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يف احلدث احمللي

فضائح مالية يف الـ ) (CPAيف النارصية
بطلهـــــا مرتجــــــــم كويتـــــي
الناصرية /حسني كرمي العامل

) من
يف وثيقة حصلت عليها (
جمعية ابناء الناصرية االجتماعية
تكشف مدى استغالل CPA
ومترجميها لسلطاتهم يف
الناصرية وتفضح باالرقام
االنتهاكات املالية يف ثالث قضايا
بطلبها احد مترجميهم الكويتي
نسية.
تــشيـر الــوثيقــة الصــادرة عن
مـ ــصـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ــرش ــيـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــرع
الـن ــاص ــري ــة ، 13 /واملعـن ــون ــة
الــى مـصــرف الــرشيــد االدارة
العــامــة الــى مــذكــرة حتقـيق
تخص  CPAيف النـاصـريـة
ومسـؤولـيتهـا عن الـتصـرفـات
الـتـي م ــورسـت مـن قـبل تـلك
السلطة مع املصارف العاملة
يف ال ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة وب ـ ــاالخ ــص
م ــصـ ـ ــرف الـ ـ ــرافـ ـ ــديــن،324 /
ومـ ــص ـ ـ ــرف ال ـ ـ ــرشــي ـ ـ ــد ف ـ ـ ــرع
الناصرية. 13/

القضية االولى

تــشيــر اوراق القـضيـة االولـى
الـ ـ ـت ـ ــي تـخ ـ ـ ــص م ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
الــرافــديـن فــرع الـنـيل،324 /
ال ـ ـ ــى انه يف عـ ـ ــام  2003كـ ـ ــان
ال ـسـي ــد (ع ــادل عـبـي ــد) وه ــو
مـواطن كويتي يـرافق القوات
االمــريـكيــة حـيث كــان يعـمل
بــصف ــة م ـسـت ـش ــار ومـت ــرجـم
ف ــوري .وب ــإجـم ــاع اآلراء ك ــان
يعمل بـشكل مرضٍ يف مجال
عـمـله خـالل اشهـ ــر ال ـصــيف

مـن عـ ــام  2003امـ ــا يف شهـ ــر
متـ ـ ــوز و آب ،كـ ـ ــان ــت سل ــطـ ـ ــة
التحـالف املــؤقتـة قــد اودعت
مبلغاً كليـاًُ قدره ( )25مليون
دوالر امــريـكي (كــانـت جمـيع
االم ــوال تع ــود ال ــى صـن ــدوق
ال ـت ـن ـمــيـ ـ ــة العـ ـ ــراقــي الـ ـ ــذي
يـ ـ ـ ـسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدم ل ـ ـ ـ ــدفـع روات ــب
املـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ــامـلـ ــني يف
الـقطـاع العـام يف احملــافظـة)
ل ــدى مـص ــرف ال ــراف ــديـن يف
النـاصـريـة وبعـد وقت قـصيـر
مـن اي ــداع املــبلغ ق ــام (ع ــادل
ع ـب ـي ـ ــد) ب ـ ــدخ ـ ــول مـ ـص ـ ــرف
ال ـ ــراف ـ ــديــن وب ـ ــدأ بــته ـ ــدي ـ ــد
مـوظفـي املصـرف بـإستخـدام
السـالح وطالـب بإعـادة املبلغ
املــودع مــؤخــراً لــدى املـصــرف
مـن قـبـل سل ـطـ ــة الــتح ـ ــالف
املــؤقتــة اليه حـيث قــام سيـد
(عـ ـ ـ ــادل) بـ ـ ـ ــدفـع مـ ـ ـ ــوظـف ــي
املـصــرف بـعنـف واستـطــاع ان
يـ ــشق ط ـ ــريـقه ال ـ ــى س ـ ــرداب
املـصــرف (خــزيـنــة املـصــرف)
وهـ ــو املـكـ ــان الـ ــذي يـتـم فــيه
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اال ان (عـ ـ ــادل) كـ ـ ــان ي ـن ـتـقل
بـص ــورة مـنـتـظـم ــة مـن وال ــى
الك ــويت .وقــد وصف الــسيــد
بــاسل ابــو شـعبــان املــستـشــار
االق ـ ــدم ل ـ ــدى وزارة امل ـ ــال ـي ـ ــة
ومـدير الـسيـطرة عـلى حـركة
وسالمة النقود حـسبما تذكر
الوثيقة ان االعمال التي قام
بهــا (عــادل عـبيــد )( ،ســرقــة
امـوال) ومن اجلـديـر بـالـذكـر
إن الـنق ــود ك ــانـت ق ــد اخ ــذت
من املـصــرف مـن خالل شهــر
السالح والتهديدات الشفوية
ال ـتــي وجهــت ال ـ ــى م ـ ــوظفــي
املصرف.
حــفـ ـ ـ ـ ــظ الـ ـ ـ ـنــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود اال ان
مــوظفي املـصــرف اعتـرضـوا
علــى تصـرفه هـذا ولكـن من
دون جــدوى يف مـنع (عــادل)
من دخول اخلزينة.
وقـ ـبـل ازال ـ ـ ــة الـ ـنـق ـ ـ ــود ق ـ ـ ــام
(ع ــادل) بت ــرضيــة املــوظـفني
بـتـنـظـيـم وكـت ــاب ــة م ــا ميكـن
وصفـه علـ ــى احـ ـســن وجه بـ
(شـيك مقـابـل) ومن بعـدهـا
بـ ــاشـ ــر بـ ــإزالـ ــة مـبـلغ قـ ــدره

( )1.400.000دوالر نــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً
من اخلـزينـة ،وابلغ مـوظفي
امل ـص ـ ــرف ب ـ ــان س ـبــب اخ ـ ــذه
ال ــنق ـ ـ ــود يع ـتــبـ ـ ــر مبــثـ ـ ــابـ ـ ــة
تعـويـض عمـا كـان قـد سـببه
صـ ـ ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـ ـسـ ــني مـ ــن اذى
لعـائلتـه واعتبـر ذلـك العمل
انـتقـام ـاً من صــدام ،لم تـتم
مع ــرفـ ــة املك ــان الـ ــذي نقلـت
الـ ـيـهـ ـ ـ ــا االمـ ـ ـ ــوال م ــن قـ ـبـل
(عــادل) او كيـف تصـرف بهـا

القضية الثانية

يف حني تـشيـر اوراق القضـية
الثـانيـة الـتي تخـص مصـرف
الــرشيـد فــرع النـاصـريـة13 /
الى انـتهاكـات السيـد (عادل)
.وتـقول امـا احلادثـة االخرى
التي تـورط بهـا (عـادل) فقـد
وقعـت يف شه ــر ك ــان ــون االول
 2003واملـتعلقــة بــاالسـتبــدال
غــي ـ ـ ــر القـ ـ ــانـ ـ ــونــي لـلع ــملـ ـ ــة
الع ـ ــراق ـي ـ ــة (دي ـن ـ ــار ع ـ ــراقــي،

الطبعـة السـويسـرية مـن فئة
 25ديـنـ ــاراً) حـيـث اسـت ـطـ ــاع
(عـ ـ ــادل) ت ــطـ ـ ــوي ـ ـ ــر عالقـ ـ ــات
حـمـيـمـ ــة مع الـكـ ــابـنت (اآلن
لـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــان) م ـ ــن الـقـ ـ ـ ـ ـ ــوات
الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة املـ ــوجـ ــودة يف
النـاصـريـة حـيث كـان لـوسـان
املدير املالي يف الناصرية.
بـت ــأريخ  2003 / 12 / 1حــرر
الكابنت لـوسان رسـالة (نيـابة
عن عادل عبيـد) يطلب فيها
م ــن م ـ ــصـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــرش ــيـ ـ ـ ـ ــد
اسـتبــدال مبــالغ مـن فئـة 25
ديــن ـ ـ ــاراً ع ـ ـ ــراقــيـ ـ ـ ـاً (ط ـبـع ـ ـ ــة
سويـسرية) ألن هذه الدنانير
مـن الـنــاحـي ــة القــانــونـيــة ال
يجـوز استبدالـها قبل يوم 17
كــان ــون الث ــاني  2004عــاد كل
من لـوسان و (عـادل) يوم 8
 2003 / 12 /وقــامــا بــاجــراء
اسـتـبــدال العـملــة حـيـث قــام
(عــادل) بــإسـتبــدال مـلي ــوني
دي ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـبــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السـويسرية وتـسلم ما يعادل
( )180.000ال ـ ـ ــى ()200.000
دوالر ام ـ ـ ــريـك ــي وبع ـ ـ ــد وقــت

ق ـصـيـ ــر مـن اجـ ــراء عــملـيـ ــة
االسـتبدال قـام موظـفون من
مـصــرف الــرشيــد بــاالتـصــال
ب ـ ـ ــوزارة امل ـ ـ ــال ــي ـ ـ ــة وسـلـ ــط ـ ـ ــة
االئتالف املــؤقتــة واعلمــوهم
ب ــان عـملـي ــة تـب ــديل العـمل ــة
كانت غير قانونية وبعد ذلك
قــام الــسيــد لــوســان بــاشعــار
(ع ــادل عـبـي ــد) واخـب ــره ب ــان
عملية تصـريف العملة كانت
غير قـانونية وان تلك النقود
يجـب اع ــادتهــا الــى مـصــرف
الرشيد.
وافق عل ــى تنـفيــذ ذلك لـكن
يف احلقــيق ـ ــة ق ـ ــام (ع ـ ــادل )
بـ ـ ــإج ـ ـ ــراء دفع جـ ـ ــزئــي الـ ـ ــى
ال ـسـي ــد ج ــون ب ــورن املـن ــسق
الـ ـسـ ــابق حملـ ــاف ـظـ ــة ذي قـ ــار
والــى نــائـب املـنــسق ال ـس ــابق
لـلمحــافظـة الـسيــد جيــرمي
نــاثــان .قــام ال ـسـيــد (عــادل)
بــإعــادة مــا قـيمـته ()29.000
دوالر امريكي الذي يعتبر يف
ال ـ ـ ــوقــت احل ـ ـ ــاض ـ ـ ــر بـعه ـ ـ ــدة
املفـت ــش العـم ــومـي ل ــسلـط ــة
االئـتالف املــؤقـت ــة يف بغــداد.
غـادر (عـادل) العـراق يف وقت
مـبكــر مـن شهــر شـبــاط عــام
 2004م ــن دون ان يعــيـ ـ ــد اي
مبلـغ اضايف مـن اصل املبلغ،
لقـد عـانــى مصـرف الــرشيـد
الكـثيــر من اخلـسـائـر املــاليـة
بـسبب االعمـال التي قـام بها
(عـادل عـبيـد) ولـم يبـذل اي
جهــد لتعـويـض املصــرف عن
اخلسـائـر التـي حلقت به .ان
(عـادل) قــام عمـدا مبخـالفـة
الق ــان ــون املـتـعلق بـتـص ــريف
العـملـ ــة الع ــراقـي ــة فـئ ــة (25
دي ـن ـ ــاراًَ س ـ ــويـ ـس ـ ــري ـ ــة) غ ـ ــادر
(عـادل) بعــد ان اصبح االمـر
جلياً ومعروفاً.

القضية الثالثة

ام ــا اوراق القـضـيــة الـثــالـثــة
وال ـ ـتـ ــي تـخـ ـ ــص مـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ال ــراف ــديـن ف ــرع الـنـيل324 /
فـتـ ــذكـ ــر انه مت ارسـ ــاء عقـ ــد
مــن ق ـبـل سل ــطـ ـ ــة االئ ــتالف
املـؤقتـة يف اجلنـوب ملصـاحلـة
شـ ـ ــركـ ـ ــة سـ ـ ــوبـ ـ ــر ســيـ ـ ــرفـ ــس
الكــويتيــة لشـراء( )14مـركبـة

مجـ ــار بقـيـم ــة  290000دوالر
ام ـ ـ ـ ــري ـك ــي وق ـ ـ ـ ــد مت اج ـ ـ ـ ــراء
ال ـ ــدفع ـ ــة االول ـ ــى وق ـي ـمــته ـ ــا
( )100000دوالر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم  7آذار
 2004نقـدا الى السيد (عادل
عـبيــد) امــا الــدفع ــة الث ــانيــة
وقـ ـيـ ـمـ ـتـه ـ ـ ـ ــا ( )150000دوالر
امـ ــريكـي فـتـم اج ــراء دفـعه ــا
ي ــوم  19آذار  2004وت ــسلـمه ــا
ايضاًُ (عادل) .
حتـى الــوقت احلـاضـر قــامت
شـركة سوبر سيرفس بتسليم
خـمــس م ــركـب ــات مج ــار وم ــا
زالـت املفــاوضــات جــاري ــة بني
ســلـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االئـ ـ ـ ـتــالف (يف
اجلـنـ ــوب) والـ ـشـ ــركـ ــة بـ ـشـ ــأن
تـ ــسلـيـم املـ ــركـبـ ــات الـتـ ــسعـ ــة
املتبقيـة وقد حـاولت الشـركة
اسـ ـتـحـ ــص ـ ـ ــال ك ـ ـ ــامـل املـ ـبـلـغ
اخلـ ــاص مبـ ــركـبـ ــات اجملـ ــاري
قبل تـسلـيمهـا وقـد قـام احـد
الضـباط يف البـصر بـاالشعار
ب ــأن امل ــركـب ــات املـتـبقـي ــة مـن
املقـرر اسـتكمـالهـا وتـسلـيمهـا
خالل وقت قـصيـر جــداًُ ومن
بعد ذلك سيتم اجراء الدفع
الـنه ــائي ولـكن لـم يعــرف مــا
اذا سيحـدث ذلك ام ال .يبدو
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواضــح م ـ ــن خــالل
الـ ـ ــوث ـ ـ ــائق امل ــتعـلق ـ ـ ــة بهـ ـ ــذه
املع ـ ــاملـ ــة حـ ـسـبـمـ ــا (تـ ــذكـ ــر
ال ــوث ــائق) ان (ع ــادل عـبـي ــد)
قــد بنــى عالقــات وطيــدة مع
شــركــة ســوبــر سـيــرفـس وقــد
ق ــام ب ــرحلـتـني يف االقل ال ــى
الع ـ ــراق لـتـ ــسلـم ال ـ ــدفعـتـني
املـ ـ ــشـ ـ ـ ــار الـ ـيـه ــمـ ـ ـ ــا اعـاله .ان
الـ ـسـيـ ــد (عـ ــادل) يـ ـسـت ـطــيع
الـ ــدخـ ــول الـ ــى العـ ــراق بـ ــأي
وقـت يشاء وان القـاء القبض
علـيـه ميكـن ان يـتـم فـعالً اذا
دخل العــراق لتــسلم الــدفعـة
الـنهــائيــة املـتعلقــة مبــركبــات
اجملاري.

زرباطية مدينة بال سكان

حقــــــــول األلغــــــام حتيط املدينــــــة من كل جانب واألبريــــــاء هـــــــم الضحــــــــايا
واسط  /جبار بجاي

قبـل الشـروع بــالكتـابـة عن مـدينـة
زرب ــاطـي ــة ك ــان علـي ان ابحـث عـن
دليل ميتلك درايـة كاملـة بالـطرق
وامل ـس ــارات اآلمـن ــة الـتــي ميكـن ان
تــوصلـني إلــى مــركــزهــا بــأمــان اذ
التزال أطالل املدينة تتنفس غبار
املعـ ــارك الـتــي دارت علـ ــى رحـ ــاهـ ــا
ثمـانيـة أعـوام خلفـت فيهـا مـزيـدا
ج ـ ــرت
مــن اخل ـ ــراب وال ـ ــدمـ ـ ــار وه ّ
األهالـي حيث لم يعـد يسكـن فيها
م ــواطـن واح ــد األم ــر ال ــذي قــتل
الـزرع والضـرع يف مـدينـة عالمتهـا
املعروفـة بساتـني النخيل والفواكه
واحلـم ـضـي ــات الـتـي لـم يعـ ــد له ــا
وجـ ــود يـ ــذكـ ــر س ـ ــوى بعــض ق ــطع
الــداللــة الـتي حت ــذر من احـتمــال
وج ـ ــود حق ـ ــول لـأللغ ـ ــام امل ـض ـ ــادة
لل ــدب ــاب ــات أو األشخ ــاص أو رمب ــا
الغ ـ ــام وذخ ـ ــائ ـ ــر غ ـي ـ ــر م ــنفـلق ـ ــة
ج ــرفـته ــا املـي ــاه وال ـسـي ــول ط ــوال
الـ ـسـنـ ــوات املـ ــاضـيـ ــة حـت ـ ــى إنهـ ــا
جتــمعــت ع ـن ـ ــد ه ـ ــذا الـكــتف مــن
الـ ـشـ ــارع أو ذاك إو رمبـ ــا هـي حتـت
القدم لكنك ليس بدبابة أو عجلة
إذن نـحن فــوق خـط ســاخن ورمبــا
تكـون املـنيـة اقـرب إلـينـا من إجنـاز
املوضوع.

إناء الذهب

إن ــاء ال ــذهــب..هك ــذا يـطـلق عل ــى
مــدينـة زربــاطيـة احلـدوديـة الـتي
تقع إلـى اجلانـب الشـرقي لقـضاء
بـدرة بنحـو  14كيلـو متـرا اذ تتـربع
املـدينـة علـى عـرش مـثلث قـاعـدته
األرض املـنبـسـطــة املـمتــدة من مــا
كـ ـ ــان يـ ـ ـس ـمـ ـ ــى مـخفـ ـ ــر احلـ ـ ـســن
الع ــسك ــري إل ــى مـنــطق ــة س ــويـنه
وضلعيه اآلخـرين هما نهر الكالل
املـتـجه نح ــو رأس سلــسل ــة جـب ــال
زاكـ ــروس املـمـتـ ــدة نحـ ــو مـنــطقـ ــة
ســويـنه بــاجتــاه محــافـظــة ديــالــى
ولعل سـبب تـسمـيتهـا بهــذا االسم
ي ـ ــرجع إلـ ــى خ ـصـ ــوبـ ــة أراضــيهـ ــا
العـاليـة ولنـتاجـها الـوفيـر وبحكم
املتـغي ــرات التــاريـخيــة الـتي مــرت
بهـا املــدينــة لن يـتغيــر اسمهــا من
منـطقـة الــذهب إلـى إنـاء الــذهب
وهــو االسـم ال ـفـ ـ ــارسي املـسـتخــدم
أالن (زربـاطيـة ) اذ تتـألف الـكلمـة
مـن مقـطعـني هـم ــا ( زر ) وتعـنـي (
ذهب ) و ( بــاطيـة ) وتعـني ( إنـاء )
ف ـيـك ـ ـ ــون االســم ك ـ ـ ــامـال ( اإلن ـ ـ ــاء
ال ــذهـبـي ) أو ( إن ــاء ال ــذهـب ) وان
الــواقع اجلغــرايف للمــدينـة يـؤكـد
إنـه ـ ـ ــا اســم عـل ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـم ـ ـ ــى اذ ان
وقوعهـا بني اجلبـال بهذه الـصورة
يـشبـه إلى حـد كبيـر حافـات اإلناء
..كــان ذلك بــاختـصـار هـو املـشهـد
اجلغـ ـ ــرايف لل ـمـ ـ ــدن ال ـتــي حت ــمل
املــدنـيــة بــاالسـم فقـط اذ لـم يعــد
للحيـاة وجود فيهـا بعد ان غـادرها
االهـالي ورمبـا لم يفكـروا بـالعـودة
الـيه ــا علــى الــرغـم مـن احملــاوالت

احلثـيثــة التـي تبـذلهـا محــافظـة
واسـط بــاعــادة احليــاة لهــا كــونهــا
ميكــن ان تك ــون مـنف ــذا ح ــدودي ــا
مـهـ ـم ـ ـ ـ ــا لـلـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــادل الـ ـتـج ـ ـ ـ ــاري
واالقتصـادي مع ايـران وعلـى هذا
االسـ ــاس مت اجن ـ ــاز العـ ــديـ ــد مـن
املـشــاريع البـسـيطــة فيهـا التـي لم
تـتع ــد بعـض االبـنـي ــة احلكــومـيــة
كـدوائـر املــاء والكهـربـاء والـزراعـة
وال ــري والـنف ــوس وان ـش ــاء م ــرك ــز
حـ ــدودي فــيه ـ ــا وبعــض الـ ــدوائـ ــر
اخل ــدمـي ــة اآلخ ــرى اض ــاف ــة إل ــى
تـشييـد عـدد من الـدور احلكـوميـة
وهي محاولة لكسب موظفي تلك
الدوائر بالسكن يف املدينة متهيدا
لع ــودة احلـي ــاة له ــا اال ان كل تـلك
االج ــراءات لـم تـفلح االم ــر ال ــذي
دفع مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة الـ ــى ان
يـتخذ قـرارا بحل اجمللس الـبلدي
يف هــذه النــاحيـة وجــاء يف أسبـاب
حل ه ــذا اجمللــس هــو عــدم وجــود
سكــان فـيهــا أي ميكـن ان نقــول ان
اول م ــديـن ــة ع ــراقـي ــة او رمب ــا هـي
امل ــديـن ــة ال ــوحـي ــدة يف الع ــالـم بال
سكـان او لنقـرب الصـورة اكثـر إلـى
الـ ـ ــواقع فــنقـ ـ ــول انهـ ـ ــا اقل امل ـ ــدن
سكــانــا بعــد احـتم ــاالتنــا بــوجــود
رمبا عـدد قليل جـدا من البـشر يف
هـذه املــدينــة التـي ميكـن ان تكـون
بــواب ــة من بــوابــات العــراق املـهمــة
بـحكم مـوقعهـا احلـدودي وقـربهـا
من مدينة مهران اإليرانية.

مدينة احلرب

يق ـ ــول ال ـ ـس ـي ـ ــد ج ـ ــواد ص ـ ــاحــب
السعيدي وهـو من أهالي زرباطية
إال انه ومـنـ ــذ عـ ــام  1980غـ ــادرهـ ــا
ليـسكـن يف الكـوت لـك ان تتـصـور
كــم ه ـ ــو احل ـنــني إل ـ ــى زرب ـ ــاط ـي ـ ــة
مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة اجل ـمـ ـ ــال والـ ـط ـب ــيعـ ـ ــة
اخلالبـ ــة واملـ ــواســم احللـ ــوة لـكـن
ظـ ـ ــروف احل ـيـ ـ ــاة وم ــتغ ـي ـ ـ ــراتهـ ـ ــا
ابعـدتنـا عن مـدينـة لهــا يف القلب
كـيان ووجود المتحـوه كل املغريات
واملـاديات فـلنا فـيها بـساتني كـبيرة
كـ ــان فــيهـ ــا اجـ ــود انـ ــواع الــنخــيل
وافخــر اصنـاف الـتمــور لكـن كلهـا
تالشـت جـ ــراء احل ـ ــرب مع ايـ ــران
التـي امتـدت لـثمــانيـة اعــوام ومن
املفيد ان اقول لك ان زرباطية اول
مـ ــديـن ـ ــة شهـ ــدت وق ـ ــائع احلـ ــرب
واحـداثهـا قـبل التـاسـع من ايلـول
وتـع ـ ـ ــرض ــت لـلـق ـ ـصـف امل ـ ـ ــدفـع ــي
والقـصف بــالـطــائــرات مم ــا جعل
االهـ ــالــي يغ ـ ــادرونهـ ــا حـتـ ــى قــبل
ان ـ ـ ــدالع احل ـ ـ ــرب خ ـ ـ ــوف ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى
حياتهم.
واض ـ ــاف ان الـك ـث ـي ـ ــر مــن اه ـ ــالــي
زربـاطيـة يسكـنون امـا يف الكوت او
يف العــاصمــة بغــداد والتعـجب اذا
قلت لـك ان اغلب جتـار الـشـورجـة
هـم اهل زربــاطيــة اصال فــاملــدينــة
كــانـت من ــذ زمن بـعيــد تقــوم علــى
ركـنـني هـمـ ــا الـ ــزراعـ ــة والــتجـ ــارة

م ـسـتفـي ــدة بـ ــذلك مـن م ــوقـعه ــا
اجلغرايف.
امـا السـيد حمـيد راعي مـن اهالي
املــديـنــة ايـض ـ ًا فـيقــول مــاجــدوى
العــودة إلــى زرب ــاطيــة اذا قلـت لك
ان والــدي كــان ميـتلك واح ــدا من
اكبــر بـس ــاتني امل ــدينــة وفـيه نحــو
 800نخل ــة من اجــود االنــواع مـثل
اخلضراوي وجمال الدين واسطة
عـم ــران واصـن ــاف اخ ــرى ع ــدي ــدة
وفـريـدة امـا االن فال وجـود لـذلك
الـب ـسـت ــان اصال بعــد م ــا لعـبـت به
احلرب وخربته متاما ولعل جذوع
الـنخـيل الـتـي الت ــزال حـت ــى االن
شـ ــاخ ـص ـ ــة او انهـ ــا مم ـ ــددة علـ ــى
االرض بعد ان استخـدمت يف بناء
املالجـىء ولك ان تتـصور كـم يؤلم
هـذا املـنظـر املـثيــر اننـا نـنظـر إلـى
ال ـنـخل ـ ــة م ــثل ال ـ ــولـ ـ ــد ونح ــبه ـ ــا
ونـداريها على هـذا االساس وليس
طمعـا يف رطبهـا وامنـا هـو مفهـوم
سائد عندنا.

الذهاب الى املوت

امــا طــاهــر رســول شــاهــر فـيقــول
عندما افكر بالذهاب إلى زرباطية
اشع ـ ــر ب ـ ــان ـنــي ذاهــب إل ـ ــى امل ـ ــوت
احملتوم فاملنطـقة فيها من االلغام
الكـثيـر من دون ان تـتم معـاجلتهـا
او ابـطــال مفعــولهـا وهــذه االلغـام
تغـيـ ــرت امـ ــاكــنه ـ ــا بفـعل ع ـ ــوامل
ال ــزمـن وال ـسـي ــول اثـن ــاء ال ـشـت ــاء
وغيـر ذلـك من االسبـاب وميكن ان
تكـون يف أيــة بقعـة مـن االرض .لم
حتـصـل عمـليــات بـحث ذات طــابع
ج ــدي ملعــرفــة امــاكـن وجــود هــذه
االلغـ ــام الـتــي يحـتــمل وجـ ــودهـ ــا
بـك ـث ـ ـ ــرة ويف الـف ـت ـ ـ ــرة ال ـتــي تـلــت
سقـ ــوط الـن ـظـ ــام الـ ـسـ ــابق كـ ــانـت
هنــاك ف ــرق دوليــة قــد جــاءت إلــى
امل ـنـ ــطق ـ ـ ــة لل ــبحــث يف مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
االلغــام ومعــاجلـتهــا لكـن من دون
جـدوى حيث فشلـت هذه الفرق يف
حتقيق ماتسـعى اليه بعد ان تعذر
علـيهــا احلـصــول علــى اخلــرائـط

العسكـرية التي تؤكد وجود حقول
االلغ ــام ونـ ــوعه ــا وم ــا اج ــرى مـن
معـاجلات محليـة كان شئ ًا بـسيط ًا
واليفي بالغرض.
بـق ــي ان نـق ـ ـ ـ ــول ان م ـ ـ ـ ــا حـقـقـ ـتـه
محــافظــة واسط ملـدينـة زربـاطيـة
من مشـاريع اعمـار على بـساطـتها
امــر يـسـتحق الـثنــاء علــى ال ــرغم
من قـصــر املــدة الــزمـنيــة مقــارنــة
بحجم اخلـراب املوجـود فيهـا لكن
ع ــودة االه ــالـي له ــا ام ــر م ــره ــون
بـكثيـر من املغـريـات التـي ميكن ان
ت ــوف ــره ــا ال ــدول ــة لهـم ك ــأن تك ــون
هـ ـن ـ ـ ــاك م ـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع صـ ـن ـ ـ ــاعـ ـي ـ ـ ــة
متخصصة مثل مكابس التمور او
غـيـ ــر ذلك ولـعل ال ــسعـي الن ـش ــاء
مـواقع سـياحـية وفـنادق لـلزائـرين
الـ ـ ــوافـ ـ ــديــن مــن ايـ ـ ــران لـ ـ ــزيـ ـ ــارة
العـتبــات املقــدســة يف العــراق ممــا
يعيد لزربـاطية عافيـتها ويجعلها
بحق واح ــدة مـن ب ــوابـ ــات الع ــراق
املهمة.

هيئة النقل العام يف سبات

عصابات مسلحة حتكم سيطرهتا عىل ادارة (كراجات) النقل العام يف الرمادي

الرمادي /بيان البكري
(الكـراج) الــرئيـس ملــدينـة الـرمـادي
الــذي ك ــان يقع عـنــد م ــدخلهــا الــى
الغــرب منهـا وكــانت الهـيئــة العـامـة
لنقل الـركاب (يـرحمـها اهلل) تـشرف
عـليه واالن بعد ان صـار (الكراج) لم
يعــد مـن املمـكن الـبقــاء فـيه بـسـبب
املـواجهـات املـستـدميـة بـني امللثـمني
واالمــريكـان فـان سـائـقي الــسيـارات
ابتـدأوا بـالـبحث عـن منـاطق اخـرى
يستعملونها (كراجاً).
وهنـا ابتـدأت املـشكلـة اذا مـا اردت ان
حت ـصـل علـ ــى بعــض امل ــال فـيـنـبغـي
علــيك ان تـتـصـي ــد امل ــآزق حـيـث انه
سـرعـان مـا جنـد اشخـاص عـديـدون
انفـسـهم خلــدمــة املـســاف ــرين ولـكن
ليس من دون مقابل بالتأكيد.

ثالثة (كراجات)

اصبح اآلن يف مـركـز مــدينــة االنبـار
ثالث ـ ــة (ك ـ ــراج ـ ــات) اح ـ ــده ـ ــا ل ـنـقل
املـسـافـرين الـى بغـداد واالخــر لنقل
املـســاف ــرين الــى الفلــوج ــة والث ــالث
ل ـنـقل املـ ـس ـ ــاف ـ ــريــن ال ـ ــى امل ـن ــطق ـ ــة
الغـ ـ ــربــيـ ـ ــة وقـ ـ ــد ام ـ ـسـك (بـكـ ـ ــراج)
مـسـافــري الفلـوجـة شـخص يـدعـى
(انـ ـ ــور) كـ ـ ــان يف سجــن ابــي غـ ـ ــريــب
واطلق سراحه على اثـر العفو الذي
م ـنـحه ص ـ ـ ــدام لل ــمجـ ـ ــرمــني عـ ـ ــدا
الـسيـاسيني وهـو االن يبـيع البنـزين

هـنـ ــاك فقـ ــال احـ ــدهـم بـ ــأن هـ ــؤالء
عـصــابــة وانـهم اشــد ايالم ــا لن ــا من
االمريكان ومن االرهابيني ذلك اننا
اذا مـ ــا كـنـ ــا نـ ـسـت ـطــيع تـ ــشخـيــص
اعدائنـا بسـرعة وسهـولة فـان هؤالء
ال ميكـن تــشخـيـصهـم وال الـتفــاهـم
معهم وال احلوار والـدولة اين ذهبت
يف مثل هذه الظروف الـبائسة ،فيما
قــال لـنــا س ــائق اخــر بــأن مـن يــريــد
احلصول على (كراج) االن فبامكانه
ذلــك مبـجـ ـ ـ ــرد ان يـحـ ـمـل سـالحـ ـ ـ ــا
ويـكون عـصابـة وبامـكان ايـة عصـابة
ان تـ ـط ـ ــرد االخ ـ ــرى وحتـل محـله ـ ــا
فالـبقاء لالقـوى االن وليس بـامكان
العج ــزة من مــوظفـي الهـيئــة ســوى
السكوت.
علـ ـ ــى الـ ــش ـ ـ ــارع الع ـ ـ ــام للــمـ ـ ــديــنـ ـ ــة
ويـسـاعـده بـائعـو الـبنــزين االخــرين
املـتـمـ ــركـ ــزيـن قـ ــرب الـ ـشـ ــارع وقـ ــرب
احملـط ــة ال ــرئـي ـس ــة للـم ــديـن ــة وهـم
يحـملــون الــسكــاكـني واالسلحــة وال
يــستــطيع اي احــد ان يحـتج علـيهم
وهم ينـظمـون ان جـاز التـعبيـر امـور
الـنـقل وهـم يـنـتـم ــون ال ــى ع ـشـي ــرة
واح ــدة الـب ــوسـ ــودة وانهـم اص ــدق ــاء
يجـمعهـم هم واحــد وهــو احلـصــول
علــى املــال بــايــة طــريقــة وشع ــارهم
واح ــد ه ــو الـنق ــود ويف ــرض ــون اآلن
اتـاوات علـى الـسـائقـني يف كل سفـرة

تـ ــصل الـ ـ ــى  750ديــنـ ـ ــارا وعــنـ ـ ــدمـ ـ ــا
تسـألهم عـن سبب ذلـك يقولـون لك
بـ ــان (الك ــراج) ال ــرئـي ــس ملغـي اآلن
وعـن ــدم ــا ت ــأتـي الهـيـئ ــة سـنـتـ ــرككـم
تعـودون الى (كراجكم) الرئيس وهم
ميـنحــون التــرتيـب للـســائقـني علـى
حـسب املعـرفـة او علـى حـسب الـدفع
االكثـر ومن يـنضم الـى هذا (الـكراج
) ح ــديـثـ ــا وال يع ــرف ه ــذه االس ــرار
فـعلــيه دومـ ــا االنـت ـظـ ــار لـ ـسـ ــاعـ ــات
طـ ــويلـ ــة لـكــي يح ـصـل علـ ــى بعــض
الركاب يف اليوم الواحد ملرة واحدة.
(املـ ــدى) الــتقــت بعــض الـ ـس ـ ــائقـني

قانون الغاب

وق ـ ـ ــال لــن ـ ـ ــا س ـ ـ ــائـق اخ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ــذه
الع ـص ــابـ ــات تخـتـلف فـيـم ــا بـيــنه ــا
وتــتحـ ــارب وتـت ـصـ ــارع ولـكــن بع ـضـ ــا
مـنهــا ارحم مـن بعـض فــاملـســؤولــون
عـن (كـ ــراج) بغ ــداد ي ــأخ ــذون مـبـلغ
 500دينـار واملـنطقـة الغـربيـة كـذلك
اال ان قــوانـني الغــاب ســاريــة بـيـنهـم
لكــي تعـيــش االن يـنــبغـي ان تــبحـث
عـن الـ ــسالح (فـ ــانـ ــا مـ ـسـلح اذن انـ ــا
م ــوج ــود) ،واض ــاف اخ ــر ق ــائال كـن ــا
ن ـ ـســمع ب ـ ــأن (املــبلـل ال يخ ـ ــاف مــن
املـطــر ) واالن ايـقنــا وسلـمنــا بــذلك

وهو يـنطبق علـى العصـابات وعلـينا
ف ـ ــالع ـصـ ــابـ ــة مـبـللـ ــة فـعال بـ ـشـتـ ــى
اصـن ــاف القـتــال احلــر والـتقلـيــدي
واحلـديث وبشـتى اصـناف االسـلحة
ولــذا فــان العـمل بــالــسك ــاكني مـعنــا
اهــون عنــدهم وامــا نحن فــاننـا بعـد
ان ننجـو مـن الصـواريخ االمـريـكيـة
ومـن ال ـسـي ــارات املـفخخ ــة وااللغ ــام
واذا كـان وال بد من ان يـطولك شيء
منها فالسكاكني اهون بالتأكيد.

رفض التصريح

(امل ــدى) اتــصلـت ب ــالهـيـئ ــة الع ــام ــة
لـنـقل ال ــرك ــاب يف امل ــديـن ــة ف ــرفــض
مسـؤولوهـا االدالء باي تـصريح الن
ال ـ ــوزارة م ــنع ــتهــم مــن االدالء ب ـ ــاي
تـص ــريح اال ان مـصــدرا م ـســؤوال يف
امل ــدي ــري ــة ق ــال لـنـ ــا  :أن الهـيـئ ــة ال
ت ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـ ـيـع فـعـل اي ش ــيء لـهـ ـ ـ ــذه
امل ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة ول ــن حتـ ـ ـ ــاول اصـال الن
مـك ـ ــانه ـ ــا ه ـ ــو (الـك ـ ــراج) ال ـ ــرئ ـيـ ــس
وعندما تعود السيارات اليه ستنظم
ام ـ ــوره وام ـ ــا االن فهــي ال دخـل له ـ ــا
باملوضوع.
نـع ــم انـه ـ ـ ــا ال دخـل لـه ـ ـ ــا والـق ـ ـ ــوات
االمـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة ال دخـل لهـ ـ ــا اي ــضـ ـ ــا
وامللـثمـون ال دخـل لهم وانــا ال دخل
لـي وال ـس ــائقـ ــون ال دخل لهــم ولكـن
العـصابـات لها كـل الدخل وهـذه هي
املصيبة.

