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الكامريا والت�سجيل
ال�صوتي والف�ساد
عبد الزهرة املن�شداوي
تي�س ��رت يل متابع ��ة برنام ��ج تلفزيوين بث م ��ن على احدى
القنوات الف�ضائية امل�صرية ،يتعلق بق�ضايا الف�ساد الإداري،
ال ��ذي ي�شكو منه املجتمع مثلما هو احلال عندنا ،ولكن اخف
وط� ��أة من ف�ساد عدد م ��ن امل�ؤ�س�س�سات لدين ��ا التي بلغت فيه
�ش�أوا بعيدا مل يبلغه الغري يف املال العام وهدره.
امل ��ال الع ��ام ير�صد من اجل تق ��دمي خدمات وبن ��اء م�شاريع
يف الظاه ��ر لكنه يتال�شى ما بني جل ��ان م�شرتيات ومقاولني
يختاره ��م امل�س�ؤول على ا�س�س غ�ي�ر اال�س�س املتعارف عليها
.ويف نهاي ��ة االم ��ر يت ��م ذر الرم ��اد يف العيون وك ��م االفواه
بالفائ� ��ض م ��ن الق�سمة ما ب�ي�ن االطراف ون�صي ��ب املواطن
خراب على خراب وال�شواهد كثرية .الربنامج الذي ذكرناه
ي�ست�ضيف الرا�شي واملرت�شي م ��ع �شواهد االدانة ال�صريحة
ويعر�ضها مبا�شرة من على التلفزيون!.
باعتقادن ��ا ان مث ��ل ه ��ذا الربنام ��ج �سيك ��ون ل ��ه �ص ��دى لدى
اجلمه ��ور و�سيجع ��ل م ��ن املف�س ��د الي�أم ��ن كثريا عل ��ى نف�سه
واليغلو يف ف�ساده مثلما هو حا�صل عندنا الآن.
ح�ي�ن قام م�س�ؤولون يف وزارات ودوائ ��ر مهمة بفتح ابواب
الف�ساد على م�صاريعها وذهبوا مذهبا بعيدا يف جمال (بيع)
الوظائ ��ف ال�شاغرة ومببالغ كبرية او ح�سب اهمية الوظيفة
وجن ��دوا لهذا النوع من الف�س ��اد جي�شا من ال�سما�سرة ويف
مناط ��ق خمتلف ��ة لكي يبحثوا ع ��ن العاطلني ع ��ن العمل ممن
لديهم امكاني ��ات دفع الر�شوة للح�صول عل ��ى الوظيفة ،هذه
التج ��ارة املحرمة كثريا م ��ا ا�شتكى منها الف ��رد وكتبت عنها
ال�صحف وابرزته ��ا �شا�شات الف�ضائي ��ات العراقية من خالل
لق ��اءات ج ��رت م ��ع مواطن�ي�ن ا�ش ��اروا فيه ��ا اىل مكامن هذا
الف�س ��اد .لكن االم ��ر عتم عليه وال يزال ن�ش ��اط بيع الوظائف
يجد رواجا وا�ستهالك ًا ويدر امواال طائلة على فريق الوزارة
او امل�ؤ�س�سة الذين عهد لهم بهذا التخ�ص�ص.
�شك ��وى املواط ��ن وم�ساهم ��ة و�سائ ��ل االع�ل�ام يف ك�شف ��ه مل
ي�ستطيع ��ا احلد من ��ه او تقلي�صه يف الأق ��ل وال�سبب يف ذلك
يع ��ود اىل ان عملي ��ة الف�ساد جتري بعل ��م وم�شاركة موظفني
كبار وعلى �أعل ��ى امل�ستويات .امنوا امل�ساءلة من خالل تعهد
احل ��زب او الكتلة للوق ��وف اىل جانبهم بال�ض ��د من املواطن
يف حال ��ة اتخاذ االج ��راءات القانونية والدلي ��ل على ذلك ان
حال ��ة الف�س ��اد ال�شائعة يف اغل ��ب وزاراتنا مل يت ��م اتخاذ �أي
�إج ��راء قانوين او حما�سب ��ة م�س�ؤول يدير ع ��دد ًا من الإفراد
يف وزارت ��ه لرتويج(جتارة بيع الوظائ ��ف) ال�شاغرة والتي
جت ��ري على ق ��دم و�س ��اق يف وزارات بعينه ��ا .املواطن بات
يخ�شى ال�شكوى للم�س�ؤول يف الوزارة اذ ان املعلومات التي
يح�صل عليها،كلها تفيد ب�أنه من املتورطني يف هذا النوع من
الف�س ��اد .لذل ��ك ي�ضط ��ر اىل ان يتقبل االم ��ر الواقع وي�صمت
ع�س ��ى ولع ��ل ان تنتب ��ه الأجه ��زة الرقابي ��ة وتف ّع ��ل القانون
ملحا�سب ��ة ه� ��ؤالء الذين ي�شيع ��ون الفو�ض ��ى والف�ساد بغطاء
الوطنية واحلزبية وما اىل ذلك.
الآلي ��ة الت ��ي اعتمدته ��ا االجه ��زة امل�صرية التي نح ��ن ب�صدد
احلديث عنها ت�ستقب ��ل امل�شتكي يف اجهزة ال�شرطة وتزوده
بجه ��از ت�سجيل وكامريا للت�صوير وتطلقه باجتاه املف�سدين
ليح�ص ��ل عل ��ى ادل ��ة وافية �شافي ��ة لالدانة وعر� ��ض الق�ضية
برمته ��ا عل ��ى اجلمه ��ور من خ�ل�ال ال�شا�ش ��ة .لتك ��ون ر�سالة
حتذي ��ر �شدي ��دة ملمار�سي الف�س ��اد يف دوائر الدول ��ة� ،إ�ضافة
اىل ان املواط ��ن امل�ساه ��م يف الك�شف يلق ��ى احلماية الكاملة
يف حال ��ة تعر�ضه مل�ضايق ��ات من تتم ادانت ��ه .ولكن يبقى ان
امله ��م يف االم ��ر ه ��و الر�سال ��ة البليغ ��ة يف التحذي ��ر ونعتقد
ب�أنه ��ا �ستك ��ون فاعل ��ة فيم ��ا مت ا�ستخدام ه ��ذه االلي ��ة لدينا
،اذ ان املف�س ��د �سيت ��ورع ويراجع نف�سه كث�ي�را يف ا�ستخدام
املن�ص ��ب الوظيف ��ي ل ��دواع �شخ�صي ��ة غ�ي�ر �شرعي ��ة ،ورمبا
�أغلقن ��ا من خاللها باب ��ا من ابواب الف�س ��اد الكثرية املفتوحة
على م�صاريعها.
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كاظم اجلما�سي

وه ��ذه امل�شكل ��ة الرئي�س ��ة م ��ن ب�ي�ن
امل�ش ��كالت الت ��ي ال ي ��زال يقا�سيه ��ا
العراقي ��ون ،تنتج العدي ��د من امل�شاكل
الفرعي ��ة والت ��ي مت� ��س يف ال�صمي ��م
خمتل ��ف نواح ��ي معي�ش ��ة املجتم ��ع،
فالبطال ��ة وفق ��ا ملختل ��ف الدرا�س ��ات
االجتماعي ��ة ت�ش ��كل ال�سب ��ب اال�سا�س
يف ات�س ��اع رقع ��ة اجلرمي ��ة ،وانت�شار
ح ��االت الط�ل�اق ،وت�ضخ ��م م�شكل ��ة
العنو�سة ،وا�ستفح ��ال م�شكلة الأمية،
وانت�شار االمرا� ��ض الناجتة عن �سوء
التغذي ��ة ل ��دى االطف ��ال خ�صو�ص ��ا،
وكذلك ت�شكل البطالة ال�سبب الأ�سا�س
يف �شي ��وع الظواهر النف�سية املر�ضية
وال�سلوكي ��ات ال�ش ��اذة املتف�شي ��ة يف
او�ساط �شريحة ال�شب ��اب ..باخت�صار
البطالة هي ام امل�شاكل معظمها..
يقول �سلمان عبا�س احللفي� 45 /سنة/
اب ل�سبعة اطفال :/مل يتغري �شيء يف
معي�شت ��ي ،كن ��ت مع ��وزا ايام(�ص ��دام

�إجـــراءات
يدفع الـمواطن
ثمـنـهــا

ح�س�ي�ن) والي ��وم اك�ث�ر ع ��وزا ،عندي
ثالث ��ة �شباب عاطلني ع ��ن العمل ،وانا
رابعهم ،ال تت�ص ��ور ان �شغل(العمالة)
�شغ ��ل ،ي ��وم نطل ��ع وع�ش ��رة قاعدين،
اخلف الله على احلكومة تعطينا ح�صة
متوينية ،الب�أ�س قليلة وغري منتظمة،
لكنه ��ا ت�س ��د �صفح ��ة ..ح ��اول ابنائي
االنت�س ��اب اىل ال�شرطة واجلي�ش ومل
يحالفهم احلظ ،العملية �صعبة فاعداد
املتقدم�ي�ن كث�ي�رة ،كما لي� ��س بقدرتهم
دفع( املعلوم) لقب ��ول انت�سابهم ،حكي
احلكومة كث�ي�ر والفعل قلي ��ل ،ولي�س
قدامنا اال رحمة الله الوا�سعة.
وانت تتجول يف ممرات وفروع �سوق
�ش�ل�ال يف منطق ��ة ال�شع ��ب يف بغداد،
ت�س ��رق نظ ��رك الكث�ي�ر م ��ن امل�شاه ��د

ل�شب ��اب يف عم ��ر الزه ��ور ،الذي ��ن اما
يدورون راجلني لبيع اكيا�س النايلون
او ال�سكائ ��ر او البخ ��ور والعط ��ور
او يقتع ��دون ال�ش ��ارع ام ��ام ب�سطاتهم
يبيعون خمتلف الب�ضائع املنزلية..
يق ��ول �ص�ل�اح ها�شم عل ��ي� 18/سنة/
بائ ��ع يف ب�سطة(حاجة برب ��ع) :اعمل
ب�أج ��رة( )5000دين ��ار يومي ��ا ،من ��ذ
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا حتى اقفال
ال�س ��وق يف التا�سع ��ة او اك�ث�ر م�ساء،
�صاح ��ب الب�سط ��ة خ ��ايل عن ��ده عائلة
كبرية وبنف� ��س الوق ��ت ي�ساعدنا ،لأن
�وف ،ونحن خم�س ��ة �أفراد،
والدن ��ا مت � ٍ
ث�ل�اث بن ��ات وان ��ا ووالدت ��ي ،حاولت
ان اح�ص ��ل عل ��ى تعي�ي�ن ،راجعت عدة
دوائر ،اليوج ��د تعيني ،وعندي اختي

اكمل ��ت اعدادي ��ة جت ��ارة وجال�سة يف
البيت بعد ان يئ�ست من احل�صول على
تعيني ،اما الوالدة فتعمل (فرا�شة) يف
رو�ضة اهلي ��ة لالطفال براتب  75الف
دين ��ار يف ال�شه ��ر ،والنح�صل على اية
منح ��ة او معونة م ��ن �شبك ��ة احلماية
االجتماعية او غريها.
ويف منعط ��ف م ��ن منعطف ��ات ال�سوق
يجل� ��س احل ��اج نعم ��ة جويع ��د
الدراج ��ي� 77/سنة/ام ��ام ب�سط ��ة
�صغ�ي�رة على االر�ض يفرت� ��ش فوقها،
ع ��ددا م ��ن امل�سبح ��ات واخل ��وامت
الرجالي ��ة ،اج ��اب ع ��ن �س�ؤالن ��ا ع ��ن
االحوال بالقول(:همه زينني) ..ولدى
ا�ستف�سارن ��ا عن من يق�ص ��د بكلمة هم،
اج ��اب �ساخرا :التغ�ش ��م روحك عمي،

قب ��ل ..بزم ��ن ذاك اخلائ� ��س كان ��وا
ه ��م زين�ي�ن والي ��وم اي�ضا ه ��م زينني،
ام ��ا نحن ف�أنن ��ا مانزال ن� ��أكل الوحل،
العن ��دي تقاع ��د والاوالد يعين ��وين،
عندي بن ��ت واح ��دة وزوج ��ة مقعدة،
ون�سك ��ن غرف ��ة واح ��دة �سقفه ��ا م ��ن
(اجلينك ��و) ،الل ��ه وكيل ��ك اذا امطرت
الدني ��ا تخر علينا مثل املزاريب .ولكن
الله موجود..
الع ��م نعم ��ة ي�صن ��ع امل�سبح ��ات الت ��ي
يبيعه ��ا بي ��ده ،اما اخل ��وامت الرجالية
في�شرتيه ��ا م ��ن ا�س ��واق اجلمل ��ة يف
الكاظمية.
عند احد اركان ال�سوق الداخلية كانت
مقهى ابو كرار مكتظ ��ة بالرواد الذين
يتوزعون مقاعدها وموائدها ،يلعبون

الدومين ��و او الطاول ��ة ويدخن ��ون
الرناجيل ب�شراهة وا�ضحة ،يقول عبد
احل�سني عبد علي� 43 /سنة� :/أحوال
العم ��ل تعبانة ج ��دا ،انا (خلف ��ة بناء)
وهن ��ا يف ه ��ذه املقه ��ى الكث�ي�ر مثلي،
ننتظر الفرج ،عندم ��ا ي�أتي من يطلبنا
للعمل من ا�صحاب الدور او املقاولني،
ون ��ادرا مايحدث ه ��ذا ،نق�ض ��ي اغلب
اوقاتن ��ا يف ه ��ذه املقه ��ى ونتف ��ادى
اجللو� ��س يف البي ��وت م ��ع ن�سائن ��ا،
حي ��اء و خ ��وف ان يق ��ال عنا(عطال ��ة
بطال ��ة) .والب ��د ان اق ��ول ان لدينا من
�ضم ��ن الكثري م ��ن العم ��ال ،عماال من
خريج ��ي الكلي ��ات واملعاه ��د ،ومنه ��م
�أ�صحاب عوائل ،وحالهم ا�سوء بكثري
من �أحوالنا.

حال ��ة الزح ��ام الت ��ي اع�ت�رت �ش ��وارع
العا�صمة بغداد يف جانب الكرخ خا�صة
جعل ��ت املواطن يف حرية من امره اذ ان
نق ��اط التفتي�ش وم ��ا اكرثها يتحتم على
ركاب ال�سي ��ارة التي تتوج ��ه نحو مركز
العا�صمةاالنتظ ��ار الطوي ��ل لكي جتتاز
نقط ��ة التفتي�ش اىل نقطة تفتي�ش اخرى
رمب ��ا ي�ستغرق ط ��ول االنتظ ��ار ال�ساعة
او ال�ساعت�ي�ن يف اقل تقدي ��ر .يف جانب
املن�ص ��ور مت قط ��ع ال�ش ��ارع الع ��ام بدءا

م ��ن ي ��وم ال�سب ��ت املا�ض ��ي وال نعلم هل
اعي ��د فتحه ام مل يزل مغلقا .البع�ض من
اهايل منطقة املن�صور عزا غلق ال�شارع
الع ��ام اىل االح�ت�رازات االمني ��ة الت ��ي
تتهي� ��أ الفتت ��اح معر� ��ض بغ ��داد الدويل
لكنهم يت�ساءلون هل �سيتم قطع ال�شارع
طوال فرتة الفعالية؟
املواط ��ن يف هذه االيام التي ترافقت مع
الهجم ��ات التي �شنها اعداء العراق وجد
نف�س ��ه ي ��دور يف م�ساحة �ضيق ��ة نتيجة

االج ��راءات االمني ��ة امل�ش ��دودة الت ��ي
اعقبت احلادث ،ا�ضافة اىل ان هناك من
يق ��ول ب�أن خط ��ة امنية جدي ��دة �ستطبق
يف العا�صم ��ة بغ ��داد حت ��ول دون القيام
بعملي ��ات التفجري الت ��ي ميكن ان ت�ؤدي
اىل وقوع املزيد من املواطنني االبرياء.
نحن هنا م ��ع اي اجراء امن ��ي ميكن ان
ي�شع ��ر ب� ��أن القائم�ي�ن علي ��ه اليجعل ��ون
املواط ��ن يدف ��ع الثمن غالي ��ا  ،اذ ان يوم
االح ��د املا�ض ��ي �شه ��د زحاما ق ��ل نظريه

حتى ان البع�ض ف�ضل العودة اىل البيت
وت ��رك واجب ��ه الر�سم ��ي يف ال ��وزارة
وامل�ؤ�س�س ��ة ال�ستحالة و�صوله والبع�ض
االخر ا�ضط ��ر اىل ترك ال�سيارة وال�سري
م�شيا نحو حمل عمله .
م ��ا ي�ؤ�سف ل ��ه ان االج ��راءات املتخذة ال
ت�أخ ��ذ باحل�سب ��ان عملية ف�س ��ح الطريق
ام ��ام املوظف والعام ��ل والطالب وتريد
منه ان ين�صاع الوامرها تاركا م�صاحله
عل ��ى جانب ،وه ��ذا االمر ينعك� ��س �سلبا

عل ��ى اجله ��ات املعني ��ة فاملفرو� ��ض ب�أي
�إج ��راء امن ��ي ان الي�ؤث ��ر عل ��ى جم ��رى
احلياة اليومية ،واال ف�أنه ميهد لفو�ضى
ال�شوارع ويعك�س ما هو �سلبي على اداء
هذه الأجهزة.
نح ��ن يف بل ��د دميقراط ��ي كم ��ا يفرت�ض
ولك ��ن قد يجري ال�ش ��ارع ب�أكمله مل�س�ؤول
من امل�س�ؤولني ،اما املئات من م�ستخدمي
ال�شارع فاليحق لهم ال�سري وهذه م�شكلة
اخرى جتابه املواطن �أي�ض ًا.

���������ش��������ك��������اوى

ق�ضية للمناق�شة

وزارة الدفاع ومنت�سبوها

�أين مبلغ الت�أمني يا�شركة

يف ر�سال����ة ال�شك����وى الت����ي بعث����ت به����ا
مواطن����ة تذكر فيها بانه����ا تعر�ضت ملعاملة
غ��ي�ر مقبولة من احد اف����راد نقطة التفتي�ش
القريبة من ح����ي اجلوادين(�شارع ال�سوق
) م����ن �صباح ي����وم ال�سب����ت املا�ضي حوايل
ال�ساع����ة احلادي����ة ع�ش����رة والن�ص����ف ،اذ
منعت م����ن املرور مع انه����ا تعمل يف جمال
ال�صحاف����ة وحتم����ل الهوي����ة املعتم����دة لكن
طلبه����ا للم����رور مل يل����ق االذن ال�صاغية بل
كان����ت ردود غ��ي�ر الئق����ة من اجلن����دي الذي
كان وراء مق����ود (الهم����ر) وتطال����ب وزارة
الدفاع ب�ضرورة تثقي����ف منت�سبيها الثقافة
التي تليق باملواطن بال ا�ستفزاز او كلمات
نابية.

الت�أمني؟!
ات�ص ��ل بن ��ا املواط ��ن ناظم يع ��رب� /صاحب
حمل العرو�سة الكائن يف منطقة ال�شورجة/
جمم ��ع دب ��ي للعط ��ور /ي�شكو م ��ن تعقيدات
وكرثة مواعي ��د �شركة الت�أم�ي�ن الوطنية من
دون طائل ،وي�ضيف :لقد تعر�ض حملنا اىل
ا�ض ��رار فادحة نتيج ��ة للحريق ال ��ذي ن�شب
يف جمم ��ع دب ��ي جم ��اور جامع ح�س�ي�ن ابن
روح يف منطق ��ة ال�شورجة ،منذ مايزيد على
اخلم�س ��ة �أ�شهر ،وعل ��ى الرغم م ��ن ا�ستيفاء
طلبنا املقدم اىل �شرك ��ة الت�أمني الوطنية كل
ال�ش ��روط القانونية ،ومراجعاتن ��ا املتكررة
ملقر ال�شركة الكائن يف منطقة اخلالين،على

الرغم م ��ن كل ذلك مل نقب�ض من ال�شركة غري
الت�أجي�ل�ات امل�ستم ��رة وم ��ن دون اي اع ��ذار
مقبولة ومعقولة..
ويت�س ��اءل املواطن ناظم� :ألي�س اول �شروط
العمل يف جمال الت�أم�ي�ن ك�سب ثقة الزبائن،
ف�أين هي م�صداقية �شركة الت�أمني الوطنية؟
املواطن �صفر على ال�شمال
�شه ��دت املنطق ��ة الواقع ��ة ق ��رب جام ��ع بيت
بني ��ة املجاور لكراج الع�ل�اوي بعد ظهر يوم
االربع ��اء املواف ��ق  ،2009/10/28ويف
ال�ساع ��ة الثالثة ع�صرا� ،شلال كامال يف حركة
�س�ي�ر املركب ��ات وا�ضطر �سائقوه ��ا وركابها
املواطن ��ون اىل التوقف ع ��ن احلركة ملايزيد
عل ��ى الث�ل�اث �ساع ��ات ون�ص ��ف ال�ساع ��ة..

وي�ضي ��ف املواط ��ن جم ��ال عب ��د الزه ��رة/
�سائ ��ق تاك�سي�:س ��دت جمي ��ع املناف ��ذ علينا
اثن ��اء ذل ��ك الوقت،فامل ��روراىل طريق املطار
ممن ��وع  ،والذه ��اب اىل ح ��ي القاد�سية عرب
متن ��زه ال ��زوراء ممن ��وع ،والع ��ودة اىل
ج�س ��ر اجلمهوري ��ة ممن ��وع اي�ض ��ا ...وبعد
ا�ستف�سارن ��ا ع ��ن ال�سب ��ب ،تب�ي�ن ان بع� ��ض
امل�س�ؤول�ي�ن ،يح�ضرون مرا�سم ت�أبني �شهداء
الأح ��د اال�س ��ود ،والذي ��ن اقي ��م م�أمته ��م يف
جامع بيت بنية..
ويت�س ��اءل املواط ��ن :هل يعت�ب�ر املواطنون
وم�صاحله ��م ،وفيهم املري� ��ض واملحتاج اىل
الو�ص ��ول اىل عمله اوبيت ��ه اوموعد خا�ص
به ،يف نظر ال�سادة امل�س�ؤولني جمرد �أ�صفار
عل ��ى ال�شمال؟ ومتى يتج�سد �شعار امل�س�ؤول
خادم لل�شعب؟

كاريكاتري .................عادل �صربي

كـفـاءة الـدور الـ�سـكـنـيـة

احمد نوفل
دائما ماتقا�س كفاءة الدار ال�سكنية مبقدار اخلدمات
املتوفرة لها ،وت�شمل احلمام ،واملاء ال�صالح لل�شرب
والتيار الكهربائي.
امل�شكل���ة الرئي�س���ة عندن���ا ه���ي ان املواط���ن ال ي���زال
يبحث ع���ن دار ال�سكن حتى وان كانت دون املقيا�س
الذي ذكرناه .الكثري من املواطنني يعترب دار ال�سكن
ه���ي امل�ساحة بغ�ض النظر عن ابعادها التي يعلوها
�سقف يحمي من ا�شعة ال�شم�س ومن املطر يف ال�شتاء
ومع ذلك مل يتي�سر لها.
اال�سرة بالعراق من خا�صيتها انها يف تزايد م�ستمر
بينم���ا يف اجلان���ب االخر لي����س هناك م���ن امل�شاريع
اال�سكانية والعمرانية ما يوازي هذا التزايد وي�سري
معه جنبا اىل جان���ب ا�ضف اىل هذه امل�شكلة م�شكلة
النزوح ال�س���كاين نحو العا�صمة بغ���داد الذي حدث
يف ثمانيني���ات الق���رن املا�ض���ي نتيجة قي���ام احلرب
العراقي���ة الإيراني���ة وه���روب العدي���د م���ن العوائل
م���ن حمافظات الب�صرة والعم���ارة ودياىل على وجه
التحدي���د هربا م���ن ال�صواريخ الت���ي كانت امطرتها
االلة احلربية على �سقوف البيوت ويقدر ان االعداد
الت���ي نزح���ت تبلغ  %22م���ن جمم���وع النازحني من
املناط���ق الت���ي طالته���ا ال�شظاي���ا وال�صواريخ نظرا
لقربها من �ساحة احلرب ،هذه االعداد مل يتم التهيئة
ال�ستقباله���ا م���ن خ�ل�ال توف�ي�ر �سك���ن لها ب���ل تركت

تنح�ش���ر ح�شرا يف زوايا العا�صم���ة بغداد وت�سببت
يف ارتفاع اثمان الدور ال�سكنية.
مما يظهر اننا دائما ما جند تزايدا م�ستمرا يف اعداد
ال�س���كان يف���وق مع���دالت ان�ش���اء م�شاري���ع اال�سكان
وه���ذه احلال���ة م�ستم���رة ومتثل اك�ب�ر م�شكلة وحتد
تواجهه الدولة يف هذا املف�صل احليوي.
وزارة الإ�س���كان واالعمار والقط���اع اخلا�ص مازاال
اليتدار�س���ان جي���دا احلل���ول املمكن���ة حل���ل م�شكل���ة
املواطن مع ال�سكن فاملعاناة ب�أزدياد مطرد.
املواط���ن يعتقد ان االموال التي ح�صل عليها العراق
يف ه���ذه الف�ت�رة كان ميك���ن معه���ا القي���ام مب�شاريع
ا�سكاني���ة وبن���اء دور تالئ���م ا�صح���اب الدخ���ول
املنخف�ض���ة ،كذل���ك ا�ستغ�ل�ال امل�ساح���ات الفارغة يف
العا�صمة بغداد وهي اغلبه���ا م�ساحات م�صنفة على
انه���ا ارا�ض زراعي���ة ،اكرثها ت�صرف به���ا ا�صحابها
وباعوه���ا عل���ى املواطن�ي�ن وبتخطي���ط وتق�سي���م
ع�شوائ���ي ،ما نت���ج عنه ان املواطن يفتق���د فيها ادنى
اخلدم���ات التي ميكن ان ي�سري به���ا اموره احلياتية
.الدوائر اخلدمية ال تو�صل لهذه الأرا�ضي اخلدمات
م���ن م���اء وكهرباء وتدع���ي ب�أنها جن����س زراعي غري
م�شم���ول باخلدم���ات يف ح�ي�ن ال�سك���ن الع�شوائ���ي
فيه���ا قائم على قدم و�س���اق وا�صحاب هذه االرا�ضي
يجن���ون االموال الهائلة من خ�ل�ال عملية البيع التي
التع�ت�رف بها امانة بغداد وال ت�ض���ع حدا ال�صحابها
يف التوقف عن بيعها.

