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حتقيقات

مابني دعاوى الفساد االداري والغش الصناعي وتالعب الوكالء

معمل سمنت كربالء يعمل بثلث ماحيتاجه من طاقة كهربائية!
املدى  /كربالء
بهـا..وأكـد إن األمــر ال يتـعلق عالجه
ب ـ ـ ـ ــاملـعـ ـمـل .ويـج ــب أن ي ـك ـ ـ ـ ــون م ــن
مـســؤوليـة الـرقـابــة التجـاريـة أو أيـة
جهـة أخرى .فهـذه العمليـة هي غش
يف وضح الـنهار إن صح وقـوعها ،كـما
هـي مـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة نفـ ــس اجلهـ ــات يف
عمليات الغش األخرى.

يف الطريق إلى معمل سمنت كربالء كانت الصحراء قد
بدأت حتيط بالشارع الوحيد املعبد ذي املمر الواحد،
وكانت األسئلة التي حملناها معنا قد اصطفت واحدة
بعد األخرى ،وسائق سيارة ( الكيا ) الذي اقلنا لقطع
مسافة 95كم قد طلب منا إضافة سؤال كان عبارة عن
أمنية أن يرى مادة االسمنت تباع يف األسواق بأسعار
معقولة ،وان يتخلص من املراجعات والقطع واجازة
البناء ما بني احملافظة ومراكز القطع والوكالء الذين
اخذوا يتالعبون باألسعار على حساب حاجة املواطن إلى
هذه املادة.
يف تلك الصحراء ،التي امتدت على أحد أضلعها سلسلة
من تالل اخفت بني ترابها آثارا بدت واضحة يف
كهوفها ،برز حصن االخيضر قويا معافى عامرا صامدا
بوجه الزمن ال حتميه تلك الشجيرات القليلة والنخالت
الباسقة من موجات الرمل الزاحفة دوماً.

شكاوى كيدية ومعضلة
الكهرباء

نـشرت الـصحف قبل فـترة عـن وجود
ف ـسـ ــاد إداري يف املعــمل ..وان هـن ــاك
تالعبـ ًا يف عمليـات اإلنتـاج وعملـيات
تــسجـيل اإلنـت ــاج ب ــأرق ــام مخــتلف ــة،
وغيرهـا من األمور الـتي وقعت حتت
الفـت ــة الف ـس ــاد اإلداري ..وان هـن ــاك
مــن يق ـ ــول ،وه ـ ــو مــن العـ ـ ــاملــني يف
املعـمل ،إن األم ــور ال جت ــري بـص ــورة
صحيحة يف هـذا اجلانب .وان هناك
أمواال اختفت أو مت التالعب فيها.
يجـيـب املهـنــدس ص ــالح..بعــد ن ـشــر
املــوضــوع يف إحــدى الـصحف جــاءت
جلـنـ ــة تفـتـيـ ـشـي ــة مـن ال ــوزارة وهـي
جلـن ــة نـ ــزيه ــة أرادت ال ــوقـ ــوف عل ــى
احلق ـ ـ ــائـق بغ ــض ال ـنـ ـظ ـ ـ ــر ع ــن كل
االعـتـب ــارات األخ ــرى ،ألنه ــا سلـط ــة
علـيـ ــا أوال ،وثـ ــانـيـ ــا ألنهـ ــا تـ ــريـ ــد أن
حتـقق يف األم ـ ــر ل ـتـ ــضع األم ـ ــور يف
نصابهـا..وأضاف :لقد استمر عملها
مل ــدة ثالث ــة أي ــام ودخلـت كل امل ــرافق
وحــسب تــوجـيهــات املـفتـش العــام يف
الـوزارة ،وبعـدهــا رفعت تقـريـرهـا ولم
يثـبت وقـوع فـســاد إداري كمـا ذكـر يف
ال ـصـحف أو ك ـم ـ ــا ادع ـ ــى ال ـ ــذي روج
االتهـامات ونحـن نعرف إن مـن يقوم
بتقــدمي معلـومـات مـضللـة ال يـريـد
االسـتقــرار والعـمل الـصحـيح وزيــادة
اإلنتــاج..وتـســاءل مــديــر املـعمـل عن
كيفية حصول التالعب يف اإلنتاج أو
أرقـام اإلنتـاج أو املبـالغ إذا كان هـناك
تقـرير يومـي يرفع إلى الـشركة ،وهي
اجله ــة الـتـي تع ــرف م ــاذا نـنـتج وأي
الـكـمـيـ ــات نـنـتـجهـ ــا ومـ ــا يجـ ــري يف
املعــمل.؟.اعــتقـ ــد إن الـكالم يف هـ ــذا
املـوضـوع يـعتبـر اعتـرافـا بـشكـوى من
أراد ال ـت ـ ـش ـ ــويـ ــش ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى إن
الـ ــوضع الع ــام ال يـتــطلـب مـن ــا غـي ــر
العمل الن العـراق اآلن ميـر مبـرحلـة
خـط ــرة وعلـيـن ــا أن نـتك ــاتف لـبـن ــائه
ب ــدال من إطـالق التـهم جــزافــا.وأكــد
أن املعمل يف حالة مستمرة من زيادة
اإلنتاجية منذ شهر نيسان من العام
احلالي ،وهي يف تصاعد مستمر وما
ينقصـه هو الطـاقة الكهـربائيـة التي
تعـ ــد معــضلـ ــة حقــيقـي ــة يف ال ــوقـت
احل ــاض ــر ،إذ إن ح ــاج ــة املعـمل إل ــى
الكهـرباء تبلغ  40ميكا واط بينما ال
يــسمـح لنــا إال بــاسـتخــدام  16مـيكــا
واط مل ــدة  12س ــاع ــة و 10مــيك ــا واط
للـسـاعـات األخـرى مـن اليـوم .وهـذا
م ــا ي ــؤثـ ــر عل ــى خ ـط ـطـن ــا يف زي ــادة
اإلنـت ــاجـي ــة وامل ـس ــاهـم ــة يف حـمالت
االعمـار..إضـافـة إلـى الــوضع األمني
املـرتبك الـذي منع وصــول الشـركـات
الع ــاملـي ــة لـصـي ــان ــة املعـمل وت ــوري ــد
مولدات كهربائية خاصة به

ومـن بعـي ــد ب ــرز لـن ــا معـمل سـمـنـت
كـربالء مبداخنه العالية التي تنفث
دخــانــا ابـيـض بـيـنـمــا تـنــاث ــر اللــون
األبيـض للحجـر احمللي الـداخل يف
صـن ــاع ــة م ــادة ال ـسـمـنـت ال ــذي مـن
اجلـه أنشئ معمل السمنت يف هذا
املكان وسط الصحراء.

خ ــاصـ ــة بعـ ــد إلغ ــاء عـملـي ــة الـبـيع
املـب ــاش ــر وهــم يق ــول ــون إن الـ ــوكالء
يـ ـ ــدع ـ ـ ــون إن املع ــمل لــم ي ـ ــسل ــمهــم
احلـصـص املــطل ــوب ــة .ف ــأيــن يكـمـن
اخلـلل فـ ـ ــأجـ ـ ــاب قـ ـ ــائـالً :إن املع ــمل
يـقوم بـاإلنتـاج فقط ولـيس له دخل
يف عـملـي ــة الـت ــوزيع ،وال ــوزارة تق ــوم
بـ ــاحملـ ــاسـبـ ــة واملـ ــراقـبـ ــة وتـعلـن عـن
طــريق ــة البـيع واألسعــار مبـعنــى إن
الـتـ ـس ـ ــويق لـي ــس مـن اخـت ـصـ ــاص
املعـمـل وكل األمـ ــور ،وحـ ـسـب أوامـ ــر
وزارة الـصـنــاعــة ،جتــري عـن ط ــريق
الـ ـ ــدوائـ ـ ــر احلـكـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة امل ـت ـم ــثلـ ـ ــة
ب ــاحمل ــاف ـظ ــة الـتـي تـ ــرسل الـ ــوكالء
وم ـع ـهـ ـ ــم تــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــل بـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـلـ ـ ــم
احلـ ـص ــص..ف ـم ـثـال نح ــن سل ـم ـنـ ـ ــا
احملــافـظ ــة أو أعلـمـنــاهـم أن لــديـنــا
إمكانية لتوزيع خمسة آالف طن يف
الــشهــر املــاضـي وسـتــة آالف طـن يف
الــشهــر احل ــالي..فـتقــوم احملــافـظــة
ببـرمجـة عـمليـة التـوزيع علـى عـدد
الوكالء يف احملافظة ،ويقوم املواطن
بـتـ ــسلـم ح ـصـتـه املق ـ ــررة أصال مـن
احملافظة بعد أن راجعها جالبا معه
إجـازة الـبنــاء من الـوكـيل..هــذه هي
اآللـيــة وإذا مــا ح ــدث تالعـب فـيهــا
وامتـنع الــوكيـل عن تـسلـيم حـصـته
ف ــان اخللل هــذا ال يـقع علــى عــاتق
املعمل وعلـى املـواطن أن يثـبت ذلك
أمـام مـســؤولي احملـافـظـة لـيتخـذوا
اإلجراء الالزم بحق اخملالف.
قلـن ــا مل ــدي ــر املعـمـل :ولكـن مب ــوجـب
اآللـي ـ ــة الـ ـس ـ ــابق ـ ــة ك ـ ــان بــيع م ـ ــادة
الـسـمنـت يتـم بطـريقــة مبـاشـره أي
ي ــأتي امل ــواطن إلــى املـعمـل ويتـسـلم
حـ ـص ــته مب ـ ــوجــب مـ ـ ــراجع ــته إل ـ ــى
احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة لــيق ـ ــوم املعـمـل بق ــطع
ح ـصـتـه ونقـلهـ ــا إلـ ــى املـكـ ــان الـ ــذي
يريده .ملاذا تغيرت اخلطة؟
يج ـي ــب امله ـن ـ ــدس صـ ـ ــالح .اآلل ـي ـ ــة
اجلـديــدة هي املعـتمــدة االن ،ونحن
جهـ ـ ــة إن ـتـ ـ ــاج ـيـ ـ ــة ول ـي ـ ـس ــت جهـ ـ ــة
تـســويـقيــة .وال أخفـيك إذا مــا قـلت
إنهـ ـ ــا ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة تـ ـ ــريـح املع ــمل مــن
املراجعني ،ففي الـسابق كان عددهم

استؤنف
الدوام بعد
االحداث
الدموية..

طلبة مدارس املوصل وكلياهتا ما بني التوجس والتفاؤل

احلرب والصحراء واحلماية
من السرقة

يقـ ـ ــول رئ ـي ـ ــس امله ـنـ ـ ــدس ــني خل ــيل
إبـ ـ ــراه ـيــم ص ـ ـ ــالح مـ ـ ــدي ـ ـ ــر مع ــمل
الــسمـنت ال ــذي استـقبـلن ــا بحفــاوة
ق ــال انه مـن ق ــراء (امل ــدى) ومـت ــابع
جيـد لهــا وينـتظــر كتـابهـا الـشهـري
بــاعـتبــاره الــوسـيلــة ال ــوحيــدة الـتي
تعيـد ذاكرة القـارئ إلى كتـب لم تعد
مـوجودة..وقـال إن املعـمل أنشـئ عام
1984م من قـبل شركـة أملانيـة وفيه 8
ال عـن األقـ ـسـ ــام
أقـ ـسـ ــام فـنـيـ ــة فــض ً
اإلداريــة ،وان املعمل يخـتص بـإنتـاج
الـسمـنت املقـاوم ويعـتبــر من احـدث
معـ ــامل الـ ـسـمـنــت يف الع ــراق الـتـي
تعمل بــالطـريقـة اجلـافـة .وأضـاف:
إن املـعمل لـم يتعـرض إلـى الـسـرقـة
أو الـنهب يف أعقـاب سقـوط الـنظـام
على الـرغم مـن وقوع املعـمل يف هذا
املك ــان الــصحـ ــراوي ،الن العـ ــاملـني
فــيه وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــدي ـ ــري األق ـ ـس ـ ــام
حــافـظــوا عـليـه كمــا حــافـظــوا علــى
دورهم مـؤكــدا إن كل شيء كـان علـى
ح ـ ــاله حـتـ ــى مــنف ـضـ ــة الـ ـسـكـ ــائـ ــر
واألقالم والـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات اجلـ ـ ــداريـ ـ ــة
وستـائـر النـوافـذ..إنهـا حـالـة فـريـدة
يجـب التفاخـر بها ألن اجلـميع كان
يعمل لـيل نهار حارسـا للمعمل وقد
انقـ ـسـمـ ــوا إلـ ــى ( شفـتـ ــات ) بـ ــرغـم
حتلـيق ال ـط ــائ ــرات احل ــربـي ــة ف ــوق
أرض املعمل.

بيع السمنت والوكيل
وعذاب املواطن

قـلنــا ل ــرئيـس املـهن ــدسني صــالح أن
هنـاك شكاوى عـديدة من املـواطنني
حول آلـية تـوزيع السـمنت فـالوكالء
ي ــتالع ـبـ ـ ــون بحـ ـص ــص امل ـ ــواط ـنــني

املوصل  /مكتب املدى
 /رعد اجلماس
هـذا من جـانـب ومن جـانب آخـر فـان
الــرمـي الع ـشــوائـي لقــوات االحـتالل
االمـريكيـة على املـواطنني دون متـييز
يتكـرر بــاستمــرار وألبسـط االسبـاب ،
وبـالـنتيجـة فـرض حظـر التجـوال يف
املــديـن ــة وأغلقـت اجل ـســور وال ـشــوارع
وتـعـ ـ ـطـلـ ــت احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة يف الـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ــر
واملؤسسـات وتوقف الـدوام يف املدارس
واجلــامعــات السـيمــا بع ــد غيــاب دور
اجهزة االمن اخملتلفـة ،وبعد انحسار
االزمــة واستعـادة املــدينــة لبعـض من
هـ ـ ــدوئه ـ ــا واســتق ـ ــراره ـ ــا  ،اس ـتـ ـ ــأنف
ال ــطلـب ـ ــة دوامهــم مجـ ــدداً ( ،املـ ــدى)
زارت عــدداً من مــراكــز العلـم والتـقت
مجـمـ ــوعـ ــة مـن مـنـتـ ـسـبــيهـ ــا طلـبـ ــة
وتدريـسيني للـوقوف علـى مشـاعرهم
بعد االحداث ...
اجراءات مشددة ...
يـوصـد البـاب الـرئـيس لـبنـايـة معهـد
الفـنـ ــون اجلـمــيلـ ــة للـبـنـ ــات بعـ ــد أن
تــدخله آخــر طــالبــة صبــاح كل يــوم ،
بـيـنـم ــا تـقف عـن ــد الـب ــاب الـ ــداخلـي
طـ ــالـب ـ ــات مهـمــتهـن عـ ــدم الـ ـسـمـ ــاح
للـبـنـ ــات بـ ــاخل ـ ــروج اال بعـ ــد انــتهـ ــاء
الـ ــدوام الـ ــرسـمــي حفـ ــاظ ـ ـاً علــيهـن ،
وه ــذه االج ــراءات وغـي ــره ــا اتـبعـته ــا
ادارة املعهد بـعد املبـاشرة بـالدوام من
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد بـع ـي ـ ـ ــد االح ـ ـ ــداث ،بـغ ـي ـ ـ ــة
احمل ـ ــافـ ـظـ ـ ــة عل ـ ــى س ـيـ ـ ــر الع ــمل ـي ـ ــة
التدريسية دون ايـة مشاكل ( ..سلوى
عبد اهلل كركجه) مديرة املعهد قالت:
إن دوام ال ـطـ ــالـبـ ــات مع املـعهـ ــد هـ ــذه
االي ــام ي ـشـ ــوبه بعـض احل ــذر ب ـسـبـب
طبـيعــة وضع الـبنــات الــذي يخـتلف
عن طـبيعـة االوالد  ،وبـرغـم أن بعض
الـطالبات مـتغيبات عن الـدوام حالياً
نتيجـة اسبـاب عديـدة اهمهـا اخلوف
مـن تكـرار مـا حـدث قـبل ايـام  ،إال أن
االغـلبيـة مـواظبـات علـى اجمليء الـى
املعهد يـرافقهن يف كثيـر من االحيان
افـراد من ذويـهن حيث يـتم ايصـالهن
ال ـ ــى ب ـ ــاب املـعه ـ ــد ومــن ثــم يع ـ ــودون

يصل إلـى املئـات يومـيا ممـا يجعلـنا
نـ ـشـغل (كـ ــوادرن ـ ــا) بعــملـيـ ــة الـبــيع
وتـسلم اإلجـازات وتــدقيقهـا وإرسـال
الـصكــوك وتصـريفهـا مـن املصـارف،
ل ــذلك ارت ــأت اجلهــات امل ـســؤولــة أن
يـكون الـوكالء هم اجلهـة التي تـقوم
بـتــسلـيـم ال ـسـمـنـت إلــى املــواطـنـني.
وهي تـريح املـواطـن أيضـا ألنه يجـد
ال ـ ــوك ـيـل داخل امل ـ ــدي ـن ـ ــة ب ـ ــدال مــن
ق ـ ـطـعـه هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات وسـ ــط
الصحـراء ليقطـع كميته ويتـسلمها
بواسـطة سـيارات نقل تفـرض أجورا
ع ــاليــة.أمــا اآلن إذا مــا كــان الــوكـيل
ن ــزيه ـاً ،فــان املــواطـن يحــصل علــى
حصـته مع زيـادة بـسـيطـة يف أسعـار
التحميل والـنقل..ثم إن هذه اآللية
اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة تـخـل ـ ــص املـعـ ـمـل م ــن
االته ــام ــات الن الــتالعـب واإلرب ــاك
املـصــاحـبني لـعمـليــة الـبيـع املبــاشــر
سيكونـان حاضريـن فيما لـو راجعنا
املواطن بنفسه.

أسعار مرتفعة وأجور
إضافية

املواطنـون يقولـون إن مادة الـسمنت
ارتفع سعـرهـا للـطن الـواحـد بقـرار
وزاري ،وهـ ــذا معـ ــروف ولـكـن ،وكـمـ ــا
يقـول املـواطنـون ،إن األسعـار أخـذت
تتضـاعف أيـضا الن الـوكيل يـفرض
زيــادة غـي ــر معقــول ــة بحجــة الـنقل
وع ــدم وج ــود وق ــود وبع ــد امل ـس ــاف ــة،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى تـالع ــب ال ـ ـ ـ ــوكـالء
بــالكـميــات..ويقـولـون إن الـوكـيل يف
حـالـة مـطــالبـتنــا له بــالكـميـة فــانه
يعـطـين ــا أكيــاس ـ ًا ممــزق ــة ليـضـطــر
املـواطن إلى بيع كميـته على الوكيل
لقــاء ربح ب ـسـيـط جــدا ،لـي ـسـتفـيــد
مـنه الــوكـيل بـبـيعه بــأسعــار عــالـيــة

تــصل إلـ ــى  170ألف ديـن ــار.وهـن ــاك
وكالء يقـومــون ببـيع الكـميـات الـتي
ل ــديهـم وهـي مـن حـص ــة امل ــواطـنـني
إلـى وكالء آخريـن لديهـم مخازن يف
بغـ ــداد أو يف احملـ ــاف ـظـ ــات األخـ ــرى،
والعـذر هــو ذاته إن املعـمل لم يــسلم
احل ـ ـص ـ ـ ــة ،ث ــم حت ـ ـ ــدث بـع ـ ـ ــد ذلـك
مقــايـض ــة إجبــاريــة الرغــام امل ــواطن
علـ ـ ــى ب ــيع حـ ـص ــته إلـ ـ ــى الـ ـ ــوك ــيل
املعتمد.
يجـيـب م ــدي ــر املعـمل..اك ــرر الق ــول
إننــا غيـر مـسـؤولـني عن هـذا األمـر،
وليـسـت لنــا عالق ــة حتــى بــالــسعــر
فالـوزارة سعرت الطن الواحد بـ 111
ألف ديـن ــار وه ــو سع ــر م ــوح ــد لـكل
شـركات الـسمنت يف العـراق إن كانت
اجل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة أو الـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــى أو
الـشمـاليــة..مبعنـى ان سعــر الكيـس
الـواحـد سيكـون  5آالف و 500دينـار،
وإذا مــا حـصل وتـالعب الــوكـيل فــان
األمـ ـ ــر ت ــنحـ ـصـ ـ ــر م ـ ـسـ ـ ــؤول ـي ــته يف
اجله ـ ــات امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ذات الـعالق ـ ــة
ل ـت ـ ـ ــراقــب ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر..وي ـ ـض ـيـف
امله ـن ـ ــدس صـ ـ ــالح..ه ـنـ ـ ــاك نقـ ـط ـ ــة
مه ـم ـ ــة..وهــي إن ال ـ ــوكــيل ال ـ ــذي ال
يـتــسلـم حـصـته بعــد أسـبــوعـني مـن
عمـليــة القـطع تقـطع عـنه احلـصـة
الن املعـمل يريـد الربحـية ويـريد يف
الـ ـ ــوق ــت نف ـ ــسه أن ي ـتـخل ــص ممـ ـ ــا
مـ ــوجـ ــود لـ ــديـه يف مخـ ــازنه لـيـنــتج
كـميات أخـرى..وباستـطاعـة املواطن
أن ي ـ ــراجع احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة ف ـ ــأب ـ ــوابه ـ ــا
مـف ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـي ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ــذوا بـحـق
الـ ــوك ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املــتالعـب واخملـ ــالف
الـعق ــوب ــة الـتـي تـ ــرونه ــا مـن ــاسـب ــة.
مبع ـن ـ ـ ــى إن املع ــمل ل ـي ـ ـســت ل ـ ـ ــديه
ال ـ ـ ـ ـصــالحـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ أي
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ألنـن ـ ــا جهـ ــة غـيـ ــر
مسوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

غش السمنت وسقوط
البيوت

..يقـ ــول املـ ــواطـن احـمـ ــد هـ ــاشـم إن
البعـض من ضعــاف النفـوس اخـذوا
يفرغـون سمنت كـربالء من أكـياسه
العـ ـ ــادة مل ــئه ب ـ ـس ـم ـن ــت مغ ـ ـش ـ ــوش
ومـخل ـ ــوط ب ـ ــال ـت ـ ــراب ،أو يق ـ ــوم ـ ــون
ب ــوضع سـمـنـت فل ي ـسـم ــى (تعـب ــات
محـكـ ـ ــان) ث ــم يقـ ـ ــومـ ـ ــون ب ـب ـيـعه أو
تــوزيعه علــى املــواطنـني علــى أســاس
انـه مـ ــن إن ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاج مـع ـ ـمـل س ـ ـم ـ ـنـ ــت
كـ ـ ــربالء..وأك ـ ــد امل ـ ــواطــن ه ـ ــاشــم إن
الكـثيــر من حــوادث سقــوط الـبيــوت
حدثت نتيجة لهذا التالعب.
فقـلنــا ملــديــر املعـمل :مــاصحــة مـثل
هـذه املـزاعم ،وهل العلـة يف انتـاجكم
أم يف الغـش الصناعي فأجاب ..نحن
نـسمع عـن ذلك ووصلـتنـا أخبـار عن
هــذا املــوض ــوع ،ولكـن هـل يقع األمــر
عـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــاتـق املـعـ ـمـل؟ إن اجل ـ ـ ــواب
معـروف فحاالت الغش مـوجودة وقد
طالـت حتى املواد الغـذائية .والوضع
العام يف البلد هو السبب والعالج ،ال
يكون ذا فـعاليـة ما يكـن من اجلذور.
فهـنـ ــاك ضعـ ــاف نف ــوس ي ـسـتـغل ــون
جنــاح وامـتـيــاز انـتــاج املعـمل اجلـيــد
وسمعـته العــاليــة..فنحـن ننـتج وفق
املــوصفــات املـطلــوب ــة ،وهنــاك جلــان
رقـابيـة علـى املـعمل من قـبل الشـركـة
أو الوزارة..أمـا يف موضـوعة األكـياس
فـ ـ ــان املع ــمل لـ ـ ــديه أك ـيـ ـ ــاس ونق ـ ــوم
بـاستـيرادهـا من اخلـارج وهي أكـياس
نظامـية وجيدة..وأضـاف :يف السابق
كــانت تـورد إلـينــا عن طـريق بـرنـامج
الـ ـنـفـ ــط مـق ـ ـ ــابـل الـغ ـ ـ ــذاء وك ـ ـ ــان ــت
مب ـ ــواصفـ ــات غـيـ ــر جـيـ ــدة نـتــيجـ ــة
للسياسات املعـروفة ..أما اآلن فنحن
نـبحـث عـن مـصــادر جـيــدة ومــوثــوق

عام دراسي جديد بدأ قبل اسابيع قليلة يف مدينة املوصل لكنه ليس ككل االعوام  ،فها هي مدارسها ومعاهدها وكلياتها تشهد تراجعاً
واضحاً يف اقبال طلبتها على مقاعد الدراسة اثناء االحداث االرهابية االخيرة التي اجتاحت مدينتهم وحرمتهم من حق طلب العلم بعد أن
زرعت القلق واخلوف يف نفوسهم وذويهم ،فاالشتباكات املسلحة والتراشق بالنيران اخملتلفة تندلع بني احلني واالخر  ،االرهابيون
يضعون عبواتهم يف كل مكان واملدنيون يتساقطون.
الصطحـابهن الـى البيـت بعد انـتهاء
ال ــدوام وذلك بـسـبب الـقلق واخلــوف
علــيهـن هـ ــذا اخلـ ــوف الـنـ ــاشـيء مـن
س ــوء االح ــوال االمـنـي ــة وت ــرديه ــا يف
عمـوم املـدينـة  ،ومن جـانب اخـر فـان
بعض االجهـزة االمنيـة احلالـية غـير
كف ــوءة احـي ــان ــا ولـي ـسـت ق ــادرة عل ــى
ت ــوفـي ــر االمـن وحـم ــاي ــة امل ــواطـنـني،
فـمثـالً عنــدمــا ت ــأزمت االوضــاع قـبل
ايـ ــام يف املـ ــوصـل  ،طلـبـنـ ــا مـن افـ ــراد
حـم ــاي ــة املـن ـش ــأت ال ــذيـن ي ـشـغل ــون
البنـاية اجملـاورة للمعهـد املسـاعدة يف
فــرض احلمـايــة علــى املعهـد ،لـكنـهم
اعتذروا مببررات واهية غير مقنعة.
وش ــاركت بــاحل ــديث مــدرســة الـفنــون
التشكيليـة يف املعهد (يثـرب الطائي)
بقولها :
إن الـرقـابـة الشـديـدة علـى الطـالبـات
واالجــراءات االمـنيــة الـصــارمــة الـتي
فـرضها املـعهد اثـناء الـدوام اليـومي ،
اض ــاف ــة ال ــى تع ــاون اهل الـط ــالـب ــات
وذويهــن  ،وف ـ ــرت اج ـ ــوا آم ـن ـ ــة وش ــبه
مـستقـرة ساعـدت كثيـراً علـى انتـظام
الــدوام ومبـاشـرته بعــد فتـرة انـقطـاع
شملت كل املدارس واملعـاهد والكليات
واملــؤسـســات والــدوائــر  ،بل أن قــسم ـاً
من مـنتـسـبي املــستـشـفيــات امتـنعــوا
عن االلتحـاق بدوائرهم بـسبب تردي
االمـن والسـيـم ــا اذا ك ــان مـحل عـمل
املوظف يف الطـرف االخر من املـدينة
ويـت ــطلـب مــنه ال ـ ــذه ـ ــاب الــيه عـب ـ ــر
اجلسر.
واضافت مدرسة الفـنون التشكيلية :
نـتمنـى ان جتتـاز مـدينـة املـوصل وكل
انحـاء العراق العـزيز هـذه احملنة وان
يـعمـه االمن واالسـتقــرار والــرف ــاهيــة
وتغـ ــادره القـ ــوات احملــتلـ ــة الـ ــى غـيـ ــر
رجع ــة  ..أم ــا الـط ــالـب ــة (زيـن ــة زهـي ــر
اخلشاب) فقد قالت :
إن ارادة العـراقيـني كفيلـة بـالـتصـدي
لـلقـ ــوى الـتـي حتـ ــاول اعـ ــاق ـ ــة تقـ ــدم
العــراق وتقف حجــر عثــرة يف طــريق
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ب ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــائـه ونـهـ ـ ـ ـ ـ ــوضـه وخـالصـه مـ ــن
االحــتالل  ،ل ـ ــذا يجــب علـ ــى جـمــيع
الع ـ ــراق ـيــني ال ـتـكـ ـ ــاتف والــتع ـ ــاض ـ ــد
جـمــيع ـ ـاً وتـنـ ــاســي اخلالفـ ــات مهـمـ ــا
كــانت من أجـل املسـاهمـة الفـاعلـة يف
حت ــريـ ــر بالدهـم وت ــوطـي ــد وت ــرسـيخ
االمن واالستقرار فيها.
همـــــوم ومتاعب ..
ازدح ـمــت ممـ ـ ــرات كل ـي ـ ــات جـ ـ ــامع ـ ــة
املوصل وقـاعاتها وحـدائقها بـالعديد
مـ ــن ال ـ ـ ـطـل ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة  ،يف حـ ــني غ ـ ـ ـصـ ــت
الكــافيتـريـا واملـطعم اخلـاص بـاملـركـز
الطالبـي بجمـوع غفيـرة من الـطلبـة
الـذي قـدمــوا من املــوصل وكل انحـاء
العــراق االخــرى ملـت ــابعــة حتـصـيلهـم
الـعلـمــي بع ــد اي ــام مــن االنق ـط ــاع ..
الدكـتور (ذنـون الطـائي) مـدير مـركز
دراسات املوصل قال :
برغـم ما جـرى يف مديـنة املـوصل من
احـ ــداث اثـ ــرت سلـب ـ ـاً علـ ــى هـ ــدوئهـ ــا
االمـ ـن ــي ،أال أن طـلـ ـبـ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة

الـتزمـوا بدوامهـم بشكل طـبيعي دون
ايــة مـشــاكل او مـضــايقــات  ،واعـتقــد
بان االمـور بدأت بـالتحسـن تدريجـياً
ح ـيــث نـالحـ ــظ اف ـت ـت ـ ـ ــاح اجلـ ـ ـس ـ ـ ــور
والـطــرقــات املـغلق ــة وتقلـيل ســاعــات
مـنع التجـوال الـى غيـر من املـؤشـرات
االيج ــابـي ــة االخ ــرى .ونحـن ب ــدورن ــا
ن ـط ــالـب جـمـيع الــطلـب ــة ب ــااللـت ــزام
ب ـ ــال ـ ــدوام ال ـ ــرس ـمــي يف اجلـ ـ ــامع ـ ــات
واملـعـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــد وعـ ـ ـ ــدم االصـغـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــى
ال ـش ــائعــات الـتـي تهــدف الــى اعــاقــة
ذلك ..
ويف الـشــارع احملــاذي لكـلي ــة الت ــربيــة
قال لنا احد تدريسيي اجلامعة :
إن ح ــمل ـ ـ ــة تهـ ـ ــديـ ـ ــد وخـ ــطف وق ــتل
االسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وغ ـيـ ـ ــرهــم مــن الـعقـ ـ ــول
والـشخـصيـات العــراقيـة املـنتـشـرة يف
املـوصل وانحاء أخـرى من العـراق قد
ألقـت بــظالله ــا القــامت ــة علــى سـيــر
احليـاة بـشكل عـام والـتعليـميــة منهـا

بـ ـشـكل خـ ــاص اذ ان بعــض الـكلـي ــات
تعـ ـ ــان ــي نقـ ـص ـ ـ ـاً حـ ـ ــاداً يف (الـكـ ـ ــادر)
التــدرسي نـتيجــة استقـالـة عــدد من
االسـ ــات ـ ــذة ومغـ ــادرة الــبعــض االخـ ــر
منهـم البالد ورمبـا إلــى غيـر رجعـة ،
وهـذه خسارة لكفاءات علـمية عراقية
ال ميكن تعـويضهـا  ،كمـا انهـا تهـديـد
للبنى التحتـية العلمية واالنـسانية ،
لـ ــذا نـ ــرجـ ــو مـن جـمــيع املـ ـسـ ــؤولـني
واجلهـات األخـرى يف العـراق والعـالم
الع ــمل وال ـ ــسعــي احل ـث ـي ــث إليجـ ـ ــاد
مخـرج وحل ألزمـة العـراق املتفـاقمـة
حفـاظ ـاً عليـه ككيـان سيـاسـي يتـمتع
بتاريخ وحضارة عريقة.
(بسمان سعيد احمد) طالب يف كلية
التمريض قال :
بــرغـم بعـض الـتــوتــر ال ـســائــد اال أن
االوضـ ــاع العـ ــامـ ــة علـ ــى مـ ــا يـ ــرام يف
املـوصل وفيمـا يتعلق بـالدوام فهـناك
بعــض االزع ـ ــاج ـ ــات الـتــي نع ـ ــايــنه ـ ــا

خالله  ،ومـنهــا صعــوبــة الـتـنقل بـني
جـ ـ ــان ـبــي املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة ح ـي ــث ان بع ــض
احمل ــاض ــرات وال ــدروس الـتـطـبـيقـي ــة
والعـمليــة تتـطلـب منــا عبـور اجلـسـر
إلــى م ــوقع الـتـطـبـيق يف م ـسـتــشفــى
املوصل الكائن يف اجلانب االمين من
املــدينـة  ،وهـذه احلـركـة املـسـتمـرة يف
ظل ه ــذه الـظ ــروف الــصعـب ــة ت ـشـكل
خـط ــورة عل ــى حـي ــاة الـط ــالـب ــة ،ل ــذا
نتــأمل مـن ادارة الكـليـة مـراعـاة هـذا
اجلــانـب واقتـص ــار التــدريـس م ــؤقت ـاً
علـى احملـاضـرات الـنظـريــة فقط ويف
موقع الكلية الرئيس باجلامعة.
أما الـطالب (جعفـر مهدي علي) من
كلية العلوم فقد قال:
إن اغلـب طلبـة احملــافظـات والسـيمـا
اجلـنوبية مـنها ما زالـوا متغيبني عن
الـ ــدوام يف ج ـ ــامعـ ــة امل ـ ــوصل بـ ـسـبـب
التـخوف من احلـوادث احملتملـة على
الطرق اخلـارجية التي تربط املوصل
ببغـداد واحملـافظـات األخــرى  ،فضال
عــن االزعـ ـ ــاجـ ـ ــات واخملـ ـ ــاطـ ـ ــر ال ـتــي
تــسبـبهــا ق ــوات االحتـالل االمي ــركيــة
للمـسافـرين من املـواطنني علـى هذه
الطـرق  ،هذا اضـافة إلـى دور االعالم
املــضلل الــذي صــور مــديـنــة امل ــوصل
وكـانهـا سـاحـة حـرب يـصعب دخـولهـا
مما جعل هؤالء الطلـبة وغيرهم من
املـ ــواطـنـني يف احملـ ــاف ـظـ ــات األخـ ــرى
يحذرون من القدوم إليها.
اخـيــراً قــال الـطــالـب (شــاكــر الـيــاس
محمود) مـن كلية االداب  :نـرجو من
املسـؤولني عن الـدراسـات املسـائيـة يف
جـ ــامع ــة املـ ــوصل م ــراع ــاة ال ـظ ــروف
االمـنـي ــة غـي ــر امل ـسـتق ــرة يف امل ــديـن ــة
والسـاعــات املسـائيـة املبكــرة التي بـدأ
فيهــا منـع التجــوال  ،فيـعملـون علـى
تقــدمي ســاعــات واوقــات احملــاضــرات
لتـتالءم مع الظـروف اجلـديـدة حتـى
يتـسنـى لنـا العـودة من اجلـامعـة إلـى
منازلنا قبل حلول الظالم.

حتت الضوء

الوجه احلقيقي
للعراقي
عامر القيسي
مـنذ سقـوط النـظام يف  4 /9وحـتى الـيوم
لم يكف االعالم املعـادي للشعب الـعراقي،
املـ ـ ـ ــرئ ــي مـ ـنـه واملـقـ ـ ـ ــروء ،ع ــن الـ ـتـلـ ـمـ ـيـح
واحلـ ـ ــديــث ..وحــت ـ ـ ــى أصحـ ـ ــاب ال ـن ـيـ ـ ــات
احل ـسـن ــة مـنهـم ـ عـن ال ــسل ــوكـي ــات الـتـي
اف ــرزتهــا حلـظ ــة انهـيــار الـنـظــام وسـطــوة
الفوضـى يف كل مجـاالت احليـاة وما رافق
ذلـك من سلـب ونهب وتــدميـر ،ومبخـتلف
املـبـ ــررات ،إال ان الـنـتــيجـ ــة واحـ ــدة وهـي:
تدميـر ونهب وحرق كل مـا تبقى سـاملاً من
القـصف بــالـصــواريخ والـطــائــرات ومــا لم
ن ـســمع به مــن أسلح ــة ذكـيـ ــة بل وفـ ــائق ــة
الـ ــذكـ ــاء ،وكـ ــان الـتـنـ ــاول االعالمــي لهـ ــذا
املوضـوع ـ مع االسف ـ يـنطلق مـن مسلـمة
يـخلـقه ـ ــا ويحـ ــاول ان يـجعـله ـ ــا حقــيقـ ــة
ت ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة ،وهــي ان الـ ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي
مجـم ــوع ــة مـن الل ـص ــوص وال ـسـ ـرّاق وان
الـذي حدث ال يعدو عن كـونه رفع الغطاء
عـن حقـيقــة مـحتــوى الغــدر!! ،وإن االنــاء
ينـضح مبــا فيه!! وه ـوّلت هـذه املـوضـوعـة
بــدعـم واقعـي مـص ــور لعـملـيــات ال ـســرقــة
والـنهب واحلـرق الـتي حـدثـت للكـثيـر من
م ــؤس ـس ــات ال ــدولـ ــة ،ودخلـت يف مف ــردات
حـيــاتـن ــا كلـمــات مـن ط ــراز (علـي بــابــا) و
(احلـ ـ ــوســم ـ ـ ــة) و(محـ ـ ــوســم) وغ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا،
وتعريفـات ال حتتاج إلـى كثير مـن الشرح.
ولـألسـف أيـ ــضـ ـ ـ ـاً س ـ ـ ــاه ـمــت فـ ــض ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة
(عــراقيـة!!) يف تـرسـيخ وتثـبيـت مثل هـذه
املفـاهـيم يف مـسلـسالت وبـرامج كـوميـديـة
س ــاخ ــرة ،ع ــاك ـس ــة ،وجهـ ـاً مل ــونـ ـاً وبــشعـ ـاً
للـشخـصيـة العـراقيـة وبكل وضـوح عُـرض
املواطن العراقي وكأنه .إنسان بال قيم وال
مـب ــادئ وبال أي رادع اخالقـي ،بل م ــواطـن
منـزوع الـوطنيــة ،يسعـى وراء غـرائـزه فـوق
جثث اآلخرين!!
وحتــى بعـض الـنمــاذج (االيجــابيـة) الـتي
ع ــرضـت ،ك ــانـت من ــاذج ب ــاهـت ــة سلـبـي ــة ال
تق ــوى علــى أي فـعل ايجــابـي مـضــاد لـكل
اخلراب الذي حصل.
كـان هـذا مـوضـوعـاً مـؤمل ـاً ومحـرج ـاً وبكل
ت ــأكـي ــد مقـص ــوداً واالكـث ــر ايالمـ ـاً مـن كل
هـ ـ ـ ــذا ،ان االعـالم املـهـ ـن ــي احلـقـ ـيـق ــي ل ــم
يتـعامل مع هـذه الظـاهرة بجـدية ويـظهر
لنــا الـصــورة األخ ــرى ،األكثــر داللــة علــى
الـشخـصيـة العـراقيـة احلقـيقيــة ،نحن ال
نــنك ــر ،ان بعـض ال ــذي حت ــدث ــوا عـنه ق ــد
حـدث ،ولـكن مـاذا بـشـأن الـذي حــدث ولم
يـتكلمـوا عنه ،ولـم يصـوروه ولم يـوضحـوه
بـينمـا تـوجب علـيهم املـهنيـة ان ال يغفلـوا
عنه لتتكامل صورة ما وقع.
ألــم يكـن مقـ ــابل كل س ــارق ع ـش ــرات ممـن
صـانوا األمـانة ،واوقفـوا املسيـئني واطفأوا
الـنيــران وكــان ــوا مثــاالً للــوطـنيــة احلقــة.
هذه هي املعادلة احلقيقية.
كـان هنـاك من هـذا وأكثـر ،بل أكثـر بـكثيـر
مم ــا ميكـن ان تـتـصــوره ولـنقل اوالً ان مــا
ح ــدث يف الع ــراق مـن اعـم ــال سلـب ونهـب
حـدث اضعــافه منه ،يف دول أخـرى شهـدت
احــداثـ ـاً اقل رهـبــة وق ـســوة وعـنف ـاً مبــا ال
يقـاس بـالـذي حـدث عنـدنـا ،حـدث يف دول
لم تسقط فيها الدولة ،كما حصل عندنا،
ولــم تعــم الفـ ــوضـ ــى كـ ــاملـ ــة كـمـ ــا ح ــصل
عـن ــدن ــا ،بل ح ــدثــت يف ظل تغـيـي ــرات مـن
القـاعـدة (كـالثـورات الـشعـبيـة!) خــذ مثالً
الثـورة الروسية عـام  1917وما حصل فيها
من سلـب ونهب ،خــذ أيض ـاً انتفـاضـة -17
( /18يناير )1977 /املـصرية التـي اسماها
الـسـادات انـتفـاضـة احلــراميـة .وإذا شـئت
املـزيـد فخـذ مـا حـدث يف تـونـس اثنـاء مـا
سم ــوه بث ــورة اخلبــز عــام  . 1985وخــذ مــا
حـدث يف بـدايـة احلـرب االهليــة اللبنـانيـة
عام  ،1975واحـداث العنف الـعنصـري وما
تالهـا يف انـلكتـرا عـام  1998لقـد حـدث يف
كل ه ـ ــذه األم ــثلـ ـ ــة سل ــب ونهــب واح ـ ــراق
بالرغم من ان دولة لم تسقط وفوضى لم
تعـم واحتـالالً لم يـكن وحــرب ـاً مــدم ـرّة لم
حتـ ــصل ولــم تـكــن ف ــيه ـ ـ ــا كل تـعق ـيـ ـ ــدات
الوضع العراقي إضافة إلى انه لم يكن يف
شوارع هذه املدن أكثر من ( )120ألف لص
وقــاتل مـحتــرف ،اطلقهـم النـظـام املـقبـور
قل أشهر من سقوطه!!
يف عـملـن ــا ،أج ــريـن ــا حتقـيق ــات صحفـي ــة
مــوضــوعـيــة ،عـن الكـثـيــر مـن مــؤسـســات
الــدول ــة واكتـشـفنــا انــاسـ ـاً من طــراز آخــر،
انـاساً فضلـوا خوض الصعـاب حتى حدود
املوت مـن اجل انقاذ أشـياء بـدت بال قيـمة
يف نظـر اللصوص والـسرّاق ،ولكنهـا كبيرة
التـأثيـر يف تـاريخ العـراق وثقــافته ووجهه
احلـق ـ ـيـقـ ــي .احـ ـ ـ ـ ــدهـ ــم م ـ ـثـالً يـفـ ـ ـ ـ ــاوض
اللـص ــوص علــى صـن ــدوق ،يق ــول لهـم ،ان
كـان فيه مال خذوه وان كـان غير ذلك فهو
(حـصـتـي) ويعـنـي حـص ــة العــراق الـتـي ال
يفـهمــون مغــزاهــا ،وجنح ت ــدبيــره ،وتكــون
(ح ـ ـ ـص ـ ـتـه) مـجـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ـ ــادرة مـ ــن
(م ـ ــايـك ـ ــروفلــم) مخ ـط ـ ــوط ـ ــات ع ـ ــراق ـي ـ ــة
مفقـودة .ومـواطن آخـر يجـلب اوالده معه
حلراسة املـؤسسة مكتفـياً باخلبـز والشاي
واالشـيـ ــاء الـثـمـيـنـ ــة امـ ــام عـيـنــيه وحتـت
يديه.
وم ــواطن آخــر يجلـب األسلحــة للحــراس
حلمـايـة مــؤسسـة أخـرى .حتـى ان الـكثيـر
من املــواطنني الـذيـن انسـاقـوا وراء غـريـزة
القـ ـط ــيع ،ح ـت ـ ــى اع ـ ــادوا األش ـي ـ ــاء ال ـتــي
اخذوها إلـى اجلوامع واحلسينيات وحتى
إلـى املـؤسـســات نفـسهــا ،بعــد ان اكتـشفـوا
بـت ــأمل س ــريع وب ـسـيـط ،ان م ــا ق ــام ــوا به
ل ــي ـ ـ ــس م ــن اخـالقـه ــم وال ه ـ ـ ـ ــو وجـهـه ــم
احلـقيـقي ومــواطن ..ومــواطـن ..والكـثيــر
ممن شكلوا الوجه احلقيقي للعراقي.

