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يف  الإبداعي��ة  امل�ؤقت��ة  احلدائ��ق  الهم��ت 
خميم دوميز لالجئني معر�ض ت�م ما�س��ي 

للزه�ر.
فع��ادًة ما ي�س��افر امل�س��مم�ن اإىل اخلارج 
ل�س��تلهام اأف��كاٍر مفيدة ملعار���ض الزه�ر 
التي يقيم�نها يف حي ت�سيل�سي الإنكليزي، 
تخل���  م��ا  غالب��ًا  رحالته��م  ط��رق  لك��ن 
م��ن امل�س��قة؛ اإذ ل مي��رون بحر���ض ح��دود 

م�سلحني؛ لأنَّ اأقرب مطار مغلق.  
ب�س��مال  دومي��ز  خمي��م  ما�س��ي  ت���م  زار 
الع��راق يف وقت �س��ابق من الع��ام اجلاري 
)2018(؛ ليع��رف كي��ف ي��زرع الالجئ�ن 
حدائقه��م امل�ؤقت��ة، اأم��اًل يف جل��ب بع���ض 
تل��ك ال��روح الإبداعي��ة اإىل ح��ي ت�سيل�س��ي. 
وقد ج��ذب انتباهه كيف اأن ه���ؤلء النا�ض 

الذين و�س��ل�ا اإىل املخيمات بال اأي �س��يء 
قد اأعادوا �س��نع جزء �س��غري من حي�اتهم 
ال�س��ابقة، الت��ي كان معظمه��ا يف �س���ريا. 
م��اأوى  يف  مع��ًا  ُملَق���ن  "اإنه��م  ويق���ل: 
بدائ��ي. وقد كان م��ن املمتع روؤي��ة اأهمية 
زراعة احلدائق والعناية بها بالن�س��بة لهم، 
وكيف اأن امل�ساحات اخل�رضاء تع�د عليهم 

بالنفع".
وحني �س��األت منظمة "ليم�ن تري تر�ست" 
ا ي�س��تاق�ن  الراعي��ة للحديقة الالجئني عمَّ
اأ�س���ات  ع��ن  ث���ا  حتدَّ وطنه��م،  يف  اإلي��ه 
الطبيع��ة وحدائقهم واأ�س��جارهم. وقد طلب 
العدي��د منه��م الب��ذور، وب��داأوا يف تربي��ة 
الطي���ر واحلمام، و�س��نع�ا ن�اف��ري ط�يلة 
من اخلر�س��انة، وزرع�ا م�س��احات خ�رضاء 

�سغرية ُمثِمرة من َرِحم الرتبة اجلافة.
اأنَّ ت�سيل�س��ي ق��د تك���ن بعي��دًة  و�س��حيٌح 
��ة جافة يف  متام��ًا ع��ن قطع��ة اأر���ضٍ ه�سَّ
هن��ت،  �س��تيفاين  تاأم��ل  دومي��ز،  خمي��م 
الرئي�س��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة ليم���ن ت��ري 
تر�س��ت، اأن يتمك��ن الزوار من فهم الق�س��ة 
الت��ي �س��تحكيها احلديق��ة. وتق���ل يف هذا 
"اأردن��ا الرتق��اء باحلدي��ث ع��ن  ال�س��دد: 
الالجئ��ني، واإظه��ار اأن باإمكانه��م التغل��ب 
عل��ى الأمل وامل�س��قة اللذي��ن عان�هما، فُهم 
يريدون امل�سي ُقُدمًا، وحدائقهم جتلب لهم 

ال�سعادة".
ناف�رة م�ست�حاة من الطراز الإ�سالمي

ت�س��تخدم حديقة عر�ض ما�س��ي املجم�عة 
املح��دودة نف�س��ها من امل���اد اخل��ام التي 
ي�س��تطيع الالجئ�ن ال���26000 يف دوميز 
وال�س��لب،  اخلر�س��انة  مث��ل  ا�س��تخدامها 
الت��ي  العادي��ة  الأ�س��ياء  اإىل  بالإ�س��افة 
يعي��دون ت�ظيفها مثل الرباميل الق�س��دير 

والزجاجات البال�ستيكية.
ففي و�سط احلديقة، ت�جد ناف�رة م�ست�حاة 
م��ن الط��راز الإ�س��المي، تغذيه��ا تدفق��ات 
اأي�س��ًا.  منه��ا  وتخ��رج  ال�س��غرية  املي��اه 
��ى اأحد اجل��دران احلدودي��ة باأنابيب  وُيغطَّ
�رضف وعب�ات ممل���ءة بالنباتات؛ وت�فر 
اأ�س��جار الت��ني والرم��ان والليم���ن الظ��ل 
والرائح��ة والطع��ام. ويق�ل ما�س��ي: "قال 
اإنَّ حدائقه��م ه��ي  ��ن قابلته��م  الكث��ري ممَّ
الأماك��ن الت��ي يهرب���ن اإليه��ا؛ ل��ذا اأردت 
اإن�س��اء مناطق ميكن للنا���ض اجلل��ض فيها 
وال�س��تماع اإىل املياه اجلارية، فالنباتات 
��ية ق�ية من �س��اأنها اأن  لديه��ا طبيع��ة ح�سِّ

تنقلهم اإىل اأماكن اأخرى".
بي��د اأنَّ احلديق��ة ل��ن تك���ن ن�س��خًة طب��ق 
الأ�س��ل من حدائق الالجئ��ني؛ "اإذ يجب اأن 
يظهر عليها بريق ت�سيل�سي، واإلَّ فلن ينجح 
الأمر". ياأتي هذا اللمعان يف �سكل خر�سانة 
م�سق�لة ولي�ست م�سب�بة، و�سلٍب مقط�ع 
ول�ح��ة  عادي��ة،  اأدوات  ولي���ض  باللي��زر 
نبات��ات ن�س��جت على يد م�س��تل "ه�رت�ض 
ل�كى".  هل �سيتفاعل زائر ت�سيل�سي العادي 
مع ر�سالة هذه احلديقة؟ يعتقد ما�سي ذلك، 
فه� ج�ضَّ نب�ض اجلماهري بالفعل؛ اإذ كانت 
مهما يف  اإحدى حديقتي العر�ض اللتني �سمَّ
 RHS مته جمعية معر�ض الزه�ر الذي نظَّ

بق���رض هامبت���ن ك���رت يف ع��ام 2016 
برعاي��ة وكال��ة الأمم املتح��دة لالجئ��ني. 
و�سلَّطت هذه احلديقة ذات الُبعد املفاهيمي 
والت��ي كانت حتمل ا�س��م "مراقبة احلدود"، 
ال�س�ء على الرحالت اخلطرة التي يخ��سها 
الالجئ�ن. وقال ما�سي: "من اللطيف روؤية 
حدائق كه��ذه يف املعار���ض الكبرية، فهي 
لي�ست جمرد حدائق جميلة بال مغزى". ُتعد 
جتارب ما�سي منحنى تعلُّم �سديد النحدار؛ 
اإذ يقيم معر�س��ًا لأول مرة يف ت�سيل�سي بعد 
اأقل من 3 �س��ن�ات من بدء ممار�سة املجال. 
وكان قد در�ض الر�س���م املتحركة ثم اجته 
اإىل جم��ال الإعالنات، لكن��ه وجد اأن هناك 
"الكثري من ال�قت الذي يق�سيه وحيداً يف 
غرفت��ه"؛ ل��ذا اأع��اد تدريب نف�س��ه لي�س��بح 

م�س��مم حدائق. ويق���ل: "لطاملا كان لديَّ 
ات�س��ال عمي��ق باملناظ��ر الطبيعي��ة. فق��د 
ن�ساأت يف ريت�سم�ند مع وج�د حديقة على 
عتبة بيتي، وق�س��يت فرتات �س��يف ط�يلة 
مبقاطع��ة ك�رن�ال، وه��ي منطقة برية اإىل 

حد ما".
دومي��ز،  خمي��م  يف  ما�س��ي  كان  وبينم��ا 
ا�ستك�س��ف �س��ه�ل ب��الد م��ا ب��ني النهري��ن 
املحيطة باملخيم، فهي بقعٌة ثرية بالتن�ع 
احلي�ي واأن�اع الف�سائل غري املاأل�فة. وقد 
رافق��ه الدكت���ر �س��امي ي��س��ف اخلبري يف 
التن�ع احلي���ي واأحد الالجئ��ني باملخيم، 
وكان له دور اأ�سا�سي يف بدء حديقة منظمة 
ليم�ن تري تر�ست التي تنم� هناك؛ اإذ وجد 
ي��س��ف العديد م��ن الف�س��ائل النباتية غري 

امل�سجلة �س��ابقًا والتي تنم� قريبًا من هذا 
املكان. واعتمد ما�س��ي على معرفة ي��سف 
��ن من اأن حديقته اخلا�س��ة ت�س��تخدم  للتيقُّ

الف�سائل ال�سحيحة.
��د لقائ��ي م��ع �س��امي  ويق���ل ما�س��ي: "اأكَّ
حقيق��ة اأن خميم الالجئني مل��يء بالنا�ض 
وامل�س��ممني  ال�س��حفيني  م��ن  العادي��ني 
واملهند�س��ني املعماري��ني وعلم��اء النبات 
واملزارعني واملعلم��ني واملزخرفني الذين 
يبذل�ن ق�س��ارى جهدهم للبق��اء على قيد 
 ،Pearlfisher احلياة".  �س��تجلب حديقة
مها ج���ن وارلند، جمال احلياة  التي �س��مَّ
تها اإىل غرب لندن، و�سُت�س��لِّط  البحري��ة ورقَّ
ال�س���ء على الق�س��ية امللّح��ة املتمثلة يف 

اإلقاء النفايات

معرض بريطاني بزهور عراقية!
 الجورنال – متابعة 

مسؤولون يحولون أراضي الدولة إلى منتجعات ألسرهمأشهر 5 عادات ألفها العراقيون في رمضان

عائالت عراقية تبحث عن مالذ في تركيا ... وتتعرض لالحتيال

واحدة  عادة  على  امل�سلمة  ال�سع�ب  اأغلبية  جتتمع 
ووا�سحة خالل �سهر رم�سان املبارك، وه� التحلق 
لكل  اأن  اإل  ال�سم�ض،  مغيب  مع  الإفطار  مائدة  ح�ل 
تكن،  مل  اأم  كانت  عربية  م�سلمة،  جالية  اأو  �سعب 
�سل�كيات  بني  ال�سهر،  ه��ذا  يف  اخلا�سة  عاداتها 
الإف��ط��ار  �سفرة  ع��ن  تغيب  ل  وج��ب��ات  اأو  معينة، 
الرم�ساين. يف العراق، رمبا تغري الكثري خالل العقد 
والتعلق  اأف�سل،  بغد  الأمل  ليزال  ولكن  املا�سي، 
بدع�ات  اأمل  من  يجلبه  وما  الف�سيل  ال�سهر  بروح 
فيه  تتجدد  �سهراً  يجعله  ما  اأك��ر  ه�  م�ستجابة، 
التقاليد اخلا�سة با�ستقبال رم�سان، وتلك العادات 
الي�مية التي ل ي�ستغني عنها ال�سارع العراقي، يف 
العراقيني  عادات  اأ�سهر  على  �سنتعرف  التقرير  هذا 

يف رم�سان
قراءة القراآن

ان كل بيت عراقي ل يخل� من امل�سحف  معروف، 
يلتزم�ن  النا�ض  غالبية  رم�سان  يف  ال�رضيف، 
وق��راءة  و�سالة  �سيام  من  رم�سان  �سهر  ب�سعائر 
يرتدين  املحجبات  غ��ري  الن�ساء  وحتى  ل��ل��ق��راآن، 
اأّما امل�ساجد، فتعي�ض  احلجاب خالل �سهر رم�سان. 
فتمتلئ  احل��ال؛  بطبيعة  رم�سان  يف  ممَيّزة  اأج���اء 
ب�سيانة  قبل رم�سان  امل�ساجد  وَت�ستِغل  بامل�سلني 
ا  وخ�س��سً التربيد،  واأجهزة  لالإنارة  مكَثّفة  دورية 
اإن جاء رم�سان �سيًفا ويف العراق كما اأَنّ امل�ساجد 
ج�ائُز  خاللها  ع  ت���َزّ ة  فكرَيّ ُم�سابقات  يف  َتن�َسط 
وم�ساحف وكتٌب للفائزين يف جٍ�ّ اإميايٍنّ وتناُف�سي 

ممتع
تبادل الطباق

بني  الأكالت  تبادل  الرم�سانية  العادات  بني  ومن 
باإر�سال  عائلة  كل  تق�م  حيث  واجل���ريان،  الأه��ل 
عادات  ومن  جريانها.  اإىل  الأكالت  من  معني  طبق 
بينهم  فيما  التزاور  كرُة  رم�سان  يف  العراق  اأهل 

ز  يف رم�سان، واإقامة ال�لئم العائلية، وكذلك يتمَيّ
العراقي�ن باإخراج الطعام قبل الإفطار اإىل اجلريان، 
املختلفة،  الطعام  باأطباق  رائ��ع  تبادٌل  فيح�سل 
�سفرة  يف  لي�ض  اأن  ال�احد  الدار  �ساحب  يجد  حتى 
فهي  الباقي  اأما  القليل،  اإل  ه�  �سَنعه  مما  طعامه 
وتتن�ع  وه��ن��اك.  هنا  من  ج��اءت  منَ�ّعة  اأط��ب��اق 
الأكالت العراقية ال�سهية يف رم�سان، التي تتقدمها 
�س�ربة ح�ساء العد�ض واللنب البارد والتمر والربياين 
واملقل�بة ومرقة الباميا والدليمية والدوملة والكبة 

احللبية. اأما احلل�يات فاأ�سهرها البقالوة والزلبية
بالتمر  رم�سان  يف  العراقي  الطبق  ي�ستهر  كما 
العراقي، واملعروف ب�)متر الب�رضة( اأو )اخل�ستاوي( 
رم�سان  يف  العراقِيّني  م�ائد  ت�ستهر  كما  واللنب، 
)الن�مي ب�رضة(، وه� �رضاٌب ممَيّز يحت�سيه  ب�رضاب 
ه  العراقي�ن عند ال�سح�ر والإفطار، ويق�ل�ن عنه اإَنّ

دواء لل�سداع
املحيب�ض

عام  ك��ل  م��ن  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  حل�ل  م��ع   
العراقي  ال�سارع  الرتاثية يف  املحيب�ض  لعبة  تنت�رض 
اللعبة  هذه  وت�سته�ي  للنظر  لفت  ب�سكل  ال�سعبي 
اآلف العراقيني من لعبني وم�سجعني، ومتار�ض يف 

الأحياء واملقاهي ال�سعبية منذ مئات ال�سنني
القدمية  البغدادية  املحال  اأق��دم  يف  ا�ستهرت  وقد 
والرحمانية  واجلعيفرية  والأعظمية  كالكاظمية 
وبني  ال�احدة،  املنطقة  اأبناء  بني  مباريات  فتقام 
كل  تقام  التي  املباريات  مثل  املتجاورة  املناطق 

عام بني منطقة الكاظمية ومنطقة الأعظمية
من  يتك�ن  فريق  كل  فريقني  من  اللعبة  تتك�ن 
ويجل�ض  الع�رضين  يتجاوز  قد  الأ�سخا�ض  من  عدد 
ويق�م  �سف�ف  وب�سكل  متقابلة  ب�س�رة  الفريقان 
)حمب�ض(  خامت  ب��سع  الأول  الفريق  اأ�سخا�ض  اأحد 
بيد اأحد اأ�سخا�ض فريقة ويتم اختيار اأحد الأ�سخا�ض 
من الفريق الثاين ليعرف )يحزر( مكان اخلامت، ويتم 
ت�سجيل النقاط لكال الفريقني ح�سب عدد املرات التي 

متكن خاللها من معرفة مكان اخلامت، والفريق الذي 
يحقق احلد الأعلى من النقاط )21 نقطة( ه� الفائز
الفريقان  يتناول  اأن  اللعبة  ه��ذه  طق��ض  وم��ن 
العراقي�ة  احلل�ي�ات  بع�ض  انتهائها  بعد  واجلمه�ر 
يتحمل  التي  وال��ب��ق��الوة(  )بالزلبية  املعروف�ة 
اإىل  املحيب�ض  لعبة  تهدف  اخلا�رض.  الفريق  ثمنها 
احلي  اأبناء  بني  وال�سداقة  املحبة  اأوا���رض  تق�ية 
ال�احد، والتعارف وت�طيد املحبة والألفة بني اأبناء 

املناطق املختلفة
امل�سحرجي

بقيت  �سهرية  رم�سانية  �سخ�سية  ه�  امل�سحرجي 
حا�رضة يف قل�ب العراقيني والبغداديني خ�س��سا، 
"امل�سحرجي"،  ال�سن ممن وع�ا وج�د  خا�سة كبار 
اأبناء  ي�سميه  كما  طبيلة"  "اأب�  اأو  طبل"،  "اأب�  اأو 
لزالت  فلكل�رية  �سخ�سية  و"امل�سحرجي"  الب�رضة 
جت�ب ليايل رم�سان رغم احلداثة والتط�ر التقني، 
اأن  اإل  الت�سال،  ب��سائل  احلا�سل  التط�ر  ورغ��م 
امل�سحرجي ظل م�ستمراً يعمل يف بغداد واملحافظات 

وكثري من مدن العامل العربي والإ�سالمي
التي  الكلمات  تلك  هي  �سح�ر"،  �سح�ر...  "�سح�ر... 
رم�سان،  اأيام  يف  �سماعها  على  البغدادي�ن  اعتاد 
اإي��ق��اع  على  طبل  ���رضب��ات  تليها  كلمات  ث��الث 
ال�سائمني  اإىل  لتعطي  باحلنني،  مفعم  رم�ساين 
اإ�سارة ب�قت ال�سح�ر، قبل بزوغ الفجر، وهنا تنتهي 

مهمة "امل�سحراتي" الي�مية
الكليجة

النا�ض  يبداأ  رم�سان  �سهر  من  الأخ��ري  الثلث  يف 
بال�ستعداد ل�ستقبال عيد الفطر املبارك من خالل 
اجل��ريان،  من  املهنئني  ل�ستقبال  البي�ت  تزيني 
ب�سنع  البي�ت  ربات  وتق�م  والأ�سدقاء،  الأق��ارب، 
لتقدميها  )الكليجة(  خا�سة  واملعجنات  احلل�يات 
كما  العيد.  ياأت�ن يف  الذين  لل�سي�ف  الع�سائر  مع 
الزحليكات،  )املراجيح،  الأطفال  األعاب  جتهيز  يتم 

دولب اله�اء( يف ال�ساحات واملناطق ال�سعبية . 

التجارية  والأرا���س��ي  الب�ساتني  يف  �سيما  ل 
باهظة ال�سعر.

العراقية،اأّن  الزراعة  وزارة  يف  م�سدر  واأك��د 
بدي�ان  مرتبطة  كانت  التي  الب�ساتني  اأغلب 
تتم  مل  ال�سابق  ال��ن��ظ��ام  ع��ه��د   يف  ال��رئ��ا���س��ة 
اإعادتها اإىل الدولة، بل و�سع م�س�ؤول�ن اأيديهم 
من  كبرية  وباأعداد  بالكتل  واأحاط�ها  عليها، 
الب�ساتني  بع�ض هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  احلمايات، 
تقع يف مناطق ي�سل �سعر املرت ال�احد فيها اإىل 
ثالثة ماليني دينار عراقي )ما يعادل 2400 
دولر اأمريكي(، كمنطقة اجلادرية و�سط بغداد، 
التي ا�ست�ىل متنفذون على ب�ساتينها وح�ل�ها 
خ�رضاء  ومطاعم  لأ���رضه��م،  منتجعات  اإىل 

كبرية، وقرى �سياحية مطلة على نهر دجلة
اأن ت�رضف على  التي يجب  "اجلهة  اأّن  واأ�ساف 
دائرة  اأي  اأو  الزراعة  وزارة  هي  الب�ساتني  هذه 
مل  الأم��ر  ه��ذا  لكن  ال����زراء،  مبجل�ض  مرتبطة 
على  يقت�رض  ل  يقع  ما  اأن  اإىل  ولفت  يحدث"، 

بغداد بل �سمل حمافظات عراقية اأخرى
العراقي  ال��ربمل��ان  ع�س�  اأك��د  ال�سياق،  ويف 
بغداد(  جن�ب  كلم   100( بابل  حمافظة  عن 
بال�ستيالء  متنفذة  جهة  قيام  وت�ت،  اإ�سكندر 
ال�سياقات  خ��ارج  ومهمة  وا�سعة  اأرا���ضٍ  على 
�سحايف  ت�رضيح  خالل  م��سحًا  القان�نية، 

التي  البارزة  ال�سخ�سيات  من  "هناك كثرياً  اأن 
يف  الدولة  وممتلكات  عقارات  على  ا�ست�لت 
مدير  مع  بالتن�سيق  ذلك  ومت  بابل،  حمافظة 

البلدية هناك
عليها  ا�ست�ىل  التي  العقارات  اأن  اإىل  واأ�سار 
ول  العراقيني  اإىل  ملكيتها  تع�د  م�س�ؤول�ن 
اإىل  لفتًا  �سخ�ض،  لأي  عائدة  تك�ن  اأن  ميكن 
�سكلت  التي  ال���زراء  رئا�سة  مبخاطبة  قيامه 
بح�سب  كاٍف،  غري  اأمر  وه�  ال�ساأن  بهذا  جلانًا 
باأم�ال  الت�رضف  العراقي  القان�ن  راأيه ومينع 
من  �سكل  ب��اأي  امل�س�ؤولني  قبل  م��ن  ال��دول��ة 
الذي  العبيدي  علي  للمحامي  وفقًا  الأ�سكال، 
ال�ساأن،  بهذا  وا�سحة  القان�نية  امل�اد  اإّن  قال 
الدولة يف  اأرا�سي  ال�سماح ببيع  اأنه يتم  مبينًا 
حالت حمدودة، لكن من خالل مزاد علني يتم 
بامل�ساركة  وامل�اطنني  التجار  ال�سماح جلميع 

فيه.
بالن�سبة  يحدث  مل  الأم���ر  ه��ذا  "لكن  وت��اب��ع   
م�س�ؤول�ن  عليها  ا�ست�ىل  التي  الدولة  لأرا�سي 
وباع�ها   2003 الأمريكي عام  الحتالل  بعد 
اأو  األفني  تتجاوز  ل  رمزية  باأ�سعار  لأنف�سهم 
م�ؤكداً  الأح�ال"،  باأح�سن  دولر  اآلف  ثالثة 
احلني  بني  ون�ساهد  م�ستمرة،  العملية  هذه  اأن 
بني  املحاكم  يف  ملكية  نزاع  ق�سايا  والآخ��ر 
ملكية  حق  ب�ساأن  اآخرين  واأ�سخا�ض  م�س�ؤولني 

اأرا�ٍض عائدة للدولة اأ�ساًل

�سافر حممد جربيل ن�سار مرتني اإىل اإ�سطنب�ل 
مع  وبحث  ولعائلته،  له  منا�سب  �سكن  لإيجاد 
اأقاربه هناك عن خيارات عدة قبل �رضاء عقار 
اتفق مع �ساحبه على التق�سيط ملدة عام بعدما 
العقار  ثمن  ن�سف  يعادل  ماليًا  مبلغًا  دف��ع 

كمقدم.
متقاعد،  م�ّظف  وه���  ملحمد،  اأق���ارب  وج���د 
قبل  الطالع على خيارات متنّ�عة  �ساعده يف 
يختار  اأن  قبل  كثرية  �سققًا  عاين  اإذ  ال�رضاء، 
اإحداها بعدما اقتنع مب�قعها و�سعرها املنا�سب 
باعتها  التي  ال�رضكة  اأن  �سيما  ل  مل�ازنته، 
كامل  عام  ملدة  املبلغ  ن�سف  بتق�سيط  �سمحت 
وهي املدة ذاتها التي �سينتظرها للح�س�ل على 
غريه  كراً  هناك  لكن  بامللكية،  اخلا�ض  ال�سند 
ت�ّرط�ا يف �سفقات �رضاء غري حقيقة وخ�رضوا 

مدخراتهم بعدما تعّر�س�ا للن�سب
امل�قع  بح�سب  تتحدد  هناك  العقارات  اأ�سعار 
العامة  امل�ا�سالت  �سبكة  من  املكان  وق��رب 
يف  تبقى  لكنها  الأخرى،  واخلدمات  والأ�س�اق 
كلفة من �رضاء منزل يف  اأقل  الأح���ال  خمتلف 
اأو  منازل  ب�رضاء  عراقي�ن كر  يق�م  لذا  بغداد. 

اإ�سطنب�ل بعد تقاعدهم لتم�سية بقية  �سقق يف 
تبحث  فيما  اآم��ن،  مكان  يف  عمرهم  �سن�ات 
العائالت التي تنتقل اإىل تركيا قبل �سن تقاعد 
مدار�ض  فيها  تت�افر  اأخ��رى  مدن  عن  اأفرادها 
عربية ل�سمان ا�ستمرار اأولدهم بالدرا�سة. لذا، 
الأ�سهر  املنطقة  يل�ا،  يف  منزل  �رضاء  يف�سل�ن 
 30 نح�  تبعد  التي  العراقيني،  ا�ستقطاب  يف 

دقيقة عن اإ�سطنب�ل
اإعالنات  ومقاولت  عقارات  �رضكات  وتن�رض 
ل�سّد  »فاي�سب�ك«  على  العربية  باللغة  مقت�سبة 
تركيا،  يف  عقارات  بامتالك  الراغبني  انتباه 
اأ�سمائهم  ت�سجيل  املهتمني  على  م�سرتطة 
وبريدهم الإلكرتوين واأرقام ه�اتفهم لتزويدهم 
ح�ل  يطلب�نها  التي  التف�سيلية  باملعل�مات 
و�رضح  بهم  بالت�سال  بالفعل  وتق�م  العقار. 
املت�سل�ن  يتحّدث  م��ا  وغ��ال��ب��ًا  التفا�سيل، 
�س�ري�ن يعمل�ن يف  اإن معظمهم  اإذ  بالعربية، 
من  بدياًل  خياراً  جتد  مل  التي  ال�رضكات  تلك 
بلدان  من  زبائنها  عدد  تزايد  بعدما  ت�ظيفهم 

اخلليج والعراق يف �سكل كبري
اإحدى  مع  وتعاملت  �سبق  جرب  �سلمان  خ�له 
وا�سرتت  الإن��رتن��ت،  عرب  العقارية  ال�رضكات 
عقاراً يف تركيا، تق�ل: »ت�ا�سلت مع جمم�عة 

من ال�رضكات العقارية واخرتت واحدة منها، ثم 
بناء على م�عد واطلعت  اإ�سطنب�ل  اإىل  �سافرت 
على  راأي���ي  وا�ستقر  املتاحة  اخل��ي��ارات  على 
ال�رضكة  �ساعدتني  وقد  اآخر،  لت  ف�سّ ثم  اإحداها 
اأن  التفاق  وكان  ال�رضاء،  عملية  يف  املذك�رة 
الباقي  واأق�ّسط  عليه،  املتفق  املبلغ  ربع  اأدفع 
على 40 �سهراً«. وت�سيف: »كل �سيء مت ب�سال�سة 
مل  ال�رضكة  لكن  ال�سع�بات.  بع�ض  رغم  على 
اأكر من  العقار وتاأخرت  تلتزم مب�اعيد ت�سليم 
اأبلغ�ين  م�ستف�رضة  ات�سايل  وعند  اأ�سهر،  اأربعة 
دائمًا  ت�ستطيع  ل  فال�رضكات  الأمر طبيعي،  اأن 
الت�سليم يف امل�عد املقرر، وغالبًا ما تتاأّخر 4 
املطل�ب  تنجز  النهاية  يف  لكنها  اأ�سهر،   6 اأو 

منها 
للن�سب  تعّر�ست  كثرية  عائالت  املقابل،  يف 
اأو مع  ب�سبب تعاملها مع �رضكات غري م�ث�قة 
اأ�سخا�ض عاديني نظ���راً لعدم وج�د قريب لهم 
على  يح�سل  بع�سهم  اأن  كما  ي�ساعدهم.  هناك 
ك�سفها  عليهم  ي�سعب  م��زورة  ملكية  �سندات 
ين�سح  لذا  الرتكية.  باللغة  اإملامهم  لعدم  نظراً 
���رضاء  عق�د  بت�سديق  هناك  اخت�سا�سي�ن 
التزوير  لتجّنب  العدل  كاتب  عند  العقارات 

وو�سع البائع حتت طائلة القان�ن.
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  �سهدت ال�سنوات الأخرية 
ا�ستيالء م�سوؤولني عراقيني 

على م�ساحات وا�سعة من 
الأرا�سي اململوكة للدولة 

وال�ستفادة منها على 
امل�ستوى ال�سخ�سي، اإل اأن 
الأ�سهر الأخرية، ومع قرب 

حتول ال�سلطة التنفيذية 
اإىل حكومة ت�سريف اأعمال، 

زادت هذه العمليات ب�سكل 
ملحوظ، 


