
عبارة )تع����ال باجر( الت����ي ن�سمعها  من 
اأف����واه املوظف����ن العامل����ن يف الدوائر 

الر�سمية عند مراجعتهم الجناز معاملة 
م����ا او لتم�سي����ة م�سلح����ة م����ن امل�سالح , 

تعن����ي يف م����ا تعنيه ان املوظ����ف املكلف 
ب����اأداء الواج����ب غ����ر مهت����م كم����ا يجب 
بامل�سالح العامة للمواطنن وال يح�سب 
للوق����ت او امل����كان ح�ساب����ا . عندما تقف 
الطوابر املجتمعة اأمام اأبواب الدوائر 
احلكومي����ة ث����م تنف�����ض بع����د ان ته����در 
الكثر م����ن الوقت واجلهد, فلي�ض هناك 
م����ن تف�س����ر  اأال اأن تكون ه����ذه الدوائر 
ق����د ق�س����رت يف عملها جت����اه املواطنن 
وانه����ا المتلك االلي����ة او اجلهاز االداري 
ال����ذي يحتم عليها اجناز ما كلفت به من 
واجب����ات جتاه املواطن . ال����ذي يحالفه 
احلظ من املواطن����ن املراجعن وي�سله 
الدور ملواجهة املوظف املخت�ض احيانا 
يفاج����اأ  بالق����ول ل����ه ان  بع�����ض الوثائق 
او  االأوراق الر�سمي����ة مفقودة وال�سبب 
وا�س����ح يف ان بع�����ض الدوائر اىل االن 
مل تتط����ور مبا يجعله����ا توافق تطورات 
الع�س����ر املتمثل����ة با�ستخ����دام االجه����زة 
احلديث����ة واالر�سفة با�ستخ����دام برامج 
احلا�سبات التي تتميز بال�سرعة والدقة 

واحلف����ظ ال�سه����ل ل����كل �س����اردة وواردة 
ومعلوم����ة ع����ن �ساح����ب امل�سلح����ة م����ن 
املواطن����ن ,ا�سف اىل ذل����ك ان املوظف 
املهمل والذي يت�سبب يف �سياع الوثيقة 
اليج����د م����ن يحا�سب����ه عل����ى االهم����ال او 
التق�س����ر. هذه الظاه����رة مل تكن غريبة 
عل����ى جمتمعن����ا . لقد حم����ل التغير يف 
جوان����ب احلي����اة العراقي����ة الكث����ر من 
املواط����ن  ح�س����ول  منه����ا  االيجابي����ات 
على حريته وكذل����ك االرتفاع بامل�ستوى 
املعي�سي خا�س����ة ل�سريحة املوظفن يف 
الدوائر والوزارات اخلدمية ورغم ذلك 
ف����اأن اال�ساليب القدمي����ة يف التعامل مع 
املواطن بقي����ت على ما ه����ي عليه وبقي 
والف�س����اد  والبروقراطي����ة  الروت����ن 
االداري بعي����دا عن اي تغير يذكر .كان 
من املفرت�ض لدوائرن����ا وموؤ�س�ساتنا ان 
تغ����ر الكث����ر يف ا�ساليبه����ا يف التعامل 
مع املواطن لكي جتعله ي�سعر مبواطنته 
وبالعراق اجلديد الذي نزع اغالله التي 

كبل بها طيلة اكرث من ثالثة عقود. 

اأم����ا بقاوؤه����ا به����ذه ال�س����ورة فان����ه اأمر 
م�سب����ب للح����رة واالإرب����اك ف����اذا كان����ت 
قل����ة يف  بع�����ض الدوائ����ر ت�سك����و مث����ال 
االنتظ����ام  وع����دم  الوظيفي����ة  كوادره����ا 
النر�س����م  فلم����اذا  املعام����الت  ك����رثة  اأو 
خط����ة ن�سر عل����ى نهجه����ا لرتويج هذه 
)املعامالت( وبهذه اخلطة تعالج الدائرة 
كل اأزماته����ا يف ت�سير املعامالت ووفقا 
لواقع احلال ال����ذي نعي�سه بحيث ت�سع 
حل����وال منا�سب����ة ال�ستقب����ال املواطن����ن 
وترويج معامالتهم. اأما بقاء املواطنن 
بهذه احلال����ة والتي ت�سب����ب لديهم امللل 
والنف����ور والعودة بذاكرته����م اإىل االأيام 
ال�سابق����ة )العهد املباد( ف����ان هذه احلالة 
ت�سبح حالة موؤذية للمجاميع الذين هم 
بحاج����ة يف الوق����ت احل����ايل اإىل تكاتف 

اجلميع للوقوف �سد الزمر املتاآمرة.
يح�����ض  حي����ث  واالرتق����اء  والنهو�����ض 
اأبن����اوؤه باالأم����ان ونكون يدا بي����د لبناء 
عراقن����ا احلبي����ب ولنب����داأ م����ن موقعن����ا 

الوظيفي.

وزارة املالية وم�سكلة قر�ض اال�سكان 
كتب���ت لنا مواطنة من منت�سب���ي وزارة املالية والتي مت �سمول 
منت�سبيه���ا بقر�ض اال�س���كان البالغة قيمت���ه )50( مليون دينار 
عراق���ي واملحدد بقيمة 100راتب �سهري تذكر ان االلية املتبعة 
يف �س���روط القر����ض غر مو�سوعي���ة ب�سب���ب ان امل�ستفيد, ان 
ح�س���ل على بي���ت �سكني تق���ل قيمته ع���ن مق���دار القر�ض, فان 
ال�س���روط املو�سوع���ة للقر�ض جت���ره على اع���ادة املتبقي منه 
اىل خزين���ة الدول���ة اي ان ال���ذي يح�سل على من���زل بقيمة 40 
ملي���ون دينار يتوجب عليه اعادة الع�سرة مالين املتبقية, وان 
القيم���ة املق���درة ل�سع���ر ال�سراء تخ�س���ع للجن���ة متخ�س�سة من 
دائ���رة الطابو واخلب���ر دائما ما يقدر مبلغ �س���راء البيت باأقل 
م���ن قيمته احلقيقية لذلك مبل���غ الفرق ي�ستند اىل ما مت تقديره 
ال اىل ال�سعر احلقيقي. لذلك تطالبها اجلهات املعنية بالفرق ما 
ب���ن قيمة القر�ض وقيمة ال�سراء املقدرة من قبل اللجنة .وهذا 
االم���ر غر �سحيح وحتى لوفر�سن���ا ان القيمة املقدرة حقيقية 
فيات���رى اال يحتاج املقرت�ض اىل ف�سلة مبلغ ميكن ان يرمم به 

الدار التي ا�سرتاها او يعيد ما تهدم فيها.

بلدية ال�سعلة رجاء 
وبالتحدي���د   احلري���ة  مدين���ة  �سكن���ة  م���ن  املواطن���ون  يدع���و 
املحلتن426 و428 دائرة بلدية ال�سعلة اإىل االهتمام باجلانب 

اخلدمي الذي حتتاجه املحلتان ومعاجلة امل�ساكل الناجتة عن 
رداءة عم���ل �سبك���ة ت�سري���ف مي���اه املج���اري الت���ي ت�سكو منه 
املحلتان من���ذ امد بعيد ولكن املعاجل���ة ال�سريعة وغر اجلادة 

دائما ما جتعل اجلهود املبذولة يف هذا اجلانب غر جمدية.

�س�ؤال اىل مديرية
املرور العامة

بع���د م���رور �ست �سن���وات ال نعلم م���ا الذي مين���ع دائرة 
امل���رور من العم���ل على منح اج���ازات ال�س���وق وتطبيق 

القانون املتبع يف هذا اجلانب.
ال�س���ارع العراقي يف بغ���داد ويف املحافظ���ات كافة يعج 
باأ�سخا����ض يجل�س���ون وراء مق���ود ال�سي���ارة وه���م غر 
موؤهل���ن للقي���ادة .م�سالة العم���ل باأج���ازة ال�سوق ميكن 
ان ي�ساه���م كث���را يف فرز ه���وؤالء ال�سيم���ا وان املواطن 
يف ال�سارع يرى اطف���اال وباعمار �سغرة وهم يقودون 
ال�سي���ارات بتهور ورعونة ورمب���ا يت�سببون يف ا�سرار 
الغ���ر من ال�سابلة او ا�سحاب ال�سيارات االخرى ا�سف 
اىل ذل���ك ان العمل باج���ازة ال�سوق االع���داد الكثرة من 
ال�سيارات التي ي�ستد زحامها يف مداخل املدن. هذا االمر 

مدعاة اىل ان توليه دائرة املرور االهمية الق�سوى.

���������س��������ك��������اوى

اجل�سد العراقي

املعلوم���ات واملعطي���ات موؤ�سراتها تدل  عل���ى ان من يريدون 
اتخ���اذ املواطن العراق���ي  و�سيلة ملاآربه اخلبيث���ة ,يتحينون 
الفر����ض جلعل �س���وارع بغ���داد, وغره���ا من امل���دن ميادين 
العم���ال ارهابية دموية. وي�ستخدم���ون كل الو�سائل املتاحة 
له���م من الر�سا�س���ة اىل الكلمة .  هذا االم���ر ي�ستدعي تظافر 
جهود على قدر كبر من االح�سا�ض باملواطنة  ومن ثم العمل 
عل���ى تف���ادي اخلط���ر املح���دق ب���كل العراقين دومن���ا متييز 
ب���ن ه���ذا وذاك , من خالل التع���اون واحلر�ض عل���ى ارواح 
االبرياء التي اتخذها القتلة طريقا وممار�سة من اجل اثبات 
وجوده���م وم���ن ث���م االجهاز عل���ى التجرب���ة احلديث���ة العهد 

باحلرية والدميقراطية والتطلع اىل حياة االف�سل.
اجل�س���د العراقي اثخ���ن باجلراح وعلى ط���وال �ست �سنوات 
لكن���ه اثبت اخ���ر االمر باأن���ه اقوىمم���ا يظن البع����ض.  ولن 
ير�س���خ ملا يري���د االخرون املتطلع���ون اىل اجل���اه وال�سلطة 
وتبن���ي اجندات الدول االقليمي���ة التي تريد ان يبقى العراق 

البقرة التي تدر اللنب باملجان كما كان من قبل. 
االحداث الت���ي مرت بالدولة العراقي���ة الوليدة لو مرت على 
غره���ا من دول قريب���ة الي�سرها ا�ستقرار الع���راق ال�سيا�سي 
لع�سف���ت به���ا واقتلعتها من جذوره���ا ولكن الع���راق باأبنائه 

على غر ما يح�سبه االخرون.
باال�ساف���ة اىل احل���راب امل�سموم���ة املوجهة الين���ا من الذين 
ا�سرن���ا اإليه���م يواج���ه املواط���ن ه���ذا الوقت هجم���ة اعالمية 
�سر�س���ة ان���رت له���ا ف�سائي���ات موجه���ة للمواط���ن يف بيته, 
ممول���ة باأموال النفط املتدفق م���ن ال�سحارى العط�سى للماء 
لك���ي تنفخ يف رم���اد الفتنة والطائفي���ة, وت�ستقطب ا�سحاب 
النواي���ا ال�سيئة لكي يتحدث���وا لها عر االقمار ال�سناعية عن 
رح���ى حرب مدمرة تقوم ما بن العراقي���ن .امللفت للنظر ان 
ه���ذه الرامج املوجهة على قدر كب���ر من ال�سذاجة والبالهة 

والبع�ض من �سيوفها ومعديها يذرف دموع التما�سيح.
ه���ذا التوج���ه االعالم���ي اخلط���ر ال���ذي تنتهج���ه ف�سائيات 
بعينها ومنها على االخ����ض )اخلليجية( و)ال�سفا( البد وان 
ي�ستدعي املهتمن يف العراق االنتباه اىل اخلطاب االعالمي  
ال���ذي تنتهج���ه, والذي ميك���ن ان يوؤثر بقدر م���ا على عقليات 
ب�سيط���ة ملواطنن ي�سدقون ما تتناقل���ه من اكاذيب ودعوات 
لالقتت���ال الطائف���ي وتختل���ق م���ن االحداث م���امل يخطر على 

بال.
لق���د �سنحت ىل الفر�سة ملتابعة لقاء من هذا القبيل مع داعية 
ا�سالم���ي م�س���ري كم���ا عرف���ه مق���دم الرنامج وا�سف���ت ا�سد 
اال�س���ف يف ان جن���د الدين اال�سالمي احلني���ف وهو ي�ستغل 
بهك���ذا طريق���ة نفعية, وعل���ى غر م���ا يرت�سيه الدي���ن نف�سه 
وال���ذي ي�سدد على ب���ث روح االخوة واالن�ساني���ة واملجادلة 
بالت���ي ه���ي اأح�سن, ب���دل الرتا�س���ق باللعن���ات والدعوة الن 
يتقاتل النا�ض فيما بينهم كما ترى و�سائل اعالم لي�ض لها من 
االع���الم وثقافت���ه اال اال�سم, اتخذت منه �سالح���ا اخر م�سافا 
اإىل اأ�سلح���ة التفجرات التي ابتدعتها لقت���ل االخرين الذين 

اليرون ما ترى من عبوات متفجرة واحزمة نا�سفة.
حت�س���ن املواطن بالثقافة واتخ���اذه عونا ون�سرا و�سالحا 
م�ساف���ا من اج���ل هزمية اخلارج���ن عن القانون م���ن اولئك 
الذي���ن تغذيهم بع�ض الدول االإقليمية, ال يتم عر جهاز امني 
م���ا مل يتم اال�ستعان���ة باملواطن ال���ذي يعد اإع���دادا واعيا من 
خالل بث روح املواطنة واالخوة والت�سامح مابن مكوناته. 
م���ن هنا ميكن ان يدراأ خطر الر�سا����ض والكلمات التي تريد 

ان جتعل منه الو�سيلة ال�سهلة ملراميها غر املعلنة.

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�سداوي

�سفية املغريي 
ه���ذا  خ���الل  م���ن  حت���اول  )امل���دى( 
اآراء  عل���ى  تق���ف  اأن  اال�ستط���الع 
املواطنن يف جوان���ب االأزمة واإيجاد 

ال�سبل الكفيلة ملعاجلتها.
املهند����ض )عل���ي عبد احل�س���ن( يعمل 
يف القطاع ال�سحي يقول: تعد م�سكلة 
ال�سك���ن اإح���دى الق�ساي���ا املهم���ة التي 
يواجها العراق حاليا وتتعلق �سيا�سة 
االإ�سكان مبهمات الدولة وم�سوؤوليتها 
االأ�سا�سي���ة  االحتياج���ات  تلبي���ة  اإزاء 
للمواطن���ن يف ه���ذا  املج���ال, ال�سيما 
لل�سرائ���ح الفقرة و حم���دودي الدخل 
املالئ���م  ال�سك���ن  ميث���ل  اإذ  وال�سب���اب 
اإحدى احلاج���ات ال�سرورية لالإن�سان 
املعا�س���ر , وياأت���ي بالدرج���ة الثاني���ة 
بع���د توفر الغذاء و�سب���ب االأزمة هو 
التو�سع ال�سكاين االأفقي  والع�سوائي 
وعدم االعتماد عل���ى ال�سكن العمودي 
ال���دول  بع����ض  يف  احل���ال  ه���و  كم���ا 

العربية ذات الكثافة ال�سكانية.
يف الع���راق اأدى توق���ف حرك���ة البناء 
العم���ودي احلكوم���ي من���ذ اأك���رث م���ن 
خم�س���ة ع�س���ر عاما  اإىل زي���ادة الطلب 
وارتف���اع  ال�سكني���ة  الوح���دات  عل���ى 
للنظ���ر  الف���ت  ب�س���كل  اأ�سعاره���ا 
فخ���الل )15( ال�سن���ة االأخ���رة مل يتم 
اإن�س���اء وح���دات �سكني���ة بالرغ���م م���ن 
الت�سريح���ات حول امل�ساريع ال�سكنية 
ل���ذوي الدخل املح���دود  بالرغم من ان 
عوامل التط���ور العمراين متوفرة يف 
الع���راق فنحن منلك اأرا�س���ي �سا�سعة 
وق���وة عامل���ة رخي�سة مقارن���ة بدول 
اجل���وار ف�س���ال ع���ن توف���ر الكثر من 
امل���واد االإن�سائية التي ت�س���كل عوامل 
م�سجع���ة على اجناز مئ���ات الوحدات 
ال�سكني���ة لو توف���رت الني���ة احلقيقية 
واجله���ود احلثيث���ة لالإ�سه���ام يف حل 
ه���ذه املع�سل���ة . اأما اأذا ترك���ت اأالزمة 
يف هذه الفرتة ف�سيكون من ال�سعوبة 
اأيج���اد حلول يف ف���رتة زمنية ق�سرة 
م���ن  االآالف  اإىل  بحاج���ة  الع���راق  اأن 
الوح���دات ال�سكنية من اج���ل معاجلة 
ه���ذه امل�سكلة الت���ي تعانيه���ا اآالف من 

العوائل العراقية . 
اما املهند�ض حممد العزاوي فهو يقول 
م���ن جانبه  : تع���د م�سكل���ة ال�سكن من 
امل�س���كالت املتاأزمة ال�سيم���ا يف االآونة 

االأخرة وتواجهها  �سرائح عديدة من 
املجتمع ال�سيم���ا ذوي الدخل املحدود 
عل���ى   تنعك����ض  ال�سلبي���ة  تاأثراته���ا 
احلال���ة ال�سحية والنف�سي���ة للمواطن 
وق���د اأدت اإىل م�س���اكل مازال���ت عالقة 
وتبحث عن حلول منا�سبة و�سريعة . 
واأ�س���اف : اأن التفكر اجلدي �سي�سع 
حال له���ذه اأالزمة امل�ستفحلة و�سيوؤدي 
اإىل ا�ستعادة االقت�ساد العراقي عافيته 
عر اإجراءات �سريعة ال�سيما اأن هناك 
مبال���غ من قبل البنك الدويل ت�سل اإىل 
اأك���رث م���ن ملي���اري دوالر . اأن العم���ل 
اجلدي واملتوا�سل يف بناء املجمعات 

ال�سكني���ة يف املحافظ���ات �سوف يعمل 
عل���ى امت�سا����ض البطال���ة مل���ا حلرك���ة 
البن���اء م���ن تاأث���ر يف �س���وق العم���ل 
العراق���ي حي���ث اأن الق�س���م الغالب من 
االأي���دي العاملة العراقي���ة تعتمد على 
حركة البن���اء واالإن�ساء ف�س���ال عن اأن 
امل�سانع املنتجة للمواد االإن�سائية من 
طاب���وق و�سمنت وكا�س���ي وباالأخ�ض 
احلدادة والنجارة ق���د اأ�سابها ال�سلل 
ففي هذه ال���دورة املت�سلة واملرتابطة 
�سنعم���ل على امت�سا����ض اأعداد كبرة 
م���ن العاطل���ن ع���ن العم���ل وبالت���ايل 
�س���وف ن�سع حدا للبطال���ة اأن التوجه 

اجلدي م���ن امل�سوؤولن وباالأخ�ض من 
وزارة االأعم���ار واالإ�س���كان حل���ل هذه 
امل�سكل���ة يعتر من االأم���ور امللحة يف 

حياة املواطنن .
وماه���ي احلل���ول ؟ اإجابتن���ا املهند�سة 
) ري���ام عب���د الك���رمي(  قائل���ة : اأزم���ة 
ال�سك���ن يف البل���د حتت���اج اإىل حل���ول 
عل���ى املدى الطويل وكذلك حتتاج اإىل 
حل���ول طارئة م���ن �سن���دوق االإ�سكان 
ملالك���ي  يقدمه���ا  الت���ي  والقرو����ض 
االأرا�س���ي ويف الوق���ت نف�س���ه ت�سجع 
لال�ستثمار الوطني يف قطاع االإ�سكان 
م���ن خ���الل دع���م ال�س���ركات العراقي���ة 

بتقدمي ت�سهيالت وقرو�ض ت�ساعدهم 
على بن���اء جممع���ات �سكني���ة عمودية 
الن ه���ذه امل�سكل���ة يج���ب ان ي�سهم يف 
ح���ل مفرداته���ا القطاع اخلا����ض الذي 
اثبت كفاءته يف العدي���د من امل�ساريع 
ف�س���ال عن الت�سجيع عل���ى البناء حمل 
ه���ذه االأزم���ة والت���ي تق���ع عل���ى عاتق 

امل�سوؤولن يف احلكومة .
واأ�ساف���ت : البد من اإ�سن���اد دور فاعل 
للم�س���ارف احلكومي���ة واالأهلي���ة عر 
توف���ر ال�سيول���ة النقدي���ة للمواطنن 
على �س���كل قرو�ض ت�ساه���م باحلد من 
تلك االأزمة . واخرا  اإن قطاع االإ�سكان 

ميك���ن اإن نق���ول عن���ه ان���ه م���ن اجنح 
الو�سائ���ل يف تدوير عجل���ة االقت�ساد 
عدي���دة  مفا�س���ل  وحتري���ك  الوطن���ي 
من احلي���اة , فقط���اع االإ�سكان ميت�ض 
اإعدادا كبرة من العمالة املاهرة وغر 
املاه���رة ملختلف اأن���واع املهن ما ينجم 
عن���ه حت�س���ن الواق���ع املعي�س���ي لتلك 
املفا�سل الت���ي ت�سب يف تدوير عجلة 
االقت�س���اد الوطن���ي ال���ذي تع���اين من 
تبع���ات عديدة مما يتول���د عنه جمتمع 
ينعم بن�س���اط اقت�سادي فاعل ينعك�ض 
ب�سكل ايجابي عل���ى الو�سع املعي�سي 

لعموم املواطنن .  
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حل اأزمة ال�س��كن مفتاح حلل م�ساكل عديدة  

ال�س��رة ح��دي�ث 

للمناق�سة ق�سية 

ي�سري خرباء االإ�سكان اإىل اأن تفاقم اأزمة ال�سكن ت�سيب الكثري من العراقيني باالإحباط وتع�د هذه  الظاهرة 
اإىل نح� ثالثة عق�د زمنية خلت نزوال اإىل اأيامنا الراهنة اإذ تت�ساعد تلك الظاهرة �س�ب التفاقم جراء عدم 

االهتمام اجلدي بها, برغم كرثة الت�سريحات التي �سمعناها من امل�س�ؤولني واجلهات املعنية بذلك والتي تزعم  
باإيجاد احلل�ل ال�سريعة للق�ساء عليها اأو احلد منها, هذه االأزمة انعك�ست على احلياة االجتماعية للعراقيني, ماحدا 
بالكثري منهم ال�سكن يف العراء اأو حتت اجل�س�ر اأو يف اأماكن اأخرى مهج�رة او التجاوز على امالك الدولة يف ال�ساحات 

الفارغة او املناطق املرتوكة.

ال�س����ورة امللتقط����ة من عد�س����ة وكالة 
عراقي����ن  تظه����ر  الفرن�سي����ة  االنب����اء 
مهتم����ن بزراعة الزه����ور يف �سوارع 
به����ذا  االهتم����ام  بغ����داد.  العا�سم����ة 
اجلان����ب يع����د موؤ�س����را عل����ى ال����روح 
لل�س����الم  ت�ستجي����ب  الت����ي  العراقي����ة 
واجلمال, والت����ي تريد ان ترى عراقا 
اخ����ر ,غ����ر ع����راق اخل����راب والدمار 

الذي الفناه عر عقود مرت.

بال����ورد  مقرتن����ة  الع����راق  �س����ورة 
الت����ي  ه����ي  باأنه����ا  نعتق����د  والزه����ور 
�ستالزم حا�س����ره وم�ستقبل����ه بالرغم 
م����ن جمي����ع ما يح����اك ل����ه والأبنائه يف 

اخلفاء.
يف الوق����ت ال����ذي يزرع في����ه العراقي 
يف  امللون����ة  الزه����ور  والعراقي����ة 
ال�س����وارع وال�ساح����ات جند من يزرع 
االذى  اليق����اع  املتفج����رة  العب����وات 

باملواطنن.
ولك����ن االم����ر ل����ن ي�ستم����ر و�سيجع����ل 
العراقي����ن م����ن بالدهم ب����الدا للحياة 
والنمو ولن تقتل فيهم روح املواطنة 
تطلعاته����م  نح����و  بال�س����ر  واالمي����ان 
امل�سروعة يف العمل على جعل العراق 
مطرزا بالورد ومغم����ورا بالنور بدل 
الظالم ال����ذي ينوي الغر ا�ساعته يف 

ربوعه.

ت�����������ع�����������ال ب�������اج�������ر

زه�����ور ون�������ور

االنتظار يطول..


