
تعن��ي العطلة ال�ش��يفية بالن�ش��بة للطلبة ال�ش��يء 
الكثري فهي حمطة مهمة لال�ش��رتخاء واال�شرتاحة 
وم�ش��ّقة  الطويل��ة  الدرا�ش��ية  ال�ش��نة  عن��اء  م��ن 
االمتحانات وهي كذلك فر�ش��ة كبرية ملمار�ش��ة 
الهواي��ات وتنمي��ة القابلي��ات الذهني��ة والبدنية 
اخلا�ش��ة، لك��ن الي��وم ا�ش��بحت ثق��ل كب��ري على 
اكت��اف بع�ض االطف��ال الذين ير�شلوه��م عوائلهم 
للعم��ل من اأجل احل�شول على دخل اإ�شايف ورمبا 
وحي��د ي�شهم يف �شد عجز م�رسوفات االأ�رسة اأمام 

متطلبات واأعباء احلياة اليومية.
واأول م��ن ابتداأن��ا احلدي��ث مع��ه كان علي عبا�ض 
وه��و مدر���ض ، قال: يج��ب اال�شتفادة م��ن العطلة 
ال�شيفي��ة بالن�شب��ة لالأطف��ال م��ن خ��الل تنظي��م 
تعلي��م  اأو  احلا�ش��وب  تعلي��م  ك��دورات  ال��دورات، 
قراءة الق��ران اأو اال�شتعانة مبراكز ال�شباب لتعليم 
االأطف��ال ريا�ش��ة ال�شباح��ة اأو الر�ش��م اأو مب��ادئ 
اخل��ط العربي وغريها، وذلك اأف�ش��ل األف مرة من 
ترك االأطفال عر�ش��ة ملغريات ال�شارع الغري جيد 

، لك��ن الو�شع اليوم خمتلف متاما خا�شة يف هذا 
الو�ش��ع امزري م��ن جميع اجلهات فق��د ا�شبحت 
العائلة العراقية بحاج��ة لكل دينار وهذا مااجرب 
البع�ض على ار�شال اطفالهم للعمل من اجل توفري 

لقمة عي�ض .
 اإم��ا الطالب��ة )ليل��ى عل��ي( وه��ي يف املرحل��ة 
االإعدادية توؤكد  ، اإن العطلة ال�شيفية �شابقا تعني 
الكث��ري حيث ال�شف��ر اأو التن��زه يف احلدائق العامة 
اأو الذه��اب اإىل مدينة االألعاب اإم��ا اأالن فالو�شع 
خمتل��ف حي��ث احلالة االأمني��ة املرتدي��ة تفر�ض 
عل��ى العائلة العراقي��ة الكثري م��ن العوائق وعدم 
اخل��روج لالماك��ن العام��ة خلطورته��ا، فالفت��اة 
اأ�شبح��ت حبي�ش��ة ال��دار تق�شي معظ��م وقتها يف 
التنظيف والطب��خ ويف االأعمال املنزلية االأخرى، 
وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك فف��ي البيت م�ش��اكل اأخرى 
تفرزها اأزمة الكهرباء و�شحة املاء، فاإنها م�شاكل 
ت�شاف اإىل هموم العائلة العراقية املنهكة اأ�شال.

يف ح��ن يو�ش��ح ، الطف��ل اأحم��د 11 عام��ا الذي 

يعمل بائعا يف اأحد حم��ال بيع اخل�شار ويح�شل 
عل��ى ع�رسة ال��ف دين��ار كاأج��ر يومي، يق��ول اإن 
والدي��ه موظف��ان، وله اأربع��ة اأ�شق��اء اكربهم يف 
ال�شاد�ش��ة ع�رسة من عمره يعم��ل يف اأحد حمالت 
النج��ارة ويعي�شون يف بيت م�شتاأجر، اإذ يعمل هو 
و�شقيق��ه على م�شاع��دة والديهم��ا ملواجهة اأعباء 

احلياة.
اما الطفل �شامر 12 عاما الذي ي�شهم يف م�شاعدة 
اأ�رست��ه الفقرية، عل��ى جر عرب��ة خ�شبية يف �شوق 
اخل�ش��ار مقاب��ل اأج��ر قيمت��ه الف دين��ار من كل 
زبون يرغب بو�ش��ع م�شرتياته يف العربة، ويقول 
اإنه اأحيانا يح�شل على اكرث من ع�رسة الف دينار 

يف اليوم الواحد.
م��ن  العدي��د  يوج��د  ال�شناعي��ة  املناط��ق  ويف 
االح��داث يعملون يف البنا�رس وامليكانيك وغ�شيل 
ال�شي��ارات، حيث يق��ول الطفل �شن��د 15 عاما انه 
يعم��ل مقاب��ل اجر ي��رتاوح ب��ن 10 اىل 15 الف 
دينارا يوميا ، ح�شب �شغط العمل، مبينا اأنه يعمل 
بعد انتهاء دوام املدر�شة، اأما يف ايام العطل فاإنه 

يعمل طيلة النهار.
وي�شيف اأنه ي�شاعد والدته يف اإعالة االأ�رسة، واإنه 
تعل��م ال�شنع��ة واأتقنها جي��دا، ويق��ول اإن م�شتواه 
الدرا�شي متو�شط وال ينوي الدرا�شة باجلامعة الن 

هذه املهنة - بح�شبه - مربحة اأكرث.
ويف احد �شالونات التجميل تعمل نهى 15 عاما 
عل��ى تنظيف ال�شع��ر ال�شاق��ط على االأر���ض جراء 
عملي��ات الق�ض، وتع��د القهوة اأو ال�ش��اي للزبائن 
مقاب��ل 50 الف دين��ارا يف االأ�شب��وع، ومدة عمل 
م��ن ال�شاع��ة 11 �شباح��ا حت��ى ال�شابع��ة م�شاء، 
اإذ تق��ول اإنه��ا تعمل فق��ط يف اي��ام العطل بهدف 
الت�شلية وتعلم املهن��ة ا�شافة اىل توفري مبلغ من 

املال ت�شرتي به ما ت�شاء.
ويك��رث وج��ود االأطف��ال بن �ش��ن العا���رسة و16 
عاما عل��ى االإ�شارات ال�شوئية يبيع��ون العلكة او 
االأزه��ار او االألع��اب الب�شيط��ة لالطف��ال، وما ان 
تقف ال�شيارات على االإ�شارة اال وجتد العديد منهم 
ينت���رسون حوله��ا يتو�شل��ون البي��ع باإحلاح كبري 

ي�شطر فيه �شائقون اىل ال�رساء.
 ا�شت��اذ علم االجتماع امل�ش��ارك واملتخ�ش�ض يف 
قيم العم��ل الدكتور ح�شن قا�شم يق��ول اإن اأمناط 
التن�شئ��ة التي يت�رسبها اأبناوؤن��ا بخ�شو�ض العمل 
داخل حدود االأ�رسة قا�رسة عن اإك�شابهم مهارات 
الت��درج يف العم��ل، وه��ي قائم��ة عل��ى التميي��ز 
اجلن��دري م��ن حي��ث التق�شي��م الق�ش��دي اإر�ش��اء 
لثقاف��ة املجتمع الذك��وري القائم عل��ى ان هناك 
اأعماال خم�ش�شة لالإناث واخرى للذكور.وي�شيف 
ان عملي��ة االعتمادية تبداأ مع م�شارات هذا النوع 
من التن�شئة جلعل االبناء الذكور غالبا اعتمادين 
عل��ى من ه��م اكرب منه��م يف توف��ري االإنفاق ويف 
امل�شاري��ف النرثي��ة الب�شيط��ة، وجميعها دالالت 
ترتاك��م لتبن��ي اجتاه��ا ب��اأن تربيتن��ا يف اال�رسة 
جتاه العمل تق��وم على طول مدة االإعالة بالن�شبة 

لالبناء.

ويق��ول ، من هنا بداأ االطفال او ال�شباب اليافعون 
ي�شع��رون باأن ه��ذا النوع م��ن الرتبي��ة والتن�شئة 
جت��اه العم��ل ال يحق��ق لهم ج��زءا م��ن اإح�شا�شهم 
باأنهم منتجون، والدليل على ذلك انه يح�شل على 
م�رسوف��ه من االأهل بدون ب��ذل اجلهد بحكم منط 

االإعالة املطول.
وي�ش��ري اىل اأن��ه وم��ع ذل��ك ب��داأ ي�شعر االب��ن باأن 
علي��ه اأن يجرب واأن يكت�شف م��ا هو خارج حدود 
االأ���رسة واأن ينوع باالإ�شدق��اء والبيئة واأن يفهم 
معن��ى العم��ل باملمار�شة، ولذلك ميك��ن ربط هذه 
التطلعات او االجتاه��ات مع طول �شاعات الفراغ 
غري امل��ربرة ال تربويا )العطل��ة( وال اأ�رسيا بحكم 
ارتب��اط االأبوي��ن باأعم��ال خ��ارج املن��زل لفرتة 
طويل��ة. وحول اإيجابيات العمل بالن�شبة لالأطفال 
ي�شيف ان العمل يف �شن مبكرة يعترب بداية تبلور 
الهوي��ة الفردي��ة، وبداي��ة االحت��كاك املبا�رس مع 
�ش��وق العمل ولو ب�شكل ي�شري، واالإح�شا�ض بالقدرة 
عل��ى االإنتاج رغ��م العناية الفائق��ة التي يحر�ض 

االأبوان على حتقيقها الأبنائهم غالبا.
وحت��دث عن حماذي��ر زج االبناء فج��اأة يف �شوق 
العم��ل، م�ش��ريا اىل غي��اب اخل��ربة ال�شابق��ة التي 
يفتقدها ال�شاب او الفتاة يف البيت والتي يفرت�ض 
ان يكت�شبه��ا م��ن هناك ع��ن طريق تق�شي��م العمل 
وحتمل امل�شوؤوليات بت��درج كي يكون قادرا على 
ول��وج ال�ش��وق واالندم��اج يف املجتم��ع املحيط، 
ا�شاف��ة اىل ان بيئة العم��ل بالن�شبة ملن هم دون 

�شن ال� 18 لي�شت م�شمونة النتائج.
ويع��رب عن خ�شيته م��ن ان يعاد ا�شتخ��دام االأبناء 
ب�شكل م�شاحب لعملهم يف بع�ض البيئات خا�شة 
البعي��دة ع��ن االنظ��ار مث��ل الور���ض واملحاج��ر 
والتنق��ل بو�شائ��ط النق��ل م��ع �شاح��ب العم��ل او 
العامل��ن ح�ش��ب طبيع��ة العم��ل، وكله��ا عوام��ل 
ميك��ن ان تعيد توجيه هوؤالء االبناء نحو �شلوكات 
منحرف��ة او ميكن ان يعاد تدريبهم على اجتاهات 
�شلبية توحي باأن جمرد ذهابه اىل العمل وهو يف 
هذه ال�ش��ن يوؤكد على غياب العدال��ة االجتماعية، 

يف حن اإن اأقرانه من املي�شورين ما هو بعيد عن 
مث��ل هذه االأج��واء. ويوؤكد اأننا اأم��ام مف�شل مهم 
يوؤ���رس اىل ق�ش��ور اأمن��اط التن�شئة الت��ي نك�شبها 
الأبنائن��ا بخ�شو���ض العم��ل م�ش��ريا اىل خط��ورة 
البيئ��ة او املجتم��ع املفتوح الذي ي�شع��ب التنبوؤ 
ب�شدقية تفهمه ملطالب ال�شباب الباحث عن عمل 
يف ه��ذه ال�شن احلرجة، كما يوؤكد �رسورة التمييز 
بن االأعمال املرئي��ة يف ف�شاءات مفتوحة وبن 
االأعمال التي ميكن اأن توؤدى يف اأماكن بعيدة عن 
االأنظ��ار، ا�شافة اىل وع��ي االبن��اء القْبلية، كلها 
عوام��ل ميكن ان تكون حم�شنة لل�شباب، او جتعل 

ال�شاب يكت�شف �شعفه وبالتايل ي�شهل اإغواوؤه.
واخ��ريا، ميك��ن اأن تك��ون العطل��ة ال�شيفية نعمة 
ونقم��ة: نعم��ة اإذا اأح�شّن��ا ا�شتغالله��ا يف تنمي��ة 
مواه��ب اأطفالنا، وكان لدينا احل���ض بامل�شوؤولية 
لرتبيته��م ال�شليم��ة؛ ونقم��ة اإذا تن�شلن��ا من هذه 
والك�ش��ل  املل��ل  فري�ش��ة  وتركناه��م  امل�شوؤولي��ة 

والعادات ال�شيئة.

لقد جل��اأ الكثري منهم اىل اعم��ال �شاقة كالعّمالة 
او التحمي��ل والتفري��غ او العمل بعرب��ة فيما قام 
اخرون بفتح )جنابر( وحمالت �شغرية اأو مطاعم 
على االر�شفة لبيع الفالفل وال�شاي او املرطبات 
او ال�شجائ��ر والنظارات وال�شاع��ات وغريها، ومل 
ياأب��ه بع�شه��م م��ن اخلّريج��ن ب�شهاداته��م وال 
الفني��ن بخرباته��م بع��د ان حتقق له��م ما حتقق 

ل�شاحب املقامة القردّية حن قال:
باحلمق ادركت املنى ورفلت يف حلل الليايل

احلمق الذي نعني��ه هنا ال يت�شل بهم وباأعمالهم 
ال�رسيف��ة ب��ل بالفو�شى الت��ي باتت علي��ه مدننا 
ب�شبب انعدام االمن والتنظيم وب�شما�رسة التعين 
الذين تخلوا عن اية قيم ان�شانية مقابل الر�شاوى 
والوا�شط��ات وباإهم��ال الكث��ري من دوائ��ر الدولة 

ووزاراتها ملعاجلة ق�شية البطالة.
االن��واع  االف  هج��وم  وبع��د  االر�شف��ة  ا�ش��واق 
م��ن ب�شائ��ع )ال���رسكات � اللكنة( بات��ت حت�شى 
مب�رسوعي��ة ال ح��ق للدول��ة يف منعه��ا، وحقه��ا 
الوحي��د االن يف تنظيمه��ا ال اك��رث، وم��ع ذل��ك 
فان ج��وع املواط��ن العراق��ي الأالف االنواع من 
الب�شائ��ع واحلاجات ال�شغ��رية والتي حرم حتى 
م��ن روؤيته��ا جعله يتب�شع به��ا وان كان بع�شها 
رديئ��ا للغاية فب��ات يغ�ض الطرف ع��ن رداءتها 
ويعج��ب ب�شكله��ا وتغليفه��ا ثم يرميه��ا بعد ايام 
دون اأ�ش��ى الأنها رخي�شة، حاجات على ب�شاطتها 
مل يك��ن الحد احلق يف ا�شترياده��ا ، حاجة مبّية، 

حاجة بربع، حاجة باألف.
بع�شه��م و�ش��ع احدى ه��ذه العب��ارات يف جهاز 
ت�شجيل و)لود �شبيكر( لتعاد اتوماتيكيا با�شتمرار 
وجل�ض ينتظر رزقه، واخرين زرعوا زمالء لهم يف 
زوايا)الب�شطّية( خ�شية ايادي العابثن وال�رّساق.. 
ت�شكي��الت متنوعة من الب�شائ��ع تغري املار بها 
ان ي�ش��رتي والبد ان ي�شرتي فان مل يحتاجها هو 

فزوجته او احد ابناءه او املطبخ او احلمام.
يق��ف )علي املحمداوي( خل��ف ب�شطّية كبرية يف 
ال�شارع ، ويق��ول، اين خريج معهد فّني اال انه يف 
الو�ش��ع الراهن مل تعد ال�شهادة ت�شكل حافزا امام 
م��ا تث��ريه االوراق النقدية من ج��اه كبري يف تلك 
النفو���ض ال�شعيف��ة التي ت�رسف عل��ى التعيينات 
والوظائ��ف العامة، وهذا ا�شط��ّرين اىل ان اتوجه 

اىل هكذا اعمال.

وي�شي��ف علي، للعل��م فان بع�ض تل��ك احلاجات 
ت�ش��اوي اكرث م��ن 250 دينار ولك��ن من اجل ان 

نخلق حالة التنوع يف الب�شطّية.
ويو�ش��ح علي ،  باأنه يج��د �شعوبة يف �رساء هذه 
االأغرا���ض النها يف منطقة واح��دة فاأنها حتتاج 
اىل بحث وتقدي��ر، بع�شها ال طلب عليها فتخ�رس، 
وبع�شه��ا عندما نعود ل�رسائه��ا جندها قد نفذت، 
والبع���ض الثال��ث تتل��ف او تت�رسر م��ن ال�شم�ض، 

املهم العي�شة متي�رسة واحلمد هلل.

وعن تخزين الب�شاعة بن علي ، ن�شعها يف علب 
كارتونّي��ة وناخذها اىل خمزن قريب ا�شتاجرناه 
جماعيا ، و تت��م حرا�شته من قبل �شخ�ض وتكون 

له اأجرته اليومية.
اما)ح�ش��ن ك��رمي( وه��و بائع اخر، ق��ال ، ال يهم 
نوعي��ة العمل فان احلالة والظرف هي التي حتتم 
علين��ا اأي طريق ن�شلك او اأي عمل نتجه اليه، ويف 
النتيج��ة م��ا يقت�شي��ه اأي عم��ل ه��و ان يوفر لنا 
لقم��ة العي�ض الك��رمي وال�رسيف، ونح��ن ما�شون 

م��ن اجل ذلك اله��دف والعون م��ن اهلل، علما بان 
م�شلحتنا تبحث عن التجمعات ال�شّكانية الكثيفة 
يف اال�ش��واق واالماك��ن العام��ة والت��ي ا�شبحت 
م�ش��در خط��ر كبري ب�شب��ب ا�شته��داف املفخخات 

والتفجريات االرهابية لها.
وم��ن ث��م اجتهن��ا اىل ال�شي��د )ناظ��م حم��ودي( 
لن�شاأله، ماذا لو وفرت لك الدولة وظيفة هل ترتك 
هذا العمل؟ فاجابني ب�شوؤال مباغت: وهل ت�شمن 
يل راتبها ان ي�شد االيجار واعالة ا�رسة مكونة من 

اأفراد.. اذا كان االمر كذلك فانا موافق حتما.  7
ام��ا )�شاك��ر حب��وب( وه��و بائ��ع نظ��ارات طبية 
و�شم�شية يف اآن واحد فقد �شالناه عن كيفية البيع 
م��ن دون و�شف��ة طّبية فقال ، الزب��ون الذي يريد 
نظ��ارة طبي��ة ان كان يعرف درجته��ا بالزائد او 
بالناق���ض ي�شتمر يج��رب النظ��ارات كلهن حتى 
يعرث عل��ى ما يري��ح عينيه، علما ب��ان النظارات 
كان��ت بع�رسين ال��ف دينار �شابقا ام��ا االن فهي 

ب�شعر الف وخم�شمائة او الفا دينار. 
يف  �ش��واء  اجلمل��ة(  )�ش��وق  ف��ان  املقاب��ل  ويف 
ال�شورج��ة او ال�شن��ك يف بغ��داد او غريهم��ا، فان 
الب�شائ��ع  ع��ن  البح��ث  امته��ن  التج��ار  بع���ض 

الرخي�شة ذات ال�رسف ال�رسيع والعمر الق�شري.
ورغ��م ان يف االم��ر اه��دار لالم��وال العراقية اىل 
جي��وب �رسكات رديئة وج��دت فر�شتها يف �شوق 
ال مثي��ل ل��ه يف الع��امل، اال ان ان�شغ��ال ال�شب��اب 
وارب��اب اال�رس على االر�شفة يف اعمال م�رسوعة 
و�رسيفة فيه��ا حل موؤقت البد من��ه ريثما تلتفت 
احلكوم��ة اىل تفعي��ل املوؤ�ش�ش��ات املنتج��ة ) يف 
واق��رار حم��ددات  الع��ام واخلا���ض(  القطاع��ن 
نوعي��ة يف اال�شترياد وتطه��ري ق�شية التعين من 

الفا�شدين.
قرب و�شوف.. كل�شي بالف ".. �شعارات تعلق على 
اأب��واب املح��الت واملجمع��ات التي تبي��ع جميع 
االأغرا���ض ب ال��ف دين��ار عراقي وذل��ك لت�شويق 
ب�شاعته��م جل��ذب اأكرب عدد م��ن امل�شرتين كنوع 
من االإغراء باأن املنتج��ات حتقق املعادلة باأنها 
عالي��ة اجلودة، وفى الوقت نف�شه �شعرها رخي�ض 

مقارنة بغريها من االأماكن.
فيما ي��رى ه�شام علي، �شاح��ب اإحدى املحالت، 
اأن ال�ش��وق يت�شع جلمي��ع الزبائ��ن، على اختالف 
اأن  اإىل  باالإ�شاف��ة  االجتماعي��ة،  م�شتوياته��م 
الزبون على درجة م��ن القدرة متكنه من التعرف 
عل��ى درجة جودة املنت��ج وتكلفته، م�شريا اإىل اأن 
ب�شاع��ة يف املح��ل متنوعة امل�ش��ادر واالأ�شعار 

لتتنا�شب مع اجلميع.
واأ�ش��اف ه�شام ، الغ��الء االآن ال يف��رق بن غنى 
وفق��ري، وكل النا���ض مكوية بنار الغ��الء، وهو ما 
يجع��ل من ه��ذه املحالت مرغوبة ج��دا ومتنف�شا 

للجميع ل�رساء م�شتلزمات البيت ب�شعر منا�شب..
بينم��ا نوؤك��د ام فا�ش��ل ، باأنه��ا اعت��ادت �رساءة 
جمي��ع متطلباته��ا املنزلي��ة م��ن ه��ذا املح��الت 

ب�شبب ما توفره من اأ�شعار فى متناول اجلميع.

العطلة الصيفية عندما تكون نقمة..

 أطفال يعيلون عوائلهم لمواجهة متطلبات الحياة

كلشي بـ"ألف" ... بضائع زهيدة تغري المارة وتخلص الشباب من البطالة
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مل ينتظر االف ال�شباب 
العاطلني عن العمل 

معاجلات الدولة لق�شية 
البطالة خا�شة بعد ان 

بات التعيني يف دوائرها 
يخ�شع للكيل بـ )االوراق 

اخل�شراء(، وملا كانت 
الدوالرات قد �شار بع�شها 

من ح�شة املجرمني 
االرهابيني وف�شاد 

االدارات فقد اأ�شبح لزاما 
على املواطنني التفكري يف 
حل �شريف ومقبول الإنقاذ 
ا�شرهم واأنف�شهم من غائلة 

الفو�شى باالأرزاق.
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