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تحقيق

مستودعات مؤسسات الدولة:
غنائم «الثورة» و«داعش» بمليارات الليرات
وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـص ــادر
ّ
ســوريــة واس ـعــة االط ــاع أن الــزيــارة
متفق عليها منذ زيارة الوزير وليد
امل ـع ـلــم ملـسـقــط ف ــي الـ ـس ــادس م ــن آب
املاضي.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن ب ــن ع ـل ــوي لم
يحمل ّ
أي م ـب ــادرة ،وال ــوف ــد العماني
ق ــادم ليسمع وجـهــة النظر الـســوريــة،
وإع ــان «استعداهم للقيام بـ ّ
ـأي دور
ّ
إيجابي يحل األزمة السورية».
ّ
وتــاب ـعــت املـ ـص ــادر أن ب ــن ع ـل ــوي زار
ســابـقــا سـبــع عــواصــم عــربـيــة «واتـفــق
معها على أنه يجب التحرك والعمل»

فرنسا ّ
تتصرف
كأن لديها ثأرًا شخصيًا
مع دمشق
إليجاد حل في سوريا.
ّ
ونـقـلــت امل ـصــادر أن الــوزيــر العماني
ّ
ق ــال أم ــام مضيفه إن «ال ـعــرب ظلموا
سوريا ...ويجب ّإصالح األمور ...وهي
اليوم أسهل وأخف من السابق».
ـوي ،لـ ــدى وص ــول ــه إلـ ــى مـطــار
ب ــن ع ـل ـ ُ
دم ـشــق ،نـقــل إل ــى الـقـصــر الجمهوري
حيث التقى األس ــد فــي خـلــوة مغلقة،
قـبــل أن يـجـتـمــع مــع نـظـيــره ال ـســوري
ول ـ ـيـ ــد املـ ـعـ ـل ــم ،ووفـ ـ ـ ــد م ـ ــن خ ــارج ـي ــة
البلدين.
إل ــى ذل ــك ،ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ج ــون كـيــربــي،
ّ
أمس ،إن جولة جديدة من املباحثات
الدبلوماسية قــد تـجــرى عقب نهاية
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،مـ ـق ـ ّـرًا ب ــأن ــه سـيـتـعـ ّـن
ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف إش ـ ــراك إي ـ ــران في
املحادثات بشأن انتقال سياسي في
سوريا.

وجدت فيها المجموعات
المسلحة مصدرًا لتمويل عملياتها
وتأمين احتياجاتها ،وعصابات اللصوص
تعاملت معها كـ«غنيمة محرزة» ال
تعوض .هذا ما آل إليه حال مستودعات
عشرات المؤسسات والمعامل ُ
ومخازنها التي إما أنها نهبت
الحكومية
ُ
بالكامل ،أو دمرت وأحرقت محتوياتها
قطعة قطعة
دمشق ــ زياد غصن
عـلــى عـكــس الـنـصـيـحــة االس ـت ـث ـمــاريــة الـقــائـلــة ب ـضــرورة
«توزيع البيض لتقليل املخاطر» ،فإن االنتشار الجغرافي
النسبي ملنشآت الدولة ومعاملها وتوزعها على مختلف
محافظات الـبــاد ،جعلها أكـثــر عــرضــة للنهب والسرقة
والتخريب خالل سنوات األزمة ،وإن كان بعضها قد سلم
بداية األمر من املصادرة باسم «الثورة» و«دولة الخالفة»،
فــإنــه لــم يسلم مــن الـعـصــابــات الـتــي تشكلت تـحــت رايــة
الـفــوضــى ،ووج ــدت فــي منشآت الــدولــة «غنيمة مـحــرزة»
يجب أال ّ
تفوتها.
وأك ـثــر مــا يـغــري فــي مـنـشــآت ال ــدول ــة ،إل ــى جــانــب خطوط
اإلنتاج واآلالت ومولدات الكهرباء وخزانات األمــوال ،تأتي
املستودعات واملخازن املليئة باملواد األولية وقطع التبديل
والسلع النهائية املنتجة ،الـتــي قــدرت قيمتها فــي أحيان
كثيرة بعدة مليارات من الليرات .فبحسب التقديرات األولية
لخسائر وزارة الصناعة ،والتي حصلت «األخـبــار» على
نسخة خاصة منها ،فإن قيمة املواد األولية التي تعرضت
للسرقة أو التخريب في ثماني مؤسسات صناعية منذ
بداية األزمــة ولغاية شهر أيــار املــاضــي ،بلغت نحو 52.6
مليار لـيــرة ،منها  36.8مليار لـيــرة فــي املؤسسة العامة
لألقطان 5.8 ،مليارات ليرة في املؤسسة العامة الهندسية،
و 3.8مليارات ليرة في املؤسسة العامة الكيميائية.
وتضيف تلك التقديرات أن األضــرار التي لحقت بالسلع
واملــواد الصناعية املنتجة في املؤسسات الثماني قدرت
قيمتها بأكثر مــن  25.9مليار لـيــرة ،منها  18.3مليار
ليرة في مؤسسة األقطان 3 ،مليارات ليرة في املؤسسة
الـهـنــدسـيــة ،و 1.1مـلـيــار لـيــرة فــي املــؤسـســة الكيميائية.

وبذلك تكون الخسارة األقسى هي في محصول القطن
الـخــام واملـحـلــوج ،إذ بلغت قيمة مــا تـعــرض منه للسرقة
والتخريب أكثر من  55مليار ليرة ،وهــذا هو أيضًا حال
مـحـصــول الـقـمــح ال ــذي كــانــت صــوامـعــه وأمــاكــن تخزينه
هــدفــا للنهب والـســرقــة مــن قبل أط ــراف مـتـعــددة ،أبــرزهــا
املجموعات والتنظيمات املسلحة على اختالف مرجعياتها
وشـعــاراتـهــا ،وعصابات اللصوص وأثــريــاء الـحــرب التي
استباحت املمتلكات العامة والخاصة .وفي أحيان كثيرة
كانت عمليات السرقة تجري بتسهيل وتواطؤ وتشجيع
من بعض العاملني املوالني للمجموعات املسلحة من جهة،
أو الطامحني إلــى الظفر بمكاسب مادية من جهة ثانية.
وه ــذا تــواطــؤ ال يستبعد حــدوثــه مـعــاون وزي ــر الصناعة
السابق ومدير مشروع التحديث الصناعي ،فؤاد اللحام،
«فالفساد مــوجــود قبل األزم ــة ،إذ كنا نسمع عــن حرق
مستودعات كاملة قبل اجــراء عمليات الجرد أو االنتهاء
منها وذلــك بغية إخـفــاء الـســرقــات .الـيــوم ونتيجة األزمــة
أصبح الوضع أسهل إلخفاء هــذا األمــر بسبب الفوضى
ال ـعــارمــة م ــن نــاح ـيــة ،وإم ـكــان ـيــة ت ـبــريــره بـحـجــة األع ـمــال
العسكرية والتدمير والتخريب من ناحية أخرى ،إضافة
إل ــى وج ــود سـبــب آخ ــر يـســاعــد عـلــى ح ــدوث ه ــذا األم ــر،
ويتمثل في تعاطف أو انتماء بعض العمال للمجموعات
املسلحة».
ويضيف اللحام أن عمليات السرقة «ال تجري لقطعة غيار
تحمل في كيس أو علبة كرتون صغيرة ،إنما هي غالبًا
ملواد أولية ومنتجات جاهزة وخطوط انتاج وآالت ،يحتاج
فكها ونقلها الى تجهيزات وتسهيالت ليس من السهل
تأمينها حتى تصل إلى هدفها املقصود .لذلك ال يمكن
نفي وجود تواطؤ في بعض الحاالت ،وليس جميعها .مع
اإلشارة إلى أن هذه الحوادث لم تكن محصورة باملنشآت
العامة فقط ،بل شملت أيضًا عددًا من املنشآت الخاصة».
لـكــن ذلــك اتـهــام لــم يــوثــق رسـمـيــا إلــى اآلن ،ال مــن جانب
املــؤسـســات الرقابية املعنية بمتابعة أداء جهات القطاع
الـعــام ،وال قبل املؤسسة القضائية التي لــم تشهد حتى
الـيــوم تحريك دع ــاوى جزائية بحق أشـخــاص محددين.
ووفق ما يؤكده مصدر في الجهاز املركزي للرقابة املالية
فإن «حجم األضــرار الكبيرة التي تعرضت لها املنشآت
واملــؤسـســات العامة خــال سـنــوات األزم ــة ،دفــع بالجهاز
إلى اقتراح تشكيل لجنة وزاريــة عليا تتولى مهمة العمل
على حصر األضرار وتحديد املسؤوليات ،ليصار الحقًا
إلــى اتخاذ اإلج ــراءات القانونية املناسبة ،ســواء بتحريك
الــدعــوى القضائية بحق جميع املتورطني أو بمنح بــراءة

ذمة للعاملني املسؤولني عن تلك املؤسسات واملستودعات،
والذين ال يتحملون أي مسؤولية فيما حــدث» .ويضيف
املصدر أن «رئــاســة ال ــوزراء وافقت مبدئيًا على تشكيل
لجنة من عدة وزراء لدراسة ملف األضرار ،التي تعرضت
لـهــا ال ـس ـي ــارات ال ـعــائــدة ل ـكــل ج ـهــة حـكــومـيــة ع ـلــى ح ــدة،
وتحديد املسؤوليات وتبرئة ذمم العاملني».

وضع مالي صعب
وفيما كانت املواد األولية والسلع املنتجة املسروقة تهرب
إلــى خ ــارج الـبــاد وتـبــاع بأبخس األث ـمــان ،كــانــت فرصة
استعادة مؤسسات الدولة وشركاتها بعضًا من عافيتها
ونشاطها االقتصادي تتضاءل إلى درجــة فقدان األمل.
وبـحـســب الــدك ـتــور الـلـحــام ف ــإن «أث ــر ه ــذه ال ـظــاهــرة على
الوضع املالي للمؤسسات الصناعية العامة يتباين حسب
حجم السرقة واألضــرار ،التي جرى تقديرها بنحو 366
مـلـيــار لـيــرة ســوريــة كخسائر مـبــاشــرة وغـيــر مـبــاشــرة،
إضافة لتوقفها عن اإلنتاج ،لكن قيمة الخسائر الحقيقية،
سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحجم ،هي أكبر بكثير مما
هو معلن اذا ما جرى احتساب قيمة اآلالت والتجهيزات
الـجــديــدة ،التي سيجري شــراؤهــا عوضًا عــن املــدمــرة أو
املسروقة في ظل ارتفاع سعر القطع األجنبي .وسيكون
أثر ذلك سلبيًا ليس فقط على الوضع املالي لهذه املنشآت
ً
(الصعب أصال ،حيث لم تعد تملك سوى األرض واملباني
املدمرة) ،بل على املوازنة العامة للدولة التي ستمول عملية
إعادة تأهيل وتشغيل هذه املنشآت ،إضافة لقيامها بدفع
رواتب العاملني الباقني فيها لحني تحسن الظروف وإعادة
ً
تأهيلها وتشغيلها مـسـتـقـبــا» .ولــذلــك يـنـصــح الـلـحــام
ب ـض ــرورة «اجـ ــراء دراسـ ــة جــديــة لـتـحــديــد م ــدى الـجــدوى
االقتصادية من إعادة تشغيل هذه املنشآت وفق نشاطها
ال ـســابــق ،أو تـحــولـهــا لـنـشــاط صـنــاعــي آخ ــر ي ـكــون أكثر
جدوى من نشاطها السابق».
وانطالقًا من املثل الشعبي القائل «أن تأتي متأخرًا خير
من أن ال تأتي» ،جاء قرار االتحاد العام لنقابات العمال،
وال ـق ــاض ــي بـتـشـكـيــل ك ـتــائــب ع ـمــال ـيــة مـسـلـحــة لـحـمــايــة
املـنـشــآت الـعــامــة مــن عمليات التخريب والـســرقــة ،ووفــق
ما يقوله رئيس االتحاد جمال الـقــادري لـ«األخبار» فإن
«الـكـتــائــب الـتــي هــي قـيــد التشكيل حــالـيــا ،ستتكون من
العاملني الراغبني باملساهمة في حماية مؤسسات الدولة
ومصدر رزقهم ،بمعنى أن االنتساب سيكون اختياريًا
ملن يرغب ولــن يكون إلــزامـيــا» ،مشيرًا إلــى أن استهداف
مؤسسات الدولة «لم يوفر الحجر أو البشر ،وبالطبع كل
ً
ما يمكن أن يدر ماال على اإلرهابيني».

مع «البعثيين» في بيروت
بتوقيع معاون األمــن العام ملجلس
ال ـ ــوزراء رح ـمــن عـيـســى ح ـســن ،حتى
إشعار آخر».
وكـ ــان قـ ــرار ال ـع ـب ــادي ،الـ ــذي أص ــدره
ق ـبــل أي ـ ــام بـتـعـيــن ع ـم ــاد ال ـخــرســان
أمينًا عــامــا ملجلس الـ ــوزراء وتفريغ
ّ
مهدي الـعــاق إلدارة مكتبه ،قد أثار
اعتراضات من كتل سياسية مختلفة.
كــذلــك ،أف ــادت مـصــادر أخ ــرى بتريث
الـحـكــومــة فــي تطبيق سـلــم الــرواتــب
ال ـج ــدي ــد ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ك ــان مجلس
ال ـ ــوزراء قــد قـ ـ ّـرر ،فــي  13مــن تشرين
ّ
األول ،تـعــديــل ســلــم ال ــروات ــب امللحق
ب ـ ـقـ ــانـ ــون رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظـ ـف ــي الـ ــدولـ ــة
والقطاع العام ،وتوحيد املخصصات
التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة
وتـقـلـيــص الـ ـف ــوارق بـيـنـهــم ،ع ـلــى أن
يطبق فــي األول مــن تـشــريــن الثاني
املقبل.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي أيـ ـض ــا،
أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب سـلـيــم
ال ـج ـب ــوري ض ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار الــدعــم
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق .وب ـعــد ل ـقــائــه في
مكتبه السفير األمـيــركــي سـتـيــورات

جــونــز ،أف ــاد ب ـيــان ص ــادر عــن مكتب
الـجـبــوري ،بــأنــه أثـنــى «عـلــى أي دعم
ي ـصــب ف ــي إس ـن ــاد الـ ـق ــوات الـعــراقـيــة
باملعلومات االستخبارية واإلسناد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح
وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ـ ـ ــذا الـ ــدعـ ــم،
والسـ ـيـ ـم ــا فـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي األنـ ـب ــار
وصالح الدين».
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع خالد
العبيدي ،عقب لقائه في مكتبه أمس
نـظـيــرتــه األمل ــان ـي ــة اورس ـ ــا فــونــديــر،
أنها دعت إلى أن «يكون هناك تعاون
م ـش ـت ــرك فـ ــي ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـع ـس ـكــريــة
للقضاء على إرهابيي داع ــش ،لكون
هؤالء اإلرهابيني يمثلون خطرًا على
أوروبا وأملانيا أيضًا».
ميدانيًا ،أعلن قائد «الحشد الشعبي»
ف ــي مـحــافـظــة األن ـب ــار ال ـفــريــق رشـيــد
ف ـل ـيــح ،أمـ ــس ،إن ـش ــاء «قـ ــوة ضــاربــة»
م ــن أب ـن ــاء امل ـحــاف ـظــة ،سـتــوكــل إليها
«مـهـمــات خ ــاص ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أنها
ستكون «فوجًا مرتبطًا بمقر الحشد
ّ
وتعد
الشعبي الرئيسي في األنـبــار،
قـ ــوة ض ــارب ــة ت ـت ـج ــاوز  500عـنـصــر

مــن أبـنــاء األن ـبــار» .وأوض ــح فليح أن
«ه ــذا ال ـف ــوج س ــوف ُيـنـشــأ م ــن خــال
سـ ـح ــب قـ ـ ـ ــوات م ـ ــن ج ـم ـي ــع األفـ ـ ـ ــواج
فـ ــي الـ ـحـ ـش ــد ،الـ ـت ــي ج ـ ــرى تــدري ـب ـهــا
وتسليحها وتجهيزها» ،الفتًا إلى أن
«التحالف الدولي مستمر في تدريب
عناصر الحشد الشعبي من عشائر
ً
األنبار ،فضال عن تقديم التجهيزات
العسكرية وبعض األسلحة».
مــن ناحية أخ ــرى ،أكــد فليح أن عدد
أبناء املحافظة املنضمني لـ«الحشد»
يبلغ  8000مقاتل ،موضحًا أن «هؤالء
موجودون في جميع مناطق األنبار
الخاضعة لسيطرة الـقــوات األمنية،
ومنها حديثة والبغدادي والعامرية
والخالدية والحبانية والكرمة».
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب ق ــائ ــد
«الحشد الشعبي» في األنبار اللواء
طــارق العسل ،أمــس ،بــدء إنـشــاء قوة
من  1000مقاتل من عشائر الرمادي،
الفتًا إلى أن هذه القوة «ستشارك في
تـحــريــر املــدي ـنــة وم ـســك األرض بعد
التحرير».
(األخبار)
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