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يف احلدث احمللي 

.ً لقـد اصبحت امللـيشـيات مالذا
آمــنــــــاً للـــصــــــوص والفــــــدائــيــني
وازالم صـدام واالرهابيني القتلة
وقــد تــستــر الكـثيــر مـنهـم حتت
عباءتها ونهبوا دوائر ومؤسسات
الدولـة وخربـوها لـذلك نطـالب
بـحـلـهــــــــــا النـهــــــــــا تـعــــيـق عــــمـل
الـــــــــوزارات وتـــــــــؤثـــــــــر عـلـــــــــى اداء

املوظفني.
يف مــــــا عــبــــــر الــــســيــــــد عــبــــــاس

اخلفاجي عن رأيه قائالً:
ـ انـــطالقــــاً مـن مـبــــدأ املـــســــاواة
والعــدالـــة يجـب ان حتل جـمـيع
امليلـيشـيات املـسلحـة أذ ال ميكن
ان تكـــون هـنـــالـك دميقـــراطـيـــة
حـقيـقيــة بــوجـــود فئــات متـتلك

غير مسلح ليساهموا يف ترسيخ
العـملـيــة الـــدميقــراطـيــة وبـنــاء

البلد.

مظهر خاطئ وخطر
امـــــــا االســتـــــــاذ كـــــــرمي مـحــمـــــــد

)ماجستير هندسة( فقد قال:
أن وجــــود املــيلـيـــشـيــــات مـــظهــــر
خــاطئ ال يـتنــاسب مـع تطـورات
املـــــــرحلــــــة واعـــتقــــــد ان الــــــوقــت
احلـاضـر يـستـدعـي التـوجه إلـى
الـبنـاء و اعــادة اعمــار البلـد امـا
مـشكلــة االحتـالل فهي قــائمـة ،
والســؤال كيف ميكـن ان نتعـامل
مـع احملـــتـل ســـيـــــــاســـيـــــــاً؟ وهـــــــو
بـــالـتـــأكـيـــد سـيــــرحل عــــاجالً ام
آجـالً وعلــيــنــــــا ان نــــســتـغل مــــــا
يــدعـيه ومــا يــرصـــده من امــوال
نــــوظفهـــا خلـــدمـــة الـبلـــد، ال ان
نقـــوم نحـن بحـــرق آبـــار الـنفـط
وتدمير االنابيب ونهب وتخريب
املـنــشــأت احلـيــويـــة الن كل هــذا
يــصب يف خــدمــة احملـتل ويــزيــد
من اخلــراب واخلـســائــر ويــؤخــر

عملية البناء.
بينمـا اختصـر السيـد علي بـاقر
)40( سـنــــة رأيه بجـملـــة واحـــدة
فقـط قـــائالً: ال ألولــئك الـــذيـن

يخلقون املوت!
يف حـني قـــال ابـــو فـــاطـمـــة )32(

عاماً:
ـ نـرفض امليليشيـات الننا نطمح
بـبـنــــاء عــــراق خــــال مــن العــنف
والتــسلح واالضـطهــاد وعــسكــرة

اجملتمع.

فضاءات احلرية
اما حـازم خليل )35( عـاماً فـقد
قال: انـا مع حل امليليـشيات الن
حـلهــــا يفـــسح اجملــــال النـــطالق
العـــراق نحــو فـضــاءات احلــريــة
وقال أياد السومري )30 عاماً(:

ـ نحـن نـطـمح ونــسعــى لـتفعـيل
لغـة احلـوار ونـدعـو إلــى نبـذ كل
املــظـــاهـــر املــسـلحـــة الـتـي تعـيق
عــمـل القـــــانـــــون وتــــشجـع علـــــى
االسـتـبــــداد.. بـيـنـمــــا قــــال ابــــو

نسرين )28( عاما:

الــشـــرطـــة بــــاالسلحـــة املـتـطـــورة
واملـعــــــــدات واآللـــيــــــــات واجـهــــــــزة
االتـصـــال. يف حـني قـــال الــشـــاب

علي جميل:
ـ انـــا مع حل املـيلـيــشـيــات واضـم
صـــوتـي إلــــى كل االصـــوات الـتـي
تـــدعـــو املـيلـيــشـيـــات إلــــى القـــاء
اسـلحــتهــــا. مـن جــــانـبـي اقـتــــرح
علـى هذه املـيليشيـات التطوع يف
اجلـيـــش حلـمــــايــــة الــــوطـن مـن
تـــــسـلل االرهــــــابــيــني وحــمــــــايــــــة
املـــواطـنـني وامــــوالهـم مـــا دامـــوا

يحبون السالح إلى هذا احلد.
فـيـمــا دعــا املــواطـن وئــام جـمـيل
عنــاصـــر امليـليــشيــات الــى القــاء
السالح وتـشكيل تـنظيم سـياسي

االهــتــمـــــــام بـهـــــــا بـــــشـكـل كـــــــاف
حلفظت االمن وال حـاجة لقوى
مسلحـة غير رسمية، الن تسليح
عـنــاصــر االحــزاب ونــزولهــا إلــى
الـشــارع سيقــود البلـد إلـى حـرب

أهلية وكارثة محتمة.

ضمان الدميقراطية
حـسون عـبد )50( عـاماً قـال عن

هذا املوضوع:
ـ ان حل املــيلـيـــشـيـــــات وحتـــــويل
عنـاصـرهـا إلـى العمل الـسيـاسي
هـو الـضمـان الــوحيـد السـتمـرار
املــسيــرة الــدميقـــراطيــة علــى ان
يـتـم االعــــداد اجلـيــــد لـلجـيـــش
العــــــراقـــي وجتهــيــــــزهــم وقــــــوات

صـحيـة البـد مـنهـا وأول خـطـوة
للقـضـــاء علـيهــا هـي بـــالقـضــاء
عـلــــــــى فــــــــراغ الــــــشـــبــــــــاب وذلــك
مبكـافحـة الـبطـالـة اضـافـة إلـى
معـاجلـة االسبــاب التي ادت إلـى
ظهـور املـيليـشيـات علـى الـسطح

السياسي.
يف حــني تــــســـــاءلــت أم محــمـــــدة

)70( سنة قائلة:
ملـــــــــاذا يـحـــمـلـــــــــون الـــــــسـالح هـل
يحـــملــــــونـه لقـــتل اخـــــــوانهــم أم
لغــرض آخــر؟ امــا مـنـــى سعـيــد

)24( سنة قالت:
ـ امليلـيشـيات هـي سبب الفـوضى
واعــــتـقــــــــــد ان قــــــــــوات احلــــــــــرس
الـوطـني وقـوات الـشـرطـة لـو مت

البطالة أم امليليشيات
يف الــبــــــدء الـــتقــيــنــــــا االســتــــــاذ
محمـد دحـام )مـاجـسـتيـر علـوم
اسالمـيــــة( فـــســــألـنــــاه عــن رأيه
بــــوجــــود املــيلـيـــشـيــــات وهل هــــو

معها ام ضدها وملاذا؟
اجـــابـنـــا بـــالقـــول: لـيــس هـنـــاك
مـجــــتــــمـع راق يــــتـقــــبـل وجــــــــــود
امليـليــشيــات فـنحـن حني نــدعــو
إلـــى الــــدميقـــراطـيــــة علـيـنـــا ان
نـــتـخـلــــص مـــن االزدواجـــيــــــــة يف
الـــسلــطـــات، فـــانـــا ال اعـتقـــد ان
احلــكـــــــــومـــــــــة يف حـــــــــال وجـــــــــود
امليليشيات ميكن ان تؤدي دورها
بــصــــورة صحـيحــــة. ولهـــذا فـــان
القضـاء على امليلـيشيات مـسألة

امجاع بالرفض عىل تسليح االحزاب والتيارات ودعوة لتعزيز قدرات الرشطة واحلرس الوطني
)          ( تستطلع آراء املواطنني يف حل امليليشيات

استطالع: حسني العامل

هل ميكن ان
يتطور بلد ما
ويبلغ مصاف
الدول املتقدمة
وفيه جيشان
يخوضان حرباً عبثية
ضحاياها ابناء البلد
وثرواته
الطبيعية؟! ولو
افترضنا ذلك، ففي
حالة كهذه ملن
يعطي املواطن
والءه؟ هل يعطيه
للجيش الرسمي أم
للجيش اآلخر؟ ومن
سيمول هذا اآلخر
وميده بالسالح؟
وما مبررات وجوده
وملن يعمل ويف
النهاية من يقوم
بحماية احلدود من
العدوان اخلارجي
واجليشان مستمران
بالقتال فيما
بينهما؟! كل هذه
االسئلة راودتني
وانا استطلع آراء
املواطنني حول
شرعية وجود
امليليشيات.

نهر الدوالرات
اغـلب الــذيـن يعـملــون يف املقــاوالت
يف الـعمــارة هم مـن نتــاج الــسلـطــة
الـســابقــة، فــأغـلبـهم كــانت لــديـهم
عالقــات وطـيـــدة مع اجهــزة االمـن
واالسـتخـبــارات واخملــابــرات وبــدأوا
حـيــاتهـم بــاملـتــاجــرة بــاالسلحــة او
اخملــــدرات وهــــذا مــــا ولــــد لــــديهــم
وضعـاً مـاديـاً جيـداً.. يف فتـرة كـانت
اغلـب شــــرائح اجملـتـمـع تعـيــش يف
فـقــــــــر مــــــــدقـع.. وبـعــــــــد سـقــــــــوط
الــدكتــاتــور.. قــام بعــض من هــؤالء
بفـتـح  مكــاتـب مقــاوالت وشــركــات
صغيرة تتكون يف االغلب من ثالثة
اشخـاص وهـؤالء يقـومـون بـنشـاط
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اخــذ املفــاتـيح ومـثل هــذا جــرى يف
اغلب املـدارس الـريفيـة يف العمـارة،
ــــسلــم مــــدراؤهــــا مــبـــــالغ بـ الــتــي ت
)الــدوالر( إلعمـارهــا ولم يحــاسبـوا
بعد ذلك كيف انفقت هذه املبالغ..
عـلمــاً أن مــدارسـهم بـقيـت علــى مــا
ــيـه مــن اهــمـــــــال وهــنـــــــاك هــي عـل
مــشـــاريع اعـمـــار ال يحـتـــاج الــيهـــا
املـواطن اآلن يف هـذا الظـرف املـريـر
مــثـل اقــــــــامــــــــة مـلـعــب يف احــــــــدى
الــنـــــــــواحــي بـ 150 الـف دوالر وهـل
نحــن بحــــاجــــة مــــاســــة إلــــى هــــذا
امللعـب؟ او اقــامــة مـضـيف لــشـيــوخ
الـعـــــشـــــــائـــــــر يف وســـط مــنـــطـقـــــــة
الكورنـيش السياحية وعدم موافقة
بلــديــة العـمــارة علــى بـنــاء مجـمع
ثقــايف حتت اشـراف ودعـم منـظمـة
)مرسي كور(.. مثل هكذا تقاطعات
تتقـاطع مع مـا كنــا نحلم بـه ولكن
اليـوم وبعـد تـسـلم حكـومـة عـراقيـة
ادارة الـبالد.. الـيــس مـن الــضــروي
التحقيـق يف مشاريع االعمار، التي
اجنزت، ليأخـذ بعد ذلك املقصرون
جــــزاءهــم.. حــتــــى ال تــتـكــــرر مــثل
هكــذا جتــاوزات مــسـتقـبال؟ً وال بــد
للـمسـؤولني يف احلكـومـة العـراقيـة
اجلــديــدة مـن وضع جلــان نــزاهــة،
تتـابع املشـاريع، التي يـراد انشـاؤها
ومــدى اهـميـتهــا وتـختــار مقــاولني
من اصحـاب التاريخ النـزيه.. حتى
ال يأكل بعضنا حلم بعضنا اآلخر.
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اإلعـمـــار، انــتهـت حــمالت االعـمـــار
بهـا واآلن هي تعـانـي مشـاكـل كبيـرة
ومـن هــذه االمــاكـن ســوق العـمــارة
الـكـبـيــــر الــــذي صــــرف )150( الف
دوالر ولم يـنجــز منـه غيــر مقــدمــة
الـــســـــوق.. وكـــــذلـك مـعهــــــد االمل
للـصم والـبكم الـذي جــرى اإلعمـار
ــــرك الــنـــصف بــنـــصف ســــاحــته وت
اآلخــــر علـــى شـكـل حفـــرة ومـبـنـــى
املــصــــرف الـعقــــاري، الــــذي قــــالــت
مــديــرتـه، إنه مـــا زال يعــانـي عــدم
اكـتمــاله وهنــاك مالحـظـات كـثيـرة
على االعـمار ولكـن املقاول قـال لها
أن  (CPA)وافـقــــت عـلــــــــــــى مــــــــــــا
اجنــــزته وارغـمــت بعـــد ذلـك علـــى
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راقـبت حتــركــاتـه اكتــشفـت انه كــان
يـتـــوســط لــبعــض املقـــاولـني وكـــان
يحـصل جــراء هــذه الـعمـليــة علــى
مــبـــــالغ كــبــيــــرة واضــــاف: امــــامــي
شــاهــدت احــد املقــاولـني يـتــرجــى
ــــريــطــــانـيــــاً ان يــــأخــــذ مــســــؤوالً ب
)الـرشوة( لـلحصول بعـد ذلك على
مـناقصـة عمل واخذ بعـد ذلك هذا
املسـؤول البريطـاني ما يـقارب على
ـــــى ان )دفــتـــــريــن مــن دوالرات(، عل
يكـون تـسلـيم املـشـروع املـتفق عـليه
متــــت اشــــــــــــــراف ذات املــــــــــســــــــــــــؤول

البريطاني.
واقع حال 

اغـلــب االمــــــــاكــن الــتــي شــمـلـهــــــــا
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)سمـسرة( وبـناء عالقـات مع بعض
الــوسطـاء، لـلتقــرب من املـســؤولني
ووصل احلـــد يف الفـتــرة االخـيــرة،
الى بناء عالقات متينة مع عناصر
مـن (CPA) واغـــرائهـم مـن خالل
مترجـمني يأخـذون عموالت كـبيرة
خلــلــق عــالقــــــــــــــــات تــعــــــــــــــــارف مــع
املــســـؤولـني يف جلـنـــة االعـمـــار ويف
لقــاء مع املـتــرجـم )ن.ع( وهــو كــان
يـعــمـل مـع  (CPA) قـــــــال: كــنــت
اشـاهـد احـد اصـدقـائـي املتـرجـمني
ـــــــة ال اعـلــم كــيـف اصــبـح بــني لــيـل
وضحـــاهـــا مــن اصحـــاب االمـــوال
واشتـرى سيارة حـديثة وانـتقل الى
احــــد االحــيــــاء الــــراقــيــــة!! وحــني
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يف ميسان هشاشة يف اإلعامر ورسقة آالف الدوالرات 

متابعة/ محمد احلمراني 
اجلـمـيـع يعـــرف مـــدى الـتـــدهـــور االمـنـي،
الــذي تعـيـشـه الكـثـيــرمـن املــدن العــراقـيــة
والـتـي اصـبحـت اشـبه بـبـــركـــان نـــاري، امـــا
بــالنــسبـة لـسكـان الـريـف، فهم يـسـتمعـون
بـني حـني وآخـــر إلـــى أرقـــام املـــوتـــى وبـــدأوا
يــتخــيلــــون ان املــــدن العــــراقـيــــة، اصــبحـت
اشـبه مبنــزل من نـار وهـذا املـوضـوع واحـد
من موضوعـات عديدة بـدأت تقنع السكان
بــضــــرورة اسـتـمــــرار حـيـــــاتهـم يف مـنـــــاطق
االريـــــاف رمبـــــا تـكـــــون يف هـــــذه املــــــرحلـــــة
احلرجـة من تـأريخ البلـد - خيـر مالذ من
املــــوت.. ولكـن يف االغلــب تكـــون محـــاذيـــة،
لـتلك القــرى وليـس بــإمكــان القــرويني ان

يفعلوا شيئاً ملا يجري حولهم.
حوادث مخيفة

)محــسـن عـبـــد الـــرحـمـن( احـــد الــســـواق،
الــــذيــن يعــملـــــون علــــى طـــــريق )عـمــــارة/
نـــــاصـــــريــــــة( يقـــــول: يف احـــــد االيــــــام ومع
اقتــراب املـســاء، اوقفـتنـي سيـطــرة لــرجــال
الـشــرطـــة يف منـطقــة مـنخفــض البـطــاط
حتـسـست بــأن هيــآتهم غــريبـة، اخـرجــوني
مـن الــسـيـــارة.. ثـم فـتــشـــوا العـــائلـــة الـتـي
اســتـــــأجـــــرتــنــي الـــــى احـــــدى املــنــــــاطق يف
محــــــافـــظــــــة ذي قــــــار.. الحـــظــت ان االب
سيطـر عليه اخلـوف وقلت رمبـا بـدأ يقلق

بني احملافظــــات اجلنوبية 

بعض الطرق اخلارجية بحاجة ماسة اىل محاية 

يف ذي قار.. خطة إلنشاء 55 مدرسة

انجاز ترميم 78 مــــدرسة واملباشــــرة 
يف تأهيل 70 اخرى االسبوع املقبل 

الناصرية/املدى
ـــــن يف ذي قــــــــــــــــار عـــــن اكـــــمــــــــــــــــال اعــل
االســتعـــدادات إلنــشـــاء )55( مـــدرســـة
جـديــدة ضمـن خطــة وزارة التــربيـة يف
احملـافـظـة وقـال مـديـر عـام تــربيـة ذي

قار وكالة السيد جبار وشم علك:
لقـد مت جلـب سنـدات العقـار ومـرتـسم
قطع االراضي اخملصص لبناء مدارس
مت اقـرارهـا يف ضـوء احلـاجـة الفـعليـة
للـمـنــاطق او لفـك االزدواج ومعــاجلــة
االخـتنـاقــات او لبعـد املـدارس اجملـاورة
عـن املنــاطق غيـر املــشمـولـة ســابقـاً يف
االبـنـيــة املــدرسـيــة، وقـــد ارسلـت هــذه
الـوثائق واملـستنـدات الى ديـوان الوزارة
إلقـرارهـا وستـشهـد االســابيع القـادمـة

املباشرة بتنفيذ هذه البنايات.
كشوفات ارجتالية

وعن تــرميم املـدارس قـال: ال تـوجـد يف
ميـزانية ذي قـار اية مـبالغ للتـرميمات
حــاليـاً وان جـميـع اعمــال التـرمـيمـات
وتخصيـصاتها تأتـي من قبل املنظمات
غيــر املتــربطـة بـالـوزارة حـيث تعـاقـدت
شــركــة  ECCIاالمــريـكيــة مع الــدول
املــانحــة علــى تــرمـيـم 158 مــدرســة يف
احملــافـظــة وهــذه بــدورهــا تعــاقــدت مع
شــركــات عــراقـيــة إلعــداد الكــشــوفــات
والـتــنفـيـــذ وقـــد جـــاءت كــشـــوفــــاتهـــا
ارجتالـية وغـير مـطابقـة الواقع وحـتى
مــن دون زيــــارة مــيــــدانــيـــــة لعــــدد مــن
املـدارس املـشمـولـة بــالتـرمـيم ممـا ادى
الـى حـدوث مـشــاكل يف اثنــاء التـنفيـذ
لكــون هـنــاك عــدد مـن املــدارس الـتـي
شـملـتهــا الكــشــوفــات مــرممــة ســابقــاًُ
وألكــثــــــر مــن مــــــرة مــن قــبـل الـقــــــوات
االمـــريكـيــة يف حــني ان بعــضهــا غـيــر
صـاحلــة للـدراســة وآيلــة للـسقـوط وال
يـنفع معهـا التـرميم وامنـا حتتـاج الـى
هــد واعــادة بـنــاء، ممــا حــدا املــديــريــة
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اضـافة الى ان هناك مدارس ال يتجاوز
مـالكهـــا الــثالث مـعلـمــني فقــط حـيـث
كــانـت تــدار يف العــام املــاضـي مـن قـبل
مـحــــــاضــــــريــن بـل وهــنــــــاك شــــــواغــــــر
مــســتعــصـيـــة جـــدا ال ميـكـن عـالجهـــا
خاصة يف املدارس النائية كما ان بداية
العـام املقبل سـوف تشهـد تأخـر وصول
الـكتب املـدرسيـة اجلـديــدة حيث سـيتم
االعـتمـاد علــى الكـتب املـستـرجعــة من
الـتالمـيـــذ يف العــام املــاضـي وهــذا مــا

ابلغتنا به الوزارة.
وعـن االســتعـــدادات ألداء امــتحـــانـــات
الــدور الـثــانـي قــال: لقــد متـت تهـيـئــة
جميع املستلزمـات من دفاتر امتحانية
وقـاعـات ومـديـري قـاعـات كمـا مت وضع
خـطــة امـنـيــة بــالـتعــاون مع مــديــريــة
شــرطــة احملــافـظــة وشــرطــة حـمــايــة
املـنشـأة لـضمـان سيـر االمتحـانـات كمـا
مت اختيـار قاعـات خاصـة لالمتحـانات
اخلـــــارجــيـــــة وذلـك خلــصـــــوصــيــتهـــــا
وعمومـاً مالكاتنا مهيـأة لالشراف على
االمـتحـانـات يف مـوعـدهــا املقـرر حـيث
سـتـبـــدأ امــتحـــانـــات الــصفـــوف غـيـــر
املــنــتهــيـــــة يـــــوم 14 / 9 / 2004 وغــيـــــر
املــنــتـهــيـــــــة يف 25 / 9 / 2004 يف حــني
ستتم املبـاشرة بـالدوام الـرسمي يف 2 /
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وعـن الــتغـيـيـــرات االداريـــة قـــال: لـــدى
املــديــريــة خـطــة لـتغـيـيــر بعـض ادارات
املــــدارس ممــن لــم يــثــبــتــــوا جــــدارتهــم
االداريـــة يف العــام املــاضـي معـتـمــديـن
بـــــــذلــك عـلـــــــى تـــــــوصــيـــــــات الـلـجـــــــان
التحقيقيـة وتقاريـر االشراف التـربوي
واالخـــتــــصـــــــــاص حـــــــــول اداء االدارات
عـمـلهـــا حـيـث سـيـتـم تــشـكــيل جلـنـــة
خـاصـة لـتقيـيم اداء ادارات املـدارس يف

الفترة املاضية.
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إليــقــــــــــــــاف الــعـــــمــل وابــالغ الــــــــــــــوزارة
واحملــافـظــة وشــركــة   ECCIبــذلك
ممـا اضطـر الشـركات الثـانويـة وممثل
شركة   ECCIالـى مراجعة املـديرية
وعـقـــــــد اجــتــمـــــــاع مـع املـالك الـفــنــي
واسفــر االجـتـمــاع عـن اتفــاق إلعــادة
الـنظـر بـالكـشـوفـات وبـإشـراف مبـاشـر
مـن مهنـدسي تـربيـة ذي قـار لتحـديـد
الفقـرات بحيث يكـون التـأهيـل شامالً
ويـجعل املــدرســة جــاهــزة إلسـتقـبــال
الـطـلبــةيف العــام الــدراسي املـقبـل كمــا
مت اسـتـبعــاد املــدارس غـيــر الـصــاحلــة
لـلتــرميـم التـي تهــدد حيــاة التـالميــذ
وحتــويلهـا الــى خطـة الـبنـاء اجلـديـد
وقـد اقرت حتـى اآلن 78 مدرسـة فقط
مـن اصل 158  بوشـر العمـل بها فعـلياًً
وستـتم املبـاشرة يف االسـبوع الـقادم يف

املدارس املتبقية.
علماً ان احالة االعمال سواء بالنسبة
لشركة  ECCIام لشـركات ثانوية لم
يتـم بعلم او مبوافقـة مديـرية التـربية
وذلك كــون املـبــالغ اخملـصـصــة جــاءت

من خارج ميزانية الوزارة.
خلل يف معاجلة الشواغر

وعـن االسـتعــدادات إلسـتقـبـــال العــام
الــدراسـي اجلــديــد قــال: لقــد هـيــأنــا
جمـيع املـسـتلــزمــات الـضــروريــة حـيث
كـــان مـن ضـمـن خــطـتـنـــا اسـتـكـمـــال
مالكـات املدارس اجلـديدة بـالتعيـينات
الـتـي خــصــصـت لـنــا مـن قـبل الــوزارة
لكـن ورود كـتــاب يــوعــز بــالـتــريـث يف
مـوضـوع الـتعيـينـات بـالـوقت احلـاضـر
شكـل خلالً يف تــوزيع مالكــاتنــا وحــال
دون معـــاجلـــة الــشـــواغـــر حـيـث انـنـــا
نعــانـي حــالـيــاً نقـصــاً حــاداً يف املالك
الــتعلـيـمـي يـبـلغ الفــاً وخـمــس مــائــة
مـعـلــم ومــــــدرس وذلـك بــــســبــب فــتـح
مــدارس جــديــدة يف مـنـــاطق االهــوار
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فيهــا علــى مبلـغ مليـونـي دينـار وارادوا ان
يـأخذوا، احدى الفتيـات ولكن الرجل بكى
واخـبـــرهـم بـــأنهـــا عـــروس وهـــذا مــــا جعل
اجملــرمني يـختلفـون فـيمــا بيـنهم.. اخـذوا
مـــا بحـــوزتهـم مـن نقــود واخــذوا الــسـيــارة
)املـارك(، لـيتـركـوا الـرجـل والفتــاتني علـى
قارعـة الطـريق مثل هكـذا حوادث يعـرفها
اغلب القاطنني على الطريق الواصل بني
العمارة والـديوانيـة وكذلك مـن هم بجوار
الــطــــريقـني الــــواصلـني الـــى الـنـــاصـــريـــة:
طـــــريق سـيــــد احـمــــد الــــرفــــاعـي وطـــــريق

البطاط.
طرق منعزلة 

هـذه الـطــرق تعيـش يف العـزلـة وال تـوجـد
بجـــوارهـــا قــــرى ولكـن تـنـتــشـــر جتــمعـــات
صغـيــــرة واذا حـــصل حــــادث مــــا يــتجـنـب
القــاطنـني بجــوار هــذه الـطــرق ، التــدخل
الــســـريع، بــسـبـب انـتــشـــار االسلحــة، الـتـي
رمبـا تـولـد مـشــاكل اكبـر ممـا هــو متـوقع،
اذن شرطـة احملافـظات اجلـنوبـية مـطالـبة
بتــأمني هــذه الـطــرق بحــراســات مـنتـشــرة
علـى امتدادها او تسيير دوريات والتنسيق
فيـما بينهـا، لتوحي بـاالمان للسـائرين يف
هـــذه الــطـــرق.. حـتـــى ال تـتـــولـــد حـــوادث
جــــديــــدة تـكــــون يف احملـــصلــــة جــــزءاً ممــــا

يخطط له اعداء العراق اجلديد.

بــشـــأن زوجــته وابـنــته الــصغـيـــرة.. كـــانـــوا
اربعـة رجـال اثنـان مـنهم يـشهـرون الـسالح
يف وجهــنــــــا واالثــنــــــان اآلخــــــران قــــــامــــــوا
بعـمليات التفتيـش، فأخذوا كيـساً صغيراً،
كانت قد اخفته املرأة بني اقدامها ثم قال
احــدهـم: )ارحلــوا قـبل ان نقـتلـكم( كـــانت
احلــــادثــــة علــــى مــبعــــدة 4 كـم مـن مــــركــــز
شـرطـة الـسالم بكت املـرأة بشـدة واخبـرني
زوجهـا، بـأن كل مـا متـلكه العـائلـة كـان يف
هــــذا الكـيــس واضـــاف: يـــوجـــد فــيه ذهـب
زوجــتــي، الـــــذي هــــــو بحــــــدود 4 كغــم ومـــــا
يقــارب عـشـــر اوراق فئــة 100 دوالر عـــرفت
فـيـمـــا بعــد ان هـــذه العـــائلــة مـن العـــوائل
التـي سفــرت خالل مــرحلــة الـثمــانيـنيــات
من القـرن املاضـي الى ايـران وهم يـعودون
اآلن الــى العــراق بعـــد غيـــاب اكثـــر من 20
عاماًُ. حادث آخر وقع على طريق البتيرة،
الـواصل مـا بني العمـارة والـديـوانيـة، حني
الحقـت سـيـــارة )بـيـك آب - دبل قـمـــارة(..
سـيــــارة رجل كـــان يـقل اثـنـتـني مـن بـنــــاته
وبعــد مـضـــايقــات يف الـطـــريق شهــر احــد
ركــــاب )الـبـيـك آب( بـنــــدقـيــــة بــــوجه ذلـك
الرجل وهذا مـا جعل الرجل يـتوقف، نزل
مـن )الـبـيـك آب( ثالثــة رجـــال.. يحـملــون
بنــادق كالشـنكـوف وطـلبــوا من الــرجل ان
ينـام علـى التـراب، فـتشـوا الـسيـارة وعثـروا

كنا نطمح بعد سقوط الدكتاتور،
إلى بناء بلدنا على وفق ما نشاهده

من تصاميم عمرانية يف البلدان
اجملاورة وكنا نتخيل ان الذين

ستوكل اليهم املهمات نصفهم
بشر والنصف اآلخر مالئكة.. وكان

احللم هو املنقذ الوحيد لنا من
اليأس وكل واحد منا بدأ يتخيل

جمال مدينته على وفق ما ميتلك
من احالم ووعي ويراهن على

تفوق احلياة اجلديدة ولكن الذي
حصل يف اعمار مدينة العمارة..

بعد اكثر من عام على سقوط
الدكتاتور يوحي بأن االحالم

والطموحات ال ميكن ان تشكل
وحدها صورتنا اجلديدة.

ميسان/ املدى

هناك من تستر
حتت عباءة
امليليشيات
ونهب الدوائر

القـــــوة وتــــســـتخــــــدمهــــــا. وعلـــــى
القـانون ان يكون صـارماً جداً يف
التعامل مع كل من يتجاوز على
حقــوق اآلخــريـن بــأي شـكل مـن
االشــكـــــــــــال، ويـجــــب ان تــكـــــــــــون
الـسلطـة بيـد القـوات احلكـوميـة
الــتـــي تخــــضع إلــــــى الــــــرقــــــابــــــة
الـــصــــــارمــــــة لــتـــضــمـــن حقــــــوق
املـواطـن للـعيـش يف سالم بـعيـداً

عن انتهاك حقوقها املشروعة.
يف حني قـال كاظم الركابي )40(

عاما:
ً انـا ضـد املـيليـشيـات متـامـاً ألن
وجـــودهـــا سـمـح للخـــارجـني عـن
القـانون بـاقتبـاس االسمـاء وشن
غــارات التـسلـيب وزعـزعــة االمن
يف املــــدن اآلمـنــــة. وقــــد حــــدثـت
الكثـير من العـمليات االجـرامية
حتت يــافطـة مقـاومــة االحتالل
وانـــــا مـتـــــأكـــــد يف حـــــال تعـــــزيـــــز
الــوضع األمـني والــدميقـــراطيــة
يف الــبلـــــد فـــــان عــنـــــاصـــــر هـــــذه
امليليشيات سوف يشعرون بالعار
ملـــا اقتــرفـه اتبــاعـهم مـن اعمــال
غيــر مسـؤولـة سـاهمـت يف حجم

اخلراب.
امـــا الــسـيـــد عـــادل نـــاصـــر )45(

عاما فقد قال:
ـ احـيــانــاً اإلنـســان يـســأل نفــسه
عـــــن الـــــــصـــــــــــــدق يف تــــــــــشـــكـــــيـل
املـيليـشيـات هل هـو لفـرض ارادة
سيــاسيــة لتعـزيـز وجـودهـا علـى
الـسـاحـة الــسيــاسيــة ام حلمـايـة
الوطـن وثرواته وممتلكـاته؟ فاذا
كــــــان اجلــــــواب هـــــــو األول فهــــــذا
يــتــنـــــافــــــى مع ابــــســـط قـــــواعـــــد
الــــــدميقـــــراطــيـــــة وانـــــا يف هـــــذه
احلـالة ضـد هذه املـيليشيـات اما
اذا كـان اجلـواب هـو الثـانـي فمن
املـفـــــــــروض ان تـــنـخـــــــــرط هـــــــــذه
املـــيلــيـــــشــيــــــات يف املــــــؤســـــســــــات
الرسـمية حلمـاية البلـد... وعلى
كـل حــــــــال انــــــــا اعـــتـقــــــــد ان دور
امليـليــشيــات قــد انـتهــى بــانـتهــاء
صــــدام وعلـيهـــا ان تـــؤدي دورهـــا
كأي حزب سـياسي يسعى لكسب
اصوات النـاخبني يف االنتخـابات

املقبلة.


