شؤون الناس
فارزة

 ح�سني ر�شيد

املال الأ�سود وال�صناديق البي�ض
يف �أوائ ��ل خطابات ��ه الرئا�سي ��ة� ،أعلن العب ��ادي عن اكت�ش ��اف � ٥٠ألف
منت�س ��ب �أمن ��ي ف�ضائي ،و�أعل ��ن يف وقتها �أن تل ��ك اخلطوة الأوىل يف
حمارب ��ة الف�س ��اد ،و�إن ث ّم ��ة خط ��وات �أخ ��رى �ستكون الحق ��ة منذ ذلك
التاري ��خ� ،أي قبل نحو �أكرث من ثالث �سنوات ،وال�سيد العبادي يتوعّد
البع�ض ويهدّد البع�ض بك�شف ملفات الف�ساد ودعوتهم لت�سليم الأموال
التي �سرقوها �أو �سيعلن عن �أ�سمائهم يف و�سائل الإعالم .هذه الدعوة
الأخ�ي�رة ذكرتن ��ي ب�أي ��ام الدرا�س ��ة يف املتو�سطة وبال ��ذات يف در�س
الفيزي ��اء يف االمتح ��ان ال�شه ��ري ،كان املدر�س قب ��ل �أن يكتب الأ�سئلة
على ال�س ّب ��ورة وبعد جمع كتب الفيزياء جلميع الطالب وو�ضعها على
ّ
(الغ�شا�شون) �أوراق الغ�ش التي
مقربة منه ،يطالبنا ب�أن ي�سلم الطالب
�أعدّوه ��ا م�سبق� � ًا ،و�إ ّال �سيقوم بتفتي� ��ش الطالب طالب ًا طالب� � ًا ،علم ًا �أنه
يعل ��م جيد ًا من ه ��م الطالب الذي ��ن يقومون بالغ�ش ،لكن ��ه كان يخ�شى
�أن يك�شفه ��م �أو حتى ين ّفذ تهديده بالتفتي�ش ،فقد كانت قواطع اجلي�ش
ال�شعب ��ي قائمة ،وم ��ن املحتمل �أن يدرج ا�سم ��ه يف �أقرب قاطع من قبل
ّ
(الغ�شا�شني) .
�أولياء �أمور الطلبة
يف الأرب ��ع �سن ��وات املا�ضي ��ة ،تغامن ��ت الكت ��ل والأح ��زاب ال�سيا�سية
املتنفذة بال�سلط ��ة الوزارات وامل�ؤ�س�سات الت ��ي تتمتع بواردات مالية
وف�ي�رة� ،إن كان ع�ب�ر ماي�ص ��در م ��ن ث ��روات طبيعي ��ة �أو ماي�ستح�صل
م ��ن �أم ��وال لقاء خدم ��ات متوا�ضعة �صحي ��ة كان ��ت �أو تعليمية �أو عرب
ا�ستح�ص ��ال ر�س ��وم معام�ل�ات �أو غرام ��ات .وا�ستطاع ��ت م ��ن خ�ل�ال
اال�ستح ��واذ عل ��ى ن�سبة من تلك ال ��واردات �أو الدخ ��ول يف املناق�صات
والعقود وامل�شاريع اال�ستثمارية� ،إيجاد عوائد مالية كبرية ،ف�ض ًال عن
اال�ستحواذ واال�ستيالء على املال العام عرب مايعرف باال�ستثمار الذي
ف�صل ح�سب
يختل ��ف يف العراق عن كل �أنواع اال�ستثمار يف العامل� ،إذ ِّ
مقا�سات خا�صة ت�سمح بنهب ال�شركات وامل�صانع واملعامل احلكومية.
ولي� ��س ببعيد ع ��ن كل ذلك ،ي ��كاد �أن يكون لكل حزب م�ص ��ارف خا�صة
ي�ش ��ارك مبزاد العملة اليومي ال ��ذي يهدر ماليني الدوالرات احلكومية
ل�صال ��ح مكا�سب باملاليني من ال ��دوالرات للم�صارف الأهلية الإ�سالمية
كان ��ت �أو غ�ي�ر الإ�سالمية ،والت ��ي بلغ عددها ( )38م�صرف� � ًا مقابل ()7
حكومي ��ة .ف�ض ًال عن ع�شرات �شركات التحويل املايل من خالل ذلك ك ّله
وغريه ،متكنت الأحزاب املتن ّفذة تكوين �إمارات مالية.
ه ��ذا املال الأ�س ��ود �سيكون م ��ن �أ�سا�سيات الف ��وز باالنتخابات وك�سب
�أ�ص ��وات النا�س الب�سطاء ،ممن تعمّدوا تغييب الوعي عنهم بالرتويج
ملختلف الق�ص�ص اخلرافية واالختالفية التخوفية ،بهذا املال �ستنطلق
حم�ل�ات توزي ��ع البطاني ��ات و�أكيا�س ال ��رز وكارتات ال�شح ��ن ،ورمبا
امل ��راوح الهوائي ��ة ،و�إط�ل�اق الوع ��ود وامل�شاري ��ع الوهمي ��ة للفق ��راء
واملحتاج�ي�ن والوع ��ود بالتعي�ي�ن رغ ��م خلو املوازن ��ة غري املُق� � ّرة من
الوظائ ��ف ،و�إن وج ��دت� ،ستك ��ون م ��ن ح�ص ��ة �أبن ��اء �أزالم الأح ��زاب
احلاكم ��ة .ف�ض�ل� ًا ع ��ن املفو�ضي ��ة املتغامن ��ة ب�ي�ن ذات الأح ��زاب التي
�ستحر�ص حتم ًا على زيادة الأ�صوات ب�شتى الطرق ،ومنها برامج الع ّد
الإلك�ت�روين التي �س ّلمت ل�شركة خارجية ،رغ ��م �أن العملية االنتخابية
ُتع ��د مبثابة ا�ستحقاق وطني دميقراطي ،يفرت�ض �أن يخ�ضع للمتابعة
والإ�شراف الوطني ال�سيادي ،لكن الربملان الذي يقر نظام �سانت ليغو
املع� �دّل ال�سارق لأ�ص ��وات الكتل ال�صغرية ،اليهتم لذل ��ك بقدر اهتمامه
بع ��دد مقاع ��د كل ح ��زب وكتل ��ة وحتال ��ف ا�شرتك ��ت بخ ��راب ال�سن�ي�ن
املا�ضية.
ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي يف م�ؤمت ��ره الأ�سبوع ��ي� ،إن
(احلكوم ��ة ملتزمة ب�أربعة �أم ��ور �أ�سا�سية ومهمة :ه ��ي ح�صر ال�سالح
بي ��د الدول ��ة ،وع ��ودة النازح�ي�ن ،وا�ستتب ��اب الأمن ،ودع ��م مفو�ضية
االنتخاب ��ات بالأجه ��زة الإلكرتونية ملنع التالع ��ب بالت�صويت) .وهذا
دليل على تلوث ال�صناديق البي�ض باملال الأ�سود.
هذا املال الأ�سود �سيكون من �أ�سا�سيات
الفوز باالنتخابات وك�سب �أ�صوات النا�س
تعمدوا تغييب الوعي
الب�سطاء ،ممن ّ
عنهم بالرتويج ملختلف الق�ص�ص
اخلرافية واالختالفية التخوفية
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ريبورتاج

�صوت ينادي
عرب مكبرّ
ٍ
البائع على ب�ضاعته
من اللحوم احلمراء
والبي�ضاء امل�ستوردة،
معلن ًا عن �أ�سعار يُ�سال
لعاب الكثري من
لها
ُ
النا�س الذين يتبعون
م�صدر ال�صوت ،معاينني
�أ�شكال اللحوم و�أنواع
امل�شويات التي ي�صل
�سعر الكيلوغرام الواحد
منها �إىل �سعر ربع كيلو
من اللحوم املحليةَّ ،
لكن
هذا اجلر�س لن ي ّ
ُدق يف
اذان الفقراء والب�سطاء
من النا�س ،الالهثني
وراء توفري قوت يومهم
والذي حتم ًا ،يخلو
من اللحوم احلمراء
املحلية...

وتدخ ��ل الع ��راق كمي ��ات كبرية
م ��ن امل ��واد الغذائي ��ة املعلب ��ة
وامل�شروب ��ات الغازي ��ة واللحوم
والزي ��وت النباتي ��ة والأجب ��ان،
من دول عربية و�أجنبية ك�سوريا
وم�ص ��ر و�إي ��ران وال�ص�ي�ن ،عرب
مناف ��ذ الع ��راق احلدودي ��ة ،وال
تخ�ض ��ع ه ��ذه امل ��واد يف معظ ��م
الأحي ��ان� ،إىل فح� ��ص ي�ؤك ��د
�صالحيتها لال�ستخدام الب�شري.
ويعزو حممد املياحي بائع حلوم
(ق�ص ��اب) �سب ��ب ارتف ��اع �أ�سعار
اللحوم احلم ��راء العراقية� ،إىل
ق ّلة �أع ��داد الأبقار والأغنام التي
ت�ص ��ل �ساح ��ات البي ��ع املنت�شرة
يف العا�صمة� ،إ�ضافة اىل نوعية
حلومه ��ا املمت ��ازة وامل�شه ��ورة
يف املنطق ��ة ،الأمر ال ��ذي جعلها
عر�ض� � ًة للتهريب ال ��ذي عدّه من
�أ�سباب ارتفاع �سعرها �أي�ض ًا.
فيم ��ا ن � ّ�وه ميث ��م ما�ض ��ي ،بائع
حلوم م�ستوردة يف �سوق بغداد
اجلدي ��دة� ،إىل �أن هن ��اك �أنواع ًا
ع� �دّة م ��ن اللح ��وم امل�ست ��وردة
وم ��ن �شت ��ى املنا�ش ��ئ الهندي ��ة
واال�سرتالي ��ة والأوربي ��ة ،منها
ما هو جي ��د و�آخر رديء ،ورمبا
منتهية ال�صالحية ،لكن للأ�سف،
بع� ��ض التج ��ار م ��ن �ضع ��اف
النفو� ��س ،يعم ��دون اىل تغي�ي�ر
التاريخ واملنا�شئ ويتم عر�ضها

إشارة

�إين املواطن ��ة م ��رمي �شاك ��ر حمم ��ود ،خريج ��ة معهد معلم ��ات ق�سم
عرب ��ي للع ��ام الدرا�س ��ي  2005/2004م ��ن �سكن ��ة بغ ��داد� ،أكملت
درا�ست ��ي الإعدادي ��ة  /الفرع العلم ��ي بتفوق ،لكن ظ ��رويف العائلية
ال�صعب ��ة حالت دون اكم ��ال الدرا�سة اجلامعية ،متزوجة وزوج ��ي عاطل عن العمل
حالي� � ًا ،ولدينا خم�سة �أطف ��ال ،ولكم ت�صوّ ر حالة العائلة يف ظ ��ل الظروف املعي�شية
القا�سي ��ة .من ��ذ � 5سنوات �أعمل ب�صفة حما�ضر يف مراكز حمو الأمية التابعة لرتبية
الك ��رخ الثالث ��ة ،وح�س ��ب الأم ��ر الإداري املرق ��م  59068يف  ،2013/12/10وق ��د
قدم ��ت للتعي�ي�ن مرات عدة ،ولك ��ن مل ت�سنح يل فر�ص ��ة رغم �شمول ن�سب ��ة عالية من
�أق ��راين لنف�س االخت�صا� ��ص والعام الدرا�سي بالتعيني ،حالي� � ًا حما�ضرة بدون �أجر
يف مدر�س ��ة اليعربي ��ة االبتدائية للبن�ي�ن ،راجية �شمويل بعطفك ��م الأبوي مب ّد يدكم
الكرمي ��ة مل�ساعدتي مبنحي فر�صة تعيني �أو عق ��د ب�أجر لرتبية الكرخ الثالثة ،وفقكم
الله لكل ما فيه خري للنا�س.

همسة

تتنوع �أ�شكال التجاوزات على
املال العام� ،إن كان ب�ض ّم الر�صيف
�إىل املنزل �أو املحل �أو املعمل �أو
بحجزه ببع�ض الب�ضائع و�س ّد
الطريق على املواطنني� ،أو كما
ّ
تو�ضح ال�صورة املرفقة من
�شارع  52قرب دائرة الكهرباء،
وكيف حتولت حاويات النفايات
�إىل مواد ملنع توقف ال�سيارات،
ما يعني رمي النفايات على
الر�صيف �أو اجلزرة الو�سطية،
علم ًا �أن �سيارة النظافة متر
ب�شكل يومي مع املراقب البلدي
وفرق جباية ر�سوم البلدية،
لكن دون �أن ينتبه �أي منهم لهذا
التجاوز� ،أو انتبه ،لكنه مل يحرك
�ساكن ًا ،وحتم ًا �أغلبنا يعرف
ال�سبب.

مناشدة

 حمرر ال�صفحة

اللحوم امل�ستوردة تغازل الفقراء ب�أ�سعارها ...وتع ّر�ضهم للخطر ب�أنواعها

مشاهدة

�إىل وزير الرتبية لطف ًا

http://www.almadapaper.net

ب�سعر مغر.
به ��ذا ال�ش� ��أن �سب ��ق و�أن ك�شفت
جلنة ال�صح ��ة والبيئة النيابية،
ع ��ن �أن �أغلب اللحوم امل�ستوردة
هي غري �شرعية ويت ��م ا�ستبدال
منا�شئها مبنا�شئ �أخرى وجلبها
للع ��راق ،حم ��ذر ًة م ��ن ا�ستخدام
تلك اللحوم لال�ستهالك الب�شري،
فيما دع ��ت امل�ؤ�س�س ��ات الرقابية
وجه ��از التقيي� ��س وال�سيط ��رة
النوعية اىل تفعيل دورها ب�ش�أن
هذه الق�ضية.
وقالت اللجنة يف بيان �صحفي،
�إن ��ه الب ��د م ��ن وج ��ود مف ��ردة

الأم ��ن ال�صح ��ي وتطبيقه ��ا
حلماي ��ة و�سالم ��ة املواطن�ي�ن
م ��ن اللح ��وم غ�ي�ر ال�صاحل ��ة
لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري ،داعي� � ًة
امل�ؤ�س�س ��ات الرقابي ��ة ال�صحي ��ة
وجه ��از التقيي� ��س وال�سيط ��رة
النوعي ��ة اىل "تفعي ��ل دوره ��ا
ب�ش� ��أن ا�سترياد ه ��ذه اللحوم".
الفت ��ة اىل� :أن اغل ��ب التقاري ��ر
املعني ��ة ت�شري اىل وج ��ود خطر
يه ��دد حياة املواط ��ن نتيجة تلك
اللحوم ،والبد من اتخاذ تدابري
ب�ش� ��أن ال�سيط ��رة عل ��ى تدفقه ��ا
ب�شكل غري طبيعي على البلد.

وبهذا ال�سياق حذر
النائ ��ب ع ��ادل املن�ص ��وري ،م ��ن
خط ��ورة اللحم الهن ��دي املنت�شر
يف املطاع ��م الت ��ي تنت ��ج الكباب
وباق ��ي امل�أك ��والت ،مبين� � ًا �أن ��ه،
م�ستورد من دول موبوءة و�سط
غي ��اب ت ��ام للرقاب ��ة ال�صحي ��ة
.وق ��ال املن�ص ��وري� ،إن الرقاب ��ة
ال�صحي ��ة يف الع ��راق غائب ��ة
والت� ��ؤدي دوره ��ا وال�شع ��ب
العراق ��ي يتعر� ��ض مل ��وت بطيء
من خ�ل�ال اللح ��م الهن ��دي الذي

�أطبا�ؤنا ..رحمة بنـا

لأج ��ل مراع ��اة ظ ��روف املواط ��ن ،وو�ضعه
االقت�ص ��ادي والظ ��روف ال�صعب ��ة الت ��ي
مررن ��ا به ��ا ومن ُّر به ��ا الآن ،البد م ��ن ا ّتخاذ
بع� ��ض الإج ��راءات والت�شريع ��ات املهم ��ة
بهذا ال�ش� ��أن ومنها ،دعوة اللجان الربملانية
ممثلة باللجنت�ي�ن ال�صحي ��ة واالقت�صادية،
�إ�ضاف ��ة اىل ممثل�ي�ن ع ��ن وزارة ال�صح ��ة
ونقابت ��ي الأطباء وال�صيادل ��ة ،اىل ت�شريع
�أو �س ��ن قان ��ون يح ��دد مبوجب ��ه �أج ��ور
معاين ��ة �أو �أج ��ور الك�ش ��ف ل ��كل طبيب ،مع
والتخ�ص�ص
الأخ ��ذ باحل�سب ��ان ،ال�شه ��ادة
ّ
والكف ��اءة� ،إ�ضاف ��ة اىل �أهمي ��ة �أن يعم ��ل
الطبيب يف جمال واح ��د ،يعني من يوظف
يف م�ست�شف ��ى حكومي �أو مرك ��ز �صحي �أو
م�ستو�صف ،ال ّ
يحق له فتح عيادة خا�صة �أو
العم ��ل يف م�ست�شفى �أهلي ،لأجل �أن يك ّر�س
وقت ��ه ومهارته يف العمل املُناط به ،على �أن
يتمت ��ع هذا الطبيب مبرتب جم � ٍ�ز ومكاف�آت
�ارب م ��ا يجني ��ه الطبيب
وخم�ص�ص ��ات تق � ُ

العام ��ل يف القط ��اع اخلا� ��ص� ،إ�ضاف ��ة اىل
جلان �أخ ��رى من النقاب ��ات املعنية
ت�شكي ��ل ٍ
ومكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام يف وزارة ال�صحة،
ملتابعة عمل امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
وامل�ستو�صف ��ات والعي ��ادات وال�صيدلي ��ات
الأهلي ��ة واحلكومي ��ة وو�ض ��ع ال�ضواب ��ط
الرادع ��ة والعقوب ��ات بح ��ق املخالف�ي�ن
واملتاجرين ب�صح ��ة النا�س ،مع �أهمية دور
اجلان ��ب الإعالم ��ي والإر�ش ��ادي يف توعية
النا� ��س بالكثري من اجلوان ��ب املتعلقة بهذا
ال�ش�أن ،وفتح قن ��وات ات�صال مع املواطنني
وب � ّ�ث الربام ��ج التلفازي ��ة والإذاعي ��ة التي
ت�ش� � ّكل ناف ��ذة للإط�ل�اع عل ��ى كل امل�شكالت
التي تعرت� ��ض املواطن ،وبالت ��ايل امكانية
حله ��ا مم ��ا ي�ساع ��د يف تخفي ��ف ال�ضغ ��ط
االقت�صادي عل ��ى املواطن برغم كل ما طرح
يف ه ��ذه ال�سط ��ور وم ��ا بينها ،يبق ��ى �أملنا
ب�أط ّبائنا كبري ًا ،كما يبقى �شعارنا "�أطبا�ؤنا
رحمة بنـا".

ي�ستورد م ��ن دول موبوءة
بالأمرا� ��ض .وب�ّي نّ املن�صوري،
ان اجله ��ات املخت�ص ��ة يف البلد،
تعرف جيد ًا هذه املخاطر ،ولكن
مل تتخ ��ذ �أي �إج ��راء بخ�صو�ص
امل ��واد الغذائي ��ة امل�ست ��وردة.
داعي ًا احلكومة ووزارة ال�صحة
وجلنة ال�صحة والبيئة النيابية،
�إىل �إعط ��اء املو�ض ��وع االهتمام
املطلوب.
لكن تل ��ك الت�صريح ��ات مل ت�صل
اىل مقتن ��ي ه ��ذه اللح ��وم م ��ن
الفق ��راء الذين ُي�صاب ��ون ب�شتى
�أن ��واع الأمرا�ض ،ومنهم ال�شاب
م�صطف ��ى قا�س ��م ،ال ��ذي �أغ ��راه
�سع ��ر طب ��ق م ��ن الكب ��اب �شه ��ي
املنظ ��ر ،لكنه كاد ي ��ودي بحياته
وحي ��اة والدت ��ه ،ل ��وال اتخ ��اذ
الإج ��راءات ال�صحي ��ة لهم ��ا� ،إ ّال
�أن بالرغ ��م م ��ن كل ذل ��ك� ،أ�صيب
م�صطف ��ى بالته ��اب القال ��ون
املزمن .فيما تعر�ض ح�سنني اىل
حالة ت�س ّمم ح ��ادة ،جراء تناوله
�أحد �أن ��واع اللح ��وم امل�ستوردة
التي وج ��د �سعرها مالئم ًا قيا�س ًا
ب�سعر اللحوم املحلي ��ة ،ت�س ّببت
وحت�س�س
له بته ّيج معوي ح ��اد
ّ
من اللحوم احلمراء.

هورن
�أعل ��ن املفت�ش العام ل ��وزارة العمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية،
�أن ��ه (يتعذر على وزارة العمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية حالي ًا
�شمول مواطنني جدد بالإعانة االجتماعية لكون التخ�صي�ص
امل ��ايل لعام  ٢٠١٨املر�صود لهذا الغر�ض ّ
يغطي فقط �إعانات
املواطن�ي�ن امل�سجّ ل�ي�ن �سابق� � ًا �ضم ��ن قاع ��دة البيان ��ات يف
ال ��وزارة ،و�إن ��ه الميكن ا�ستيع ��اب �أعداد جدي ��دة يف الوقت
احلا�ضر).
يتح ��دث املفت� ��ش هن ��ا وك�أن وزارت ��ه قامت ب ��كل الواجبات
املُناط ��ة به ��ا ،متنا�سي ًا �أن و�ضع البالد احل ��ايل واملتغري بني
حلظة و�أخ ��رى ،ف�ض ًال عن الإج ��راءات التق�شفية التي تقوم
به ��ا احلكوم ��ة� ،ستك ��ون �سبب ًا يف زي ��ادة اع ��داد امل�ستحقني
لإعان ��ات الوزارة الت ��ي يفرت�ض �أنها ت�أخذ ذل ��ك باحل�سبان،
مثلم ��ا يتوج ��ب عليه ��ا اال�ستفادة م ��ن املبال ��غ املر�صودة يف
م�شاري ��ع م ��د ّرة للأرباح التي ميكن بها زي ��ادة مبالغ الإعانة
�أو زي ��ادة اع ��داد امل�ستحقني الذي ��ن �سقط ��وا يف خانة الفقر
واحلاجة جراء ف�ساد الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة.

البطاقة املوحدة ؟
فرق كبري بني ح�صولك على البطاقة
املوح ��دة،
االنتخابي ��ة والبطاق ��ة
ّ
ف ��الأوىل حت�ص ��ل عليه ��ا م ��ن مكان
قريب م ��ن بيتك وبعملية �سهلة جد ًا
ج ��د ًا وجمان ًا ،دون �أي تكلفة ورمبا
ي�ص ��ل الأم ��ر مبوظف ��ي املفو�ضي ��ة
ط ��رق بي ��وت املواطن�ي�ن وفر� ��ض
البطاق ��ة االنتخابي ��ة عليه ��م� .أم ��ا
الثانية ،فبني الت�سجيل االلكرتوين
ومراجعة دائ ��رة النفو�س اخلا�صة
بك وقد تك ��ون يف حمافظة �أخرى،
وبني مزاج �ضباط ومد ّققي املعاملة

و�صي ��د الأخط ��اء ومبال ��غ ك ��راج
وقوف ال�سي ��ارات واال�ستن�ساخات
والو�صوالت �إ�ضاف ��ة اىل االنتظار
املزعج وغري امل�ب�رر و�ضيق املكان
و�إ�ش ��كاالت �أخ ��رى كث�ي�رة .الأم ��ر
الذي يدعو للت�س ��ا�ؤل ،ما املانع من
املوحدة
�أن تكون �إجراءات البطاقة ّ
ك�إج ��راءات البطاق ��ة االنتخابي ��ة،
�أم ��ا لأن الأوىل لن ��ا والثاني ��ة
للحكومة...
املهند�س
عقيل كاظم التميمي
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