
اقرتبللت ال�سللاعة مللن العا�للرة ليللا والطق�س 
يتحللرك نحو الللرودة، ولكن هللذا مل يثِن عزم 
�سللبي �سللغري يدعى "باقر" وهللو يتابع عمله 
بن�ساط يف بيع الوقود، فهو احد ال�سبية الذين 
ولدوا ليجدوا اأنف�سللهم مطالبني بالعمل لإعالة 
عوائلهللم، برغم انه مل يتعد ال�سللابعة من العمر 
اإل اأن من يراه وي�سمع منطقه يف الكام يعتقد 
لأول وهلللة انه يتحدث اىل �سللاب يف الع�رين 
من عمره!. يقول "حممد " عمري �سللبع �سنوات 
وجنحللت اىل ال�سللف الثللاين البتدائللي، اأعمل 
�سللباحا والتحللق باملدر�سللة ظهللرا لأعود اىل 
العمللل م�سللاء واخ�سلل�س وقللت عودتللي مللن 
املدر�سللة ملراجعللة واجباتللي املدر�سللية ملدة 
�سللاعة لأنطلللق من جديللد اىل م�سللمار العمل 
الللذي ميتللد احيانا يف ف�سللل ال�سلليف اىل ما 
بعد منت�سللف الليللل. و حممد ، هو احللد اأولئك 
ال�سللبية الذين ينت�للرون يف تقاطعات الطرق 
وزواياها، بع�سللهم يبيع الوقللود بينما امتهن 

البع�س الخر بيللع املناديل الورقية واحللوى 
ال�سلليارات،  زجللاج  مل�سللح  القما�للس  وقطللع 
بينمللا كان البخللور واحلرمل من اخت�سللا�س 
الفتيات، ويواجه هوؤلء ممن ي�سللمونهم اطفال 
"ال�سللوارع" اأنواعا خمتلفة من امل�سللاكل مما 
جعل بع�سهم ي�ست�سلللم جلروت ال�سارع بينما 
ا�ر البع�س الآخر على التعلم رغم كل �سلليء. 
يف احللد التقاطعللات كان يقللف "ليللث " ابللن 
العا�للرة وهللو يحمل قطعللة قما�س ويتو�سللل 
لأحللد ا�سللحاب ال�سلليارات ان ي�سللرتيها منلله، 
فنهره الرجل ب�سدة ومل يثِن ذلك من عزم "ليث 
" الللذي راح يبحث عللن اخرين يقنعهم ب�راء 
ب�ساعته الب�سلليطة، وبعد ان باع قطعتني كان 
الفللرح يبدو عليلله ظاهرا فعر�سللنا عليه �راء 
احدى القطع مقابل احلديث عن عمله وحياته.

 وجدت نف�سي يف ال�سارع
فقللال ل اأعلللم متللى بللداأت العمل، فقللد وجدت 
نف�سللي يف ال�سللارع احمللل قطعا مللن القما�س 

تللارة وات�سللول تللارة اخللرى وابيللع املناديللل 
الورقيللة مرة ثالثة، وكل هذا كي اح�سللل على 
بع�للس املللال الذي قد يفي ل�سللد رمللق اخوتي 
ووالدتللي الرملة وانللا الولد الثالث بني �سللتة 

اخوة، اثنان منهم اكر مني يعمان اي�سا.
اما عن الدرا�سة فتحدث "ليث " قائا: درا�ستي 
مل اتخللَل عنها كوين اطمح اىل اكمالها ب�سللتى 
الطللرق، كللي اخللرج مللن الواقللع املريللر الذي 
اعي�سلله، فانللا مقتنللع متاما بان الدرا�سللة هي 
التللي �سللتجلب يل فر�سللة العمل اجليللدة، لهذا 
فاأنللا حري�س على ال�سللتمرار بها بل احمد اهلل 
على اين من املتميزين يف املدر�سللة ودرجاتي 
جيللدة. اعجبنللي كثللريا ا�للرار هللذا الطفللل.. 
ومتنيللت لو ان هناك من ال�سللباب املدللني من 
ميتلك نف�س ا�راره ، فهل يا ترى تبقى احلاجة 
والعوز هللي احلافز نحو النجللاح؟، وملاذا ولد 
اغلللب العظماء وهم فقراء ومل ن�سللمع عن غني 
�سار عظيما ال فيما ندر؟، هل لأن الغني يولد 
ويف فللاه ملعقة مللن الذهب؟، ام لأنه مل يجرب 
ل�سللعة �سللياط الفقر على ظهره الرقيللق؟. فتاة 
اخللرى التحفللت مباب�س ب�سلليطة رثة ولب�سللت 
فللوق راأ�سللها ال�سللغري حجابللا لتعلللن بانهللا 
ملتزمة باأجللواء مدينتها تلك كانت "�سلليماء" 
ذات الثنللي ع�للر ربيعا، والتللي ت�ر على ان 
عملهللا لي�للس عيبللا ول حراما ما دامت ت�سللهم 
يف توفللري لقمة العي�للس لأهلها حيللث تتحدث 
عن جتربتها قائلة:ي�سموننا اطفال "ال�سوارع" 
بينما هناك فرق كبري بني املت�سللولني وبيننا، 
نحن نعللاين منهم المرين ونحللاول ان ندافع 
عللن عملنللا يف ال�سللارع، فنحن ل منلللك مبلغا 
مللن املللال ي�سللاعدنا لفتتاح م�روع �سللغري 
او حمل لذا فا جمال امامنا �سللوى بيع بع�س 
ال�سياء الرخي�سللة التي قد تفي ل�سد متطلبات 
يوم واحد. وفيما يخ�س درا�سللتها وم�ستقبلها 
تقللول" �سلليماء": انللا احر�للس علللى الذهللاب 
اىل املدر�سللة بعد الظهللر، واأعود من املدر�سللة 
لأعمل ع�را و�سللباحا اي�سللا اما يف امل�سللاء 
فاأنا ا�سللتغل الوقت ملذاكرة درو�سللي، انا الن 
يف ال�سللف اخلام�للس وا�سللعى للنجللاح بعد ان 
ر�سللبت يف العام املا�سي ب�سبب �سغوط العمل 

والبيت.
  التحر�س من قبل ال�سباب 

و"�سلليماء"ل تدور يف ال�سللوارع وامنا تفرت�س 
الر�للس لتبيع البخور واحلرمللل وبع�س انواع 
البللذور النباتية وقد جتد يف دكانها الر�سللي 
ال�سغري بع�س اللعاب البا�ستيكية ودبابي�س 
ال�سعر، هي الب�ساعة التي ا�ستطاعت توفريها، 
وت�سكو "�سيماء" من حماربة زماء املهنة لها 
باأخللذ مكانها واحيانللا تقوم القللوات المنية 
باإجبارهللا وزمياتهللا علللى مغللادرة مكانها 
اي�سللا. وتقللول بانها ت�سللطر يف احيان كثرية 

اىل حمل ب�سللاعتها يف �سللندوق خ�سبي تدور 
بلله يف �سللوارع املدينللة، وتتمنللى ال�سللغرية 
"الكبللرية" ان تتمكللن يوما مللن افتتاح حمل 
او اي م�للروع جتل�للس فيه بكرامتهللا دون ان 
تتعر�للس للم�سللاكل. وحللني �سللاألناها ما نوع 
امل�سللاكل؟. اجابت: هي من كل نوع ول �سلليما 
ان البع�للس �سللار يتحر�للس بي بعللد ان كرت 
قليا وانا ل ار�سللى لنف�سللي ان ات�سللاوى باأي 
فتاة تلفظها ال�سوارع، فانا اعمل بكرامتي وما 
�سبب عملي �سللوى الظروف التي قذفت بي اىل 

ال�سارع.
  دور املوؤ�س�سة الرتبوية

هناك اطفال �سلللكوا طرقا اخرى غري املناديل 
ان  ا�سللتطاع  مللن  هنللاك  والوقللود،  الورقيللة 
يح�سللل علللى فر�سللة عمل يف حمل مللا او يف 
�سلليارة مللع �سللائقها ليعمللل يف جمللع الجرة 
او عمللل بع�سللهم يف بيع اخل�ر مع �سللاحب 
املحللل وجميعهللم مهما تعللددت اعمالهم فهم 

ميتلكللون اإرادة حديديللة يف اأن يكونللوا �سلليئا 
بللدل من ان يلجللوؤوا اإىل الطرق امللتوية، ولكن 
يللا ترى مللا دور امل�سللوؤول يف ت�سللجيع هوؤلء 
الطفللال علللى ال�سللتمرار يف الدرا�سللة، وهللل 
عجللزت مديريللة الرتبيللة عللن احت�سللانهم ام 
انها جنحت يف تر�سلليخ حب املدر�سللة لديهم؟. 
عن ظاهللرة الأطفال املت�ربني مللن املدار�س 
يحدثنا ال�سللتاذ "عبد اجلواد حمودي �سلمان" 
م�رف تربوي حيث يقول "اطفال ال�سوارع يف 
العراق ظاهرة لي�سللت جديللدة ال انها غالبا ما 
ت�سللهد منوا ملحوظا مع ازدياد حدة ال�سللائقة 
القت�سللادية وتنتع�س خال موا�سللم الزيارات 
والعيللاد خ�سو�سللا يف املللدن املقد�سللة يف 
الت�سللوق  مناطللق  يف  ويتمركللزون  البللاد، 
وامللام الفنللادق وتقاطللع الطرقللات، يعملون 
يف خمتلللف العمال )احلي ال�سللناعي، غ�سللل 
ال�سلليارات، يف ال�سللواق، وغريهللا(. وي�سلليف 
"�سلللمان" اكللر من %90 من هللذه احلالت 

يف  اطفالهللم  يزجللون  الذيللن  الهللل  �سللببها 
اعمال تهدف اىل جمع املال فقط، ا�سللافة اىل 
الظروف املعي�سللية التي مر بهللا العراق خال 
�سنوات احل�سللار واحلروب دفعت بالأهل ذوي 
الدخل املحدود او معدومي الدخل اىل ت�سللغيل 
اطفالهم، ان هذه الظاهرة ف�سا عن خطورتها 
الجتماعية فاإنها تعك�س �سللورة موؤملة حلياة 
هللوؤلء الطفال، كثري من هوؤلء الطفال الذين 
يعملون مل يرتكوا الدرا�سة لكن اغلبهم مل يفلح 
بالتوفيق بني العمل والدرا�سللة، لي�س غريبا ان 
جتد يف �سللوارع العللراق اطفال يعملللون، لكن 
الغريللب يف هذا البلد الللذي انهكته احلروب ان 
جتد اطفال يذهبون اىل املدر�سللة يف ال�سللباح 
وعنللد الع�للر يجولللون يف ال�سللوارع لبيللع ) 
مناديل التنظيف، م�سح زجاج ال�سيارات، عربة 
لنقللل حاجيللات ال�سللخا�س( هللوؤلء يعينون 
انف�سهم باأنف�سللهم ويتحدون الظروف القا�سية 

و�سط اهمال احلكومة واملجتمع.

اقرتبللت ال�سللاعة مللن العا�للرة ليللا والطق�س 
يتحللرك نحو الللرودة، ولكن هللذا مل يثِن عزم 
�سللبي �سللغري يدعى "باقر" وهللو يتابع عمله 
بن�ساط يف بيع الوقود، فهو احد ال�سبية الذين 
ولدوا ليجدوا اأنف�سللهم مطالبني بالعمل لإعالة 
عوائلهللم، برغم انه مل يتعد ال�سللابعة من العمر 
اإل اأن من يراه وي�سمع منطقه يف الكام يعتقد 
لأول وهلللة انه يتحدث اىل �سللاب يف الع�رين 
من عمره!. يقول "حممد " عمري �سللبع �سنوات 
وجنحللت اىل ال�سللف الثللاين البتدائللي، اأعمل 
�سللباحا والتحللق باملدر�سللة ظهللرا لأعود اىل 
العمللل م�سللاء واخ�سلل�س وقللت عودتللي مللن 
املدر�سللة ملراجعللة واجباتللي املدر�سللية ملدة 
�سللاعة لأنطلللق من جديللد اىل م�سللمار العمل 
الللذي ميتللد احيانا يف ف�سللل ال�سلليف اىل ما 
بعد منت�سللف الليللل. و حممد ، هو احللد اأولئك 
ال�سللبية الذين ينت�للرون يف تقاطعات الطرق 
وزواياها، بع�سللهم يبيع الوقللود بينما امتهن 

البع�س الخر بيللع املناديل الورقية واحللوى 
ال�سلليارات،  زجللاج  مل�سللح  القما�للس  وقطللع 
بينمللا كان البخللور واحلرمل من اخت�سللا�س 
الفتيات، ويواجه هوؤلء ممن ي�سللمونهم اطفال 
"ال�سللوارع" اأنواعا خمتلفة من امل�سللاكل مما 
جعل بع�سهم ي�ست�سلللم جلروت ال�سارع بينما 
ا�ر البع�س الآخر على التعلم رغم كل �سلليء. 
يف احللد التقاطعللات كان يقللف "ليللث " ابللن 
العا�للرة وهللو يحمل قطعللة قما�س ويتو�سللل 
لأحللد ا�سللحاب ال�سلليارات ان ي�سللرتيها منلله، 
فنهره الرجل ب�سدة ومل يثِن ذلك من عزم "ليث 
" الللذي راح يبحث عللن اخرين يقنعهم ب�راء 
ب�ساعته الب�سلليطة، وبعد ان باع قطعتني كان 
الفللرح يبدو عليلله ظاهرا فعر�سللنا عليه �راء 
احدى القطع مقابل احلديث عن عمله وحياته.

 وجدت نف�سي يف ال�سارع
فقللال ل اأعلللم متللى بللداأت العمل، فقللد وجدت 
نف�سللي يف ال�سللارع احمللل قطعا مللن القما�س 

تللارة وات�سللول تللارة اخللرى وابيللع املناديللل 
الورقيللة مرة ثالثة، وكل هذا كي اح�سللل على 
بع�للس املللال الذي قد يفي ل�سللد رمللق اخوتي 
ووالدتللي الرملة وانللا الولد الثالث بني �سللتة 

اخوة، اثنان منهم اكر مني يعمان اي�سا.
اما عن الدرا�سة فتحدث "ليث " قائا: درا�ستي 
مل اتخللَل عنها كوين اطمح اىل اكمالها ب�سللتى 
الطللرق، كللي اخللرج مللن الواقللع املريللر الذي 
اعي�سلله، فانللا مقتنللع متاما بان الدرا�سللة هي 
التللي �سللتجلب يل فر�سللة العمل اجليللدة، لهذا 
فاأنللا حري�س على ال�سللتمرار بها بل احمد اهلل 
على اين من املتميزين يف املدر�سللة ودرجاتي 
جيللدة. اعجبنللي كثللريا ا�للرار هللذا الطفللل.. 
ومتنيللت لو ان هناك من ال�سللباب املدللني من 
ميتلك نف�س ا�راره ، فهل يا ترى تبقى احلاجة 
والعوز هللي احلافز نحو النجللاح؟، وملاذا ولد 
اغلللب العظماء وهم فقراء ومل ن�سللمع عن غني 
�سار عظيما ال فيما ندر؟، هل لأن الغني يولد 
ويف فللاه ملعقة مللن الذهب؟، ام لأنه مل يجرب 
ل�سللعة �سللياط الفقر على ظهره الرقيللق؟. فتاة 
اخللرى التحفللت مباب�س ب�سلليطة رثة ولب�سللت 
فللوق راأ�سللها ال�سللغري حجابللا لتعلللن بانهللا 
ملتزمة باأجللواء مدينتها تلك كانت "�سلليماء" 
ذات الثنللي ع�للر ربيعا، والتللي ت�ر على ان 
عملهللا لي�للس عيبللا ول حراما ما دامت ت�سللهم 
يف توفللري لقمة العي�للس لأهلها حيللث تتحدث 
عن جتربتها قائلة:ي�سموننا اطفال "ال�سوارع" 
بينما هناك فرق كبري بني املت�سللولني وبيننا، 
نحن نعللاين منهم المرين ونحللاول ان ندافع 
عللن عملنللا يف ال�سللارع، فنحن ل منلللك مبلغا 
مللن املللال ي�سللاعدنا لفتتاح م�روع �سللغري 
او حمل لذا فا جمال امامنا �سللوى بيع بع�س 
ال�سياء الرخي�سللة التي قد تفي ل�سد متطلبات 
يوم واحد. وفيما يخ�س درا�سللتها وم�ستقبلها 
تقللول" �سلليماء": انللا احر�للس علللى الذهللاب 
اىل املدر�سللة بعد الظهللر، واأعود من املدر�سللة 
لأعمل ع�را و�سللباحا اي�سللا اما يف امل�سللاء 
فاأنا ا�سللتغل الوقت ملذاكرة درو�سللي، انا الن 
يف ال�سللف اخلام�للس وا�سللعى للنجللاح بعد ان 
ر�سللبت يف العام املا�سي ب�سبب �سغوط العمل 

والبيت.
  التحر�س من قبل ال�سباب 

و"�سلليماء"ل تدور يف ال�سللوارع وامنا تفرت�س 
الر�للس لتبيع البخور واحلرمللل وبع�س انواع 
البللذور النباتية وقد جتد يف دكانها الر�سللي 
ال�سغري بع�س اللعاب البا�ستيكية ودبابي�س 
ال�سعر، هي الب�ساعة التي ا�ستطاعت توفريها، 
وت�سكو "�سيماء" من حماربة زماء املهنة لها 
باأخللذ مكانها واحيانللا تقوم القللوات المنية 
باإجبارهللا وزمياتهللا علللى مغللادرة مكانها 
اي�سللا. وتقللول بانها ت�سللطر يف احيان كثرية 

اىل حمل ب�سللاعتها يف �سللندوق خ�سبي تدور 
بلله يف �سللوارع املدينللة، وتتمنللى ال�سللغرية 
"الكبللرية" ان تتمكللن يوما مللن افتتاح حمل 
او اي م�للروع جتل�للس فيه بكرامتهللا دون ان 
تتعر�للس للم�سللاكل. وحللني �سللاألناها ما نوع 
امل�سللاكل؟. اجابت: هي من كل نوع ول �سلليما 
ان البع�للس �سللار يتحر�للس بي بعللد ان كرت 
قليا وانا ل ار�سللى لنف�سللي ان ات�سللاوى باأي 
فتاة تلفظها ال�سوارع، فانا اعمل بكرامتي وما 
�سبب عملي �سللوى الظروف التي قذفت بي اىل 

ال�سارع.
  دور املوؤ�س�سة الرتبوية

هناك اطفال �سلللكوا طرقا اخرى غري املناديل 
ان  ا�سللتطاع  مللن  هنللاك  والوقللود،  الورقيللة 
يح�سللل علللى فر�سللة عمل يف حمل مللا او يف 
�سلليارة مللع �سللائقها ليعمللل يف جمللع الجرة 
او عمللل بع�سللهم يف بيع اخل�ر مع �سللاحب 
املحللل وجميعهللم مهما تعللددت اعمالهم فهم 

ميتلكللون اإرادة حديديللة يف اأن يكونللوا �سلليئا 
بللدل من ان يلجللوؤوا اإىل الطرق امللتوية، ولكن 
يللا ترى مللا دور امل�سللوؤول يف ت�سللجيع هوؤلء 
الطفللال علللى ال�سللتمرار يف الدرا�سللة، وهللل 
عجللزت مديريللة الرتبيللة عللن احت�سللانهم ام 
انها جنحت يف تر�سلليخ حب املدر�سللة لديهم؟. 
عن ظاهللرة الأطفال املت�ربني مللن املدار�س 
يحدثنا ال�سللتاذ "عبد اجلواد حمودي �سلمان" 
م�رف تربوي حيث يقول "اطفال ال�سوارع يف 
العراق ظاهرة لي�سللت جديللدة ال انها غالبا ما 
ت�سللهد منوا ملحوظا مع ازدياد حدة ال�سللائقة 
القت�سللادية وتنتع�س خال موا�سللم الزيارات 
والعيللاد خ�سو�سللا يف املللدن املقد�سللة يف 
الت�سللوق  مناطللق  يف  ويتمركللزون  البللاد، 
وامللام الفنللادق وتقاطللع الطرقللات، يعملون 
يف خمتلللف العمال )احلي ال�سللناعي، غ�سللل 
ال�سلليارات، يف ال�سللواق، وغريهللا(. وي�سلليف 
"�سلللمان" اكللر من %90 من هللذه احلالت 

يف  اطفالهللم  يزجللون  الذيللن  الهللل  �سللببها 
اعمال تهدف اىل جمع املال فقط، ا�سللافة اىل 
الظروف املعي�سللية التي مر بهللا العراق خال 
�سنوات احل�سللار واحلروب دفعت بالأهل ذوي 
الدخل املحدود او معدومي الدخل اىل ت�سللغيل 
اطفالهم، ان هذه الظاهرة ف�سا عن خطورتها 
الجتماعية فاإنها تعك�س �سللورة موؤملة حلياة 
هللوؤلء الطفال، كثري من هوؤلء الطفال الذين 
يعملون مل يرتكوا الدرا�سة لكن اغلبهم مل يفلح 
بالتوفيق بني العمل والدرا�سللة، لي�س غريبا ان 
جتد يف �سللوارع العللراق اطفال يعملللون، لكن 
الغريللب يف هذا البلد الللذي انهكته احلروب ان 
جتد اطفال يذهبون اىل املدر�سللة يف ال�سللباح 
وعنللد الع�للر يجولللون يف ال�سللوارع لبيللع ) 
مناديل التنظيف، م�سح زجاج ال�سيارات، عربة 
لنقللل حاجيللات ال�سللخا�س( هللوؤلء يعينون 
انف�سهم باأنف�سللهم ويتحدون الظروف القا�سية 

و�سط اهمال احلكومة واملجتمع.

   
اأفواج جديدة  يف طابور البطالة

 واذا علمنللا ان عللدد الطلبللة املتخرجللني من الدرا�سللات 
اجلامعية الأولية يف اجلامعات احلكومية كافة والكليات 
الهليللة وهيئة التعليللم التقني يبلللغ )100848( طالبا 
وطالبللة للعللام الدرا�سللي 2015-2014 بح�سللب تقرير 
اجلهاز املركزي لاإح�سللاء عدا جامعات  اقليم كرد�ستان 
ونينللوى، لعلمنللا حجللم امل�سللكلة الكبرية التللي يواجهها 
هللوؤلء الطللاب وذووهم ، حيللث تنعدم فر�س ح�سللولهم 
علللى عمل وفق مللا يحملونه من �سللهادة جامعيللة اأولية 
.. وت�سللري الح�سللاءات اىل ان هنالللك ارتفاعللًا يف عللدد 
اخلريجللني ما يعنللي ان ن�سللبة البطالة تللزداد طرديًا مع 
الأعللداد الكبرية للخريجللني ..وبرغم الختاف يف حتديد 
ن�سللب البطالة بني اجلهات احلكوميللة التي تعرتف بانها 
ارتفعللت يف عللام 2016 لت�سللل اىل %30 كمللا ذكللرت 
وزارة التخطيللط وبني البنللك الدويل الذي ُت�سللري تقاريره 
اىل ان الن�سللبة تزيد على %50 ، فللان ما ل يختلف عليه 
احد انها ) اأي ن�سبة البطالة ( كبرية جدا يقابله ارتفاع يف 

اأعداد املواطنني الذين يعي�سون حتت خط الِفقر ..
 �سباب �سائعون ..

�سللحك الطالللب �رمد حممد علي )�سلليدلة( الواقف امام 
�سلليارته التللي زّينهللا بالأ�رطة وغطاء راأ�للس اخلريجني 
يف ال�سللارع املقابللل لكليته وانا ا�سللاأله عللن احامه بعد 
التخللرج، قللال ،ب�راحة نحللن يف العراق ل يحللق لنا ان 
نحلللم لن واقعنللا ماأ�سللاوي .. وا�سللاف رمبا انا اف�سللل 
مللن غريي يف جمللال احل�سللول على فر�سللة عمللل حيث 
اأُمار�س اخت�سا�سي يف �سلليدلية لأحد اأقارب والدتي يف 
البلديللات منذ ان كنت يف املرحلة الثالثة. مردفًا: غري ان 
هللذا ل يخفي حقيقللة ما يواجهه املئللات ان مل نقل اآلف 
اخلريجللني الآخريللن .. و�سللاركت تبللارك حممللد زميلهللا 
احلديث لتقول ، انا اأدر�س ال�سيدلة يف كلية اأهلية ق�سطها 
ال�سنوي يتجاوز اخلم�سللة مايني وهو مبلغ لي�س بالقليل 
ول اأتامل احل�سللول على فر�سللة عمل منا�سللبة فاأو�ساع 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية مع حالة التق�سف والزمة 
املاليللة التللي منر بها قل�سللت فر�س التعيللني والدرجات 
الوظيفيللة حتللى يف وزارة ال�سللحة .. م�سلليفة:  رمبللا اذا 
حالفنللي احلللظ اح�سللل علللى عمللل يف م�ست�سللفى اهلللي 
فهللذا النللوع مللن امل�ست�سللفيات يزداد ن�سللبيا علللى عك�س 
امل�س�سللفيات احلكومية التي بقيت من دون بناء م�ست�سفى 
جديد فلم ا�سللمع عن افتتاح م�ست�سللفى حكومي .. وذكرت 
انها كانت ت�سللمع من اهلها ان تعيني خريجي املجموعة 

الطبية مركزيا وم�سمونا �سابقا لكن احلقيقة غري ذلك!!
 الأوىل على دفعتها يف املاج�ستري عاطلة!

امللا ال�سللت ) لللل - ج ( التي طلبت عدم ذكر ا�سللمها فقالت 
،ح�سلللت على �سللهادة املاج�سللتري يف الهند�سة من الكلية 

التقنية الهند�سللية منذ �سللنوات وكنت الوىل على دفعتي 
يف املاج�سللتري وعبثللا حاولت ان اح�سللل علللى عمل يف 
كليللة حكوميللة او اهليللة وبقيللت اتفللرج على �سللهادتي 
ل�سللنوات واحت�ررَّ ..متابعة: وبعد معاناة طويلة ا�ستطعت 
ان اح�سللل على فر�سللة اعطاء حما�رات يف كلية اهلية 
وبغللري اخت�سا�سللي  باجور ب�سلليطة اي مللن دون تعيني 

حتى يف الكلية الهلية 
اجلامعات و�سوق العمل 

يف  املركللزي  القبللول  ان  املتخ�س�سللني  بع�للس  ي�سللري 
اجلامعات يف تو�سع من دون الخذ بطر العتبار احلاجة 
الفعليللة للبلللد لخت�سا�سللات معينة  ا�سللافة اىل هنالك 
غيللاب اجلانب التطبيقي العملللي الذي يفرت�س ان ل يقل 
عن %50 كما هو معمول به يف العامل  وبع�س املناهج 
لعاقللة لهللا مبتطلبللات املجتمللع التي حتر�للس الدول 
خا�سللة املتقدمللة منها على ان تكون متنا�سللبة و�سللوق 
العمل كما  ان هنالك �سللعفا يف القت�سللاد العراقي الذي 
�سللبب خلا يف ال�سللتثمار ناهيك عن ما �سللببه الرهاب 
وعللدم ا�سللتقرار الو�سللاع المنيللة مللن عللزوف بع�للس 
ال�ركات عن العمل يف العراق..  من جانبها اكدت وزارة 
التعليللم العللايل والبحث العلمي ومن خللال كلمة الوزير 
الدكتللور عبللد الللرزاق الغي�سللى يف موؤمتر الطاقللة ببغداد 

انهللا اتخذت اجللراءات لدعللم التميللة امل�سللتدامة وتعزيز 
القت�سللاد العراقللي .. وقال ان الللوزارة وعر منظوماتها 
املتنوعللة قدمللت روؤى متكاملة يف جعللل التعليم العايل 
بللوؤرة مركزية للعلللوم واملعارف ومهللارات اتخاذ القرار 
يف كل �سوؤون احلياة من خال انتاجها القيادات الفكرية 
والعلميللة والداريللة والقت�سللادية القللادرة علللى قيادة 
زمام المور يف خمتلف املوؤ�س�سات ومنها توجيه الزراعة 

لتخاذ الجراءات الازمة لتطوير وت�سللجيع الزراعة غري 
التقليديللة مثللل النباتات ذات ال�سللتخدامات ال�سللناعية 
ول�سيما ال�سناعات الطبية .. وال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه  
وبح�سللب  اراء اغلب املتخ�س�سني ومنهم مازن املو�سلي  
الذي قال: مع كل احرتامنا لراأي الوزير فاأين هو قطاعنا 
الزراعللي او ال�سللناعي القللادر علللى اتخللاذ مثللل هللذه 
الجراءات ؟! فواقع الزراعة وبرغم ما ا�سلليع عن مبادرات 

زراعية متدهور والقطاع ال�سناعي لي�س باأف�سل منه !! 
 خريجو الكليات الن�سانية .. ل عمل !

يف �سللاحة كليللة املاأمون وقف الطالب ابراهيم مرت�سللى 
ق�سللم القانون امام زمائه لي�سللتعر�س لهم فعاليته التي 
اعّدهللا يف حفلللة التخرج وهللو يلب�للس زي حمامي يوؤدي 
دور الدفاع امام القا�سللي اقرتبت منه لأ�سللاأله عن �سللبب 
اختيللاره للقانللون؟ فاأجللاب انه الق�سللم الأوفللر حظاأ يف 
العمل قيا�سللا لبقية اق�سام الكليات الن�سانية وقال ميكن 
ان تعمللل يف متابعات قانونيللة لل�ركات او يف املحاكم 
وغللري ذلك .. وعند ا�ستف�سللار منه عن �سللاعات تدريبه يف 
مكاتب احد املحامني او�سح حتى هذه حتتاج اىل وا�سطة 
ومعرفة خا�سة عند املحامي كما ان  عمل عدد غري قليل 
منهم اي�سللا حمللدود فلي�للس كل حمامي يجنللي ما يكفي 
وي�سللتدرك مع ذلك فهي براأيي اف�سل من غريها ، ا�سافة 
لق�سم املالية واملحا�سبة التي توفر فر�سة عمل كمحا�سب 
معتمللد لجراء احل�سللابات اخلتامية لل�للركات وتقدميها 
لل�ريبللة .. وتقللول الطالبة ن�رين خالد احلا�سلللة على 
�سللهادة يف العلوم ال�سيا�سللية من جامعة بغداد ، ح�رت 
مللع احدى زمياتللي يف الكلية لأخفف عن نف�سللي بع�س 
الوجللع ول اريد ان انغ�س احلفل على زمائي وزمياتي. 
م�ستدركة: لكن احلقيقة مرة فنحن ناأخذ ال�سهادة لنعلقها 
مع �سللورة التخرج لتذكرنا مباأ�سللاتنا ..  وا�سافت خالد: 
تخرجللت منللذ �سللنتني ومل اتللرك مكانللا ال وبحثللت فيه 
عللن عمل حتللى يف مكاتللب ال�سللفر وال�سللياحة ولكن من 
دون جللدوى ول امللل .. متابعللة: كنللا ونحللن يف الكليللة 
نتحدث ب�سللذاجة عن تعييننللا يف وزارة اخلارجية ونحن 
نعلم ا�سللتحالة ذلللك حيث التعيللني فيهللا لأولد واأقارب 
امل�سللوؤولني. م�سلليفة: نطالب ب�سلليء ب�سلليط مللن العدالة 
عند توفر درجات �سللاغرة وان يتم التناف�س ال�ريف بني 
املتقدمني متمنية على وزارة اخلارجية وغريها ان ت�سع 
ن�سبة معقولة للم�ساكني من اخلريجني من عامة ال�سعب !!

  اإدفع دفرتاً و200 األف دولر!
 ولنجلة مهدي ق�سللة اخللرى مع تعيينللات وزارة الرتبية 
وهي خريجة كلية الرتبية حيث تقول ، قدمت كبقية خلق 
اهلل ا�سللبارتي وانللا اأمّنللي النف�للس بالتعيني كمدر�سللة او 
معلمللة جامعية املهم التعيني، ويف باب املديرية العامة 
للرتبية �سحك علّي كل َمن �ساهدين احمل ا�سبارتي وهم 
يقولون ب�سللخرية تريدين وظيفة ؟! املهم مل اح�سللل حتى 
علللى احتيللاط علمللا ان بع�س مللن ُقِبل معدلتلله اأقل من 
معللديل فلجللاأ اهلي اىل احللد القارب فاخرنللا يف بادئ 
المللر بتهيللاأة )80( ورقللة فئللة املئللة دولر فوافقنا ثم 
وقبل ان نقدم ال�سبارة �سعد املبلغ اىل دفرت واخريا اىل 
دفللرت و) 200 ( ورقللة فاعتللذر اقاربنا وقللال ل اريد ان 
اتورط مع هوؤلء فهم يريدون مقدمة واأخ�سى ان ندفع ول 

نح�سل على التعيني !
 

أطفال يجاهدون ما بين لقمة العيش ومواصلة الدراسة
شاءت أقدار الحياة أال تهبهم الراحة..

مع اقتراب انتهاء مشوارهم الجامعي.. هل سيجد الخريجون أرضًا خصبة ألحالمهم
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انتهت قبل ايام احتفاالت 
التخرج لطلبة اجلامعات 
العراقية التي اعتادوا ان 

يقيموها قبل بدء االمتحانات 
النهائية من كل عام درا�سي .. 
يف هذه االحتفاالت الطالبية 
يتفنن الطلبة يف اظهار معامل 
عر�س التخرج �سواء بتزيني 

�سياراتهم او بارتداء املالب�س 
الغريبة وفعاليات متنوعة 

اخرى .. افراحهم ال�سبابية 
كبرية واحالم  وردية  لكنها 

ة وقلق  ال تخلو من غ�سّ
وحرية وت�ساوؤالت تت�سع 

عّما ميكن ان يح�سدوه بعد 
�سنوات درا�سية و�سهادات 

جامعية يعرفون انها �ستعلَّق 
على جدران غرف اال�ستقبال 

لي�س اإال حيث ال جمال 
لفر�س عمل يف وطن ميتلك 

كل امكانات ا�ستيعابهم لو 
كان هنالك ا�ستقرار �سيا�سي 

واأمني ي�سجع اال�ستثمار 
الوطني واالجنبي على 
دخول ال�سوق العراقية 

الواعدة ..
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