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اغنيـاء املوصل يف هذه االيام يظهرون زهدا
حـيــــاتـيـــــا واضحــــا بـــسـبـب خـــشـيــتهـم مـن
تعــــرضهــم لعــملـيـــات خــطف وابـتـــزار وهـم
يحـاولون طـرد العني الشـريرة مبظـاهر من
الفقر وعـدم االكتراث ويتوجسون خيفة اذا
مـــــا فــتـح اهلل يف رزقهـــم وظهـــــرت الـــنعــمـــــة

واضحة عليهم . 
عــصــــابــــات اخلــطف واالبـتــــزاز هـي االكـثــــر
نــشـــاطـــا هـــذه االيـــام يف املـــديـنـــة ، ومعـــدل
الفـــديـــة املــطلـــوبـــة هــــو ) 100 الف دوالر (
واغـنـيـــاء املــــوصل هـم املــسـتهـــدفـــون حـيـث
تنـشـط مـــافيــا متـتلك قــدرة علـــى متــابعــة
نــــشـــــاطـــــات االغــنــيـــــاء وجــمع املـعلـــــومـــــات
الـتفــصيـليـــة عنـهم وبـــالتــالـي ابتـــزازهم او

تعرضهم حملاوالت اختطاف .
مصـدر امني يف قيادة شرطـة نينوى قال:ان
عملـيات اخلطف واالبتـزاز يف تصاعـد كبير
وان االجهـــزة االمـنـيـــة سـجلـت 40 عــملـيـــة
خـطف يف شهـر كـانــون االول من عـام 2005
وان نـــسـبــــة كـبـيــــرة مـن عــملـيــــات اخلــطف
واالبـتزاز ال يتم االبالغ عنهـا وان املواطنني
يقومون بدفع الفدية املطلوبة دون اللجوء
الـى الشـرطة وهـذا رفع  نسـبة اجلـرمية يف
اجملـتـمع الــى درجــات عــالـيــة فــالعـصــابــات
التـي تقــوم بهــذا ال جتــد من يــردعهــا وهي
متـارس عـمال سهال ويــدر املكـاسـب الكـبيـرة

وهو مضمون وغير خطر .
) أ . ن ( يـبرر هذا بـالقول : التوجـد شرطة
او اجهـزة امنيـة بـاملعنـى املعـروف . ان احـدا
ال يـستطيع مجابهة هذه العصابات كما ان
ـــــوضع االمــنــي املــتـــــردي يف انهــيـــــار دائــم ال
والقبض باملصادفة على مجرم او مجرمني
هنـــا وهنـــاك اليحل املــشكلـــة كمــا ان اغـلب
الـذين يقبـض عليهـم يتم اطالق سـراحهم
الحقا بـسبب الفـساد الـذي ينخـر االجهزة
االمـنيـة الـتي بـدورهـا حتــسب الف حـسـاب
لهــذه العصـابــات وتتعـامل معهــا وفق مبـدأ
تـبـــادل املــصلحـــة واملـنـــافع . لقـــد انـتــشـــرت
اجلــرميــة بــشـكل غـيــر مــسـبـــوق يف االشهــر
القليلة املـاضية والتطـور امللحوظ ان احدا
ال يقوم بـسرقـة املنـازل او ان ميارس الـنشل
الـبـــسـيــط يف االســــواق والـبــــاصـــــات فهــــذه
اجلـرائم الـصغيـرة انقـرضـت وحلت محلهـا
اجلـرائم الكبـيرة جـدا باسعـار متفق علـيها
. هي اشبه بالبورصـة واملواطن يرى الوضع
وقـد ازداد سوءا وهـو يف تدهـور مسـتمر وكل
احملـاوالت التـي تبـذل يف ضـبط االمـن غيـر
حقــيقــيـــــة ويــــشعـــــر املـــــواطــن ان االجهـــــزة
االمنيـة تعمل فقـط  خلدمـة املسـؤول وهي
حتــــافـــظ علــــى حـيــــاة احملــــافــظ ومـجلـــس

احملافظة وعوائلهم فقط .
ضابـط امني كبيـر رفض الكـشف عن اسمه
فـنـــد هـــذه االدعـــاءات واوضح لـ ) املـــدى ( :
نـحن نعــاني مـن غيــاب الثقــة بني االجهـزة
االمـنـيــــة واملــــواطـن . ويف هــــذه احلــــالــــة ال
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بـالـزواج قـدر االمكــان وحتــى قبل
انقـضــاء عـــام علــى ذكــرى الــوفــاة
وبالتراضي اتفقنا على هذا الننا
ببـســاطـــة لن نـضـمن ان ال ميــوت
لنـا قـريـب يف االعمـال االرهــابيـة
الـتي تقع وبــالفعل تـزوجـت ولكن

دون اقامة حفلة زفاف .
الحـظنا ان اغلب الزيجات وعمال
بــاختـصــار الــوقـت وحفــاظــا علــى
مــــشـــــاعـــــر عــــــوائل املــتـــــوفــني مــن
االقـربــاء تتجـاهل حـفالت احلنـة
يف الـبـيــوت او قــاعــات املـنــاسـبــات
وهـنـــــاك مالحــظــــة اخــــرى رواهــــا
املتـزوج حـديثـا احمـد اجلمـيلي )
31 سنة ( قـال : اختلف زفايف عن
زفـــــــاف اشقــــــائــي واصــــــدقــــــائــي .
عرسي انـتهى قبل غـروب الشمس
وهذا االمـر معمول به هـذه االيام
يف اغلب الــزيجـات نـظــرا للــوضع
االمـني الـسـيئ الــذي يحـتم عـدم
التـنقل لـيال فـضـال عن الـتخــوف
من العمليـات االرهابية التي تقع

من دون متييز .
ويـتـــابع اجلـمـيلـي : حــاالت املــوت
املفـاجئ القـربائـي ظلت تطـاردني
ولكـنني اتخـذت القرار بـتجاهـلها

وامتام عرسي .

اخلطـوبة والزواج رنـا عدنان ) 30
سـنــة ( قــالـت : قـبل سـنــة ونـصف
تـقــــــــدم خلــــطـــبـــتـــي زمـــيـل لـــي يف
العــمـل ووافقـــت علـــيه . اتـفقــنــــــا
علــــــى سـقف زمــنــي خلـــطــبــتــنــــــا
بحـــدود تـــسعــــة اشهــــر نكـمل فـيه
التـرتيبات اخلاصـة بالزواج اال ان
وفـاة شقـيق خطـيبـي اجل زواجنـا

الى اكثر من عام . 
وتــضــيف رنــــا : احـتــــرم مـــشــــاعــــر
خـطيبي وعـائلته والتقـاليـد التي
تـوارثناها ولكـن رمبا قبل انقضاء
مدة احلداد سنفقد احد اقربائنا
مبــــــوت مفـــــاجــئ اخـــــر وعــنـــــدهـــــا
سـيـتـــأجل زواجـنـــا ايـضـــا والعـمـــر

ميضي .
مـنـــذ تــسعـيـنـيـــات القـــرن املـــاضـي
تكـيـف العـــراقـيــــون مع الــظـــروف
اخملــتـلـفـــــــة بـحـكــم الــتـغــيــيـــــــرات
اجلـــــذريــــــة يف مجــتــمع احلــصـــــار
وهــذا الـتكـيف امـتـــد لغــايــة هــذه
االيـام مبــا يتالءم مع مـستجـدات

العصر .
يقـول اسـامـة مـاجـد ) مـوظف ( :
شـاءت االقـدار ان يــستـشهـد احـد
اشقـــاء خــطـيـبـتــي بحـــادث امـنـي
ممـا اخر زواجنا الـى سنة اخرى .
اقتـرحت على العائلتني ان نعجل

تقــتـــصــــــر علـــــى طـــــرف دون اخـــــر
وحتدث يف ظروف صعبة نسبيا . 
احــمــــــد وســنــــــدس ) مــن سـكــنــــــة
منطقـة الدورة ( تزوجـا بعد مرور
حــــداد االربعــني علــــى وفــــاة والــــد

العروس .
بـعـــــــد انـقــــضـــــــاء الـعـــــــام او ) دورة
السنـة ( كمـا تسمـى تبـدأ مظـاهر
احلــــزن بــــالــــزوال شـيـئــــا فـــشـيـئــــا
ابــتــــــداء بـــتغــيــيــــــر لـــــــون امللــبــــس
بالنسبة للنساء ومرورا باجراءات
اخلـــطـــــوبـــــة ومـــــا يــتـخلـلهـــــا مــن
مـنـــاسـبـــات واحـتفـــاالت وانـتهـــاءا

بالزواج .
يف الـظروف االعتياديـة تكون مدة
اخلــطــــوبــــة قــصـيــــرة وال تــتجــــاوز
العـــام ويتـم خاللهـــا قيــاس درجــة
التـوافق بـني الطـرفني والـتجهيـز
للــزواج بــشـكل عـملـي  ولكـن هــذا
ــــــــــر يف الــــــــســــنــــتــــني االمــــــــــر تـغــــي
االخيـرتني ومت اختـصار املـدة الى
اشهـــر قلـيلـــة ورمبـــا الـــى اســـابـيع
والـسـبب يف هــذا ان حــاالت املــوت
مـن كال الطـرفـني كثيـرة وواردة يف
كل دقــيقـــــة ويـــــوم بــــســبــب تـــــردي
الـــــوضع االمـنــي وارتفــــاع نـــسـبــــة
الــــوفـيــــات بـــشـكل غـيــــر مـــسـبــــوق
وهــــــــذا مــــــــا يـعــــــــرقـل مــــــــراســـيـــم
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شـبـــاب مـن اجلـنــسـني يــــواجهـــون
مـصاعب جـديدة يف رابطـة الزواج
ال شـأن لهـا بـالـوضع االقـتصـادي
وهـو العـنصـر االسـاس يف االقـدام
على رغبة الـشروع يف تكوين اسرة
جديـدة . هذه املصـاعب تتمثل يف
انـــتــــــشــــــــار عــــــــارض املــــــــوت بـفـعـل
العـمليـات االرهــابيـة االمـر الـذي
ضـــيـق مـــن مــــــســــــــاحــــــــة احلـــيــــــــاة
العــراقيــة وغيــر من عـادات كـثيـرة
ــــــــــزواج وطـقــــــــــوسـه ــــــــــال تــــتـعـلـق ب
ومراسيمه ومراحله االبتدائية .

احتـرام ذكـرى املـوتــى من االقـارب
ضـريبــة اجتمـاعيـة عـاليــة الشـأن
يـنـظـــر الـيهـــا بـتقـــديــس يـــرتـبـط
بـــــالـــــوفـــــاء واوجـــــاع الفـــــراق ومـن
مــظـــاهـــره لـبــس الــســـواد او عـــدم
اعالن او اقـامة مراسـيم اخلطوبة
والــزواج حلني مـرور عـام يف االقل

على تاريخ وفاة القريب .
عـــامـــر وهـــدى ) اوالد عـم (  قـــررا
اخــتـــصـــــــار الـــــــوقــت واالجـــــــراءات
االجـتمــاعيــة واالكـتفــاء بــالقلـيل
مـن الفرح بعـد ان تأجل زواجهـما
لـثالث مــرات بـسـبـب حــاالت وفــاة

طارئة .
ظـــــاهـــــرة تــــســــــريع الـــــزواج بـــــاتــت
مقـبــولــة اجـتـمــاعـيــا وغــالـبــا مــا
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العراقيون خيترصون مدة اخلطوبة ويتزوجونبسبب حاالت املوت املفاجئ لالقرباء
برسعة عىل غري عادهتم

وقـد غيـرت مـوقع سكـني اكثـر من مـرة وانـا
افكــر االن يف تـصفـيــة اعـمــالـي يف املـــوصل

والهجرة الى بلد عربي .
اجلـرميـة املنـظمـة غيـرت من دميـوغـرافيـة
املــــوصل فهـنـــاك مـنــــاطق تعـــانـي مـن هـــذه
الــظــــاهــــرة بـــشـكل مـلحــــوظ دون ســــواهــــا
واغلـب هـــــذه العــملـيــــات تـقع يف اجلــــانـب
االيسـر االكثـر حـداثـة واالكثـر غنـى بـينمـا
تكــاد هــذه الـظــاهــرة ال تبــدو ملحــوظــة يف
ــــــوصـل ــــــوت امل اجلــــــانــب االميــن حــيــث بــي

القدمية .
وائل املفتـي ) من االغنيـاء ( اوضح قائال :
الـشبــاب اكثـر بـذخـا ولـكنهـم اضطـروا الـى
التنازل كثيرا يف االشهـر املاضية خاصة ان
امــاكـن اللهــو تكــاد تكــون معــدومـــة وهم ال
يجـدونهــا يف  مكـان اخـر كـالعــاصمــة مثال
كمـا كـان يحـدث يف الـسـابق وهـم االن اكثـر
اتـزانـا بـسـبب ظـاهــرة اخلطف املـنتـشـرة يف
املـــديـنـــة بــشـكل غـيـــر مــسـبـــوق . واضـــاف :
العـوائل الغـنيــة تبـذخ كـثيـرا علـى العــزائم
واملنــاسبــات وهي حتـاول الـتكـتم علـى هـذا
وبـاتت تسـافر كـثيرا وجهـة السفـر غالبـا ما
تكــون ســوريــا فـهنــاك جتــدهـم اكثــر بــذخــا
وهذا االمر مثار اهتمام واحترام السوريني
ـــــــون ـــــســـتـقـــبـل يف حـلـــب ودمـــــشـق . انـهـــم ي
املــوصلـيني بـــالتــرحــاب ويـــرتبـطــون معـهم

بعالقات متينة . 
ـــــــاء ـــــــاء واالمـهـــــــات مـــن االغـــنـــي جـــيـل االب
يحـرصـون كمـا قـال ) م . ص ( علـى احلـذر
الــشـــديـــد . واضـــاف : انـنـــا االن نعـمل مـن
اجل تـــوفـيـــر نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن الـتـــأمـني
احلـيــــاتـي وهــــذا الـتــــأمـني يـنــــدرج يف انـنــــا
نـتغـــذى بــشـكل جـيـــد ونـعلـم ان مـــا نـــأكـله
ونشربه هو صحي ونظيف ويجنبنا املرض

.
هــذا الــزهــد اذا جــاز لـنــا الـظـن هــو ايـضــا
نهـايــة املطـاف بــالنـسبـة لـ ) م . ك ( الـذي
قــال : انـــا صنـــاعي وعـشـت احلـم بتـطــويــر
معـملـي وحتـــديــثه والعــمل علـــى مـتـــابعـــة
املستـجدات العـامليـة وكنت اهـدف يف عملي
الـى الوصـول الى هـذه الغايـة واليوم املك
املقـــدرة املـــاديــــة لهــــذا ولكـنـنـي ال اجـــد يف
نفسي الرغبة لفعل اي شيء حتى انني يف
حلظـات كـثيـرة ال ارغب يف حتـريـك عضلـة
واحـــدة يف جــســـدي فقـــد اصـبـت بــــالعجـــز
النـفسي الـتام  بعـد ان قتلـوا ابني .. فـعلوا
ذلـك رغــم انــنــي دفعــت لقـــــاء اطـالقه 200
ــــــدفع ـــــى اســـتعـــــداد ل الف دوالر وكــنـــت عل
اضعــاف هــذا املـبلغ وكل مــا املك ولـكنـهم
اخـــذوا املـبـلغ وقــتلــــوه علـمـــا انـنــي سلـمـت
املبلغ لهم بعـد ساعـة واحدة علـى خطفه .
لـست حـالة نـادرة ولكن املـوضوع اذا نـظرت
الـيه مـن كل اجلـــوانـب فـــانك سـتعـــذرنـي و
ستجــد ان من حقـي ان ال احتــرم اي شيء

حتى وان كان هذا الشيء هو وطني . 
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ميـكن اتهـام اجلهـاز االمـني كله بـالفـسـاد .
ان مــــا يجـعل االمــــر بهـــذه الــصعـــوبـــة هـــو
غـيـــاب املـعلـــومـــة واملـــواطــن يفــضل حــسـم
املـســألــة بــابـسـط  الـطـــرق . ولكـن عنــدمــا
يـــطلــب مــنـــــا تــنفــيـــــذ الـــــواجــب وتــتـــــوفـــــر
معلــومــات وافـيــة فــانـنــا نقــوم بــالـتـصــدي

للمجرمني . 
الـضابـط االمني الكـبير قـال ايضـا : هناك
ـــــــرة حـــــــول هـــــــذا فـقـــــــد وقـع ـــــــة كـــثـــي امـــثـل
اخلاطفون باخـطاء مختلفة عنـدما قاموا
بخـطف مواطـنني بسـطاء ظـنا مـنهم انهم
ــــــال وقــــــد مت ابـالغ ــــــاء وميـلـكــــــون امل اغــنــي
الــــشـــــرطـــــة حـــــول تلـك احلـــــاالت  واثــنـــــاء
املــســـاومـــة علـــى مـبـلغ الفـــديـــة متكـنـــا مـن
القـبـــض علـــــى ثالث عــصــــابــــات وحتــــريــــر

اخملطوفني . 
املـثيــر يف االمــر ان املــوصلـيني ال يــشيــرون
ـــــدل الالفــت لالنــتــبـــــاه وهـــــو ان الـــــى الــتــب
عــملـيــــات اخلــطـف والقــتل كــــانـت جتــــري
بــاسـتـــار مخـتلفــة وادعــاءات تـصـب ضـمـن
نـشـاطــات اجلمـاعــات التـي تتخــذ لنفـسهـا
طــابعـا ديـنيــا تتـنكــر به وان اجلـرميـة قـبل
عـام مثال كـانت تـرتكب يف املـوصل بـاسمـاء
ـــــــــاويــــن مـخــــتـلـفـــــــــة وان اغـلــــب تـلــك وعــــن
اجلـمــــاعــــات تــــدعــي انهــــا حتفــظ احلـيــــاة
االجتمـاعيـة وتديـرها بـطريقـتها اخلـاصة
محـققــــة بــــذلـك العــــدالــــة االجـتـمــــاعـيــــة
وبــالتــالي فــأن نــسبــة اجلــرميــة ازدادت وان
الشعارات الكبيـرة مالبثت ان اختفت ووقع

املواطن حتت نوع جديد من االرهاب . 
اسـتـــاذ جــــامعــي معـــروف قـــال ان ظـــاهـــرة
اخلــطف حـــالهـــا حـــال الـظـــواهـــر االخـــرى
ــــــة ــــــة االجــتــمــــــاعــي الــتــي تــنـخــــــر الــبــنــي
واالقتصادية يف البـالد وان الدولة مسؤولة
عـن هـــذا ألنهــا ال متـلك تــشجـيع املــواطـن
والتــركيــز علـى اهـميـة ابــراز القــوة نفــسيـا
ومعنـويــا ومتتـني العالقــة بني املـواطـن من
جهــة واجهــزة الــدولــة مـن جهــة اخــرى وان
الـدولـة ال متلك بـرنـامجـا يحـارب الفـسـاد
ويـشجع العنـاصـر الشـريفـة ويقـوي عالقـة

الدولة باملواطن . 
) س . م ( قـال لـ )املـدى( : انـا تـاجـر ادوات
احـتيــاطيــة اضطـررت الـى تغـييــر سيــاراتي
بـاخـرى رخيصـة الـثمن وقـدميـة وال ارتـدي
املالبـس الغـــاليـــة وبيـتي بــسيـط جــدا وانــا
اسـكـن يف مـنــطقــــة شعـبـيــــة وذلـك بـــسـبـب
التخـوف من عصابـات اخلطف واال بتزاز .
احاول تعويض نفسي واسرتي بالسفر الى
سوريـا ومصـر بني فتـرة واخرى . وردا عـلى
سـؤال )املـدى( حـول ان كـان هــذا النهج قـد
عــمـل بـه مــــــؤخــــــرا ام انـه مـحــــض طــبـع و
قنــاعــة ؛ فــاجــاب ) س ( : حــاول اشخــاص
ابتـزازي اكثـر من مـرة وهـددوني بــاخلطف
وانـا بـني احلني واالخــر ادفع مبـالغ كـبيـرة
الشخــاص لقــاء عــدم تعـــرضي ملـضــايقــات
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تخوفا من تعرضهم للخطف واالبتزاز

اغنياء املوصل هيجرون قصورهم

بغداد / املدى

املوصل /مكتب املدى

) ط . ع ( انفق 300 مليون دينار على بناء وتأثيث منزله ولكنه هجره
بعد اسبوعني من تدشينه واستأجر شقة بسيطة يف منطقة شعبية

وتخلى عن ثالث سيارات فارهة له والوالده بعد ان دفع مبلغ 30 الف دوالر
جلماعة هددته بخطفه او خطف احد افراد اسرته .

وانت تقتـرب مـن النجف البـد ان
تـــرصـــد يف نفـــسك منـــوا داخلـيـــا
بـــاملهــابـــة والعـظـمــة والـتقــديــس
ولكن شيئـا يخدش النظـر ويكدر
صـفو الـتجلي ؛ فـمداخـل املديـنة
، مــن جهـــــاتهـــــا االربع ، تـــصــيــب
اشـــواق الـــروح والـقلـب بـــالـتعـثـــر
جـــراء احلفـــر واملـطـبـــات وتـنـــافـــر
االنــســاق وفــســاد الــذوق الـبلــدي
واخلدمـي وتراكم الـنفايـات وفقر
الهمــة واالستهـانـة بــاجلمــاليـات
العامة حتى تصل الى قناعة بأن

النجف ال تعرف من هي . 
يـقول احـد املهنـدسني اخملـتصني
: هناك مقـاطع تصميـمية ثـابتة
لـألرصفـــــة والــــشـــــوارع يعـــــرفهـــــا
اخملـتـصـــون ، لكـن عـنـــدنـــا اليـتـم
الـعمل بهـا بصــورة صحيحـة . ان
شـــــارعـــــا عـــــرضه ) 10 م ( يـكـــــون
عرض الـرصيف فـيه )5،1 م ( أما
الـــــشــــــارع بعـــــرض ) 12 م ( فـــــان
رعرـض الرــصيف فيـه يكوـن )5 ع
م ( و يفـترض إن يقسم الرصيف
ـــــى ثالثـــــة مقـــــاطع خـــــدمــيـــــة إل
وبــالــشـكل الـتــالـي :املقـطع األول
والقــريـب مـن الــدور الــسكـنـيــة و
ـــــد ـــــة يـكـــــون مل احملـــــال الـــتجـــــاري
خدمات الهـاتف واالتصاالت .أما
املقــطع الـــوسـطـي مـن الـــرصـيف
فيخـصـص خلـدمــات الكهـربـاء .
أمـــا القــسـم األخـيـــر فــيكـــون ملـــد
شـبكـات املـاء . ويـضيـف املهنـدس
مـــــوضحــــا : لــــو إن كـل جهــــة مـن
هـــــذه اجلهـــــات اســتـغلــت اجلـــــزء
اخملصـص لها ملا كـان هناك قطع
للـكـيــبالت أو كـــســــور يف شـبـكــــات
املــيـــــاه . ان مـــــا يحـــــدث االن هـــــو
فــــوضـــــى حقــيقـيـــــة إذ تعـمـل كل
جهـة علـى حـدة ومن دون تنـسيق
ممـا يـؤدي إلـى تخـريب األرصفـة
ــــــدو االن . كل وجعـلهـــــا كــمـــــا تــب
يــنجــــز عـمـله ويـتــــرك األنقــــاض
والـرصيف من دون إعـادة رصف ؛
فــيــتحـــــول الـــــى مـكـــــان لــتجــمع
األتــربــة والـنفــايــات ؛ فــضال عـن
أنقـــاض العـمل الـتـي التـــرفع اال

بعد مدة طويلة .
ـــــدن اهــمــيـــتهـــــا مــن تـكــتــــســب امل
معايير مختلفة تعبر عن درجات
من الـتطــور والتقـدم يف مـختلف
الـصعــد . ومــدن الــشــرق تـتفــوق
علــــى مـثـيـالتهــــا بــــانهــــا تـتـمـيــــز
بخــــاصـيـتـني االولـــــى القــــداســــة
ـــــة القــيــمـــــة الـــــديــنــيـــــة والــثـــــانــي
التـاريخيـة واملعمـاريـة واملقـايـيس

التفاضلية االخرى . 
مــســـؤول بلـــدي فــســـر الفـــوضـــى
اجلـاريــة علــى انهـا قـضيـة فـسـاد
كــبـــــرى والبـــــد مـــن معـــــاجلـــتهـــــا
واضاف : كثيرة هي األموال التي
يـعلــن عــن رصـــــدهـــــا لــتـــطـــــويـــــر
اخلـــــدمـــــات الــبلـــــديـــــة وتــنفــيـــــذ
مــشــــاريعهـــا اخملــتلفــــة لكـن هـــذه
ـــــار ـــــاعــتـــــراف كــب اخلـــــدمـــــات وب
املـســؤولـني يف محــافـظــة الـنجف
لم تـصل الــى املــستــوى املـطلــوب
الـذي يتنـاسب واحلـد األدنـى مع
مـا تتمـتع به أملديـنة املقـدسة من
مكـانة دينـية وسيـاحية والقـضية

ليست اكثر من فساد اداري .
الـــــبــعـــــــض مـــــن املـــــــــســـــــــــــؤولـــــني
اليــسـتـطــيع تفــسـيـــر الـــوضع اال
باحـالته الى ظاهـرة واحدة وآنية
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فقـط واملفــروض ان يـصل العــدد
الى : 1500 عامل. 

عـضو اللجنة الـبلدية يف اجمللس
ــــــد هــــــادي االســتـــــشــــــاري الـــــســي
الـسالمي قـارن بني حـالتـني وقال
ــــــس يف مـجــــــــال : اعـــمــــــــال اجملـل
ـــــــات الـــتـــنــــظـــيـف ورفـع الـــنـفـــــــاي
واألنـقـــــــــــاض بـعـــــــــــد االحـــــــــــداث
العسـكريـة التي شهـدتهـا النجف
،العـــام املـــاضـي ، كـــانـت نــــاجحـــة
بـــشـكل كـبـيــــر ومتـت خـالل شهــــر
واحــد وبــالـتـنــسـيق مع الـبلــديــة
وكــــانـت الـلجــــان املـــشـكلــــة تعــمل
بنجـاح وحـازت علـى رضــا النـاس
يف املدينة برغـم صعوبة الظروف
يف حـيـنهـــا . أمـــا الـيـــوم فـمـــديـــر
الـبلـــديـــة اجلـــديـــد ال يــظهـــر أي
تعـاون واعمـال املتـابعــة التي كـان
يقــوم بهــا اجمللــس شبـه متــوقفـة
نـتيجـة لـضعف اإلدارة املـدنيـة يف
هــــذا اجملــــال ممــــا انعـكـــس علــــى
اخلــدمــات املقــدمــة للـمــواطـنـني
فضال عـن عدم وجـود استمـرارية
يف اداء األعــــــمــــــــــــــــــال يف اإلدارات
املــدنـيــة املـتعــاقـبــة حـيـث تعـطــى
املـــشــــاريع إلــــى شــــركــــات معـيـنــــة
وعـنــــدمــــا تــتغـيــــر اإلدارة تــتغـيــــر
الشركات وتـأتي أخرى دون اكمال
املشروع وخذ مثاًل مشروع الكراج
الـداخـلي الــذي لم يـنجـز  بــرغم
مرور اشهر على موعد التسليم. 
يعـتـــرف املــســـؤولـــون يف املـــديـنـــة
بــضـعف اخلـــــدمـــــات الــبلـــــديـــــة .
رئـيس مجلـس احملافـظة قـال لنا
: احملـــافـظـــة بحـــاجـــة إلــــى نقلـــة
نوعـية وكميـة يف هذه اخلـدمات .
وأضـاف : ال يـوجــد دعم حكـومي
ونـــشعـــر بـــأن الـنجـف مغـيـبـــة يف
قـــــرارات احلـكـــــومـــــة ومــيـــــزانــيـــــة
الـــدولـــة . امــــا محـــافـظ الــنجف
فقـال امـام عــدد من الـصحفـيني
خالل مــــؤمتــــر صـحفــي عقــــد يف
الـشهـر املــاضي إن اإلدارة املــدنيـة
لـم تعثـر علـى الـشخـص املنـاسب
إلدارة الــبلـــــديـــــة ورفع مـــســتـــــوى

األداء فيها.
وتـبقـى مــشكالت الـبلـديـة كـثيـرة
وكـبيــرة واملتـضــرر األول فيهـا هـو
املــواطـن البــسيـط ولعل املــشكلــة
األسـاسية حسب اقوال املسؤولني
هي االمكانات املالية التي تعتمد
علـى الـتمـويل الــذاتي حـيث يـتم
التـمويل من أمالك البلدية التي
تقـــدر  مبلـيـــاري ديـنـــارال حتــصل
البلدية إال علـى 25% منها بسبب
الـــوضع األمـنـي ويف هـــذا اجملـــال
يقـتــرح الــسـيــد هــادي الــسالمـي
عـضو اللجنة الـبلدية يف اجمللس
االســتــــشـــــاري يف الــنـجف إعـــــادة
تـــأجيــر ممـتلكــات الـبلــديـــة عبــر
املــزايــدات العلـنيــة وتـطــويــرهــذه
اإليــرادات بـــالعـمل علــى تــأجـيــر
بعــض أبـنـيــــة الــــدوائــــر املـنـحلــــة
لشاغـلها وفق القانـون وممتلكات
البلـديـة ممـا قـد يـرفع االيـرادات
إلـى 12 مليار دينـار وبذلك ميكن
االعتمـاد علـى  إيـرادات حقـيقيـة
ـــــة ـــــدي لــتــمــــــويل مــــشــــــاريع الـــبل
وحتـــسـني اعـمــــالهــــا ،خــــاصــــة إن
الـدول املـانحـة تعــزف عن متـويل
هــــذه املـــشــــاريع بـــسـبــب الفـــســــاد
اإلداري وسـرقـة األمـوال العـامـة .
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واألحياء السكنية فهو أمر خطر
. ويــستـطـيع أي شخــص يتجـول
يف شـوارع النجف أن يـرى الكثـير
مـن األمــثلـــة عـن هـــذه الــشـــوارع
الـتي ال تصـلها كـوادر البلـدية اال
يف أوقـات مـتبـاعـدة بعـد إن تكـون
الـنفـــايـــات واالزبـــال قـــد حتـــولـت
الــى  تـالل  ولعل هــذه الـظــاهــرة
هي االبرز يف شارع املكتبة العامة
وسط املـدينـة  والبـد للمـار بهـذا
ــــــديه الـــــشــــــارع ان يغـلق انـفه بــي
ليـختــرق الــرائحــة الـتي تـنبـعث
مـن الــنفــــايــــات املـتـكــــدســــة وهـي
عـبــارة عـن مـخلفـــات القـصــابـني

ومحال تنظيف الدجاج. 
املهـنــــدس املــتقــــاعــــد أبــــو حـيــــدر
ـــــة يف ـــــدي يــــصف خـــــدمـــــات الـــبل
املـــديـنــــة القـــدميـــة بـــالــضعـيفـــة
ويقـــــول : انهـــــا ال تــتــنـــــاســب مع
مـكــــانــــة املــــديـنــــة الـتـي يـــــؤمهــــا
عشـرات اآلالف من الـزائـرين كل
شهـر مـن جمـيع أنحــاء العــالم .
ويقـارن بني مـا شاهـده يف مديـنة
مشهد االيرانية عند زيارة اإلمام
الرضا )ع( ويقـول إن األمر يدعو
ـــــاس يف ـــــى الــن ـــــى األســــــى وعل إل
احملــــافــظــــة فـعل  شـيء .. انــظــــر
إلـى شـارع الـطـوسـي وستـكتـشف

الكارثة فورا .
الــسيــد حمـزة كــاطع ) مــوظف (
يقـــول : نـــادرا مـــا أرى سـيـــارات أو
عـمـــال الـبلـــديـــة يف احلـي الـــذي
اسـكن فـيه وعنـدمـا تــرى العمـال
يف بــدالتهـم الـبــرتقــالـيــة فــإنهـم
كـثـيـــرا مـــا يـضـيعـــون الـــوقـت وال
يقـومون بـاعمـال التنـظيف . هم
ـــــأتــي احـــــدهــم يــنــتـــظـــــرون ان ي
ـــــــطــلـــــب مـــــنــهـــــم فــعــل شـــــيء وي
وبالتالي يحـصلون على اجر من
املــــواطــن لقــــاء اخلــــدمــــات الـتـي
يقـومـون بهـا وكـأنهـم يعملـون يف
القـــطـــــاع اخلـــــاص . ويــتــــســـــاءل
ــــــاذا ال يــتــم حتــــــويل حــمــــــزة : مل
الــبلــــديــــة الــــى شــــركــــة خــــاصــــة
وتعــطــــى لـــشــــركــــة اسـتـثـمــــاريــــة
اجـنـبـيـــــة مقـــــابل اجـــــور معـيـنــــة
يـــدفـعهـــا املـــواطـن والـــدولـــة مـن
ـــــة ــــــدن العـــــراقــي اجـل اظهـــــار امل
وباالخص املقـدسة منهـا مبظهر

جيد وال ئق ؟ 
مـســؤول يف البلـديـة قـال إن عـدد
العمـال الــذين يقـومـون بـاعمـال
التنـظيف يف املـدينـة علـى املالك
الــــدائـم هــــو 45 عـــــامل تـنــظــيف
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وكـأن االمر اليتصل بـامور اخرى
ويـصــر علــى انهــا قـضـيــة تـتـعلق
بــشـــركـــة مـن الــشـــركـــات لـم تـــؤد

عملها بالشكل السليم .
الــسـيـــد هـــادي الـــسالمـي عـضـــو
ـــــة يف اجمللــــس الـلجــنـــــة الــبلـــــدي
االستـشاري فـسر فـوضى  مـدينة
ــــــالقـــــول : أن شـــــركـــــة الــنـجف ب
االمـتثـال أخـذت العقـد من وزارة
البلديـات واألشغال مباشرة وكان
من املقرر املباشرة مبشروع انشاء
شبكـة لتصريف مـياه األمطار يف
املديـنة . والـذي حصل ان اعـمال
هــــذه الـــشــــركــــة ال تـتــطــــابـق مع
املـواصفـات العـامـة و علـى سـبيل
املثال قامت الشركة بصب قوالب
اجملــاري يف منــاطق ) النـزيـز( يف
حـي اجلـمعـيـــة رغـم اعـتـــراضـــات
مـجلــــس احملـــــافـــظـــــة واجلهـــــات
األخــــــرى يف احملــــــافــــظــــــة الــتــي
طــالـبـت بــااللـتــزام بــاملـــواصفــات
املــتفـق علــيهــــا . اال ان الـــشــــركــــة
استمرت يف عمـلها دون تعديل او
اكتـراث. والغــريب أن اعمـال هـذه
الــشــركــة غـيــر خـــاضعــة جلــدول
زمـني معـني ونحن االن يف فـصل
ــــــة ــــــديــن الـــــشــتــــــاء  ومـــــــداخل امل
الرئـيسة مليئة بـاحلفر واملطبات
الـتـي أحـــدثــتهـــا هـــذه الـــشـــركـــة
والتـي تتــضمـن اعمــالهــا تغـييــر
القـوالب اجلـانبيـة وإعـادة اكسـاء

هذه الشوارع.
مـسـؤول اخـر  يف مـديـريـة بلـديـة
الـنـجف  عقّـب قـــائال : املـصـيـبـــة
االكـبـــر إن اسعـــار األعـمـــال الـتـي
تـنفـــذهـــا الــشـــركــــة ارتفعـت إلـــى
الـضعفـني عن الـتخمـينـات الـتي

أعدتها البلدية.
السيد مصطفى احمد ) سائق (
يـسخــر ويقــول : لــوال رحمــة اهلل
لـســاءت االمــور يف املـــدينــة اال ان
املـــشــيــئـــــة االلهــيـــــة شـــــاءت ان ال
متــطـــر الـــسـمـــاء كـثـيـــرا يف هـــذا

الشتاء . 
لـعل اهــم املهـــام الـتــي تقــــوم بهـــا
الــــدوائــــر الــبلــــديــــة هـي اعـمــــال
ـــــــات الـــتـــنــــظـــيـف ورفـع الـــنـفـــــــاي
ومعــــاجلــتهــــا. والــنفــــايــــات هـنــــا
تـشـمل اخمللفـات الـتي تـطــرحهـا
ـــــــة ـــــــازل واحملـــــــال الـــتـجـــــــاري املـــن
والقطـاع الصنـاعي وغـيرهـا  لذا
يجـب تـــوفـيـــر اآللـيــــات والكـــوادر
املــتخــصــصــــة بجـمـع ومعــــاجلــــة
النفـايـات أمـا ان تتـرك لـتتكـدس
يف شـــــوارع رئــيــــســـــة يف املـــــديــنـــــة
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