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بعقوبة ..حلم مدينة جتتاز حقل االلغام
قائممقام بعقوبة :لم نحصل على تخصيصات مالية
يف السنة املاضية والذريعة دائما الوضع األمني!
بعقوبة /عمر الدليمي
الـشـارع وجـودا حقـيقيـا له يف احــداث وحلقـات
كــان يجب علـى اجمللـس ان يكـون حـاضـرا فيهـا
متعلال بـاجلانـب االمني تـارة مبا عـزل اجمللس
خلف االسالك الـشــائك ــة ،كمــا ان ع ــدد ممثـلي
مــدينــة بعقـوبــة داخل اجمللـس قلـيل جـدا ممـا
ادى الى تراجع االهتمام بهذه املدينة.
ونــؤشــر ايـضــا ان تعــامل اجمللــس مع اجملــالـس
البلـديــة لم يـكن بـصيغـة املـشـاركــة ،بل ميكـننـا
الق ــول بـ ــأنه لــم يكـن هـن ــاك أي ت ــواصـل عل ــى
االطالق فـكل كـ ــان يف داره خالل الـ ـسـن ــة الـتـي
مضت.

رؤى مستقبلية

احملامي خـالد السـنجري الذي جـاء من منصة
الـ ــدفـ ــاع عــن احلقـ ــوق لـيـتـ ــسلـم زمـ ــام االمـ ــور
ق ــائمـمق ــام بعقــوب ــة يف وقت عــصيـب ليــس من
الـسهل علـى املرء ان يـنجح فيه الداء مـا يصـبو
اليه.
قـلنــا للـمحــامي الـسـنجــري ان مــدينـته تعــاني
فوضـى أمنيـة وبنيتهـا التحتـية مخـربة ،نـاسها
يـنـظ ــرون ال ــى الفـت ــى (خ ــري ـس ــان) ال ــذي ك ــان
يتـدفق عـذوبــات من صـدر امه ديـالـى املـشتـرك
وحتـى اطـراف العـزيـزة بهـرز ،هــذا الفتـى صـار
ادرد والنــاس ينـظــرون الـيه بــألم كـبيــر وهــو لم
يكــد يصل اللـتمـاعـة عيـني فـاختـة علـى غـصن
يف بساتني بهرز..
قلـنا لقائممقـام بعقوبة الذي بـدا واثقا وصلبا
ومه ـم ـ ــوم ـ ــا وه ـ ــو ي ــتح ـ ــدث عــن م ـ ــدي ـن ــته -ان
شـوارعهـا مخـربـة وطـافحـة بـامليـاه الـثقيلـة ومـا
قـاله عنه االمريكـان بانه مـشاريع اعمـار ما هي
اال أك ــاذيب ومــا اجنــز مـنهــا ذات مــستــوى سـيئ
جدا من التنفيذ يف احسن احواله.
قلنـا له ان بيئـتها تعـاني وبسـاتيـنها تـكاد جتف
اعـ ـ ــوادا تـ ـ ــذروهـ ـ ــا الـ ـ ــري ـ ـ ــاح وأكلــت احلـ ـ ــواجـ ـ ــز
الكونكريـتية واالسالك الشـائكة خصـرها الذي
كان اغنية الشعراء ذات ذكرى.

مجلس احملافظة ودور االحزاب

يف حديث عرضي مع العميد سامان الطالباني
قـائـد اللــواء الثـانـي يف بعقـوبـة قــال لي رأي يف
اجل ـ ـ ــان ــب االمـ ـن ــي وان ـ ـ ــا أص ـ ـ ــر عـلـ ـيـه وه ـ ـ ــو ان
لالح ـ ــزاب الـ ـسـي ـ ــاسـي ـ ــة دورا يف ت ـ ــردي ال ـ ــواقع
االمـني يف احملــافظـة ويـتحمل املـواطن افـرازات
الصراع بني هذه االحزاب.
هذا الكالم قاله الـرجل يف غرفة نـائب احملافظ
وبح ـض ـ ــور معـ ــاون احملـ ــافــظ والـ ـسـيـ ــد خـ ــالـ ــد
الـ ـســنج ـ ــري ،ونحـن نـ ـس ـ ــوقه هـنـ ــا اسـتـكـمـ ــاال
جلـوانب موضـوعنا هـذا الذي جرى بعـد يومني
م ــن كالم الـ ـط ـ ــال ـب ـ ــانــي ح ـيــث رف ــض ال ـ ـس ـي ـ ــد
الـ ـســنجـ ــري اخلـ ــوض يف اجلـ ــانـب االمـنـي مـن
حــديـثـن ــا وراح يحــدثـنــا يف اجلــانـب ال ـسـيــاسـي
فقال:
يــؤسفـني ان اقــول بــأن االحــزاب الــسيــاسيــة يف
م ــديـنـتـن ــا ق ــد عـملـت انــطالق ــا مـن م ــراك ــزه ــا
الــرئيـســة ومـصــالـح تلك املــراكــز وكنــا نــأمل ان
يكون الـعمل انطالقـا من مصـلحة ابـناء ديـالى

وبعقوبة بوجه خاص ما دمنا يف صدد احلديث
عنها.
كـن ــا ن ــأمل ان مت ــارس ه ــذه االح ــزاب مـن خالل
بـ ــرامـجهـ ــا  -دوره ـ ــا يف االرتقـ ــاء بـ ــاخلـ ــدمـ ــات
وت ـ ــأش ـيـ ـ ــر اخللـل لل ــمع ـ ــاجلـ ـ ــة وااليج ـ ــاب ـي ـ ــات
للـتطـويـر والـعمل علـى تقـدمي قـاعــدة شعبـيبـة
لالدارة حلـثهــا نحــو اداء افـضـل وليــس حمــايــة
اخطائها.
اننــا اذ نتحـدث يف هـذا نـشيـر الـى ان قـاعــدتنـا
هـي امل ــواطـن ك ــونـن ــا م ـسـتـقلـني عـن احل ــزبـي ــة
ونقـول بأنـه كان يجـدر االستفـادة من جتـربتني
مـرتـا يف ديـالــى وهمـا دورتــا مجلـس احملـافـظـة
االولى واحلاليـة مشخصني االيجـابي والسلبي
يف هاتني التجربتني.
انـن ــا نح ــاول ان نق ــرب وجهــات الـنـظــر مــا بـني
ابنـاء ديـالــى وكنـا نـأمل ان يـبتعــد اداء مجلـس
احملــافـظــة عـن الت ــأثيــرات الــسي ــاسيــة وكــذلك
االدارة الـتـي ال بـ ــد ان تـتـ ــأثـ ــر مبـ ــا يـ ــدور داخل
اجمللــس ،ف ــال ــواجـب ال ــوطـنـي يحـتـم عل ــى مـن
يـتـصــدى مل ـســؤولـيــة مـثل هــذه ان يـتع ــامل مع
النـاس دون متـييــز وعلـيه ان ينـسـى وهـو يـؤدي
عــملـه كل خـلفـيـ ــاته الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ومعــتقـ ــداته
اخلـ ــاصـ ــة ،لـكـي يـكـ ــون ق ـ ــراره كلـيـ ــا مل ـصـلحـ ــة
احملـافظـة كـافـة ،وهـذا بـديـهي يف مبــادئ العمل
الــوطـني وقــواعــد الـسلــوك املهـني الـتي يـنبـغي
الـتع ــاطـي مـعه ــا ب ــشف ــافـي ــة ويـنـبغـي ان تـن ــال
االحـت ــرام ،ك ــونه ــا مـيـث ــاق عه ــد بـني م ــواطـنـي
ديـالـى وبـني من يـتصـدى لـسـلطـة القــرار فيهـا
بغــض الـن ـظ ــر عـن رأي الـن ــاخــب النه ســيك ــون
ممثال للجميع وليس من انتخبه وحسب.
وتـأسـيسـا علـى ذلك اجـد ان مجـلس احملـافظـة
كان بعيداً جدا عن نبض الشارع واملوطن.
لقـد مـرت احملـافظـة بـوجه عـام وبعقـوبـة بـوجه
خاص بأزمات عديدة خاصة يف اجلانب االمني
ولم جنــد جمللـس احملــافـظــة من مــوقف واقــرب
االمثلــة هي االحـداث الـتي مـرت مبــدينـة بهـرز
وقــريــة (الـكبــة) حـيث كــان اجمللـس يـتف ــرج من
سـطح الـقبــة علــى االحــداث وكــأنـه غيــر معـني
مبا يكابده الناس!
ال وجود للتـواصل ما بني اعـضاء اجمللس ومن
انتـخبـهم وقــد بقـي اجمللــس محــاصــرا بــاالداء
ال ــرسـمـي ال ــروتـيـنـي داخـل املكـتـب ولـم يلـمــس

يــواصل احمل ــامي خــالــد الـسـنجــري حــديـثه يف
اجلانب السياسي مؤشراً:
لقـد عانى املـواطن خالل االنتخابـات االخيرةالـتـي جـ ــرت للـمـجل ــس الـنـيـ ــابـي يف مـنـتــصف
كـ ــانـ ــون االول املـ ــاضـي مـن احــتقـ ــان سـيـ ــاسـي
نـتـيجــة مـن ضغـط الـفكــرة الـط ــائفـيــة اذ كــان
اخلطاب دينيا او قـوميا مما ادى بالنتيجة الى
غيـاب التـوجه الـوطـني يف اخـتيـار النــاخب ،بل
ميـكننـا القــول ان كل من تعـاقب علـى الـسلطـة
بعــد  2003/4/9لـم يفكــر يف مـصلحــة امل ــواطن
العراقي ،بل كـان االهتمام منصبـا على املشروع
السياسي واملناصب.
النـاخب يريـد فرصـة عمل شريفـة ويريـد سكنا
الئقــا وشــارعــا نـظـيفــا ومــدرســة ألوالده ،يــريــد
احتـراما من قبل اجهزة الـدولة وان يذهب عنه
ه ــاجــس اخل ــوف مـن ان يعــتقل يف وقـت خـط ــأ
ومكـان خطـأ ،او ان يداهـم يف بيته ويـسلب منه
اطمئنانه.

هذه متطلبات حياة بسيطة.

لقــد ذهب العـراقي الـى صنـدوق االقتـراع لعله
يح ـظ ــى بـحك ــوم ــة وطـنـيـ ــة تعـمـل بعـي ــدا عـن
ال ـطـ ــائفـي ــة واحمل ــاص ـصـ ــة ولكـن الفـت ــرة الـتـي
اعقـبـت االنــتخـ ــابـ ــات كـ ــانـت خ ـطـ ــوة اولـ ــى يف
االبتعــاد عن االسـتحقـاق الــدستـوري ،نـأمل ان
يكـون املـسـتقبـل كفيـالً بتجـاوز االمـراض الـتي
شـخصهـا اجلـميع ،ون ــأمل ان جتـري انتخـابـات
مـجـلـ ـ ــس احمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد عـل ـ ـ ــى وفـق
اسـتحقـاقــات املنـاطق وعــدد النــاخبـني وبعيـدة
عـن الـتالعـب والـت ــزويـ ــر وان يك ــون ه ــاج ـسـن ــا
جميعا انتخـاب من يكون مؤهال خلـدمة ديالى
كلها استنادا الى الكفاءة واالخالص الوطني.
كما ان على هـذا اجمللس ان يضع بـرنامج عمل
مـعل ـن ـ ـ ـاً يل ـت ـ ــزم بـه خالل وج ـ ــوده وان ي ــضع يف
اعـتبــاره معــاجلــة اخفــاقــات املــرحلــة امل ــاضيــة
ويعيد التقييم على اساس النزاهة واالبداع.
يجــب ان نحـ ـصـل عل ـ ــى مـجلـ ــس يعــمل ب ـ ــروح
الفريق الواحد.

آراء وتقييمات

ويعـرج قائممقـام مدينة بعـقوبة متحـدثا حول
الـشــأن اخلــدمـي والبـنيــة الـتحـتيــة لـلم ــدينــة
قائال:
لـم حتــصل دي ــال ــى عل ــى تخـصـيـص ــات خاللال ـسـنــة املــاضـيــة وال ــذريعــة دائـمــا هــو ال ــوضع
االمـني ممـا جـعلنـا يف بعـد عـن همـوم املــواطن
يف كل حـلق ـ ــات االجــته ـ ــاد يف رســم اط ـ ــر ه ـ ــذه
الـعالقـ ــة مفـت ــوح ــا ممـ ــا شكـل ثغ ــرة كـبـي ــرة يف
االداء الع ـ ــام ،وم ـ ــا زاد يف تـعق ـي ـ ــد االم ـ ــور ه ـ ــو
الـ ـضـعف الـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان عالمـ ـ ــة فـ ـ ــارقـ ـ ــة يف اداء
احلـكـ ــومـ ــة االنــتقـ ــالـيـ ــة وجتـ ــاذبـ ــات االطـ ــراف

للبقاء كل يف منصبه.
ومي ـك ــن ان نـ ـ ـ ــرجـع ضـعـف االداء االداري الـ ـ ـ ــى
الضعف يف ميـزانية الدولة العـراقية اخملصصة
للخـدمـات الـتي ال متـثل  %1من حـاجـة مــدينـة
بعقـوبـة واحملـافـظــة كلهـا ،فـإذا مــا كنـا قــادرين
على تـبليط كيلـومتر أو اثـنني من الشـوارع فان
ال ـتـلف الـ ـ ــذي يح ـ ــدث مــن ج ـ ــراء ع ـ ــدم وج ـ ــود
شبكـات اجملاري للـصرف الـصحي واالمطـار هو
عـشـرة اضعـاف ذلـك سنـويـا ،نــاهيـك عن ان مـا
اجن ــز من مـشــاريع هــو دون املــستــوى املـطلــوب،
كونه نفذ خارج ارادتنا وصالحياتنا ورقابتنا.
لق ــد ك ــان لـن ــا اج ــراءات فـيـم ــا يـتـعلق ب ـش ــرك ــة
"هـوزان" الـتي نفـذت مـشــروع الصـرف الـصحي
يف جـزء من مديـنة بعقـوبة "املـشروع بـدأ العمل
به يف عـام  2001ولـم تنفـذ الـشـركــة التـزامـاتهـا
بــرغم رفع قـيمــة العقــد الربعــة اضعـاف املـتفق
عـليـه واكثــر وبقـيت شــوارع بعقــوب ــة كمــا ك ــانت
علـيه قبل احلفـر وسنحـاول الـزام هـذه الشـركـة
بـاداء ما عليها من التـزامات قانونيـا وبالتعاون
مع دائ ــرة املهـن ــدس املقـيـم وم ــدي ــري ــة مج ــاري
احملـافظـة ،فهـذه الشـركـة قـد تـوقـفت الكثـر من
مرة متذرعة بالوضع االمني.
وي ــواصل ال ـسـنج ــري ح ــديـثه ال ــذي تــشعـب يف
جـوانـب متعـددة .فقـال فـيمـا يتـعلق يف حمـايـة
البيئة:
تقــدمنـا مـن خالل دوائـرنــا بعـدة مـشــاريع الـى
مجلـس اعمـار احملـافظـة ،ففي جـوانب حتـسني
الـبيئـة قـدمنـا مشـروعـا لتـنفيـذ وحـدة ملعـاجلـة
املـي ــاه الـثقـيل ــة ،ومت اعـتـم ــاده ضـمـن م ـش ــاريع
مجلس االعمـار ونحاول حمـاية مجـاري االنهر
خــاصــة خــريـســان وديــالــى ،فـهنــاك تــوجـيهــات
بـ ـ ــالق ـب ــض عل ـ ــى مــن يق ـ ــوم ب ـ ــرمــي االنق ـ ــاض
واخملـلفات على اكـتاف االنهر واي مـتجاوز على
البيئة.
وهنــا ننـبه اصحـاب املـطــاعم الــذين مـا بـرحـوا
يعتـدون علـى مجـرى نهـر خـريـسـان الـذي يعـد
املصـدر الـرئيـس للمـاء لـسكـان بعقـوبـة ،كمـا ان
بعض القصابني يقومون برمي مخلفات اجلزر
يف املـي ــاه وال ـسـبـب ع ــدم وج ــود مج ــزرة صحـي ــة
وقل ــة وعـي ه ــؤالء الـن ــاس وان بل ــديـ ــة بعق ــوب ــة
جـادة بـاداء مهـامهـا اذ قمنـا بنـصب خمـسمـائـة
حـاويــة صغيــرة يف احيــاء متعــددة من بعقـوبـة
اضــافــة ال ــى اعمــال الـتنـظـيف ورفع الـنفــايــات
التي جتري بشكل يومي.

التجاوز على االمالك

من جملة ما افـرزته ظروف احلرب واحلصارات
واالزمــات الـتـي مــر بهــا اجملـتـمع العــراقـي هـي
ظـ ــاهـ ــرة الــتج ـ ــاوزات عل ـ ــى االمالك واالراضـي
الع ـ ــام ـ ــة وك ـ ــذلـك االرصف ـ ــة والـ ـش ـ ــوراع حـت ـ ــى
استحـالت االسواق الـى فوضـى وشاهـدنا مـدناً
هــامــشيــة تـنمــو علــى اطــراف امل ــدن عن طــريق
التجـاوز ،وعن هـذا اجلـانـب يتحـدث قـائـممقـام
بعقوبة قائال:
يف التجـاوزات جانبان االول قانـوني والثاني هو
االنسـاني ،فمن الناحية القانونية يعد التجاوز
مـرفوضـا ويقع حتت طـائلة القـانون واحملـاسبة
النه يـتعلق بــاحلقــوق واالمــوال العــامــة ويحــد
من حـريـة املــواطن وحقـه يف استخـدام الـشـارع
والـرصيف اللـذيـن يتعـرضـان للتجـاوز مـن قبل
اصحاب العربات والـبسطيات واحملال التجارية
اضـافـة ملــا ينـتج عن ذلـك من آثـار سلـبيـة علـى
البيئة والنظافة واملظهر احلضاري للمدينة.

ل ــدين ــا اكث ــر من دراســة وخـطـط ملعــاجلــة هــذه
احلـاالت يف بعقوبة اال ان تـنفيذها تـأخر الكثر
من سبب وهو خارج عن إرادتنا.
وهـن ــاك بعــد آخ ــر يف املعــاجلــة اال وهــو الـبعــد
االنـســاني ،حـيث ان حـالــة التجـاوز يف االسـواق
واالرصفة والشوراع متـثل مصدر رزق املواطنني
من اصحـاب العربـات والبـسطيـات مما يـتطلب
معـاجلـة علـى مـستـوى الـدولـة العــراقيــة نظـرا
الن هـذه احلـالـة تــشمل جـميع املـدن العــراقيـة
وال تقـتـص ــر عل ــى م ــديـن ــة واح ــدة ،واملع ــاجل ــة
احلـقيـقي ــة هي ت ــوفيــر فــرص العـمل مبــا يلـيق
بانسانـية املواطن العراقي وبذلك جنعل هؤالء
الـكسبـة يغادرون االرصفـة والشـوارع الى امكـنة
عـمل افـضـل واكثــر اسـتقــرارا حـيث ان امل ــواطن
اذا مـ ــا وجـ ــد فـ ــرصـ ــة عــمل فـ ــانه سـ ــوف يـتـجه
اليها.
وفـيمــا يخـص مــدينــة بعقــوبــة فــاننــا نخـطـط
حلل وسط ما بني حاجة هؤالء املواطنني وبني
احلقـوق العـامــة فهي مـســؤوليـتنــا اوال واخيـرا
وهـذا احلل يـتلخـص يف ايجــاد امكنــة منــاسبـة
بـدال من االرصفـة والشـوراع والفوضـى ،وهناك
جانب يـتعلق باملـواطن الذي عـليه ان يعرف ان
الــتجـ ــاوز مـ ــرفـ ــوض وغـيـ ــر قـ ــانـ ــونـي وال ميـكـن
االسـتمـرار بـالـسمــاح به بحـيث يغـدو مع مـرور
الوقت مـشكلة للدولـة التي تنوه الـى انها قادرة
يف وقـت معني علـى رفع التـجاوز دون ان تـلتفت
لغيـر اجلانب القانـوني ولدينا مـشكلة ايضا يف
بعض التـجاوزات على االراضي البلـدية نتيجة
الهجرة والتهجـير التي رافقـت واعقبت احداث
 ،2003/4/9وهـي قـي ــد الـنـظ ــر واملع ــاجل ــة وهـي
متـثل مــشكلــة علـى مــستـوى الـدولــة العــراقيـة
ايضا.
وهنـاك مـشكلـة قــريتـي خليـل الصـالح واحلـاج
نـاصــر هي يف االصل اراضٍ زراعيـة مصفـرة من
احلصـة املـائيـة قـام املـالكـون بفـرزهـا الــى قطع
اراض سـكنية وبـيعها للمـواطنني الذيـن انشأوا
علـيه ــا دورا واصـبحـت احـي ــاء ال ي ـسـته ــان به ــا
وتتوسط االحياء البلدية املوزعة رسميا.
لقــد قـمنــا بــدراســة هــذه املــشكلــة مع الـبلــديــة
والكهربـاء واملاء وعـملنا علـى ايجاد مخـرج لها
من خالل مخـاطبـة اجلهات الـرسميـة املركـزية
السـتـص ــدار ت ـش ــريع خ ــاص وفق مقـت ــرح ــاتـن ــا
ويـتمـثل بــاستـمالك هــذه االراضي وتـسجـيلهــا
بـاسـم البلـديـة ومـن ثم تـسـجيلهـا بــاسمــاء من
ق ــام ــوا ب ــالـبـنـ ــاء او اصحـ ــاب احلق ب ــالـتـمـلك
واع ـ ــداد ت ـص ـ ــام ـيــم ق ـط ـ ــاع ـي ـ ــة تـ ـ ــدخل ض ـمــن
التـصمـيم االسـاسي ملـدينـة بعقـوبـة ولكـننـا لم
نحصل على اجابة حتى االن.

مياه الشرب والصيف

لقد شهدت مـدينة بعقـوبة والعديـد من القرى
والقـصبـات امللحقـة بهـا خالل الـصيف املـاضي
شحــة شــديــدة يف مـيــاه ال ـشــرب ،عـن االسـبــاب
واملع ــاجلت يـتحــدث الــسيــد خــالــد الـسـنجــري
قائال :سبب الشحة التي حدثت خالل الصيف
امل ــاضـي ه ــو الـت ــوقـيـت اخل ــاطـئ لـتـبـطـني نه ــر
خــريـســان ،فقــد اشــارت الفحــوصــات الــى عــدم
صالحـيـ ــة مـي ـ ــاه نهـ ــر خـ ــريـ ـس ـ ــان لالسـتـهالك
الـب ـش ــري وق ــد مت مع ــاجل ــة االم ــر بفـتح قـن ــاة
اليصال املاء لناحية برز وهي التحرير.
نـت ــوقع تقــدمــا كـبـيــرا يف م ـســألــة جتهـيــز املــاء
الـص ــايف اذ اجن ــزن ــا خالل ه ــذه الفـت ــرة ثالث ــة
م ـ ـشـ ـ ــاريع االول يف ال ــتحـ ـ ــريـ ـ ــر الـ ـ ــذي اث ـب ـتــت

الفحــوص ــات ان ميــاهه مـطــابقــة لـلمــواصفــات
املطلوبـة ،كما انـنا بصـدد انشـاء مشـروع آخر يف
ذات املنـطقـة مـخصـص لنــاحيــة بهـرز ومـشـروع
ممـاثل قيد االجنـاز يف منطقـة الكاطـون ،وسعة
كل مـن هـ ــذه املـ ـشـ ــاريع هــي ملـيـ ــون غـ ــالـ ــون يف
الساعـة فضال عمـا تنتجه مـديريـة ماء بعقـوبة
مـن مـ ـشـ ــاريـعهـ ــا القـ ــدميـ ــة كـمـ ــا انـنـ ــا قـ ــدمـنـ ــا
مشـروعني آخرين ملنـطقة الكاطـون الى مجلس
اعـم ــار احمل ــاف ـظ ــة ويف ح ــال ــة املـ ــوافقـ ــة علـيه ــا
سنقضي وعلى الشحة متاما.
ويف ه ــذا ال ـص ــدد تـب ــرز م ـس ــأل ــة وعـي امل ــواطـن
بـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون مع مـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة املـ ـ ــاء يف تـ ـ ــرش ـيـ ـ ــد
االسـتهالك واالبالغ الـســريع عـن الكـســورات يف
االمـاكن العامة حيث ان العراق مـتميز بايصال
هذه اخلدمة وبسعر رمزي.

فوضى االحتياجات

تع ــددت ح ــاج ــات امل ــواطــن الع ــراقـي وت ــشعـبـت
م ـش ــاكـله ومع ــان ــاته احلـي ــاتـي ــة ،ول ــذلك غ ــابـت
ح ــاج ــات اس ــاسـي ــة تـتعـلق يف الـبـن ــاء الـنف ـسـي
واحلضري وتنمـية االنسان ،فمؤسـسات الثقافة
غـائبـة ومقـصيـة يف آخــر االهتمـامـات ،عن ذلك
حتــدث قــائمـمقــام بعقــوبــة مـختـتمــا حــديـثه لـ
(املدى) قائال:
بـالنـسبـة المكـانـات القضـاء ومجلـسه البلـديف ــانه ــا ال ت ـسـمح يف ال ــوقـت احل ــاض ــر ب ــان ـش ــاء
م ـش ــاريع تـتـعلق بــامل ـســرح او مـنـتــديــات وبـيــوت
الثقـافــة واالدب والفنـون االخــرى ،علـى الــرغم
من كـونها امـورا مهمـة يف تنمـية وبـناء االنـسان
لكـنه ــا ت ــأتـي يف مـ ــرحل ــة مـت ــأخ ــرة ب ــالـن ـسـب ــة
لالحـتيــاجــات العــاجلــة من اخلــدمــات واصالح
البـنيــة التحـتيــة للمـدينـة الـتي لهـا انعكـاسـات
اوسع عل ــى بـن ــاء االن ـس ــان بـص ــورة ع ــام ــة ،فل ــو
اسـتــطلعـنــا آراء املــواطـنـني يف ايهـمــا اهـم بـنــاء
مسـرح ام تبلـيط شــارع؟ ومن املنـطقي ان يكـون
تبليط الشـارع االسبقية فما قيمة وجود مسرح
مـن غيـر وجـود شــارع ليــوصل النـاس مـرتــاحني
اليه؟
ومع ذلك نعـمل علـى تــوفيــر مثل هـذه الفـرص
حيثما متكنا.
*وبعــد هل ينـتهي حـديـثنــا عن مــدن مهمـومـة
موجعة؟
هل تـكفـي االح ــاديــث لعالج امل ـشـكالت ام انه ــامفـتتح الـوصـول الـى املعـاجلـات؟ بعقـوبـة دمعه
علـى خـد العـراق املـدمـى ولـذلـك سيبقـى لـدينـا
الكـثيـر ممــا لم نـقله يف افق احلـلم ،ونحـلم مع
ق ــائمـمقــامهــا الــذي يـطـمح ال ــى بن ــاء عمــارات
سكـنـي ــة حلل ازمــة الــسكـن يف املــديـنــة وان ـشــاء
جـسور يف الـتقاطـعات لفك االخـتناقـات ويحلم
بانـشاء بلـدية اخـرى للجزء الغـربي من املـدينة
للنهـوض بـواقع اخلـدمـات وتـأمـني شبكـة مجـار
لعمـوم املــدينـة وانـشـاء مــدارس لكل املـستـويـات
الـ ــدراسـيـ ــة مبـ ــواصفـ ــات حـ ــديـثـ ــة وتـفعــيل دور
الق ــان ــون وف ــرض الغ ــرام ــات عل ــى املـتج ــاوزيـن
وانشاء إذاعة وتلفزيون.
ويف الـوقت الـذي كـان يقـول :انـني ضـد غلق أي
شارع مهمـا كانت االسـباب حضـر احد الـضباط
االم ـن ـي ــني ومعـه طلــب غـلق الـ ـ ـش ـ ـ ــارع املق ـ ـ ــابل
ملسـتشفـى عـام بعقـوبـة ،وهنـا اقنع القــائممقـام
الـضــابـط بــاقتــراح فتـح املمــر االخــر املــوازي له
وليـس غلق الـشـارع وعلـى هـذا االنفـراج غـادرنـا
قـ ــائـمــمقـ ــام بـعقـ ــوبـ ــة وهـ ــو ي ـ ــواصل يـ ــومـه بال
حواجز..

أخطـــــــــــاء الكبــــــــــــار ..يدفــــع ثمنهــــــــا الصغــار!
بغداد/ابراهيم اجلوراني
ان الـكبـار سـواء كـانـوا آبــاء او معلـمني يـعملـون يف
كثيـر من االحيـان علـى االسـاءة البـالغـة لالطفـال
خالل تـبنـي جملــة من االوهـام الـتي يـظنــون انهـا
معــاجلــات نــاجعــة ملـشـكالت االطفــال الــسل ــوكيــة،
فنـراهم يعتـقدون جـازمني بـانهم ميتلـكون املـقدرة
الـت ــام ــة عل ــى تـن ـشـئ ــة اطف ــالهـم تـن ـشـئ ــة ح ـسـن ــة
ويـتع ــدون -احيــانــا -الــى اس ــداء النـصح واالرشــاد
ال ــى االب ــاء االخ ــريـن يف كـيفـي ــة تـن ـشـئ ــة ابـن ــائهـم
ورع ــايـتهـم ،ولكـن م ــا عـن ــدهـم مــن معل ــوم ــات -يف
حقــيقـ ــة االم ـ ــر -ال يعـ ــدو كـ ــونـه مجـمـ ــوعـ ــة مـن
االن ـطـبـ ــاع ـ ــات الف ـطـ ــريـ ــة الـبـ ــدائـيـ ــة واخلـبـ ــرات
العــرضيـة واملغــالطـات الـسـاذجـة الـتي تـراكـمت يف
اذهــانهـم -علــى خـطــأ -مــا يـجعلهــا وســائل اربــاك
لالطف ــال ولـيــس تـن ـشـئـتهــم واصالحهـم الـبعـض
االخ ــر مـن االب ــاء واملـعلـمـني ن ــراه ح ــري ـصـ ــا عل ــى
اسـتنـســاخ نفــسه علــى اوالده او تـالميــذه محــاوال
اشباعهم مبا شب عليه وتربى متمسكا باالساليب
التربـوية التي الفهـا يف طفولته بغض النـظر عما
اذا كـ ــانــت تلـك االسـ ــالـيــب تالئــم اطفـ ــالهـم ام ال،
والـبعـض االخــر مـنهـم يحــاول االفالت ممــا تــربــى
علــيه ويح ــاول تـن ـشـئ ــة اطف ــاله تـن ـشـئ ــة مغ ــاي ــرة،
فـالـذي كـانت طفـولتـه يسـودهـا الـقسـر واحلـرمـان
يحــاول تعــويـض ذلـك تبــديل اطفــاله وتــوفيــر مــا
يحـتــاج ــونه ،ومـن الـب ــديهـي ان الـت ـشـبـث بـتقلـيــد
االبـاء او محـاولـة االفالت مـن قيـودهـم كالهمـا ال
يـخدم الـطفل وال يعمل علـى منوه الـسايـكولـوجي
منوا صحيحا.

مرح االطفال ..حالة صحية

ان الغالب من االبـاء واملعلمني يعتقـد بأن التـربية
الـصـحيحـة تــوجب احلــد من نـزعــة االطفـال الـى
احــداث الــشغـب واالزع ــاج معـتقــديـن بــأن الــطفل
(رجل صـغيــر) علـيه تــرويـض نفــسه علــى الهــدوء
والنظافة والـسكينة والطاعـة ،وعدد ليس بالقليل
مــن االمه ـ ــات واالب ـ ــاء عل ـ ــى وفق ه ـ ــذا االعــتق ـ ــاد
يـلجـمـ ــون اطفـ ــالهـم عـنـ ــد اصــطحـ ــابهـم لـ ــزيـ ــارة
االقـ ـ ــارب واالصـ ـ ــدقـ ـ ــاء او زيـ ـ ــارة االخـ ـ ــري ــن لهــم،
ويتمنـون لو ان يقيـدوا ايديهم وارجلهـم ويخيطوا
افـ ـ ـ ــواههــم خـ ـ ــوفـ ـ ــا وخـجال مــن م ـ ـشـ ـ ــاكـ ــس ـ ـ ــاتهــم
ومعـاتبــاتهم ونـراهم يـراقبــون بطـريقـة هـسـتيـريـة
جتلب الـشقــاء لهم طـوال مـدة الـزيـارة .مـتنــاسني
بـأن هذه احلـرب علـى الطـفولـة وبراءتـها أن تـدمر
ذات الـ ـ ـطـفـل يف الـ ـ ـصـ ـمـ ـي ــم وتـ ـ ـضـعـه يف ط ـ ـ ـ ــريـق

ان كثيرا من اآلباء املتعلمني
يتخبطون يف معاجلة
مشكالت اطفالهم
السايكولوجية وحتى بعض
املعلمني نراهم يتناسون
دورهم التربوي
بانغماسهم يف واجبهم
التعليمي فحسب ،إذاً
املشكلة ليست مشكلة
اطفال بقدر ما هي مشكلة
آباء ومعلمني.
ال ـضـيـ ــاع ..فال يــبقـ ــى ال ـطـفل طـفال ..وال ي ـصــبح
رجال -كـما يريـدون -وقد شكت لي احـدى املعلمات
من خـمول احـد تالميـذها خـموال اقـرب الى الـنوم
مـنه الــى الـيقـظ ــة عالوة علــى م ـسـتــواه الــدراسـي
املتدني وعدم مشاركته يف االنـشطة الصفية ،حتى
انه يــبقـ ـ ــى يف رحلــته ع ـن ـ ــد خ ـ ــروج الــتالم ـي ـ ــذ يف
الفرصـة .وعندمـا استدعت املـعلمة امه (املـتعلمة)
الـى املـدرسـة وشــرحت لهـا حـالـته يف البـيت يـوميـا
وتـلبـي جمـيع احـتيـاجــاته ..وبعـد الـضغـط علـيهـا
بـأن حـالته تـستـدعي عـرضه علـى طبـيب مخـتص
اعتـرفت االم بأنهـا تناول طفلهـا كل ليلة (فـاليوم)
النه يتـأخـر يف الـلعب لـيال وال ينـام مـبكـرا ويـؤثـر
على والـده بصوته وصـوت العابه ،فتصـور اجلرمية
املقنعة التي اقترفتها تلك االم بحق طفلها!!.
ان القـاعدة يف سلـوك االطفال هـو ان يلعـبوا ال ان
يسكنوا الى الهدوء وعدم احلركة.

وجـ ــوههـم بـني آون ــة واخ ــرى ..احل ــال ال ــذي يــضع
االطف ــال الــصغ ــار يف ش ــرود وحـي ــرة ال يح ـس ــدون
عليهـا تفقـدهم اسـتبصـارهم ويبقـون حائـرين بني
االمـ ــريــن ،فال اجلـ ــد علـ ــى اســتعـ ــداد للـتــضحـيـ ــة
ب ــسل ـطــته وطـ ــريقـ ــة تـ ــربـيــته وال ابـنـ ــاؤه (االبـ ــاء)
يـتحـمل ــون تلك الــسلـطــة ..واذا حتـملــوهــا فـليـس
لديهم االستعداد لفرضها على اوالدهم.

املشكالت االسرية ..محنة احملن

ب ـص ــورة ف ــوري ــة دون رد او ت ــأجـيـل وتع ــويـ ــده عل ــى
الـسلـوك االعـتمـادي تــزرع يف نفـسه بــذرة التــواكل
وتــضعـف مق ــاومـته لـلح ــاجـ ــات والغ ــرائ ــز وجتـعل
دوافعه اقوى من مـوانعه ،فنراه عنـد حجب الدالل
والرعاية الـزائدة عنه يتحول الـى كائن آخر حتكم
سل ــوكه ن ــوازع الع ــدوان وحـب االسـتح ــواذ ،كـم ــا ان
بعض االبـاء نرى انـه مستعـد للتخلي عـن سلطته
كـأب فـيعمـد الـى تــدليـل طفله جملــرد سمــاعه بـأن
اسـاليـب التـربيـة احلـديثـة تـدعـو الـى احتـرام ذات
الـطفل واشاعة الود بيـنه وبني ابويه كل ذلك رغبة
مـنهم يف ان يكـونوا يف عـداد االباء الـدميقـراطيني
ليس اال.
ان مع ــامل ــة االطفــال بــالــزج ــر والعـنف والـضــرب
والتــوبـيخ تعــوده علــى املعــاملــة بــاملـثل يف معــاملــة
اآلخـرين ومنهـم والداه ..وقـد لوحـظ ان كثيـرا من
االح ــداث اجل ــانحـني ام ــا ك ــانـت ن ـش ــأتهـم االول ــى
مبـنيــة علــى الــدالل املفــرط او الـظلـم والعـنف يف
البيت واملدرسة.

املـمـت ــدة الـ ــذي يع ــد عـ ــامل اع ــاق ــة لـنـم ــو ال ـطـفل
الـســايكـولـوجـي من خالل تــزاحم امنـاط وطــرائق
تـربـويـة مـتنـافــرة بني االبـاء واالجــداد يف العــائلـة
الواحدة او بني عـائلتي االخوين الـساكنني يف بيت
واحد.
فبعض العوائل تـضم ثالثة اجيال او اكـثر تتصارع
كلهـا يف تــربيـة الـطفل كل حــسب مــا عنــده ،فنـرى
الدالل والعقاب البدني ...محنتان
اجلـ ــد يف كـثـيـ ــر مـن االحـيـ ــان يـلقــي محـ ــاضـ ــراته
مزمنتان
االرش ــاديـ ــة عل ــى اوالده املـت ــزوجـني يف بـيـت واح ــد
صراع االجيال ...محنة اخرى
ان معاملـة الطفل بلني وميـوعة ودالل وتـركه ينال
مـا يـشتهـي ويتـمنــى متـى مـا شـاء وتـنفيــذ رغبـاته ان صــراع االجيــال يبــدو جليـا يف العــوائل الكـبيـرة وام ـ ــام اطف ـ ــالهـم وزوج ـ ــاتهــم ملـ ــوحـ ـ ـاً بع ـصـ ــاه يف

ان املشكالت االسـرية اذا مـا دخلت على خـط حياة
ال ـ ـطـفـل س ـتـف ـتـك ب ـنـفـ ـ ـسـه وتـع ـمـل عـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــدم
شخـصـيتـه ..ومن امـثلـتهــا املــشكالت الـتي حتــدث
بـني االب ــويـن نـتـيج ــة ع ــدم االن ــسج ــام يف احلـي ــاة
الزوجـية بـسبب سـوء االختيـار او التفـاوت بينهـما
او الضائقة االقتصادية او الغيرة املفرطة.
فـتلك املـشكالت اذا حــدثت امـام االطفـال سـتكـون
عـواقبهــا وخيمـة وآثـارهـا مـدمـرة علـى كيـانهم ..اذ
جتعـلهـم حـ ــائـ ــريـن يف املــيل
ال ـ ــى اح ـ ــد االب ـ ــوي ــن ..فهــم
يحـبـ ــون االثـنـني ،واالثـنـ ــان
يحبـونهم ..لـذلك يـدخلـون
يف صـ ـ ــراع نف ـ ـســي م ـ ــري ـ ــر..
ويعـمل خـي ــالهـم عل ــى رسـم
سـيـن ـ ــاري ـ ــوه ـ ــات وت ـص ـ ــورات
واوهـ ـ ــام تـ ـ ـس ـمــم خــي ـ ـ ــالهــم
بـصــورة بـشعــة متأل قلــوبـهم
باخملـاوف والوسائل لعل من
ابـ ـ ـشـعـه ـ ـ ــا ص ـ ـ ــورة اف ــت ـ ـ ــراق
االبـوين الـذي يعنـي خسـارة
احدهما.
لـ ـ ــذا ف ـمــن واجــب االبـ ـ ــويــن
االخالقـي والـتـ ــربـ ــوي ان ال
يعرضا مشاكلهمـا امام االطفال قدر املستطاع وان
يع ــاجل ــا م ـشـكالتهـم ــا بعـي ــدا عـن انـظ ــار واسـم ــاع
االطف ــال الن يف ذلك تـطـمـني لهـم وزرع للـثقــة يف
نفوسهم ومستقبلهم.
ومـن واجب املعلمني يف املدرسة االلتفات باستمرار
الـى اثـر املــشكالت االسـريـة يف احلـصـيل الــدراسي
لتـالمي ــذهم بـشقـيه املعــريف والـسلــوكـي ومعــاجلــة
م ــشكـالتهـم ال ــسل ــوكـي ــة ب ــال ــرج ــوع الـ ــى سجـلهـم
العـ ــائلــي النه "ال ي ــوجـ ــد اطف ــال مـ ـشـكل ــون امن ــا
املشكلون هم االباء والكبار".

