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وزعـت وزارة الـتـــربـيـــة قــبل ايـــام اسـتـمـــارة عــطــــاء تخــص طـبـع الكـتـب
املنـهجيـة للـدراســات االبتــدائيــة واملتــوسطـة واالعـداديـة علــى املطـابع
االهلـيــة وقــد اسـتـبــشـــر اصحــاب املـطـــابع والعـــاملــون فـيهــا خـيــرا الن
مكــائنـهم واجهــزتهم الـطبــاعيـة سـوف تــدور وعنـدمـا تــدور ستــسهم يف
دوران عجلـة االقـتصـاد الـوطـني وبــالتـالـي سيقـلل من نـسبـة الـبطـالـة
املتفـشيـة وستـستغل اربـاح تلك املـطبـوعـات لـتطـويـر وحتـديث االجهـزة
واملكائـن التي مضـى عليهـا زمن من دون جتـديد بـسبب سيـاسة النـظام
املبـاد يف تسـريب طبـاعـة الـكتب املـنهجيـة للـدول اجملـاورة امال يف كـسب
مواقف سيـاسية لصاحله، وقد انعـكس ذلك االجراء على وضع املطابع

العراقية بصورة سلبية.
لقـد فـوجـئنـا بـان اسـتمــارة العطـاء املقـدمـة مـن وزارة التـربيـة تـتضـمن
فقـرة تـسمح بـطبـاعـة قـسم من الـكتب املـنهجيـة يف الـدول العـربيـة وال
نــدري سـببــا معقــوال لهــذا االجــراء هل املـطــابع العــراقيــة عــاجــزة عن
االيفـاء بـالتـزامـاتهـا ام نحـن نحتـاج ايضـا الـى كـسب مـواقف سيـاسيـة

عبر شرائها بهذه الطريقة؟
اننـا نتـطلع الـى ان تبـادر وزارة التـربيـة املـوقـرة الـى الغـاء الفقـرة الـتي
تــسمح بـطبـاعـة الـكتـب املنـهجيـة خـارج العـراق وبــذلك سـوف نـطمـئن
على مـستقبل مـطابعـنا والعـاملني فيهـا الن ذلك ال يصب يف مـصلحة
ذاتيــة فقـط بل مـن اجل دعـم االقتـصــاد العــراقـي وتنــشيـطه وحتــديث
املـكائن واالجهـزة وبخالف ذلك فال تطـوير وال حتـديث يف هذا الـقطاع
احليـوي املهم املـرتبط ارتـباطـا وثيقـا بنـشر الـثقافـة واملعرفـة يف بالدنا

العزيزة.
اننـا نـأمـل من وزارة التـربيـة املـوقـرة االلتفـات الـى هـذه القـضيـة املهمـة

وادخال الطمأنينة الى قلوب اسرة الطباعة العراقية.

ملاذا تطبع كتبنا املنهجية 
خارج العراق؟

النــاصــريــة/حــسني كــرمي
العامل 

حتت شعـار الوحدة الـوطنية
سبـيلنـا جملـابهــة التحـديـات
نـــــظـــم اجملـلـــــــس الـعـــــــــراقـــي
للــسلـم والـتـضــامـن فــرع ذي
قـار طـاولـة حـواريــة ملنـاقـشـة
ســبل اشـــاعـــة روح املـــواطـنـــة
وتــخــفـــــــيــف االحـــــــتــقـــــــــــــــــان
الـطــائـفي شــارك فـيهــا عــدد
ــــــــــــــــات ــــــــــــشــخــــــــــصـــــــي مـــــــن ال
االجتمـاعية والـسياسـية من
جـمـيع املـــذاهـب والـطــــوائف
الـدينية يف احملـافظة اضـافة
الــــــــى ممـــثـلـــي مـــنــــظـــمــــــــات
اجملـتــمع املــــدنـي واالسـتــــاذة

اجلامعيني واالعالميني.
وقد اكد املشـاركون يف احلوار
عـلـــــــى اهـــمـــيـــــــة تـفـعـــيـل دور
اجلــــمــــــــــــاهــــيــــــــــــر والــــنـخــــب
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة واملـــثـقـفـــني

ـ
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االسـتقــرار ووقف الـعمـليــات
االرهـــــــــابـــيـــــــــة والـــتـهـجـــيـــــــــر
الـطـــائفـي اضـــافـــة الـــى حل
امللــيــــشــيــــــات والعــمـل علـــــى
سحــب اسلحـتهـــا. وتـــشكـيل
ـــــــــــــــة مــــــن جلـــــــــــــــان شــعــــــبــــــي
الـــــشخـــصــيــــــات الــــــديــنــيــــــة
واالجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة
ومـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
تــــضـــم جـــمـــيـع املــكــــــــونــــــــات
لـتــطـــــويق االزمـــــات وايجــــاد
احللول للقضايا الساخنة.

-وحتــشيــد القـوى الـشعـبيـة
والـدعوة لعقد مـؤمتر شعبي
يــشـــارك فـيه ممـثلـــو جـمـيع
املـذاهـب والطـوائف الـدينيـة
والـقــــــــــوى الـــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة
ومـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
والـشخـصيـات االجـتمــاعيـة
لــتــبــنــي مـــــــا يعــــــزز ثــــــوابــت

الوحدة الوطنية.
وشــــــــارك يف احلــــــــوار الــــــــذي
اســـتـــمـــــــــر اكـــثـــــــــر مـــن ثـالث
ســــــــاعــــــــات كـل مـــن ممـــثـلـــي
رابطـة املثقفـني واهل السـنة
وحـــزب الـــدعـــوة االسالمـيـــة
والــــطــــــــائـفــــــــة املـــنــــــــدائـــيــــــــة
واالسـالمـــيـــني املــــــســـتـقـلـــني
واحلـزب الـشيــوعي العــراقي
ومـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
واحتـــاد املـــزارعـني ومـنـتـــدى
املـرأة واالسـاتـذة اجلـامعـيني
واذعـة وتلفـزيــون النـاصـريـة
فــضالً عـن رئـيـــس واعــضــــاء
هـــيـــئــــــــة رئــــــــاســــــــة اجملـلــــــس
العــراقي للـسلـم والتـضــامن

يف محافظة  ذي قار.
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االرهابية وعمـليات التهجير
مـن مناطقهم بدواعٍ طائفية
،وقــــــد اقــــــر املـــــشــــــاركــــــون يف
الطاولة عدداً من التوصيات
منهـا اعتمـاد معيـار املواطـنة
واالبــتعــــاد عـن احملــــاصــصــــة
الــطــــائفـيـــة. وجتـنـب كل مـــا
مــن شـــــــأنـه اثـــــــارة الــــطـــــــرف
االخر من تصريحات وافعال

وممارسات غير مسؤولة.
وتـفـعـــيـل دور املـــــــــؤســــــســـــــــات
التـربـويــة واالعالميــة لنـشـر
مفـــــاهــيــم الــــــدميقـــــراطــيـــــة
وحقـــوق  االنــســـان واشـــاعـــة
روح املـــــواطــنـــــة والــتــــســــــامح

الديني.
وتــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة وحــــــدة
وطنيـة حتظـى بدعـم جميع
مـكــــونــــات الـــشعــب العــــراقـي
علــــى ان تـكــــون قـــــادرة علــــى
بـــــــــــســــــــط األمـــــن وحتــقـــــيــق

ومـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
للـتـصـــدي الـــى اخملـطـطـــات
الـتـي تـــســتهـــدف الـنــيل مـن
وحـــــــــدة الـــــصـف الـــــــــوطـــنـــي
مـــــشـــــــدديــن عـلـــــــى ضـــــــرورة
تـفعــيـل دور علــمـــــاء الـــــديــن
وخـطـبــاء املــســاجــد والقــادة
الـــــــســـيـــــــــاســـني يف حتـجـــيـــم
الـتــصعـيــــد الــطــــائفـي كـمــــا
دعـوا الـى تفعـيل القطـاعـات
الــتـــــــربـــــــويـــــــة واالعـالمــيـــــــة
ملـــــــــواجـهـــــــــة الـــــطـــــــــروحـــــــــات
الـطـــائفـيـــة الـــدخـيلـــة علـــى
مـجـــتـــمـعـــنــــــــا مــــطــــــــالـــبـــني
احلكـــومـــة بـــالـــوقـــوف امـــام
مــســـؤولـيـتهـــا والعــمل علـــى
بـــــــــســـــــط األمـــــن وتــــــــــــأمـــــني
احلمـايــة جلمـيع املـواطـنني
وال ســيــمــــــا الــنــــــازحــني مــن
املـنــــاطق الــســـاخـنـــة الـــذيـن
تـعــــــــرضــــــــوا لـلـــتـهــــــــديــــــــدات

املجلس العراقي للسلم والتضامن يف  ذي قار ينظم 
طاولــة حواريــة حــول ســبل اشاعــة روح املواطنــة

الكوت/طالب املاس الياس
نظمت مـنظمة الرأفـة العراقية
ــــة لــتــــوثــيق فــــرع واســط حــمل
حـجــم األضــــــرار الــتــي حلـقــت
بــــاآلثــــار يف احملــــافــظــــة جــــراء
اإلهمـال لهــذا االرث احلضـاري
مـــن قـــبـل املــــــــــؤســـــــســــــــــات ذات
العالقـة. وقـال مـصـدر مـسـؤول
يف  وحــدة مــؤســســات اجملـتـمع
املــدني بــاحملــافـظــة لـ ) املــدى (
لقــــد شـكلـت املـنــظـمــــة جلـنــــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

تنظيم محلة لتوثيق األرضار ومحايـة اآلثـار يف واسـط 
عـلــــــى هــــــذا االرث احلـــضــــــاري

العظيم.
وأشار املـصدر إلـى أن  اجلمعـية
نــــاشـــــدت اجلهــــات املـــســــؤولــــة
لتـوفيـر احلمـايـة الالزمـة لهـذه
اآلثــار التـي تعــد شــاهــد إثبــات
علــى أصــالــة احملــافــظــة الـتـي
ميكن أن تكون منـطقة سياحية
كـبـيــــرة وتــــوظــيف مــــردوداتهــــا
ـــمـــــــســـــــــاهـــمـــــــــة يف إعـــمـــــــــار لـل

احملافظــــة.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـؤلفـة من ) 4 ( أشخـاص  من
بـينهـم رئيـس اجلـمعيـة وقـامت
بـجـــــــــــولـــــــــــة شـــمـلـــت جـــمـــيـع
الــــــشــــــــواخــــص االثــــــــاريــــــــة يف
احملــافــظــة وتــصــويــرهـــا علــى
أشـرطـة الفـديـو والفـوتـوغـراف
لغـــرض حتـــديـــد حجـم اآلثـــار
الــــــتــــــي حلــقــــــت بــهـــــــــــــــــا ورفــع
التوصيات الالزمة إلى اجلهات
املـسـؤولـة يف احملـافـظــة لغـرض
اتخاذ اإلجـراءات التي حتـافظ
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بغداد/نصير العوام 
اوقفت وزارة الـدولـة للـسيـاحـة واالثـار هــدم مبنـى

االعدادية املركزية للبنات يف بغداد.
وقــال مصـدر يف الهـيئـة العـامـة لآلثـار والتـراث ان
املــدرســة قـــد اخلـيـت عــام 2001 بـنـــاءً علــى كــشف
جلـنـــة هـنـــدسـيـــة مـن وزارة الـتـــربـيـــة الـتـي اوصـت

بهدمها واعادة بنائها .
واضاف  املصدر  لقـد شكلت جلنة فنـية يف الهيئة
الجـراء الكـشف املـوقعي علـى املـدرسـة فـوجـدت ان
احلـالــة االنشـائيـة للـمبنــى سيئـة ألسبـاب عـديـدة
منهــا ان املبنـى تعـرض الـى الـرطـوبـة بـسبب تـركه
وعدم اجـراء اعمال الـصيانـة عليه منـذ عام 2001
وان هــنــــــاك تــــشـققــــــات يف اجلــــــدران ويف اعــمــــــدة

الطارمات ولكن باالمكان معاجلتها وصيانتها.
وقال الـسيد عبـد الكرمي فلـيح مسؤول املـتابعة يف
الــــــوزارة: ان الـلجــنــــــة اوصــت بـــصــيــــــانــــــة املــبــنــــــى
واحلفـاظ على معامله املمـيزة اسوة بصيـانة مباني
القــــشلــــة الـتـي حتـمـل بعــض الــطـــــرز املعـمــــاريــــة

القدمية.
يذكـر ان املدرسـة بنيت سنـة 1927 حسب مـا ذكرته
ادارة املدرسة اعـتماداً على وثائق رسـمية تعود الى

سنة 1932م.
وتعـتبــر االعــداديــة املــركــزيــة للـبنــات من املــدارس
القلـيلــة املـتبـقيــة واملـصـممــة اصـالً كمــدرســـة من
حيـث التخطيط وتقع البنايـة ضمن نسيج تراثي

مكون من ازقة فيها ابنية سكنية تراثية.
وقـد قامـت وزارة السـياحـة واآلثار مبـخاطـبة وزارة
الـتــربـيــة الـتـي اوصـت املــديــريـــة العــامـــة لالبـنـيــة
املــدرسيــة بــاعـتمــاد تقــريــر جلنــة الهـيئــة العــامــة
لآلثـــار والتــراث بـشــأن االعــداديــة والـتنــسيـق بني

الوزارتني من خالل جلنة مشتركة.

ايقاف هدم مبنى االعدادية
املركزية للبنات يف بغداد

بغداد/ اسراء العزي
اكد رئيس االدعاء العام
مبجلس القضاء االعلى
ان محـــــاكــم اجلــنـــــايـــــات
مـــتــــــــواجــــــــدة يف عـــمــــــــوم
الـعـــــــراق اضـــــــافـــــــة الـــــــى
ـــــــــات وجـــــــــود ثـالث هــــيــــئ
جـنــــائـيـــــة يف بغــــداد ويف
كل محـافـظــة للنـظـر يف
قضايا الفساد واالرهاب
وقضـايا اخـرى، حيث ان
هــذه الهـيئـــات تنـظــر يف
القـــضــــــايــــــا اجلــــــرمــيــــــة
كـــالقـتل والــســرقــة وقــد
اجنــــزت )1886( قــضـيــــة
يف اربـعــــــــة اشـهــــــــر وقــــــــد
تراوحت عقوبـتها مابني
االعــدام والــسجـن مــدى
احليــاة والـسـجن املــؤبــد
اضــــــافــــــة الــــــى الـــــسجــن

املؤقت دون )15( سنة.
واشـار االدعاء العام الى
ان الــــدعــــاوى اخلــــاصــــة
بـــــاالعـــــدام بـلغــت )122(
دعـــــــــــــوى تــخــــــــص )174(
مـتهـمـــاً حـيـث متـــر هـــذه
العقــوبــة مبـــراحل تـبــدأ
مبصادقـة الهيئة العامة
يف محـكمـة الـتمـييــز ثم
ترفع الـى رئيـس الوزراء
للـمــصـــادقــــة علــيهـــا ثـم
ــــــــــة ــــــــــى هــــيــــئ ــــــــــرسـل ال ت
الـــــــرئـــــــاســـــــة لـلــتـــــــوقــيـع
واصــــــــــــــدار املــــــــــــــرســــــــــــــوم
اجلــمهــــوري ثـم تـتــــولــــى

وزارة العدل التنفيذ.
ويف الــــســيــــــاق نفـــــسه مت
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 انجزنا 1886 دعوى قضائية يف اربعة اشهر
احملـــاكم ومـــازال البـقيــة
قـيــــد الـتـحقــيق وفـيـمــــا
يخـص وزارة الدفـاع قال
رئيـس االدعــاء العــام ان
عــــــــدد املــــــــوقــــــــوفـــني بـلـغ
)276( مـوقوفـاً افرج عن
)46( ومتت احــالــة )85(

الى احملاكم.
امـــا اسبـــاب التـــاخيــر يف
حـــســم القــضــــايــــا فـــــأنه
يعــود الــى عــدم مــوافقــة
بعـض الــوزارات الحــالــة
املــتهـم الــــى القــضــــاء او
يكــون الـتحقـيق االداري
الـــــــــــــــــــــذي يـــجـــــــــــــــــــــري يف
الـــــوزارات اليــــــرسل الـــــى
الهــيــئــــــات القـــضـــــائــيـــــة
التــخــــــــــــــاد االجــــــــــــــراءات
املـــطلـــــوبـــــة او ان يـكـــــون
الـسـبب هـو عــدم تنـفيـذ
اوامـــــر القـبــض او عـــــدم
حــــــــضــــــــــــــور ممــــــثــل عــــــن
ــــــــــوزارات ــــــــــر وال ــــــــــدوائ ال
وايـــــضــــــــاً عــــــــدم وجــــــــود
تقــاريــر ديــوان الــرقــابــة

املالية.
وفـيـمــــا يخــص قــضــــايــــا
االحــداث فـــانه يقــدر ان
يــكــــــــون )160( حــــــــدثــــــــاً
مسجـونـني يف سجن ابي
غــريـب، وقــد مت تـــشكـيل
هـيئــة قـضـــائيـــة ملتــابعــة
شــــــــــؤون االحــــــــــداث مــــن
خــــالل ارســـــــــــــــــــــــــــال )12(
حـــدثـــاً يـــومـيـــاً الكـمـــال
التـحقيق معـهم متهيـداً

الحالتهم الى احملاكم.
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تـشكـيل هيئـات قضـائيـة
يف مـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات وزارة
الــــــــداخـلـــيــــــــة وألــــــــويــــــــة
املغـاويـر وحفظ الـنظـام
والـــــتـــــي تـــــتـــكــــــــــــون مـــــن
قـاضـيني ومـدع عـام و10

محققني عدليني.
ومـا يجـدر ذكـره ان هـذه
ــــــــــــــات اجنــــــــــــــزت الــهــــــيــــــئ
واجــبـــــــاتهــــــا فـــــــالهــيــئــــــة
الـقــــضـــــــائـــيـــــــة يف لـــــــواء
ــــــــذيـــب افــــــــرجـــت عـــن ال
)254( معـتقالً واحــالـت
)97( مــنهــم للــمحـــــاكــم
مــــــن مــجــــــمــــــــــــــوع )670(
والـــبـــــــاقـــي مـــــــازال رهـــن
الـتـحقـيق، امــــا الهـيـئـــة
الـقضــائيـة يف الـرصـافـة
فقـد افـرجـت عن )418(
معــتـقالً ومتــت احــــــالــــــة
)27( مـوقـوفـاً للمحـاكم
ــــــــث بـــلـــغ عـــــــــــــــــــــــدد حــــــــي
املــــــــــــــــوقــــــــــــــــوفــــــني )735(
والباقي رهن التحقيق.
امــــــــا بــــــشــــــــأن الـهـــيـــئــــــــة
القـــضـــــائــيـــــة يف جـــــانــب
الكـــرخ فقــد اكــد رئـيــس
االدعـــــاء احـــــالـــــة )146(
مـــتـهـــمـــــــــاً لـلـــمـحـــــــــاكـــم
واالفـــــــــــــــــــــراج عــــــــن )45(
معــتـقالً فــيــمــــــا تـــبقــــــى
)19( قـــيـــــــد الـــتـحـقـــيـق،
امــا مـــا يخــص احملكـمــة
املــركــزيــة فقــد بلغ عــدد
ـــــــــــــوقـــــــــــــوفـــــني )1061( امل
موقـوفاً افرج عن )378(
ومتت احـالـة )585( الـى
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رئيس االدعاء العام مبجلس القضاء االعلى:

املثنى/ عدنان سمير
صادق مجـلس املثـنى عـلى اتفـاقيـة للصـداقة مع

محافظة غيفو اليابانية.
واوضح الــسـيـــد محـمــد راضـي الــزيــادي عــضــو
مجلـس احملــافـظــة ان االتفــاقيــة جــرت أثــر زيــارة
وفــد مـن احملــافـظــة بــدعــوه مـن وزارة اخلــارجـيــة
ـــانـيـــة، وقـــد مت االتفـــاق مع املــســـؤولـني يف الـيـــاب
محـافظـة غيفـو التي تـشبه محـافظتنـا من حيث
ـــــة املـــــوارد املــــــوقع جــنـــــوب طـــــوكــيـــــو 280كــم وقل

الطبيعية ووجود اآلثار.
واضـاف ان احملفز لتوقيع االتفـاق وجود محافظ
املــديـنــة الــذي كــان مـن الــشخـصـيــات الـنــشـطــة
لتقـدمي املساعـدات الى الشـعب العراقي وعمل يف
اخلــارجـيــة ملــدة ثالث سـنــوات يف املـلف العــراقـي
واعتـزازه بــابنـاء املـثنـى الــذين ســاهمــوا بتـسـريع
املساعـدات الى الشعب الـعراقي من خالل القوات
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املصادقة عىل اتفاقية صداقة بني حمافظتي املثنى وغيفو اليابانية
اليابانية.

واكد ان هـذه املديـنة اليـابانيـة متتلـك اكبر شـركة
اتصـاالت معلوماتـية تنشـط اقتصاد دولـة اليابان
وكذلك اخلبرة السياحية بسبب وجود اآلثار، وان
االتفاق سيسهم باالستفادة من اخلبرات لتطوير
ـــومــــات يف العـــراق ونــــأمل ان يـكـــون شـبـكـــة املـعل
مـركـزهـا يف محـافظـة املثنـى. فـضالً عن اخلبـرات
االدارية حيـث وعد محـافظ غـيفو وفـدنا بـتقدمي
كل االستشارات وادخال موظفينا يف دورات ضمن
محـاور التخـطيـط العمـراني والـبيئـة واالقـتصـاد
وان االتفــاق الـــذي أرسل عـن طـــريق اخلــارجـيــة
العــراقيــة سنـسـتفيــد منه يف االنـظمــة املتقـدمـة
وعلـى سبـيل املثــال نظــام دفع الضـرائـب وحمـايـة
اصحـاب الـدخل احملــدود وتطـور الـنظـام االمـني،
حـيـث يــوجــد يف هــذه احملــافــظــة 3400 شــرطـي

لسكانها البالغ عددهم )2( مليون نسمة.
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بغداد/ املدى
اوقف وزيــر الـتــربـيــة الــدكـتــور
عـبـــد الفالح حــسـن الــســودانـي
التـعيـينــات يف مفــاصل الــوزارة
حــتــــى االنــتهــــاء مــن تـــشـكــيل

احلكومة اجلديدة.
واكـد السـوداني بـان الهـدف من
هذا الـقرار هـو اعطـاء الفـرصة
ـــــوزيـــــر اجلـــــديـــــد يف مجـــــال لل
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ينظر فيها بعد هذا اليوم.
ويــذكــر ان وزارة التــربيــة اعــدت
ضـــــوابــط جـــــديــــــدة للــتعــيــني
بـــــــــوظـــــــــائـف مـعـلـــم ومـــــــــدرس
تــتــضــمــن وجــــود الـــشــــاغــــر يف
املـنــطقـــة اجلغــرافـيــة وتــأيـيــد
حاجـة املديـرية العـامة للتـربية
يف احملــافـظــة لالخـتـصــاصــات

التربوية.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــتعـيـني واالعـــادة وان الـــوزارة
كـانت قـد بـدأت حملـة تعـيينـات
قـبل سـتــة اشهــر حـيـث اجنــزت
مـعــــــامـالت تـعــيــني اكــثــــــر مــن
ثـالثــني الـف مـعـلــم ومـــــــــدرس
وحارس امني كما اعيد عشرون
الـف مفــصــــول ســيــــاســي الــــى
وظـــــــائـفـهــم مـــضــيـفـــــــاً ان كـل
طـلبــات الـتعـيني ســوف تــرد وال
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وزير الرتبية يوقف التعيينات حتى تشكيل احلكومة اجلديدة

بغداد/ حنان التميمي
القـت االوضـــــاع املعـيـــشـيــــة املـتــــرديــــة الـتـي
يعـيــشهـــا العــراقـيــون بــظاللهـــا علــى جـمـيع
مــرافـق احليــاة وعلــى جـميـع فئـــات اجملتـمع
العـراقي فالكثير من العـوائل تزج ابناءها يف
ميادين العمل سعياً لـكسب لقمة العيش اال
ان بعض االطفـال ال يجـدون منـازل تـؤويهم
كـبقيـة اطفـال الــدينـا بعـدمـا فقـدوا الـدفء
واحلنــان يف اســـرهم االمــر الــذي اضـطـــرهم
الــــى االنــضـمــــام الــــى اقـــــرانهـم مــن اطفــــال
الـــــشـــــــوارع يجــــــوبــــــون املــنـــــــاطق دون هــــــدف
والــبعــض مــنهــم ادمــن اخملـــــدرات ولــم يـقف
االمــر عنـد هـذا احلـد اذ ان هــؤالء االطفـال
يتعـرضون خملتلف الـضغوط واخملاطـر حتى
ان البـعض مـنهم يـضطـر الـى تقـدمي بـعض
الـتـنــــازالت يف سـبــيل احلــصــــول علــــى املــــواد

اخملدرة.
)املــــدى( جتــــولــت يف بعــض امــــاكـن تــــواجــــد
اطفـال الـشــوارع والتـقت بهـم فتحــدثت اوالً
الـطـفله الهـــام البــالغـــة من الـعمــر 14 عــامــاً
قــائلــة: فقــدت الـثقــة بكـل النــاس بـسـبب مــا
تعـــرضــت له مـن ضـــرب مـن قـبـل القـــائـمـني
علـــى دار الـــدولـــة فـــاخـتـــرت الهــــروب للعـمل
وتغطية تكاليفي لكنني وجدت ملجأً لي مع

وجود عدد غير قليل من االطفال.
وذكـرت الهام ان اول ما تعلمـته يف الشارع هو
النـوم مـع بقيــة االطفــال كمــا تعلـمت مـنهم
الكـثيــر مـن متـطـلبــات الـعيـش خــارج املنــزل

االمر الذي دفعها الى اخذ مواد مخدرة.
وعـن الــسـبـب الــــذي دفعهـــا الـــى ذلـك تقـــول
الهـام: ال اعـرف اقـربــائي وال اهلـي وال حتـى
مـن اين جـئت بعـدمـا هـربـت من دور الـدولـة
وجدت يف الشـارع بيتي الذي اتـصرف به كما
يحلـــو لي وال وجــود ملـن يعــاقـبنـي علــى فعل
اي شيء انـا االن اعتمـد علـى مـا يقـدمه لنـا
النــاس من طعـام واالعـتمـاد علـى الفـضالت
يف الـشـــوارع والتـســول امــا عـــدي البــالـغ من
العمـر 15 عاماً فقـد قال عند فـقدي لوالدي
لـم اجـــد مـن يحـمـيـنـي ويـــرعـــانـي يف بـــدايـــة
االمــــر فقـــدت ابـي وبقـيـت مع امـي واخـــوتـي

اطفــال الـشــوارع: فقــدنــا الـثقــة بــاملـجتـمع والــدولــة
التكـييـف مع البـيئـة بعـد ان فقــدوا الثقـة يف
اجملتمع فـضالً عن عدم وجـود مناهج خـاصة
وامكانـات مادية ورعـاية اجتمـاعية وهـذا يعد
خلال كـبيـــرا والننـســى دور االســـرة التـي تعــد
الـنـــواة االجـتـمـــاعـيـــة الـــرئـيـــسه يف اجملـتـمع
فــالظـروف االقـتصـاديـة لهـا االثــر الكـبيـر يف
خلق هــذه الـظــاهـــرة اذ ان قلــة املــوارد تـــدفع
االسـرة الـى زج ابنـائهـا يف اكثـر مـن بيئـة وقـد
تكـون هــذه البـيئــة ملـوثـة االمـر الـذي يـؤدي
الـــى اكـتــســـاب االطفـــال الــسلـــوك العـــدوانـي

والعادات التي ينبذها اجملتمع.

ويقــول الــطفل ثــامـــر 13 سنـــة منــذ صغــري
وانــا اجتــول يف الـشــارع حـتــى انـنـي اعـتـبــرت
الــشــارع وطـنـي وبـيـتـي اذ اقــوم بــالـتجــول يف
امــاكـن مخـتلفــة واتخــذ من احلــدائق مــأوى
لـي واصــبحـت مــــدمـنــــا علــــى املــــواد اخملــــدرة
واعـتمـد علــى التـسـول للـحصـول علـى املـال

لشراء املواد اخملدرة.
ويقــول احـــد اخملتـصـني بعـلم االجـتمــاع: ان
هــذه الظـاهـرة جـديـدة نـسـبيـاً علـى اجملـتمع
العـــراقـي ومـن اسـبـــابهـــا عـــدم وجـــود بـــرامج
تـربـويـة واجـتمــاعيــة تعيـد للـطفل امكــانيـة

وزوجـــاتهــم لكـن بعـــد فقـــدانـي المـي فقـــدت
الــرعــايـــة الكـــاملــة وبــدأت بــاالعـتـمـــاد علــى
نفـسي وتــوجهت الـى الـعمل واخـذت تعــاطي
احلـبـــوب اخملـــدرة وشـــرب اخلـمـــر والـتـــسـكع
بــالـشــوارع السـيمــا ان اخــوانـي ذهبــوا كل يف
طــــريـقه بـــسـبـب تــــردي االوضــــاع املعـيـــشـيــــة

للعائلة.
واضـــاف: يف بـــدايـــة االمـــر كـنـت ابقـــى داخل
مـنــطقـتــي ولكـن بعـــد تعـــودي علـــى الــشـــارع
بـدأت بـالـذهـاب الــى منــاطق ابعــد والتعـرف

على اطفال الشوارع.


