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ـناسـبة التـتوفـر لهم الـتغـذية ا
وال الـتـعـلـيم اجليـد ومـعـظـمهم
يـعيشـون في بيئـة صحيـة غير

سليمة).
2. حقّ الـتّـعلـيم :- يـضمن حقّ
الـتّعـلـيم للـطّفـل احلصـول على
تـعـلـيم جيّـد لألطـفـال جمـيـعهم
دون تـفـريـق ويـجب حـفظ حقّ
الــــــطّـــــــفل فـي الــــــذّهـــــــاب إلى
ـــدرســــة واحلــــصـــول عــــلى ا
ـساعدته على ُالئمة  الفُـرَص ا
الــنـــمـــوّ وبــنـــاء مـــســتـــقـــبــله
والـــــــوصـــــــول إلـى كـلّ سُـــــــبُل
الـــتّــــعـــلـــيم بـال تـــفـــريق.(آالف
األطـــفـــال في الـــعـــراق تـــركــوا
مـقاعد الـدراسة ألسبـاب عديدة
ساعدة عوائلهم أهمها العمل 
فـي الـــعــــيـش أو عـــدم تــــمــــكن
عوائلـهم من توفير مـستلزمات
الـدراســة الـتي أصـبـحت تـثـقل
كـاهـلـهم ولـعـدم وجـود قـوانـ
صـارمـة تـمـنع تـسـرب األطـفـال
من الدراسة لذا انتشرت األميّة
بــشـــكل كــبـــيــر في الـــســنــوات
ـستـقبل األخيـرة وهـذا يهـدد 
مـــجــهـــول وغــيــر آمـن ألطــفــال

العراق).
3. حقّ الــغــذاء :  يــضــمن حقّ
الـغـذاء لـلــطّـفل احلـصـول عـلى
طـــعـــامٍ صـــحيّ وكـــافٍ بــشـــكل
يـوميّ ومُــسـتـمــرّ في الـظّـروف
كــلّـهــا حـتّى تــلك الـتي تــشـمل
احلـروب واجملاعـات الـقـاسـية
ويـــــجـب أن يـــــكـــــون الـــــغــــذاء
مــتــوازنــاً ونــظــيــفــاً ويــشــمل
جــمــيع الــعــنــاصــر الــغــذائــيّـة
الضـروريّة لنموّ الـطّفل.(الطفل
الـعــراقي يـعـاني نـقص الـغـذاء
األســـاسي النـــتــــشـــار الـــفـــقـــر
وارتـفـاع مـعـدالته بـشـكل كـبـير
وارتـفاع مـعدالت البـطالـة لعدم
تــوفــيـر فــرص الــعـمل مـن قـبل
الـدولـة لــلـمــواطـنـ ولــلـركـود
ـنـتشـر في البالد االقتـصادي ا
والـــــذي أثـــــر عـــــلـى الـــــقـــــدرة
الشـرائيـة لـلمـواطن بشـكل عام
مـا انعـكس عـلى تـوفيـر الـغذاء
ـــنـــاسب لألطـــفـــال حـــتى في ا
الـظروف الطـبيعـية عالوة على

وأرادت أن تــلـزم جـمــيع الـدول
ّا دفعها باحترامه وتطبيقه 
إلى اعــتـمــاد نـصَّــيْن مُــكـمِّــلَـ
ـيّ حلـــــقـــــوق لإلعـالن الــــــعـــــا
اإلنــسـان مُــخـتــصَّـ بـالــطّـفل
بـعدها اعتُـمِدت اتّفاقـيّة حقوق
الـــطّــفل وتـــضــمّــنت  54مــادّةً
تـوضّح بــالـتّـفــاصـيل احلـقـوق
االقـتــصـاديّــة واالجـتــمـاعــيّـة
والـــثـــقـــافـــيّـــة لألطـــفـــال وفي
الــثـاني مـن شـهــر أيـلــول لـعـام
 1990أصــبح الــنصُّ مُـعــاهـدةً

دوليّةً دخلت حيّز التّنفيذ.
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تـضمّنت اتفـاقيّة حـقوق الطّفل
أربـعـاً وخـمـسـ مـادّةً تـضـمن
حــقـــوق الــطّــفـل في مــخـــتــلف
مـــــجــــاالت احلـــــيـــــاة ومن أهمّ
احلــقـوق الـتي حــفِـظـتــهـا هـذه

االتفاقيّة:
1. حقّ احلــيــاة: ويــشــمل هــذا
احلقّ جُـزأَين أسـاسـيَّـ هـما:
احلقّ في حـمـايـة حـيـاة الـطّفل
مـنذُ الـوالدة واحلقّ في البـقاء
على قـيد احلياة والـنموّ بشكل
مُــنــاسب كـمــا يـشــمل تــعـريف
حقّ احلـياة احلقَّ بـعدم الـقتل;
ّــــا يــــعــــني أنّ عــــلـى الـــدُّول
حـمـايـة األطــفـال من مُـسـبِّـبـات
الــوفـاة جـمـيـعـهــا الـتي تـشـمل
عــدم إخــضــاعِــهم إلى عــقــوبــة
ــارسـات اإلعـدام ومُــحــارَبـة 
قتل األطـفال جـميـعها ويـشمل
حقّ احلـــيـــاة أيـــضـــاً ضـــرورة
ُالئِـمــة لـنـمـوّ تــوفـيـر الــسُّـبُل ا
الــطّــفل والــتــمــتُّع بــالــرّعــايــة
ُـتوازِنة الصـحيّة والـتّغـذية ا
والتّـعـلـيم اجليّـد والـعيش في
بـيـئـة صـحيّـة (الـطـفل الـعراقي
اليــــتــــمــــتـع بــــأبــــسـط حق في
احلــيـاة فـهـو يـتــعـرض يـومـيـاً
ختلف الـطرق النتشار للقـتل 
الـــــسالح خــــارج يــــد الــــدولــــة
ولـــــضـــــعـف احلـــــكــــــومـــــة في
مــحــاسـبــة من يــحـمـل الـسالح
ويــــنـــتـــهـك الـــقـــانـــون,وكــــذلك
التتـوفر لـلطـفل العـراقي أبسط
أنـــواع الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيــة
واجلـــزء األكــبــر من أطـــفــالــنــا

حـــقـــوق الـــطـــفل هي جـــزء من
حقوق االنسان وهي عبارة عن
مــــجـــمـــوعــــة احلـــقــــوق الـــتي
خـصــصت لألطــفـال الــذي تـقلّ
أعــمــارهم عن الــثـامــنـة عــشـرة
سنة ,ولقـد كفلت هـذه احلقوق
جـمــيع الـدســاتـيــر الـســمـاويـة
ا لها من والدولية واالنسانية 
أهمية في نشئة الطفل بصورة
سويـة ليـكـون فرداً صـاحلاً في
اجملـتـمع ولـقـد اهـتـمت جـهـات
دولــيـــة كــثـــيــرة في مـــوضــوع
حــقــوق األطــفـال ومـن أهــمــهـا
تّحدة اجلمـعيّة العامّـة لألُمَم ا
حـــــيث أقـــــرّت فـي عــــام 1959
اتـفــاقــيّـة حــقـوق الــطّــفل الـتي
تـــنُصّ عــلى حــمـــايــة األطــفــال
وحــقــوقــهم بــشــكلٍ غــيـر قــابلٍ
لـــلــتّـــفـــاوض وقـــد اعـــتـــمــدت
اجلـــمـــعـــيّـــة هــذه االتّـــفـــاقـــيّــة
بــاإلجـــمــاع في الــعـــشــرين من
شهر تشرين الثاني عام 1989
وهي أول وثــيـــقــة تـــاريــخـــيّــة
تعـترف بـوجود حـقوق خـاصّة
بـاألطفال ومسـؤوليّة الـبالغ
جتـــاهــهُم. في أعـــقــاب احلــرب
يـة الثـانيـة عانى األطـفال العـا
الـذين خـاضـوا احلـرب تَـبِـعاتٍ
ّـــا دفع األُمَم ســــيّـــئـــةً جــــدّاً 
ُــتَّـحــدة إلى إنــشـاء صــنـدوق ا
خــــــــاصّ بــــــــدعـم األطــــــــفــــــــال
واحتـياجـاتهم عام  1947وهو
مـا سُـمِّي الحـقـاً بـالـيـونـيـسف
ونـــال االعـــتــرافَ الـــدوليّ عــام
 1953وبــــــدأت مــــــنــــــظّــــــمــــــة
الـــيــونــيــسف بــإدراج عــدد من
الـــبـــرامـج حلـــمـــايـــة األطـــفــال
وحــــقـــوقـــهم وفي عـــام 1959
أقــرّت الــيــونـــيــسف اتــفــاقــيّــةً
حلقـوق الطّـفل تضـمّنت عـشرة
مـبـاد حلـقــوقـهم وقـد وقّـعت
عـلـيهـا بـاإلجـماع جـمـيع الدّول
األعـضــاء لـلــجــمـعــيّــة الـعــامّـة
ـتّـحدة والـبـالغ عـددها لألُمَم ا
ثــمــانٍ وســبــعــون دولــةً . بــعـد
يّ حلـقـوق إقــرار اإلعالن الـعــا
ـتّـحـدة اإلنـسـان أرادت األُمَم ا
أن تـــضع مـــيــــثـــاقـــاً حلـــقـــوق
اإلنـسـان يـكون قـابالً لـلـتّنـفـيذ

شبه انعدام البطاقة التموينية
الــتي كــانت تــعـــتــمــد عــلــيــهــا

معظم العوائل الفقيرة).
4. حقّ الــصـحّـة:  يــضـمن حقّ
الصّـحـة للـطّـفل احلصـول على
جــمــيع اخلــدمـــات الــصــحــيّــة
والـتّطـعيـمـات الالزمة لـلحـفاظ
عـلى صـحّـة الـطّـفل اجلـسـديّـة
والـــعـــقـــلـــيّــــة والـــنـــفـــســـيّـــة
واحلصـول على عـنايـة صحـيّة
خـاصّة تُنـاسِب طبيـعة األطفال
الضّـعـيـفة والـهـشّة ومـنـاعـتهم
احملـــــدودة ووقـــــايـــــتـــــهـم من
األمـــراض الــــسّــــاريـــة وغــــيـــر
الـسّاريـة واألمراض الـوراثيّة
وســوء الـتّـغــذيـة وغــيـرهـا من
األمــــراض.(الـــطـــفـل الـــعـــراقي
التــــتـــــوفـــــر له أبـــــسط أنــــواع
اخلدمات الصحية بسبب سوء
أداء الـقطاع الـصحي في الـبلد
نــتـيـجـة سـوء األداء احلـكـومي
وانــتـــشـــار الـــفــســـاد وغـــيــاب
ـشـاريع الـصـحـيـة ومـشـاريع ا
الـتـطويـر للـمنـشـئات الـصحـية
في الـبـلد والـذي جـعل الـقـطاع
الــصـحي من أسـوأ الـقـطـاعـات
واطن بشكل في البلد ماحرم ا
عـام والـطـفل بـشـكل خـاص من
ـنــاسـبـة الـرعــايـة الــصـحـيــة ا
فـــــــأدى ذلـك الـى انـــــــتـــــــشــــــار
األمـــــراض بــــشـــــكـل مــــخـــــيف
وتـــســبب بـــأعــداد كـــبــيــرة من
الــوفــيــات خــاصــة بــالــنــســبـة

لألطفال).
ـــيـــاه : يــضـــمن 5. احلـقّ في ا
ـياه احلـصولَ حقّ الـطّفل في ا
على ميـاه نقـيّة ونظـيفة خـالية
من التلوّث واحلشرات التي قد
تــــنـــــقل األمـــــراض لــــلـــــطّــــفل
واحلـصول عـلى كـمـيّاتٍ كـافـيةٍ
ياه يُمكن الوصول إليها من ا
فـي أيّ وقت. ويُـــعــــدّ احلقّ في
ـيــاه من أهمّ حــقـوق الــطّـفل; ا
يـاه في احلفاظ وذلك ألهمـيّة ا
على صحّة اإلنسان بشكل عامٍّ
ومـــنع اجلـــفـــاف ومُـــســـاعــدة
اجلــــسـم عــــلى أداء وظـــــائــــفه
احلــيـــويّـــة بــشـــكل مُـــتـــكــامل
واحملـافـظـة على نـظـافـة الـطّفل
نع اإلصابة ّـا  الشـخصيّة 
بـاألمـراض الــتي قـد تــنـتُج عن

قلّة النظافة الشخصيّة).
WHÝR  W “«

ة  العـراق يـعاني من أزمـة مـؤ
ـــيـــاه وخـــاصــة في تـــوفـــيـــر ا
الصـاحلـة لـلـشـرب مـنـهـا حيث
تـــعــــاني أغــــلب احملــــافــــظـــات
الـعـراقـيـة عـدم حـصـولهـا عـلى
ـياه الصاحلـة للشرب نـتيجة ا
ـــشـــاريع احلـــديـــثـــة غـــيـــاب ا
لـلــتـصـفـيـة والـتـعـقـيم واخلـزن
والـسـدود وبـالــتـالي فـان أكـثـر
من تأثر بهذه احلالة هم أطفال
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بغداد

الـعراق يـكون اكـثر حـرصا على
اتــقــان عـمــله وبــأفــضل صـورة

والتمسك به .
5- زيـادة ســاعـات الـعـمل الـتي
يعمـلها العامل األجـنبي مقارنة
بــسـاعــات عـمـل الـعــراقي الـذي
يـتـذمـر كـثيـرا ويـنـتـابه نوع من
الــبــطــر في بــعـض األحــيـان او
يــقـــوم بــإضـــاعــة وقت الـــعــمل

وبحجج مختلفة.
6- امـتالك الــعـمـالـة األجــنـبـيـة
الـوافـدة لـلـعـراق مـهـارات اعلى

من نظيرتها العراقية .
7- مـطـالبـة الـعـمـال الـعـراقـي
بـــاســـتـــمـــرار بـــزيـــادة االجـــور
اضــــــافــــــة الـى انــــــهـم غــــــيــــــر
مـنـضـبـط في الـعـمل وكـثـيرو
الــتــغــيب . ان زيــادة االعــتــمـاد
عـلـى الـيـد الــعـامــلـة األجـنــبـيـة
وهـي فـي الـــــــــغـــــــــالـب من دول
آسـيــويـة كــالـهــنـد وسـريـالنـكـا
وبـنغالديش والنـيبال والـفلب
ــــــصــــــريــــــ اضــــــافــــــة الـى ا
والـــســـوريــ والـــلـــبــنـــانـــيــ
والسودانيـ وغيرهم قد ترتب
عــــلــــيــــهـــا جــــمــــلـــة مـن اآلثـــار
االقـتــصـاديـة الـسـلـبـيـة ابـرزهـا
ارتــفــاع مــعـــدل الــبــطــالــة بــ
األيدي العاملـة العراقية خاصة
فـئــة الـشــبـاب. ويـشــيـر تــقـريـر
لــصـــنــدوق الـــنــقـــد الــدولي ان
مــعــدالت الـــبــطـــالــة لـــدى فــئــة
الشباب في العراق بلغ اكثر من
ـئـة  وان مـعـدل الـنـسـاء 40 بـا
خـــارج الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة في
ـئة.  الـعـراق يبـلغ قـرابة 85 بـا
ان تــــزايــــد اعــــداد الـــعــــمــــالـــة
األجـنبـية الرخـيصـة في العراق
ـواطن سـيؤدي الى منـافسة ا
في ســــوق الــــعــــمل احملــــلــــيـــة
واصـبح بــأشــكـال مــخــتــلــفـة  ,
البـنغـاليـون مطـلوبـ بقوة في
ــؤســســات اعــمــال تـــنــظــيـف ا

وتــشـيـر الــتـقـديــرات الى بـلـوغ
ئة. البطالة اكثر من  35 با

ومن األســـبــــاب األخـــرى الـــتي
ادت الى ارتفـاع نسـبة الـبطـالة
في الـعـراق هـو تــدفق الـعـمـالـة
األجـنـبـيـة بـأعـداد كـثيـرة حـيث
جلــــأ الـــكـــثــــيـــر مـن اصـــحـــاب
ــطــاعم والــفــنـادق األســواق وا
ومحطات الـوقود الى تشغيلهم
وتـــفـــضـــيــلـــهم عـــلى الـــعـــمــال
الـــعــراقـــيـــ ولـــعـــدة أســـبــاب

اهمها:-
 1- تــــدني اجـــور الــــعـــامـــلـــ
األجـــــانب حـــــيـث ان الــــعـــــامل
األجــــنــــبـي يــــعــــمل اكــــثــــر من
الــعــراقي ويـعــمل لــيال ونــهـارا
وبــدون اجـازة ويـعــمل سـاعـات
طــويـــلــة مـــقــابل اجـــر الــعــامل

العراقي .
2- تـــفـــرغ الـــعــــامل األجـــنـــبي
لـــلــعــمـل بــشـــكل كــامل دون أي

التزامات مجتمعية اخرى .
3- عـزوف  الـعـمــالـة الـعـراقـيـة
ـــارســـة بـــعض األعـــمــال عن 
وقـــبـــولـــهــا مـن قـــبل الـــعـــمــال

األجانب .
4- ان الـعـامل األجنـبي وبـحكم
ـسافة تدني وا ـادي ا وضعه ا
الـــتي قـــطـــعـــهــا مـن بــلـــده الى

يــعـاني الـعـراق بـطــالـة مـزمـنـة
ــاضي ورثـــهــا من تــراكــمــات ا
واسـتفـحلت في ظل احلـكومات
ـتعـاقـبـة بـعد  ,2003وحسب ا
احــــصـــائـــيــــات وزارة الـــعـــمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة فــإن
مــعــدالت الـبــطــالـة في الــعـراق
بـــلــغت مـــلــيـــونــاً و  200 ألف
عـاطل عن الـعمـل ( والرقم اكـثر
من ذلك)  ,والــكـثــيــر مـنــهم من
حــمـلـة الــشـهـادات اجلــامـعـيـة,
وقــد ازدادت الــبـــطــالــة بــشــكل
مـلحـوظ في العـراق بعد 2003
 ,ولـم تـــضـع كل احلــــكــــومـــات
ـــــتــــعـــــاقـــــبــــة بـــــعــــد 2003 ا
ـــعـــاجلــات واحلـــلـــول لـــهــذه ا
الـظــاهـرة حــيث وقـفـت عـاجـزة
امــامـهـا  ,بل بـالــعـكس ازدادت
ـا زاد في نسـبة مـعدالتـها . و
الــبــطــالــة في الــعــراق اإلغـراق
الـسلـعي  بسـبب دخول كـميات
ـنـتـجـات كـثــيـرة من الـسـلـع وا
اخملــتـلــفـة الــرخـيــصـة الــسـعـر
نتجات احمللية والتي تنافس ا
حـــيث عـــمـــلت عـــلى جتـــمـــيـــد
ــعــامل واغـالقــهـا ــصــانع وا ا
وتــسـريح عــمـالــهـا لــعـدم قـدرة
مـــنــتــجــاتـــهــا عــلى مـــنــافــســة
ستوردة الرخيصة. البضاعة ا

لديهم اجازات او تصاريح عمل
عـــلـــمــا ان االجـــازة تـــصــدر من
وزيـر الــعـمل حـصــرا وبـالـتـالي
فـإن كـافــة الـعــمـال األجـانب في
الــعــراق واصــحــاب الــعــمل هم
مـخـالـفـ لـلـقـانـون وال شـرعـية
لـهم . وقد سبـق جمللس الوزراء
ان اصـدر قرارا خـاصـا بتـنـظيم
العـمل لألجانب فـي البالد حمل
الــرقم   (130) يــلــزم اصــحــاب
الــشــركـات واربــاب الــعــمل بـأن
ئة تكون نسبة العراقي 50 با
ب العامل على األقل من اجل
توفـير فـرص عمل لـلشـباب وان
الـقـرار يـعــطي احلق لـلـشـركـات
األجـنـبــيـة الـعـامـلـة في الـعـراق
بـأن تـسـتـجـلب الف عـامـل كـحد
اقـصى لــكن بـعـضــهـا اصـبـحت
تـتـحـايل عـلى الـقـانـون وجتـلب
اعـــدادا كـــبـــيــرة قـــد تـــصل الى
خـــمـــســـة االف عــــامل اجـــنـــبي
وتـقــوم بـتـوزيـعــهم في الـسـوق
الــعــراقي بــاالتـــفــاق مع بــعض
ـكاتب اخلاصة ,وهو اصحاب ا
ــسـؤولـ عن ذلك مــا يـعـرض ا
الية وتـرحيل العمالة للغـرامة ا
الــفــائـضــة . ويــعــتــبــر تـرحــيل
الـعــمـالــة األجـنــبـيــة الـفــائـضـة
خـــطــوة تـــصب فـي مــصـــلـــحــة
الـعـامل الـعـراقي وتـسـاعـد على
خـــلق فــرص عــمل جــديــدة بــ
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ومـن الـضروري فـي هـذا اجملال
تأسيس نقابـات عمالية لضمان
حـقــوق الـعـمـال الــعـراقـيـ مع
وضع ضــوابط لــتـــنــظــيم عــمل
الــعــمــال األجـــانب في الــعــراق
ومـراقبتـها والزام اربـاب العمل
بـعـدم تـشغـيل الـعـمـال األجانب
اال بـــعــد اســـتـــكـــمــال اوراقـــهم
الــرســمــيـة اخلــاصــة بــاإلقــامـة
واجــازة الــعـــمل داخل الــعــراق

وكذلـك ضرورة حتـديـد سـاعات
عـمــلـهم وايـام الــعـطل وضـمـان

حقوقهم . 
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وكـــــــذلـك الـــــــزام الـــــــشـــــــركــــــات
االستـثمـارية الـعامـلة في الـعراق
عـــلى تــــشـــغــــيل نــــصف األيـــدي
العـاملة الـعراقـية في مـشاريـعها.
ـزمـنـة الـتي يـعاني ان الـبـطـالـة ا
مـنـهـا الـعـراق من الـصـعب حـلـها
دون تدخل الـدولة وبشـكل مباشر
وفـعــال عن طـريق تــقـنــ ادخـال
الــعـمـالــة األجـنــبـيــة الى الـعـراق
ووضـع حـــد لـــســــيـــاســـة اغـــراق
ـسـتوردة , ـنـتـجـات ا الـسـوق بـا
وتـفـعـيل الـقـطـاعـات االقـتـصـادية
مـن صـــــنـــــاعـــــة وزراعـــــة ونـــــقل
وسـيــاحــة وتـعــدين وغـيــرهـا من
اجل امــتـصـاص األيـدي الـعـامـلـة
الــعـاطــلـة عن الـعــمل مع ضـرورة
الـتــعـاون بــ الــقـطــاعـ الــعـام
واخلـاص ودعم الـقـطـاع اخلـاص
لــلــقـــضــاء عــلى الــبـــطــالــة الــتي
ـستـحيل ارتفـعت نسـبـتهـا فمن ا
عـــلـى الــــقـــطــــاع الــــعــــام وحـــده
اســتــيــعــاب الــعــدد الــكــبــيــر من
الـعــاطـلـ ,وضــرورة مــكــافــحــة
الـبـطـالة بـاعـتـبـارهـا من األهداف
الـرئـيـسـة للـسـيـاسة االقـتـصـادية
واعــطــاء األولــويــة الى الــبــرامج
االسـتثـماريـة والى خلق احلـوافز
لـلمـناطق والـقطـاعات الـتي عانت
الــتـمــيــيـز والــعـمل عــلى تــنـمــيـة
ــوارد الـــبــشـــريــة ورفـع كــفــاءة ا
الـعامـلـ عـبـر االرتـقـاء بـالـنـظام
الـتـعـلـيـمي ووضع بـرامج إلعـادة
ــســتــمـرة الــتـأهــيل والــتــدريب ا
واشــاعـة اســتــخــدام الـتــقــنــيـات
احلديثة وتشجيع البحث العلمي
ـوارد واالبــتــكــار وتــخــصـيـص ا
ـالـيــة الالزمـة لـذلك مع ضـرورة ا
تـــوظـــيف الــعـــوائـــد الــنـــفــطـــيــة

ألغراض االستثمار والتنمية .

احلـكـومـيـة واخلـاصـة  ,بـيـنـمـا
تــفــضل الــشــركــات الــتــجــاريـة
طاعم السوري واللبناني وا
اصـحـاب اخلــبـرة وخــاصـة في

طاعم .  ا
‰ušœ  ULÝ

تــقـدر االحـصــائـيـات الــرسـمـيـة
لـــــوزارة الـــــعــــمـل والـــــشــــؤون
االجـتـمـاعـية تـسـجـيل  اكـثر من
مــــائـــة الف عـــامـل اجـــنـــبي في
الـــعــراق صـــادرة لـــهـم ســـمــات
2017 دخــــــــول خـالل عـــــــــامي 
و  2018غالـبيـتهم يـعمـلون في
الـقطـاع اخلاص مـقابل  13ألف
عــــــامـل عـــــراقـي فــــــقط ضــــــمن
الــشـركــات الـتـي مـنــحت اجـازة
عــمـل.  ويــرى الــبــعض ان هــذا
الـرقم الـرسـمي غــيـر دقـيق فـهم
اكــــثـــر من ذلك  وبـــحـــدود 200
ألف شـــخـص من جـــنــــســـيـــات
مختلفة عـربية وغير عربية  في
ظل غـياب الـضـوابط الـقانـونـية
التي تـنظم دخولـهم الى العراق
. وبـسـبب تـفـشي الـبـطـالـة  ب
العـراقي والسيمـا ب الشباب
اخلـــريـــجــ  ,فــــقــــد شــــهــــدت
دن العراقية العاصمة ومراكز ا
اخملتـلفـة تظـاهرات احـتجـاجية
غـاضـبة مـطـالبـة بـتوفـيـر فرص
الـــعــمل لــلـــعــاطــلـــ وحتــقــيق
العـدالـة االجـتمـاعـيـة ومكـافـحة
الـفـسـاد بكـافـة اشـكـالـه واجراء
االصـالحــــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة
الشـاملة .  ويالحظ القـانونيون
ان كـثـيــرا من الـعــمـال األجـانب
في الـعـراق يــواجـهـون مـشـكـلـة
عدم شرعيـة اقامتهم في العراق
ما يـجـعل حركـتـهم خارج مـكان
الــعـــمل مــعــدومــة  ,حــيث دخل
جـــــمــــيـــــعـــــهم الـــــبالد من دون
تـــــــصــــــاريح عـــــــمل ومـن خالل
تــأشـيـرات ســيـاحـيــة فـقط وهم
يعملـون خارج الضوابط وليس
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الـــعـــراق مــا أدى الـى اصـــابــة
ــخـتــلف أنـواع اآلالف مـنــهم 
األمــــراض والــــتـي تــــســــبــــبت

بوفيات كثيرة ).
6. حقّ الــهــويّـة:  يــضــمن حقّ
الـــهــويّـــة لـــلـــطّـــفل االعـــتــراف
بوجوده بوصفه كياناً مُستقِالً
ـنحه هذا احلقّ وذا وجود و
الـتــمـتُّعَ بـبـاقي حــقـوقه كـامـلـة
كــــــــفـــــــــرد مُـــــــــســــــــتـــــــــقـلٍّ في
اجملـتــمع.(الـطــفل الــعـراقي في
هذا اجملال حاصل على الهوية
الـرسـمـيــة فـقط دون احلـصـول
ـتـرتـبـة عـلـيـها عـلى احلـقوق ا
كـفرد في اجملـتمع حـيث يعاني
من نقص في كل احلـقوق التي
مـنـحتـهـا له الـقـوانـ الـدولـية
ويـــعــاني من اهــمــال حــكــومي

واضح).
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7. حقّ احلــريّــة : يــضــمن حقّ
احلـريّة لـلـطّفل الـتـمتُّع بـأنواع
ُــعــطـاة لــلــبـالــغـ احلُــريّـات ا
كـلّـهـا; فمِن حقّ الـطّـفل الـتـمتُّع
بـــحــريّـــة الــتّـــفــكـــيــر وحـــريّــة
الــتّـعــبــيــر عن أفـكــاره وحــريّـة
تكـوين التـجمُّـعات واالشـتراك
في الـــنّــقـــاشــات اجلـــمــاعـــيّــة
ُـشارَكـة في مُـجتَـمـعات ذات وا
أهــداف مُـحـدَّدة وحـريّـة تـبـنّي
األفـــكــــار والـــقَـــنــــاعـــات الـــتي
يُفـضّلها الطّـفل وحريّة الوعي
ُــرتــبــطــة بــوجــود ـــبــاد ا وا
الـطّـفـل وفـلـسـفــته في احلـيـاة
وحـريّة الدّين واخـتيار الـدّيانة
الــتي يُـريــدهـا الــطّـفل.(يــعـاني
الـــــطـــــفل الـــــعـــــراقي فـي هــــذا
اخلصوص بغ واضح وكبير
تـلك احلـريـة الكـافـية حـيث ال
لــلــتــعــبــيــر عن الــرأي وتــبــني
األفـكـار نــتـيــجـة الـضــغـوطـات
والتقييدات احلكومية ونتيجة
األعـراف الـدينـيـة والـعشـائـرية
ــــذهــــبــــيـــــة الــــتي فــــرضت وا
ســـطـــوتــــهـــا عـــلـى الـــســـاحـــة
الـــعــراقـــيــة بــشـــكل واضح مــا
جعـلت الـطـفل الـعـراق منـغـلـقاً
ومــتـخـوفـاً من االشـهـار بـآرائه
وأفكـاره خوفـاً من هـذه القـيود

والضغوطات الكبيرة) .
8. حقّ احلـمـايـة : يـضـمن حقّ
احلـــمــايـــة لـــلــطّـــفل حـــمـــايــته
جــســديّــاً وصــحــيــاً ونــفــســيـاً
وعـقلـيـاً واجتـماعـيـاً  وحمـاية
حــقــوقه عن طــريق حِــفظ حــقّه
في االزدهــــار بــــوصـــفـه جـــزءاً
مهمّاً في اجملـتمع ويشمل هذا
احلق جـزئـ رئـيـسـيّـ هـما:
الــقـرارات الــتي يــتمّ اتّـخــاذهـا
ويـجب أن تَأخُذ بـع االعـتبار
ــصـــلــحــة الـــعُــلـــيــا لــلـــطّــفل ا
ومـســتـقـبـلـه وكـذلك الـقـرارات
الـتي يــتمّ اتّـخـاذهــا نـيـابـةً عن

الــــطّـــــفل ويـــــجب أن تـــــضــــمن
حـصوله عـلى حقـوقه ولتـطبيق
حقّ حماية الطّفل يجب ضمان
وجـــوده فـي بـــيـــئـــة عـــائـــلـــيّـــة
صــحـيّـة ودولــة آمـنــة تـوفّـر له
نـظامَ حـمـايـةٍ شامل.( مـايـحدث
لــلـطــفل الــعـراق فـي هـذا احلق
هـو أمر مـؤلم جـداً حـيث غـياب
احلماية احلقيقية من احلكومة
لـــلـــطــفـل الــعـــراقي فـي مــعـــظم
اجلوانب حيث ال تـوجد قوان
صارمـة تضـمن للـطفل الـعراقي
الـزامية الـتعليم وتـوفير الـبيئة
ـنـاسـبـة والـتـغـذيـة الـصـحـيـة ا
اء الـصالح للشرب نـاسبة وا ا
والتـــــوجـــــد قـــــوانــــ تـــــمـــــنع
اســتــخـدامـه في أعــمــال تــفـوق
طـاقـتـه اجلـسـديـة حـيث نالحظ
آالف أطفالنا وهم بعمر الزهور
ـدارس وانـخـرطوا قد غـادروا ا
بأعـمال شـاقـة ترهق أجـسادهم
الطـرية مـجـبرين عـلى مسـاعدة
عوائـلهم الـفقـيرة في احلـصول
عــلى لــقــمــة الــعـيـش واحلـديث
يـطـول في سـرد مـعـانـاة الـطـفل
الـعــراقي).مـا أردت في مـقـالـتي
هــذه أن أسـطــر بـنــود اتـفــاقـيـة
دولـية يـستطـيع أي شخص من
الـــبــحث عــنـــهــا بــدقـــائق عــبــر
الـكــوكل ويــطـلع عــلــيـهــا ولـكن
ـقالـة على أردت أن أضع هـذه ا
طــاولـــة احلــكــومــة الـــعــراقــيــة
ان الـعراقي وأذكرهم بها والبر
وبـــبــنـــودهــا وأذكـــرهم بــوضع
الـطفل الـعراقي ومـدى ماحصل
عـلـيه من غـ كبـيـر في كل حق
من هــــذه احلـــــقــــوق وأذكــــرهم
بــواجـبــهم الــوطـني والــشـرعي
واالنساني جتـاه أطفال العراق
ـــســـتـــقـــبل الـــذين هم عـــمـــاد ا
وأطـــلب مـــنــهـم أن يــتـــنـــاســوا
خـالفـــــاتــــهـم الـــــســــيـــــاســـــيــــة
ومصاحلهم احلزبية والدنيوية
قـــلـــيـالً ويـــعـــمـــلـــوا بــأي وازع
يـختـارونه سـواء كان ديـنـياً أو
وطـنـيـاً أو انـسـانـيـاً في تـقـلـيل
مـعـانـاة أطــفـالـنـا والـعـمل عـلى
تـــوفـــيـــر هـــذه احلــقـــوق الـــتي
كفـلـتـها كـل الدسـاتـيـر الكـونـية
شروع وليس منّة وهي حقهم ا
من أحـــد ونـــدائي هـــذا أطــلـــقه
بلـسان كل طـفل عراقي حُرم من
بـراءة طــفـولــته وعــانى اجلـوع
ــــــــــاء ـــــــــــرض ونـــــــــــقـص ا وا
واخلـدمـات وحُـرم من الــتـعـلـيم
بـسـبب أداء الـكــتل الـسـيـاسـيـة
ـتـصدرة لـلمـشـهد الـسـياسي, ا
فــهل ســتــســتــجــيب احلــكــومـة
ــان? وهل ســيــضــمـدون والــبــر
جــــراحــــات فـــلــــذات أكـــبــــادنـــا
ويـــــقـــــلـــــلـــــون مـن آالمـــــهم? أم
سيستمر الوضع كما هو عليه?
{ سفير النوايا احلسنة
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ـفـاجـأة ...صــوت رزين يـأتي عـبــر الـهـاتف: مـعك كـانـت ا
السكـرتيـر اخلاص لـرئيس مجـلس الوزراء. والـرئيس قرأ
مــقـالــتك بــشـأن الــفــسـاد وهــو يـريــد ان يــتـعــرف الـيك 
ويـنــاقش افـكــارهــا مـعك مــبـاشــرة وقــد اعـددنــا لك غـدا
مــوعـدا خـاصــا مع الـرئـيـس حـسب طـلــبه وهـو يـنــتـظـرك
السـاعة اخلامسة مسـاء. وستأتيك سيـارة خاصة الساعة
الـرابــعـة لــلـبـيت لــتـنــقـلك الى مــجـلس الـوزراء.            
ـة بسـهولـة لكن األمـور عنـدي أصبحـت أكثر ـكا انـتهت ا
صعـوبة مـا ب فـرحة الـلقـاء وتشـتت األفكـار وتأويالت
ـستـقـبل ألنـني اعرف ان رتـقب واخلـوف من ا احلـدث ا
كن فـهمهـا بسـهولـة وعليك مزاج الـقادة في اوطـاننـا ال 
ـصــائب الـكــارثـيــة او االنـفـراج تــوقع مـا ال تــتـوقــعه من ا
اإليــجــابي. وقــد قـرأت مــرة ان أحــد الــقـادة الــعــرب كـان
قالة كـاتب فطلب ان يحضـر امامه ليكرمه لكن معـجبا 
بـعد نـصف ساعة من الـنقـاش طلب من مسـاعديه وضعه
في سـجن انـفـرادي ألن مـزاجه انـقـلب فـجـأة جملـرد كـلـمة
قـالـها الـكـاتب لم تـعـجب احلـاكم.  كـان اللـيل قـبل الـلـقاء
تـناقضـة ووضع االستراتيـجيات ماذا لـيال من األفكار ا
أقـــول له ومـــاذا ســـيـــقـــول لي ومـــاذا اطــــلب مـــنه وهل
ــثـقف ـنــحــني الـفــرصـة ان انــقل له مــعـانــاة الــنـاس وا
فكر وهل اطلب منه ان يعيد نظام التقاعد الذي يقسم وا
الـعـراقي الى صـنـفـ صـنف مـا قـبل  2014 وصـنف مـا
بـعدها وكـيف نعيـد علماء الـبلد الى وطـنهم وكيف جنعل
ـسـتنـقـعات? ـزابل وا مدنـنـا زاهـية بـالـزرع والـورود ال با
واطـنة. وبدون وتمـنيـات ال آخر لـها في قـاموس الـوطن وا
مـقـدمـات وتـوصــيـفـات كـنت في الـيــوم الـتـالي في مـكـتب
ـهــدي ومـا شــاهــدته من بــحـبــوبـة احلــيـاة عـادل عــبــد ا
ومظاهـر البهرجة وطـريقة العيش داخل القـصر جعلتني
في دهشة ال توصف وعرفت سر حب السلطة والتشبث
بـهـا ألكثـر من دورة وايـقـنت ان من حق رجـال السـيـاسة
ان تـكـون لـهم صـراعــاتـهم الـيـومـيــة ومـعـاركـهم من اجل
الــسـلـطــة. وقـلت فـي نـفـسـي مـعـاتــبـا: مــالك يـارجل وانت
ــؤتــمــرات حتــمل شــهــادة عــلــيــا واســـمك حــاضــر في ا
واجملالت الــعــلــمــيـة ومـع ذلك لم تــســتـطـع ان حتـجــز لك
مـقعـدا سـيـاسـيـا في هذا الـقـصـر اجلـمـيل رغم ان الذي
ـهن وبــعـضـهم ـتـهـن ابـسط ا جـلس هــنـا وهـنــاك كـان 
مـارس احلـرام بـالـتـزويـر واخلـداع ومـازال سـعـيـدا بـهـا!
فاجأة الثانية انني رأيت رئيس الوزراء قادما من كانت ا
غــرفـته الـى مـكــتب ســكـرتــيـره وهــو يــرحب بي تــرحـيــبـا
ـسك داظــعـا ويــصـحــبــني الى غـرفــته اخلــاصـة وهــو 
بيـدي مـحـاوال أن يرفع احلـواجـز النـفـسيـة ويـكسـر قـيد
ـعروفة وهو يقول لي اهال في بيتك يا راسم الرسمية ا ا
دكتور. وبدأ يسأل أسئلة شخصية محاوال جعل اجللسة
ذات طابع غـيـر رسمي. وأردف قـائال: أنا اتـابع مـا يكـتبه
الـكـتـاب وانــا احـتـرم أفـكـارهم ويـهــمـني االسـتـمـاع لـهم
مبـاشرة وهذا مـا جعـلني اليـوم انا اناقـش معك ما تـفكر
به احلـكـومة خلالص الـبلـد من مـشكالت كـثـيرة كـالفـساد
اء ألنني ال اخفيك قد ورثت والفقر والبطالة والكهرباء وا
مشكالت مـعقدة ومركبة عـمرها أكثر من ربع قرن في كل
ـيــادين حـتى اشــعـر الــيـوم انـنـي في مـوقف ال يــحـسـد ا
علـيه. وأتمنى مـنك ومن الكتاب اآلخـرين أن يأخذوا هذا
ــا يـقـول ومــتـفـائال االمــر في كـتـابــاتـهم. كــنت مـسـرورا 
ـسـتقـبل الـقريب فـهـناك خـطة كثـيـرا وهو يـحـدثني عن ا
جلـعل الـعـراق يـتألأل بـاألنـوار بدون انـقـطـاع خالل أشـهر
ال فـقودة مـن سراق ا قلـيلـة واعادة مـليـارات  الشـعب ا
العـام ومحـاكمـتهم عـلنـية امام الـشعب ومـنح كل عراقي
ارضا حـسب مدينته وتـعي الشـباب في وظائف جديدة
وسحب الـسالح من اجلـميع بـدون اسـتثـناء ورفع رواتب
ـتـقاعـدين في قـانـون واحـد ولـيس قـانـونـ وجـعل مدن ا
الـعــراق أجـمل من دبي بــنـافـورتـهــا وزرعـهـا وريـاحــيـنـهـا
وجــعل اجلـواز وإعــادة اسـتــقاللــيـة الــعـراق  وبـهــجـتــهـا 
ـواطـنــة الـعــراقـيـة وجــعل ا ــيـا  الــعـراقي الــرقم األول عـا
واطن بـحـيث جنـعل ا ـيـة لـلـسعـادة والـرفـاهيـة  مـاركـة عا
شـعاره امام اال : عراقـي وأفتخر . كـنت اشعر بـالفخر
وأنــا اســتـمع لـه وأمـني الــنــفس بـأن الــعــراقي سـيــطـوي
سنـوات القـهر والفـقر والفـوضى الى النـهايـة ليبـدأ أياما
مشـرقة في عهد الرئـيس اجلديد وكنت أكـثر سعادة وهو
يقدم لي طابو السكن اجلديد كهدية لكنني فجأة تصببت
عـرقـا حتى تـبـلـلت جـمـيع مالبـسي والتـصـقت بـجـسدي 
وشـعـرت أنى كـالـغـريق يـحـاول الـنـجاة مـن بـ األمواج 
ومـا بـ احلـلـم اجلـمـيل واالسـتـيـقـاظ احلـزين ومـحـاولـة
العودة للحلم بع واحدة الستالم الطابو اجلديد اختفى
كل شيء ولم تــعــد اال صــورة زوجــتي امــامي  ومــنــظـر
بـيـتـي وقـد حتـول الى بــحـيــرة من جـراء سـيــول االمـطـار.
أغــمـضت عــيـني في حـزن شــديـد وانـا أصــرخ بـقـوة في

الظالم الدامس: انه الطوفان الكبير أيها الرئيس!

شهق الناس


