
اخل��ردة الت��ي ت�س��مى "ال�س��كراب" باللهج��ة 
املحلي��ة اأ�س��ياء انتف��ت احلاجة له��ا واألقيت 
يف النفايات، لكن بع���ض الفنانني يحاولون 
فن��ي  اإط��ار  يف  ت�س��كيلها  واإع��ادة  جمعه��ا 

تعبريي وجمايل.
تتمّي��ز الأعم��ال الفني��ة املنتج��ة ع��ن طريق 
اخل��ردة باأنه��ا ُنف��ذت م��ن نفاي��ات احلدي��د 
بطريقة اإعادة التدوير وفق قدرة وموهبة كل 

فنان وهو فن بداأ ينت�رش بني ال�سباب.
الف��ن  به��ذا  امل�س��تغلون  الفنان��ون  يح��اول 
جتمي��ع اخل��ردة وتطويعه��ا باللح��ام لتاأخذ 
�س��كال تعبرييا يعطي اإ�س��ارة ما عن الطبيعة 
والإن�سان.ت�س��تهوي اخل��ردة بع���ض الفنانني 
ال�س��باب الذي��ن يتوجه��ون ع��ادة اىل جم��ع 
اخلردة القدمية م��ن املحال التجارية وور�ض 
ت�س��ليح ال�سيارات واحلدادة وعمل حتف فنية 
منها، ول��دى بع�ض ال�س��باب الفنانني القدرة 
عل��ى اإ�س��فاء مل�س��ات �س��احرة عل��ى اخلردة 

وحتويلها اىل حتف فنية بحرفية بارعة.
عم��ل بع���ض الفنان��ني ال�س��باب م��ن اخلردة 
حتفا يدوية �س��احرة اجلمال وت�س��اميم فنية 
جميلة ومبتك��رة تعرب عن حالت التحول يف 

املجتم��ع العراقي. بع���ض الفنانني ال�س��باب 
اأك��دوا اأن ه��ذا الفن موجود و�س��ائع يف اأوربا 
ولكن ل توجد من��اذج عراقية منه، كما يقول 
ال�ساب عبد القادر النائب وهو �ساحب ور�سة 
لف��ن اخل��ردة ال��ذي ق��ال اإن "فن اخل��ردة فن 
عامل��ي وا�س��تغل عليه فنانون كب��ار واأنتجوا 
من��ه ت�س��اميم مع��ربة ورائعة".وي�س��يف اأن 
"هذا الفن ي�ساهم يف احلفاظ على البيئة من 
خالل حتويل النفاي��ات اإىل حتف فنية ممكن 
اأن تب��اع اأو تو�س��ع يف املعار�ض وان الفكرة 
ماأخوذة من الفن العاملي وتعتمد على تكرير 
النفاي��ات او اخل��ردة الت��ي لي�س��ت له��ا قيمة 
وحتويله��ا اإىل حت��ف ذات قيم��ة خ�سو�س��ا 
م��ع توفر امل��ادة اخل��ام يف الع��راق بكرثة". 
النائ��ب اأو�س��ح ان��ه "ل يوجد اإط��ار معني اأو 
قال��ب جاه��ز لتحويل اخل��ردة اإىل حتف فنية 
لأن حتويله��ا يعتم��د على اأفكار الأ�س��خا�ض 
اأن  واأذواقهم".وي�س��يف  قدراته��م  وتف��اوت 
"اأحد الأ�س��دقاء دعمه باملال وامل�ستلزمات 
املهم��ة يف العم��ل لكن��ه مل يح�س��ل على اأي 
دع��م حكوم��ي يف جم��ال عمل��ه، وه��و ومنذ 
�س��نوات يعمل على تطوير نف�س��ه واجنازه يف 

هذا املجال متاأمال النماذج العاملية لكن من 
دون حماولة تقليدها".

وي�س��هب النائ��ب يف ���رشح عمل��ه قائ��ال اإنه 
"يق��وم بجم��ع اخل��ردة من ال�س��وارع وور�ض 
الت�سليح ويح�س��ل من بع�ض الأ�سدقاء على 
قط��ع الغي��ار التالف��ة اخلا�س��ة بال�س��يارات 

والدراجات النارية واملحركات".
وي�س��ري الفن��ان اإىل ان��ه بع��د ح�س��وله عل��ى 
لإع��ادة  طريق��ة  يف  م�س��بقا  يفك��ر  اخل��ردة 
�س��ياغة ما ح�س��ل علي��ه منه��ا وحتويله اإىل 

حتف فنية واأ�سكال تعبريية خمتلفة.
النائ��ب ق��ال اإن "الهدف من ذل��ك هو تعريف 
النا�ض ب�رشورة احلفاظ على البيئة والإفادة 
م��ن الأ�س��ياء التالف��ة وحتويله��ا اىل ا�س��ياء 
مفي��دة"، ويع��رب عن ���رشوره مل��ا حتظى به 

اأعماله من قبول لدى النا�ض وا�ستح�سان.
واأكد عبد القادر يف ختام حديثه انه ي�س��ارك 
يف املعار�ض املحلية ويبيع معرو�ساته من 
دون اأن يح��دد له��ا ثمنا لكنه ي��رك للزبائن 

تقدير اثمانها.
حمم��د العامري زمي��ل النائب وي�س��اعده يف 
عملي��ة جمع ونقل اخلردة و�س��ف عبد القادر 
بالإن�س��ان املثاب��ر وال�س��بور و�س��احب اأول 

ور�سة ل�سناعة اخلردة يف العراق.
العام��ري اأك��د اأن "عب��د الق��ادر ل يتع��ب ول 
يتذم��ر من عمل��ه فهو يخرج �س��باح كل يوم 
جلمع اخلردة من خمتلف املناطق ويعود اإىل 
الور�سة ليقوم بف�سل الأغرا�ض وجتهيزها من 

اجل اإعادة �سناعتها ب�سكل جديد وجميل".
 ويبدو اأن فن اخلردة من الفنون غري املعروفة 
على نطاق وا�سع يف العراق، فكثري من النا�ض 
ي�س��تغربون هذا الفن الذي ل يجد ت�س��ويقا له 
اإل يف نطاق �س��يق، وتعد �سفحات التوا�سل 
الجتماعي اأف�سل و�سيلة للموهوبني لرويج 

منتجاتهم واأعمالهم.
عمر عبد اهلل �ساب من مدينة الب�رشة حا�سل 
عل��ى دبل��وم يف الفنون اجلميل��ة موهوب هو 

الآخر يف جمال فن اخلردة.
 يقول عمر اإنه "يح�س��ل على قطع اخلردة من 
اأماك��ن النفاي��ات املعروفة بال�س��كراب ومن 
بع�ض الأ�س��دقاء الذين يحاولون م�س��اعدته 
يف جمعها".بداأ عمر العمل يف هذا الفن خالل 
فرة درا�سته التي ت�سمنت تعليمه فن النحت 
ونال اإعجاب وتوجيهات اأ�ساتذته، وا�ستطاع 
اأن ينج��ز اأول عم��ل فني له م��ن قطع اخلردة 
ولق��ى ا�ستح�س��ان الكثريين م��ن زمالئه يف 
الكلية. يق��ول عمر اإنه "يحب ه��ذا الفن كثريا 
وق��رر اخلو�ض في��ه بعد اطالع��ه على مناذج 
فنية عاملية يف النرنت، وانه حاول �سناعة 
�س��يء ي�س��به ما ي�س��نعه الفنانون العامليون 
من اخلردة حتى تكونت لديه املعرفة الكاملة 
الت��ي متّكن��ه م��ن اإنت��اج الأعم��ال بطريق��ة 
اأب��رز م��ا تت�س��ف ب��ه ه��ذه  احرافية.وم��ن 
الأعم��ال هي حتقيق ال�س��دمة لدى امل�س��اهد 
وال�سوؤال عن طريقة �سنعها عرب اإتقان جتميع 
القطع ب�س��كل يتنا�سب للروؤية الب�رشية، وهذا 

العم��ل ه��و فر�س��ة لالبتع��اد عن الو�س��اع 
ال�سيا�س��ية والأمنية املردي��ة يف العراق وما 
يرت��ب عليها م��ن قلق ورعب". ي�س��يف عمر 
اأي�س��ًا اإن "هذه الأعمال الفنية لي�س��ت اأ�سكاًل 
جميلة تعر�ض وتباع فح�س��ب، بل فيها اأي�سًا 
من الإيحاءات والرموز التي تتناول الق�سايا 

الأ�سا�سية املتعلقة باحلياة".
ويبدو وا�سحا اأن هذه الأعمال التي ي�سنعها 
ال�س��باب ل توف��ر فر���ض عمل يف بل��د تنت�رش 
فيه البطالة ب�س��كل وا�س��ع لكنها فر�سة اأمام 
ال�س��باب لالبتكار واخلل��ق والتطوير والتعبري 
ع��ن ال�س��غوط داخلهم.ي�س��ار اىل اأن مقاب��ر 
مناط��ق  م��ن  الكث��ري  يف  تنت���رش  ال�س��كراب 
الت�سنيع الع�س��كري جنوب بغداد، منذ �سنني، 
م��ن دون ا�س��ارات لوج��ود خط��ة لتجميعه��ا 
وال�س��تفادة منه��ا.ويف منطق��ة املحمودي��ة 
)15 ك��م جنوب بغ��داد( اكوام من ال�س��يارات 
امل�س��تهلكة  والماك��ن  العم��ار  املنتهي��ة 
والأ�سيجة. وبدت هذه اخلردة املعنية وكاأنها 
امتزجت م��ع الطبيعة ال�س��حراوية للمنطقة، 
حي��ث عاله��ا ال�س��داأ والأتربة.ويق��ول تاجر 
اخل��ردة ولي��د الطائ��ي اإن "ت�س��خري مع��ادن 

م��وردا مهم��ا  �سي�س��كل  الع��راق  اخل��ردة يف 
للميزانية، وي�سهم يف تنظيف البيئة من بقايا 

معدات احلروب وال�سيارات امل�ستهلكة". 
و�س��هد الع��راق بع��د ع��ام 2003 يف اأعق��اب 
�س��قوط نظام �س��دام ح�س��ني تهري��ب الآلف 
من قطع اخل��ردة الباهظة الثمن.ومقابل ذلك 
ا�س��تورد التجار اللف من ال�س��يارات وقطع 
غياره��ا ليتح��ول العراق اىل مقربة ل�س��كراب 
العامل.  وبح�س��ب قول املهند�ض عادل حممود 
الع�س��كري لنح��و  الت�س��نيع  ال��ذي عم��ل يف 
عق��د، قب��ل ع��ام 2003 الكث��ري م��ن الآليات 
واملكائ��ن والع��دد �رشقت م��ن املعامل حيث 
وجد ق�س��م منها طريق��ه اإىل خارج العراق اأما 
الق�س��م الآخر فقد اختفى بني البيوت ومعامل 
الت�سنيع.ويوؤكد عادل على �رشورة اأن يتوفر 
يف الع��راق مكاب���ض �س��كراب حديثة لل�س��لب 
واملع��ادن ا�س��افة اإىل م�س��اهر تعي��د تدوير 
النفايات املعدنية.ويرى الباحث القت�سادي 
ميث��م جري��ان اأن هن��اك حاجة ملح��ة ملنح 
التج��ار رخ���ض ت�س��مح حلامليه��ا بت�س��دير 
اخل��ردة الت��ي ل ميك��ن تدويره��ا يف العراق.
ويتاب��ع: حاج��ة الع��راق �س��ديدة اإىل تدوي��ر 

اخل��ردة بدل م��ن العتم��اد على ا�س��تريادها 
باأ�س��عار غالي��ة م��ن اخل��ارج لفتق��اده اإىل 
ه��ذه  حتوي��ل  ميك��ن  حي��ث  ال�س��لب  مع��دن 
اخل��ردة بع��د اإع��ادة تدويره��ا اإىل احتياطي 
جي��د م��ن ال�س��لب.ويف الكث��ري م��ن مقاب��ر 
اخل��ردة املنت���رشة جنوب بغ��داد والنا�رشية 
بال�س��احنات  ال�س��احات  تزدح��م  والب���رشة 
املدم��رة والطائ��رات والدبابات وال�س��يارات 
واملكائ��ن والعدد. ويتذكر في�س��ل جبار الذي 
عم��ل م��ع الق��وات المريكي��ة يف الع��راق ان 
م��ن اأه��م )تالل( اخل��ردة هي تل��ك املوجودة 
يف مع�س��كر اأناكون��دا والت��ي مت �رشاوؤه��ا من 
قب��ل �رشكة كويتية. وي�س��يف اخلب��ري البيئي 
حمم��ود اإىل حديث��ه فيق��ول: "يج��ب ان تنظم 
لرف��ع  متخ�س�س��ة  جل��ان  حمافظ��ة  كل  يف 
)ال�سكراب( واأنقا�ض املعادن من مدن العراق 
ل�س��يما تلك املنت�رشة بني املناطق ال�س��كنية 
والزراعي��ة وال�س��ناعية". لك��ن حممود يحذر 
م��ن ان "بع���ض ال�س��كراب مل��وث ويتوج��ب 
الفح���ض قب��ل اتخ��اذ اأي اجراء ب�س��اأنه، ويف 
حالة تلوثه فان اأف�س��ل طريقة للتخل�ض منه 

هو الطمر".

واإذا غ�سنا يف ملفات الت�سجيل العقاري والذي يطلق 
عليه )الطابو( لوجدنا اأن اآلف من املعامالت قد مت 

تزويرها والدافع لها كانت احلاجة امللحة لل�سكن.
والتقين��ا ا�س��حاب ال�س��اأن بهذه الق�س��ية اىل جانب 
اللق��اءات الخ��رى مع ع��ددا م��ن العوائ��ل العراقية 
التي عا�س��ت ظاهرة الن�سطار ال�سكاين.املواطن رعد 
املالك��ي 35 عام��ا يق��ول "بعد زواج��ي املبكر وقد 
رزقن��ي اهلل بثالث��ة اأطفال، ول�س��يق م�س��احة البيت 
الذي كنت ا�س��كنه م��ع والدي ول���رشورة اجتماعية 
جل��اأت ملزم��ا اىل اأن ابح��ث ع��ن ماأوى اآخ��ر وفعال 
ح�س��لت على �سقة �س��غرية لتاأويني �سعرت بعد ذلك 
بال�س��عادة مع عائلتي ال�س��غرية اىل جانب حفاظي 
عل��ى العالق��ة الطيب��ة مع وال��دي" وي�س��يف: "كنت 
ولالأ�س��ف ال�س��ديد واقولها ب�س��دق مل اأ�س��تطع النوم 
ظهرا اما الآن فاأ�سعر باحلرية ولدي مت�سع من الوقت 
يف اأن اقراأ وامار�ض طقو�سي العائلية والجتماعية.

 حتايل و�سلوكيات مدانة
ويف لقاء م��ع مدير احدى دوائر الت�س��جيل العقاري 
يف جان��ب الك��رخ املدع��و اب��و امي��ن يق��ول: "هناك 
مبداأ قان��وين وت�رشيعي يقول من اآمن العقاب ا�س��اء 
الدب. ولالأ�س��ف ال�س��ديد ل اري��د اأن اأكون مت�س��ائما 
عّما يح�سل يف دوائر الت�سجيل العقاري من �سلبيات 
و�س��لوك اأدى اىل تفاقم ازمة الف�ساد الداري واملايل 
يف دوائ��ر الت�س��جيل العق��اري واقوله��ا ب�رشاحة مل 
مي�س��ي ي��وم من ال�س��بوع اإل وانا ا�س��ع ي��دي على 
معامل��ة للتزوي��ر والحتي��ال بطله��ا الرئي�ض بع�ض 
الدلل��ني من �س��عاف النفو�ض الذي��ن يقومون ببيع 
قطع��ة الر���ض ال�س��كنية او الدار اىل اك��رث من واحد 
لال�س��تفادة من ح�س��ة الدللية املتفق عليها قانونا 
اأو بالتفاق ال�سخ�س��ي وهناك عوائ��ل كثرية ظلمت 
وذهبت امالكه��ا نتيجة التزوير والف�س��اد يف اجراء 
تلك املعامالت من اأجل احل�س��ول عل��ى مبلغ بخ�ض 
واي��ذاء تل��ك العائل��ة وخا�س��ة العوائل التي عا�س��ت 
الف��رة املظلمة والتي ارج��و اهلل اأن ل يعيدها علينا 
واق�س��د بها ف��رة التهجري حيث مت بيع وا�س��تئجار 
العديد من الدور ال�سكنية دون اأخذ املوافقة امل�سبقة 
من �س��احب الدار ال�رشعي لذلك يتوجب يف تقديري 
اأن تقوم موؤ�س�سات الت�س��جيل العقاري باإعادة النظر 

يف جمي��ع املعام��الت الت��ي مت ترويجه��ا وبي��ان 
دق��ة معلوماته��ا حت��ى ل تقع ه��ذه الدائ��رة او تلك 
باملحظ��ور وانعك���ض ذل��ك عل��ى املواط��ن ال��ربيء 
الذي �س��لم ام��ره اىل تل��ك الآفة الجتماعي��ة واعني 
به��ا بع�ض الدللني". ت�س��كن عائلة حمم��د الدراجي 
يف دار ل ي�س��ع عدد اأفرادها الذي و�س��ل موؤخراً اىل 
ت�س��عة بعدما رزق ابنه الكبري بطفل رمبا �سيعاين ما 
عاناه اأبوه وجده.والدهم الذي ق�سى وطراً كبرياً من 
حياته يف دار لالإيج��ار منذ اأن تزوج وخرج من دار 
العائلة مل ي�س��تطع اأن يوفر لعائلته داراً ت�س��تطيع اأن 
تعي�ض فيه "اآمنة مطمئنة"، اإذ كان �س��بح مالك الدار 
يطاردهم يف كل �س��نوات حياتهم، تارة لزيادة مبلغ 
اليجار، وتارة بزعم انهم اأحدثوا ال�رشر يف اأر�سية 
ال��دار، وتارة اأخرى باإعطائهم مهل��ة للبحث عن دار 
جدي��دة يف حال رف�س��هم زيادة اليج��ار بحجة انه 
يرغ��ب يف تزوي��ج ابنه او اإ�س��كان عائلة غرية ميكن 
اأن حتاف��ظ عل��ى �س��المة الدار.واخ��ريا متك��ن حممد 
الدراج��ي من �رشاء قطعة ار���ض ل تتجاوز 50 مراً 
بعد ان قام �س��احب الدار ال�س��لي بفرزها من داره 
البالغ��ة م�س��احتها 200 مر، ومن املوؤك��د اأن هذه 
امل�س��احة ل تكفي عائلته فا�سطر اىل بنائها ب�سكل 
عم��ودي بثالث��ة طوابق.وحت��دث اإلين��ا ب�س��اأن ذلك 
قائ��اًل: "اإن هذا الو�س��ع ل ي��روق يل فعائلتي كبرية 
واعاين الأمرين يف ما يخ�ض املاء وغالبا ما تعاين 
املنطقة من طفح املجاري وم�س��كالت اخرى تتعلق 
بالكهرباء فاأغلب العائالت التي متتلك منازل كبرية 
يف املنطق��ة قامت بفرز اجزاء م��ن منازلها وبيعها 
فاأ�س��بح عدد املنازل اجلديدة يوازي او يفوق اعداد 
املن��ازل ال�س��لية ولك��ن م��ا بالي��د حيل��ة فب��دلت 
اليج��ار مرتفعة جدا وهن��اك زيادة كبرية يف اأعداد 
ال�س��كان تقابله��ا قلة ع��دد الوحدات ال�س��كنية".  اما 
لقائن��ا الآخر كان مع الدلل في�س��ل العتابي فيقول 
"مهن��ة الدللية مهنة قدمية وق��د اكل عليها الدهر 
و���رشب وه��ي حلقة الو�س��ل بني البائع وامل�س��ري 
لل��دور او الرا�س��ي املراد بيعه��ا و�رشائها ملن يريد 
ذلك".واأ�س��اف "ل اخف��ي ول اري��د اأن اكون متجنيا 
على زمالئ��ي يف املهنة فهناك الكث��ري من الدللني 
الذي��ن ل يخاف��ون اهلل ج��ل يف عاله واقل م��ا اقول 
عنه��م باأنهم )ما�س��ة ن��ار( ف��راه يلجاأ م��ع الباطل 
لق��اء مبلغ ق��د يك��ون زهيدا ولك��ن الطمع واجل�س��ع 

يدفع��ه اىل ذلك فهن��اك اأعداد م��ن الدللني يقومون 
بتزوير امل�س��تندات والوثائق وخا�س��ة يف �س��جالت 
العقاري و�س��ول اىل اخراج وا�س��دار �سندات موؤقته 
او دائمي��ة لبع�ض النا�ض  فه��ذا بالتاأكيد ل ميكن اأن 
يح�س��ل لول  املر�ض امل�ست�رشي يف دوائر الت�سجيل 
العق��اري .فلي�ض من املنطق اأن يق��وم الدلل لوحده 
باإ�س��دار �س��ندات التملي��ك  لالأر�ض غري امل�س��يدة او 
ال��دار الكاملة الت�س��ييد  لوحده دون اأن ي�س��اعده اأحد 
من دوائر الت�سجيل العقاري وهذه امل�ساألة قد خلقت 
متاعب كثرية بل اأدت اىل ت�س��نجات وخلق م�س��اكل 
غري مربرة نتيجة الت�رشف ال�س��يئ لبع�ض �س��عاف 
النفو���ض م��ن الدللني.لذل��ك ارج��و اأن يك��ون هناك 
تن�سيق �سفاف ومربمج وعالقة نزيهة ووثيقة ال�سلة 
ب��ني ال��دلل والدوائر احلكومية الخرى كالت�س��جيل 
العق��اري وامانة بغداد وكل موؤ�س�س��ة لها عالقة يف 

البيع وال�رشاء وانتقال امللكية من واىل الخرين".
بطء العمل

اأك��د وكي��ل وزارة العم��ار وال�س��كان اأن" تقديرات 
الحتي��اج للوح��دات ال�س��كنية الت��ي مت تثبيتها يف 

ال�سيا�س��ة الوطني��ة لالإ�س��كان تبل��غ ملي��وين وح��دة 
�س��كنية يف الع��ام 2016، ت�س��اف اإليه��ا احلاج��ة 
لبناء 150 األف وحدة �س��كنية �سنويا نتيجة للزيادة 
ال�س��كانية التي تراوح بني 100 لكل مليون ن�س��مة 

يف العام الواحد".
يف  تتمث��ل  حالي��ا  ال��وزارة  خط��ة  اأن  اىل  وا�س��ار 
ال�ستمرار ببناء الوحدات ال�سكنية من التخ�سي�سات 
الت��ي تر�س��د م��ن املوازنة العام��ة للدول��ة رغم قلة 
التخ�سي�س��ات اذ مل يخ�س�ض لقطاع ال�سكان �سوى 
اق��ل من 1 باملئة من املوازن��ة العامة وهذا ل يلبي 

الطموح فيما يخ�ض بناء الوحدات ال�سكنية.
وم��ن وجه��ة نظره ال�سخ�س��ية رف�ض ا�س��لوب �س��طر 
املن��ازل املتب��ع حالي��ًا من قب��ل املواطن��ني لكونه 
ي�س��بب اإجه��ادا جلميع خدم��ات البن��ى التحتية من 
جم��ار ومياه و�س��وارع وي��وؤدي اىل كثافة �س��كانية 
نتيج��ة التق�س��يم، بالإ�س��افة اىل ت�س��ويه املناظ��ر 

املعمارية بكتل البناء.
ونا�س��د املواطن��ني اللت��زام بالقوان��ني م��ن جه��ة 
تاأخ��ذ دوره��ا يف احلف��اظ  اأن  واجله��ات املعني��ة 

على امل��دن العراقية واجراء الالزم �س��من القوانني 
املن�سو�ض عليها.

وب�س��اأن تنفيذ ال�سيا�س��ة الوطنية لالإ�س��كان، بني ان 
اغل��ب الوزارات التي لها مهام وم�س��وؤوليات مدرجة 
�س��من ال�سيا�س��ة مل تقم باإجناز ما عليها من مهام، 
وحاليا ي�س��ري تنفيذها بخطى بطيئة ودون م�ستوى 
الطموح املحدد له �س��قف زمني اأمده خم�ض �س��نوات 

ابتداًء من العام 2010.
ونب��ه اىل ان املح��اور واملقرحات التي ت�س��منتها 
خمتل��ف  متث��ل  لالإ�س��كان  الوطني��ة  ال�سيا�س��ة 
املو�س��وعات ال�سكانية وامل�ساكل التي يعاين منها 
كل حمور و�سيا�س��ة املعاجلة، تعقبها عملية التنفيذ 
وتت�س��من ادارة الرا�س��ي وبن��اء امل�س��اكن وانتاج 
الوحدات ال�س��كنية، بالإ�س��افة اىل متويل ال�س��كان 
والقرا���ض العق��اري والبني��ة التحتي��ة لالإ�س��كان، 
ف�س��ال عن ادارة و�سيانة املجمعات ال�سكنية ومواد 

البناء وال�سكن الع�سوائي وغري املنظم.
�سعف الإجراءات

املع��اون الداري ملديرية البلديات العامة اأ�س��ارت 
اإىل اأن ظاه��رة �س��طر املن��ازل الت��ي ت��ربز الآن هي 
نتيجة لأزمة ال�س��كن التي يعاين منها البلد، اإذ يقدر 
العج��ز مبليوين وحدة �س��كنية، مت�س��اءلة اين يذهب 
املواط��ن اإذا مل يوؤم��ن ل��ه ال�س��كن الالئ��ق م��ن قبل 

الدولة؟؟
وا�س��افت: "هذه امل�سكلة حتتاج اىل ت�سافر اجلهود 
من قبل جميع اجلهات املعنية من وزارات و�رشكات 
وجمال���ض حمافظ��ات وامان��ة بغ��داد"، م�س��رية اىل 
"وجوب حل امل�سكلة وبعدها ميكن النظر يف اتخاذ 

اجراءات بحق املخالفني".
وا�س��تطردت: "ان روؤ�ساء الوحدات الدارية التابعني 
ملجل�ض حمافظة بغداد ل يقومون بدورهم بال�سورة 
ال�سحيحة، فال توجد �سلطة لوزارة البلديات لإيقاف 
تل��ك التجاوزات بعد ان انيط��ت بهم ويقت�رش دورنا 
عل��ى اعالمهم باملخالفات ع��رب املخاطبات فقط"، 
موؤك��دة ان "هناك ق��رارات واحكام��ًا قانونية منها 
الق��رار الذي �س��در الع��ام 2009 القا�س��ي بفر�ض 
غرام��ات مالية تراوح ب��ني 100� 500 األف دينار 
على املخالفني املتجاوزين على البناء او ال�س��ارع، 
وحتى ا�س��تغالل املاء لغ��ري الغرا�ض التي وجد من 

اأجلها وغري ذلك من املخالفات".

بجهود ذاتية.. مواطنون يصنعون من "السكراب" أشكاال جميلة

ظاهرة شطر المنازل.. ولدتها أزمة السكن في البالد فاستغلها ضعاف النفوس
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ان الكثافة ال�سكانية يف عراق 
افرزت العديد من ال�سلبيات يف بناء 
الن�سيج العراقي و�سوال اىل العائلة 

الواحدة، فعندما كانت العائلة 
تتكون من زوج وزوجة اأ�سبح فيما 

بعد وكم�ساألة طبيعية تتكون من 
احلال  وبطبيعة  افراد   10 اىل   5

فان الت�سابق الزمني يحتم على 
االآخرين فتح اأو بناء بيوتات اخرى 

اأو البحث عن ماأوى جديد للعوائل 
اجلديدة املن�سطرة من العائلة االم.

هذا االأمر ا�ستغل من بع�ض الداللني 
اأب�سع ا�ستغالل من خالل بناء 

عالقات غري نزيهة وغري �سريفة 
مع املوؤ�س�سات العقارية، وقد خلق 

هذا ال�سلوك ت�سدعا يف املجتمع 
العراقي.
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