
 مازلنا نتذكر امل�شور ال�شم�شي وكامريته اخل�شبية، املثبتة 
خالل  من  راأ�شه  يدخل  امل�شور  وكان  خ�شبي،  �شتاند  على 
قما�ش ا�شود داخل الكامريا ليكمل اجناز ال�شورة.. كان هوؤالء 
ينت�رشون قرب الدوائر احلكومية وبخا�شة االأحوال املدنية 
وال�شفر واجلن�شية، واملعارف، والت�شديقات، وامل�شت�شفيات، 
ويف اأماكن معلومة من بغداد، وكان التقاط ال�شورة يعتمد 
يكن  ومل  "بوزيتف"  اىل  حتويلها  يتم  ثم  "النكتف"  على 
ا�شتخراج ال�شورة ي�شتغرق خم�ش دقائق.. هكذا كان احلال 

قبل ظهور الكامريات ال�شوئية احلديثة ومن ثم الديجيتال.
وكان امل�شورون ال�شم�شيون ينت�رشون يف ال�شاحات العامة 

ف�شال عن االأماكن التي تطرقنا اإليها
مقدمة عن فن الفوتوغراف يف العراق

اأي قبل احلملة   1895 العراق عام  الت�شوير اىل  اآلة  دخلت 
الربيطانية على العراق ويقال اأن امل�شور عبد الكرمي ابراهيم 
كان  الب�رشة  اهايل  كلداين من  م�شيحي  تبوين وهو  يو�شف 
قد �شافر اىل بومباي يف الهند للدرا�شة هو من اوائل الذين 
مار�شوا فن الت�شوير يف العراق، يف الب�رشة، بعد عودته اىل 

العراق حيث جلب معه ا�شتوديو للت�شوير الفوتوغرايف
انتقل  بغداد  اىل  املحتلة  االجنليزية  القوات  دخول  ومع 
عبو�ش  امل�شور  جانب  اىل  للت�شوير  �شتوديو  وافتتح  اليها 
الذي كان قد جاء من لبنان للعمل مع تاجر ت�شوير يهودي 
يدعى حزقيل وافتتحا �شتوديو يف مع�شكر الهنيدي )مع�شكر 
اآخرين عند راأ�ش ج�رش االحرار  ، ثم افتتحا حملني  الر�شيد( 
... االول با�شم عبو�ش و�رشيكه والثاين م�شور ميزوبوتيميا 
ت�شوير  على  اقت�رش  عملهما  ومعظم   ، الرافدين(  )وادي 
اجلي�ش  و�شباط  وجنود  والكركا  ال�شيخ  من  الهنود  اجلنود 

الربيطاين
اجلي�ش  يف  يعمل  كان  الذي  )بويزجنر(  امل�شور  ا�شتهر  ثم 
ال�شيخ  الذي اغتاله  الربيطاين والذي �شور اجلرنال )جلمن( 
�شاري . وميكن ان نقول ان هذا الفن انت�رش وازدهر مع بداية 
االحتالل الربيطاين للعراق ، وكذلك البعثات االآثارية حيث 
ي�شعب  التي  خا�شة  االآثار  لتوثيق  الت�شوير  اآلة  ا�شتعملوا 
للربوف�شور  اأنرثوبولوجية  درا�شة  ويف   . ونقلها  حملها 
)هرني فيلد( عن وادي الرافدين التقط �شورا كثرية ل�شكان 
العراق يف انحاء البالد ...�شاعده فيها امل�شور)�شوكت( اأبن 
اخت امل�شور )عبد الكرمي( الذي اوردنا ذكره اآنفًا . وقد �شجل 
للم�شور �شوكت يف مقدمة كتابه  �شكره  الربوفي�شور هرني 
الرغم من حداثة  على  العراقي  امل�شور  براعة  على  يدل  ما 
التب�شريية  البعثات  ان  كما   . العراق  اىل  الفن  هذا  دخول 
الدينية  التي كانت تاأتي لزيارة االماكن املقد�شة واملعامل 
الفن  هذا  ادخال  يف  الفعال  الدور  لها  اي�شا  كان  واملدنية 

وانت�شاره يف العراق
فقد  الرجال  من  كانوا  الت�شوير  امتهنوا  من  لكون  ونظرا 
كانت هناك ردود اأفعال كثرية يف املجتمع العراقي امللتزم 

بالدين وت�شوده تقاليد اجتماعية ، حيث كانت معظم العوائل 
ترى يف التقاط ال�شورة اأو كما ي�شمونه )الر�شم( عيبا كبريا 
بغداد  اىل  ايران  من  اال�شل  اأرمنية  م�شورة  جاءت  حتى   .

تدعى )ليليان( اأخت�شت بت�شوير العوائل والعائلة امللكية
 – العرب  ملوك  كتابه  يف  الريحاين  اأمني  الكاتب  ويذكر 
ا�شطرار امللك في�شل االول لت�شوير زوجته ب�شبب احلاجة 
الق�رش  اىل  امل�شور  جاء  اأن   ... �شوي�رشا  يف  للعالج  املا�شة 
امللكي وقام بت�شويرها �شورة واحدة فقط ، ثم اأتلف الفيلم 
ال�شالب . هذه احلادثة تعك�ش جانبا من نظرة املجتمع اىل 
فن الت�شوير اآنذاك كنتيجة افرازات اجتماعية ودينية بينما 
النهي كان عما هو  الت�شوير مل يكن َمنهيًا عنه جملة وان 

م�شف ويحول بني العبد وربه وي�شئ اىل اال�شالم .
اأين امل�شور ال�شم�شي !!! ؟؟؟

 املتحف البغدادي
تعتمد  والتي  الت�شوير  �شتوديوهات  انت�شار  من  الرغم  على 
على االجهزة والتقنيات احلديثة يف التقاط ال�شور وطبعها 
 . اليد  اأ�شابع  على  يعدون  ال  منهم  قلة  بقي  فقد  ذلك  مع   .
ان اأغلب امل�شورين ال�شم�شيني هم من االرمن النازحني بعد 

احلرب العاملية الثانية اىل العراق . واالأغلبية منهم ا�شتقروا 
ال�شاعات  ت�شليح  يف  يعملون  وكانوا  واملو�شل.  بغداد  يف 

واالجهزة الدقيقة والت�شوير الفوتوغرايف .
عمل  من  اأول  هو  )طاطران(  يدعى  م�شوراً  ان  ويعتقد 
االعدادية  مدخل  عند  عمله  وزاول   ... ال�شم�شي  بالت�شوير 
اىل  احلديثة  التكنولوجيا  دخول  اأن  املو�شل   يف  املركزية 
مهنة الت�شوير اأدى اىل عزوف النا�ش عن اأخذ �شورة �شم�شية 
. واغلب النا�ش يحبون التقاط ال�شور حتى ال�شخ�شية منها 
الغرا�ش املعامالت باالألوان . وهكذا �شيئا ف�شيئا انح�رشت 
مهنة امل�شور ال�شم�شي ان مل نقل انتهت وماتت ، ونحتاج اأن 
ال�شم�شي بتمثال ون�شعه يف املتحف  الت�شوير  نحنط فنان 
البغدادي باعتباره ارثا ح�شاريا كان له الدور اال�شا�شي يف 

حفظ تاريخ العراق من ال�شياع
اأ�شماء يف الذاكرة

الت�شوير الفوتوغرايف هو فن قبل ان يكون مهنة مثل بقية 
الفنون وله مبدعوه ورواده االوائل منهم :

امل�شور االهلي يف احليدرخانة الذي اأر�شف لنا تاريخ بغداد 
ب�شوره . و�شتوديو بابل ل�شاحبه املرحوم جان ،و�شتوديو 

للم�شور  اخلم�شينات  منذ  الن�شال  �شارع  يف   – قرطبة 
ال�شحفي امري �شليم ، والفنان امل�شور حازم باك وامل�شور 
كوفادي�ش   . الداغ�شتاين  مراد  الفنان  وامل�شور  خال  اآكوب 
الزبيدي،  القباين،جا�شم  الن�رشاوي،احمد  ،�شامي  ماكريان 
غازي  ر�شاد  ال�شحفي  امل�شور  واملرحوم  �شاكر  فوؤاد 

واآخرون غريهم 
االجهزة  توفر  حيث  من  جديد  من  الفن  هذا  انتع�ش 
االقبال  تزايد  اىل  ا�شافة  الطبع  وم�شتلزمات  والكامريات 
لكننا   . )الديجتل(  الرقمية  وخا�شة  الكامريات  �رشاء  على 
قنا�ش  هو  فامل�شور   ، الفنية  واللم�شة  احل�ش  غياب  نرى 
الفنية  الزاوية  من  يقتن�شها  التي  الفنية  اللقطة  و�شياد 
اأو  نقراأ  اننا  الرغم من  . وعلى  يراها منا�شبة الخذها  التي 
اال  الفوتوغرافية  ن�شاهد بني احلني واالآخر معر�شا لل�شور 
اأن  الفنان  . نريد من امل�شور  انه لي�ش بامل�شتوى املطلوب 

يقوم بر�شد وتوثيق كل مفردات حياتنا 
وهكذا تنتهي رحلتنا مع فن الت�شوير بعد مرور 116 عاما 
على وجوده بيننا مل يرتك لنا �شوى هذا الزمن الذي تخرث 

يف �شور فوتوغرافية جميلة

�شحافة   : كتاب  اخرتنا  الوطنية  املكتبة  رفوف  من   
 ،  1939  –  1909 العراق  يف  والفكاهة  ال�شخرية 
لعام  االوىل  ، يف طبعته  ال�شامل  ملوؤلفه حمدان خ�رش 
2010 ،  والذي يقع بـ 279 �شفحة ، بهدف التعرف 
العراقي يف جانبه  ال�شحايف  على �شيء من املوروث 

الفكاهي .
ورد يف الكتاب:  مل تكن يف العراق قبل اعالن الد�شتور 
 : الر�شمية   اجلرائد  غري  �شحف   1908 عام  العثماين 
الد�شتور  اعالن  واثر   ، والب�رشة  واملو�شل  الزوراء 
منها  الكثري  ف�شدر  ال�شحف  الإ�شدار  احلرية  توافرت 
واخذت ال�شحف تكتب ما كان يعز كتابته او التطرق 
احلرة  املقاالت  من  زاهيا  ثوبا  ال�شحف  فلب�شت  اليه 
اليومية  ال�شحف  عدد  وارتفع  ال�رشيحة  واالقوال 
ب�شكل ملحوظ حتى بلغ عددها يف بغداد وحدها خالل 
اىل  وظهرت  وجملة  جريدة  وع�رشين  خم�شا  �شنتني 
هزلية  �شحافة  واحلزبية  ال�شيا�شية  ال�شحف  جانب 
�شاخرة يف العراق على غرار ما ظهر يف عا�شمة الدولة 

العثمانية .
وح�رش الكتاب ال�شحف ال�شاخرة ال�شادرة يف العراق 

ما بني عامي 1909 و1939 ، وهي : 
جريدة مرقعة الهندي حيث تعد فاحتة عهد ال�شحافة 
االوىل  العراقية  ال�شحيفة  فهي  العراق  يف  ال�شاخرة 
التي اتخذت هذا اللون اجلديد حيث مل ت�شبقها اليه اأي 

�شحيفة عراقية اخرى .
وقد �شدرت مرقعة الهندي يف الب�رشة يف 21 ت�رشين 
حمدي  احمد  احلاج  �شاحبها  وكان   1909 الثاين 
ونعتت  حمدي  حممد  امل�شوؤول  ومديرها  امل�رشايف 
م�شورة  ا�شبوعية  انتقادية  فكاهية  جريدة  باأنها 
اختا  لتكون  اال�شم  انها �شميت بهذا  افتتاحها  ورد يف 

لـ"جراب الكردي" .
ا�شتمرت مرقعة الهندي يف ال�شدور حتى العدد 26 يف 
جريدة  عنها  بديلة  و�شدرت  توقفت  حيث   1910 اآب 
الب�رشة الفيحاء وكانت ادبية اخبارية وطنية فكاهية 
االول  العدد  و�شدر  اال�شبوع  يف  مرة  ت�شدر  م�شورة 
عام  نحو  بال�شدور  ا�شتمرت   1910 عام  اآب   20 يف 
يف  عطلت  ثم  الهندي  مرقعة  ا�شدار  واعيد  توقفت  ثم 
العربية  باللغتني  ت�شدر  وكانت   1911 االول  ت�رشين 

والرتكية .
جريدة النوادر  

�شدرت جريدة النوادر يف 25 حزيران 1911 يف بغداد 
ا�شدرها �شاحبها نوره جي حممد الوهيب وا�شار اىل 
اال�شبوع  مرة يف  ت�شدر  كونها جريدة هزلية م�شورة 
االجتماعية  باملو�شوعات  اجلريدة  عنيت  موؤقتا، 
ال�شلبية  الظواهر  بر�شد  اهتمامها  عن  ف�شال  واالدبية 
وغري  املهمة  املحلية  االخبار  بن�رش  االنظار  وتوجيه 

املهمة و�شدرت باأربع �شفحات.
جكة باز 

�شدرت جريدة جكة باز يف 27 حزيران 1911 وهي 
امل�شوؤول  واملدير  االمتياز  �شاحب  ا�شبوعية  جريدة 
فيها عبد املجيد خيايل جاء يف تروي�شتها انها جريدة 
باأربع  �شدرت  فكاهية  ادبية  فنية  علمية  �شيا�شية 
�شفحات وباللغتني العربية والرتكية وعنيت باالخبار 

واحتوت على ابواب منها حوادث مقتطفات انتقاد .
جملة الغرائب 

 1913 �شباط  يف  الب�رشة  يف  الغرائب  جملة  �شدرت 
جملة  وكانت  �شليوا  داود  املعلم  �شاحبها  وكان 
االوىل  املجلة  وتعد  �شهرية  ن�شف  انتقادية  فكاهية 
تن�رش  وكانت  الفكاهي  باللون  لتخ�ش�شها  نوعها  من 
الروايات الغرامية وقد تعر�شت ل�شرية ناظم با�شا وايل 
اثنا  منها  و�شدر  انتقادي  ق�ش�شي  باأ�شلوب  العراق 

ع�رش عددا فقط ودامت �شتة ا�شهر ثم توقفت بعد ذلك .
جملة الر�شافة 

وكان  بغداد  يف   1913 عام  الر�شافة  جملة  �شدرت 
�شاحبها حممد �شادق االعرجي وعرفت نف�شها باأنها 
علمية ادبية تاريخية فكاهية �شدرت باأربعني �شفحة 

واعقب �شدورها اغالق جريدة الر�شافة .
جريدة بابل 

بغداد  يف   1923 متوز   10 يف  االول  عددها  �شدر 
اال�شبوع مرة موؤقتا  وكانت يومية فكاهية ت�شدر يف 
الكتاب  رئي�ش  �شامي  ح�شن  امتيازها  �شاحب  وكان 

و�شدرت باأربع �شفحات .
�شبب  عن  االول  العدد  افتتاحية  يف  �شاحبها  ويقول 
اختيار ا�شم بابل للجريدة نن�رش لقراء العربية جريدتنا 
هذه معيدين لهم ذكرى بابل وعظمتها وجمدها اخلالد 

.
وبعد ذلك �شدرت مرتني يف اال�شبوع اىل ثالث مرات 
واملتنوعة  اخلفيفة  املو�شوعات  بن�رش  بابل  واعتنت 
على  احتوت  �شاخرا  نقدا  مو�شوعاتها  اغلب  وكان 
ابواب ثابتة، ابرزها ا�شئلة واجوبة، نقدات خجة خان 
بالنقد  االجتماعية  الظواهر  الباب  هذا  تناول  وقد 

واهتمت اجلريدة اي�شا باملنوعات .
البدائع 

فكاهية  اجتماعية  ادبية  وهي  البدائع  �شدرت جريدة 
داود  وكان �شاحبها  بغداد  1923 يف  ايلول   30 يف 

وباأربع  اال�شبوع  يف  مرتني  ت�شدر  وكانت  العجيل 
مرات  خم�ش  للتعطيل  اجلريدة  تعر�شت  �شفحات 
وكان اآخر تعطيل لها يف 1 ماي�ش 1925 ودام �شبعة 
النقد ونهجها احلر وا�شتاأنفت  ا�شهر ب�شبب جراأتها يف 
ال�شدور يف 6 كانون االول 1925 واو�شحت اجلريدة 
اىل  دعت  التي  اال�شباب   128 عددها  افتتاحية  يف 

ايقافها وبعنوان البدائع تعود اىل ال�شدور .
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  باملو�شوعات  البدائع  اهتمت 
تواجه  وكانت  االجتماعية  باملو�شوعات  عنيت  كما 

االو�شاع ال�شلبية يف املجتمع .
املراقب 

�شدرت جريدة املراقب يف بغداد يوم الثالثاء املوافق 
1923 وكان �شاحب امتيازها  16 ت�رشين االول  يف 
باأنها  نعتها  وقد  الزهري  عثمان  امل�شوؤول  ومديرها 
يف  مرة  ت�شدر  جامعة  ادبية  فكاهية  عربية  جريدة 
اال�شبوع موؤقتا، عنيت اجلريدة باملو�شوعات الق�شرية 
االجتماعية  املو�شوعات  مثل  املتنوعة  واخلفيفة 
يحظ  فلم  الكاريكاتوري  الر�شم  اما  والتاريخية 

باهتمام اجلريدة .
جحا الرومي 

 1923 االول  ت�رشين   19 يف  ال�شويف  ر�شيد  ا�شدر 
ادبية  جريدة  باأنها  ونعتها  الرومي  جحا  جريدة 
انتقادية هزلية م�شورة وكانت ت�شدر مرة يف اال�شبوع 

موؤقتا و�شدرت باأربع �شفحات .
ال�شخ�شية  هذه  ان  الرومي  جحا  ا�شم  اختيار  و�شبب 
والنكات  احلكمي  بالهزل  معروفة  م�شهورة  تاأريخية 

االدبية وما ذكرته كتب الق�ش�ش عنه من اخبار .
الر�شم  خالل  من  خطتها  الرومي  جحا  واو�شحت 
الكاريكاتوري الذي زين �شفحتها االوىل والذي ميثل 
ال�شيا�شة  بحر  يف  ي�شبحون  وهم  ال�شحف  ا�شحاب 
بينما جل�ش جحا الرومي على التل ال ينزل املاء على 

الرغم من دعوتهم له.

فدعة الزريجاوية تقول الباحثة  ي�رشى بدر يف بحث من�شور لها : 
الو�شط واجلنوب، من ال يعرف  اأرياف  اأن ت�شادف يف  النادر  “من 
�شعرها،  من  ا  بع�شً عليك  يتلو  اأو  عنها،  ق�شة  لك  يروي  اأو  )فدعة( 
اأن  االآن  نعرفه  الذي  كل  املزيد،  تعرف  اأن  وتود  ف�شولك،  فيزداد 
اإىل ولد( ملربي جامو�ش ذكي  )اإ�شافة  الوحيدة  )فدعة( هي االبنة 
الرجل كان من  واأن هذا  العني(،  )ِعلي بك�رش  اآل �شويح  ِعلي  ا�شمُه 
يف  موجودة  منهم  بقية  زالت  ما  الذين  املتنقلني  اجلامو�ش  مربي 
منه،  ويعتا�شون  فقط  اجلامو�ش  ون  يربُّ فهم  وجنوبه،  العراق  و�شط 
ويطلق عليهم )املعدان( حتديًدا، بالرغم من اأن هذه الكلمة قد ات�شعت 
با�شتئجار  يقومون  وهم  النا�ش،  من  اأخرى  جماميع  لت�شمل  بعدئذ 
ترعى  لكي  حمددة  ملدة  املزارعني  من  الزراعية  القطع  بع�ش 
الذين  باملزارعني  هوؤالء  يختلط  اأن  النادر  ومن  حيواناتهم،  فيها 
لهجتهم  لديهم  فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  االأر�ش،  منهم  ي�شتاأجرون 
اخلا�شة بهم، ويعتا�شون من بيع القيمر واحلليب واجلنب، وغريها 
اأو )الدبات( كما ي�شمون  من منتجات اجلامو�ش، ويتميز )املعدان( 
حليب  على  غذائهم  العتماد  وذلك  متميزة،  ج�شدية  بقوة  اأحياًنا 

اجلامو�ش الد�شم”..
   لكن لالأ�شتاذ عبد االإله ال�شايغ معلومات اإ�شافية عن فدعة يوردها 
اأول من  اأن  اإىل  اإذ يلفت  يف مو�شوعته )مو�شوعة ال�شائغ الثقافية( 
جمع �ِشعرها يف ديوان وحققه وعلق عليه، هو ال�شيخ  الفا�شل )عبد 
املوىل الطريحي( النجفي )رحمه اهلل(، وكان ي�شميها خن�شاء خزاعة 

مع اأنها لي�شت من خزاعة بل �شكنت وطًرا قريًبا من بيوتهم.
   كما اأ�شار االأ�شتاذ ال�شائغ اإىل احتفاظه بن�شخة من طبعة الكتاب 
الرابعة التي �شدرت يف عام 1973 عن مطبعة النعمان وعنوانه ) 
فدعة ال�شاعرة ( يقع يف اثنتني وثالثني �شفحة من القطع ال�شغري!  

والطبعة االأوىل كانت عام 1949 يف املطبعة احليدرية بالنجف.
 اخويه الثالثة مرافجاته                          الكرم واملراجل وال�شماته
 اخوي جاراته خواته                             اخوي العبد وال�شيف اغاته

*** 
 ح�شني ال�شحاب او همل جايه                       موحان وم�شيِّل الَكرايه
 يا زلزله وبيها املنايه                                      رّباط واعمامه ثوايه
 وهوه طفل عّذب الّدايه                                    يعربيد يا �شيخ احليايه

*** 
 يح�شني يا �شور املكلَّ�ش                               يا َك�ْشَوَرْه وبثياب َعرَّ�ش
 ينحت مبارد ما تدّر�ش                            ابحجرة عجم يلبابه امل�ش
 يذيب اعله العظمة تغمل�ش                          �شچينة �شحم اإبدن تهي�ش
 فلفل دراز املطلج احل�ش                                 ينَكله فرز يل هذا او ب�ش
العراقية  املراأة  معجزة  الزريجاوية  فدعة  اأ�شعار  من  نبذة  اإنها     
املبدعة  وكنت اأريد القول اإنها معجزة االإبداع العراقي، بل العربي ! 

وي�شيف االأ�شتاذ ال�شايغ :
ترتقي  وتطريب،  �شجن  �شعرها  يف  �شاعرة،  الزريجاوية  فدعة   
بال�شور الفنية ال�شعرية مراقي ال�شعرية االأممية ! فلم تكن اأحزانها 
على اأخيها الأنه ابن اأمها والأنهما ر�شعا ثدًيا واحًدا ! . كانت تع�شق 
يف اأخيها املروءة واأخالق الزعماء الكرماء الكبار ! واأح�شب اأن يف 
�شعرها دالالت تربوية ت�شهم يف تعزيز اخلري وال�شمو !  اأخوها كرمي 
ومل  االأكفاء  االأ�شدقاء  مودة  بينهما  وكانت   ! متح�رش  عف  �شجاع 
يكن الهاج�ش بينهما �شلة الدم لوحدها !!! اإذن فدعة كانت موهبة 
الكوامن  فيها  فجرت  و�شديقها  باأخيها  وفجيعتها  خبيئة  كبرية 
)فدعة(  ق�شائد  كانت  بحيث  االإعجاب  تكت�شح  املوهبة  فانطلقت 

ومازالت عبق املجال�ش الذي يوؤجج رغبة االإ�شغاء التام ! …

أوائل المصورين في العراق... وأين أختفى المصور الشمسي 
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

 اوعز وزير النفط جبار لعيبي بت�صكيل جلان متخ�ص�صة 
امل�صتقات  توزيع  قطاع  خل�صخ�صة  طريق  خارطة  لو�صع 
�صركات  امام  املجال  لف�صح  وذلك  مراحل  على  النفطية 
ان  املعروف  من  التوزيع.  قطاع  لتطوير  اخلا�ص  القطاع 
القطاع  وي�صارك  الدولة,  قطاع  يحتكره  ال  التوزيع  قطاع 
اخلا�ص يف ن�صاطه منذ ن�صاأته وتنت�صر املن�صاآت وحمطات 
البالد.. ومل يوؤثر وجود قطاع  الوقود يف خمتلف انحاء 
او  ن�صاطها  على  الوقود  حمطات  يف  �صيما  وال  حكومي, 
البريوقراطية  االإدارة  يف  تكمن  امل�صكلة  ولكن  منها.  يحد 
القانون,  وفق  على  جديدة  م�صاريع  ان�صاء  تعقد  التي 
ويقول مطلعون على عمل هذا القطاع ان هناك رغبة قوية 
ت�صتوعب  ال�صوق  ان  جانب  اىل  للتو�صع  كبريًا  و�صغطًا 
هذه  من  حتد  البريوقراطية  االجراءات  ان  غري  ذلك, 
وقود  حمطة  فتح  وان  االقت�صادي.  الن�صاط  يف  الرغبة 
واكراميات  عموالت  دفع  ويتطلب  اعوامًا,  ي�صتغرق  قد 
ومبالغ طائلة ح�صبما يقال, وقد ت�صل اىل مئات االآالف من 
الدوالرات كي ي�صمح باإجازتها. امل�صكلة هي لي�صت وجود 
منافذ توزيع حكومية, بل انها عامل توازن وا�صتقرار يف 
ال�صوق, خ�صو�صًا يف اوقات االأزمات, وال ت�صكل مناف�صًا 
ابواب  اغالق  مالحظة  وميكن  اخلا�ص,  القطاع  ملحطات 
لقلة  فيها,  الوقود  لنفاد  اخلارجية  الطرق  على  حمطات 
احلكومي  القطاع  وجود  ان  منه.  النفط  وزارة  معرو�ص 
يف توزيع املنتجات النفطية �صرورة لثبات االأ�صعار وعدم 
امل�صتهلك  اىل  اي�صاله  و�صهولة  الوقود,  باأنواع  التالعب 
هناك  الراأ�صمالية  البالد  كل  يف  الر�صمية.  وباالأ�صعار 
قطاع حكومي حيثما تكون احلاجة اليه, وي�صكل ن�صبة ال 
ي�صتهان بها من االقت�صاد الوطني, لقبل �صنوات كان ي�صكل 
%30 يف الواليات املتحدة. ان مثل هذا الوجود يقت�صيه 
االجتماعية  واحلماية  الوطنية  للرثوة  االف�صل  التوزيع 
القطاعني  بني  املناف�صة  وان  اال�صعار,  يف  التقلبات  من 
بتطور  تدفع  التي  هي  االقت�صادية  احلمايات  ا�ص�ص  على 
انعدام  ي�صتغل  وحيد  قطاع  من  احتكاره  ولي�ص  كليهما, 
ان  يوؤكد  التجربة  خالل  من  �صيء  ال  واملراقبة.  املناف�صة 
خ�صخ�صة قطاع التوزيع �صتكون يف م�صلحة املواطنني. 
باالإ�صافة اىل تطوير هذا القطاع واالرتقاء بخدماته, اذا 
ما ترك لفعل ال�صوق, فالقطاع اخلا�ص ال يهمه �صيئًا اكرث 
من حتقيق اق�صى االأرباح وعلى اي ح�صاب كان. البلدان 
وت�صت�صهد  بيانها  يف  الوزارة  تذكرها  مل  التي  االأخرى 
القطاعات  كل  بني  جمعت  فيها,  التوزيع  قطاع  بتطور 
ومنعت  حدوده  يف  كل  ليعمل  �صارمة  قوانني  و�صرعت 
الف�صاد اىل درجة كبرية من التهام جزء من املوارد العامة 
ف�صاًل عن ا�صتقرار االو�صاع ال�صيا�صية فيها واكتمال بنية 

دولها. 

مبدعون
من العراق

من أوراق التأريخ.. صحافة السخرية والفكاهة في العراق

فدعة علي صويح 

خصخصة توزيع 
المشتقات النفطية

بقلم : ماجد زيدان

أقالم حرة

ا�شتكى الع�رشات من املواطنني ال�شاكنني يف مناطق غربي 
العا�شمة بغداد، من �شحة املياه ال�شاحلة لل�رشب وانعدامها 
بغداد  امانة  اعالم  مدير  نفى  االوقات، يف حني  بع�ش  يف 
غرب  مناطق  يف  اال�شالة  مياه  انقطاع  الزهرة،  عبد  حكيم 
بغداد و�رشقها. وقال املواطنون، اإن "االيام القليلة املا�شية 
�شهدت �شعف و�شحة املياه ال�شاحلة لل�رشب "اال�شالة"، من 

دون معرفة اال�شباب".
للمياه  تامًا  انقطاعًا  �شهد  "اليوم  اأن  املواطنون  وا�شاف 
�شعيف  ب�شكل  لكن  املياه،  عادت  وبعدها  ال�شاعات  لقرابة 
جدا"، داعني يف الوقت نف�شه امانة بغداد واجلهات املعنية 
اىل "معاجلة هذه امل�شكلة با�رشع وقت ممكن".   من جانبه 
قال عبد الزهرة اإن "ال وجود الأي انقطاع ملياه اال�شالة يف 
مناطق غرب بغداد و�رشقها"، الفتا النظر اىل ان "املناطق 
يف  خلل  اي  ح�شول  فعند  واالزقة  املحالت  ح�شب  مق�شمة 
فقط  املنطقة  تلك  يف  التق�شيم  ح�شب  املياه  تنقطع  منطقة 
قبل  من  �شكوى  اي  تردنا  مل  االن  " حتى  انه  وا�شاف،   ."
املواطنني يف تلك املناطق". ي�شار اىل ان جمل�ش حمافظة 
�شحة  ب�شاأن  العا�شمة  اأمانة  �شابق،  وقت  يف  اتهم،  بغداد 
املياه يف اأغلب املناطق، يف حني اكد ان �شبب �شحة املياه 

يرجع اىل عدم وجود تخطيط.

�رشقي  الر�شاد  حي  �شكنة  من  املواطنني  ع�رشات  تظاهر 
املا�شي،  اخلمي�ش  بغداد  حمافظة  جمل�ش  اأمام  بغداد 
االأطفال  بني  ال�شارية  االأمرا�ش  تف�شي  على  احتجاجا 
والن�شاء ب�شبب �شحة املياه ال�شاحلة لل�رشب وانقطاعها عن 
االأحياء ال�شكنية ملدة طويلة.  واو�شح املواطن عطوان علي 
اأحد �شكنة احلي "تتوفر يف املناطق املجاورة حي البتول 
اخلدمات  كل  وال�شماعية  طارق  وحي  والعبيدي  والن�رش 
فيها  تتوافر  ال  املناطق  اأقدم  من  تعد  التي  ومنطقتنا 
امل�شت�شفيات وال املجاري وال املياه وقد قدمنا �شكوى اإىل 
حمافظة  جمل�ش  اىل  واأخريا  البلدي  واملجل�ش  بغداد  اأمانة 
بامرا�ش  عوائلنا  ا�شيبت  بينما  جدوى،  دون  من  بغداد 
التايفوئيد والتهاب االأمعاء".  وقد اأ�شار املواطن حميد عبد 
�شكنة  كلفت  النقية  املياه  �شهاريج  اأ�شعار  اأن  اإىل  الر�شا 
من  املياه  جلب  على  الن�شاء  اأجرب  ما  كبرية  مبالغ  احلي 
املناطق املجاورة، "جتلب الن�شاء املياه من م�شافة 2 كيلو 
الدور،  راأ�شها من منطقة  الواحدة منهن على  مرت وحتملها 
واملاء الذي جتلبه ال يكفي ال�شتحمام اطفالها كما يغ�شلن 
املالب�ش  متزيق  اىل  يوؤدي  الذي  املالح  باملاء  مالب�شهن 

وا�شابة االطفال بقروح جلدية". 

مواطنون يشتكون شحة 
المياه في مناطق غربي بغداد

أنقذونا من تفشي األمراض 
في حي الرشاد

المواطن و المسؤول
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