
الفقر وم�سبباته كاحلروب وبع�ض االنظمة الرتبوية 
واالجتماعي��ة دفع��ت ن�سبة لي�ض بقليل��ة من اطفال 
الع��راق لدخول ع��وامل اأكرب من اعماره��م، تتناق�ض 
م��ع احالمه��م وب��ددت م�ستقب��ل الكثريي��ن منه��م، 
وا�سط��ر بع���ض اولئ��ك االطف��ال اىل ت��رك مقاع��د 
الدر���ض والبح��ث ع��ن عم��ل حت��ى وان كان قا�سيا 
للم�ساهم��ة بعائ��د م��ايل ي�سه��م يف حت�س��ن و�سع 
عائلت��ه املعا�س��ي، ه��ذا الواق��ع دفع جه��ات كثرية 
للفت نظر احلكوم��ة اىل هذه الظاهرة التي ا�سبحت 

يف تزايد م�ستمر.
ظاهرة

 احل��رب مع االرهاب ونزوح العوائل القيا بظاللهما 
عل��ى �رشيح��ة االطف��ال ودف��ع بع�سه��م اىل ت��رك 
الدرا�س��ة واالجت��اه اىل �سوق العمل مبه��ن هام�سية 
ال تنا�س��ب اعماره��م، حي��ث تخل��ف ه��ذه الظاهرة 
اآث��ارا �سلبية تنعك�ض على املجتمع ب�سكل عام وعلى 

االأطفال ب�سكل خا�ض.
اأ�سباب

عمال��ة االطفال اأخذت اأ�سكاال ع��دة اأهمها ت�سغيلهم 
يف اأعم��ال غ��ري موؤهل��ن له��ا ج�سدي��ا ونف�سي��ا ، 
وبع�سه��م تعر���ض حل��وادث نتج��ت عنه��ا عاهات 
م�ستدمية،  علما ان العديد من االتفاقيات الدولية قد 
جرم��ت اال�ستغالل اجل�س��دي واالقت�سادي لالأطفال 
ومن��وه الب��دين او العقلي او االجتماع��ي ولي�ض وراء 
عمال��ة االطف��ال ا�سب��اب اقت�سادية فق��ط ، فهنالك 
ق�سايا ثانوية اخرى منها الطبقة االجتماعية التي 

ينتمي لها الطفل .

ح�رشة
اح��د  املنت���رشة يف  النجاري��ن  يف ور�س��ات عم��ل 
، كان ع���رشات  ببغ��داد  القاه��رة  �س��وارع منطق��ة 
االطف��ال وال�سبية يعملون كعمال لدهان االخ�ساب 
و�سباغتها  باأج��ور يومية تختلف من عامل الأخر، 
ومثلهم كثريون يف مناطق اخرى، كرار عبد الواحد 
) 11( عاما يعمل يف معمل جنارة منذ �سنة ون�سف 
، فق��د ترك املدر�سة بعد ان فق��د والده الذي ا�ست�سهد 
بح��ادث ارهاب��ي،  يقول ك��رار: " مازال��ت احن اىل 
اي��ام الدرا�سة وزمالئ��ي وا�سدقائ��ي يف املدر�سة ، 
لكن وال��دي كان يعمل �سائقا باج��ر يومي وعندما 
ا�ست�سه��د مل تك��ن ام��ام والدت��ي �س��وى اال�ستعان��ة 
بعملي يف ور�سة النج��ارة الأوفر لها مبلغا ت�ستعن 
ب��ه الإعال��ة اخوتي اال�سغ��ر مني �سن��ا ، وهي اي�سا 

تعمل )خبازة(".
 وا�س��اف" ان��ا ا�سكن مع والدتي يف بي��ت م�ستاأجر 
يف منطقة )خلف ال�سدة( ، وما نح�سل عليه من اجر 
يومي جنمع��ه لكفاف يومن��ا ومتطلباتن��ا كاأ�رشة، 
ويف احي��ان كثرية اكون حزينا جدا لرتكي الدرا�سة 
، ويف احي��ان اخ��رى ابكي م��ن �سدة التع��ب وا�سعر 
برغبت��ي ال�سديدة للعب والنوم ل�ساعات من دون ان 

تكون على عاتقي ادنى م�سوؤولية" .
فيرت

يف منطق��ة ال�سي��خ عم��ر ال�سناعي��ة، ال ح�رش لعدد 
االطفال العاملن )ك�سن��اع( ، فهم ميالأون املحال 
والور���ض، وبع�سه��م ب��دا اك��رب م��ن عم��ره بكث��ري، 
ابراهي��م فري��ح ) 12( عاما يعمل )في��رت( لت�سليح 

ال�سي��ارات ، كان ين��ادي زم��الءه مب�سميات والفاظ 
غريبة و�سوقي��ة ، ويتحدث مبنطق يفوق �سنه كطفل  
، ابراهي��م يعمل يف هذه املهنة منذ ان كان يف �سن 
8  اعوام ، وبالرغم من انه ينتمي ال�رشة تتكون من 
9 افراد ، ولديه اربعة ا�سقاء اكرب �سنا منه ، اال انه 
يعتم��د على نف�س��ه ماليا وي�سه��م يف م�ساعدة والده 
الذي يعمل حار�سا ليليا يف احدى الدوائر احلكومية 
، لكن��ه ن��ادم على العمل بهذه املهن��ة ، فلم ين�سحه 
ابواه ومل يهتما ب�سوؤونه وم�ستقبله، النهم ال يجيدان 

القراءة او الكتابة .
"اال�سطة"

يف حم��ل )بنجرجي( مبنطقة ال�سعب حتدث �ساحب 
املح��ل كمال جمذاب ع��ن عمالة االأطف��ال قائال : " 
يعمل عندي اخوان منذ اكرث من عامن بعد ان نزحا 
من مدينتهم يف حمافظة االنبار، االكرب هو يف �سن 
الثالث��ة ع���رشة واال�سغ��ر بعمر ع�رش �سن��وات ، وهم 
يوف��ران لوالدتهم��ا راتبا ا�سبوعي��ا اليقل عن 100 
الف دينار، ووالدهما م�سجون ب�سبب احدى اجلرائم 
اجلنائية ، ومن املهم ان ت�سع االمهات ابناءهن يف 
ايد امين��ة ، هوؤالء ال�سغار م��ن املفرو�ض ان يكونا 
يف املدار�ض ، لك��ن ظروفهما املادية الت�سمح، ومن 
املمك��ن ان اعلمهم مهنة ليعتم��دا على انف�سهما يف 
امل�ستقب��ل، فالدرا�س��ة ه��ي االخ��رى مل تع��د جتدي 
نفعا عندنا ، ف��اآالف اخلريجن مازالوا يعانون من 

البطالة" .
غري ملزمة

الباحث االجتماعي كاظم ح�سن نا�رش بن:
" ان اغل��ب االتفاقي��ات الدولي��ة اخلا�س��ة بالطفل 
غ��ري ملزم��ة الأغل��ب ال��دول الت��ي توق��ع عل��ى تل��ك 
االتفاقي��ات، وبع�ض البل��دان توقع عل��ى االتفاقية 
وال توج��د لديه��ا اي��ة قاع��دة قانوني��ة او ادارية او 
فني��ة وال تتوفر فيها اية بن��ى حتتية ميكن ان توفر 
الظروف والبيئة املالئم��ة لتنفيذ القوانن اخلا�سة 
بحماي��ة االطفال من تداعي��ات االنخراط يف العمل 
يف �سن مبك��رة وتركهم ملقاعد الدرا�سة". وا�ساف" 
ازدادت ظاهرة الت�رشب من املدر�سة خالل ال�سنوات 
الت��ي اعقب��ت �سق��وط النظ��ام ،وانخ��راط البالد يف 
احلرب �س��د االرهاب و�سوء االو�س��اع االقت�سادية 
الآالف العوائ��ل العراقي��ة ، حت��ى ا�سبح��ت ظاه��رة 
عمال��ة االطف��ال �سائعة ب�س��كل تثري االنتب��اه، كما 
ان املوؤ�س�س��ات املعني��ة مل جت��د قانون��ا يحميه��ا 
ويق��وي موقفه��ا يف متابع��ة ا���رش االطف��ال الذين 
يزجون باأبنائهم يف عمال��ة تفوق قدراتهم البدنية 
والفكري��ة، االم��ر الذي فاقم حج��م امل�سكلة وا�سبح 
اآالف االطف��ال يق�سون �ساع��ات طويلة يف ال�سوارع 
بعي��دا  ومعام��ل  ور���ض  يف  او  متجول��ن  كباع��ة 
ع��ن مقاع��د الدرا�س��ة، واجن��ر الكث��ريون منه��م اىل 

اخالقيات ال تتنا�سب مع �سن الطفولة".
  خطورة

الدكت��ور عبد الرحيم ال�سمري )ا�ستاذ علم النف�ض يف 
جامع��ة بغ��داد( ا�س��ار اىل: "خطورة ات�س��اع ظاهرة 
عمال��ة االطف��ال يف مهن وحرف �ساق��ة ال تتنا�سب 
م��ع اعماره��م ، ا�ساف��ة اىل ت��رك مقاع��د الدرا�س��ة 

وحرمانه��م من حق التعليم ب�سب��ب ظروف وعوامل 
كث��رية  ابرزها  احلرب ونزوح العوائل من مناطقها  
واالو�س��اع االجتماعي��ة املختلف��ة ، جمي��ع ه��ذه 
الظ��روف ادت اىل �سي��وع فكرة عدم فائ��دة الدرا�سة 
م��ن الناحي��ة املادي��ة، يف وقت جت��د في��ه العوائل 
الفق��رية نف�سه��ا مرغم��ة على ا�ستغ��الل اوالدها يف 
�سن مبكرة للعمل يف مهن خمتلفة من اجل احل�سول 
على مردود مادي لتاأمن متطلبات العي�ض، فال�سبب 
االقت�سادي مهم وموؤثر وي�سكل اكرث من 80 باملئة 

كحافز موؤثر يف ظاهرة عمالة االطفال".
قانون

 الد�ست��ور العراق��ي اأق��ر يف الع��ام 2005 حق��وق 
"يحظ��ر  من��ه:   29 امل��ادة  يف  وج��اء  االأطف��ال، 
اال�ستغ��الل االقت�س��ادي لالأطف��ال كاف��ة وتتخ��ذ 
لك��ن  بحمايته��م"،  الكفيل��ة  االإج��راءات  الدول��ة 
املوؤ�س�س��ات املعني��ة بتنفيذ هذا القان��ون مل تكتمل 
لديه��ا املقومات الفني��ة والقانونية واالدارية التي 
تتي��ح له��ا تنفيذ االج��راءات اخلا�سة مبن��ع عمالة 

االطفال.
  اتفاقية

يف ع��ام 1989 ا�س��درت اجلمعي��ة العام��ة ل��الأمم 
املتح��دة اتفاقية حق��وق الطفل الت��ي عرفت الطفل 
باأن��ه كل اإن�س��ان مل يتج��اوز الثامن��ة ع���رشة م��ن 
عم��ره واأكدت �رشورة ال�سع��ي حلماية االطفال من 
اال�ستغ��الل االقت�سادي ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن 
يكون خطرا اأو ميثل اإعاقة لتعليمه اأو �رشرا ب�سحته 
اأو بنموه البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو املعنوي اأو 

االجتماع��ي، واأوجب��ت عل��ى الدول االأط��راف فيها 
اتخ��اذ التدابري الت�رشيعي��ة واالإدارية واالجتماعية 
والرتبوية التي تكف��ل هذه احلماية، وب�سكل خا�ض 
و�سع حد اأدنى ل�سن االلتحاق بالعمل وايجاد نظام 
مالئ��م ل�ساع��ات العم��ل وظروفه وفر���ض عقوبات 
منا�سب��ة ل�سم��ان فاعلي��ة تطبيق ه��ذه الن�سو�ض، 
وق��د �سادق��ت على ه��ذه االتفاقي��ة غالبي��ة الدول 

العربية والعديد من دول العامل.
يون�سيف

ويف م�س��ح اأ�رشي تعاون��ت فيه احلكوم��ة العراقية 
م��ع منظمة اليوني�سيف جرى ت�سخي�ض  32 باملئة 
من اأطفال الع��راق قد ُحرموا من اخلدمات ال�سحية 
واالإن�سانية م��ع ان جمموع االأطفال الذين هم دون 
�س��ن 18 يبل��غ 16،6 ملي��ون ن�سم��ة . واعرت�س��ت 
منظم��ة اليوني�سيف على ن�سب��ة املتعر�سن للعنف 
اجل�س��دي يف املدار���ض، اذ تبل��غ ن�سبته��م تقريب��ًا 
3،3 مالي��ن تلميذ، مع ان العراق قد �سادق على 
وثيق��ة حق��وق الطفل، لك��ن العنف ال ي��زال ميار�ض 
يف داخ��ل املدار�ض وخارجها، ونالحظ ان اأكرث من 
رب��ع االأطفال بعم��ر 2 – 14 عاما ون�سبتهم 27،7 
باملئ��ة يتعر�س��ون اإىل العن��ف االأ���رشي كاأ�سل��وب 
للرتبية ، كما يتعر�ض الطفل للق�سوة من ِقبل االأ�رش 
الريفية بن�سبة 75 باملئة اأكرث من االأ�رش احل�رشية، 

ويتعر�ض الذكور اىل ذلك اأكرث من االإناث!.
وتعتق��د )املنظم��ة( اأن الطف��ل العراق��ي يعي���ض يف 
حال��ة مزري��ة م��ن احلرم��ان امل��ادي واملعن��وي، 
اجل�س��دي والنف�سي، ويت�سل ه��ذا بحرمان االأمهات 

م��ن الرعاية ال�سحي��ة اجل�سدية والنف�سي��ة وب�سبب 
التلوث احلا�سل للغذاء والهواء واملاء، وجميع هذه 
العوام��ل ت�سه��م يف اعاق��ة عملية التنمي��ة وترقيع 
البن��اء الفوقي والتحتي، ب��دال من بنائه على ا�س�ض 

علمية �سحيحة.
التخطيط

 يف درا�سة ملديرية االح�ساء االجتماعي والرتبوي 
يف مركز التدري��ب والبحوث االح�سائية يف وزارة 
التخطيط بينت: "ان ظاهرة عمالة االطفال تقل�ست 
اإىل الن�سف تقريبًا خالل اإحدى ع�رش �سنة منذ عام 
2000 . ولغاية عام2011، اال اأن هذه التقديرات 
متث��ل احل��د االدن��ى م��ن انت�س��ار عمال��ة االطفال، 
ورمب��ا  ثقيل��ة  اأعم��ال  يف  ينخرط��ون  فبع�سه��م 
خط��ره لعدد م��ن ال�ساعات ميكن اأن تك��ون اأقل من 
الع��دد املحدد يف معايري احت�س��اب عمالة االأطفال 
... وعل��ى اأية ح��ال فان عمالة الطف��ل يف املناطق 
الريفي��ة ت�سكل الن�سب��ة االعظم واأكرث ه��ذه العمالة 
ل�سال��ح اال���رشة يف االأعمال الزراعي��ة ." وي�سيف 
التقري��ر "عل��ى الرغم م��ن مالحظة ع��دد كبري من 
االطف��ال يعملون يف ال�سوارع ويف ور�سات ت�سليح 
ال�سي��ارات واحل��دادة واخلدمة يف املن��ازل ، اال اأن 
ن�سب��ة عمالة االطفال يف العراق هي اقل من معدل 
بل��دان ال�رشق االو�سط و�سم��ال افريقيا ويف البلدان 
النامي��ة واملع��دل العامل��ي ولكنه��ا متقارب��ة مع 
لبنان وم�رش واأعل��ى مما هي عليه فقط يف �سوريا 
وم��ع ذلك فان ظاه��رة عمالة االطف��ال يف العراق 

ت�سكل حتديًا كبريا اأمام جهود تنمية الطفولة" .

كما اتذك��ر جيدا كيف كانوا ي�سط��ادون اال�سماك 
التي تكف��ي قوته��م وال يكرثون خ�سو�س��ا وانهم 
اآن��ذاك ميتنع��ون ع��ن بي��ع ال�سم��ك وطي��ور امل��اء 
الأ�سباب الوجاهة، غري ان الذي نراه االن من �سيد 
جائ��ر فتك بالطيور واال�سماك يجعلنا امام كارثة 

اقت�سادية وبيئية حقيقية يتوجب التحذير منها
 الدواب يف خطر

يف ه��ور الدملج وع��ن االنتهاكات اخلط��رية التي 
تتعر���ض لها الطي��ور املهاجرة واال�سم��اك ب�سبب 
غياب الرقابة وج�سع البع�ض من ال�سيادين الذين 
ميار�سون ال�سيد اجلائر قال احد �سكان الهور علي 
ح�س��ن البديري:  نحن ن�سكن يف ه��ور الدملج من 
عقود بعي��دة ونرى يف الهور البيئ��ة احلا�سنة لنا 
والتي ال ميكن لنا ا�ستبدالها باي بيئة اخرى، فهنا 
ولدنا وهنا منوت كما هو حال االباء واالجداد{، 
م�سيف��ا ان }االنتهاكات الت��ي يتعر�ض لها هور 
الدمل��ج ال تق��ع بالقرب م��ن املناط��ق القريبة من 
�سكانه، امن��ا ميار�ض ال�سي��ادون الغرباء خمتلف 
ان��واع ال�سي��د غري ال�رشع��ي او ال�سي��د اجلائر يف 
اعماق الهور الأننا نطاردهم خ�سية على حيواناتنا 
البع���ض  ان  خ�سو�س��ا  للت�سم��م،  التعر���ض  م��ن 
ي�ستخ��دم �سموم��ا فتاك��ة تقت��ل اأغل��ب احليوانات 
املائي��ة وبع�سه��ا يفت��ك بالربي��ة اي�س��ا، ب��ل ان 
البع���ض م��ن ال�سيادي��ن ي�ستخدم��ون املتفجرات 
ل�سي��د اال�سماك بطرق ب�سعة ب��ل ان دوابنا عر�سة 
للخط��ر ب�سبب املتفجرات التي ال تنفجر يف حينها 
فتبق��ى حت��ت املاء، وهو م��ا جعلنا ومن��ذ �سنوات 
تارة نطاردهم يف اله��ور وتارة اخرى نتوجه اىل 

حل امل�سكلة ع�سائريا، غري ان كل احللول موؤقتة .
   مافيات متنفذة

ان العدي��د من النا�ض يجدون يف اال�سطياد هواية 
ال مهن��ة لهم امن��ا هي متعة ت�سبه متع��ة ال�سياحة 
وال�سف��ر واالط��الع على جمال الطبيع��ة وممار�سة 

الهواية يقول ال�سياد املجاز كرمي اجلابري:
"ان اغل��ب ال�سيادين الذي��ن تراهم على م�سارف 
اله��ور ال عالقة لهم بال�سيد اجلائ��ر لكونهم هواة 
ياأت��ون مع ا�رشاقة ال�سم���ض ويذهبون مع غروبها، 
مو�سح��ا ان الذي��ن ميار�س��ون ال�سي��د اجلائر هم 
�سي��ادون غرب��اء ياأتون من خمتل��ف املحافظات 

ولديه��م امكانية كبرية للبق��اء ا�سابيع يف اعماق 
اله��ور، حيث ت��وزع االدوار بن جمموع��ة لل�سيد 
واخ��رى للبي��ع وثالث��ة للحرا�س��ة، م�س��ريا اىل ان 
البع���ض ال ي�سط��اد غري الطي��ور الن��ادرة وبطرق 
مبتك��رة متكنه��م من بيعه��ا باثم��ان باهظة، وقد 
يت��م ت�سديرها خارج العراق، بل ان بع�ض حاالت 
م��ع  للتن�سي��ق  االنرتن��ت  با�ستخ��دام  تت��م  البي��ع 
امل�س��رتي، خ�سو�س��ا اخلليجي ويح��دد الثمن قبل 

البدء بعملية البيع املبا�رش .
حماية مع ايقاف التنفيذ

وع��ن ال�سب��ل الكفيل��ة بحماي��ة ال��رثوة ال�سمكي��ة 
م��ن  املائي��ة  امل�سطح��ات  الن��ادرة يف  والطي��ور 
االب��ادة اجلماعية يقول اخلبري االقت�سادي جا�سم 

حممد:
االه��وار  يف  الطبيعي��ة  ال��رثوات  حماي��ة  ان   

ق��رارات  اىل  حتت��اج  ال  املائي��ة  وامل�سطح��ات 
لال�ستهالك االعالمي، فح�سب بل حتتاج اىل و�سع 
خط��ة مو�سع��ة وتنفذ حتت ا���رشاف ومتابعة ذوي 

االخت�سا�ض.
م�س��ريا اىل ان جمل���ض حمافظ��ة الديوانية كان قد 
ا�س��در قرارا بحماي��ة نح��و 5 اآالف دومن من هور 
الدمل��ج، وهيئة اال�ستثمار اعلن��ت عن طرح فر�ض 
ا�ستثماري��ة يف اله��ور، ودائرة البيئ��ة اأعلنت انها 
تق��وم بزي��ارات م�ستم��رة اىل هور الدمل��ج لغر�ض 
حمايته من االنتهاكات التي يتعر�ض لها، غري ان 
كل ه��ذا مل يرتج��م اىل افعال ذات م��ردود ايجابي 
ب��دالالت عديدة من اهمها ان التنوع االحيائي يف 
ه��ور الدملج م��ازال يتعر���ض لالنته��اك، واننا مل 
ن��ر احدا من ه��وؤالء ال�سيادي��ن اجلائرين قدم اىل 
الق�س��اء ومل نلم�ض م�رشوع��ا ا�ستثماريا نفذ او اي 

وعد حتقق .
اآثار حتت املاء

والبيئي��ة  والطبيعي��ة  االثري��ة  االهمي��ة  ان 
واالقت�سادي��ة لهورالدملج يخت�رشها مدير البيئة 

يف حمافظة الديوانية املهند�ض حيدر عناج
 اذ يق��ول :  ه��ور الدملج الذي يع��د من امل�سطحات 
املائي��ة الكبرية يف الع��راق يعترب من اأبرز املعامل 
االو�س��ط  الف��رات  منطق��ة  اأط��راف  يف  الطبيعي��ة 
الحتوائ��ه عل��ى الكث��ري م��ن الفوائ��د االقت�سادية 
والبيئي��ة واالثري��ة، حي��ث ان مي��اه ه��ور الدملج 
تغطي العديد من الكنوز االثرية التي تعود لع�سور 
خمتلف��ة، م�سيف��ا ان اله��ور ال��ذي ت�سكن��ه نحو 3 
اآالف اأ���رشة يعد حمطة الأغلب الطيور النادرة التي 
تتخ��ذ منه حمطة ا�سرتاح��ة ومرتعا لها على مدى 
ا�سهر ف�سل ال�ست��اء، ف�سال عن احتوائه على كنوز 

اثرية لع�سور �ساربة يف القدم مازالت غري منقبة 
خ�سو�س��ا وان��ه مبح��اذاة مدين��ة نيب��ور االثرية، 
الفت��ا اىل ان ه��ور الدملج ي�ستخدم كخ��زان مائي 
كب��ري له قيمت��ه الثمينة يف جمال ال��ري والزراعة 

ف�سال عن تنوعه االحيائي وغري ذلك .
طائر الفالمنغو يف خطر

وي�سي��ف مدي��ر البيئ��ة يف حمافظ��ة الديواني��ة: 
البيئ��ة  حماي��ة  جم��ال  يف  الن�سط��اء  قواف��ل  ان 
وباخل�سو���ض منظم��ة الواح��ة اخل���رشاء مازالت 
م�ستم��رة بتحقيق زي��ارات اىل امل�سطحات املائية 
بالتن�سي��ق مع دائرة البيئ��ة للتعريف باأهمية منع 
ال�سي��د اجلائ��ر، واحلاج��ة اىل حمايت��ه واالب��الغ 
ع��ن ال�سيادي��ن الذي��ن ينتهك��ون ا�س��ول ال�سيد، 
والتعري��ف بالطي��ور امله��ددة باالنقرا���ض والتي 
يج��ب ع��دم ا�سطياده��ا مث��ل طائ��ر الفالمنغ��و 
)النح��ام( واحلب��اري، و�رشح االتفاقي��ات الدولية 
الت��ي اأ�سبح الع��راق ج��زءا منها، غ��ري ان اجلهود 
مازال��ت اأقل من امل�ستوى املطل��وب يف حال نريد 
حتقي��ق احلماي��ة الفعلية له��ور الدمل��ج، مبينا ان 
قواف��ل دائرة البيئة ون�سطاء حماي��ة البيئة زودوا 
ال�سيادي��ن وا�سح��اب حم��ال بيع الطي��ور بقوائم 
الأ�سم��اء و�سور الطيور امله��ددة باالنقرا�ض ملنع 
ا�سطيادها وبيعه��ا، اال ان االغراءات املالية التي 
تق��دم له��وؤالء ال�سيادي��ن جتع��ل اغلبه��م ال يلتزم 

بالتوجيهات .
م�ساريع ا�ستثمارية مقرتحة

وعن امل�ساري��ع اال�ستثمارية الت��ي من املمكن ان 
تنف��ذ يف ه��ور الدمل��ج وتع��ود بفوائ��د اقت�سادية 
يق��ول االعالم��ي �سامي ال�ساحل��ي : ان العديد من 
امل�ساري��ع اال�ستثماري��ة من املمك��ن تنفيذها يف 
ه��ور الدمل��ج ويف جم��االت خمتلف��ة، مو�سحا ان 
م��ن ابرزها، م�ساري��ع لرتبية اجلامو���ض واالبقار 
وبحريات ا�سماك وان�س��اء معامل الإنتاج االعالف 
وااللب��ان، ف�سال عن م�ساري��ع �سياحية يف جمال 
والفندق��ة  احلي��وان  وحدائ��ق  ال�سياحي��ة  الق��رى 
والكازينوه��ات ومطاع��م �س��واء ال�سم��ك وغريها، 
م�سيف��ا ان منطق��ة ه��ور الدمل��ج وحميطه��ا تع��د 
م�ساحات موؤهلة متاما لال�ستثمار لوجود االر�ض 
ال��رثي  املائ��ي  بامل�سط��ح  املحيط��ة  اخل���رشاء 
مب��وارده الطبيعي��ة، ف�س��ال عن موقع��ه اجلغرايف 
املالئ��م الذي يجعله قريبا م��ن حمافظات الفرات 

االو�سط واجلنوب .
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يف �سبعينيات القرن 
املا�سي عندما كانت 

اأ�سرتي ت�سكن يف كوخ 
من الق�سب يف هور 

)ال جويرب ( الواقع يف 
تخوم �سوق ال�سيوخ، 
اأتذكر جيدا كيف اأنب 

رجال الع�سرية احد 
ابنائهم )غازي ال خثيث( 

عندما ا�سطاد عبثا
)نعجة املاء ( البجعة 

لكونها ال توؤكل
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