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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

(

) تلتقي آمر أحد أفواج احلرس الوطني العراقي

حنن أبنـاء تلك األم اليت (زغـردت) حينما شاهدتنا أمامـها

مهمتنا صعبة لكنها لن تكون مــستحيلة يف حتـــقيق أمــــن املــــواطن والوطن
كــربالء/املـــدى
مل يكن اجليـش العراقي غري درع
حيـتمي به املـواطنـون مهمـا كان
أمـنهم ..وكــان اجليـش ركـن من
أركـان السـيادة الـيت يشعـر معـها
املرء بـركوبه قـطار األمـان الذي
تـدفعه هذه القـوة الغالـية ...كان
هـــذا هـــو حـــال اجلـيــش رغـم
حمـاوالت النظـام السـابق لـتغيري
تــوجهه وتـسـلم صــدام سلـطـة
قيـادته فقد بقي مفـتاح األمان..
ومل يـنفع مــا اقـرتف حبقه مـن
جتزئة الن املواطن يعرف إن هذه
التجـزئـة هـي لقتـل تلك القـوة
حتــى يـتعـطل قـطــار األمــان..
وحني مت إحالة ذلك اجليش على
تقاعد االحـتالل انتقاما من تلك
الـتجزئـة املقيـتة وقـائده اهلـمام
الذي أسـاء استخدامه ومـعاملته.
شعـر املـواطن أن جــزءا منه قـد
سلب وراحت األقـاويل واحلوارات
تقـول إن ما جيري اآلن سببه حل
اجليـش العراقـي.وكان بـاإلمكان
حل الــوحــدات أو األجـــزاء اليت
أوجدهـا النظـام..وحني اكـتشف
أصحـاب التـغيري اجلـدد أن عـودة
اجليـش ال بـد أن تكــون بصـورة
جيـدة وانه سيـكون األمـان الذي
يعـطي دافعا لـشعور املـواطن بان
اجلــزء العـزيــز علـيه عـاد إلـيه
بـصـورة أخــرى..انتـشـر أفـراد
اجليـش اجلديـد على وحـدات هلا
عنــاوينهـا قـد تكـون خمـتلطـة
بـأمســائهــا علـى الـرغـم من أن
املراد منها أن يكـون هناك جيش
حيمي احلـدود والداخل ملـواجهة
ما يعكر اهلدوء واالستقرار..
يف كـربالء..وحتديـدا بعد انـتهاء
املواجهـات املسلحـة اليت شهـدتها
املـــدينــة يف الــشهــر اخلــامـس
وبعـده..وجـد املــواطن أن هنـاك
جيـشـــا يتــواجــد يف الـشــوارع
والـتقـــاطعـــات والــســـاحـــات
العامـة..يرتدي مالبـس مرقطة
ذات لون خـاكي..ونظـارات سودًا
علـى العيـون ويلفـون وجـوههم
بقـطع قمـاش سـود أو خــاكيـة

وكفــوف ختــرج مـنهــا اطــراف
األصــابع..تـســاءل:هل هـذا هـو
اجليش العـراقي اجلديد؟ يف ذلك
الـيوم..وأمـام إحدى الـسيـطرات
نـزلت امرأة عجوز وراحت تطلق
الـزغـاريـد أمـام أفــراد اجليـش
العـراقي..وكـأنهـا تــرمي حجـر
األمـنيـات أمـام هــؤالء الفـتيـة
وتقـول هلـم..إنكـم من تعـودون
بـاألمان إلينا..وإنكم من ختيفون
األعداء..
االنتماء للوطن
املقدم الركـن عبد جرب العرداوي
آمــر فــوج احلــرس الـــوطين يف
كــربالء قــال وحنن حنــاوره عن
مهمـاته ورؤيته اخلاصـة للجيش
العـراقي اجلـديـد :إن هـذه املـرأة
أعـطت صـورة لــواقع اجليـش يف
قلوب املواطنني..ولتقول أيضا أن
اجلـيش مل يكـن يف يوم مـا تابـعا
لقـيـــادة مــــا..بل هـــو تــــابع
للـــوطن..وأضـــاف إننـــا جيـش
حمـرتف نعـمل مـن اجل الــوطن
وليس من اجل أشخاص مهما كان عـليـه اجليــش العــراقـي منــذ سـيحـمل خـــاصيـتني..األوىل أن
تـــأسيــسه عــام 1921م مــا عــدا هذه القوات عراقية وبالتالي فان
منصبهم.
املــــــدى :أوال وقــبـل كل شــيء التـسـميــات فهي حــديثـة..أمـا هــذا األمــر سـيكــون يف فــائــدة
اخــتلـــطــت األمســــــاء علـــــى العـمل فهـو واحـد..الن الـدولـة املـواطن الـذي ال يـرغب بـرؤيـة
املـــواطن..وصـــارت التـسـميــة بــدون جيـش ال مـعنــى هلــا وال قـوات أجـنبيـة علـى أرضه ألنهـا
اجليـش العــراقي اجلـديـد تـثري حتـــرتم مـــن قـــبـل الــــــــدول تشكل اسـتفزازا له..والـثانـية إن
شجــونــا يف نفــسه.هل ميـكن أن األخـرى..اجليـش عنـوان القـوة قـوات اجليـش ستكـون حريـصة
على أمن املواطن وهلا القدرة على
واألمان وبالتالي السيادة..
تعرّف لنا فوجكم؟
*احلـــرس الـــوطـين هـــو أحـــد املدى :كـيف ترون الـواقع األمين التعامل مع األحداث إذا ما تطلب
تـــشكـيالت اجلـيــش العـــراقـي يف الوقت احلـاضر ..وهل يـساهم األمر أن يكـون اجليش هـو القوة
اجلديـد..أي من ضمن قـوات هذا اجليش بهذا التواجد داخل املدن املـسيطـرة اليت تـسيطـر أو يراد
منها أن تكـون اليد الضـاربة لكل
اجلـيش..واجلـديد لـيس مبعـنى بتحقيق عنصر األمان الغائب؟
حـداثة العهـد بل مبعنى حـداثة *الواقع األمين غري مستقر بسبب عـنـــاصـــر الــتخـــريـب ألمـن
التـشكـيل..ألنه امتـداد طبـيعي غـيــــاب دور اجلـيــــش علــــى املـواطن..واعتقـد أننا حبـاجة إىل
لــذلـك اجليــش العـظـيم الــذي احلــــدود..فــتح احلــــدود وحل وقت إضـايف لكـي نصل إىل حـالـة
يفـتخر به كل عـراقي..واحلرس اجليـش ســاهم بــشكل كـبري يف االطمـئنــان الـيت يبـحث عـنهــا
الـوطين مت تـنظـيمه علـى شكل دخــول الـعنــاصــر اإلرهـــابيــة املـواطـن واليت نـرغب الـوصـول
ألــويــة ومـن احملتـمل أن تكــون واجملمـوعات اجملـرمة..كتـنظيم إليـها الن املهمـة قد تكـون صعبة
القـيادة ال مـركزيـة متخـذة من القـاعـدة ومجـاعـة الـزرقـاوي لكنهـا لن تكون مستحيلة الن هذا
التبـاعـد اجلغـرايف طـريقـا هلـذه بـالذات اليت تعـمل من اجل عدم هـو وطننـا وأمن املواطـن هو من
الالمـركزيـة..والبد مـن توضيح استـقرار الـوضع األمين لـعرقـلة أمننا ألننا مجيعا عراقيون.
حـقيقة هي إننـا ضمن تشكيالت تقدم الـعراق..واعتقـد أن وجود
ال يتعارض مع الشرطة
اللـواء وهي حالـة مشابهـة ملا كان وحــدات مـن اجليــش العـــراقي املـدى:ما هي األعمال أو الفعاليات

الـيت تقع ضـمـن واجـبـــاتكـم يف
املدينة.؟
*حنن نعمل بـالتعـاون والتـشاور
مع قـوات الـشـرطـة اليت متـسك
عصـا األمن واألمـان مـن الطـرف
اآلخـر..وهــذا التعـاون سـيكـون
مثره يف صـاحل الوضع األمين..من
ناحيـة الفعاليـات لدينـا دوريات
متحـركـة وثــابتــة تعمـل ليال
ونهارا يف داخل احملافظـة..إضافة
إىل دوريات حلمايـة أنبوب النفط
الـسـرتاتـيجـي..وكــذلـك نقــاط
الـسيطرة اخلارجـية على احلدود
اإلداريـــة للـمحــافـظـــة وداخل
االقضية والـنواحي..كل ذلك من
اجل بـث روح االطمـئنــان عنـد
املــواطن..الــذي نــريــد مـنه أن
يتعـاون معـنا وقـد وجدنـا مثل
هذا التعـاون بعد أن وجد الطرف
اآلخـــر مـن معـــادلـــة األمـن أي
املواطن أننـا نسعى حلـمايته اليت
حتتاج إىل تعـاونه لتكون املـعادلة
صحيحة.

املدى :إن ما تقومون به يبدو انه
عـــمـل مـــن صـلـــب قــــــــوات
الشـرطة..هل يعتـرب هذا تداخال
أم ضعفـا يف اجلهـاز اآلخـر أم هـو
حالة استثنائية أملتها الظروف؟
*ال يوجد تعـارض بني اجلهازين

بتعاون القوات اإليطالية والـ)(CPA

اخلطر يهدد امننا الغذائي

اآلفات الزراعية تلتهم مايزيد على  3/1انتاجنا الزراعي
باشراف منـظمة الغذاء والـزراعة الدولـية تاتي

بغداد  /كرمية فرحان

انتشرت يف العـراق مؤخرًا افات زراعية متنوعة
ادت اىل خفـض االنتـاج الــزراعي جــراء اهمـال
وزاره الزراعة علمليات املكافحة وتاخر استعمال
املبيـدات ومل تكن هذه االفات معـروفة قبل عام
(1991كحـشــرة حفـــارة اوراق احلمــضيـــات وعثــة
درنـات الـبطـاطـا ،وذبـابـة الـدودة احللـزونيـة،
وقملة اجلـرب) وغريها لكن بعض هذه احلشرات
حتولت اىل افـات رئيسيـة مثل (الذبـاب االبيض
والدوباس واحلمرية ،وعنكبوت الغبار ،وحفارات
النخـيل ،وبق الفـراش يف الـبيـوت) اضـافـة اىل
االفـات الالشرية كـالقوارض والطيـور اىل جانب
االفـات الـنبــاتيــة الفـطـريــة مثـل البـكرتيـا
والفايـروسية االمر الـذي ادى اىل حصول اضرار
كبرية يف حمـاصيلنـا الزراعيـة وانتشـار االدغال
ممــا جعل احملصـول غري اقـتصـادي خـاصـة مـا
حتلفة افة جوزة القطن اليت تتسببت يف خسارة
كبرية بـاحملصـول تصل اىل نـسبـة  %95وكـذلك
احلال مع حشرة السـونة اليت تصل خسائرها اىل
 %50يف حمصول احلنطة و  %35يف حمصول الشعري.
شحة يف املبيدات
املـدى التقت احـد املهـندسـني يف اهليئـة العـامة
لـوقـايـة املـزروعـات للحــديث عن هـذه االفـات
الزراعية وتـأثريها السليب علـى االنتاج الزراعي
فقـال املهندس الـزراعي فائق عبـد اهلل اجلشعمي
ان االفات تسببت يف خسارة ثلث االنتاج الزراعي
يف العامل بالـرغم من استعمـال ( )2.5مليون طن
من املـبيـدات سنـويـ ًا فـكيف يف العـراق وشحـة
املبيـدات وانعـدام املكـافحـة خالل الـعام املـاضي
والعام احلالي فـاخلسائر تـزيد على هـذه النسبة
العالـية يف حماصيل اخلضـر والفواكه واحملاصيل
احلقليـة ايضـاً .لقد كـانت مجيع هـذه االفات يف
العـراق يف حكم املـسيطـر عليـها لـتوفـر مجيع
مستلزمات العمل اليت تتيح لنا اجراء املسوحات
املـيدانـية واملـراقبـة والرصـد والقـيام بـأجراء
املكافحة باملـبيدات املطلوبـة زائدًا معدات الرش
االرضيـة واجلـويــة اليت تـسـاعـد علـى اجـراء
املكـافحــة بكل دقـة ومشــوليــة لكن اسـتمـرار
احلصـار ادى اىل انـتشـار افـات بنحــو كبري اخـذ
يهـدد االنتـاج الـزراعـي من خالل تـأثريه علـى
مستلزمات العمل املطلوب توفرها.
آفات جديدة
وسألناه هل ظهرت افات جديدة؟
قال هنـاك افات سجلت اول مـرة يف العراق مثلحفـار اوراق احلمـضيـات الـذي ظهـر عـام 1992
واحللم ذي الرسغ الشعري يف البطاطا والباذجنان
والـطمـاطـة عـام  1997وافـات اخـرى مل تكن هلـا
اهميـة ولكنها استفحلـت خالل السنوات االخريه
مثل حفـارات الـنخيل وصـانعـات االنفـاق علـى
اخلـضر وعثـة درنات الـبطاطـا وزنبور احلـنطة
املنشاري الذي حيدث خسارة يف حمصول احلنطة
تـصل من  %30 – 25واحلـشــرة القـشـريــة علـى

نتعاون مع قوات
الــشـــرطـــة يف
مـالحـقــــــــــــــة
ـ
اإلرهــــــابــيـــني
ـ
وحــمـــــــايــــــــة
املمتلكات العامة

إذا مـــا أردنـــا أن نــطـلق هـــذه
التسمية..فـاجلميع اآلن يقدمون
خـدمـتهم يف سـبيل الـوطن..إذن
فــــالعــمل هـــو مــتكـــاتـف مع
الشرطة..الن الظرف حيتم علينا
أن نكـون معـا وهي فـرتة صعبـة
وامــتحـــــان صعـب لـلجـيـــش
والـشـرطــة..اعتقـد وأمـام هـذه
احلـالـة ال تـوجـد تــداخالت يف
األعـمـــال بل حنـن نكـمل عـمل
الشرطـة وهناك غـرفة عـمليات
مشرتكـة ملعاجلـة أي طارئ وحنن
مـتــواجــدون يف اجـتـمــاعــات
الـشـرطـة نـطلـعهم مبـا لــدينـا
ويطلعوننـا مبا لديهم..الن العدو
واجملــرم واإلرهــابي يـسـتهــدف
اجلمـيع واعتقـد أن هذا هـو أهم
مـــا جيعل عـملـنــا مـتـــوافقــا
ومكمال..وعلينـا أن خنرج حبـالة
جديدة أمام املواطن.
االعتمـاد علـى عنـاصـر اجلـيش
السابق
املـدى:كيف تـرون الـواقع األمين
مسـتقبال على وفق هـذا التحرك
املشرتك؟
*ما أراه هو صورة رائعة أقرأها يف
عيــون النـاس..صـورة مـبهجـة
تـؤطــر عمـلنـا بـهمـة عــاليـة
وتعطـينـا دفعـة إضـافيـة..تلك
املرأة الـعجوز اليت راحت تـزغرد
واحدة مـن أدوات التشجيع وذاك
الرجل الذي حييينا..حنن حنصل
على الـثناء أينـما ذهبنـا..خاصة
بعـد كل عـمل ننجـزه إن كـان يف
حمـاربــة ومطـاردة اجلـرميـة أو
إلقاء القبض على العصابات مهما
كان عـددها أو تـواجدهـا..وخري
دليل علـى ذلك هـو مـا قمنـا به
مؤخـرا وحنن نلقي القـبض على
اكثر من عـشرة عناصـر إرهابية
يف منـاطق بعيـدة مـن الصحـراء
وقـــــريــبـــــا مــن احلـــــافـــــة
الغـربيـة..وكـانت لـديهم أمـوال
بـالعملة الـصعبة وجـوازات سفر
مـزورة وقـد عـرف املــواطن أن
جـيـــشه هـــو مـن قــــام بهـــذه

العمليـة..بل أن البعض يطـالبنا
بـاملـزيـد مـن اليـقظـة والـعمل
املـستمر ومـا علينا إال أن نـعاهد
املــواطـنـني إنـنــا مــاضــون يف
ذلك..لـــديـنـــا مـنـهج دورات
لتـطويـر القـابلـيات اهلـجومـية
والـدفـاعيـة جلنـودنـا وهنـاك
معلمون عـراقيون أكفـاء يف هذا
اجملــال..وليـس أمــامنـا سـوى
العـمل..املتـوفـر مـن جتهيـزات
جيـدة وهنـاك معـادلـة تقـول
أدوات زائدا جتهيزات زائدا غذاء
زائـدا راتب جيـد يكـون النـاتج
عمل ممتاز.
املـــدى :هل يعـتـمـــد اجلـيــش
اجلديد على عناصر من اجليش
العراقي املنحل؟
* نـعم انهم موجـودون ونعتمد
عليهم ألنهم مدربون وأنا واحد
منهم..أنهم حيبون بلدهم..حنن
جـيــش حمـرتف ال نـنـتـمـي إىل
الشخصـيات أو األحزاب..اجليش
العـراقي لـيس جـيش صـدام أو
جيش البعـث على الرغم من أن
النظـام السـابق جعـل من بعض
وحـدات اجليـش أداة للتفـرقـة
وقمع الـشعـب وهنــاك ضبـاط
ومراتـب مشروا عـن سواعـدهم
ليـضحـوا بــأرواحهم يف سـبيل
الـوطن..إضافة إىل اعتمادنا على
التعيـينات اجلـديدة أو التـطوع
وهي تـعيينـات مركـزية تـكون
من قـبل جلان مشـرتكة وبعد أن
تثبت صـالحية الفـحص الطيب
يكـون املتقـدم مقبـوال..وأود أن
أقـول شيئا..الـعراقي ال يقبل أن
يرى بلده مهـددا ويقف مكتوف
األيـدي..وجيب أن نـعتمـد علـى
العنـاصــر الكفــوءة يف اجليـش
العــراقي الـســابق والـعنـاصـر
اجلـديــدة من الـشبـاب الن أهل
مكة أدرى بشعابها.

إجناز مبنى جديد إلعدادية التمريض للبنات يف الناصرية
جمهز بأحدث املعدات التعليمية الطبية

بـشكل متاخـر مما جيعل عـمليات املكـافحة غري الناصرية /حسني كريم العامل

احلـمضيـات اليت حتـدث خسـارة بنسـبة  %50يف
احملاصيل املزروعة .
واضاف ان مجيع املـكافحة الـيت متت يف املناطقالـشمـاليـة واجلنـوبيـة واليت اسـتعملـت فيهـا
الـطائـرات الزراعـيةخـالل فرته احلصـار ومتت

جمدية االمر الذي يقلل مـن فعاليتها يف مكافحة
االفات الزراعية من خالل تغيري انواع كثري ةمن
املبيـدات بنـوعيـات رديئـة وثـانـويـة التـؤدي
الغرض املطلوب كما ان طاقة الرش اجلوي تعمل
بـنسبة  1.5من الـطاقة اليت كـانت تعمل بها قبل
احلصـار وهـي االن شبـة معـدومـة اضـافـة اىل
استهالك اجهزة الرش املـربوطة علـى الطائرات
الزراعية وعـدم توفر االدوات االحتيـاطية هلذه
االجهـزة اضـافــة اىل قله مالك عــدد العجالت
االختصـاصية الـسانـدة لعمل الطـريان الزراعي
مثل الـسيـارات احلـوضيـة للـوقـود والـشفالت
االرضيـة والسيـارات احلقلية ممـا ادى اىل تفاقم
هذه املشكلة ويذكـر ان عمليات مكافحة احلمرية
والـدوبـاس يف اشجــار النخـيل اليت جــرت قبل
اســابيع ضـعيفـة جــدًا وبنحــو غري فـاعل الن
اصحـاب الـبسـاتني ذكـروا بـان املكـافحـة مشلت
اجـزاء قليلة من الـبساتني وان احلمـرية منتشرة
االن يف النخيل ممـا سيؤدي اىل تقلـيل االنتاج اىل
النـصف حيث تتساقط مثـرة النخيل بسبب هذا
املــرض بكـميــات كـبرية اىل جـــانب خـطــورة
الدوباس على اشجار النخيل.

حبـضور نـائب قـائد الـقوات اإليـطالـية يف
حمافظة ذي قار والسيد وكيل مدير صحة
ذي قار قـامت الـسيـدة (سارة فـومكـاني)
ممثلة مـنظمة (أولنس) اإلنسانية بافتتاح
إعدادية التمريـض للبنات يف مركز مدينة
الناصرية.
وقــال املقـدم (بـرسـت تيـا) مـن القـوات
اإليطالية يف احلفل :لقد بلغت تكاليف هذه
البـناية  96ألف دوالر تربعت بهـا بالتساوي
كل مـن القــوات اإليـطــالـيــة و)(CPA
ومنـظمــة (اولنــس) اليت مقـرهـا مشـال
إيطــاليـا ،ومت تـزويـد الـبنـايــة بكـافـة
املستلزمات الضرورية للدراسة مثل وسائل
اإليضاح واألثاث وأجهزة التربيد.
وأضــاف الــسيــد (بــرسـت تيــا) أن هــذه
املسـاهمة هـي ليست املـرة األوىل اليت تقوم
بها القـوات اإليطـاليـة بل نفذت عـدد من
املشاريع اخلدمية يف الناصرية حيث قامت
ببنـاء وتأهيل  15مـركزًا صحيـ ًا يف مناطق
متعـددة من احملافظـة .كما مت بـناء وحدة
حـروق بكلفـة  300ألف دوالر يف مستـشفى

الناصـرية العـام وجتهيـزها بـاملستلـزمات
الـضروريـة إضافـة إىل إعادة تـأهيل صـالة
عـمليـات الكـسـور يف املـستـشفـى املـذكـور
وجتهيـزها باملـستلزمات واألجهـزة اخلاصة
حيث بلغت كـلفتها  180ألف دوالر تقـريباً.
أمــا فيمـا يتعـلق بصحـة املـواطن فقـد مت
تـوزيع أكثر مـن ( 2000فلرت) لتنقيـة املياه
علـى القـرى والقصـبات .وهـذه (الفـالتر)
ضرورية للحد من انتقال األمراض املعدية
اليت تنتقل عرب املياه امللـوثة .كما مت إنشاء
عـدد من حمطـات تنقيـة املاء منهـا واحدة
يف قلعـة سكر ترتاوح طـاقتها من 500 - 400
لرت يف الساعة.

وعن جتهـيز املستشفيات باألدوية قال :لقد
قامـت القوات واملنظمات اإليطالية بتجهيز
املستشفـيات باألدويـة أكثر مـن مرة .وكان
آخـرها جتهيـز مستـشفى النـاصريـة العام
بأمصال ضد لدغة األفاعي والعقارب تكفي
ملــدة سنــة ونـصف الــسنــة بعــد أن كــان
املـستشفى يشكـو من نقص يف تلك األمصال
وجتهيـز مـستـشفـى الـوالدة بـاحلـاضنـات
إضافـة إىل تزويد إحدى املستـشفيات مبولد
كهربائي كبري كما إن العمل متواصل إلجناز
خمـزن أدوية يف املستشفى اجلمهوري .حيث
سيـتم جتهيزه بـاألثاث والثالجـات وكذلك
جتهيـزه بعجلتـني مربدتني لنـقل األدوية.
إضـافـة إىل شـراء سـت سيـارات إسعـاف إىل
مسـتشفى الـناصريـة العام .وجتهـيز دائرة
الصحة بعشرة (كرافـانات) إلقامة األطباء.
إضـافـة إىل تــشغيل  100عــامل تنـظيف يف
مسـتشفـى النـاصريـة ومسـتشفـى الوالدة
واألطفال .كمـا إن العمل جار إلقامة دورات
لتـأهـيل الكـوادر الـصحيـة بــالتعـاون مع
)(CPA

يقتحمون عليك خلوتك باصواتهم ومبكبرات الصوت يف كل االوقات

بعضهم يتسابق يف شراء االشياء الثمينة ..واخرون يرفضونها خوف ًا من ان تكون مسروقة
جتــــــارة العتيق..ورحـــلة (الــــدوارة) اليوميــــــةواســـــرارها العـــــــجيبة

بغداد  /املدى

منـذ الـصبـاح البـاكـر تـستيـقظ علـى
جمـموعة متـنافرة من االصـوات بعضها
طري ناعم وبـعضها خشـن تنادي لبيع
اي شيء قديم (مدفأة ،ثالجة ،مالبس،
اخشاب ،ادوات سيارة ،وغريها).
انهـا جمــاميع يـزدحـم فيهــا الصـبيـة
والشبـاب والرجـال باحـثني عن لقـمة
العيش انها قصة ناس يكافحون بأقصى
مـا يـستـطيعــون من اجل ان يـؤكـدوا
حضــورهم وقـدراتـهم علـى املـضي يف
طـريق احليـاة .فتيـة صغـار ميـارسـون
هـذه املهنـة بعـضهم بعـد انتهـاء الدوام
املدرسي واخرون اثـناء العطل الرمسية
وبعضهم ترك املدرسة.
املشهد يف الصباح
يف الصـباح الباكر يتهيأ ابطال القافلة يف
اي منـطقــة من بغــداد ليـنتـشـروا يف
االحيـاء تـأخــذهم سيـارات مـكشـوفـة
اودراجـات او عـربـات جتـرهـا اخليـول
جمــاميع جمــاميع ثـم تبـدأ الـرحلـة
مبـسرية شـاقـة بني االزقـة يف املنـاطق

السكنـية وتنطلق اصـوات اولئك الناس
تنـادي علـى اي شـيء (عتـيق) اي شيء
مهـم وان نداءتهم تـطوي املنـازل منزالً
بعـد منـزل وقد اصـبح املشهـد مألـوفا،
ساعـات من السري على االقدام بال شعور
بـــالتـعب اال مــا يـظهــر علــى املالمح
والوجوه من االرهـاق يقضي عليه ذلك
الشيء الذي غنموه وعادوا به.
ان اولـئك الباحـثني يعودون لـيلتقوا يف
امكنـة مـعينـة ففي الـرصـافـة يرتكـز
اجتمـاعهم يف مـنطقـة الطــالبيـة ويف
الثـانيـة عـشـرة ظهـراً حيـث حيتـشـد
القـادمون من ارجاء بغـداد يف باحة من
االرض ومعهم سياراتهـم املكشوفة وهي
ملـيئــة بــاحلـــاجيــات واملــواد لـرتفع
محـولتهـا وهنـاك اشخـاص بـاالنتظـار
لتـبدأ معهم حكـاية بيع هـذه املواد وان
عدداً من االشخـاص يرتبـطون بتـاجر
معني ليشرتي عنـاء هؤالء ويذهبون اىل
اهـلهم وقـد عــادوا ببـعض املـال الـذي
يشدهم اىل استئناف الرحلة غداً.
مهنة متعبة

يقــول الــسيــد جــواد كــاظم ان هــذه
الـرحلــة اليت يـؤديهـا يــوميـاً شـاقـة
ومتعبـة ويكـون الشقـاء والـتعب اكثـر
عنـدمـا نعــود بال اي شيء ومــا اكثـر
االيـــام الـيت نعــــود بهـــا مـن دون اي
(عتيق.)..
واضـاف انهـا ارزاق ايضـاً فـرمبـا نعثـرعلـى حاجة تكفينا رزق يوم ورمبا على
اكثـر من حـاجة واحلـمد اهلل انـا احقق
قوت عـائليت اليومي وقد اربح يف بعض
االيام رحبـاً الباس به لكن املـشكلة حني
اتعرض اىل طارئ كاملرض الذي يقعدني
عن العمل.
امـا الشـاب حيدر عـباس ،فيـقول :انين
ابـدأ عـملي يـوميـاًُ يف الـصبـاح وحتـى
العصـر واقوم بـالتجول يف عـدة مناطق
سكنـية حبثـاً عن رزقي فهنـاك مناطق
يكـون فيهـا العـمل جيـداً لـدرجـة اني
احـصل على اكثر مـن ثالثة االف دينار
يومـياً ومـناطق اخـرى ال احصل فـيها
علـى اكثـر من مخسـمائـة دينـار او قد
الأحصل على اي شيء نهائياً.

ويقـول حــسني عـلي الـذي يـبلـغ منالعمر ( )55سنـة ان عائليت املتكونة من
( )15فــرداً تعيـش علـى رزق العـتيق وان
هـذا العمل حيتـوي على اسـرار عجيـبة
ومفـاجـآت مــدهشـة فمـثالً حنن علـى
ابــواب الــشـتــاء نـبحـث عـن املــدافـئ
واملالبس فقد اشرتيت مدفأه بـ( )5االف
دينار وبعتها بـ( )39الفاً بعد ان اجريت
عليها بعض التعديالت .
ونـدخل عميقـاً يف هذه املهـنة ونـسألالـشاب مصطفى عبود الذي يعد املرجع
يف شـراء وتقـييم احلـاجيـات العـتيقـة
فقـال ،مفـارقـات كثـرية حتصل يف هـذه
املهنـة فـمثالً حنـصل علـى حــاجيـات
مثينـة مثل املفـروشات مبـبالغ زهـيدة
وتباع مبـبلغ مرتفع ويف النهـاية يتضح
ان هـــذه املفــروشــات او احلــاجـيــات
مسـروقـة فـيحضـر صـاحبهـا االصلي
ونسلمه احلاجة ،لذا اتفق (الدواره)على
ان ميتنعوا عن شراء االشياء الثمينة.
املـشكلـة كمـا يقـول يف عملنـا ان هنـاك
حاجيـات ثقيلـة التباع وهلـذا نعمد اىل

اعمـال مومسية مـثالً يف الصيف نشرتي
مربدات ويف الشتاء نشرتي املدافئ.
وكـان مصطفـى صرحيـاً معنـا فقال ان
بعض (الـدواره) اصبحوا يف فرتة قصرية
من اصحاب املاليني فقد اشرتى احدهم
حمالً خبمـسة ماليني دينار واصبح االن
تاجراً .ان هلذه املهنـة حظاً ايضاً فهناك
بـاعة الحيصلـون اال على قـوت عوائلهم
اليومي.
وشـاب اخـر اكـد ان كل الـذي يقـال عن
االحوال اجلـيدة هلـذا العمل هـو تلفيق
وتـزويـر وكـذب فهـي مهنـة مـزعجـة
وفيهــا الكـثري مـن املنـغصــات منهـا يف
بعـض االحيــان يعـتقــد النــاس اننــا
(حرامية) ولذلك اليثقون بنا.
تخصص يف املهنة
واشار احـد (الدواره) اىل تـنظيـم هذهاملهنــة من خـالل التخـصص وخـاصـة
الـشباب ملـاذا يعملـون يف كل شيء فمثالً
ان خيتـص بــاملالبـس وذاك بــاالدوات
االحتيـاطيـة القدميـة وآخر بـاخلشب
وفالن بــالـثالجـــات وهكــذا فـــأنهـم

الخيـرجـون كـيفمــا اتفق فـمجمـوعـة
تـذهب اىل الكاظميـة واخرى اىل املنصور
وثالثـة اىل االعظميـة وهكذا ،أمـا الشيء
املهم فـأن عـمليـة تصـريف احلـاجيـات
جتـري بـشكل مـضبـوط ومــرتب علـى
التجـار ويف الغــالب فــأن البـائع يــرمي
حبـاجيـاته يف احملل او يف حـوزة التـاجـر
ويقبض امثانها يف الوقت الذي يشاء.
 وقــال ان (الــدواره) يف الفـرتة االخريةصاروا يبتكرون الوسائل املساعدة فمثالً
حتويـر الدراجـات اهلوائيـة لتكـون فيها
سلـة كبرية لـتسع املـزيد مـن احلاجـيات
وقــد تفـنـن هــؤالء يف وضع مـنـبهــات
هوائيـة تطلق اصواتاً مجـاعية واخرون
كبـار الـسن صـاروا يـدورون بـالـسيـارت
املكشـوفة النهم غـري قادرين علـى السري
على اقدامهم ساعات طويلة.
ان مسـرية (الدوارة) والـرحلة الـيومـية
هي مـنهج الناس الـذين حياربـون الفقر
واجلــوع بــأيــديهـم واسنــانهـم وبكل
مـاميلكون من طاقة وقدرة يف بالد متلك
الثروة واخلريات.

