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 عمتنا النخلة ، التي طاملا تغنى بها ال�ش��عراء 
وكتب عنه��ا الروائي��ون كما حملت �ش��ورتها 
العملة العراقية باعتبارها رمزا عراقيا اأ�شيال 
، حتولت هي الأخرى اىل �شحية بفعل احلروب 
والأزمات ال�شيا�ش��ية والقت�ش��ادية التي اأملت 
بالبلد و�شوء تخطيط واهتمام احلكومات التي 
تعاقب��ت علي��ه ، لدرج��ة اأن يتح��ول العراق – 
البل��د الأول يف قائمة الدول امل�ش��درة للتمور 
– اىل م�ش��تورد له��ا ..واملوؤ�ش��ف ان م�شل�ش��ل 
اغتيال النخيل مازال م�شتمرا ..فهل من اأمل اأو 

حماولة ما لأيقافه ؟!
بيع النخيل 

يف الب�رصة التي ا�شتهرت بكرثة النخيل وجودة 
متورها ، جتري موؤخرا حملة جتريف لب�شاتني 
النخي��ل اأثارت حن��ق املزارعني الذي��ن حملوا 
م�ش��وؤولية  املحلي��ة  واحلكوم��ة  النف��ط  وزارة 
ت�ش��ويتها  بع��د  اأرا�ش��يهم  عل��ى  ال�ش��تيالء 
بالأر���ض ، معتربين ذل��ك كارثة ته��دد الأمن 
الغذائي ، بينما او�ش��حت �رصك��ة نفط الب�رصة 

باأنه��ا ملتزم��ة بتوفري ارا���ض خالي��ة لتنفيذ 
خط��ط التطوي��ر يف �ش��مال املحافظ��ة ح�ش��ب 
التوجيه��ات واللتزام��ات مع م�ش��غلي حقول 
النفط موؤكدين عدم تعاملهم جمددا مع النخيل 
بنف�ض الطريقة وتعوي�ض ا�ش��حاب الب�ش��اتني 

من قبل الدوائر الزراعية يف املحافظة ..
 ويق��ول مرت�ش��ى عب��د احل�ش��ني / مهند���ض 
زراع��ي من الب���رصة/ ان النخل��ة مل تعد تلقى 
نف���ض الهتمام يف املحافظة بعد ان ان�ش��غلت 
الأجيال اجلديدة عنها خا�شة بعد ازمة املياه 
التي تعر�ش��ت لها املدينة وحولت النخيل اىل 
جمرد جذوع ياب�ش��ة ماا�ش��طر بع�ض الهايل 
اىل بي��ع نخيلهم للكويت مببلغ 25 الف دينار 
مقاب��ل كل نخلة ، م�ش��ريا اىل ان الظروف التي 
تعر���ض لها البلد منذ الثمانينات �ش��لبت هيبة 
النخلة بعد ان كانت رمزا اقت�ش��اديا ومعنويا 
لكن حرب اخلليج دمرت ارا�ض وا�شعة واختفت 
املالي��ني م��ن النخيل يف امل��دن احلدودية يف 
الب���رصة ، ثم ب��داأت عمليات جتريف ب�ش��اتني 

النخيل لتحويلها اىل اأرا�ض �ش��كنية وم�شاريع 
تابع��ة ل�رصك��ة نف��ط اجلن��وب ..بينم��ا يلق��ي 
ح�ش��ام ا�ش��ماعيل من بغداد باللوم على بع�ض 
املزارع��ني الذي��ن ياأخ��ذون قرو�ش��ا لتحويل 
ب�شاتينهم اىل م�شانع وخمازن كما يف منطقة 
ج�رص دياىل ، اأو يعمد البع�ض اىل التحايل على 
القانون بحرق ب�شاتينهم والبالغ عن احلادث 
باعتباره جمهول ال�ش��باب ثم بيعها كاأرا�ض 
�ش��كنية ، مطالبا الدولة بتطبي��ق قانون يجرم 

عملية قطع النخيل وجتريفه..
 اأغرا�ض �شيا�شية 

 م��ن ناحيت��ه ي��رى امل��زارع عل��ي مو�ش��ى ان 
الدول��ة لتقدم دعم��ا منا�ش��با للمزارعني فهم 
يجاه��دون لتلقي��ح النخيل وجم��ع التمور لكن 
التج��ار يبيعونه��ا لدول��ة الم��ارات بطريق��ة 
تقليدية وباأ�ش��عار زهيدة لت�ش��اهي جهودهم 
يف الوق��ت الذي بتنا ن�ش��تورد في��ه التمور من 
اخل��ارج مادفع اغل��ب املزارع��ني اىل الجتاه 
اىل الوظائ��ف احلكومية والتط��وع يف اجلي�ض 
وال�رصط��ة ، م�ش��ريا اىل �رصورة فر�ض ر�ش��وم 
على التمور امل�ش��توردة لرفع �شعرها وت�شجيع 
امل��زارع العراقي لكي لتخرج العملة ال�ش��عبة 

اىل خارج البلد ..
 اأم��ا اخلب��ري الزراع��ي الدكتور جمي��ل الطائي 
فيوؤك��د عل��ى ان اول نخل��ة زرع��ت يف الع��امل 
كان��ت يف حو���ض الف��رات مايعن��ي ان اأ�ش��ل 
النخي��ل ه��و ب��الد الرافدي��ن ، فالع��راق ي�ش��م 
 1400 650 نوع��ا م��ن التمور من جمم��وع 
نوع يف عموم العامل ، وقد كان امل�ش��در الأول 
 30 ميل��ك  كان  اذ   ،1979 ع��ام  يف  للتم��ور 
ملي��ون نخل��ة ،ولك��ن مت جتريف وح��رق اغلب 
الرا�ش��ي الزراعية وحتويلها اىل قطع �ش��كنية 
ب�ش��بب الأحداث ال�شيا�شية او قطع املياه عنها 
، حت��ى بل��غ عدده��ا 17 ملي��ون نخل��ة فق��ط 
ح�ش��ب اح�ش��ائيات وزارة الزراعة ، م�شريا اىل 
م�ش��اهمة الدول��ة يف هذه العملي��ة لأنها تهمل 
املنتوج العراقي وت�ش��تقبل امل�شتورد لأغرا�ض 

م�شالح �شخ�شية ..
 اكفل نخلة 

 يف مب��ادرة لنقاذ النخلة من الهمال ، ان�ش��اأ 
جمموعة من ال�ش��باب م�رصوعا يحمل �ش��عار ) 
اكف��ل نخلة( قال اأحد موؤ�ش�ش��يه احمد اجلوادي 
ان فكرت��ه ج��اءت م��ن ع��دم عناي��ة ا�ش��حاب 
النخيل بنخيلهم لن�ش��غالهم بتفا�شيل احلياة 
اليومي��ة ولأن عملي��ة العناي��ة بالنخلة مكلفة 
احي��اء  اىل  امل���رصوع  يه��دف  ل��ذا   ، ومتعب��ة 
والن�ش��ان  النخل��ة  ب��ني  الروح��ي  الرتب��اط 
العراق��ي ع��رب ه��ذا امل���رصوع الري��ادي ال��ذي 
يق��دم عناي��ة كاملة للنخي��ل ط��وال العام من 
للتم��ر  وح�ش��اد  وتنظي��ف  وتلقي��ح  تكري��ب 
وتقوي���ض الع��ذوق قب��ل احل�ش��اد ث��م تنظيف 
املكان م��ن خملفاتها مقابل ا�ش��راك �ش��نوي 

ب�ش��يط وقلي��ل م��ن التم��ر والف�ش��ائل ل�ش��باع 
ال�ش��وق العراقي��ة من التمر وزرع الف�ش��ائل يف 
بق��اع اأخ��رى لال�ش��تفادة منه��ا ..،م�ش��ريا اىل 
ان الف��الح يتحم��ل جزءا من امل�ش��وؤولية اذ انه 
لي�ض مثقفا كفاية ليوؤ�ش�ض م�رصوعا اقت�شاديا 
حتى وان كان ب�ش��يطا ف�ش��ال عن قلة املعامل 
التي ت�ش��تغل التمورب�شبب �ش��حة املادة اخلام 
و�ش��عف ال�ش��تقرار المن��ي ل��ذا يلج��اأ الفالح 
اىل بي��ع التم��ور على الرغ��م م��ن قدرتنا على 
ا�شتغالل جميع اجزاء النخلة اذ ميكن ا�شتغالل 
التمر ل�ش��ناعة الدب�ض واخل��ل ، وهنالك اجزاء 
اخرى مثل ال�ش��عف والتم��ر التالف الذي ميكن 
ا�ش��تغالله كعل��ف للحيوان��ات ل��ذا نعم��ل على 
ت�ش��جيع عملي��ة تدوي��ر خملفات النخل��ة ، كما 
قمن��ا بار�ش��ال ر�ش��ائل اىل ا�ش��حاب النخي��ل 
املوج��ودة يف البي��وت تطالبه��م النخل��ة فيها 
بالعتن��اء به��ا واط��الق ا�ش��م عليه��ا ولق��ت 

املبادرة تفاعال جميال من املواطنني ..
 اما اآمنة ال�ش��لطاين /الع�شوالآخر املوؤ�ش�ض يف 

امل���رصوع فت�ش��ري اىل قي��ام الع�ش��اء بتوعية 
النا���ض ب�رصورة العتن��اء بالنخلة لأنها روح 
ورم��ز عاطف��ي عل��ى الرغ��م م��ن مواجهته��م 
معوقات عديدة منها �شعوبة ك�شب ثقة النا�ض 
وان�ش��اء عالمة جتارية ل�رصكتهم املتوا�ش��عة 
،لكن حر�شهم على اداء عملهم باتقان وتنظيم 
كان له اأثرا ايجابيا ف�ش��ال عن ح�شولهم على 
قر���ض ب��دون فوائ��د م��ن امل���رصف العراق��ي 
للتج��ارة لتموي��ل م�رصوعهم ، علم��ا ان تعليب 
التم��ر وت�ش��ديره مكل��ف ج��دا ..وع��ن تطوي��ر 
امل���رصوع قال��ت ال�ش��لطاين انهم يفك��رون يف 
تعليب التمر بال�ش��كل الذي تواف��ق عليه وزارة 
ال�شحة لت�شديره اىل اخلارج فحلمهم احلقيقي 
ه��و ان يع��ود الع��راق اىل ماكان علي��ه كمنتج 

وم�شدر للتمور ..
 ويف كربالء 

 بع��د ان تعر�ش��ت اغل��ب ب�ش��اتني النخي��ل يف 
حمافظ��ة كربالء اىل احل��رق والتجريف خالل 
احداث النتفا�ش��ة ال�ش��عبانية ، اطلقت العتبة 

احل�ش��ينية م���رصوع ف��دك للنخيل الذي ي�ش��م 
اك��رث من 70 الف ف�ش��يلة من ا�ش��ناف عربية 
ا�ش��توردت خ�شي�ش��ا للمزرع��ة م��ع ا�ش��ناف 
اخ��رى عراقي��ة ..  وتق��ع املزرع��ة يف منطق��ة 
�شدة الرزازة - ح�شب مدير امل�رصوع املهند�ض 
فائ��ز ابو املع��ايل –وتبل��غ 2000دومن ، وقد 
مت زراع��ة اأك��رث م��ن 6500 ف�ش��يلة كالربحي 
واملكت��وم واملجهول وغريها ، اما ال�ش��ناف 
العربي��ة فت��م ا�ش��تريادها من الم��ارات ، كما 
مت التعاق��د مع منظومة حديثة لري ال�ش��جار 
ت�ش��غيل  اىل  امل���رصوع  ..ويه��دف  بالتقط��ري 
ايدي عاملة وا�ش��تغالل الرا�ش��ي ال�شحراوية 
وتنمي��ة الواق��ع الزراع��ي يف كربالء ا�ش��افة 
اىل احلف��اظ على الن��واع اجليدة والنادرة من 
التم��ور العراقية من النقرا���ض وانتاج انواع 
جدي��دة ملناف�ش��ة امل�ش��تورد من التم��ور، كما 
�ش��يتم التو�ش��ع باع��داد النخي��ل وامل�ش��احات 
اخل���رصاء وان�ش��اء م�ش��انع غذائي��ة متكاملة 
مرتبط��ة بالتم��ور ت�ش��غل اليد العامل��ة وتنتج 

العراق .. من مصدر للتمور الى مستورد لها 
بغداد – عدوية الهاللي

شباب دون استقرار يندبون والدتهم بالعراق بعد "موت" طموحهم 

رشاوى العراق... موظفون يحاولون اإلفالت من تهمة الفساد

عام  بغداد  جامعة  الإعالم  كلية  من  تخرج  الغزي 
عمل  حيث  حكومية،  وظيفة  يجد  ول��ن   ،2005
و�رصعان  متعددة،  خا�شة  اإعالمية  موؤ�ش�شات  يف 
التمويل،  ظروف  ب�شبب  بالعمل  عالقته  ماتنهي 
اأ�شا�ض  على  واإعالميني  �شحفيني  اإ�شتقطاب  اأو 
خارج  بالهجرة  يرغب  واملح�شوبية،  املن�شوبية 
ويحقق  احلقيقية  حياته  يجد  اأن  ع�شى  ال��ع��راق 
اآلف  والإ�شتقرار.  ال��زواج  يف  يفكر  بعدها  ذات��ه، 
ح�شلوا  ممن  خا�شة  اجلن�شني،  كال  ومن  ال�شباب 
احل�شول  عليهم  ي�شعب  جامعية  �شهادات  على 
على وظيفة حكومية اأو حتى يف القطاع اخلا�ض، 
خا�شة  ال��زواج،  عن  يعزفون  جعلهم  ال��ذي  الأم��ر 
والأطفال  العراق مرتفعة،  الزواج يف  واأن تكاليف 

يحتاجون اإىل الكثري من امل�شاريف.
وت�شجل  الطالق  اإزدي���اد  وراء  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف 
حالت  من  املئات  العراق  يف  املدنية  املحاكم 
ومن  اجل��دد،  للمتزوجني  خا�شة  �شهريا،  الطالق 
اىل  الطالق  اأ�شباب  وتعزو  طفال،  اأو  طفال  لديهم 
الظروف الإقت�شادية ال�شعبة، ف�شال عن مايعرف 
بالإبتزاز الإليكروين. واأعلن جمل�ض الق�شاء العلى 
الطالق  حالت  ن�شبة  اإرتفاع  عن  �شابق  وقت  يف 
بالأعوام  مقارنة   2017 خالل  البالد  عموم  يف 
اللكروين  الإب��ت��زاز  ق�شايا  ان  مبينا  املا�شية، 

اإحدى ال�شور التي �شكلت ن�شبة من حالت الطالق.
العراق كافة  "حماكم  اإن  بيان،  املجل�ض يف  وقال 
حالة   )70097( املا�شي  العام  خ��الل  �شجلت 
طالق"، مبينا اأن "بغداد بجانبي الكرخ والر�شافة 
حلت يف املرتبة الأوىل مقارنة ببقية املحافظات 
 )27481( العا�شمة  حماكم  ت�شجيل  خالل  من 
جانب  يف  طالقا  ب�)15242(  العام  خالل  حالة 

الر�شافة و)12239( حالة طالق يف الكرخ".
واأكد قا�شي حمكمة الأحوال ال�شخ�شية علي كمال، 
خالل البيان، اأن "املحاكم ت�شجل تزايدا يف حالت 
املا�شيتني"،  ال�شنتني  خ��الل  ل�شيما  ال��ط��الق، 
اإنت�شار و�شائل  "العامل الرئي�شي هو  اأن  م�شريا اىل 
الت�شال  و�شائل  وت��ع��دد  الجتماعي  التوا�شل 

والتطبيقات احلديثة والإ�شتخدام ال�شلبي لها".
ولفت اإىل اأن "عدة عوامل اأخرى تقف وراء اأ�شباب 
زواج  بينها  ال��ع��راق  يف  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  تنامي 
القا�رصات الذي عاد اإىل الواجهة من جديد وب�شكل 
اأكرب مما �شهدته ال�شنوات ال�شابقة". �شعوبة اإعالة 
الأ�رص وترى املحامية العراقية والنا�شطة الن�شوية، 
ب�شمة حممد العلي، اأن "حالت الطالق زادت ب�شكل 
املا�شي  العامني  خ��الل  وخا�شة  للنظر،  لف��ت 
اخللع،  طلبات  اإرت��ف��اع  فيها  وال��الف��ت  واحل���ايل، 
اأي�شا، وكلها تدور  اقت�شادية واجتماعية  لأ�شباب 
حول ال�شكوك والبخل وم�شاكل نف�شية تنعك�ض على 
الطالق   م�شاكل  "غالبية  اأن  الآخر.  واأكدت  الطرف 

يف هذه الأيام ب�شبب عدم قدرة ال�شبان على اإعالة 
اأ�رصهم، بالنظر اإىل الأزمة القت�شادية، بالإ�شافة 
تعجيزية  تبدو  التي  الزوجات  بع�ض  طلبات  اإىل 
لل�شبان يف ظل و�شعهم، منها توفري منزل م�شتقل 
ووظيفة حكومية، وحني يتزوج ال�شاب وي�شكن مع 
وتنتهي  واحلماة  الزوجة  بني  امل�شاكل  تبداأ  اأهله 

بالطالق". 
البطالة وغياب فر�ض العمل

"اأهم   اأن  يوؤكد  الأم��ني  مالذ  القت�شادي    اخلبري 
ال�شباب عن الزواج واإزدياد حالت  اأ�شباب عزوف 
بالدرجة  اإقت�شادية  ع��وام��ل  اإىل  تعود  ال��ط��الق 
العمل  فر�ض  وغياب  البطالة  تدفع  فيما  الأ�شا�ض، 
اإىل الطالق".  وقال الأمني ل�»اجلورنال«، اإن "تف�شي 
البطالة وعدم و�شوح �شورة امل�شتقبل القت�شادي 
ال�شباب  لعزوف  رئي�شي  �شبب  للعراق  وال�شيا�شي 
خالل  اأفرادها  م�شتقبل  تاأمن  ل  اأ�رصة  تكوين  عن 
"توقف  اأن  الأمني،  واأ�شاف  املقبلة".     ال�شنوات 
القطاع  منو  وعدم  احلكومي  اجلهاز  يف  الوظائف 
احلكومة  خطوات  �شحة  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�ض 
ال�شباب  ت�شجع  التي  ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم 
زراعية  اأو  �شناعية  م�شاريع  تنفيذ  يف  اخلريجني 
وحتى جتارية، اأدى اإىل تولد حالة من الياأ�ض لدى 
ال�شباب من عدم جدوى تكوين اأ�رصة يدور اأفرادها 
يف دوامة البطالة والفاقة مع عدم جدية احلكومة 

لإ�شالح الواقع القت�شادي".  

�شنويًا  ت�شدره  ال��ذي  الف�شاد،  مدركات  موؤ�رص  يبنينّ 
الدول  بني  من  العراق  اأننّ  الدولية،  ال�شفافية  منظمة 
ي�شلنّم  اأمر  والف�شاد  العامل.  حول  ف�شاداً  الأكرث  اخلم�ض 
العراق  موؤ�ش�شات  يف  م�شت�رٍص  ه  اأننّ �شينّما  ل  اجلميع،  به 
عدنّة  اإج��راءات  الف�شاد   ذلك  مظاهر  من  الر�شوة  كلها. 
اتخذتها الوزارات العراقية باختالفها للحدنّ من الر�شوة 
الأمر مل يفلح وما  البالد، لكننّ  الر�شمية يف  الدوائر  يف 
زال املرت�شون يبتكرون طرقًا خا�شة متنع الإيقاع بهم. 
جديدة،  غري  لكننّها  بارزة  م�شكلة  العراق  يف  والر�شوة 
وكانت قد انت�رصت ب�شورة كبرية يف الأعوام التي تلت 
الغزو الأمريكي للبالد يف عام 2003. ويعيد عراقيون 
املا�شي، من  القرن  ت�شعينيات  اإىل  الر�شوة  انت�شار  بدء 
ويقول  البالد    الذي فر�ض على  الدويل  اء احل�شار  جرنّ
الطائي،  ح�شن  الربية،  وزارة  يف  ال�شابق  العام  املدير 
اإننّ "العراقيني مبعظمهم عرفوا نتيجة ذلك احل�شار فقراً 
بني  تنت�رص  الر�شوة  حينها  وبداأت  قبل،  من  يعهدوه  مل 
موظفي الدوائر احلكومية". وي�رصح الطائي اأننّ "مراقبة 
القانون  لأننّ  املجال،  هذا  يف  غائبة  كانت  املوظفني 
من  يخاف  ك��ان  واملوظف  اجلميع  يعلو  ك��ان  حينها 

عقوبة  ة  فثمنّ يرت�شي.  وهو  اكُت�شف  اإن  اأمره  ُيف�شح  اأن 
ا  قانونية تنزل به يف حني تالحقه ال�شمعة ال�شينّئة". اأمنّ
فوق  هم  من  ة  "ثمنّ فاإننّ  الطائي،  بح�شب  ودائمًا  اليوم، 
القانون ويحمون املرت�شني، بينما كل و�شائل مكافحة 
الر�شوة �شورية". يف دوائر الدولة اليوم، تنت�رص لوحات 
اإعالنية على اجلدران كتبت عليها اأرقام هواتف. وي�شري 
مواطنني  �شكاوى  ت�شتقبل  اأمنية  جهة  اأننّ  اإىل  الإعالن 
وتطالبهم  املوظف،  قبل  من  تق�شرياً  وجدوا  حال  يف 
لكننّ  املعاملة.  لإجناز  ر�شوة  منهم  ُطلبت  اإن  بالتبليغ 
على  يفر�ض  اأن  من  املوظف  متنع  مل  الو�شيلة  ه��ذه 
بالن�شبة  معاملته.  لإجن��از  امل��ال  من  مبلغًا  املواطن 
"هذا  ف��اإننّ  العقارات،  جمال  يف  يعمل  ال��ذي  ف��وؤاد  اإىل 
الطريق هو الأ�شهل بالن�شبة اإىل املواطن، حتى يتجاوز 
الروتني وتعقيدات اإجناز املعاملة والنتظار يف طابور 
فوؤاد  ي�شيف  املال".  من  مبلغ  دفع  خالل  من  طويل 
بالر�شوة.  التعامل  اإىل  يدفع  العقارات  يف  "عملي  اأننّ 
حال  يف  واجلهد  الوقت  من  كثرياً  لأخ�رص  كنت  واأن��ا 
ني  "لأننّ ويوؤكد:  ر�شوة".  اأدف��ع  ومل  بالقانون  التزمت 
اأمتكن  لهم،  الر�شاوى  دف��ع  يف  املوظفني  رغبة  ذ  اأنفنّ
ثالثة  غ�شون  يف  بالعقارات  تتعلق  معاملة  اإجناز  من 
اأقل من  اأيام. وخالفًا لذلك، لن اأمتكن من اإجنازها يف 

�شهَرين، الأمر الذي �شوف يكبدين خ�شائر". ومن �شمن 
بعد  احلكومية،  الدوائر  اإليها  عمدت  التي  الإج���راءات 
مواطنني  قبل  من  ومنا�شدات  مكثفة  اإعالمية  حمالت 
عدنّة  ر�شمية  موؤ�ش�شات  ن�شبت  الف�شاد،  على  للق�شاء 
هذه  لكننّ  املوظفني.  مكاتب  داخ��ل  مراقبة  كامريات 
وي�رصح  بالر�شوة.  التعامل  من  هوؤلء  متنع  مل  اخلطوة 
التعامل مع  اأكرث دراية يف  "املوظفني �شاروا  اأننّ  فوؤاد 
داخل  يف  الر�شاوى  ي�شتلمون  ل  وهم  مماثلة،  حالت 
و�شائل  دائمًا  يبتكرون  هم  مراقبة.  كانت  اإذا  مكاتبهم 
اإيلنّ  "بالن�شبة  ي�شيف:   ." الفخنّ يف  الوقوع  من  حتميهم 
قت  وثنّ فقد  معينة،  دوائ��ر  مبراجعة  يتعلق  عملي  ولأننّ 
الكبرية  الثقة  ونتيجة  املوظفني.  من  ب�شبكة  عالقتي 

بيننا، اأق�شد بيوتهم واأ�شدد لهم املبالغ املطلوبة".
من  احلكومية،  الدوائر  من  مقربة  وعلى  ال�شياق،  يف 
يف  ��ا  اإمنّ وذلك  الر�شاوى،  لدفع  نقاطًا  جند  اأن  املمكن 
حمال متخ�ش�شة يف ت�شوير الوثائق وبيع القرطا�شية 
اأك�شاك لبيع ال�شحف  ا يف  اأو تبيع املواد الغذائية، واإمنّ
اأ�شحاب  ال�شاي.  لبيع  واأخرى  واملرطبات  الع�شائر  اأو 
ون دور الو�شيط بني املوظف  تلك املحال والأك�شاك يوؤدنّ
واملواطن. ويو�شح �رصغام الذي يعمل و�شيطًا لإجناز 
املعامالت يف عدد من الدوائر، منها الطابو والتقاعد، 

على  م�شددة  مراقبة  ُفر�شت  حال  يف  يح�شل  "ذلك  اأننّ 
املوظف. فال ي�شتلم اأينّ مبلغ من املال ويكون توا�شله 
ن�شية  ر�شالة  فيتلقنّى  النقاط.  تلك  يف  الو�شطاء  مع 
دفع  الفالين  املراجع  ب��اأننّ  تفيده  الو�شيط  من  رة  م�شفنّ

املبلغ املطلوب. 
)Getty( يطالب بال�شالح

ويتحدنّث  بي�رص".  اأجن��زت  قد  املعاملة  تكون  هكذا، 
الدوائر  يف  الر�شوة  حول  ع��دنّة  تفا�شيل  عن  �رصغام 
الت�شمية، م�شرياً  تلك  اأن يطلق عليها  احلكومية، راف�شًا 
بوقت  عمل  اإمت��ام  مقابل  يف  يدفع  "اأجر  ذلك  اأننّ  اإىل 
عام،  من  اأكرث  منذ  و�شيطًا  يعمل  ��ه  اأننّ ي�شيف  �رصيع". 
موظفني  يعملون  الذين  الأ�شدقاء  من  عدداً  "واأعرف 
ا�شتالم مبلغ حمدد من  يف دوائر حكومية. وعملي هو 
�شل�شة،  بطريقة  معاملته  اإجناز  لقاء  املراجع  املواطن 
واأحيانًا من دون اأن ي�شل اإىل الدائرة احلكومية املعنية. 
ومن جهتي، اأو�شل املبلغ املطلوب اإىل املوظف بعدما 
يف  بالتاأكيد  يكون  املبلغ  وت�شليم  منه.  ن�شبتي  اأقتطع 
خارج مكان العمل، اأو يف مقهى اأو يف اأينّ مكان عام". 
ه بداأ بذلك "عندما اقرح علينّ ذلك  ول يخفي �رصغام اأننّ
اأحد اأ�شدقائي املوظفني. هو كان مراقبًا ب�شورة كبرية 

بعد ن�شب كامريا مراقبة يف مكتبه".

بغداد - عادل فاخر 

الجورنال – متابعة 

كيف لي أنشد اإلستقرار 
وأنا أعيش يف بلد غري 

مستقر"، بهذه العبارة 
بدأ حسن الغزي البالغ من 
العمر )34عاما( احلديث، 

مؤكدا أن الزواج يعين 
اإلستقرار والدخول يف 

حياة جديدة، وتكوين أسرة 
حتتاج إىل تربية وتعليم 

ورعاية صحية.


