
اىل  ال�شباب  بع�ض  يلجاأ  االح��ي��ان  م��ن  الكثري  يف 
العمل يف مهن واعمال ال تليق ب�شهاداتهم واعمالهم 
�شهاداتهم  ينا�شب  م��ا  ي��ج��دوا  مل  كونهم  اال�شلية 
وموؤهالتهم العلمية فيكون البيع على االر�شفة بديال 
عن الوظيفة احلكومية لل�شباب. ابو رائد حتدث  قائال: 
او  املتجولة  لالأ�شواق  دائم  بغداد م�رشوع  ار�شفة  ان 
اال�شماء كثرية   ، االر�شفة  او باعة   ، االر�شفة  اأ�شواق 
اولئك  تخ�ض  وكلها  الب�شطات   ا�شحاب  اي�شا  منها 
ار�شفة  ف��وق  ب�شاعتهم  يعر�شون  ال��ذي��ن  الباعة 
النهار  خ��الل  االمنة  التجارية  واملناطق  االحياء 
من  هم  الباعة  ه��وؤالء  غالبية  ان  .وا�شاف  وامل�شاء 
االطفال والفتيان وال�شباب ممن ترتاوح اعمارهم ما 
بني العا�رشة واخلام�شة والثالثني ويف مناطق اخرى 
 ، عاما  ال�شتني  حتى  العمرية  الفئات  هذه  تتجاوز 
و�شكل �شوارع ال�شعدون واجلمهورية والكفاح والر�شيد 
االر�شفة  ا�شواق  اكرب  والكاظمية  االعظمية  واحياء 
نهارا ، بينما تزدهر منطقة الكرادة )داخل ( واملن�شور 
ا�شخم ا�شواق االر�شفة على االطالق م�شاء .وقال ابو 
االر�شفة  فوق  يباع  ان  ميكن  �شيء  :.ك��ل  م�شطفى 
مالب�ض ومواد كهربائية وا�شتهالكية ومعلبات ومواد 
غذائية ي�شاف اليها مطاعم متجولة وهي عبارة عن 
عربات يدوية تبيع امل�شاوي للم�شتطرقني ولو القينا 
النهار  خالل  �شواء   ، لبغداد  اجلو  من  ووا�شعة  نظرة 
للباعة  �شوق  عن  عبارة  انها  كت�شفنا  ال  امل�شاء  او 
اجلوالني او باعة االر�شفة. وح�شب باحثة اجتماعية 
وال�شباب من  الفتيان  ان  التقيناها يف بغداد  عراقية 
الباعة  فهوؤالء  متاما  العمل  عن  عاطل  اجلن�شني  كال 
العراق   يحتاج  عامة  �شبه  بطالة  ظل  يف  عمل  بال 
 ، العراقيني  %69من عموم  ن�شبته  ما  ي�شكلون  وهم 
اىل  ت�شتند  ال  الن�شبة  هذه  ان  مفاده   مهم  تنويه  مع 
اح�شائيات دقيقة ، معربة عن اعتقادها بان الن�شبة 
%72وت�شتطرد  اىل  ت�شل  وق��د  الرقم  ه��ذا  تتجاوز 

جامعة  مراكز  اح��دى  يف  تعمل  التي  الباحثة  ه��ذه 
من  العظمى  الغالبية  ان  نت�شور  ان  لنا  قائلة  بغداد 
بينهم  ان  مع  العمل  عن  متاما  عاطلة  الن�شبة  هذه 
وخرجي  االعدادية  الدار�شة  خرجي  من  هائلة  اعداد 
اجلامعات احلا�شلني على �شهادات بكالوريو�ض  يف 
ق�شما  وان  والعلمية  االن�شانية  االخت�شا�شات  �شتي 
كبريا منهم ال يجد له فر�شة عمل �شوى بيع املالب�ض 
مطاعم  اعمال  او  االر�شفة  فوق  اخ��رى  م��واد  اي  او 
ومن يحالفه احلظ ويح�شل على �شيارة ف�شوف يعمل 
التي  الباحثة  .وت�شنيف  اجرة  �شيارة  �شائق  مبا�رشة 
ف�شلت عدم ن�رش ا�شمها قائلة ان ارتفاع ن�شب البطالة 
 73% %65 ويف احياء كثرية ت�شل اىل  ال كرث من 
�شلبية  نتائج  اىل  ي��وؤدي  العمرية  الفئات  هذه  بني 
املايل  والف�شاد  وال�رشقات  العنف  �شيادة  ظل  يف 

واالرهاب .
 درا�شة

ويقول اي�شا بداأنا جنري درا�شة على �رشيحة عمرية 
التي يعانون  22 عاما وامل�شكلة  18 اىل  ال  ما بني 
للغاية فمن بني ع�رشة  النتائج مرعبة  منها، وكانت 
من   4 و3اىل  البطالة  من  يعانون   9 هناك  �شباب 
ع�شابات  م��ع  حتى  العمل  يف  ميانعون  ال  ه���وؤالء 
ان  ب�رشط  االرهابية  اجلماعات  او  املنظمة  اجلرمية 

تتوافر االموال بني ايديهم.
 املالب�ض الرتكية

يف حديث عر�شي مع ) ح�شني ( هكذا عرف نف�شه الذي 
الكرادة  بحي  احلديثة  املقاهي  اح��دى  يف  التقيناه 
قريبا من فندق بابل او باالأحرى بقايا فندق بابل ، 
قال ... ما هو ذنبي يف اين ال اجد عمل �شوى ان اذهب 
اىل تاجر هو �شديق خلايل واأخذ منه بع�ض املالب�ض 
الرتكية ال�شنع واعر�شها على الر�شيف الأجني القليل 
من االرباح التي ال تكاد ت�شد حاجتي اليومية بينما 
هناك ويف نف�ض عمري من يتمتع مباليني الدوالرات 
�شيارات حديثة من  ويقود  وي�شكن يف فيالت مرتفة 
غري ان يح�شل على �شهادات عالية او يبذل اأي جهد؟ 

انهم بب�شاطة ابناء املتنفذين يف احلكومة.
 االركيلة

وح�شني البالغ من العمر ) 22 عاما ( كان يجل�ض بني 
ثالثة من اقرانه وهم يدخنون ال�شي�شة ) االركيلة ( مل 
يرتاجع عن البوح مبا يف داخله من طموحات حتى 
اأي بطريقة مازحة  وان كان قد طرحها ب�شكل مازح 
ما عندي مانع حتى لو اعمل ) حرامي (، ) حرامي ( 
مرتب ولي�ض حرامي �شوارع يعني مع ع�شابة ون�رشق 
دوالر  مليون  مثال  ح�شتي  وتكون  كبريا  م�رشفا 
 ، ا�شدقائه  من  تنطلق  خافتة  �شحكات  وو�شط  مثال 
ي�شتطرد قائال .. كل يوم ن�شمع يف االخبار عن وزراء 
الدوالرات  ماليني  او  دوالر  مليار  �رشقوا  وم�شوؤولني 
ومل يحا�شبهم احد كما ان امل�شارف العراقية تتعر�ض 

ل�رشقة منتظمة با�شتمرار من قبل امل�شوؤولني فلماذا 
عملنا  اذا  ونحن  حمرتمون  بانهم  ه��وؤالء  اىل  ينظر 

نف�ض ال�شيء نكون ) حرامية ( ؟
 مفاتيح �رشية

من ال�شعب ان جتد اليوم وظيفة يف دوائر الدولة ما 
مل تكن معك مفاتيح �رشية عندما نقلنا حديث ح�شني 
اىل �شاب يف الثالثة والع�رشين التقيناه قرب جامعة 
بغداد يف اجلادرية ابت�شم وقال ... انه من ال�شعب ان 
معك  تكن  مل  ما  الدولة  دوائ��ر  يف  وظيفة  اليوم  جتد 
او  ا�شخا�ض  ومعرفة  الو�شاطة  وهي  �رشية  مفاتيح 
جهات متنفذة ليمهدوا الطريق امامك ، وانا ال اتعامل 
يعرب  او  مي��زح  وك��ان  بجدية  ح�شني  طموحات  مع 
فال�شباب  ال�شعبة  �شاعه  او  ازاء  م�شاعرة  مرارة  عن 

ظروف  ظل  يف  ولكن  ومبدع  وطيب  طموح  العراقي 
اىل  الدولة  امل�شوؤول يف  فيها  يتحول  واجواء  خاطئة 
ال�شهولة  من  �شيكون  باحلرج  ي�شعر  ان  غري  من  ل�ض 
ان يتحدث �شاب فتي مثل ح�شني بطموحات مرة مثل 

التي �شمعتموها .
 ظروف �شعبة 

من  ل��الأخ��رية  ال�شنة  يف  حت�شني  ب��الل  ال�شاب  ه��ذا 
يف  ال�شيدية  منطقة  �شكان  ومن  اجلامعية  درا�شته 
درا�شته  باإكمال  كبرية  طموحات  له  كانت  الكرخ 
العليا لكنه تراجع عن هذه الطموحات ملا يعي�شه من 
ظروف �شعبة وهو يفكر جادا يف ان يتطوع اىل كلية 
وظيفة  يجد  ان  او   ، �رشطة  �شابط  ليتخرج  ال�رشطة  
مدر�ض ، يقول الثانية �شعبة جدا ، من ال�شعب ان جتد 

اليوم وظيفة يف دوائر الدولة ما مل تكن معك مفاتيح 
جهات  او  ا�شخا�ض  ومعرفة  الو�شاطة  وهي  �رشية 
متنفذة ليمهدوا الطريق امامك او ان تبحث عن طرق 
اي�شا  ال�رشطة وهذا اخليار  لكلية  التطوع  اخرى مثل 
لي�ض �شهال بل يف احيان كثرية يبدو م�شتحيال حيث 
يتطلع بالل حوله ... انظروا اىل كل املئات من طلبة 
ان  بعد  االجتاهات  كل  يف  يتوزعون  حيث  اجلامعة 
انهو ا يومهم الدرا�شي ، ويقول هوؤالء �شباب و�شابات 
؟  اجلامعية  درا�شتهم  ينهوا  ان  بعد  �شيفعلون  م��اذا 
فراغنا  اوقات  نق�شي  اجلامعة  يف  هنا  نت�شلى  نحن 
احالمنا  وهو  للغاية  امرا مهما  فقدنا  لقد  التعلم  يف 
وفقدنا طموحاتنا ولو ت�شاأل اأي طالب او طالبة االن 
اأي اجابة  التخرج فلن حت�شل على  �شتفعل بعد  ماذا 

�شوى عالمة ا�شتفهام تر�شم على وجوههم.
 

يجب ان تدفع
وظيفة  على  للح�شول   ) �شنة   24  ( خالد  يو�شع   
من  مبلغا  تدفع  ان  اعني  تدفع  ان  يجب  الدولة  يف 
الدوالرات فلكل وظيفة �شعرها واال�شعار تبداأ بع�رشة 
 ، الوظيفة  اهمية  مع  وترتفع  ورق��ة  ع�رش  خم�ض  او 
فرمبا  م�شمونة  غري  ذلك  مع  امل�شاألة  ان  اىل  منبها 
تعني  العراقية  ال�شعبية  اللغة  يف  ورقات  �شبع  تدفع 
وت�شري  ال�رشطة  يف  التطوع   ) امريكي  دوالر   700(
تعتقد  الذي  له  دفعت  من  يفاجئك  ثم  �رشطي  جمرد 
انه متنفذ يف وزارة الداخلية بان ) ال�شغلة ما �شارت 
ادراج  املبلغ  ويذهب  اال�شباب  يذكر  ان  دون  ومن   )
�شنوات  منذ  االعدادية  درا�شته  انهى  .وخالد  الرياح 
ومل  ينت�شب اىل اجلامعة لقد �شاألت نف�شي كثريا ملاذا 
الأعود  والتعب  النفقات  واحتمل  اجلامعة  اىل  اأذهب 
او عامل من  �شيارة اجرة  �شائق  او  واعمل يف مطعم 
ووج��دت  الطريق  اخت�رشت  لهذا  العا�رشة  الدرجة 
اخر،  اىل  مطعم  من  اتنقل  ان��ا  وه��ا  مطعم  يف  عمل 
ويعلق مازحا على االقل هنا �شاأ�شمن وجبات طعام 

جمانية.

 – التطبيقية  العلوم  طالب  من  جمموعة  نحن 
املا�شية،  ال�شنوات  التكنولوجية خريجي  اجلامعة 
مل يفتح لنا باب التعيني يف اأية وزارة، فغري معلوم 
وزارة  ان  كما  نقدم،  وزارة  اأية  اىل  لنا  بالن�شبة 
الرتبية اغلقت باب التعيني اأمامنا، وتقبل خريجي 
كلية الرتبية واالآداب فقط، بالرغم من اأن معدالت 
قبول هذه الكلية يف ال�شنوات املا�شية كانت فوق 

القبول  معدل  فاأنخف�ض  االن  اأما  درجة،  الثمانني 
ب�شبب عدم رغبة  ال75 درجة، وذلك  اىل ما دون 
بعدم  لدرايتهم  الكلية  هذه  يف  االإعدادية  خريجي 
فاأرجو  الق�شم،  هذا  من  للخريجني  تعيينات  توفر 
اخلريجني  اأمام  التعيني  باب  فتح  الوزارات  من 
يعاين  الذي  اجلامعة،  يف  احليوي  الق�شم  هذا  من 

اخلريجون منه ظلما كبريا.

نتقدم  كركوك،  منطقة  من  االأهايل  بع�ض  نحن 
عبد  جنم  )الدكتور  مدينتنا  حمافظ  اىل  بال�شكر 
الكرمي( جلهوده البناءة يف جعل كركوك من اأجمل 
املدن العراقية، ف�شهدت املدينة خالل توليه اأدارة 
املحافظة تطورا ملحوظا يف جميع جوانب احلياة 

املحافظات  بقية  من  زوارنا  يالحظ  حيث  فيها، 
من  املدينة  �شهدتها  التي  االإيجابية  التغيريات 
بنظافة  واالهتمام  ال�شحية  واملراكز  ج�شور  بناء 
جلعل  البناءة  جهوده  ا�شتمرار  ونتمنى  املدينة، 

كركوك من اجمل املدن العراقية.

الربوفي�شور ريان عبد اهلل، املو�شلي العراقي م�شمم لل�شعارات با�شتخدام الكومبيوتر يف اأملانيا. حدث 
اأكرث و�شوحًا، كما �شمم �شعارات والفتات ل�رشكتي فولك�ض فاجن واأودي و�شمم  اأملانيا ليكون  �شعار 
BVG(( شعار �شيارة بوكاتي كما اأ�رشف على جميع ت�شميمات �رشكة خطوط النقل العام والقطارات�
يف  املرتو  حمطات  يف  االأر���ض  حتت  م�شاهدتها  ميكن  والتي  فيها  واالإي�شاح  االإر�شاد  وو�شائل   ]]1
وعميد  االأملانية  اليبزك  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  عميد  هو  اهلل  عبد  ريان  الربوفي�شور  واأملانيا.  برلني 
وموؤ�ش�ض كلية الفنون اجلميلة يف اجلامعة االأملانية يف القاهرة .ولد ريان عبد اهلل يف حملة راأ�ض الكور 
1980، متزوج ولديه  اأملانيا �شنة  اإىل  اأحياء املو�شل، و�شل  1957م، ق�شى طفولته و�شبابه يف  عام 
احلا�شوب(  مب�شاعدة  )الت�شميم  يف  متخ�ش�شا  برلني  يف  واملاج�شتري  للبكالوريو�ض  درا�شته  اأنهى  ولد. 
الت�شميم يف  الكومبيوتر( بعدها عمل كاأ�شتاذ يف  الب�رشي بوا�شطة  الفنية( و)التفاهم  ودر�ض )الرتبية 
اأكادميية الفنون اجلميلة يف مدينة اليبزخ ويدر�ض يف جامعة ثانية هي جامعة )الهوية الذاتية(. وهو 
عميد �شابق وموؤ�ش�ض لكلية الفنون اجلميلة يف اجلامعة االأملانية يف القاهرة. �شاهم يف تاأ�شي�ض املعهد 
الثقايف العربي يف برلني مع املفخرة املو�شلية الدكتور نزار حممود، وقد تعرف عليه من خالل الفنان 
الأبناء  هدية  وتقدميها  �شريته  تناول  يف  كثرياً  �شجعه  الذي  اإ�شماعيل  طالل  املواهب  املتعدد  املبدع 
مدينته املو�شل.من اأهم خرباته املهنية: م�شمم يف مركز الت�شميم " Hoch Drei " يف برلني.،اإعداد 
برلني  يف  م�شمم  وتطويرها،  احلديثة  العربية  الطباعة  ،ت�شميم  ال�رشف  مرتبة  على  ح�شلت  اأطروحة 
Verein Lette عن الطباعة، م�شمم يف مركز ميتا ديزاين يف برلني واإدارة م�رشوعات هيئة النقل 
يف برلني وم�رشوع امل�رشق، كبري امل�شممني لعدة م�شاريع يف �رشكة ميتا ديزاين، من بينها ت�شميم 
�رشكات فولك�ض واجن وبوجاتي، خبري م�شتقل لت�شميم ال�رشكات، ح�شل على مرتبة اأ�شتاذ الطباعة يف 
اأن�شاء �رشكة   ،"Markenbau" اأن�شاء وكالة ت�شميم  اأملانيا،  اأكادميية الفنون الب�رشية يف اليبزيخ، 
ت�شكSchokozeit  يف مدينة اليبزيخ – اأملانيا.، العميد املوؤ�ش�ض لكلية الفنون يف اجلامعة االأملانية 
بالقاهرة، واأول عميد لكلية الفنون يف اجلامعة االأملانية يف القاهرة، واأقام العديد من الندوات واالأن�شطة 
– بوت�شدام  – مراك�ض  – اليبزيخ  – دم�شق  التعليمية يف مدن عاملية متعددة، منها: برلني– القاهرة 
)اأملانيا( – الرباط – بكني – لندن - اأوالن باتور )منغوليا( – بريوت – عمان – الكويت.ن�رش خالل 
الفرتة 2010-1993 العديد من البحوث العلمية التخ�ش�شية املن�شورة يف دوريات عاملية يف موا�شيع 
التو�شيحية  وال�شور  والرموز  ال�رشكات  وت�شميم  واحلداثة،  التاريخ،  عرب  العربي  بالفن  تتعلق  متعددة 

والتفاهم الب�رشي.
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البيع على األرصفة بديال عن الوظيفة الحكومية للشباب
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