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ذلك عــــلـى االجـــهــــزة االداريــــة في
مـؤسـسـات الدولـة كـافة مـن بيـنـها
الـــهــيــئــة)¨ واضـــاف ان (واجــبــنــا
االســاس هـــو الــدفــاع عـن حــقــوق
ـتـقــاعـدين واجـريــنـا اتـصـاال مع ا
الــهـيـئــة لـبـيــان اسـبـاب الــتـأخـيـر
واتــــــضـح انه بـــــــشــــــأن الــــــوضع
االسـتـثـنـائي الــذي شـهـدته بـغـداد
خالل الـــــزيـــــارة)¨ واشـــــار الى ان
(اجلـمـعـية تـتـابع وبـجديـة قـضـايا
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وعـد رئـيس اجلـمـعـيـة االنـسـانـيـة
لـلـمــتـقـاعـدين عـبــد الـرضـا شـيـاع
تابعة موضوع تأخير احلفاظي 
تقـاعدين مع هيئة صرف رواتب ا
التقاعد الوطـنية  وشركة كي كارد
الطالقــهــا مــبــكــرا ¨ عــازيــا ســبب
تـأخـر صـرف دفـعــة شـهـر نـسـيـان
دنـي الى اجلـاري للـمـتقـاعـدين ا
تـعــطــيل الــدوام الـرســمي بــسـبب
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(مع ازديـــاد الــتـــرابط والـــتــكـــامل بــ
اإلقـــتــصـــادات اخملـــلــتـــفـــة وفي ضــوء
ـتـســارعـة الـتي يـشـهـدهـا الـتـغـيـرات ا
ـكن أن تؤول ي ومـا  االقـتصـاد الـعا
لـه األوضــــاع اإلقــــتـــــصــــاديـــــة في ظل
ـــعــطـــيــات احلــالـــيــة والــســـيــاســات ا
تخذة أصبح من الـضروري االعتماد ا
على طرق  تشخيصـية دقيقة للحصول
عـلى نـتــائج حتـلـيــلـيـة جــيـدة لـلـوضع
ستقبـلي تستند إلى مناقشة القائم وا
اخملاطر ومواطن الضـعف احملتملة في
ـسـتــويـ اخلـارجي االقــتـصـاد عــلى ا
والــــداخــــلي وشــــرح االنــــعـــكــــاســـات
احملـتمـلة لـهذه اخملـاطر عـلى اإلقتـصاد
ـعـاجلتـها عـنـية  وعـلى الـسيـاسـات ا
وبــيــان كــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا كــأحـد
دخالت في عـملـية صـنع السـياسات. ا
من هــنـا تــأتي أهــمـيــة اإلعـتــمــاد عـلى
مــؤشـرات اقـتــصـاديـة ســواء كـان عـلى
ستـوى احمللي أو الدولي واسـتخدام ا
ــؤشــرات كــنــذيــر لــوقــوع أزمـة هــذه ا
اقــتـصـاديـة من عــدمـهـا.  إن اسـتـخـدام
ـا تـسـاعـد ـبـكــر ر مــؤشـرات اإلنـذار ا
الدول على تفـادي وقوع أزمات أو على
أبـعـد تـقـديـر الـتـخــفـيف من الـتـكـالـيف
ـبـاشـرة وغـير ـالـيـة  واالقـتـصـاديـة ا ا
ـبـاشــرة الـتي تـتــكـبـدهــا اقـتـصـادات ا
الــدول.  يُــذكـــر أن بــعض الـــدول الــتي
عـانت من األزمـات االقتـصـادية تـكـبدت
خسـائر بـلغت حوالي %10 من الناجت

احمللي.
ويــأتي انــعــقـاد دورتــكم في إطــار هـذه
اجلــهـود حـيث تــعـتـبــر الـدورة فـرصـة
ـواطن ثـمــيـنــة لـكـم لـتــعـمــيق الـفــهم 
ـالـيــة الـعـامـة والـقـطـاع الــضـعف في ا
ــــالـي واحلــــســــابـــــات اخلــــارجــــيــــة ا
والـسـيـاسات ذات الـصـلـة خـاصـة تلك
تعلقة باسـتمرارية القدرة على حتمل ا
الــــدين الـــعــــام الـــداخـــلـي واخلـــارجي
واختـبارات التـحمل ومـؤشرات االنذار
ـــبــكـــر والــتــنـــبــؤ بــاألزمـــات.  تــركــز ا
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اضي دورة " افتتحت صباح االربعاء ا
كــيـفــيــة بــنـاء نــظــام اإلنــذار في ضـوء
الـتـجــارب األوروبـيـة " الــتي يـنـظــمـهـا
معهد السياسات االقتصادية بصندوق
الــنــقــد الــعــربي بــالــتــعـاون مـع نــظـام
اإلســـتـــقــرار األوروبي ESM في مـــقــر
الصندوق بأبـوظبي خالل الفترة 4 - 1
نــيــســان اجلــاري. وقــال بــيــان تـلــقــته
(الـزمـان) امس ان (الـعـديـد من األزمات
اإلقـتــصــاديــة الـتي عــصــفت بــعـدد من
الدول ومـا ترتب عـليهـا من تقـلبات في
األســـواق وحـــاالت إفـالس اظـــهــرت أنّ
هذه الـدول على اختالفـها كـانت تعاني
من حتديات إقتصادية هيكلية أساسية
ـالـية وتـواجه ضـعف في الـقـطاعـات ا
األمـر الــذي يـشــيــر إلى أهـمــيـة تــوافـر
آلـيـات من شـأنـهـا مـسـاعـدة الـدول إلى
الية أو على عدم الوقوع في األزمـات ا
األقل الـــتـــخـــفــيـف من حـــدتـــهـــا عـــنــد
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ـستفادة واضاف إن من أهم الدروس ا
من األزمات الـسابـقة هـو بروز احلـاجة
أكــثــر مـن أي وقت مــضى إلى ضــرورة
ـوائـمـة الـعــمل عـلى إيـجـاد الـوسـائل ا
شـكلة قبل حدوثـها وبالتالي للتنـبؤ با
الـتـعامل مـعـها قـبل اسـتفـحـالهـا األمر
الذي يتطلب مراجـعة األسلوب والنهج
تبع والتركيز على اإلدارة االستباقية ا
سـبــيالً لــتـجــنب األزمــات.  لـذا تــهـدف
الـدورة إلى تقـيـيم مـواطن الـضعف في
الي على نحو الية العامة والـقطاع ا ا
متكامل من خالل اسـتخدام عدة أدوات
تـشخـيصـيـة تهـدف إلى رصد اخملـاطر
ــا في ذلك عـدد من األدوات اخملــتـارة
ـســتـخـدمــة حـالـيــاً في أعـمــال رقـابـة ا
ـنـاسـبـة ـؤسـسـات الــدولـيـة. بـهــذه ا ا
وقـــال عــــبــــد الـــرحــــمن بن عــــبــــدالـــله
ـديـر العـام رئـيس مـجلس احلـمـيدي ا
إدارة الـصنـدوق في كلـمـة االفتـتاح انه

لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن
عــبــد الـله احلــمــيـدي و"مــارك مـودي"
رئـيس مــجـلس اإلدارة لـلـمـركـز الـدولي
لــلــضــرائب واالســتــثــمـار. يــشــارك في
ــسـؤولــ من وزرات ـنــتــدى كــبــار ا ا
ــــالـــيــــة واالقـــتــــصــــاد والـــتــــجـــارة ا
ـركـزية ومـؤسـسات الـنـقد ـصارف ا وا
العـربـية وهـيئـات الضـرائب في الدول
ــنــتــدى الــعــربــيــة. كــمــا يــشــارك في ا
صـــنــدوق الـــنــقـــد والــبـــنك الـــدولــيــ

ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
  وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
وائمة ب السياسات نتدى يناقش ا ا
الـضـريـبيـة وتـعـزيز الـتـنافـسـيـة حيث
نـتدى مـنـصة لـتبـادل التـجارب ـثل ا
واخلـــبـــرات والـــتـــشـــاور بـــ وزارات
ــالـيـة وهــيـئـات الــضـرائب في الـدول ا
العربية بحضور عدد كبير من اخلبراء
عـنـيـ بالـسـيـاسات ـيـ وا واألكـاد
ـنـتـدى ـالـيـة والــضـريـبـيـة. يـتــمـيـز ا ا
بــالـــطــابـع الــتـــفــاعـــلي في مـــنــاقـــشــة

مـحــاضـرات الـدورة عـلى الـرقـابـة عـلى
أســــواق الـــديـن الــــســــيــــاديــــة وإطـــار
نـظور األوروبي استـدامة الـدين وفق ا
ـؤشرات الـهشـاشة وبـطاقـات التـوازن 
اإلقـتـصـاديـة ومـؤشـرات الـهـشاشـة في
صرفي وطرق الرقابة عليها. القطاع ا
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ويـــنـــظـم صـــنـــدوق الـــنـــقــــد الـــعـــربي
ـالــيـة والـهـيـئـة ـشـاركـة مع وزارة ا بــا
االحتاديـة للـضرائب في دولـة اإلمارات
ـركز ـتحـدة بـالـتـعـاون مع ا الـعـربـيـة ا
نتدى الدولي للـضرائب واالسـتثمـار ا
اإلقليمي للضـرائب في الدول العربية "
تــوازن الــســيـاســات الــضــريــبــيــة بـ
اإلدارة والـتنـافـسيـة" ذلك يـومي األحد
ـوافق 31 اذار  1 –نـيــسـان واألثـنـ ا
ـقـبل بـفـنـدق "جـرانـد حـيـاة" في دبي. ا
ـنـتـدى بكـلـمـات وزيـر الـدولة يُـفـتـتح ا
ــالــيـــة في دولــة اإلمــارات لــلـــشــؤون ا
تـحـدة عبـيـد حمـيـد الطـاير الـعـربيـة ا
ــديـــر الــعـــام رئــيس مـــجــلس اإلدارة ا
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ــمـارســات الــسـلــيــمـة الــسـيــاســات وا
ـا يـعـزز من نقل وحتـديـات الـتطـبـيق 
عـرفة واخلـبرات بـ الدول الـعربـية. ا
ـنـاسبـة مـعـالي الـدكـتور أكـد في هـذه ا
دير عبدالرحمن بن عبدالله احلميدي ا
الــعـام رئــيـس مــجـلـس إدارة صــنـدوق
ـنــتـدى الــنـقــد الـعــربي عــلى أهــمـيــة ا
كمـلتـقى لتـعزيـز فرص تـبادل الـتجارب
ـناقـشة واخلـبرات بـ الدول الـعربـية 
اإلصالحــات الـتي تـعـمل عـلـيـهـا دولـنـا
ــتـابــعــة جــهــود الــتـنــويع الــعــربــيــة 
االقتصادي وتعزيز اإلدارات الضريبية
ــا يــعـزز من وعــدالـتــهــا وكـفــاءتــهـا 
ـالــيـة. كــمـا أعـرب فـرص االســتـدامــة ا
مـعــالـيه عن شــكـره وإمــتـنــانه لـكل من
ـــالــيـــة والـــهــيـــئــة االحتـــاديــة وزارة ا
لـلــضـرائب في دولـة اإلمـارات الـعـربـيـة
ــركــز الــدولي لــلــضــرائب ــتــحــدة وا ا
واالستـثمـار على تـعاونـهم في اإلعداد
ـنـتدى ـنـاقشـات ا لـلـمـنـتدى مـتـطـلعـاً 

ومتابعة نتائج أعماله. 

الـزيارة ¨ فـيمـا شـكا مـواطـنون من
ـتعـمـد لصـرف رواتـبهم الـتـأخيـر ا
الــتـــقـــاعــديـــة عــنـــد كل شـــهــرين ¨
ـعـنـيـة بـفـتح ومـطـالـبـة اجلـهــات ا
ـقصرة حتقـيق وحتميـل اجلهات ا
مـسـؤولـيـة ذلك . وقـال احلـفاظي لـ
(الزمان) امس ان (تـأخير اجراءات
ــتــقـاعــدين لـدفــعـة صـرف رواتب ا
الـشـهـر اجلـاري جـاء بـسـبب زيارة
ا اثر االمام الكـاظم عليه الـسالم 

رجـعـيـة الـدينــــــيـة الـسـيد أحـمـد الـصـافي في خـطبـة اجلـمـعـة يوم ـثل ا قـال 
الــسـبت 23 شــبـاط ¨2019 ¨في جــريـدة الــصـبـاح ¨صـفــحـة الــعـراق (عــنـدمـا
ا ال يستشعر سؤولية سنبدأ  باحلل عن احلـقيقة بل البعض  نستـشعر هذه ا
ـشكـلـة وهذا أخـطـر واذا لم نـستـشـعر بـاالثـن فـان احلل يـبقى مـركـونا حـتى ا
شاكل بدأت تضرب األسرة وينتظر من يسعى له ) وأضاف (ويا لألسف هذه ا
والـشـارع والـسوق وبـدأت تـفـتت هـذا الـبـنـاء الذي تـسـعى له جـمـيع اجملـتـمـعات

البشرية ) .  
ـرجعيـة العلـيا تتـخذ وقعـاً مؤثراً ان كلمـات السيـد أحمد الـصافي عـلى لسان ا
واطن سببات الـتي تدفع بعض ا فتـدعو القار إلى أن يبحث عن األسـباب وا
ـا الشك فـيـه ان الـتـربـيـة الـعـراقـيـ إلـى تـفـتـيت الـبـنـاء االجـتـمـاعي لـلـوطن ¨و
ـواطن التي أكـدها رجال السـليـمة لـلمـواطن ال تأتي إال من طـريق أسس تربـية ا
الــتـــربــيــة كــاألســـاس االجــتــمــاعـي ( الــســوســيـــولــوجي) واألســاس الـــنــفــسي
(الـسـيـكـولوجـي ) واألساس الـثـقـافي واألسـاس االقـتصـادي واألسـاس الـعـلمي
ـواطن بناءً سليمـاً فاألساس االجتماعي فهذه األسـس تتضافر لبـناء شخصية ا
يـبـدأ من األسـرة وهي الـوعـاء الـتـربـوي الـذي تـتـشـكل داخـله شـخـصـيـة الـطـفل
بوصـفه فردا أو عضواً في اجملـتمع فاألسرة أول مجـتمع ينتـمي إليه الفرد فهي
احلـاضـنـة األولى لـتربـيـته وبـنـاء شـخـصـيـته وال سـيـمـا تـربيـته عـلى حـب الوطن
والـدفاع عـنه وشـخصـيـة الطـفل تؤثـر فـيهـا العالقـة بـ الوالـدين سلـبـاً وإيجـاباً
فالـطفـل على رأي فـرويـد يريـد ان يتـجـنب األلم ويـحصل عـلى الـلذة أو الـسرور
ـسـؤولـيــة عـلى الـوالـديـن ونـوع الـعالقـة بــيـنـهـمــا وهـذا يـتـعــلق بـالـوضع وتـقـع ا
االقتـصادي لألسرة والـوضع الثقافي والـتعلـيمي ثم الوضع االجـتماعي وعالقة
بـعـضـهم بـبعض  كـمـا ان تـنـمـيـة اجلانب الـقـيـمي وال سـيـمـا اجلانـب الروحي ــ
ـهم في بنـاء أسرة مـتمـاسكـة فيتـعلم الـطفل كـيف يشـق طريقه الديـني له األثر ا
درسـة ليبتعد عن األنا وحب في احليـاة ويعتمد على نفـسه ويواصل تعلمه في ا
ـنـاهج الدراسـية الـذات ويشـعـر ان مسـتقـبـله هو مـستـقـبل وطنه وهـذا يـتعـلق با
ـعـلـم عـلى اســتـعـمــال طـرائق ــعـلم بــالـطـالـب ومـدى قــدرة ا ــتـطــورة وعالقـة ا ا
ـادة الدراسية للطـلبة ليكونـوا مواطن صاحل وأساليـب متطورة في توصيل ا
ـسـؤولـيـة ¨ والــبـنـاء االجـتــمـاعي ال يـتم ويــأخـذ دوره من دون بـنـاء يـشـعـرون بــا
أساس اقـتصادي مت وهذا يعـتمد على ميزانيـة الدولة (وقد تصل أو تزيد إلى
اكـثر من   %20 في أغلب  الـبلـدان وهذا مـبلغ ال يـستـهان به) وأهم مـا يسـتند
إليه األسـاس االقتصـادي إعداد الـقوى البـشـــريـة وحتويل اقتـصاد الـطاقة إلى
ـعـرفـة لـيـقل اجلـهـد والــزمن الالزمــــان في عـمـلـيـة اإلنـتـاج ويـبـنـــى اقـتـصـاد ا
ـتـطور وان يـكـون اجلـانب الـكـمي من اخملـرجـات (الـطـلـبة اجملـتـمع احلـضـاري ا
ـهارية تخـرجون ) مـناسـباً لـلجـانب النـوعي من الـقوى العـاملـة من النـواحي ا ا
هـنيـة والثـقافـية واالجتـماعـية فـالتربـية لـها عالقـة مؤثرة في كـاجلوانب الـفنـية وا
عـملـية الـتنـميـة للـوطن والهـدر الذي يـصيـبهـا يصـيب عمـليـة التـنمـية الن الـتربـية
والـتعـليم يـكمل أحـدهمـا اآلخر فـالتـربيـة هي اكتـساب الـسلـوك أما الـتعـليـم فهو
واطن عرفـة وذلك ال يتم من دون األساس الـعلمي وهو ان يـتعـــــلم ا اكتـساب ا
اسـتـخـدام الـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا اسـتـخـدامـاً سـلـيـمـاً يـسـتـنـد إلى الـتــــــــجـربة
واإلدراك وأسس التـربـية ــ كـما تـقـدم ــ تصب جـمـــــيعـها فـي مصبٍّ واحـد هو
ـــــــان الــروحي خـدمــة الــقــضــايــا الــوطــــــــــنـيــة والــقــومــيــة يــــــــعــززهــا اإل

ـواطن والـقــــــــيــمي لـذلك يـكـون هـدفـهــا اإلجـرائي تـربـيـة ا
ـذهـــــبيـة أو الـعرقـــــية مهـما كـانت هـويـــــته الديـنـية أو ا
خلدمـة الوطن فـمصـلحـة كل تنـوعات اجملتـمع تصب في
مــــصـــــــــلــــحــــة الــــــــــوطن مــــا دامـت األرض واحـــدة
ـشـــــــتـركـة واحدة وهـــــــكـذا ( تـكــــون ـصـــالح ا وا
ـشاكل ) كـما هنـاك حـالة من اجلـو الـعام حلـــل هـذه ا

رجعية العليا .  ثل ا أكد 
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ـام بالقـصص واحلكايات الـنابضـة بروح احملبة ـتع واكثرهـا نفعا اال من أمتع ا
واالنـسـانـيـة ذلك أنــهـا ثـمـرات لـذيــذة من أشـجـار االخالق الـعــالـيـة والـنـفـوس
الصافـية مـضافـاً الى ما تنـطوي عـليه من تـشجـيع وحتفيـز على مـحاكـاتِها في

عاشي لتتواصل حُزم االضاءة جيال بعد جيل . الواقع ا
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راجعة لكتب األدب والتاريخ والتراث طالـعة وا وهذه احلـكايا الفريدة تُقتنص با
 كـمـا أنـهـا تُـسـتـفـاد مـن رُواتـهـا ومَنْ يـتـحـدثُ بـهـا من رجـال الـوعظ واالرشـاد

والتربية والتوعية  –وقليل ماهم 
?

ـقـالــة الـوجـيـزة نــقف عـنـد حـكــايـة واحـدة نـقــلت عن (أبي عـمـرو بن وفي هـذه ا
العالء) 

-وهـو أحـد الـقـراء الـسـبـعــة وكـان من اعـلم الـنـاس بـالــقـرآن الـكـر والـعـربـيـة
والشعر .

وكــان ايــضـا من أعالم الــنــحـويــ وأشـراف الــعــرب ووجـهــائـهــا حــتى خـصّه
ديح توفي سنة 154هـ ودفن بالكوفة  – الفرزدق با

لقـد جاءه أخ من اخوانه وسأله حاجة مـعيّنة  فوعده خـيراً  غير انه لم يستطع
ان ينجز الخيه ما وعده به  

فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له :
يا أبا عمرو وعدتني وعداً فلم تنجزه  

قال ابو عمرو
فمن اولى بالغمّ 

أنا أو انت ?
فقال الرجل :

أنا 
فقال ابو عمرو 
ال والله بل أنا 

فقال له الرجل :
وكيف ذاك ?

فقال :
النني وعدتُكَ وعداً 

فرجعتَ فرِحاً بالوعد ورجعتُ بِهَم االجناز ..
وبتَّ فَرِحا مسروراً 

وبتُّ ليلتي مفكرا مغموماً 
ثم عاق القدر عن بلوغ االرادة  فلقيني مُذالً ولقيتُك محتشماً ( اي خجالً) 
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ونالحظ هنا :

ن سأله احلاجة دون تلكؤ او إبطاء 1- االستجابة الطوعية من قبل ابي العالء 
ــأمــول من كل ذوي الــعــقل الــراجح  والــضــمــيـر الــيــقظ  واحلس وهــذا هــو ا

االنساني ...
ــوازين الــدنــيـا ُــعــرضــون عن ذوي احلــاجــات فــهم اخلــاســرون  أمــا اولــئك ا
ـا يــنـجـزونه لـهم مـن حـاجـات وال يـزيـنـون واآلخـرة فال يـشــتـرون ود الـنـاس 

صفحات أعمالهم باجلميل من األفعال .
فهم يغبنون أنفسهم بأنفسهم .

سؤولية ويدفع باجتاه اجناز 2-انّ اطالق الوعد يُلزم الواعد بلون من ألوان ا
كن ان نعبّر عنه ( بالهم االجتماعي ) الكاشف عن الوعـد دون تأخير وهو ما 

يدان االجتماعي . فاعليه حقيقية كبيرة في ا
ثل هذا الشعور الفيّاض باحلبّ ثابة الدَيْن الذي البُدَّ أنْ يُقضى و انّ الوعـد 
لآلخـرين  واحلرص عـلى ادخال الـسـرور على قـلوبـهم عبـر قضـاء حوائـجهم 
تعـمر احليـاة بأبهـى صور التـكافل والتـراحم والتـعاون وهل ثمـة مِنْ ركائز أهم

وأخطر من هذه الركائز لسعادة الفرد واجملتمع ?
ن طلبها يجعل الواعد في حالة ترقب سؤولية الجناز احلاجة  3-انّ حتمل ا

شاق ما يُتعِبُه ويضنيه  وعود به  وقد يلقى من العناء وا وتأهب الجناز ا
ويبقى (مـفكرا مغموماً) حتى يُنجز الوعد بـينما ينعم صاحب احلاجة بالسكون

واالستقرار النفسي الستجابة الوعد بطلبه .
4-وال يقدح االخفاق في اجناز الوعد اذا ما حصل بسببٍ قاهر في حكمنا

عـلى الـواعــد الـسـاعي الجنـازه وعـده بـأنه مـن رجـال الـصـدق في االنـسـانـيـة 
وحب اخلير الخوانه .

انّ التوفيق بيد الله وليس بيد الناس ...
وقد أدى الـرجل ما عـليه دون تهـاون  ولكن حـالت العوائق الـتي لم يحـسب لها

احلساب دون اجناز الوعد فهو معذور بل مأجور ..
-5-

وما أجـدر احملتـرف الـسيـاسيـ في العـراق اجلديد- وهم
ـعسـولة  –أنْ يـدركوا ال يـحسـنون اال فن اطالق الـوعود ا
أنـهـم قـد يــنـجــون في خــداع الـنــاس مـرّة  ولــكــنـهم لن

يستطيعوا خداعهم الى االبد ...
وعــلــيــهم أن يُــقـلــعــوا عن تــقــد الـبــضــائع الــكــاسـدة

الفاسدة لألسواق ...
فهي جتارة خاسرة  –بكل تأكيد . –
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هدي عادل عبد ا عبد الرضا شياع احلفاظي

ــتـقــاعــدين وال نـســمح بــتـأخــيـر ا
الـــرواتب ونــعـــمل عــلى مـــتــابــعــة
نع عـنيـة  وضـوع مع اجلهـات ا ا
تــــكــــرار ذلك)¨ ووعــــد احلــــفــــاظي
ـــنع تـــكـــرار تــلك ــتـــقـــاعــدين  (ا
احلـاالت ومـحــاسـبـة اجلــهـة الـتي
تعمل على تأخير الرواتب)¨ مؤكدا
ان (الهيئة تعمل على اجناز عملية
اطـالق الــــرواتب خالل يــــومي 27
و 28من كـل شــــهــــر وســــنـــــتــــابع
ـــقــبل ـــوضــوع خـالل الــشـــهــر ا ا
بــحــيث يــكـون دفع الــرواتب خالل
الـثالثـة ايـام االولى من كل شـهـر)¨
وجدد احلـفاظي دعـوته الى رئيس
ـــهــدي الى الـــوزراء عــادل عـــبـــد ا
(االلـتفـات لـلمـتقـاعـدين وانصـافهم
من خالل اعــادة مـنـاقـشـة الـرواتب
ــبــالغ الهــمــيــتــهــا وتــخــصــيص ا
ـوازنـة الـتـكـمـيـلـية الالزمـة خالل ا
لـلنـصف الـثاني مـن العـام اجلاري
والسـيـمــا انه وعـد في وقت سـابق
عـنــدمـا كـان يــشـغل مــنـصب وزيـر
تـقاعدين ـتابـعة قـضيـة ا ـالية  ا
واعـطـائـهـا اهـميـة كـبـرى النـصاف
هــذه الــشــريــحـة وزيــادة الــرواتب

تدنية).  ا
من جـــانـــبه ¨ ابـــدى مـــتـــقـــاعــدون
اســتــيــاءهم جــراء تــكــرار تــأخــيـر
ـقرر بـداية الـرواتب عن مـوعدهـا ا
كل شـهـر ¨ فــيـمـا طـالــبـو اجلـهـات
ــعـنــيـة بــفـتح حتــقـيق وحتــمـيل ا

قصرة مسؤولية ذلك.  اجلهة ا
 «—«d  –U ð«

وقــالـــوا في احـــاديث لـ (الـــزمــان)
ــعــنــيـة امس ان (عــلى اجلــهــات ا
تقاعدين والسيما متابعة قضايا ا
في مـــا يــخص مــوضـــوع تــأخــيــر
الرواتب وفق مسوغات غير مقنعة
واتــخــاذ قــرارات تـــصــلح الــوضع
لتقد خدمة جيـدة للمتقاعد الذي

افــنى ســنــوات شــبــابه فـي خــدمـة
الدولة)¨ واضافوا ان (هناك تواطؤ
بــ الـهــيــئـة وكي كــارد بـــتـأخــيـر
اطالق الرواتب للشهر اجلاري بعد
نـــهـــايـــة الـــدوام الـــرســـمي لـــيـــوم
ـاضي)¨ واشـاروا الى اخلــمـيـس ا
تـقاعدين الى ان (هذا االمـر يدفع ا
ـنــافـذ غـيـر تـســلم رواتـبـهم عــبـر ا
احلـكـومــيـة والسـيـمــا ان مـصـرفي
نـحان الـرواتب النها الرافـدين ال 
لم تـــطـــلـق حـــتى نـــهـــايـــة الـــدوام
الرسمي)¨ مؤكدين ان (هذا االجراء
ـتـقـاعدين االف والـتـأخـيـر يـكـلف ا
ــنح فـرصــة البــتـزاز الــدنـانــيــر و
تقاعد واالحتـيال عليهم احيانا)¨ ا
الـية عـنيـة وا مـطالـب اجلـهـات ا
الــنـيـابـيـة بـ (فـتح حتـقـيق في هـذا
قصرة وضوع وحتـميل اجلهـة ا ا
مسـؤوليـة ذلك حتـى ال يتـكرر االمر
عـنـد اطالق الـرواتب عـنـد كل شـهر
¨( ـدنـيـ سـواء لـلــعـسـكـريــ او ا
الفــتـــ الى ان (تــأخـــيــر الــرواتب
الربـعــة او خـمــسـة ايــام مـدة غــيـر
ـتـقاعـد الـذي يـعـتـمد سهـلـة عـلى ا

بـشـكل اسـاس عـلى راتـبه لـتـغـطـية
مـتلـبات الـدواء واالسـرة فضال عن
االلـتـزامات االخــــــــرى ومـا يـدفعه
الـى انـتـظـار الــيـوم االحـد السـتالم
الراتـــــــــب االمر الـذي يكشـل عبئا
ويــــصــــبح الــــشــــهـــر 34 يــــومـــا)¨
مـشـددين عـلى (ضـــــــــرورة ايـجاد
حــلــول عـــاجــلــة النــصــــــــاف تــلك
الشريحـــــــة من خالل ابتكار فكرة
تــكــون شــبــيــهــة بــالــصــراف االلي
ــــــــــوجــــــــــود فـي االســـــــــــــــــواق ا
ــــــــــوالت دون دفــعـــهــــــــم الى وا
ــنــافــذ اعــطــاء امــوال الصــحــاب ا
والـذين يــشـتـرطــون نـسـبــة مـقـابل

الراتب). 
واسـتــغـرب تـدريــسي مـتــقـاعـد من
قيام منافذ الصرف بتجززة الراتب
الي ثالث دفـــعــات عــنــد الــصــرف
نــــــفذ ويـضيع ـا يزيـد ربحيـة ا
الـقـيمـة الفـعـليـة للـراتب الـتقـاعدي
واكـد ان الــدفـعـة الــثـالـثــة بـحـسب
نافـذ مع كي كارد يجب ان اتفـاق ا
ــر عــلـيــهـا يــوم كــامل لـيــتــسـنى

سحبها.
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يـتــسـاءل  الــعـراقـيــون كـثــيـرا عن
أسبـاب اإلخفـاق في ملف الـبطـاقة
الـتمـويـنـية ; بـالـرغم من مرور 17
عاما على التـغيير ; وعن اجراءات
احلـكـومـة وإصالحـاتـهـا  النـعـاش
لف الـذي عُـرفَ  في الـعراق هـذا ا
بــعــد احلـصــار االقــتـصــادي الـذي
اســـتـــمــر 13 ســـنــة مـــنـــذ بـــدايــة
الـتـسـعـيـنيـات وبـعـد قـرار مـجلس
األمن الــــــدولي ذي الــــــعـــــدد 661
الــــصـــــادر بـــــتــــاريخ 6 آب 1990
واد ـواجـهة الـنـقص احملـتـمل بـا
الغذائية. وكان %90 من العائالت
العراقية  تعتـمد على هذه البطاقة

بــشــكل تــام عــبــر   45ألف وكــيل
يـقوم بـتـوزيع مفـرداتـها الـتي كان
من أبـرزهـا الـرز والـشـاي والـسـكر
واحلليب والـطح الـذي له شبكة
تـوزيع مــنـفـردة وهـو اجـراء سـبق
وان اعــتـمـدته مـصــر في مـواجـهـة
ـــواد الـــغــــذائـــيـــة خالل شــــحـــة ا
احلروب. وقد أكد اغلب  العراقي
 ان االدارة احلاليـة للمـلف اخفقت
عن ســابـقــتـهـا  إذ كــانت مـفـردات
البطاقة الـتموينيـة تصل للمواطن
مـــــكــــونــــة من  13مــادة  في حــ
اليـصل  االن اال بـضع مـواد رديـئة
ولــبـضــعــة اشــهــر مـع ان األمـوال

والـتجـارة الـدوليـة ميـسـرة حالـيا.
ـواطن أن الـبـطـاقـة ومـاال يـعــرفه ا
الــتــمـويــنـيــة كـانـت تـدار من خالل
تحدة التي برنامج خاص باأل ا
اخـذت عـلى عاتـقـهـا التـعـاقد ودفع
بـالغ من صنـدوق ايرادات الـنفط ا
ـواد إلى وزارة الـتـجـارة وتـسـلـم ا
آنــــذاك والــــتـي تــــقـــــوم بــــدورهــــا

واطن .  بتـــوزيعها على ا
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اال ان هـذا السـبب اليـسـوغ الواقع
ــر  حـالـيــا ويـسـتــدعي  مـعـاجلـة ا
فـعــلـيــة لإلخـفــاقـات الــتي حـاولتُ
حـسمَ بـعـضـهـا عـنـدمـا كنـت وزيرا
للتجارة مدة ثمانيةأشهر إذ عملتُ
ستـفيدين و على تـنقيـة شبكـة ا
ابـــعــاد بــحــدود(14000© ألف اسم
من اجلـنسـيـة السـوريـة ومايـقارب
(6500) الـف اسم من اجلـــنــســـيــة
الـتـركـيـة نـاهـيك عن اسـمـاء مـوتى
ومــسـافــرين ووهـمــيـ مــا يـقـارب
(170000) إذ كــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــدد
ــــلف ـــســــتــــبــــعــــدين من هــــذا ا ا

اليـتـجاوز %1 فـضال عـلى شـمـول
الــكــثــيــريـن من مــيــســوري احلــال
والــتــجــار  الــذين ســبّبَ وجــودهم
تـشـتــيـتـا لــلـجـهـد احلــكـومي. وقـد
تــمــكــنــا من اســتــبــعــاد اآلالف من
ـســتـفــيـديـن الـوهــمـيــ وشـطب ا
ــتــوفـ من خالل قــاعـدة اســمـاء ا

بيانات ارسيناها حينها . 
اال ان هذه اإلجراءات لم تكن كافية
ـــــا انـه يـــــوجـــــد عــــــجـــــز في طـــــا
ــوازنـة ــالي فـي ا الـتــخــصــيص ا
ثـال جنـد ان مـوازنة فـفي سـبيـل ا
عام 2019 بــلـغت (تـرلــيـون ديـنـار
ونــصف ) فــقط وهــو مــبــلغ يــكـفي
لــتـوزيع مـفـردات الــبـطـاقـة ألربـعـة
أشـــهـــر فـــقـط فـــضال عـــلى وجـــود
اشـــخــــاص غـــيـــر مــــســـتــــحـــقـــ
مـســتــفـيــدين مـنــهـا مــنـذ ســنـوات
واد طويلـة.لذا ومن اجل إيـصال ا
الغذائيـة الى مستحـقيها الـفعلي
وإجراء إصالح حقيقي ملموس 
 اقـــتــرحــنـــا عــلـى الــســيـــد رئــيس

هدي اآلتي : الوزراء عادل عبد ا

- اعـــادة نـــظـــام تـــوزيع مـــفـــردات
ـواطــنـ عـلى ان الــبـطـاقــة عـلى ا
ن تكون االولوية لألسر واألفراد 
هم دون مـسـتوى خط الـفـقـر الذين
يـــــتـــــســـــلـــــمـــــون راتـب االعـــــانــــة
االجـتـمـاعــيـة  من هـيـئــة احلـمـايـة
االجـــتـــمـــاعــيـــة فـي وزارة الــعـــمل
ـسجـل والشـؤون االجتـماعـية وا
ن اجري لهم في قاعدة البيانات 
الـــبـــحث االجــتـــمـــاعي ويـــنــتـــظــر
الـــشــمـــول بـــســـبـب عـــدم كـــفـــايــة

الية . التخصيصات ا
- وجـوب حتـس نـوعـيـة مـفردات
الــبـطـاقـة واضـافــة مـواد اسـاسـيـة
اخـرى مــثل الــبــقـولــيــات وحــلـيب
األطـــفـــال ومــعـــجـــون الــطـــمـــاطــة

ومساحيق الغسيل . 
-االســــتـــــمــــرار في تـــــوزيع مــــادة
ــرتــكــز الــطـــحــ  النــهــا تــمـــثل ا
االســــاس لـــلـــعـــيش واســـتـــثـــنـــاء
ـوظــفـ الـذين يـتـقـاضـون راتـبـا ا
مقداره ( مليون ونصف)  فما فوق
ـــقــــاولـــ وايـــضــــا الــــتـــجــــار وا

يسورين. وا
- إعـــــادة فـــــتح  اجلـــــمـــــعـــــيـــــات
ـواد الـغـذائـية الـتـعـاونـيـة لـبـيـع ا
دعـومة ( الرز والسكر االساسية ا
وزيــت الـــطـــعـــام )  وكـــــــمـــا هـــو
معمول به في اغلــــــب دول العالم
ـضــاربــات بــقــوت الــشـعب ـنـع ا

والتـــالعب الســوق واالسعـــار.
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ان هـــذه االجــراءات اذا مـــاطــبــقت
و الـتــعـامل مــعـهــا بـجــديـة فـان
اصالح نـظـام البـطـاقة الـتـمويـنـية
ســيــكــون اكــثــر عــدالــة وفــاعــلــيـة
ومـاعـدا ذلـك فـإنـنـا سـنـظل نـراوح
عـقودا أخـرى من االربـاك واشـغال
وزارة اقــتــصــاديــة مــهــــــمــة مــثل
وزارة الــتــجــارة الــتي تــســتــنــفــر
ـــــــلف طــاقـاتــهـا كــلـهـا فـي هـذا ا
ــثل هــدرا في اجلــهــود الــتي مـــا
يـفـتـرض استـثـمـارهـا في مـجاالت
وأنــشـطــة أخـرى تــدعم االقــتـصـاد

الوطني ٠
{ وزير سابق عضو مجلس النواب
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فيـهـا كـهـرباء وطـنـيـة فتـجـهـز حسب
ساعـات القــــــــطع  مؤكـداً ان عمـلية
الــتـجــهــيــز تـكــون حــسب الــضـوابط
والـتـعـلـيـمـات وبـعـد الـتـأكـد من عـمل
ـولـدات وجتـهـيـزهـا للـمـنـاطق هـذه ا
ـذكــورة بــالـطــاقـــــــة الــكـهــربـائــيـة ا
الالزمة اضـافـةً الى جتـهيـز مـولدات
الـقــطـاع اخلــاص واخملـتــلط في هـذه
احملافظـات خمسة لـترات لكل كي في
وبــالــســعـــر الــتــجــاري . وعن نــظــام
اخلـصــخــصـة كــشـفـت شـركــة تـوزيع
نـتجــــــــات الـنفـطيـة عن جتهـيزها ا
لـلـمـولـدات الـسـكـنـيـة اخلـاضـعـة الى
هذا النظام في محافـظة بغداد بكمية
خــــمـــــــس لــــتـــرات لــــكل كـي في من
منتـوج زيت الغـاز للــــــشـهر اجلاري
مــــقـــــابل ثــــمـن ألغــــراض جتــــهــــيــــز
الــــــــطاقة الكهربائية باإلضـــــــــافة
الى جتــهـيــز مــولـدات دوائــر الــدولـة
اخلـاضـــعـة لـنـفس الـنـظـام بـإعـتـمـاد
عـــلى ســـاعــات الـــقـــطع لـــلــكـــهـــربــاء

الوطنية.
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نتجات أعلن مديرعام شركة توزيع ا
النفطية كاظم مسير ياس عن خطة
جتهـيـز الشـركـة للـمـولدات الـسـكنـية
من مــــنـــتـــوج زيت الــــغـــازفي كـــافـــة
احملـافــظــات بـحــصـة شــهــر نـيــسـان
اجلـاري  ونقل بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
عن مـسـيـر قـوله (جـهـزنـا مـحـافـظات
(بـغـداد  –الـنــجف األشـرف –كـربالء
قدسة- البـصرة- ميسان- ذي قار ا
ثـنى -  الـديـوانيـة - بـابل - ديالى ا
- واسط - كـــركـــوك) وبـــكـــمـــيـــة 10
لترات لـكل كي في ومقـابل ثمن وذلك
بتوجـيه معالي وزيـر النفط ومـتابعة
السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع
حــرصــاً مــنــهــا عــلى تــوفــيــر أنــواع
الـوقـود لـلـمــواطـنـ في احملـافـظـات
كافة إلدامة الطاقة الكهربائية خاصةً
ونـحن مـقـبـلــ عـلى فـصل الـصـيف.
مــســـيــر كـــشف أيــضـــاً عن جتـــهــيــز
مـولـدات الـقــطـاع اخلـاص واخملـتـلط
لتلك احملـافظـات من الراغبـ بكـمية

5 لـــتـــر لـــكـل كي في مـن زيت الـــغـــاز
بالـسـعـر التـجـاري الـبالغ  700ديـنار
لكـل لتـر فـيـمـا جُهـزت مـولـدات دوائر
الــدولـة بـ خــمس لــتــرات لــكل كي في
بالسعر الرسـمي. من جهته ذكر مدير
هـيـئـة الـتـجـهـيـز شـركة الـتـوزيـع بأن
األقـضـيـة والـنـواحي  في مـحـافـظـات
ـنـطــقـة الـغـربـيــة ( نـيـنـوى  صالح ا
الدين واألنبار) تقـرر جتهيزهـا بكمية
15 لـــتــــر لـــكـل كي في مـن مـــادة زيت
ناطق الغاز لـلمولـدات السـكنيـة في ا
الـتي الجتـهـز بـالــكـهـربـاء الـوطـنـيـة 
و 10لـــتـــر لـــكـل كي في لـــلـــمـــولـــدات
ــنـاطق الــتي جتــهـز الـســكــنـيــة في ا
ــعـدل 5 الى 10 ســاعــات كــهــربــاء
وطنية و5 لتر لكل كي في  للمولدات
ــنـاطق  الــتي جتـهـز الـســكـنــيـة في ا
ــعــدل 15 الى 20 ســاعــة كــهــربــاء
وطــنــيــة  في حــ جُــهــزت مــولـدات
دوائر الدولة بـ 10 لتر من زيت الغاز
لكل كي في وحسب الضوابط أما فما
يـتــعـلـق بـدوائــر الـدولــة الـتي تــوجـد
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بغداد


