
عانى املقاولون الذين دخلوا يف م�شاريع مع احلكومة من 
م�شاعب كثرية و�شلت اىل احلد الذي يهدد حياتهم بعد ان 
االزمة  ب�شبب  امل�شاريع  توقف  املركزية  احلكومة  اعلنت 
باإن�شافهم  منهم  الكثري  طالب  منها،  تعاين  التي  املالية 

ورفع احليف عنهم. 
املقاولني  اأح��د  يبداأ  املثل  بهذا  عليَك(  وي��وم  ل��َك  )ي��وم 
اأو�شاعهم  اليه  اآل��ت  ملا  �شديد  باأ�شف  حديثه  العراقيني 
اجنازهم  مقابل  املالية  م�شتحقاتهم  �رصف  تاأخر  ب�شبب 
�شواء  احلكومة  م��ع  ب��االت��ف��اق  ع��ام��ة  م��ق��اوالت  اع��م��ال 
املركزية ام املحلية منها، حتى جلاأ اأغلبهم اىل اال�شطرار 
للعمل باإلتزام مقاوالت بناء البيوت ال�شغرية واملتو�شطة 
باالتفاق مع املواطنني القادرين على دفع مبلغ املقاوالت 

هذه بالتق�شيط املريح.
عن  بالتخلي  املقاولون  ه��وؤالء  يقوم  اأدن��ى  موقع  من 
ماليني  عليهم  ت���دُر  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل��ق��اوالت 
حتريك  ملجرد  ال�شغرية  االعمال  اىل  واللجوء  ال��دوالرات 
من  بيت  بناء  مقاوالت  اجناز  خالل  من  ال�شاكنة  الربكة 
طابق واحد او ان�شاء �شقوف ثانوية وترميم بع�ض البيوت 
مت�شعا  يجدون  ال  املواطنني ال�شيما ممن  لبع�ض  ال�شكنية 
املواد  بتوفري  والقيام  العمل  على  لال�رصاف  الوقت  من 
موظفي  بت�رصيح  املقاولني  اأك��ر  وق��ام  للعمل.  االولية 
�رصكاتهم وتقلي�ض اعدادهم وبيع بع�ض االليات واملكائن 
والتخلي عن بع�ض البنايات عن طريق بيعها اأو تاأجريها 
الدولة  مفا�شل  ���رصب  ال��ذي  للتق�شف  يرجع  كله  وه��ذا 
الذين  املقاولني  وتاأخر �رصف م�شتحقات  و�شل حركاتها 
اجنزوا اأعمال مقاوالتهم او من هم يف طور االجناز . وجلاأ 
املحافظات  جمال�ض  امام  التظاهر  اىل  املقاولني  بع�ض 
تاأخر  على  احتجاجًا  االخ��رى  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
املوكلة  امل�شاريع  اجناز  بعد  املالية  م�شتحقاتهم  �رصف 
اإليهم ، فيما اعلنت بع�ض اللجان املالية عن توفري ن�شف 
مبالغ املقاولني وم�شتحقاتهم املالية ب�شبب تذبذب ا�شعار 
النفط .فيما اعلن بع�ض كبار املقاولني افال�شهم وتعر�ض 
ارتباطهم  ب�شبب  والق�شائية  الع�شائرية  للم�شاكل  بع�شهم 
وا�شطوات  بناء  وعمال  �شب  وعمال  ثانويني  مبقاولني 
"خلفات" وكذلك �شحب مواد ان�شائية ومواد ت�شليح ومواد 
غذائية وغريها من املواد من ال�شوق املحلية ونقل املواد 
الت�شديد نقدا. ويحّمل م�شوؤولو  اأي�شا  من خالل  االن�شائية 
بع�ض الوحدات االدارية واحلكومات املحلية وزارة املالية 
نتائج ما يح�شل من تاأخر يف اخلدمات املقدمة للمواطنني 
اجناز  تاأخر  يف  املبا�رص  ال�شبب  وانها  املحافظات،  يف 
املواطن  حياة  مت�ض  والتي  احليوية  امل�شاريع  من  الكثري 

وخدماته اال�شا�شية ومت�ض البنى التحتية للبلد .
واخريا نقول: ال بد من حلول ومعاجلات جذرية ملثل هذه 

اال�شكاليات التي باتت توؤرق املواطن وتهدد حياته.
واأن الكثري من �رصيحة املقاولني  مهددين باإنتزاع حقوقهم 

بو�شائل اخرى مامل ت�شتجب احلكومتني املحلية واملركزية 
قاموا  التي  امل�شاريع  اأموال  ب�رصف  القانونية  ملطالبهم 
باإجنازها. وبعد اأ�شهر اأعلن الكثري منهم افال�شهم، وح�شلت 
الكثري من التجاوزات على حياتهم وحياة عوائلهم، خالد 
اأعلنت  اأن  "منذ  ل�)اجلورنال(  يقول  كركوك  من  )مقاول( 
اأبيع  واأنا  التق�شف،  واأعلنت  امليزانية  يف  عجز  عن  الدولة 
م�شاريع  اأجل  من  اأقرت�شتها  التي  الديون  الأ�شدد  عقاراتي 
كنت اأجنزها باالإتفاق مع احلكومة، وبعد اأن نفذ مالدي من 
الديون املرتاكمة  الأ�شدد  اأقاربي  اأقرت�ض من  بداأت  اأموال، 
خالد  وي�شيف  واأ�شدد"  اأق��رت���ض  اأن��ا  ه��ذا  يومنا  واىل 
اأحدى  يف  الدائنني،  من  التهديدات  من  الكثري  "و�شلتني 
الليايل اأجتمعوا اأ�شحاب الديون اأمام باب منزيل، حاملني 
معهم ال�شالح وهددوين بالقتل اأذا مل اأدفع تلك الديون، لوال 
الأدفع  الوقت  بع�ض  باإمهايل  اقناعهم  يف  اأقربائي  تدخل 
الديون، واىل االن مازالت هناك ديون يف ذمتي، واأمتنى من 
احلكومة حل هذه االأزمة، الأن احلد و�شل اىل تهديد حياتنا 
وحياة عوائلنا" الكثري من الوعود �شمعها املقاولون ولكن 
مل تاأِت بثمارها ففي ال�شهر الثالث من هذه ال�شنة قال نائب 
رئي�ض احتاد املقاولني يف الب�رصة اأحمد احلمد “ الكثري من 
املقاولني مل يتم �رصف م�شتحقات �رصكاتهم املتعاقدة مع 
احلكومة املحلية لتنفيذ م�شاريع تخ�ض خمتلف القطاعات 
اخلدمية ” وا�شار اىل ان املعاناة بداأت منذ العام 2014 
امل�شاريع”،  باإيقاف  املركزية  احلكومة  قرار  �شدور  حتى 
مبينًا اأن “ احلكومة املحلية يف الب�رصة باتت عاجزة عن 
التي بذمتها للمقاولني ب�شبب عدم ح�شول  الديون  ت�شديد 

املحافظة على م�شتحقاتها املالية من احلكومة االحتادية، 
واكد ان ال�شحية هم املقاولون الذين تعر�ض الكثري منهم 
قدرتهم  لعدم  ع�شائرية  وتهديدات  قانونية  مالحقات  اىل 

على ت�شديد ما بذمتهم للدائنني ” .
اىل  ت�شل  املحافظة  يف  ال�رصكات  عدد   ” ان  احلمد  وذكر 
1200 �رصكة وان املنتفعني منها من العاملني وعوائلهم 
ي�شل عددهم اىل ربع مليون �شخ�ض من �شكان الب�رصة ” .
ولفت اىل اأن “اكر املقاولني تعاقدوا مع احلكومة املحلية 
وم�شارف،  اأ�شخا�ض  من  قرو�ض  على  ح�شولهم  بعد 
اجنزوا  الذين  املقاولني  من  اأموالها  تريد  االأط��راف  وتلك 
لهم  ت�����رصف  مل  املحلية  احلكومة  ول��ك��ن  م�شاريعهم، 
م�شاريع   ” وج��ود  اىل  ون��وه  اأ�شهر”.  منذ  م�شتحقاتهم 
ان  اىل  قائمة  ومازالت   2012 والعام   2011 العام  منذ 
ان  ،موؤكدا   ” االخري  بقرارها  املركزية  احلكومة  اوقفتها 
تلك  وقعت  التي  هي  املحافظة  يف  املحلية  احلكومة   ”
تلك  حقوق  مبنح  تقم  ومل  االول  الطرف  ب�شفتها  العقود 
ال�رصكات ، مبينا ان االجتماع مع حمافظ الب�رصة ورئي�ض 
 ” التق�شف املايل  ايجابية بذريعة  ياأت بنتيجة  جمل�ض مل 
وا�شتدرك قائال اال ان ” وزارة املالية اتبعت طرقا ملتوية 
مليار   192 ب��اإي��داع  فتذرعت  املبالغ،  تلك  توزيع  يف 
توزيعها  مليار مت   58 الب�رصة ومنحت  بنوك  كخزين يف 
تلك  ان  ” واو�شح  التنمية  وعلى  الت�شغيلية  املوازنة  على 
االموال �رصفت فقط مل�شاريع التنمية ذات اخلطة املركزية 
واكد   .  ” املنجزة  او  القائمة  امل�شاريع  على  ت�رصف  ومل 
احلمد ان ” اغلب االموال �رصفت على امل�شاريع الرتقيعية 

قبل  من  تنفيذها  مت  التي  امل�شاريع  على  ت�رصف  ومل 
�رصكاتنا وكانت اغلبها تتعلق بالبنى التحتية ” . ودعا " 
حمافظ الب�رصة اىل الوقوف اىل جانب �رصيحة املقاولني 
 “ ان  اهلل  عبد  عقيل  املقاول  �شحية" قال  ا�شبحوا  الذين 
من   75% من  اكر  بت�رصيح  قامت  ال�رصكات  من  الكثري 
امل�شاريع  جميع  توقف  ب�شبب  واالداري��ة  الفنية  كوادرهم 
يف املحافظة ال�شيما وان اغلب اموال ال�رصكات قد �رصفت 
وا�شار   ” بت�شديدها  احلكومة  تقم  ومل  امل�شاريع  تلك  على 
اىل ان ” املقاولني يف الب�رصة قد اعلنوا عن موتهم مبوت 
�شمري احلكومة التي ا�شطرت املقاولني للنزول اىل ال�شارع 

من اجل املطالبة بحقوقهم ” .
حم�شن  االأع��م��ال  ورج���ال  امل��ق��اول��ني  جلنة  رئي�ض  اك��د 
الب�رصيني  واملقاولني  املحلية  ال�رصكات   “ ان  جلوب 
معظمهم يواجهون ظروفًا قا�شية جداً ب�شبب تاأخر �رصف 
م�شتحقاتها نتيجة خلو خزينة املحافظة من االأموال، وان 
الكثري من ال�رصكات جلاأت اىل بيع عقاراتها”، ونوه اىل اأن 
“عدد من ال�رصكات اأ�شهرت اإفال�شها، وهي تطالب بت�شوية 

امل�شاريع التي بعهدتها لعجزها عن اكمال تنفيذها”.
وتعد حمافظة الب�رصة من اأكر املحافظات التي ت�رصرت 
من توقف م�شاريعها ب�شبب ايقاف �رصف �شلف املقاولني، 
حيث قامت احلكومة املركزية باإ�شتقطاع مبالغ مالية من 
حيث  )البرتودوالر(،  ي�شمى  ما  وهو  النفط  ت�شدير  مبالغ 
قام عدد من املقاولني يف هذه املحافظة بعقد املوؤمترات 
ب�رصف  للمطالبة  مبظاهرات  واخل��روج  واالحتجاجات 

م�شتحقاتهم املالية او ا�شطرارهم اىل ايقاف امل�شاريع.

نحن طالب وطالبات املرحلة االأخرية لكلية طب اأ�شنان جامعة الكوفة يف النجف االأ�رصف، نتعر�ض حل�شار �شكني - كهربائي 
يف مديرية االأق�شام الداخلية للجامعة.  لدينا فرتة تدريب حوايل اأ�شبوعني، مت اإجبارنا نحن )١٣( طالبة على دفع ر�شوم كبرية - 
ن�شبيا - مقابل فتح االأق�شام لنا، اأما الطالب الذكور فلم ي�شمح لهم بال�شكن وتكفلت العتبة العلوية ال�رصيفة ب�شكنهم!!  ومل ي�شدر 
من رئي�ض اجلامعة اأي اهتمام اجتاهنا، مولدات الق�شم الداخلي مل يتم ت�شغيلها بعذر عدم توفر الگاز، والظروف قا�شية ومرعبة 
لفتيات �شغريات بعمرنا، ولكن ننوه اىل اأن عميد الكلية د.عبا�ض العبودي تربع ب�رصاء مولدة كهربائية للطالبات ووفر اأ�شالك 

كهربائية ومراوح، و اال�شقاء د.رائد ود. عبا�ض احلويزي وفروا مياه لل�رصب ومواد غذائية بكميات كبرية !
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بعد التقشف.. حياة المقاولين يخيم عليها شبح القتل واإلفالس
تحقيق ــ ساجدة خضر

))واإذا ُب�س���ر اأحده���م بالأنث���ى ظ���ل وجهه م�س���ودًا وه���و كظيم 
يتوارى من القوم من �س���وء ما ُب�س���ر به((، �سدق العلي احلكيم 
ور�س���وله الأم���ن، يف وقت مل يكن لها قيم���ة اأو مكانة تذكر اأيام 
اجلاهلي���ة، تدف���ن يف غياه���ب ال�س���حراء دون الإلتفت���ات له���ذا 
الكيان امللحمي، حيث ت�س���كن اإليه النفو�س، فلقد خلق الباريء 
ع���ز وجل النا�س من نف����س واحدة، الذكر والأنث���ى وبثَّ منهما 
رج���اًل ون�س���اًء، وحظي���ا بالتك���رمي والتف�س���يل عل���ى كثري من 

العاملن، وهما ي�سكالن اأ�سا�س املجتمع دون فرق بينهم.
الأبوي���ة،  الإ�س���تبدادية  النظري���ة  بعرثته���ا  ح���روف  امل���راأة 
والأخوي���ة، والزوجي���ة، وفوقه���ا املجتمعي���ة، وه���ذا ناجم عن 
اإحتقارن���ا للدميقراطي���ة الإ�س���المية، الت���ي مل تفرق ب���ن الذكر 
والإنث���ى، وم���ع الأ�س���ف يتنا�س���ى اجلمي���ع اأنه���ا وثيق���ة ناطقة 
باحلي���اة، ممتلئ���ة بالرق���ة والعط���ف، واحلنان والعط���اء، وكل 
���نعت  مع���اين احلب والكربياء معًا يف جمتمعنا، ولولها ملا �سُ
احلي���اة، فاملدر�س���ة اإذا اأعددته���ا جي���دًا، اأع���ددت �س���عبًا طي���ب 
الأعراق، فال ينبغي اإهمال ق�س���ايا املراأة، وخا�سة اأنها ما زالت 
تعاين النظرة الدونية من قبل الرجال، رغم مظاهر احل�س���ارة 

اخلطرية وتداعياتها الأخطر.
�س���باحنا �س���باق، ونهارن���ا قم���ع، وليلن���ا خوف م���ن املجهول، 
وعقولنا ي�س���يطر عليها كيف �سيكون اليوم التايل، مع حرمانه، 
واأمله، وم�س���اغله، و�س���طوة التزاماته، التي تقوم بها املراأة عن 
طي���ب خاط���ر، ولكن الرج���ل الطاغية يولد من رح���م جهل املراأة 
وتخلفه���ا، وع���دم قناعته���ا مبكانته���ا، لأنه���ا تعتقد ب���اأن الكائن 
الغليظ)الرج���ل( يحمل ح�س���انة دبلوما�س���ية اأبدي���ة، فال جمال 
له���ا اإل الطاعة العمياء، عل���ى عك�س ما يعلمنا به ديننا احلنيف، 
وقراآننا الكرمي، ونبينا العظيم )�سلواته تعاىل عليه وعلى اآله( 
من خ�سائ�س التف�سيل والتكرمي. ليجوز التغا�سي عن ق�سايا 
املراأة، وتناولها باإ�س���تخفاف، وب�س���كل خط���اب اإعالمي زائف، 
يف بع����س املواقف الإجتماعي���ة اخلجولة، فهي لي�س���ت خادمة 
اأو مملوك���ة، ب���ل اإنها كلمة بليغ���ة جامعة لكل مع���اين الأمومة، 
والأخ���وة، وحتى الأب���وة، على اأنه يجب الإلتفات اىل م�س���اكل 
امل���راأة بدق���ة، فعلى الرجل األ يت�س���رف مبنطق الو�س���اية على 
املراأة، وال تت�س���رف املراأة مبنطق احلاجة اىل و�ساية الرجل، 
فالفرق كبري بن القوامة والو�س���اية، اأنها كيان موجود ظريف 
متوا�س���ل العط���اء، فامل���راأة ريحانة ولي�س���ت قهرمان���ة كما قال 
الإمام علي )عليه ال�سالم(. قانون مناه�سة العنف الأ�سري رقم 
2011 يف العراق، جاء ثمرة ن�سال طويل، ومرير  8 ل�س���نة 
بدءًا م���ن العام 1991، ورغم اأن القانون ل ي�س���عرنا بالكرامة 
او العدال���ة باحل���د الأدن���ى، ومل يتحقق منه �س���يء عل���ى اأر�س 
الواق���ع، لكنه خط���وة اأوىل بطريق اإقرار قوان���ن اأكرث حلماية 
حقوق املراأة، كما اأنه البذرة احلقيقية لدرا�س���ة �سلوكيات املراأة 
العراقي���ة، الت���ي حتتل مركز ال�س���دارة بن الن�س���اء العربيات، 
حيث القدرة على التحمل، وال�س���رب، واجله���اد باأنواعه، كونها 

العمود الثاين الذي يحتاجه الرجل لبناء الأ�سرة.
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