
م�ش��هد ب��ات يتك��رر كل ع��ام تقريب��ا ب��ل ان��ه 
اأ�ش��بح من امل�ش��اهد املاألوفة ح�ش��ود كثرية من 
املح��ال  اىل  مرغم��ن  يتوجه��ون  املتب�ش��عن 
واملناه��ج  الكت��ب  ببي��ع  اخلا�ش��ة  والب�ش��طات 
لتقتن��ي م��ا يحتاج��ه ابناوؤه��ا. وبعد ب��دء العام 
الدرا�ش��ي اجلديد مل ي�ش��تلم حل��د الآن اأغلب طلبة 
املدار���س احلكومي��ة كتبه��م املنهجية وت�ش��اهد 
اأولي��اء اأم��ور الطلبة ينتقلون م��ن مكتبة لأخرى 
باأ�ش��عار  لأولده��م  الكت��ب  وا�شتن�ش��اخ  ل���راء 
باهظ��ة. يحقُّ للمواطن �ش��وؤال ال�ش��ادة يف وزارة 
املدار���س  خم��ازن  خل��و  تعلي��ل  م��ا  الرتبي��ة: 
احلكومي��ة من الكتب؟ ما معن��ى بقاء الطلبة من 
دون كتب والن�ش��ف الآخر بكت��ب قدمية وممزقة 
وتالفة؟. اأحُد الآباء )ابوعلي( قال: »عندي اربعة 
طالب ويحتاج كل واحد منهم اإىل 75 الف دينار 
عل��ى الأقل ل���راء الكت��ب الناق�ش��ة اأي )300( 
األ��ف لتغطي��ة حاجتهم جميعًا ع��دا الأموال التي 

�رفُته��ا على القرطا�ش��ية وقبلها على املالب�س 
املدر�شّية ويقولون اأن التعليم يف العراق جماين!. 
فاملدر�ش��ة وّزعت لن�ش��ف ال�ش��ف كتب��ًا واأبلغت 
البقية بال�راء او ال�شتن�ش��اخ  يف املكتبات. ابو 
يا���ر )موظف( يعي�س يف قل��ق الكتب واملناهج 
الدرا�شية وتاأخر توزيعه كما يحدث يف كل عام، 
فهو والد خلم�ش��ة اطفال مق�ش��مون على املراحل 
الدرا�ش��ية الثالثة، وكما عاهد نف�ش��ه ان يح�ش��ل 
كل واح��د منه��م عل��ى �ش��هادة توؤهل��ه ان ياأخ��ذ 
مكانت��ه بالعم��ل واملجمت��ع. اب��و يا�ر ا�ش��تلف 
م��ن ابو ح�ش��ن مبلغا ل���راء او ا�شتن�ش��اخ الكتب 
من ال�ش��واق ، بال�ش��افة اىل �راء القرطا�ش��ية 
واحلقائ��ب واملالب�س، وطال��ب ابو يا�ر اجلهات 
املعنية بظرورة توفري الكتب املدر�ش��ية للطالب 
الذي��ن ه��م عل��ى اب��واب المتحان��ات ال�ش��هرية 
ولميلك��ون الكتب . وا�ش��ار اأبو يا���ر اىل �راءه 
كتب مدر�شية م�شتن�ش��خة وباأ�شعار باهظة ت�شل 

اىل)15(ال��ف دين��ار للكت��اب الواح��د  . ح�ش��ن 
�شاحب ب�ش��طية قرب �شارع املتنبي اخت�شا�شه 
بي��ع الكت��ب املدر�ش��ية ابت��داًء من ال�ش��ف الول 
وانتهاًء مبرحلة ال�ش��اد�س اع��دادي ، وعن طبيعة 
ه��ذه الكت��ب ومن اي��ن يح�ش��ل علي��ه؟. مل يجب 
�ش��ياء على ه��ذا ال�ش��وؤال لكنه اعطى ا�ش��ارة اىل 
ان ه��ذه الكت��ب حديث��ة وت��وزع من قب��ل ادارات 
املدار���س وخل��و املخ��ازن منها . م�ش��ريا: اىل ان 
ال�ش��هر احل��ايل والقادم ه��و اأكرث ال�ش��هر مبيعُا 
ب�ش��بب رغب��ة العدي��د م��ن العوائ��ل ���راء الكتب 
املنهجي��ة لغر�س تدري���س اأبنائهم.  وعن طبيعة 
ال�ش��عار وه��ل هناك ت�ش��عرية يلت��زم بها جميع 
الباع��ة قال: ان ال�ش��عار متفاوتة اذ يكون �ش��عر 
كت��اب م��ادة عن م��ادة يختل��ف لك��ن بفعل هذه 
الزمة و�شل �شعر الكتاب اىل اأكرث من )25( الف 
دينار لأي كتاب من كتب املناهج الدرا�ش��ية. اأبو 
مرت�ش��ى �شاحب مكتبة يو�شح اأن املوؤ�شف حقًا 
ان اأ�شاهد اأّمًا او اأبًا يبحث يف ال�شواق عن كتاب 
ملادة ما �ش��من املنهاج ال�ش��نوي املقرر للطلبة 
بجمي��ع املراح��ل وه��ذا يدخل �ش��من مو�ش��وع 
الف�ش��اد امل�ش��ت�ري يف البالد وامل�شحك املبكي 
للق�ش��ية ان " بع�س الكتب املدر�شية تباع ب�شكل 
علن��ي" وه��ي من ام��وال الدول��ة اذ تدف��ع وزارة 
الرتبية مئات املالين �شنويًا لأ�شحاب املطابع  
واخلارجية لغر�س توفري الكتب املدر�شية جمانًا 
وهذه دع��وة اىل وزارة الرتبية اىل العتماد على 
املطاب��ع املحلية التي ت�ش��تطيع طباعة املناهج 
بجودة عالية وبوق��ت وتكاليف اقل من املطابع 
اخلارجية. وا�ش��ار ابو مرت�ش��ى اىل قيام الألف 
من طلبة املدار�س من كافة املراحل با�شتن�ش��اخ 
املنه��اج الدرا�ش��ية لف�ش��ل واح��د م��ن املكتبات 
من اجل ال�ش��تمرار ببدء الدرا�ش��ة لعدم توفريها 
الجتماعي��ة  الباحث��ة  وا�ش��ارت  املدار���س.  يف 
هبة جابر اىل ان ارتفاع ا�ش��عار الكتب ال�ش��لية 
وامل�ش��تلزمات  والقرطا�ش��ية  امل�شتن�ش��خة  او 
الدرا�ش��ية الخ��رى ب��ات �ش��ببا ا�ش��افيا لت�رب 
التالمي��ذ من مقاعد الدرا�ش��ة فالكث��ري من الأ�ر 
ارهقته��ا تكاليف �راء القرطا�ش��ية وبع�ش��ها ل 
ي�ش��تطيع توفريه��ا، وا�ش��افت: ان وزارة الرتبية 
ه��ي امل�ش��وؤولة الوىل ع��ن ه��ذا الو�ش��ع اذ ان 
الدرا�ش��ية  امل�ش��تلزمات  توف��ري  واجباته��ا  م��ن 
وال�ش��تعداد اجلي��د قبل ب��دء العام الدرا�ش��ي مبا 
يق��رب من �ش��هر. وا�ش��افت: ان الواق��ع الرتبوي 
يف الع��راق يتده��ور عاما بعد ع��ام نحو الهاوية 
و�ش��ط تفرج اجله��ات املعنية بواق��ع التعليم من 
دون ان تتخ��ذ اج��راءات للح��د م��ن ذل��ك. حي��ث 
ان بع���س التكالي��ف، خا�ش��ة �راء القرطا�ش��ية 
والكتب، ت�ش��ببت برتك العديد من الطالب مقاعد 
الدرا�ش��ة والجتاه اىل العمل مل�شاعدة اآبائهم يف 

�ش��د تكاليف العي�س التي ترتفع ب�ش��كل م�ش��تمر. 
م�ش��رية اىل ان امل�ش��كلة الكربى يف توزيع الكتب 
والقرطا�ش��ية حي��ث انها حتول��ت اىل مر�س ترك 
اأث��ره على م�ش��توى التعليم يف الع��راق. وطالبت 
النائبة عن جبهة الإ�شالح عواطف نعمة جمل�س 
الن��واب لتخاذ موقف “حازم” من وزير الرتبية 
م��ن خ��الل ا�ش��تجوابه ب�ش��اأن تاأخر ال��وزارة يف 
توف��ري الكتب املدر�ش��ية. وقالت نعم��ة ، اإن “من 
مه��ازل احلكومة ووزارة الرتبي��ة اأنه بعد �رف 
مليارات الدنانري على طباعة الكتب املنهجية يف 
مطابع عمان لدعم القت�ش��اد الأردين وبعد هدر 
اأم��وال العراق بغري وجه حق، على اأبنائنا الطلبة 
اأن ي�ش��رتوا كتبهم بال�ش��وق ال�ش��وداء، اأو يلجاأون 
اىل ا�شتن�شاخها يف املكتبات، يف �شابقة خطرية 
متث��ل انتكا�ش��ة ك��ربى للم�ش��رية التعليمي��ة يف 
العراق”. واأ�ش��افت :” ان الذي زاد الأمر �شوءاً هو 
الإ�رار العجيب لدى الوزير على تغيري املناهج 

الدرا�ش��ية كل عام، ما يجعل الوزارة م�شطرة اىل 
طبع الكتب املنهجية اجلديدة، يف حن يّدعي قلة 
التخ�شي�ش��ات، وبالت��ايل تبا���ر مطاب��ع عمان 
بطباعة الكتب على الرغم من قرار جمل�س الوزراء 
ال�شابق بطباعتها داخل العراق، وهذا �شيكون احد 
اأ�شباب ا�ش��تجواب الوزير “.واأ�شارت نعمة اإىل اأن 
“هذه امل�شكلة باتت ق�شية راأي عام وهناك حالة 
ا�ش��تياء وتذم��ر ل��دى النا�س ع��ربوا عنها ب�ش��كل 
وا�ش��ع يف مواقع التوا�شل الجتماعي، واأ�شحاب 
املطاب��ع العراقي��ة يت�ش��اءلون ع��ن اأ�ش��باب طبع 
الكت��ب املنهجي��ة يف اخل��ارج رغ��م قدرتهم على 
طبعها باأ�ش��عار اأرخ�س وت�ش��ليمها ب�ش��كل اأ�رع 
ويلمح��ون اىل اأن العمولت التي تقدمها املطابع 
الأردنية تقف وراء هذه الأزمة “. وطالب النائبة 
عن جبهة ال�ش��الح رئي�س الوزراء “بال�شتف�شار 
م��ن وزي��ر الرتبية عن اأ�ش��باب ف�ش��ل ال��وزارة يف 
توفري الكتب املنهجية للطلبة وما ت�ش��ببت به من 

ه��در للمال الع��ام”، حمذرة من “انحدار م�ش��رية 
التعليم يف العراق ب�شبب ال�شيا�شات الفا�شلة التي 
تتبعها الوزارة”. كما �شددت نعمة على “�رورة 
تدخل رئي�س الوزراء لو�ش��ع حل��ول لأزمة الكتب 
املنهجي��ة، مع ���رورة ان يتخذ جمل���س النواب 
موقف��ًا حازمًا جتاه الوزير من خالل ا�ش��تجوابه 
وال�شتي�ش��اح من��ه عن اأ�ش��باب هذا الف�ش��ل الذي 
يهدد م�ش��رية التعليم يف الع��راق “. لنا اأن نتخيل 
م��دى ال�رر ال��ذي �ش��ريافق العملية التدري�ش��ية 
والرتبوي��ة يف ظل ه��ذا التخبط املخجل والف�ش��ل 
الوا�ش��ح يف مل��ف املناه��ج الدرا�ش��ّية واملتكرر 
يف كل عام من دون و�ش��ع حلول تفيد من تراكم 
التجرب��ة. ذلك التخب��ط الذي ينعك�س �ش��لبًا حتى 
على الكوادر التدري�ش��ية املطالبة باأكمال املنهج 
يف وقت حمدد وبالتايل ت�ش��طر اإىل بدء التدري�س 
عل��ى الرغم من عدم امتالك ق�ش��م من طلبتها اىل 

املناهج.

 ل �شيما ان املو�شم احلايل �شهد زيادة ملحوظة 
يف كميات الإنتاج.

 ول تكم��ن اأهمي��ة التم��ور يف اأنه��ا م��ادة خام 
فقط، اأو مادة منا�ش��بة لإنت��اج العلف احليواين، 
فق��د كانت وما زالت  املادة الأولية ل�ش��ناعات 
واخل��ل  الدب���س  بينه��ا  م��ن  كث��رية  غذائي��ة 
وال�ش��ا�س، وف�ش��ال عن  معام��ل التعليب التي 
ت�ش��تهلك كميات كبرية من التمور يف �ش��ناعة 
الدب���س، هن��اك  معامل اأخ��رى متخ�ش�ش��ة يف 
�ش��ناعة اخلل وال�شا�س، فاخلل ما هو اإل ناجت 
نقع  التمور باملاء ملدة اأربعن يوما وي�ش��تعمل 
يف �ش��ناعة املخل��الت »الطر�ش��ي«، فيم��ا تتم 
 �ش��ناعة ال�ش��ا�س بغلي اخلل م��ع الدب�س حتى 
ينعقد املزيج وي�ش��بح كثيف القوام ثم  ت�شاف 
ل��ه بع�س التوابل واملطيب��ات، كما يدخل التمر 
يف �ش��ناعة الكثري من  املعجن��ات، ويعد اجلزء 
الأ�شا�ش��ي يف �ش��ناعة »احلالوة الدب�شية« التي 
حتظ��ى بقب��ول ورواج �ش��عبي يف كل الأوقات، 
لكن اأغلب هذه ال�ش��ناعات ما زالت متار�س من 
قبل معامل �ش��غرية واأف��راد  وجماعات، وتلبي 
الكث��ري من حاج��ات املواطن الغذائي��ة، وبقيت 
لالأ�ش��ف اأ�ش��رية  تقني��ات الإنت��اج البدائي��ة ومل 
تنطلق نحو الإنتاج ال�ش��خم والأكرب، وما زالت 
الفر�س ذهبية وواعدة فيما لو مت ا�شتغاللها يف 
�ش��ناعة ه��ذه املنتج��ات وفق تقني��ات حديثة 
تلبي حاجة ال�ش��وق املحلية، وي�ش��در الفائ�س 

منها اىل خارج العراق. 
ولفت وكيل وزارة الزراعة الفني الدكتور مهدي 
�ش��مد القي�ش��ي يف حدي��ث اىل اأن »التم��ور تعد 
هوي��ة العراق الزراعي��ة ففيه اأك��رب غابة نخيل 
يف الع��امل تقع يف الب���رة، اإل اأن واقع النخيل 
م��ر بع��دة عوام��ل اأ�ش��همت يف تراجع اأع��داده، 
منها مناخي��ة واأخرى من �ش��نع  الب�ر اأهمها 
احل��روب وجتري��ف الب�ش��اتن وملوح��ة املياه 
و�ش��حها والت�ش��حر واجلفاف، ما قلل  من عدد 
النخيل حيث كان عددها  يف العام 1952 اأكرث 
من 30 مليون نخلة ويف فرتة احل�ش��ار توقف 

الت�شدير وتكد�شت التمور يف خمازنها«.
ويوا�شل القي�شي حديثه بالإ�شارة اىل »تاأ�شي�س 
الهي��اأة العامة للنخيل يف العام 2005 لرعاية 
النخيل بتوزيع الف�ش��ائل بن الب�ش��اتن جمانا 

كم��ا قام��ت بعملي��ة الإقرا���س ب��دون فوائ��د 
للمزارع��ن كما قمنا بع��دة جتارب بعد 2003 
للق�شاء على ح�رة الدوبا�س وجنحنا يف العام 
2014 يف الق�ش��اء عليه��ا، ونب���ر فالحين��ا 
ومزارعين��ا بق�ش��ائنا عل��ى ح���رة الدوبا�س، 
وهذا يعني ان النخلة �ش��تتعافى ونوعية التمور 
�ش��تكون اأف�ش��ل، وظهر هذا يف املو�شم احلايل، 
ولدينا خطوات للق�ش��اء على اآف��ة اأخرى تعاين 
وكان  احلم��رية  ح���رة  وه��ي  التم��ور  منه��ا 
اإنتاجن��ا يف الع��وام ال�ش��ابقة )650 - 750( 
األ��ف ط��ن واأنواع التم��ور لدينا اأك��رث من 560 
نوع��ا والزهدي ي�ش��كل 65 باملئة م��ن الإنتاج 

ونتوقع الزيادة يف هذا العام«.
 منا�شدات للقطاع اخلا�س

وي�ش��ري القي�ش��ي اىل اأن »منا�ش��دات الوزارة اىل 
القط��اع اخلا���س تتمث��ل يف اأن ت�ش��تثمر ه��ذه 
احلالة اجلديدة  واأن ي�ش��ار اىل ت�ش��نيع التمور 
وتعليبه��ا واأن ي�ش��درها با�ش��م   الع��راق واأن 
ي�ش��تثمر الإقرا�س لإن�ش��اء م�ش��انع جدي��دة اأو 
حت�ش��ن م�ش��انعه املوجودة كون هذا املنتوج 
فيه  قيمة اقت�ش��ادية وقيم��ة غذائية  وهو اأحد 

مفاتيح الأمن الغذائي للمواطن«.
ال�ركة العامة لت�ش��نيع وت�ش��ويق التمور، هي 
�رك��ة خمتلطة ب��ن  القطاع اخلا���س ووزارة 
التج��ارة وقد حلت حم��ل م�ش��لحة التمور عام 
وارد  الدكت��ور  الع��ام  مديره��ا  يوؤك��د   ،1989
العكيل��ي، اأن »حم�ش��ول هذا  العام م��ن التمور 
بل��غ  اإذ  التف��اوؤل،  يب���ر باخل��ري  ويدع��و اىل 

الإنتاح  850 األف طن يتم ت�شويقها من  خالل:
- )250( األ��ف ط��ن م��ن التم��ور اخل��ام يت��م 

ت�شويقها �شنويا.
- )130( األف طن ا�ش��تهالك حملي يف املو�شم 

من التمور والأرطاب.
- )70( األ��ف ط��ن لأغرا���س الت�ش��نيع خ��الل 
ال�ش��نة ح�ش��ب الطاقة الق�ش��وى ملعامل الدب�س 

وت�شنيع التمور واملخازن املربدة.
- )400( األف طن فائ�س«.

ويوؤك��د العكيلي اأن »وج��ود فائ�س بهذا احلجم 
ي��وؤدي اىل ال�ش��غط ال�ش��ديد على الأ�ش��عار كما 
ي��وؤدي اىل تلف كميات كب��رية من التمور وبيع 
بع�ش��ها لالأغرا���س العلفي��ة باأ�ش��عار متدني��ة 
جدا وحتت م�ش��توى الكلفة، خا�شة ان الفائ�س 

يرتكز يف �ش��نف  متور الزه��دي التي متثل 60 
باملئة  من اإنتاج العراق ال�ش��نوي، وكان العمل 
يف زمن النظام ال�ش��ابق يرتكز يف جمالن هما 
مقاي�شة جزء من فائ�س التمور مع ا�شتريادات 
احلكوم��ة وا�ش��تخدام الباق��ي م��ن الفائ�س يف 
واأرزاق  التمويني��ة  البطاق��ة  �ش��من  التوزي��ع 

القوات امل�شلحة وا�شتخدامات اأخرى«.
وي�ش��ري العكيل��ي اىل اأن »احلكوم��ة بع��د الع��ام 
2003 اعتمدت مبداأ ا�ش��تالم التمور الفائ�ش��ة 
م��ن الفالح��ن مببالغ نقدي��ة ثم بيع ق�ش��م من 
هذه التمور لأغرا�س خمتلفة، ويبقى لديها اكرث 
م��ن 90 باملئة م��ن الكميات املت�ش��لمة يذهب 
اىل التل��ف ويب��اع لأغرا�س علفي��ة وبذا تخ�ر 
احلكومة )130( ملي��ار دينار نتيجة لفروقات 
الأ�ش��عار بن ال�راء والبيع وم�ش��اريف اخلزن 

والإدارة«.
وي�ش��يف العكيل��ي: »من غري املمكن ا�ش��تخدام 
اأغل��ب الإجراءات التي  كان معمول بها يف عهد 
النظام ال�شابق، كما اأن الأ�شلوب امل�شتخدم بعد 
العام 2003 ل يوؤدي اىل حت�شن قطاع التمور، 
اإذ اإنه يعمل على مبداأ حتمل احلكومة ومن دون 
مقاب��ل ج��زءا م��ن اخل�ش��ائر الت��ي يتعر�س لها 

الفالحون«.
احلل املقرتح

ويك�ش��ف العكيلي عن »اأن احل��ل املقرتح يرتكز 
يف )خل��ق طل��ب جديد عل��ى التم��ور ل يقل عن 
250 األف طن �شنويا( اذ تقوم ال�ركة العراقية 
لت�شنيع وت�ش��ويق التمور بت�شلمه من الفالحن 
وخزن��ه يف املخازن العادي��ة واملربدة وتوفري 
ت�ش��نيعه  عل��ى  الق��ادرة  احلديث��ة  امل�ش��انع 
البطاق��ة  وت�ش��ويق ج��زء من��ه حملي��ا �ش��من 
التمويني��ة واأرزاق الق��وات امل�ش��لحة وت�ش��دير 
اجلزء الباقي اىل الأ�ش��واق العاملية، ويتم تنفيذ 
ه��ذا احل��ل م��ن خ��الل تخ�ش��ي�س مبل��غ معن 
لل�رك��ة مبعدل )مليون دينار لكل طن مت�ش��لم( 
لتغطي��ة تكالي��ف ال���راء والتخزي��ن وجزء من 
تكاليف الت�ش��نيع وت�ش��رتد الدول��ة اأموالها من 
خ��الل امل��واد العينية الت��ي يتم ت�ش��ليمها على 
�ش��كل �ش��لة عائلية جمانية لكل اأ�رة م�ش��مولة 
بالبطاق��ة التمويني��ة، بالإ�ش��افة اىل العمال��ة 
الإ�ش��افية الت��ي يتم ت�ش��غيلها يف ال�ركة بدل 
م��ن دوائ��ر الدول��ة، وب�ش��كل عام �ش��وف تكون 
املناف��ع للدولة اأكرث اأهمية وقيم��ة من املبالغ 

املخ�ش�شة«.

بعد فشل وزارة التربية في توفيرها..

استنساخ الكتب.. ظاهرة غريبة في مدارسنا ترهق عوائل الطالب  

التمور.. ثروة وطنية تعاني من اإلهمال المتعمد
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عرف العراق بكونه بلد 
التمور الأول بني دول 
العامل، ومنه انت�شرت 

زراعة النخيل اىل الدول 
املجاورة، ومن املمكن اأن 

ت�شكل وارداته ثروة كبرية 
فقط لو ا�شتخدمت طرق 

حديثة يف كب�شه وتعليبه 
وخزنه ومن ثم ت�شويقه، 

وميكن كذلك اأن ي�شغل اأيدي 
عاملة كثرية ويفتح م�شانع 

حتويلية عديدة، اإن الإهمال 
ونق�ص اخلربة جعال من هذا 
املنتوج الكبري اأطنانا فائ�شة 

وعبئا ثقيال على املزارعني 
والدوائر املخت�شة و�شار 

علفا للحيوان.
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