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تقارير و حتقيقات

مرة أخرى

أزمـــة الـــوقـــود تـتفـــاقـم واحللـــول غـــائـبـــة
بغداد  /علي ياسني
تصوير  /نهاد العزاوي
فجـ ــأة ،ودون سـ ــابق إنـ ــذار ،بـل بال
مبـررات يحتج بـها املـنطق ،إلقـناع
املـواطن ،تتعرض أسعـار الوقود يف
بل ـ ــد ال ـب ـت ـ ــرول ،إل ـ ــى م ـ ــد وج ـ ــزر
كبيرين يف األسعار ،أسعار تشتعل،
وامل ــواطـن لـيــس مـن خـي ــار أم ــامه
سـوى الـرضــوخ ،وصبـره بــدأ ينفـد
ي ــومـ ـاً بع ــد ي ــوم! فق ــد وج ــد ه ــذا
املــواطـن البــاحـث ،نفـسـه ،بني مــد
سنـدان األسعـار العـاليـة ومطـرقـة
جـزر تفــاقم األزمـة اخلـانقـة الـتي
لم يجـد ،لهـا ،املسـؤولون حـالً إلى
اليوم ال يقـدمون سوى تصريحات
ووع ــود ومع ــاجلـ ــات ،كله ــا ت ــذهـب
أدراج الـريح ،لتـزيـد املـواطن يـأسـاً
وإحباطاً ،واستسالماً ،طوابير من
ال ـسـي ــارات والـب ـش ــر مـن ال ــرج ــال
وال ـنـ ـ ـس ـ ـ ــاء بل ح ـت ـ ـ ــى األطفـ ـ ــال،
يـتزاحـمون ويـشتبـكون عـلى إيـقاع
رصــاص رج ــال احلمــايــة األمـنيــة
عـنـ ــد مـ ــداخـل مح ـط ـ ــات تعـبـئـ ــة
الوقود يف العاصمة بغداد.
ح ـ ــاولــت وزارة ال ــنف ــط م ــن خالل
رفـع أسـع ـ ـ ــار الـ ـبـ ـن ـ ـ ــزي ــن وت ـ ـ ــوزيـع
(كـ ـ ــابـ ـ ــونـ ـ ــات) ،ال ــنف ــط األب ـي ــض
وقـنـ ــانــي الغ ـ ــاز علـ ــى املـ ــواطـنـني،
تخفـيف وطــأة األزمــة واحل ــد من
ارتـف ـ ـ ــاع األسـع ـ ـ ــار ،وشـل نـ ـ ـش ـ ـ ــاط
الـســوق الـســوداء وتعـطـيل حــركــة
"البـحارين" واجلـوالني ومحـتكري
مخـزونـات الـوقـود لـشتــاء سيكـون
على األبواب!
إال إن هـ ــذه احملـ ــاولـ ــة ومحـ ــاوالت
أخرى سابقـة ،زادت األمور تعقيداً
وأشـعلت األسعـار لهـيبـاً! ،فمـا هي
األسباب والدواعي احلقيقية وراء
هــذه األزمــة املـتف ــاقمــة؟! هـل هي
عمليـات التخريـب اإلرهابيـة التي
تـط ــول بعـض املـن ـشــآت وخـطــوط
انـ ـ ــاب ـي ــبه ـ ـ ــا ،أم انقـ ـطـ ـ ــاع ال ـت ـيـ ـ ــار
الـكه ــرب ــائـي ،أم س ــرط ــان الف ـس ــاد
الذي أخذ يـنخر بأكثر مـؤسساتنا
احلك ــومـي ــة ،أم أن هـن ــاك اسـب ــابـ ـاً
غيـر مــرئيـة وال معـروفــة وال يعلم
بهــا أحــد إال ال ــراسخــون يف ثــروة
البترول ومشتقاته؟.
(املــدى) جتــولـت يف ش ــوارع بغــداد
وزارت عـدداً من محطـات التعبـئة،
والــتقـت مـ ــواطـنـني ومـ ــواطـنـ ــات،
للـ ــوق ـ ــوف علـ ــى طـبــيعـ ــة األزمـ ــة،
أسبــابهــا وآثــارهــا ،ومــا إذا كــان يف
األفق من فرج وشيك.
واجه ـت ـنـ ـ ــا أث ـن ـ ـ ــاء أداء مه ـم ـت ـنـ ـ ــا
الـصحفيـة لتغـطيـة مـوضـوع أزمـة
الـوقـود ،صعـوبـة االتصـال هـاتفيـاً
بـ ــاملعـنـيـني مـن أولـي األمـ ــر ،عـ ــدا
ذلـ ــك ،فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ب ـع ـ ـ ـ ــض اإلداريـ ـ ــني
الـع ـ ـ ــامـلــني يف بـعـ ــض مـح ـ ـط ـ ـ ــات
الـتعـبـئـ ــة وبخ ــاصـ ــة احلك ــومـي ــة،
رفـ ـض ـ ـ ــوا اإلدالء ب ـ ـ ــأي تـ ـصـ ـ ـ ــريح،
م ـ ــدعــني ان ذلــك يجــب أن يـك ـ ــون
عبر موافقة إعالم الوزارة.
إذن ،ج ــولـتـن ــا ه ــذه ،ك ــانـت تـبحـث
عــن م ـ ــدى الـ ـض ـ ــرر الـ ـ ــذي يلـحق
بـاالقـتصـاد الــوطني واملــواطن من
جـ ـ ـ ــراء هـ ـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ،وم ــن هـ ـ ـ ــو
املستفـيد األول منهـا؟ وهي حتكم
قبضتها على حياتنا.

رأي الوزارة

يق ــول الـنـ ــاطق اإلعالمـي ع ــاصـم
جه ـ ــاد يف تـ ـصـ ـ ــريح لـ(امل ـ ــدى) :إن
أسـب ــاب شح ــة (الغــاز ال ـس ــائل) يف
الع ــاصـمـ ــة بغ ــداد ج ــاء إث ــر غـلق
املنفــذ التــركي (إبـراهـيم اخلـليل)
مـن قبل السلطات التـركية لوجود
عملـيات عسكـرية وألكثـر من شهر
عــرقل وص ــول الكـميــات املـتعــاقــد
عليها بـني وزارة النفط والشـركات
الـت ــركـي ــة والـتــي تع ــد مـن ال ــدول
املوردة الرئيسة للغاز.
اسـتهــداف أنــابـيـب نـقل الغــاز مـن

قـبل اجلـم ــاع ــات امل ــسلح ــة فــضالً
عـن الــتلـكـ ــؤ احل ـ ــاصل يف املـ ــرفـ ــأ
اجلنــوبي بـسبـب أعمـال الـصيـانـة
يف املصـايف اجلنـوبيـة ضمن خـطة
الوزارة ومن املـتوقع االنتهـاء منها
منتصف آب.
وأضـ ــاف أن اســته ـ ــداف مح ـطـ ــات
(تــركيــز الغـاز الــشمــالي) مـن قبل
املـسـلحني أدى إلـى شحـة املـادة يف
الـبالد وال ــذي ك ــان يـنـتج كـمـي ــات
كـبـي ـ ــرة تغ ـطـي جـ ــزءاً كـبـيـ ــراً مـن
احـتيـاجـات البالد وبـرغم الـنقص
احلاصل فإن الوزارة تعمل جاهدة
وبــالتنـسيق مع اجملـالـس البلـديـة
لـت ــوزيع م ــادة الغ ــاز بعــدال ــة علــى
املواطنني.

داخل محطة تعبئة

استـقبـلنـا مــوظف محـطــة تعـبئـة
الوزيرية املؤجرة "فيصل غازي ،يف
مكتبه ،فـانقطع التـيار الكهـربائي
فـعـلـق ق ـ ـ ــائـالً :أال ت ـتـفـق مـعــي أن
انقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي أحــد
أسـب ــاب أزم ــة ال ــوقـ ــود الع ــام ــة يف
الـبالد؟ طبع ـاً نحن نعـالج حـاالت
االنقـطــاعــات الـيــومـيــة املـتكــررة،
ب ـ ــال ـتــي لــم تـكــن هــي ال ـ ــداء!
أعـني املــولــدة ،علــى ايــة
ح ـ ــال ،فـ ـ ــإن محـ ـط ـت ـن ـ ــا
تـع ـمـل مــن الـ ـ ـس ـ ـ ــادس ـ ـ ــة
صـبـ ــاح ـ ـاً إلـ ــى الـثـ ــامـنـ ــة
مـســاءً ،وتــزويــد محـطـتنــا
مبعــدل ش ــاحنـتني ي ــومي ـاً،
ه ـ ـ ــذا إذا ك ـ ـ ــانــت الـ ـظ ـ ـ ــروف
األمـنيــة طـبيـعيــة ،وعــادة مــا
تــزود محـطـات املـركـز (مـركـز
العاصمة بغـداد) بهذه الكمية
ال ـت ــي تع ـت ـم ـ ـ ــد علـ ـ ــى س ــمعـ ـ ــة
احملـ ـط ـ ــة يف ال ـ ــوزارة م ــن خالل
تقارير التـفتيش والزيارات التي
يقوم بها مسؤولو وزارة النفط.
وعــن تخفـيف ح ــدة األزم ــة أش ــار
(فيصل):
أرى أن الــزيــادة يف ع ــدد محـطــات
التعـبئــة والتـوزيع سـيخفـف منهـا
كـثـيـ ــراً ،وذلـك للـ ــزيـ ــادة الـكـبـيـ ــرة
احلـ ــاصل ــة يف ع ــدد ال ـسـي ــارات يف
الـشـارع العـراقـي ،كمـا أن محـاربـة
الـسـوق الـســوداء والقـضـاء عـليهـا
سيكون له دور يف هذا االجتاه.
وك ــذب (فيـصل) ،الـشــائعــات الـتي
تـق ـ ـ ـ ـ ــول أن بـعـ ـ ــض مـح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوالت
الـ ـشـ ــاحـنـ ــات تـبـ ــاع إلـ ــى مـ ــروجـي
ال ـس ــوق ال ـس ــوداء مـن (الـبح ــارة)
وأمثــالهم ،مـؤكـداً :أن أيـة شـاحنـة
تخـرج من املستـودع يرافقهـا حتى
تف ـ ــريغ ح ـم ـ ــولــته ـ ــا يف احمل ـط ـ ــة،
مشرف حكومي من وزارة النفط.
ويـضيف املــوظف أحمــد داود عبـد
الـع ـ ـ ــامـل يف احمل ـ ـط ـ ـ ــة نـفـ ـ ـسـه ـ ـ ــا:
التعـبئـة يف مـحطـتنـا ال تــستغـرق
سـوى ساعتني ،تزيد أو تقل حسب
ال ـظ ـ ــروف ،وأح ـي ـ ــانـ ـ ـاً ي ـ ـس ـت ـطــيع
امل ــواطـن أن يعـبـئ خ ــزان سـي ــاراته
خالل دق ــائـق معـ ــدودات ،إذ تك ــون
احملطـة فارغـة ،وهذا مـا حصل يف
محطتنا ألكثر من مرة.
ويعـ ـ ــود (ف ـيـ ــصل) ،ل ـيـ ـ ـشـ ـ ــارك ـنـ ـ ــا
احل ـ ـ ــدي ــث ح ـ ـ ــول ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة بـ ـيـع
الـبـنـ ــزيــن عل ـ ــى أرصفـ ــة الـ ـسـ ــوق
السـوداء قـائالً :إن بـعض أصحـاب
املـ ـ ــرك ـب ـ ـ ــات ،يع ـب ـئـ ـ ــون خـ ـ ــزانـ ـ ــات
سياراتهم لـغرض بيع البنزين ،ثم
يـ ــذهـبـ ــون إل ـ ــى مح ـطـ ــات أخـ ــرى
لـلـغ ـ ـ ــرض نـفـ ـ ـسـه ،إنـه ـ ـ ــا ل ـيـ ـ ـســت
ظ ـ ــاهـ ـ ــرة ،إنه ـ ــا أص ــبح ــت مه ـن ـ ــة
لـألسف ،متـأل أرصف ـ ــة ش ـ ــوارع ـن ـ ــا
وساحاتنا!

خمس ساعات انتظار!

املـ ـ ــواطــن ح ـ ـســن عـ ـ ــدنـ ـ ــان قـ ـ ــال:
انـت ـظـمـت يف ال ــدور مـن ال ـس ــاع ــة

ازمة الوقود يف تفاقم مستمر  ..يف بغداد واحملافظات

م ــثل ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ـ ــائع ـ ــات ألن أي ـ ــة
شـاحنـة تـتجه بحمـولتهـا إلـى أيـة
محطـة أهلية أو حكومـية يرافقها
مـشرف يتأكد من تفريغ الشاحنة
من حمولتها كاملة.

بعيداً عن العنف الطائفي

الـسـادســة صبـاحـاً ،واآلن الـسـاعـة
احل ــادي ــة عـ ـش ــرة ،ولـم ي ــأت دوري
للتعبئة ،أي إنني دفعت حتى اآلن
خـم ــس سـ ــاعـ ــات مـن عـمـ ــري مـن
أجل بضعة لترات من البنزين!
لـكــن املـ ـ ــوظف (ف ـيـ ــصل) ،تـ ـ ــدخل
ليــوضح قــائـالً :إنن ــا اليــوم بــدأنــا
بــالـتجـهيــز يف الـســاع ــة التــاسعــة
والـنـصف ،ألن شــاحـنــة الـتجهـيــز
وصلــت م ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرة ،إذن مـ ـ ــا ذنــب
احملـ ـط ـ ـ ــة إذا ج ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــواطــن مــن
ال ـســاعــة اخلــام ـســة أو ال ـســادســة
صباحاً.

قتلتنا البطالة

امل ـ ــواطــن رع ـ ــد ح ـ ـســني عل ـ ــى24 ،
عـامـاً ،أحـد بـاعـة بنـزين الـرصيف
قرب محطة الـوزيرية حتدث إلينا
بحـســرة وألم بـالقـول :مــاذا نفعل
نحن الشـباب العـاطلني يـا أخي؟!
لقـد حـاولـت العـمل يف مـؤسـسـات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة وبـ ـ ــاءت كـل محـ ـ ــاوالتــي
بـالفشل وعـود ومراجعـات وتقدمي
ملفــات ،ومـن ثم قــذفـتنـي احليــاة
حتـت شمـسهــا الـالهبــة علــى هــذا
الـرصيف ،ألبيع البـنزين كـي أحيا
أنا وعائلتي.
وه ــذه مهـنـتـي ،اآلن ،مـنهــا أك ـسـب
قوتي اليومي ،أشتري البنزين من
اصحــاب ال ـسـيــارات وأحـيــان ـاً مـن

ب ـعـ ـ ـ ــض س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الــصهـ ــاريج ،اشـتـ ــري العـ ـش ــريـن
ل ـت ـ ـ ــراً بـ( )12أو ( )13ألـف دي ـن ـ ـ ــار
ألبيعها ،وهذا سعرها اليوم بـ()15
ألف ديـنـ ــار ،كـثـيـ ــر مـن الـ ـشـبـ ــاب
العـ ــاطلـني عــن العــمل ميــتهـنـ ــون
بيع البـنزين علـى الرصـيف ،انظر
إل ـ ـ ـ ــى اجل ـ ـ ـ ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،أولـ ـئــك
ال ـشـب ــاب كلهـم يـبـيعــون الـبـنــزيـن
وه ـنـ ـ ــاك نـ ـ ـسـ ـ ــاء ال ي ـتـ ـ ــرددن مــن
مـزاولـة هــذه املهنــة الطـارئـة علـى
حـايتنا العراقـية ،نحن أبناء وطن
الـبـتـ ــرول ،نـبــيع الـبـنـ ــزيــن بهـ ــذه
الطريقة!
س ــائق ال ـشــاحـنــة إبــراهـيـم كــاظـم
بـ ـ ــرهـ ـ ــان ،كـ ـ ــان ي ـن ـتـ ـظ ـ ـ ــر تف ـ ـ ــريغ
شـاحنته يف خزانات محـطة تعبئة
القـ ـ ــاه ـ ـ ــرة يقـ ـ ــول :إن أحـ ـ ــد أهــم
أسـبـ ــاب األزمـ ــة ،كـمـ ــا أرى ،هـ ــو أن
مـستـودعــات التعـبئـة يف الـدورة أو
الكـائنـة منـها يف الـكرخ ،غـالبـاً ما،
متـتنـع عن تــزويــدنــا بــاملـنتــوجــات
الـتــي تغـ ــذي مح ـطـ ــات الــتعـبـئـ ــة
بـاملـشتقــات النفـطيـة ،ممـا يفــاقم
حــدة األزمــة احلــالـيــة ،ميـتـنعــون
بــذريعـة عـدم تـوفـر املـنتـوجـات يف
املـ ـسـتـ ــودعـ ــات ،ويـتـم تـ ــوزيـع أربع
سـيـ ــارات للـمحـطـ ــات احلك ــومـي ــة
وأحيـانـاً أكثـر ،يف حـني يتم تـزويـد
احمل ـط ـ ــات األهلـيـ ــة املـنـتـ ـشـ ــرة يف
بغداد  -بسيارة واحدة فقط.
وعن بـيع كـمي ــات من الــوق ــود من
بعـض الشـاحنـات أكد قـائالً :أنفي

صـاحب سيـارة تاكـسي ،طلـب عدم
ذك ـ ـ ــر اس ــمه ،ي ـب ــيع وق ـ ـ ــود خ ـ ـ ــزان
سيـارته جهـاراً علـى أحد األرصـفة
يق ــول :نـتــيج ــة لـت ــردي األوض ــاع
األمـنيــة يف الـبالد ،وبــروز ظــاهــرة
العنف الطـائفي ،وجدت ،من أجل
أن أحــافـظ عل ــى حي ــاتي ،ان أبـيع
الـبـن ــزيـن هـن ــا ،ب ــدالً ،مـن أن أظل
أدور يف شـ ـ ــوارع العـ ـ ــاص ـمـ ـ ــة وأنــت
تع ــرف "ال ــدنـي ــا م ــو أم ــان"! أزاول
عــملـي ـ ــة الـبــيع ي ـ ــومـيـ ـ ـاً ،بع ـ ــد أن
أحـ ـصـل عل ـ ـ ــى أربعــني ل ـتـ ـ ــراً مــن
البنـزين من محطات التعبئة وقد
أبيع يف بعض األيام  80لتراً!!

طباخات نفطية

املـواطنـة أم ماهـر حتمل "جلكـاناً"
فـارغاً أمـام محطـة تعبئـة الشعب،
مت ــأهبــة بـحم ــاس لنـيل حـصـتهــا
من النفط األبيض تقول:
بعـد أن بلغ سعر قنيـنة الغاز ()18
ألف ديـنـ ــار أو أكـثـ ــر ،جلـ ــأنـ ــا إلـ ــى
استخــدام النـفط األبـيض لـطهي
وج ـبـ ـ ــات الـ ــطعـ ـ ــام يف ال ـب ـيــت ،إن
زوجـي م ــوظف ب ـسـيـط وع ــائلـتـنــا
كـبيــرة ،وأسعــار الغــاز ال يحتـملهـا
دخلـن ــا احمل ــدود ،فــضالً عــن ذلك،
فــإن تعـبـئــة القـنـيـنــة هــذه األيــام،
مشكوك جـداً يف أمرها ،أنا اعتقد
أن ـنـ ـ ــا ال نحـ ـصـل عل ـ ــى أك ـث ـ ــر مــن
نـ ــصف قـ ـ ــدرته ـ ــا االس ـت ــيع ـ ــاب ـي ـ ــة
ف ـ ــالقـنـيـنـ ــة تــنف ـ ــد خالل أسـبـ ــوع
وأحياناً أقل.
وحـت ـ ــى احل ـص ـ ــول عل ـ ــى الــنفــط
األبيـض ،هنـا ،ال يـأتي بـالهني ،بل
يحـتاج إلى سـاعات انتظـار طويلة
وع ـن ـ ــاء ك ـب ـي ـ ــر يف ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى
احملـطة ومن ثم العـودة إلى البيت
هذا قدرنا وماذا نفعل؟!

مطعم راوندوز والغاز!

صــاحـب مــطعـم راونــدوز يف شــارع
الــسع ــدون امل ــواطـن ف ــالح ح ـسـني
يـ ـتـحـ ـ ـ ــدث ع ــن أسـعـ ـ ـ ــار وجـ ـبـ ـ ـ ــات
مـطعمه قـائالً :يف اآلونــة األخيـرة
ومع تفــاقـم أزمــة الــوقــود ،صــرنــا

نــشت ــري قنـينــة الغ ــاز من الـســوق
السـوداء بـ( )18الف دينار وأحيـاناً
بـ(عـ ـ ـش ـ ـ ــريــن) ألـف دي ـن ـ ـ ــار ،ه ـ ـ ــذه
األسع ــار ألقـت بــظالله ــا عل ــى كل
األسع ــار يف ال ـس ــوق ،مبـ ــا يف ذلك
املـط ــاعـم ،أج ــور العـم ــال ارتفعـت،
أجــور اخلـضــراوات ونـقلهــا أيـض ـاً
ارتـفع ــت كل ذلـك جـعل ـنـ ـ ــا ن ـ ـ ــرفع
أسعــار وجبـات مـطعـمنـا ،يف العـام
 1997كـن ـ ــا نـبــيع وجـب ـ ــة ال ـ ــرز مع
(املـرقــة) بـ( )750دينـاراً أمــا اليـوم
فـنـبـيع الــوجـب ــة نفــسهــا بـ()2000
ألفي ديـنار وقـس على ذلـك أسعار
بقية الوجبات!!

ضرر مباشر

وعـن آثــار األزم ــة علــى االقـتـصــاد
الـوطـني أكـد لنـا خـبيـر اقـتصـادي
بالقول:
تتـميـز املــشتقــات النفـطيـة بـأنهـا
ل ـي ـ ـســت سـلع ـ ـ ــة مج ـ ـ ــردة ،بل هــي
بـضاعـة محوريـة تنعكـس حركـتها
عل ــى غ ــالـبـي ــة بـض ــائع وخ ــدم ــات
وحـركـة االقـتصـاد الـوطـني بـشكل
مبـاشـر ،فـلم يعـد الـبنـزيـن ،مثالً،
يف حيــاتنــا اليــوميـة مجــرد سلعـة
إلدارة محرك الـسيارة ،وإمنا ،البد
أن نـت ــابع انـعكــاس ــات أي تغـيــر يف
سع ـ ــره عل ـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة ال ـنـقل بــكل
تفـاصيلهـا ،ما يـتعلق منهـا ،مثالً،
بـنقل املــواطـن مـن داره إل ــى محل
عـمـله ،ك ـ ــذلـك نـقل املـنــتج ـ ــات أو
مح ــاصـيل الـفالح مـن أرضه إل ــى
"الـعلـ ـ ــوة" ومــن ثــم نـقل ال ــبقـ ـ ــال
احملــاصيل نفـسهــا من العلـوة إلـى
سـ ــوق املف ــرد ،ي ـض ــاف إلـيه ــا نـقل
البـضــاعــة نفــسهــا بــاملفــرد وعلــى
أيـدي املـستـهلكني مـن السـوق إلـى
الـدار ،وهـذا مــا ينـسـحب علــى كل
املنتجات والـبضائع واخلـدمات يف
كل م ــرافق احلـي ــاة ،إذن ال يـنـبغـي
أن نـنـتـظ ــر مـن ارتف ــاع سع ــر لـت ــر
البـنزين تـأثيره علـى النقل فقط،
بل ي ـن ـ ــسح ــب علـ ـ ــى سع ـ ــر ك ــيل ـ ــو
الطمـاطم ومعـاينـة الطـبيب ،وكل
الفعــاليــات االقتـصـاديــة للـسـوق.
إذن هـنـ ــاك ضـ ــرر مـبـ ــاشـ ــر ومـ ــؤذ
لـالقتـصــاد الــوطـني جــراء ارتفــاع
أسعـار املشتقـات النفطـية  -فضالً
عــن شحــتهـ ــا وبـيـعهـ ــا يف الـ ـسـ ــوق
الـس ــوداء ،كمــا يحـصل يف الـشــارع
العراقي حالياً.

هل ختتفي مـوديالت املالبـس احلديـثة
من األسواق ؟
بغداد /صايف الياسري

امل ـ ــوض ـ ــة هــي اخــت ـ ــراع ع ـتــيق يــتج ـ ــدد
بـتج ــدد اإلنـت ــاج الـصـن ــاعـي للـمالبــس
ومواد التجميل والعـطور فاملصانع ودور
األزيــاء بحــاجــة إلــى تـســويق بـضــائعهــا
وهي البـد لهـا مـن تغييـر هـذه الـبضـائع
بني حني وآخر لـتضمن رواجهـا ،وهناك
دور أزي ـ ــاء ع ـ ــاملــي ـ ــة ت ـ ـســتخ ـ ــدم خــب ـ ــراء
مـتخـصـصـني لـتـصـمـيـم منــاذج تـتجــدد
دائمـاً وقـد تعـود إلـى حقب سـالفـة ،كمـا
تستخدم وسائل إعالم متطورة للترويج
لبـض ــائعهــا وتــوظف حــسنــاوات وجنــوم
س ـي ـنــم ـ ــا وتـكـلف م ـ ــؤسـ ــس ـ ــات دع ـ ــاي ـ ــة
وفــضـ ــائـيـ ــات وصـحف ومـجالت بـن ــشـ ــر
إعالن ـ ــات عــن ب ــض ـ ــائـعه ـ ــا ،وامل ـ ــرأة هــي
الـزبــون األول املقـصــود بهــذه اإلعالنـات
ثم املـراهقـون ،وهـؤالء يجـدون أنفـسهم
مـتخلفـني إذا لم يـسـايـروا املـوضـة ،لـذا
تـرى مالبسهم وأزيـاءهم تتغـير كل حني
بح ـسـب اإلعالن ــات الـتـي تـن ـش ــره ــا دور
األزياء ومصانع املالبس اجلاهزة.
الــسيــدة ن ــوال عب ــد الكــرمي مــدرســة يف
إحدى إعـداديات بغداد تقـول إن متابعة
بوتيك لبيع املالبس النسائية  ..يف منطقة الكرادة  -بغداد

املوضـة جزء مـن حياتهـا وإنها تـشعر إذا
مــا تـخلفـت عـن هــذه املـت ــابع ــة بقـصــور
يـجعل اآلخــريـن ينـظــرون إلـيهــا نـظــرة
ق ــاصـ ــرة وبخ ــاصـ ــة تلـمـيـ ــذاته ــا وه ــذه
املتـابعـة تـكلفهــا أكثـر مـن نصـف راتبهـا
شهرياً.
الطــالب اجلـامعـي زهيــر عبـد الـرحـمن
يقول إنه يجـد نفسه يف متـابعة املـوضة
وتغيير أزيائه وطريقة حالقة شعره.
أصحــاب احمل ــال لهـم وجهــات نـظــرهـم،
فهم يـرون أنهـم يتعـرضـون إلــى خسـائـر
جـسـيمــة عنـدمـا تـتغيـر املـوضــة وتبقـى
بضائعهم السابقة كاسدة.
الــسي ــد نبـيل محــسن صــاحـب محل يف
شــارع النهـر قــال :تعــرضت إلـى خـسـارة
كـبيــرة حني تـغيـرت األزيـاء وزاد الـطـلب
علـى الـبنـطلــون النـســائي بـدل الـتنـورة،
ك ـ ــذلـك زاد ال ــطلــب عل ـ ــى ال ــش ـ ــال وقل
الطلب على مواد التجميل.
ال ـسـيــدة جــواهــر ك ــرم علـي م ــوظفــة يف
وزارة العدل ترى أن مـتابعة املـوضة بذخ
وطـي ــش وأن بـ ــاإلمك ــان االكــتف ــاء ب ــزي

محــت ـ ـشــم يف ه ـ ــذه ال ــظ ـ ــروف لــتج ـ ــاوز
اإلشكاالت املتعلقة بهذا املوضوع.
الطـالبـة اجلــامعيـة شـيمـاء هـاشم تـرى
أن مـت ــابع ــة (امل ــوضـ ــة) حق شخـصـي ال
ميـلك أح ــد مـنـعه وأنه يـضــيف للـم ــرأة
جماالً وأناقة تسعى إليها غريزياً.
هك ــذا تـفق ــد (امل ــوض ــة) قـ ــدرتهـ ــا عل ــى
ت ـس ــويق األزيــاء اجلــديــدة ،وتـتجه إلــى
تـسويق األزيـاء احملتشمـة متامـاً نسـائياً
ورج ــالـيـ ـاً ،وهـ ــذا يكـبـ ــد مح ــال األزي ــاء
خسائر لم تكن باحلسبان.
أزي ــاء األطفــال هـي األخ ــرى وضعـت يف
مــيـ ـ ــزان خـ ـ ــاص ي ـ ـس ــتج ـيــب لـ ــشـ ـ ــروط
االحــتـ ــش ـ ــام ،وق ـ ــد اض ــطـ ـ ــرت العـ ـ ــوائل
العــراقـيــة إلــى مــراعــاة هــذه ال ـشــروط،
كــذلك اضـطــرت احملــال الـتجــاريــة إلــى
االلتزام بنوعية البضائع املقبول.
هكــذا لم يعــد للمـوضـة وجـود يف املـدن
العـ ــراقـيـ ــة ولــم تعـ ــد الـن ـ ــاس تفـكـ ــر يف
مسايرتهـا ،كما لم تعد احملـال التجارية
واألسواق تعـرض أزياءً مبـتكرة معـرضة
نفسها للمخاطر واخلسائر.
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نقطة ضوء

عتاب مرير عىل الصحافة
قبل فتـرة وعلى صفحات (املدى) طالبت
الـصحـافـة العــراقيـة بــالصـراحــة التـامـة
بـكـ ـشـف احلق ـ ــائق أم ـ ــام امل ـ ــواطـنـني مل ـ ــد
جسـور الثقة معهم يف ظل الـدميقراطية
القائمة .كلنـا يسمع ما يدور على ألسنة
امل ـ ـ ــواط ـنــني يف الـلـق ـ ـ ــاءات واجلـلـ ـ ـس ـ ـ ــات
اخل ــاص ــة وحـت ــى يف ال ـش ــارع عـن ف ـس ــاد
إداري يــصعـب ت ـص ــديـقه .ف ــأيـن الــصح ــاف ــة
الـطليعيـة من ذلك؟ وأسـأل نفسي أيـضاً عن
األسـبـ ــاب الـتــي جتعـل صحـ ــافـتـنـ ــا بع ــضهـ ــا
مـك ـمــم األف ـ ـ ــواه وال ـبـعـ ــض اآلخ ـ ـ ــر يـه ـم ـ ــس
بعمـوميـات علـى
اسـ ـ ـ ـت ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
د /محمود أحمد
والثـالـث يتنـاول
عـل ـ ـ ــى اخلـف ـيـف
حق ــائق صغـيــرة
ثانوية.
الــبعــض ي ـ ــرجح
ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف م ـ ـ ــن
املـافيـات القـادرة
علـى تـدميـر أيـة
ص ـحـ ـ ـيــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
بـ ــورصـ ــة ت ـ ــوزيع
ال ـصـحف وعـن ــد
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
يستخدم أسلوب
ال ـ ـ ـتــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ــالقـتـل .بعــض
الـصحف تـبتعـد
ع ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ــف
احلـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــق
ب ـ ـ ــذريع ـ ـ ــة أنهـ ـ ــا
معتدلة ونهجها
هو جمع الشمل
 اجلـ ـ ـ ـمــع ب ـ ـ ــنياحلق والباطل!!
البعـض اآلخر -
كـ ـم ـ ـ ـ ــا يـق ـ ـ ـ ــال -
يقـب ــض مق ـ ــابل
الـ ـ ـ ـص ـ ـمـ ــت عـ ــن
احلـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وحتـويل األنظار
ناحية أخرى.
هل مـن املعقــول
أن تنــزلق بعـض
ح ـ ـ ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ
الع ــراقـي ــة ،ه ــذا
املنـزلق املؤسف؟
يـب ـ ــدو أنهـ ــا قـ ــد
سقطت يف وهدة
الـسلـبيـة القـاتلـة والال ابــاليـة املـدمــرة .ولن
ينـتشلـها مـأزقهـا هذا غـير هـزة عنيـفة يـكون
الـشعب فاعلهـا .حينذاك فـقط ستنهض من
كـب ــوته ــا لـتـمـ ــارس حقه ــا الـطـبـيعـي م ــؤدي ــة
واجــبهـ ـ ــا الفـعلــي جت ـ ــاه امل ـ ــواطــن الع ـ ــراقــي
املــظل ــوم .مـن أول واهـم واجـب ــات الــصح ــاف ــة
الع ــراقيــة هــو عــدم الــسك ــوت عن قــول كـلمــة
احلق وكـ ـشـف احلقـ ــائـق بال مـ ــواربـ ــة وفــضح
االنحرافات  -كبيرة وصغيرة.
يتسـاءل الشعـب بحرارة عن غـياب الصحـافة
ودورهـ ـ ــا يف كـ ـ ــشف املـ ـ ــرع ـبـ ـ ــات ال ـت ــي تفـ ـ ــوق
بـ ــوطـ ــأتهـ ــا املفـخخـ ــات .جـ ــاء يف نـ ــدوة علـ ــى
فضـائيـة رصينـة ومـوثـوقـة أن مسـؤوالً كبيـراً
من كـتلــة معـينــة وهــو عـضــو يف البــرملــان قــد
ثـبتـت علـيه وبــاألدلــة الــدامغــة ســرقــة مئــات
املاليـني من الدوالرات .وعنـد محاولـة أجهزة
ال ـن ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة ووزارة الـع ـ ـ ــدل رفـع احل ـ ـص ـ ـ ــان ـ ـ ــة
ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة عــنه إللق ــاء القـبــض علـيه،
تغـيـب ن ــواب تلـك الكـتل ــة عـن اجلل ـس ــة ولـم
يـك ـت ــمل ال ـنـ ـصـ ـ ــاب وخـ ـ ــاب فـ ـ ــأل ال ـنـ ـ ــزاهـ ـ ــة
والع ــدال ــة .ألــم يكـن مـن واجـب الــصح ــاف ــة
الكتـابـة عن هـذا املـوضـوع والكـشف عـن اسم
ذلك النـائب والكـتلة الـداعمـة له؟ علمـاً بأن
النــاس البـسـطـاء يف الـشــارع يعـرفــون االسم
والكـتل ــة ،وبقـي ال ـس ــارق طلـيق ـاً .ألـيــس مـن
املعـيـب عل ــى الــصح ــاف ــة غــض ال ـط ــرف عـن
فـضــائح تــزكم األنـوف وممـارسـات ال وطـنيـة
وال أخـالقيــة وال إنـســانيــة! الــواجـب يتـطـلب
من الـصحـافـة فــرز الغـث من الــسمـني داخل
املعترك السياسي واملالي واإلداري .وإن كانت
ال ــصحـ ــاف ـ ــة عل ـ ــى علـم ب ـ ــالف ـضـ ــائـح وتلـ ــزم
الـصمـت عنهــا فتلـك خيـانـة لألمـانـة وخـرق
ملبــادئ مـهنــة الـصحــافــة وتخـلٍ عن امل ــواطن
وهــو يف محـنته .وإن كــانت ال تعــرف وال تعي
وال ت ـسـمع فهــذا دلـيل ق ــاطع عل ــى تخـلفهــا
وعجزها!
يف صـحف الع ــالم املـتق ــدم تبــادر الـصحـيفــة
إلـى إرسال مخـبريهـا ومعتـمديـها ومحـرريها
لـلبـحث عـن صحــة همـس وصل إلـى سـمعهـا
عن حــدث معني أو شخـصيـة معنـويــة ليكـون
لهـا قـصب الـسبق يف كـشـف احلقيقـة إن كـان
الهمـس صـادقـاً .وال دخــان عنـدنـا بـدون نـار،
ح ـيــث يـ ـ ــدور عل ـ ــى افـ ـ ــواه بع ــض ال ـن ـ ــاس أن
مـســؤوالً مــالي ـاً اعتــرض علــى صــرف نثــريــة
شـخصيـة وزاريـة ،يف املـنتهيـة واليتهـا ،بـسبب
ال معق ــولـيـته ــا .ف ــال ـسـي ــد ال ــوزي ــر يـط ــالـب
بصرف قيمـة خمسمائـة كارتونـة عصير راني
وخمسة كيلوغرامات من الهيل!
أن ــا ال أدري هل ل ــذلك الــوزيــر "مـضـيف ابـن
هــذال؟" ليـسـتهلك هــذه الكـميــة الكـبيـرة يف
قهوة ضيـوفه؟ وهل يعجز من كـان راتبه عدة
آالف مـن الدوالرات شـهريـاً عن تـسديـد ثمن
مالئح كرمه الطائي؟
الصحـافـة هنـا مسـؤولـة عن كـشف مثل هـذه
احلق ـ ــائق وعـ ــدم الـ ـسـكـ ــوت عــنه ـ ــا .وعلــيهـ ــا
املـبــادرة إل ــى أن تك ــون العـني ال ـســاه ــرة علــى
مـصــالح الـبلـد واملــواطن ،وأن ال تـأخـذهـا يف
الكــشف عـن اخملـب ــوء ل ــوم ــة الئـم أو ته ــدي ــد
مافيات اللصوص!

حينذاك فقط
ستنهض من
كبوتها لتمارس
حقها الطبيعي
مؤدية واجبها
الفعلي جتاه
املواطن
العراقي
املظلوم .من
أول واهم
واجبات
الصحافة
العراقية هو
عدم السكوت
عن قول كلمة
احلق وكشف
احلقائق بال
مواربة وفضح
االنحرافات -
كبيرة وصغيرة.

