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بني إحلاح املرضى وتهديد اللجان الطبية ويأس مكتب االغاثة يف وزارة الصحة

إجراءات ال طائل منها يف طلبات العالج خارج العراق..

بغداد -ماجد موجد
ما الـذي يفعله املـواطن عنـدما يبـتلى بعـاهةدائـمية
او مرض مزمن يتعذر عالجه داخل البلد ،وال سيما
اذا ك ــان ذلك املــواطـن ممـن اصـيـب اوالً ب ــداء الفقــر
وليـس مبقدروه ان يـسافـر على حـسابه اخلـاص الى
الـبل ــد ال ــذي يـت ــوف ــر فـيـه عالجه؟ االم ــر املفـت ــرض
يق ــول ،ان امل ــريــض علــيه ان يخـضـع للجـن ــة طـبـي ــة
تــؤكــد ان حــالـتـه ال ميكـن عالجهــا اال خــارج الـبلــد
ومـن ثـم ي ــذهـب تق ــري ــر الـلجـن ــة مـع بعــض االوراق
واملـسـتمـسكـات الــى مكـتب االغـاثــة الطـبيـة يف وزارة
الـصحـة وهــذا املكـتب يقـوم بعـرض تقـاريـر املـرضـى
علــى املنـظمـات االنـســانيـة او ان هــذه املنـظمــات هي
التـي تقوم بطلـب احلاالت التي تـرى انها قـادرة على
ايفـادها إلـى البلـد الذي يقـوم بعالجـها علـى نفقته
أو نفقـة املنـظمـة وعلـى الــرغم من ان وصـول تقـريـر
امل ــريـض الـ ــى مكـتـب االغ ــاث ــة بح ــاج ــة ال ــى وقـت و
(مـص ــروف) ليـس ب ــالقلـيل اال ان ذلـك ليـس وحــده
املشكلة ،فقد يصل تقرير املريض واوراقه الى مكتب
االغـ ــاثـ ــة مبـ ــدة ال تــتعـ ــدى ال ــشهـ ــر اال ان بقـ ــاءه يف
املكـتـب ب ــانـتـظ ــار طلـب املـنـظـم ــات االن ـس ــانـي ــة ق ــد
يـستغـرق سنـوات ..نعـم سنـوات ،ليـس هـذا فـقط بل
قــد ال يحـصل علــى نتـيجــة قـط من ذلـك االنتـظــار
الـط ــويل وهــو مــا تـبـني لكـثـيــر مـن املــرضــى الــذيـن
أودعــوا تقــاريــرهـم وأوراقهـم يف مكـتب االغــاثــة بعــد
جهـ ــود ونـفقـ ــات وحــيلـ ــة ومـنـ ــاورة حـ ــاملـني بـلحــظـ ــة
صعودهم الـى طائـرة لندن او امـريكا او هـونغ كونغ،
وهـي فرصة للعالج والسـياحة مجانـاً ..هذا هو حلم
املـراجـعني الــى اللجـان الـطـبيــة ومكـتب االغـاثـة يف
وزارة الصحة.
ولكـي نقف علــى واقع هــذه (احلكــاي ــة العجــائـبيــة)
ارت ــأين ــا ان نبـحث يف فـصــولهــا وأصــوله ــا عبــر هــذا
التحقيق الذي بدأناها اوالً مبسؤولة مكتب االغاثة
يف وزارة الـصحــة وس ــألنــاه عـن طبـيعــة عـمل املكـتب
وما اخلدمات التي يقدمها للمواطنني فقالت:

وعود وانتظار بال جدوى

يقـوم عـمل املـكتـب علـى تـصنـيف احلـاالت املــرضيـة
املـ ـ ـس ــتعـ ـصــيـ ـ ــة أي ال ـتــي ال ميـكــن عـالجه ـ ـ ــا داخل
الـبلد..وتنظـيم ملفات مخـصصة لـذلك بانتـظار ما
تـطلـبه املنـظمــات الطـبيـة العـامليـة من احلـاالت ،ثم
نق ــوم ب ــرفـع امللف ــات اخل ــاص ــة بـتـلك احل ــاالت ال ــى
املنـظمـة املـعنيـة ونبقـى بـانـتظـار إشعـارنـا مـن قبلهـا
لـنقــوم نـحن بــدورنــا بــإشعــار املــريـض الجل تهـيئـته
نفــسيـا ومــرافقه للـسفـر الـى الـدولــة التـي تقـررهـا
املنظمة.
* وكيف يتـم تشخـيص حـالـة املـريض وحـاجته الـى
العالج خارج البلد؟
ـ نحن نعـتمـد علـى تقـريـر مـديـريـة اللجــان الطـبيـة
بعـد ان يكـون املـريض قـد خـضع للجنـة متخـصصـة
من االطباء يقررون على أساس فحوصهم ان حالته

ومـدى فائـدة ذلك الطلب؟ فـقالت :االحـاالت تأتـينا
مـن جهــات مخـتلفــة ونحـن نقــوم بــإرســال املــريـض
احملـال الينـا حـسب حـالته الـصحيـة الـى مسـتشفـى
مـتخصـص من اجل عـرضه علـى جلنــة طبيـة تـؤكـد
ح ــاجـته ال ــى الـعالج خ ــارج الـبل ــد وعـ ــدم امك ــانـي ــة
عالجه يف مــستـشـفي ــاتنــا رغـم ان بعـض احلــاالت ال
تـ ـسـتـ ــوجـب ذلـك ولـكـنـنـ ــا نـ ـسـي ـ ــر طلــبهـم نـتــيجـ ــة
إلحلـ ـ ــاحهــم ال ـ ــذي ال طـ ـ ــائل م ــنه امـ ـ ــام احلقـ ـ ــائق
الـ ـط ـبــي ـ ـ ــة ،ونحــن نـعلــم ان الـلجـ ـ ــان الـ ـط ـبــيـ ـ ــة يف
املـستــشفيــات هي االخــرى تتعـرض إلحلـاح املــريض
الــذي يـصل الــى حــد الـتهــديــد مـن اجل احلـصــول
عـلى تقـرير يفـيد بعـرضه علـى املنظـمات االنـسانـية
ونحـن بـ ــدورن ـ ــا نقـ ــوم بـت ـصـنـيـف مع ـ ــاملـ ــة ك ـ ــاملـ ــة
للـم ــريــض وهـي الـتق ــري ــر ال ـطـبـي وامل ـسـتـم ــسك ــات
الـ ــشخ ـصـيـ ــة مـثـل شهـ ــادة اجلـنـ ـسـيـ ــة والـبــطـ ــاقـ ــة
الشخصيـة وأربع صور والبطـاقة التمـوينية وبـطاقة
ال ــسكـن وص ــورة عـن ج ــواز ال ــسف ــر ان وج ــد ،وه ــذه
امل ـسـتـمــسك ــات تخـص املــريـض وامل ــرافق لـه مع ملء
اسـتـمــارة خــاصــة ب ــاللغـتـني االنـكلـيــزي ــة والعــربـيــة
وجتـمع ه ــذه ال ــوث ــائـق يف ملف وت ــرسل ال ــى مكـتـب
االغـاثـة ويبقـى املـريض يـراجع الـى ان يـحصل علـى
منـظمـة تطـلب مثل حـالته ،ويف حـالـة حصـول ذلك
فـ ــإن املكـتـب علـيه ان يـتــصل ب ــامل ــريــض لكـي يهـيـئ
نفـسه ومــرافقه ،ولكـن حتـى الـلحظـة لم نـسـمع عن
ايـة منـظمـة اخـذت مـريضـاً لعالجه يف اخلـارج ،رغم
ذلك فــإن امل ــواطن مــا زال يـتلهـف وبكل الـط ــرق من
اجل اجـ ــراء مــثل هـ ــذه املعـ ــاملـ ــة املـكـلفـ ــة الـتــي بال
طائل.

 5000حالة مرضية تنتظر قرارات املنظمات االنسانية للعالج
تتـطلـب العالج يف اخلــارج ،غيــر اننـا نفـاجــأ ببـعض
احلـاالت املــرضيـة الـتي تـرسل الـينــا ليــست بحـاجـة
الـ ــى العالج خ ــارج الـبل ــد بل بـ ــاالمكـ ــان عالجه ــا يف
مـستـشفيـاتنـا ،ولكن عـلمنـا من مـديـريـة اللجـان ان
بعـض املــرضــى يــضغـط ــون علــى االطـب ــاء املقــرريـن
بطـرق مختـلفة يـصل اغلبهـا الى الـتهديـد من اجل
كـتـ ــابـ ــة تقـ ــريـ ــر يفـيـ ــد بعـ ــرضهــم علـ ــى املـن ـظـمـ ــات
اإلن ـس ــانـي ــة ،وال ــواقع ان امل ــرضـ ــى يقع ــون يف تـص ــور
خاطـئ هو انهـم ما ان يحـصلوا عـلى تقـرير الـلجان
الـطـبـيــة واالطـبــاء املـتخـصـصـني بـض ــرورة عالجهـم
خــارج البلـد فــإن هنـاك طـائـرة بـانـتظـارهـم غيـر ان
احلقيقـة ليست هكـذا واملسألـة معقدة وبحـاجة الى
وقـت ط ــويـل للحـصـ ــول عل ــى ه ــذا االمـتـيـ ــاز ،بل ان
اغلـب املرضـى لم تتقـبلهم املـنظمـات النهـم يرون ان
حـاالتهم ميـكن عالجهـا داخل البلـد وهـو مـا تـوصي
به املنظـمة ويذهـب االنتظار سـدى ،ذلك ان االطباء
ال ـ ــذيــن يق ـ ــوم ـ ــون بـفحــص اوراق امل ـ ــري ــض يف تلـك
املنظمات يعرفون متامـاً مدى امكانية اطباء العراق

ومـستـشفيـاته ،بــاملنــاسبـة انـا احتـدث عـن املنـظمـات
رغم انهـا لـم تطلـب من مكـتبنـا أيـة حـالـة منـذ اكثـر
من عام.

السبب يف الوضع االمني

*وكـم ع ــدد احل ــاالت الـتـي حـظـيـت بـ ــالعالج خ ــارج
البلد؟
 انه امـر مـؤسف ان اقـول ان لـدينـا ( )5000خمـسـةآالف ملف حلــاالت م ــرضيــة مخـتلفــة مـنه ــا عيــون
ومنهـا امـراض دم واطفــال وغيـرهـا ،انهــا تنـتظـر يف
الدواليب وقد فات على اغلبها اكثر من عام من دون
ان يـصلهـا نـور املتـابعـة او الطـلب من ايـة جهـة ،قبل
مـدة تـزيــد علـى الـشهـريـن طلـبت احــدى املنـظمـات
االمريكـية ومكـتبها يف (رام اهلل) حـاالت مرضـية من
االطفــال ف ــأرسلـن ــا لهـم ( )300حــالــة والــى االن لـم
يــردنــا جــواب مـنهـم .لقــد ارسـلن ــا امللفــات اخلــاصــة
بــاملــرضــى عل ــى امل ان تهـيئـتهـم للــسفــر ولـكن دون
فــائــدة ســوى االنـتـظــار وهـنــاك ايـض ـاً سـبع حــاالت

البطالة العسكرية تتقدم الصفوف

كابوس البطالة يؤرق االف املواطنني يف املوصل

املوصل  /مكتب املدى /
باسل طاقة

تع ـ ــد ال ـبـ ـط ـ ــال ـ ــة مــن امل ـ ـشــكالت
الـك ـب ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي يعـ ـ ــانــي م ــنهـ ـ ــا
اجملـ ـتـ ـمـع الـعـ ـ ـ ــراق ــي يف الـ ـ ـ ــوق ــت
احلاضر وهذه املشـكلة تؤثر سلبا
ليـس فقط على الطاقـة البشرية
وامنـ ــا علـ ــى مجـمل الـن ـش ــاط ــات
الـسياسية يف العـراق وتهدد ايضا
البنـاء الدميقراطـي وتعيق النمو
االقتصـادي وتعطي فـرصة كـبيرة
للـتوتر الداخلي ان يـنمو ويتطور
الى مـعضالت شتى يـصعب حلها
على املدى املنظور.
البطالة يف العراق ازدادت مبعدل
لـم يعهده البلـد وذلك يف اعقاب
االح ــداث الـتـي ادت ال ــى انهـي ــار
ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ـ ــابـق و م ـ ـ ــا حلـق
املــؤسسـات احلكـوميـة من تـدميـر
وسـلب ونـهب وايـضــا م ــا نتـج عن
ع ــمل ـيـ ـ ــة الغـ ـ ــاء بع ــض ال ـ ــوزارات
وتـســريح مـنتـسـبيهــا ومنهـا وزارة
ال ــدف ــاع و حل اجلـي ــش الع ــراقـي
الـ ـس ـ ــابق وقـ ــد سـ ــاهـمـت االزمـ ــة
االمـنـيــة الـتـي رافقـت الـتحــوالت
الـسيـاسيـة الكثـر من عـام ونصف
يف مضـاعفـة عـدد العــاطلني ويف
جتميد احللول.

االثر االجتماعي والنفسي

وملعـرفــة التــأثيـرات االجـتمــاعيـة
والنفـسيـة ملـشكلـة الـبطـالـة علـى
اجملتمع الـتقينـا بالـدكتـور موفق
ويسـي التــدريسـي يف كليـة االداب
قسم االجتماع يف جامعة املوصل
الذي قـال  :البـطالـة مشـكلة ذات
طـبــيعـ ــة اجـتـمـ ــاعـيـ ــة كـمـ ــا هـي
اقتـصــاديــة فــاحللقــة االولــى من
سلـسلـة تــأثيــراتهــا تبــدأ بفقـدان
مـ ـ ـ ـ ــورد الـع ـ ـيـ ـ ـ ــش او انـه ي ـكـ ـ ـ ـ ــون
مـتقــطع ــا وال يفـي ب ــاملـتــطلـب ــات
الـ ـ ـض ـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ــة وم ــن ث ــم ت ـ ـ ـ ــات ــي
املـشـكالت؛ اولهــا مــشكلــة الـسـكن
والقدرة علـى تأمينه ثم مشكالت
الـغذاء الالزم الـذي ينعكـس على
صح ـ ــة العـ ــاطـل وصحـ ــة اس ـ ــرته
وفقــدانـهم فــرص الـتعلـيم الــذي
يـنتـج عنـه ضيـاع فــرص اكتـسـاب
امله ـ ـ ــارات الالزمـ ـ ــة لـلع ــمل ممـ ـ ــا
يـ ـ ــؤدي بـ ـ ــال ـتـ ـ ــالــي الـ ـ ــى ت ـ ـ ــراجع
امك ــانـي ــة احلـص ــول عل ــى ف ــرص
عمل جيـدة وهذا يعني املزيد من
االخفـاق يف احلصـول علـى سكن
مـنــاسـب وغــذاء مـنــاسـب وتعلـيـم
وصح ـ ــة م ـن ـ ــاس ـبــني ممـ ـ ــا يع ـنــي
املــزيــد مـن فقــدان ف ــرص العـمل
وهك ــذا يـ ــدور العـ ــاطل يف حـلق ــة
جه ـن ـم ـي ـ ــة تـ ـض ـيـق علــيه ش ـي ـئ ـ ــا
فـ ـشـيـئـ ــا وبـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد فـ ــان ذلـك
يـنعكـس سـلبــا علــى عالقــاته مع
االخــريـن حـيـث تـت ـسـم بــالـتــوتــر
والقلق وكثـرة املشـاحنـات فال هـو
يـستـطيع تـوفيــر املطلـوب وال هـو

يــستـطـيع ان يـسـكت االف ــواه من
ح ــوله فـتـب ــدأ امل ـش ــاج ــرات داخل
االس ــرة والـتـي ع ــادة م ــاتـنـعكــس
عل ـ ــى شــكل مــن اشـكـ ـ ــال الع ــنف
ورمبــا تـصل الــى حــد االنفـصــال
وحتـطـيـم االســرة .امــا تــاثـيــرات
البـطــالــة علــى اجلــانب الـنفــسي
فـمـ ـشـكـالتهـ ــا تـ ــؤدي ال ـ ــى القـلق
فــضال عـن ضـعف تقــديــر الــذات
والشعـور بالنقص جتـاه االخرين
وم ـ ـ ـ ــايـ ـت ـ ـ ـ ــرت ــب عـل ـ ـ ـ ــى ذلــك م ــن
انسـحاب عن احلياة االجـتماعية
بــاالضــافــة الــى مـشـكالت اخــرى
مـثل الفـراغ الـذي قـد يـدفع الـى
وسـائـل غيـر مـقبـولـة اجـتمــاعيـا
لـل ـ ـتـخـل ـ ــص م ـ ـنـه ومـ ــن ضـغ ـ ــط
امل ـ ـ ـ ـش ـكـالت بـ ـ ـ ـ ــاالجتـ ـ ـ ـ ــاه نـحـ ـ ـ ـ ــو
املـ ـشـ ــروبـ ــات املـ ـسـكـ ــرة او االدويـ ــة
املهدئة وهذا االمر يؤدي بالتالي
الــى اجلــرمي ــة والعــنف وتهــديــد
امن اجملتمع.

البطالةالعسكرية

ادى قـ ــرار حل اجلـي ــش الع ــراقـي
السابق الى زيـادة كبيرة يف اعداد
العــاطلـني عـن العـمل يف العــراق
ولكن تـاثيره علـى مدينـة املوصل
ك ــان مـض ــاعف ــا ب ــالـنـظـ ــر للع ــدد
الكبيـر من املتطوعني يف اجليش
الـ ـسـ ــابق مـن اه ــالــي مح ــاف ـظ ــة
نينوى.
يقـ ـ ــول الـ ـ ـس ـيـ ـ ــد (فـ ـ ــواز اح ـمـ ـ ــد
مـحـ ـمـ ـ ـ ــد) عـقـ ـيـ ـ ـ ــد يف اجلـ ـيـ ـ ــش
الـ ـسـ ــابق ان عـ ــدد ال ـضـبـ ــاط مـن
اهالـي محافـظة نـينوى كـان اكثر
مـ ــن ( )20000ضـ ـ ـ ـ ــاب ـ ــط وعـ ـ ـ ـ ــدد
املـتـط ــوعـني وامل ــراتـب مـن اه ــالـي
احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة يـ ـبـلـغ اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن
( )80000مـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــوع وبـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة
حـسـابيـة بـسـيطـة يتـبني ان عـدد
املـتضـررين من قـرار حل اجلـيش
ال ـس ــابق يف امل ــوصل وحــدهــا هــو

بحـدود نـصف مليـون مـواطن اذا
اعتبرنـا ان لكل فرد عائلة مكونة
مـن خـم ـس ــة اف ــراد وه ــذا ال ــرقـم
ميــثل خـم ــس سكـ ــان مح ــاف ـظ ــة
نينوى تقريبا.

تعدد (املساطر)

م ــن الـ ـ ـ ـسـهـل ج ـ ـ ـ ــدا ان تـلـ ـتـق ــي
ب ـ ــالع ـ ــاطلـني يف شـ ــوارع امل ـ ــوصل
واس ــواقه ــا فهـم ش ــريح ــة كـبـي ــرة
ومـن ال ــسهل متـيـي ــزهـم .ال ـسـي ــد
نـ ـ ــاظ ــم خل ــيل ( )33س ـنـ ـ ــة قـ ـ ــال
لل ـم ـ ـ ــدى  :تخـ ـ ــرجــت يف مـعهـ ـ ــد
الـتـكــنلـ ــوجـيـ ــا ع ـ ــام  1995وبعـ ــد
اكـمـ ــالـي اخلـ ــدم ـ ــة العـ ـسـكـ ــريـ ــة
حــاولت ان اعـمل يف بعـض دوائـر
الـدولـة بــرغم قلـة الـراتب انـذاك
ولـك ـن ـنــي لــم افـلح يف احلـ ـص ـ ــول
علــى وظيفـة منـاسبـة .عـملت يف
مهن كثيرة وبشكل متقطع ولكن
هــذا ال ي ـســاعــدنـي عل ــى تكــويـن
اس ــرة او بـن ــاء م ـسـتقـبل واع ــانـي
االن ايضــا من مــشكلـة الـبطـالـة
وانـتظــر ان امتكن يف يـوم مــا من
العــمل يف مـ ــؤسـ ـسـ ــة حـكـ ــومـيـ ــة
وبراتب ثابت.
ام ــا ال ـسـيـ ــد صالح عـب ــداهلل (40
س ـن ـ ــة) وه ـ ــو ن ـ ــائــب ض ـ ــاب ــط يف
اجليـش الـســابق يقـول  :خــدمت
البلـد مــدة ( 22سنـة) واالن اجـد
نفــسي عــاطال عـن العـمل ولــدي
عائلـة مكونـة من تسـعة افراد وال
ادري كـيف س ــاحــصل عل ــى عـمل
منــاسب وانـا يف هـذا الـعمــر كمـا
اننـي ال اتقن ايــة مهنـة او حـرفـة
وانــاشــد احلكــومــة عن طــريقـكم
ان ي ـتــم ح ـ ـســم ق ـض ـي ـت ـنـ ـ ــا نحــن
ال ــذيـن عـملـن ــا مـن اجل خ ــدم ــة
هذا الـوطن فهل يعقـل ان تضيع
خدمتي وخبرتي هباء؟!
ال ـ ـس ـي ـ ــد (اب ـ ــو زك ـ ــري ـ ــا 38س ـن ـ ــة)
التقينـاه يف املنطقـة التي تـسمى

(الـ ـ ــوقف ـ ــة) س ـ ــال ـن ـ ــاه عــن ع ـمـله
ف ــاج ــابـن ــا  :ان ــا ومعـي الع ـش ــرات
نــاتي يــوميــا كي نـحظـى بفـرصـة
عمل ســواء يف البنـاء او احلمـالـة
او أي ع ــمل مــن ه ـ ــذا ال ـن ـ ــوع .يف
بعـض االحيان نحصل على عمل
ملــدة اسبـوع كــامل واحيـانــا نبقـى
لثالثة اسـابيع دون عمل والسبب
يف هـذا كثرة الباحثني عن العمل
وقلـ ـ ــة الف ـ ــرص وال ـ ــرك ـ ــود ال ـ ــذي
يـشهـده قـطـاع الـعمل.يف الـســابق
لـم تـكـن جتـ ــد يف املـ ــديـنـ ــة غـيـ ــر
مكـان واحــد يتجـمع فيـه العمـال
امــا االن فهـذه االمــاكن مـنتـشـرة
يف امل ــدينــة وميـكن ان تـشــاهــدهــا
حتـى يف االحيـاء الغـنيـة نـسـبيـا.
الـكل يـبحـث عـن ف ــرصـ ــة للعـمل
لكن دون جدوى.
تـ ـ ــوجه ـن ـ ــا الـ ـ ــى بع ــض ال ـ ــدوائ ـ ــر
احلـكـ ــومـيـ ــة يف مـ ــديـنـ ــة املـ ــوصل
والـتقـينــا مبــدرائهــا واسـتفـســرنــا
م ــنهــم حـ ـ ــول امـكـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة تع ـيــني
العـاطلني بـصيغـة العمل الـوقتي
او الـعـقـ ـ ـ ــود ول ـك ــن املـ ـ ـ ــدهـ ـ ــش ان
اجابـاتهم جميعـا كانت متـطابقة
وهي التــوجــد تـعيـينــات او عقــود
يف ال ــوقت احلــاضــر وان ه ــذا من
صالحـي ــات ال ــوزارات فقـط ،كـم ــا
التـوجـد امكــانيـة لـصيغـة الـعمل
ال ـ ـ ــوقـ ـت ــي بـ ـ ـسـ ـب ــب مـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة
ال ـ ـصـالح ـي ـ ـ ــات واالف ـتـق ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى
التخصيصات املالية.

االعمار يحسم املشكلة

يف دائـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـ ـ ـشـغـ ـيـل والـعـ ـمـل
التقـينـا الـسيـدة (مـيثـاق طـالب)
مــديــرة الــدائــرة وســألنــاهــا حــول
االمك ــانـي ــات املـت ــوف ــرة لـت ــشغـيل
الع ــاطلـني يف امل ــوصل ف ــاج ــابـت:
دائ ـ ــرة ال ـت ـ ــشغ ــيل مــن ال ـ ــدوائ ـ ــر
املــستحـدثـة حــديثــا وهي االن يف
مــرحلــة وضع االحـص ــائي ــات عن
عدد العاطلني يف املدينة ومن ثم
ارس ــاله ــا ال ــى وزارة العــمل الجل
وضع احـص ــائيــة مـتكــاملــة حــول
نسـب البطـالة و طـرق معاجلـتها
مـسـتقـبال ووضع دراســات علـميـة
لـهذا الـغرض ..مـن املمكن ايـجاد
فرص عمل للعـاطلني ولكن ذلك
يتـوقف على الـبدء بعمليـة اعمار
العراق وقـدوم الشركـات االجنبية
الـذي يتـوقف بـدوره علـى حتـسن
الـ ــوضع االمـنـي يف الــبلـ ــد..لقـ ــد
قـامت دائـرة التـشغيل بـإيجـاد مـا
يقــارب ( )10000فــرصــة عـمل يف
املـ ـ ـ ــوصـل ع ــن طـ ـ ـ ــريـق املـعـ ـ ـ ــامـل
وال ـ ــورش االهلـي ـ ــة وفق بـ ــرن ـ ــامج
اطـلقـنـ ــا علــيه (الـت ــدريـب اثـن ــاء
العمل) وفيه تدفع الدائرة نصف
ال ــراتــب عل ــى ان يـ ــدفع ص ــاحـب
املـعمل او الـورشــة النـصف االخـر
من االجـر وهذا كـل ما اسـتطعـنا
فعله.

اطفــال ايضـاً ارسلـوا مـن قبل احــدى املنـظمـات الـى
(اوكــرانيــا) ولكـن الغــريب انـهم عــادوا بعــد مــدة من
دون ان يحــصلـ ــوا علـ ــى شفـ ــاء مـن االمـ ــراض الـتـي
أرسلــوا مـن اجـل عالجهــا ..هــذه هـي احلــاالت الـتـي
متت معـايـنتهــا من آالف احلـاالت االخـرى الـتي مـا
زالـت تـنـتــظـ ــر..ولكـنـنـ ــا نعــتق ــد ان الـ ــوضع االمـنـي
املتـدهـور حـال دون دخــول املنـظمـات الـى العـراق ،او
هروب االخرى من مصائد املوت واخلوف.

جهود ونقود واحباط

رغم االحـباط الـذي سيـصيب املـواطن املـريض ممن
يـفكر يف تقـدمي طلبه الـى مكتب االغـاثة بعـد قراءة
جــواب مــديــرته .ف ــإننــا علــى يقـني ان ذلك امل ــواطن
سيترك التفكير نهائيـاً يف املوضوع بعد قراءة جواب
مديرة اللجان الطبية بخصوص (احلاملني) بالسفر
الى خـارج الوطن للعالج ،فقد سـألنا السـيدة مديرة
اللجــان الـطـبـيــة عـن طـبـيعــة االجــراءات املـطلــوبــة
لـلمريـض الراغب بـعرضه علـى املنظمـات االنسـانية

لعل الوزارة جتد حالً

وعنـد ســؤالنـا عـن احلل لهـذه املــشكلــة التـي شغـلت
دوائـر الصحـة املـعنيـة وأنهكت خـاطـر املـواطن الـذي
مــا انفك يـشعـر بـاخلـيبــة واالحبـاط ،قــالت الــسيـد
مـديـرة اللجــان الطـبيـة :رمبـا مـن الصـدف ان يكـون
هـ ــذا الـلق ـ ــاء معـكـم يف الـيـ ــوم الـ ــذي سـيـعقـ ــد فــيه
اجـتـمـ ــاع يف وزارة الــصحـ ــة حـ ــول هـ ــذا االمـ ــر ،ومـن
املتوقع ان جتـد الوزارة حالً معقـوالً ومقبوالً .لـدينا
حــاالت مـسـتعــصي ــة فعالً وهـي بحــاجــة ال ــى العالج
خ ــارج الـبل ــد وع ـس ــى ان تق ــوم ال ــوزارة بـتـبـنـي ه ــذا
املــوضــوع عل ــى نفقـته ــا .انه مج ــرد رأي سيـطــرح يف
االجتماع وال نعرف امكـانية الوزارة يف ذلك ،كما أود
ان اخـبر املـواطنـني الذي يـجهدون انفـسهم من اجل
عرضهم على املنظمات االنـسانية ،ان هذه املنظمات
وافتـراضـاً انهـا طلـبت حـاالت مـرضيـة فـإنهـا تعـرف
متــام ـاً إذا مــا كــانـت احلــالــة ت ـسـتـحق ايفــادهــا الــى
اخل ـ ــارج ام ال ول ـ ــذلــك فلــيـ ــس مــن اجمل ـ ــدي ان يـلح
املـرضـى علــى االطبــاء من اجل احــالتـهم علــى تلك
املـنـظـم ــات وان يـت ــرك ــوا االم ــر ي ـسـي ــر عل ــى الـنح ــو
الـصحيح الـذي ال يجعـل انتظـارهم الطـويل يـنتهي
الى االحباط.

هواتف كربالء والرنني املتقطع

بني قدم الشبكة ومعاناة املواطنني جتري األعامل بحركة السلحفاة
كربالء  /املدى
سق ـطـت أولـ ــى ق ـطـ ــرات امل ـطـ ــر يف الـ ـشـ ــوارع
الكربالئية ليجد املواطن نفسه أمام سلسلة
م ــن العـ ــطالت امل ـت ـت ـ ــال ـي ـ ــة م ـ ــا ب ــني أسالك
الكهــربــاء وأسالك الهــواتف والـشــوارع الـتي
حتـولت إلـى بـرك مـائيـة وأوحـال من الـطني
والــرمـل..لم يـكن احلــال مفــاجئــا بــالنــسبــة
للـمــواطـن الك ــربالئـي فق ــد تعــود مـثل هــذا
األمــر مع بــدايــة كـل شتــاء..وراح ينـظــر إلــى
هـاتفه الذي أصيـب باخلرس محـدثا نفسه:
إذا كان العـطل يف الصيف يـتطلب تـصليحه
أكثــر مـن أسبــوع إذا لـم يكـن اكثــر مـن شهــر،
ففي فـصل الـشتـاء يكــون التـصلـيح يف عمـر
الفـصل الــذي ميتـد اشهــرا تتجـاوز األربعـة.
هــواتف صــامـتــة ومــواطـنــون أصـبح لــديهـم
هذا اجلهـاز عبـارة عن وسيلـة يتصـل بها مع
من يـريد سماع صوته ليطمئن عليه بعد أن
أصــبح ال ـطـ ــريق إل ــى الـلقـ ــاء صعـب م ــا دام
السـفر إلـى مديـنة أخـرى تختـرقه عصـابات
اإلجـرام واإلرهــاب..فيجــد نفـسه وقـد أكـلته
احليرة وعصرته اآلهات حتى اصبح الهاتف
بـالنـسبـة إليه آلـة جـامـدة وكمـاليـة يغـطيهـا
بكيس من (النايلون).

ستة أسباب لصمت الهواتف

يف قـسم بـريــد واتصـاالت كـربالء تـسـمع من
املـواطنـني إن هواتفهـم عاطلـة منـذ أكثـر من
أسبـوع أو شهـر ..امـرأة قــالت إن هــاتفهـا قـد
تعطل منذ اكثر من ثالثة اشهر وهي تراجع
ق ـسـم ال ــشكــاوى وال أح ــد يجـيـب..وأضــافـت
وهي تنظر إلى املـسؤول :إن العامل ال يخرج
لـلتـصلـيح وال تعــرف ملــاذا..قـلنــا لـلمـهنــدس
حـسني عـبد اخلـضر إبـراهيـم مسـؤول وحدة
الـشكـاوى يف قــسم بـريــد واتصـاالت كـربالء:
ملــاذا كثــرة العـطالت يف شـبكــة الهــواتف ؟ إن
األمر ميتـد إلى مـا قبل حلـول الشتـاء الذي
زاد من عطالت الشبكة الهاتفية يف املدينة.
قــال..نعـم العـطالت كـثيــرة وال ميكـن نكــران
هـذا األمـر فـهي واضحـة وضـوح الـشمـس يف
الـصيف..وأضـاف املهنـدس حـسني :إن األمـر
نعزوه إلى األسباب التالية..
أوال :الشبـكة قدميـة وكفاءتهـا قليلة بل تقل
ه ـ ــذه الــكف ـ ــاءة مب ـ ــرور ال ـ ــزمــن..ومــن ه ـ ــذه
املعـادلــة كيف تـريـد أن تكـون الـنتــائج جيـدة
أمـام القدم وقلـة الكفاءة؟ نـحن بحاجـة إلى
جتديد وتوسيع يف الشبكة.
ثانيا :تعـرض الشبكة الـهاتفية إلـى عمليات
تخـريب وسرقـة الكابالت بـشكل مستمـر كما
ح ــدث مع س ــرق ــة ك ــابل حـي احل ــر ون ــاحـي ــة
احلــر إضــافــة إل ــى تع ــرضه ــا لعـملـيــة قـطع
مـتعمــد من قـبل جهــات مجهـولـة وســرقتهـا
للتقاسيم وقيامها بكسر الكابينات من اجل
التخريب.
ث ــالـث ــا:قـي ــام امل ــواطـنـني ب ــإصـالح الهـ ــواتف
بأنفسهم دون الرجوع إلى الدائرة مما يؤدي
أمــا إلــى قـطـع األسالك الهــاتـفيــة أو عـطل
اخل ـطـ ــوط األخـ ــرى ،بـل ويحـ ــدث اشـتـ ــراك
نتيجـة لعدم إملـامهم بعملـية التـصليح التي
ال تشبه تصليح األسالك الكهربائية.

رابعـا :تعـرض الكـابالت الـرئيـسـة والثـانـويـة
إلـ ـ ـ ــى الـق ـ ـطـع م ــن قـ ـبـل بـعـ ــض الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر
احلكـوميـة نـتيجـة قيـامهـا بتـنفيـذ مـشـاريع
لهـا نـتيجـة عـدم وجــود تعـاون مـن قبل هـذه
الـدوائر معـنا قـبل تنفيـذ املشـاريع أو الطلب
منـا إذا ما كـانت املنطقـة التي سيجـري فيها
تــنفـيـ ــذ املـ ـشـ ــروع حتـتـ ــوي علـ ــى شـبـكـ ــة مـن
الـكابالت لغـرض تصحيح املـسار وعـدم قطع
الـك ـ ـ ــابالت الـ ـصـ ـ ــوت ـيـ ـ ــة ال ـتــي مت ـتـ ـ ــد حتــت
األرض..كـمــا ح ــدث مع دائــرة اجملــاري مـثال
حيـث تعــرضـت الكــابـالت يف احيــاء رمـضــان
والنقيب واجلمعيـة والعباس ومناطق أخرى
بـسبب عدم التعـاون وقد ابلغنـا املسؤولني يف
احملــافـظــة مــرات عــدة إال انـه لم حتــدث أيــة
نتائج بهذا اخلصوص.
خـامـسـا :تعـرض الكـابـينــات والتقـاسـيم إلـى
ضـربات كهـربائيـة مستـمرة من قبل املـولدات
الــكه ـ ــرب ـ ــائ ـي ـ ــة اخل ـ ــاص ـ ــة ح ـيــث إن أع ـم ـ ــدة
الهـ ـ ـ ــواتف أص ــبحــت أع ـم ـ ـ ــدة ملـ ـ ـ ــد األسالك
الـكه ــرب ــائـي ــة مم ــا يـنـتج خ ـط ــورة وعــطالت
إضـافيــة تضـاف إلـى مـا نعـانـيه من مـشـاكل،
وقــد أبلـغنــا أصحــاب املــولــدات بـضــرورة رفع
األسـالك الكهــربــائيــة إال إن أحــدا لم يـلتــزم
به ـ ــذا ال ـت ــبل ــيغ..خ ـ ــاص ـ ــة ان امل ـ ــواط ـنــني ال
يعـرفــون إن استخــدام أعمـدة الهـواتف يـنتج
عـنه يف حالة وجـود قطع أو (زلغ) يف السلك
الكهـربــائي ضـربــة كهـربــائيـة مـع التقـاسـيم
املوجودة.
سادسا :صعوبة تنقل مشيدي اخلطوط بني
املنــاطـق التـي تقع علــى عــاتقـهم وال تــوجــد
واسـطــة نقـل من قـبل الــدائــرة لهــذا املــشيــد
فيتعـذر التنـقل من منطقـة إلى أخـرى لبعد
املـ ـسـ ــافـ ــة فـتـتـ ــراكــم العـ ــوارض لـ ــذا نقـتـ ــرح
تــزوي ــدهم بــدراجــات نــاريــة (دوبــة) مـن اجل
التنقل السريع.
ال تـخل ــو مـنــطق ــة مـن مـنـ ــاطق كـ ــربالء مـن
وجـ ــود عــطل يف هـ ــذا الــتقـ ـسـيــم أو ذاك..بل
هـن ــاك أحـي ــاء ك ــامل ــة لـم ي ــرن فـيه ــا ج ــرس
الهــاتـف منــذ شهــور..فـبعــض املنــاطق عــرف
النـاس الـسبـب وصمتـوا الن القـوات متعـددة
اجلنــسيــة قــد تــسبـبت بـه نتـيجــة العمــالهــا
وحفــريــاته ــا يف املنـطق ــة التـي متتــد حتـتهــا
شـبـكـ ــة األسـالك اله ـ ــاتفـيـ ــة..فـيـمـ ــا راحـ ــوا
يشتكـون من بطء إجـراءات التصليح وقـالوا
إن عدد العـمال قليـل وانهم ال يخرجـون إلى
الـتصليح إال بعد مـواعيد عديـدة وانتظارات
ك ـث ـي ـ ــرة..وتـك ـ ــون ح ـ ــركــتهــم ت ـ ـشــبه ح ـ ــرك ـ ــة
السلحفـاة .قلنا ملسؤول قسم الشكاوى الذي
يسـتقبل يـوميـا يف غـرفته الـصغيـرة عشـرات
املـ ــراجعـني بـني مـتـ ــذمـ ــر مـن عـ ــدم تــصلــيح
هـ ــاتـفه وبـني مـن ج ـ ــاء للـمـ ــرة الـثـ ــانـيـ ــة أو
الـثالثة ..قلـنا له :كم هو عـدد األعطال التي
يلبي قسمكم يوميا شكاواها؟
قال املهندس حسني :أمام هذه املشاكل فبكل
تــأكيــد تكــون األعـطــال كـثيــرة وال يــستـطـيع
قـسمنـا تلبيـة جمـيع الشـكاوى..ويـضيف :إن
نسبة إصالح الهـواتف تزداد بزيادة العوارض
ولكـنهــا تقـل بني مــدة وأخ ــرى..ليــس هنــاك
رقم ثــابت لعـدد الهـواتف الـتي يقـوم القـسم

بـت ــصلـيـحهـ ــا يـ ــومـيـ ــا ولـكــن املع ـ ــدل العـ ــام
اإلصالح اخلـطــوط الهــاتـفيــة مــا يقــارب 50
خطا يـوميا وهـو رقم كبيـر قياسـا إلى حجم
اإلمكانيات املتوفـرة لدينا وأمام قدم الشبكة
وتـ ـ ـ ــوسـعـهـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة
كـ ــربالء..ويـ ـشـيـ ــر املهـنـ ــدس حـ ـسـني إلـ ــى إن
هنـاك تـسعـة هـيئـات مـوزعـة علـى احملــافظـة
وكل هـيئة تتـضمن مشـيدا واحدا ومـساعده،
علمـا إن الشبكة الهـاتفية اآلن تتـضمن اكثر
مــن  15000ألف رقــم تق ـ ــري ـبـ ـ ــا..ومبع ـ ــادل ـ ــة
بسيطـة يكون لكل مشيد ومـساعده اكثر من
 166هـاتفـا أغلبهـا يشكـو من العـطل نتيـجة
للسلبيات التي ذكرتها لك يف البداية.

الرشاوى وأرقام الهواتف

يق ـ ــول الــبعــض مــن امل ـ ــواط ـنــني :إن ع ـم ـ ــال
ال ـت ــصلــيح ال ي ـت ـم ـ ــون ع ـمـلهــم إال بع ـ ــد أن
يتأكدوا من وجـود مبالغ ستدفـع أما مقدما
أو بـع ـ ـ ــد ال ـت ـ ـصـل ـيـح ..وي ـ ـض ـيـف ه ـ ـ ــؤالء إن
احل ـصـ ــول عل ــى عـ ــامل لـيق ــوم ب ــالـتــصلـيح
يحـتــاج إل ــى معجــزة أو الــوج ــود مع بــدايــة
ال ــدوام ال ــرسـمـي لــتكـ ــون وجه ــا ل ــوجـه معه
وتـأخذه علـى حسـابك اخلاص..ويـؤكدون إن
بعــض األعـمـ ــال ال تـتـم إذا لـم تـكـن هـنـ ــاك
(رشــوة ) معقــولــة يــرضــى بهــا املـصلح وكــأن
األم ــر م ــا زال كـم ــا ه ــو مـن ــذ زمـن الـن ـظ ــام
الـســابق عنـدمـا كــانت الــرواتب قـليلــة..قلنـا
ل ــرئـيــس ق ـسـم ال ــشك ــاوى..ألـم تع ــالج ه ــذه
الـظــاه ــرة ؟ وهل هـي مــوجــودة فـعال بحـيـث
يك ــون سـبـب ت ــراكـم العــطالت هـ ــو تق ــاعــس
املصلح عن أداء واجبه الوظيفي؟
يجـيـب املهـن ــدس ح ـسـني :إن ال ـسـبـب يع ــود
أسـاسا إلى املـواطن ألنه هو من يـشجع على
هـذه املمـارسـات اخلـاطئـة إن كـانت مـوجـودة
بـالفعل..وألنـني ال أسـتطـيع نكـرانهـا فـانـني
أيضـا ال أستطـيع التثبـت من صحتهـا لعدم
وجــود دلـيـل..فكـم ــا قلـت إن قلــة امل ـشـيــديـن
واملـ ـسـ ــاعـ ــديـن وكـثـ ــرة الع ـطـالت والعـ ــوارض
يجعالن وجـود العـطلل واردا ..فمـثال هنـاك
عـوارض تـصيب مـنطقـة كـاملــة فبكل تـأكيـد
يكـون هم القسـم هو إصالح هـواتف املنـطقة
على حـساب هـاتف واحد يف هـذه املنـطقة أو
تـلك..خاصـة ان بعض العـوارض حتتـاج إلى
جمـيع املــشيــديـن لغ ــرض إكم ــال التـصلـيح
بـ ـ ــأسـ ـ ــرع وقــت..ويـ ـض ــيف مـ ـ ـسـ ـ ــؤول قـ ـ ـســم
الــشكــاوى :ومع ذلك فـنحـن نهـيب بــاالخــوة
املـ ـشـتـ ــركـني امــتالك الـ ــشجـ ــاعـ ــة مل ـ ــواجهـ ــة
املـ ـ ــرت ـ ـشــي وأال يـك ــتفـ ـ ــوا بـ ـ ــاحلـ ـ ــديــث ه ـنـ ـ ــا
وهنـاك..وكـثيـرا مـا نـسـأل املــشتكـي عن هـذا
األمـر فيصمت أو يغيـر أقواله أو انه يتحدث
ب ـ ـ ــالع ـمـ ـ ــوم دون ال ـت ـ ــشخ ـي ــص..اع ــتقـ ـ ــد إن
الـت ــشخـيـص سـيـجعلـن ــا نـتخ ــذ اإلج ــراءات
الق ــان ــونـي ــة بـحق اخمل ــالـف وابالغ ال ــدائ ــرة
ب ــذلك..ول ــديـن ــا هـ ــواتف لل ــشك ــاوى مـثلـم ــا
يستخـدمها لإلبالغ عـن العطل فإنـنا نطلب
م ـنـه اإلبـالغ عــن ه ـ ـ ــذه احل ـ ـ ــاالت وتـق ـ ـ ــدمي
الـ ــدلــيل واالسـم إذا لـم يـ ــرغـب بـ ــاحل ـضـ ــور
وهواتفـنا هي (  )310052 -326999ومراجعة
القسم بشكل مباشر.

