
تنت���ر مقاط��ع فيدي��و لب��ث مبا���ر يف مواق��ع 
التوا�ش��ل العراق��ي ل�شباب يتكلم��ون يف خمتلف 
الق�شاي��ا التي يعانون منه��ا او حماولة لتم�شية 
الوق��ت والتع��رف على ا�شدق��اء ج��دد و بعد فتح 
مواقع التوا�شل االجتماعي، نافذة مل�شرتكيها عرب 
اإمكانية اإر�شالهم ملقاطع فيديو تبث ب�شكل مبا�ر 
عل��ى �شفحاتهم االلكرتونية يف في�شبوك وتويرت، 
و القى رواجا وقبوال وا�شعني بني اأو�شاط ال�شباب 
وفئات و�رائح اأخرى يف املجتمع العراقي، حتى 
ان بع�ض االأخبار واالأح��داث بداأت ت�شبق ما يذاع 
يف االأجهزة املرئية وامل�شموعة التي اأ�شبحت هي 
االأخرى ت�شتعني مبقاطع فيديوية اأو �شوتية لدعم 
�شحة اأنبائها الت��ي تعر�شها للم�شاهدين، وبرغم 
انق�ش��ام االآراء ب��ني موؤيد ومعار���ض للإمكانيات 
اإال  االجتماع��ي،  التوا�ش��ل  مواق��ع  يف  املتاح��ة 
اأن راأي��ا اآخ��ر ت�ش��دد يف �شلبية ه��ذه اخلدمة التي 
اأ�شبح��ت وب��اال عل��ى منظوم��ة االأخ��لق والقيم 
االجتماعي��ة، فل��م يعد ممكنا االح��رتاز حتى على 

االأ���رار العائلية وال�شخ�شية يف اأق�شى حدودها، 
وبع���ض االأفلم كانت ت��روي اأ�رار الغرف ولي�ض 
البيوت فقط. عل��ى اأجهزة الهاتف النقال واالآيباد 
واللبت��وب يحر���ض البع���ض عل��ى تعق��ب حياة 
النا���ض والول��وج الأ�رارهم اخلا�ش��ة، فهناك من 
يبحث ع��ن ف�شائ��ح، واآخرون يعر�ش��ون ق�ش�شا 
و�ش��ورا قدمية، فيما ذه��ب ق�شم اآخر لت�شخري هذه 
اخلدم��ة لعمليات االبت��زاز وامل�شاومات، حتى ان 
بع���ض الدوائ��ر واملوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة اأ�شبحت 
تعر�ض تداوالته��ا وكتبها الر�شمي��ة ب�شكل يومي 
اأخ��رى،  الكرتوني��ة  ومواق��ع  »الفي�شب��وك«  يف 
البع�ض يت�شاءل؟ ما هي غاية االإ�راف يف اإتاحة 
االإمكاني��ات الهائلة ل���رد خ�شو�شيات االآخرين 
ب�شكل علن��ي وباملجان وخ��ارج �شيطرة االأجهزة 
احلكومية التي اأ�شبحت تتجنب الوقوع يف �شباك 
ه��ذه املواق��ع. املتخ�ش���ض يف ت�شمي��م برام��ج 
احلا�شوب املهند�ض �شباح احمد حتدث عن خدمة 
الب��ث املبا���ر يف مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي 

قائ��ل: »ي�شتطيع اأي �شخ���ض يف مواقع التوا�شل 
االجتماع��ي اأن يك��ون م�شاه��دا ومر�ش��ل ملقاطع 
فيديوي��ة خمتلفة، فاال�شتخدام��ات تنوعت ح�شب 
حاج��ة امل�شتخ��دم كفئ��ات الط��لب وال�شحفيني 
الت��ي  وامل�ش��ارف  وال���ركات  واملوؤ�ش�ش��ات 
ت�شتخدم مواقعها االلكرتوني��ة للتوا�شل وت�شهيل 
االأعم��ال اخلا�ش��ة بامل�شاركني، فه��ي باالإ�شافة 
ل�شهول��ة اال�شتخ��دام ت�شتع��ني بالرم��وز وال�ش��ور 
الت��ي ت�شه��ل للم�شتخ��دم التفاع��ل م��ع االأ�شدقاء 
وامل�شرتكني، فهي اقت�شادية من الناحية املادية 
بالن�شب��ة للم�شرتك��ني يف ظ��ل جماني��ة اال�شرتاك 
والت�شجي��ل، فالفرد الب�شي��ط ي�شتطيع امتلك حيز 
عل��ى ال�شبك��ة للتوا�شل االجتماع��ي، ولي�ض حكرا 
عل��ى جماع��ة دون اأخ��رى، ولكن ه��ذا ال يعني ان 
امل�شتخ��دم ال يواج��ه خط��را من الناحي��ة االأمنية 
حلماية خ�شو�شيته املعلوماتية التي قد تتعر�ض 
اىل خط��ر ي�شل اىل حد اجلرائم يف بع�ض احلاالت 
م��ن خ��لل ن���ر الف�شائ��ح واالأ���رار ال�شخ�شية 
واملهنية التي توؤدي االتهامات فيها اىل املحاكم، 
خ�شو�ش��ا اأن اأك��ر رواد ال�شب��كات االجتماعي��ة 
ه��م م��ن ال�شباب، م��ا ي�شهل م��ن عملي��ة اإغرائهم 
واإغوائه��م بدعوات ال حتمل من االإ�شلح �شيئًا بل 
هي للهدم والتدمري، وقد يكون وراء ذلك منظمات 
وجتمع��ات، ب��ل حت��ى دول واأجه��زة خمابراتية. 
ويرى جميل رافد )�شاح��ب اأحد مكاتب االنرتنت 
�شب��كات  عل��ى  املبا���ر  »الب��ث  ان  بغ��داد(،  يف 
التوا�ش��ل االجتماعي اتاح جم��اال وا�شعا لعر�ض 
ف�شائ��ح اجتماعية ومالي��ة و�شيا�شي��ة ت�شتهدف 
خمتلف��ة،  واأه��داف  ولغاي��ات  حمددي��ن  اأف��رادا 
وال ميك��ن الأي جه��ة اأو موؤ�ش�ش��ة حكومي��ة تعقب 
النا���ر ل�شهول��ة التدوين والتخفي عل��ى ال�شبكة، 
ويف املقاب��ل ال توج��د اأنظمة وقوان��ني متلك الرد 
ال��رادع ملثل هذه الت�رفات، فق��د يكون االبتزاز 
اأخلقي��ا اأو ماليا من قبل اأ�شخا�ض عاديني اأو يف 
منا�شب كبرية ميلكون وثائق اأو معلومات ت�شيء 
اىل �شمع��ة االآخري��ن«. وي�شيف جمي��ل »اأ�شبحت 
االأجه��زة االلكرتونية حتد من احلري��ة ال�شخ�شية 
وتطل��ع  العم��ل  وم��كان  وال�ش��ارع  البي��ت  يف 
عل��ى اأ���رار البي��وت، فالنا���ض اأ�شبح��وا اأهداف��ا 
�شهل��ة لعد�ش��ات الكام��ريات التي ميك��ن اأن توثق 
حتركاتهم اأوال باأول وتبثها يف اللحظة املبا�رة، 
ويف ه��ذا املو�شوع انتهاك �ش��ارخ للخ�شو�شية 
ال�شخ�شية الت��ي اعتربها القان��ون جرما ي�شتحق 
العقوب��ة«. و او�شح املحام��ي والباحث القانوين 
م��راد جا�ش��م، اأن »بع�ض فق��رات القانون )111( 
ل�شن��ة 1969 اخلا���ض باالعت��داء عل��ى احلريات 
ال�شخ�شي��ة والعامة بحاجة اىل اإعادة نظر، ب�شبب 
حجم ال�رر ال��ذي اأ�شبح م�شاعا النت�شار و�شائل 
االت�شال ال�ري��ع وغري امل�شيطر عليها، فل ميكن 
تعقب اجل��اين ب�شهولة وقد ال تتف��ق بع�ض فقرات 
القان��ون م��ع ن��وع الو�شيل��ة واالآلي��ة امل�شتخدمة 
يف الدعاي��ة اىل ت�شوي��ه �شمع��ة ال�شخ�ض املجني 

علي��ه، فامل��ادة )438( حددت العقوب��ة باحلب�ض 
م��دة ال تزيد على �شنة وبغرامة ال تزيد على مئتي 
دين��ار اأو باإحدى هاتني العقوبت��ني لكل من ن�ر 
باإحدى طرق العلنية اأخبارا اأو �شورا اأو تعليقات 
تت�شل باأ�رار احلي��اة اخلا�شة اأو العائلية الأفراد 
ول��و كان��ت �شحيح��ة اإذا كان م��ن �ش��اأن ن�رها 
االإ�ش��اءة اإليهم، واي�شا لكل م��ن اطلع على ر�شالة 
اأو برقي��ة اأو مكامل��ة تلفوني��ة فاأف�شاه��ا لغري من 
وجه��ت اإلي��ه اإذا كان م��ن �شاأن ذل��ك اإحلاق �رر 
باأح��د«. وا�ش��ار م��راد »نح��ن بحاج��ة اىل قانون 
خا�ض بق�شايا الت�شهري واالبتزاز والف�شائح التي 
�شت��زداد ق�شاياها ب�شبب انت�شار و�شائل االت�شال 
وك��رة اأن��واع اخلدم��ات ومنه��ا )الب��ث املبا�ر( 
ال��ذي ميك��ن اأن يكون خمربا �ري��ا يلحق اأ�رار 
النا���ض وخ�شو�شياتهم بغري وجه ح��ق، اإذ ميكن 
اأن ي�ش��ورك �شخ���ض م��ا واأنت ال تعل��م يف مكان 
ع��ام اأو خا�ض ويبث الفيلم م��ن دون اأي م�شاءلة 

اأو ملحقة قانونية«. 

ودع��ا م��راد اىل ملحق��ة املواق��ع االلكرتوني��ة 
اأ�شحابه��ا  عل��ى  الق�شائي��ة  الدع��اوى  واإقام��ة 
والنا�ري��ن لردعه��م عن ن���ر اخل�شو�شيات من 
اأج��ل االبت��زاز اأو اال�ش��اءة لل�شمع��ة، حل��ني اإق��رار 
قان��ون جدي��د يتعام��ل م��ع التفا�شي��ل الدقيق��ة 

لو�شائل الف�شائح االلكرتونية. 
اأغل��ب النا���ض حري�ش��ون عل��ى حف��ظ اأ�راره��م 
اخلا�ش��ة وما يتخذه ال�شخ�ض من تفا�شيل تتعلق 
باأ�رار احلياة والعلقات العائلية وما يتخذه من 
اأو�ش��اع اأو ت�رف��ات اعتم��ادا على اأن��ه ال يطلع 
علي��ه اأح��د كاالجتماع��ات اأو احلف��لت اخلا�ش��ة 
اأو املكامل��ات الهاتفي��ة واأ���رار العمل ومبختلف 
م�شتويات��ه نزوال عن��د اأ�رار الدول��ة واملعلومات 
االأمني��ة، اإذ يق��ول الدكتور قا�شم حمم��ود )ا�شتاذ 
جامع��ي(: اإن »التط��ور املت�ش��ارع يف التقني��ات 
احلديثة اأنتج اأجهزة تتيح االطلع على ما يجري 
يف احلي��اة اخلا�ش��ة دون علم �شاحبه��ا و�شلبها 
�شفة اخل�شو�شية وجعلها مو�شع اطلع من قبل 

حائز ه��ذه االأجهزة، فانته��اك اخل�شو�شية يهدد 
جانب��ا اأ�شا�شي��ا من قيم املجتم��ع، التج�ش�ض على 
احلي��اة اخلا�شة ل�شخ�ض ما هدف��ه اما االبتزاز اأو 
ا�شتغلل ه��ذه االأ���رار لتحقيق اأغرا���ض منافية 
للأخلق، ويف الوقت الذي ال تنكر الفوائد الكبرية 
الأجهزة االت�شال احلديثة واالنرتنت، اإال اأن اإ�شاءة 
ا�شتخ��دام ه��ذه االأجهزة اأ�شبح ي�ش��كل �ررا على 
عموم املجتمع خا�شة بعد انت�شار مواقع التوا�شل 
االجتماع��ي ون���ر ال�ش��ور وامللف��ات املتعلق��ة 
بخ�شو�شي��ات معينة، فالن�ر عن�ر رئي�ض ميثل 
العلني��ة وال ي�ش��رتط القان��ون يف املحا�شب��ة اأن 
تكون تل��ك االأخبار والتعليق��ات كاذبة فقد تكون 
�شحيح��ة، لكنه��ا موؤذية وتوؤدي مل�ش��اكل كبرية، 
خ�شو�ش��ا ان مث��ل ه��ذه الظواهر اأ�شبح��ت تهدد 
ب�ش��كل مبا���ر منظومة القي��م االجتماعية وتوؤثر 
يف ع��ادات وتقالي��د املجتمع العراق��ي من خلل 
انت�ش��ار ف�شائ��ح الت�شه��ري واالإ�ش��اءة اىل �شمع��ة 

االآخرين«.

وم��ا طراأ من حت�ش��ن يف االو�ش��اع املعي�شية ، بعد 
التغي��ري عام )2003( جعل معظ��م اال�ر تتهافت 
ل���راء احتياجاته��ا بالتق�شي��ط .. فبع���ض اال���ر 
بالغ��ت يف �رائه��ا كل �شيء، ال���روري وغريه .. 
والبع���ض االخر ت���رف بعقلنية وتدب��ري ، واخر 
ا���رف وبال��غ يف ال���راء حمول بيت��ه اىل خمزن 
كب��ري لكث��ري م��ن امل��واد والب�شائ��ع وخ��لل ه��ذا 
التحقي��ق �شنتع��رف على عديد من امن��اط �شلوكية 
لعوائ��ل عراقي��ة كي��ف تفه��م )ال���راء بالتق�شيط ( 

وحكايات رافقت عملية هذا النوع من ال�راء .
معاملة �شهلة وفوائد مر�شية للطرفني

اك��رم ناج��ي 54 �شن��ة �شاح��ب متج��ر : متج��ري 
ي�ش��م خمتل��ف الب�شائع من مواد غذائي��ة واأجهزة 
كهربائية و�شجاد ومفرو�شات ومواد �شحية ومواد 
كهربائي��ة، واأنا اأبيع بالنقدي ولكنني ال اأتردد عن 
البي��ع ملن اعرفهم بالتق�شي��ط وبفوائد ترتاوح بني 
3 باملئ��ة للأ�شي��اء ال�شغ��رية و8، اأو 10 باملئ��ة 
للب�شائ��ع الغالي��ة الثم��ن ودون مقدم��ة واأت�شاهل 
بدف��ع االأق�ش��اط وال اهت��م اإذا الزبون يدف��ع �شهراً، 
واآخ��ر ال يدفع، وح�شب ظروف��ه. اأما املواد الغذائية 
فاأ�شجلها كديون يدفعه��ا على �شكل دفعات ومتى 
م��ا ي�ش��اء. اإميانا من��ي يف اأن هناك م��ن اإمكانيته 
املادي��ة �شعيفة وان لي�ض كل واحد ي�شتطيع الدفع 
نق��دا. علما اأن البع�ض م��ن اأ�شحاب املتاجر، يبيع 
باالأق�ش��اط وبفوائ��د فاح�شة ت�ش��ل اإىل 40 باملئة 
ويعط��ي املال اأي�شا بالفائ��دة دون خمافة اهلل وال 
مراع��اة ال�شم��ري. ولكن هن��اك ا�شخا���ض يقبلون 
عل��ى ال���راء باالأق�ش��اط "ب��ل وجع قل��ب" كما لو 
ان��ه ياأخ��ذ احلاج��ة جمان��ا ويف اآخر ال�شه��ر وقت 
الدف��ع يج��د نف�شه يف م��اأزق. هناك ن�ش��اء ت�شرتي 
حتى امل�شوغات الذهبي��ة لنف�شها باالأق�شاط دون 
اأخذه��ا باالعتبار ظروف اأزواجها املادية ، مرددة 
" غ�شب��ا عليه منو كله يت��زوج". بينما هناك من 
يكتف��ي مبا يحتاجه وال يزي��د عليه حتى لو القليل 
. برغ��م اإحلاحي عليه. يقينا منه اأن ما ياأخذه دين 

عليه ال بد اأن ي�شدده.
اأ�شرتي بالتق�شيط ما ال اأ�شتطيع دفع ثمنه نقداً   

�شع��اد علي رّبة بي��ت تقول: زوج��ي موظف وكان 
راتبه فيما م�ش��ى ال يكفي ل�شد متطلبات معي�شتنا 
االأ�شا�شي��ة. مم��ا دفع��ه اإىل العم��ل بعد ال��دوام، لذا 
اإال م��ا ه��و لي���ض �روري��ًا.  مل ن�شط��ر اإىل بي��ع 
احلاج��ات  بع���ض  ا�شرتي��ت  راتب��ه،  زاد  وبعدم��ا 

املهم��ة والغالية الثمن مم��ا يحتاجه البيت حاجة 
ملّح��ة مث��ل املكي��ف والتلفزي��ون ب��دل التلفزيون 
الق��دمي، باالأق�ش��اط املريح وبفائ��دة ال تتعدى 15 
باملئ��ة، اأم��ا احلاجات التي اأمتكن م��ن دفع ثمنها 
فا�شرتيها نق��داً واأجتنب ما يحم��ل التق�شيط عليها 
م��ن فائدة كربح اإ�ش��ايف. واإنني اأتعجب من بع�ض 
رب��ات البي��وت اللوات��ي ي�رف��ن ب���راء حاج��ات 
غ��ري �روري��ة ي�شتطع��ن اال�شتغن��اء عنه��ا وعلى 
االأخ���ض باالأق�شاط وبفائدة مبال��غ فيها قد ت�شل 
اإىل 30 باملئ��ة، وكاأنه��ا تاأخذه��ا جمانًا وال تفكر 
ب��اأن عليه��ا اأن ت�شدد اأق�شاطها م��ن ميزانية البيت. 
فالبع���ض منهن ي�شرتين بالتق�شي��ط ما قيمته 10 
اآالف بفائ��دة رب��ح ثلثة اآالف وهن ق��ادرات على 
�رائ��ه ب�شعره احلقيق��ي. وهذا الت���رف ن�شتطيع 
اأن ن�شمي��ه غب��اًء اأو عبثا اأو عدم تفكري وغريها من 

الت�شميات البائ�شة .
زوجتي مهوو�شة بال�راء بالتق�شيط

م�شطف��ى حمم��د 31 �شن��ة موظ��ف : بع��د اأح��داث 
2003 والزي��ادة الكبرية الت��ي طراأت على راتبنا 
اأ�شبح��ت زوجت��ي املعلم��ة مهوو�ش��ة بال���راء   ،
بالتق�شي��ط وبفوائد كب��رية، متا�شيا م��ع زميلتها 
اللوات��ي يتعاملن م��ع حمال كب��رية يف منطقتنا ، 
فه��ي ت�شرتي م��ا يلزمنا وما ال يلزمن��ا من اأجهزة 
كهربائي��ة، وافر�ش��ة، وملب�ض، حت��ى حتول البيت 
اإىل خم��زن. واآخره��ا دفعتن��ي اإىل بي��ع �شيارتن��ا 
املتوا�شعة و�راء �شيارة جديدة. فباتت رواتبنا ال 
تكفينا. فن�شطر اإىل اال�شتدانة لتم�شية ال�شهر. ومن 
املوؤك��د اأن مث��ل هذا الت�رف ال ي��دل على احلكمة 
ويج��ب على امل��رء اأن يقتن��ي ما يكفي��ه ويوفر له 
الرفاهية فح�شب. ف��كل ما يف ال�شوق ممكن �راوؤه 

ولك��ن لي�ض بال�روري، حتتاجه االأ�رة. فالتدبري 
وعدم االإ�راف وادخار بع�ض املال لوقت احلاجة، 
يج��ب اأن يكون دليل االأ�رة يف �رفياتها. ولي�ض 

التهور واالندفاع االأهوج الذي يجر اإىل العوز.
لن اأ�شطر اإىل ال�راء بالتق�شيط

�شه��د حمم��د 31 �شنة موظفة: مل اأفك��ر يوما ب�راء 
�ش��يء بالتق�شي��ط واأمتنى اأن ال ا�شط��ر اإىل ذلك اأبدا 
، م��ا دمت امتلك عقل يفك��ر ويتدبر وعندي راتبي. 
فم��ا يلزمن��ي وال امل��ك ثمن��ه الي��وم، ا�ش��رب حتى 
يتوف��ر يل امل��ال الأ�شرتي��ه غ��دا اأو بع��د اأ�شب��وع اأو 
بع��د �شهر. وم��ا ال يلزمني ال اأح��د يجربين الأ�شرتيه 
واأ�شع��ه جانبا فهذا ت�رف اأحم��ق. وتوفري املال 
اأف�ش��ل يف كل االأح��وال. وادخ��اره للزم��ن ال�شعب 
والظ��روف القاه��رة، من االأمور اجلي��دة التي يجب 
اأن يتحل��ى به��ا امل��رء �ش��واء كان رج��ل اأم امراأة. 

واأن��ا �شخ�شي��ا انتق��د زميلت��ي اللوات��ي يتهافنت 
عل��ى ال���راء كالذب��اب، وي�شرتي��ن حت��ى االأحذية 
وامللب���ض واحلل��ي الزائفة واملاكي��اج بالتق�شيط، 
كم��ا لو اإن غ��دا �شيختف��ي كل هذا م��ن ال�شوق. وال 
يفك��رن ب�راء م��ا يحتجنه على مراح��ل. ويكد�شن 
ما ي�شرتين. وبع�شه��ن ال ي�شتعملن كل ما ي�شرتين 
ولكن ملجرد ال�راء . وهذا اعتربه نوعا من املر�ض 
النف�شي . وبالتايل ي�شطررن اإىل اال�شتدانة مني اأو 
م��ن غريي. وال ادري ما ال��ذي يجربهن على ذلك . 
بينما كان االأوىل بهن حتكيم العقل وعدم التبذير.

ال باأ�ض من التق�شيط بفائدة معقولة
احم��د عبا���ض 25 �شن��ة كا�ش��ب : تزوج��ت حديثا ، 
وا�شطررن��ا اإىل ال�شك��ن اأنا وزوجت��ي وطفلتي يف 
بي��ت لوحدنا. مما اقت�شى منا جتهيزه. فلجاأنا اإىل 
ال���راء بالتق�شي��ط املريح وبفائ��دة ال تتجاوز 10 
باملئة اأ�شدد االأق�ش��اط كلما متكنت وقد اأفادنا هذا 
الن��وع من ال�راء و�شّهل حياتن��ا ووّفر لنا الراحة، 
ال �شيم��ا اأنن��ا مل نبالغ باقتناء م��ا نحتاجه وما ال 
نحتاج��ه واكتفينا بال�روري��ات. فما يعر�ض من 
ب�شائ��ع لي���ض ل��ه اأول وال اآخر يغ��ري بال�راء ملا 
يف اأ�شواقنا من تنوع هائل بالب�شائع ولكن �شبط 
النف���ض وع��دم التهور، وال���راء باملعق��ول وما ال 
ي���ر مبيزانية البيت ويوؤدي اإىل العوز واال�شتدانة 

هو عني ال�شواب .
املبالغة اأ�شبابها نف�شية

عدن��ان جب��ار 53 �شنة، مدر���ض علم نف���ض يقول: 
ظاه��رة البي��ع باالأق�ش��اط له��ا فوائده��ا خا�ش��ة 
الأ�شح��اب الدخ��ل املنخف���ض اإذا م��ا تعامل معها 
ب�ش��كل معق��ول وكب��ح جم��اح رغباته، ب���راء ما 
يلزم��ه م��ن ال�روري��ات، ولك��ن هناك م��ن يبالغ 
وي���رف حت��ى يتحول ه��ذا النوع من ال���راء اإىل 
م�شي��دة اأو ���رك يقع فيه ال ميكن��ه التخل�ض منه. 
خا�ش��ة اإذا حت��ّول لديه اإىل ع��ادة ميار�شها . فرتاه 
يدفع جزًء من مورده املايل على مدار ال�شنة، وهذا 
ح�شب راأيي �شببه، ما يعانيه من �شعور باال�شطهاد 
اأو احل���ر، لذا يج��د ال �شعوريا اأن اندفاعه ، يف هذا 
ال�شبيل متنف�شا مل��ا يعانيه. وهذه الظاهرة �شائعة 
ل��دى كثري م��ن النا�ض . وهن��اك اأ�شخا���ض ت�شببوا 
باإفل�شه��م وه��دم اأ�رهم ج��راء تعاطيه��م ال�راء 
باالأق�شاط . واأقرب مثل اأعرف �شخ�شًا كان ي�شرتي 
ب�شائ��ع باالأق�ش��اط ويبيعها ب�شعره��ا احلقيقي اأو 
باأق��ل، وملا ت�شابك��ت عليه االأم��ور وتراكمت عليه 
الديون ب�شكل ال ي�شدق، هرب وترك عائلته، تواجه 

الدائنني.
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العوائل العراقية ، ويف 
ظروف قاهرة معروفة 

مرت على البالد ، ال�سيما 
يف ظروف احل�سار 

االقت�سادي القا�سية ، 
جعلت عوائلنا املتعففة 
تبيع االثاث واملالب�س 
واالجهزة الكهربائية 

، وا�سياء اخرى ثمينة 
تعتز بها ، لتدبر حالها كي 
حتافظ على متا�سكها من 

اجل ان ت�ستمر حياتها 
مقاومة �سنوات عجاف 

بكل ما حتمله من ق�ساوة 
، وتتنازل عن الكثري من 

�سروريات احلياة ..
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