
مهن��ة القابل��ة التي اندث��رت منذ �س��نوات بعد تطور 
اخلدم��ات ال�س��حية تع��ود اإىل املو�س��ل م��ن جديد 
لتناف�ض م�ست�سفيات الوالدة رغم انخفا�ض تكاليف 
الع��اج فيه��ا، واالأ�س��باب مرتبطة ب�س��يطرة تنظيم 

"داع�ض" على املدينة.
ف��وق �رسي��ر حديدي ملت�س��ق بجدار غرفة �س��غرية 
مطلة على قارعة الطريق مت اإغاق نافذتها باإحكام 
لتحجب الروؤية وتقلل نفاذ ال�رساخ ال�سديد اىل احلي 
ال�س��عبي الواقع و�س��ط مدينة املو�س��ل، و�سعت رمي 

طفلها الرابع بع�رس �سديد.
 اخت��ارت رمي )25 عام��ا( ه��ذه امل��رة ان ت�س��ع 
مولودها على يد القابلة، و�س��جعها على ذلك بع�ض 
قريباتها الائي �سبقنها اىل هذه التجربة التي تبدو 

جديدة على جيل ال�سباب.
 تق��ول رمي عرب ات�س��ال هاتفي اختلط فيه �س��وتها 

ب���رساخ الر�س��يع، "مل اخطط يوم��ا لاإجناب بهذه 
الطريقة لكنني وجدت نف�سي جمربة، فعندما �سعرت 
باآالم املخا�ض ذهبت مرتني اىل م�ست�سفى )البتول( 
الذي و�س��عت فيه اطفايل الثاث��ة، اال ان الطبيبات 
رف�س��ن ا�س��تقبايل بحجة ان موع��د والدتي مل يحن 

بعد".
 وتتاب��ع ، لي�ض كل من يلجاأن اىل هذا احلل هن من 
الن�س��اء امل�س��طرات اأمثايل ، فهناك ن�س��اء اأخريات 

اأ�سبحت القابلة خيارهن االول.
باملو�س��ل  ال��والدة  م�ست�س��فيات  يف  اخلدم��ات   
تراجع��ت كث��ريا حيث يوج��د نق�ض وا�س��ح يف عدد 
طبيب��ات االخت�س��ا�ض وال��كادر الو�س��طي، ب�س��بب 
"داع���ض"  تنظي��م  اي��دي  عل��ى  والتهج��ري  الن��زوح 
املت�س��ددين. االح�س��ائية الر�س��مية ال�س��ادرة ع��ن 
مديرية �س��حة نينوى ت�س��ري اىل ن��زوح نحو 30% 

من االطباء واملمر�س��ني يف اال�س��هر ال�س��تة االوىل 
ل�س��يطرة التنظي��م عل��ى املدين��ة، ويبدو ان الن�س��بة 

ارتفعت فيما بعد.
 �س��حى حممود هذا ا�سم م�س��تعار لواحدة من اأ�سهر 
التولي��د  يف  املخت�س��ات  املو�س��ليات  الطبيب��ات 
تق��ول ان "اأب��رز 15 طبيبا وطبيبة يف اخت�س��ا�ض 
الن�س��اء والتولي��د غ��ادروا املدين��ة"، اىل  اأمرا���ض 
جان��ب جمموع��ة من اطب��اء التخدير وم�س��اعديهم، 
واغل��ب املمر�س��ات العام��ات يف م�س��ايف الوالدة 
مت تهجريه��ن على يد تنظيم داع���ض مع عائاتهن، 

الأنهن م�سيحيات او من املكون ال�سبكي.
 وفاق��م امل�س��كلة ان وزارة التعليم العايل واملجل�ض 
العراق��ي لاخت�سا�س��ات الطبي��ة اغلق��ت املراك��ز 
التدريبي��ة يف املو�س��ل ونقلت املقيم��ني االأقدمني 
املتدرب��ني اإىل مراك��ز تدريبية يف اإقليم كرد�س��تان 
اأو حت��ت �س��يطرة احلكوم��ة االحتادي��ة، م��ا ت�س��بب 
بنق���ض حاد يف اطباء االخت�س��ا�ض، كم��ا مل تتلق 
امل�ست�س��فيات واملراكز ال�سحية اأطباء جددا لتوقف 
الدرا�س��ة يف كليات الطب باملحافظ��ة منذ حزيران 

)يونيو( 2014.
 وبرغم ان املو�س��ل ت�س��م �سبع م�ست�س��فيات اثنان 
تتخ�س�س��ان بالتولي��د وامر�ض الن�س��اء، اال ان عدد 
املر�س��ى بات اأكرب من طاقة الك��وادر الطبية، فعدد 
�س��كان املدين��ة يفوق حالي��ا )1.5( مليون ن�س��مة، 
ون�س��بة االجن��اب بينه��م عالي��ة وفق اأرقام �س��حة 
نين��وى التي تفيد ب��اأن املع��دل مل ينخف�ض يف ظل 
ه��ذا الظ��رف اال�س��تثنائي، "فثمة اأكرث م��ن )200( 
حال��ة والدة يومي��ا منه��ا )50( جت��رى بعملي��ات 

قي�رسية".
 حل�س��ن ح��ظ رمي ان والدته��ا طبيعي��ة، ل��ذا حمل��ت 
حقيب��ة �س��غرية حم�س��وة مباب���ض الطف��ل املنتظر 
و�س��ارت خل��ف زوجه��ا مثل بط��ة متباطئ��ة مكللة 
ب�س��واد النق��اب ال��ذي يفر�س��ه تنظي��م داع���ض على 
الن�س��اء، وقد ب��رزت بطنها التي انتفخ��ت كالبالون 
وم��ن خلفه��ا امه��ا، و�س��لوا ب�س��يارتهم اىل من��زل 

متوا�سع يتو�سط حي الزجنلي.
 دخلتا الغرفة ال�سغرية التي كانت دكانا متوا�سعا، 
حيث ا�س��تقبلتهما بابت�س��امة عري�س��ة ام علي وهي 
�س��يدة اربعينية، ث��م قالت وهي تنظ��ر اىل رمي التي 
�س��حب وجهها وو�س��عت يدها على بطنها من �س��دة 
االمل "ا�ستلقي على ال�رسير وال تخايف �ستكون االمور 
�س��هلة، هنا ولدت ع�رسات الن�س��اء، كم��ا ان اأمهاتنا 

وجداتنا كن ينجنب يف املنازل حتى وقت قريب.
 ال��زوج اأ�رس على البقاء امام ناف��ذة الغرفة املغلقة 
وه��و يف حال��ة تاأه��ب الأي ط��ارئ، فه��ذه جتربتهم 

االوىل مع القابلة.
 عندم��ا ب��داأ ���رساخ رمي يتج��اوز الناف��ذة ف�س��معه 
زوجه��ا واجل��ريان، ارتب��ك اجلمي��ع اال ام علي فهي 
مل تعب��اأ لاأم��ر وغ��ادرت الغرفة به��دوء اىل زوجها 

املعاق الذي كان يحتاج م�ساعدتها بني حني واخر.
 اأم عل��ي تعي��ل عائلة مكونة من �س��تة افراد، زوجها 
عاجز وابناوؤها عاطلون عن العمل، وهي موظفة يف 
م�ست�س��فى البتول للوالدة وتعمل يومني يف اال�سبوع 
مقاب��ل راتب زهيد ال يتجاوز )50( دوالرا يدفع لها 
من التمويل الذاتي للم�ست�س��فى، لذا ت�سطر ملمار�سة 

املهنة يف منزلها.
 ثم��ة الكثري م��ن امثال هذه املراأة اأ�س��بحن قابات 
يف �س��بيل العي�ض، بعدم��ا قطعت احلكومة االحتادية 
روات��ب جميع املوظفني يف املو�س��ل من��ذ حزيران 
)يونيو(2014، �س��يما وانه ال توجد حاليا رقابة او 

�رسوط متنع مزاولتهن العمل.
فاملو�س��ليون  نف�س��ه،  يعي��د  التاري��خ  ان  يب��دو   
املحا�رسون يف مدينتهم منذ )26( �س��هرا يتذكرون 
ان مهن��ة القاب��ات القدمي��ة ازده��رت اآخ��ر مرة يف 

فرتة احل�س��ار االقت�س��ادي ال��ذي فر�س��ه املجتمع 
الدويل على العراق عام 1991 وا�ستمر )13( عاما، 
ب�س��بب تردي اخلدمات ال�سحية اآنذاك، واليوم يتكرر 

االأمر ذاته.
 الطبيبة �سحى حممود حتذر من االإجناب على ايدي 
القاب��ات الأنهن ال يح�س��ّن التعامل م��ع اأي انحراف 
يف جم��رى ال��والدة او االأعرا���ض الت��ي ق��د تراف��ق 

الوالدة كارتفاع �سغط الدم او النزيف.
   الواقع داخل املو�س��ل يفر�ض نف�س��ه على ال�سكان 
بق��وة، تكاليف الع��اج يف امل�ست�س��فيات احلكومية 
منخف�س��ة نوع��ا م��ا، فال��والدة الطبيعي��ة ب�ع���رسة 
دوالرات فق��ط والعمليات القي�رسي��ة ب�)60( دوالرا 
وه��ي ا�س��عار منا�س��بة قيا�س��ا بالعيادات اخلا�س��ة 
التي ت�س��ل تكلف��ة العملية فيه��ا اىل )300( دوالر، 
لذا يكون االقبال على امل�ست�س��فيات احلكومية كبريا 

يفوق طاقة الطواقم العاملة فيه، وهذا ينعك�ض �سلبا 
على م�ستوى الرعاية واالهتمام باملري�سات.

 عندم��ا ب��داأت مرحل��ة املخا���ض االخ��رية وا�س��تد 
ال���رساخ، و�س��عت ام علي قطعة قما���ض يف فم رمي 
وطلب��ت منها ان تع���ض عليها بقوة لتكتم �س��وتها 

الذي ماأ احلي.
  بع��د �س��اعتني، �س��كتت رمي وانطلق��ت �رسخ��ات 
املول��ود، اخ��ريا تنف�ض ال��زوج الذي مل ي��ربح مكانه 

امام النافذة.
 ام عل��ي تقب���ض )20( دوالرا يف الع��ادة لك��ن مب��ا 
ان زوج رمي عاطل وعائلتها تعي�ض و�س��عا معي�سيا 
حرجا قبلت ب� )15( د�س��تهن يف جيبها. ملا حتركت 
ال�سيارة التي حملت رمي ومولودها واختفت �رسيعا، 
بقي��ت عينا ام علي تراقبان الطري��ق بانتظار زائرة 

اخرى.

 
مير جزء كبري من مياه نهر الزاب بق�ساء خبات 
)37 كلم �س��مال غ��رب اأربيل( ويعترب الق�س��اء 
بوابة و�سل مدينتي املو�سل ودهوك مبحافظة 
اأربيل فيما يلتف فيه النهر مثل االأفعى ويق�سمه 

اإىل ق�سمني.
  ويق��ع ق�س��اء خب��ات عل��ى ال��زاب الكبري وهو 
يتدفق من تركيا ومير بدهوك واأربيل واملو�سل 
وميثل اأحد الفروع اخلم�سة املكونة لنهر دجلة، 
وقد اأ�س��بح الق�س��اء منطقة زراعية و�س��ياحية 
معروفة ب�س��بب النهر اذ ي�س��م غابات �سا�س��عة 

ف�سا عن اأكرب م�رسوع للري.
  وعل��ى الرغ��م م��ن ك��ون ال��زاب الكب��ري يوؤّمن 
الزراع��ة  م��ن  االأ�س��خا�ض  الآالف  املعي�س��ة 
وال�س��ناعة و�س��يد االأ�سماك وال�س��ياحة اال انه 
حتول اىل "نهر املوت" ب�سبب غرق اأعداد كبرية 

من النا�ض فيه.
  ويعم��ل حكمت �س��الح )44 �س��نة( يف الدفاع 
املدين يف ق�ساء خبات وهو اأحد اأع�ساء الفريق 
الذي ي�س��تخرج جث��ث الغرقى، حي��ث قال وهو 
م�س��غول بالبحث الإيجاد جثتي اخوين كانا قد 
غرقا قبل �س��اعات، قال ، ال�س��باب ي�ستخدمون 
هذا املكان للرتويح عن اأنف�س��هم ولكنه يت�سبب 

يف موت اأ�سخا�ض ال يعرفون ال�سباحة.
  وي�ستخرج ال�سباح حكمت مع زمائه وعددهم 
)13( �سخ�س��ا معظ��م اجلثث الغارق��ة يف النهر 
وهو عمل �سعب ومليء باملخاطر، اذ ان املياه 
عك��رة ومتحركة ومظلمة ال يق��وى عليها حتى 
ال�س��باحون ويق��ول ح��ول ذل��ك، يع��ود ال�س��بب 
الرئي���ض للغ��رق اإىل ك��ون املياه كث��رية الوحل 
ومن يقذفون اأنف�س��هم فيها ال يعرفون ال�سباحة 

او تتوقف اأرجلهم ب�سبب برودة املياه.
 وت�س��ري اإح�س��اءات مديري��ة الدف��اع املدين يف 
خب��ات اإىل اأن )177( �سخ�س��ا غرق��وا يف مياه 
نهر ال��زاب الكبري من��ذ عام 2002 حتى �س��هر 
اآب م��ن العام احلايل. ويعترب ع��ام 2016 اأحد 
االأعوام التي �س��هدت اأكرب عدد لل�س��حايا حيث 
غرق )27( �سخ�سا خال االأ�سهر ال�سبعة االأوىل 
من��ه كان اآخرهم اأحد عنا�رس البي�س��مركه وقد 
عاد من جبهة القتال يف املو�س��ل ودخل مياه 
النهر لا�ستحمام ولكنه غرق وقد وجدت جثته 

يف ال�س��ابع ع���رس م��ن اآب )اأغ�س��ط�ض( اجل��اري 
وه��ذه م��ن احل��االت الت��ي مت ت�س��جيلها ل��دى 

اجلهات املعنية.
 وق��ال العقيد حيدر اأبو بكر مدير الدفاع املدين 
يف خبات، "تدعو ح��االت الغرق لهذا العام اىل 
اال�س��تغراب حي��ث مت ت�س��جيل 9 ح��االت غ��رق 
زوج��ي يف ح��ني مل يك��ن الو�س��ع هك��ذا خال 
االع��وام املا�س��ية ب��ل كان��ت ح��االت الغ��رق 

فردية".

  وتع��ود اأك��رث احل��االت اأ�س��فًا بالن�س��بة للعقيد 
حي��در اىل الف��رتة الت��ي مل تك��ن ح��االت الغرق 
ت�س��جل يف الق�س��اء وه��ي حال��ة غ��رق خم���ض 
فتي��ات دفعة واح��دة، ففي ع��ام 1997 ذهبت 
�س��ت فتيات اىل النهر لغ�س��ل االأواين وال�سحون 
فوقع��ن جميع��ا يف النهر وغرق��ت خم�ض منهن 

ومت اإنقاذ احداهن –ح�سب قوله-.
 وتكمن م�س��كلة فريق الدفاع املدين يف انهم ال 
ميلك��ون االأدوات ال�رسورية ف��ا ميكنهم اإنقاذ 

النا���ض ب�س��هولة كم��ا ال ميكنهم اإيج��اد اجلثث 
ب�رسع��ة وحول ذلك قال العقيد حيدر: "ال تتوفر 
لدين��ا االدوات ال�رسوري��ة للغو���ض حتت املاء 
مث��ل ال�س��ونار واللي��زر واال�ست�س��عار احل��راري 
لذل��ك فحني يغو�ض اع�س��اء الفريق حتت املاء 
ت�س��بح حياتهم يف خطر اأي�سًا اذ ال يرون �سيئًا 
حتت املاء وقد يقعون يف �س��باك �س��يد ال�سمك 
او ي�س��طدمون بجبل �س��خري او تعلق اأرجلهم 

يف الوحل".

 وكانت احدى احلاالت التي وقعت يف �س��هر اآب 
)اغ�سط�ض( احلايل عبارة عن غرق مراهق يدعى 
احمد يو�س��ف )11 �س��نة( عندم��ا ذهب مع عدد 

من املراهقني اىل النهر لل�سباحة.
  وق��ال حمم��د اأخ��و الغري��ق ،ان��ه ال يوؤخذ على 
النا�ض هنا ذهابهم اىل النهر اذ ال يوجد م�س��بح 
يف املنطقة باالإ�سافة اىل انه مل تو�سع لوحات 

حتذيرية يف االأماكن اخلطرة لل�سباحة.
 وم��ع ان فرق الدفاع املدين قد حذرت مواطني 
املنطقة من خطورة ال�سباحة مرارا اإال اأن النا�ض 
مل يهتم��وا بتل��ك التحذيرات وق��د متكنت الفرق 
م��ن اإنق��اذ )27( �سخ�س��ا خال اأع��وام 2009 
و2011 فقط حيث كرثت ال�س��يول خال هذين 

العامني ووقع الكثري من النا�ض يف النهر.
 وت�س��ري املوؤ�س�س��ات املعنية يف املنطقة اىل ان 
جميع احلاالت التي �س��جلت كانت حاالت غرق 

ومل تكن من بينها حاالت انتحار.
 وت�س��جل مديري��ة الدف��اع امل��دين يف خب��ات 
حاالت الغرق واالإنقاذ التي تتعامل معها اي مل 
يتم ت�س��جيل حاالت االنقاذ او ايجاد اجلثث من 
قب��ل املواطنني، االمر الذي دفع اهايل املنطقة 
اىل الق��ول بان عدد الغرقى اأكرث بكثري من الذي 

مت ت�سجيله لدى اجلهات الر�سمية.
 ويقول احلاج حممد هركي )57 �سنة( وهو من 
الذين يك�سبون رزقهم من �سيد ال�سمك على نهر 
الزاب انه يزاول عمله منذ )23( عاما وقد �سهد 

خال تلك املدة العديد من حوادث الغرق.
 وق��ال احل��اج حمم��د ، ان ه��ذا م��كان امل��وت 
واحلياة، انا���ض ياأتون للرتفيه ولكنهم يعيدون 
معه��م جث��ة وياأت��ي اأنا���ض خالي��ي الوفا���ض 

فيك�سبون رزقهم ويعيلون به ا�رسهم. 
واأ�س��اف، لق��د علق��ت اجلث��ث ب�س��باكنا ث��اث 
مرات خال فرتة عملي يف �س��يد ال�سمك فقمنا 
با�س��تخراجها يف كل مرة يفق��د اأثر العديد ممن 
يتعر�س��ون للغرق وح�سب ما �س��معته فان اأكرث 
م��ن )700( �س��خ�ض غرق��وا يف ه��ذا النهر منذ 

عام 1993".
  وي��رى احلاج حممد ان احلل الرئي�ض يكمن يف 
حتذير النا�ض من ال�س��باحة يف االأماكن اخلطرة 
عن طريق و�س��ع لوحات حتذيرية ويف املقابل 
يج��ب تاأمني اأماكن منا�س��بة لل�س��باحة الأهايل 

املنطقة.

في غياب الكوادر الطبية..

نساء الموصل يجدن في القابلة المأذونة البديل األفضل

الزاب الكبير.. نهٌر ممتلئ بحكايات الموت غرقا
توفي فيه أكثر من 700 شخص خالل عقدين..
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الخميس 1 كانون االول 2016 العدد 235

على الرغم من كون 
نهر الزاب الكبري 

م�صدرًا حلياة اآالف 
االأ�صخا�ص، اإال انه 
ال مير عام دون اأن 

تفقد ع�صرات االأ�صر 
اأبناءها غرقا وتفجع 

ب�صبب مياهه.
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