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هــذا النـداء الـشــريف لـكم أيهـا
الـالهثــون وراء القـتل واإلرهــاب
لـكي تــرعـــووا وتتــوقفـــوا عن
ممــارســاتـكم االجــراميــة اليت
اصبح فيهـا القتل والـدمار حـالة
مشاعة وجتنحوا إىل منطق العقل
وتكفوا عن نشـب انيابكم الغادرة
يف جسـد هذا الشعب اجلريح الذي
مـــا زال يرتنـح من جــور احلـكم
الـديـكتـاتـوري الـبغيـض طيلـة

مخسة وثالثني عامًا.
يا شـرفاء الـوطن من رجـال دين
اجالء وشيـوخ عـشـائـر كـرمـاء
واصحاب ضـمائر اصالء نناشدكم
بشـرف وسرت العـراقيـات الالتي
يـسـتجـــرن بكـم وهن مـثكالت
بفقـدان الــزوج أو االبن نـتيجـة
حلـــوادث العـنف االرهــابـيــة ان
تتـدخلوا إليقـاف مسلـسل اجملازر
الـدمـويـة اليت يـذهب ضحـيتهـا

االبرياء يوميًا.
واعلـمـــوا ان مـن يقـــوم بهـــذه
االعمال الرببرية امنا يستهدف كل
مـا يتصـل بتعزيـز نهضـة العراق
االقتصادية والسياسية والثقافية

واالجتماعية.
وتـــذكـــروا علـــى الـــدوام بـــأن
االرهابيني يـدركون جيـدًا انه لو
استتـب األمن حتـى ولـو نـسبيـًا
وبــدأ الـشــروع بـــاالعمــار فعاًل
وهيـأت املـستلـزمـات املـطلـوبـة
لالنتخـابـات فـأن ذلـك سيفـضي
حتمـًا إىل حتقيق العـراق املنـشود
الـذي تـنتهـي فيه واىل االبــد كل
املمارسات اهلمجية املستهجنة اليت

آلـت إليهـا حــالتنــا السـابقـة من
تـدهــور اقتـصــادي امين لـتحل
حمـلها دولـة املؤسـسات والقـانون
ذات اجملـتـمع الـــسعـيـــد حـيـث
ختتفـي تدرجييـًا فيه الصـراعات

الطائفية والعرقية واالتنية.
يـا مراجعـنا الـدينيني سـواء من
البـيت الشيعي أو الـسين ال جتعلوا
سـكنة اجلحور يدمرون تالمحكم
الـذي ضـربتم فـيه اروع االمثلـة
يف التكـاتف احلميـم حتت خيـمة

اإلسالم الكبرية.
ال تفـــسحـــوا اجملـــال للـــدخالء
الـوافـديـن من خـارج احلـدود ان
يبثـوا مسومهم القاتلـة يف عوائلنا
العـراقية االمر الذي حيتم عليكم
واجبـًا مضافـًا ألفهام اجلـميع بان
اولئك الـوافـدين قـد استخـدمـوا
الدين وسيلة لتحقيق اهدافهم من
خالل تـنفـيـــذ خمـطـطـــاتهـم
الـشـريـرة اهلـادفـة بـاالسـاس إىل
اسـتبـاحـة دمــاء النـاس ظـلمـًا

وبهتانًا.
كمـا جيب حتفيـز مشـاعر الـناس
باجتاه التالحم واملساهمة الفعالة
يف بنـاء الوطن وصـواًل، إىل االتفاق
اجلـمـــاعـي مـن اجل )حتـــريـم
وجتـريم( اإلرهـاب واإلرهـابيني.
عند ذاك سيستتب األمن تدرجييًا
لكي يعلن األخيار عن بدء األعمار
مبـشاركـة كافـة ابناء الـوطن مما
يـؤثـر ذلك اجيـابيـًا علـى تـوفري
فــرص العـمل وتـشـغيـل فيــالق
العــــاطلـني وحتـــديـــد رواتـب
املـتقـاعــدين وازديـاد الـطـاقـة

التـصـديـريــة للـنفـط وزيـادة
العائدات بـشكل يتناسـب طرديًا
مع احلاجـة امللحة للمـال لتفعيل
امليــزانيـة اخلـاويــة كمـا يقـال
نــاهـيك عـن اسـتالم ملـيــارات
الـــدوالرات من الــدول املــاحنــة
املتوقـفة لذات االسباب وكل ذلك
سيـقودنا بـالنتيجـة إىل استكمال
توفـري مستلزمات االنتخابات من
رحم الـشعب بـشكل دميقـراطي

نزيه.
يـا شيــوخ عشـائـرنـا الغيـورين
انــاشــد كاًل مـنكـم واسـتحـلفه
بعقاله الذي ميـثل شرفه وشرف
عـشريته ان يـتحمـل مسـؤولـيته
االعتبارية ويـساهم بشكل فاعل
للعمل على احلد من تلك االعمال
االرهـــابيــة مـسـتخــدمـــًا ثقله
االجـتمــاعـي يف التــأثـري علــى
العـشـرية من خـالل مطــالبـتهم
بـــرفـض األرهـــاب وحمـــاربـــة
االرهـابـيني وعنـد ذاك ستكـون
وقفته مسجلـة تارخييًا يف اجندة
الــوطـن األم مــؤشـــرًا يف سفــر

البطولة اخلالد.
يـا اساتـذتنـا املبجلـني هو أيـضًا
دوركـم ضـمـن تــسلــسل االدوار
املطلوبـة يف جمتمعنـا احلالي من
خالل التـوجيه الـواعي املسـتمر
ألبنــائنـا الـطـلبـة بـغيــة خلق
الـقنـاعـات املـطلقـة لـديـهم يف
الـوقوف بـوجه كل من يـزيد يف
معــانــاة الـشـعب ويـســـاهم يف
اسـتالب لقمـة العيـش من افـواه

ابنائه اجلياع.

يا رفـاقنا يف االحزاب بـاعتباركم
طـليعـة اجملـتمع املـتنـور فــأني
اشعـر فعاًل باحلرج امامكم ألنكم
ادرى مبا اردت ايـصالـه إىل الناس
مين بـسـبب دوركـم النـضــالي
املـؤثـر تـارخييـًا بـاجملتـمع ولكن
حيـتــاج إىل مـضـــاعفـــة العـمل
وتنسيق اجلهـد الوطين والرتكيز
علـــى شـــرح وحتلـيل اهـــداف
االرهــابيـني من خـالل التحـليل
املـوضوعي حملتـوى تلك االهداف

الشريرة املغلفة.
واخريًا يا ابنـاء شعبنا االشم بكل
قـــوميــاته واديــانه وطــوائفه
واطيـافه الـسيـاسيـة علـينـا ان
ننـزل من بغلة التعـالي والكربياء
مسلحني حبـب الوطن إىل الـشارع
العــــراقـي ونــتعــــامل مـع كل
املـستـويـات مبــا يتنـاسـب معهم
لنـفهمهم بـاحلقـائق التـاليـة كي
تكــون تلك احلقــائق شعــاراتنـا
مجيعـًا منـذ اآلن وحتـى حتقيق
كل ما نصبو إليه بأذن اهلل وهي:

1ـ ان كل من يسـتهدف شيخًا مسنًا
أو كـادحـًا أو امـرأة أو طــالبـًا أو
عسكـريًا أو طفاًل هـو قطعـًا ضد

الشعب.
2ـ ان كل من يـستهدف مفصاًل من
مفاصل الكهربـاء أو املاء لتعطيل

تلك النعمة هو ضد الشعب.
3ـ ان كل من يسـتهدف انبـوبًا من
انـابيـب النفـط )مصـدر تـوفري
حاجات الشعب( هو ضد الشعب.

4ـ ان كل من يسـتهدف مـدرسة أو
مـركـز شـرطـة أو مـستـشفـى أو

معمال أو دائـرة حكومية هو ضد
الشعب.

5ـ ان كل مـن طالت يده التدمريية
الـبنــى التحـتيـة لـلبلـد أو احلق
االذى بأي مرفق هو ضد الشعب.

6ـ ان كل من ال يـريــد استـتبـاب
األمن يـساهم يف اطـالة أمـد بقاء
جـيــوش االحـتالل وهــو ضــد

الشعب.
اذن ملــاذا هم ضـد هـذا الـشـعب
املـظلـوم ال يـريــدون )لالمن ان
يــستـتب ولـالعمــار ان يـبتــدأ

وللشعب ان يرتفه؟(.
كل تلك التـساؤالت ميكن االجابة
يـبتدئ جبـواب حمدد واحـد وهو
بــسـبـب امـتالء نفــوس هــؤالء
االرهـابيني بـالضغـائن املرتاكـمة
وال يــريــدون هلــذا الــشعـب ان
يعيش حـالة الـرفاه االقتـصادي
واالجـتـمـــاعـي النه سـيكــشف
حقيقـة الـنظــام املقبـور كـونه
السبـب الرئيس يف دمـار ومعاناة
هذا الشعب طـوال الفرتة السابقة
مــن قــتل وجـــــور وجتــــــويع
وتـرويـض عنـد ذلـك سيــذهب
هــؤالء  الـسـيئــون إىل مــزبلــة
التـاريخ وهـم يعلمـون جيـدًا ان
مصـريهم يف يوم مـا هو يف خـانة

النبذ والنسيان.
خالصـة القـول هي دعـونـا نهب
مجيعًا حملاصرة هؤالء وتعريتهم
ونـبذهـم لكي تـتوحـد جهـودنا
حـتمــًا لبــدء اجملتـمع املـتقــدم

املزدهر.

أوقفــــــوا إرهابكم عن هـــــذا الوطن اجلريـــح
انــا اسـتغــرب مـن هـــذا الكـم مـن
االصوات اليت تتباكى على معتقلني
جـّلهم من ازالم وعـصابـات النـظام
الساقط وينسى القائلون واملتقولون
الدمـاء واجلرائم اليت ارتكبـها نظام
صـدام السـاقط فلم يهـب من العرب
أو مـن اجملتمع الـدولي احـد لنـجدة
عشـرات اآلالف من الـذين اقتـادهم
صـدام وعصـابـاته بـالشـاحنـات إىل
معـتقالت مل يعـرف احـد ايـن هي
حتت األرض أم فــوق األرض كمـا مل
يستطع احـد الوصول إىل احد منهم
حـتــى مسعــوا ان أوالدهـم صــاروا
عظـامًا هـنا وهـناك ومـنهم من مل
يتعرف على أي اثـر وهم مهندسون
ومـــدرســـون ومـعلـمــــون وطالب
وحـرفيون وكـسبة مـن مجيع فئات
اجملتمع. اعتقـد ان اخلالصة هي أي
شـيء وقع من قــوات احللفـاء جتـاه
املعـتقلني هـي اقل يف كمهــا وكيفهـا
ممـا ارتكبه النظام السابق واكثرهم
عصـابـات ومـرتـزقــة وال ارثي إال
االبرياء وهم قلة اما يف السابق فكان
العكس متامًا مل تتحرك من اخواننا
العرب أيـة شعرة أو هزة من وجدان
وعنـدما اعلم السيد رئيس اجلامعة
العـربيـة السـابق الدكـتور عـصمت
عبد اجمليد بان جرائم صدام ال تعد
وال ميكـن اصـالحهـــا الـتـف علـيه
االخطبوط حتى اقصي من منصبه
وال أدري بـسبـب العمـر أم ألنه قـال

كلمة حق يف ذلك.
لقد روى احـدهم وارجـو ان تعرف
من هو احدهم؟ بان املعتقلني بسبب
حوادث 1991 كـانوا يـستقـدمون إىل
قاعة معدة فيصيح الضحية بعد ان
يـرى املنظـر دخـيلك.. دخيل اهلل..
دخيل احلسني.. واهلل ما عندي شيء

فينهـر به اجلالد مستنكرًا ويقول:
قــول دخيل صـدام حـسـني حتـى
يقـوهلـا اماًل بــاحليــاة فريد عـليه
اجلالد )صدام حسني ما يلفي هجي

شكوالت...!(.
ديــر وجـهك إىل اجلهـــة الثـــانيــة
فـيـــدريهـــا فـيـصـــوب اجلالدون
رصــاصـــاتهـم يف مــؤخـــرة رأسه
ويسقـط الواحـد تلـو اآلخر بـهذه
الطـريقـة.. بـاملئـات وبـاآلالف ثم

يسحبوا إىل احواض احلامض.
ومن صــور التـصفيــات انه عنـد
التحقيق يف احلـاالت اخلاصـة يسلم
عـــدد مـن املعــتقلـني لكـل حمقق
ويـبــاشــر هــذا احملـقق مع هــذه
الـضحيـة مع كل ألــوان التعـذيب،
وبعـد ان يعجـز يف الـوصـول إىل أي
نتيجة أو أية حقيقة معينة يبحث
عنهـا فان هـناك أمـرا بالـتصفـية
علـى الـضحيـة بــدون أي دليل أو
جتريـم، فيخرج معه احملقق يف الرب
ويطلب مـن الضحيـة صنـع حفرة
بعــد ان حيـضـــر له ادوات احلفــر
ويباشر الضحية يف صناعة احلفرة
بنفــسه طيلـة سـاعــات وعنـدمـا
ينتـهي من الـعمل للعـمق املطلـوب
يــرمـيه يف رأسه ويــضعه يف تـلك
احلفـرة ويهيل الرتاب علـيه ويعود
فـيغلق واحـدا مـن امللفـات وهـذه
صـورة من صـور املقـابـر الفـرديـة
اليت مل تكـشف حتـى اآلن هـذا مـا
فعله مــسلم مبــسلم أو مــسلمـون
مبسلـمني.. وحتمـًا فان مـا قام به
االمـريكيـون والربيطـانيـون وهم
غري مـسلـمني اقل مـن ذلك بكـثري
بالـكم والكيف وقـد اعتـذروا وهم
يف حـالـة حـرب قـائمـة وحـارة أو
مـستعـرة حيـصل فيهـا مــا حيصل

ولكنهم مل يذحبوا فردًا، ولكن املثل
يـقول )الكـذب املصفط احـسن من
الصـدك املخربـط( وهذا هـو حال
االعالم والتبعة عليهم ألني أرى ان
هناك الكـثري من التقـصري يف ابراز
احلقائق للـمجتمع وللعـامل العربي
واالسالمـي ومــــواجهــــة محلـــة
املرتـزقة علـى التغـيري والتحـرير
الـذي قامت به قـوات احللفاء، ألني
ارى بـان االعالم مل يـنصـفهم حبق
والتضحـيات الـيت قامـوا بهـا إذ لو
الهم حلكمنا بعـد الطاغية احفاده
بعـد اوالده وال من احـد يـستـطيع
ان يغـري فيهــا، وتبقـى الـسفـينـة

غارقة يف القاع.
اعرضوا على العامل هذا الفلم الذي
شــوهــد به اجلالدون يـضــربــون
املــوقــوفـني العـــراة حتــى املــوت
بــالــسيــاط واحلــديــد وعنــدمــا
يـسـقطـون أو يـنتهـون يـرفـسـون
الضحـايـا بـارجلهم مبـا مل يتجـرأ
احــد ان يفعله جتــاه حيــوان! اني
ارى ان اجلالد إذا شـّخص أو اجملـرم
جيـب ان ينــال أكثــر من الـسـجن
وحتـى املوت ألن الـدم بالـدم ومن
الـضــروري تــطهـري اجملـتـمع مـن
اجملــرمـني والقـتلــة لـكي تـعيـش
االجيــال بــامـــان، وان التـســامح
والعفـــو غري مـطلــوب يف الـــوقت
احلـاضــر الننـا  منـر يف مــرحلـة
امتحـان عسـري من خالهلا يـتنفس
النـاس اهلـواء واحلـريـة واالمـان ان
شـاء اهلل.وإذا كــان هنـاك حـسـاب
فلـيكن بالتـسلسل حسب االقـدمية
وإذا تعـذر ذلك حمليـًا فلتـشارك يف
ذلك دول أخــرى ضــد اجلــرميــة

املنظمة السابقة واحلالية.
مواطن

ملاذا التباكي على ازالم النظام السابق

تعـد املخدرات احد اهم اسباب وقوع اجلرمية
يف العامل، وتكشف التقـارير الطبيـة وتقارير
الشـرطـة ان اغلب حــاالت السـرقــة والقتل
والسطـو املسلح واالعـتداء واالغتصـاب، ناتج
من تـناول كمـيات معيـنة من هـذه املخدرات
وعلى اختالف انواعها واساليبها، وهلذا تسعى
الــدول اىل مكـافحـة املخـدرات وعـدهــا من
اجلـرائـم الكـربى اليت تهــدد االمن الــوطين
والقومـي، وترصـد الدول ماليـني الدوالرات
من اجل السيطرة والقاء القبض على صانعي
ومـروجـي ومتنـاولي هـذه املخـدرات، بل ان
قـرارات يف بعض دول العـامل سنتهـا قوانـينها
احلكم بـاالعـدام علــى التجــار واملتعـاطني.
وتـرى الدراسـات احلديـثة ان املخـدرات مادة
مسيــة عــاليــة الفعــاليــة وان أي زيــادة يف
اجلرعـات الطبيعيـة تؤدي اىل الوفـاة وهناك
احـصاءات كثرية تـشري اىل ان الدول املتقـدمة
هلـا حصــة كبرية مـن متعـاطي املخـدرات يف
الـوقت الذي تـؤكد فيه دراسـات اخرى اىل ان
الدول املتقدمة هلا حـصة كبرية من متعاطي
املخـدرات يف الوقـت الذي تـؤكد فـيه دراسات
اخرى اىل ان الـدول الفقرية تكثر فـيها جتارة
املخدرات فـضاًل عن تعاطـيها، ونتيجـة لذلك
فقـد مت فتح مـراكـز متخـصصـة حكـوميـة
واهليـة، عيـادية وارشـادية ملعـاجلة مـدمين
املخـدرات الــذين حيتـاجـون اىل وقت طـويل

نسبيًا حتى يتخلصوا من عادة تعاطيها.
ويف الـعراق، كـانت الـسيطـرة متـوافرة عـلى
املـنافذ احلدودية ومـصانع االدوية وخمازنها،
اال ان االنفالت االمين والـسيـاسي واالخالقي
زلزل كـيانـات وثبت كـيانـات، ولعل ظـاهرة
تسـرب االدويـة من املخـازن وجلبهـا بطـرق
غري مـرخـصـة ومـشـروعـة قـد جـعل من
الـسهـولـة مبكـان تنـاول أي نـوع من املخـدر
وبأسعـار ال تكاد تـذكر فـأصبحت معـروضة
على الطـرقات، ومن أي نـوع تريـد، وظهرت
ازاء ذلك مـشكالت كـثرية لعل اهمـها ظـواهر
القـتل والتـسليـب والسـرقـة يف وضح النهـار
فـضاًل عن الــسطـو املـسـلح واالعتـداء علـى
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يف التـوعية واالرشـاد وابراز اهلـمة والصـرامة
والـشدة ازاء كـل املخالفـني واجملرمـني وكذلك
سيربز دور وزارة الـصحة مبؤسسـاتها املختلفة
وان تـأخـذ علـى عـاتقهـا التـثقيف واالرشـاد
واجيـاد الـسـبل الكـفيلـة بـاالرتقـاء بـالـواقع
الصحي ومكافـحة تسريـب االدوية ومالحظة
خمـازنهـا والسـيطـرة عليهـا وان تـؤلف جلـان
نـزيهـة ملـراقبـة سجالتهـا، كمـا ان دور وزارة
الـرتبيــة ووزارة الـتعـليـم العــالـي ان تبـينــا
لـطلبـتهمــا مضــار وخطـورة املخـدرات علـى
السلوك االجتماعي وعلى الصحة العامة اذا ما
اردنا انشاء جيل حقيقي يتمثل اخللق الرفيع
واحلـريـة والــدين، كمـا انه ينـبغي ان يكـون
هنــالـك دور لالعالم مــوزع علــى الــصحف
واالذاعــة والـتلفــزيــون بـربامج وتقــاريــر
وحتقيقات تـذكرنا  لـلمخدرات من فعل سليب
على الـتنشئة االجتمـاعية والرتبية واالخالق
الفـاضلة فضاًل عما حتتـويه من مسوم تعرض
احلـياة اىل خـطر املـوت وحنن بـأمس احلـاجة
اآلن اىل انـسـان صـاح يـعمل خلـدمـة العـراق،
إلنـسان ال ميـوت بفعل خمدر يـأخذه للخالص

من مشكلة قد يكون حلها يف متناول اليد.

احملـارم، حـيث يكـون الـشـخص هـذا فـاقـدًا
لـوعيه وادراكه، وهنا تربز مشكلة اجتماعية
واخالقية كـذلك، فإن شـخصًا كهـذا  سيكون
مـهيئـًا متـامــًا للقيـام بـأي عمل ختـرييب او
ارهــابـي وعنــدذاك كـيف سـيكــون رد فعل
االسرة ازاء جـنوح بهـذا الشكـل فهو حبـاجة
دائمـة اىل املخـدر كمـا انه حبـاجـة دائمـة اىل
املـال الذي يشرتي به املخدر وهنا سنكون ازاء
مــشـكالت تـتجــدد وتـتـــواصل و مع وعـن
مشكالت آخـر، كل ذلك بفعل هذه املخدرات.
واذا فــرضنــا ان ذلك ال يـتم وال يـصـل اليه
املدمـن اليس من حقـنا ان نسـأل عن مصريه
االنـساني، هل نرتكه يدمر نفـسه كما تتدمر
كريات دمه كل دقيقة او ليس من واجبنا ان
نـصحح االخـطــاء قـبل حــدوثهــا، واذا مــا
حدثت اوليـس من الواجب كـذلك ان تراعي
من هم ابـناء جلـدتنـا وابنـاء وطنـنا الـذين
عاشوا الـويالت واملرار. امل حين الوقت ليعود
االنسان اىل وعـيه ويرى احلياة بـشكل جديد
بعـدما غـابت عن عيـون النـاس كل مرارات
املـاضي القـريب.. هنـا سيـربز دور الشـرطة
ممـثلة بوزارة الداخلية ان يكون هلا دور مهم

 احلبوب املخدرة .. تيه يؤدي اىل اجلرمية 
تعترب االتصاالت من اهم املشكالت
احليوية يف عصرنا احلاضر، واليت
تـستمـد اهمـيتهــا من ارتبـاطهـا
مبختلف جمـاالت النشاط البشري.
فمن منـا ال حيتـاج يف ابسـط امور
حياته الـيومية لالتصال يف سبيل
احلصـول علـى معلـومـة ختصه؟
ومن منا مل تتـأثر مصـاحله يوماًُ
ما نـتيجة غيـاب االتصاالت؟ وكم
من مـوقف يـكون صـاحب الـقرار
فـهي عــاجـــزًا عن اختــاذ قــراره
بـسـبب عــدم حصــوله علـى مـا
يريد؟ ولذا نرى ان التطور املذهل
يف تقنيـة وسائل االتصال مبختلف
اشكـاهلــا واستخـدامـاتهـا، احـدث
طفرة كبرية يف ابتكـار العديد من
تلك الوسـائل واالشكال يف خـدمة
البـشـريــة يف كل مكـان وزمـان،
وذلـك بفـضـل احلكــومــات الـيت
حتـرص وتتفانى من اجل شعوبها
والبـشــريــة مجعــاء، مـن خالل
تشجيع ودعم العلماء ومساعدتهم
بتـــأسيـس مــراكــز الــدراســات
والبحـوث العـلميــة لتحقـيق تلك

االهداف.
ومن مـنظـور آخــر رأينـا حكـام
العهــد االمـي البــائــد يـضعــون
احلـواجـز واجلــدران ملنع دخـول
هــذه الـتقـنيـــة، ليـس يف جمــال
االتصـاالت فحــسب، بل يف كـافـة
اجملـاالت العـلميـة االخـرى، وذلك
امعـانًا يف حرمان شعبنا من كل ما
يفيـده ومـا يـرفـه عنه، اذ كـان
الـنـظــام قــد حـصـــر تقـنـيــة
االتصـاالت واستخـدامهـا يف دائرة
ضيقـة ختـدم مصـاحله ومصـاحل
اتبـاعه، وألغـراض خمـابــراتيـة
وجتـسـسيـة علــى ابنـاء الــشعب

وإلدامة حكمه الظامل.

ان احلافـز الذي دفعين للكـتابة يف
هذا املوضـوع، هو رؤييت من ابناء
شـعبنـا مـتجمهـرين امـام مـكتب
استعالمـات بـدالـة )الغـديـر( يف
بغــداد اجلــديـــدة لالتـصــاالت
اهلــاتفيـة، فـوجــدهم يـشكـون
مـتــذمــريـن مـن عـــدم اصالح
هـــواتفهـم رغـم مـــراجعـــاتهـم
املتكررة ومرور مدة قد تزيد على

الشهر او اكثر.
حاورت بعضًا من هؤالء املواطنني
للوقـوف على مـشاكلـهم اهلاتـفية
مع الدائـرة والتاخري يف تـصليحها
وتكرار الـوعود دون جـدوى بعد
ان اعلـمــتهـم بــــأنـين صـحفـي
وسـأكتب عن قـضيتـهم ونشـرها
مـــدعـــومـــاًُ حبـــريـــة الـنقـــد
)الـكالسنــوت( اليت اتـاحهــا لنـا

النظام اجلديد.
وبعد االستـفسار، افـاد بعضهم ان
عّمــال الــصيــانــة ال يــشعــرون
بــاملسـؤوليـة ومل يبـذلـوا اجلهـد
واالهتمام وان قام احدهم بالعمل
فلــم يكـمـله، وبعــضهـم يقـــول
للمـواطن اذهب فـأنا سـأحلق بك
ومل يأت احـد املواطـنني يقول ان
االكـرامية ميـكن ان تكون فـاعلة،
ومـواطن آخـر يقـول ا ن العـامل
يــريــد ان اهـيء له سـلمــًا )درج(
وآخـرون يـدعــون ان الكـيبل مل
جيــر تـصلـيحـه منــذ مـــدة غري
قصرية، واتهامات اخرى وغريها.

وبهـدف اسـتكمـال املـوضـوع من
كــافــة جــوانـبه والــوصــول اىل
احلقيقة، شرحت لـشرطة محاية
املنشـآت رغبيت يف مقـابلة املـدير
املسؤول يف الـبدالة بعـد ان قدمت
له هوييت الصحفية فأخذها ذهب
اىل املـديـر، وبعـد دقـائق قـليلـة
جـائين وقـال لي: اتفـضل استـاذ،

ان املدير يرحب بك.
اجتـمعت مع املهـندس فـاحل خلف
)ابـو حيـدر( املـديـر املـسـؤول يف
البـدالـة ونقـلت له مـا دار بـيين
وبني املــواطنـني بكل صـراحـة
ومعـانـاتهـم اليـوميــة من خالل
مـــراجعـتهـم املـتكـــررة إلصالح
هـــواتفهـم دون جـــدوى، فقـــال
الــرجل وبـوضـوح وبـصـراحـة
مطلقة: ان بـدالة الغدير تعاني يف
الوقـت احلاضر مـن عدد كبري من
املشاكل الفـنية واملاليـة وقلة عدد
الفـنيـني وغيــاب قـطع الـغيــار،
اضافة اىل تقـادم صالحيتها حيث
اسسـت سنة 1976 أي مـضى علـيها
اكثــر من )28( سنـة وانهـا تغـذي
اكثــر من )30( الف مـشرتك، وان
شـبكــة خـطــوطهــا مـرتامـيــة
االطــراف، اذ ان املـســاحــة الـيت
تغطيهـا واسعة اكثـر من غريها يف

بغداد.
وميكـن ان اوجــــز بعــض هـــذه
املشاكـل حسب قول املهـندس فاحل

خلف وهي:
عـمليـات الـسـرقــة والتخــريب
للكـيبالت االرضيـة، وقد تـكررت
هـذه االفعال االجـرامية اكـثر من
مـرة وان اصالح اجلـزء املـسـروق
وربطه ليـس سهاًل، اذ انه يتطلب
فـــرزًا واعمـــال اللحـــام لالسالك
الدقيقـة اليت يضمهـا الكيبل، ثم
تغلـيفه بــشكل دقـيق وســرقــة
املخـازن املـركـزيـة لـلشـركـة اليت
حـدثت ابان عـملية تغيـري النظام
ثم ان عـملية الصيانة وحفر ومد
الكـيبالت تـتم يـدويـًا، حـيث ال
توجـد مكائن احلفـر امليكانـيكية
ممـا يتـطلب وجـود اعـداد كبرية
مـن العمـال )علمـًا ان التعـيينـات
متـوقفـة( وان مـنطقـة وحمالت

)كمب سـارة( يفصـلها عن مـركز
البدالة حاجز اخلط السريع، وقد
حـدثت اعـمال ختـريب يف شـبكة
الكيبل الذي يـغذي تلك املنطقة.
وان تـصليـح وجتهيـز الكـارتـات
يـتم من قبل جهة رمسية اخرى،
ممــا يتـطلـب مفـاحتـتهــا بهـذا
اخلصوص، وان انقـطاع الكهـرباء
يؤخـر عملية االصالح. ويفرتض
ان اعمـال الصيـانة الـكبرية جيب
ان تتـم من قـبل شــركــات ذات
اخـتصـاص، يف حـني اننـا نقـوم
بـبعـض هــذه االعـمــال ضـمـن
امكـانيـاتنـا املتـواضعـة. وكـانت
لــدينـا يف الـســابق )6( سيـارات
ولديـنا اآلن سيارتـان فقط وهذه
التسد حـاجة الدائـرة. اضافة اىل
عـدم وجـود تـعيـينـات لـرفـد
الدائرة بالكوادر الفنية واالدارية
وان انقطاع الكهربـاء يعد مشكلة
رئيسة يف اعمال الـصيانة. كما ان
االسالك الكهـربـائيـة للمـولـدات
االهليـة واليت تعلق عـلى اعـمدة
اهلـاتف تـؤثـر علـى اداء شـبكـة
االتـصاالت. ويف خـتام مـا تفضل
به املهـنــدس فـــاحل خلف )ابــو
حيدر( مـدير بـدالة الغـدير انه
قـال: ان اهلل قـد اكـرمنـا حبمـايـة
بدالـتنا من االعمال احلربية اليت
حـدثت يف الـبداالت االخـرى مما
اعـطانـا فرصـة لتـوفري اخلـدمة
اهلـاتـفيــة اىل شعـبنــا العـزيـز،
ويـسعدنـا ان نستمـر ببذل كـافة
اجلهـود لتاليف االعطـال اليت تقع
يف هــواتف املـواطـنني، عـلمـًا ان
عـطل وتــوقف عــدد قـليـل من
هــواتف املــوطـنني ال يــشكل اال
نـسبـة صغرية جـدًا قيـاسًا لـعدد

املشرتكني.

اثــر تنفـس عــراقنـا وشعـبنـا
الصعـداء بـزوال اسـوأ طـاغيـة
عـرفه الـوجود، انـطلقت مهـنة
الطب البيطري، كما هو شأنها يف
املـاضـي، مع غريهـا من شـرائح
اجملتمع بـإرادة متفائلـة، تطالب
على لـسان ابنـائها الربرة بـإزالة
الـغنب واالجحــاف عنهـا، الـذي
اصابهـا يف العهد املقبـور، وتؤكد
على حقوقها املشروعة ان يكون
هلــا قــرار، وان تكــون هلــا ارادة
حـرة، بكل مـا يتعلق بـشؤونـها
ومقدراتها ومنظورها ومهاراتها
العلـميــةواملهـنيــة يف الـبنــاء
واالبـداع، خـاصـة مـا تفـرضه
عليها ومتليه مسرية بناء عراقنا
اجلديد.. نقول، ان هذه الثوابت
الوطنية وغريهـا من مستحقات
حـياتنا اجلـديدة ومستلـزماتها،
فرضـت علينا وال تـزال تفرض،
حنن ابـناء هـذه املهنـة، ان نعمل
دون كـلل من اجل احلفـاظ علـى
نقـاوتها ومحـايتها والـذود عنها
مـن كل مــا يفــرط حبقــوقهــا،
ويعـيق مـسـريتهــا حنــو العـلم

والتقدم.
لقـد طالبـنا منـذ البدايـة، عند
تشكيل احلكومة االوىل، وما زلنا
كــذلـك، ان يكــون هلــذه املـهنــة

االتصاالت اهلاتفية )بدالة الغدير بامليزان(

املثـابرة وزارة خـاصة بهـا، اسوة
بـالوزارات اجلديـدة اليت تشكلت
ألول مرة، وهـي كثرية، علمًا انها
بلغت مـن الكرب عتـيا فـتجاوزت
اخلمـسني سنـة. وما تـزال حتت
الوصاية والوالية!.. واذا توخينا
احلقـيقة، فقـد تواصلنـا والزلنا
نتواصل مع الكثري من مؤسسات
اجملـتمع املــدني وشخـصيــاتهـا
الـبــارزة، نــشــرح هلـم الـــوجع
املضـين الذي تعاني منه مهنتنا،
ومـا هــو العـالج النــاجع الـذي
يقتـضيه هـذا الـداء املــزمن!..
وارفقـنــــا ذلك بـتـــسلـيـمهـم
االدبيــات الـيت حتكـي القـصــة
املـنغصـة اليت جـرى نشـرهـا يف
جــريــدة )املــدى( وجــريــدة
)الصباح اجلديد(، وسلمت كذلك
اىل بعـض اعضـاء جملـس احلكم
امللغـى مع الرسـائل املعنـونة اىل
بـراميـر واالبـراهيـمي، وكـانت
امنيتنا مبنـاسبة انتقال احلكم،
ان يكـون ملهنتـنا نـصيب وزاري
اسـوة ببقيـة الوزارات وخـاصة
اجلـديدة، وبعض مـنها وزير بال

وزارة.
لقـــد اوضحـنــا يف ادبـيــاتـنــا
ورسـائلنـا املـذكـورة، ان املعـانـاة
املريرة واالجـحافات املـؤملة اليت

قاستهـا مهنتنـا سابقـًا هي هدر
حلقـوقنــا االنسـانيـة، كـان من
سببها فـرض الوالية  والـوصاية
عليهـا، بال مربر، مـن مؤسـسات
وهياكل لـيس هلا عالقـة علمية
او مهنيـة مباشـرة بهذه املـهنة،
اللهـم اال النفـوذ ومـواقع القـوة
والـتسلط!.. واال ما عالقة الطب
البـيطـري بـالـزراعــة، لتكـون
لوزارة الزراعـة السيطـرة واليد
الـطولي يف الـتحكم بشـؤون هذه
املهنـة ومنـتسبـيها؟! .. فـالطب
البـيطـري مهنــة طبيـة حبته،
والـزراعة امـور زراعية صـرفة،
وكل له مـساره اخلـاص به.. هنا
عالج امـراض والـوقـايــة منهـا
ومحايـة االنسـان واحليـوان من
اوصـابهـا وخطـورتهـا.. وهنـاك
زرع وحـصاد وجـين مثار. علـمًا
ان الــدراســة يف كـليــات الــطب
البـيطـري مخـس سنـوات، ويف

كليات الزراعة اربع سنوات.
واذا قلنـا ان املثالـب اليت اصابت
هـذه املـهنـة حـصلـت يف عهـود
مضـت، فلنـا يف احلـاضــر دليل!
فقـبل ايــام جــاءت دعــوة مـن
فـرنـسـا مــوجهــة ألثنـني من
االطبــاء الـبيـطـــريني، بـغيــة
االشـرتاك يف مـــؤمتـــر خـــاص

باالمراض املشرتكة بني االنسان
Zoonotic Dise( واحليوان
 .(easesفقررت الوزارة ايفاد
طبيب بيطري ومهندس زراعي
اىل هذا املـؤمتر.. وعندما سؤلت
الـــــوزارة عــن ســبــب هـــــذه
االزدواجـيــــة يف الـتـنـــسـيـب
واملــوضــوع خــاص بـــاالطبــاء
الـبيـطــريني، اجــابت ان هـذا
املهنـدس الــزراعي مل يـسـافـر
سـابقـًا!.. وفعاًل عنـدما حـضر
املـؤمتــر مل يفـهم مـنه شـيئـًا،
وكـان ال يـروم حضـور جلسـات
املـؤمتـر!.. وهنـا نقـول )وشهـد
شـاهـد مـن اهلهــا!( .. هنــالك
جتـاوزات اخـرى، لـسنـا بصـدد
املـرور على ذكـرها، وامنـا اردنا
ان نضـرب مثاًل، لـيس اال!.. ان
مـا نـطـمح الـيه ونـرجـوه، ان
نتمكن مـن جتاوز هذه الظاهرة
الشـاذة من التعامل، اليت المربر
مـنــطقـيـــًا هلـــا، ونـــأمل مـن
حكــومتنـا اجلـديـدة ان تـأخـذ
ذلك بـنظـر االعتبـار مـا دامت
الفـرصـة ال تـزال سـاحنـة، وان
تضع االمور يف نصـابها، وتعطي
كـل ذي حق حـقه، لـنـتـمـكـن
مجيعًا مـن بناء العراق اجلديد.

امل حين وقت استحداث وزارة الثروة احليوانية ؟
الدكتور غالب االنصاري

 اود ان انـوه واعـرف من علـى
صفحــات جــريــدة )املــدى(
مبهمات حراسـات أمانة بغداد،
فقـد مت تأسيس هـذه احلراسة
احلـيويـة بعـد سقـوط النـظام
وحتديـدًا بتــــــــــــاريخ 1/ 6/
2003 ويـضـم مالك هــذه الــدائــرة
4500 مـــــــوظـف بــني حـــــــراس
أمنـيني وإداريـني ومهنـدسني
استـشـــاريني ومت اسـتحــداث
منـظومة السيطرة املركزية يف
أمـانـة بغـداد لتـسـلم شكـاوى
املــواطنـني. ووضعت األمـانـة
جهــــازا لالسعـــاف واالطفـــاء
والـنجــدة والــدفــاع املـــدني.
خلـدمـة مــرافقهـا وخبـاصـة
السيـاحية يف بغداد. ومـؤسسة
حـراسات أمانة بغداد. مؤسسة
مـستقلـة غري مـرتبـطة بـأية
وزارة وارتبـاطها بالـسيد امني
بغداد مـباشـرة وكمـا اوضحت
تقوم مديـرية حراسـات أمانة
بغـداد بتغطيـة شاملـة جلميع
مرافق األمـانة حيث تـوفر هلا

مديرية حراسات أمانة بغداد

تأمني احلماية ملنشآت األمانة ومرفق
الزوراء السياحي

احلـراسـة واحلمـايــة الشـاملـة
لـدوائر بـلديـات بغـداد ومنـها
دوائــر اجملــاري ومــاء بغــداد
وحمطـات الـضخ مليــاه الشـرب
كمـا تقـوم بـرفـع التجـاوزات
احلـاصلة يف الـشوارع. كمـا انها
تقوم مبهـمة احلمـاية للـمرفق

الـسيـاحي )مـدينـة الـزوراء(
فهـذا املرفق احليـوي )العائلي(
بأيدي عنـاصر امينة مزودين
جبميع الـتجهيـزات املطلـوبة.
وهذا يعـطي انطباعا للزائرين
باالمـان والراحـة وللعلـم فان
عنـاصـر مـديـريـة حـراسـات

أمانـة بغداد هم من اخلرجيني
)الثانـوية واجلامعـة( ويشرف
علــى تــدريـبهـم ضبــاط من
اجليـش السـابق وتوجـد جلنة
تدريبية العادة تأهيل عناصر
شهـريـًا لـتمـد القـوة لتـأمني

استقرار امن العراق اجلديد.
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