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أحــــــــالم الفقــــــــــراء ال حتققهـــــــــا عصـــابــات اجلـــريمة
بغداد/املدى

رأيت كل الذين
كانوا يدفعون
السيارة ليغيروا مكانها،
لم أر وجوههم ،لكنني
تخيلتها ،تخيلت
عراقيتها ،حتى ذلك
الطفل الرجولي
السلوك ،رأيته ،ومع
ذلك ضغطت زر
التفجير يف الرميونت
كونترول ،فقد أعماني
منظر (األوراق اخلضر)
وصم أذني عن رؤية أو
سماع أي شيء
آخر.
اعترافات

هـذه بعض أقـوال مـرتكب جـرميـة تفجيـر
سيـارة مفخخـة يف مـدينـة الـشعلــة مسـاء
اجلـمعــة  2006/4/22الـتـي راح ضحـيـتهــا
 15شهـيداً وعـدداًَ كبـيراً مـن اجلرحـى بني
ـس ـ ـ ــاء ورجـ ـ ـ ــال مــن مـخ ـتـلـف
ون ـ ـ ـ
أط ــف ـ ـ ــال ـ
األعمـار ،وقـد نـقلتهــا عنه والـدته بعـد أن
واجهـته يف معـتـقله ،حـيـث ألقـي القـبـض
علـيه وعلى زمرة تعـمل معه من اجملرمني
يف أثناء محـاولتهم ارتكاب جـرمية أخرى
يف حي القاهرة ببغداد.
وال ـس ــي ـ ــدة ( )...وقـ ـ ــد رجـتـن ـ ــا ع ـ ــدم ذك ـ ــر
ـ
اسمهـا ،يف السـتني من عمـرها وأم لـثالثة
أوالد وأربــع بـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األوالد اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون
ـاق ــون ،والفـتـيـ ــات فقـي ــدات الـبـيـت أو
مع ـ ـ
ـ
ميارسن حـرفاً منـزلية ال تـغني وال تسمن
مـن جــوع ،و( ،)...الــولــد الــوحـي ــد القــادر
علـى الـعمل ،لكـنه لم يجـد فـرصتـه حيث
ذهـب ،ولــذا حـني جــاءه أحــدهـم بــاقـتــراح
العـمل مع الـزمـر الـضـالــة لقــاء مكـافـآت
مغ ــريـ ــة ،سـ ــارع بـ ــامل ــوافق ــة ،دون أن يــس ــأل
ـ
نفـ ــسه أو مـن عـ ـ ــرض علــيه امل ــشـ ــاركـ ــة يف
ارتــك ـ ـ ـ ــاب اجل ـ ـ ـ ــرائ ــم أي س ـ ـ ـ ــؤال ،ودون أن
ي ـتـحـقـق مـ ـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ــانــت ه ـ ـ ــذه اجل ـ ـ ــرائــم
سـت ـشـمـل أهلـه وأصح ــابـه ومعـ ــارفه ومـن
ـص ــونه مـن أبـنـ ــاء بل ــدته وابـن ــاء بل ــده
يخ ـ
ـوم ـاً ،وهل ت ـسـتحق هــذه ال ــدريهـمــات
عـمـ ـ
القــذرة قـطــرة دم ع ــراقيــة واحــدة تــسفك

الفقر واإلرهاب
عامر القيسي

دون وجه حق؟
تق ــول أمه (لــم يكـن ( )...مـن ـضـمـ ـاً إل ــى
ـ
حـزب سيـاسي ،ولـيست لـديه أفكـار دينـية
متشـددة ،حتى أنه ال يصلي ،لكننا عائلة
فقيــرة ومنــذ طفــولته كــان محـروم ـاً من
امللـبــس واألحـ ــذيـ ــة واأللعـ ــاب الـب ـسـيـط ــة
وأحياناً ال تكـفينا وجبات الطعام ،فنحن
عـائلـة كـبيـرة واألب تــويف مبكـراً ،وحـملت
العبء وحدي فـأنا أعمل يف قطـاع البناء
(عمـالة) ويوماً أجد عمالً وأسبوعاً ..ال..
فنـقتات مبـا أكسـبه وهو قلـيل ،وكان ()...
دائم الــشكــوى ،وحـني أصبـح يف الث ــامنــة
عـشــرة ذهب مـعي إلــى املـسـطــر ،لـكنـه لم
يـصمـد يــومني ،ورافق أصـدقـاء سـوء ،وال
أدري مــن أيــن كـ ـ ــانـ ـ ــوا يـجلــب ـ ــون الــنق ـ ــود
واملالبــس ..ولكـن مـن املــؤك ــد أنهـم كــانــوا
(حـراميـة) حني كنـت أسأله كـان يسـكتني
بـالقول إنه (رزق اهلل) ولكن قلبي لم يكن
مـطـمـئـنـ ـاً ،وقـبل م ــدة حـني رأيـت يف ي ــده
(مـوبـايـل) وأعطــاني بـعض املـال ،رفـضت
أن آخـذه منه وقلت لـه عليك أن تخبـرني
مبصدره أوالً ،ولكنه انـفجر بوجهي وقال
إنــه رزق حــالل وإنــه يــعـ ـ ـ ـمــل مــع الـ()...
ـف ـ ــارتعـ ــش قل ـبــي ،لــم أص ـ ــدقـه ومع ذلـك
ح ـ ــاولـت أن أقـنـعه بـ ـ ــأنـه مخ ـطـئ ،ولـكـن
ـ
القــدح كــان قـ ــد انكـســر ولـم يعــد ممـكن ـاً
إعــادته إلـ ــى وضعه الـســابـق ،وقع الفــاس
ـب ــالـ ــراس ومـ ــا ثـمـ ــة مــن خالص ،حـتـ ــى

ـرون ــي أنـه ألـقـ ــي الـقـ ــب ـ ــض عـل ـ ـيـه
أخ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
وواجه ــته واعــتـ ـ ــرف لــي ،وم ـ ــا زلــت غــي ـ ــر
ـ
ـدق ـ ــة أن اب ـنــي (الـفقــي ـ ــر) ميـكــن أن
ـص ـ ـ ـ
مـ ـ
يقتل.

مع أصدقاء ()...

أش ـ ــار لـ ــي بعـ ــضهــم إل ـ ــى أحـ ـ ــد املق ـ ــاهــي
ـ
الـشعـبيــة (مقهـى الـطـرف) حـيث تـلتـقي
هناك مجموعة من أصدقاء (.)...
كـ ــان لقـ ــاء هـ ــؤالء األص ــدق ــاء واحل ــديـث
مـعهم يف أحـد املقـاهـي ومالمحـهم طغـى
علـ ــيهـ ـ ــا احلـ ـ ــزن واألس ـ ــى حــني ذكـ ـ ــرتهــم
بـصـديـقهم ( )...كـانــوا أربعـة ( )...و()...
و( )...و( )...ال تتـجاوز أعمـارهم الثـامنة
عـشــرة ،ويتـشـاركـون حــاالً متـشــابه ـاً فهم
جـمـيع ـاً أمـيــون ،ويــرت ــادون املقه ــى للعـب
الـدومينـو فهم ال يجيـدون بل ال يعـرفون
التعــامل مع ألعـاب (الـبلي سـتيــشن) وال
مع احلـاسوب ليـرتادوا مـقاهي االنـترنت،
وهـم أربعـتهـم يعـمل ــون يف ورش لتـصلـيح
ال ـسـيـ ــارات ،وجتــمعهـم األم ــاسـي يف ه ــذا
املقهــى حيـث يلـعبـون الـدومـينــو لقـضـاء
الوقت.
فـاجـأنـي ( )...ويبــدو أنه أكثــر اجملمـوعـة
جرأة ،وقربا من ( )...بسؤاله!
 ما الذي تريد أن تعرفه عن ()..؟ ما ميكنك إخباري عنه ،براحتك. حسناً )..( ،صديـقنا نحن األربعة ،وهوال يقــرأ وال يـكتـب مثـلنــا ،فلـم تتــوفــر له

فـرصـة الـذهـاب إلـى املـدرسـة ،وهــو يتـيم
مثلنا ،عدا ( )...فوالده على قيد احلياة
لـكـ ــنه (م ـ ــشلـ ـ ــول) وال ميـ ـ ــارس أي ع ــمل
ولـيس لـديه أي مـورد ،ومعـاملـة الـرعـايـة
االجتماعية التـي تركض خلفها عوائلنا
مــا زالت متــشي كـالــسلحفـاة بـرغـم إنهـا
قـدمت قبل سـنوات ،أمـا أجورنـا القلـيلة،
فل ــي ــس لـنـ ــا مــنهـ ــا سـ ــوى مـ ــا نــنفـقه يف
الـعمل علـى وجبـة الغـداء (لفـة الفالفل
وال ـبـ ــب ـ ـســي) والـقل ــيل الـ ـ ــذي ن ــنفـقه يف
املقهى علـى (الشاي أو البـبسي) والباقي
نـدفـعه للمـســاهمـة يف سـداد احـتيـاجـات
الـطعــام والـسـكن ،فـنحـن نقـيم يف غــرف
مستأجـرة ،وليس يف بيـوت ،وهذه الغرف
تـت ــك ــدس فــيهـ ــا عـ ــوائلـنـ ــا ،األطفـ ــال مع
ال ــرجـ ــال والـنـ ــس ــاء و )..( ..واح ــد مـن ــا،
ـ
ولكنه كان دائم الشكوى ،ولم يكن يعرف
ال ـصــبـ ـ ــر ،ويـكـ ـ ـ ــره الع ــمل ،كــم مــن مـ ـ ــرة
ـ
ح ــاول ــن ــا أخـ ــذه معـن ــا لـلعـمـل ،ولكــنه ال
ـ
يحتـمل أكثــر من يـومـني ثم يفــر ،وحني
أح ــدهـم (مـن ال ـشـب ــاب) يف سـنـن ــا
ـي ــرى ـ
يـتحــدثــون يف املــوب ــايل يف ال ـشــارع أو يف
املقهى (كانت الدمعة) هي رد فعله.
ص ـ ـ ــديـقـه ( )...لــم يـكــن ل ـ ـ ــديـه
ويـك ـمـل ـ
خصـوم وإن كـان أصـدقــاؤه قليـلني ،لهـذا
ـم ـ ــاه بعـ ــضهــم بـ(املـعق ـ ــد) وه ـ ــؤالء لــم
سـ ـ
ـم ـ ـ ــوا أسـ ــبـ ـ ـ ــاب انـعـ ـ ـ ــزالـه ،وكـ ـ ـ ــان يف
يـف ــه ـ ـ
مقــدمـتهــا (فقــره) وإحـســاسه الـشــديــد

بهذا الفقر.
ويــضيف ( )...كـنت أحـاول مـسـاعــدته يف
نهـايــة األسبــوع حني اتـسلـم أسبــوعيـتي،
فكـان (يـزعـل) منـي ،ويقـول لـي إنه يكـره
ان (يــتـ ــصـ ـ ــدق) علــيه أح ـ ــد ،وحــني ك ـنــت
أقـول له إنـي ال اتصـدق عليه ،وإمنـا أقـوم
بحق (الصداقـة) كان يرد علي قائالً :إذن
فهي شفقة أو تـذكير لي بفقـري وهذا ما
أرفـضه – كـان شـديـد احلـســاسيـة ،وكـنت
ـأت ـ ـ ــألــم ـل ـ ـ ــوضـعـه ك ـثــي ـ ـ ــراً ،وإذا ك ـ ـ ــان فـخ
(اإلره ــابـيـني) قـ ــد اصــط ــاده ،ف ــأنـ ــا عل ــى
ـ
يـقني إنـه استـغل فقــره وحــاجـته ،وأغــراه
بـاملـال ،وإال مـن يصـدق أن ( )...ميـكن أن
(يقـتل) أو يجـ ــرح شعــور أحــد حـتــى ،أنــا
أع ـ ــرف إنه ال يـ ـ ـســتـ ـط ـيـع ذبح دج ـ ــاج ـ ــة،
ـ
فـمـنــظـ ــر الـ ــدم يـ ــرعـبه ،وم ــا زلـت أعجـب
ألمره.
لــم يقــبل أصـ ــدقـ ــاء ( )...ال ـ ــواقع الـ ــذي
حت ــدث عـنـه بخــصـ ــوص صـ ــديـقهـم ()..
ـ
فهـم علــى يقـني أن ثمـة خـطـأ مــا ،وحني
أخبرتهم إن ( )..اعتـرف ألمه باحلقيقة،
وب ــأنه ـق ــام بـتـفجـيـ ــر إحـ ــدى الـ ـسـيـ ــارات
ـ
املفخخة يف سوق شعـبي وعبوة ناسفة يف
أحـ ــد الــشـ ــوارع ،و ..ران علـيهـم ال ــسك ــون
وخ ـيــم ب ـي ـنـ ــن ـ ــا ص ـمــت مـ ــط ــبق خ ـ ـش ـيــت
انفجــاره بـطــريقــة مــراهقــة بــرغم هــدوء
الفتيان األربعـة ،فنهضت مسـرعاً بعد أن
مللمت أوراقي وشكرت اجلميع.

عــادة م ــا تالزم ظــاهــرة مــا يف اجملـتـمع ظــاهــرة اخــرى تــرتـبــط بهــا
وتتفاعل معها بتناسب طردي  .والنريد هنا ان نغرق او نسترسل يف
الـتنــظيــر ونقــول بــاختـصــار شــديــد ومبــاشــرة  ،ان ظــاهــرة االرهــاب
مبساحتها الواسعة هذه يف بلـدنا  ،مالزمة بطريقة عضوية لظاهرة
الفقـر فمـن الظـاهـرة الثـانيـة تتـوالـد الكـثيـر من انـشطــة الظـاهـرة
االولـى واستمـرارها ومنـوها وقـوتها  ،وبـذلك ينبغـي ان تكون ظـاهرة
الفق ــر بكل جتـليــاته ــا (البـطــالــة ،العـمل املــؤقـت،البـطــالــة املقـنعــة،
القـوى غير املنتجـة  ...الخ) امام طاولـة السادة يف مجـلسي النواب
والـوزراء بـاعـتبـارهـا ظـاهــرة يقع عالجهـا يف صمـيم بـرامج وخـطط
مك ــافحــة االره ــاب وجتفـيف مـن ــابعه وتـيـبـيــس جــذوره ،فـمك ــافحــة
االرهاب التتم من خالل اخلطط االمنيـة واملصاحلة الوطنية فقط
بل يـنبغـي ان يضـاف الـى جـدول اعمـالهمـا مكـافحـة هـذه الظـاهـرة
املـدمـرة الـتي بــدأت تتـسـع افقيـا بـاتـسـاع مـسـاحـة مـن يعيـشـون دون
حـدود خـط الفقـر املقــرردوليــا ،وعمـوديــا من خـالل تالشي الـطبقـة
الوسطى تقريبا وانحدارهـا بفعل الركود االقتصادي الى اخلطو ط
احلمر التي كانت بعيدة عنها حتى فترة قريبة.
ان اكثــراالبــواب اصغــاءً لـطــرقــات االره ــاب هي ابــوا ب الفقــر وهــذه
االستجـابة غير احملدودة ناجتـة عن (الكفاح)من اجل احلياة وغياب
الـوعي وضعف الدفاعات االخالقـية والوطنية واالجـتماعية  ،وعليه
فـان جتفيـف مسـتنقع لـلميـاه امللـوثـة يتـطلب اوال ردم اجملـاري التي
تعيد انتاجه باستمرار وتبقيه مصدرا مستمرا للتلوث .
ان الفقـر يف العـراق قـضيــة خطـرة شـانهـا شــان القضـايـا الـسـاخنـة
علـى ســاحتنـا وال ينـبغي الـنظـر اليهـا بــاعتبـارهـا اشكـاليـة ذائبـة يف
حلــول متــانيـة وتـراكـميـة ومــستـقبـليـة وان كــانت هـذه الـطـروحـات
صحيحة من ناحية املبدأ والنظرية .
اننـا بحاجة فعلية ملعـاجلات خارج دائرة التفكيـر النمطي التقليدي
وخارج اطـار املنح البـائسـة التي التـسد غـائلـة جوع الـعائـلة وعـوزها
وهدر كرامتها .
فهل هذا ممكن؟
طبعـا ممكن وان كان صعبا وشـاقا ومكلفا وهنـاك الكثير من االفكار
التي اليسـتمع اليها احـد وان استمع اليهـا فانها الجتـد من يتوقف
عنـدهـا بجـديـة ،ومــا زالت معـاجلــات احلكـومـة لقـضيــة الفقـر دون
املستوى املـطلوب بل نستـطيع القول دون مستـوى االحساس بحجم
خطورتها وتاثيراتها السياسية واالجتماعية واالمنية .
ظــاهــرتــان متـالزمتــان احــداهمــا تغــذي االخــرى بــاشكــال مـتنــوعــة
فـايتام ضحـايا االعمـا ل االرهابـية سيكـونون ضحـايا مـرة ثانـية من
خالل استـدراجهم ملـسرح اجلـرمية االرهـابيـة بسبـب العوز والفـاقة ،
ودروب الفقـر تغذي خاليا االرهـاب فلنحاربهمـا معا بنفـس اجلدية
والقــوة لـنحــصل يف الـنـتـيج ــة عل ــى شعـب آمـن وم ـسـتقـبل حتـمـيه
الكرامة االنسانية.

الفقــــــــــــــــــــــــراء خيتـــــــــــــــــــــرعـــــــون املـــــــــــــــــــــــــــــــهــــن
كل قـوانني العـالم تتحـدث عن رعـايـة الطفـولـة شــروق الــشمـس وقـبل أن تفـتح احملــال والــورش
وتوفيـر كل ما من شأنه أن يجعلها تنمو بصورة أب ــوابه ــا وقـبل أن ت ــدب األق ــدام عل ــى األرصف ــة
ســويــة وكل م ــا من شــأنه أن يــوفــر لهــا الـتمـتع وال ـش ــوارع ،ثـم حــمل العـ ــدة املك ــون ــة مـن ف ــرش
بـحق ـ ـ ــوقهـ ـ ــا يف احل ـيـ ـ ــاة الـكـ ـ ــرميـ ـ ــة وال ـتـعل ـيــم الكنـس ،وهي علـى نــوعني فـرشـاة كـبيــرة لكنـس
والتـسـلي ــة وعيـش بــراءة الـطفــولــة علــى أكـمل األرض واألخرى صغيـرة وناعمـة ودقيقة وقـوية
وجـه ،وجتـه ـ ـ ــد األمم املـ ـتـح ـ ـ ــدة عـ ـب ـ ـ ــر ب ـ ـ ــرامـج لـنـب ــش الـ ــشق ـ ــوق واحلفـ ــر واســتخ ـ ــراج الغـبـ ــار
(اليونيـسيف) إلنقاذ الطـفولة وحمـايتها ومنع املتجمع فـيها و(جنـانة) وعـاء بالستيكـي يغسل
اسـتغاللهـا ،أمـا يف بالدنـا ،فقـد انـتهك الـنظـام فيه الغبار املـتجمع باملاء ،وكـيس من اجلنفاص
املـقب ــور والفقــر الــذي أش ــاعه أبه ــى سنـي عمــر يجـمع فـيه الغـبــار ،ثـم ت ـسـتخــرج ذرات الــذهـب
اإلنسـان (طفـولـته) ليمـسخه شبحـاً يـركض يف بعــد غــسل الـتــراب مبالقـط خــاصــة وجتـمع يف
علـبـ ــة ،ثـم تـبـ ــاع علـ ــى ورش ال ـصـ ــاغـ ــة أو علـ ــى
دروب اجملهول بحثاً عن الرغيف.
مخ ـتـ ـصــني يف ال ــتعـ ـ ــامـل مع
والـب ــاحـث ـ ــون
هذه (املهنة).
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ذرات األطفال يف العراق يبحثون
ال ـ ـ ـ ــذه ــب يف
أقدم باحث
عن الرغيف يف غبار ورش
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـالم ع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــران
غ ــب ـ ـ ـ ــار ورش
اجلـواهــري  /الكـاظـميـة بـاب
ال ـ ــص ـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ـ ــة
الصاغة ونفاياتهم
الـ ـ ـ ــدروازه شـ ـ ـ ــارع ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـف
ونف ــايـ ــاته ــم،
الـرضي صيـاغة الـزهراء 62 /
ب ـ ـ ـ ـ ـضــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ـشــاه ــد للـطفــولــة املـنـتـهك ــة يف العــراق حـيـث عــامـ ـاً يق ــول :إنه واحــد مـن أق ــدم الع ــاملـني يف
مي ــارس األطفــال والـصـبـي ــان بحـثهـم عـن ذرات هـذه املـهنـة ،وإنـه من عــائلــة اختـصت بـصيـاغـة
الـ ــذهــب يف مخـلف ـ ــات محـ ــال وورش ال ـصـ ــاغـ ــة الـذهب ،وحني كـان طفالً كـان يقـوم بجمع غـبار
ومجـ ــاري املـيـ ــاه ال ـ ــواصلـ ــة إل ـ ــى ضف ـ ــة دجلـ ــة الـذهب يف ورشـة صيـاغة تعـود ألحد أقـاربه بعد
القـ ــريـبـ ــة مـن شـ ــارع الــنهـ ــر حـيـث تـكـثـ ــر ورش انتهاء العمل ويضيف أن هذه املهنة قدمية قدم
الـصـي ــاغ ــة ،كـم ــا إن مج ــاري املـي ــاه املـمـت ــدة مـن
تصفية النحاس وإصالح احللي الذهبية.
ال ــورش اخملـتـص ــة ب ــالـصـي ــاغ ــة يف ش ــارع الـنه ــر
شروط العمل
أول اشـتــراطــات هــذا العـمل هــو الـنهــوض قـبل والواصلـة إلى نهـر دجلة ،تصـب محتويـاتها من

حقائــــــــــــــــق وأرقـــــــام:

ـص ـ ـ ــاءات وزارة الـعـ ـمـل وال ـ ــش ـ ـ ــؤون
تـف ـ ــي ـ ـ ــد احـ ـ ـ
االجتمـاعيـة املعلنـة ان نسـبة الفقـر يف العراق
بـلغـت ح ــوالـي  %20مـن اجـم ــالـي عـ ــدد سك ــان
العــراق ،وتقــول (لـيلــى ك ــاظم عــزيــز) املــديــرة
العامـة يف دائرة الـرعايـة االجتمـاعيـة التـابعة
للوزارة ذاتها ان حوالي (مليوني عائلة عراقية
تـعيـش دون مــستـوى خـط الفقــر ،علـى اسـاس
املق ــايـيــس ويف ض ــوء امل ــؤش ــرات الـتـي حت ــددت
بــدوالر واحــد للفــرد الــواحــد) ،وكــانت املــديــرة
العامـة املذكـورة قد صـرحت لـوكالـة الصحـافة
الف ــرن ـسـي ــة انـه (بع ــد احل ــرب ب ــرزت ظ ــاه ــرة
خطـرة يف اجملتمع العراقي وهي ظاهرة صعود
اخلط البيـاني للفقـر الذي تعـد البـطالـة اهم
اسـب ــابه ،وح ــوادث العــنف والغـ ــاء الكـثـي ــر مـن
الدوائر والوزارات وحلها) مشيرة الى ان (رؤية
الـوزارة لعـدد املـشمـولني بـرعـايـة االسـرة ،يكـاد
يكـون قطرة يف بحر قياسـاً مع االعداد الهائلة
من الفقـر) واضافت -ان عـدد املشمـولني حتى
هذه اللحظـة ،هو  171الف اسرة علـى مستوى
الع ـ ــراق كـله ،ـب ـ ــراتــب  40الـ ـ ــى  50الف ديــنـ ـ ــار
ـ
عـراقي (حوالي  30دوالراً اميركـياً) وهو ضئيل
قيـاساً باحلالة االقتصاديـة واملعيشية السائدة
يف العراق.
وي ــذك ــر ان مـن اهـم اه ــداف ق ــان ــون ال ــرع ــاي ــة
االجتمـاعيـة املــرقم  126الصـادر يف سنـة 1980
كــان مـنح راتـب حكــومـي الــى االســر املـتــدنـيــة
الـ ــدخل او املع ــدوم ــة ،واملق ـسـم ــة ال ــى ثـم ــانـي
فـئ ــات ،واسـتـم ــر العــمل به ــذا الق ــان ــون حـت ــى
سقـوط النظام العراقـي عام  2003وكان يشمل
م ــا بني  50الــى  60الف عــائلــة ب ــراتب قــدره 5

*ولكنك مبكر جداً ملاذا؟
دقـ ــائق وغـب ــار ال ــذهـب علـ ــى ضف ــة الـنه ــر ،ويف
 هــذا هــو الــوقـت املن ــاسب قـبل أن يـكثــر املــارةأوائل السـبعينيات اندفع إلى هذه األماكن عدد
ويعـلق الغـب ــار ب ــأح ــذيـتهـم ،وتفـتح احمل ــال فال
كـبـي ــر مـن امل ــواطـنـني لـلعـمـل عل ــى جــمع ذرات
يعود بإمكاننا العمل.
الـ ــذهـب وكـ ــانـت تـ ــوفـ ــر رزق ـ ـاً ،لـكــنه الـيـ ــوم رزق
*هل تأتي وحدك؟
شحـيح بعد ان اتـسع نطـاق األعداد العـاملة يف
 كال ..نــأتـي أنــا وأخــوتـي وهـم هـنــاك ..طــارقهذه املهـنة وبخـاصة مـن األطفال ،وهكـذا خرج
وحسام وكذلك أطفال اجليران أصدقاؤنا.
الـعـ ـمـل م ــن داخـل الـ ـ ـ ــورش إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارجـهـ ـ ـ ــا،
واألطفـال دخلـوا هـذا املعتـرك يف التـسعـينيـات
ويقـ ــول أخـ ــوه طـ ــارق  – 10سـن ـ ــوات  : -نحـن
بعــد أن زاد ضغـط الـظـروف املـعيــشيـة وتـدهـور
جنـمع الغبـار ونـصفيه ونـستخـرج ذرات الـذهب
األجور وقيمة العملـة ،وصارت العائلة العراقية
ونبـيعهــا إلــى محــال وورش الــصيــاغــة لـتنـقيــة
مـضـط ــرة لتــشغـيل أطفــالهــا يف مخـتلف املـهن
الذهب ولنا متعـاملون مختصون معنا يف خان
واحلرف.
الشاهبندر يف شارع النهر.
ـر
ب
ـا
ص
 أحمـد*انـتـم ت ــصفـ ــونه وآخـ ــرون
أطفال بعمر الزهور تركوا
بعـ ـ ــدكــم يـ ــصف ـ ـ ــونه مـ ـ ــاذا
ح ـ ـســني –مــن
تعني؟
سـكنــة الــشعلــة
مدارسهم من اجل لقمة
 نحن جنمع ذرات الـذهب–ط ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــل يف
العيش
وهـي من عيــارات مختلفـة،
ال ـث ـ ــام ـن ـ ــة مــن
من  6إلــى  ،24ونـبيـع عيــار
عـ ـم ـ ـ ــره ،انـك ــب
 6كل  100سنت بـ 250ديـناراً فقط ،أمـا عيار 18
علــى بــاب أحــد محــال الـصــاغــة يف الكــاظـميــة
فـبـ 1250ديـن ــاراً وعـي ــار  24وه ــو ال ــذي ن ـسـمـيه
يجـمـع الغـبـ ــار مــن شقـ ــوق الـ ــرصــيف املـ ــوازي
الـ ــرمل هـ ــو بـ 2000ديـنـ ــار ويـ ــزن املـ ـشـتـ ــري مـ ــا
للـمـحل بف ــرش ــة صغـي ــرة وإل ــى ج ــانـبه ع ــدته،
جمـعنــاه أوالً ثم يـصفـيه بــواسـطــة (كالص) –
نسأله:
الطابوق الناري ،وبعد ذلك يحدد القيمة.
*ماذا تفعل هنا؟
*وما معدل ما حتصلون عليه؟
 يـبتــسم ويـجيـبنــا ببـراءة ،لــست حــراميـاً ،أنـا ليس هنـاك معدل ثـابت ،ففي هـذه األيام قلأعمل ،أجمع غبار الذهب.

املطلوب دعم مليون عائلة يف عموم البالد بال مورد

ـال ـ ــى  7االف ديــنـ ـ ــار عـ ـ ــراق ــي ،يف ظل ظـ ـ ــروف
احلصـار وفيـما يـتعلق بتعـديل الـوزارة لقـانون
الـرعـايـة االجـتمــاعيـة مبــوجب قـانـون جـديـد
حتت اسم (شبكة احلـماية االجتمـاعية) قالت
لـيل ــى ك ــاظـم( :ان ال ـسـبـب امل ـسـتج ــدات الـتـي
الع ـ ــراق ــي بعـ ـ ــد ان ــتهـ ـ ــاء
ظه ـ ــرت يف اجمل ـت ـمـع ـ
ـ
العـمليـات العـسكـريـة عـام  ،2003حـيث ظهـرت
فـئ ــات ج ــدي ــدة ادت ال ــى اسـت ـش ــراء الـفق ــر يف
العراق ،فكـان البد مـن التغييـر) ،واوضحت ان
(القانون احلـالي اصبح يشمـل فئات اكثر ،وان
الــرواتـب تت ــراوح بني  70الـف دينــار يف الــشهــر
للعـائلـة املكـونـة من فـردين الــى  90الف دينـار
للعائلـة املكونـة من ثالثة افـراد وهكذا ،بـزيادة
قـدرهــا  10االف دينـار للفـرد الـواحـد الـى حـد
 120الفـاً للعـائلـة املـؤلفـة من  6افـراد او اكثـر)
واشـارت املـديـرة العـامـة الــى انه ستكـون هنـاك
عمـليــة تقـييـم لتـطـبيـق النـظــام اجلــديــد كل
ستـة اشهـر لـدراسـة االسعــار والتـضخم ،حـيث
من املمكن ان يـزداد سقف االعانـة واال يتوقف
عنــد هــذا احل ــد ،وبيـنت ان الـفئــات اجلــديــدة
الوافـدة الى قانون شبكة احلماية االجتماعية
اجلــديــد هـي فـئــة العــاطلـني عـن العـمل ،فـئــة
العاجـزين من املعـوقني وكبـار السن وفـئة ذوي
الـدخل املنخفض ،واختـتمت حديثهـا بالقول:
مــن املفـتـ ــرض ان يـ ـشـمـل القـ ــانـ ــون اجلـ ــديـ ــد
مليون عائلة فقيرة ،أي مبعدل خمسة ماليني
فــرد ،حـيـث اعـطـيـت لـكل محــافـظــة حـصـتهــا
قياساً للكثافة السكانية فيها ،واصبحت مهنة
االستجداء من الـفنون الرائجـة هذه االيام يف
شــوارع بغــداد واملــدن االخــرى ،واتـسـعت بــشكل

كـبيــر يف االون ــة االخيــرة وميــارسهــا ان ــاس من
مختلف االعمار ورمبا من مختلف الشرائح.
لم تــشغل الغـربــة ،العــراقيـني ،عن اسـتحـضـار
واقع بلــدهم ومـجتـمعهـم وهمــومه ومعــانــاته،
ومنـاقشتهـا ،فقد جتـمع عدد كبـير منهـم (كما
تـفيــد رســالــة اجلمـعيــة التـي وصلـتنــا نـسخــة
مـنهــا) يف ال ـس ــابع مـن حــزيــران املــاضـي علــى
قاعة اجلمعية ذاتها ،دعماً للنداء الذي وجهه
امل ــرك ــز الع ــراقـي للـثق ــاف ــة العـم ــالـي ــة ،ضـمـن
احلملـة الدوليـة ملكافحـة الفقر ،وعقـدوا ندوة
تنـاولت عمـوم االوضـاع املتـرديـة علـى السـاحـة
العـراقية ،ويف مـقدمتهـا معطيـات االحصاءات
والبيانات الرقمية لواقع الفقر يف العراق.
وحتـدث يف الندوة احد اعضـاء اجلمعية مورداً
بعــض االح ـص ــاءات واالرق ــام املـثـبـتـ ــة بع ــد ان
تــوقف عنـد ظـاهـرة الـبطـالـة بـاعـتبـارهـا بـؤرة
تـســاعــد االرهــابـيني يف اسـتغاللهــا املــزي ــد من
االعمال االجـرامية والـتخريبيـة بحق املواطن
ج ـ ـ ـ ــرى ال ــتـ ـ ـ ـ ــوقـف ع ــنـ ـ ـ ـ ــد
واجملـ ـتـ ـمـع ،ك ـ ــم ـ ـ ـ ــا ـ
االحصـائيـات املقـدمــة من قبل املـركـز العـراقي
للـثقافـة العمـاليـة حيث هـناك :ملـيون عـراقي
حتت خـط الفقر املـدقع ،وستـة ماليني عـراقي
عل ـ ــى دخل يـ ــومـي ال يـ ــزي ـ ــد علـ ــى
ـصل ـ ــون ـ
يح ـ ـ
دوالرين،وتـبلغ حصـة الفــرد من النـاجت احمللي
االجمالية الى حوالي ( )130دوالراً سنوياً.
ويبلغ عـدد العاطلـني عن العمل اربعـة ماليني
مـواطنـاً وتبلـغ مسـاهمـة املـرأة يف ســوق العمل
 %19من مجموع النساء العراقيات.
وهن ــاك ستــة عـشــر مـليــون عــراقـي يعـتمــدون
على البطاقة التموينية الغذائية.

نشاط الصـاغة ،ولذلك فـإن احلصول على 100
س ـن ــت يع ـ ــد أم ـ ــراً ج ـي ـ ــداً ،وه ـ ــو وإن ك ـ ــان رزقـ ـ ـاً
شحيحاً ال يـوازي تعبنا ونهـوضنا املبكـر إال إننا
بحـاجـة إلـى هـذا الـرزق ملـسـاعـدة عــوائلنـا الـتي
تعانـي اليوم ارتفـاع أسعار املـواد الغذائيـة وبقية
االحتياجات وبدالت اإليجار.
الـصــائغ محــسن ك ــاظم دروش  /ص ــاحب ورشــة
صياغة يف الكاظميـة  /شارع الشريف الرضي /
سوق الذهب يقول:
 يف ورشتنـا نقـوم بـإذابـة احللـي التي يـشتـريهـاالصاغة من املواطنني وهي ما نسميه (املكسور)
ويــطلـبـ ــون إعـ ــادة صـيـ ــاغــتهـ ــا وفق مـ ــواصفـ ــات
خ ــاص ــة يــضع ــونه ــا اسـتج ــاب ــة حلجـم الــطلـب
لــديهم ،ونـحن نقـوم بـذلـك فنـصبهـا يف قــوالب
مع ـ ــدة له ـ ــذا الغـ ــرض ،واثـنـ ــاء ه ـ ــذه العــملـيـ ــة
وبخـاصـة بعـد (بـرد) الـزوائـد ،تـتطـايـر ذرات من
ال ـ ــذهــب عل ـ ــى أرض ـي ـ ــة ال ـ ــورشـ ـ ــة ونحــن نق ـ ــوم
بجـمعهــا بعــد نهــايــة العـمل ،ل ــدينــا (صـبيــان)
يقــومــون بــذلـك لنـعيــد تـصـفيـتهــا واالسـتفــادة
منهـا ،ومع ذلك تبقـى ذرات قليـلة شـديدة
النعـومــة تكنـس وتتـسـرب إلـى خـارج
الـ ــورشـ ــة أو تـ ــذهـب إلـ ــى اجملـ ــاري
وه ــي م ـ ـ ــا يـ ـبـح ــث عـ ـنـه ه ـ ـ ــؤالء
الصغار.
*أراهــم يعــملـ ــون عـنـ ــد أبـ ــواب
محال الصاغة أيضاً؟

بغداد/املدى

ويتـوفــى اكثـر مـن مئــة وثالثــة وثالثـني طفالً
من كل الف مولود يف العراق سنوياً.
ويعـاني ستـة عشـر طفـالً من كل مئـة طفل
ســوء الـتغــذي ــة وهنــاك  107حــاالت وفــاة
لـالطف ــال الـ ــرضع مـن كـل الف ح ــال ــة
والدة ،ويـبـلغ معــدل وفـي ــات االمهــات
يف اثـن ــاء الـ ــوالدة بح ــدود  139لـكل
مئة الف حالة والدة.
وق ــد ارتـفعـت نـ ـسـب ــة االمـي ــة يف
العــراق الــى  %42مـن مجـمــوع
السكان.
ويف بـالد الـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــدي ــن بـالد
(دجلـة والفـرات) هنـاك %20
فقط من االسر حتصل على
مياه شرب صاحلة.
وق ـ ــد قـ ـ ــدم ــت خالل الــنـ ـ ــدوة
ـ
مـداخالت عديدة تـركزت على
اهـ ـم ـ ــي ـ ـ ــة ت ـ ــن ـ ـ ـشـ ـيـ ــط حـ ـمـل ـ ـ ــة
ـض ـ ـ ـ ــامـ ــن مـع شـع ـ ـبـ ــنـ ـ ـ ـ ــا،
الـ ـ ــت ـ ـ ـ
وت ـ ــن ـ ـ ـش ـ ــي ـ ــط دور م ــنـ ـ ـظ ــم ـ ـ ـ ــات
اجملـتمع املـدني الـفعليـة والـتي
تـع ـ ـمـل بـ ـكـل تـفـ ـ ـ ـ ـ ــان واخـالص
وطـنـي كـم ــا ط ــالـبـت امل ــداخالت
بضـرورة تنـشيـط جميع اجلـهود
ويف مقدمتها اجلهود االعالمية
ملكافحة الفقـر ،وضرورة االنتباه
الـى انه اهـم منـابع االرهـاب وان
ـم ـ ــة مـكـ ـ ــافح ــته هــي اح ـ ــدى
مهـ ـ
ـوي ـ ــات الالزمـ ـ ــة ملـكـ ـ ــافح ـ ــة
االول ـ ـ ـ
ـ
االرهاب.

بغداد/املدى

 بعـض محــال الـصــاغــة تعـمل إلــى جــانب بـيعاملصـوغـات بــإصالح املكـســور منهـا وإعــادة حلمه
وبـرده حتــى ال تظهـر عـمليـة اللحـم وهنــا أيضـاً
تـت ـط ــاي ــر الـ ــذرات ولكـن ال ـص ــاغـ ــة ال يهـتـم ــون
بجمعهـا مثلنا يف األغلب فتتسرب عند تنظيف
أرضيــة احملل إلــى الــرصـيف املقــابـل وهنــا يــأتي
دور األطف ــال الـب ــاحـثـني عـن ذرات ال ــذهـب بـني
الغبار جلمعها.
 ه ــاشم مـحمــد طــالـب يف الث ــانيــة عـش ــرة منعمره –من مديـنة الصـدر يقول –جمعت دون
خ ـب ـ ــرة ويف ب ـ ــداي ـ ــة ع ــملــي يف هـ ـ ــذه امله ـن ـ ــة 30
كيلوغرامـاً من الغبار وتعبت يف نقلهـا إلى بيتنا
وحني غـسلتهـا ظهـر إنهـا (فـاشـوشي) بعـد ذلك
جمعت من بـاب إحدى الورش كـمية قليلـة كانت
حـصـيلـتهــا عـنــد الـتــصفـيــة غــرام ـاً واحــداً مـن
عيــارات مخـتلفــة بعـته بـ 25ألـف دينـار ،اآلن أنـا
أعـرف أين أعمل ولكـن الرزق شحـيح بسبـب قلة
فعاليات ونشاط الصاغة والورش.
*وما الصعوبات التي تواجهها أثناء عملك؟
 الـبعـض يـظـنـن ــا لـص ــوصـ ـاً ،ومـن هـن ــا ت ــأتـياملـشكالت ،تقبض علـينا الشـرطة وتسـوقنا
إلـ ـ ــى (ال ـنـ ـظـ ـ ــارة) وح ـتـ ـ ــى ن ـث ـب ــت لهــم
حقيقتنا وإننا لـسنا لصوصاً نكون قد
شــاهــدنــا الــويل وضــاع علـينــا يــوم أو
يـومــان دون عمل نـاهـيك عن االزدراء
واملعاملة املهينة من قبل الشرطة.

