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باتريك كوكبرين
ترمجة / عادل العامل

يـشعـر الـسيـد قــاسم سـبيت
بــالفــزع وهــو يـتحـــدث عن
االخـتطـاف يف بغـداد. ويقـول
السـيد سبيت، وهـو رسام ميلك
صـــالـــة )حــــوار( للفـن: )إن
العـديد من أقربـائي اختطفوا
حبيـث إني أخـشــى أن أكــون
الضحيـة القادمـة(. وذكر اسم
مالكـة صالـة فنية أخـرى كان
عليهـا أن تـدفع للـمختـطفني
مبـلغ مئــة الف دوالر مقــابل

عودة حفيدتها.
االختطاف حيقق ارباحًا أكرب!

وينتشر اخلوف من االختطاف
يف بغداد.فـالسـيد سبـيت ليس
بالـرجل الثـري بوجـه خاص
لكـن االختطـاف يأتـي يف أعلى
قــائمــة االسبـاب الـيت جتعله
يـشعـر بعـدم االمـان. ويقـول:
)إنك تشعـر بأنك حمـظوظ إذا
مـــا ذهب ابـنك إىل املــدرســة
صباحًا وعاد سليمًا يف املساء(.

ويعـتـرب االخـتـطــاف إحــدى
املفـردات العديدة اليت أضيفت
اآلن إىل قاموس لـغة اللصوص.
فـالـضحيـة املخـتطفـة، مثاًل،
يسمـونها )الـطلي( أو اخلروف،

كربالء / املدى
..الكهـربـاء لـدينـا فـايـروس جمهـول
أصـابنـا بلعـنة الـقلق والضجـر واخذ
يأكل يف بقايا عمرنا.. األعمال معطلة
والـصيـف كلمــا حل يف العـراق صـار
ضيفا غري مـرغوب فيه.فيما تقول أم
زهراء، إن الكهـرباء مشكلـة املشاكل يف
العـراق عندمـا كان الـنظام الـسابق يف
احلكم كـان يستغـل الكهربـاء للضغط
علـينــا و اآلن فــان قــوات االحـتالل
وعـدتنـا حبيـاة افضل وهـذا يعين يف
أول مهمة هلا أن تهتم بالكهرباء، لكنها
اخـذت متـارس نـفس الـدور.. ال أحـد
يقــدم لنـا عــذرا نقتـنع به ودائـرة
تـوزيع كـربالء عـاجــزة عن تنـظيم
أمــور القـطع املـربمج..فـيمــا يقــول
رئـيس املهنـدسني عمـاد عبـد الرزاق
جابـر مدير توزيع كهرباء كربالء: إن
الـدائــرة ليـس هلـا عالقـة بكـميـات
اإلنتاج الواصلة إىل كربالء..فهي دائرة
تتـسلم الـكهربـاء وتوزعهـا وليـس هلا
خـزيـن مثل الـدوائـر األخـرى لـكي
تعـاجل النواقـص..ويضيف إن الـدائرة
هي حلقة تـوصيل بني مكـان اإلنتاج
ومكـان االسـتهالك، أي ان مـا علـينـا
فعله هــو التـشغـيل والـصيـانـة ملـا
يصلنا..والتشغيل عليه برجمة القطع
وهي متصلـة كتوجيه فين بالسيطرة

الوطنية يف بغداد.. 
برنامج القطع غير املبرمج

أسئلة كثري متنـاثرة يف الشوارع تتفق
على أن الكهـرباء ال توزع بعـدالة على
األحياء السكنية..يقول املواطن امحد
من حي الغديـر: إن كثرة االنقطاعات
بـتنا نعرفهـا، ولكن ملاذا تكـون ساعات
القـطع لألحيـاء الفقـرية أو الشـعبيـة
اكثـر من املنـاطق األخـرى..ويـضيف
امحـد: إن الثالث سـاعـات املخـصصـة
مثال هلذا احلـي مل تكن مكتملـة، فأما
تـأتي بـعد ربـع ساعـة وتنطـفئ قبل
مـوعـدهـا أو حيــدث انقطـاع يف هـذه
الـسـاعـات لـسـاعـة أو اكثــر، فيكـون
جمموع ما حنصل عليه من كهرباء هو
اقل مـن ســـاعـتـني ورمبـــا ســـاعـــة
ونصف..أما املواطنة أم مهدي فتقول:
مل اعـد اهتـم بالـكهربـاء ولكن أوالدي
يـريدون القراءة فال جيـدون ما )ينور
( ظلمـة الـليل..وتـضيف: ال تـوجـد
عـدالة يف بـرنامج القـطع ومل حنصل
علــى الـســاعــات املخـصـصــة للـحي

العسكري..
املـهنـــدس عمــاد يقــول: أنــا ادعــو
املـتخـصــصني يف اجملــالـس احملـليــة

ال ميكـن أن خنـتـلف يف أن تغـيـري القـمـــة ال يعـين
بالـضرورة أن القاعـدة سوف تتغري، وبـالذات حني
تكون الـيد الطـوىل يف أحداث هـذا التغيـري للخارج،
هذا األمـر الذي أحـدث الكثري مـن الفوضـى، ولكن
مع كل وعـينــا بهــذا، مــا زلنــا حني نــدخل إىل
مؤسسة، ونشاهد فتور التعامل والال مباالة، نضرب
أكفنــا ونهمـس يف أقـرب أذن إىل فـمنـا، مل يـتغري

شيء!!
حني أكتـب هذا الكالم، إمنـا استنـد إىل وقائع، ففي
الـوقت الذي حتاول فـيه الصحافة أن تـسلط الضوء
علـى مشاكل املواطن، ومشـاكل مؤسسات الدولة، يف
ظل أحـرج ظـرف منــر به، نــرى ال مبـاالة هـذه
املؤسـسة، بل سعـيها احلـثيث الغالق البـاب بوجه
الصـحفيـني، فلكل مـؤسـسـة أسـرارهـا، وعلـيهم
احلفاظ على هذه األسرار جهد املستطاع، بعيدًا عن

أعني املتطفلني وفضول الصحفيني. 
وشاع اآلن أمـر غريـب يف معظم وزاراتـنا، فـأينـما
تـولي وجهك، تـرى من يقـول لك بأنـي غري خمول
بـالـكالم، ال أستـطيع أن اتـكلم إال بـامـر وزاري أو
إداري. ابتداءًا بـوزارة الداخلية، اليت أغلقت أبوابها
متحججـة بـالـوضع األمين، ثـم انتقل إىل املـاليـة،
وهاهو يعم خمتلف الوزارات. وال يسأل الصحفي عن

غايته، بل هو مصدر قلق جيب اخلالص منه.
وقبل أن تسأل ملاذا، سوف أضرب مثااًل حصل معي،
فحني ذهـبت إىل الـشـركـة العـامـة للـصنـاعـات
الـكهربـائيـة، واستقبلـين أحد الـعاملـني يف املكتب
اإلعالمـي، أوضحت له مهـميت، اليت تـقتصـر علـى
الوقوف عنـد مشاكل الصناعـات الكهربائية يف ظل
االنفتـاح التجـاري احلـالـي. واعتقــد أن السـؤال ال
يصـب إال يف مصلحـة الصنـاعة الـعراقـية، ومل آت
جبــرد الختالسـات أو سـرقـات، أو رداءة املـنتـوج.
ولـكن ما حـصل أن هذا املـوظف قادني إىل مـديره،
الذي أوقفين بدوره وذهب إىل سكرتري املدير العام،
ألنه ال جيـرؤ علـى الـدخـول إلـيه مبـاشـرة وعـاد
ليقـول أن املدير سوف خيرج بعمل عاجل، فاذهبوا
إىل معاونه، وقـبل أن يسري الـدليل - اإلعـالمي حنو
املعـاون، خـرج املـديـر، وحـينهـا احتجـزني بيـده
مدير املكتب اإلعالمـي، فالسلم ال يتسع إال لشخص
املـدير العام وحني ذهبت إىل مـعاونه قال سكرتريه
أيـضًا انه ال ميكن اإلدالء بـأي تصريح أو مقـابلة إال
بأذن من املديـر العام - ولكنه خرج، أجابين جبفاء:
يوم آخر. نظرت إىل اإلعالمي الذي برفقيت، وقلت
له أنا مل أطلب مقابلة املـدير العام، وإمنا أي شخص
لـديه معرفة كافية بشؤون املؤسسة من الناحيتني
التجـاريـة والـصنـاعيـة، فـإذا كـان األمـر يتـطلب
مـوافقـة املـديـر ملـاذا مل تــدعين أدخل وأكـلمه؟
صـمت، وهــززت كفي وخــرجت. ومل يـرتـسم يف
ذهين سوى الفضاء املتـوحش الذي رمسه التصنيع

العسكري يف املخيلة العراقية.
إذا كان املكتب اإلعالمي ال يستطيع أن ينقل رأيًا أو
يــدلي حبـديـث فمــا نفعه يف دوائـرنـا؟. وإذا كـان
مديـره ال يستطيع، حتى الدخـول إىل غرفة املدير
العـام فمـا نفعه؟ ثـم كيف يكـون مكتبـًا إعالمـيًا،
وهـو خــاٍل من ايـة صـحيفـة، قـدميـة كــانت أو
حـديثـة؟ أال يعـين هذا أن هـناك إهـمااًل ملـا تقـوله
الصـحافـة، أو عدم مـتابـعة؟ فـالصـحافـة ال متلك
الكـارتالت الـيت متلكهـا املـؤسـسـات، هلــذا فهي ال
تـستـطيع أن تـزحـزح مـديــرًا عن مقعـده، بل ال
تسـتطيع أن تـوجه نظـر هذا املـدير حنـو مبواقع
القطـط السـمان الـيت ال متلك إال وظيفـة تنـظيف

طريقه داخل املؤسسة!!
ونقـول هلذه املـؤسسـات، إذا كانـت وزارة الداخلـية
حتـدثت عن تـصريح فهـذا حبكم خـضوعهـا الكلي
للشـرطة األمـريكيـة سابقـًا، فهي لـيست صـاحبة
قرار فـيها. أما باقي الوزارات فلـم )تتشرف( بأكثر
مـن مستـشار أمـريكي! ولـكن - يظهـر أن مأسـاتها
احلقـة هـي يف سيـادة )األخـالق( الصــداميـة. فال
يكون املديـر حمرتمًا إال بوجود مـاشية من القطط
املتــوحشـة. وال يكـون حمرتمـًا حـني يفتح أبـواب
مؤسسته للمواطـن واإلعالمي، فهو حمرتم بعزلته،
هلـذا عـلينـا أن نـزيـدهم عـزلـة، وإال سـوف نبقـى
خاضعني للقاعدة العسكـرية اليت ورثوها )مكانك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(!. ـس

الصحافة وبريوقراطية
املؤسسات

سعيد عبد اهلادي

االستفادة منها بعد املواجهات املسلحة
اليت شهـدتهـا كـربالء مـؤخـرا، ألنهـا
جـاءت يف وقتها كما يقـولون..وما عدا
ذلـك ال شـــيء يف األفق مــن هـــــــذه
املـســاعــدات ومــا نعـمل به هــو من
جهدنـا وتعبنـا..وما حنـتاجـه يفوق
الشـرح. يضيـف املهندس عـماد: مثال
لدينا رافعتا إنـارة وما حنتاجه هو 20
رافعـة الن العـامل مـازال يــستخـدم
الـسالمل..لـيس لـدينـا حفـارات علـى
اإلطالق ومـــــا حنـتـــــاجه هـــــو 10
حفـــارات..حنتــاج إىل رافعــات ذوات
قـدرات حتميـلية عـالية مـن 5 اطنان
واكثـر..وليس لـدينا واحـدة منها..ال
توجد أية دائرة كهرباء يف العامل ليس
لديـها مثل هـذه الرافعـات..حنتاج إىل
اكثـر مـن 30 سيـارة للعـمل امليـداني
لألقـســام الفـنيــة والـتخـطيـط الن
الـدائرة لـيست بنـاية بل ميتـد عملها
إىل ابعد نقطـة فيها كهرباء تقع ضمن
مسـؤوليـاتنـا، ومـا لـدينـا هـو ثالث
سيـارات صاحلة للـعمل..ثم إن العامل
لــديـنــا لـيــسـت لـــديه مالبــس أو
مسـتلزمـات السالمـة الصـناعيـة فما
زال يعمل وكـأنه يف مخسينيات القرن
املاضي..إضـافة إىل أن الـدائرة حبـاجة
إىل عـمال خـاصة إذا افـتتحت مـراكز
صيـانـة..والتعـيينـات متـوقفـة ومـا
لــدينـا حبـدود 80 عـامال والـدائـرة
حتـتاج إىل أضعـاف هذا العـدد..وإذا ما
أردنـا أن نتحـدث عن اجلــانب األمين
فـهذا أمر يف غـاية الصـعوبة، فـالعامل
معرض إىل االعتـداء يف أية حلظة وقد
تعــرض عـــدد من مـنتــسبـينــا إىل
اعتداءات متكـررة من قبل جمهولني،
لذلك طلـبنا من املـواطن أن يستـأجر
سـيــارة لـنـقل العـمـــال مع أدواتهـم
لـيكـونـوا يف محـايـته..حتـى اجـور
الكهربـاء جعلنا عملـية التسـديد تتم
يف مـراكــز اجلبـايــة حفـاظــا علـى
مـوظفينـا من أي اعـتداء؛ ألنـه إذا ما
كان مع املـوظف مبلغ كـبري قد مجعه
من املواطنني يف بـيوتهم فان الـسرقة
قـــــد حتـــصل يف أيـــــة حلـــظـــــة!

فــاصـبح الـتجــاوز علـيهــا ظــاهــرة
مـستبـاحة وهـي حباجـة إىل كهـرباء،
فتعـمد إىل مد أسالك كهربـائية تتدىل
مـن األعمــدة اليت تـسـبب الـصعقـات
الكهربائيـة إذا ما حدث عطل أو )زلغ
بالـواير (..ويـؤكد املهـندس عـماد إن
هنــاك اكثـر مـن 34 حيـًا جـديـدًا ال
تـوجـد فـيه شبكـات للكهـربـاء لعـدم
وجود التخصيصات، فيضطر املواطن
إىل )سحـب ( الكهــربــاء مـن األحيــاء
القريبة من سكنه فيكون هناك محل
آخر على احملـوالت اليت صممت أساسا
لتحمل جهـدًا معينـًا، إذا ما عـرفنا أن
هـذه احملوالت قـدمية وهي حبـاجة إىل
تـغيـري أصال..أضف إىل ذلـك األحيــاء
اجلـديـدة املـستحـدثـة يف البـسـاتني

واألراضي الزراعية.
دائرة بال مساعدات

أمــام )محـالت اإلعمــار( الـيت، علــى
بـساطـتها، طـالت الدوائـر األخرى مل
تـشمل دائـرة الكهـربـاء.. املـواطنـون
يقولـون انهم مل يشـاهدوا أيـة محلة
العـمار الشبكات الكهربائية فكل شيء
علـى حـاله..سيـارات قـدميـة وسالمل
حمـمولة على األكتاف..وعمال ما زالوا
يعملون بأدوات قـدمية..املواطن اجمد
يقـول: ذات مـرة جـاء أحــد العمـال
لتصـليح عطل يف حمولـة احلي ..انزل
سـلمـه من الــسيــارة ولبـس كفــوفه
ووجدتهـا مثقوبـة..فكيف تـريد من
هذا الـعامـل أن )يضبـط ( عملـه أمام

هكذا حالة..
جيـيب مـديـر دائــرة الكهـربـاء: مل
حنـصل على مـساعـدات من أيـة جهة
وان كنا حصلنـا على شيء منها فهو ال
يـســد حــاجــة وكــأنه قـطـــرة من
حميـط..لقد وضعـنا خطـة لعام 2004
مل ينفذ منهـا شيء على الرغم من ان
الـشهـر الـسـادس سـينـقضـي..هنـاك
منظمـات أرادت أن تنري الشوارع فقط
فقلنا إن هذه اإلنارة حباجة إىل كهرباء
واملـواطن يـريـد النـور يف بيـته قبل
الشارع..أما قوات التحالف فقد زودتنا
بـعدد من احملـطات الـصندوقـية متت

أرزاقهـم مـن عــمل ربــط خـيـــوط
العــنكـبـــوت بـني األحـيـــاء..أسالك
كـهربـائيـة تقـاطع فـضاءات الـشوارع
حـتـــى أنهــا أخـــذت تعــطل مــرور
الشاحنـات الكبرية..انه مشهـد تتكرر
رؤيته يف كل املدن.. يقـول أحد رجال
الدين: إن هذا حـرام..هذا جتاوز على
املمـتلكــات العــامــة واخــذ حـصــة
اآلخرين..حرام على كل من )سحب (
كهـربـاء مـن حي آخــر لبـيته وهـو
ممنوع كـذلك قانـونا. يقـول املواطن
جـواد: اعرف أن هـذا ممنـوع وحرام
ولكـن أصحــاب املــولــدات هــربــوا
مبــولــداتهـم إىل بغــداد لـغالء سعــر
األمبري الواحـد هناك وبتـنا نعيش يف
ظلمة..وألنين ال أستطيع شراء مولدة
فهـي حتتــاج إىل )البـانـزيـن( الكـثري
األزمات كما هـو حاصل اآلن.. احلاجة
دفـعــت اجلــمــيـع إىل عــمـلــيـــــــة
التجاوز.ويـضيف: إن السبب الـرئيس
هو أنـنا حباجة إىل كهرباء ولدينا أوالد
يف املــدارس، وهنـاك حـر ال حيـتمل،
وهناك سراق خيرجون يف الظلمات إذا
ما صعدنا فـوق السطح وهناك أسباب
أخـــــــرى.. كل ذلـك دعــــــانــــــا إىل
التجـاوز..واعتقـد انه حـاجــة ضمن
حــرمـــان ال ميكـن حتـمـله إال بهــذه

الطريقة.
رئيس املهندسني عماد يقول..إن هذه
الـتجاوزات هي من اكثـر العقبات اليت
تـواجه الدائـرة.. وليس لـدينـا القوة
القـانــونيــة أو ليـس لــدينـا سـلطـة
تـدعـمنــا لتـنفيــذ القـانــون ومنع
التجاوز..املـواطن ال يعرف ماذا تفعله
هــذه الـتجــاوزات علــى الـشـبكــات
الكهـربائيـة اليت هي باألسـاس قدمية
ومــســتهـلكـــة ال تــتحــمل أمحـــاال
جـديدة..حنن حباجـة إىل ثورة لتغيري
اكثر مـن 90% من الشبكـات اليت عمر
بعــــضهــــــا اكــثــــــر مـــن أربعــني
عاما..ويضيف هـناك جتاوزات أخرى
ال متتد حاجتهـا إىل ساعات القطع بل
هي عـمليـة مـستمـرة.. وهي وجـود
أحيـاء جديدة ومـناطق كانـت فارغة

املال..
جيــيــب رئــيـــــس املهــنــــــدســني
عماد..سـأقوهلـا بصـدق: إنين ال انفي
قـيام بـعض العمـال بأخـذ املبـالغ من
املواطنني! ولـكن املشكلة عنـدما يأتي
املـواطن ليشتكي فانه يرفض اعطاءنا
األمسـاء وبـالتـالي فـان األمـر يـصبح
مـرفوضـا، فنحن ال نـعرف أي العـمال
هـم علــى الــرغـم من احملــاضــرات
والـتــوصـيـــات. لكـن األمــر مـتـعلق
بسلبيـات )ترحلت( من العهـد السابق
الـذي جعل العـامل ميـد يـده ليـأخـذ
رشـاوى بـسـبب قلـة الــراتب وعـدم
احملاسبة..وهنـاك شيء آخر ال يعرفه
املــواطن : يف كـربالء لــدينـا مـركـز
صـيانـة واحد أنـشئ سنـة 1959 وكان
عـدد العمـال ال يتجــاوز العشـرة يـوم
كــــانـت كــــربـالء صغـرية تـــشـغل
بـالـديـزل..واآلن بعـد هـذه الـسنـوات
الطـوال مـا زال لـدينـا مـركـز واحـد
وكــربالء تــوسـعت وصـــارت أحيــاء
مـرتاميـة وعــدد العمــال مل يتجـاوز
الـسـتني وبـثالث سيــارات للــوجبـة
الواحدة..حنن حباجة إىل أربعة مراكز
جديدة وتعيينـات أخرى لنتمكن من
سـرعــة االستجـابــة لنـداء املــواطن
وتغـطـيـــة العـطـالت الكـثـرية الـيت
سـببـتهــا مــشكلــة قــدم الـشـبكــات
الكهـربـائيـة.ويـضيف: يف الـسيـاقـات
املــطــبقــــة يف كـل دول العــــامل مـن
املفـرتض أن يكــون لكل مخـسـة آالف
وحدة سكنـية مركز صـيانة بثالثني
منتـسبـًا ومـا هـو مفرتض يف العـراق
وأمام مـا نعانـيه جيب أن يكون لـدينا
مـركـز صيـانـة واحـد لكل وحـدتني

سكنيتني!!
خيوط العنكبوت يف شوارع

املدينة
أصبحت شـوارع املـدينـة ذات سقـوف
سـود علـى شـكل خطـوط متـدليـة..
وبـاتـت األعمـدة الكهـربـائيــة تلتف
حوهلا خيـوط العنكبوت.. وصار هلذه
اخليــوط عمـاهلـا الـذيـن يكــسبـون

واملواطنني الذين لـديهم دراية بأمور
الكهـرباء لـزيارتـنا..عنـدها سـيعرف
املواطن احلقيقة ..ليس لدينا دخل يف
عمليـات االنقطاع..هنـاك أمحال على
هــذا احلـي أو ذاك بفعل الـتجــاوزات،
وهنـاك مــراقبــة من قـبل اجلهـات
اجملهــزة وهي اليت تقـوم بـالقطع أمـا
عن طـريق االتصال لنقـوم بالقطع أو
هي الـيت تقــوم بــالقـطع..ويـضـيف
مـدير تـوزيع كهربـاء كربـالء..هناك
عجـز يف كـميــات الكهـربــاء وهنـاك
مـناطـق تعترب خـطوط طـوارئ مثل
املستشفـيات ودوائر املـاء وغريها اليت
هلـا متـاس مبـاشـر مع املــواطن واليت
تتـطلـب أن تكــون الكهـربـاء لـديهـا
مستـمرة إلدامـة العمل..وهنـاك أمر
آخـر هـي ليـس لــدينـا القـدرة علـى
مالحقـة األعطـال يف األحيـاء بـسبب
ضعف اإلمكــانيــات..مبعنـى إن هـذه
األحيــاء تقــوم بـصــرف الكـميــات

احملددة هلا بسبب التجاوزات .
مركز صيانة واحد وإجراءات

بطيئة 
كلـما جـاء الصيف كـثرت احلـاجة إىل
الكهـربـاء..حتـى بـاتت العالقـة بني
املـواطن ودائـرة الكهـرباء ال حتـددها
حـدود يف عــدم الثقـة..فـبني الـعطل
الذي يـستـمر عـدة أيام دون تـصليح
وبني قـدرة الـدائـرة علـى مالحقـة
األعطـال الكثرية، بـات املواطن يـنظر
إىل األسالك واألعمــدة اليت ختلــو من
التيار الـكهربائي..يقول املواطن سالم
خالـد..إن عمال الكهـرباء ال يـأتون إال
بشق األنفس..وبعد مراجعات عديدة
واتفاقات جانبية وكأن الراتب ما زال
علـــى وضـعه الــســــابق..ويــضـيف
حبسرة..كلما حدث عطل يف احملولة أو
يف األسالك اليت تــوصل الكهـربـاء إىل
البيوت فان عـملية التصليح تستغرق

أياما. 
املـواطن عبـد الـستـار قـال..يف إحـدى
املرات حدث عطل يف ثالثة فروع من
فـروع احلـي استغــرق احلل لتـصليح
احملولـة أيام العيـد كلها وكـانت أربعة
ومل يأت العـمال إال بعـد ) التـواسيل (
ومجع مـبـلغ مـن املـــال مــن بعــض
البيـوت وإعطـائه إليهم..علـى الرغم
من أن املـهنــدس املـســؤول يف دائــرة
الـصيـانـة أمـر بتـصليـح العطل إال أن
العمـال قـالـوا إن الـتصلـيح حيتـاج إىل
أسالك جــديــدة وفــواصم وقــواطع
..والنتيجـة مفهومـة..احلصـول على

ما يقوله املواطن وضعته )املدى( أمام املسؤول

دائرة كهرباء كربالء.. شبكات قدمية وعمال حيملون السالمل وأمان مفقود

األغنياء يـستطيعون املغادرة لكن ال مهرب للـفقراء من مواجهة اجلرمية

الـدرجة مـن معاداة االحتالل.
فحتـى ضباط فـرقة مكـافحة
االختـطـاف مل جيـدوا كـلمـة

طيبة تقال عنهم.
ويتـمتع اجملـرمـون يف العـراق
اآلن مبزاج من الـثقة العـالية.
فقــد ســرقـت عـصــابــة، يف
الـناصريـة مؤخرًا عـربة نقل
مبــا فيهــا من أبقـار وعـددهـا
اربع. وطلـبوا فـدية مقـدارها
مليـون دينـار، ولكـنهم عـادوا
قـائلني أيـضًا أن االبـقار كـانت
شـرهـة وأن علـى صـاحبهـا أن
يـــدفع مخــسـني الف ديـنــار
اضافيًا للطعام الذي استهلكته،
إذا اراد أن يــرى أبقــاره مــرة

أخرى!

عـليهم فـيقتلـونين. وعنـدما
الحظـوا إني اتطـلع اليهم ذات
مــرة من خالل املــرآة طلبـوا
مـين ان انظــر بعيـدًا( وبعـد
عملـية السرقـة مل يذهب أحد
إىل الـشـرطــة. )ومل ينـاقـش
الركـاب بعضهـم بعضـًا األمر،
ألن هــذا الـنــوع مـن االمــور
أصــبح جــــزءًا مـن احلـيــــاة
اليـومية يف بغـداد،( كما أضاف
الـسيــد جبـار الـذي يـظن أن
أغلـب هـــؤالء الـــركـــاب قـــد
اعتقـدوا، وال بد، أنه كـان على

عالقة بتلك العصابة!
وهــذه الفـوضـى اخلـطـرة يف
احلياة اليومية هي أحد اسباب
كــون العــراقيـني علــى هــذه

املــــوت قـتـاًل علــــى أيــــدي
املــتــمـــــرديـــن أو القـــــوات

االمريكية.
وكــون املــرء فقـريًا يف العــراق
الـيوم ال يـنجيه من اجلـرمية.
ففي قلب بغـداد، ضمن مـشهد
املنـطقــة اخلضـراء احملـصنـة
حـيث يقع مركز قـيادة سلطة
التحـالف، تسـرق احلافالت من
قبـل عصـابـات الـشــوارع كل
يـوم. وقـد شـاهـد علـي عبـد
اجلبـار، وهـو ســائق يف حمطـة
ساحـة النصـر، ركاب حـافلته
يـتعـرضــون للـسـرقــة ثالث
مـرات، قــائاًل: )ويف املنــاسبـة
الثــالثــة، قفــز اللـصـوص إىل
داخل احلـــافلــة ألن االبــواب
مفتوحة يف هذا الطقس احلار.
فوقف اثـنان منهم للحراسة يف
اخللف بـيـنـمـــا راح آخـــران
جيــوالن يف احلـــافلــة وهـمــا
يفـتــشـــان حقــائـب الـنــاس
ويسرقان مـا جيدانه من نقود

وحلي.(
ويقـول الـسيــد جبـار: )وقـد
تركـتين هذه التجربة اهتز، ال
خـوفًا بل غـضبًا. فقـد حاولت
أن ال اتـطلع للــوراء اليهـم لئال
يعتقدوا بـأني ميكن أن اتعرف

ضـحك الـضـبــاط اآلخــريـن:
)يـذهب للخـارج(. وإذا مل يكن
هذا ممكـنًا، فان عـلى هؤالء أن
خيفـوا حقيقـة أن لديـهم مااًل،
وأن يـراقبـوا من يعمل لـديهم
مــن أشخـــاص، ويـنـــوعـــوا
برناجمـهم الروتيين. ومل يكن
مــــدهـــشــــًا أن الـكـثـري مـن
العـراقيني األثـريـاء قـرروا أن
املسلـك األسلم هو االنـتقال مع

اسرهم إىل األردن.
املضحك واملبكي يف

اخبار اللصوص
إن االختطـاف ليـس التهـديـد
الوحيد الذي تتعرض له حياة
املـواطن العـراقي اليـوم. فقـد
هــوجم ابن ألحـد األثـريـاء يف
بغداد وهـو يف سيارته من قبل
مسلـحني قبل أسـابيع وكـانت
الـنتـيجـة غــربلـة الــسيـارة
بـالـرصـاص. فـقتلـت زوجته
وأبــنه. وال يـــــزال مــن غــري
الـواضح من الذي اراد اغـتياله
لكـن العنف العـشوائـي السـائد
اليـوم هنــا شبيه بـذلك الـذي
انتـشر يف أجـزاء من روسـيا يف
أوائل التسعينيات. واالختالف
هـنا أن يف الـعراق أيـضًا خـطر

أعـمــــال رهـيـنـــــة. وخالل
االحــــاديـث بـــشــــأن إطالق
سـراحهـا، قتل أخـوها الـرجل
الـذي كان يفاوضهـم نيابًة عن
املختـطف. وبعـد ايـام قـليلـة
أعيــد رأس الـفتــاة يف كيـس.
وعليه، فلـيس من املـدهش أن
خيتـفي الـكثـري من املـنفـيني
العــراقيني الـذين عـادوا بعـد

سقوط صدام.
وقـد قـال لي أحـد األشخـاص:
)إنـين أحصل علـى القـليل من
املـال لكن ليـس بالـقدر الـكايف
الــذي يـربر هــذا الـنــوع مـن
اجملـازفة.( وليـس من املعروف
كـم هنــاك من االخـتطـافـات
حيــدث يف كل شهـر. فــالكـثري
منها ال يـصل إىل علم الشـرطة
أبـدًا. وقد سـأل أحدهم الـرائد
حممــود عمـا إذا كــانت لـديه
معـدات لـتعـقب أثـر اتـصـال
تلفــوني بـواسـطــة الثـريـا.
وعنـدما أجـابه بـالنفـي قال:
)يف هـذه احلـالـة، سـأعـاجل هـذا

االختطاف بنفسي(.
وحني سألت الرائد حممود عن
الكيفية اليت ينبغي على رجل
أعمـال أن حيــاول بهـا جتـنب
االختطـاف، قال مبـرح، وسط

يف مـساعدة الـشرطة الـعراقية
لتعقب الـثريـا مصـدر رئيس
للتذمر وسط الضباط. فيقول
املقدم حمـمود: )لقـد أعطـونا
املعلـومة ملرة واحـدة. ووجدنا
البـيت حـيث كـان الـضحيـة،
وهــوطبـيب، قــد قتل، وكـان
املختطفـون يطالبـونه بعشرة

آالف دوالر.(
غـري أن فـــرقــــة مكـــافحـــة
االختـطــاف حتقق جنـاحـات
فعـاًل. ففي أحـد االيــام تلقـى
الرائد عبد الكريم معلومة من
أحـد املـواطـنني املـبلغني بـأن
يلقي نظرة داخل بيت يف بلدة
سـلمـان بــاك جنــوبي شـرق

بغداد.
)فـوجدنـا رجلـني مربـوطني
ومكـممـني(، يقــول الــرائــد،
)وكانت هنـاك أسرة كاملة من
املختـطفني الــذين ميـتلكـون
مـزرعـة(. وقـد أرانـا صـورة
للضـحيتني، وهمـا شيخ اشيب
الـشعر وشاب، وقـد احاط بهما

ضباط الفرقة املنتصرون.
وال تــنـــتهـــي كل حـــــــاالت
االختـطــاف، بــالـطـبع، هــذه
الـنهايـة السـعيدة. فـفي إحدى
احلــاالت، أخـــذت ابنــة رجل

والـشخص الـذي يقـوم مبهمـة
حتـديـد هـدف جـديـد يـسهم
بثــراء للـمختـطفني يـدعـى

)العالس(!
واحلــاصل اآلن أن االنفجـارات
االنـتحــاريـــة واملعــارك بـني
القوات االمـريكية وامليليشيات
هي اليت جتتـذب انتبـاه العامل
اخلارجي. غري أن حـالة انعدام
االمـن املزمـنة الـيت يشعـر بها
الـعراقيـون هي نتـيجة لـتأثري
االجـــرام العـنـيف بــدرجــة

مساوية تقريبًا.
وقد قال املقـدم فاروق حممود
نـائب رئـيس فـرقة مـكافـحة
االخـتطـاف، يف مـركـز قيـادة
الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة )إن
اجملرمني حتولوا إىل االختطاف
بـاعتباره نشاطًا مرحبًا وخاليًا
مـن املخــاطــرة تقـــريبــًا: إن
أهدافهـم املفضلـة هم االطـباء
ورجـال االعمال. ويف 95 بـاملئة
مـــن احلـــــــــاالت، حيـــــصـل
املختـطفـون علـى املعلـومـات
املطلوبة شخص قريب كصديق

أو مساعد(.
وعادًة مـا تبلغ أسـرة الرهـينة
باالتصـال برقـم تلفون ثـريا.
وفشل قـوات االمن االمريـكية

يف كربالء ثمة قلق متزايد
واملواطن ينظر إلى
األعمدة واألسالك

الكهربائية واحلسرة تأكل
قلبه..يقول املواطن جبار:

ليس لي ثقة بعد أن أرى
الكهرباء مستقرة حتى لو

استقر الوضع األمني
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NO (138)  Sun.  (20) June


