
 علضضم احلا�سضضوب مضضن العلضضوم املهمضضة و�ضضرورة 
قائمة ال ميكن اال�سضضتغناء عنهضضا اأو جتاهلها فقد 
ا�سضضتخدم هضضذا العلضضم املتطضضور يف �سضضتى جماالت 
احليضضاة واعتمدت عليضضه الدول املتقدمة فاأ�سضضبح 
جزء اأ�سا�سي من مقومات ا�ستمرارها ودميومتها 
لضضذا فهي تلجاأ دائمًا لالبتضضكار وتطوير كل ما هو 

جديد يف هذا املجال.
اإذ �سضضهدت املكاتضضب اخلا�سضضة بتعليم احلا�سضضبات 
اقبضضاال وا�سضضعا يختلضضف عضضن اي وقت م�سضضى بعد 
�سقوط النظام البائد، وفتح الباب على م�راعيه 
لدخضضول املعلوماتيضضة اإىل العضضراق حيضضث حققضضت 
مكاتب تعليم احلا�سضضبات واللغات مكا�سب مادية 
جعلضضت البع�ض من ا�سضضحاب امل�سضضاريع يفكرون 
بتغيري م�سضضاريعهم اإىل معاهد تعليم للحا�سضضبات 

كونها م�ساريع مربحة كما يعتقدون.
يف معاهضضد تعليضضم احلا�سضضبات واللغضضات ثقافات 
خمتلفة ففيها حملة �سضضهادات عليضضا وفيها حملة 
اخضضرى  ونقطضضة  واملتو�سضضطة  االبتدائضضي  �سضضهادة 
�ساعدت يف تطور مفهوم احلا�سوب لدى املجتمع 
العراقي هضضو دخول االنرتنيضضت وحريته وتعددت 
احلا�سضضوب  اقتنضضاء  باالإمضضكان  فضضكان  االنضضواع 
املعروف بالد�سك توب ومن ثم �سار االقبال على 
الالبتوب ومن ثم االقبال على احلا�سوب اللوحي 

املعرف باالآي باد. 
بهذا املجال اأي�سضضا تقدمت بع�ض الضضدول العربية 

واعتمدت هذا العلم و�سعت لتطوير نف�سها ودعمت 
موؤ�س�سضضاتها العلمية والرتبويضضة لغر�ض النهو�ض 
مب�سضضتوى جمتمعاتهضضا علميضضا وثقافيضضا. اأمضضا من 
تخلَّضضف وتاأخر بهذا املجال فهضضو اليوم يعاين من 
اأميضضة خا�سضضة حتضضى واإن كان متعلمضضا يف اأرقضضى 
اجلامعضضات، انهضضا اأميضضة احلا�سضضوب هضضذه االأميضضة 
اجلديضضدة التضضي ي�سضضكو منهضضا الكثضضري يف العضضراق، 
رغم ح�سضضول العديد منهم على �سضضهادات درا�سية 

متقدمة، فهل حقا اإننا نعي�ض اليوم هذه االأمية؟
32�سضضنة  موظضضف  جنضضم،  حمضضي  ن�سضضري  يقضضول 
اأميضضة احلا�سضضوب يف  " اإن  بكالوريو�ضضض فل�سضضفة: 
العراق واقع متف�سضضي ال ميكن اإنكاره بني طبقات 
املجتمضضع نعضضم قضضد ميلضضك الكثضضري منضضا معلومات 
ب�سضضيطة لكنهضضا معلومضضات �سضضطحية واأ�سا�سضضيات 
ميكن تعلمها من خالل املمار�سة وهي كما اعتقد 
مقدمات بدائية لعلم احلا�سضضوب هضضذا العلم املميز 
وال�سضضامل والضضذي اأ�سضضبح مضضن اأ�سا�سضضيات احلياة 

ودخل كل مرافقها دون ا�ستثناء.
وي�سضضيف ن�سضضري" لضضذا ومضضن هضضذا البضضاب ولعضضدم 
ا�سضضتخدامنا للحا�سضضوب ب�سضضورته االأ�سا�سية اأرى 
اأن اأمية احلا�سضضوب واقع متف�سضضي خ�سو�سضضا بني 
الطبقضضة املتعلمضضة لكونهضضا ال متلضضك اأو لي�ض لديها 

اإملام كامل و�سامل بهذا العلم وبراجمه.
اأبضضو امري35 �سضضنة موظضضف، دبلوم فنضضي يرى" اأن 
املتعلضضم اأكادمييضضا يف العضضراق هضضو اليضضوم متعلم 

اأمي مضضن جانب تعليم احلا�سضضوب ويضضرى القيا�ض 
لذلك نف�سضضه، كونه ال يعلم اب�سضضط مبادئ ا�ستخدام 
احلا�سضضوب ويعزو ال�سضضبب للظروف التضضي اأدت اإىل 
تاأخر و�سضضول اأجهزة احلا�سوب لغر�ض اال�ستفادة 
منهضضا والتعلضضم وللحروب وا�سضضتغال ال�سيا�سضضيني 
اخلا�سضضة  باأمورهضضا  املتتابعضضة  واحلكومضضات 
واحلزبيضضة واإهمضضال هضضذا اجلانب احلياتضضي املهم 

وهو التعليم بكل مفا�سله"
وي�سضضيف ابو امضضري" هذا مضضن جانب اأمضضا اجلانب 
االآخضضر فضضاإن تاأخرنضضا بهضضذا املجال هضضو الظروف 
االقت�سضضادية ال�سضضعبة التي يعضضاين منها املواطن 
واملوظضضف فهضضذه املضضردودات ال تكفضضي لتغطيضضة 
م�سضضاريف ال�سضضهر وبدورهضضا ال ت�سضضاعد بتوفضضري 

اأجهزة اإ�سافية كاأجهزة احلا�سوب".
اإكضضرام يون�ضضض بكالوريو�ض اآداب تقضضول" ال ميكن 
اأن نحكضضم على جمتمعنا باأنضضه جمتمع اأمي بحت 
بهذا اجلانب الأن املجتمع االأمي هو ذلك املجتمع 
املغلق الذي يرف�ضضض التطور واحلداثة واالنفتاح، 
وهضضذا غضضري موجضضود يف جمتمعنضضا لكضضن اأ�سضضباب 
ذلك ميكضضن اإيجازها مبجموعة حضضوادث وظروف 
اأدت  نعي�سضضها  زلنضضا  ومضضا  ع�سضضناها  ا�سضضتثنائية 
البتعادنا عن مواكبة العلم والتطور احلا�سضضل يف 
�ستى املجاالت العلمية ومنها علم احلا�سوب لكن 
ورغم كل ذلك نرى اأن هنالك اإ�رار وطموح لدى 
املثقف العراقي للتعلم واالرتقاء لالأح�سن البد اأن 

يكون هنالك اأمل حتى ال نفقد الفر�ض.
جليل ح�سون 34 عام بكالوريو�ض فل�سفة يقول " 
على الرغم من تاأخر دخول هذا العلم املتطور اإىل 
العراق وذلك ب�سضضبب تدهور االأو�سضضاع ال�سيا�سضضية 
واالقت�سضضادية وتاأثريهضضا علضضى املجتمضضع مما اأثر 
علضضى واقضضع التعليضضم ب�سضضورة عامضضة وعلضضى علضضم 
احلا�سوب ب�سضضورة خا�سة فقد كان تعلمنا تعليم 
متاأخر وبدائي مقارنة بالدول االأخرى. لكن وعلى 
الرغضضم من ذلك لكني انظر بعضضني متفائلة فهنالك 
تطضضور وا�سضضح بهذا املجضضال يف جمتمعنا بن�سضضبة 
لل�سضضباب والطلبة فعديد منهم اليوم ميتلك اأجهزة 
احلا�سوب املتطورة ويطلع وي�ساأل ويناق�ض الأجل 
التعلم وي�سارع الأجل اال�سرتاك يف الدورات وهذا 
مضضا يدعوين للقضضول اإن اأمية احلا�سضضوب يف العراق 
لي�سضضت واقضضع بضضل هضضي اأزمضضة اأوجدتهضضا الظضضروف 
وبداأت تتال�سضضى وتضضزول لكون االن�سضضان العراقي 
ان�سان متطلع يحب العلم والتعلم ويحب االنفتاح 

ومعرفة كل ما هو جديد".
ح�سضضنني هضضادي ح�سضضني 30 �سضضنة بكالوريو�ضضض 
اإدارة واقت�سضضاد يرى" اأن واقع علم احلا�سوب يف 
العضضراق عموما هو واقع غضضري مربمج وباعتقادي 
اأن اأي م�روع غري مربمج �سيكون م�روع عبثي 

وفو�سوي لي�ض اأكرث".
وي�سضضيف ح�سضضنني" قد تقام العديد مضضن الدورات 
هنا وهناك لالرتقاء بواقع هذا العلم وخ�سو�سضضا 
بني �ريحة املوظفضضني لكنها دورات غري خمطط 

لها اأو اأنها غري مدرو�سضضة ب�سضضكل جيد وهذا ي�سمل 
اأي�سا تلك الدورات التي تقيمها بع�ض املوؤ�س�سات 
غضضري احلكوميضضة". اأبضضو احمضضد مهند�ض و�سضضاحب 
حمل لبيع احلا�سضضبات يقول " اإن اأمية احلا�سضضوب 
واقضضع ملمو�ض بني الطبقضضات املتعلمة يف العراق 
واأ�سضضباب ذلك كثضضرية ومتعددة منهضضا عدم وجود 
الوقضضت والفر�سضضة للتعلم لكون االأغلبية من�سضضغلة 
بالعمضضل". وي�سضضتدرك اأبضضو احمضضد بالقضضول " هضضذه 
االأيام نالحظ اإقبال جيد القتناء احلا�سضضوب الذي 
اأ�سبح �سلعة اأ�سا�سية يف منازل البع�ض قد يو�سع 
كجهضضاز مكمضضل لديكور او يقضضدم كهدية جناح من 
قبل االآباء وي�ستعمل لالألعاب عند البع�ض االخر، 
كل هضضذا جيضضد باعتقادي لكضضون ا�سضضتخدام جهاز 
احلا�سضضوب بهضضذا املجضضال �سضضيتيح فر�سضضة التعلم 
عند االأطفال وال�سضضباب و�سيدفعهم ملعرفة املزيد 
عضضن هذا العلم وتلك التقنيضضات". "احاول اأن اطور 
نف�سضضي كي اجد عمضضال " بهذه العبضضارة يبداأ حممد 
ضضضض مكتبضضات ومعلومضضات"   اآداب  " خريضضج  جميضضد 
اجابتضضه عضضن �سضضبب جميئضضه امل�سضضتمر اإىل معاهد 
احلا�سضضبات يقول: "در�سضضنا  احلا�سضضوب يف الكلية 
وكانضضت درا�سضضة احلا�سضضوب يف غضضري اخت�سا�سضضه 
درا�سضضة فا�سضضلة فمضضا زلضضت اتذكضضر تلضضك "املهزلة" 
كما ا�سضضميها  وكنت ا�سضضميها عندما در�ست نظام 
الوندوز درا�سة نظرية على "املالزم" فقط مع اأن 
احلا�سضضوب درا�سة عملية فالتطبيق يعلم والنظري 

ال يعلضضم يف عضضامل احلا�سضضبات" ويوؤكد حممضضد اأنه 
موجضضود هنا مضضن اأجل تطويضضر ذاته يقول اي�سضضا: 
"بحثضضت مرارا عن فر�ضضض تعيني ولكن ال جدوى 
مضضن طرق ابواب ال تفتضضح اإال عندما تطرق طرقات 
معينة وبنغمة خا�سضضة ومع اين ال اجيد فك رموز 
اأبضضواب التعيينات اإذا �سضضحت الت�سضضمية لذا غريت 
وجهتي �سوب القطاع اخلا�ض و�سدمت بحقيقة 
طاملضضا جتاهلتهضضا وهضضي اأن احلا�سضضوب اليوم لغة 
الع�ر ومن ال يعرف احلا�سضضوب ال يعرف القراءة 
والكتابة مبفهومها احلديث لذلك انا هنا، ويعاين 
حممد مضضن نقطة مهمة هي غالء ا�سضضعار الدورات 
والف�سضضل بني املوا�سضضيع م�سضضريا اإىل اأن ا�سحاب 
املعاهضضد يف�سضضلون الربامضضج يف دورات مضضن اجل 
الربح فهناك دورة "للفوتو �سضضوب" واخرى للورد 
ودورة لالك�سضضل وهكضضذا ومعرفضضة هضضذه الربامضضج 
املهمة يتطلب مبلغا من املال ومزيدا من الوقت..

ال�سبل الكفيلة ملعاجلة واقع اأمية احلا�سوب:
 وطرح االأخوة امل�سضضاركني معنا يف هذا التحقيق 
جمموعضضة من االأفكار واملقرتحات الأجل االرتقاء 
بواقع هذا العلضضم املهم نوجزها بعدة نقاط لكون 

اغلبها مقرتحات مت�سابهة ومنها.
1. قيضضام م�ضضروع متكامضضل ومدرو�ضضض مضضن قبل 
الدولضضة الأجل الق�سضضاء علضضى اأمية احلا�سضضوب بني 
الطبقات املتعلمة الأجل االرتقاء بواقعهم العلمي. 
2. �ضضرورة تعضضاون اجلهضضات واملوؤ�س�سضضات غري 

احلكوميضضة برفد امل�روع اأعضضاله وتوفري اخلربات 
والطاقضضات وتبادل االأفضضكار لغر�ض اإن�سضضاج هذا 
امل�ضضروع املهم واحليوي. 3. التن�سضضيق مع الدول 
املتقدمضضة يف جمضضال احلا�سضضوب واال�سضضتفادة من 
تقنياتهضضا  واعتمضضاد  املجضضال  هضضذا  خرباتهضضا يف 
وطلب امل�سضضورة منهضضا ومفاحتتها بقبضضول الطلبة 
الدار�سضضني لديهضضا لتكوين قاعضضدة اأ�سا�سضضية جليل 
قادم. 4. تطوير وتاأهيل واقع درا�سضضة احلا�سضضوب 
يف العضضراق وجعله مادة منهجية كباقي املناهج 
تدر�ض اأ�سا�سضضياتها يف اآخر �سضضنتني مضضن املرحلة 
يف  العملضضي  التطبيضضق  حيضضز  لتدخضضل  االبتدائيضضة 
الدرا�سضضة املتو�سضضطة. 5. فتح مراكز دائمة الإقامة 
الضضدورات امل�سضضتمرة ملوظفضضي القطضضاع احلكومي 
يف كافضضة الدوائضضر دون ا�سضضتثناء جلعضضل جميضضع 
املنت�سضضبني قادرين على ا�سضضتخدام احلا�سوب. 6. 
فتح مركز تعليم احلا�سوب يف جميع املحافظات 
اأي ان يكضضون مركضضز متخ�سضض�ض مينضضح �سضضهادات 
معرتف بهضضا ومدعوم من قبضضل وزارة التعليم. 7. 
تقدمي اأجهزة حا�سوب عالية الكفاءة ومن منا�سئ 
معروفضضة مدعومضضة االأ�سضضعار للموظفضضني لغر�ضضض 

اال�ستفادة منها يف تطوير قابليتهم.
واإىل هنضضا ننهي هضضذا التحقيق متمنني من قارئنا 
العزيز م�سضضاركتنا، داعني اجلميع للم�سضضاهمة يف 
تذليضضل كل العقبضضات وال�سضضعوبات الأجضضل مواكبة 

العلم واالرتقاء نحو االأف�سل.

وذكرت تقارير من املنظمات الدولية اأن العراق 
ي�سضضم الن�سضضبة االكضضرب من االيتضضام قيا�سضضا بعدد 
نفو�سضضه، اإذ جتضضاوز عددهضضم االربعضضة ماليضضني، 
ا�سافة اإىل اح�ساءات وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائضضي العراقية اإىل اأن عضضدد االطفال االيتام 
يف العضضراق بلضضغ نحضضو اأربعضضة ماليضضني ون�سضضف 
يف  امل�ضضردون  االالف  بينهضضم  طفضضل  املليضضون 

ال�سوارع.
 وقال املتحدث الر�سضضمي لوزارة حقوق االن�سان 
تراقضضب  بطبيعتهضضا  الضضوزارة  "اإن  اأمضضني:  كامضضل 
عمل املوؤ�س�سضضات االيوائية للم�سضضتفيدين ومنهم 
االيتضضام وال توجضضد اأي خروقضضات او جتضضاوزات 
بحقهم فبالعك�ض امل�ستفيد يتمتع بكل حقوقه". 
مراقبضضون  "وهنضضاك  قائضضاًل  )اأمضضني(  واأ�سضضاف 
يضضزودون الضضوزارة بتقاريضضر كاملة عن او�سضضاع 
االيتضضام يف الدور، وما يذكر مضضن وجود ماليني 
االطفضضال االيتضضام يف العضضراق غضضري �سضضحيح قضضد 
ت�سضضاف اإليهم اأعداد االطفال امل�ردين وهوؤالء 
يجضضب اأن يفهمضضوا انهضضم لي�سضضوا ايتضضام وال ميكن 
ح�سابهم على هذه الفئة امنا يعتربون م�ردين 

ويكون ايواوؤهم يف دائرة ا�سالح االحداث". 
واأ�سضضار )امضضني( اىل اأن هنضضاك اتفاقيضضة حلقضضوق 
الطفضضل والتي كان العراق ع�سضضوا فيها ا�سضضافة 
اإىل العمضضل امل�سضضتمر ب�ضضرف رواتضضب لالأيتضضام 
الذيضضن فقدوا االأبوين اثنضضاء العمليات االرهابية 
ومببالغ مالية جمزية. ف�سضضال عن ا�سدار قانون 
الرعايضضة االجتماعيضضة والضضذي يخ�سضض�ض للطفل 
اليتيضضم راتب 450 األف دينار بانتظار ت�سضضديق 
املوازنضضة وتفعيلهضضا الأن مضضن �سضضقط بالعمليات 
االرهابيضضة اأعداد كبرية فهنضضاك من فقد االأبوين 
يف اآن واحد.حتضضدث علي �سضضبي يف العا�رة من 
عمره يحمل بيديه العلكة ليبيعها. وكانت ا�سعة 
ال�سم�ض قد احرقت ب�رته وجعلته يت�سبب عرقًا 
يف الظهرية. وقال اإنه "فقد والده وا�سضضطر لرتك 
املدر�سة ليعمل، وهو يعي�ض مع اأمه و�سقيقته: ال 
اريد اأن يت�سدق علّي اأحد ال اقبل اأن امدَّ يدي اإىل 
اأحد. انا اك�سب رزقي بعرق جبيني الأعيل نف�سي 
وامي واختي". اأما زهراء طفلة يف التا�سضضعة من 

العمر التي تركت املدر�سة اي�سًا فقالت: انها بال 
ابوين، وتعي�ض مضضع احدى اقرباء والدتها والتي 
�سضضمحت لهضضا بالعي�ض معهضضا، فا�سضضطرت زهراء 
للت�سول لتوؤمن عي�سها وعي�ض املراأة التي وفرت 

لها مكانًا للنوم.
اليتيمضضة )نور( التضضي كانت طالبة يف املدر�سضضة 
كان لها ق�سة اأخرى فقد قتل والدها يف تفجري 
قبضضل ثضضالث �سضضنوات، وهضضي واإخوتهضضا ال�سضضغار 
يعانون ب�سضضبب فقدان والدهم واعتماد اأ�رتهم 
علضضى م�سضضاعدات اقاربهم. قال اأحضضد اخلرباء يف 
ال�سضضاأن االجتماعي العراقي، باأن:” اليتامى يف 
العراق يعانون من احوال معي�سضضية �سضضعبة من 
�سضضوء االهمال احلكومضضي واالندثضضار املجتمعي 
لكافضضل اليتيم”، م�سضضرياً اإىل انضضه:” كلما تزايدت 
الهجمات، تزايدت اأعضضداد االأيتام يف العراق، ما 
ينضضذر بعواقب اجتماعية و�سضضحية واقت�سضضادية 

وخيمة”. وت�سضضاءل بقوله: ” هل ميكن ان نتخيل 
كيف انعك�ضضض ذلك �سضضلبًا على ال�سضضارع العراقي 
من خالل حتضضول عدد كبري منهم اإىل مت�سضضولني 
اأو بائعضضني على قارعات الطرق، حالة من العوز 
املادي وال�سضضيق خلفت اأثارا �سلبية �سوف تزداد 
لضضو اأهملنضضا اجلانضضب االن�سضضاين وتركنضضاه بضضدون 
توجيه ومراقبة لي�سضضبح اليتيم مواطنا �سضضاحلا 
يخدم االن�سانية لذلك ال نريد اأن ت�سبح ال�سوارع 
حا�سضضنة لالإرهضضاب واجلرميضضة واالدمضضان علضضى 

املخدرات”. 
يف جانضضب اآخضضر مضضن �سضضورة املاأ�سضضاة، يتجضضول 
حممضضد بضضني االأطفضضال يف ال�سضضوارع يوميضضا لبيع 
املضضاء وال�سضضاي مقابل مردود يومضضي ال يتجاوز 
يف اأح�سضضن االأحوال خم�سة االآف لتكون معجونة 
بعضضرق واأمل الطفولة حممد الذي فقضضد والديه يف 
انفجار عبوة نا�سضضفة يقول: "اأبلغ االآن 14 عاما 

فقضضدت عائلتي قبضضل عامني ونزلت اإىل ال�سضضارع 
بعضضد فرتة مضضن وفاتهما بيت جضضدي ال ي�رفون 
علينضضا ولديه اخت وهي يف املدر�سضضة االآن اعمل 
مضضن اجل توفري طلباتها اعمل يف ال�سضضيف ببيع 
علب املاء ويف ال�سضضتاء ال�سضضاي نعي�ض يف غرفة 
�سضضغرية. اعمامي يقولون انت رجل اعمل واأنفق 
على اختك" م�سهد موؤمل اأن يتكرر كل يوم ونحن 
نتخيضضل اوالدنا حال هوؤالء االطفال االأيتام. هم 
اأطفضضال فقضضدوا الطفولة وال ذنب لهم �سضضوى اأنهم 
وجدوا يف بلد يعي�ض ثلث �سكانه حتت خط الفقر 
فيمضضا ال ينتهضضي قادته من ت�سضضفية ح�سضضاباتهم 
ال�سيا�سضضية اإال علضضى ح�سضضاب املزيد مضضن معاناة 

اأطفاله ومعاناة ذويهم.
ومضضا ق�سضضة �سضضمر )13عامضضًا(، قضضد تكضضون اأكضضرث 
تعقيداً، فقدت والديها يف تفجري �سيارة مفخخة 
يف منطقضضة بغضضداد اجلديضضدة، �رقي العا�سضضمة. 

خضضالل جتوالهمضضا يف ال�سضضوق ل�ضضراء حاجاتهضضا 
املدر�سضضية. ويقضضول عمهضضا )عبضضد اهلل احمضضد( اإن 
"رحيل اأبويها ت�سضضبب ب�سدمة كبرية لها. حتى 
اأنهضضا فقدت النطق"، والذي ابضضدى تخّوفه من اأن 
ينعك�ض ذلك على �سضضحتها واندماجها م�ستقباًل 
يف املجتمع. ي�سضضيف: "باتت فضضرداً من عائلتي، 

لكن ال ميكن لذلك اأن يعّو�سها فقدان اأبويها".
وال�سضضوؤون  العمضضل  وزارة  توؤكضضد  جهتهضضا،  مضضن 
االجتماعيضضة اأن لديها نحو 23 داراً موزعة على 
املحافظضضات، وُتعنضضى برعاية االأيتضضام، لكنها ال 
تت�سضضع للجميع. اإن الوزارة لديها دائرة خا�سضضة، 
وهي دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سضضة، 
تعمضضل على تهيئضضة هذه الضضدور ومتابعضضة اليتيم 
طيلة فضضرتة وجضضوده فيهضضا، وتلبيضضة احتياجاته 
من تعليم وم�سضضاعدة نف�سية، ملواجهة املجتمع. 
وتلفضضت اإىل اأن عدد االأيتضضام يف الدور ال يتجاوز 
الضضض 450، وهو رقضضم بالتاأكيضضد ال يعك�ض حقيقة 
الو�سضضع. فبع�ضضض العائضضالت العراقيضضة ترف�ضضض 
و�سضضع اأبنائهضضا يف دور االأيتضضام الأنهضضا تعتقضضد 
اأن هضضذا االأمضضر ُمعيب، م�سضضيفتًا اأن 'ذلك ال مينع 
الضضوزارة من تهيئة الدور يف حال ا�سضضطرت اإىل 
ا�سضضتقبال املزيضضد مضضن االأيتضضام'. م�سضضكلة اولئضضك 
مدار�سضضهم  فقدانهضضم  يف  تنح�ضضر  ال  ال�سضضغار 
واحالمهم و�سضضياع طفولتهضضم الندية يف العمل 
او الت�سضضول فقضضط، وامنضضا يف احتمال تعر�سضضهم 
لال�ستغالل من قبل الع�سضضابات وذوي النفو�ض 
ال�سضضعيفة التي تت�سيد يف املاء العكر وجتد يف 
اولئك ال�سغار اهدافًا �سهلة، فتجندهم لغاياتها 
وانحرافاتهضضا. فكم من طفضضل تعر�ض لالنحراف 
ب�سضضبب وجوده يف ال�سضضارع بال رقيب وحماية. 
ومضضع تزايضضد اأعضضداد االأيتضضام يوؤكد نا�سضضطون يف 
جمال حقوق االأطفال حاجة العراق املا�سة اإىل 
قوانني وتخ�سي�سضضات ماليضضة للتعامل مع ملف 
االأيتام وم�ساكلهم الكثرية، حمذرين من اإهمال 
هذه ال�ريحة املهمة الن ذلك �سيجعلهم اأهدافا 
�سضضهلة لالإرهضضاب واجلماعات امل�سضضلحة. وحتذر 
منظمضضات اإن�سضضانية عديضضدة مضضن حتضضول العراق 
البلضضد الغنضضي بالنفط واملياه والفكر واحل�سضضارة 
اإىل موطضضن لالأيتضضام ب�سضضبب توا�سضضل االزمضضات 

واالنهيارات االمنية املتالحقة.
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 يوؤكد م�سوؤولون 
ونا�سطون يف جمال 

حقوق الأطفال اأن العراق 
ي�سهد تزايدا يف اأعداد 

الأيتام نظرا لت�ساعد 
اأعمال العنف والقتل 
والت�سريد والتهجري 

والذي ت�ساعدت وتريته 
يف العراق منذ العام 

و�سعودًا،   2003
وعمليات النزوح التي 

�سهدتها املدن التي احتلها 
)داع�ش(. فقد ظهرت 

اأعداد كبرية ومقلقة من 
الأيتام.
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