
تقارير وتحقيقات

طاملا كان �ضهر رم�ضان مميزا يف حياة العراقيني الذين 
تكتظ  اأن  ال�ضورجة  �ضوق  مثل  ال�ضهرية  اأ�ضواقهم  اعتادت 
واملحافظات  العا�ضمة  اأرجاء  جميع  من  بالقادمني 
للت�ضوق ا�ضتعدادا ل�ضهر رم�ضان، اإذ يعد هذا ال�ضوق املعني 
الذي الين�ضب لتزويد العائلة العراقية بكل م�ضتلزماتها.. 

فال حرية يف االقتناء والعناء يف التفكري.
�ضوق "ال�ضورجة" �ضبه خاوية.. 

البهارات  ال�ضوق �ضبه خاوية هكذا و�ضفها �ضاحب حمل 
�ضهر  اقرتاب  مع  حممد  الوهاب  عبد  ال�ضورجة  �ضوق  يف 
�ضعف  هو  اليوم  ن�ضهده  "ما  ان  يقول  حيث  رم�ضان 
االقبال من قبل العوائل التي اعتادت ان ت�ضرتي خمتلف 
رم�ضان"،  ل�ضهر  ا�ضتعدادا  ال�ضورجة  �ضوق  من  احلاجات 
الن�ضف  اىل  انخف�ض  العوائل  "االقبال من قبل  ان  مبينا 

مقارنة بالعام املا�ضي".
هي  ال�ضوق  يف  ببيعها  نقوم  "ما  ان  حممد  وي�ضيف 
تقريبا،  االأ�ضعار  وبنف�ض  واملوالت  املناطق  يف  موجودة 
وبالتايل بداأت العوائل تتجه لهذه االأ�ضواق واملوالت بدال 
من حتمل العناء الو�ضول اىل �ضوق ال�ضورجة"، موؤكدا ان 
يعرفون  بداأوا  املناطق  يف  واالأ�ضواق  املوالت  "اأ�ضحاب 
ا�ضعارهم  ولتتقارب  باجلملة  الب�ضائع  جنلب  اين  من 
ما  بهم يف احل�ضول على  النا�ض  ولي�ضتعني  ا�ضعارنا  مع 

يحتاجونه".
انخفا�ض ا�ضعار مائدة رم�ضان.. العد�ض 

ال�ضورجة  �ضوق  يف  الغذائية  املواد  حمل  �ضاحب  ويقول 
حممد ح�ضن ان "اأ�ضعار املواد الغذائية مل ترتفع قبل �ضهر 
انخف�ض  بل  ال�ضابقة  االأعوام  خالل  كانت  كما  رم�ضان 
رم�ضان  مائدة  يعترب  الذي  العد�ض  كمادة  منها  البع�ض 
االأ�ضا�ضية لي�ضل �ضعر الكيلو غرام منه 1000 دينار، فيما 
والزيت  كالرز  زيادة  دون  اأ�ضعارها  على  البقية  حافظت 

والبقوليات".
"�ضعف االقبال من قبل العوائل على �ضوق  ويعزو ح�ضن 
كبرية  حمالت  انت�ضار  اىل  احلايل  العام  خالل  ال�ضورجة 
اال�ضتغناء  يف  كبري  دور  لها  كانت  والتي  املناطق  يف 
عن �ضوق ال�ضورجة وخا�ضة اذا ما عرفنا ان ما يحتاجه 
املواطن يف رم�ضان هي بالدرجة اال�ضا�ض املواد الغذائية 

والع�ضائر وهي متوفرة يف اال�ضواق املحلية".
يف  جتوالها  خالل  حنان  ام  املواطنة  تقول  جهتها  من 
مق�ض  لت�ضرتي  ال�ضوق  اىل  "قدمت  انها  ال�ضورجة  �ضوق 
ملاكنة اخلياطة اخلا�ضة بها ولي�ض للتب�ضع ل�رشاء مواد 

غذائية".

مواد  من  حتتاجه  ما  جميع  ب�رشاء  "قامت  انها  وتابعت 
غذائية ومواد اأخرى كالعد�ض والع�ضائر والبهارات والرز 
قبل �ضهر رم�ضان من االأ�ضواق القريبة من دارها الذي يقع 
بالقرب من �ضاحة مي�ضلون ببغداد"، مبينة ان االأ�ضعار يف 

هذه االأ�ضواق كانت منا�ضبة".
يبقى �ضوق ال�ضورجة املكان املف�ضل

من  "الت�ضوق  ان  حازم  خولة  املواطنة  قالت  جهتها  من 
ال�ضوبر ماركت يف املنطقة يغنينا عن الذهاب اىل �ضوق 
ال�ضورجة النه كل ما حتتاجه موجود يف مكان واحد يف 
التنقل  عناء  ال�ضورجة  منطقة  يف  ال�ضخ�ض  يتحمل  حني 

مل�ضافات قد تكون بعيدة للح�ضول على مبتغاه".
وتو�ضح ان "االأ�ضعار قد ال توؤثر ب�ضكل كبري يف ا�ضتقطاب 
النا�ض ال�ضواق معينة"، م�ضتدركة يف الوقت نف�ضه "يبقى 
�ضوق ال�ضورجة املكان املف�ضل لكل عائلة عراقية على مر 

ال�ضنني".
انت�ضار وا�ضع ال�ضواق "ال�ضوبر ماركت"

من جهته اعترب اخلبري االقت�ضادي حممد الطحان ان ما 
ن�ضهده اليوم من انت�ضار وا�ضع ال�ضواق بيع املواد الغذائية 
قد  املواطنني  دور  مناطق  من  بالقرب  ماركت"  "�ضوبر 
ال�ضورجة وجميلة"،  ك�ضوق  التجارية  اال�ضواق  على  اثرت 
الب�ضائع  عر�ض  يف  واحلداثة  الب�ضاعة  ترتيب  ان  مبينا 
جذب  يف  دور  لها  كانت  ماركت"  ال�ضوبر   " يف  وال�ضلع 
التي ال يتوفر  ال�ضورجة  اليها اكرث من حمالت  امل�ضتهلك 

فيها مثل هكذا امور".
واو�ضح ان املواطن يحب التغيري والتطور حتى يف عملية 
ال�رشاء وبالتايل بدات هذه اال�ضواق تناف�ض ا�ضواق اجلملة 
تزود  بداأت  التجارية  ال�رشكات  الن  اال�ضعار  يف  حتى 
ال�ضورجة  "�ضوقي  ان  م�ضتدركا  مبا�رشة"،  اال�ضواق  هذه 
وجميلة ال ميكن اال�ضتغناء عنها كونها متثل ا�ضواق جملة 
لبقية  للعا�ضمة وحتى  االقت�ضادية  احلياة  وفيها ع�ضب 

املحافظات".
وت�ضتهر يف حمالت �ضوق ال�ضورجة ببيع التوابل والكرزات 
الب�ضائع  من  وغريها  والزجاجيات  واالقم�ضة  وال�ضكائر 
وحتى  بغداد  يف  رئي�ضيا  م�ضدرا  تعترب  والتي  االخرى، 

لباقي املحافظات االخرى .
و�ضوق ال�ضورجة من ا�ضواق بغداد القدمية وامل�ضهورة يعود 
ا�ضمه  كان  املتاأخر..  العبا�ضي  الع�رش  اإىل  ان�ضائه  تاريخ 
�ضوق الريحانيني... ثم ا�ضتبدل اإىل �ضوق العطارين واخرياً 

�ضمي �ضوق ال�ضورجة.

عبادة وتجارة في رمضان..
 اشهر سوق ببغداد "شبه خاوية" 

بغداد - متابعة
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