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جتاوزات وانتهاكات خطرة

واسط  /جبار جباي

اىل وقت قريب كانت حمطة ابقار التضامن
يف نــاحـيــة واســط مبحــافـظــة واسـط
واملعـروفــة مبحطـة ابقـار الـدجيلـة تعـد
امنوذجـا فريـدا حملطـات االبقار يف القـطر
من حيث حجـم القطيع اوال وانتـاجها من
احلليب والـلحوم احلمـراء ثانـيا فهي تـرفد
معامل صناعة االلبان يف بغداد واحملافظات
االخـرى بكميـات احلليب اخلـام الذي يـعد
املـادة االوليه يف صنـاعـة منتجـات االلبـان
فيما كـانت تغطي حمافظـة واسط باللحوم
احلمراء وكذلك العـاصمة بغداد وانها كانت
تـسهـم من جــانب اخـر بـرفــد احملطـات
االخــرى بـثريان الـتلقـيح الـيت تعـــد من
االصنــاف اجليـدة واملـشهـورة اضـافـة اىل
انتـاجها من احلـنطة والـشعري الذي يـسوق
الفائض منه اىل وزارة التجارة كونها متتلك
مسـاحـات واسعــة من االراضي الـزراعيـة
املستـصلحة .لكن هـذة الشركـة االن شهدت
جتاوزات وانتهاكات خطرة جدا...
وقال مصدر يف الشـركة املذكورة اليت تعد
احدى شـركات االستـثمار العـربي املشرتك
والـكائنـة يف ناحيـة واسط (29كـم) جنوب
شـرق الكـوت مـركـز احملـافظـة ،ان حمطـة
االبقـار العائدة للـشركة والـيت حتتوي على
اكثــر من الـفي بقـرة حلــوب من صـنفي
(فريزيان وهولشتاين) اصبحت مهددة االن
باالنهيار جراء تفاقم االصابة مبرض السل
البقري الـذي اودى حبياة اعـداد كبرية من
االبقـار اليت اصبحت تعاني الضعف واهلزال
جـــراء نقـص املــواد الـعلفـيــة اخلـضــر
واالعالف املــصنعـة ايـضـا ،مــشريا اىل ان
احملطـة اليت تقوم بتجهـيز معامـل صناعة
االلبـان يف احملــافظـات االخـرى بـاحللـيب
اخلـام تتعـرض يـوميـا ويف اثنـاء الليل اىل
عـمليـات سطـو وسـرقـة يقـوم بهــا بعض
اصحـاب النـفوس الـضعيفـة من اللـصوص
والـسراق ممن هم مـن خارج املنطقـة فيما
شهــدت االراضـي العــائــدة هلــا جتــاوزات
وانتهـاكــات خطـرية من قـبل البعـض من
الفالحني وسكان املـنطقة الذين استحوذوا
علـى مـسـاحـات واسعـة من تـلك االراضي
مسـتغلني بـذلك غيـاب القـانـون يف املـدة
املاضية اليت تلت سقوط النظام السابق...
واوضح املصــدر ان كميـات اللحـوم احلمـر
اليت تـطرحـها الـشركـة يف السـوق احمللـية
اصبحت الجتد سـوقا هلا من قبل القصابني
الحتمـاالت اصابـتها مبـرض السل الـبقري
الذي يعـد من االمراض اخلطـرة واملشرتكة
بني االنسان واحلـيوان ويف حقيقة االمر ان
اللحوم اليت تـطرح للسوق احمللية هي حلوم
مصابـة فعال بهذا املـرض حبسب مـا اكدتة
اجلهات الـبيطرية يف احملافظة اليت قالت ان
ادارتهـا بـدات تتحـايل يف مـوضـوع اجـراء
الفحوصـات على هـذة اللحوم لتخـوفها من
وجود املرض وبالتالي اتالف تلك اللحوم مما
قد يضاعف خسائر الشركة.

بني وزارتي الداخلية واالعمار واالسكان

قوة احلماية ..وعائديتها
االدارية
علـمت بـامكــانيــة التعـيني يف مـديـريـة دائـرة
حـراسـات وزارة االعمـار واالسكـان اليت تـأسـست
بعد سقوط النظام السابق .وعلمت كذلك أن هذه
املـديريـة تطلب فـيمن يتقـدم اليها أن يـكون من
العنـاصــر الشـابـة الكفـوءة القـادرة علـى حتمل
املسؤولية االمنية والتصدي للفساد االداري.
واتضح لي من خالل مراجعـاتي للدائرة املذكورة
أن الكثـريين من عنـاصرهـا االمنيـة يعانـون من
سلبيات عـديدة يف العمل .يف مقـدمة ذلك انهم ال
يعرفـون ملن تبعـيتهم اداريـاً هل لوزارة االعـمار
واالسكـان أم لوزارة الـداخليـة؟ اضافـة إىل تعيني
عدد مـن العناصر الالكفوءة يف زمن وزير االعمار
السابق مع تعيني اعضاء فرق حزب البعث املنحل
دون حصـوهلم على موافقة جلـنة االجتثاث وهذا
االمـر املهم ال شـك حيرج وزارة االعـمار واالسـكان
اضافـة إىل انشـاء مديـرية محـاية اخـرى داخل
الـوزارة نفسهـا مما اوجـد حالـة (تشـابك) إداري
وفـين يف عمل املديـريتني االوىل والثـانية وحـالة
ارتبـاك يف اخـتصـاصـاتهمـا .كمـا يالحظ اشغـال
عنصـر محايـة واحد الكثـر من وظيـفة يف حني
يـوجـد مـن جيـش العــاطلني يف بالدنــا من هـو
حباجـة إىل فرصة عمـل واحدة .كما اود أن اوضح
وفقاً ملشاهداتي إن هذه العناصر املسؤولة عن امن
الوزارة غري معـينني على املالك الدائم وال حتسب
هلم أيـة حقوق إذا ما اصيب احدهم اثناء الواجب
ومنها احلـقوق التقاعـدية .ومن هنـا اضم صوتي
إىل صــوت العقيـد امحـد شـوقي مـسـؤول فـريق
احلمـايـة يف ان جيـد الــسيـدان وزيــرا االعمـار
والـداخليـة حالً لـلسـلبيـات الـيت تطـرقـت اليهـا
واضم صــوتي مــرة للعـقيــد نفـسه يف دعــوته
للـشباب العـراقي لالنضمـام يف صفوف هـذه القوة
احليوية املسؤولة خدمة ملسرية العراق اجلديد.
املواطن  /دريد الشمري

) تبحث عن معاناة الناس

برجمة الكهرباء وتأهيل املؤسسات الصحية واداء األمانة بني الظاهر واملخفي

.

 000حمطة ابقار
الدجيلة يف واسط
مهددة باالنهيار

بغداد  /رمحن اجلواري
هـــل من برمجــة عــادلة لــتوزيع
الكهــربـاء؟
لن نـتحدث كـثرياً عن الكهـرباء فمـا قيل
الـكثـري لكـننـا مـن حقنـا علـى االقل أن
حنظـى بربجمـة عادلـة لتـوزيع الكهـرباء
علــى االحـيــاء واملـنـــاطق بعـيــداً عـن
االستـثنـاءات ،حـيث انه يف الـوقت الـذي
تعـانـي أغلب احيـاء ومنـاطق بغـداد من
االنقـطاعات املـستمرة للـتيار الكهـربائي،
هنـالك مـناطـق يف احلارثـية والـقادسـية
ورمبـا مناطق أخـرى ال تكاد تقـطع عنها
هـذه الطـاقة اال لـدقائق ال تـتجاوز الـ 30
دقيقـة يف أســوأ الظـروف وال نـدري مـا
الذي مييز منطقة عن اخرى..؟!
تأهيل املؤسسات الصحية
قبل ايـام كـنت أعـود احـد املـرضـى يف
مسـتشفـى الريمـوك ورغم اجلهـد الكبري
للـمالك الـطـيب والـتـمـــريــض واملالك
اخلـدمي إال أن املستشفـى يفتقر إىل بعض
اعمـال الـصيـانـة والتـأهـيل البـسـيطـة
وتطرقت مع بـعض العاملني إىل دور أهل
اخلـري من العـراقـيني لـبنــاء مثل هـذه
املؤسـسات واملـساعـدة حسب إمـكانيـاتهم
لصـيانـتها وتـأهيلهـا بعد مـا اصابهـا من
اعمال الـتخريب والـنهب ..وشد انـتباهي
اقـرتاح تقـدمـت به الــسيــدة سعــاد طه
العـاني وشقـيقتهـا سنـاء حـول امكـانيـة

قـيـــام رجـــال الـــديـن مـن مـــسلـمـني
ومـسيحـيني وصـابئـة وغـريهم اضـافـة
لالحـزاب واجملالـس البلديـة بشحـذ همم
مـن انعـم اهلل علـيه بــاالمـــوال واخلريات
لالسهـــام بتــوفـري بعـض احـتيــاجــات
مؤسـساتنـا الصحيـة كاالسـرة واملختربات
واجهـزة تكـييف وغريهـا خاصـة وأن ما
يتمتعـون به من خـري هو بفـضل العراق
أوالً وأخرياً ..واسهبنا يف احلديث عن تربع
بعـضهم باالموال لـتنفيذ ابنيـة ومنشآت
ميكـن أن تـــؤجل يف الــوقـت احلــاضــر
وضـرورة توجـيههم لصـرفها يف مـشاريع
اكثـر اهميـة للمـواطن ومنهـا املؤسـسات
الـصحيـة وبــاالخص املـستـشفيـات اليت
تسهـم يف انقاذ حـياة املـواطنـني االطفال
والنـساء والـشيـوخ منهـم بوجـه خاص..
وميكـن أن نضـيف إىل مقرتح الـسيـدتني
رأي آخــر يتـمثل بــامكــانيـة مفـاحتـة
ميسـوري احلال مـن املغرتبني العـراقيني
الـذيـن يعيـشـون يف اخلــارج لالسهـام يف
بعـض االعمــال اخلرييــة لصـاحل بلــدهم
واهـلهـم فــــانهـم أوىل مـن املـنــظـمـــات
االنـسـانيـة واجــدر بتقـديـم مثل هـذه
الساعدة..
شكراً ملدير مكتب جوازات...؟
احـاديث كثرية تدور حـول تقاضي بعض
ضـبـــاط اجلـــوازات مـن ذوي الـنفـــوس

الضعيفة مبالغ لقاء منح اجلواز لعدد من
املـواطنني وبعضـها مبـالغ فيـه بالتـأكيد
وبـعضهـا غـري صحيـح ولكن بـشكل عـام
فهذه الظاهـرة موجودة وميـكن ملسها من
خالل تــواجــد الـبعــض داخل مكـــاتب
اجلوازات يف حني يالقي االغلبية االمرين
لـلوقـوف طويـالً أمام الـشبـاك وال ندري
علـى مـن يقع اللـوم علـى املـواطن الـذي
اجـاز لنفسه االستحـواذ على حق غريه أم
علــى الضــابط املـسـؤول ولكـن يف مجيع
االحوال فان الراشي واملرتشي ملعونان..
وقبل ايام كـنت يف احد مكـاتب اجلوازات
وشـاهــدت رجالً خيــرج من غـرفـته إىل
املــواطـنـني وبعــد أن اسـتـمع إىل بعـض
شكـاواهم عـاد ليخـاطب ضـباط دائـرته
قــائالً :مع االسف اخــواني إن اجلــوازات
وكمــا يبـدو بـأيــد غري أمـينـة وانـكم
تعـاملـوننـا بـدون عـدالـة غري مـكرتثني
للمرأة الـيت تركت اطفـاهلاوللـرجل الذي
غـادر مصـدر رزقه لـيحصل علـى اجلواز
وأن بعضكم بـعمد أو بغـري عمد قـد لوث
ثيـابنـا اليت نـريدهـا نظـيفة دائـماً ..مل
جيبـه احد قـال كلـماتـه وعاد إىل غـرفته
وهو متأمل..
قـد يعتقد البعض إن هذا املدير الشهم مل
يقم بواجـبه بفرض عقوبـة على املسيء
ولكن لو كان كل واحد منا مكانه هل كنا

نعـاقـب مجيع الـضبـاط خـاصـة وأنه ال
ميلك الـدليل وقد استشعـر هو احلالة من
شكاوي املواطنـني فاضطر إىل اعتماد هذا
االسلوب الـذي يكون وقعه اكرب ملن ميتلك
شيـئاً من ضمري واحساساً باملسؤولية اليت
اراد أن يستنهضها فيهم..
قليب مع هذا املديـر وامثاله الذي رجاني
بعـد أن عـرف مهـنيت أن ال أشـري إىل اسم
دائـرته ليس خـوفاً من املـسؤوليـة ولكن
كما قال احـرتاماً وانصافـاً للمخلصني من
منتسـبيها وأمتنى من كل ضابط جوازات
مع يقيين بـان التمين ال يغـين وال يسمن
من جـوع ،ان يعمل بـامـانـة لكـي يبقـى
ثـوبه نـظيفـاً ونـاصعـاً فمـا الــذي ينفع
االنسان إذا باع نفسه؟!
صورة وتعليق المانة بغداد
هذه الصـورة نهديهـا المانـة بغداد واليت
بعث بهـا الينـا أحد الـزمالء وهي تـظهر
أحد آلـيات دائـرة املشـاريع فيـها الكـساء
الـزقـاق  43يف احمللـة  649والـذي يـسـكنه
حـسب ما قال معاون امني بغداد ويتمنى
أن يزور االمني بقيـة ازقة احمللة لريى ما
تعـاني منه من مشـاكل خدميـة ولينظر
بنفـسه مدى عدالة عمل اجهزة االمانة..
نــدعـــو اهلل أن جيعل لـنـــا يف كل زقــاق
مـســؤوالً من االمـانــة لنـحظـى بـنعمـة
التبليط واخلدمات االخرى!!

تعقيباً على رد الشركة العامة لتصنيع احلبوب على أصحاب املطاحن يف كربالء املنشور يف العدد

التالعب ما زال مستمرا والطريق إىل احلقيقة هو جلنة
نزيهة وليس ردودا دفاعية عن اخلطأ
كربالء /املدى
يبدو إن الـشركة الـعامة لتـصنيع احلبوب
ال تـأخـذ مـا ينـشــر يف الصـحف يف حممل
اجلد وتعـاجل األخطاء والسلـبيات اليت بات
اجلمـيع يعرفهـا وتكون مـادة سهلة ألقالم
الـكتــاب والـصحفـيني يف اغـلب الـصحف
الـعراقية..ويبـدو أيضا إن الشـركة ال تقرأ
ما ينشر إال إذا وقعـت اجلريدة بني أيديها
فرتد االتهـامـات املـوجهـة إليهـا بـالـدفـاع
املــستـميـت لتــؤكــد إن مــا ينـشــر هــو
احلقيقـة..وإال لكان الرد الـذي تفضلت به
ونشـرته جريدة املـدى اليت ال تبغي سوى
احلقيقة ومعاجلة االنـتكاسات املستمرة يف
الواقع الـعراقي لـيكون املـواطن علـى ثقة
ممـا يـنشـر ال أن جتعـل من أقالم كتـابهـا
وصحفييها يف خدمة املسؤولني فهذا العهد
والــزمن قــد وىل إىل غري رجعـة..إن الـرد
الذي كان بقـلم يوسف حطاب عباس وهو
املدير العام ورئيس جملس اإلدارة كان من
املفرتض أن يقول إن الشركة ستقوم بفتح
حتقـيق ملعــرفــة احلقـيقــة وحمـــاسبــة
املقصـرين وان تـزور املطـاحن وتـدقق يف
السجالت ونزاهة جلانها..إال أن املدير العام
راح يــدافع ويـــرجم بــالغـيب..لـيثـبت
حـقيقـة قـاهلـا صــاحب املـطحنــة حني
التقينـاه..من انه إذا ما نـشر امسه أو اسم
مطحـنته فـان العقـوبـة سـتطـوله ورمبـا
يكون هنـاك تهديد ويبدو إن املسؤولني يف
بعض دوائـر الدولة يشكلون مـافيا ملتابعة
مـن يفتح فمـه يف قول احلقـيقة بـدال من
التشجيع علـيها..وكانت اجلـريدة هلا احلق
يف عـدم نـشـر صــاحب املــطحنـة الـذي
تـوجهنا إليه بـسؤال عن سبـب العفونة يف
الطحني املـوزع على املـواطنني لـيحدثـنا
عـن املصائب الـكبرية ..وبعد أن نـشر الرد
يف العـدد  111رحنا نسـأل عن احلقيقة اليت
جـاء بها الرد مـن أن املطحنة معـاقبة وان
الشـركة بـصدد إيقـافها عن اإلنـتاج حلني
إجراء الصيانة والتصليح..لنكتشف ما كان
اعظم يف األمور.
ما نريد قوله
ولـكن وقـبل أن نقـول للـشـركـة العـامـة
لتصنيع احلبـوب ما نريـد قوله ،نقول إن
املسـالة متعلـقة بقوت الـشعب بل من أهم
مقومـات القوت الـيومي لـلشعب الـعراقي
وكـما جـاء يف الرد (عـدم التالعب بـقوت
الـشعب) ومن هـذه النقـطة فـإننـا نوجه
كلماتنا هـذه املرة إىل السيـد وزير التجارة
ليجـري حتقيقـا سـريعـا حتـى يف حـاالت
السـفر املـستمـر إىل خارج الـعراق لـبعض
مـســؤولي الـوزارة او الـشـركــة من اجل
اسـترياد طـحني يـصل إىل املـــواطن وهــو
حيمل عفـونته معه ويرسل إىل حمـافظات
بـعيـنهــا واىل مـطـــاحن حمــددة بـسـبب
العالقات.كما سيأتي احلديث ال حقا..
إن ما جـاء يف الفقرة ( )1يـؤكد كمـا ذهبنا
خـوف صاحـب املطحنـة من عـدم الكشف
عـن اسـم مـطحـنـته الــذي زاد يف األمــر
وأوضح إن الـشركة عاقبـت مدينة كربالء
فمنعت تـزويد مطاحنهـا باحلصة املقررة
حلبـوب احلنطـة الشهـرية..إذ أن احلـصة
الـشهـريـة هـي  8آالف و 600طن إال أن مـا
وصل مـدينة كـربالء كان اقل مـن ثالثة
آالف طن فقط ،وهذه العقوبة كما يسميها
أصحاب املـطاحـن جاءت علـى خلفيـة ما
نشر يف جريـدة املدى وانهم انزعجوا دون
أن تكـون يف معـرفـتهم إن هـذه العقـوبـة
مــــوجهـــة إىل املـــواطـن قـبـل أصحـــاب
املطـاحـن..ومت التعـويـض عنهـا بـطحني
مـستـورد غري صـاحل لالسـتهالك البـشري
ويرفضه الوكالء قبل املواطنني الحتوائه
علــى رائحــة عفنــة وهنـاك الـكثـري من
العـوائل حتتـفظ بطحـني عفن يف بيـوتها
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إذا ما أرادت الشركة التأكد من هذا األمر.
من جـانب آخـر يقـول املـديـر العـام إن
البعـض يسـتغل ضعف الـرقـابـة بـسبب
األوضــاع األمنيــة فيمـا يقـول من جهـة
أخـرى وكـأنـه اصطـاد شـيئـا مثـينـا ،إن
أجهزة الـرقابة والسيطـرة النوعية كانت
له (أي صــاحب املـطـحنــة الــذي كـشف
احلقـيقــة )بــاملــرصــاد..وهــذا يـعين إن
الشـركـة كـان همهـا الـدفـاع عن نفـسهـا
وليس تقصي احلقيقة اليت تطعــــم فيها
 25مـليـون عــراقي عـانـواجلـور والـظـلم
والتالعب مبقدراته حتـى هذه اللحظة..
وبإمكان الـشركة أن جتري استطالعا عن
إنتـاج املطـاحن وعن الـطحني املـستـورد
لتحصل على اإلجابة.
جاء يف الفقـرة ( )2إن النظام الـسابق كان
يطلـب نسبة  %85مـن احلنطة املـخصصة
للمـطحنـة أمـا نـسبـة  %15فهي (خنـالـة)
يبيعـها صـاحب املـطحنـة لصـاحله لـسد
نفقات التشـغيل أما يف الوقـت احلالي فان
أهم نقطة جـاءت يف العقد هو استخالص
طحـني  %80و %20خنالـة تكـون لصـاحب
املطحنـة..ال منـة يف هذا االمـر للشـركة
عـلى احـد..بل كـان من املفرتض قـيامـها
وبعــد عــام كــامل مـن زوال النـظــام أن
تعـطي طحيـنا وفـق املواصـفات الـعاملـية
للمـواطن العـراقي وهي كـما اخربنـا أحد
الطحـانني السابقني تصل إىل %30للحبوب
املــستـــوردة واكثــر مـن ذلك للـحبــوب
احملليـة..إضافـة إىل ان النـخالـة لن تـعود
بالفائـدة على أصحاب املـطاحن فقط بل
تعـود إىل املــواطن الن أصحـاب الـدواجن
واملـراعي سـيستفـادون من هـذه النخـالة
باعـتبارهـا مادة علفيـة وبالتـالي تقليل
األسعـار الن العلف مـتوفـر..بينمـا إجراء
الشـركـة هـو استـرياد طحني من اخلـارج
حيمل عفـونــة النـقل والتخــزين ورمبـا
أشـيـــاء أخـــرى يعـــرفهــــا يعقـــوب يف
نفسه.وبـالتـالي ستـكون هـناك شـحة يف
مادة العلف احليواني وزيادة أسعار اللحوم
والـلنب واجلنب والـقيمـر والبـيض..وكـان
علـى وزارة التجـارة أو الشـركـة أن تقـوم
بـاسـترياد احلبـوب وطحنهـا يف املطـاحن
العراقيـة لعدة أسبـاب منها مـا ذكرنـاها
سابقـا ومنها للتخلص من عمليات الشحن
واخلــزن وان الشـركـة بـاسـتطـاعتهـا أن
تـراقب املطاحن اليت ال تلتزم بالتعليمات
ويـكــــون نــــاجتهــــا رديـئــــا فــتقــــوم
مبعـاقبتـها.وتكـافئ املطـاحن اليت تلـتزم
بـــالــتعلـيـمـــات وتعـمل بـضـمـري حـي
ووطين.وليـس العكـس كمـا هـو حـاصل
اآلن.إذ يقـــول الكـثـري مـن العـــاملـني يف
املطاحن إن اإلجـراءات حتى هذه اللحظة
حتكمها العالقات وصلة القرابة.
أما خبصوص تصحيح األسعار فاملبــــلغ هو
 10دوالرات ولـيـــس عـــشــــرة آالف دوالر
فـكان عـلى الـشركـة أن تعـرف انه خـطأ
مـطبعي ..وبـدال من اإلجـابة عـن مصري
األمـوال اليت جـاءت يف الفقـرة ()4ومتـى
تـسـلم إىل أصحــاب املطـاحـن ليـواصلـوا
عملهم كما هددت بذلك مجعية املطاحن
العـراقيـة راح يــدقق ويعلق األمـر علـى
برنامج الغذاء العاملي..فيما يقول أصحاب
املطـاحن إن املبـالغ ستـصرف يف القـريب
العـاجل وان الـصكـوك مـوجـودة حـسب
كتاب الشركة يف املصارف العراقية..وانهم
يتـسـاءلـون..هل إن صـرف األمـوال جـاء
بسبب نشر املوضوع أم إن منظمة الغذاء
العاملـي أرسلت األموال إىل الشركة فحدثت
املصادفة ليس إال؟.
كمـا جاء أيضـا يف هذه الفقـرة ،إن النفس
األمارة بـالسوء تأبـى إال التالعب معتمدة
علــى الكـسب احلــرام بتـوزيع الـطحني
العفن -الطحني اهلزاز املشرتى من األسواق

من خملفـات الطحـني يف النظـام البـائد
الذي كان مكـدسا يف بيـوت العراقيني.إن
اإلجـابــة هنــا تقــول هل مـن العلـميـة
والواقعية أن يبقى طحني النظام السابق
كل هـذه الفرتة بعـد اكثـر من عـام على
سقوط ذلك النظـام البائد؟ ثم أال تعرف
الشركة من يـشرتي هذه الكميات الكبرية
من أصحـاب املطـاحن ليقـوم بتـوزيعهـا
علـى املـواطـنني؟ إن الــواقع يقـول إن
الـشركـة ومن خالل جلـانها املـوجودة يف
الـشركـة ال تأخـذ بنظـر االعتبـار قدرة
املـطاحن اإلنتاجية والطـاقة التصميمية
احلـقيـقيــة لكل مـطـحنــة..مبـعنــى إن
الشـركـة ال تـأخـذ بـاحلـسبـان إن هنـاك
مـطاحـن قدميـة أكل الـدهر عـلى آالتـها
وأدواتهــا االحتيـاطيـة وشـرب ومل تعـد
تستطيع إنتاج ما كـان مصمما هلا فتقوم
بـإعطـائهـا حصـة مسـاويـة للـمطـاحن
اجلـديدة ،ومـادام احلال هـكذا فـان هذه
املطـاحن ومـن اجل تاليف الكـشف (علـى
حـسن النـية هـنا ) أو ألنهـا تسـتطيع أن
تتـدارك األمـر مع أشخــاص يف الشـركـة
فتقوم بشراء الـطحني القديم املكدس يف
البيوت وتبيع احلـصة الزائدة يف األسواق
الـسـوداء وبــالتــالي فـان املــواطن هـو
الضحية.وهناك أمـر آخر تعرفه الشركة
كمـا قال لنـا الطحان الـذي رفض الكشف
عن امسه بعد أن يئسنا من احلصول على
إجابـة من أصـحاب املـطاحـن خوفـا من
العقوبة ،وهو إن بعـض املطاحن القدمية
ال تقـوم بتـشغيل الغـرابيل املـوجودة يف
مطـاحنـها وال تقـوم بتـشغيل( العـزالة)
إلزالة احلصـى الصغري واألعواد والـنخالة
فيكـون اإلنتاج هنـا متداخـال مع الكمية
علـى حساب النـوعية..إضافـة إىل معرفة

الشركـة مبا تقوم به إدارات الـسايلوات يف
احملافظـات عندما تسـتلم حبوب احلنطة
مـن الفالحني وهي حبـوب درجة ثـانية
وتوزعها على املطاحـن بإعتبارها حبوب
درجـة أوىل..وهذا يؤثر على عملية خزن
احلبـوب درجـة أوىل حلـني االنتهــاء من
استالم وتــوزيع حبـوب درجـة ثــانيـة
وهـذه العـمليـة هلــا أسبـابهـا وأهـدافهـا
وغـاياتهـا دون أن حترك الـشركـة ساكـنا
ملعـاجلـة هـذا األمـر ،وإال يكـون مسـؤولي
السـايلوات يعملـون ألنفسهم وهـذه طامة
كربى.
احتضان معامل
أما ما جـاء يف الفقرة ( )8فيقـول املدير
العـام إن كثـريا من الـصحف وجهـت هلم
الشكر متناسـيا إن هناك الكثري الصحف
من كتبـت عن الفضـائح ويبـدو إنها مل
تقــرأ الـصحف األخــرى إال الـيت تكـتب
الشكر والدليل هو إن جريدة املدى اليت
نـشــرت الــشكــوى وصلـت عن طــريق
الصدفة لكـثرة الصحف ويف هذا تناقض
واضح..وإذا مـا أخـذنـا إحـدى الـصحف
غري جـريدة املـدى كمثـال فان جـريدة
الـــــزوراء يف العـــــدد  321يف 16/2/2003
كتـبت مقـاال عـن قيـام مـديـر عـام يف
الوزارة بـإحتـضان معـامل من الـدرجة
العـاشـرة وتـزويـدهـا بـكميـات اكرب من
احلبـوب ..وهـذا دليل علـى إن جـريـدة
املـدى ال تبغي سـوى طرح احلقـيقة الن
األمـر مـتعلق بقـوت الــشعب..ونـريـد
صـدقـا إن الـشـركــة تتعـامل مع املـادة
الغذائية األهم من منطلق اإلميان وانهم
يقـومـون بعمـل إنسـانـي قبل أن يكـون
عمالً وظيفياً.

مجعيات تبيع أراضي
سكنية ال وجود هلا على
اخلريطة..

صائب أدهم

قيل أن احلـاجـة أم االخـرتاع .ال شك أنه
مبــدأ يــدفع إىل العـمل واالبـتكــار حلل
الـصعاب والـتغلب عليهـا .أي انها حمـاولة
الحالل البدائل للتغلب على املستعصيات
واحملال .لكن هلـذا املبدأ (الثـوري حدين،
إزاء معطيات الـواقع املعيشي او إزاء واقع
احلـال ،املـر بـشكل خـاص .ففي مـشكلـة
ازمــة الــسكـن مثـالً ،ذهب الـبعــض من
املتجـردين من الضمري إىل املتـاجرة بهذه
االزمة وحتـقيق ربح حرام وفـاحش عن
طريق تـأسيس مجعيات (وهـمية) تقوم
بتوزيع اراض سكنية يف عدد من مناطق
بغـداد مبـبلغ مغــر ال يتجـاوز الـ  25الف
دينار ويدعون أن مجعياتهم هذه حاصلة
على موافقات خاصة لتأسيسها وممارسة
عملها من قبل جملس احلكم السابق.
ولألسف أنطلت هـذه اخلدعة على الكثري
من املـواطنني وخباصـة ممن ال سكن هلم
ويــطحـنهـم (االجيـــار) طحـنـــ ًا حـيـث
يـستحوذ علـى نصف أو أكثـر من دخلهم
الـشهـري احملـدود .ومن هـذه اجلـمعيـات
االهليـة علــى سبـيل املثــال ال احلصـر،
مجـعيــة تعــرف بـــاسم احــد اخللفــاء
العباسيني تعمل يف منـطقة قناة اجليش
ببغداد  -تـستغل معانـاة الناس الـسكنية
وختصـص هلم اراضي ال وجـود هلـا علـى
اخلريطة وال حتى فوق سطح القمر .فال
سـجل عقــاري هلـــذه القــطع وال هـي يف
سجالت وخـرائط التـخطيـط العمـراني
وكذلك يف سجالت أمانـة بغداد واجملالس
البلـديـة .وقـد بــادرت وزارة البلـديـات
واالشغــال مــشكــورة إىل فـضح اللـعبــة
وحتذير الناس من الالعبني واملتالعبني
يف حلبـة السكن الـساخنـة واعلنـت اكثر
مـن مرة انهـا ال تعرتف بشـرعيـة توزيع
قطـع االراضي اليت تــوزع دون علمهـا أو
موافقتها يف اية بقعة من ارض العراق.
ومثـة سـؤال البـد من طـرحه هنـا علـى
لسـان اصحـاب املعـاناة وخبـاصة شـاغلي
االبـنية احلكـومية وسـكنة بيـوت الطني
والصفـيح والكرفـانات القـدمية .الـسؤال
هو:
مـا العمل؟ ولـيس املقـصود هـنا الـسؤال
املاركـسي اللـينيـين التقلـيدي املـعروف.
إمنا املقـصود من هـذا السؤال هـو :ملاذا ال
تـسرع الـدولة يف اجنـاز مشـاريع الـسكن
فتنقـذهم من اجلشع واالحتـيال والعراء
فقـد دخلـت االزمة مـرحلـة كارثـية مل
يعد ينفع معاجلتها باالساليب التقليدية
والروتينية والتفاوض الطويل واملتشعب
مع مقــاولي وشـركــات بنــاء اجملمعـات
املطلوب اآلن القفز على كل هذه االسيجة
بـروح وثابـة وهمة فـاعلة وعـاجلة ،ألن
الـتأخري والـتباطـؤ سيزيـد من مسـاحة
املـأساة اليت رمبـا قد تـؤدي باصحـابها إىل
افـرتاش السـاحـات العـامـة ومنـعطفـات
الـشـــوارع .وهنــا علـــى وزارة االعمــار
واالسكان تقع مسؤولية النهوض بالعائلة
العـراقيـة املهـددة بـالـتشــرد والتمـزق.
املهددة بكـل االثار السلـبية النـامجة عن
عـدم وجود سـقف حيميهـا خاصـة وهي
متتلك شـركـات وكـادرًا هنـدسيـ ًا وفنيـ ًا
متخـصصــ ًا يف تنفيـذ مشـاريع االسكـان
ويـشهد له بـالكفـاءة ومن هـنا وجتـارتها
الــســـوداء الـيت اضحـت ال ختــتلف عـن
التجارة بالدم اليت متارسها اليوم بعض من
مستشفياتنا وسيلة لالثراء احلرام..
أخرياً ،أيهـا الـذين ال سـكن عنـدهم ،ايهـا
البـؤســاء رددوا :ليـس لنــا غري اهلل أوالً،
واحلكومة ..عاشراً.

طلبة أقسام اهلندسة وطب االسنان والصيدلة
يف جامعة الريموك يسألون عن مصريهم
تلـقت املدى رسالة من لفيف من
طلبـة كليـة الريمـوك اجلـامعـة
جاء فيها:
حنـن طلـبـــة كلـيــة الـريمــوك
اجلـامعــة االهليـة يف حمــافظـة
ديــاىل يف اقسـام اهلنـدسـة وطب
االسنان والصيدلة حيث امضينا
الـسنـة االوىل وبـانـتظـار نتـائج
االمتحـانات الـنهائـية .فـوجئـنا
بـالغـاء هـذه االقـسـام مـن قبل
وزارة الـتعليم العـالي وطلـبها أن
نعود إىل ما كانت عليه إنسيابية
التوزيع العـام املاضـي يف الكليات
احلكــوميــة وذلك حبجـة عـدم
استـيفاء هـذه الكلـية للـشروط.
إننا يف الـوقت الذي كـنا ننـتظر
من الـسيد وزيـر التعليـم العالي
تـشكـيل جلنـة مـزودة بالئحـة
الشروط املطلوبة حيث كنا على
ثقة تامة باحلصول على اعرتاف
هـذه اللجنـة (يف حالـة التـزامها
املـــوضعـيـــة) وذلك نـــابع مـن
تـواجد التـدريسـيني واملختربات
الالزمـة فيها كمـا إننا علـى ثقة
بـان هـذه الـلجنـة لــو امتلـكت
الـشجـاعـة واحليـاد لكـان األمـر
معكوسـاً وألغلقت بعض الكليات
احلكـومية املـشابهـة لعدم تـوفر
الشـروط فيهـا مـثل كليـة طب

القــادسيــة وطب ديــاىل وكليـة
الــصيــدلـــة يف البـصـــرة واليت
تـفـــتـقــــــــر إىل املـخـــتـــربات
والتـدريسيـني من اختصـاصات
الصـيدلـة .إننـا يف الوقـت الذي
نـرى أن وراء االمر عـوامل اكثر
من مـسألة توفـر الشروط حيث
أن الــسيـد وزيـر الـتعلـيم أكـد
والكثـر من مـرة تشجـيعه فتح

الكلـيات االهلية ملساعدة الكليات
احلكـوميـة والـطلبـة الـذين مل
يسعفهم احلـظ للحصول على ما
يـرغبون الـتخصص فـيه وأقول
احلـظ ملــا يعــرفه اجلـميـع من
حـــاالت تــســـريـب االسـئلـــة
االمتحـانيـة ومـسـاعــدة بعض
املـراقبني يف القاعات االمتحانية
للطلبـة خصوصاً يف العام املاضي

حـيث إن الظـروف اليت أجـريت
فيهــا االمتحـانــات من فقـدان
االمـن والفوضـى واليت انعـكست
على البعض اكـثر من غريه .إننا
يف الــوقـت الـــذي نعـتـرب قــرار
الوزارة هـو أول مظلمـة للطـلبة
بعد سقوط النظام السابق نؤكد
تشـابههـا مع الـقرارات الـيت كان
يتخـذها ،نطـالب السـادة رئيس
الـوزراء ووزيـر حقــوق االنسـان
ووزير التعليم الـعالي بالنظر يف
هذا االمـر بشكل عـلمي وواقعي
وإعـطاء هـؤالء الطلـبة الفـرصة
إمــا من خالل الـطلـب من إدارة
الكـليــة تــوفري الـشــروط اليت
تـدعي الـوزارة عدم وجـودها أو
الـسماح لنا يف حـالة واقعية ذلك
االنـتقــال إىل كـليــات أهـليــة أو
حكوميـة مماثلة آخـذين بنظر
االعتبـار السنـة اليت قـضينـاها
بعيــداً عن اهـالـينـا واملخـاطـر
االمنية اليت تعـرضنا هلا .إننا يف
الـنهايـة أبنـاؤكم وأبـناء الـدولة
العـراقيـة اجلديـدة اليت نتمـنى
أن ختلو من الظلم واجلور.
وتقبلـوا فائق التقدير واالحرتام
من ابنائكم.
لفيف من طلبة كلية الريموك
اجلامعة

