
يقود  �صالح  كان  الدويل  ال�رسيع  الطريق  على 
اآبه  غري  اخلارجي  عامله  عن  مبعزل  �صيارته 
حاجز  جتاوزت  التي  �رسعتها  تنبيه  ب�صوت 
حاجز  تك�رس  وفجاأة  ال�صاعة،  يف  كلم   120 الـ 
من  ملجموعة  تنبه  عندما  الذهني  �رسوده 
ال�صيارات املتوقفة عند منت�صف الطريق، وك�صت 
التفكري  يحاول  وهو  وهلع  رعب  اآثار  وجهه 
التالية، فما كان له اال ان يكبح على  باخلطوة 
كان  القدر  لكن  التوقف  امال يف  �صريها  موقف 
تكتنفه  املوت  ورائحة  اللحظة  تلك  حا�رسا يف 
تلك  بعد  �صالح  يتذكر  ومل  جانب،  كل  من 
اللحظات الع�صيبة اال حلظة ارتطامه يف املقود 
والدماء ت�صيع مالحمه احلادة ، ورجح عدد من 
االطباء لوال ارتداء �صالح حلزام االمان يف ذلك 
ال�رسيط  فهذا  املوتى،  عداد  يف  لكان  احلادث 
�صنتيمرتات  ب�صعة  عر�صه  اليتجاوز  الذي 
جانب  يف  املو�صوع  مليمرتات  ب�صعة  و�صمكه 
ال�صائق االي�رس جنح بانقاذ حياته من موت كاد 
يكون و�صيكا . ويقول �صالح الذي يرقد يف �صعبة 
العا�صمة  و�صط  الطب  مدينة  مب�صت�صفى  الك�صور 
بغداد:" ان حزام االمان الذي كنت اواظب على 
ارتدائه مل مينع من وقوع احلادث، اال انه خفف 

اليوم  ذلك  يف  حدث  الذي  اال�صطدام  وطاأة  من 
و كان �صببا يف انقاذ حياتي مثلما كان �صببا 
به،  االلتزام  لعدم  الوفاة  حاالت  من  للمئات 
وادركت االن ان فر�ض اغلب دول العامل و�صع 
املقاعد  وجال�صي  ال�صائق  على  االأمان  حزام 
االأمامية هو العطاء فر�صة اخرى ملواطنيها يف 
احلياة ، ولكن مع اال�صف يف العراق الجتد هناك 
من يحرتم حياته للحفاظ عليها ويرف�ض و�صع 
وارتفعت  العواقب  ا�صتدت  مهما  االمان  حزام 
العقيد  يقول  جانبه  ومن  الغرامات".   مبالغ 
حممد الزيدي من اعالم وعالقات املرور العامة:
مفاجئة  ب�صورة  املكابح  ا�صتخدام  ان   "
ال�صائق  ارتطام  اىل  يوؤديان  اال�صطدام  و�صدة 
منها،  وخروجه  لل�صيارة  االمامية  بالزجاجة 
اجريت  التي  التحقيقات  خالل  وجدنا  ولذلك 
من  اكرث  هناك  ان  املرورية  احلوادث  حمل  يف 
60 باملئة من حاالت اال�صطدام ادت اىل الوفاة 
لعدم التزام ال�صائق بار�صادات ال�صالمة اخلا�صة 
اثناء  احلياة  على  املحافظ  احلزام  الرتداء 

القيادة يف اي وقت وحتت اي ظرف".
بها  يتمتع  التي  ولالهمية  الزيدي:"  وي�صيف 
�صائقي  حياة  على  احلفاظ  يف  االمان  حزام 

مديرية  اعتمدت  ا�صنافها،  مبختلف  العجالت 
املرور العامة على ورقة عمل توؤكد من خاللها  
اخلطورة  ن�صبة  من  يقل�ض  الواقي  احلزام  ان 

مبعدل   100باملئة".
 على الرغم من ان حزام االمان و�صيلة حلماية 
اال  املفاجئة  احلوادث  من  معه  ومن  ال�صائق 
واالجراءات  احلزام  على  يتحايل  من  هناك  ان 
ال�صاب  مايفعله  وهذا  واحد،  اآن  يف  القانونية 
عن  يك�رس  وهو  من�صور  ويقول  من�صور  ه�صام 
الب�صيطة  احليل  بع�ض  "هناك  مثلومة:   ا�صنان 
اخلا�صة  الغرامات  لتجنب  ا�صتخدمها  التي 
بحزام االمان، اذ اقوم بربط احلزام  يف مكانه 
وا�صعه خلف ظهر املقعد، وما ان تظهر مفرزة 
املرور يف اية حلظة  فال اجد �صعوبة يف �صحب 
من  للتهرب  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  احلزام 

دفع الغرامة برم�صة عني".
وي�صيف من�صور بنربة �صخرية: " اغلب �صائقي 
لقيادتهم  اال�صلوب  هذا  ي�صتخدمون  البا�صات 
امل�صتمرة �صواء ان كان ذلك يف الطرق الداخلية 
من  �صريا  اجد  ال  �صخ�صيا  وانا  اخلارجية،  او 
ترك حزام االمان اذا كنت امتتع بثقة عالية يف 

القيادة".
العالية  من�صور  ثقة  على  ح�صن  حازم  ويرد 
قائال: "هناك امور اخرى قد تكون خارجة عن 
ال�صيارة  نف�صه، كانفجار عجلة  ال�صائق  �صيطرة 
�صائقي  بع�ض  ذهن  �رسود  او  مفاجئ  ب�صكل 
ال�صاحنات اثناء م�صريهم مل�صافات طويلة دون 
ق�صط من الراحة والنوم، فاحلوادث تظهر حني 
بقيادة  اخلا�صة  القانونية  االجراءات  النحرتم 
حزام  ت�صميم  �صبب  اىل  عدنا  ولو  ال�صيارة، 
حركة  اي  اليقاف  م�صمم  انه  لوجدنا  االمان 
فهو  ال�صيارة  للركاب يف  ال�صيطرة  عن  خارجة 
احد اأف�صل الو�صائل لتفادي االإ�صابات اخلطرة 

اأو الوفاة الناجتة عن حوادث ال�صري".
ان  اثبتت  فقد  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  ووفقا 
الوفاة  خماطر  من  يقل�ض  االمان  حزام  ربط 
بالن�صبة  هذا  50باملئة(    –  40 بن�صبة) 
لركاب  بالن�صبة  واما  االمامية،  املقاعد  لركاب 
 ( بن�صبة  املخاطر  فتقل�ض  اخللفية  املقاعد 
املوؤ�رسات  ارقام  ان  ،وال�صك  75-25باملئة( 
من  املرورلالعوام  حوادث  الح�صاء  الرئي�صة 
ما  وهذا  نف�صها  عن  تتحدث   )2011-2015(
عبد  التخطيط  لوزارة  االعالمي  املتحدث  اكده 

الزهرة الهنداوي قائال:
» بلغ عدد احلوادث عام )2011( 10082 واما 
وكان   2703 بلغ  ال�صنة  لنف�ض  الوفيات  عدد 
للجرحى ن�صيب يف ذلك اذ بلغ عددهم 10198  
لعام  بالت�صاعد  املرورية  احلوادث  عدد  وبداأت 
عدد  ارتفع  باملقابل   10709 اىل   )2012(
الوفيات اىل  3132 واجلرحى 11009 ، وكان 
عدد  بلغ  اذ  عام)2013(  اقل  ن�صيب  للحوادث 
 2951 اىل  الوفيات  وعدد   9725 احلوادث 
وعدد اجلرحى 10694 واما يف عامي)2014 
مابني  ترتاوح  احلوادث  عدد  كانت  و2015( 
8814و 8836 ون�صبة الوفيات مابني 2769 

عدد  كان  الن�صب  تلك  كل  بني  ومن  و2514 
اجلرحى يرتاوح مابني 9210 و9429«.

�صالمة  اىل  االمهات  من  الكثري  تكرتث  ال   
ا�صتخدام  خالل  من  ال�صيارة  داخل  ابنائهن 
ومنها  للقيادة  وال�صحيحة  اال�صا�صية  القواعد 

ا�صتخدام 
ي�صبب  مما  لالطفال  بالن�صبة  االأمان"  "كر�صي 
احدى  قالته  ما  هذا  احلوادث،  من  الكثري 
ا�صمها  اىل  اال�صارة  رف�صت  التي  االمهات 
االمان  حزام  ا�صتخدام  اهمية  حول  احلقيقي  
العراق   االأمهات يف  " ن�صبة كبرية من  م�صيفة: 
لي�ض لهن علم  بالثقافة املرورية عك�ض ما نراه 
هذا  على  ت�صدد  التي  املتقدمة  الدول  اغلب  يف 
الدولة   عاتق  على  يقع  هنا   والدور  املو�صوع، 
بحمالت  للقيام  املدين  املجتمع  ومنظمات 
عدم  خماطر  على  تنبه  التي  املرورية  التوعية 

االلتزام بقواعد ال�صالمة املرورية".
جديرة  نقطة  اىل  الثالثينية  املراأة  وت�صري 
باالهتمام: " اىل ان هناك بع�ض االباء يخالفون 
جميع االنظمة يف حماية ابنائهم خ�صو�صا من 
قيادتهم  اثناء  اح�صانهم  يف  اطفالهم  ي�صعون 
مقنعة  غري  ال�صباب  ذلك  ويرجحون  ال�صيارة،  
كاأن يكون متعة للطفل اال ان هذه الظاهرة تعد 

تركيز  م�صتوى  انخفا�ض  ت�صبب  النها  خماطرة 
اذا الميكن معاملة االطفال كالبالغني،  ال�صائق 
االطفال  عظام  فان  االطباء  راأي  فبح�صب 
النمو  طور  يف  التزال  �صنوات  ال�صبع  عمر  حتى 
او  الراأ�ض  يف  ت�صوه  اىل  توؤدي  قد  �صدمة  واية 
قانونية   اجراءات  فر�ض  يجب   لذلك  النخاع، 
القواعد يف ظل  ال�صائق بتلك  اكرث �رسامة تلزم 
املعنية  اجلهات  قبل  من  ال�صعيفة  االجراءات 

املتخذة بحق املخالفني".
ومل يبتعد م�صطفى اكرم عن راأي املراأة الثالثينة 
والتثقيف  ملرورية  االر�صادات  اهمية  يف  كثريا 
احلوادث  ن�صبة  من  للتقليل  توعوية  برامج  عرب 
االمر  فهذا  عنها،  الناجمة  اجل�صدية  اال�رسار  او 
لي�ض له عالقة مبحا�صبة رجال املرور لل�صائقني 
فهو ي�صمى حزام االمان ولي�ض حزام املرور كما 
يطلق عليه البع�ض  لذلك ارتديه بحثا عن االمان 
مع  خ�صو�صا  مرور  حلادث  تعر�صي  حال  يف 
اكتظاظ ال�صوارع بعدد كبري من ال�صيارات وعدد 

غري قليل من قليلي اخلربة يف قيادة ال�صيارة".
الكثري من احلزم:"  وي�صيف اكرم بكلمات فيها 
عن  يبتعدون  العجالت   �صائقي  من  الكثري  ان 
ت�صديد  من  الرغم  على  االمان  حزام  ارتداء 
مديرية املرور على ارتدائه ولكن ثقافة املواطن 

االمان  العالية جتعل من حزام  والثقة  العراقي 
لقمت  بيدي  االمر  كان  لو  و   ، لالعدام  كم�صنق 
ومع  ال�صائقني  على  املفرو�صة  الغرامة  بزيادة 
اجراءات  تطبيق  ل�صمان  بجانبهم  يجل�ض  من 

ال�صالمة وزيادة اعداد امللتزمني بارتدائه".
مقدارها   للمخالف  الغرامة   " الزيدي:  وي�صيف 
ربط  قانون  يخ�ض  فيما  اما  دينار،  الف   15
ففي  يجال�صه  ومن  االمان  حلزام  ال�صائق 
تطبيقه  ولكن  موجود  القانون  هذا  احلقيقة 
يعتمد بالدرجة االوىل على تثقيف ال�صائق اوال 
اذا كان وحده ومن ثم نحاول بث برامج توعوية 
ال�صائق  بجوار  للراكب  االجراء  هذا  باهمية 
التزامه  عدم  حالة  يف  عليه  غرامة  وفر�ض 

بقواعد ال�صالمة املرورية".
فيها  موجزة   بكلمات  حديثه  الزيدي  ويختتم 

الكثري من التو�صيات:
ال�صارع  يف  ال�صائق  خلدمة  وجد  املرور  "رجل 
االمان  حزام  ربط  منك  يطلب  عندما  لذلك 
وامانك  �صالمتك  اىل  االنتباه  منك  يطلب  فهو 
اهلك،  اىل  �صاملا  ت�صل  ان  على  ويحر�ض 
مواطنيها  بالتزام  تقا�ض  واالمم  فال�صعوب 
اخلا�صة  ال�صالمة  و�رسوط  املرورية  بانظمتهم 

بحفظ حياة افرادها".  

اتى  يومني  بعد   ، ت�صد غر�صك  قد  ما  �صغلة  هناك 
مبكان  ال�رسكة  اىل  ذهبا   بال�صياره  البيت  ايل 
باال�صتقبال  كان  دخلنه  مرتبة  وبناية  راقي 
�صابة جميلة بعدها دخلنه مبكتب ع �صخ�ض الذي 
ي�رسح  طويلة  مدة  يبقى   ، العمل  طبيعة  ي�رسح 
تبني  ال�رسح  من  �صاعة  ربع  بعد  وير�صم  ويكتب 
 !! ال�صبكي  او  الهرمي  البيع  نظام  تتبع  هال�رسكة 
فورا  املغادره  وطلبت  العمل  رف�صت  تلقائياآ  انا 
من  ح�صل  ما  يربر  �صديقي  البناية  خارج   ..
لكن   ! جيد  وربحها  جيده  �رسكة  وانها  فهم  �صوء 
لالأ�صف فكرة ال�رسكة الوهميه وا�صلوبهم باالقناع 
مرت�صخة بباله وهو �صحية احتيال .. الفكرة احذر 
وبكرثه  موجوده  الزالت  التي  ال�رسكات  هذه  من 
لكن متخفيه والزالت ت�صتهدف ال�صباب من خالل 
ومهما  وهمية  وهي  ال�رسيعه  باالرباح  اغرائهم 
وهو  واحد  هدفهن  يبقى  راح  ا�صمائهن  تغريت 
ويوؤكد م�صطفى كرمي   !! مقابل  بدون  اموالك  اخذ 
" فعال هذه الظاهرة موجودة بكرثة يف كل العراق 
الن�صابني  يحا�صب  وال  �صعيف  القانون  وال�صبب 
واملحتالني والتي يقه بها الفقري من تقفي�ض اىل 
التوظيف  وت�صفيط حجي �رسكات  واخلداع  الكذب 
اما الدولة تتفرج عليهم اذا ما كانت هذه ال�رسكات 
الوهمية تدفع جلهات معينة لغر�ض حمايتها. يف 
حني ي�صيف احمد الزغبي " اأن �رسكة نحو االفق 
معهم   عملت  اذا  باأنك  يتمثل  �صغلهم  هورايزن  اي 
اثنني  على  الن�صب  منك  يطلبون  �صبوع  اول  يف 
من ربعك املقربني او عائلتك وهوؤالء االثنني كل 
واحد منهم ين�صب على االثنني  وت�صتمر الدوامة ،  
وقبل �صنة عملت ال�رسكة احتفال كبري يف  منتجع 
النا�ض مدعومني من احلكومة وحتى  بابل وكان 
نا�ض باحلكومة كانوا معهم وياهم ياخذون منك 
لك  يقولون  ويعطونك جهاز  ون�ض  مليون  تقريبا 
�صنة  قبل  الف   100 ماي�صوة  عراقي  جتميع  انه  
الف م�صرتك   70 اكرث من  العدد  باملهرجان كان 
يعني �صاحكني على 70 الف �صخ�ض. كما ا�صتكى 
جمموعة من ال�صباب يف العا�صمة بغداد وجمموعة 
من املحافظات العراقية من عملية ن�صب واحتيال 

ومنها  ال�صبكي  الت�صويق  �رسكات  متار�صه  ممنهج 
�رسكة Qnet  و�رسكة IHorizon التي ي�صتغل 
ال�رسيع  للك�صب  ال�رسوية  النا�ض  موظفيها حاجة 
بان يوهموا ال�صخ�ض بدفع مبالغ نقدية ال�صرتاكهم 
بال�رسكة وجلب ال�صخ�ض امل�صرتك لهم عدة زبائن 
يح�صلون  التي  ارباحهم  من  تزيد  ا�صافيني 
عليها من خالل بيعهم و�رسائهم حلاجات والتي 
الطاقة  واقرا�ض  واملجوهرات  )ال�صاعات  هي 
الت�صويق  ذات  ال�رسكات  هذه  تن�صط   .) احليوية 
بع�ض  ترويج  خالل  من  اجلامعات  يف  ال�صبكي 
االجتماعي  الو�صط  ويف  ال�رسكات  لهذه  الطلبه 
والربح  للمواطنيني  املايل  العوز  م�صتغلني  الفقري 
واالفريقية  العربية  البلدان  اغلب  ان   . ال�رسيع 
ذات  �رسكات  هكذا  مع  التعامل  منعت  واالجنبية 

التعاطي  من  املواطنني  لتحذر  الوهمي  الت�صويق 
لها  اليعرف  التي   ال�رسكات  هذه  بفخ  والوقوع 
ويقول   . عليها  القائمني  يعرف  او  ثابت  عنوان 
الذي  ال�رسر  ان  االقت�صاديني  املحليني  احد 
اقت�صادية  مب�صكلة  يتمثل  ال�رسكات  هذه  ت�صببه 
واجتماعية النها ت�صتغل حاجة النا�ض اىل حت�صني 
او�صاعهم املعي�صية االن انها بطبيعة احلال تغرر 
املنتجات  ان  اىل  باال�صافة  اموالهم  وت�صلب  بهم 
التي تروجها ال�رسكات غري نظامية وغري حا�صله 
على ترخي�ض لدخول اال�صواق . وت�صري زهور خالد 
اىل ، اأنها تلقت عر�صا من اأحد زمالئها يف العمل 
مبلغ  دفع  مقابل  �رسكة  يف  االنخراط  اأجل  من 
3000درهم و�صتح�صل على مواد جتميلية واأدوية 
بربح  ووعدها  املذكور،  املبلغ  ت�صاوي  طبيعية، 

�صهري ب�رسط جلب اأكرب عدد ممكن من امل�صرتكني 
اجلدد بهدف تكبري ال�صبكة.

درهم   3000 مبلغ  دفعت  فعال   " زهور  تقول 
واأخدت املواد التجميلية والطبية التي قيل يل اأنها 
طبيعية، لكن مل اأجد من ي�صرتي فبعت بالدين نظرا 
الأن املواد التي ا�صوق لها ثمنها مرتفع مقارنة مع 
التي تباع يف املحالت، وبعد مدة ق�صرية  املواد 
متكنت من اقناع ما يزيد عن 7 اأ�صخا�ض لكن مل 
اأتو�صل باأي مبلغ يف ح�صابي اخلا�ض على غرار 
اأقنعني  الذي  ال�صخ�ض  من  �صمعت  التي  الوعود 
ال�رسكة  اأن  مدة  بعد  من  فتفاجاأت  باال�صرتاك، 
 " قائلة:  زهور  ت�صيف   ." مغلوط  با�صم  �صجلتني 
من  مرات  عدة  ورا�صلتها  ال�رسكة  مرا�صلة  قررت 
اأجل ت�صحيح ا�صمي العائلي لكن من دون جدوى، 

الوحيدة  ل�صت  اأنني  املطاف  اأخر  يف  فاكت�صفت 
هي  هذه  اأن  واكت�صفت  مغلوطا،  ا�صمي  كتب  التي 
الطريقة التي تن�صب بها �رسكات الت�صويق ال�صبكي 
على املغاربة ". ومن جهته عرب م�صرتك �صابق يف 
اأخرى  االأن منخرط يف �رسكة  ال�رسكة وهو  نف�ض 
للت�صويق ال�صبكي عبد اهلل عن ا�صتنكاره للطرق التي 
ا�صتغالل  يف  الوهمية  ال�رسكات  هذه  ت�صتخدمها 
له  يحقق  مادي  بالك�صب  يحلم  الذي  املواطن 
العي�ض الكرمي. وقال " يف اأول االأمر اأقنعني قريبي 
على  الذكر  ال�صالفة  ال�رسكة  يف  اال�صرتاك  اىل 
اأ�صا�ض اأين ال اأحتاج لوقت كثري يف الربح فوافقت 
زيادة  يف  فكرت  عام،  قطاع  يف  اأعمل  اأنني  رغم 
ربح مادي اإ�صايف الأ�رستي، لكن بعد جتربتي التي 
التي  املواد  اأن  اكت�صفت  ون�صف  ل�صنة  ا�صتمرت 
اأبيعها ال ي�صتطيع املواطن اقتنائها الأنها باهظة 
الثمن ". ي�صيف املتحدث اأما يف التجربة الثانية 
اكت�صفت اأنها �رسكة وهمية هدفها الوحيد الن�صب 
الهرمي،  الت�صويق  على  معتمدة  املواطن  على 
تدفعون  اجلدد  امل�صرتكني  م�صاهمات  اأن  مبعنى 
م�صتحقاتنا  يدفعون  واللحقني  القدامى،  اأرباح 
اأنها  تزعم  التي  املواد  اأن  اىل  باالإ�صافة  نحن 
املت�صل  واأ�صاف   ." م�صدرها  يعرف  ال  طبيعية 
اأنه بعد اكت�صافه لهذه اخلدعة التي ت�صتعملها هذه 
ال�رسكة حاول تخلي�ض نف�صه من هذه الورطة، لكن 
ال�صرتجاع  الربح  عن  يبحث  الأنه  جدوى،  بدون 
املال الذي خ�رس، بالتايل وجد نف�صه يف دوامة ال 
نهاية لها. وبدوره قال املحامي رائد عبد اللطيف 
اأن هذه ال�رسكات الوهمية ت�صكل خطرا كبري اإن مل 
تكن كارثة كربى فالدول املتقدمة وجدت قانونا 
العراق مل يجد احلل  لكن  الت�صويق  النوع من  لهذا 
املغرب  يف  كبري  ب�صكل  املنت�رسة  الظاهرة  لهذه 
فيما  اأما  التكنولوجي.  التطور  مع  تطورت  والتي 
يقول  الن�صب  هذا  جترم  التي  القوانني  يخ�ض 
منظم  القانون  يف  فراغ  هناك  دام  املحامي" ما 
للت�صويق ال�صبكي اأو البيع يف التجارة االلكرتونية 
بهذه الرتاتبية، فاإننا نعتمد على ن�صو�ض القانون 
اجلنائي كاإطار عام التي تقول اإن جرمية الن�صب 
�رسقة  اىل  �صخ�صا  تدفع  باأنك  تتحقق  واالحتيال 

ماله بناء على واقع كاذبة".
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باتت �صركات الن�صب 
واالحتيال يف العراق تزداد 
يوما بعد يوم والتي يذهب 

�صحيتها مئات املواطنني 
خا�صة ال�صباب الذين يبحثون 

عن اأمل الإيجاد فر�صة عمل 
منا�صبة.

يحدثنا  علي واثق عن 
جتربته مع احدى ال�صركات 
املقنعة باهداف وهمية التي 
جتذب فئة ال�صباب العاطلة 

عن العمل، قائال : بعد خم�س 
حماوالت فا�صلة ع اأمل العثور 

ع وظيفة من خالل التقدمي 
املبا�صر ل�صركة معينه )ال 

وا�صطه وال ع النت( وكالعادة 
بركن املقهى جنل�س يوميا 

جمموعة من االأ�صدقاء وبعد 
اأن عدت للبيت ات�صل بيه 
�صديقي كان جال�س معنا 

اي�صا اخربين هل ت�صطيع 
احل�صول 2000$ .
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