
الثــــورة

ــة  ــت البطاق ــار شكل ــدوان والحص ــل الع يف ظ
ــوق نجاة للموظف بعد  التموينية حال منقذا وط
ــات عامني من  ــب تداعي ــب.. بسب ــاع الروات انقط
ــد من قبل  ــل مقومات البل ــداف ك ــار واسته الدم
ــات الرسمية أكدت  ــف العدوان.. الجه دول تحال
ــا والرشاء كالدفع نقداً دون  أنه سيتم التعامل به
ــا وجد  ــد تطبيقه ــه وبع ــار إال ان ــادة يف األسع زي
ــة السلعية  ــن البطاق ــدون م ــون املستفي املوظف
ــاراً قاصمة للظهر إىل جانب عدة إشكاليات  أسع
ــا من قبل  ــوق يف املراكز املتعاقد معه ــاء التس أثن
ــة دون مراعاة ظروف العدوان  الجهات الحكومي
والحصار وانقطاع الرواتب واألزمة االقتصادية 

التي تمر بها البالد عامة واملواطنون خاصة.. 
ــل ذلك  ــوق تربر ك ــوالت ومراكز التس ــك امل تل
ــدوالر وأيضا  ــر رصف ال ــاع سع ــالف وارتف الخت
ــن البنك  ــا م ــي يتسلمونه ــات الت ــم الشيك بيعه

املركزي بسعر مرتفع ..

معاناة الموظفني 
ــن  ــة: أن م ــي- موظف ــال البعيث ــف من وتضي
ــالل الحكومة يف  ــار استغ ــن مخالفات التج ضم
ــة  ــف، فالحكوم ــم املوظ ــة ث ــة الخانق ــذه األزم ه
ــا بحل مشاكل املوظف  ملزمة قانونيا ودستوري
ــة السلعية..  ــل سوى البطاق ــن، وال سبي واملواط
ــغ كامًال أي أن  ــف مجرب عىل الرشاء باملبل واملوظ
ـــ عرشة آالف  ــن ألفاً تشرتي ب ــم فئة عرشي قسائ
ــة بمبلغ  ــة قسيم ــي بهيئ ــرتد الباق ــط وال تس فق
عرشة آالف، األمر اآلخر ال نأخذ الباقي نقداً ولو 
ــان أقل من 500 ريال حيث تجرب عىل أخذ منتج  ك
ــك ويف بعض املحالت   ــاف ملشرتيات ــده يض ال تري
ــو تجاوز  ــاً يف حني ل ــغ باعتباره تافه ــذ املبل يأخ
ــه قيمة القسيمة ولو بمبلغ عرشة  ثمن ما اشرتيت
ــاالت تضطر للدفع نقداً أو إرجاع البضاعة إن  ري
لم تكن تملك عرشة رياالت أو يأخذ منك قسيمة 
فئة عرشة آالف أو عرشين ألفاً.. وهكذا تجرب عىل 
الرشاء بها أو أخذ فاتورة املبلغ املتبقي لك لتبقى 
يف قلق عىل مصري نقودك ! إضافة إىل إجبارنا عىل 
ــار مرتفعة تعرفها  ــات رديئة وبأسع رشاء منتج
ــام وفوىض يف ترتيب  ــد املحاسب فقط وازدح عن
ــر واألرز  ــق والسك ــة الدقي ــي رؤي ــات يكف املنتج
ــذوب وتتشكل من  ــات ت ــدام ومنتج تدوسه األق

جديد يف الثالجات من الحرارة !

توسع الفكرة
ــوق نجاة ملوظفي  شكلت البطاقة السلعية ط
ــدوان والحصار، لكن إذا  ــاز الدولة يف ظل الع جه
لم يجد اهتمام وتطوير للفكرة وتوسيع جدواها 
ــة املوظف  ــل إجباري ــا يف ظ ــد نفعه ــا ستفق فإنه
ــد فيها  ــز محددة ال توج ــه إىل مراك ــف راتب بنص

خيارات كافية لرتتيب أولويات احتياجاته.. 
ــة الرعادي  ــف أسام ــار إليه املوظ ــذا ما أش ه

ــة  ــت البطاق ــت : إن كان ــس الوق ــال يف نف متسائ
ــذه األزمة  ــاً له ــه حالي ــد من ــال ال ب ــة ح التمويني
القاسية فلماذا ال نشرتي من الحكومة ما نحتاج 
ــع لنا بدًال من  ــوىل هي الرشاء والبي ــه حيث تت إلي
ــار جشعني ال يخافون الله  جعل مصرينا بيد تج
ــم العبث  ــال: مؤل ــط ، وق ــة وال ضب ــد ال رقاب يف بل
ــة  ــات مرتاكم ــاً مديوني ــرث وجع ــا، واألك برواتبن
واحتياج ملتطلبات العيش يف حني ال تملك رياًال. 
فيما يقول توفيق عبده - تربوي: عىل الحكومة 
ــوالت وأن تتوسع  ــذه امل ــة عىل ه ــرض رقاب أن تف
ــط لنعيش،  ــواد الغذائية فق ــس بامل ــرة لي يف الفك
ــات للمؤجرين لنحول من  عليها أن تفتح حساب
ــة، وأن تتوسع يف  ــد املتعرثة واملؤجل رواتبنا النق
ــرة البطاقة التسويقية لتشمل الغاز والبرتول  فك
ــا يف املدارس  ــوم أطفالن ــدواء والفواتري ورس وال
ــىل املعنيني  ــني، وع ــات للموظف ــص باص وتخص
الخوف من الله وإنقاذ شعب يعاني يف كل يشء.

   تأخري القسائم 
ــد وأطفايل  ــري: مر العي ــاف عزيز الخام وأض
بال مالبس، واألكرث إشكاًال هو مجيء البطائق يف 
ــد واىل مراكز أسعارها  ــت ضيق قبيل أيام العي وق
باهظة خصصت لزبائن من ذوي القوة الرشائية 
ــة.. فكيف تحدد الحكومة ملوظف راتبه 30  العالي
ــارات ضيقة  ــذا محالت فيها خي ــاً إىل مثل هك ألف
ــاك  ــاء، هن ــة لألثري ــة مخصص ــار خيالي وأسع
ــالت ال يكفي راتبي فيها لرشاء حذاء ألصغر  مح

أطفايل.
ــت  ــاءل: إذا كان ــب، فتتس ــة غال ــا لطيف وأم
ــب العدوان  ــرا واقعاً بسب ــة التموينية أم البطاق
والحصار الذي خنق البالد والعباد، وخوفاً عىل 
ــة الوطنية النعدام السيولة النقدية، فال بد  العمل
ــاذ الوطني  ــات تتخذها حكومة االنق من معالج
ــز حسابات  ــام الشهري بتعزي ــرضورة االنتظ ك
ــا... حتى ال تخلق  ــص الراتب شهري املوظفني بن
ــث انتظرنا رشاء  ــد حي ــل يف العي ــة كما حص أزم
ــات رمضان ولم تأت إال قبل العيد بيوم فلم  منتج
ــات العيد ألنها  ــن رشاء مستلزم ــن حتى م نتمك

جاءت يف الوقت الضائع.
ــوزارة الصناعة  ــب مسعد- يعمل ب وقال مجي
ــىل كتابات  ــي التشديد ع ــار ضيق ــارة : أث والتج
ــة بعد أن  ــل قسيم ــف ك ــع خل ــات والتوقي البيان
ــوق وانتظار دورك  ــا بني تس ــرق ساعات م تستغ
ــرياً  ــص كاش ــوالت تخص ــة يف م ــري طويل يف طواب
ــون  ــة ، وأن تك ــق التمويني ــط للبطائ ــداً فق واح
ــل بطائق  ــة مث ــة ممغنط ــة بطاق ــروت الورقي الك
الرصاف اآليل تخصم ما قمنا برشائه دون اإللزام 
ــى  ــًال، وأن تبق ــة كام ــغ القسيم ــاً بمبل أن نشرتي
ــة املمغنطة تتعامل  ــك أو البطاق البطاقة كالشي
ــا الجهات الحكومية خصم من رصيد املوظف  به
ــات أساسية .. يكفي  ــول عىل سلع وخدم للحص

ــع ثمن  ــت ودف ــف واإلنرتن ــد الهات ــال تسدي كمث
الفحوصات يف مستشفيات حكومية.

   تلبية احتياجاتنا األخرى
ــة  ــاف - موظف ــم جح ــرى نغ ــا ت ــن جانبه وم
ــاً  ــات أيض ــن اإلشكالي ــوزارات: أن م ــدى ال بإح
ــن املنزل وال  ــوق بعيدة جداً ع ــد مراكز تس تحدي
ــة، ونتيجة  ــا احتياجاتنا غري الغذائي ــر فيه تتوف
ــرتي..  ــوالت ال نش ــذه امل ــام ه ــوىض وازدح الف
ــاز  ــات كالغ ــاك احتياج ــاف: هن ــف جح وتضي
ــاء ال تحلها  ــات امل ــالت ووايت ــة واملواص واألدوي
ــا الظروف التي  ــة.. نقدر عالي ــة التمويني البطاق
ــدوان والحصار.. لكن  ــا الوطن. جراء الع يعيشه
ــس ما يفرضه علينا  ــد أن نشرتي ما نريد ولي نري
ــا نطالب  ــة كم ــز التجاري ــار واملراك ــع التج جش

الحكومة بضبط هذه املراكز..
ــه : تضع يف  ــري الشيب ــا األخت عب ــا وجدن فيم

ــن الزبدة  ــداً م ــرية ج ــاً صغ ــوق علب ــة التس عرب
تشكو استغالل تجار الحروب حيث تقول: ليس 
ــوًال أن ال تجد يف السوبر ماركت مكان تسوق  معق
ــداً ملنتجات  ــرية ج ــام صغ ــوى أحج ــة س العائل
ــدة والحليب والعصري.. ملن تكفي  أساسية كالزب

؟ وملاذا نحن مجربون عىل دفع ثمن العلب.. ؟
وأخريا تشتكي أماني الحميدي: أنه يف بعض 
املوالت يتم تفتيش عربة املشرتيات بعد أن دفعنا 
ــات بما هو  ــة املشرتي ــاه ومقارن ــا اشرتين قيمة م
مدون يف الفاتورة ! وهذا فيه عدم احرتام للموظف 
ــك يف أمانة املحاسب، وليس هناك عرض  وتشكي
ألسعار املنتجات حيث تفاجأ عند املحاسب بعد 

انتظارك ساعات يف الطابور بأسعار خيالية.

رفعنا ببعض المراكز
ــام مكتب الصناعة  ــد الخوالني- مدير ع  خال
ــة العاصمة أكد أن هناك شكاوى  والتجارة بأمان
كثرية من قبل املوظفني عىل املوالت التي تعاقدت 
معها الجهات الحكومية منها رفع األسعار ، وعدم 
توفري البدائل الالزمة حسب احتياج املوظف مما 
ــس بحاجتها ما دفعنا  ــره لرشاء بضائع لي يضط
ــوالت، وتم رصد عدة  ــزول امليداني إىل هذه امل للن
مخالفات منها رفع األسعار وعدم توفري البدائل 
وعرض بضائع مقاربة عىل االنتهاء وسلع رديئة 
ــط وإحالة هذه  ــر محارض ضب ــة وتم تحري للغاي
ــوالت إىل النيابة املختصة، ورفع تقرير مكتمل  امل
ــر الصناعة والتجارة  ــول هذا املوضوع إىل وزي ح

ونسخة إىل أمني العاصمة.
ــوالت: أن كل  ــات يف هذه امل ــن املخالف ــال ع وق
ــا لم تلتزم عدا مول  ــوالت التي تم التعاقد معه امل
ــات والرشوط  ــاً باملواصف ــاه ملتزم ــد وجدن واح
ــاً  منوه ــوق..  الس ــر  بسع ــات  املنتج ــن  ثم وأن 
ــام البطاقة  ــال نظ ــى إلفش ــاك من يسع ــأن هن ب
التموينية لكنهم بصدد حل مشكلة املوالت التي 
ــار التخاذ  ــع أو رفع األسع ــاء السل ــت بإخف قام

اإلجراءات القانونية.

   تقرير المخالفات 
وقد حصلنا عىل تقرير النزول امليداني للجنة 
ــارة التي فحصت املوالت  مكتب الصناعة والتج
ــة السلعية..   ــة التمويني ــام البطاق ــة بنظ العامل
ــا أورده التقرير من مالحظات  وقد كان من أهم م
ــار من يوم  ــري يف األسع ــوالت تغ ــض امل ــو أن بع ه
ــد يف ثالجات بعض  ــن أن التربي ــر.. كاشفا ع آلخ
ــب يف تلف األجبان  ــوالت غري كاٍف، حيث تسب امل
ــالت، إىل جانب عرض  ــة واملخل ــوم والدق واللح
ــة  ــة واستهالكي ــة غذائي ــواد مختلف ــن م وتخزي
ــة املصدر يف بعض  ــة، مع وجود مواد مجهول تالف
ــاف إليها  ــات املض ــر واملرشوب ــز كالعصائ املراك
نكهات وملونات صناعية ال تخضع للمواصفات 

واملقاييس.
كما أن املواد الغذائية يف بعض املوالت  كالدقيق 
والسكر مخزنة بطريقة غري صحية حيث تخزن 
ــوالت وتعرض عىل البالط وبدون  يف بدرومات امل
أي اشرتاطات صحية لحمايته من التلف وانعدام 
ــا أن التربيد يف  ــان تماماً ، كم ــة املخزن واملك نظاف
ثالجات بعض املراكز والسوبرات غري كاٍف وتلف 
األجبان واللحوم والدقة واملخلالت، أيضاً وجود 
ــات مكدسة وعشوائية ما يعرض منتجات  منتج
ــة، وقدم التقرير  ــرية للتهوية والتلف كاملكرون كث
ــاً للموالت موردا بعض األسماء  تصنيفاً مقتضب
التي قال: أنها أسوأ املوالت يف التخزين والنظافة 

وطريقة العرض وإشهار األسعار .
ــض املراكز مخالفات  ــل التقرير عىل بع وسج
ــد ان الحظ وجود تمور معروضة ظاهر عليها  بع
ــك وجود لحوم يف  ــري يف اللون والقوام، وكذل التغ
ــب سوء  ــّري يف الشكل بسب ــا تغ ــات عليه الثالج

التغليف وقلة التربيد..
ــوالت  ــاء امل ــة بأسم ــر رصاح ــاد التقري وأش
امللتزمة ببنود االتفاق الخاص مع أجهزة الدولة، 
ــدا أن املواد الغذائية متوفرة بأحجام وأنواع  مؤك

وأسعار مختلفة والعرض بشكل سليم ومنظم.

إجراءات قانونية
وجاء يف التقرير بعض التوصيات منها اتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال املتالعبني باألسعار 
ــوالت التجارية وذلك من  ــن املراكز وامل يف عدد م
ــة والتجارة حسب املخالفات  قبل نيابة الصناع
ــك املوالت بتوفري  ــا ، وأيضا إلزام تل املحالة إليه
ــوق املستهلك يف  ــل حق ــن أج ــاف م ــة األصن كاف
االختيار يف النوعية والكمية التي يراها مناسبة، 
ــار السوق  ــوالت بالتقيد بأسع ــزام امل ــك إل وكذل
ــودة أفضل، وأنه  ــم منتجات بج املنافسة وتقدي
ــة فنية من الجهات املعنية من  يجب تشكيل لجن
ــة وحماية  ــس وصحة البيئ ــات واملقايي املواصف
ــن  م ــد  والتأك ــواق  األس ــرار  واستق ــك  املستهل
ــىل رشوط التخزين  ــة املواد والتشديد ع صالحي

وبالذات اللحوم واألجبان.
عامر املليص - مدير إدارة التخطيط واملشاريع 
ــاً قال: جاءت  ــة والتجارة، أيض يف وزارة الصناع
ــة السيولة  ــل مؤقت ألزم ــة كح ــة السلعي البطاق
النقدية ووافقت بعض املراكز التجارية وفرضت 
رشوطاً ومع هذا وجدنا مخالفات مثل التسعرية 
املوجودة عىل رفوف السلع غري مطابقة لتسعرية 
ــادة يف األسعار من  ــت الزي ــري ، حيث وصل الكاش
??-??? وهذه ليست نسبة بسيطة خاصة يف سلع 
ــا لم نجد بدائل  ــان واأللبان ، إىل جانب أنن األجب
بها مواصفات للمنتجات التي نريدها مع وجود 

عرض وبيع سلع عىل وشك االنتهاء.
ــذه املعاناة يكمن يف  ــرى املليص أن الحل له وي
ــع االحتكار  ــني التجار ومن ــو املنافسة ب ــق ج خل
ــة التجار  ــد األسعار ومراقب ــب تحدي وأيضاً يج
ــار وعدوان  ــن حص ــا نعيشه م ــل م ــة يف ظ خاص
ــه يف املواطن  ــوا الل ــم أن يخاف ــذي يجدر به ، وال
ــوا بهامش الربح بدًال من التكسب الحرام،  ويكتف
ــني الجهات  ــق فيما ب ــن التنسي ــه ال بد م ــا ان وكم
ــاً  ــة تفادي ــة السلعي ــري البطاق ــة س ــم آلي لتنظي

الزدحام املوالت.

التحقيق مع المخالفني
 روضة قعيش-عضو نيابة الصناعة والتجارة  
أوضحت من جانبها أن مكتب الصناعة والتجارة 
ــن املراكز التجارية  ــع بأسماء عدد م باألمانة رف
ــل املوظفني  ــي تم تحوي ــة والت ــوالت  املخالف وامل
ــا  ــة لتجاوزه ــة السلعي ــل بالبطاق ــا للتعام إليه
ــدة يف األسواق ورفع أسعار املواد  األسعار السائ
ــراءات القانونية قبل  ــاذ اإلج ــة وتم اتخ الغذائي
تلك املحارض وتم طلب أصحاب املراكز التجارية 
ــت النيابة يف طور  ــث ما زال ــق معهم حي والتحقي
التحقيق واتخاذ اإلجراءات القانونية بما يكفل 

القانون..
ــل املترضرين  ــة إىل ك ــت رسال ــا وجه وبدوره
ــم التعاون  ــه عليه ــني واملوظفني بأن ــن املواطن م
ــة لتقديم شكاويهم وطلباتهم  واللجوء إىل النياب
يف أي مخالفات يجدونها وأنه بناًء عىل شكاويهم 

سيتم اتخاذ اإلجراءات وفقاً للقانون.

05 تتصغصات

بني حاجة املوظف واستغالل التجار

كسرت قسوة األزمة االقتصادية التي خلفها العدوان والحصار

ــاب تستنفد في  ــر حس ــار فواتي ــاز الدولة بانتظ ــو جه ــف موظف ــر يق طوابي

بطائقهم السلعية التي تأتي ثمرة لجهود حكومة اإلنقاذ الوطني كحلول 

ــث على التوالي..  ــار ظالم يدخالن عامهما الثال ــة في ظل عدوان بربري وحص طارئ

ــواد الغذائية للموظفين  ــاءت البطاقة التموينية كحل مؤقت لتوفير الم وفي حين ج

ــدم توفر السيولة النقدية  ــي القطاعين الحكومي والمختلط بعد توقف الرواتب لع ف

وخوفاً من انهيار العملة الوطنية أكثر مما هي عليه.. لكن ما يحدث من مخالفات في 

الموالت المحدودة جداً التي تم التعاقد معها وجعل األمر خاضعاً لجشع أصحابها..

ــن حل مؤقت لمشكلة  ــوء على ما مثلته البطاقة م ــة الثورة) سلطت الض (صحيف

ــاع الرواتب وكذلك مشاكل الموظفين مع فكرة البطاقــة السلعية وما حدث من  انقط

ــي اتفقت مع الجهات الرسمية.. إضافة  ــات من قبل تجار المراكز التجارية الت مخالف

ــة واإلشرافية على  ــي وزارة الصناعة والتجارة الرقابي ــى جهود الحكومة ممثلة ف إل

البطاقة السلعية وضبط المخالفين من مراكز التسوق.. إلى التفاصيل: 

تحقيق/ رجاء عاطف - سارة الصعفاني

البطاقة السلعية..البطاقة السلعية..

موظفون:
البطاقة السلعية حلت 

مشكالتنا التموينية لكن 
الجشع افسد فرحتنا 

ونطالب الحكومة بالرقابة
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