
لبي��ع املالب���س  اأ�س��واق  "الب��االت" وه��ي  اأ�س��واق 
امل�ستخدم��ة والنفايات امل�ست��وردة من اخلارج, يف 
ف��رات كانت �سديدة الق�سوة عل��ى العائلة العراقية, 
بفعل حجم ال�سغوط��ات امل�سلطة على املجتمع, لذا 
ظه��رت مهن عدي��دة ل�سد حاج��ات النا���س,  ومنها 
ول��دت اأ�سواق الب��االت, والتي �سه��دت اإقباال كبريا, 
ب�سب��ب انخفا�س  القدرة ال�رشائي��ة للمجتمع نتيجة 
ال�سيا�س��ات اخلاطئة لل�سلطة, ل��ذا اأ�سبحت "البالة" 

بديل منا�سب للجديد. 
وحتى بعد ارتفاع القدرة ال�رشائية, لفئة وا�سعة من 
املجتم��ع, يف ال�سن��وات االأوىل للتغ��ري, بقيت �سوق 
الباالت لها رواج وا�سع, على تنوعها من مالب�س اأو 
اأجه��زة كهربائية اأو اأجه��زة الكرونية اأو قطع غيار 
اأو الع��اب اأطفال, واهم اأ�سواقها اليوم يف بغداد هي 
�س��وق الكاظمي��ة و�سوق بغداد اجلدي��دة و�سوق باب 
ال�رشق��ي و�سوق ب��اب املعظم و�س��وق مريدي, حيث 
ياأتي لها النا�س من كل مكان حتى من املحافظات.
بداأت رحلتي بالت�ساوؤل, ُترى كيف ت�سل اىل اأ�سواق 
العراق؟ فالتقيت باملواطن ح�سنني كرمي وهو تاجر 
متخ�س���س يف ا�ست��رياد البال��ة فق��ال: اإن مكا�سبنا 
الكبرية الذي حتققت كان��ت يف نهاية الت�سعينيات, 
التلفزيون��ات  جل��ب  يف  اأن��ا  تخ�س�س��ت  حي��ث 
امل�ستخدمة, حيث كان الع��راق يعي�س عزلة �سديدة, 
فم��ن الن��ادر اأن ت�ستطيع �رشاء تلف��از حديث, ب�سبب 
ع���رش ح��ال اغل��ب العراقي��ني, اأن جت��د احلديث من 
تكنولوجي��ا التلفزيون��ات, فاأحدثن��ا طف��رة بجل��ب 

تلفزيونات البالة مباركات عاملية 
)هيتا�س��ي و�س��وين و�سارب( وع��ن طريقن��ا اأدخلنا 
الرمي ونت كونرول, ال��ذي اأحدث �سجة باالإ�سافة 
يف  موج��ودة  تك��ن  مل  الت��ي  احلديث��ة  للتقني��ات 
ال�ساب��ق. ل��ذا كان��ت مبيعاتن��ا مرتفعة ج��دا وملدة 
اأك��ر م��ن �ستة �سن��وات اىل �سق��وط الطاغي��ة, حيث 
ح�س��ل االنفت��اح اأم��ام امل�ست��ورد اجلدي��د, ودخلت 
االأجه��زة اجلديدة باأ�سعاره��ا املنا�سبة, مع ارتفاع 
ن�سب��ي للقدرة ال�رشائي��ة للمجتمع, عندها انخف�ست 
مبيع��ات اأ�سواق البالة, لكنها عادت بقوة فيما بعد, 
بع��د االنتكا�س��ة االقت�سادية للبلد نتيج��ة ال�سيا�سة 

احلكومية اخلاطئة. 
حاول��ت البحث عن م�سادر جت��ارة البالة فالتقيت 
باملواط��ن اأب��و �س��ادق يف �س��وق الكاظمي��ة فقال: 
اأن��ا ا�ست��ورد البالة من �سم��ال العراق, وه��م ياأتون 
به��ا م��ن تركيا, مالب���س واأجه��زة كهربائية, وهذه 
الب�سائ��ع اغلبه��ا م�ستعم��ل يف البل��دان االأوربي��ة 
واأ�سعاره��ا منا�سبة, واأن��ا اأرى اأن البائعني يرفعون 
اأ�سعاره��ا, وهذا دليل على الطل��ب الكبري عليها, اأن 
�س��وق الكاظمية ياأتي��ه النا�س من كل م��كان, لذلك 
فالب�سائ��ع تنفذ ب�رشعة, وه��ذا �سبب دميومة عملنا 
خ�سو�س��ا اأن الكث��ري من �سوق الب��االت ماتت, بعد 

دخول اجلديد املناف�س ب�سعره وو�سفاته. 
  موديالت البالة ال جتدها حتى يف اأرقى املحالت!
اأ�ساف حمم��د البياتي بائع مالب���س بالة يف �سوق 
بغ��داد اجلدي��دة: اخ��رت ه��ذه املهن��ة يف �سن��وات 

احل�س��ار الأوف��ر حاج��ات اأ�رشت��ي,  واحلقيق��ة اأنها 
كان��ت خري ع��ون يل يف ف��رة احل�س��ار, وبعد عام 
2003 ا�ستم��رت بنف���س عمل��ي, الي��وم هناك فئة 
وا�سعة تت�سوق مالب�س البالة لرخ�س ثمنها وجمال 
حت��ى  جتده��ا  ال  البال��ة  فمودي��الت  موديالته��ا, 
يف اأرق��ى املح��الت, الن بع�سه��ا ياأتي م��ن اأوربا, 
والتجار اغلب ب�ساعتهم من ال�سني اأو عرب دبي, لذا 
ميثل مالب�س البالة ا�ستثناء كبري, ال يو�سله للزبون 

اال نحن بائعي البالة. 
اأم��ا املواطن ثام��ر ال�سم��ري �ساحب ب�سطي��ة لبيع 
البال��ة ي�سيف: �سوقنا تدخله اغل��ب فئات املجتمع 
, فق��ط الطبق��ة الربجوازي��ة الت��ي منت م��ع احلاكم 
االأمريك��ي برمير ال تدخله, ه��ذه الطبقة التي ترفع 
وتتع��اىل عل��ى املجتم��ع ! وهن��ا اعتب عل��ى بع�س 
النا���س واالإعالمي��ني الذي��ن يحاولون من��ع النا�س 
م��ن ت�س��وق مالب���س البال��ة, باعتب��ار اأنه��ا جتل��ب 
االإمرا���س اجللدي��ة, وهذا غري �سحي��ح فنحن نقوم 
اإر�س��ادات  بغ�س��ل املالب���س قب��ل بيعه��ا, ونعط��ي 
للم�س��ري باأهمية الغ�سل قب��ل اللب�س, للخال�س من 
اإي و�سوا���س, وهن��ا نوؤ���رش حقيق��ة اأن �س��وق البالة 
لي���س فقط للفقراء, بل حتى الباحثني عن املاركات 
غ��ارق  العراقي��ة  فال�س��وق  امل�سه��ورة,  العاملي��ة 
بالب�ساع��ة ال�سيني��ة, فالكث��ري من ط��الب الكليات 
يت�سوق��ون منه��ا حت��ت عن��وان البح��ث ع��ن ماركة 

عاملية.  
ق��ال  ال��ذي  احم��د  مرت�س��ى  باملواط��ن  التقي��ت 
,ب�ساعتنا "البالة" ه��ي اأف�سل من اجلديد ال�سيني, 
وهي م��اركات عاملي��ة معروفة, والنا���س الب�سطاء 
يرغبوه��ا لرخ�س ثمنها, وط��الب اجلامعات ب�سبب 
بحثه��م ع��ن امل��اركات العاملي��ة, فه��م مت�سوق��ني 
جيدي��ن للبال��ة,  ونحن ن�ست��ورد ب�ساعة دول �رشق 
اأ�سيا من االإم��ارات, وب�سائع اأوربا تاأتي عن طريق 
تركي��ا, واأن��ا متخ�س���س يف املالب�س, حي��ث تاأتي 
مب��اركات عاملي��ة معروف��ة, وه��ي مرغوب��ة لي���س 
فق��ط من الفق��راء اأو حمدودي الدخ��ل, بل  حتى من 
مي�س��وري احل��ال, الأنن��ا يف الع��راق اأك��ر ا�ستريادا 
للمالب���س ال�سيني��ة, فاملن�س��ئ االأوربي ن��ادر, اأما 
اب��رز احل��االت الت��ي ت�سادفن��ا فم��رات قليل��ة جند 
نق��ود فئات قليل��ة يف جي��وب املالب���س, واحلقيقة 
اأف�س��ل الباالت ه��ي اخلليجية, خ�سو�س��ا املالب�س 
الن�سائي��ة, حيث البدالت الراقي��ة ومن اأهم املنا�سئ 

العاملية ونبيعها ب�سعر كبري.
حاول��ت اأن اع��رف �سبب ال���رشاء فوج��دت اأبو جبار 
الدلف��ي وه��و يقل��ب مالب���س البالة بحثا ع��ن �سيء 
يعجب��ه لي�سري��ه فقال : اأن��ا كلما جئ��ت اىل مدينة 
الكاظمي��ة اذه��ب ل�س��وق البال��ة, فاأج��د �س��يء مهم 
واأن��ا تعجبن��ي البال��ة, الأنها ال يوجد له��ا مثيل يف 
الب�سائع اجلديدة, باالإ�ساف��ة الأ�سعارها املنا�سبة, 
فق��ط احلذر ياأتي من كونها ملوثة باإمرا�س معدية, 
واحلقيق��ة اأن الكث��ري م��ن البائعني يقوم��ون بغ�سل 

الب�سائع واأنا ان�سح بالغ�سل قبل لب�س البالة .
ووجدت اأح��د الباعة تزدحم ب�سطيت��ه بالنا�س وهو 

ي�سي��ح باأعلى �سوته )القطعت��ني باألف( حيث يبيع 
مالب�س اأطف��ال واغلب املتجمهرين ح��ول ب�ساعته 
من الن�س��اء ف�ساألت احلاجة اأم رفل, وهي قد ا�سرت 
اأرب��ع قطع منه مل��اذا؟ فقالت: ه��ذه املالب�س راقية 
جدا بتفا�سيله��ا, ونوعية القما�س, والعالمات التي 
عليها, وهي تباع مببالغ خيالية يف املحالت, لكن 
هنا تباع بثمن قلي��ل ا�ستطيع �رشائها, واأنا تعودت 
من��ذ الت�سعينيات ال�رشاء من البالة, فنجد فيها ما ال 

جنده يف املحالت, باالإ�سافة اىل رخ�س ثمنها . 
ووج��دت �سديقي نائ��ل العامري يت�س��وق من �سوق 
البال��ة ف�ساألت��ه ع��ن �سب��ب قدوم��ه لل�س��وق فق��ال, 
البع�س يت�سور اأن البالة فقط مالب�س, لكنها تخ�س 
احلا�سب��ات واالأجه��زة االلكروني��ة والكهربائي��ات 
حت��ى قط��ع غي��ار ال�سي��ارات, واأتذك��ر جي��دا كيف 
اأن �س��وق تلفزيون��ات البال��ة كان رائج��ا يف بداية 
االألفي��ة الثالث��ة, ب�سب��ب ارتف��اع اأ�سع��ار االأجه��زة 
اجلدي��دة, وكان��ت مب��اركات عاملي��ة معروفة مثل 
فليب���س وتو�سيبا وايوا, وكانت النا���س تلجاأ للبالة 
ملواكبة تكنولوجيا الع�رش, مبا هو م�سموح وممكن, 
وا�ستم��رت احلالة حتى ع��ام 2004, بعدها توفرت 
االأجهزة احلديثة باأ�سعار منا�سبة, مما ت�سبب مبوت 
�س��وق تلفزيون��ات البال��ة, واأ�سيف ل��و اأن الب�سائع 

اجلديدة معمرة وذات متانة ملا جلاأ النا�س للبالة .
لكن املواطنة �سعاد احم��د )موظفة حكومية( كانت 
ق�ستها موؤملة وخطرية فقالت: لقد �سببت يل مالب�س 
البال��ة اأيام �س��وداء ال ميكن اأن تغ��ادر ذاكرتي, فقد 

ا�سري��ت يف اأح��د االأي��ام بدل��ة البنت��ي ال�سغ��رية 
وهي بعمر ث��الث �سنوات, فقد جذبتن��ي تفا�سيلها 
واملارك��ة, لك��ن م��ا اأن لب�ست��ه حتى ظه��رت قروح 
يف ج�سده��ا, وبقي��ت اأعاجله��ا عن��د طبيب خمت�س 
باالإمرا���س اجللدي��ة, اىل اأك��ر م��ن ثالث��ة اأ�سه��ر, 

وبعدها عاهدت نف�سي اأن ال اأقرب �سوق البالة.
األعاب االأطفال البالة تنفع يف تنمية تفكري الطفل

بقي��ت مت�سائل ترى ه��ل توجد اأ�سي��اء تخ�س عامل 
االأطف��ال يف البالة, فاأجابن��ي ح�سني زامل , العاب 
االأطفال البالة مطلوبة جدا, الأنها غري موجودة يف 
اأ�س��واق االألعاب, حي��ث االألعاب الفكري��ة الركيبية 
ولغ��از ال��ذكاء, وكلها مهمة يف تنمي��ة الذكاء لدى 
الطف��ل, وهذا يخ���س ب�سائ��ع اأوربا, وه��ذه البالة 
قادمة م��ن انكلرا واأملانيا, وه��ي مركز احل�سارة 
الغربي��ة, ل��ذا يتلقفه��ا النا���س ب�رشع��ة الإدراكه��م 
اأهميته��ا للطفل, اأمتنى اأن يهت��م امل�ستورد العراقي 
مبا ينف��ع النا�س وب�سعر منا�سب, ويق��دم هذا االأمر 
عل��ى الطمع, ال��ذي جعله يجلب ب�سائ��ع باب ثالث 

ورابع فقط لكي يزيد اأرباحه.
 اأجهزة اال�ستن�ساخ البالة اأف�سل من اجلديد

وكان لل�سي��د راف��د ف��الح راأي مه��م يخ���س اأجهزة 
اال�ستن�ساخ حيث متثل اخت�سا�سه فيقول: قبل فرة 
طل��ب مني ���رشاء اأجه��زة ا�ستن�ساخ كب��رية, للدائرة 
الت��ي اعم��ل به��ا, لك��وين خب��ري يف جم��ال اأجهزة 
اال�ستن�س��اخ فوج��دت اأن البالة اأف�سل م��ن اجلديد, 
من ناحية املتانة والقوة وال�سعر ,حيث اأن االأجهزة 

اجلديدة تكون دواخلها من بال�ستك فتكون �رشيعة 
التل��ف خ�سو�سا اأن اجلهاز يعتمد الدوران امل�ستمر 
يف عملي��ة اال�ستن�س��اخ, بعك�س اأجه��زة اال�ستن�ساخ 
البال��ة والتي دواخلها م��ن اأملني��وم, واالأمر االأخر 
ف��رق ال�سع��ر الكب��ري, فجه��از اال�ستن�س��اخ اجلدي��د 
ي�س��ل �سع��ره اىل اأكر م��ن اإلف��ني دوالر, اإما البالة 

فاأ�سعارها تراوح ب�سعر �سبعمائة دوالر.
 واأ�ساف عبد زيد العلي )باحث اقت�سادي(, ا�ستمرار 
الطل��ب على "البالة" والب�سائ��ع امل�ستخدمة, دليل 
على اإن الب�سائع اجلديدة ال ت�سد حاجة النا�س, اإما 
ب�سب��ب ارتفاع ثمنها, اأو ب�سب��ب رداءتها خ�سو�سا 
اإذا علمن��ا اإن املي��زان التج��اري م��ع ال�س��ني يف 
ا�ست��رياد الب�سائع غري اجلي��دة و�سل اىل 14 مليار 
دوالر �سنوي��ا, مم��ا يوؤكد امت��الء ال�س��وق بب�ساعة 
رديئ��ة و�سبب املو�سوع التج��ار وعدم وجود جهة 
حتا�سب ومتنع دخول الب�سائ��ع الرديئة, عندها ال 

يجد املواطن من حل اال اللجوء للب�سائع البالة.
 اأن �سب��ب انت�س��ار اأ�سواق "البال��ة" يف العراق يعود 
ل�سبب رئي�سي وهو �سوء اإدارة الدولة من قبل النخبة 
احلاكمة, مع اإن امتالك البلد خل�سائ�س اقت�سادية 
متنوع��ة, لكن��ه ف�س��ل ال�سا�س��ة يف ر�س��م �سيا�س��ة 
اقت�سادي��ة نا�سج��ة للبلد, وهكذا وج��د العراق يف 
نفاي��ات الدول و�سيل��ة ل�سد حاجات��ه, ننتظر اليوم 
ال��ذي يدير البلد م��ن ميلك روؤي��ة اقت�سادية واإرادة 

على الفعل, فقد طال ليل الفا�سلني.

 
اأزم��ة امل��رور يف بغ��داد م��دت جذوره��ا يف اأغل��ب 
املفا�س��ل احلركي��ة للعا�سم��ة اذ ي�سفه��ا البع�س" 
بامل�سلول��ة " االم��ر الذي �سكل ع��بء حقيقي تتفاقم 
حدت��ه يف �ساعات الذروة ال�سباحي��ة, لتغدو م�سكلة 
ت�ستن��زف وقت وجه��د البغداديني, وكذل��ك الوافدين 

للعا�سمة من املحافظات االخرى.
اأبع��اد الزح��ام جت��اوزت االإرب��اك اليوم��ي بح�س��ب 
مواطن��ني, لي�س��كل �سب��ب مبا���رش الأمرا���س نف�سي��ة 
وع�سبي��ة ت�سن��ف علميًا "باملوت البط��يء" بح�سب 

اأخر الدرا�سات الطبية العاملية.
فيما تقف مديرية املرور العامة عاجزة امام جتوال 
اأكر من مليون مركب��ة يف �سوارع العا�سمة ول�سان 
حاله��ا "الي��د ق�س��رية والع��ني ب�س��رية", وا�ساب��ع 
االته��ام توج��ه �س��وب " اأمان��ة العا�سم��ة وقي��ادة 
العلمي��ات الع�سكري��ة", وقب��ل اخلو���س بتفا�سي��ل 
بغ��داد  يف  امل��رور  اأزم��ة  يف  حتقيقن��ا  مو�س��وع 
ن�ستعر���س تقريراً علميًا يو�س��ح خماطر الزحامات 

وتاأثريها على االن�سان وحياته.
الزحامات ت�سبب املوت

ت�س��ري اأح��د البح��وث ال�سادرة ع��ن املرك��ز القومي 
الأبح��اث البيئ��ة وال�سح��ة يف )نيب��ريج( باأملاني��ا, 
اإىل اأن التكد���س امل��روري ال ي�سبب فقط �سوء املزاج, 
وت��دين االإنتاجي��ة, وكرة اأخط��اء العم��ل, ولكنه قد 
ي�سب��ب الوف��اة, واأنه يرتب��ط باإ�ساب��ة �سخ�س واحد 
من ب��ني كل 12 باأزمة قلبية, واأن االأ�سخا�س الذين 
يواجهون التكد���س املروري ترتفع لديهم احتماالت 
االإ�ساب��ة باالأزمات القلبية ث��الث مرات عن غريهم 
وح��ذرت من اآثار اخلناق��ات املرورية على اأ�سحاب 

االأمرا�س املزمنة كال�سكر واأمرا�س القلب.
وت�سيف الدرا�س��ة ,تاأخر العاملني كل يوم عن بداية 
وق��ت الدوام الر�سمي ب�ساعة اأو اأكر, يقلل يف جممله 
�ساع��ات العم��ل املطلوبة مم��ا يخف���س االإنتاجية, 
وكذل��ك يتكب��د القطاع اخلا���س كثرياً م��ن اخل�سائر 
تاأخ��ر و�س��ول �سحن��ات وب�سائ��ع  �سنوي��ًا ب�سب��ب 
الزحم��ة املروري��ة, وم��ا  له��ذه  ال���رشكات نتيج��ة 
ي�ساحبه��ا من احل��وادث املتكررة وبالت��ايل ترتفع 

فاتورة خ�سائر االقت�ساد الوطني ب�سكل عام.
معاناة يومية

املواط��ن املت�رشر الوحيد يف ازم��ة الزخم املروري 
يعر�س م�سكالته اليومية اذ ي�سكو ابو حمزة البياتي 
رجل خم�سين��ي ي�سطحب زوجته املقعدة يف كر�سي 
متح��رك م��ن اأزمة زحم��ة ال�سوارع ويق��ول: زوجتي 
حتت��اج ملراجع��ة الطبيب مرت��ان يف ال�سه��ر مل اعد 

اق��وى نف�سي��ًا عل��ى املراجع��ة به��ا فرحل��ة الذهاب 
ب�س��وارع م�سلولة وعاجزة كعجزها ي�سعف قابليتي 

على التحمل وي�ستنزف طاقتي.
نوبات ع�سبية

فيم��ا يو�س��ح ف��الح الرا�سي وه��و اربعين��ي العمر, 
مدر���س يف اح��دى املدار���س االهلية ان��ه يعاين من 

"فوبيا �سغط ال�سوارع.
وي�سي��ف, "اأنه يعي���س �سباح كل ي��وم اأزمة نف�سية 
نتيج��ة التاأخ��ري عن ال��دوام, ل��ذا ي�سط��ر يف بع�س 
االحي��ان للخ��روج مبكرا قبيل وقت ال��دوام الر�سمي 
ب�ساعتني جتنبًا لدخوله بزخ��م مروري يفقده هدوء 

اع�سابه بح�سب قوله.
جعف��ر مهدي طال��ب يف املرحلة الثانوي��ة ي�ستاأجر 
وجمموع��ة م��ن الطلب��ة "التوكتك "يومي��ًا يف رحلة 
التنق��ل  يق��ول,  املدر�س��ة,  م��ن  واالي��اب  الذه��اب 
بال�سي��ارة غ��ري جم��دي, فزخ��م ال�س��وارع يت�سب��ب 
بتاأخرين��ا ع��ن احل�س��ة الدرا�سي��ة االوىل, وه��و ما 
يدخلن��ا يف مط��ب الغي��اب م��ع اال�سات��ذة, فاحلالة 

تتكرر يوميا مع �سوارع �سبه مغلقة.
وي�سي��ف: ن�ستاأج��ر "التوكت��ك" يوميا فه��ي و�سيلة 
�رشيع��ة للتنق��ل ل�سغ��ر حجمه��ا وع��دم خ�سوعه��ا 

لالإ�سارة املرورية خا�سة يف ال�سوارع الفرعية.
رحلة عناء

عل��ي ال�سطري, �سحف��ي ونا�سط مدين م��ن حمافظة 
ذي ق��ار اأح��د املت�رشرين م��ن الزخم امل��روري يف 
بغ��داد يقول اذ نوي��ت ال�سفر اىل بغ��داد, فاالأجدر اأن 
ا�س��د رحايل بع��د ال�ساعة الثانية م��ن منت�سف الليل 
ا�ستعداداً لزحمة �سوارع العا�سمة, فمعدل توقفي يف 
اأح��د الزحام��ات تعادل ن�س امل�ساف��ة بني "ذي قار 
_ وبغ��داد", تنتابن��ي ح��االت من االنزع��اج وكثريا 
م��ا يتعكر مزاج��ي من �سف��رة بغ��داد وال�سبب مئات 
املركب��ات املتوقفة عند كل تقاط��ع وي�سيف "كان 

اهلل يف عون البغداديني "
احلي��اة  معادل��ة  ه��ي  نتيج��ة" تل��ك  "�سب��ب  ل��كل 
الوجودي��ة, فنتيج��ة زحام��ات ال�س��وارع يف اأغل��ب 
مناطق بغداد امرا�س ع�سبية ونف�سية, وقلة انتاجية 

ملوظفي الدولة مم��ا يقو�س بتاأثريات "اقت�ساديه " 
للقطاعني اخلا�س والعام. اذ حذر ا�ستاذ علم النف�س 
احم��د الذهبي من االآثار الوخيم��ة للزحام املروري 

يف املدن الرئي�سية.
االأزمات النف�سية

الزح��ام,  ال�سع��ور بال�سغ��ط والدخ��ول يف  اإن  اأك��د 
والبقاء يف الطرقات لنحو �ساعة يف الذهاب واأخرى 
يف الع��ودة له م��ردوده ال�سلبي على م��زاج االإن�سان 
و�سحت��ه العام��ة, خا�س��ة واإن ذل��ك يح��دث ب�سكل 

يومي.
وتط��رق الذهب��ي اىل درا�سة امريكي��ة تو�سح االثار 
ال�سلبي��ة واالقت�سادية الذي ي�سببه الزحام املروري 
يف اإه��دار الوقت, اذ وبح�سب الدرا�سة فاإن له مردودا 
�سلبي��ا عل��ى اإنتاجي��ة الف��رد, نظ��راً لل�سغ��وط التي 
يواجهه��ا اأثناء قدوم��ه لعمله, اذ اإن ن�س��وة ال�سباح 
واحلما�س الذي يجب اأن يعري النا�س وهم يذهبون 
باك��راً اإىل اأعمالهم, تفقدها تل��ك الزحامات املهولة 
الت��ي ت�سهده��ا طرقات امل��دن الرئي�سي��ة .. وحذرت 

الدرا�س��ة من اآثار اخلناق��ات املرورية على اأ�سحاب 
االأمرا���س املزمنة كال�سكر واأمرا���س القلب.. وقالت 
اإن البقاء حل��وايل ال�ساعة يف طريق الذهاب اإىل مقر 
العم��ل اأو العودة منه ت�سكل اإنه��اكًا نف�سيًا لالإن�سان, 
ومتث��ل �سغطًا كب��رياً ينعك�س على �سحت��ه ومزاجه 

العام.
تراجع وظيفي

وراء احلر���س  اليوم��ي  الله��اث  اأن  عل��ى  و�س��ددت 
عل��ى احل�س��ور للعم��ل يف الوق��ت املح��دد, وعرقلة 
الزحام امل��روري لذلك يجعل االإن�س��ان يعي�س حالة 
م��ن التوت��ر الع�سب��ي الرهي��ب �سمن برام��ج يتكرر 
كل نه��ار.. واأ�س��ادت بتجرب��ة اجله��ات الت��ي تتبنى 
توف��ري جممع��ات �سكنية ملوظفيه��ا بالقرب من تلك 
اجله��ات, م�س��رية اإىل اأن ذل��ك ل��ه م��ردود كبري على 
نف�سي��ة اأولئك املوظف��ني, وقالت اإن اإه��دار �ساعتني 
يف اليوم يف الطرقات اأمر يدعو لالإحباط, واأكدت اأن 
لذل��ك انعكا�سات نف�سية تبعث عل��ى التوتر واالإنهاك 
النف�س��ي.. وح��ذرت من التاأث��ريات ال�سلبية ملثل هذه 

الزحامات.

�سوابط وحلول ملعاجلة االأزمة
طال��ب يف كلية القانون يق��ول ان عدم تنظيم الطرق 
ب�سيغ��ة علمي��ة ووق��وف طواب��ري ال�سي��ارات عل��ى 
جانبي ال�سارع يزيدان م��ن االزمة وان عدم اكراث 

رجال املرور بتنظيم ال�سري اثناء الزحامات ي�سهم
ه��و االخ��ر يف زيادتها ول��و ان رجال امل��رور بذلوا 
جه��دا اك��رب لكان��وا قد خفف��وا من وط��اأة االزمة اىل 
درجة مقبولة ا�سافة اىل عدد ال�سيارات الهائل التي 
و�سل��ت اىل البل��د م��ن دون �سوابط ووج��ود القدمي 
م��ن ال�سي��ارات ا�سه��م اىل حد كب��ري بتفاق��م م�سكلة 
االزدح��ام ناهي��ك ع��ن ان ال�سوارع ه��ي نف�سها منذ 
�سن��وات ومل يفتح فيها �سارع جدي��د وحتى اجل�سور 
الت��ي مت بناوؤه��ا مل حت��ل م�سكلة الزدح��ام ذلك الن 
وجودها يف اماكن غري مدرو�سة علميًا.  لقد �ساقت 
�س��وارع بغ��داد م��ن الكت��ل اال�سمنتي��ة الت��ي م��الأت 
ال�س��وارع وال�سيط��رات واعمال ال�سيان��ة التي اراها 
�سخ�سي��ًا اعم��ال تخريب اأك��ر منها ترمي��م انظروا 
اىل ال�س��وارع حمف��ورة متلوؤها االو�س��اخ القذرة. ان 
امل�سكل��ة حتت��اج اىل حل ج��ذري واىل ب��ذل اجلهود 
ملعاجلة الو�س��ع الذي يزداد �س��وًء وزاد من اعبائنا 
وم�ساكلنا , انا ا�سكن منطقة )احل�سينية( ونعاين من 
�سيطرة )احل�سينية( التي تزحم وتكر فيها اخلناقات 
املروري��ة ب�سكل كبري حيث تنتظر ال�سيارات �ساعات 

طويلة قبل ال�سماح لها باملرور ما ي�سبب
زحاما كبريا يف تلك املنطقة.

يعتبرونها أكثر جودة من الجديد.. البالة سوق لكل فئات الشعب

الزحام المروي في بغداد.. يخنق رئة العاصمة ويهدد مواطنيها بأزمات نفسية 
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�شجر، و�شتم، 
و�أع�شاب م�شدودة 

هذ� و�قع حال 
�لبغد�ديون وهم 

يبدون �شباحاتهم 
و�شط زخم مروري 

بات �ل�شمة �لأبرز 
ليومياتهم، فم�شو�ر 

�لن�شف �شاعة 
يو�زي رحلة �شفر 

لبع�ض �لبلد�ن.

5


