــنـجـف يف عـهـــــــــد
النـظــام املـقبــور واقــوم انـــا اليــوم
مبنعهـم ايضـا ؟ وحتـى اصحـاب
الفــنــــــادق لـــم يحــــصلـــــــوا علــــــى
االربـاح املتـوقعـة فهـم يتقـاضـون
عــن كل زائــــر اثـنـي عـــشــــر دوالراً
فـقط تـشمل اجــور املبـيت وثالث
وجـبـــات طعــــام ولكـنهـم يعـملـــوا
الجل تـــســــديــــد القــــروض الـتـي
بــــــذممهـــم للــبــنـــــوك . عــمـــــومـــــا
العـمليـة مـازالت يف بــدايتهـا ويف
طــريقهــا الــى التـطــور ونــأمل يف

تشكيل احلكومة خيرا .
* كالمكـم هذا بـالنـسبـة للـوضع
احلـــــــــــــالـــــي، لـــكـــــن هـل وضـعـــــت
احملـــافـظـــة خـطـــة بعـيـــدة املـــدى

جلذب السياح والزوار ؟ 
- ان الـزائـر يحتـاج الـى خـدمـات
فنـــدقيــة وخــدمــات نقل وكــذلك
هــو بحــاجــة الــى االمــان اضــافــة
الـى االحترام مـن قبل السلـطات
او افراد السـيطرات اخلـارجية او
داخل املـدينة كي نـستطيع جذب
الزوار، واقـولها بكل صراحة لوال
وجـــود امـيـــر املـــؤمـنـني ملـــا قـصـــد
مـدينـة النجف احـد، فاخلـدمات
الفـنـــدقـيـــة لـــديـنـــا رديـئـــة جـــدا

ـ

االمـن الــسـيــاحـي لـتهـيـئـــة سكـن
الـــســـــائح واســتقــــراره ومــــراقـبــــة
الفــنــــــادق، وقـــــــد تفــــــاوضــت انــــــا
شخـصيــا مع ايـران خلـطــة علـى
االمـد الـبعيـد فليـست احلكـومـة
فقـط تفــاوضـت بهــذا الـشــأن بل
لـقــــــــد ذهـــبـــت انــــــــا الــــــــى ايــــــــران
وتفــاوضـت معـهم وانــا االن لــدي
مفــاوضــات مع الـبهــرة يف الـهنــد
والــشـيعـــة يف لـبـنـــان والـبحـــريـن
والكـويت وعـدد من الـدول،لذلك
نحـن نــشـــرع االن بـــامتـــام مـطـــار
االمـــــام علــي ونـــشـــــرع مبـــشـــــروع
مـدينـة مـتطـورة من اجل خـدمـة
الــــزائــــريـن، فــــالقــضـيــــة لـيـــسـت
بضربة عصا تتحول النجف الى
دبـي لـكـنـنـــــا نعــمل بــــاملـتــــوفــــر .
الـقـــــضـــيـــــــــة االخـــــــــرى ان واردات
الــنجـف التعــطـــى الـــى الـنـجف،
وكـذلك خـدمــات البلـديـة "وهـذه
نقـطة مهمة ارجو التاكيد عليها
" حتـــــســب عـلـــــــى عـــــــدد نـفـــــــوس
املــدينــة، فعنـدمــا يتـوافــد ثالثـة
مـاليـــني زائـــــــر عـلـــــــى املـــــــديـــنـــــــة
مبـنـــاسـبـــة وفـــاة الـــرســـول )ص(
فهل هــذا العــدد محـســوب علــى
الــــبـلـــــــــــديـــــــــــة ؟ كـال، ويف زيـــــــــــارة
االربعيـنيـة ميـر بـالـنجف عـشـرة
ماليــني زائـــــر وال حتــــســب علـــــى
البلدية ايضا، ويتوافد االن على
املــــديـنــــة خـمـــســــون الــــى سـتـني
مهـــــاجـــــر قـــســـــري مـن املـنـــــاطق
الـســـاخنــة، وكـــذلك تــوافــد عــدد
كـبـيــر مـن املــواطـنـني للــسكـن يف
الـنجف ســواء للعـمل ام للهجـرة
او غيـرها وكل هؤالء ال يحسبون
علــــى الــنجـف، انهــم يحـــسـبــــون
تعــداد الـنجف بـتــسعـمــائـــة الف
مــواطن اسـتنـادا الـى احـصــائيـة
عــــام 1997 ولكــن سكـــان الـنـجف
االن يتـراوح عــددهم بـني مليـون
ونــصف الــــى ملـيــــونـي مــــواطـن،
لــذلك ال تــوجــد للـبلــديــة هكــذا
امكـــانـيـــات، فـــالـبلـــديـــة صغـيـــرة

احلوار التالي :
* تعـتـبـــر الــسـيـــاحـــة الــشـــريـــان
الــنــــــابــــض للـكــثــيــــــر مــن املــــــدن
والـــــــدول ومحــــــافـــظــــــة الــنـجف
واحـــدة من املــدن الــسيـــاحيــة يف
العالم، ما الذي اعدته محافظة
الــــنـجـف الجـل جــــــــــذب الــــــــــزوار
والــــســـــواح مــن مخــتلـف انحـــــاء

العالم ؟
- اوال احملـــــــافــــظـــــــة قـــــــد وفـــــــرت
االمـــان، فـــالـنـجف االن معـتـــرف
بهــا يف كل العـراق بــانهـا مــدينـة
آمنــة وطـبعــا هـــذا ليـس بــاالمــر
الــسـهل . االمـــر الـثـــانـي تـــوفـيـــر
اخلـــــدمـــــات مــن مــــــاء وكهـــــربـــــاء
ونظـافة ومجـار وتبليط الـشوارع
واالعـتـنــــاء بـــــاالرصفـــــة وايجــــاد

متتاز محافظة النجف
بأهمية خاصة بالنسبة

لباقي محافظات العراق
حيث تعتبر العاصمة الروحية

ألكثر من اربعمائة مليون
مسلم شيعي يف جميع

انحاء العالم مما جعلها
مدينة سياحية مهمة، حيث

يقصدها السائحون
والزائرون كل يوم وباعداد

غفيرة .

املوصل/ مكتب املدى
يعد معمل الغـزل والنسيج يف مدينة املـوصل من اول املعامل التي انشئت
بالعراق النتاج االقمشـة واملالبس وذلك يف بداية اخلمسينيات من القرن
املـــاضـي حـيـث افـتــتح املعـمل انـــذاك بعـــد ان قـــامـت بــتجهـيـــزه بــــاملكـــائـن

واملعدات احدى الشركات الفرنسية
يقول السيـد فاروق الصواف مديـر عام الشركة العـامة للغزل والنسيج يف
املـوصل عن انواع االقمشة واملالبس التي تنتجهـا معامل الشركة حاليا ..
بـأن معـامل الـشركـة تنتـج يف الوقـت احلاضـر انواعـاً عديـدة من االقمـشة
واملالبـس التـي تغطـي جزءاً بـسيـطاً مـن حاجـة السـوق احملليـة وهي كـافة
انـواعــاً االقمـشـة الـقطـنيـة واخمللـوطــة والهمـايــون والبــوبلني والـشـراشف
والبـطــانيــات واقمـشــة اخليـم والبــولــستــر والـشــاش اضــافــة الــى الـشــاش
الطبي والبـاندج لسد حـاجة املؤسسـات الصحية والسـوق احمللية كما يتم
انـتــــاج املالبــس الـــرجـــالـيـــة والـــوالديـــة والـنــســـائـيــــة مبخـتـلف املــــوديالت

واالحجام يف معمل ولدي التابع للشركة 
وعن التطـورات الفنية واالنتـاجية للمعـمل يقول املديـر العام ... يف العام
1969 متت اضافة معـمل جديد يف نفس مـوقع املعمل احلالي اطلق عليه
املعـمل رقـم 2 ويف عـــام 1981 مت اسـتـبــــدال املكـــائـن الفـــرنــسـيــــة مبكـــائـن
سـويـسـريـة حـديثـة امـا اخـر الـتطـويـرات علـى املعـمل فتـمت يف عـام 1990

حيث مت فيه جتهيز املعامل باملكائن الروسية احلديثة
وبـخصـوص املعـوقـات والـصعـوبـات يـوضـح الصـواف بــان هنـاك عــددا من
الـصعـوبـات واملـشـاكل الـتي تعـانـي منهـا املعــامل االنتــاجيــة منهـا صعـوبـة
احلصـول علـى املــواد االوليـة الـداخلــة يف انتــاج االقمـشـة واملالبـس وعـدم
استـطــاعــة الـشــركــة احلـصــول علــى بعـض املــواد االحـتيـــاطيــة للـمكـــائن
االنـتاجـية اضـافة الـى مشكلـة كبيـرة اخرى وهـي تقادم املـراجل البخـارية
التـي تزود الـبخار الـضروري ملـاكنـات التـنشيـة وحتضـيرات الـنسيج كـما ان
االوضـاع االمـنيــة غيـر املـسـتقـرة تـؤثـر بــشكل سـلبـي يف عمـليــات االنتـاج

والتسويق
وحول عدد منـتسبي الشـركة يقول ان العـدد الكلي للمنتـسبني يف معامل
الغـــزل والـنــســيج ومعـمل ولـــدي يف املـــوصل ومـحلج كـــركـــوك يــبلغ 3564

شخصاً منهم 73 يف مقر الشركة

بعقوبة /عمر الدليمي

السابعة مساء..
وقــت يعـــــد مـثـــــالـيـــــاً يف مـــــدن
الـعـــــــراق كـــــــافـــــــة، لـلـــتـجـــــــوال
والــتــــســــــوق وقـــضــــــاء ســــــائــــــر

االحتياطات االخرى..
ففــي مـــثل هــــــذا الــــــوقــت مــن
النهـار تـكثـر حـركـة املـواطـنني
وتغــص الــشـــوارع بــــالقـــادمـني
والغـادين، ويكون  املـشهد على
اوضح مــــا يكـــون يف بـعقـــوبـــة،
املــدينـة احملـاطـة بــالبـســاتني،
هـل قـلـــت انـــنـــي احتــــــــدث عـــن
اعـــــــــوام خـلـــت، وصـــــــــارت طـــي
الـنــسـيــان أم ذهـبـت يف حــســرة
طويلة، مثلما هو اجلمال كله
مـــؤقت ويـبقــى  احلـــزن وااللم
يسم مسيرة احلياة العراقية.

اليــوم جتــد بعقــوبــة صـــامتــة،
هـــذا وان لــم نقل خـــرســـاء كـمَّ
عــطـــــرهـــــا وضحـكــتهـــــا املـــــوت
واخلـــــوف والقـلق الــــذي صــــار

رغيف يومها.
الــســـابعــة مــســـاء يف بعقــوبــة،
وبضعـة أشخـاص هنـا وهنـاك
وهم يتنـاولون علـى عجلة من
امـــــرهــم الـــصــمـــــون مــن فـــــرن
قــــــريـــب، أو بعــــض االطعــمــــــة
لـلـفــــطـــــــور مــن احـــــــد احملـــــــال

السابعة مساء يف بعقوبة ..

مدينة هناراهتا رهن اخلوف ولياليها ترقب للمجهول
املــواطـن مـطـمـئـنــاً يف حتـــركه
وذهابـه الى عمله وعـودته الى

اسرته ساملاً".
مجلـس احملــافـظــة الــذي شل
حـركته تـردي االمن يف ديـالـى
انـــــزوى يف ركــن قـــصــي وكــــــأنه
غيـر مـوجــود .. فلجــان االمن
فــيه وجلـــــان الــنـــــزاهـــــة وتلـك
الـتي تـشـرف علـى احـتيـاجـات
املــواطـن وكـــذلك فـــاعلـيـته يف

احلياة العامة كلها معطلة.
الكثيـر من اعضـاء اجمللس ال
يعـــرفهـم الـنـــاس وال يعــرفــون
الــنــــــاس هــم االخـــــــرون، بل ال
يعـــرفـــون زمالءهـم بـــاجمللــس
النهم ببسـاطة لم يزوروا مقر
اجمللـــس ســــوى مـــــرات قلــيلــــة
لــتــــسلــم الـــــراتــب أو لقـــضـــــاء
حـــاجـــة وقـــد نـــاقـــش اجمللــس
شـأنه الــداخلي وحـاول اتخـاذ

قرار وفشل.
وإذ لـم جنـــد رئـيـــسه حـــاولـنـــا
الـتحـدث الـى نـائـبه الــذي لم
يجـــد مـن وقـته احملــصـــور مـــا
بــني قـــــــاعـــــــة االجــتــمـــــــاعـــــــات
ومـكــتــبـه شــيــئـــــــاً يـخــــصــــصـه
لـلحـــــديــث عــن اكــبـــــر هــمـــــوم

مواطنيه وهو االمن.
هـــــــــــذا اجملـلــــــــس تــــتــــنـــــــــــازعـه
الـصــراعــات فكـلمــا أراد إقــالــة
مـــــــديـــــــر مـــــــا انــبـــــــرئ حـــــــزبـه

للتصدي للتغيير..
كتلـة احلـزب االسالمـي والتي
يـــبـلـغ عــــــــددهــــــــا 14 عــــضــــــــواً
انــــسحـبـت احــتجــــاجـــــاً علــــى
جتـــــــــــــاوز رئـــــيــــــــــس اجملـلــــــــــس
ـــــــــــــاتــه ثـــــم عـــــــــــــادت صــالحـــــي

فواصلت.
ضبـاط شـرطــة كبـار مـتهمـون
بخـــروقــــات يف مجــــال حقـــوق
اإلنــــســــــان ومــــــداء فــــــاســــــدون
يخـتفون وراء حـمايـة اجمللس
الـــــذي يـحق لــنـــــا ان نــــســمــيه
مـجلــــس االحــــــزاب ومـجلــــس
املـآرب التـي ابعد مـا تكـون عن
حـاجـة املـواطن، ولـذلك تـأتي
قـــــراراته تـــــابعـــــة لالحــــداث ال

صانعة لها.
وبـني كل ذاك يعـيــش املــواطـن
وضعـــــــاً صعــبــــــاً فـــيقــــــول لـك
طـبـيـب" انـنـي اخـــاف ان افـتح
عـيــــادتـي اخلــــاصــــة" ويــصــــرح

مواطن "اوقفوا القتل" 
الفـتـــات ســـود وبـيـض اتــسعـت
مساحة نعيها على جدار زمن
العــــراقـيـني.. اجـل لقــــد قــتل

سالمنا ومستقبلنا غيلة..
وإذ نظرت الـى ساعـتي وجدت
انهــا الـســابعــة مـســاء.. تلـفت
ميــيــنــــــاً ويــــســــــاراً ال احــــــد إال
بعــض الــصـــــــــــــــــــــــــــغـــار الـــذيـن
بـدأوا بدخـول بيـوت مكظـومة
.. وهــا انــا أوارب بــاب احـــزاني
صــــــامــتــــــاً بــــــانــتـــظــــــار غــــــد ال

يجيء..
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بيت فالن".
عــبــــــارات كـــــــان اللـــيل نـــطــــــاق
ترددهـا عبـر الهـواتف املـنزلـية
والنقالة قبل أكثر من شهرين
لـتـجعل الـنـــاس يف حـيـــرة مـن
امــــرهـم فـتـبـنــــى املــــواطـنــــون
جتــــربــــة حــــراســــة مـنــــاطـقهـم
ودورهـم السـكنيـة والـسبب هـو
"االشـاعة" الـتي تسـري ناراً يف
هــــشــيــم قـلق املـــــواطــن وعـــــدم
اطـمـئـنـــانه للـنـظـــام واجهـــزته
االمـنـيــــة إذ لــم يجـــــد حلــــوالً
ملشــاكله، وخلف كل ذاك قـوات
االحـــتـالل الـــتـــي يـحـــمـلـهــــــــــا
املواطن الوزر االكبـر يف مأساة
العــــــراق بعـــــدمـــــا تـخلــت عــن
دورهـــا ومــســـؤولـيـتهـــا كقـــوات
محتلـة شرعتهـا قوانني األمم

املتحدة.
ويف أكـثــــر مـن مــــؤمتــــر صــــرح
قائـد الشرطة بجـاهزية قواته
للـتصدي للـوضع االمني ومع
ذلــك فهــنــــــاك مـــن يقـــتل مــن
افــراد الـشــرطـــة دون ان يكــون
هنـاك ردود افعال منـاسبة من

زمالئه فكيف باملواطن؟
كــثــيـــــــرة هــي احلـــــــاالت الــتــي
اسـتــنجـــــد بهــــا املــــواطـن ولـم
يجـد من يـنجده ولـيس اسهل
من التعليالت وايجاد االعذار
عند طبيب يداوي الناس وهو

عليل.
محـــافـظ ديـــالـــى رعـــد رشـيـــد
املال جـواد الـذي ســألته املـدى
تقــيــيــمــــــاً مــــــوجـــــــزاً للـــــــوضع
االمـنـي يف احملـــافـظـــة حتـــدث

قائالً:
"الشك بـان احملـافـظـة تـشهـد
حتدياً امنياً منذ  التغيير  يف
نـيــســـان مـن عـــام 2003، وهـــذا
الـتحـــدي مـتـــأت مـن حقـيقـــة
تــنـــــــوع ديـــــــالـــــــى بـكـل ابـعـــــــاده

العرقية والطائفية. 
وهـــنــــــــاك جتــــــــاذب ســـيــــــــاســـي
مـصــدره هــذا الـتنــوع يف اطــار
من االصـطفـافـات الـتي تـصل

حدود  املواجهة هذه االيام.
لكـن هـنــاك مـتـــابعــة مـن قـبل
القــادة املــدنـيـني لالمـن وهــذا
يـــأتي مــرادفــاً لـعمـليــة تــأهـيل
القوات االمنيـة التي اصبحت
علــــى جــــاهــــزيــــة للـمــــواجهــــة
والـتــصـــدي إذ مت جـنـي ثـمـــار
ذلك يف افــشـــال اكـبــــر هجـــوم
ارهـابي تعـرضت له احملـافظـة
يف 27 نــيــــســـــان املـــــاضــي ومـــــا
يــحـــــــمــلــه ذلـــــك مـــــــن دالالت
وانعـكــــــاســـــــات علــــــى الـــــــواقع
االمـــــنـــــي بـعــــــــــــدمــــــــــــا اشــــــــــــاع
اإلرهـــابـيـــون بـــانهـم سـيـطـــروا

على احملافظة.
ــــــــــــا االن يف وضـع امـــــنـــــي انـــــن
مقــبـــــول ونــطــمح بـــــان يـــصل
األمر لالسـتقرار ومن ثـوابتنا
يف هــــــــــذا اجملــــــــــال ان يــكــــــــــون
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بفـصل نظـام أو دولـة، بل النه
مـا جـبل علـيه العــراقيــون من
تـــســـــامح وانـــســــانـيـــــة وشعــــور
وطـنـي حــاولـت قــوى مــاضـيــة

وحاضرة سحقه ففشلت.
"مـسلحـون مجهـولـون" تـعبيـر
تتداولـه وسائل اإلعالم كثيراً،
لكـنه بــالـنـسـبــة للـمــواطـن يف
بـعقــــــوبــــــة رعــب اســــــود يـــــشل
حـــيــــــــاتـه ولــــطــــــــاملــــــــا تـــنــــــــاقـل
املـواطنـون اخبـار شبـان صغـار
الــــســن يــنـــــسلــــــون يف زحــمــــــة
االعمــال وانـشغــال املــواطـنني
بتدبيـر لقمة العيـش لينفذوا
مــآربـهم وجـــرائمـهم بــدم بــارد
ودون ان يطرف لهم جفن، ثم
ميضـون- علـى مهل- حـيث ال
يـــســـــأل عــنهـم احـــــد، ودون ان
جتـــد خلـطـــواتهـم مـن اثـــر يف
الـــــوقـت الـــــذي يـعجـــــز رجـــــال
االمـــن حـــتــــــــى عـــن تــــــــوفـــيــــــــر

احلماية  الذاتية النفسهم.
قلـت لـ)عبــد الــوهــاب مهــدي(
ملـاذا انـت قلق، لـسـت أكثــر من
صــــــاحــب مـقهـــــــى صغــيــــــر يف
محلــة سكـنيــة صـغيــرة فقــال

محتجاً:
" كال .. لــيــــس األمـــــر هـكـــــذا،
والميكن الحـد ان يـقبل رأيك
هـــــــذا، ملـــــــاذا نـحـــــــاول ايـجـــــــاد

االسباب لقتل الناس؟
اال تـــــدري بـــــان غـــــالــبــيـــــة مــن
قــــتـلــــــــــــوا هــــم مــــن الــــنــــــــــــاس

البسطاء؟.
صـــمـــت ، ثـــم نـــــظـــــــــرت الـــــــــى
ســـاعـتـي.. كـــانـت تــشـيـــر  الـــى
الـســابعــة مـســاء يف بعقــوبــة..
بـعقوبـة التي كـانت حتـى زمن
قـــــــــريـــب قـــيـلـــــــــولـــــــــة بـغـــــــــداد
وضـحكـتهـــا  الـتـي تـنـــوس مـــا
بـــني اشـجــــــــار غـــنــــــــاء ومـــيــــــــاه

رائعة..
جــامعــة ديــالــى ومنــذ حــادثــة
مقـتـل ثالثـــة مـن اســـاتــــذتهـــا
وجـرح آخـر مـازال بـني احليـاة
واملوت ومـن ثم مقتـل آخر  يف
اليـــوم التـــالي، مـــازالت تــوارب
بـاب آالمهـا واحـزانهــا وقلقهـا
وخــــــوفهــــــا، بـل هلـعهــــــا علــــــى

فصولها الدراسية.
فـالكثيـر من االسـاتذة رفـضوا
اخلوض يف هذا الشأن عندما
طلـبـنـــا احلـــديـث مـنهـم ومـن
حتـــــــــدث قـــــــــال إنـه ال يـــنـــــــــوي
العـودة مـالـم تتـوفـر ضمـانـات

امنية على ارض الواقع.
طلـبـــة اجلـــامعـــة بـــدورهـم لـم
يــستــأنفــوا دوامـهم مـشـــاركني
اســــــاتـــــــذتهــم مــــــوقـفهــم مـــثل
خـفـــــــــافـــيـــــــش الـــــظـالم متـــــــــد

االشاعات رؤوسها..
"ذوو املالبـس الـســود قــادمــون

فخذوا حذركم"
"فـــــــرق املـــــــوت دخـلــت احملـلـــــــة
اجملـــاورة، فـــانـتـبهـــوا واخـبـــروا

املعتاد إذ يطمئن املواطن عند
وجــود الــشــرطـــة يف كل بلــدان
العــالـم إال يف بالدنــا والـسـبب
هــــــــو فـقــــــــدان الـــثـقــــــــة بــــــــاداء
األجهـــزة االمـنـيـــة مـن جـــانـب
والعالقة السيئـة االتهامية ما

بني  املواطن والشرطي.
فغـــــالـبـــــاً مـــــا يـكـــــون املـــــواطـن
ضـحــيـــــــة االعــتـقـــــــاالت الــتــي
تـعقــب  الــتـفجــيــــــرات دون ان
يكـون له دور سوى ان قـدره قد
وضعه يف هــذا املكــان ويف هــذا
الــــوقـت بــــالــــذات، هــــذا إذا لـم
يذهب املـواطن املذكـور ضحية

التفجيرات.
انـظـــر لــســـاعـتـي فـــاجـــد انهـــا
الـسـابعـة مـسـاء مـن عصـر كل
يـــــوم ميـــــر مهـــــدوراً مــن عــمـــــر
اكلــته احلـــروب وبـــدده اجلـــوع
واحلـــصـــــــارات والقـلق واملــــــوت

والغياب..
يــتـكـــــرر وبـــشــكل يـكـــــاد يـكـــــون
يـــومـيـــاً مـــشهـــد الـــدم هـــذا يف
بعقـوبـة.. املــدينـة الـتي كــانت
قـــبـل ســـنــــــــوات ثـالث خـلـــت ال
تعـرف شكل الـفرقـة ويتعـايش
علــى ظهــرانيهــا ابنــاء العـراق
بــكل قــــــومــيـــــــاتهــم واديـــــــانهــم
وطوائفهـم ويقتسمـون احلياة
يــســـراً وعــســـراًُ ولــم يكــن ذلك

التجـارية الـذي يكون صـاحبه
هــو االخــر قــد اسـتعــد ملغــادرة

املكان.
)عبــد مـحمــد( صــاحـب محل
للبقالة يقع محله يف منطقة
سكـنـيـــة وجتـــاريــــة علــــى نهـــر
خـــــريـــســـــان يعـلق حـــــول هـــــذا

املوضوع قائالً.
"لـقــــــــد صــــــــرنــــــــا نـخــــــــاف مـــن
بعـضنـا، نخــاف من الـسيـارات
الـتــي تقل شـبـــانـــاً صغـــاراً ألن
االغـتـيـــاالت  –كـمـــا نــسـمع –

ينفذها شبان صغار السن".
حـــالـــة غـــريـبـــة اسـتــشـــرت بـني
املـــــواطــنــني وهــي الـــــريــبـــــة يف
اآلخــــــر إذ الميـكـــن ان تخــمــن
مـــتـــــــى يـــنـــبـــــــري لـك عـــــــدوك
لــيقــتلــك مع انـك لــيــــس لـك

عداء مع احد .
فـــتـــــــرى الـــنـــــــاس يـحـــــــدقـــــــون
بـبعــضهـم يف محـــاولـــة لــسـبـــر
اغــــوار الـنــــوايـــــا مخـتــصــــريـن
الـــــــــوقـــت واخلـــــطـــــــــوات الـــتـــي
ميـــــضــــــــــونـهــــــــــا  يف االســــــــــواق

والشوارع قدرما يستطيعون.
إذ تـــتـلـفـــت ميـــيـــنـــــــاً ويـــــســـــــاراً
مـسـتغــربــاً ومــستــوحـشــاً قلــة
عـدد سـالـكي الـطــريق تـقتـرب
مـنك دوريــة للـشــرطــة، لكـنك
يــــــــزداد قـلـقــك عـلــــــــى عــكــــــس
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