
اأ�صبح الفي�س بوك اليوم عبارة نافذة �صغرية تطل 
على حياة كل فرد بكافة جوانبها حتى و�صل االمر 
االآونة  يف  انت�رشت  حيث  واالحتيال  الن�صب  اىل 
ال�صيما  بكرثة  وال�صفر  ال�صياحة  مكاتب  االأخرية 
يف االأعياد والعطل ال�صيفية واكرث ما يثري غ�صب 
امل�صافرين هي الربامج املحددة لهم والتي تغريهم 
بجمال االأماكن ولكن �رشعان ما ي�صدمون به ومن 

هنا تبدء رحلة الغ�س واخلداع.
"�صعد كاظم": ان املجتمع ا�صبح لديه وعي  يقول 
تام جتاه مكاتب ال�صياحة وال�صفر وتغريت النظرة 
عن  البحث  حول  حم�صورة  كانت  والتي  ال�صلبية 
اأكرث  العمالء  ا�صبح  بل  الرخي�صة  ال�صفر  عرو�س 
التي  املوثوقة  املكاتب  مع  التعامل  على  حر�صا 
متلك ت�رشيحا، ولكن بالرغم من ذلك ال ننكر وجود 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  وهمية  مكاتب 
اننا  اىل  اإغالقه، الفتا  والكثري منها مت  واالإنرتنت 
الوهمية اخلارجية  املكاتب  نعي�س ظاهرة  زلنا  ال 

والتي توهم العميل .
واأ�صار اىل ان ما مييز مواقع "االون الين" تقدميها 
بعمل  تقوم  احيانا  لالأ�صف  ولكن  مغرية  لعرو�س 
احلجز للفندق والذي يعترب هو املتحكم يف احلجز 
الفندق  ويقدم  احلجز  يلغي  طارئ  ظرف  والأي 
اخر  فندق  اىل  ويحوله  للم�صافر  واهية  اأعذارا 
اأو  اأطفال  لديه  كان  اإذا  خا�صة  ظروفه،  م�صتغال 
متاأمال  يكون  الذي  ال�صائح  �صيزعج  �صن مما  كبار 
بق�صاء اإجازة �صعيدة ولكنه �صيكون م�صطرا للقبول 
من  الين"  "االأون  مواقع  ان  اىل  منبها  حل،  باأي 
قابلة  مبالغ غري  يدفع  امل�صافر  اأن  �صلبياتها  ابرز 
"باأهمية  ح�صني  "احمد  طالب  فيما  لال�صرتداد.   
ال  حتى  الوهمية  املكاتب  جتاه  املجتمع  توعية 
يزداد اأعداد ال�صحايا التي بداأت يف االآونة االأخري 
االأجنبية  ال�رشكات  لبع�س  اعالنية  حمالت  ب�صن 
للحجز  اأمانا  اأكرث  اخلارجية  االإنرتنت  مواقع  باأن 
واالإقامة  ال�صفر  تذاكر  ت�صمل  والتي  �صعرا  واأقل 

عليها  النا�س  اقبال  على  �صاعد  وهذا  بالفنادق 
من املكاتب ال�صياحية التي تتعامل ب�صكل مبا�رش 
الكبرية ومنها  لل�رشكات  اأ�رشار  ادى حلدوث  مما 
ت�رشيح بع�س العمال وعدم القدرة على التوظيف.

وذكر احمد ان هناك الكثري من املكاتب الوهمية 
والتي تروج عن نف�صها من خالل و�صائل التوا�صل 
طريقها  وجتد  بوك"  "الفي�س  خا�صة  االجتماعي 
الوهمية  املكاتب  هذه  ان  مو�صحا  للعمالء، 
ت�صتعني باملكاتب امل�رشح لها مبعنى اأنها تاأخذ 
العميل  على  وتعر�صها  منهم  العرو�س  بع�س 
م�صوؤوليتها،  من  تتن�صل  م�صكلة  اأي  تقع  وعندما 
لديها  املكاتب  هذه  بع�س  ان  العلم  مع  م�صيفا 
الظهور  دائرة  خارج  تظل  ولكن  حقيقية  عرو�س 
الر�صمي خا�صة اذا طلب املكتب من العميل حتويل 
تعر�س  حال  يف  اليه  يعود  لن  والذي  له  املبلغ 
اأن امل�صكلة ان بع�س  العميل الأي ظرف الفت اىل 
وهذا  االأرخ�س  العرو�س  عن  يبحثون  امل�صافرين 

قد يوقعهم يف فخ املكاتب الوهمية.
ال�صياحة  ان ت�رشف هيئة  ويف وقت يفرت�س فيه 
يف  يذكر  ال  دورها  فان  املكاتب،  هذه  على 
خريج  امني"  "خالد  بح�صب   ، والتنظيم  املراقبة 
معهد ال�صياحة والفندقة ، حيث يقول ان الكثري من 
اخلريجني عاطلون ب�صبب ارجتالية العمل وغياب 
هذه  تفتح  ال  ان  املفرو�س   : وي�صيف  القانون. 
ح�صارية  واجهة  تعترب  التي  ال�صياحية  املكاتب 
كما   ، ومتخ�ص�صني  اأكادمييني  قبل  من  اال  للبلد 
هو احلال مع ال�صيدليات على �صبيل املثال والتي 
واالأكادمييني  ال�صهادات  الأ�صحاب  اإال  ترّخ�س  ال 

ممن در�صوا علوم ال�صيدلة والطب . 
ورحالت  �صياحية  فو�صى  اليوم  النتيجة  يقول:   
ع�صوائية ، تنظم بعيدا عن رقابة الدولة التي بدت 
القطاع  توجيه  يف  دورها  اأخذ  عن  متاما  غائبة 
 ،  2003 العام  منذ  العراقيون  وداأب   . ال�صياحي 
الدول  اىل  �صياحية  جماميع  �صكل  على  ال�صفر  اىل 
واإيران  وتركيا  واالأردن  �صوريا  مثل  املجاورة 
واجلنوب  الو�صط  اهل  ي�صافر  كما   ، لبنان  وحتى 
يف  كرد�صتان  اإقليم  اىل  جماعي  ب�صكل  اي�صا 
ال�صمال اأثناء العطل ال�صيفية واملنا�صبات الدينية .
يف  ال�صياحة  لقطاع  املرتدي  الواقع  وب�صبب 
العراق ، نتيجة �صوء اخلدمات وعدم توفر املرافق 
الع�رشية ، حتول العراق اىل بلد م�صدر لل�صائحني 
يف حني كان منتظرا اأن يحدث العك�س ب�صبب كرثة 

املواقع التاريخية واالأماكن املقد�صة يف العراق . 
لكن تبقى امل�صكلة االكرث اثارة للقلق ، وفيها من 
مكاتب  ت�صببها  التي  املخاطر  يفوق  ما  املخاطر 
ال�صياحة غري املرخ�صة ، انت�صار اإعالنات ال�صياحة 
موؤهلني  غري  انا�س  بها  يقوم  التي  العالجية 
اكادمييا للقيام مبثل هذا العمل التخ�ص�صي ، بل ان 
بع�صهم ال يقراأ وال يكتب ، رغم ان ال�صوابط تق�صي 

العالجي من قبل طبيب  ال�صياحة  يدار مكتب  بان 
م�صجل يف نقابة االطباء العراقية. حيث تنت�رش يف 
ال�صياحة  اىل  تدعو  مل�صقات  العا�صمة  زوايا  كل 
للزبون  تكفل  مكاتب  قبل  من  الهند  يف  العالجية 
اكمال كافة االجراءات القانونية، بل ان بع�س هذه 
املكاتب ي�صمن للمري�س ال�صفاء النه )اأي املكتب( 
يتعامل مع اأرقى امل�صت�صفيات واأح�صن االأطباء يف 
العالجية عالج  لل�صياحة  الهند. وعن طريق مكتب 
الدم  �رشطان  مبر�س  امل�صاب  ابنه  جبار  و�صام 
الف  وع�رشين  خم�صة  حوايل  ليخ�رش  اللوكيميا 
لفرتى  جرعات  على  الكيماوي  العالج  ثمن  دوالر 
العالج  ان  بعد  فيما  اكت�صف  لكنه  ا�صهر.  ع�رشة 
وانه  العراق  متوفر يف  الكيماوية  باجلرعات  ذاته 
كان �صحية خداع مكتب ال�صياحة الذي اقنعه باأن 
موجود  هو  عّما  كثريا  يختلف  الهند  يف  العالج 
اأن  املوؤ�صف   : جا�صم"  "مها  وت�صيف  العراق.   يف 

من  جتد  ال�صياحية  وال�رشكات  املكاتب  هذه  مثل 
ال�رشعية  امل�صبوه �صبغة من  ن�صاطها  ي�صفي على 
التجارية  كاملجمعات  مظلته  حتت  با�صت�صافتها 
املحلية وغريها يف الكثري من املناطق التي تتيح 
ملندوبي هذه املكاتب وال�رشكات ممار�صة الن�صب 
الرئي�صية  بواباتها  واأمام  مداخلها  يف  واالحتيال 
من  عليها  حت�صل  كبرية  اأجور  مقابل  والفرعية 
املكاتب وال�رشكات ال�صياحية امل�صبوهة. والن�صب 
برمته  العامل  املنت�رشة يف  اجلرائم  واالحتيال من 
االأ�صواق  �صعيد  على  ال�صيما  كثريا  منها  ونعاين 
حيث  ال�صياحية  وال�رشكات  واملكاتب  التجارية 
الوهمية  واخل�صومات  االأ�صعار  يف  املغاالة 
اإىل  امل�صللة  والهدايا  واجلوائز  الكاذبة  والوعود 
االأماكن  من  الكثري  تخلو  وقت  يف  القائمة..  اآخر 
من  واالأ�صواق  التجارية  واملجمعات  ال�صياحية 
الن�صابني  لهوؤالء  الفر�صة  يتح  ما  الرقابة.. 

الن�صب  اأ�صاليب  ممار�صة  من  وغريهم  واملحتالني 
واالحتيال على املواطنني واملت�صوقني على الدوام 
– ويف كل االأوقات. كما بينب "م�صطفى علي" اأن 
وغري  الوهمية  ال�صياحية  اخلدمات  ت�صويق  ترية 
الوهمية تزداد يف هذه االأيام حتديدا – يف خمتلف 
االإجازة  بدء  مع  التجارية   واملجمعات  املناطق 
لل�صياحة  النا�س  من  الكثري  وحاجة  ال�صيفية 
اخلارجية واخلدمات االأكرث متيزا.. يف وقت ترتفع 
هذه  يف  والرتفيهية  ال�صياحية  اخلدمات  اأ�صعار 
االأيام  يف  الأ�صعارها  م�صاعفة  اأ�صعاف  االأيام 
العادية.. حيث ال تخلو املناطق واملدن ال�صياحية 
والرتفيهية املحلية من االأ�صاليب نف�صها واملغاالة 
يف االأ�صعار بدءا من ر�صوم الدخول للمدن الرتفيهية 
اأ�صعارها  غري املربرة مرورا باالألعاب املبالغ يف 
وانتهاء بال�صاليهات والكبائن البحرية املتوا�صعة 

التي ت�صل اأ�صعارها الأرقام غري معقولة.

وراء  "الدافع   :) اهلل  عبد  )ام  املتقاعدة  تقول 
تقاعدي هو احل�صول على الراحة بعد تعب طويل، 
بالعمل  حياته  �صنوات  املتقاعد  انفق  ان  فبعد 
والعطاء فانه البد من ان�صافه، وان بع�س الدول 
الغربية تعمل على االفادة من هذه ال�رشيحة ومن 
مفعمني  فرتاهم  عدة،  وا�صاليب  بطرق  خرباتهم 
باحليوية وحب احلياة على عك�س ما موجود يف 
املوظف  ترى  اذ  العراق  وال�صيما  العربية  الدول 
بعد التقاعد قد هرم و�صاخ واهمل مما يوؤدي اىل 
بع�س  وهناك  وال�صحية،  النف�صية  حالته  تردي 
الدوائر حتاول االفادة من خرباته اإذ تعيد تعيينه 
هو  املتقاعد  راتب  وان  نف�صها،  الدائرة  يف  بعقد 
بحق  وجمحف  ابدا  من�صف  وغري  االدنى  حده 
خدمة  اجل  من  و�صحته  حياته  افنى  ان�صان 

دائرته ووطنه". 
من  "تقاعدت   :) حممد  ها�صم   ( املتقاعد  ويبني 
القرن  ت�صعينيات  يف  العمل  وزارة  ديوان  دائرة 
ت�صد  ال  الرواتب  كانت  اإذ  طلبي  ح�صب  املا�صي 
يف  املتقاعد  وان  ال�رشورية،  االن�صان  حاجات 
غري  حالة  يف  يعي�س  احلالية  الظروف  هذه  ظل 
البد  اجلميل  رد  وان   ، اجلوانب  كل  من  مر�صية 
ان يكون بتقدمي الرعاية االعتبارية له اأوال كون 
وثانيهما  البلد  هذا  خدمت  �رشيحة  املتقاعدين 
املتقاعد  الالزمة.  االجتماعية  اخلدمات  تقدمي 
وعطاء  عمل  يف  يومه  يعي�س  تقاعده  قبل  كان 
تفاعله  اإىل  ا�صافة  يف  املجتمع  بقيمته  ي�صعر 
تقاعده  وعند  الوا�صع  العامل  هذا  يف   وتعاي�صه 
يفقد هذا االح�صا�س اجلميل من العطاء  وبالتايل 

حرمانه من ال�صعور بوجوده وقيمته". 
"كان   : متقاعد  حمام   ) جالل  )احمد  واو�صح 
�صبب تقاعدي هو نزاهتي يف عملي ، كنت اأترافع 
اىل  جاء  زوجها  ولكن  امراأة  ل�صالح  ق�صية  يف 
او  الدفاع  عن  اتنازل  اأن  اما  وهددين،  مكتبي 
يقتلني، مهنتنا مهنة ال�رشف وحما�صبة املق�رش 
من  الكثري  من�صبه  وهناك  كان  مهما  واملذنب 
مهما  املحامني  من  ت�صتفيد  املتقدمة  البلدان 
العراق  العمر، بفهم ثروة كبرية اما يف  بلغ بهم 
فال يوجد اهتمام بهم،  اأنا االآن اأعاين من الفراغ 
ب�صبب تركي مهنتي عن غ�صب او كي احافظ على 
حولنا  من  املرتب�صني  من  الكثري  يوجد  �صمعتي 
ممن يريدون ان ي�صتغلوا اأية هفوة لاليقاع بنا".

 ) علي  عبد  املتقاعد)ح�صني  الرتبوي  وو�صف 
 388 يبلغ  راتبه  اذ  "باملهينة   : التقاعد  مرحلة 
الف دينار فقط بينما ي�صكن وعائلته داراً موؤجرة 
�صاحب  وهو  �صهريا  دينار  الف   300 مببلغ 
عائلة مكونة من خم�صة افراد، وان و�صعه متاأزم 

واحلالة املعي�صية للعائلة �صيئة جدا، ويعمل ليل 
نهار يف �صبيل ايجاد لقمة العي�س".

   واكد" اأنَّ التقاعد يعني اأن ينتظر املتقاعد اليوم 
اأبواب  تغلق  حيث  االأخري،  مثواه  اإىل  ي�صيع  الذي 
املعاناة  رحلة  ،وتبداأ  وجهه  يف  جميعها  احلياة 
عمله  جهة  من  ر�صالة  املتقاعد  ي�صتلم  اأن  منذ 
تخربه باأّنَه قد و�صل �صن التقاعد وعليه اأن يرتك 
من  يجعل  الذي  ال�صبب  ب�صاأن  ،  وي�صتغرب  العمل 
اأنه  من  الرغم  على  جمتمعه  على  عبئا  املتقاعد 
اأفنى زهرة عمره يف خدمته، فلماذا ال يقابل اإال 

باجلحود والنكران!؟" .  
"بعد   :) �صامل  الع�صكري)ريا�س  املتقاعد  ويقول 
واداء  الـقــراءة  بـيـن  وقـتـي  اْقـ�صـي  تقاعدي 
فـي  االجـتـمـاعـيــة،  والـمـتـقـاعــد  الـواجـبـات 
الـعــراق ُمـهـمــل وجـمـيــع مـا لـديــه مـن طـاقـات 
عـ�صـكــري  خـبـيـر  مـعــه،  اْنـا  توئد  وقــدرات 
مـن  يـ�صتـفـادون  الـعـالـم  دول  من  العديد  وفـي 
مــررت  الـتـي  الـعـمـليـة  والـتـجـارب  الـخـبـرات 
بـهـا عـلـمـًا انـي �صـاركـت فـي ) حــرب تـحــريــر( 
عـام  تـ�صـريـن  وحــرب   1967 عـام  االردن 
الـحـمـد   - ا�صـابات  خـمـ�س  ،  وا�صـبـُت   1973
جــود  ومن  الرغـم  على  طـفـيـفــة  كانـت  للــه 

يـتـمـكـن  ال  اإذ  االن  حتى  جـ�صـدي  يف  �صـظـايـا 
عـ�صــب  فـي  لكـونـهـا  ازالـتـهـا  مـن  االطـباء 

الـ�صاقني".
انـي عـ�صـقـُت   وا�صاف"  مـعـانـاتـي تـكـمـن فـي 

الـتـقـاعــد  على  احـلــُت  فـلـمـا  كـثـيــراً  مـهـنـتـي 
ثم   ، الـعـ�صــق  هــذا  جـمـاح  كـبــح  عـلى  ارغـمـُت 
حياتي  تكاليف  يق�صي  ال  راتبًا  اتقا�صى  اين 
 - يوما  �صتني  تكفي  فـكـيـف   ، يــومـًا  لع�رشين 

 واالدهـى مـن ذلك انـنـي �صـئـمـُت الـحـيــاة النـنـي 
ا�صـبـحــُت ال انـتـظــر �صــوى �صاعة الرحيل" . 

و�رشحت ع�صو اللجنة املالية الربملانية النائبة 
جنيبة جنيب : مت توحيد الرواتب لكل املتقاعدين 
وذلك  املوحد  التقاعد  قانون  مبوجب  العراقيني 
بعد ان بذلنا جهدا  كبريا يف الدورة ال�صابقة من 

اأجل اقرار قانون توحيد الرواتب النافذ".
وخربات  مهارات  من  االفادة  من  بد  ال  وتقول" 
يف  غائب  الدولة  دور  احلقيقة  ويف  املتقاعدين 
هذا املجال، وهذا املو�صوع مهم جدا وانا ا�صم 
 ، الراأي  هذا  يدعمون  الذين  �صوت  مع  �صوتي 
الكفاءات  هذه  اإىل  احلاجة  باأم�س  نحن  الأنه 
ال�رشيحة  هذه  وان  باخلربات،  املليئة  والعقول 
مظلومة جدا وال تزال تعاين الكثري من امل�صاكل، 
والرواتب التي يت�صلمونها قليلة ال تكفي لتغطية 
عمر  يف  انهم  خ�صو�صا  االأ�صا�صية،  احتياجاتهم 

تزداد فيه احتياجاتهم ال�صحية واالجتماعية". 
را�صي  �صعاد  االجتماعية  الباحثة  وبينت 
ال�رشيحة  هم  العراق  يف  "املتقاعدون  االعرجي: 
خرباتهم  من  الدولة  ت�صتفد  مل  الذين  املهم�صة 
العلمية والعملية اإذ و�صعوا يف زاوية نهاية العمر 
االخرين  نظر  يف  وا�صبحوا  عطائهم،  ون�صوب 
عدميي الفائدة بعد ان و�صفوا يف �صنوات عملهم 
الوظيفية  ملواقعهم  م�صتغلون  بانهم  االخرية 
العمل على  وي�صادرون فر�صة اجليل اجلديد يف 
الطويلة  االفادة من خرباتهم  عدم  اىل  ادى  نحو 
وعدم دجمهم مع اجليل احلايل من موظفي الدولة 
والتعليمية  العلمية  ادى اىل تدهور االو�صاع  ما 

و الرتبوية واملهنية يف جميع االخت�صا�صات".
العربية  الدول االخرى  العديد من   وا�صافت" ان 
واالجنبية ت�صع املتقاعدين يف و�صع م�صت�صارين 
ي�صتفيدون من خربتهم يف دعم التنمية مبختلف 
لدى  النا�صج  الوعي  على  موؤ�رش  وهذا   ، انواعها 
االدارات العليا فيها، وان املتقاعدين يف العراق 
�رشف  تاأخري  اهمها  كثرية،  م�صكالت  يعانون 
رواتبهم  دمج  قانون  ا�صتحداث  ثم  رواتبهم 
من  االجتماعية  ن�صاطاتهم  يعيق  وهذا  ل�صهرين 
حيث االلتزامات وق�صاء احتياجاتهم اال�صا�صية".
التقاعد،  هيئة  اىل  املتقاعدين  هموم   حملت 

وطرقت ابواب الهيئة 
القانوي  اجلواب  و  االفعال  ردود  معرفة  الأجل 
ا�صتجابة  وكانت   ، املتقاعدين  م�صكالت  على 
يف  الت�صويف  خالل   من  متوقعة،  غري  الهيئة، 

املواعيد .. وعلى الرغم من مراجعاتي الكثرية 
املقرتنة بازدحامات الطرق، اال ان االبواب ظلت 
كما   ، الهيئة  مدير  مقابلة  ن�صتطع  ومل   ، مغلقة 
اال�صتف�صار  اردنا  دائمًا حني  مغلقًا  الهاتف  كان 

عن معاناة �رشيحة املتقاعدين .

شركات السفر... فوضى سياحية ورحالت عشوائية بعيدة عن رقابة الدولة
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تتفاقم معاناة املتقاعدين يومًا 
بعد اآخر مع ارتفاع ا�سعار 

ال�سلع واخلدمات ومتطلبات 
احلياة وغريها من �سروط 

املعي�سة ال�سرورية اىل جانب 
عدم ا�ستثمار مهاراتهم، اإذ ان 
 االهتمام باملتقاعدين ودجمهم 

يف منظومة التنمية املجتمعية 
يكون عامال مهما لت�سحيح 

االأو�ساع التي �سببتها 
�سيا�سات التنمية وخططها 

التي مل تدرج املتقاعدين يف 
براجمها وجعلتهم بعيدين 

عن اإمكانية امل�ساركة اجلدية 
والفاعلة يف العمل االإنتاجي 

على نحو ادى اىل رفع معدالت 
االإعالة بدرجة تعوق عملية 

التنمية، وتقلل من املدخرات 
املطلوبة لها. 
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