
مل ت�شتطع بع�ض التوجهات يف زيادة عدد ال�شوارع 
وفتح امل�شارات مع وجود رجال املرور، من اإلغاء 
واقع الزحام ال�شديد الذي ت�شهده املدن الرئي�شة يف 
الذي يخرج فيه  الوقت  الذروة �شباحًا، وهو  وقت 
القطاع  وموظفو  والطالب  احلكوميون  املوظفون 
وهو  اجلميع،  بني  جداًّ  ب�شيط  فالتفاوت  اخلا�ض، 
اأ�شبح  الذي  الزحام  واقع  يف  �شوءاً  الأمر  زاد  ما 
يف  ال�شكان  عدد  تزايد  مع  فرتة  كل  يف  يزداد 
املناطق، الأمر الذي يحتاج اإىل اإيجاد نظام يح�شم 
التنظيم،  من  نوعا  ويخلق  الإ�شكالية من جذورها 
الكبري  التكد�ض  ع�شوائية  على  �شيق�شي  الذي 
من  اأكرث  الذروة  وقت  يف  تق�شي  التي  لل�شيارات 

�شاعة يف الطريق.
املوجودة  الثغرات  من  العديد  هناك  اأن  واملالحظ 
تنح�رص  حيث  الكبرية،  الزدحامات  ق�شية  يف 
التي  وال�شوارع  املدن  تخطيط  �شوء  يف  امل�شكلة 
بدائل  اإيجاد  عدم  مع  ال�شكان،  عدد  تزايد  تراع  مل 
املرجوة  اخلدمات  تقدم  اأن  ت�شتطيع  حديثة  نقل 
على  العتماد  �شوى  حالًّ  يجد  ل  الذي  للمواطن 

ال�شوؤال: ملاذا ل  النقل اخلا�شة، وهنا يربز  و�شيلة 
يكون هناك نظام يعمل على تغيري مواعيد العمل 
الر�شمية؟، بحيث يخلق �شيئا من التنظيم يف خروج 
املوظفني دفعة واحدة، وحتى يكون هناك خلخلة 
وقت  ويف  واحد  �شارع  يف  باملئات  لتكد�شات 
م�شكلة  حلل  عملية  حلول  اإىل  نحتاج  نحن  واحد، 
الزدحام، لكننا اأي�شا بحاجة اإىل اإعادة النظر يف 
تنطلق يف  التي  احلكومية  للقطاعات  العمل  موعد 

وقت واحد ويف م�شارات واحدة!.
قد  الر�شمي  العمل  مواعيد  تغيري  اأن  الرغم  وعلى 
اأننا  اإّل  ال�شوارع،  يف  الزدحام  ن�شبة  من  ُيقلل 
بحاجة اإىل اإعادة النظر يف توفري »النقل البديل«، 
جناحًا  وحقق  دولة  من  اأكرث  يف  ُطبِّق  ما  وهو 
ال�شوارع،  تخطيط  اإعادة  املهم  من  اأنه  كما  كبرياً، 
ول  ال�شباح،  يف  ال�شيارات  اأعداد  ت�شتوعب  بحيث 
نن�شى اأنه من املهم اإيجاد مواقف �شيارات خا�شة 
وموؤ�ش�شات  ل�رصكات  وكذلك  احلكومية  للدوائر 
نظام  تطبيق  اأهمية  جانب  اإىل  اخلا�ض،  القطاع 
بقاء  �شاأنه  من  الذي  الإلكرتونية«،  »التعامالت 

املراجع يف منزله واإنهاء معاملته اإلكرتونيًا، دون 
احلاجة للذهاب اإىل الدائرة احلكومية.

قد  النظرية  الناحية  من  اإنه   : ح�شني  حممد  وقال 
العمل،  مواعيد  لتغيري  نظام  اإيجاد  جمديًا  يكون 
ازدحام  من  يخفف  ل  العملية  الناحية  من  لكنه 
هذه  اأن  م�شيفًا  ال�شباحية،  الفرتة  يف  ال�شوارع 
واأنه  الدول،  من  الكثري  لدى  موجودة  امل�شكلة 
اأنها  لوجدنا  لالزدحام  الذروة  فرتة  حددنا  لو 
ثم يخف  الواحدة ظهراً،  ال�شاعة  اإىل  متتد �شباحًا 
العا�رصة  الرابعة حتى  ال�شاعة  التزايد من  ويعاود 
اأوقات دخول  لي�شت جميعها  الأوقات  لياًل، وهذه 
وخروج للوزارات، وبالتايل هذا يجعلنا نبتعد عن 
للجهات  الر�شمي  الدوام  مواعيد  بتغري  املطالبة 

الر�شمية.
وذكر اأن هناك الكثري من القطاعات اخلا�شة يبداأ 
من  يعاين  املوظف  ذلك جند  ومع  متاأخراً،  عملها 
لي�شت  الذروة  �شاعات  اأن  مبينًا  والطرق،  الزحام 
اأن  على  موؤكداً  الر�شمية،  العمل  باأوقات  مرتبطة 
يف  جزئيًا  يفيد  قد  »الدوام«  اأوقات  بع�ض  تغري 
وبذات  بغداد  جامعة  طريق  مثل  املناطق  بع�ض 
الوزارات  من  عدد  يف  وكذلك  اجلادرية،  ج�رص 
تزدحم  ال�شوارع  اإن  حيث  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 
جدا، مت�شائاًل: هل جميع هوؤلء يذهب اإىل اأعمالهم 
يف وقت واحد؟، اإذا كان اجلواب: »نعم«، هنا ينظر 

للم�شكلة.
ودعا اإىل �رصورة التنوع يف و�شائل النقل عو�شًا 
�شبيل  فعلى  اخلا�شة،  ال�شيارات  ا�شتخدام  عن 
املثال هناك درا�شة موجودة تقول اأن )%27( من 
واإذا  املدار�ض،  تخ�ض  اليومية  ال�شيارات  رحالت 
للمدار�ض  نقل  و�شائل  واأوجدنا  الن�شبة  اأخذنا هذه 
تلك  على  الق�شاء  �شيتم  اأنه  ذلك  فمعنى  فقط، 
الن�شبة، مبينًا اأنه اإذا مت تخ�شي�ض و�شائل نقل عام 
اأن املجتمع  اأخرى فلي�ض من املتوقع  واأي و�شيلة 
الو�شائل؛  تلك  اإىل  اخلا�شة  �شياراته  من  �شيتحول 
من  متنعنا  التي  هي  اجتماعية  ثقافة  لدينا  لأن 
ا�شتخدام و�شائل النقل الأخرى، لكنها لي�شت دائمة، 
و�شائل  ا�شتخدام  اأن  املواطنون  �شيجد  فرتة  فبعد 
النقل يوفر عليهم الوقت واجلهد واحلالة ال�شحية 
احلالة  هذه  ويف  اخلا�شة،  ال�شيارات  توفره  مل  ما 
بعد عام اأو اأكرث �شيتحول النا�ض اإىل و�شائل النقل 
�شتكون  اأنها  فال�شك  لو وجدت  اأنه  اإىل  لفتًا  تلك، 
جمدية، حيث اإننا نحتاج اإىل تعميق ثقافة التوعية 

باأهمية ا�شتخدامها.
يف حني �شدد عطية جواد على اأهمية اإن�شاء فروع 
الوزارات،  وخارج  بل  املزدحمة،  املناطق  خارج 
داعيًا  الزدحام،  من  التخفيف  �شت�شاهم يف  حيث 

اإىل �رصورة اإعادة تخطيط ال�شوارع.
مواقف  اإيجاد  يف  كبرية  م�شكلة  وجود  مع  واتفق 
زيادة  ت�شبب  التي  لها،  منظمة وخمطط  لل�شيارات 
ال�شيارات  مواقف  اأن  م�شيفًا  الزدحام،  خلق  يف 

اإيجاد حلول  ُتعد م�شكلة كبرية، وكان من املمكن 
الآن  لكن  تتفاقم،  اأن  وقبل  �شنوات،  قبل  لها 
تخ�شي�ض مواقف لل�شيارات عند اأي مبنى حكومي 
بتخ�شي�ض  نرغب  حينما  لأنه  �شهاًل،  يكون  لن 
اجلهات  عند  الأرا�شي  اأ�شعار  اأن  جند  املواقف 
احلكومية مرتفعة ب�شكل كبري، وهنا لن يكون اإن�شاء 
جمديًا،  املادية  الناحية  من  لل�شيارات  مواقف 
موؤكداً على اأنه لو مت اللتفات لها قبل اأعوام حللت 
الكثري من الأمور، م�شرياً اإىل اأنها حتتاج اإىل درا�شة 
للمواقع، ومن املفرت�ض اأن يكون كل مبنى متعدد 
هناك  واأ�شاف:  لل�شيارات.  مواقف  له  الطوابق 
مت�شائاًل:  مواقف،  بها  يوجد  ل  كبرية  م�شت�شفيات 
كيف جند احلل ملبنى مل يدخل يف ت�شميمه مواقف 
ال�شيارات؟، مو�شحًا اأنه حتتاج كل منطقة لدرا�شة، 

لإعادة ت�شكيل املواقف اخلا�شة بال�شيارات.
"عبد ال�شالم ال�شالح" يف ذهابه اإىل عمله   يعاين 
- يف الفرتة ال�شباحية - من وجود اإ�شكالية كبرية 
يف الو�شول اإىل املقر، حيث يحر�ض اأن يخرج من 
ُيدخل �شمن  لأنه  ب�شاعة؛  العمل  قبل موعد  منزله 

الفرتة،  تلك  يف  املرورية  الختناقات  ح�شاباته 
كما اأنه يالحظ اأن هناك م�شكلة اأخرى يف الأوقات 
الأخرى، وهو توقف ال�شيارة عند الإ�شارة املرورية 
ورمبا  دقائق،  ع�رص  اأو  خم�ض  على  يزيد  قد  لوقت 
يكون ال�شوارع الأخرى فارغة من ال�شيارات، حيث 
ال�شوئية  الإ�شارة  تنتظر  �شيارته  �شوى  يوجد  ل 

احلمراء.
الإ�شارات  على  العتماد  يتم  ل  ملاذا  وت�شاءل: 
املروري؟،  ال�شغط  بح�شب  املتحركة  ال�شوئية 
ال�شناعية،  اجلبيل  مدينة  جتربة  غرار  على  وذلك 
اأو بع�ض الدول التي ت�شمح لل�شيارة بالتحرك متى 
ما مت التاأكد من عدم وجود �شيارات يف امل�شارات 
التكد�ض  حالة  يف  النظام  ذلك  اإتباع  مع  الأخرى، 
له،  الأولية  �شارع ما، فيكون  لل�شيارات يف  الكبري 

حتى يتم التخفيف من حدة الزحام داخله.
ويرى اإبراهيم ح�شن : اإن الزدحام يف املدن الكبرية 
ظاهرة طبيعية، وذلك ل ينطبق على جميع مناطق 
موزعني  الطلبة  ماليني  لدينا  اأن  حيث  العا�شمة، 
على خمتلف املناطق، م�شيفًا اأن الزدحام موجود 

يف املناطق الرئي�شة وحينما توقف الدرا�شة لأكرث 
فاإنه  الوفود  اأو  املوؤمترات  بع�ض  لوجود  يوم  من 
الإ�شكالية  اأن  على  موؤكداً  م�شكلة،  ي�شبح هناك  ل 
الكايف  الطاقم  الذي ل ميتلك  احلقيقية يف املرور 
لتغطية املدن الكبرية، كما اأن الكفاءة لديهم لي�شت 
الرتباكات،  يحدث  لهذا  املطلوب،  بامل�شتوى 
ينتظر  من  وهناك  الإ�شارة،  يقطع  الكثري  اأن  حيث 
عدم  اأن  مو�شحًا  طويلة،  لفرتات  اجل�شور  على 
الرئي�شة  وال�شوارع  الإ�شارات  عند  املرور  وجود 
اأن  لتنظيم الزحام خلق م�شكلة كبرية.  واأ�شار اإىل 
معدلت  يف  يوميًا  ميوت  اأبنائنا  من  الكثري  لدينا 
احلوادث، وذلك ب�شبب تق�شري و�شعف اأداء املرور 
- ح�شب قوله -، كما اأن ذلك عائد اإىل عدم تثقيف 
حينما  اأنه  الرغم  على  اجليدة،  بالقيادة  املواطن 
يحرتم  �شخ�ض  اإىل  يتحول  اخلارج  اإىل  ي�شافر 
الأنفاق  م�رصوع  اأن  على  موؤكداً  كثرياً،  النظام 
اجلهات  ومازالت  الدرا�شة،  حتت  مازال  واجل�شور 
من  اأنه  مبينًا  املقدمة،  العرو�ض  تدر�ض  املعنية 

امُلفرت�ض النطالق به يف ربع ال�شنة القادمة.

،ت�شاهي مبوا�شفاتها ما ل يخطر على البال والعقل 
اأجلها  من  ي�شعى  التي  القت�شادية  اخلزينة  ،ولعل 
ب�شلعتني  الإفراط  عدم  ،هي  الكادحني  اأهلنا  معظم 
اأوىل  املفردة  هذه  وكانت  الدار،  ،هما  اأ�شا�شيتني 
الدرا�شة  ملرحلة  بدخولنا  ن�شمعها  التي  الكلمات 
البتدائية ،اأما ال�شلعة الثانية فهي املقتنيات الذهبية 
اقت�شادية  اأزمات  و�شط  جلدتها  على  ت�شلم  مل  ،التي 
متى  ندري  ول   1991 عام  منذ  باملواطن  تع�شف 
مما  اإىل  بال�شافة  كثرية  عوامل  ،وهنالك  تنتهى 
ذكر ،جلنوح املواطن اإىل بيع دار �شكناه ،فزيادة عدد 
اأفراد الأ�رصة والن�شطار العائلي نتيجة حالت الزواج 
ت�شل  �شكنية  وحدة  لتوفري  املت�شاعدة  ،وال�رصورة 
اأقل من خم�شني مرتا، تالفيا للم�شاكل  م�شاحتها اإىل 
العائلية ،وبالكفة الأخرى من امليزان بلغ �شعر املرت 

الواحدة يف مناطق الكرادة اأو املن�شور وزيونة ثمانية 
،وهذا  التجاري  ال�شتثمار  دينار،لغر�ض  ماليني 
حوا�شم  اأر�ض  قطعة  ل�رصاء  كافيا  يكون  رمبا  املبلغ 
جند  نهائية  حم�شلة  ،ويف  املواطن  ل�رصائها  م�شطرا 
اإليها تلك  ،التي جلاأت  اأغلب احللول لتلك الأزمات  اأن 
اإن  جزارة  ،وبيعها  البيوت  اأو�شال  تقطيع  هي  الأ�رص 
جاز التعبري ،وبالتايل �شببت قلة يف تقدمي اخلدمات 
اأجورنا قليلة و�شهاداتنا  اأ�شعارها.   وتدين م�شتويات 
اجلامعية بال ثمن ، هكذا يطلقها اأحمد �شليم /املقيم 
يف مدينة �شدين با�شرتاليا ،ومل يكن لدينا بديل �شوى 
والدي  الأربعة من  واأخوتي  ورثناها  التي  الدار  بيع  
"رحمه اهلل" لذلك كنا م�شطرين اإىل بيعها بثمن بخ�ض 
الو�شع  اأن  �رصا  اأخفيك  ،لول  ا�شرتاليا  اإىل  واللجوء 
التي  الأ�شباب  اأهم  من  كان  والقت�شادي  الأمني 
دعتنا اإىل ذلك ،وهنالك الكثري من العراقيني هنا على 
حافة الهاوية والإفال�ض ،لول امل�شاعدات التي ت�شلهم 

من اأقربائهم ،نتمنى الرجوع ، ف�رصيان حياتي ما زال 
معلقا بالعراق. ليث �شباح /طالب مرحلة ثانية كلية 
الهند�شة قال لنا بنربة عتاب على احللول الع�شائرية: 
ي�شمى  ما  وت�شديد  دارنا  بيع  على  اأجربنا  حيث 
بالف�شل الع�شائري والبالغ 180مليون دينار ، ب�شبب 
حادث انقالب �شيارة اأخي حممد الذي اأدى اإىل وفاة 
4اأ�شخا�ض ،مل يكن لدينا بديل �شوى دارنا التي ع�شنا 
الآن  ،ونحن  الربيئة  طفولتنا  ذكريات  اأجمل  فيها 
ن�شكن دار ايجار ببدل قدره 250 الف دينار �شهريا . 

البتدائي  الرابع  زينب  الطالبة  /والد  لنا  ذكر  فيما 
 ، الأطباء  قبل  من  اجل�شع  هذا  اأتوقع  اأكن  مل  بقوله: 
فوجئت  ،لكنني  اإن�شانية  الطب  مهنة  اأن  اأظن  وكنت 
باملبلغ الذي طلب مني وقدره 7ماليني دينار لغر�ض 
تبديل مادة البالزما يف دم ابنتي ،حاولت مرارا مع 
باءت  حماولتي  جميع  لكن  الأهلي  م�شت�شفى   مدير 
الأطباء  بع�ض  اأ�شاب  الذي  اجل�شع  ب�شبب  بالف�شل 

هذه  تبديل  ،ورغم  الإن�شاين  اجلانب  ،وافتقادهم 
،ال  املبلغ  املادة ولثالث مرات متتالية وبنف�ض هذا 
الذي  املبلغ  اأ�شدد  ،وبداأت  احلياة  فارقت  ابنتي  اأن  

ا�شتقر�شته من بيع داري الوحيدة . 
دللية  مكتب  العبودي/�شاحب  ب�شري  اأبو  ويرى 
الأ�شدقاء /ال�شعب حي اأور /باأن اأ�شعار بيع العقارات 
العام  مبيعات  اإىل  %60قيا�شا  بن�شبة  انخف�شت  قد 
املا�شي ،ب�شبب عدة عوامل منها  اأن الأ�شعار �شت�شهد 
التق�شفية  الدولة  ل�شيا�شات  ،نظرا  ملحوظا  انخفا�شا 
اأن ال�رصورة  اإيرادات اخلزينة العامة ،كما  يف جممل 
،جعلتهم  املواطنني  العقارات من قبل  ل�رصاء  الفعلية 
يفكرون ببدائل اأخرى كقطع الأرا�شي الزراعية ،التي 
اجلانب  هذا  يف  ،ويقابله  الكبرية  بامل�شاحة  تت�شف 
التي توزعها  الأرا�شي  ،با�شتثناء قطع  قلة اخلدمات 
كال�شحة  الوزارات  ،اأو  التعاونية  اجلمعيات  بع�ض 
وزيونة  الكرادة  مناطق  ،اأما  والداخلية  والدفاع 

العقارات  بيع  ما جتد حركة  نادرا  ،فاإنها  واملن�شور 
،ب�شبب تفاوت امل�شتوى القت�شادي من حيث م�شادر 

الدخل املتعددة واملتنوعة . 
املحامي  العقارات  يف  اخلبري  قال  جانبه   من 
م�شطفى �شامل :اإن الأزمات القت�شادية ورمبا الأمنية 
املواطن  على  بظاللها  األقت  ،قد  تعالج  مل  التي  منها 
باأ�شعار  �شكناهم  دور  بيع  اإىل  جلوؤوا  منهم  ،فالعديد 
لتوفري  املال  بع�ض  توفري  اأمل  ،على  م�شتواها  دون 
نف�شه  الوقت  يف  ،م�شريا  اليومية  املتطلبات  بع�ض 
العمل  اإىل �رصورة معاجلتها من خالل توفري فر�ض 
احلكومية  النفقات  �شغط  ،وكذلك  العاطلني  لل�شباب 
وتنويع م�شادر اإيرادات خزينة الدولة ،من خالل دعم 
ال�شلع ال�شتهالكية للمواطن ،وتوفري مفردات البطاقة 
باخلروج  ت�شاهم  رمبا  ال�شيا�شية  ،وهذه  التموينية 
امل�شتوى  زيادة  اإىل  توؤدي  ،وبالتايل  املاأزق  هذا  من 
م�شاألة  هنالك  اأن  ،ثم  عموما  للمواطنني  القت�شادي 
اأخرى هي �شعف الإجراءات اخلدمية يف دعم الوحدات 
الدعم احلكومي  ال�شكنية اجلديدة ،حيث يبلغ م�شتوى 
،منذ  �شكنية  وحدة   300 اأ�شل  من  �شكنية  وحدات   3
املطلوب  اإن  احلال  ،وواقع  الآن  وحلد   2006 عام 
حاليا بناء اأكرث من خم�شة ماليني وحدة �شكنية قابلة 
وزارة  من  ال�شادرة  الإح�شائيات  ،بح�شب  للزيادة 
املحلل  مع  فكانت  التالية،  وقفتنا  اأما    . التخطيط 
،ليحدثنا  الأمارة  يا�شني  �شعد  الدكتور  القت�شادي 
عن ظاهرة تنامي بيع العقارات والأ�شباب وراء ذلك 
الربملان  يف  الن  القائم   اجلدال  اأن  :ل�شك  فيقول 
العراقي ،عن اقرار املوازنة الحتادية والتي خلت من 
تخ�شي�شها  ،بعد  والتنموي  المنائي  والبعد  الهوية 
للنفقات الت�شغيلية %70 فيما املوازنة ال�شتثمارية 
،التي يفرت�ض  الدولية  املعايري  %30والعجز تخطى 
اىل  اأدى  املوازنة  يف  العجز  %3فيما  فيها  العجز 
ركود الو�شع التجاري ب�شكل عام ،باعتبار اأن حركة 
البيع وال�رصاء ،تتاأثر باقرار تلك امليزانية ،ولأ�شك اأن 
خوف املواطن من امل�شتقبل املجهول ،اأدى اإىل توفري 
بدائل ملوارد اقت�شادية اأخرى مثل بيع الدور ال�شكنية 
"اأن م�شتوى حت�شن دخل  "يا�شني  ،واأو�شح  اأو رهنها 
مرتبط  كافة  ال�شوق  حركة  وان�شيابية   ، للفرد  املايل 
باإقرار امليزانية الحتادية ،وا�شتقرار اأ�شعار بيع النفط 
ال�شكنية  الدور  بيع  �شلبا على  اأثرت  املعطيات  ،وهذه 
اأن العراق يعاين  اأقل تقدير ،ومن اجلدير بالذكر  على 
العائلي بني  اأزمة �شكنية خانقة ،نظرا لالن�شطار  من 
اأفراد الأ�رصة الواحدة ،بالإ�شافة اإىل غالء مواد البناء 

والأرا�شي ال�شكنية.

هل يقضي تغيير »مواعيد العمل« على زحامات الشوارع؟

بيع الدور السكنية .. محاولة لتوفير مصادر للرزق وتسديد المتطلبات اليومية

بغداد_ متابعة

بغداد_ متابعة

عين الجورنال Wed. 1 Nov. 2017 issue no 451
االربعاء 1 تشرين الثاني 2017 العدد 451

الدار للبيع ، مفردة 
جديدة ال يكاد يخلو زقاق 
اأو حملة من تعليقها على 

معظم الدور ال�سكنية 
يف املناطق ال�سعبية 

على وجه اخل�سو�ص 
،ب�سبب تردي االأو�ساع 

االقت�سادية وانح�سار 
فر�ص العمل ،اأما يف بقية 
املناطق فالو�سع يختلف 

متاما ،فالبيع اأما اأن يكون 
نحو م�سكن فاره ،يحتوي 

على موا�سفات بناء 
خليجية اأو تركية 
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