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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (582)Thu. (19) January

العراقيون خيترصون مدة اخلطوبة ويتزوجون
برسعة عىل غري عادهتم

بسبب حاالت املوت املفاجئ لالقرباء

بغداد  /املدى
شـب ــاب مـن اجلـن ـسـني يـ ــواجه ــون
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
انـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ــارض املـ ـ ـ ــوت بـفـعـل
العـمليـات االرهــابيـة االمـر الـذي
ضـ ـيـق م ــن م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة احلـ ـيـ ـ ـ ــاة
العــراقيــة وغيــر من عـادات كـثيـرة
ت ـ ـتـعـلـق ـب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــزواج وطـق ـ ـ ـ ـ ــوسـه
ومراسيمه ومراحله االبتدائية .
احتـرام ذكـرى املـوتــى من االقـارب
ضـريبــة اجتمـاعيـة عـاليــة الشـأن
يـنـظ ــر الـيه ــا بـتق ــديــس ي ــرتـبـط
ب ـ ــال ـ ــوف ـ ــاء واوج ـ ــاع الف ـ ــراق ومـن
م ـظ ــاه ــره لـبــس ال ـس ــواد او ع ــدم
اعالن او اقـامة مراسـيم اخلطوبة
والــزواج حلني مـرور عـام يف االقل
على تاريخ وفاة القريب .
ع ــام ــر وه ــدى ( اوالد عـم ) ق ــررا
اخ ـتـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ــوقــت واالج ـ ـ ــراءات
االجـتمــاعيــة واالكـتفــاء بــالقلـيل
مـن الفرح بعـد ان تأجل زواجهـما
لـثالث مــرات بـسـبـب حــاالت وفــاة
طارئة .
ظ ـ ــاه ـ ــرة ت ـ ـسـ ـ ــريع ال ـ ــزواج ب ـ ــاتــت
مقـبــولــة اجـتـمــاعـيــا وغــالـبــا مــا

تخوفا من تعرضهم للخطف واالبتزاز

اغنياء املوصل هيجرون قصورهم
( ط  .ع ) انفق  300مليون 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  30الف دوالر
جلماعة هددته بخطفه او خطف احد افراد اسرته .
املوصل /مكتب املدى
اغنيـاء املوصل يف هذه االيام يظهرون زهدا
حـيـ ــاتـي ـ ــا واضحـ ــا بـ ـسـبـب خـ ـشـيــتهـم مـن
تعـ ــرضهــم لعــملـي ــات خــطف وابـت ــزار وهـم
يحـاولون طـرد العني الشـريرة مبظـاهر من
الفقر وعـدم االكتراث ويتوجسون خيفة اذا
م ـ ــا ف ـتـح اهلل يف رزقه ــم وظه ـ ــرت ال ــنع ـم ـ ــة
واضحة عليهم .
ع ـصـ ــابـ ــات اخلــطف واالبـتـ ــزاز هـي االكـثـ ــر
ن ـش ــاط ــا ه ــذه االي ــام يف امل ــديـن ــة  ،ومع ــدل
الف ــدي ــة املــطل ــوب ــة هـ ــو (  100الف دوالر )
واغـنـي ــاء املـ ــوصل هـم امل ـسـته ــدف ــون حـيـث
تنـشـط م ــافيــا متـتلك قــدرة عل ــى متــابعــة
ن ـ ـش ـ ــاط ـ ــات االغ ـن ـي ـ ــاء وجــمع املـعل ـ ــوم ـ ــات
الـتفــصيـلي ــة عنـهم وب ــالتــالـي ابت ــزازهم او
تعرضهم حملاوالت اختطاف .
مصـدر امني يف قيادة شرطـة نينوى قال:ان
عملـيات اخلطف واالبتـزاز يف تصاعـد كبير
وان االجه ــزة االمـنـي ــة سـجلـت  40عــملـي ــة
خـطف يف شهـر كـانــون االول من عـام 2005
وان نـ ـسـبـ ــة كـبـيـ ــرة مـن عــملـيـ ــات 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
الـ ـ ــوضع االم ـنــي املــتـ ـ ــردي يف انه ـي ـ ــار دائــم
والقبض باملصادفة على مجرم او مجرمني
هن ــا وهن ــاك اليحل املــشكل ــة 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
تـب ــادل املــصلح ــة واملـن ــافع  .لق ــد انـت ـش ــرت
اجلــرميــة ب ـشـكل غـيــر م ـسـب ــوق يف االشهــر
القليلة املـاضية والتطـور امللحوظ ان احدا
ال يقوم بـسرقـة املنـازل او ان ميارس الـنشل
الـبـ ـسـيــط يف االسـ ــواق والـبـ ــاص ـ ــات فهـ ــذه
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
حقــيق ـي ـ ــة ويـ ــشع ـ ــر امل ـ ــواطــن ان االجه ـ ــزة
االمنيـة تعمل فقـط خلدمـة املسـؤول وهي
حتـ ــاف ــظ علـ ــى حـيـ ــاة احملـ ــافــظ ومـجل ــس
احملافظة وعوائلهم فقط .
ضابـط امني كبيـر رفض الكـشف عن اسمه
فـن ــد ه ــذه االدع ــاءات واوضح لـ ( امل ــدى ) :
نـحن نعــاني مـن غيــاب الثقــة بني االجهـزة
االمـنـيـ ــة واملـ ــواطـن  .ويف هـ ــذه احلـ ــالـ ــة ال

ميـكن اتهـام اجلهـاز االمـني كله بـالفـسـاد .
ان مـ ــا يجـعل االمـ ــر به ــذه الــصع ــوب ــة ه ــو
غـي ــاب املـعل ــوم ــة وامل ــواطــن يفــضل ح ـسـم
املـســألــة بــابـسـط الـط ــرق  .ولكـن عنــدمــا
ي ــطلــب م ـن ـ ــا تــنف ـي ـ ــذ ال ـ ــواجــب وت ـت ـ ــوف ـ ــر
معلــومــات وافـيــة فــانـنــا نقــوم بــالـتـصــدي
للمجرمني .
الـضابـط االمني الكـبير قـال ايضـا  :هناك
امـ ـثـلـ ـ ـ ــة كـ ـث ــيـ ـ ـ ــرة حـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ــذا فـقـ ـ ـ ــد وقـع
اخلاطفون باخـطاء مختلفة عنـدما قاموا
بخـطف مواطـنني بسـطاء ظـنا مـنهم انهم
اغ ـنــي ـ ـ ــاء وميـلـك ـ ـ ــون امل ـ ـ ــال وق ـ ـ ــد مت ابـالغ
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة حـ ـ ــول تلـك احل ـ ــاالت واث ـن ـ ــاء
امل ـس ــاوم ــة عل ــى مـبـلغ الف ــدي ــة متكـن ــا مـن
القـب ــض عل ـ ــى ثالث ع ـصـ ــابـ ــات وحتـ ــريـ ــر
اخملطوفني .
املـثيــر يف االمــر ان املــوصلـيني ال يــشيــرون
ال ـ ــى ال ـتــبـ ـ ــدل الالفــت لالن ـت ـب ـ ــاه وه ـ ــو ان
عــملـيـ ــات اخل ـطـف والقــتل كـ ــانـت جتـ ــري
بــاسـت ــار مخـتلفــة وادعــاءات تـصـب ضـمـن
نـشـاطــات اجلمـاعــات التـي تتخــذ لنفـسهـا
طــابعـا ديـنيــا تتـنكــر به وان اجلـرميـة قـبل
عـام مثال كـانت تـرتكب يف املـوصل بـاسمـاء
وعـ ــنـ ـ ـ ـ ــاويـ ــن مـخ ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ــة وان اغـلـ ــب تـلــك
اجلـمـ ــاعـ ــات تـ ــدعــي انهـ ــا حتفــظ احلـيـ ــاة
االجتمـاعيـة وتديـرها بـطريقـتها اخلـاصة
محـققـ ــة بـ ــذلـك العـ ــدالـ ــة االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
وبــالتــالي فــأن نــسبــة اجلــرميــة ازدادت وان
الشعارات الكبيـرة مالبثت ان اختفت ووقع
املواطن حتت نوع جديد من االرهاب .
اسـت ــاذ جـ ــامعــي مع ــروف ق ــال ان ظ ــاه ــرة
اخلــطف ح ــاله ــا ح ــال الـظ ــواه ــر االخ ــرى
ال ـتــي ت ـنـخ ـ ـ ــر ال ـب ـنــي ـ ـ ــة االج ـتــم ـ ـ ــاعــي ـ ـ ــة
واالقتصادية يف البـالد وان الدولة مسؤولة
عـن ه ــذا 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 الغ ــالي ــة وبيـتي بــسيـط جــدا وانــا
اسـكـن يف مـنــطقـ ــة شعـبـيـ ــة وذلـك بـ ـسـبـب
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
ع ـمـل بـه م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ام انـه مـحـ ــض ط ـبـع و
قنــاعــة ؛ فــاجــاب ( س )  :حــاول اشخــاص
ابتـزازي اكثـر من مـرة وهـددوني بــاخلطف
وانـا بـني احلني واالخــر ادفع مبـالغ كـبيـرة
الشخــاص لقــاء عــدم تع ــرضي ملـضــايقــات

وقـد غيـرت مـوقع سكـني اكثـر من مـرة وانـا
افكــر االن يف تـصفـيــة اعـمــالـي يف امل ــوصل
والهجرة الى بلد عربي .
اجلـرميـة املنـظمـة غيـرت من دميـوغـرافيـة
املـ ــوصل فهـن ــاك مـنـ ــاطق تع ــانـي مـن ه ــذه
ال ـظـ ــاهـ ــرة بـ ـشـكل مـلحـ ــوظ دون سـ ــواهـ ــا
واغلـب ه ـ ــذه العــملـيـ ــات تـقع يف اجلـ ــانـب
االيسـر االكثـر حـداثـة واالكثـر غنـى بـينمـا
تكــاد هــذه الـظــاهــرة ال تبــدو ملحــوظــة يف
اجل ـ ـ ــانــب االميــن ح ـيــث بــي ـ ـ ــوت امل ـ ـ ــوصـل
القدمية .
وائل املفتـي ( من االغنيـاء ) اوضح قائال :
الـشبــاب اكثـر بـذخـا ولـكنهـم اضطـروا الـى
التنازل كثيرا يف االشهـر املاضية خاصة ان
امــاكـن اللهــو تكــاد تكــون معــدوم ــة وهم ال
يجـدونهــا يف مكـان اخـر كـالعــاصمــة مثال
كمـا كـان يحـدث يف الـسـابق وهـم االن اكثـر
اتـزانـا بـسـبب ظـاهــرة اخلطف املـنتـشـرة يف
امل ــديـن ــة ب ـشـكل غـي ــر م ـسـب ــوق  .واض ــاف :
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
يف حـل ــب ودم ـ ـ ـشـق  .انـه ــم ي ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـلـ ـ ـ ــون
املــوصلـيني ب ــالتــرحــاب وي ــرتبـطــون معـهم
بعالقات متينة .
جـ ـيـل االبـ ـ ـ ــاء واالمـهـ ـ ـ ــات م ــن االغـ ـن ــيـ ـ ـ ــاء
يحـرصـون كمـا قـال ( م  .ص ) علـى احلـذر
ال ـش ــدي ــد  .واض ــاف  :انـن ــا االن نعـمل مـن
اجل ت ــوفـي ــر ن ـسـب ــة ع ــالـي ــة مـن الـت ــأمـني
احلـيـ ــاتـي وهـ ــذا الـتـ ــأمـني يـنـ ــدرج يف انـنـ ــا
نـتغ ــذى ب ـشـكل جـي ــد ونـعلـم ان م ــا ن ــأكـله
ونشربه هو صحي ونظيف ويجنبنا املرض
.
هــذا الــزهــد اذا جــاز لـنــا الـظـن هــو ايـضــا
نهـايــة املطـاف بــالنـسبـة لـ ( م  .ك ) الـذي
قــال  :ان ــا صن ــاعي وعـشـت احلـم بتـطــويــر
معـملـي وحت ــديــثه والعــمل عل ــى مـت ــابع ــة
املستـجدات العـامليـة وكنت اهـدف يف عملي
الـى الوصـول الى هـذه الغايـة واليوم املك
املق ــدرة امل ــاديـ ــة لهـ ــذا ولكـنـنـي ال اج ــد يف
نفسي الرغبة لفعل اي شيء حتى انني يف
حلظـات كـثيـرة ال ارغب يف حتـريـك عضلـة
واح ــدة يف ج ـس ــدي فق ــد اصـبـت بـ ــالعج ــز
النـفسي الـتام بعـد ان قتلـوا ابني  ..فـعلوا
ذلـك رغــم ان ـنــي دفعــت لق ـ ــاء اطـالقه 200
الف دوالر وك ـن ــت علـ ـ ــى اس ــتعـ ـ ــداد ل ـ ـ ــدفع
اضعــاف هــذا املـبلغ وكل مــا املك ولـكنـهم
اخ ــذوا املـبـلغ وقــتلـ ــوه علـم ــا انـنــي سلـمـت
املبلغ لهم بعـد ساعـة واحدة علـى خطفه .
لـست حـالة نـادرة ولكن املـوضوع اذا نـظرت
الـيه مـن كل اجل ــوانـب ف ــانك سـتع ــذرنـي و
ستجــد ان من حقـي ان ال احتــرم اي شيء
حتى وان كان هذا الشيء هو وطني .

تق ـتـ ـصـ ـ ــر عل ـ ــى ط ـ ــرف دون اخ ـ ــر
وحتدث يف ظروف صعبة نسبيا .
اح ـمـ ـ ــد وس ـنـ ـ ــدس ( مــن سـك ـنـ ـ ــة
منطقـة الدورة ) تزوجـا بعد مرور
حـ ــداد االربعــني علـ ــى وفـ ــاة والـ ــد
العروس .
بـع ـ ـ ــد انـق ـ ـض ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــام او ( دورة
السنـة ) كمـا تسمـى تبـدأ مظـاهر
احلـ ــزن بـ ــالـ ــزوال شـيـئـ ــا فـ ـشـيـئـ ــا
اب ـتـ ـ ــداء ب ــتغ ـي ـيـ ـ ــر ل ـ ـ ــون املل ـبـ ــس
بالنسبة للنساء ومرورا باجراءات
اخلـ ـط ـ ــوب ـ ــة وم ـ ــا ي ـتـخلـله ـ ــا مــن
مـن ــاسـب ــات واحـتف ــاالت وانـته ــاءا
بالزواج .
يف الـظروف االعتياديـة تكون مدة
اخل ـطـ ــوبـ ــة ق ـصـيـ ــرة وال تــتجـ ــاوز
الع ــام ويتـم خالله ــا قيــاس درجــة
التـوافق بـني الطـرفني والـتجهيـز
للــزواج ب ـشـكل عـملـي ولكـن هــذا
االم ـ ـ ـ ـ ــر تـغـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر يف ال ـ ـ ـ ـس ـ ـن ـ ـتـ ــني
ـ
االخيـرتني ومت اختـصار املـدة الى
اشه ــر قلـيل ــة ورمب ــا ال ــى اس ــابـيع
والـسـبب يف هــذا ان حــاالت املــوت
مـن كال الطـرفـني كثيـرة وواردة يف
كل دقــيق ـ ــة وي ـ ــوم ب ـ ـس ـبــب ت ـ ــردي
ال ـ ــوضع االمـنــي وارتفـ ــاع نـ ـسـبـ ــة
الـ ــوفـيـ ــات بـ ـشـكل غـيـ ــر مـ ـسـبـ ــوق
وه ـ ـ ـ ــذا ـم ـ ـ ـ ــا ي ــع ـ ـ ـ ــرقـل م ـ ـ ـ ــراسـ ـي ــم
ـ

بـالـزواج قـدر االمكــان وحتــى قبل
انقـضــاء ع ــام علــى ذكــرى الــوفــاة
وبالتراضي اتفقنا على هذا الننا
ببـســاط ــة 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
م ـ ـش ـ ــاع ـ ــر عـ ـ ــوائل امل ـت ـ ــوفــني مــن
االقـربــاء تتجـاهل حـفالت احلنـة
يف الـبـيــوت او قــاعــات املـنــاسـبــات
وهـن ـ ــاك مالح ـظـ ــة اخـ ــرى رواهـ ــا
املتـزوج حـديثـا احمـد اجلمـيلي (
 31سنة ) قـال  :اختلف زفايف عن
زف ـ ـ ــاف اشقـ ـ ــائــي واصـ ـ ــدقـ ـ ــائــي .
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 .
ويـت ــابع اجلـمـيلـي  :حــاالت املــوت
املفـاجئ القـربائـي ظلت تطـاردني
ولكـنني اتخـذت القرار بـتجاهـلها
وامتام عرسي .

اخلطـوبة والزواج رنـا عدنان ( 30
سـنــة ) قــالـت  :قـبل سـنــة ونـصف
تـقـ ـ ـ ــدم خل ـ ـطـ ـبـ ـت ــي زمـ ـيـل ل ــي يف
الع ـمـل ووافق ــت عل ــيه  .اتـفق ـنـ ـ ــا
علـ ـ ــى سـقف زم ـنــي خلـ ـط ـب ـت ـنـ ـ ــا
بح ــدود ت ــسعـ ــة اشهـ ــر نكـمل فـيه
التـرتيبات اخلاصـة بالزواج اال ان
وفـاة شقـيق خطـيبـي اجل زواجنـا
الى اكثر من عام .
وت ـضــيف رنـ ــا  :احـتـ ــرم مـ ـشـ ــاعـ ــر
خـطيبي وعـائلته والتقـاليـد التي
تـوارثناها ولكـن رمبا قبل انقضاء
مدة احلداد سنفقد احد اقربائنا
مبـ ـ ــوت مف ـ ــاجــئ اخ ـ ــر وع ـن ـ ــده ـ ــا
سـيـت ــأجل زواجـن ــا ايـض ــا والعـم ــر
ميضي .
مـن ــذ تــسعـيـنـي ــات الق ــرن امل ــاضـي
تكـيـف الع ــراقـيـ ــون مع ال ـظ ــروف
اخمل ـتـلـف ـ ـ ــة بـحـكــم ال ـتـغ ـي ـي ـ ـ ــرات
اجل ـ ــذريـ ـ ــة يف مج ـتــمع احل ـص ـ ــار
وهــذا الـتكـيف امـت ــد لغــايــة هــذه
االيـام مبــا يتالءم مع مـستجـدات
العصر .
يقـول اسـامـة مـاجـد ( مـوظف ) :
شـاءت االقـدار ان يــستـشهـد احـد
اشق ــاء خ ـطـيـبـتــي بح ــادث امـنـي
ممـا اخر زواجنا الـى سنة اخرى .
اقتـرحت على العائلتني ان نعجل

 45عامل تنظيف فقط يف مدينة النجف
النجف  /املدى
وانت تقتـرب مـن النجف البـد ان
ت ــرص ــد يف نف ــسك من ــوا داخلـي ــا
ب ــاملهــاب ــة والعـظـمــة والـتقــديــس
ولكن شيئـا يخدش النظـر ويكدر
صـفو الـتجلي ؛ فـمداخـل املديـنة
 ،مــن جهـ ـ ــاتهـ ـ ــا االربع  ،تـ ـص ـيــب
اش ــواق ال ــروح والـقلـب ب ــالـتعـث ــر
ج ــراء احلف ــر واملـطـب ــات وتـن ــاف ــر
االن ـســاق وف ـســاد 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
لـألرصف ـ ــة والـ ــشـ ـ ــوارع يعـ ـ ــرفه ـ ــا
اخملـتـص ــون  ،لكـن عـن ــدن ــا اليـتـم
الـعمل بهـا بصــورة صحيحـة  .ان
ش ـ ــارع ـ ــا عـ ـ ــرضه (  10م ) يـك ـ ــون
عرض الـرصيف فـيه ( 5،1م ) أما
ال ـ ــش ـ ـ ــارع بعـ ـ ــرض (  12م ) فـ ـ ــان
رعرـض ـالرــصيف ـفيـه ـيكوـن ـ(5
م ) و يفـترض إن يقسم الرصيف
إلـ ـ ــى ثالثـ ـ ــة مقـ ـ ــاطع خ ـ ــدم ـي ـ ــة
وبــال ـشـكل الـتــالـي :املقـطع األول
والقــريـب مـن الــدور الــسكـنـيــة و
احمل ـ ــال ال ــتجـ ـ ــاريـ ـ ــة يـكـ ـ ــون ملـ ـ ــد
خدمات الهـاتف واالتصاالت .أما
املقــطع ال ــوسـطـي مـن ال ــرصـيف
فيخـصـص خلـدمــات الكهـربـاء .
أم ــا الق ـسـم األخـي ــر فــيك ــون مل ــد
شـبكـات املـاء  .ويـضيـف املهنـدس
م ـ ــوضحـ ــا  :لـ ــو إن كـل جهـ ــة مـن
هـ ـ ــذه اجله ـ ــات اس ـتـغلــت اجل ـ ــزء
اخملصـص لها ملا كـان هناك قطع
للـكـيــبالت أو كـ ـسـ ــور يف شـبـكـ ــات
امل ـي ـ ــاه  .ان مـ ـ ــا يح ـ ــدث االن ه ـ ــو
فـ ــوض ـ ــى حقــيقـي ـ ــة إذ تعـمـل كل
جهـة علـى حـدة ومن دون تنـسيق
ممـا يـؤدي إلـى تخـريب األرصفـة
وجعـلهـ ـ ــا كــمـ ـ ــا تــب ـ ـ ــدو االن  .كل
يــنجـ ــز عـمـله ويـتـ ــرك األنقـ ــاض
والـرصيف من دون إعـادة رصف ؛
ف ـيــتح ـ ــول ال ـ ــى مـك ـ ــان لــتجــمع
األتــربــة والـنفــايــات ؛ فــضال عـن
أنق ــاض العـمل الـتـي الت ــرفع اال
بعد مدة طويلة .
تـك ـت ـ ـســب املـ ـ ــدن اه ـم ـي ــتهـ ـ ــا مــن
معايير مختلفة تعبر عن درجات
من الـتطــور والتقـدم يف مـختلف
الـصعــد  .ومــدن ال ـشــرق تـتفــوق
علـ ــى مـثـيـالتهـ ــا بـ ــانهـ ــا تـتـمـيـ ــز
بخـ ــاصـيـتـني االول ـ ــى القـ ــداسـ ــة
ال ـ ــدي ـن ـي ـ ــة وال ـث ـ ــانــيـ ـ ــة الق ـي ـم ـ ــة
التـاريخيـة واملعمـاريـة واملقـايـيس
التفاضلية االخرى .
م ـس ــؤول بل ــدي ف ـس ــر الف ــوض ــى
اجلـاريــة علــى انهـا قـضيـة فـسـاد
ك ـب ـ ــرى والب ـ ــد م ــن مع ـ ــاجل ــته ـ ــا
واضاف  :كثيرة هي األموال التي
يـعلــن عــن رص ـ ــده ـ ــا ل ـتـ ـط ـ ــوي ـ ــر
اخل ـ ــدم ـ ــات الــبل ـ ــدي ـ ــة وتــنف ـي ـ ــذ
م ـشـ ــاريعه ــا اخملــتلفـ ــة لكـن ه ــذه
اخل ـ ــدمـ ـ ــات وبـ ـ ــاعــتـ ـ ــراف كــبـ ـ ــار
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 .
الـ ـ ـبــعـ ـ ـ ــض م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ــني
الي ـسـتـطــيع تف ـسـي ــر ال ــوضع اال
باحـالته الى ظاهـرة واحدة وآنية

وكـأن االمر اليتصل بـامور اخرى
ويـصــر علــى انهــا قـضـيــة تـتـعلق
ب ـش ــرك ــة مـن ال ـش ــرك ــات لـم ت ــؤد
عملها بالشكل السليم .
ال ـسـي ــد ه ــادي ال ــسالمـي عـض ــو
الـلج ـن ـ ــة الــبل ـ ــديـ ـ ــة يف اجمللـ ــس
االستـشاري فـسر فـوضى مـدينة
ال ـنـجف ب ـ ـ ــالقـ ـ ــول  :أن شـ ـ ــركـ ـ ــة
االمـتثـال أخـذت العقـد من وزارة
البلديـات واألشغال مباشرة وكان
من املقرر املباشرة مبشروع انشاء
شبكـة لتصريف مـياه األمطار يف
املديـنة  .والـذي حصل ان اعـمال
هـ ــذه الـ ـشـ ــركـ ــة ال تـت ـطـ ــابـق مع
املـواصفـات العـامـة و علـى سـبيل
املثال قامت الشركة بصب قوالب
اجملــاري يف منــاطق ( النـزيـز) يف
حـي اجلـمعـي ــة رغـم اعـت ــراض ــات
مـجلـ ــس احمل ـ ــاف ــظـ ـ ــة واجله ـ ــات
األخ ـ ـ ــرى يف احمل ـ ـ ــافـ ــظ ـ ـ ــة ال ـتــي
طــالـبـت بــااللـتــزام بــامل ــواصفــات
املــتفـق علــيهـ ــا  .اال ان الـ ـشـ ــركـ ــة
استمرت يف عمـلها دون تعديل او
اكتـراث .والغــريب أن اعمـال هـذه
ال ـشــركــة غـيــر خ ــاضعــة جلــدول
زمـني معـني ونحن االن يف فـصل
الـ ـ ـشــت ـ ـ ــاء ومـ ـ ـ ــداخل امل ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة
الرئـيسة مليئة بـاحلفر واملطبات
الـتـي أح ــدثــته ــا ه ــذه الـ ـش ــرك ــة
والتـي تتــضمـن اعمــالهــا تغـييــر
القـوالب اجلـانبيـة وإعـادة اكسـاء
هذه الشوارع.
مـسـؤول اخـر يف مـديـريـة بلـديـة
الـنـجف ع ّقـب ق ــائال  :املـصـيـب ــة
االكـب ــر إن اسع ــار األعـم ــال الـتـي
تـنف ــذه ــا ال ـش ــركـ ــة ارتفعـت إل ــى
الـضعفـني عن الـتخمـينـات الـتي
أعدتها البلدية.
السيد مصطفى احمد ( سائق )
يـسخــر ويقــول  :لــوال رحمــة اهلل
لـســاءت االمــور يف امل ــدينــة اال ان
املـ ـش ـي ـئ ـ ــة االله ـي ـ ــة ش ـ ــاءت ان ال
مت ـط ــر الـ ـسـم ــاء كـثـي ــرا يف ه ــذا
الشتاء .
لـعل اهــم امله ــام الـتــي تقـ ــوم به ــا
الـ ــدوائـ ــر الــبلـ ــديـ ــة هـي اعـمـ ــال
الـ ـتـ ـن ـ ـظـ ـيـف ورفـع الـ ـنـفـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات
ومعـ ــاجلــتهـ ــا .والــنفـ ــايـ ــات هـنـ ــا
تـشـمل اخمللفـات الـتي تـطــرحهـا
امل ــنـ ـ ـ ــازل واحملـ ـ ـ ــال الـ ـتـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة
والقطـاع الصنـاعي وغـيرهـا لذا
يجـب ت ــوفـي ــر اآللـيـ ــات والك ــوادر
املــتخ ـص ـصـ ــة بجـمـع ومعـ ــاجلـ ــة
النفـايـات أمـا ان تتـرك لـتتكـدس
يف ش ـ ــوارع رئ ـي ـ ـس ـ ــة يف امل ـ ــدي ـن ـ ــة

واألحياء السكنية فهو أمر خطر
 .ويــستـطـيع أي شخــص يتجـول
يف شـوارع النجف أن يـرى الكثـير
مـن األمــثل ــة عـن ه ــذه ال ـش ــوارع
الـتي ال تصـلها كـوادر البلـدية اال
يف أوقـات مـتبـاعـدة بعـد إن تكـون
الـنف ــاي ــات واالزب ــال ق ــد حت ــولـت
الــى تـالل ولعل هــذه الـظــاهــرة
هي االبرز يف شارع املكتبة العامة
وسط املـدينـة والبـد للمـار بهـذا
ال ـ ــش ـ ـ ــارع ان يغـلق انـفه بــي ـ ـ ــديه
ليـختــرق الــرائحــة الـتي تـنبـعث
مـن الــنفـ ــايـ ــات املـتـكـ ــدسـ ــة وهـي
عـبــارة عـن مـخلف ــات القـصــابـني
ومحال تنظيف الدجاج.
املهـنـ ــدس املــتقـ ــاعـ ــد أبـ ــو حـيـ ــدر
يـ ــصف خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــة يف
امل ــديـنـ ــة الق ــدمي ــة ب ــالــضعـيف ــة
ويقـ ـ ــول  :انه ـ ــا ال ت ـت ـن ـ ــاســب مع
مـكـ ــانـ ــة املـ ــديـنـ ــة الـتـي ي ـ ــؤمهـ ــا
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
إلـ ـ ــى األس ـ ـ ــى وعلـ ـ ــى الــنـ ـ ــاس يف
احملـ ــاف ـظـ ــة فـعل شـيء  ..ان ـظـ ــر
إلـى شـارع الـطـوسـي وستـكتـشف
الكارثة فورا .
الــسيــد حمـزة كــاطع ( مــوظف )
يق ــول  :ن ــادرا م ــا أرى سـي ــارات أو
عـم ــال الـبل ــدي ــة يف احلـي ال ــذي
اسـكن فـيه وعنـدمـا تــرى العمـال
يف بــدالتهـم الـبــرتقــالـيــة فــإنهـم
كـثـي ــرا م ــا يـضـيع ــون ال ــوقـت وال
يقـومون بـاعمـال التنـظيف  .هم
ي ـن ـت ــظـ ـ ــرون ان يـ ـ ــأتــي احـ ـ ــدهــم
وي ـ ـ ـ ـط ـل ـ ــب مـ ـ ـن ـه ـ ــم ف ـعــل ش ـ ــيء
وبالتالي يحـصلون على اجر من
املـ ــواطــن لقـ ــاء اخلـ ــدمـ ــات الـتـي
يقـومـون بهـا وكـأنهـم يعملـون يف
القـ ـط ـ ــاع اخل ـ ــاص  .وي ـت ـ ـس ـ ــاءل
حــم ـ ـ ــزة  :مل ـ ـ ــاذا ال ي ـتــم حت ـ ـ ــويل
الــبلـ ــديـ ــة الـ ــى شـ ــركـ ــة خـ ــاصـ ــة
وتع ـطـ ــى لـ ـشـ ــركـ ــة اسـتـثـمـ ــاريـ ــة
اجـنـبـي ـ ــة مق ـ ــابل اج ـ ــور معـيـنـ ــة
ي ــدفـعه ــا امل ــواطـن وال ــدول ــة مـن
اجـل اظهـ ـ ــار امل ـ ـ ــدن العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة
وباالخص املقـدسة منهـا مبظهر
جيد وال ئق ؟
مـســؤول يف البلـديـة قـال إن عـدد
العمـال الــذين يقـومـون بـاعمـال
التنـظيف يف املـدينـة علـى املالك
الـ ــدائـم هـ ــو  45ع ـ ــامل تـن ـظــيف

فقـط واملفــروض ان يـصل العــدد
الى  1500 :عامل.
عـضو اللجنة الـبلدية يف اجمللس
االس ـت ـ ــش ـ ـ ــاري الـ ـ ـســي ـ ـ ــد ه ـ ـ ــادي
الـسالمي قـارن بني حـالتـني وقال
 :اع ــم ـ ـ ـ ــال اجملـل ـ ـ ــس يف مـج ـ ـ ـ ــال
الـ ـتـ ـن ـ ـظـ ـيـف ورفـع الـ ـنـفـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات
واألنـقـ ـ ـ ـ ـ ــاض بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد االحـ ـ ـ ـ ـ ــداث
العسـكريـة التي شهـدتهـا النجف
،الع ــام امل ــاضـي  ،ك ــانـت نـ ــاجح ــة
بـ ـشـكل كـبـيـ ــر ومتـت خـالل شهـ ــر
واحــد وبــالـتـن ـسـيق مع الـبلــديــة
وكـ ــانـت الـلجـ ــان املـ ـشـكلـ ــة تعــمل
بنجـاح وحـازت علـى رضــا النـاس
يف املدينة برغـم صعوبة الظروف
يف حـيـنه ــا  .أم ــا الـي ــوم فـم ــدي ــر
الـبل ــدي ــة اجل ــدي ــد ال يــظه ــر أي
تعـاون واعمـال املتـابعــة التي كـان
يقــوم بهــا اجمللــس شبـه متــوقفـة
نـتيجـة لـضعف اإلدارة املـدنيـة يف
هـ ــذا اجملـ ــال ممـ ــا انعـك ــس علـ ــى
اخلــدمــات املقــدمــة للـمــواطـنـني
فضال عـن عدم وجـود استمـرارية
يف اداء األع ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف اإلدارات
املــدنـيــة املـتعــاقـبــة حـيـث تعـطــى
املـ ـشـ ــاريع إلـ ــى شـ ــركـ ــات معـيـنـ ــة
وعـنـ ــدمـ ــا تــتغـيـ ــر اإلدارة تــتغـيـ ــر
الشركات وتـأتي أخرى دون اكمال
ال مشروع الكراج
املشروع وخذ مث ً
الـداخـلي الــذي لم يـنجـز بــرغم
مرور اشهر على موعد التسليم.
يعـت ــرف امل ـس ــؤول ــون يف امل ــديـن ــة
ب ـضـعف اخل ـ ــدم ـ ــات الــبل ـ ــدي ـ ــة .
رئـيس مجلـس احملافـظة قـال لنا
 :احمل ــافـظ ــة بح ــاج ــة إلـ ــى نقل ــة
نوعـية وكميـة يف هذه اخلـدمات .
وأضـاف  :ال يـوجــد دعم حكـومي
ون ــشع ــر ب ــأن الـنجـف مغـيـب ــة يف
ق ـ ــرارات احلـك ـ ــوم ـ ــة وم ـي ـ ــزان ـي ـ ــة
ال ــدول ــة  .امـ ــا مح ــافـظ الــنجف
فقـال امـام عــدد من الـصحفـيني
خالل مـ ــؤمتـ ــر صـحفــي عقـ ــد يف
الـشهـر املــاضي إن اإلدارة املــدنيـة
لـم تعثـر علـى الـشخـص املنـاسب
إلدارة الــبل ـ ــدي ـ ــة ورفع مـ ـس ـت ـ ــوى
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
تق ــدر مبلـي ــاري ديـن ــارال حتــصل
البلدية إال علـى  %25منها بسبب
ال ــوضع األمـنـي ويف ه ــذا اجمل ــال
يقـتــرح ال ـسـيــد هــادي الــسالمـي
عـضو اللجنة الـبلدية يف اجمللس
االس ـت ـ ـش ـ ــاري يف ال ـنـجف إع ـ ــادة
ت ــأجيــر ممـتلكــات الـبلــدي ــة عبــر
املــزايــدات العلـنيــة وتـطــويــرهــذه
اإليــرادات ب ــالعـمل علــى تــأجـيــر
بعــض أبـنـيـ ــة الـ ــدوائـ ــر املـنـحلـ ــة
لشاغـلها وفق القانـون وممتلكات
البلـديـة ممـا قـد يـرفع االيـرادات
إلـى  12مليار دينـار وبذلك ميكن
االعتمـاد علـى إيـرادات حقـيقيـة
ل ـتــم ـ ـ ــويل مـ ــش ـ ـ ــاريع ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــة
وحتـ ـسـني اعـمـ ــالهـ ــا ،خـ ــاصـ ــة إن
الـدول املـانحـة تعــزف عن متـويل
هـ ــذه املـ ـشـ ــاريع بـ ـسـبــب الفـ ـسـ ــاد
اإلداري وسـرقـة األمـوال العـامـة .

