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غابات املوصل تستخدم كوقود وبحاجة اىل احلامية من لصوص االشجار

املوصل /نوزت شمدين
يـقـ ـ ـ ــول املـ ـ ـ ــؤرخـ ـ ـ ــون  :أن املـ ـ ـ ــوصـل
الق ــدمي ــة قـبل اخـت ــراع األسـمـنـت
واكـت ـشــاف الـطــرق املـبلـطــة كــانـت
عـب ــارة عــن رقع ــة خ ـض ــراء تـ ـشـكل
الغــاب ــات نحــو (  ) %80مـنهــا  ،وان
الغ ـ ــاب ـ ــات احل ـ ــال ـي ـ ــة ال ـتــي تق ـ ــدر
م ـ ـس ـ ــاح ــته ـ ــا ب ــنح ـ ــو ( ) 800دومن
ل ـيـ ـ ـس ــت إال بقـ ـ ــايـ ـ ــا مــن عـ ـصـ ـ ــور
اخلضرة.
هـ ــذه الغ ــابـ ــات ظلـت وعل ــى م ــدى
عقـود طــويلـة رئ ـةً للمــدينـة تـنقي
لهــا الهــواء ومقـصــدا مـهم ـاً يلجــأ
إليه الــسيـاح مـن مختـلف منــاطق
العـراق خصـوصاً يف مـوسم الـربيع
الــذي كــان ميـنحهــا سحــرا خــاص ـاً
ي ـشـت ــرك يف صـن ــاعــته نهـ ــر دجل ــة
احملـ ـ ـ ــاذي واعـ ـتـ ـ ـ ــدال اجلـ ـ ـ ــو ورداء
اخلضـرة األخـاذ  ،وكـانت بـالنـسبـة
للعــائلــة املــوصـلي ــة مبثــاب ــة البـيت
ال ـث ـ ــانــي يف أي ـ ــام اجل ـمـع والع ــطل
حيـث اعتـادت غـابـات املـوصل علـى
اســتقـب ـ ــالهـم يف مـثـل تلـك األيـ ــام
منـذ الصبـاح الباكـر وحتى سـاعات
مـتـ ــأخـ ــرة مــن اللــيل س ـ ــواءً علـ ــى
أرصفـة الـشـارع املـمتـد بـينهــا وبني
نهر دجلـة أو حتت ظالل أشجـارها
أو يف املقاهـي السيـاحيـة املصـطفة
عل ــى شـكل خـط ط ــويل يـب ــدأ مـن
مـدينـة العـاب املـوصل بـالقـرب من
اجل ـ ـس ـ ــر احل ـ ــديـ ـ ــدي ( الق ـ ــدمي )
وينتهي عند فندق نينوى الدولي ،
وكــانـت يف أيــام اخلـمـيــس تـتحــول
إلى سـاحة احتفـال كبيرة لـعشرات
مـن م ــواكـب األع ــراس الـتـي ك ــانـت
تـلف أرجـ ــاءهـ ــا ثـم تـتـ ــوقف فــيهـ ــا
ليضج املـكان بالهالهـل والدبكات .
اليـوم وبعــد سنـي اإلهمــال وغيـاب
ال ــسل ـط ــة تـ ــواجه غ ــاب ــات املـ ــوصل
خطرأ كبـيرا قد يهدد وجودها بعد
أن تقلـصـت أع ــداد األشجــار فـيهــا
بــنح ـ ــو  10يف امل ـئ ـ ــة ك ـم ـ ــا ق ـ ــدره ـ ــا
العاملون يف احلقل الزراعي وذلك
بفـعل القـطع اجلــائ ــر علــى أيــدي
ل ـص ــوص األخ ـشـ ــاب أو بعــض مـن
املواطـنني اليائـسني الذيـن عوضوا
اخـتف ــاء ب ــرمـيل الـنفـط األبـيـض

بــشجــرة (يــوكــالـبـتــوس) لـيـتــدفــأوا
بهـ ــا! ،أو مـن قــبل الـ ــرعـ ــاة الـ ــذيـن
يح ـب ـطـ ـ ــون وعل ـ ــى ال ـ ــدوام خ ـطــط
الـبل ــدي ــة ب ــزراعـ ــة أشج ــار ج ــدي ــدة
عـندمـا ال يبعـدون قطعـان أغنـامهم
أو أبق ـ ــارهــم عــن أم ـ ــاكــن ال ـ ـشــتالت
الـصغيـرة ،أو حتـى مـن قبل العـوائل
التي تزور املكان فتحدث فيه الدمار
بكسـر أغصان األشجار أو إشعال نار
للشواء يف حفر بني األشجار ويصل
األمر بـالبعض أحيـانا ألن يـستبدل
حتـت يفء األشجــار دهـن سـي ــارته أو
ي ـن ـ ــظف
خـ ـ ـ ـ ـ ــزان
وقــودهــا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ش ــوائــب
الــبنزين
؟!.
مـ ــوظف
يف دائرة
بل ـ ــديـ ـ ــة
املـ ــوصل
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي
تـ ـش ـ ــرف
ع ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الغـابــات
شكا من
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود
رقـ ـ ــابـ ـ ـ ــة
فـعل ـيـ ـ ـ ــة
من قبل
أجـهـ ـ ـ ــزة
األمـ ـ ـ ـ ــن
حلمــاية
الغـ ــابـ ــات بـ ــالـ ــرغـم مـن ال ــطلـبـ ــات
الكـثـي ــرة املق ــدم ــة مـن قـبل دائ ــرته،
وقـ ـ ــال بـ ـ ــأن غـ ـ ــابـ ـ ــات املـ ـ ــوصـل لهـ ـ ــا
أهـمـيـته ــا اخل ــاص ــة مـن الـن ــاحـي ــة
البيئيـة والسيـاحية وان مـا تتعرض
له الـيـ ــوم يـ ــوجـب أن تـت ـ ــدخل إدارة
احملـ ــاف ـظـ ــة بـ ـشـكل ف ـ ــاعل وع ـ ــاجل
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
وذك ــر املـ ــوظف اخملـتـص بـ ــالغ ــاب ــات
والبستنـة  :أن غابات املـوصل مبنأى
عن احلـرائق الكـارثيـة التـي تصـيب

الكثير من غابات العالم  ،ومع ذلك
فأن منطقة الغـابات محمية بوجود
اإلطفــاء الـنهــري ومــراكــز اإلطفــاء
األخـرى يف املنـاطق القريـبة مـنها ،
اخل ـطـ ـ ــر احلقــيقــي ال ـ ــذي يــته ـ ــدد
الغـابـات يـتمـثل بغيـاب الـوعي لـدى
قلــة مـن النــاس الـتي تــأتـي وتقـطع
بــدم بــارد شجــرة قــد يـصـل عمــرهــا
إلى مئة عام !؟ .
يف دائ ــرة الـبل ــدي ــة أيـضـ ــا قلل أح ــد
امله ـن ـ ـ ــدســني مــن اخمل ـ ـ ــاط ـ ـ ــر ال ـتــي
تتعـرض لهـا غـابـات املـوصل وقـال :

التجـاوزات احلــاصلــة لم تـصل إلـى
ظـاهـرة عـامــة بل هي مجـرد حـاالت
بـسيطـة استـشرت يف مـوسم الشـتاء
الفـائت بـسبب قلـة احملروقـات فلجأ
البـعض لـقطـع األغصـان واألشجـار
يف حـاالت نـادرة  ،اجلهـات املـسـؤولـة
تـ ــولـي اهـتـمـ ــام ـ ـاً وعـنـ ــايـ ــة فـ ــائقـ ــة
ب ــأشج ــار الغــابــات وقــد مت بــالـفعل
تعــويـض األشجــار التــالفــة بــزراعــة
أخ ـ ــرى وه ـن ـ ــالـك خـ ـط ـ ــة ت ـن ـتـ ـظ ـ ــر
ال ــتخـ ـص ـيـ ـص ـ ــات امل ـ ــال ـي ـ ــة ت ـت ـم ــثل

بتـسيـيج غابـات املوصـل على الـنحو
الـ ــذي يـنـت ـظـم فــيه دخـ ــول الـنـ ــاس
إلـيها وتـصبح عمـلية فـرض الرقـابة
أكثر سهولة .
يف عصـر يــوم اجلمعـة زرنــا منـطقـة
الغـابات وحتـديداً يف املـدخل الـقادم
مـن اجلسـر الثـالـث وهنـاك التقـينـا
بع ــائلــة كــانـت ق ــد قلـبـت للـتــو قــدر
الدوملة الشهيـر  ،سألنا أحد أفرادها
وهـ ـ ــو أح ـم ـ ـ ــد مح ـمـ ـ ــود ( طـ ـ ــالــب
إع ــدادي ) عـن خـص ــوصـي ــة غ ــاب ــات

اعالميون يتحدثون يف يوم الصحافة العراقية

ظهورنا مكشوفة لكننا نالحق احلقيقة دون خوف

بغداد /آمنة عبد العزيز
االعالم الـن ــاف ــذة الـتـي تــطل عل ــى ش ــارع
االحـ ـ ــداث ل ـت ــنقـل احلق ـ ـ ــائق بـ ـ ــأمـ ـ ــانـ ـ ــة
وحيـاديـة ومـوضـوعيــة بعيـداً عن الـزيف
وقلب احلقائق .االعالميون اطلوا علينا
مــن خالل ب ـ ــرامج سـيـ ــاسـي ـ ــة وثقـ ــافـيـ ــة
واجـتـمـ ــاعـيـ ــة وأع ـطـ ــوا صـ ــورة مـتـمـيـ ــزة
وجديدة لالعالم احلر يف هذه املرحلة.
يقــول االعـالمي لـ(عــدنــان الـطــائـي) من
قـنـ ــاة الع ــراقـي ــة عـن جت ــربـتـه يف مج ــال
البرامج السياسية:
استـطـيع ان اصف اخلـطـوط الــرئيــسيـة
يف تـع ـ ـ ــامـل ــي مـع االح ـ ـ ــداث ك ـ ـ ــاالش ـ ـ ــارة
الضـوئية والوانها فـاخلطوط احلمر هي
خـطاب املـذيع بعيـداً عن الطـائفيـة ولغة
ال ـتـ ـ ــرويج لـلعــنف مــن خالل اســتخ ـ ــدام
املفـردات واتكالياتهـا هذه اخلطوط التي
يجـب ان ال يــتع ــداهـ ــا أي مق ــدم بـ ــرامج
سيـاسيـة وهي تـشمل جـميع االعالمـيني
بااللتزام بها.
ام ـ ــام اخلـ ـط ـ ــوط اخلـ ـضـ ـ ــر فهــي تع ـنــي:
الدعوة الى نظام دميقراطي ومن املمكن
ان ي ــتح ـ ـ ــدث االعالمــي يف هـ ـ ــذا اجملـ ـ ــال
بحرية مفتوحة ويروج لهذه االفكار.
وه ـن ـ ــاك خ ــط ث ـ ــانٍ أخـ ـض ـ ــر ه ـ ــو ادان ـ ــة
االره ـ ـ ــاب فال ميـكــن ال ــتعـ ـ ــامـل مع ق ــتل
االبرياء بحيادية.
امـ ـ ــا الـ ـض ـ ـ ــوء االصفـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يجــب ان
ات ـ ــوقف ع ـن ـ ــده قــبل اخل ـ ــوض ف ـيـه فهــي
القــول الـتي ال ميـكن ان انـتقــدهــا وهــذا
اصفـر يسـمح لي باحلـديث بحريـة ولكن
اخلوف علـى حياتنـا كاعالميني ال منلك
القـدرة يف الـدفــاع عن انفــسنـا الــى حني
حتسن الوضع االمني.
واعتقــد ان االعالم مـا زال ميـر مبــرحلـة
انـتق ــاليــة ،ولــو حت ــدثنــا بـصــراحــة ودون
خوف نكون قد حققنا الكثير.
وأقول لكل العاملني يف مجـال الصحافة
العراقيـة مزيـداً من االصرار علـى طريق
التواصل.
فـيـم ــا يق ــول (احـم ــد املــظف ــر) مـن قـن ــاة
البغدادية:
هـن ــاك م ـس ــاح ــة كـبـي ــرة مـن احل ــري ــة يف

مجــال العمل االعـالمي االن لكـن هنـاك
قيوداً يفـرضها الـواقع العام للـبلد يجب
مراعاتها.
مـســؤوليــة االعالمي كـبيــرة ومهمــة فهـو
يتحدث بشفافية دون ان يكون له موقف
سـلـ ـب ــي مـعـل ــن وه ـ ـ ــذه ه ــي احلـ ـي ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
املطلوبـة من االعالمي دائماً ،واعتقد ان
التجـربـة الـتي مــر بهــا االعالم العــراقي
بـ ـشـكل عـ ــام اع ـطــته خـبـ ــرة وتـ ــوازن ـ ـاً يف
الـ ـتـعـ ـ ـ ــامـل مـع االحـ ـ ـ ــداث الـ ـيـ ـ ـ ــومـ ـيـ ـ ـ ــة،
واالعالمـي ال ــذي يـتع ــاي ــش مع احل ــدث
اكتسب خبرة فريدة مع مجمع االحداث
والوقائع وبشتى صورها.
لكـن امل ـشـكل ــة االس ــاسـي ــة الـتـي م ــا زال
يعـانـي منهـا االعالميـون هي عـدم وجـود
احلـمايـة احلقيقيـة لهم فـاعتمـدوا على
انفـسهم يف تـوفيـرهـا وبـاتـوا مـستهـدفني
مع أنهـم رسل الـكلـم ــة الـص ــادق ــة فلق ــد
خـسرنـا العديـد من الـزمالء االعالميني
خالل الفترات املاضية دون ان يكون لهم
انتماءات حـزبية او سياسية اليوم ونحن
نحتفل بـالذكرى السابعة والثالثني بعد
املئـة لعيـد الصحـافـة العـراقيـة اقـول كل
عام والكلمة الصادقة بخير.
وحتـدثت املـذيعـة (الـسيـدة أمل املـدرس)
قائلة:
مـن خالل جتــربـتـي الـط ــويلــة يف عـملـي
االعالمي استطيع ان اقول ان االنسانية
من اهم الصفات التي نتعامل بها وعلى
وجه الـتح ــدي ــد الـب ــرامج االجـتـم ــاعـي ــة
وكـوننـا جـزءاً من هـذا الـواقع نـشعـر مبـا
يـع ـ ـ ــان ــي مـ ـنـه امل ـ ـ ــواط ــن م ــن م ـ ـ ـشـكـالت
تــواجـههه يف حـي ــاته الـيــومـيــة فـنحــاول
ايجـ ـ ــاد احللـ ـ ــول له ـ ــا وايـ ـص ـ ــال صـ ـ ــوته
لل ـم ـ ـس ـ ــؤولــني وم ـتـ ـ ــابعــتهـ ـ ــا يف معـ ـظــم
االحوال.
ان امل ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة ال ـتــي تقـع عل ـ ــى عـ ـ ــاتق
االعالمـي ليـست بـاألمــر اليـسيـر لـكنهـا
تشعرنا بالرغبة يف العمل بهذا االجتاه.
ان ـ ــا شخ ـصـي ـ ـاً وبـ ــرغــم اجلهـ ــد املـبـ ــذول
وطـ ــوال هـ ــذه الـ ـسـنـ ــوات الـتـي مـ ــرت يف
عملي أشعـر انني ال ميكـن ان اتوقف عن
العـ ـطـ ـ ــاء يف ح ــب وتقـ ـ ــديـ ـ ــر م ــن نع ــمل

ألجلـهم فهو ما يدفـعني الى االستمرار،
نحـن نـ ــدخل الـبـيـ ــوت ضـيـ ــوف ـ ـاً علــيهـم
ونـتـمـن ــى ان نك ــون ضـي ــوفـ ـاً غـيـ ــر ثقالء
مـثلمــا يكـون املـواطـن ضيف ـاً علـينــا من
خالل بــرامجنـا وهـو دائم ـاً ضيف عـزيـز
نحــتفــي به ون ـسـتــمع الــيه بـكل رح ــاب ــة
ص ــدر وك ــاعالمـي ــة أعـمل مـن ــذ  44سـن ــة
فلقد واكبـت الصحافة العـراقية وعرفت
حـالهـا وحـال العـراق والعــراقيني الـذين
مــروا بــأزمــات كـثـي ــرة وصعـب ــة وبع ــد كل
ازمـ ــة يك ــون ــون اق ــوى مـن االول وكـ ــذلك
الصحافة العراقية.
واسـتطـيع ان أشبه الـصحـافـة العــراقيـة
(كـ ــاس ـط ـ ــورة العــنقـ ــاء) عـنـ ــدمـ ــا متـ ــوت
ينهض ثـانية رمـادها اشد عـزمية واقوى
واصلب من االولى.
وحتـ ــدثــت االعالمـيـ ــة (روى الـبـ ــزركـ ــان)
قائلة:
ال ــوضع االمـنـي اهـم املع ــان ــاة ون ــأمل ان
يــتحـ ـسـن شـيـئ ـ ـاً مــن اجل ان نـت ـ ــواصل
بــالعـمل هنــالك اشكــاليـات يف احلـضـور
الجـراء اللقاءات وقد شعـرت يف حلظات
ان عــملـي سـ ــوف يـت ـ ــوقف بـ ـسـبـب هـ ــذه
الظروف.
املـ ـ ـ ــرأة العـ ـ ـ ــامل ـ ـ ــة يف اجملـ ـ ـ ــال االعالمــي
كـاجملاهـدة حتـى تنجـز عملهـا املتـواصل
وتتحدى العقبات بأستمرار.
وكـثيــراً مــا تك ــون هنــاك ضغ ــوط لتــرك
الـعـ ـمـل ول ـك ــن ه ـ ـ ـ ــذا ال ميـ ـنـعـه ـ ـ ـ ــا م ــن
الـت ـ ــواصل واداء رسـ ــالــتهـ ــا النـن ـ ــا نحـب
عملنا وهذا معناه اننا نحب وطننا.
أحاول ان ابتعـد عن اخلوض يف املـسائل
الدينية حلساسيتها.
البـرامـج التـي نقــدمهــا حتـى وان كــانت
اج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة ال ميـكــن ان ت ــتحـ ـ ــاشـ ـ ــى
الـسياسة ولكـن كوني امرأة فـانني اسعى
بـكـل جـه ـ ـ ــدي ان ابـ ـتـع ـ ـ ــد عـ ـنـه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدر
االمكان.
اننـي احب عـملـي االعالمـي ولهـذا فـانـا
امـلك اصــراراً كـبـيــراً لـتج ــاوز املعــوقــات
والـصعـوبـات ملــواصلـة املـشــوار اليـوم هـو
عـي ــد الــصح ــافـ ــة الع ــراقـي ــة امتـن ــى ان
نحقق الكثير.

العنوسة ليست حكراً على النساء

شباب عازفون عن الزواج بانتظار الفرج!

بغداد /املدى
ظـاهرة الـشبـاب (املضـرب) عن
الـزواج يف ازديـاد ملحـوظ وقـد
تك ــون هـن ــاك اسـب ــاب ع ــدي ــدة
لع ـ ــزوف ال ـ ـش ـب ـ ــاب عــن فـك ـ ــرة
االرتـب ـ ــاط ،اهــمه ـ ــا العـن ـص ـ ــر
املــادي ولـيــس آخــرهــا ال ــوضع
االمني والبطالة.
ه ـ ــذا م ـ ــا قـ ـ ــاله ع ـم ـ ــار بـ ـ ــاسل
(33عـامــا عنـدمـا) ســألنــاه عن
االسبـاب التي جتعله مع غيره
م ــن الـ ـ ـ ـشـ ـب ـ ـ ـ ــاب ال يـف ـك ـ ـ ـ ــرون
بـالـزواج :ان فكـرة الـزواج لـدي
غ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر واردة عـل ـ ـ ـ ـ ــى االقـل يف
ال ــوقت احل ــالي ،الن الـظــروف
غ ـي ـ ــر م ـ ــؤات ـي ـ ــة المت ـ ــام ه ـ ــذه
اخل ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــوة ،ال ـ ـ ـ ـ ــزواج يـع ـ ـنـ ــي
االســتقـ ــرار وكــيف يـتـم ذلـك؟
نحن كـشبــاب غيـر مــستقــرين
ال نفسيا وال ماديا.
ويف حـالـة اقـدامي علـى اتخـاذ

ه ــذه اخلـط ــوة يجـب ان ُأهـيـئ
نفــسي كـليــا عنــدهــا أكــون قــد
اتخذت القرار الصحيح.
املهنـدس عمـر حمـيد القـيسي
( 30عـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــا) يـقـ ـ ـ ـ ــول :مت ــت
خـطـبـتـي عل ــى زمـيلـتـي مـن ــذ
سـن ــة ونــصف اعـتـم ــدن ــا عل ــى
انفـسنـا يف كل شيء وهـا نحن
نـحـ ـ ـ ـ ـ ــاول ان نـ ـ ـ ـ ـ ــدخـل ع ـ ـ ـ ــش
الــزوجيـة ومــا زلنــا نبحـث عن
(الـع ـ ـ ــش) بـ ـ ـ ـ ــدالت االيـجـ ـ ـ ـ ــار
مــرتفعـة وهـي العـائـق االخيـر
الذي يقف أمامنا االن.
أم ـ ــا الـ ـش ـ ــاب محـم ـ ــد ق ـ ــاسـم
(25عـ ــامـ ــا) فـيـتـ ـسـ ــاءل كــيف
ميـكــن للـ ـشـبـ ــاب ممـن هـم يف
سـن ال ــزواج ان يق ــدم ــوا عل ــى
ه ــذه اخلـط ــوة وهـم ع ــاطل ــون
ع ــن الع ــمل؟ أن ـ ـ ــا واح ـ ـ ــد مــن
كـثيــرين ال جنــد فــرصــة عـمل
ت ـ ــؤمــن ل ـن ـ ــا اح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات ـن ـ ــا

ك ـ ـش ـب ـ ــاب ..فـك ــيف أذ ًا ارت ـب ــط
واقدم على الزواج وهو بحاجة
المكــانــات أكــون م ـســؤوال عـن
زوجة واطفال؟
أرى ان اه ــم امل ـ ـ ـش ـكـالت الـ ـت ــي
يعـانيهـا الـشبـاب هي الـبطـالـة
الـتي تــأكل من ايــامنـا احالهـا
وهــي الـ ـ ـس ـبــب االول يف عـ ـ ــدم
الزواج.
الـسـيــد ص ــادق جعفــر مــدرس
ثــانــوي جت ــاوز عم ــره الث ــالثــة
واالربعــني وع ـن ـ ــدم ـ ــا ش ـ ــاه ـ ــد
عالمـات الدهشـة علينـا بسبب
تأخره يف االرتباط قال:
أنـ ـ ـ ــا رجـل (عـ ـ ـ ــانـ ـ ــس) وبـ ـ ـ ــروح
رياضـية أقـول العنـوسة لـيست
عـن ــد الـن ـسـ ــاء فقــط ..فـنحـن
الـرجــال ايضـا تـشـملنـا بفـارق
عـدد الـسنــوات عن املـرأة وهـذا
ال يعـنـي وكـم ــا يق ــال (ف ــاتـنـي
القـ ـط ـ ـ ــار) ..فه ـنـ ـ ــاك نـ ـ ـسـ ـ ــاء

كـثـيــرات أعـمــارهـن تـتالءم مع
اعمار من هم يف سني.
وعـن ه ــذا امل ــوض ــوع حت ــدثـت
البــاحثــة االجـتمــاعيــة نــاديــة
القـ ــرغـ ــولـي قـ ــائلـ ــة :أن املـلف
االقـتصـادي واخلــدمي ال يقل
اهمـية عن امللف األمـني الذي
جتـ ــاهـ ــد احلـكـ ــومـ ــة مــن اجل
ايجــاد احللــول له ،لـذا أرى ان
مـســألــة اعــراض الــشب ــاب عن
الـزواج ووجود نسبـة كبيرة من
الف ـت ـي ـ ــات يف ســن الـ ـ ــزواج بال
ارتبــاط مــشكلــة بحــاجــة الــى
دراسـة مستفـيضة ومعـاجلتها
مبــوض ــوعيــة وتعــاون حـقيـقي
بـني هـيـئـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي
واملـؤسسـات احلكـوميـة فنكـون
بذلك قد ساعـدنا على تذليل
ال ــصع ـ ــوب ـ ــات أم ـ ــام ش ـب ـ ــاب ـن ـ ــا
وفـتـي ــاتـن ــا كـي يــتخ ــذوا ه ــذه
اخلطوة االنسانية دون خوف.

املوصل بالنسبة له ولعائلته،فأجاب
 ( :ب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغــم مــن ظ ـ ـ ــروف ال ــبل ـ ـ ــد
األمنيـة الصعبـة يف الوقت احلـاضر
لكن عـائـلتي حـافـظت علـى طقـوس
تن ــاول وجبــة الغــداء يف ه ــذا املكــان
أيـ ـ ــام اجل ــمع ال ـتــي نـ ـ ــدعـ ـ ــو إل ــيهـ ـ ــا
أقـربـاءنــا أيضـاً .بــالنـسبـة لـي وقبل
األح ــداث احل ــالـي ــة الـتـي ميـ ــر به ــا
ال ــبلـ ـ ــد ك ـنــت أحـ ـ ــرص علـ ـ ــى زيـ ـ ــارة
الغـابات مـع أصدقـائي خصـوصاً يف
الـصيف ويف أوقـات االمتحـانـات كنـا
نـذاكـر سـويـة دروسنـا هنـا حتت هـذه
األشجار ،الـذي اختلف اآلن هو أننا
لم نعـد منـكث طـويالً بـسبـب حظـر
الــتجـ ــوال وغـلق ال ـط ـ ــرق املفـ ــاجـئ
واخلـ ــوف مـن أعـم ـ ــال العــنف الـتـي
تـن ـ ــدلع دون س ـ ــابق إنـ ــذار ) .أمـ ــا أم
أحمـد فقـالت ( مجـيئنـا إلى غـابات
املـ ـ ـ ــوصـل فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة لـلـخـ ـ ـ ــروج م ــن
أوضــاعنــا احليــاتيــة القــاسيـة الـتي
حـصـرنـا بــداخلهــا رغم ـاً عنـا  ،لـكن
زياراتنا أصبحـت سريعة إذ البد من

العودة إلى املنزل قبل حلول الظالم
 ،يف املــاضـي كنــا نـسـتمـتع بــالـبقــاء
هنا حتـى منتصف اللـيل لكن اليوم
األمور تغيرت ) .
يف الـشارع الـذي يقطع الـغابـات من
اجلهـ ـ ــة ال ـ ـشـ ـ ــرق ـيـ ـ ــة بـ ـ ــاجتـ ـ ــاه حــي
الشرطـة وجدنا سيارة حمل صغيرة
مركـونة عـلى جـانب الـطريـق  ،وكان
سـائقها مع شابني آخرين منشغلني
بـ ـ ــوضع قـ ــطع وأغـ ـصـ ـ ــان األشجـ ـ ــار
بــداخلهــا  ،أخبـرنـا الـســائق وهـو يف
األربعني من عمره ( الـدولة تتحمل
املـسؤولـية عـندمـا تتعـرض األشجار
للقــطع ألنهــا ال تــوفــر الــوقــود  ،يف
ال ـشـتــاء ســاعــدت ه ــذه األشجــار يف
حـمــايــة ع ــائلـتـي مـن الـبــرد  ،وهــذه
األيـام تـسـاعـدنــا يف طبخ الـطعـام )
وأضـاف الـسـائق بعـد أن رمـى بـآخـر
قــطع ــة خ ـشـب ب ــداخل سـيـ ــارته مع
الفـ ـ ــؤوس ال ـثـالث ( نح ــن النقـ ــطع
األشـج ـ ـ ــار بـل نـل ـتـقـ ــط األغ ـ ـص ـ ـ ــان
الساقطة منها فقط ؟!).
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تعيينات عىل (الورق)
تثقل كاهل العاطلني
متابعة /مفيد الصايف
لـي ــس بخـ ــاف علـ ــى اجلـمـيـع معـ ــرفـ ــة مـ ــا يحـ ــدث يف أمـ ــور
التعييـنات هذه األيـام .التي لو اقتـربت منها أكثـر لعرفت أن
آلـي ــة أولـئـك األشخ ــاص تعـمل ضـمـن مـنـظ ــوم ــة س ــري ــة و
(مخـولـة ) لتـشـغيل العــاطلني عـن العمل واملــوظفني الـذين
فاتهم القطار لاللتحاق بزمالئهم اآلخرين .وهذه املنظومة
رمبا تـنافـس يف أرقام تـعيينـاتها ،أرقـام وزارة العمل والـشؤون
االجـتمــاعيـة يف (تــوفيـر) فـرص الـعمل! وميـكنهـا أن تـوظف
األشخــاص مـهمــا بلغ ع ــددهم دون ايــة معــوقــات ! اعـتمــادا
علــى املثل القـائل(اخليـر ومـدة أيــده) ! فلم تعـد الــواسطـة
هـي ال ـط ـ ــريق األول يف الــتعـيـني بـل انه (الـ ــورق الـ ــدوالري)
الساحر الذي يفتح األبـواب املغلقة ،والذي يعتمد يف قياسا
ته علـى حجم الـراتب الـذي سـيتقـاضـاه املـوظف يف منـصبه
اجلديد ،ويسـاعد تلك املنظـومة يف البقاء علـى قيد احلياة،
أمـور كـثيــرة ال حصـر لهـا  ،أبـرزهـا تعـدد احلكـومـات املــؤقتـة
وضعف القـانــون وضعف القـيم وبـدال مـن انتـظــار العــاطل
عن الـعمل أو املـوظف الـسـابق الـذي فـصل من دائـرته أمـام
أبواب الـوزارة املوصـدة ألشهر طـويلة قـد متتد الـى سنوات ،
فـثمـة طـريق سـالك ميكـن أن تعبـر خالله وهـو يعـتمـد علـى
مبدأ" احلاجة أم االختراع ".
حتـدث سـائق التـاكـسي بلهجـة جنـوبيـة غـاضبـة وهـو يـبتعـد
بـسيـارته القـدميــة عن سـاحــة احلبـوبـي  ،عن كل محـاوالته
التي بـاءت بالفشل يف العـودة الى وظيفـته السابقـة كمدرس
ملـادة التاريخ الـتي فصل منهـا يف التسعـينات ،املـواطن حسن
داخل اعـدم شقيقـه من قبل الـنظـام السـابق بـسبـب انتمـائه
الــى احــد االحــزاب الـتـي عــارضـت الـنـظــام  ،ظـن انه ســوف
يكــون أول املـعيـنني ،ولـكنـه اكتــشف ان علـيه ان يــدفع مـبلغ
 400دوالر الى احد املوظفني " ،لم يقبلوا بتعييني حتى ولو
حارسا يف مدرسة".
" مـنــذ أكـثــر مـن عــام وأن ــا ارجع احــدى ال ــوزارات ،وكل شـيء
مـغلق أم ــامي"قــالهــا الـنجــار كــاكــا ســاالر وهــو يـضع قـطعــة
اخلشب بعنايـة امام املنشار الكهربائي .كاكا ساالر النجار يف
األربعـينــات من الـعمـر ،اشـتعل راسه شـيبـا وأتـعبـته الــدنيـا
مـن ــذ صغ ــره ،ت ــرك وظـيفـته ال ـس ــابق ــة يف وزارة الع ــدل أي ــام
احلصــار واحتــرف صنعــة النجـارة  ،حتــدث عن محــاولته يف
العــودة الــى وظـيفـته الن عـمله لـم يعــد يـنفع هــذه االيــام .
اضطر الـى دفع  250دوالراً وهو أالن علـى وشك ان يحصل
على امر التعيني!
ابو سجـاد  39عاما الشـرطي السابق الـذي سجن عاميني يف
سجـن ابي غــريب بــسبـب محــاوالته املـتكــررة يف الهــروب من
املهـنة الـتي لم يـكن يحبهـا ابدا وتـركهـا بعـد سقـوط النـظام
وبـسبـب عسـر احلـال قـرر يـومـا مـا العـودة اليهـا ولكـن طلب
منه  300دوالر ليسمحوا له بالعودة الى وظيفته.
املـوظف فؤاد وحيد لم يـستطع العودة الى وظـيفته السابقة
يف وزارة اخلـارجيـة التي وجـد نفـسه مفصـوال منهـا رغم انه
عـمل فـيهــا مــذ كــان عـم ــره ثالثــة ع ـشــرة سـنه كـمـيكــانـيكـي
وحني عـاد وجـد املـسـؤول نفـسه الـذي فـصله وهـو يقـول له"
اترك تلفونك ونحن نتصل بك".

هل يكفيك الراتب الشهري؟

أدخل السوق وابحث عن اجلواب

بابل /محمد هادي
هــذا الـســؤال وجـهنــاه الــى مـجمــوعــة
مــن املـ ـ ــوظفــني والعـ ـ ــاملــني يف دوائ ـ ــر
الـ ــدول ـ ــة بعـ ــد ان كـثـ ــر احلـ ــديـث عـن
ج ـ ــدول ال ـ ــرواتــب الـ ـ ــذي مت تع ـم ـيــمه
مؤخراً ونشرته وسائل االعالم.
الـ ــراتـب الـ ــشهـ ــري الـ ــذي يــتقـ ــاضـ ــاه
املـ ـ ــوظف ه ـ ــو امل ــص ـ ــدر الـ ـ ــذي يعــي ــنه
وعـائلته .تـرى هل يكفـي هذا الـراتب؟
وم ـ ــا هــي املقــت ـ ــرح ـ ــات ال ـتــي ي ـ ــراه ـ ــا
امل ـ ـ ــواطــن مــن اجـل حـل مـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة
الـراتب بعـد ان كنـا نتـسلم مـا مقـداره
دوالر أو اثنـان شهـريـا يف زمن الـنظـام
السابق .
يقــول حمـزة احلــسيـني  /مـاجـسـتيـر
اقـتصـاد(( :رمبـا كـان كــافيـاً ولـكن كف
الـتـضخـم بــدأت تـفعل فـعلهــا واذا مــا
س ـ ــارت األم ـ ــور بــنفـ ــس االجت ـ ــاه ف ـ ــان
العــواقـب ال حتمــد فقــد م ــد اجلمـيع
ارجـلهــم علـ ــى قـ ــدر احلفــتهـم ولـي ــس
هنــالك من فـائض مـا نـتمنـاه ان تعـد
دراسـ ــة مـتـ ــزنه لــتاليف كـل الهـنـ ــات يف
سلم الرواتب .
فـيمــا قــال امل ــواطن حـسـني عبــد عـلي
الدليمي
كل شـيء ارتـفع سعــره للــضعف حـتــى
املؤجـر وضع سيفه علـى رقابنـا اما ان
نـت ـ ــرك ال ـ ــدار ونعـي ــش يف ال ــش ـ ــارع او
نــض ــاعـف االيج ــار لـي ـصـبـح  200ألف
ديـنـ ــار ،وأكـثـ ــر هـ ــذا غـيـ ــر اجـ ــور املـ ــاء
والـكه ــربـ ــاء والهـ ــاتف وم ــول ــدة احلـي
والغـ ــاز ال ــس ـ ــائل فـكـم هـ ــو الـ ــراتـب ؟
ل ــذلك جت ــدنـي اعــمل بع ــد ال ــدوام يف
بــيع الف ــواكه حـت ــى اسـتـطـيع ان اويف
هذه االلتزامات.
محسن فاضل  /مشرف تربوي
بع ــد سق ــوط الـنـظ ــام اصـبح ال ــوضع
املعـي ـشـي جـي ــدا وال ــراتـب ك ــان يـكفـي
وزي ـ ـ ــادة ح ــت ـ ـ ــى ان اغـل ــب امل ـ ـ ــوظـف ــني
اش ــتـ ـ ـ ــرى بـعـ ــض االدوات امل ــنـ ـ ـ ــزل ــيـ ـ ـ ــة
الـضروريـة التي كـان يفتقـدها غـير ان
الــت ــضخــم والـغالء يف الـ ــس ـ ــوق ج ـ ــدد
املـعانـاة السـابقـة للمـوظف وال اعتـقد
بـ ــان الـ ــراتـب يـكفــي يف ظل االوضـ ــاع
الـتـي ن ــراهـ ــا وارتفـ ــاع اسع ــار ال ــوق ــود
واجور النقل وتكاليف املعيشة .
ادخل السوق وستجد اجلواب
تق ــول رضـي ــة عـب ــد االمـي ــر مـ ــوظف ــة
ادخل السـوق وستجد اجلـواب وتعرف
هل ان الراتب يـكفي ام ال انه ال يكفي
حت ــى اسبــوعـ ـاً وليــس شهــراً ف ــالغالء
زحف عل ــى كل شـيء وخ ــاص ــة اسع ــار
الفـواكـه واخلضـر ،ولك ان تـتصـور لـو
ان الـبطـاقــة التمــوينيـة غيـر مـوجـودة
فمن املـؤكد ان مشـكلة كبيـرة ستحدث
جلـمـيـع العـ ــوائل وخـ ــاصـ ــة الـفقـيـ ــرة
مـنها ومنهم اصحـاب الدخل احملدود،
ان التضم يلـتهم الراتب وزيـادة لذلك
فمن الضـرورة ايجاد مـوازنة مع وضع
حل ج ــذري حت ــى ال يتــدهــور الــوضع
ويح ــصل م ـ ــا ال يحـم ـ ــد عقـبـ ــاه .الن
الـسـبب هــو الــدولــة ب ــوضعهــا الفــارق
الـشاسع يف جـدول الرواتب والـدرجات
فـم ــوظف يــأخ ــذ ملـيــون ديـنــار واخــر
يـأخذ  150ألف دينار فقد احدث ذلك
شــرخـ ـاً بني مــا يحـصل علـيه املــوظف
وبني ما هو مطلوب منه.
خدمة وراتب

يقـول املهندس اثـير علي :انـا مهندس
راتـبـي لـم ي ــصل ال ـ ــى  200ألف ديـنـ ــار
رغـم خــدمـتـي الـتـي جتــاوزت اخلـمــس
سـنــني وكل ال ــذيــن يعــملـ ــون مبعـيـتـي
رات ــبهــم اكــثـ ـ ــر م ـنــي حــتـ ـ ــى احلـ ـ ــارس
وعــامل الـتنـظـيف لقــد كــان املـهنــدس
يـحظــى ببـعض االمـتيــازات من خالل
اخملـصـص ــات الهـنــدسـيــة والـتـي متـنح
ايـام الـنظـام السـابق ومقـدارهـا عشـرة
آالف ديـنـ ــار مقــطـ ــوعـ ــة اضـ ــافـ ــة الـ ــى
اخلطـورة ثم ان مخـصصـات الـزوجيـة
واالطفـال التي لـم يبت بهـا حلـد االن
وال ندري متى سيتم اقرارها بصراحة
ان رات ــب ــي ال يـ ـ ــسـ ـ ـ ــاوي اجـ ـ ـ ــور الـ ـنـقـل
والـطعــام الــذي اتـنــاوله اثـنــاء الــدوام
ال ــرسـمـي وامتـن ــى ان ت ــراعـي ال ــدول ــة
حال املهندسني.
املتقاعدون االكثر تضرراً
ان ش ـ ــريحـ ــة املــتقـ ــاعـ ــديـن هـي اكـثـ ــر
الشرائح تـضرراً بالنسـبة للرواتب هذا
ما قاله لنـا املتقاعد رحـيم كرمي عبود
واضــاف لقــد تـظــاهــرنــا وطــالـبنــا من
ال ـ ــدول ـ ــة ان ــص ـ ــافــنـ ـ ــا وحتق ـيـق بع ــض
املـكـ ــاسـب الـتـي تــبخ ـ ــرت يف ظل هـ ــذا
االرتف ـ ــاع غــي ـ ــر املـعقـ ـ ــول يف االسع ـ ــار
فـقنـينــة الغــاز ارتفع سعـرهــا اضعـافـاً
والــب ــط ـ ــاق ـ ــة ال ـتــم ـ ــوي ـنــي ـ ــة تـ ـ ــرشقــت
مفـرداتهـا واذا مـا بقي احلـال علـى مـا
هـو عليه فـسيعـود املتقـاعـد الــى نفس
االسـطوانـة القدميـة لذلـك فاملـطلوب
مـن ال ــدولـ ــة ان تق ــوم بــتقـيـيـم رواتـب
املـوظفـني واملتقـاعـدين خـاصـة سنـويـاً
مبـا يـتالءم مع نـسبــة التـضخم الـذي
يحدث يف السوق .
متى يبني داراً؟
السـيد عصـام رضا تسـاءل وهو يحمل
معـاملــة املصــرف العقــاري عن كـيفيـة
قـ ــدرة املـ ــوظـف علـ ــى بـنـ ــاء مـ ـسـكـن او
حـتــى شــراء قـطعــة ارض يف ظل مـثل
هكــذا تـضـخم خــاصــة وان مــا يعـطـيه
املصـرف كـسلفـة ال يكفـي لبنـاء غـرفـة
واحـدة مقارنة بـاسعار املواد االنـشائية

املــرتفعـة مع اجــور عمـال الـبنـاء الـتي
وصلت الى اسعار ال ميكن تصديقها .
ان ال ــراتـب ال يـكفـي للـم ــأكل وامللـبــس
وكمـا تعلم فـان حاجـيات املنـزل ليست
االكل فقـط لــذلـك امتنــى بــان تــأخــذ
الـ ــدولـ ــة دورهـ ــا بـ ــالـ ـشـكل االمـثـل مع
مـراعاة اصحـاب الرواتب الـذين التهم
السوق القسم االكبر منها .
قضية قدمية
والجل معــرفــة الـتــأثـيــر االقـتـصــادي
للـراتب حـاولنـا ان نـأخـذ رأي االستـاذ
عبــاس الـبغــدادي اخلـبيــر يف مـصــرف
اخلـليج الــذي اوضح لنـا ان العــاملني
يف العـراق عـانـوا منـذ تـأسـيس الـدولـة
الع ــراقيــة والــى ي ــومنــا ه ــذا من عــدم
وج ـ ــود تـ ــشـ ـ ــريع م ـ ــوح ـ ــد وم ـتـكـ ـ ــامل
يحتسب االجور والـرواتب ضمن نسب
مقبـولـة لـتحقـيق العـدالـة يف عـمليـة
االحـتــس ــاب ففـي ظل الـنـظــام املـنحل
كـ ــانـت االجـ ــور والـ ــرواتـب مـ ــأسـ ــاويـ ــة
فـ ـ ــال ـ ـ ــدخل ال ـ ـســنـ ـ ــوي لـلع ـ ـ ــاملــني يف
القــطـ ــاعــني العـ ــام واخلـ ــاص لـم تـكـن
تسـاوي شيئـاً ممـا شجع علـى الهجـرة
لاليـدي العـاملـة املـاهـرة وغيـر املـاهـرة
قــابلهـا فـسـاد اداري ورشـاوى وسـرقـات
من الـداخل للتعـويض عن قلـة االجر
والــراتـب .العهــد اجلــديــد تـسـلم هــذا
اإلرث ال ـسـيء وب ــال ــرغـم مـن االرتف ــاع
ال ــذي شـمل ال ــرواتـب واالج ــور والـتـي
تـرواحت نـسـبته  % 100-50ورمبـا اكثـر
يف بع ــض القــطـ ــاعـ ــات غـيـ ــر ان هـ ــذه
الـزيــادة لم تـكن كــافيــة للقـضــاء علـى
مـظ ــاه ــر الفــس ــاد وال ــرش ــوة ومم ــا زاد
االمـر سـوءاً مـصــاحبـة زيـادة الــرواتب
زيـ ــادة م ـضــطـ ــرب ـ ــة يف اسعـ ــار الـ ـسـلع
واخل ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات وزي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــت ـ ـ ـضـخـ ــم
االقتصـادي وبقاء حجم البطالة على
حـاله او بتغييـرات غير جـذرية فـفئات
واسعة من القـادرين على العمل خارج
سـوق العمل بـاملقـابل امتـألت االسواق
مبئـات املفردات مـن السلع واخلـدمات
اجلـ ــديـ ــدة ضـمـن سـيـ ــاسـ ــة االنفـتـ ــاح

الـتجــاري اجلــديــد وزيــادة ال ــرغب ــة من
قـبل امل ــواطـن ب ــاحلـص ــول علـيه ــا مم ــا
جعـل سلـم الـ ــرواتــب ال يحـقق طـمـ ــوح
الع ــاملـني ومـن اخـط ــاء سلـم ال ــرواتـب
الـق ـ ـ ـ ــاتـل ـ ـ ـ ــة انـه ال يـف ـ ـ ـ ــرق ب ــني ان ـ ـ ـ ــواع
ال ــوظـ ــائف واالعـم ــال الـتـي ميـ ــارسه ــا
العـ ــاملـ ــون يف نف ــس العـمل مـن حـيـث
االهـمـي ــة واخمل ــاطـ ــر واجله ــد املـب ــذول
ودرجـة املهنية وعلميتها وسلم الرواتب
غ ــيـ ـ ـ ــر مـع ــن ــي بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــادات وفـ ـ ـ ــارق
الــتح ـصــيل الـ ــدراســي فه ـ ــو يحـتـ ـسـب
ن ـسـب ــة ف ــروق ــات ال تـتـن ــاسـب ون ــوعـي ــة
مـسـتــوى اخلــدمــات وعـن مخـصـصــات
ال ــزوجـي ــة ق ــال الـبغـ ــدادي لق ــد أهـمل
سلـم الرواتـب احلالـي احلالـة الزوجـية
للعــاملـني يف جمـيع القـطـاعـات وعـدم
الـتف ــريق بـني االع ــزب واملـت ــزوج وع ــدد
اف ــراد عـ ــائلـته ف ــاج ــر مـن لـ ــديه طـفل
واحــد كــأجــر مـن لــديه عـشــرة اطفــال
وأهمل السلـم تكاليف املعـيشة املـتزايد
يف اسعـار املـواد االنـشــائيـة واحملـروقـات
الــت ــي ازداد سعـ ـ ــرهـ ـ ــا اكــثـ ـ ــر مــن %500
واعـتمـد بـسـد الفـارق هـذا علـى االجـر
وال ــراتـب كـل ذلك ارتـبـط ب ــاجـته ــادات
الوزارات يف وضع سلم رواتبها.
الرواتب ومتغيراتها
يف بـ ــدايـ ــة الــتغـيـيـ ــر عـ ــام  2003كـ ــانـت
ال ـ ـ ـ ــروات ــب ع ـ ـ ـ ــال ــي ـ ـ ـ ــة لــكـ ـنـه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــدأت
باالنخفـاض تدريجيـاً بارتفـاع تكاليف
املـعيشـة اما احللـول والكالم للـبغدادي
فـال أظ ــن ب ـ ـ ــان ه ــن ـ ـ ــالـك حـل ـ ـ ــوالً دون
تـشـكيل جلــان مختـصــة متـشــابكــة مع
دائــرة الـتقــاعــد ل ـسـن قــوانـني محــددة
لل ـ ــرواتــب ت ـ ــراعــي م ـ ــا ذك ـ ــرن ـ ــاه لـ ــس ـ ــد
احل ــاج ــات االس ــاسـي ــة للـم ــواطـن قـبل
دخــولنـا اقـتصـاد الـسـوق املـتطــور لقـد
بـ ــدأت االصـ ــوات تـ ــرتـفع هـنـ ــا وهـنـ ــاك
تطـالب بـزيـادة الـرواتب واالجـور وعلـى
ال ــدول ــة ان تـن ـشــط قــط ــاع اخل ــدم ــات
االس ــاسـي ــة لــتقلــيل االنف ــاق الع ــائلـي
وب ـ ــالــت ـ ــالــي تـك ـ ــون ال ـ ــرواتــب ك ـ ــافــي ـ ــة
ملستحقيها.

