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هـاهي مـروة نـعيم تعـود الـى العـراق بـوجه
ج ـ ــديـ ـ ــد ،بع ـ ــد مـ ـ ــرور ثالث ســنـ ـ ــوات عل ـ ــى
احلـ ــادث الـ ــذي فقـ ــدت فــيه انـفهـ ــا بـ ـسـبـب
قصف جـوي من قبل الطـائرات االميـركية.
الفـت ــاة الـبغ ــدادي ــة ال ــوالدة  ،ابـنه الـث ــانـي ــة
عشرة أمضت اشهرها األربعة األخيرة وهي
تــتقلـب بـني ع ــدد مـن العـ ــائالت الع ــراقـي ــة
الـتي تـكفلت بـأمـرهــا.ويف النهـايـة خـضعت
إل ـ ــى سلـ ـسـ ــة مــن العــملـيـ ــات اجلـ ــراحـيـ ــة
التجميلية يف املركز الطبي يف مدينة لوس
اجنل ــس .يـ ــوم االثـنـني املـ ــاضـي قـ ــدمــتهـ ــا
الوحـدة الطـبية إلـى الصحـافة يف مقـدمة
لعــودتهـا الـى عـائـلتهــا يف العــراق ،ورغم ان
م ـ ــروة ك ـ ــانـت مـت ـ ــوت ـ ــرة ومحــتجـب ـ ــة خـلف
متـرجمتهـا اال إنها كـانت فخـورة ومبـتهجة
بــأنفهـا اجلـديـد ،قــالت " أريــد ان اشكـر اال

طبـاء الــذين جعلــوني ابـدوا أجـمل بكـثيـر"
ستعـود مروة الـى عائـلتها املـؤلفة مـن ابيها
وثالثــة مـن أشق ــائه ــا ،لقــد قـتلـت أمهــا يف
حادث القصف ذلك الذي شوه وجهها.
يف املـؤمتـر الـصحفي كـانت مـروة منـدهـشـة
إل ــى ح ــد م ــا ب ـسـبـب احل ـشـ ــد الكـبـي ــر مـن
الـ ـصـحف ـيــني وأض ـ ــواء الـك ـ ــام ـي ـ ــرات ال ـتــي
واجهــتهـ ــا ،فـبـ ــدت مـثـل سلـحفـ ــاة صغـيـ ــرة
منــزويــة حتت وشــاح رأسهــا املـطــرز بحــافــة
مخـضرة اللون.امـا بعيدا عن املنـصة فبدت
مخـتلفـة ،كــانت مـرحـة وتـكثـر الـكالم.لقـد
اسـتـمـتعـت ب ــزي ــارته ــا ال ــى ح ــديق ــة ل ــوس
اجنلـس ومـشــاهــداتهــا .ت ــرغب مــروة يف ان
تكـ ــون مح ــامـي ــة حــني تكـبـ ــر ولكـنه ــا قـبل
أسبـوعـني رغبـت أن تصـبح سيــدة إعمـال او
طـبيبـة اسنـان  .تعلقـت كثيـرا مبتـرجـمتهـا

تيـريزا مـوسى  -مـرافقتـها وأمـها الـبديـلة-
تيـريزا التي تـعمل ممرضة يف املـركز الطبي
كانت تثير مـروة ،مداعبة اياهـا حول النوبة
العـصـبيــة الـتي دخـلت فـيهــا ،بعــد عــودتهــا
الى الوعي من العـملية اجلراحيـة الثانية ،
املـؤلفــة من اربعـة عـمليـات  .قـالـت تيـريـزا"
اخـ ــذت مـ ــروة تـ ـسـب الـكـ ــادر ال ـطـبـي ،ممـ ــا
اضـطــرهـم ال ــى إغالق بــاب غــرفـتهــا" .بــدا
علـى وجه مـروة صـدمـة بـريئـة فقـالت" بعـد
العـملـي ــة اجل ــراحـي ــة األول ــى ،لـم اقـم ب ــاي
شـيء" .وم ــاذا عـن الـث ــانـي ــة؟ ق ــالـت م ــروة
مكـشــرة " ليــس ذنبـي ،انه اخملــدر"  .رحلـة
الفـت ــاة املـص ــاب ــة إل ــى ل ــوس اجنلــس ك ــانـت
حـ ـص ــيلـ ـ ــة جه ـ ــد ق ـ ــامــت بـه الع ـ ــدي ـ ــد مــن
املـنـظـم ــات االن ـس ــانـيـ ــة واحلك ــومـي ــة ،مـثل
مؤسـسة الـرعايـة الدوليـة ومنظمـة الهجرة
العـ ــاملـيـ ــة واملـ ــؤسـ ـسـ ــة العـ ــاملـيـ ــة للـ ــرعـ ــايـ ــة
والتـط ــور .ومنــظمــة الـضحــايــا األبــريــاء (
ســيف ـيـك) .ق ـ ــالــت م ـ ــارال ب ـ ــرتـكـ ـ ــونلــي مــن
مـنـظـم ــة(سـيفــيك) " هـن ــا قـص ــة مح ــزن ــة
ولكنها تتكرر كل يوم يف العراق وأفغانستان
ويف املـناطق املضطربة ،هنالك العشرات بل
اآلالف مــن االطـف ـ ـ ــال والـكــب ـ ـ ــار ممــن هــم
بحــاجــة ملـثل هــذه املـســاعــدة.اشــار الفــريق
الـطبي الـذي ترأسه الـدكتـور تيمـوثي مـيلر
وج ـ ـ ــورج م ـ ـ ــردوك ــني يف قـ ـ ـس ــم اجل ـ ـ ــراح ـ ـ ــة
الـتجمـيليـة الـى أنهم قـامـوا بـأربع عـمليـات
جراحية للـفتاة العراقيـة خالل أربعة اشهر
أع ـ ــادوا فــيه ت ـ ـشـكــيل انـفه ـ ــا ب ـ ــاســتع ـم ـ ــال
غضـروف مـسحــوب من اذنهــا ولفه بقـطعـة
من بشـرة جبهتها للتغطـية .كلفت العملية
التي حتمـلتها جـامعة امـيركيـة ،اثني عـشر
ألف دوالر .واك ــد الـطـبـيـب مـيل ــر ان ج ــراح
العملية حتتاج الى تسعة اشهر حتى تلتئم
وخـالل ذلك فان مكـان اجلرح سـوف ينتفخ
ويـتغيـر لـونه ،.مـذكـرا بحـالـة مـروة يف وقت

وص ــوله ــا يف شهــر شـبــاط" لـم تكـن هـنــاك
حــاف ــة واضح ــة ألنفهــا او غـضــروف ســوى
الكـثيــر مـن النـسـيج اجملــروح".ومـع ارتيــاح
الـدكتــور ميلــر بتحـسن احلـالـة الـسـريـريـة
للفـت ــاة ولكـنه ابـتهج كـثـيــرا ال ــى صحـتهــا
الـسـايكـولــوجيـة " كـان األطفـال يـسخـرون
منهـا وتلـك مسـالــة حسـاسـة لـديهـا ،انظـر
إل ــيهـ ـ ــا أالن ،ميـكــن ان تـ ـ ــرى اخ ــتالفـ ـ ــا يف
نـظــرتهــا الــى نفــسهــا " .نــادرا مــا تـتحــدث
مـروة عن احلـادث الـذي شـوه وجههــا وقتل
امـهـ ـ ـ ــا .حـ ـ ـ ــدث ذلــك يف يـ ـ ـ ــوم 2003 / 4/9
بـالضبـط .يومهـا كانت تـقف خارج منـزلها
الـ ــذي يـقع جـنـ ــوب بغـ ــداد حـني شـ ــاهـ ــدت
طــائــرات امـيــركـي ــة حتلق ف ــوقهــا تـتـبعهــا
طائـرات حربـية  .قـالت " اسـرعت الـى امي
راكضة ،ثـم فجأة احسـست بالضـربة" .قتل
االنفجـار امها وخـرجت مـروة بوجه مـشوه
وفقـدت ابهـام يـدهــا األمين ،الــذي تنـاقـش
األطـبـ ــاء يف أع ـ ــادته مــن خالل ع ـظـم مـن
اصـابع قـدمهـا ولكـنهم قـرروا عــدم القيـام
بـه ـ ـ ــذه الـع ـمـلــي ـ ـ ــة .ت ـ ـ ــرك احل ـ ـ ــادث م ـ ـ ــروة
مصـدومـة وتـشعـر بـاملـرارة ضــد االميـركـان
الــذين قـصفــوا منـزلهـا .قــالت لـيلي كـرمي
مـن معهــد الــرعــايــة الــدولـيــة الـتـي رتـبـت
ال ــسفـ ــر والـ ـسـكـن ملـ ــروة يف مـ ــديـنـ ــة لـ ــوس
اجنلــس .ق ــالـت " ال نعـي ــد ذك ــر ق ـص ــة م ــا
حـدث لهـا وال نحـاول ان نـقحم أنفـسنـا يف
أشياء تـثير مـشاعـرها" االن سـوف يعيـدها
املـعه ــد ال ـطـبـي وكـل األشخـ ــاص الغ ــرب ــاء
الـ ــذيـن سـ ــاعـ ــدوهـ ــا خـالل األربع ـ ــة اشهـ ــر
املـاضيـة ويـرسلـونهـا يف طـائـرة الـى وطنهـا
حـيـث العـنف واالضـطــراب .قــال الــدكـتــور
مــيلـ ــر" ولـكــنه يــبقـ ــى وطـن م ـ ــروة ،ونحـن
نتمنى ان تتحسن األوضاع هناك"

عن لوس اجنلس تاميز

وهي تساهم يف أزمة البنزين

البحارة مهنة تعتاش عىل العمالء الرسيني

عن شيوخ بغداددين
رحل بعضهم وتكاد
تنطفئ ذاكرة البعض
امام الواجهات االسمنتية
الغريبة ،فتسعفها ارتعاشة
شمعة ،او انكسار زجاجة (اللة)..
وضوء فانوس قدمي ،عاد يسامر
ليل بغداد من جديد ،مبتهجة
بانقطاع التيار الكهربائي،
والعودة الى النوم على
السطوح ليالً ،والقيلولة يف
السراديب نهاراً ،بعد
طرد اجلنيات الغافيات
من زمن
(العصملي).
يحـ ــدثـك الـ ـشــيخ طـ ــارق بـن (رفــيع بـك الـكـ ــاظـمـي)
شــاهـبنــدر جت ــار الكــاظـميــة ،املــولــود ع ــام  ،1921عن
مشـاهـد مـا زالـت منقـوشـة يف ذهـنه ..عن طقـوس مـا
قبل عصـر الكهرباء ،و ..مـشاهد الـ( )M.Pاالجنليز
وهم يـراجعـون (الـبيمـارستــان امللكي) بعـد ان عجـزت
طـبـيـبـتهـم الـب ــولـن ــدي ــة ومم ــرض ــاته ــا الف ــاتـن ــات يف
م ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـشـفـ ـ ـ ــى (ال ـكـ ـ ـ ــام ــب) اخلـ ـ ـ ــاص بـه ــم ،اواخـ ـ ـ ــر
الثالثينيات ،عن معاجلـة البقع احلمر التي انتشرت
عل ــى اج ـس ــادهـم بـفعل شـمــس (طـب ــاخ ــات ال ــرطـب)

نهاراً ،و(حرمس) البساتني ليالً.
ويخـب ــرك تفـصـيالً دقـيق ـاً حت ـســد ذاك ــرته علـيه ،عـن
ال ــرقـي (االمـ ــريك ــانـي) ال ــذي جلـبـت ب ــذوره مـن تـلك
الق ــارة الـبعـيـ ــدة (خلـف بح ــر الــظلـم ــات) وكـيـف انه
بـ ــرغــم حجــمه الـكـبـيـ ــر لـم يـكـن لـه طعـم ،وق ـ ــد كف
الفالح ــون عـن زراعـته م ــوضحـني أن ه ــذه (الـب ــذور)
الغريبة ال تستطيع االنبات يف ارض بغداد.
وحتدثك ..دور وقصور ..،عن صباحاتها البهية..و ...
تـسمع يف (مجـازاتهـا) وقع اقــدام الصـبيــة الالهني أو
..رنـة حجل خـاتون مـترفـة ،وتشـم رائحة (مـاء الورد)
او عـبق (احل ــرمل) رغـم انهــا غــدت خــرائـب ،تع ـشــش
الـطيور يف سقوفـها اخلشبيـة ،وجدرانها املتهـاوية ،ها
هي  ..دار "عرفـة اغا" او "قـصر اخلـاتون" ،وعـرفه أغا،
هـو احـد البـاشـوات االتـراك الـذيـن استـوطنـوا بغـداد
ولـم يغــادروهــا حتــى بعــد نهــايــة حـكم (املـشــروطيــة)
الـت ــركـي ،وبقـي (قـص ــر اخل ــات ــون) ملـتق ــى الـطـبق ــة
السياسـية العراقـية ايام احلـكم الوطني ،حـتى اواخر
الــثالثـيـنـي ــات ،لـتـمـت ــد الــيه ي ــد االهـم ــال وع ــوارض
الـزمن ،بعـد وفـاة البـاشـا واخلـاتـون واضطـرار الـسيـد
جـودت عـرفــة ،جنل البـاشـا ،الـى بـيعه هــو والبــستـان
امللحق الـى "امانـة العاصمـة" التي حـولته الى مـتنزه
عـام سـمي (مـتنــزه احمليـط) وسلـمت خــرائب الـقصـر
الى املهنـدس املعماري املعروف عـباس اخلليلي ،الذي
اعاد ترمـيمه محافظاً على روحه الـتراثية ،وما لبثت
(امـ ــان ـ ــة العـ ــاصـمـ ــة) ان قـ ــامـت بـتـ ــأجـيـ ــره (مـقهـ ــى
سياحـياً) ،ظلت تـرتاده العـوائل البغـدادية ،خـاصة يف
ام ــاسي الـصـيف ،فلـلم ــوقع سحــره اخل ــاص وجمــاله
االخ ــاذ عل ــى ضفــة الـنهــر اخلــالــد ،كــان هــذا أواخــر
الـسـبعيـنيـات وحني تـسـلم احلكـم "الطـاغيـة االخيـر"
اقفل املـتنــزه ،وسـلمـت بنــايــة (العقــد) الــى مــديــريــة
االسـتخبـارات العـسكـريـة الـتي حــولته الـى (مـعتقل)
ثــم مـك ـتــب ل ـتـ ـ ــوزيع الـ ـ ــرواتــب ،ث ــم مخـ ـ ــزن ذخ ـيـ ـ ــرة
و"خــرابــة" شــأنه ..شــأن كل مــا ه ــو اصيـل وجمـيل يف
العراق.

شركة آشور العامة يف الناصرية

مشاريع قيد االنجاز وشحة املنتجات النفطية تعيق امتامها!
الناصرية /حسني كرمي العامل

بغداد/آمنة عبد العزيز
البحـارة تـسـميـة بـتنـا نـسـمع بهــا عنـد مـحطـات
تعـبـئ ــة ال ــوق ــود ،وه ــؤالء الـبح ــارة هـم اشخ ــاص
يتـاجــرون ببـيع وقـود الــسيـارات لـيكـون مـصـدراً
لكسبهم املادي غير املشروع.
وكما قال احد اصحاب املركبات
هـ ـ ــؤالء ال ــبحـ ـ ــارة هــم الـ ـ ـس ـبــب الـ ـ ــرئ ـيـ ـ ـســي يف
االختناقات عند محطة بيع الوقود.
عـنـ ــد مح ـطـ ــة تعـبـئ ــة وقـ ــود ( )..املك ــان االكـث ــر
نشاطاً لهم.
يقـول أحـد هـؤالء البحـارة الـذي امتـنع عن ذكـر
اسمه ورحب باجراء هذا احلوار معه
عـملنــا ليـس بـالـسـهل كمــا يظـن البـعض فـنحن
نحـصل علــى البـانــزين مقـابل مـبلغ محــدد من
املـ ــال ،واضـ ــاف وقـ ــوفـنـ ــا حتــت اشعـ ــة الـ ـشـم ــس
احل ـ ــارق ـ ــة لـكــي ن ـبــيع ال ـ ــوق ـ ــود ل ـيـ ــس ب ـ ــاالم ـ ــر
(املمتمع).
وعن زبائنه يقول:
هُـم مـن املـي ـســوريـن الــذيـن ال يـكلف ــون انفــسهـم
مــشقــة الــوقــوف يف الـطــابــور الـطــويل وآخــريـن
يعـ ــانـ ــون مـن حـ ــاالت مـ ــرضـيـ ــة ال متـكــنهـم مـن
االنتظار طويالً.
وهنــاك اشخ ــاص ال يبــالــون بــالــسعــر وال بعــدد
الـلتــرات الـتي يــزودون به ــا سيــاراتهـم ويقــولــون
(نحن نشتري راحتنا وال يهم السعر)
ويف نفــس احمل ـط ــة الح ـظـن ــا وج ــود فـتح ــات يف
الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاج اخلـ ـ ــارجــي لـ ـ ــدخ ـ ـ ــول العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
االشخـ ــاص ومـعهــم (اجللـيـكـ ــانـ ــات) ميـألونهـ ــا
بــالـبــانــزيـن ويخــرج ــون بحــريــة لـيـبـيعــوا امــام
احملطة نفسها!!
الـسيـدة ام احمـد التـي دخلت مبـركـبتهــا للتـزود

بالوقود سألناها.
هناك نساء (بحارات) اتعرفني ذلك؟
استغـربـت السـؤال ثم قـالـت اتقصــدين املتـاجـرة
بالـبانـزين من قبـل بعض النـساء؟ هـذا امر وارد
لكن لـيس هـذه االيـام بعـد ان مت الـتشـديـد علـى
ان تكون ملكية املركبـة باسم من يقودها واعتقد
ان هنـالـك نسـاء يعملـن يف بيع الـوقـود من اجل
الكسب املـادي وهذا كسب مرفـوض وغير مشروع
اذا كان من قبل امرأة او رجل.
صـاحـب سيـارة اجـرة نـوع بــرازيلي وجـدنـاه ميأل
عدة جـالونـات وباحجـام مختـلفة داخل الـسيارة
اض ــاف ــة ال ــى اخل ــزان اخل ــاص ب ــامل ــركـب ــة لـيـب ــدد
دهـشتنـا قـائالً :افـضل من عـمل التـاكـسي وزبـون
صاعد وراكب (يشلع كلبي بأجرة قليلة).
اض ــاف ــة ال ــى ان كـثـي ــريـن ال يحـب ــذون الــصع ــود
بـسيـارة قـدميـة ،لـذا وجـدت يف بيع الـوقـود دخالً
جيـداً وراحــة من معـانــاة الطـريق واالزدحـامـات
اخلانقة.
عندما قلنا له :انك تساعد على استمرار االزمة
واخذ حق مواطنني اخرين ينتظرون دورهم؟
قال متسائالً:

انا اساعد على االزمة؟

انظـروا واشار الـى صاحـب مركـبة (دولفـني) وقد
وضع خ ـ ــزان ـ ـ ـاً داخل ص ـن ـ ــدوق ال ـ ـس ـي ـ ــارة ص ــنع
خـصيـص ـاً لهــذا الغــرض وراح ميأله اضـافـة الـى
اخل ــزان ال ــرئـي ـسـي لـنفــس امل ــركـب ــة وال ــذي ب ــدا
واضحـاً انه (محـور) لـكي يتـسع الكبـر كميـة من
البـانـزيـن .ويف حي الكـرادة وعنــد محطـة اخـرى
كـان احلـال أقل وطـأة يف تـواجـد هــؤالء البحـارة
لكن هذا ال مينع من وجود عدد منهم وبسيارات
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(حكومية)!!
املواطن (عيسى عبد النبي) قال:
ل ــو ألت ــزم كل اصحــاب احملـطــات بــاعـطــاء احلق
املـسمـوح لكميـة الوقـود لكل مـواطن لكـان االمر
يف غـايـة الـسهـولـة واالنـسيــابيــة ولكـن كمـا تـرى
دخـ ــول مـ ــركـب ـ ــات مخ ـ ــالفـ ــة جلـ ــدول الـ ــزوجـي
والفـردي وكــذلك سيــارات حتمل خـزانـات كـبيـرة
ومح ــورة عل ــى ال ــرغـم مـن وج ــود الفـت ــة مـعلق ــة
تقـ ــول (ال يـ ـســمح بـ ــدخـ ــول الـ ـسـيـ ــارات احملـ ــورة
خــزانــاته ــا) ويتـس ــاءل من املــستـفي ــد من وجــود
هؤالء البحارة؟
الـب ــوزرجـي ه ــو اآلخ ــر م ـشـكل ــة ،فعـن ــدم ــا أعـبـئ
الـوقـود ملـركـبتـي ويكـون املـبلغ علــى سبـيل املثـال
( )12الف ديـن ــار يــطلـب اكـث ــر مــن ذلك فـيق ــول
( )14الف ديـنــار ،واذا اعـتــرضـت فـيجـيـب الـيــس
افضل من شرائه من البحارة!َ! وبضعف السعر.
مـشـاهـد كـثيـرة وجـدنـاهــا عنــد اغلب مـحطــاتنـا
لتعبة الوقود.
سـيـ ــارات ت ـ ــدخل الـ ــى احمل ـط ـ ــات تعـبـئ الـ ــوقـ ــود
وتخــرج مـن البــاب االخــر لـتفــرغ عنــد اشخــاص
بـ ــاالنـت ـظـ ــار وهـكـ ــذا يـ ـسـتـمـ ــرون يف تـكـ ــرار هـ ــذه
املـم ــارس ــات قـبل انـته ــاء ال ــدوام ال ــرسـمـي له ــذه
احملـطــات ،تـغلق ابــواب الــدخــول لـيـبــاع املـتـبقـي
اخملزون (للبحارة)
لكل مــا شــاهــدنــاه ومــا تــابـعنــاه عن قــرب وعـمل
هـؤالء البحارة وجتارتهم (احملـرمة) هي من ابرز
االسـب ــاب الـتـي ت ـس ــاع ــد عل ــى اسـتـم ــرار االزم ــة
بـسـبب تـس ــريب االف الـلتــرات وبـيعهــا بــالـســوق
الـس ــوداء حني أجــازوا واالنفـسـهم حــري ــة البـيع
وامام غياب احملاسبة من قبل اجلهات املسؤولة.

ت ـ ــواصل كـ ــوادر شـ ــركـ ــة اشـ ــور
الـعامـة احدى تـشكيالت وزارة
االعمار واالسكان العمل على
اجن ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ثـالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــور
كـونكريتـية وعدد مـن مشاريع
الطرق يف محافظة ذي قار.
وقال معاون رئيـس املهندسني
تـ ــوفــيق عـ ــواد كـ ــاظـم مـ ــديـ ــر
مـ ـش ـ ــاريع ذي قـ ــار يف حـ ــديـث
شامل للمدى :
متـت املبـاشـرة بــاعمـال جـسـر
الغـراف الكـونكـريتـي يف املمـر
الثاني لـطريق ناصـرية -كوت
حـيـث مت حفــر خـمــس ركــائــز
كونكريـتية من اصل  12ركيزة
مـع صب مـرحـلتـني من قـبعـة
الـركـائــز للـمقتـرب الــشمــالي
وجته ـي ـ ــز املـ ـ ــوقع بـ ـ ــاملقـ ـ ــاطع
احل ــدي ــديـ ــة لغ ــرض تـصـنـيع
الـروافـد يف مـوقع الـعمل ومن
امل ــؤمل اجن ــاز امل ـش ــروع ال ــذي
تـبلـغ كلفـته اكـث ــر مـن ملـي ــار
دينار منتصف العام املقبل.
كـمـ ــا متـت املـبـ ــاشـ ــرة بجـ ـسـ ــر
الفــضلـي ــة الـ ــواقع علـ ــى نه ــر
الفـ ــرات حـيـث مت دق واجنـ ــاز
قـبعـتـي الــركــائــز للـمقـتــربـني
الـ ـشـمـ ــالـي واجلـنـ ــوبـي ودفـن
لـ ـسـ ــان تـ ــرابـي ب ـطـ ــول  150م
وع ــرض  50م لغــرض ايـصــال

جهـ ـ ــاز احلف ـ ــر ال ـ ــى ح ـ ــاف ـتــي
النهـر وذلك للـمبـاشـرة بحفـر
الـ ــركـ ــائـ ــز املـتــبقـيـ ــة كـمـ ــا مت
جتـهيــز املــوقع بــاربـعني رافــدة
حــديــديــة وان ــابيـب ( كيــسن )
بطـ ـو ـ ـ ــل ـ  198ـم ـوبقط ــر ـ1,5م
الستخـدامها يف حفـر الركـائز
 ،وكـذلـك متت املبـاشـرة بحفـر
مقـتـ ــربـ ــات الـ ـسـكـ ــة يف املـمـ ــر
الـث ــانـي ل ـطـ ــريق ن ــاص ــري ــة –
بصــرة حيـث مت دفن 11200م3
لـلـ ـمـقـ ـت ـ ـ ـ ــرب ــني الـ ـ ـ ـشـ ـم ـ ـ ـ ــال ــي
واجلنـوبـي واملبـاشـرة بــاعمـال
احلـصى اخلابـط ( السبيس )
اضـ ــافـ ــة الـ ــى انـ ـشـ ــاء خـم ــس
قـن ــاط ــر عل ــى املقـت ــربـني وق ــد

بـلـغ ــت ن ـ ـ ـسـ ـب ـ ـ ـ ــة االجن ـ ـ ـ ــاز يف
امل ـ ـشـ ـ ــروع الـ  % 40يف الـ ـ ــوقــت
احلاضر.
وعـن املـ ـشـ ــاريع االخ ــرى ق ــال
مدير مشاريع ذي قار :
مت اجن ـ ــاز  10كــم مــن طـ ـ ــريق
نـ ــاصـ ــري ـ ــة  -مح ـطـ ــة ال ــضخ
الذي يـبلغ طوله  12كم حيث
مت اكـ ـس ـ ــاؤه ب ـطــبق ـ ــة اس ـ ــاس
بسمك  10سـم وحاليـا العمل
مـتوقـف باملـشروع بـسبـب عدم
تـوفـر مـادة الـقيـر واملـشـتقـات
الـنفـطـي ــة الكــافـيــة لـتــشغـيل
املع ـ ـ ــامل  .ك ـم ـ ـ ــا مت جته ـيـ ـ ــز
محـطــة كهـربــاء النـاصـريـة بـ
 1600م 3كـ ــونـكـ ــريـت النـ ـشـ ــاء

احملطة الغازية.
وعن معوقات العمل قال :
من معـوقـات الـعمل الــرئيـسـة
عــدم تعــاون اصحــاب االراضي
والبـســاتـني واعتــراضهـم علــى
املـشـاريع الـتي متـر بـاراضـيهم
او بقـربها مما يـؤثر ذلك سلبا
علـى اجنـاز املـشــاريع ويتـسـبب
بع ــدم اجن ــازه ــا يف م ــوع ــده ــا
احملدد كما ان شحة املنتوجات
الـنف ـطـي ــة وع ــدم ت ــوف ــر م ــادة
القيـر اثـرت سلبـا هي االخـرى
علـى نــسب االجنـاز فـالـشـركـة
مـنذ ما يقارب الثـمانية اشهر
لـم تتـسـلم حـصـته ــا من مــادة
القـيـ ــر الـتـي تـ ــدخـل يف صلـب
عملهـا كمـا ان قلـة املـنتـوجـات
الـنف ـطـي ــة اخمل ـصــص الـتـي ال
ت ــتجـ ـ ــاوز الـ  34الف ل ـت ـ ــر مــن
مادة الكاز و 8500لتر من مادة
الـنفــط االبيـض لـكل شه ــرين
ال تـغطي حـاجـة الشـركـة التي
تـبـلغ احـتـي ــاجـ ــاتهـ ــا الفـعلـي ــة
اكثــر من مئـة الف لتـر شهـريـا
من هـذه املـواد اضـافـة الـى 90
طـن ـ ـاً مـن م ـ ــادة القـيـ ــر وهـ ــذه
املعـوقات بـطبيعـة احلال تـؤثر
سلـبـ ــا عل ــى تـنفـي ــذ امل ـشـ ــاريع
وتعـ ــرقل اجنـ ــازهـ ــا يف املـ ــوعـ ــد
احملدد.

السيـــــــــاحـــة فـــــــــي كـــــــــــــــــــربـــــــــــــــالء

ثروة ضائعة بني سوء التخطيط واالمهال وتداعيات الوضع األمني
كربالء  /علي الناشي

كـربالء هى عـاصمـة السيـاحة الـدينـية يف
العـــراق ،ولكــن واقعهـــا لـيــس كـــذلك الن
السـياحـة لم تكـن يف يوم مـن االيام حتـظى
باإلهتمام املطلوب واملناسب من املسؤولني يف
الــدولــة الـتي تـــركت اجلــانـب االكبـــر من
املسؤولية على عاتق القطاع اخلاص الذي ال
ميـلك الوسـائل العلميـة وال اإلمكانـات التي
جتعله يخطط وينفذ كما ينبغي..

فـيهــا عــدد كـبـيــر مـن الفـن ــادق علــى اعـتـب ــار ان العـمل
واالقتصاد يف هذه املدينة يعتمد على عدد الزوار..
واضــاف "منــذ أكثـر مـن سنـتني عـانـينــا معـانـاة كـبيـرة
جـراء عـدم وصـول الـزوار إلـى املـدينــة والسـبب معـروف
وهو اجلـانب األمني ،ولكن إلى متـى تبقى األمور بهذه
احلال..فـاملعـروف أن بنـاء الفنـدق وتوفـير مـستـلزمـاته
يتـم إجنازه بتـكاليف مـادية كـبيرة والكـثير مـن زمالئنا
أصبحت فنادقهم على هاوية اإلفالس".
وت ــابع " نحـن ن ــأمل يف اسـتقــرار الـبلــد وعــودة احلـيــاة
الطبيعية إلى الشارع".

فنــادق كــربالء بـال هنــدســة  ،والـســاحــات حت ــولت إلــى
بـنايات وفنادق خنقت املدينـة..بينما اختفت املساحات
اخلـض ــر لـيـتح ــول م ــرك ــز امل ــديـن ــة إلـ ــى مكـ ــان مكـتـظ
بـ ــالـ ــوافـ ــديـن واألهـ ــالـي..وصـ ــارت األقـ ــدام تــبحـث عـن
مـ ـ ـ ــوط ــيء قـ ـ ـ ــدم حـ ـتـ ـ ـ ــى ال تـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــادم األكـ ـتـ ـ ـ ــاف مـع
األكتـاف..والفنـادق التي سـارع أصحـاب رؤوس األموال
إلــى تـشـييــدهــا يف كــربالء أمال يف احلـصــول علــى ربح
دائـم ومـضـم ــون م ــا دامـت ك ــربالء ح ــاضـن ــة للـم ــزارات
واملـن ــاسـب ــات ال ــديـنـي ــة الكـبـي ــرة ،لـم تع ــد مـص ــدرا مـن
مصـادر الدخل ألنهـا ببسـاطة عبـارة عن بنـايات فـارغة
نتيجة لغياب الزوار الذي يرجع لغياب األمن.
معـاناة أصحـاب الفنـادق يعبـر عنهـا السـيد علـي كاظم
،صـاحب أحــد الفنـادق ،قـائالً إن "الـسيـاحـة يف العـراق
عـ ــانـت لـ ـسـنـ ــوات طـ ــويلـ ــة مـن اإلهـمـ ــال بـ ـسـبـب عـ ــدم
االهتمام باملرافق السيـاحية يف البلد ..على الرغم من
امـتالك العراق للكـثير من املـرافق السيـاحية واألثـرية
والـطـبيـعيــة كــاألهــوار والـشـالالت واملنــاطـق اجلبـليــة..
إضافـة إلى املواقع الـدينية..ومنهـا مدينـة كربالء التي
تـعتبــر من أهم املـدن الــدينيـة الـسيـاحيـة ولـذلـك اقيم

نقطة يف بحر

فنادق بال هندسة

أما السيـد محيي آل طعمة ،وهو صـاحب فندق أيضا ،
فيقول "البـد من اإلقرار بدور السياحة الفاعل يف بناء
اقـت ـصـ ــاد الع ــراق وتـنـمـيـته مل ــا يـتـمـتع بـه الع ــراق مـن
مـرتكـزات فـاعلـة للـسيـاحـة كـآثــار حضـارة العـراق ومـا
يقـرب مـن  %90من قـواعـد مـزارات األوليـاء واألنـبيـاء ،
نـ ـ ــاه ـيـك عــن س ـيـ ـ ــاحـ ـ ــة امل ـنـ ـ ــاخ امل ـت ـنـ ـ ــوع يف األهـ ـ ــوار
واملسطحات املائية واجلبال واألنهر وما إلى ذلك"..
ويـشيـر الـى أن "كل الـذي قـدم للـسيـاحـة كـان نقطـة يف
بح ــر ..فال خ ــدم ــات يف امل ــدن املق ــدس ــة وال يف امل ــواقع
األثرية وال أدنى مستويات اجلذب السياحي وال فنادق
الئق ــة إال القلـيل"  ،مـضـيف ــا ان "وزارة ال ـسـي ــاح ــة هـي
اجلهـة املعنيـة بهذا األمـر وعليهـا أن تنـهض مبهمـاتها
يف تطـويـر الـسيـاحـة يف العـراق وبـشكل خـاص مــدينـة
كربالء املقدسة"..

فضاء لم يكتشف

ومن جانبه  ،قـال السيد سالم البناي (مدير فندق) إن
"الــسيــاحــة الــديـنيــة يف العــراق فـض ــاء لم يـسـتكــشف

متاما ..وقد أراد الـنظام السابق فـتح األبواب على هذا
امليـدان حيـث جنـى الكـثيـر وبخـاصــة من زوار العـتبـات
املقــدســة القــادمـني من إيــران والــسعــوديــة والـبح ــرين
والكـويت ومن بـاكسـتان وكـشميـر واحلجـاج اآلسيـويني
امل ــاريـن إل ــى ال ــدي ــار املق ــدسـ ــة..ولكـن الـنـظ ــام وقع يف
أخطاء كثيرة يف تعامله مع هذا امليدان"..
واوضح قـائال " فـالشـركـة التـي أسسهـا الـنظـام (للنقل
البــري) لم تـكن بـاملــستـوى املـطلــوب من نــاحيــة النـوع
والكم ..وكـان همهـا األول هـو الـربح ولـم تفتح أبـوابهـا
ملـسـاهمـات رأس املـال الـوطـني بل اقـتصـرت علـى أفـراد
وعدد من املتنفذين يف الدولة ..واتبعت نظام (الوفود)
او (اجملمـوعـات) الـذين يـرافقـهم منـذ حلظـة دخـولهم
األراضــي الع ــراقـي ــة حـت ــى حل ـظ ــة خـ ــروجهـم مــنه ــا ،
مـضيفــون يحـصــون علـيهم حتـركــاتهم فـهم يفـرضـون
علـيهـم حـتــى األســواق الـتـي يـت ــرددون علـيهــا واحملــال
التي عليهم أن يتسوقوا منها".
وتـابع " أما معـاناة أصحـاب الفنـادق فهي كـثيرة ومـنها
انقـطــاع الكهــربــاء ..وشحــة الــوقــود الـتي يـتم تـشغـيل
املولدات بها"..
وتتـداخل ،ورمبـا تتـشابـه  ،مشكـالت شركـات السفـر مع
مــشكالت أصحــاب الفنـادق حـيث يقـول الـسيــد صبـاح
درويش ،صاحب إحدى شركات الـسياحة والفندقة  ،إن
"الـواقع الـسيــاحي يحتـاج إلـى إجـراءات فـاعلـة لغـرض
تنشـيطه واالرتقاء به وأبرز إجراء على املعنيني اتخاذه
هـو تعزيز كوادر متخصصـة يف هذا اجملال والسعي إلى
جتـاوز بـعض الـسلـبيـات والعـراقـيل التـي تقف يف وجه
النهوض السياحي".
واضــاف أن "مــديـنــة ك ــربالء املقــدســة متـثل م ـشــروعــا
سياحـيا كبـيرا لتـميزهـا يف كل اجملاالت ..فـاضافـة الى
السياحـة الدينية حـيث هناك مقومـات أخرى متتلكها
كـ ــربالء ومــنهـ ــا بحـيـ ــرة الـ ــرزازة وعـني الـتـمـ ــر وق ـصـ ــر

األخـيـض ــر وبعـض املـن ــاطق الـتـي حتـتــاج الــى إهـتـمــام
ورعـايـة وجــانب إعالمـي لتـصبح كـربالء مـتنفـس ـاً لكل
القادمني إليها".

شركات أمنية

أمـا أبـو محمـد مـديـر إحـدى شـركــات النقل فقـال "كنـا
نـأمل أن يسقط النـظام لتنـتعش السـياحة الـدينية يف
ك ــربالء الن الـنـظ ــام ال ـسـ ــابق اتخ ــذ ط ــريق ــة ح ــرمـت
الكثيـر من شركـات النقل من االستفـادة من أرباح نقل
الـزوار إلـى كـربالء حـني اعتمـد علـى شـركـة واحـدة هي
شركـة الهدى التـي كانت شـركة أمنـية أكثـر منها شـركة
للنقل".
وأضـ ـ ــاف"وبعـ ـ ــد سق ـ ــوط ال ـنـ ـظـ ـ ــام دفع ـت ـن ـ ــا احل ـ ــرك ـ ــة
السيـاحيـة املتـدفقة الـى شراء سـيارات حـديثـة وإجراء
ديـكـ ــورات عـل مقـ ــرات شـ ــركـ ــاتـنـ ــا الن الـ ــوضع األمـنـي
البــوليـسي قــد ذهب إلــى غيـر رجعـة وأبـواب الـسيـاحـة
انفـتحت على مصاريعهـا..وكلنا نتذكـر كم الوفود التي
كـانت تصـل إلى كـربالء يف الشـهور األولـى حتـى غصت
الـفنــادق والـشــوارع بعــدد الــزوار والــسي ــاح..ولكـن بعــد
ت ــردي ال ــوضع األمـنـي أصـبحـت ش ــرك ــاتـن ــا عـب ــارة عـن
مكـاتب فارغة إال مـن تلك الرحالت التي نقـوم بها إلى
سـوريـا أو عمــان وهي سفـرات ال تـسـمن وال تـشبع أمـام
ما خسرناه من أموال".
وقــال إن "بعـض الـشــركــات أغلـقت أبــوابهــا الن املــردود
املادي لم يسد حتى أجور العاملني" د
ولهـيئـة الـسيـاحــة رأي يعبــر عنه الـسيـد مـاجــد جيـاد
اخلــزاعي مـديـر هـيئـة الـسيـاحـة يف كــربالء بقـوله "يف
زمـن النظام السابق كانت السيـاحة تقتصر على شركة
واحـدة وهـي مهيـمنـة علـى واردات الـسيـاحـة ممـا جعل
من هـيئة السيـاحة مهمشـة وهذا ما جعل الـسياحة يف

ركود تام".

سياحة متنوعة

واألدهـى من ذلك  ،يضيف مدير السـياحة ،أن "الشركة
اعتمدت علـى السياحـة الدينية فقـط دون االنتباه إلى
األنـشطـة الـسيـاحيـة االخــرى التي تـزخـر بهـا مـدننـا..
إضــافــة إلــى عــدم وجــود حــري ــة للــزائــر أو ال ـس ــائح يف
احلـركة حيث كان يفرض عليه برنامج صارم ال يتعدى
حـدود األمــاكن الـديـنيـة وهـذا مــا شكل عـبئـاً وخـسـارة
عل ــى أصح ــاب الفـن ــادق ألن الـن ـش ــاط لـم يكـن يغـطـي
جميع الفنادق وكان االعتماد على عددٍ منها".
وأضــاف "يــوجــد يف كــربالء بح ــدود ( )400فنــدق وهــذا
العـدد مـسجل لــدينـا ومجــاز من قـبلنـا وهــذه الفنـادق
بها أكـثر مـن ( )25ألف سريـر  ،ولكن هـناك فـنادق غـير
مـسجلــة وأعتقـد أن عــدد الفنــادق وصل إلــى أكثــر من
( )400فندق بكثير حيث مت حتـوير أكثر من  300منزل
لتكون مناسبة إليواء اجملاميع السياحية".
ويــوضح اخلــزاعـي أن "سق ــوط النـظــام الـســابق أنعـش
ال ـسـيــاحــة الــديـنـيــة لـيــس مـن جــانـب الـتـط ــور بل مـن
جــانـب ال ــربح ال ـس ــريع فــاألعــداد الـتـي دخلـت العــراق
لـت ــؤدي م ــراسـم ال ــزي ــارة ك ــانـت كـبـي ــرة ج ــدا مم ــا شـكل
ضغطـا علـى الفنـادق التـي لم تعـد تـستـوعب أعـدادهم
لــذلك ظهــرت احلــاجــة إلــى الـبيــوت وخــاصــة من قـبل
اجملمـوعات الـسيـاحيـة العـائليـة التي تـبحث عن مـكان
مــنفـ ــرد وهـ ــذا مـ ــا شـكل تـ ــراجعـ ــا يف عــملـيـ ــة ت ـطـ ــويـ ــر
الـسيـاحـة ".وتـابع "إضـافـة إلـى ارتفـاع أسعـار العقـارات
وأسعار اإليجارات بحيث بات املواطن يف تلك الفترة ال
يجــد مــأوى أو بـيـت ــا لإليجــار..إذ كــانـت املــديـنــة تغـص
ب ــال ــزائ ــريـن لع ــدم انـتـظ ــام مجـيـئهـم..وه ــذه العـملـي ــة
استمـرت فترة قـصيرة من الـزمن حتى انقـطعت بسبب
األحداث التي شهدتها املدينة والعراق ككل".

