
بعد ت�صجيل 80 خمالفة على اأ�صحاب املولدات مل 
نرا اأي موقف حكومي ي�صجل �صد هذه االنتهاكات 
بحق املواطن العراقي خا�صة يف هذه الظروف مع 
ارتفاع درجات احلرارة اىل 49 درجة مئوية فاأن 
ج�صع اأ�صحاب املولدات مل ي�صع له حد فقد و�صل 
�صع االمبري الواحد يف بع�ض املناطق من 15_25 
العوائل  اتهمت  الو�صع  هذه  وحتت  دينار  الف 
الوزارة بانها تريد ابتزازهم من خالل اخل�صخ�صة.

املواطن احمد ح�صن قال ، اإن امل�صكلة التي ُتعاين 
التيار  يف  انقطاع  هو  عامة  ب�صورة  بغداد  منها 
الكهربائي خا�صة وان هناك مناطق عديدة  ت�صهد 

ترديا وا�صحا يف توفري الكهرباء.
واأ�صاف اأن ، اأغلب اأ�صحاب املولدات االأهلية يغلب 
على �صمريهم طابع اجل�صع والطمع بع�صهم رفعوا 
األف دينار ال�صتغالل   25 اإىل  الواحد  �صعر االأمبري 

معاناة املواطنني يف اأزمة الكهرباء.
الطبقة  من  هم  العوائل  من  الكثري   ، اأن  وبني 
من  يتمكنون  وال  اقت�صاديا  والفقرية  املتو�صطة 

ما  وهذا  املولدات  اأ�صحاب  اإىل  كبرية  اأموال  دفع 
و�صندان  املولدات  اأ�صحاب  مطرقة  بني  يجعلهم 

وزارة الكهرباء.
ب�صحب  قمت   ، غا�صبة  بنربة  يقول  حممد  ابو  اما 
ل�صاحب  �صكوتي  بعد  االهلي  املولد  من  ا�صرتاكي 
املولد ودون جدوى فعند وجود خلل او عطل يف 
باطفائها  املولد  �صاحب  يقوم  الوطنية  الكهرباء 
والتوقف عن تزويدنا بالكهرباء مرة بحجة عطل 
الكاز ومربرات واعذار  املولد واخرى بحجة نفاذ 
غري مقبولة، فكيف هي حياتنا بال كهرباء وطنية 
 ، االطفال  �رصاخ  على  الليل  نق�صي  قد  مولد،  او 
يوجد الكثري من ا�صحاب املولدات اجل�صعني الذين 
ال يهمهم �صوى الربح املادي دون التفكري مبعاناة 
االطفال وال�صيوخ والن�صاء، ولكن ال عجب المرهم 
فما بال احلكومة. من جانبه يقول اأبو مهدي ، كنت 
م�صغال للمولدات واعرف ما يدور فيها. لدي منزل 
املحال،  بتزويد  خا�صة  مولدة  من  خطا  و�صحبت 
ان  اي  النهار،  يف  يعطى  ال  التزويد  هذا  ان  علما 

 )  8  ( ال�صاعة  من  فيفيدين  حمدودة،  منه  اإفادتنا 
�صباحا حتى )12( ظهرا وبهذا ن�صتطيع ان نلبي 
واذا  وغريه..  باملاء  التزود  من  البيت  احتياجات 
اأحرج معه، فالتزويد يفيدنا  كان لدي �صيف فال 
فاأ�صغل  النهار  �صاعات  يف  اما  احلاالت.  هذه  يف 
)ال�صحب(  املولدة  ت�صغيل  وعند  املنزلية،  مولدتي 
فاين ا�صتفيد منها من الثالثة ع�رصا حتى الواحدة 
هناك   ، باأن  م�صطفى   ابو  يو�صح  حني  يف  لياًل. 
البع�ض من ا�صحاب املولدات االهلية  تواطوؤ بني 
املغذيات  من  الوطنية  الكهرباء  م�صوؤويل  وبع�ض 
ت�صغيل  موعد  ان يحني  فما  منطقة،  بكل  اخلا�صة 
املولد االهلي حتى تاأتي الكهرباء الوطنية، وبذلك 
�صاحب  يعو�صنا  ان  دون  اال�صرتاك  �صاعات  تنفذ 
ان  دون  الليل  مير  قد  واحدة،  ب�صاعة  ولو  املولد 
اين وعود احلكومة  احلر   ب�صبب  لنا جفن  يغم�ض 
حتت  نحن  ملاذا  املربمج؟  القطع  �صاعات  بتقليل 

رحمة اجل�صعني من ا�صحاب املولدات االهلية.
بينما زياد يقول.. م�صاكل اأ�صحاب املولدات تتمثل 
اكرثها يف احل�صول على الكاز باأ�صعار غري املعلن 
عنها، وكذلك ارتفاع درجات احلرارة فانه يوؤذي 
املولدة، فتحتاج اىل ان نطفئها ملدة وجيزة لكي 
امل�صرتك  يجعل  وهذا  بالعمل،  ا�صتمرارها  ن�صمن 
يتوافدون  امل�صرتكني  اإذا تعطلت فان  اأما  يغ�صب. 
الفقرية  االأ�رص  بع�ض  امنح  واأنا  غا�صبني،  علي 

ا�صرتاكا جمانيا.
بانه  مولدة..  �صاحب  اأي�صا  هو  حيدر  اأبو  وبني 
70 ( داراً بالكهرباء ومبعدل  يزود ما يقارب الـ) 
الف دينار   )  12  ( ( �صاعات يوميًا ومببلغ   10  (
حيث  بجدول  التزامه  دون  الواحد  لالمبري  �صهريًا 
انه  اي  بت�صغيل مولده  يقوم  الوطنية  مبجرد قطع 
وجود  تزامن  عند  بالت�صغيل  املواطنني  يعو�ض 
واو�صح  الت�صغيل،  جدول  مع  الوطنية  الكهرباء 
انه يقوم ب�رصاء كمية  الكاز ال تكفيه بل  ان كمية 
( دينار   650  ( ال�صوداء وب�صعر  ال�صوق  اخرى من 
للرت الواحد، ولو ان املجل�ض البلدي يزوده بكميات 
اكرب من الكاز �صوف يزود املواطنني ب�صاعات اكرث 

من الكهرباء.
 وتوجد مناذج كثرية ال�صحاب مولدات يتقا�صون 
عند  املواطنني  تعوي�ض  دون  اال�صرتاك  ر�صوم 
او  رقابة  ان عدم وجود  الوطنية،  الكهرباء  وجود 
رادع قوي ملثل هذه التجاوزات، هو الذي ادى اىل 
متادي هوؤالء اجل�صعني، اما اخلا�رص االول واالخري 

فهو املواطن بال �صك..
املولدات  احد  يف  م�صغل  عل  حمزة  جانبه  من 
امل�صرتكني  على  اللوم  القي  انا  فيقول..  االهلية 
يتعاون،  ال  من  وهناك  معنا  يتعاون  من  ومنهم 
التيار  يكون  ان  بعد  بالتعوي�ض  املطالبة  مثال 
الكهربائي قد جاء ملدة حمددة وانا اأعو�صه ولكن 
بيتي  اىل  خط  �صاحب  انني  علما  باملزيد،  يطالب 

ويهمني اي�صا  التعوي�ض.
وي�صري اأبو علي اىل ان ارتباط اأ�صعار اال�صرتاك يف 
وج�صع  املولدة  �صاحب  مبزاجية  باتت  املولدات 
وقرارات  قوانني  كل  �رصبوا  وقد  منهم  البع�ض 
فبعد   .. احلائط  عر�ض  وجمل�صها  بغداد  حمافظة 
دينار  االف   )6000( بـ  االمبري  ت�صعري  مت  ان 
ب�صعر  املولدات  ا�صحاب  بع�ض  ي�صتقطع  فيما 
يف   12 او   15 و  ال�صتاء  ديناريف  االف  ع�رصة 
املولدة  �صاحب  مزاجية  بح�صب  احلايل   الوقت 
املواطنون  قدمها  التي  الكثرية  ال�صكاوى  ورغم 
نتيجة  اي  دون  ببغداد  البلدية  املجال�ض  اىل 
يردون  املولدات  هذه  ا�صحاب  بع�ض  ان  حتى 
قدرة  بعدم  وحتد  ب�صالفة  �صكوى  يقدم  من  على 
للقانون  وا�صح  حتد  يف  ردعهم  على  احلكومة 
..واحلقيقة فقد ا�صحت م�صكلة الكهرباء وجتهيزها 
ان  اذ   ، امل�صتع�صية  امل�صكالت  من  للمواطنني 
العا�صمة  الكهربائية يف  للطاقة  التجهيز  �صاعات 
وبقية املحافظات اقل من ال�صابق بكثري .. وال�صبب 

يعود اىل ان تلك املناطق ال وجود فيها لعمليات 
التجهيز او التغذية ببع�ض ال�صاعات من الكهرباء 
التي يطلق عليها بالوطنية يقابل ذلك ارتفاع �صعر 
“االمبري” الواحد املجهز من قبل القطاع اخلا�ض 
اي  بـ”الذهبي”  ي�صمى  والذي  دينار  األف  بـ)30( 
العادي  التجهيز  اما  �صاعة(،  وع�رصين  )اربعة 
عدم  وال�صبب  اي�صا،  مرتفعة  ا�صعاره  فا�صبحت 
فبعد  “الكاز”  بالوقود  املولدات  ا�صحاب  جتهز 
بخم�صة  االن  ا�صبح  دينار  االف  ب�صبعة  كان  ان 
ا�صحاب  بع�ض  ملزاجية  دينار،تبعا  الف  ع�رص 
ان تواطوؤا  العقاب  و يبدو  امنوا  ان  املولدات بعد 
وبع�ض  جهة  من  املولدات  ا�صحاب  بني  قبيحا 
الطاقة  توزيع  وحدات  ادارة  يف  النفو�ض  �صعاف 
)من  املولدات  ا�صحاب  جلاأ  حيث  الكهربائية 
الذمة( اىل ال�صغط على املواطنني بوجود  عدميي 
من  احلكومة  وعادت  للطاقة..  امل�صتمر  القطع 
فيها  والنفط  الطاقة  وجلنة  بغداد  حمافظة  خالل 
بح�صتهم  االأهلية  املولدات  اأ�صحاب  تزويد  اىل 

اإ�صهام  انطالقا من �رصورة  اأويل  الكاز  وقود  من 
الكهرباء  اإنتاج وتوزيع  ب�صد نق�ض  هذه املولدات 
املواطنني  الإنقاذ  م�صاعدا  عامال  تكون  اأن  اأي 
قبل  من  اأ�صال  والالمربمج.  امل�صتمر  القطع  من 
والزال  ناق�صا  ال�صد ظل  هذا  لكن  الكهرباء  وزارة 
باأع�صاب  يتالعبون  االأهلية  املولدات  اأ�صحاب 
يربرون  املولدات  اأ�صحاب  وبع�ض  املواطنني 
حل  عدم  من  حالها  على  واحلكومة  ويدافعون 
اأزمة الكهرباء… اأين احلقيقة؟ �صوؤال �صيظل عالقا 
اأزمة  حل  باإمكانها  احلكومة  الف�صاء..فال  يف 
اأ�صحاب املولدات رغم جمانية  … وال  الكهرباء 
ما يح�صلون عليه من وقود يرحمون املواطن… 
وال�صحية اأوال واأخريا هو املواطن..ال�صكوى تطول. 
ال�صمت  واىل  الياأ�ض  اىل  احلكومة  اأو�صلتنا  لقد 
القاتل وبدال من حل م�صكلة الكهرباء �صلمتنا بيد 
اأن  احلكومة  تعتقد  كانت  فاإذا  املولدات  اأ�صحاب 
فهي  املواطنني  معاناة  نهاية  هي  احللول  هذه 

واهمة فاحلل االأ�صا�صي هو اإنهاء اأزمة الكهرباء.

"�صمي   : �صياغة  حمل  �صاحب  اجمد  اأبو  يقول   
الذهب  ما  حد  اىل  ي�صبه  الأنه  الربازيلي  بالذهب 
فهو  م�صدره  اما  الربازيل،  يف  املوجود  اال�صلي 

من جمهورية ال�صني ال�صعبية".
املادة  "اأن  الذهب  هذا  ت�صنيع  عمليات  وبني 
اخلام اجلالتينية حتديداً ت�صنع يف ال�صني والتي 
هي عبارة عن احلديد او النحا�ض او الربا�ض اأي 
عملية ال�صياغة، ثم تتعر�ض لعميلة الطالء، حيث 
يتم طالء املادة ال�صائلة متعر�صة الأ�صعة ليزرية 

لتعطي لونا براقا بلون الذهب".
في�صري  للعراق،  الذهب  هذا  دخول  تاأريخ  وعن 
وجدت  الهندي،  الذهب  يف  اعمل  كنت  ان  "بعد 
رغبة �صديدة وحركة اإقبال جيدة من قبل الزبائن 
ا�صتورده  فبداأت  الربازيلي  الذهب  �رصاء  على 

وعملت به منذ حوايل خم�صة �صنوات".
"هذا  قائال  بينه  فيما  االختالف  وجه  واو�صح 
وجه  بل  وزنية  عيارات  على  يحتوي  ال  الذهب 
االختالف فيما بينه يكون عن طريق قوة طالءه 
يفقده  وبع�صه  �صنتني،  بعد  قيمتة  يفقد  فبع�صه 
تكتبها  التي  املوا�صفات  ح�صب  ا�صهر،  �صتة  بعد 
ال�رصكة". مبينا انه "ميكن ت�صليحه وكذلك بيعه 
ثانية من قبل الزبون ولكن بعد �صهرين اأو ثالث، 
يف بع�ض االأحيان يح�صل عطب ب�صيط يف املادة 
االأحيان  غالب  يف  بت�صليحها  نقوم  امل�صرتاة 

جمانا".
ال�صناعية  احللي  بائعي  اأحد  �صالح  ح�صني  اما 
بداأت  يقول:  الن�صائية،  االأك�ص�صوارات  ولوازم 
بعد  ب�صاعتي،  �صمن  الربازيلي  الذهب  اأعر�ض 
زيادة الطلب عليه، اأ�صبح مرغوبًا ب�صبب رخ�صه 
وطول مدته قيا�صًا اىل االأ�صاور واحللي ال�صناعية 
قويا  مناف�صًا  �صار  الربازيلي  الذهب  االأخرى، 
للذهب احلقيقي وال�صناعي، غالبية الن�صاء تطلبه 
للحلي  بالن�صبة  جيدة  لفرتة  ومقاوم  جميل  فهو 

ال�صناعية خا�صة.
مو�صحا اىل ان "اأغلب زبائني من الن�صاء وبن�صبة 
اأو امل�صاهدة،  ال�رصاء  %80 يف  بـ  الرجال  تفوق 
اخلوامت  حتديداً  ت�صرتي  الن�صاء  غالبية  واأن 
واالأ�صاور، اأما القالئد ف�رصاوؤها قليل ب�صبب لب�ض 
اأو  فوقه  لب�صت  اإذا  اإال  يظهرها  ال  الأنه  احلجاب، 
اخلا�صة  املعلومات  نعطي  ونحن  طويلة،  تكون 

ي�صنوا  ال  حتى  للزبائن،  الذهب  هذا  مبوا�صفات 
فينا الغ�ض".

عن  اأعلن  ال�صياغة  حمالت  اأ�صحاب  اأحد  فيما 
بع�ض اأمتعا�صه عن هذا املنتج اجلديد واملزاحم 
للذهب حيث يقول "الذهب احلقيقي يبقى حمتفظ 
بقيمته، حتى لو مرت عليه اآالف ال�صنني، �صحيح 
اأنه غايل ولكن قيمته تبقى فيه ورمبا تزداد بعد 
خا�صع  به  نتعامل  الذي  والذهب  ال�صنني،  مرور 
حكومية  جهات  قبل  من  العراقية  املراقبة  اىل 
يف  م�صنعة  للبيع  نعر�صها  قطعة  وكل  خمت�صة 
العراق اأو م�صتوردة من دول اجلوار وخا�صة من 
ما  ان  والتدقيق،  للفح�ض  تخ�صع  اخلليج  دول 
يعر�ض هو طالء ال قيمة له، فحتى الذهب األـ 12 
له قيمته، وما معرو�ض هو عبارة عن طالء يفقد 
نعر�صها  قطعة  كل  اأن  ق�صرية،  فرتة  بعد  قيمته 
خمتومة بقيمتها املعيارية �صواء كانت ذهب 12 
اأو 18 اأو 21، اأن ما يعر�ض هو طالء لي�ض حتى 

مب�صتوى ال�صاعات املطلية بالذهب.
بينما م�رص ال يا�صني تاجر �صياغة )ال يا�صني( 

يبني ان "الذهب الربازيلي عبارة عن اك�ص�صوارات 
وحلي كاذبة، وقد ا�صبح لها رواجا يف ا�صواقنا 
ب�صبب �صياغته وقوالبه اجلميلة والرباقة ومتتعه 
وللذهب  انت�صارا،  االكرث  منه  جعل  الوزن  بخفة 
االماراتي ا�صواقه وزبائنه كما للذهب الربازيلي 
الذهب  على  غريه  او  الربازيلي  يوؤثر  فال  زبائنه 

االماراتي يف اال�صواق".
 من جانبه قالت )طيبة حممد( وهي موظفة "هذا 
الذهب يفي بالغر�ض، اأ�صعاره جيدة وغري مكلفة 
امل�صتوى  على  يوؤثر  وال  احلقيقي،  الذهب  مثل 
املعا�صي، وميكن اأن األب�صه يف اأي وقت اأو مكان 
زميالتي  من  ي�صاهدونه  ممن  يعلم  اأن  دون 
"ال�صىء  كمال(  )زينة  تقول  والنا�ض".  يف حني 
فيه  وكذلك  �صعره  رخ�ض  الذهب  هذا  يف  اجليد 
الكثري من النقو�ض والت�صاميم غري املوجودة يف 
�صياغة الذهب احلقيقي وجميلة ب�صكل جيد.حتى 
قيا�صا  جدا  منا�صب  فمبلغه  �صاع  اأو  اأنقطع  لو 
يف  خا�صة  ب�صدة،  علية  نحر�ض  الذي  بالذهب 

الت�صوق اأو احل�صور اىل احلفالت واملنا�صبات".

اما املهند�صة نهى زيني او�صحت انه "اأمر �صعب 
والربازيلي  اال�صلي  الذهب  بني  متيز  ان  جداً 
املقبلني  ال�صباب  يجذب  وهو  اللون،  حيث  من 
الذهب  �رصاء  ي�صتطيعون  ال  والذين  الزواج  على 
ت�صاميم  بتغيري  املولعات  يفيد  احلقيقي.انه 
الأنه  واالآخر  احلني  بني  الذهبية  م�صوغاتها 
النف�ض  اليه  مات�صبو  يحقق  الثمن.وال  رخي�ض 
عامني،  ملدة  وملعانه  لونه  يدوم  بع�صه  ب�صبب 
�صتة  مرور  بعد  االآخر  البع�ض  لون  يتغري  فيما 

ا�صهر لتاأثره ال�رصيع باحلرارة واملاء".
"هذا  ان  اىل  ا�صارت  حيدر  اآل  غ�صون  الدكتورة 
الكاذبة  الزينة  اأنواع  من  يعد  الذهب  من  النوع 
وبالتايل فاإنه ال يحقق هدف الن�صاء يف الرغبة 
نقو�ض  عليه  اخلال�ض.تظهر  الذهب  باقتناء 
يف  ودقة  ابداع  وذات  جدا  جميلة  وزخارف 
على  الن�صاء  من  الكثري  اإقبال  ويعود  ال�صنع، 
اأ�صعاره  اإنخفا�ض  اىل  احللي  من  النوعية  هذه 
للع�رص  العام تقريبا ومواكبته  للذوق  ومالئمته 
ا�رصاء  احلقوقية  وتعرب  للمراأة".  جماال  في�صفي 

جنيب عن "اأنه اأ�صتنزاف لل�صيولة النقدية وبريق 
الطبقات  وخا�صة  البع�ض  يجذب  قد  موؤقت 
والذي  اال�صلي،  الذهب  اأقتناء  على  قادرة  الغري 
ولكن  املبتكرة  بت�صاميمه  الكثريات  اأ�صتهوى 
يجرنا  مزيف.وقد  واملزيف  ذهب  الذهب  يبقى 
احلديث عن مكونات الذهب الربازيلي وتاأثرياته 
على الب�رصة وال�صحة العامة وال اأعتقد اأن اأحد قد 
اأجرى التجارب ملعرفة مكوناته واأ�رصاره وهذه 
اإ�صافة  باإ�صترياده،  القرار  ميتلك  من  م�صوؤولية 
االقت�صادية  النظرة  �صيق  هناك  ذكرته  ملا 
بجمع  هوؤالء  فكر  فلو  للكثريين  املدى  البعيدة 
املال املنفق يف �رصاء الذهب الربازيلي حل�صلوا 
الذهب اال�صلي  حتى ولو على قطعة ب�صيطة من 
لكان خريا لهم الأنه ال يفقد قيمته بل بالعك�ض.. 
وحقيقة يحز يف نف�صي اأن تكون يف اأ�صواقنا بكل 
بلدنا وخرياته  لغنى  ترتقي  �صنوفها ب�صاعة ال 
كل  ويف  االف�صل  على  للح�صول  توؤهله  التي 
حممد  ام  اأو�صحت  مت�صل  �صياق  ويف  �صيء". 
املو�صوي �صببني الأقتناء الربازيلي "ارى ان اكرث 
ل�صببني،  الذهب  من  النوع  لهذا  التجاأت  الن�صاء 
على  الثمن  باه�ض  اال�صلي  الذهب  الن  االول 
عك�ض الربازيلي، وال�صبب الثاين جلمالية نقو�صه.
براأيي انه يعجبني اكرث من االك�ص�صوارت العادية 
الذهب  وبني  بينه  ظاهري  فارق  وجود  لعدم 
الذين  للنا�ض  مل�صاعدة  النوع  هذا  اال�صلي.جاء 
ال ميتلكون االمكانية ل�رصاء الذهب ويبحثون عن 
جمال املظهر".تلبية للرغبة هبة املو�صوي ع�صو 
منظمة ن�صاء من اجل ن�صاء العامل التي ال ترغب 
احب  ال  انا  "حقيقة  اىل  م�صرية  الذهب  لب�ض  يف 
راأيت  وقد  برازيليا،  ام  حقيقا  كان  �صواء  الذهب 
به  ترغب  املراأة  كانت  واذا  اجلميلة،  ت�صاميمه 
هذه  يلبي  ما  نقو�صاته  بع�ض  يف  فاأرى  كزينة 
الرغبة خا�صة اذا كان متع�رصا على املراأة اقتناء 
وال�صيطرة  الرقابة  غياب  احلقيقي".مع  الذهب 
تدخل  التي  التجارية  املواد  النوعية على معظم 
وب�صدة  يغزو  الربازيلي  الذهب  فاأن  العراق،  اىل 
�صاحة امل�صرتيات اخلا�صة بالن�صاء، فقد يعتربنه 
اأو  بينهن  تناف�ض  على  احل�صول  يف  تعوي�ض 
مقبول  ف�صعره  االأخرين،  اأمام  بزينة  الظهور 
اأو املثل املتداول،  للمقولة  وعمره كذلك، وك�رصا 
اأن )الذهب زينة وخزينة( ليكون الذهب الربازيلي 

)زينة لكن... لي�ض خزينة(.

أصحاب المولدات يضيقون على المواطن وشبهات تالحق مجالس المحافظات
ال يهمهم سوى الربح المادي....

الذهب البرازيلي.. يكتسح الذهب الحقيقي لرخص ثمنه 
زينة لكن... ليس خزينة
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نظرا ملا ي�شهده العراق 
من االنفتاح الوا�شع على 

اال�شواق العاملية، ودخول 
املواد التجارية التقليدية 

اىل ا�شواقنا وباأ�شعار 
منا�شبة قيا�شا باملواد 

االأ�شلية نرى اليوم الذهب 
الربازيلي حا�شرا من بني 

هذه املواد لي�شبح من 
اولويات املراأة العراقية.
ا�شتطلعت اآراء ا�شحاب 

املحال التجارية والزبائن 
الذين يرتادون على �شراء 

هذا الذهب، ليعتربه 
البع�ض زينة ملحدودي 

الدخل، وامتعا�ض بع�شهم 
من انت�شاره يف اال�شواق 

املحلية...
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