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حــني انجـبـت سـيـــدة بــرصيــــة داخل سـيـــارة عــــالقـــة فــــوقه!
جــــرس شــــط العــــــرب..مــــــأســـــــاة بحــــــاجــــــة إىل حـل رسيع

7
حتت الضوء..

مدن الفوضى
وأحياء اهلامش
سعد محمد رحيم

البصرة -املدى
تصوير محمد كاظم

جسر شط العرب هو الشريان احليوي الذي
يربط قضاء شط العرب بالعشار وله دور
مهم يف احلركة التجارية باحملافظة ،عن
طريقه تصل املئات من السيارات احململة
باملواد الغذائية والتجارية من ايران عن منفذ
الشالمجة باجتاه البصرة ..هذا اجلسر يعاني
اليوم ازمات مرورية حادة مما يؤثر سلباً على
سالكي اجلسر من مشاة وسائقي مركبات
حمولة ونقل خاص وركاب ..وشهد قصصا
غريبة تكاد ال تصدق...
أهمية اجلسر

وألهميتـه احليويـة شرع االرهـابيون
يف محـ ــاولـ ــة تـفجـيـ ــره مـ ــرات عـ ــدة
لغ ـ ــرض ارب ـ ــاك امل ـ ــواط ـنــني ون ـ ـش ـ ــر
الفوضى وتعطيل حـركة التبضع ما
بــني قـ ـض ـ ــاء شـ ــط الع ـ ــرب وم ـ ــرك ـ ــز
احملــافـظــة ،وفـشـلت هــذه احملــاوالت
بفـضـل همــة وغيــرة أفــراد الـشــرطــة
الــذيـن يعـمل ــون علــى تـنـظـيـم سـيــر
املـركبات علـى هذا اجلسـر واحلفاظ
على امنه..
قـ ــال لـن ـ ــا رئيـس العـ ــرفـ ــاء محـمـ ــد
جـاسم العبـادي :ان من اهـم مشـاكل
اجلـسر االختنـاقات املروريـة الكثيرة
وكـثـيـ ــراً مـ ــا يـتـ ــأخـ ــر املـ ــواطـن عـ ــدة
ساعـات لعبـوره بسـبب ضيق اجلـسر
وعـب ــور امل ــركـبـ ــات الكـبـي ــرة والعــطل
املفاجئ لـبعض املركبات عليه فضالً
عـن تصـرفـات طـائشـة غيـر مسـؤولـة
لـبعض سـائقي املـركبـات وعنـد مـرور
بعـض ع ــرب ــات الــنقل الـتـي جت ــره ــا
احليوانـات تتشكل ازمـة كبيرة ،اذ ان
بعض هـذه احليوانات تـرتبك بسبب

الضـوضـاء الـتي حتـدثهـا الـسيـارات
عنــد عبــور اجلـســر فتـصــاب بحــالــة
هيجـان يصبح مـن الصعب الـتحكم
بها وكبح جماحها.
أما معـاناة النـاس فحدث وال حرج..
هنـاك اشخـاص معـاقـون ومـرضـى..
وهنـاك انـاس ال يـسـمح لهم الـدخل
الـشهـري بـاسـتعمـال البـاص كل يـوم
ممــا يـجعلـهم يــسيــرون مـشــاة علــى
هـذا اجلسـر وآخـرون ال يـستـطيعـون
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى دوائـ ـ ــرهــم يف وقــت
الدوام احملدد..
املـ ـ ــواط ـنـ ـ ــة إمي ـ ـ ــان علــي م ـ ـ ــوظفـ ـ ــة
حسـابات تقول أن دخلها الشهري ال
يـسمـح لها بـاستـئجار سـيارة خـاصة
لـ ــذا ف ـ ــأنه ـ ــا تقـتـ ــرح تـن ـظـيـم مـ ــرور
السـيارات علـى اجلسـر بشكل مـرتب
وفـق سي ــاق زمنـي محــدد .وتـضـيف:
أنــادي بعــودة (الـطـبكــة) الـتي كــانت
تــنقلـن ــا مـن الع ـش ــار إل ــى الـتـن ــوم ــة
وبـ ــالعـك ــس حلل هـ ــذه االزمـ ــة الـتـي
اخـ ـ ـ ــذت ت ـ ـ ـسـ ـتـغـل ب ـ ـ ـش ـكـل مـخـ ـيـف
لتعميق ممـارسة اعمـالنا وتـزيد من
مع ــان ــاة امل ــواطـنـني يف ق ـض ــاء شــط

العرب.
ويـشيـر املـواطنـون إلـى ان ايـة سيـارة
تـتعـطل فــوق اجلـســر جتعل املــوقف
مح ــرجـ ـاً ج ــداً ..إذ ي ــؤدي ذلك إل ــى
ازدح ـ ــام ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات عل ـ ــى ج ـ ــان ـبــي
اجل ـس ــر فــيح ــدث اخـتـن ــاق م ــروري
حــاد ،وعـنــد مخــالفــة ايــة سـيــارة ال
حتــمل لـ ــوحـ ــة مـ ــروريـ ــة يـكـ ــون مـن
الصعب معاقبة السائق املتهور..

مع السائقني

للـسـائقـني من مــستخــدمي اجلـسـر
حـكـ ــايـ ــات ..يقـ ــول الـ ـسـ ــائق حـ ـسـن
جمعـة عاشـور :أننا نعـاني كثـيراً من

االنـت ـظـ ــار عل ــى ط ــرف مـن اط ــراف
اجلـســر اذ انه ال يـوجــد تنـسـيق بني
الـشــرطــة عنــد طــريف اجلـســر فهــذا
الشـرطي مثالً يقـطع السيـر وزميله
ال يفعل ،والـسبب كمـا اعتقـد هو ان
االتـص ــال بيـنهـم مع ــدوم فال أجهــزة
اتـصال وال هاتف وال اشارات ضوئية
وال غيرها.
ويقــول الـس ــائق علـي احملمــدي (64
عـامـا) :لقـد تـوفيـت أمي يف سيـارتي
عنـدمــا كنـت انقلهـا إلـى مـستـشفـى
الـبصــرة حيـنمـا كـانـت سيـارة كـبيـرة
قـد علقت باجلسر وانتـظرنا ساعات

إل ــى ان حلـت امل ـشـكل ــة لكـن والــدتـي
كان اجلها قد حان!
ان ملـ ـســتخـ ــدمـي هـ ــذا اجلـ ـسـ ــر مـن
الـ ـس ـ ــائقـني م ـصـلحـ ــة خـ ــاصـ ــة يف
اصالحه وتـنـظـيـمه ه ــو ب ــاب رزقهـم
لــذا فقــد جـمع هــؤالء مـن جيــوبـهم
أم ــواالً لـتــصلــيح اجل ـس ــر وبـجه ــود
زمالئهم هـاني حـسن خلف وحـسني
ش ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان وآخـ ـ ـ ـ ــريـ ــن مت تـ ـ ـصـل ـ ـيـحـه
وبسرعة..

حاالت

والتـقينــا السـائق كــاظم حنـون علي

تقريران من كربالء
اهلـنــــديـــــة بحــــاجــــة إىل مـــسـتــــشفــــى آخــــر
بني قضاء الهنـدية واملاء عالقة تآخ
ومحبـة..وما بـني املرء وأخـيه تكمن
مـح ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــريـف يف ط ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــائـع
الـن ــاس..تـلك هـي ط ــوي ــريج االسـم
الـذي ارتـبط بـاملـوروث الـشعـبي كمـا
ارتبط بالراهن احلالي كواحدة من
املـدن الـتي تـسكـن الكـتف اجلنــوبي
ملـ ــديـنـ ــة ك ـ ــربالء..ومـ ــا بــني أرضهـ ــا
القــريبــة من املــدينــة املقــدســة ومــا
بني الـرغبة بـالسكـن قريبـا من املاء
واخلـضــرة تــوسـعت املــدينــة لتـمتــد
ذراع ــاه ــا شـم ــاال وجـن ــوب ــا وش ــرق ــا
وغ ــرب ــا لــتك ــون قـض ــاء يحـمل اسـم
الهنـديـة..والن املـدن عنـدمـا تنـبثق
من جــوف اخلضـرة ورائحـة الـنخل
حتتاج إلى توسع آخر لتكون عنوان
الـتقــدم..فــان الــواقع الـصحـي اهم
حاجات ما بعد التوسع.
يف القـضـاء مــستـشفـى واحــد شيـد
علـى مـسـاحــة تقـارب مـسـاحــة حي
سكني ليكون عنوان الصحة العامة
ملـواطنـي القضـاء..يقـول املسـؤولون
ان هـذا املـستـشفـى انـشئ يف بـدايـة
ثمــانيـنيــات القـرن املـاضـي ،قبل أن
حتـ ـ ــدث الـهج ـ ـ ــرة املعـ ـ ــاكـ ـ ـسـ ـ ــة مــن
اجل ـن ـ ــوب ص ـ ــوب امل ـ ــدن املق ـ ــدس ـ ــة.
ويـضـيفــون :إن الـت ــوسع العـمــرانـي
وزيـادة الـسكـان لـم يصــاحبه تـوسع
يف بـن ــاء امل ـسـت ــشفـي ــات فـبقـي ه ــذا
املـستشفـى وحيدا يـستقبل املـرضى
بــني ذراع ـيـه لعـله ميـ ـ ــدهــم بـ ـ ــدواء
ي ـ ــريـح العـقل ق ــبل اجل ـ ـس ـ ــد..فـهل
ت ـسـتـحق الهـن ــدي ــة أو ط ــوي ــريج أن
يكــون فـيهــا مــستــشفــى واحــد بعــد
بلغ عـدد سكانـها اكثـر من  300ألف
مواطن ؟

العمل بني األلم
واالبتسامة

يقـول الـدكتـور علـي رزاق احلسـيني
مـدير املستشفى :إن هذا املستشفى
يسع  160سـريرا فقط ،وهـذا العدد
ال يــكفــي لـك ــي نقـ ـ ــدم اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات
بـصــورة صحـيح ــة لكـل من يـحتــاج
إلـ ــى عالج وي ـضـيف احل ـسـيـنـي :إن
املستشفـى يستقبل أيضا عدداً آخر
من املــرضــى مـن من ــاطق مخـتلفــة
وخاصة املـدن القريبـة من القضاء،

مـثل نــواحـي احلـيــدريــة وأبـي غــرق
والسدة وهي تـقع ضمن محافظتي
بابل والنجف ،إضافـة إلى ما يحال
علـى مــستـشفـانـا مـن قبل الـدوائـر
الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـح ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة..وي ـ ـضـ ـيـف مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
م ـسـت ــشفـ ــى الهـن ــديـ ــة .إن كل ه ــذا
يج ــري بهـم ــة ون ـش ــاط وإن ـس ــانـي ــة
الع ــاملـني يف امل ـسـتــشف ــى وبجـمـيع
(الك ــوادر) ،م ـشـي ــرا إل ــى أن أق ـس ــام
املـستشفى تتكـون من القسم الفني
الــذي يـضـم االستـشــاريــة واخملـتبــر
والطوارئ وقسم الصيدلة والسونار
وهـن ــاك أي ـضـ ـاً أق ـس ــام اجل ــراحـي ــة
والبــاطـني ــة والنـس ــائيــة واألطفــال
.وهـذه األقسام تـقدم عملهـا بصورة
جيـدة الن عملـنا ال يخـضع إال إلى
اجلــانـب اإلن ـســانـي .ل ــذلك تــسعــى
إدارة املـ ـ ـس ـتـ ـ ــشف ـ ـ ــى إل ـ ـ ــى تـاليف كل
سـل ـب ـي ـ ـ ــات امل ـ ـ ــاضــي وكـل م ـ ـ ــا رافـق
الع ــمل ـيـ ـ ــة الـ ــصح ـيـ ـ ــة والـ ـط ـب ـيـ ـ ــة
واالن ـ ـطـالق نـحـ ـ ـ ــو آفـ ـ ـ ــاق تـعـ ـ ـ ــامـل
جـ ــديـ ــدة ال ت ـطـ ــرح مـفهـ ــوم العــمل
احملــدد بـســاعــات بقــدر مــا تـتعــامل
مـع الـعـ ـ ـمـل م ـ ــن خـالل مـفـه ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الـت ــرابـط اإلن ـس ــانـي ،وق ــد حققـن ــا
نتائج طيبة يف العالقة بني املريض
وبيـنن ــا ألنن ــا ال نقع ضـمن الـبنــاء
اجمل ـ ــرد بل ضـمـن اإلحـ ـسـ ــاس بـ ــان
األلم الـذي يعـانـي منه املـريض هـو
من مـســؤوليـتنــا ،وعلـينــا أن نحـول
هذا األلم إلى ابـتسامة ثم دعاء ثم
محبة بني الطرفني.

أماكن االستـراحة ال تتوفـر فيها ما
يــدل علــى اسـمهــا ،بــاإلضــافــة إلــى
ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود أم ـ ـ ـ ــاك ــن انـ ـتـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار
للـم ــراجعـني..وهــذا مــا يــدعــو إلــى
بنـاء مـستـشفـى آخـر يـسع يف األقل
اكثــر من  200ســريــر وهــذا املـشــروع
ه ــو اآلن قـي ــد الـ ــدرس بعـ ــد أن رفع
مـن قبل مـديـر دائـرة صحـة كـربالء
إلـى الوزارة لتـي أكدت أيضـا وجوب
بنـاء مستـشفى جـديد .واعـتقد أنه
إذا مـ ــا ح ــصلـت املـ ــوافقـ ــة سـيـكـ ــون
املـ ـشـ ــروع ضـمـن خ ـطـ ــة عـ ــام ،2005
عندهـا سنبـدأ بالتـنسيق مع بلـدية
الهـنديـة من اجل تخـصيص قـطعة
ارض مب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــة ال تـقـل عـ ــن 7

دومنات.

مشكالت تبحث عن
معاجلة

جميع الـدوائـر تعـاني من مـشكالت
أصـبحـت مــزمـنــة..ومـنهــا الــدوائــر
ال ــصحـيـ ــة الـتــي يفـت ـ ــرض بهـ ــا أال
تـك ـ ــون م ـ ـش ـم ـ ــول ـ ــة بـ ـ ــاملع ـ ــوق ـ ــات أو
السلبـيات..وبعـد أن سقط التـمثال
ت ـ ـ ــوضـحــت ال ـ ـصـع ـ ـ ــوب ـ ـ ــات وب ـ ـ ــانــت
ال ـ ـ ـسـلـ ـبـ ـي ـ ـ ــات..يـق ـ ـ ــول ال ـ ـ ــدكـ ـت ـ ـ ــور
احلـ ـسـيـنـي :تـ ــوجـ ــد لـ ــديـن ـ ــا ثالث
م ـ ـشـ ـ ــاكل رئ ـي ـ ـسـ ـ ــة تل ــم تفـ ـ ــاص ــيل
الصعوبات كلهـا..أولها وهي مشكلة
كبيـرة تخص الكهـرباء،فـما مـوجود

احلاجة إلى
مستشفى آخر

يقـول الـدكتـور احلـسـينـي أن هنـاك
عــدة م ـش ــاريع مقـتــرحــة لـتـطــويــر
املـستشفـى منها مـشروع بنـاء عيادة
استـشـاريـة جـديـدة ومـشــروع بنـايـة
طـوارئ وصـالــة للعـمليـات ومخـازن
لألدويـة..ويـشيـر مـديـر املـستـشفـى
إل ــى م ــا يجــب أن يك ــون فـيق ــول أن
امل ــراجعـني اآلن اكـث ــر مـن ال ـس ــابق
عنـدمـا صـمم املـستـشفـى قـبل اكثـر
م ــن  25سـ ـن ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـلـه
مـستـشفـانـا كـسعـة إشغـال سـريـري
جتاوزت  %101لـذلك ترى انه حتى

لـدينـا عبـارة عن مـولـدة قيـاس 250
(كــي يف) وهـ ـ ــذه املـ ـ ــولـ ـ ــدة ال تــكفــي
ملــستـشفــى رئيـس ومـهم .ومـن اجل
معـاجلـة هـذه املـشكلـة قـمنـا بـشـراء
مـ ــولـ ــدة أخـ ــرى سعـ ــة ( 400كـي يف)
ونحــن اآلن بـ ـص ـ ــدد االن ــته ـ ــاء مــن
نـصبهـا .وقـد خـاطـبنـا دائـرة صحـة
كــربالء مـن اجل تــزويــدنــا مبــولــدة
ثالثة سعة ( 500كي يف) إضافة إلى
مطالبتنـا بتصليح املولـدة العاطلة
سعة ( 270كي يف) ألننا بحاجة إلى
خدماتها ما دامت الكهرباء لم تزل
تعـ ـ ــانــي مـ ـ ـشــكل ـ ـ ــة الق ـ ـ ــدرة علـ ـ ــى
االسـتمـرار.واملـشكلــة الثــانيـة يقـول
احلـ ـسـيـنـي..هـي مـ ـشـكلـ ــة اجملـ ــاري
التي تنقسـم إلى مشكلتني ،داخلية
ب ـ ــوج ـ ــود ان ـ ـس ـ ــدادات وخ ـ ــاص ـ ــة يف
الطـابق العلـوي ،ونحن اآلن بـصدد
مع ـ ــاجل ـ ــة ه ـ ــذه امل ـ ـشــكل ـ ــة بع ـ ــد أن
وصـلـ ــت امل ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــالـغ اخمل ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة
ملعاجلـتها..أما املشكلـة الثانية فهي
خارجيـة وهذه ليـست وليـدة أعمال
تابعـة إلى املـستشفـى ،إذ أن البنـاية
تقـع أصال حتـت م ـسـت ــوى ال ـش ــارع
الع ــام مم ــا يـجعل املـي ــاه اجل ــوفـي ــة
ومياه األمطـار تتسرب إلى ما حتت
املـستـشفـى .وقـد ولـدت لــدينـا هـذه
امل ـشـكل ــة عـمال إض ــافـي ــا بقـي ــامـن ــا
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ع ـمـل ـي ـ ـ ــات ال ـت ـن ـ ـظ ـيـف
األسـبـ ــوعـي وقـ ــد خـ ــاطـبـنـ ــا دائـ ــرة
اجملاري حلـل هذه اإلشكـاليـة واخذ
األمر علـى عاتقـها..فيمـا يقول عن
املــشكل ــة الث ــالثــة :أنه ــا تتـعلق مبــا
ميـكـن تـ ـسـمـيــته بـ ــاملـن ـ ــاقلـ ــة ،وهـي
مــشكلــة تخـص عمـليـة شـراء املـواد
التي يحتاجها املستشفى..ويضيف
احلــسيـني :ان هــذه املــشكلــة حتــدد
عـملنا وجتـعلنا يف حـالة انـتظار إذا
مـ ـ ـ ــا أردنـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــا م ــن
مــؤسسـات الـدولـة ،فـإذا مـا اعتـذرت
هـذه املؤسسـة أو تلك لعدم تـوفر ما
نحـت ــاجه ك ــان علـيـنــا إرســال كـتــاب
اعتــذار لـنتـمكـن بعــده ــا من شــراء
املـ ــادة مـن الـ ـسـ ــوق احمللـيـ ــة .وهـ ــذا
يع ــرقل عـملـن ــا خ ــاص ــة م ــا يـتـعلق
ب ــاملـ ــواد الغ ــذائـي ــة اجل ــافـ ــة ونحـن
مـحـ ـ ـ ــددون ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرائـهـ ـ ـ ــا م ــن وزارة
ال ــتج ـ ــارة..إن ه ـ ــذه امل ـ ـشــكل ـ ــة تـقع

الــذي حتــدث لنــا عن حــالــة غــريبــة
م ـ ــرت به حـيـث قـ ــال :نـقلـت احـ ــدى
نـســاء اجليـران إلـى املـستـشفـى بعـد
ان كــانـت بحــالــة مخ ــاض وبيـنمــا
انـا كـذلك حـصل اختنـاق مفـاجئ
يف اجل ـسـ ــر وتعـ ــذرت علــي الع ــودة
إل ــى ال ــوراء او الـتق ــدم إل ــى ام ــام
وبع ــد ت ــأخـي ــر دام اكـث ــر مـن ثالث
سـ ــاعـ ــات ولـ ــدت امل ـ ــرأة طفـلهـ ــا يف
السيارة..
وهــو االن يف حــالــة جـيــدة ك ــذلك
امه وهلل احلـم ـ ــد ..علـم ـ ـاً ان مــثل
هذه احلوادث تتكرر باستمرار..

كربالء  /املدى
انتصار السعداوي
تصوير -جنم عبد خضير
ضـمـن ال ــروتـني وضـمـن م ــا ي ـطـلق
عليه (كتـابنـا وكتـابكم) التـي أخرت
حـت ــى تــصلـيـح األجهـ ــزة العـ ــاطل ــة
ك ـ ـ ـ ــأجـه ـ ـ ـ ــزة الـ ـت ـكـ ـيـ ـيـف يف غ ـ ـ ـ ــرف
امل ــرض ــى..وهـن ــاك م ـشـكل ــة أخ ــرى
يعـتبـرهـا الــدكتـور احلـسيـني رابعـة
وهـي قل ــة املالك اخلــدمـي ،ول ــذلك
جلـأت إدارة املـستـشفـى إلـى تـشغيل
الـعمــال بـطــريقــة األجــرة اليــوميــة
ومقـ ــدارهـ ــا  ،2000ديـنـ ــار إال انه مت
إيقاف التـشغيل يف الفتـرة األخيرة
كمــا يقــول احلــسيـني ويـضـيف انه
مت طـ ــرح املـ ــوض ـ ــوع علـ ــى الـ ـسـيـ ــد
الـ ــوزيـ ــر وح ــصلـت امل ـ ــوافق ـ ــة علـ ــى
ال ـتـ ـ ــشغ ـيـل وعلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور
بطريقة نظام العقود.

ما تقدمه املنظمات
اإلنسانية

شهــد الــواقع الـصـحي تـســابق ـاً من
قـبل املنـظمـات اإلنـســانيــة لتقـدمي
املـســاعــدة لهــا بــاعـتبــارهــا متـصلــة
بــصحـ ــة اإلنـ ـسـ ــان..لـ ــذلـك شــملـت
جـمـيع املــؤس ـســات الـصحـي ــة بهــذه
املـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـتــي ال يع ـ ــرفه ـ ــا إال
العـ ـ ــامل ـ ــون فــيهـ ـ ــا..يق ـ ــول م ـ ــدي ـ ــر
مستشفـى الهندية :ان ما يصل من
أدويـ ــة ومع ــدات عـن طـ ــريق الـهالل
األحمــر ي ــذهب إلــى املــستــوصفــات
اخليــريــة وليـس إلــى املــستـشـفيــات
الـتـي هـي بحــاجــة إلـيهــا اكـثــر مـن
املـستوصفـات .وخاصـة فيمـا يتعلق
بـاألجهـزة الـتي ال يعـرف العـاملـون
هـن ــاك كــيفـي ــة ت ــشغـيـلهـ ــا ،أو انهـم
يالق ــون صع ــوب ــة وب ــالـت ــالــي تك ــون
عـ ــدميـ ــة الفـ ــائـ ــدة..ويـتـ ـسـ ــاءل مـ ــا
حـ ــاجـ ــة هـ ــذه املـ ـسـتـ ــوصفـ ــات إلـ ــى
أجهــزة االيكــو اخلــاصــة بــالقـلب أو
األشعــة أو ال ـســونــار ؟ ويـضـيف :إن
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األجـهـ ـ ـ ـ ـ ــزة حت ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاجـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
املـ ـسـت ــشفـيـ ــات الـتـي يـ ــرقـ ــد فــيهـ ــا
املـ ــرض ـ ــى وبع ــضهــم بحـ ــاجـ ــة إلـ ــى
إج ـ ــراء عــملـي ـ ــات ،وه ـ ــذه األجه ـ ــزة
تـدخل ضـمن حـاجـة املـريـض إليهـا
يف هذا األمر.

تـــــــأجـــيـل ايـقـــــــاف الـــتـجـــــــاوزات اليـــــــؤجـل خمـــــــاطـــــــرهـــــــا
الــتج ـ ــاوزات يف الـ ـش ـ ــارع الع ـ ــراقـي ص ـ ــارت
ظـاهـرة شبـه اعتيـاديـة وهي يف الـوقت ذاته
م ـشـكلــة تــؤرق املــواطـن ،وقــد ت ــوصله إلــى
درجـ ــة الـيـ ــأس ،وقـ ــد يـ ــدفـعه هـ ــذا الـيـ ــأس
للــتج ــاوز ضـمـنـي ـ ـاً يف مح ــاول ــة حلـم ــاي ــة
حق ــوقه وه ــو بهــذا يــصحح خـط ــأ بخـطــأ
أكبر منه!
وجمـيعنــا يعلـم ان اكثـر الـدوائـر املـسـؤولـة
عـن رصـ ــد مـتـ ــابعـ ــة هـ ــذه الــتجـ ــاوزات هـي
البلـديـات .فـالتجـاوز علـى اراضـي البلـديـة
الــسكـنيــة والـتجــاريــة والــصن ــاعي ــة يتـبعه
جتــاوز علــى حـصــة املــواطن مـن الكهــربــاء
وامل ــاء واخل ــدم ــات الـبل ــدي ــة االخ ــرى ه ــذا

اضــافــة إلــى اخملــاطــر الـتـي يـتع ــرض لهــا
املواطن ،واملنطقة جراء هذه التجاوزات.
ويف لقـ ــاء مع ال ـسـيـ ــد محـم ــود رزاق وكـيل
مـديـر بلـديـة كـربالء عـن آليـة ايقـاف هـذه
التجاوزات حتدث قائالً:
ان رصد التجـاوزات بواسطة رجال البلدية
يـليهـا الـتبـليغ بـواسـطـة الـشـرطـة ..حـيث
ميــنع املــتجـ ــاوز سـتـ ــة اشهـ ــر مـ ــدة اللغـ ــاء
التجاوز.
وبرغم ان الفترة طويلة جداً ..اال ان رحلة
التجـاوزات قـد مـر عليهـا عـام ونصف ،دون
اج ـ ـ ــراء فـعلــي مــن أي دائـ ـ ـ ــرة ذات عالق ـ ـ ــة
بالتجاوز.

فـاملتجاوزون منهـمكون ومستـمرون يف بناء
الــدور والعمــارات واجملمعــات التجـاريـة يف
ك ـ ــربالء .والـ ـسـمـ ــاسـ ــرة (يـ ـسـتـ ــرزقـ ــون) يف
التــوسط والـبيع والـشــراء والتــأجيـر يف ان
سـ ـ ـ ــوق (حـ ـ ـ ــواس ــم الـعـقـ ـ ـ ــارات) اصـ ـبـح لـه
(سمعة) معروفة يف كربالء.
ويف قـضاء الهـنديـة اكبـر اقضيـة احملافـظة
رافقنا املهندس سعد فدعوس عباس مدير
كهـربــاء الهنـديـة إلـى شـارع .ع) وهـو شـارع
صـنـ ــاعـي جتـ ــاري ،حـيـث عــملـيـ ــة الـبـنـ ــاء
واالعمار العشوائي قـائمة على قدمٍ وساق،
وحتـت اسالك الــضغــط العــالـي مـبــاشــرة.
حيث ان أي شـرارة او شحـنة كـهربـائيـة من

حـداد او فـيتــر سيـارات او دار سـكن ،كــافيـة
لـتعـطـيل كهــربــاء مــديـن ــة بك ــاملهــا .هــذا
اضـافـة إلـى احلــرائق الـتي نـشـأت بــالفعل
وقد تنشأ مرة أخرى يف املستقبل.
امـ ــا عـن جتـ ــاوز املـن ـظـمـ ــات واجلــمعـيـ ــات
واالحــزاب علــى امالك الــدولــة فحــدث وال
ح ــرج ،ولـ ــو ان بعــض الـتج ــاوزات ال ت ــؤث ــر
بصــورة مبـاشـرة علــى حيـاة املــواطن ولـكن
التغـاضي عنـها ..فـأن البعض اآلخـر منـها
ي ـ ـشــكل خـ ـط ـ ــورة م ـب ـ ــاشـ ـ ــرة عل ـ ــى ح ـي ـ ــاة
امل ـ ـ ــواطــن ..او صـح ـتـه .وه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا يـجــب
الوقوف عنده.
فهل يـكفـي رصــد الـتج ــاوزات وادراجهــا يف

قـ ــوائـم ورفـعهـ ــا إلـ ــى الـ ــوزارات اخملـت ـصـ ــة
النتظـار التعليـمات بعـد عدة سـنوات؟ .اال
ميـكن تـشـكيـل جلنــة مــوسعــة مـن مجلـس
احملـافظـة او القـضاء ،والـشرطـة ،واحلرس
الوطـني ،ومنـدوبني مـن الدوائـر اخملتـصة،
الـبلديـة والكهربـاء واملاء ،والقـائممقـامية،
وتفعيل هـذه اللجنة اليقـاف التجاوزات او
ايق ــاف ال ـش ــروع به ــا عل ــى األقل مـن قـبل
اآلخرين.
فـإلى مـتى تسـيطر املـواطن املتضـرر صدور
قانون يحمي حقوقه؟
رمبا إلى ان يجـد املتجاوز قانـونا خاصا به
يحمي جتاوزه.

كـ ـ ـ ـ ــان حـلـ ــم وزارة اإلســكـ ـ ـ ـ ــان
العراقية قبل انـتقال السيادة
إلــى العــراقـيني مـشــروع بنــاء
ملـي ــون وحـ ــدة سكـنـي ــة ،وق ــد
بقـي ذلك ،إلـى حــد بعيـد ،يف
إهـاب احلـلم .ويف هـذه األيـام
تناقلت وسائل اإلعالم املرئية
وامل ـسـم ــوعـ ــة واملق ــروءة خـب ــر
تخ ـصـيــص عـ ـش ـ ــرات اآلالف
مـ ــن الـق ـ ـ ـطـع ال ـ ـ ـ ـس ـك ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
لـت ــوزيـعهـ ــا علـ ــى الع ــراقـيـني
ال ـ ــذيــن ال مي ــتلـك ـ ــون ش ـب ـ ــراً
واحـداً من أرض وطـنهم .ومـا
نخـ ـشـ ــاه هـ ــو أن يــبقـ ــى هـ ــذا
أيـ ــضـ ـ ـ ـاً يف إط ـ ـ ــار احلـلــم ،وال
يتحـول إلـى واقع .أو أن تـوزع
األراضـي يف مـن ــاطـق بعـي ــدة،
تبقـى لسـنوات طـويلـة بال أي
حـ ــظ مــن احلـ ــص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى
اخلدمات العامة.
لــم تــنب مـ ـ ــدنــن ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى وفق
تخــطيــط عمــراني وحـضــري
سل ـيــم ،وم ـ ــا زالــت املـ ــشـ ـ ــاريع
التـي تنجـز هنـا وهنـاك علـى
قل ــته ـ ــا ت ـ ــوحــي وك ـ ــأن ـن ـ ــا لــم
نـتخلـص بعــد مـن الفــوضــى
الـتي كـانـت سمـة تـوسع املـدن
يف الـعـه ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــابـق ـ ـ ـ ـ ــة.
فـ ــاحل ـ ــدائق تـ ـشـيـ ــد يف غـيـ ــر
أم ــاكـنه ــا املالئـم ــة واألراضـي
ت ـ ـ ــوزع ألغ ـ ـ ــراض ال ـبــن ـ ـ ــاء يف
أمـ ـ ــاكــن نـ ـ ــائــيـ ـ ــة مــن دون أي
تصـور مـسـبق عمّــا حتتـاجهـا
مـن خدمـات (مدارس ومـراكز
صـح ــي ـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات لـع ــب
وحـ ـ ــدائـق الخ) نـ ـ ــاه ـيـك عــن
جتـ ـ ــاوزات املـ ـ ــواط ـن ــني علـ ـ ــى
األراضـي اخملـصـصــة إلقــامــة
املـراكـز اخلـدميـة والتـرفيهيـة
مع غياب الرقابة ،وتشييدهم
لدور سكنـية عليهـا تفتقر ،ال
إلـى الـسمـة اجلمـاليــة فقط،
وإمن ـ ــا للـ ـشـ ــروط ال ــصحـيـ ــة
املالئمة.
من ــذ وقت مـبكــر تـنبـهت دول
كـثيــرة ومنهــا دول من العـالم
الـ ــث ـ ـ ـ ـ ــالـ ــث إل ـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـتـخـ ـ ـطـ ـي ـ ــط احل ـ ــض ـ ـ ـ ــري،
وقـطعت أشـواط ـاً مهمـة علـى
طـريق تنـظيم وإعـادة تنـظيم
مــدنه ــا الكـبـيــرة ،وجـعلهــا يف
مـستــوى عمــراني الئق .وذات
مــرة حــدثـني صــديق لـي عن
اشـتغــالـه يف بنــاء حـي سكـني
يف إح ـ ــدى دول اخللــيج ،قــبل
أكــث ـ ـ ــر مــن ربـع ق ـ ـ ــرن ،ح ـيــث
جــرى البـدء بـاملـشــروع بحفـر
اجملـ ــاري ومـ ــد شـبـكـ ــات املـ ــاء
والكهـربـاء والهـاتف ،وتـشييـد
احلـ ــدائق وامل ــدارس وامل ــراك ــز
الــصحـي ــة ومـ ــرافق خ ــدمـي ــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ـبــل أن تــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الــسلـط ــات اخملتـص ــة بتــوزيع
األراضي علـى مـواطنيهـا .أي
أن امل ــواطـن يف ه ــذه احل ــال ــة
ي ـ ــش ـ ـ ــرع ب ـبــن ـ ـ ــاء ب ـي ــته وه ـ ـ ــو
مـطمئن إلـى وجود اخلـدمات
كافة حتت تصرفه.
ترى ما الذي مينعنا اآلن من
ال ــتفـكــيـ ـ ــر يف هـ ـ ــذا االجتـ ـ ــاه
والـب ــدء بـتخـطـيـط عـم ــرانـي
حضـري من منـظور حـضاري
متقـدم ملــدن وأحيـاء جـديـدة
وضـمـ ــان وصـ ــول اخلـ ــدمـ ــات
إلــيه ـ ــا قــبل تـ ـ ــوزيع األراضــي
على أن يأخـذ اخملطط بنظر
االعـتبـار الـزيـادة املــرتقبـة يف
عـ ــدد الـ ـسـكـ ــان والـت ـ ــوسع يف
االحـتيــاجــات املــستـقبـليــة يف
مخـتـلف بـنـ ــود اخلـ ــدمـ ــات؟.
وإالّ فإن عدداً آخـر من أحياء
الـه ـ ـ ــام ـ ــش س ـيـ ــض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ــى
م ـث ـيـالته ـ ـ ــا ..تلـك األحــيـ ـ ــاء
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــوح ــي ب ـ ـ ـ ــال ــب ـ ـ ـ ــؤس
وال ـتـخلـف ،وميل ـ ــؤه ـ ــا أن ـ ــاس
ن ــاقـم ــون ،يــشع ــرون ب ــالــظلـم
واإلحـب ــاط .ويف ت ــسعـيـنـي ــات
احل ـصـ ــار ،وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن
إجــراءات املـنع الـصــارمــة قــام
مـ ــا لـكـ ــو دور يف مــثل هـ ــذه
األ حـيـ ــاء بــت هـ ــدمي دور هـم
و ب ــيع ـم ـ ــواد ا ل ـبـ ــن ـ ــاء مــن
شـيــش وأ بــواب و شـيــا بـيك
و طــا بــوق ألن مــا يـج نــونه
مـن بـيـع ت لـك ا ملـ ــواد كـ ــان
أ كـب ـ ــر مـن ثـمـن بـي ـ ــوت هـم
نفسها.
إن مـن يـ ــر ســم م خ ـط ـط ـ ـا ً
ج ـ ــديـ ـ ــد ،أو
حلــي سـك ـنــي ـ
مــد يـنــة جــد ي ــدة ع لـيه أن
ـمي ـ ـ ـ ـتـ ـل ـ ــك ،ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـال ً عـ ـ ـ ــن
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ هــالت ا لـ ــف ـ ـ ــن ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وا لـهـ ــن ـ ـ ــد سـ ــي ـ ـ ــة ا لـالزمـ ـ ـ ــة،
حـ ـس ـ ـا ً جـمـ ــا لـي ـ ـا ً عـ ــا لـي ـ ـا ً،
ورؤ يــة مــس تـق بـل يــة نــا فــذة
لـت ك ــون م ــد نـن ــا م ع ــا ص ــرة
ح ــق ـ ـ ـ ـا ً ،و ل ــه ـ ـ ـ ــا ن ـكـهـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
املتفردة.

