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هل هناك اعامر حقيقي يف الساموة بعد رصف ماليني الدوالرات؟
القوات اليابانية دفعت واملسؤولون غير راضني
املثنى /عدنان سمير دهيرب
مخ ـتـلف ـ ــة مــنه ـ ــا آلــي ـ ــات الــتعـ ـ ــامل
اخملتلفة مع اجلهـات الرسمية فلكل
من هــذه الق ــوات سيــاســة يف متــويل
تــنفــي ـ ــذ املـ ــشـ ـ ــاريع بــكل م ـ ــراحـله ـ ــا
تخــتلف عـن االخ ــرى .وه ــذا يـتـعلق
ب ـ ــاخ ـتــي ـ ــار املـ ــشـ ـ ــاريع ومــتـ ـ ــابعــته ـ ــا
واالش ــراف علـيه ــا وآلـي ــات الـص ــرف
اخل ــاص ــة به ــا اض ــاف ــة ال ــى اخـتـي ــار
الشركات واملقاولني.

اعمار دون الطموح

مواطنون :ما نفذ من مشاريع اسهم يف اثراء نفر من
الناس على حساب مصحلة املواطن
خ ـص ـصــت خالل ال ـسـن ــوات املـنــص ــرمـ ــة ماليـني ال ــدوالرات
ومليـارات الـدنــانيــر لتـنفيـذ مـشــاريع يف مخـتلف اجلــوانب
اخلـدمية والصحـية والتعليمـية وغيرهـا يف محافظـة املثنى
وق ــد تع ــددت اوجه الـص ــرف للـمـب ــالغ ب ـسـبـب تــواجــد قــوات
خلمـس دول ومنظمـات انسـانيـة عاملـية يف احملـافظـة .وتقوم
هـذه القـوات واملنـظمـات بتـنفيــذ مشـاريع واعمـال لتحـسني
الـوضع اخلـدمي يف احملـافظـة ومبــا يسـاعـد املـواطـنني علـى
جتاوز مشكالتهم.
غير ان التحسن لم يكن واضحـاً .والسؤال :هل هناك اعمار
وبـن ــاء حقـيقـي مل ــرك ــز واقـضـي ــة احمل ــافـظ ــة؟ وهل امـتـصـت
الـبــط ــال ــة املــتف ـشـي ــة بـني ال ـشـب ــاب؟ وم ــاذا فـعلــت الق ــوات
االجـنـبـي ــة وخ ــاص ــة الـي ــاب ــانـي ــة املـت ــواج ــدة لغ ــرض ال ــدعـم
االنساني واعادة تأهيل املؤسسات احلكومية؟

عمل غير منظم

السيـد محمد عربود رئيس وحدة االعمار يف احملافظة قال:
ال احد يـنكر ان هـناك اعمـار ًا يف احملافـظة غيـر انه ال ميكن
اعـتبـار مـا يجـري عـمليـة مـتكـاملــة حتقق الهــدف املنـشـود.
فاحملـافظـة متتلك مقـومات رمبـا تنفـرد بها عـن محافـظات
العـراق االخـرى .فبـاالضـافـة الـى القـوات متعـددة اجلنـسيـة
واملنظمات االنـسانية وتخـصيصات احلكـومة املركـزية هناك
قوات الـدفاع الـذاتي اليـابانيـة وممثليـة اخلارجيـة اليابـانية
ومهـمـته ــا ال ــرئـي ـسـي ــة هـي مت ــويل مــش ــاريع اع ــادة االعـم ــار
وتقــدمي املـســاعــدات االنـســانيــة .غيــر ان هــذه املقــومــات لم
ت ـسـتـغل ب ــال ـشـكل االمــثل وال ــصحــيح .ممـ ــا اربـك جـمــيع
اآللـي ــات املـتعـلق ــة بـتـنفـي ــذ مــشـ ــاريع اع ــادة االعـم ــار وبـكل
م ــراحـله ــا ب ــدء ًا مـن م ــرحل ــة االع ــداد والـتخ ـطـيــط م ــرور ًا
مبـرحلة حتـديد االولويـات وانتهاء ًا مبـرحلة التنفـيذ .حيث

ان عـمليـات اعـادة االعمـار يف احملــافظـة تـتم بـشكل مـشـوش
وغيـر منـظم وبـدون تخطـيط مـسبق .وال تخلـو احيـانـ ًا من
الفـســاد امل ــالي واالداري مم ــا انعكــس سلـبي ـ ًا علــى الـنتــائج
وتدني مستوى االجناز.
واضاف اننا نأمـل ان تكون املرحلة القـادمة افضل مما سبق
خ ــاص ــة ان مــس ــؤولـي ــة االش ــراف واالع ــداد للـمــش ــاريع ق ــد
أُنيـطـت مبجلـس احملــافـظــة واملـتمـثل بلـجنــة االعمــار فـيه.
وبـالتعاون والتنـسيق مع االجهزة التـنفيذية ودوائـر الدولة.
وعن دور هـذه املـشـاريـع يف امتـصــاص البـطـالــة يقــول :بكل
تـأكيـد امتـصت الـبطـالـة يف الفتـرة
امل ـ ــاضــي ـ ــة وخ ـ ــاص ـ ــة يف ال ـ ـس ـن ـتــني
األولــي ــني بع ـ ـ ــد سقـ ـ ــوط الــن ــظـ ـ ــام
السابق..
* هـل تـع ـتـق ـ ـ ـ ــد ان الـ ـتـخ ـ ــط ــي ـ ــط
س ـيـك ـ ـ ــون اف ـ ـضـل خـالل الـ ـ ـشـه ـ ـ ــور
القادمة؟
 هذا مـا نتـوقعه ونـأمل ان يـكون الـعمل يف الفتـرة القـادمةمقترن ًا بـتطبيق مفردات اخلطة الستـراتيجية االستثمارية
للـحكــومــة املــركــزيــة والـتـي اهـمهــا حتــديــد االحـتـيــاجــات
واالولـي ــات وفق تخـطـيـط م ـسـبق وتـنـظـيـم عـملـي ــة ص ــرف
االموال.
* وهل ق ــدمـت الق ــوات االجـنـبـي ــة واملـنـظـم ــات االنــس ــانـي ــة
مشاريع استفادت منها احملافظة؟
 وفق ـ ًا للجــداول املعـلنــة مـن القــوات االجنـبيــة بخـصــوصمـشـاريع اعــادة االعمـار .فــان هنــاك ماليني الـدوالرات الـتي
مت صـرفهـا بهـذه التـسميـة .اال ان اغلبهـا يف واقع احلـال لم
يحـقق االه ــداف امل ــرج ــوة مـنه ــا .وهـ ــذا يع ــود ال ــى اسـب ــاب

فـيـم ــا ي ــرى ال ــدكـتـ ــور ف ـ ــالح عـبـ ــد
احلسن املدير العام لصحة املثنى ان
االعمـار يف احملــافظـة مـوجـود ولـكن
دون م ـسـت ــوى ال ـطـمـ ــوح .بـيـ ــد انـنـ ــا
بح ــاج ــة ال ــى مـنــش ــآت وم ــؤســس ــات
جديـدة وصروح خـدميـة اخرى مـثل مسـتشفـيات لـلوالدة يف
الــرمـيثــة والــسمــاوة واخلـضــر .ام ــا االعمــار الــذي حـصل يف
الـدائـرة فــانه اعمــار حقيـقي مقـارنـة مبـا كــانت عـليه .حـيث
حـصلت الـدائـرة علـى اجهـزة مـتطـورة وحـديثـة اهمهـا جهـاز
القلـب وتخــطيـط الــدمــاغ واالجه ــزة التـي جهــزت لـلمــراكــز
التخصصيـة كالربـو والصدريـة واالسنان )(BCRوهو اول
جـهاز يف املنطقـة اجلنوبيـة والثانـي يف العراق باالضـافة الى
اجهزة اخرى موزعة على كل املستشفيات.
واضاف :امـا املراكـز الصحيـة فقـد مت اعادة تـأهيل وبنـاء كل
املــراكــز الـصـحيــة البــالغــة  32مــركــز ًا صـحي ـاً .امــا بــالنــسبــة
للـمراكـز البعيـدة فقد جهـزت بصـاالت والدة وطوارئ وسـيارة
ال عـن بـنــاء مــراك ــز اسعــاف فــوري يف ال ـسـمــاوة
اسعــاف فـض ً
واخلضر والرميثة.
ونتـيجــة لكـل ذلك فقــد حـصل حتــسن يف اجلــانب الـصـحي

اهتمـامنا ومـازال يصب يف ثالثـة محاور (الـصحة ،والتـربية،
واملـاء) .وقـد نفـذنــا عشــرات املشـاريع الـتي تخـدم الـسكـان يف
املـثنــى .ولكـن العـمل تــوسع خالل الـفت ــرة االخيــرة لـتنـفيــذ
مـشـاريع يف مجـاالت اخـرى كــالكهـربـاء والـريـاضــة والبلـديـة
واالعـالم وغيــرهــا من اجملــاالت الـتي يــستـفيــد مـنهــا اهــالي
احملافظة.
واض ــاف ان امل ــش ــاريع الـتـي من ــوله ــا تـتـم مــن خالل مـكـتـب
االرتـب ــاط ب ــاخل ــارجـي ــة الـي ــاب ــانـي ــة وق ــواتـنـ ــا حـيــث تقـ ــوم
اخملـططـات والـدراسـات مـن قبل الـدوائـر واجملـالـس البلـديـة
ومجلــس احملــافـظــة .حـيـث يقــدم الــدعـم املــالـي واالشــراف
واملـتــابعــة للـتـنفـيــذ .فقــد اجنــزنــا اعـمــار واعــادة تــأهـيل 29
مـدرسـة و 32مـركـز ًا صحي ـ ًا ومشــاريع مهمـة لـزيـادة انتـاجيـة
املــاء الصــالح للـشــرب من خـالل جتهيـز الـدائـرة بـاملـضخـات
والسيـارات احلوضية وبناء األحـواض وفتح الطرق اجلديدة
يف الريف وجتهـيز دائرة الـبلدية بـاآلليات وتـطوير الـساحات
بــاالضــافــة الــى ارســال الــوفــود لالطالع واملـشــاركــة يف دورات
تطـويـريـة .واكـد ان املبـالـغ التي صـرفت علــى املشــاريع بلغت
اكثر مـن  150مليون دوالر .فـيما مت االتفـاق حالـي ًا واملبـاشرة
قـريبـ ًا ببنـاء محطـة النتـاج الطـاقـة الكهـربـائيـة يف الـسمـاوة
بكلفة  121مليون دوالر.
واسـت ـطـلعـت (امل ــدى) آراء بعــض امل ــواطـنـني ح ــول عـملـي ــات
االعـم ــار الـتـي تــشه ــده ــا احمل ــافـظ ــة .وهـل حققـت الـنـت ــائج
املـطلــوب ــة يقــول ال ـسـيــد عـب ــد الهــادي جــاسـم (مــدرس) :ان
االعمـار الذي تشهـده املدينة لـم يكن اعمار ًا يلتـقي مبستوى
احلـد االدنــى للـطمــوح والتـطلع الـى مــدينــة اجمل .بـسـبب
اداء وعمل املقاولني واملـشرفني عليهم .وتفشـي الفساد املالي
واالداري .واضــاف :كـمــا ان ازمــة الــسكـن مــازالـت قــائـم ــة بل
استفحلت اكثر .والبطـالة متفشية بـشكل مرعب واخلدمات
البلـديــة تكــاد تكــون حتت الـصفــر والكهـربــاء ال حتتـاج الـى
تـعليق .وبـاخـتصـار فـان مـا نفـذ من مـشــاريع اسهم يف إثـراء
نف ــر مـن الـن ــاس عل ــى ح ــسـ ــاب املـ ــواطـنـني
وجمال املدينة.
امـا الـسيــد محمــد البحـار (مـوظف) فقـال:
ان املبالغ املصـروفة رغم حجمها الكبير غير
انهـا غيـر واضحـة املعـالم عـلى املـدينـة حيث
ان احملــافـظ ــة بحــاجــة ال ــى مج ــار للـصــرف
الـصحي .وتـنفيـذ مـشـاريع للـبنــى التحـتيـة
تسهم بامتصاص البطالة.
فيمـا ترى املهـندسـة انتـصار فـاضل مسـؤولة وحـدة الهنـدسة
يف كليــة التــربيـة :ان الـذي يجـري مـن اعمــال ليـس اعمـاراً.
بـسـبب مـن ان االعمــار لـم يكـن للـبنــى الـتحـتيــة النهــا تعــد
نقطـة الصفر التي ننـطلق منها لالعمار .وان املـوجود حالي ًا
هو ترمـيم للبنايـات وحتى هذا الـعمل لم يكن علميـ ًا نتيجة
عدم وجـود مكمالت او اساسـيات العمل .فقـد انفقت ماليني
ال ــدوالرات غيــر انه ــا لم تــرت ِق مل ــا كنــا نــأمـل حيـث الكهــربــاء
مازالت مفقودة وشحة يف املاء الصالح للشرب.
آملني مبشاركة اوسع للكوادر العراقية.

قائد التخطيط الياباني :صرفنا ( )150مليون دوالر
على مشاريع الصحة والتربية واملاء
وزيـادة اعداد املـراجعـني بسـبب حصـول القـناعـة لدى الـناس
مبـا مـوجــود من اجهـزة طـبيـة .وقـد ادى ذلك الـى انخفـاض
معـدالت الــوفيــات بنـسبـة  ،%50وان كل هـذا الــدعم جــاء من
احلكومـة العراقية والقوات الـيابانية حصـراً .غير ان املشكلة
التي نعاني منها تكمن بقلة وضعف الكوادر املتخصصة.

الصحة والتربية

وملعـرفـة دور القــوات اليـابــانيـة يف تقـدمي الــدعم واخلـدمـات
واالعمـار قــال العقيـد كــوسيه قـائــد التخـطيـط واملتـابعـة يف
القــوات اليـابــانيـة لـ (املـدى) :بعـد مـضي عــامني علـى وجـود
هذه القـوات يف املثنى وعند قـدومنا الى محافـظة املثنى كان

دائرة الرعاية االجتماعية يف كربالء

 27الف عائلة مستفيدة من الرواتب والعمل ال يريض اجلميع
مدير الرعاية االجتماعية :ال توجد مساعدات وما كان يحدث سابقاً
هو الرضاء املسؤولني
كربالء /املدى
بـإيصـال هـذه الفئـة من والـى بيــوتهم .وأخيـرا
لدينا حضانـة األجيال األولى والثانية وهاتان
احلضــانتـان تــستقـبالن األطفـال مـن عمـر 40
يـوما حتـى عمر  4سنـوات بأجـور زهيدة قـدرها
ألفـا دينـار شهـريـا وهم مـن أبنـاء املـوظفـات يف
دوائـ ــر الـ ــدولـ ــة كـ ــافـ ــة .وأوضح رسـ ــول إن وزارة
العمل والـشؤون االجتـماعيـة هي املسـؤولة عن
سـد االحتـياجـات يف هذه الـدوائر إذ إن هـناك
مـيــزانـيـ ــة تقــدر بــأكـثــر مـن  600ملـيــون ديـنــار
تقدمهـا الوزارة سنويـا لنا لغرض صـرفها على
جـمـيع االحـتـي ــاج ــات وه ــذا املـبـلغ ي ــزي ــد عـن
احلــاجــة فق ــد زاد يف سن ــة  2004أكث ــر من 150
مليـون ويف عــام  2005زاد أكثـر مـن  120مليـون
دينــار ه ــذه املبــالـغ أعيــدت إلــى اخل ــزينــة بعــد
اكــتف ـ ــاء احل ـ ــاج ـ ــة وس ـ ــد الــن ـ ــواق ــص يف ه ـ ــذه
الدوائر.

الرعاية والفئات املشمولة
والراتب

دوائر عديدة لقسم واحد

دائرة الـرعاية أو قسـم الرعاية االجـتماعية يف
كربالء كمـا يقول مـديره علـي رسول اليـاسري
هي من الـدوائر اخلـدميـة التـي تقدم خـدمات
اجتماعيـة وصحية وثقافـية وترفيهيـة ومالية
لع ــدة فـئ ــات مـن اجملـتـمع ..ويـضــيف إن له ــذا
الـقـ ـ ــس ــم ع ـ ـ ــدة دوائ ـ ـ ــر ولـكـل واح ـ ـ ــدة مـ ـنـه ـ ـ ــا
اختصاص ومن هذه الدوائر دار رعاية احلنان
للمتخلفني عقليـا وفيه  72مستفيدا أو نزيال
من املتخلفني عقليا وتقدم لهم الدائرة املأكل
وامللــبـ ــس واإلي ـ ــواء واخل ـ ــدم ـ ــات ال ــصحــي ـ ــة..
وكــذلك دار املـسـنني الـتي تـؤوي  50مـسـتفيـدا
وهـي تستقبل الـرجال من عمـر  60سنة فـأكثر
والنـساء مـن عمر  55فـأكثر أو الـذين آلت بهم
احلــالـ ــة للــدخ ــول للــدار ب ـسـبـب طــردهـم مـن
ذويهـم أو ضـعف احل ــال ــة امل ــادي ــة وهـي أيــض ــا
تق ـ ــدم ذات اخل ـ ــدم ـ ــات ..وأيــض ـ ــا دار ال ـ ــدول ـ ــة
لالحــداث وفيهـا  30يتـيمـا مـن عمـر  6سنـوات

إلى  18سـنة فهي إضـافة إلـى تقدمي اخلـدمات
املعـي ـشـي ــة ف ــال ــدائ ــرة مــس ــؤول ــة عـن مـتـ ــابع ــة
ح ــالتـهم ال ــدراسيــة يف كل مــدرس ــة وهنــاك دار
الـدولـة لليـتيمـات التي أنـشئت حـديثـا يف هـذا
العـام وهي تـنظـر يف إيـواء الـيتـيمـات ..ومعهـد
األمل للـصـم وضعـاف الـسـمع وفـيه  72طــالبـا
وطـالبـة والـدائــرة مسـؤولـة عـن تعليـم الطالب
النـطق والقــراءة والكتـابـة وكل مــا يحتـاجـونه
وهـم يف ه ــذه احل ــال ــة وهـ ــذا املعه ــد لـيــس مـن
الـ ــدور اإلي ــوائـي ــة وإمن ــا الـ ــدار مل ــزم ــة بـجلـب
الــطلـبـ ــة إلـ ــى املـعهـ ــد وإرجـ ــاعهـم إلـ ــى الـبـيـت
مبسـاعدة مـراقبـات وينقلـون بواسـطة سـيارات
خـاصة ..ويف قسم الرعايـة أيضا معهد الرجاء
للـتـخلف الـعقلـي وي ــوج ــد فـيه مـ ــا يق ــارب 32
طفال وطفلـة يقــوم املعهـد بـتعلـيمـهم القـراءة
والكتابة وحسب حالتهم والفئات املوجودة هي
مــن ال ـتـخلـف العـقلــي الــب ـ ـس ـيــط واملــت ـ ــوســط
والــشـ ــدي ــد وهـن ــاك سـي ــارات وم ــراقـب ــات تق ــوم

يف هــذه الــدور ثـمــة م ـسـتفـي ــدون ولكـن هـنــاك
دائــرة تقـدم خـدمــاتهـا إلـى عــوائل اضـطـرتـهم
احليـاة الن يكـونوا يف حـالة عـوز مادي فـلجأوا
إلـى قـسم الـرعـايـة االجتمـاعيـة لكـي يحصلـوا
على رواتب تـعينهم على متـضية بقيـة حياتهم
بال فــاقــة أو ت ـســول أو ديـن يـطــالـب ــون به حـني
الـ ــسـ ـ ــداد ..ه ـ ـ ــذه العـ ـ ــوائـل تع ـيـله ـ ـ ــا يف اغلــب
األحـيان امرأة وحيدة فقدت زوجها أو تركها أو
أب مـاتـت زوجتـه أو مصـابـون بـإمــراض حتتـاج
إلـ ــى عالج وأدوي ــة مبـبـ ــالغ كـبـي ــرة كـل شه ــر أو
سـجن زوجهـا لـسـبب أو آلخــر فكــان امللجـأ هـو
الـت ــوجه إل ــى ه ــذه ال ــدائ ــرة لـتق ــدمي مع ــامل ــة
احلصول على راتب الرعاية االجتماعية.
يقـ ــول مـ ــديـ ــر القـ ـسـم ..إن املـ ـســتفـيـ ــديـن مـن
الـرواتب التي متـنحها الـرعايـة االجتمـاعية أو
مـا تـسمـى حـاليـا شبكـة احلمـايـة االجتمـاعيـة
هم من فئـات مختلفـة منهـا املطـلقات اللـواتي
لــديـهن قــاص ــرون وكبــار الــسن (الـشـيخــوخــة)
واملــصـ ــابـ ــون بـ ــالـ ـشـلل الـ ــربـ ــاعـي واملـكفـ ــوفـ ــون
والــطـ ــالـب املـتـ ــزوج املـ ـسـتـمـ ــر علـ ــى الـ ــدراسـ ــة
الـصبــاحيـة والـيتـيم إن كــان يتـيم األب أو األم
وزوجــة الـسـجني الــذي محكــومـيتـه ألكثــر من
سـنة .وأوضح إن عـدد املشـمولـني بالـرواتب بلغ
اكث ــر من  7آالف أســرة .مــشيــرا إل ــى إن هنــاك
فئات جديدة من العوائـل أضيفت إلى الرعاية
من خالل شـبكــة احلمـايـة وهـم من العــاطلني
عن العمل والـتخلف العقلي وبعـض اإلمراض
األخـرى وأصـبحت حـصـة كــربالء أكثــر من 27
ألف أسرة بضـمنها املشمـولون برواتب الـرعاية
االجتماعية للـذين تقل مدخوالتهم عن دوالر
واحـد .وأصبحت الـرواتب كـاآلتي 50ألف ديـنار
للفـرد الـواحــد و 70ألف دينـار للعـائلـة املكـونـة
مـن شخصـني و 90ألف دينــار لثالثـة أشخـاص
و 100ألف ديـنـ ــار ألربعـ ــة أشخ ــاص و 110آالف
دينـار خلمسـة أشخاص و 120ألـف دينار لـستة
أشخاص فـأكثر..وتضاف للـعائلة  5آالف دينار
إذا ما كـان لديها أوالد مستمرون على الدراسة
املـتوسـطة أو اإلعـدادية بعـد جلب التـأييـد من
مـديـريــة التــربيــة وهنـاك مـالحظـة أن الــراتب

الـ ــذي كـ ــان ــوا يـتق ــاضـ ــونه قـبل إنــش ــاء شــبك ــة
احلمـايـة كــان ال يتجــاوز  150- 120ألف دينـار
لكل ثالثـة أشهـر أمـا اآلن فـان الـراتـب يصـرف
شهريا

تزوير ورشاوى

كـلمــا ص ــادفنــا عــائلــة ت ــراجع للحـصــول علــى
راتب الـرعـايـة االجـتمـاعيـة قـدمـت لنـا شكـوى
من إن هناك تـأخيراً ال احد يعرف أسبابه مما
يـجعل هذه العـائلة تـراجع باسـتمرار قـد تصل
إلــى أكثــر من ثـالث سنـوات ومـا بـني املمــاطلـة
التي يعتقد بعض املراجعني إنها مقصودة من
اجل الــتعـب واملـلل أو لـ ــوجـ ــود أسـبـ ــاب أخـ ــرى
تتـعلق بالـرشاوى حتـى تكتمـل املعاملـة ويقول
بعض املواطنني إن هنـاك موظفني ال ينجزون
املع ــامل ــة إال بع ــد االتف ــاق اجل ــانـبـي حـت ــى يف
البيـوت لكي ترى املعاملـة النور والن املراجعني
ال يعطـون أسمـاء وال يعطـون دليـال فان مـدير
القـسم يـوضح سبب تـأخيـر املعـامالت بقـوله..
أن هــذا األمــر كــان يحــدث يف الـســابق لــوجــود
عـدة أسبــاب بعضهـا خـارج عـن اإلرادة وبعضهـا
بـسبب الروتـني والسبب الـرئيس يعـود أوال إلى
عدم وجود صالحيـة واسعة يف إجناز املعامالت
الن مثل هذه الصالحيات كانت مركزية تصدر
مـن صـنــدوق رعــايــة األس ــرة يف بغــداد وهـنــاك
يـتم إصــدار الهـويـات حـصـرا وبــالتــالي تـوجـد
معـوقات أو لنـقل روتني يعطل اجنـاز املعامالت
قـ ــد يــصل إل ــى سـنـتـني إض ــاف ــة إل ــى إن سـبـب
التــأخيــر إذا مــا كــان مـن قبـلنــا فــان سبـبه هــو
كـثرة املعـامالت التي تـصل إلى آالف املـعامالت
وهذه حتـتاج إلى زمـن لتدقيـق املعامالت حيث
كنـا نتـبع قانـون  126لسـنة  1986يف هـذا األمر
والـتـ ــدقــيق هـ ــو مــن اجل الــبحـث عـن حـ ــاالت
التــزويــر الـتي تـشـمل القــرارات الـطـبيــة وقيــد
النفـوس وحاالت التأييد باالستمرار بالدراسة
وعقـود الـزواج والـطالق والتــرمل وغيـرهـا الن
هنــاك الكـثيــر مـن ضعــاف الـنفــوس يقــدمــون
علــى مثل هــذا العمل مـن اجل احلصـول علـى
راتب الـرعايـة إذ هنـاك من يقـوم بتـزوير حـتى
هويـات األحوال املـدنية ولـدينا منـاذج من هذه
الهـويـات املـزورة ويـؤكـد رسـول ..وال أخفي سـرا
إذا مـا قـلت إن الفـسـاد املــالي واإلداري مـوجـود
يف كل الـدوائر ومـنها دائـرتنـا وقد حـاسبنـا من
قام مبثل هذا العمل ونـقلنا بعضهم إلى مكان
آخــر وع ــرفن ــا حت ــى من كــان يقــوم مبـثل هــذه
التصرفات ونتمنى أن نقضي على هذه احلالة
نهـائيـا .ويـشيـر رسـول إلـى إن هـذا كـان يحـدث
سـابقا أما اآلن فان إصـدار الهويات أصبح من
قبـلنــا وبــأم ــر من الــوزي ــر مبــاشــرة ف ــأصبـحت
املعـ ــاملـ ــة تــنجـ ــز خالل يـ ــومـني وتــصـ ــرف مـن
القسم وال ترسل إلى بغداد.

شبكة احلماية واملستحقون

يقول بعض املواطنني إن رواتب شبكة احلماية
االجـتمــاعيــة ال متنح إلــى احملتـاجـني فعال بل
تــصل إل ــى مـن هـم أق ــدر عل ــى العــمل إال أنهـم
غيـر مــوظفني الن هـذه الـشـريحـة ال يـشـملهـا
راتب شـبكــة احلمـايــة والن األسمـاء تــرفع من

خالل مجالس األحياء فـان األمر يعوزه الدقة
ويصاحبه الـواسطة ويضيفون إن بعض الذين
حـصلوا علـى رواتب هم من أصحـاب السـيارات
أو املهن التي تدر عليهم ربحا يوميا.
يجيب مـديـر القـسم ..إن العـدد وكمـا قلنـا هـو
 27ألف أس ـ ــرة هــي ح ــص ـ ــة كـ ـ ــربالء والن ه ـ ــذا
العــدد كـبيــر فــانه مت وبــالـتعــاون مع احملــافـظ
ومـجل ــس احملـ ــافــظـ ــة حـيــث مت تقـ ـسـيـم هـ ــذه
األعـ ــداد عل ــى االقـضـي ــة والـن ــواحـي واألحـي ــاء
بــوســاطــة اجملــالـس احملـليــة لغــرض تــزويــدنــا
بـ ـ ــاألســم ـ ــاء امل ـ ـس ـتـحق ـ ــة فـعال وأخ ـ ــذت ه ـ ــذه
اجملـ ــالــس ت ــزودن ــا ب ــاألسـم ــاء وتعـطـيه ــا إل ــى
اللجنـة اخلاصـة املكونـة من مجلس احملـافظة
والقـائـممقـاميـة ومـديـر الـرعـايــة االجتمـاعيـة
ومديـر العمل والـضمان االجـتماعـي لإلشراف
علــى إعـطــاء املـسـتحـقني حـصــرا وقــد عقــدت
عـدة نـدوات يف عمـوم احملــافظـة لـشـرح من هـو
املستحـق وهذه اللجـنة تقـوم بتـدقيق األسـماء
املـرفوعـة إليهـا من قبـل اجملالـس احملليـة التي
زودت بـ ــأق ــراص لـي ــزري ــة عـن ك ــاف ــة املـ ــوظفـني
واملتقـاعـدين وبـالتـالي فـان هـذه اللجـان الـتي
تعمل داخل األحـياء الـسكنيـة ستكـون مراقـبة
مــن ق ــبل املـ ـ ــواطــن ــني أنفـ ـ ــسهــم وهــم الـ ـ ــذيــن
يـ ــؤش ــرون اخلـلل ويـبـلغ ــون عـنه إذا م ــا حــصل
وأعـطـي من ال يـسـتحـق راتبـاً الـذي هـو إعـانـة
ولــيـ ــس راتــبـ ـ ـاً الن ال ـ ــدولـ ـ ــة مل ـ ــزم ـ ــة بــتع ـيــني
الع ـ ــاطلـني عــن العــمل واملـ ـشـمـ ــولـني بـ ــرواتـب
الـشبكـة وإيجاد فـرص عمل لهـم بعد تـدريبهم
يف مراكز التدريب والتأهيل.

مساعدات ولكن!!

أمــام هــذا العــدد الكـبيــر من الــدوائــر التــابعــة
لهـذا القـسم ال بــد من وجـود معـوقـات تعـرقل
عـملـي ــة تق ــدمي اخل ــدم ــات إل ــى مـن هـم حتـت
رعــايـتهـم ويف املق ــابل فــان مـثل هــؤالء الــذيـن
يعـانـون احلـرمـان يف بعـض مفــاصل احليـاة ال
بد أن تكـون التبرعـات من اخليريـن واملنظمات
ن ـشـملهـم الن ه ــذا العـمل أن ـســانـي كـم ــا يقــال
عنه .ويـضيف رسـول ..أمــا عن املعـوقــات فهي
تبدأ مـن قلة الكادر أمـام العدد الكبـير يف قسم
الرعايـة مثال وال توجد تـعيينات من قبل وزارة
امل ــالـي ــة وك ــذلـك قلـ ــة العـ ــاملــني علـ ــى أجه ــزة
احلاسوب علـى الرغم من إن لدينا  11حاسوبا
وهــذه حتتـاج إلـى مـن هم قــادرون علـى الـعمل
عل ــى ه ــذه األجه ــزة الـتـي بح ــاج ــة إل ــى دورات
ومهـارات خـاصـة وكـذلك نـشكـو من قلـة الكـادر
اخلدمي يف الدور اإليوائية واملراقبني الليليني
وخــاصــة يف داري احلـنــان وامل ـسـنـني واحلــاجــة
إلــى زيــادة رواتـب العــامـلني يف ه ــذين ال ــدارين
ألنهـم يتعاملـون مع شرائح مـتعبة قـد ال تقوم
بهــا عــوائلهـم الن وضعـهم خــاص ويـحتــاجــون
إلى متابعة مستـمرة .وما عدا هذا فإننا نعمل
علـ ــى أن تك ــون الـثقـ ــة بعـملـن ــا اكـب ــر مم ــا ه ــو
ح ــاصل اآلن ويــسـ ــاوي يف األقل اجله ــد ال ــذي
نق ـ ـ ــوم به وال ـ ـ ــذي يخ ـتـلف ع ــن كل األعــمـ ـ ــال
األخـرى ألننـا ال ننجـز معـامالت إمنـا نتعـامل
مع اإلنسـان الذي هـو أصال بحاجـة إلى إعـانة
من نوع خاص.
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حدث و حديث

متى حيني وقت
العمل؟
ذهبت ايـام عجـاف كـان فيهـا قمع
للحريات االسـاسية ،حـرية الكالم
وحـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ــديـ ـ ــانـ ـ ــة واحلـ ـ ــريـ ـ ــة
االجـتمــاعيــة وصعــوبــة احلـصــول
علــى لـقمــة الـعيـش وكــان اخلــوف
والـرعب يـسـيطـران علـى العـراقـيني .حـيث
كـ ــان ابـن ال ــشعـب مـ ــواطـن ـ ـاً مـن الـ ــدرجـ ــة
الثـالثـة بــائسـاً كل البــؤس والسيمـا الـذين
أدخلـ ـ ــوا الـ ـ ــى ال ـ ــسج ـ ـ ــون واملع ـتـقالت مــن
الـسيـاسيـني بأمـر من الطـاغيـة .ثم انتـهى
عه ــد الــظلـم والــطغـيـ ــان وتغـيـ ــر كل شـيء
وتـسلم املـسؤولـية رجـال كان كل الـظن بهم
ـب ـ ـ ــأنهــم سـ ـ ــوف يـ ـ ــأخـ ـ ــذون ب ـيـ ـ ــد ال ـ ــشعــب
امل ـض ــطه ـ ــد ال ـ ــى ب ـ ــر االم ـ ــان واالســتق ـ ــرار
وتوفـير احتياجـاتهم التي طاملـا حلموا بها
ولكـن منذ بـدأ التغييـر والى االن لـم يقدم
احـد لهـذا الــشعب اجلــريح أي شيء سـواء
علـ ــى صعـي ــد االمـ ــان او تقـ ــدمي مع ــون ــات
مــاليـة للـشهـداء او الـذيـن قتـلهم االرهـاب
يف العـراق .الن املـسـؤولني اجلــدد يعيـشـون
يف واد بعيـد عن كل هـذه املعـانـاة فـالـواجب
عليهم ايـضاً ان يوفروا احلـد االدنى حلياة
شــريحــة واسعـة مـن ابنـاء الــشعب والــذين
مـ ــازالـ ــوا يعـ ــانـ ــون مـن الـب ـطـ ــالـ ــة وشــظف
العيـش حـيث قــدر اخلبــراء االقتـصـاديـون
اعـداد العـاطلـني عن الـعمل يف العـراق مبـا
يزيد على  %30من عـدد السكان ،حيث كان
الع ـ ــراق ـيـ ـ ــون خالل ف ـت ـ ــرة حـكــم ال ـنـ ـظ ـ ــام
الـ ـس ــابـق يعـيـ ـش ــون يف ظ ــروف م ــأس ــاوي ــة
نـتــيج ــة حلــمالت االب ــادة و الـت ـش ــرد ه ــذه
االمـ ـ ــور كـ ـ ــان االجـ ـ ــدر ان تـكـ ـ ــون حـ ـ ــافـ ـ ــزاً
لـلمـســؤولني لـيكـونــوا اكثـر عـطــاء إلسعـاد
هذا الشعب املغلوب على امره.
وان هـ ـ ـ ــذه املالحـ ـظـ ـ ــات اص ــبحــت حـ ـ ــديــث
ال ـش ــارع الع ــراقـي االم ــر ال ــذي سـيـنـعكــس
سلـبـ ـاً علــى الـنــاخـب العــراقـي ال ــذي نفــد
ص ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره م ـ ـ ــن
ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــود الـ ـت ــي
اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فاضل طالل القريشي
ال ـصـحف حتـقق
م ـب ــيعـ ـ ــات اك ـثـ ـ ــر
تـ ـص ـ ــاعـ ـ ــداً عل ـ ــى
وان هذه
ح ـس ــاب م ـش ــاع ـ
ـراقيـر املالحظات اصبحت
االنسـان الع
حديث الشارع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
يـتـصـيــد االخـبــار العراقي االمر الذي
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ــي سينعكس سلباً على
طمـوحـاتـه ،ولكن
الناخب العراقي
ســرعــان مــا يجــد
ان هـ ــذه االخـبـ ــار الذي نفد صبره من
م ــا هي اال ســراب
الوعود التي
ي ــنح ـ ـسـ ـ ــر كل ـم ـ ــا
اصبحت الصحف
تـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم نـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـوه حتقق مبيعات اكثر
فــاملــواطـن يتــأمل
وبـصمت ان يـكون تصاعداً على حساب
امل ـ ــس ـ ـ ــؤول اكــث ـ ـ ــر
مشاعر االنسان
مـ ـص ـ ــداق ـيـ ـ ــة
مع العراقي الذي بات
نفـ ــسه وضـمـيـ ــره
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـحـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق يتصيد االخبار التي
طـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ترضي طموحاته،
امل ـ ـ ــواط ــن ال ـ ـ ــذي
يتـطلع الى غـد مشـرق يعيش فـيه كانـسان
يـتمـتع بحقــوقـه وواجبــاته ...وهــو مـطـلب
شرعي ال يتـناقض مع التوجهات اجلديدة
خصـوصـاً ان ارض العــراق فيهــا خيـرات ال
ميكــن مق ــارنــته ــا ب ــدول اخـ ــرى ويجـب ان
ينتهي الفصل املظلم من مـسرحية معاناة
الشعـب العراقـي وان نرى اطفـالنـا ينكـبون
علـى مقاعـد الدراسـة و ان تنتهـي الفصول
املـظلمــة من املـســرحيــة التـشــاؤميـة وان ال
نـ ـ ــرى بع ـ ــد ص ـ ــور ال ـت ـ ـش ـ ــرد وال ـت ـ ـس ـ ــول يف
مفتـرقـات الشـوارع وان ال نـرى اطفـالنـا يف
(حـ ـ ــدائق) االزب ـ ــال يــبح ـث ـ ــون عــن لق ـم ـ ــة
العيش علـى حسـاب صحتهـم يف حني نرى
اطفـال دول ليـست اكثـر غنـى منـا يعيـشون
يف مـؤسـسـات تـربـويـة حـضـاريــة يتـمتعـون
بـكل مـ ــا هـ ــو جـمــيل العـ ــدادهـم لـيـكـ ــونـ ــوا
مـ ــواطـنـني جـيـ ــديـن وصـ ــاحلـني خلـ ــدمـ ــة
اوطـانـهم وان يـنتـهي الـشعـب العـراقـي من
شـ ـ ـ ــراء املـالبـ ـ ــس م ــن عـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــات ومـحـ ـ ـ ــال
(اللنكـات) .ان املـرحلـة اجلـديــدة التي ميـر
بهــا العــراق تتـطلـب رؤى علـميـة مـتقـدمـة
لـتحقـيق االسـتقــرار والتـطــور والـتقــدم يف
مج ــاالت احليــاة مـن خالل االنـفتــاح علــى
العالم وبناء استراتيجية اقتصادية حتقق
مـنح الفــرص للمــواطنـني للعـمل واالنتـاج
واالس ـت ـثــمـ ـ ـ ــار بعــي ـ ـ ــداً عــن ال ــص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات
الـسيــاسيـة الـتي ميـر بهـا العـراق وتـشـكيل
حك ــوم ــة يـت ــرقـبه ــا الــشعـب وه ــذه ال ــرؤي ــة
اجلديدة تبـدأ مبنح فرص احليـاة الكرمية
مـن خالل الـنـم ــو االقـتـص ــادي والـتـنـمـي ــة
الـبـ ـشـ ــريـ ــة املـ ـسـتـ ــدامـ ــة لـتـحقــيق امـ ــانـي
اجملـتــمع بـ ــاحلـيـ ــاة احلـ ــرة كـمـ ــا يـت ــطلـب
استغالل عـنصــر االمن من خـالل السـرعـة
والدقـة يف التخطيـط واملوازنة واالسـتثمار
وكـل هذا يـتحقق يف خطـط زمنيـة قصـيرة
بعـيـ ــدة كل الــبع ــد عـن امل ـصـ ــالح ال ــذاتـي ــة
واجلــزئـي ــة والفـئــوي ــة تعـتـمــد الـتخـطـيـط
والـبرمجة الستثمار الـطاقات واالمكانيات
يف كل جـ ــوانـب اجملـتـمـع مع فــتح صـفحـ ــة
جـديدة يف الـسالم واحلريـة واملصـاحلة من
خالل سيـادة القانـون والنظـام مبا ال يـضر
مبـص ــالح اجملـتـمع ،ومب ــا يحـقق الع ــدال ــة
وامل ـس ــاواة لـبـن ــاء اجملـتـمع اجل ــديـ ــد عل ــى
اسـ ــس مــن ال ـت ـض ـ ــامــن والـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة
واحلرية.

