
عديدة  �سيناريوهات  حتقيق  ق�ساة  ر�سم   
يف  ال��ت��داول  من  املمنوعة  الأدوي���ة  لنت�سار 
التحقيقية  الأوراق  اأن  وذك����روا  ال�����س��ارع، 
تك�سف اأن �سل�سلة تداول احلبوب املخدرة تبداأ 
باملتعاطي وتنتهي اإىل مافيات اأو �سيدليات 
اأو اأطباء اأو م�سابني باأمرا�ض نف�سية اأحيانًا. 
واأفاد ق�ساة يف بابل باأن وجود املدمنني يف 
املحافظة تقل�ض اإىل حد كبري بعد ت�سكيل فرق 
عمل نوعية من ت�سكيالت عدة، كما اأنخف�ست 
التمييز  بعد توجه ملحكمة  ن�سب هذه اجلرائم 

الحتادية بت�سديد العقوبات.
املخدرات  ملف  عن  امل�سوؤول  القا�سي  وقال 
"بع�ض  اإن  ال��غ��ري��ب��اوي  مرت�سى  ب��اب��ل  يف 
مبمار�سة  رخ�سة  على  احلا�سلني  املمر�سني 
للمتاجرة  و�سيلة  عملهم  من  يتخذون  املهنة 
بالأدوية ل�سيما تلك املمنوعة من التداول ول 
يحق لل�سيدليات بيعها من دون و�سفة". وعن 
كيفية التثبت من اأنواع الأدوية وا�ستعمالتها، 
"الأدوية امل�سبوطة كانت  اإن  قال الغريباوي 
املحافظة  �سحة  دائرة  اإىل  ال�سابق  يف  تر�سل 
اأن  ق��ررت  التمييز  حمكمة  لكن  لفح�سها، 
تر�سل اإىل معهد الطب العديل يف بغداد لبيان 
هو  املعهد  وخمترب  واأنواعها،  ا�ستعمالتها 
موؤثرات  كانت  اإذا  فيما  الأدوي���ة  يحدد  من 
التي  الأدوي��ة  من  هي  اأو  مهدئات  اأو  عقلية 
الأدوية  بتاأثريات  �سبيهة  ا�ستعمالتها  تكون 
بهذا  التحقيقية  ال��وق��ائ��ع  وع��ن  املخدرة". 
ال�ساأن يذكر الغريباوي اأن "بع�ض الأ�سخا�ض 

فعند  مزمنة،  نف�سية  اأم��را���ض  م��ن  يعانون 
اأدوية  لئحة  لهم  يكتبون  الأطباء  مراجعتهم 
تكفي لأ�سهر، اإل اأن بع�سهم يقوم ببيعها لأن 
املخدرة،  الأدوي��ة  خانة  يف  تدخل  معظمها 
مر�سهم".  على  يعتا�سون  املر�سى  من  فكثري 
انت�سار هذه  "من �سور  اأن  الغريباوي  وك�سف 
الركيلة  م��واد  مع  وخلطها  طحنها  احلبوب 
اأن  م��وؤك��داً  املقاهي"،  بع�ض  تقدمها  التي 
الأماكن  هذه  ملداهمة  �سكلناه  عمل  "فريق 
على  حفاظا  امل��وج��ودة  الراك��ي��ل  واختبار 
قا�سي  وي�سع  الإدمان".  ظاهرة  من  ال�سباب 
اآخر  �سيناريو  هادي  تركي  وهو  اآخر  حتقيق 
و�سفة  اإن  اأحيانا  يحدث  "ما  لنت�سارها: 
ت�رصف  قد  النف�سية  بالأمرا�ض  امل�سابني 
خمتلفة".  �سيدليات  م��ن  م���رة  م��ن  لأك���ر 
اإىل  ت��وؤدي  الآلية  "هذه  اأن  ه��ادي،  وي�سيف 
خالل  من  ال�سارع  يف  الأدوي���ة  ه��ذه  انت�سار 
اإعادة بيعها من قبل حاملي هذه الو�سفات". 
خالل  من  الآل��ي��ة  ه��ذه  "تغيري  اق��رح  وفيما 
طالب  ال�سيديل"،  لدى  بالو�سفة  الحتفاظ 
اأكرب على ال�سيدليات  ب�"رقابة  وزارة ال�سحة 
باملهنة".  اأفرادا غري متخ�س�سني  ت�سغل  التي 
مبدر  ح�سني  التحقيق  قا�سي  اأظهر  ذلك،  اإىل 
املوؤثرات  ذات  بالأدوية  حداوي لئحة طويلة 
طبيب،  بو�سفة  اإل  ت�رصف  ل  التي  العقلية 
"من يتعاطاها ي�سعر بن�سوة من ثم  اأن  موؤكدا 
ي�ساب بالإدمان". واأ�ساف، اأن "�سعر ال�رصيط 
ال�سوق  يف  دينار  األ��ف   50 اإىل  ي�سل  الواحد 
دينار  األفي  يتجاوز  ل  الر�سمي  �سعره  بينما 
"تعليمات  ان  حداوي  واأكد  ال�سيدليات".  يف 

وزارة ال�سحة عند �رصف هذه الأدوية توجب 
اأن حتتفظ ال�سيدليات ب�سجل يتم تدوين ما مت 
الو�سفة مع  بن�سخة من  �رصفه مع الحتفاظ 
التاأ�سري عليها"، لكنه يت�ساءل عن مدى تطبيق 
هذه الآلية من قبل ال�سيدليات. وك�سف قا�سي 
التحقيق اأن "الواقع افرز الكثري من املخالفات 
�سعاف  م��ن  النف�سانيني  الأط��ب��اء  فبع�ض 
الأدوي���ة  كتابة  ع��ن  ي��ت��ورع��ون  ل  النفو�ض 
و�سفة،  �سعر  اأج��ل  م��ن  �سليمني  لأ�سخا�ض 
اأحد املروجني اعرف باأنه ل يعاين  اأن  حتى 
على  وتاأثريها  العقوبات  وب�ساأن  مر�سا". 
كانت  "الأحكام  اأن  ح��داوي  ذكر  املخالفني، 
من  بال�سجن  ع��ادة  ه��وؤلء  بخ�سو�ض  ت�سدر 
�سنتني اإىل ثالث". لكن حداوي اأكد اأن "حمكمة 
العقوبة ل تنا�سب  اأن هذه  اإىل  التمييز تنبهت 
اجلرم ول توفر ردعا كافيا للمدمنني فاأوعزت 
اإىل  و�سلت  حتى  العقوبة  بت�سديد  للجنايات 
15 �سنة يف الأقل"،  اأو �سجن  املوؤبد والإعدام 
"هذا التوجه �ساهم اإىل حد كبري  اأن  لفتًا اإىل 
"طرقا  يف احلد من هذه اجلرمية". واأفاد باأن 
عديدة جللب هذه الأدوية فمنها ما ياأتي عن 
الب�رصة  يف  مافيات  بوا�سطة  اإي���ران  طريق 
اأو  �سيدليات  خالل  من  تنت�رص  اأو  بغداد،  اأو 
ق�سايا  ينظر  ال��ذي  ح��داوي  وك�سف  مذاخر". 
امل�سكالت  من  "العديد  اأن  الأ����رصي  العنف 
احلبوب"،  لهذه  الأزواج  تعاطي  هي  الأ�رصية 
مكافحة  ب�"جهاز  الإ����س���ادة  اإىل  وخل�ض 
ولكنه  املتفاين"،  لعمله  بابل  يف  املخدرات 
باملقارنة  التقنية  اإمكاناته  "�سعف  اإىل  ملح 

مع ما يبذله يف مالحقة املروجني".

 3 الأحد، امل�سادف  الأوىل من �سباح، يوم  ال�ساعات   يف 
متوز �سهدت العا�سمة بغداد، منطقة الكرادة، اأ�سوء امل�ساهد 
وو�سفته  الدول  اأغلبية  اأ�ستنكرته  اأرهابي،  عمل  جراء  من 
مبتابعة  الأوروبية  الدول  اهتمت  ولقد  واجلبان،  باخلبيث 
العراقي حياته يف  املواطن  وكيفية ممار�سة  التفجري  اأثار 
�سارع يفقد لهذه الدرجة الأمان، مو�سحة اأن الإرهاب بات 
�سحايا  اأح��دث  هم  الهجوم  �سحايا  واأن  يومية،  ظاهرة 
ب�سكل  طبيعته  تغيري  اإىل  حاليا  يعمد  �رص  �سد  ال�رصاع 

راديكايل. 
�سحف اأوروبية

 "Aftenposten" اأفتينبو�سنت  �سحيفة  علقت   
العا�سمة  يف  ال��ك��رادة  منطقة  تفجري  على  الرنويجية 
�سخ�ض   200 اأكر من  اأودى بحياة  والذي  بغداد  العراقية 
العمليات  عن  املتكررة  التقارير  اإزاء  ال�سهل،  "من  قائلة: 
اأن ي�سبح املرء غري مكرث  الإرهابية يف ال�رصق الأو�سط، 
بها. لكن على الأقل يجب اأن نقلق من التطورات يف العراق. 
اإذ ولفرة طويلة خيمت احلرب الأهلية الدموية يف �سوريا 
على الو�سع يف العراق. لكن هناك عالقة بني حروب هذين 
من  نتمكن  كي  العالقة  هذه  معرفة  من  بد  ول  البلدين، 
حتقيق حل دائم للم�ساكل يف ال�رصق الأو�سط. اإن الو�سع يف 
وقت  هناك  زال  ما  لكن  ال�سيطرة،  عن  يخرج  يكاد  العراق 
حلل �سيا�سي دائم، وهذا يتطلب �سجاعة �سيا�سية من احلكم 
يف بغداد ودول اجلوار" بينما كتبت �سحيفة ديرنيري نوفيل 
 "Dernières Nouvelles d'Alsace" األزا�ض  دي 

الفرن�سية :
منه.  يقظة  ل  كابو�ض،  اإىل  العراقي  ال�سعب  حياة  "حتولت 
حالة  البالد  تعي�ض   2003 يف  ح�سني  �سدام  �سقوط  فمنذ 
بغداد  يف  �سقطوا  الذين   215 ال�  وال�سحايا  الرعب.  من 
�سد  ال�رصاع  �سحايا  اأح��دث  هم  املا�سي،  الأ�سبوع  يف 
هذا  راديكايل.  ب�سكل  طبيعته  تغيري  اإىل  حاليًا  يعمد  �رص 
"داع�ض" على  لتنظيم  الإرهابية  امليلي�سيا  رد  هو  الهجوم 
هجوم التحالف الدويل، وهذا الهجوم هو اإ�سارة لتغيري يف 
منه  عانوا  ملا  تكراراً  اليوم  يعي�سون  العراقيون  التكتيك. 
حني طردت الوليات املتحدة الأمريكية اأرهابي "داع�ض"، 
التي مل تعد يف جبهات القتال واإمنا يف �سوارع بغداد، وهي 
مدينة عمالقة ل ميكن ال�سيطرة عليها مباليينها الثمانية". 
 Heilbronner" �ستيمه  هايلربونر  �سحيفة  يف  ونقراأ 
اأن الإرهاب  "لالأ�سف هناك حقيقة  Stimme" الأملانية: 
بات ظاهرة يومية، وعلى النا�ض اأن يتعلموا كيفية التعاي�ض 
اأن  يتقبل  والذهول يجب جتنبها، ومن  الذعر  م�ساعر  معه. 
�سوف  ال�سري  ح��وادث  �سحايا  مثل  هم  الإره��اب  �سحايا 
اأو غري راغب مبحاربة  يتاأثر. و�سوف ي�سبح غري قادر  لن 
اأ�سباب الإرهاب اأو فعل �سيء ما ملنع وقوع الهجمات. ومن 

يذعن للخوف فقط، �سوف يفقد جودة حياته. اإن العي�ض يف 
معينة من  درجة  على  النف�ض  تدريب  يعني  الإره��اب  زمن 

عدم الكراث"والأ�رصة الدولية".
مبادرات لرفع املعنويات

اىل  اأدى  بغداد  يف  ال��ك��رادة  منطقة  ط��ال  ال��ذي  التفجري   
الطبيعي  ومن  والعامل،  العراق  م�ستوى  على  "فاجعة" 
اأدين  يف  الأنفجار  يف  ت�رصروا  من  معنويات  تكون  اأن 
واأ���س��اب  قتل  الإره��اب��ي  ال��ك��رادة  فتفجري  م�ستوياتها، 
اإعادة  ي�سعب  ال��دولرات  باآلف  اأ���رصارا  وخلف  الع�رصات 
كما  ت�رصر،  ما  لإعادة  اأمل  ب�سي�ض  هناك  لكن  تاأهيلها، 
يرى بع�ض اأ�سحاب املهن الذين اأبدوا رغبتهم بامل�ساعدة 
دون مقابل مادي. يف اآخر ح�سيلة خلف الهجوم الإرهابي، 
و�سط  التجاري  الكرادة  حي  على  املا�سي،  الأح��د  �سباح 
بغداد 230 قتياًل و300 جريحًا، وهو عمل اإرهابي �رصعان 
ما تبناه "داع�ض"، موؤكدا اأن التفجري مت بوا�سطة انتحاري.  
املحال  اأه��ل  لأخوتي  موجه  وكالمي  بناء  عامل  "اأنا 
�سفحة  يف  ورد  ما  هذا  باملجان"،  لكم  ا�ستغل  بالكرادة، 
على  بغداد  �رصقي  ال�سدر  مدينة  من  املنحدر  ال�سيد  ح�سن 
ت�سامنه  ليعربعن  الفي�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
"اأنا واأ�سدقائي  مع �سحايا التفجري الدامي، وي�سري معلقا 
كلنا نعرف اأن احلكومة لي�ض ورائها �سيء"، يف اإ�سارة اىل 
"من  ال�سيد،  وي�سيف  التعوي�ض.  عن  عاجزة  احلكومة  اأن 

اأين خدام ورقمي  اأ�ستغل معه يف املحال املت�رصرة،  يحب 
على اخلا�ض". 

ثانوية،  و�سقوف  ديكور  م�سمم  وهو  اأحمد،  عبا�ض  عمار 
�ساطر �سابقه الراأي، بخ�سو�ض بطيء التعوي�سات احلكومية، 
ليعر�ض امل�ساعدة بالقول، "اأغلب الأ�سدقاء يعرفون عملي 
ديكور �سبغ ترميم �سقوف ثانوية، وم�ستعد للعمل جمانًا". 
ويلفت اأحمد بالقول، "هذا اأقل �سيء ممكن تقدميه لأخوتنا،  
اأين خادم، ومن يريد يتف�سل على اخلا�ض". اإعالن اآخر لي�ض 
الذي  �سربي،  ن�رص  من  مت�سابها،  م�سمونًا  ويحمل  ببعيد 
التي ت�رصرت  املحال  اأ�سحاب  مع  "ت�سامنًا  بالقول،  علق 
الثانوية  وال�سقوف  بال�سبغ  اأعمل  اأنا  الكرادة،  بتفجريات 
نف�سه  "يقدم  اأن��ه  موؤكدا  والأر�سيات"،  اجل��دران  وتغليف 
�سالم  اخلا�ض".اأما  نقاله  رق��م  وو�سع  باملجان،  للعمل 
املو�سى، وهو م�سور �سحفي اأ�سيب موؤخرا يف اإحدى معارك 
احل�سد ال�سعبي، لكنه اأعلن عن و�سع خربته يف جمال الطالء 
والبناء حتت ت�رصف �سحايا التفجري، موؤكدا بالقول "رغم 
م�ستعد  لكني  منه،  اأعاين  وما  الفقري  العمود  يف  اإ�سابتي 
 " جمانًا  والبناء  الأنقا�ض  ورفع  ال�سبغ  جمال  يف  للعمل 
الأمر مل يقت�رص على احلرفيني، بل تعداه اإىل رجال القانون، 
ومنهم املحامي عدي جواد الالمي، اإىل اأعلن تطوعه "خلدمة 
ال�رصعية  الق�سامات  باإ�سدار  الكرادة  تفجري  �سهداء  عوائل 
واإقامة الدعاوى اجلزائية اخلا�سة بهم"، موؤكدا اأن "ذلك كله 

بدون مقابل مادي، وخدمة لل�سحايا ملا قدموه من اأرواح 
بالقول  الالمي  وي�ستدرك  املباركة".  القدر  ليلة  طاهرة يف 
هذا  ومول  وخطط  �سهل  من  وكل  اجلبناء،  اأعني  نامت  "ل 
العمل اجلبان". املحاميان اأحمد �ساكر ال�سعدون وعلي قي�ض 
تفجريات  عوائل �سحايا  بالتوكل عن  اأي�سا  تكفال  البياتي 
وحجج  ال�رصعي  الق�سام  اإ�سدار  معاملة  لإكمال  الكرادة 
هواتفهما  اأرقام  وثبتا  جمانا،  التفجريات  ل�سحايا  الوفاة 

ملن يرغب بال�ستعانة بهما. 
خ�سائر ل تعو�ض

 يقول بع�ض اأ�سحاب املحال والأمالك الذين ت�رصروا ب�سدة 
املحتم،  املوت  من  اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  كان  منهم  وق�سم 
اأن  درجة  اإىل  �سك  اأدن��ى  دون  فادحة  املادية  اخل�سائر  اإن 
"راح تعب عمره غم�سة عني"، كما عربوا  الكثري منهم فقد 
الأموال  "تلك  اأن  يوؤكدون  لكنهم  )اجلورنال(،  ل�  حديث  يف 
الفاجعة  حجم  اأم��ام  �سيئا  ت�ساوي  ل  قيمتها  بلغت  مهما 
وعدد ال�سهداء الذين اأطاح بهم التفجري الغادر".  بعد مرور 
اأيام على فاجعة الكرادة وحلول عيد الفطر خّيم احلزن على 
املجتمع العراقي، بينما ت�سامنت دول عاملية مع العراقيني 
�سحايا  مع  ت�سامنا  و�سطها  يف  العراقي  العلم  ورفعت 
وخمتلف  املحافظات  اأبناء  من  الع�رصات  واأعرب  التفجري. 
مناطق بغداد عن ت�سامنهم مع املنطقة املنكوبة عرب اإيقاد 

ال�سموع حدادا على اأرواح ال�سحايا. 

وزيرة  العراقية  ال�سحة  وزارة  اىل  املواطنات  احدى  من  منا�سدة 
ال�سحة الدكتورة عديلة حمود واىل املكتب العالمي التابع لها ارجو 
ان تهتموا بحال م�سفى الريموك املردي ل �سيما ق�سم الولدة الذي ل 
للمر�سى من دون اخذ مقابل لها وهي ت�سعرية  تلبى فيه اي حاجة 
ثابتة غالبا )خم�سة الف دينار( لكل ممر�سة �سواء اراد ال�سخ�ض ان 
ب�سيطة  م�ساعدة  اي  اراد  ان  او  الداخل  ذويه يف  على  ويطمئن  يدخل 
اخرى فال �سيء مي�سي دون اجر يف هذا امل�سفى ، اين يذهب املواطن 
اذا كانت امل�سايف العامة هي من متت�ض دمه وتثقل كاهله ؟ ح�سلت 
امامي حالت عديدة منها ان امراأة كانت تبكي وتنا�سد من يعيد لها 
ي�ساعدها  احد  من  وما  مو�سعها  من  حتركت  التي  الكانونة  تركيب 
ب�سع  وا�ستغالل  امل�سفى  يف  عارمة  فو�سى  املال،  متتلك  ل  كونها 
لكل من يرزق مبولود جديد وعلى الرغم من وجود الكامريات ال ان 
او يغلقن  الكامريا  التي ل ت�سل لها عني  املمر�سات يعرفن الماكن 
ابواب الغرف ويقولن الن اعطني اجري، هنا لن يرانا احد نرجوا منكم 

الهتمام بالأمر.

التعامل  ت�رصح كيفية  تدريبية  اعالنات  تبث  اأن  احلكومة  نطلب من   
مع احلرائق او امل�سابني او حتث النا�ض ع اقتناء الطفايات وبالذات 
على   ك�سف  اجراء  املدين  الدفاع  من  والطلب  املحالت  ا�سحاب 
املحالت واملولت للتاأكد من توفر اجراءات ال�سالمة ولال�سف هناك 
لو  اتخيلوا  بالكرادة  والنتيجة ماحدث  واهمال يف هذا اجلانب  جهل 
ان املجمعات مزودة مبخارج ثانوية ور�سا�سات ماء واملحالت لديهم 
التعامل مع احلرائق مبختلف  النا�ض عدهم ثقافة كيفية  لو  طفايات 
انواعها كان ما و�سل عدد ال�سهداء يف الكرادة اىل 295 والتفجريات 

م�ستمرة.

يف  العمادية  مدينة  يف   1929 ابريل   5 يف  كتاين  ال�سيد  ولد   
الدولية  والعالقات  �سيا�سية  علوم  بكلوريو�ض  على  وح�سل  العراق 
الينوي  بولية  كالي�سبوري  يف  نوك�ض  كلية  من  والنكليزية 
عام1951 وبعد رجوعه للعراق وعمله فرة ق�سرية كمدر�ض ثانوية 
مكتب  يف  وخدم   52 عام  العراقية  باخلارجية  التحق  العراق  يف 
المم املتحدة باخلارجية لغاية 1954 وبعدها ثالث �سنوات لغاية 
1957 كان امللحق يف ال�سفارة العراقية يف القاهرة التحق كتاين 
مبلحقية العراق لالأمم املتحدة يف عام 1957 كان ع�سوا يف الوفد 
العراقي اىل جمل�ض الأمن ، 1957 اىل 1958 و�سغل من�سب املمثل 
1958. كان  املناوب يف جمل�ض الأمن يف الن�سف الثاين من عام 
ع�سوا يف اللجنة ال�ست�سارية ل�سوؤون الإدارة وامليزانية ، تنتخبهم 
انه ميثل  1963. كما  اإىل   1959 الفرة من  ، يف  العامة  اجلمعية 
العراق يف اجلمعية العامة واللجنة الثانية )القت�سادية واملالية(، 
 ، وامليزانية(  )الإدارة  اخلام�سة  واللجنة   ،  1962 حتى   1957
1958 اىل  الإن�سان لعام  ، واإىل جلنة حقوق   1963 1559 حتي 
الدائم  املمثل  نائب  كان   ،  1959 و   1958 عام  1961. يف  عام 
للعراق لدى الأمم املتحدة. كتاين �سغل من�سب املمثل الدائم للعراق 
لدى املكتب الأوروبي وغريها من املنظمات الدولية يف جنيف يف 
الفرة من 1961 اإىل 1964. وتوىل ال�سيد الكتاين عدة منا�سب عليا 
يف الأمانة العامة لالأمم املتحدة يف اأعقاب فرة انتدابه من اخلدمة 
مت   1973 عام  يف   .1964 الثاين  كانون  يف  العراقية  اخلارجية 
تعيينه امل�ساعد التنفيذي لالأمني العام برتبة الأمني العام امل�ساعد. 
واللجنة  املتخ�س�سة  الوكالت  رئي�ض   : التالية  املنا�سب  تقلد 
الإدارية لتن�سيق ال�سئون يف اإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية 
؛ اأمني املجل�ض القت�سادي والجتماعي ؛ موظف رئي�سي يف وقت 
لحق ، ومدير املكتب التنفيذي لالأمني العام ، ونائب الأمني العام 
امل�ساعد لل�سوؤون امل�سركة بني الوكالت. واجبات اأخرى يقوم بها 
ال�سيد كتاين كما يلي : مندوب جلمعية ال�سحة العاملية 1958 حتي 
1963 ، ع�سوا يف جمل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية ، عام 1959 
 ، العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ض  يف  مناوبا  وع�سوا   ،
واملالية  الإدارة  جلنة  يف  العاملية  ال�سحة  جمعية  رئي�ض   1961
العراقية  الوفود  اأع�ساء  من  وع�سو  ؛   1963  ، القانونية  وال�سوؤون 
لعام 1959 و 1963 موؤمترات العمل الدولية. ويف الآونة الأخرية 
، فقد كان ال�سيد كتاين املقرر العام للموؤمتر القمة اخلام�ض لبلدان 
عدم النحياز الذي عقد يف كولومبو ، �رصي لنكا ، يف عام 1976.. 
، التي عقدت يف  ال�ساد�ض حلركة عدم النحياز  خالل موؤمتر القمة 
هافانا ، كوبا يف عام 1979 ، كان رئي�سا للجنة ال�سيا�سية.ورئي�ض 

املوؤمتر الثاين لالأطراف يف معاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة النووية.
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صحف بريطانية: حياة الشعب العراقي تحولت الى كابوس  
ومواطنوه يتكاتفون لحل أزمة الكرادة

الجورنال - ساجدة خضر
 بع���د جرمي���ة التفج���ر يف الك���رادة ببغداد 
ارتفعت وترة املناكفات بني اأن�صار القوى 
ال�صيا�صية وحماوالت ا�صتثمارها، واأطلقوا 
من الت�صريح���ات والعنرتيات م���ا ال يرغب 
احل���ادث  جتي���ر  وحاول���وا  �صعبن���ا،  في���ه 
واال�صتثم���ار في���ه لق�صم املزيد م���ن ال�صلطة 

على ح�صاب احلكومة والدولة.
يف اليوم���ني االولني على اجلرمية الب�صعة، 
ال���كل ا�صي���ب بالده�ص���ة وا�صتنكرها والقى 
اللوم على احلكومة واجهزتها االمنية حتى 
ان الغ�ص���ب واالحتق���ان و�ص���ل اىل مديات 

غر م�صبوقة. 
�صحي���ح ان الت�صام���ن مطل���وب ولك���ن امل 
اخ���رى  بط���رق  يك���ون  ان  باالم���كان  يك���ن 
وا�صاليب اأف�صل واأجدى وكل منا يف مكانه 
لتك���ون الفعالي���ات بحد ذاته���ا اداة للتوعية 
والتثقيف ال�صيا�صي والفكري �صد االرهاب 

والتطرف.
الحظنا عل���ى مواقع التوا�ص���ل االجتماعي 
�ص���ورًا م���ن بلدان اخ���رى والزع���م انها من 
الكرادة، وكاأن كل ه���ذه الب�صاعة وال�صناعة 
ت�صريح���ات  ن�ص���ب  وكذل���ك  كافي���ة،  غ���ر 
ال�صيا�ص���ي  االعتق���اد  بح�ص���ب  وحتريفه���ا 
والرغبة يف متريره وهو يعرف انه حم�ض 
اف���رتاء وكذب ال ا�صا�ض ل���ه وامنا الت�صقيط 
يدف���ع  واملناف�ص���ني  للخ�ص���وم  ال�صيا�ص���ي 
نح���و العم���ى وطم����ض احلقيق���ة للو�ص���ول 
اىل اجل���اين مب�صاع���دة االجه���زة االمني���ة 
احلكومي���ة وعدم الت�صوي����ض عليها وزيادة 
�صعفه���ا وحتميله���ا اعب���اء ا�صافي���ة لي�صت 

قادرة على حملها.
لق���د تط���وع بع����ض املواطن���ني ان يكون���وا 
ج�ص���رًا له���ذه ال�صائع���ات وال�صراع���ات غر 
ال�صريف���ة ال�صق���اط ه���ذه اجله���ة او تل���ك او 
التقليل من �صاأنها، وال يدرك ان النران التي 
تفج���رت يف الك���رادة قد متت���د اىل م�صافات 
بعي���دة وعميقة حت���رق االخ�ص���ر والياب�ض 
وحتقق اهداف الدواع����ض االرهابيني على 
خمتلف ا�صكالهم وانواعهم يف ايقاع الفتنة 

وا�صتكمال ال�صفحة التالية للجرمية.

الحبوب المخدرة .. مافيات طبية وهدم لألسرمبدعون من
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