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مثـــالب الـطـحني يف هـــذا املثـلث :املـطـحنـــة والنــاقل والــوكـيل!

ايـــن نـجـــــــــد طـحـــيـــنـــــــــاً غـــري ســـيـــــــــال وخـــــــــالـــيـــــــــاً مـــن الــــــشـــــــــوائـــب؟
(اغلب الطحني الذي نتسلمه هو غير
مطابق للمواصفات املعلنة ،فكمية
الشوائب فيه كبيرة ونسبة الرطوبة
عالية فضالً عن وجود احجار واتربة ومواد
اخرى)
هكذا اجابنا السيد جبار هاشم حنش -وكيل
مواد غذائية يف منطقة السيدية /حي
املعرفة  -حني سألناه عن رايه مبادة
الطحني املوزعة ضمن مفردات احلصة
التموينية.
الغــريب انه اكـد علـى نحـو جـازم
سـبب رداءة هــذه املــادة االس ــاسيــة
بـقـ ـ ـ ـ ــولـه :هـ ـ ـ ـ ــذا االمـ ـ ـ ـ ــر يـ ـت ــم يف
املطـاحن علـى مــرأى ومسـمع من
الكل ..ولكنـني ال استطـيع القول
ان كل املـطــاحـن االهلـيــة متــارس
هـذه اخملــالفـة؛ فـأنــا مثالً اتــسلم
م ـ ـ ــادة ال ـ ـطـحــني مــن م ـ ـط ـ ـ ــاحــن
منطقـة عويريج التي يـوجد فيها
اكثـر من ثالثني مطـحنة ،ويتعني
علـيـنــا تــسلـمه بعــد عــزل جـمـيع
الـشــوائب والقـشـور و (الــسبـوس)
وه ــذا يـتــم بعـ ــد خلــط احلـن ـط ــة
احملل ـيـ ـ ــة بـ ـ ــاالج ـن ـب ـيـ ـ ــة ب ـنـ ـ ـســب
معــروف ــة ،لكـنن ــا نتــسلـم طحـين ـاً
غيـر مطـابق للمـواصفات بـالرغم
من وجـود مفتـشني وجلـان تـابعـة
ل ـ ـ ــوزارة ال ـتـج ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــذيــن ن ـ ـ ــرى
بـعضهم احـيانـاً يف مكـاتب مـالكي
املطاحن يتناولون الطعام!!

الطحني السيّال

يف جـولتنـا امليـدانيـة التي شـملت
منـاطق متفرقة مـن مدينة بغداد
لل ـ ــوقـ ـ ــوف عل ـ ــى م ـ ـشــكل ـ ــة م ـ ــادة
الطحـني وجدنـا النـاس يتـذمرون
من رداءة الـنوعيـة املوزعـة عليهم،
وسـمعنـا االتهـامــات تتـوالـى علـى
اكثـر من جهـة وعلمـنا انـنا دخلـنا
مـا يـشبه املتـاهـة يف رحلـة البحث
عـ ــن الـ ـ ـ ـطـحـ ــني اخلـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي مـ ــن
ال ـش ــوائـب وغـي ــر ال ـسـي ــال وه ــذه
املفـردة دخلـت يف املعجم الـشعـبي
الـع ـ ـ ــراقــي الـع ـ ـ ــام يف الـ ـ ـس ـن ـ ـ ــوات
االخ ـي ـ ـ ــرة ،ويقـ ـص ـ ـ ــد بهـ ـ ــا مـ ـ ــادة
الـطحـني املـسـتعـملــة يف صـنــاعــة
املعجنات.
التقـينا الـوكيل لطيف حـمود من
مـن ــطقـ ــة عـ ــوي ـ ــريج الـ ــذي زودنـ ــا
مبـعلـ ـ ــومـ ـ ــات ك ـث ـيـ ـ ــرة ،م ــنهـ ـ ــا ان
احلـنطــة االجنـبيــة واحملليـة بعـد
خلـطهــا تـضــاف الـيهــا كـمي ــة من
املــاء بنــسب ثــابتـة الضـافــة شيء
من الـرطـوبــة علـى احلـنطــة قبل
طح ــنهـ ـ ــا ،لـكــن م ـ ـ ــا يح ـ ـ ــدث انه
يـضــاف املــاء بـن ـسـبــة كـبـي ــرة لكـي
ي ـ ـ ـ ــزداد وزنـه ـ ـ ـ ــا ب ــني ( 5-4كـغ ــم).
احسب هـذه الزيادة الـتي سرعان
م ــا (تتـبخــر) علــى آالف الــوزنــات
انهـا تسـاوي مبلغـاً كبـيراً ،هـذا ما
تفعله اغلب املطـاحن وهنـاك قلة
منهم يعمل بأخالص وامانة.

ويـ ـ ـش ـتـ ـ ــرون الـ ــطحــني ال ـت ـ ـ ــالف
وال ـ ـس ـيــئ امل ـ ــوج ـ ــود يف ال ـ ـس ـ ــوق،
واحـي ــانـ ـاً ي ـسـتخ ــدمـ ــون يف ذلك
سيـارات الـنقل احلكــوميـة مبـبلغ
( )50الف ديـن ــار ت ــسلـم لل ـسـ ــائق
بدون علم دائرته.

ال سلطة جلهاز
التقييس
والسيطرة النوعية

ه ــذا االم ــر اسـت ــوقفـن ــا ووضعـن ــا
هــذه املـشــاكل امــام الــسيــدة منــار
مح ـيــي الـ ـ ــديــن مـ ـ ــديـ ـ ــرة ق ـ ـســم
الــصنــاعــات الغ ــذائيــة يف اجلهــاز
امل ــرك ــزي للـتقـيـيــس وال ـسـيـط ــرة
النوعية التـي قالت :ان دائرتنا ال
تفحـص أي حـنـط ــة ت ـسـت ــورده ــا
وزارة الـتجــارة اسـتـنــاداً المــر مـن
قبل وزير التجارة السابق يف عهد
الـن ـظ ــام الـب ــائ ــد وان ه ــذا االم ــر
سـ ـ ـ ــاري املـفـعـ ـ ـ ــول حـ ـتـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذه
اللحـظ ــة ..اذ كـن ــا سـ ــابق ـ ـاً نق ــوم
بجـوالت ميـدانيـة علــى املطـاحن
لفحـص احلنطـة املسـتوردة ،وكـنا
نعـثـ ــر عل ــى اشـي ــاء ال ي ـصـ ــدقه ــا
العقل من ملـوثات واخشاب ..اما
االن فمـادة احلـنطـة تـستــورد من
قـبل وزارة التجـارة وتـوزع طحـينـاً
علـى املـواطـنني مبـاشـرة من دون
ان تـخـ ـ ـ ـضـع ملـعـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــدى
مطابقـتها للمـواصفات العـراقية
اذ ي ـتـعــني ان تـخ ـ ـضـع لـلـفـحـ ــص
الـفـ ـي ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــاوي وال ـكـ ـيـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــاوي
واملــايكـروبـولــوجي ومـن ثم يقـيم
الـنمــوذج من قـبل دائــرة الــوقــايــة
الـصحيـة .لـكنهـا اوضحـت نقطـة
مـهم ــة هي ان الـطـحني املــستــورد
نـادراً مـا كــانت حتـدث به مـشكلـة
مـا يـسمـى بـ (احلـنطـة الـسيـالـة)
ب ـ ـس ـبــب قل ـ ــة ن ـ ـس ـب ـ ــة الــكل ـ ــوتــني
بــاحلـنـطــة وهــذا االم ــر يجـعلهــا
غير صاحلة اال للمعجنات.

آراء املواطنني

الــتق ـي ـن ـ ــا اح ـ ــدى ال ـنـ ـس ـ ــاء وهــي

متــتهـن اخلـب ــازة ق ــالـت ان م ــادة
الـطحـني الـتـي تــوزع هـي امــا مـن
احلـنـطــة ال ـسـمــراء ال ـسـيــالــة يف
اح ـسـن ح ــاالته ــا .وال نعــرف ايـن
تــذهب مـادة الـطـحني الـبيـضـاء؟
فـأنا اخـلط كيـلو غـراماً مـن مادة
الــطحـني الـبـيـضـ ــاء مع ( )4كغـم
م ــن م ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـطـح ــني االسـ ـم ـ ـ ـ ــر
وبــالنـتيجــة يكــون اخلبــز ابيـض،
فـك ـيـف تـعـلــن وزارة ال ـتـج ـ ـ ــارة ان
نسبة احلنطـة االجنبية البيضاء
هـي ثالث ــة ارب ــاع م ـسـت ــوردة وربع
مـن احلنـطـة احملـليـة ومـن النـوع
اجليد؟
ع ــدد مـن امل ــواطـنـني ق ــال ــوا لـن ــا:
يتعني عـلى الـدولة تـشكيـل جلان
عـ ـ ـ ــدة م ــن االجـهـ ـ ـ ــزة االمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
والـتج ــارة والــصح ــة والـصـن ــاع ــة
وعـ ــدم االكــتفـ ــاء بـلجـنـ ــة واحـ ــدة
ملــراقـبــة عـمل املـطــاحـن ،وك ــذلك
وضع شـ ــروط وغـ ــرامـ ــات كـبـيـ ــرة
علـى املطـاحن وان تكـون خاضـعة
للشروط الصحية والصناعية.

يف املطاحن

وملعـ ــرفـ ــة م ـ ــا يج ـ ــري يف مع ـ ــامل
طحني احلبـوب التقيـنا املهـندس
عـبــد الــرحـمـن الكـبـي ـسـي املــديــر
املف ـ ــوض مل ــطحـن ـ ــة الع ـطــيفـي ـ ــة
وسـألنـاه عن سبـب رداءة الطحني
املــوزع بني املـواطـنني فقـال( :كـان
هنـاك اتفاق بني اصحـاب املعامل
ووزارة الـتجـارة والـشـركــة العـامـة
لتـصنـيع احلبـوب علــى جتهيـزنـا

مصدر يف جهاز
التقييس
والسيطرة
النوعية :امر وزير
التجارة يف العهد
البائد بعدم فحص
احلنطة
املستوردة ما زال
ساري املفعول!

اصحاب املطاحن
ينفون و شركة
تصنيع احلبوب ال
تستطيع ان
تراقب  18الف
وكيل طحني!

بحبوب مـستوردة ،واعـطونا نـسبة
املــستــورد واحمللـي ،حيـث يجب ان
تكـون نسبـة املسـتورد  %75واحمللي
بـن ـسـبــة  %25وال ـشــوائـب ال تــزيــد
علـ ــى  ،%3لـكــن هل هـ ــذه الـنـ ـسـب
حقيقية فعالً؟
انــا مثالً تــسلمـت حبـوب ـاً حتتـوي
علـى شـوائـب بنـسبـة عـاليـة جـداً،
وهـي تــتك ــون مـن ال ــذرة واالت ــرب ــة
وش ــوائب اخــرى ..والـكتــاب الــذي
وصلنا يؤكـد ان احلبوب مستوردة
 %100ومنشؤها استرالي.
ووصلتـنا ايـضاً حـبوب حـمراء أي
انه ـ ــا ح ـب ـ ــوب امل ـ ــان ـي ـ ــة ول ـي ـ ـســت
استرالية فكيف يطالبوننا بانتاج
طحـني ذي ن ــوعـي ــة ممـت ــازة؟ ويف
حـالـة تـزويــدي بحبـوب مـستـوردة
فعالً اتعهـد بــانتــاج طحني عــالي
اجلودة).
اما بـخصوص التالعـب والتبديل
الــذي يحــدث يف احلبــوب فقــال :
(ال ميـكــن للـم ــطحـنـ ــة ان تـبـ ــدل
احل ـب ـ ــوب ذات اجلـ ـ ــودة الع ـ ــال ـي ـ ــة
بحـبـ ــوب رديـئـ ــة وغـيـ ــر صـ ــاحلـ ــة
لالسـتهالك احمللي ،نـظراً لـوجود
الـوصـوالت القـانـونيـة الـتي تقـوم
املطحنة بتسليمها الى الناقل ،ال
استـطيع ان ازكي جـميع النـاقلني
فه ـنـ ـ ــاك الـك ـث ـيـ ـ ــر م ــن اصحـ ـ ــاب
الـ ـنـف ـ ـ ــوس ال ـ ـضـعـ ـيـف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي ــن
يقـ ــومـ ــون بـ ــاسـتـبـ ــدال الــطحـني،
وهـذا يكون خـارج نطاق املـطحنة،
واعـتق ــد انـه يح ــدث بـني الـنـ ــاقل
وبــني ال ـ ــوكــيل ،ك ـم ـ ــا اؤك ـ ــد ع ـ ــدم
اسـتطـاعـة ايـة مـطحنـة الـتالعب
واستبدال الطحني او احلبوب.
واضـاف :اناشـد وزارة التجـارة بأن
ت ــزودنـ ــا بحـب ــوب م ـسـتـ ــوردة فعالً
وباملواصفـات اجليدة ،كمـا اطالب
بــأن تكــون نــسبــة الـش ــوائب  %3ال
اكثـر ،ويف حـالـة تـزويـدنــا بحبـوب
حتتـوي النسب الصحـيحة اتعهد
ب ــإنـت ــاج ن ــوعـي ــة ت ــرضـي امل ــواطـن
ومـ ـســتعـ ــد لــتحــمل الـعقـ ــوبـ ــة يف
حالـة العكـس .وبعد خـروجنـا من
مـطحنــة العطـيفيـة تـوجهنـا الـى
مـطحنـة املنـصور وتـفاجـأنا بـعدم
رغبـتهم باحلـديث معنـا ،وواجهنا
االم ــر نفــسه يف مـط ــاحـن اخ ــرى
منهــا :املشـرق واجللبـي والشـرقي
وقد واجهونـا بأعذار غيـر مقبولة
وغير مقنعة وال نعرف السبب!!

داللون امام شركة
تصنيع احلبوب!

اجتهنـا الـى مقــر الشـركـة العـامـة
لـتـصـنـيع احلـب ــوب وعـن ــد ب ــواب ــة
الشـركة الحظـنا جتمهـر عدد من
ال ـ ــداللــني م ـن ـ ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ــدوام
ولغايـة نهايته يـومياً ،وحـاولنا ان
نتكلم مع البعـض منهم فأخـبرنا
احد الداللني املوجودين بأنه كان
سـ ــابقـ ـاً ي ــربـح كل ي ــوم او ي ــومـني
ملـيـ ــون ديـن ـ ــار ويع ـطـي امل ـ ــوظف

نــسبــة ،امــا االن فــإن املــوظف هــو
الـذي يحـدد النـسبـة التـي تعطـى
للــداللني ويـأخـذ هـو االربــاح من
بـيع الــطحـني ولكـنه رفـض ش ــرح
آلـيــة طــريقــة الـبـيع ق ــائالً  :انهــا
بــاب رزقـي وال استـطـيع فـضح مــا
يجري!
اجتهت الـى مكـتب الـسيـد املـديـر
الع ـ ــام للـ ـشـ ــركـ ــة وه ـ ــو املهـنـ ــدس
ي ـ ــوسف ح ـطـ ــاب االسـ ــدي الـ ــذي
اسـتقـبلـن ــا ب ــابـت ـس ــام ــة ع ــريـض ــة
وابــدى اسـتعــداده الـتــام للـتعــاون
مع الــصحـ ــافـ ــة حـيـث دار بـيـنـنـ ــا
احلوار اآلتي:
* مــا سـبـب كــون الــطحـني الــذي
ي ـ ـصـل الـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـسـ ـتـهـلــك ضـ ـم ــن
البطاقة التموينية رديئاً؟
 لنـتكلـم أوال عن تــوفيـر الكـميـةاملطلـوبـة فـالـنقطـة االولـى وجـود
خـ ــزيـن احلـن ـط ـ ــة يف محـ ــاف ـظـ ــة
بيـنمــا جتــد اخلــزيـن معــدوم ـاً يف
اخـرى ،فمثالً نحـتاج لنـاقل ينقل
الـطـحني مـن بغـداد الــى البـصـرة
كـم سيــارة حتتــاج وكيف نــوصلهـا
ال ــى الـبـص ــرة يف ه ــذه الـظ ــروف؟
واالن لدينـا مواد غذائيـة مطلوب
ت ــوزيعه ــا علــى احملــافـظــات قـمـت
بـإرســال ( )17سيـارة رجعـت منهـا
اربع دون ان ت ـسـت ـطـيع ال ــوص ــول
ال ـ ــى ال ـب ـص ـ ــرة بـ ـس ـبــب االوض ـ ــاع
االمنية املتردية  ،واحلمد هلل انها
لـم تـ ــسلـب بـ ـسـبـب وجـ ــود س ـ ــائق
شـاطـر اسـتطـاع االفالت بـسيـارته
من قبضة العصابات ،والشاحنات
االخـرى التي وصلـت الى البـصرة
حـملـت مب ــادة ال ــسك ــر وسلـبـت يف
العمــارة اثنـاء عـودتهـا ،فـيجب ان
نـ ـسـ ــأل اوالً عــن اجلهـ ــد الـكـبـيـ ــر

ال ــذي يب ــذل يف منــاقل ــة احلبــوب
بـني احمل ــافـظ ــات ومـن ثـم طحـن
هــذه احلبــوب ومنـاقلـة الـطحني،
والـسـبب ان احملــافظـات ال حتـوي
حـنطـة مـستـوردة نهـائيـاً ،وتـوجـد
فق ــط ح ـنـ ـط ـ ــة مـحل ـي ـ ــة وع ـن ـ ــد
طحـنه ــا يك ــون الــطحـني سـي ــاالً،
ففــي االقـل اوصل ال ـ ــى امل ـ ــواطــن
ك ـم ـي ـ ــة مــن ال ــطحــني وان ك ـ ــانــت
مخالفة للمواصفات النوعية!

املثلث املرعب

* وماذا عن التالعب؟
بـغـ ــض ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــر عــن ال ـتـالعــبفــإنـني اعــانـي من مـســائل اخــرى
بـسـبب تـردي احلـالـة االمـنيـة يف
ال ـبـل ـ ـ ــد زائ ـ ـ ــداً شـح ـ ـ ــة احل ـب ـ ـ ــوب
امل ـ ــوج ـ ــودة يف تلـك احمل ـ ــاف ـظ ـ ــات
اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ال ــتالعــب ال ـ ـ ــذي
يحـصل يف (املـثلـث املــرعـب) كـمــا
سمـاه السيد الوزيـر وهو املطحنة
والنـاقل والوكـيل .اضف الى ذلك
ان جتــارة الســوق السـوداء شـملت
حـتـ ــى ال ــطحـني املـ ـسـتـ ــورد..،مـ ــا
عـالق ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـطـح ــني املـ ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــورد
بـ ـ ــاملـ ـطـ ـ ــاحــن؟ ع ـنـ ـ ــدم ـ ـ ــا جنلــب
الـطحني املسـتورد لغـرض توزيعه
يف احلـص ــة الـتـم ــويـنـي ــة احـي ــانـ ـاً
يـتع ــرض ال ــوكــيل للـته ــدي ــد مـن
قـبل بعـض العـصــاب ــات ليــأخــذوا
مــنه الــطحـني اجلـي ــد ويـب ــدل ــوه
بن ــوعي ــة رديئــة .يـضـطــر الــوكـيل
لـلالذعـ ــان خـ ــوفـ ـ ـاً علـ ــى حـي ـ ــاته،
واحلقــيق ــة انـنـي اع ــانـي ي ــومـيـ ـاً
فــاجله ــد الكـبيــر ال ــذي يبــذل يف
تــوفيــر احلصـة الـتمـويـنيـة كـبيـر
جــداً امــا املــراقبــة علــى النــوعيــة
ف ــإنـنـي اعـتـم ــد عل ــى الــصح ــاف ــة

وعل ـ ــى امل ـ ــواطــن وعل ـ ــى ال ـ ــوكــيل
وعلـى النـاقل النه ال يـوجـد لـدي
ضـابط امـن يف املطحنـة كمـا كان
س ـ ــابقـ ـ ـاً ،وال ممــثل مـن مـجل ــس
الـشعب وحتى هؤالء الـذين كانوا
مـ ــوجـ ــوديـن يف امل ـطـ ــاحـن كـ ــانـ ــوا
مـ ـ ــرت ـ ـشــني وان حـ ــصل ذلـك االن
اي ـضـ ـاً ســيك ــون ــوا م ــرت ـشـني! اذن
يجــب ان اجعـل عل ـ ــى كل رقـيـبـ ـ ـاً
وهـذا غيــر ممكن فـاملـوضـوع اكبـر
مــن ذلـك واك ـب ـ ــر مــن ش ـ ــرك ـت ـن ـ ــا،
املوضوع موضوع بلد كامل.
*ما اجراءاتكم بحق اخملالفني؟
 نحـن دائـمـ ـاً نهـيـب بــاملــواطـنـنيالكـرام عند تـسلمهم حصـة رديئة
تبليغ الشركة على ارقام الهواتف
( )5222846وه ــو تلفــون لــشكــوى
املـواطنـني ووصلت شكـاوى وقمنـا
بــاسـتبــدال طـحني امل ــواطن فــوراً
بـنـ ــوعـيـ ــة جـيـ ــدة وعلـ ــى حـ ـسـ ــاب
املـطحنة ويغرم صـاحب املطحنة،
لقـد جـعلنــا بيـننــا وبني اصحـاب
املـطــاحـن عق ــداً والعقــد شــريعــة
املـتعـاقـديـن فيـه اكثــر من اربـعني
فق ــرة كلهــا تـنـص علــى عقــوبــات
رادعـ ــة بحق املـط ــاحـن اخمل ــالف ــة
واحياناً املطحنة ال تخالف ولكن
الن ــاقل يحلـب االكيــاس ويـنقـص
من وزنهـا واحيـانـاً النـاقل يـوصل
الـكمية كما هـي الى الوكيل ولكن
ال ـ ــوكــيل يــتالعــب به ـ ــا يـب ـ ــدله ـ ــا
بنوعـية سيئة وليعلم اجلميع انه
لديـنا يف بغـداد ( )5300وكيل ويف
عمـوم العـراق اكثــر من ( )18الف
وك ـيـل كـلـهــم يـح ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــون ال ـ ـ ــى
م ــراقبــة ..وه ــذا غيــر ممـكن فــإذا
لـم ي ــراقـب الـضـمـي ــر وال ــوج ــدان
فكيف نستطيع ان نراقبهم؟

آراء الناقلني

وعــن دور ال ـن ـ ـ ــاقلــني يف ع ــمل ـيـ ـ ــة
تـب ــديل الــطحـني نف ــى اغلـب مـن
التقيـتهم ان يكـون لهم دور فـاعل
يف العملية.
ال ـسـي ــد ري ــاض العـط ــوانـي وكـيل
طـحني يف م ــدينــة الــشعـب انحــى
ب ــالالئـم ــة علــى وزارة الـتجــارة يف
تـردي الـطحني ،مـبينـاً ان جلـانهـا
الثـابتـة كـونت عالقـات وثيقـة مع
اصح ــاب املـط ــاحـن وان احلـنـط ــة
الـتـي تـ ـسـتـ ــوردهـ ــا الـ ــوزارة غـيـ ــر
خ ـ ـ ـ ــاضـع ـ ـ ـ ــة لـلـ ـم ـ ـ ـ ــواصـف ـ ـ ـ ــات او
الـفـح ـ ـ ــوص ـ ـ ــات  ،املـهــم ع ـن ـ ـ ــدهــم
الكمية ال النوعية.
لكـن (ع .م .م) عـ ــامل يعـمل ل ــدى
الـن ــاقل (ن.ك.ص) اخـب ــر ن ــا ب ــأن
اهل املطـاحن يتـسلمـون احلنطـة
مــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ــطح ـنـ ـ ــونه ـ ــا ثــم
يبيعـون املنـتوج يف اسـواق جميـلة

خبـز النـاس:
بعقوبة -املدى

حني ارتـأيت إعـداد هـذا التقـريـر
عن مـشكلـة الـطحني املـستـدميـة
وج ـ ـ ــدت ـن ــي داخل مــت ـ ـ ــاه ـ ـ ــة مــن
املـعـلـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــات واالتـهـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــات
والـتـبـ ــريـ ــرات املـتـ ـشـ ــابـكـ ــة الـتـي
ي ــصعـب الــتحـقق مــن صحــتهـ ــا
مت ــامـ ـاً ،ال سـيـم ــا أن امل ـس ــؤولـني
عـنه ــا ميتـنع ــون عن اإلدالء بــأي
ت ـص ـ ــريح صـحفـي بـحج ـ ــة أنهـم
ممــنـ ـ ــوعـ ـ ــون مــن ذلــك إالّ بعـ ـ ــد
احلـصــول علــى مــوافقــة خــطيــة
من الوزارة املعنيـة والتي هي هنا
وزارة ال ــتجـ ـ ــارة ،وتلـك م ـ ـشــكل ـ ــة
ت ـ ـ ــواجه م ـ ـ ــراسلــي الـ ـصـحف يف
احملــافظـات بعـد أن قـررت وزارات
ع ــدي ــدة مـنع م ــدي ــري دوائ ــره ــا
الف ـ ــرع ـي ـ ــة يف احمل ـ ــاف ـظ ـ ــات مــن
التحدث إلى وسائل اإلعالم.
نعـود إلـى مـشكلـة الطحـني التي
هي مشكلة اخلبـز الذي هو مادة
الغـذاء الـرئـيسـة علـى أيـة مـائـدة
عراقية ،الذي هـو رمز للحياة يف
ثقـافـتنـا املـوروثـة ..هـذه املـشكلـة
التي تلمـسنا سطـوتها املـؤذية يف
تـ ــسعـيـنـيـ ــات احل ـصـ ــار وقــبل أن
يـصــار إلــى تــوقـيع نـظــام صــدام
االض ــط ـ ـ ــراري عل ـ ـ ــى اتفـ ـ ــاقــيـ ـ ــة

يحيى الشرع
متمم التميمي
محمد طه محمد
تصوير :نهاد العزاوي
ان ــي اؤكـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود انـحـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــات
واخفــاقــات ولـكن الـشــركــة تـسهــر
دائ ـمـ ـ ـ ـاً علـ ـ ــى ايـ ـصـ ـ ــال احلـ ـصـ ـ ــة
التمـوينية الى جميع احملافظات،
امل ـط ــاحـن جـمـيـعهـ ــا اهلـي ــة ومـن
اجل ــائـ ــز ان يك ــون الـبعـض مـنهـم
مــن ذوي ال ـنـف ـ ـ ــوس ال ـ ـضـع ـيـف ـ ـ ــة
يحـاولون املـتاجـرة بقوت الـشعب.
ولكـن اق ــول هـن ــاك آخ ــرون اكـث ــر
سـ ــوءاً مــنهـم يـتـ ــاجـ ــرون بـ ــدمـ ــاء
ال ـ ــشعــب ف ـ ـ ــاحلل هـ ـ ــو اس ــتقـ ـ ــرار
الـ ـ ــوضع االم ـنــي يف ال ــبل ـ ــد لـكــي
نـستـطيع ان نـواكب عـملنـا بـشكل
صح ــيح وب ـ ــدأت االن ال ـب ـ ــوادر يف
شهـر آب عندما سلمـنا للمطاحن
احلـن ـطـ ــة املـ ـسـتـ ــوردة بـ ــأمـ ــر مـن
الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزيـ ــر حـتـ ــى ال يقـ ــول
صـ ــاحـب امل ــطحـنـ ــة ان احلـن ـطـ ــة
كـانـت رديئـة فكــان الطحـني رديئـاً
ف ــأجـب ــرن ــا الـ ـسـ ــايلـ ــوات عل ــى ان
تع ـطـي حـن ـط ــة م ـسـتـ ــوردة فقــط
وليـسـت محـليــة (سيـالـة) وكــانت
الـنـتـ ــائـج واضحـ ــة وجـيـ ــدة جـ ــداً
خالل شهــر آب بـحيـث لم تـصـلنــا
شكـوى واحـدة ،كمــا اوقفنــا بعض
املـ ـط ـ ــاحــن املــتالع ـب ـ ــة وغ ـ ــرم ـن ـ ــا
الـناقلـني وغرمـنا الـوكالء والغيـنا
بع ــض ال ـ ــوك ـ ــاالت ،ف ــتفـ ـ ــاعل دور
ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ال ـتـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة مـع دور
ال ـسـيـط ــرة الـن ــوعـي ــة مع تــسلـيـم
حـنـط ــة م ـسـت ــوردة مم ــا ادى ال ــى
نتــائـج جيــدة جــداً وكـلمــا اسـتقــر
الوضع االمـني يف البلد تـستطيع
ان نــتحـكـم يف نـ ــوعـيـ ــة ال ــطحـني
املسلم للمواطن.
*هل ي ــوج ــد لـ ــديكـم خ ــزيـن مـن
احلـنطـة املـستــوردة يكفـي الفتـرة
القادمة؟
 ب ـصـ ــراحـ ــة الـكـمـيـ ــة املـ ــوجـ ــودةحـ ــالـي ـ ـاً شحــيحـ ــة جـ ــداً ولـكـنـنـ ــا
نتــأمل وصــول بعـض البـواخـر يف
نهـاية الـشهر التـاسع لتعزيـز هذا
الـ ـ ـ ــرصـ ـيـ ـ ـ ــد ومت عـقـ ـ ـ ــد صـفـقـ ـ ـ ــة
الس ـت ـي ـ ــراد الـ ــطحــني امل ـ ـس ـت ـ ــورد
بكـمـي ــة ( )100الف طـن ( )50مـن
ت ـ ـ ـ ــركـ ـي ـ ـ ـ ــا و ( )50م ــن االم ـ ـ ـ ــارات
لـتغــطيــة احملــافـظــات الــشم ــاليــة
وبغ ــداد واحمل ــافـظ ــات اجلـن ــوبـي ــة
لسد العجز احلاصل.

سرقوا سيارات
الرقابة

* لـم لـمْ تــوزع ــوا الكـمـي ــات علــى
جميع احملافظات؟
 لعـ ــدم وجـ ــود الـ ـس ـ ــايلـ ــوات ذاتالـ ـطـ ـ ــاق ـ ـ ــة العـ ـ ــال ـيـ ـ ــة يف ج ـم ــيع
احملــافـظــات وهــذا يـضـطــرنــا الــى
املـنـ ــاقلـ ــة .فـ ــأحـيـ ــان ـ ـاً اض ـطـ ــر ان
اطحـن يف بغــداد وارسل الـطـحني
الى الناصرية او العمارة.
* كيف ميكـن ان تغلق الباب على
املتالعبني؟
 اهـم خ ـطـ ــوة تـ ــوفـيـ ــر احلـن ـطـ ــةاجليـدة واستـمرار الـرقابـة ولكني
اود ان اذك ــر لكـم انـن ــا خالل ازمــة
ال ـنـجف س ـ ــرقــت م ـن ـ ــا ع ـ ــدد مــن
سيـارات الرقابة  ،فأحيـاناً الرقابة
تـتعقـب الـن ــاقلـني ملـنع أي تالعـب
وسلـبت منـا بعض هـذه الـسيـارات
ممـا اضطـرنا الـى تأجـير سـيارات
تكـسي اضافة الـى تعرض الرقيب
لكثير من االخطار.
فلـيــس مـن ال ــسهل مــراقـبــة هــذا
ال ـك ــم الـه ـ ـ ـ ــائـل م ــن املـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاح ــن
والنـاقلني والوكالء .تصـور احياناً
جنـمعهم ونـوعـيهم تــوعيـة ديـنيـة
ووط نـية وا حـيا نـا ً ن تـنخي بهم
ن خ ـ ــوة ،ف ـ ــأ ن ـ ــا ا ه ـيــب بـك ـ ــا ف ـ ــة
ا ملـ ــوا طـنـني و كـ ــا فـ ــة اال خـ ــوة ان
ر قـ ـ ــا ب ــت ه ــم ع لـ ـ ــى كـل اجل هـ ـ ــات
ا لـ ــداخ لـ ــة يف ع لـمـيـ ــة ا ي ـصـ ــال
ا لــط حـني ل هـم ض ــرور ي ــة ،وا ن ــا
ا كـ ـ ـ ــرر ا نـ ـن ــي ال ا ن ـكـ ـ ـ ــر و جـ ـ ـ ــود
ا نـح ـ ـ ــرا ف ـ ـ ــات و تـال عــب و لـك ـنــي
اؤ كـد انني است طـيع ان اسيطر
ع ل ــى ا لـتال عـب ب ـش ــرط ت ــو ف ــر
ظروف امنية جيدة.

دردشـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــول مهـــــــــــــــــوم الــــــــــطــحــــــن والــــــــــطــحــــــني
الـنفـط مق ــابل الغــذاء يــوم كـنــا
نـتن ــاول ذلك الــذي كــان يــسمــى
خـبــزاً ،ولـم يكـن يــصلح ـ حــاشــا
نعمة اهلل ـ علفاً للحيوانات.
أق ـ ـ ـ ــول نـع ـ ـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ـ ــة
الـطحني /اخلبـز ،وهذه املـرة من
خـالل تـقـ ـ ـ ـص ـ ــي آراء ال ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
املـعـ ـنـ ـي ــني بـه ـ ـ ـ ــذا اخل ــب ـ ـ ـ ــز أوالً،
وأق ــصـ ـ ــد مـ ـ ـس ـتـهلـك ــيه الـ ـ ــذيــن
يعــرقــون مـن أجله ،ويع ـظِّمــونه،
ويـق ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــون بـه ..نـعـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ــى
شكـاواهـم وشكـوكهـم ..شكــاواهم
حـ ــول الـنـ ــوعـيـ ــة الـ ــرديـئـ ــة مـن
الـطحـني الــذي يـتــسلـم ــونه مـن
ضمن بطاقـة احلصة التـموينية
( بــواقع  9كغـم للفـرد الـواحـد )
والـ ـت ــي يـلـخـ ــص ـ ـ ــونـه بـكـل ــم ـ ـ ــات
بسيطة ( سيال ..نخالة زائدة )،
وشكوكهـم حول املسؤول عن هذا
األمـ ـ ــر ( اجله ـ ــات امل ـ ـس ـت ـ ــوردة..
اجلهــات اجملهــزة /الـســايلــوات..
اجله ــات الـنـ ــاقل ــة ..امل ـط ــاحـن..
ال ـ ــوكالء ) .ويف الـ ـس ـ ــابق ك ـ ــانـت
التهمـة تـوجه إلــى النظـام الـذي
يـغلِّــب مــصـ ـ ــاحله ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة
ويـجعـلهـ ـ ــا ف ـ ـ ــوق لقــمـ ـ ــة خــبـ ـ ــز
امل ــواطـنـني ،وسـمعـن ــا عـن عق ــود
قــدميــة السـتي ــراد أصن ــاف غيــر

جـيـ ــدة مـ ــا زلـن ـ ــا ملـ ــزمــني بهـ ــا،
وأظـن أن هـ ــذه املعــضلـ ــة انــتهـت
بعد التـصريحـات التي أدلـى بها
املـسـؤولــون يف وزارة التجــارة عن
الــتع ــاقـ ــد مع مـن ــاشـئ ج ــدي ــدة
السـتـيـ ــراد أصـنـ ــاف جـيـ ــدة مـن
الـقـ ـمـح .ول ـك ــن م ـ ـ ـ ــاذا ب ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــأن
اجلهـ ـ ــات اجمله ـ ــزة ملـ ـ ــادة الق ــمح
للـمـط ــاحـن وهـي هـن ــا ال ـش ــرك ــة
العـامة لصنـاعة احلبـوب .وكانت
اإلجــابــة األولــى الـتــي تلقـيـتهــا
هــن ـ ـ ــاك يف بـعق ـ ـ ــوب ـ ـ ــة هــي م ــنع
الــوزارة لفــروعهـا يف احملـافـظـات
بـ ــالـت ـصـ ــريح لـإلعالم وهـ ــذا مـ ــا
حتــدثنـا عـنه آنفـاً ،وعلـى الــرغم
من هــذا فقــد ع ــرفت أن ن ــوعيــة
الـطحـني للــشهــر األخـيــر كــانـت
جـيــدة -هــذا مــا أكــده لـي بعـض
املــواطنـني ووكالء التــوزيع فـيمـا
نفـاه آخـرون ـ فـاخلـلطـة املـعطـاة
للـمـط ــاحـن مـن أن ــواع احلـنـط ــة
حتتــوي علــى حنـطــة أستــراليــة
بـن ـسـبــة  %50وحـنـطــة أمـيــركـيــة
بـنـ ـسـبـ ــة  %25وحـن ـطـ ــة أملـ ــانـيـ ــة
بـن ـسـب ــة  %25واحلـصـيل ــة ك ــانـت
ج ـي ـ ــدة ب ـ ــاع ـت ـ ــراف عـ ـ ــاملــني يف
مخ ـت ـب ـ ــر امل ـ ــدي ـ ــريـ ـ ــة ،وللـ ــشه ـ ــر
احلـ ــالـي سـيـتـ ــسلـم املـ ــواطـنـ ــون

النـوعيـة ذاتهـا ،وأن اخللـطة كـما
عــرفـت هي الـتي حتــدد إلــى حــد
بعـيــد نــوعـيــة الـطحـني ومـن ثـم
درجـة جــودة اخلبـز الـذي نــأكله.

أمــا عن نــوعيـة املكــائن املـوجـودة
يف املطــاحن اخملـتلفـة وتــأثيـرهـا
فقـ ـ ــد حـ ــصل ــت علـ ـ ــى إجـ ـ ــابـ ـ ــات
متنـاقضـة بشـأنهـا ،فقـد قـال لي

مخـت ـص ـ ــون أن لهـ ــا تـ ــأثـيـ ــرهـ ــا
النـسـبي فـيمـا نفـى آخــرون مثل
ه ــذا الـت ــأثـي ــر .وال ـس ــؤال ال ــذي
يطـالعنـا ها هـنا هـو؛ إذا لم يكن
لنـوعيـة املكائـن أي تأثـير فلـماذا
يـ ــا تـ ــرى جنـ ــد نـ ــوعـي ـ ــة طحـني
مــطحنـة الــريحـانــة يف بعقـوبـة،
علـى سبيل املثال ،جيدة دائماً أو
يف الغ ـ ــالـب ،بـيـنـم ـ ــا الـن ـ ــوعـي ـ ــة
اخل ــارج ــة مـن مـط ــاحـن أخ ــرى،
مكـائنهـا قـدميـة ليـست كـذلك؟.
علـمـ ـاً أن هـنـ ــاك مك ــائــن طحـن
يتجاوز عمرها نصف قرن.
وأيضـاً؛ هل يقوم أصحـاب بعض
امل ــطـ ـ ــاحــن ب ـتــبـ ـ ــديـل اخلل ــطـ ـ ــة
والتالعب بالنسب املقررة؟ .وهل
يـسـتخــرجــون الـطـحني الـصفــر
أوالً ق ـبـل أن ي ـ ـ ــوزع ـ ـ ــوا امل ـت ـبـقــي
ب ـنـ ـســب نخ ـ ــال ـ ــة ع ـ ــال ـي ـ ــة عل ـ ــى
الـ ـ ـ ــوكـالء؟ .وهـل صـحـ ـيـح أنـه ــم
يقــومــون ب ــوضع الــذرة أو حـتــى
نوى الـتمر يف اخللـطة كمـا أصر
أحد املواطنني وهو يحدثني عن
رداءة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــحـ ـ ـ ـ ــني ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
يــتـ ـ ــسل ــمه؟!! .ي ــنف ــي أصحـ ـ ــاب
املـط ــاحـن ه ــذا االته ــام وكـ ــذلك
مخـتـصــون يف ال ـشــرك ــة العــامــة
لـصنـاعــة احلبــوب وردهم هـو أن

ه ـن ـ ــاك رق ـ ــابـ ـ ــة عل ـ ــى ال ــطحــني
املـسـتخــرج وأن أي تـالعب ميـكن
ك ـشـفه ب ــسه ــول ــة وإن املــطحـن ــة
التي تغش سوف تخـسر تعاملها
مع ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال س ـي ـم ـ ــا أن م ـ ــا
حتـ ـصـل عل ــيه امل ــطـ ـ ــاحــن شــيء
كبيـر من الناحيـة املادية وهي أن
املـطحنــة مطـالبـة بـ  %80طحني
من مجمـوع كميـة احلنطـة التي
تستلمهـا ،وربحها الصـايف هو الـ
 %20نخـالــة املتـبقيـة لهـا ،والـتي
تقـدر قيـمتهـا مباليني الـدنـانيـر
شـه ـ ـ ــريـ ـ ـ ـاً ،كــم ـ ـ ــا أن اس ـتـخ ـ ـ ــراج
الــطحـني الــصف ــر بح ــاج ــة إل ــى
تـبـ ــديل ال ــسلـنـ ــدرات  -أي إلـ ــى
عمـليــة تقـنيــة معقـدة تـسـتغـرق
عدة أيام جتعلهـا غير قادرة على
ال ــوف ــاء ب ــالـت ــزامه ــا إزاء م ــوع ــد
التسلـيم املقرر من قبل الـشركة ـ
أم ـ ــا بخ ـصـ ــوص إضـ ــافـ ــة الـ ــذرة
والنـوى فـقيل أن هـذا مـستـحيل
مـن الـن ــاحـي ــة الفـنـي ــة ألن مـثل
ه ــذه األج ـس ــام الغ ــريـب ــة س ــوف
تـ ـ ـ ــوقـف املــكـ ـ ـ ــائ ــن ع ــن الـعـ ـمـل ـ
بـصــراحــة ،ال أدري كـيف؟ .فقــد
شـرحوا لي العـملية الفنـية التي
لـم اسـت ــوعـبه ــا ب ــدق ــة ألنـنـي لـم
يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـبـق لـ ــي رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة األجـ ـ ـ ـ ـ ــزاء

الداخلية للمطاحن الكبيرة.
هـناك مـن يتهم اجلهـات النـاقلة
والـوكـالء بتبـديل الـطحني وهـذا
م ـ ـ ــا نـف ـ ـ ــاه بـغ ـ ـضــب ع ـ ـ ــدد ممــن
التقـيت بهم ..يقـول أبو أحـمد (
وكيل )؛ ال ميـكن يـا أخـي ،كيف؟
م ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذه األشـ ــيـ ـ ـ ـ ــاء تــكـ ـ ـ ـ ــون
مكـشوفـة ..نحن نـتسلـم حصتـنا
نه ــاراً وال ـسـي ــارة ال ــواح ــدة تــنقل
حـصـص عــدد من الــوكالء دفعــة
واحـ ــدة فكـيـف ميكـن عق ــد مـثل
هـذا االتفـاق؟ .ثـم هل يف السـوق
كـ ـم ــيـ ـ ـ ـ ــات ت ـكـف ــي السـ ـت ــبـ ـ ـ ـ ــدال
احلـ ـ ــصـ ـ ــص ال ـك ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي
نتسلمها؟.
ولـكــن أي ــن اخللـل؟ .يقـ ـ ــول أبـ ـ ــو
أحمـد؛ رمبـا يف املـطــاحن ،ورمبـا
يف الـسايلـو ،ورمبا األميـركان هم
السبب؟ .من يدري.
يـصـفن أب ــو أحمــد قلـيالً قـبل أن
ي ـضــيف؛ ثــم أن طحـني الـ ــشهـ ــر
الفــائـت كــان جـيــداً ووعــدونــا أن
ت ــبقـ ـ ــى الــنـ ـ ــوعــيـ ـ ــة جــيـ ـ ــدة وأن
تتحسن أيضاً ..لننتظر.
وإذ ننتظر نرجو أن تكون الوعود
صــادقــة ،وأن يكــون الـضـميــر هــو
احلـكــم عــن ـ ـ ــد مــن ي ـتـح ـمـل ـ ـ ــون
مسؤولية توفير خبز الناس.

