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 يف مدينة املوصل ةدراسة حال: القمامة يجامع األحداث
 امحد يوسف امحدم.م. 

 02/7/0222تاريخ القبول:  40/1/0222تاريخ التقديم: 

 ةــــاملقدمـ

قررا  الرنين يوردون  ر  الفتعد القمامة بشتى محتوياتها مصدر رزق كثير من 
وياررد رمررق   ررن الارر ا حررر يينرر  وورردف  رصررة  مرر   أينمررا أكوامهرراالبحررب بررين 

 القمامرررة بمرررا تحويرررم مرررن بالرررك معدنيرررة وبدارررتيكية وزورررا  وحديرررد والع ررر   .العررري 
 .ارغة ه  مواد باب ة ل بيك    الاوقالفالمعدنية 

 األحررردابمع رررن مرررن يعم رررون  ررر  ومرررك القمامرررة هرررن مرررن  أن  والد رررف ل ن رررر 
 .كبين البقاف الموتم األ قرالنين ياعون لتيالية نفقاف  ائدتهن الت  تعد 

ارغررة لررن تكررن معرو ررة  رر  ب رردنا  رر  الاررنواف الف مهنررة ومررك الع رر  اليازيررة 
بررين الماررته كين  األاررواقهررنا الع رر  لررن تكررن متداولررة  رر   أن  الماضررية ربمررا باررب  

لررن توعرر  العوائرر  تررد ك  أحوالهررا  أاررو ال ررروا المعاشررية اررابقاا  رر   أن   ررن   ضرردا 
كان  أنوا هانة ومك المعادن   ى اختدا مه إن  حيب  .لمزاولة هكنا مهنة بأبنائها

إلرررى  نارربة (تاكررةعال) رررا  ررن تخصصررهن بهررا ويال ررق   رريهن  أنررا يخررتب بهررا 
التررر  يال رررق   يهرررا مح يررراا تارررمية  األشررريا  م هرررن  ررر  ومرررك القررردين والمارررته   مرررن 

  يررم نفرر   أال ررقو  ررى الرررغن مررن ووررود هرر    العتاكررة  هررر ويرر  وديررد  (العتيرر )
تعرد نا وردوا ابتصرادية بن رر  .ن من ا ختدا الكبير بين مهنرمغالتامية   ى الر 

لمماراريها ناهير   رن  إ تعتمد   رى ارد ا حتياوراف لري   أخراومهنة  أصحابها
مهنة ومك الع   المعدنية  أن  زاولها أنا  بعمر معين    حين  األص يةالمهنة  أن  
الثامنرررة  أ مرررارهنيتوررراوز    أحررردابالنررراي ون والبدارررتي  يمارارررها  أكيرررا و ارغرررة الف

 رر  العررراق  األحرردابتيرران و الفهررنا مهنررة لكثيررر مررن  أصرربحف شررر  منررن ا حررتد  
 أصررا كا ررة و رر  مدينررة الموصرر  خاصررة نتيوررة ل ركررود ا بتصرراد  الكبيررر الررن  

                                                 
   وامعة الموص / اآلدا / ك ية   ن ا وتماعبان . 
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المتررررد  حيرررب لرررن يكرررن هنرررا  اارررتقرار حترررى  ررر   األمنررر بارررب  الوضرررك المدينرررة 
ا ارررتينا   رررن إلرررى  العمررر  وأربرررا لمحررردف د رررك بأصرررحا  ا األمرررروهرررنا  األارررواق

هرنا المومو راف  أصربحفحتى العاال ين  ن العم   أ دادالعام ين لديهن  ارتفعف 
  بأية واي ة ل حصو    ى االتو إلى  الن  د عهن األمر   وضك ابتصاد  ا   
 .خبرةأو  رأ  ما إلى  هنا المهنة   تحتا  أن  لقمة العي   ضدا  ن 
ارتأا الباحب درااة هنا ال اهرة ومعر ة مابباتها وآثارها     ضو  ما ابق

 .  ى ممارايها
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 األولاملبحث 

 املنهجي للبحث اإلطار

 :مشكلة البحث :أواًل

يكر  األمر نتيوة ل  روا الصعبة الت  يمر بها ب دنا        هد ا حرتد  
وع موضرر)مهررن غريبررة  رر  موتمعنررا العرابرر  مررن بينهررا مهنررة ومررك القمامررة   هرررف
ف التاررمية والبحررب  يهررا  ررن مررواد تصرر ت ل بيررك كفضرردف الررورق حصرر ن  إ (البحررب

 األلمنيررررون)حا وبنرررران  المشررررروباف اليازيررررة والقالررررك البداررررتيكية والمعدنيررررة صرررروال
خاصة ليعراد تصرنيعها  أاواقوغيرها من المواد الماته كة الت  تباع     (ا حوالن

 األحررردابرا يوميررراا  ررردداا مرررن نررر ن  أمرررن المرررألوا  أصررربت قرررد  . ررر  مصرررانك خاصرررة
يبحثرررون  ررر  حاويررراف رمررر  النفايررراف بشرررتى محتوياتهرررا ووررروههن مارررودة مرررن آثرررار 

متاررررخة وأ ررررا رهن اررررودا  ومدباررررهن تكارررروها البقررررة اررررميكة مررررن  أيررررديهنو القمامررررة 
اض والعررردوا بيرررنهن   يررر ربهن بارررب  األمرررر   انتشرررار األنرررواالتررر  ترررزكن  األوارررا 

و التنقيرر   رر  النفايرراف  ررن أ  شرر   يبرراع  ررالكثير مررا يشرري هن هرر أكثررروه هررن ألن 
الفولتهن اعياا ورا  لقمة   تخّ وا  ن  ن ال ع  ال روا   ى التوبا أوبرتهنمنهن 

وهررن غيررر  وأمهررافوآبررا   أارررةلقالررا    كرر  مررنهن أو  مشررردين االعرري   هرر    لياررو 
د  بررادرين   ررى تررأمين لقمررة العرري  لهررن  رر   رر  ال ررروا المعيشررية الصررعبة واليرر

 رائدتهن تعرران   دوار مكتارب  الرردخ  ألن  ألعرر  إلرى  األحرردابلرنل  اضررالر هر    
ن ررررة النرررا  والموتمرررك الاررر بية لالبيعرررة هرررنا المهنرررة وع رررف هررر     أن  قرررر ويبررردو الف

 اآلبررا مررن  اا كثيررر  أن  ويبرردو  .يماراررون  م هررن بعيررداا  ررن منرراالق ارركناهن األحررداب
 .إليها هن أبناعون هنا المهنة  يد  ةممارايخو ون  ن 

 :البحث أهداف :ثانيًا

 .انتشارها وأماكنالتعرا   ى مدا شيوع هنا ال اهرة وحومها  .1
 .مماراتهاإلى  األحدابالت  د عف بعدد من  األابا التعرا   ى  .2
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والصرررررحية التررررر  تتركهرررررا هرررررنا المهنرررررة  ررررر   ا وتما يرررررة اآلثرررررارالتعررررررا   رررررى  .7
  .األحداب

 :البحث أهمية :ثالثًا

  : ها بما يأت منو أمورالبحب    هنا الموضوع    وم ة  ميةأهتكمن 
الررن  ابتضررى ضرررورة  األمررر رر  موتمعنررا  األحرردابشرريوع هررنا ال رراهرة بررين  .1

 .ئة من الموتمكالفهنا إلى  توويم العناية وا هتمان من بب  المعنيين
شررعور الباحررب بمرردا خالررورة هررنا ال رراهرة مررن الناحيررة ا وتما يررة والصررحية  .2

 .وهن يومعون القمامة حدابلأل تموية من خد  مدح والترب

نهرا  راهرة وديردة بررزف بعرد أف الت  تناولف هرنا ال راهرة  اريما و ااب ة الدرا .7
 .احتد  العراق

الح ررو  وياررا د متخررن  القرررار  بإيوررادالتعرررا بدبررة   ررى ال رراهرة ياررمت  ن  إ .4
كرررونهن برررادة  األحرررداب  رررى مارررا دة العوائررر  التررر  تمرررتهن هرررنا المهنرررة ومرررنهن 

وررر  وضرررعهن  ررر  مكرررانهن المنااررر  أتبنرررى الررربدد مرررن  أيرررديهنالماررتقب  و  رررى 
 .خن دورهن المهن    بنا  الموتمكأو 

 :فرضيات البحث :رابعًا

 .حدابهنا   دبة بين مهنة ومك القمامة والنواح  ا وتما ية والصحية لأل .1
 .لهنا المهنة اباألحدة    المدينة ومماراة األمني األوضاعهنا   دبة بين  .2

وممارارتهن لهرنا  األحدابا بتصادية لعوائ  وأار  األوضاعهنا   دبة بين  .7
  .المهنة

 :اآلتية األدواتمت استخدام  :البحث أدوات :خامسًا

ً:المقابلةً:أولًا
أو  آخرروه  حوار لف   ووهاا لووم بين باحب بائن بالمقاب رة وبرين شرخب 

يحرراو  القررائن بالمقاب ررة الحصررو    ررى و ررن الريررق نلرر   آخرررين أشررخابمومو ررة 
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 الردوا كأو  المشرا رأو  األدوارأو  ا تواهافأو  األدوارالمع وماف الت  تعبر  ن 
 .(1)الا و     الماض  والحاضرأو 

محاولررررةا منررررم  األحرررردابالمقاب ررررة الشخصررررية مررررك  أارررر و وارتضررررى الباحررررب 
 .موضوع البحب األحدابل حصو    ى المع وماف بدبة و مق  ن 

 
ًً:المالحظةً:ثانياًا

الباحررب  وااررتخدنالدرااررة  إلغررراضوارري ة هامررة مررن واررائ  ومررك البيانرراف 
مدح رررة ال رررواهر كمرررا تحررردب  (ويقصرررد بالمدح رررة الباررريالة)المدح رررة الباررريالة 

 .(2)ل ضبال الع م  إخضا هات قائياا     رو ها الالبيعية دون 
بمدباررهن الرثررة  وهررن يومعررون القمامررة األحرردابحيررب كرران الباحررب يدحرر  

الباليرررة  ضررردا  رررن مرررا يصررريبهن مرررن ضررررر نفاررر  ومررراد  مرررن وررررا  مرررزاولتهن هرررنا 
  .المهنة

 :منهج البحث :سادسًا

لدراارة الحالرة بعمرق و ردن  األنار  ألنرم ةااتخدن الباحب منهج درااة الحالر
ل موبررا وتحديررد مخت ررا العوامرر  الترر   (ال رراهر أو  الخررارو )ا كتفررا  بالوصررا 

 .(3)ال اهرة أالرااالكشا  ن العدبة الاببية بين أو  الوحدة المدرواة ت ثر   

 :عينة البحث :سابعًا

ورامع  القمامرة ووضرعف موضرك  األحردابتن اختيار اثنتر   شررة حالرة مرن 
  .الدرااة  يما بعد

 :جماالت البحث :ثامنًا

                                                 

حمد     محمد، مقدمة    البحب ا وتما  ، مركز الكت  الثقا ية دار النهضة العربية  (1)
 . 776، ب1337بيروف، 

 بد البااال محمد حان، أصو  البحب ا وتما  ، مكتبة دار التضامن ل البا ة، القاهرة،  (2)
 .712، ب1332

 . 712 بد البااال محمد حان، مصدر اابق، ب (7)



 م.م. امحد يوسف امحد                      األحداث جامعي القمامة: دراسة حالة يف مدينة املوصل

 762 

 .مدينة الموص  موا ا مكانياا ل بحب :الموا  المكان  ل بحب .1
 .القمامة  وامع األحداب :بشر الموا  ال .2

وليايررررة  3/3/2333ترررررة الفالبحررررب مررررن  إورررررا امتررررد  :الموررررا  الزمنرررر  ل بحررررب .7
3/13/2333. 

 :حتديد مفاهيم البحث :تاسعًا

ًالحدث/القمامةً
ًفيًاللغةًً:الحدثً

بعرد  أمررواحد وهو كون الش   لن يكن يقا  حردب  أص الحا  والدا  والثا  
 .(1)الالر  الان .لن يكن والرو  الحدب ن  أ

  .(2)تى وحديب الانالف :الحدب
ً

ً:الحدثًفيًالقانون
الصرريير خررد   ترررة محررددة مررن الررزمن بررد اا )ُ رررا الحرردب  رر  القررانون بأنررم 

 أصربتمن و دتم وحتى ب وغم ان الرشد الت  حددها القانون والت  بعدها يكون بد 
 .(3)(ل ما ولية الكام ة آهدا 

ربرررن  األحررردابمرررن برررانون ر ايرررة  أو ا  ررر  المرررادة كمرررا  ررررا المشررررع العرابررر  
التااعة من  مرا ولرن يرتن الثامنرة  شرر نكرر كران  أتنمن )بأنم  1337( لانة 36)
 :وهو   ى صنفين أنثى أن

 .التااعة من  مرا ولن يتن الخاماة  شر أتنمن  :الصبي
  .(4)الخاماة  شر ولن يتن الثامنة  شر أتنمن  :تىالف

ً:الجتماعيةًالحدثًمنًالناحية
                                                 

لاان العر  المحيال، ل عّدمة ابن من ور، معون ليو   م  ، بدمم العّدمة الشيخ  بد اهلل  (1)
 . 26، ب1355العدي   دراااف العر ، بيروف، المو د األو ، 

حمد بن  ار  بن زكريا، الالبعة األولى، دار إحيا  أ( معون مقايي  ال ية  بن الحاين 2)
 . 532الكت  العربية، بد تاريخ، ب

العقيد احمد محمد كريز، الر اية ا وتما ية لألحداب الوانحين، مالبعة اإلرشاد، دمشق،  (7)
 . 42، ب1333

، وزارة العد ، دار الحرية ل البا ة والنشر، 1337لانة  36بانون ر اية األحداب ربن  (4)
 .6بيداد، العراق، ب



 م0242هـ/4114   ( 75العدد ) –آداب الرافدين  

 767 

هو الصيير منن و دتم حتى يتن نضرووم ا وتمرا   والنفار  وتتكامر  لديرم 
لالبيعررة وضررعم والقرردرة   ررى  الترران أ  معر تررم اإلدرا  ناصررر الرشررد المتمث ررة  رر  

تكييا ا وكم وتصر اتم البقاا لما يحيال بم من  روا بيئتم ا وتما ية ومتال باف 
 .(1)الوابك ا وتما  

 

ً:جراييًللحدثالتعريفًاإل
مررن أتررن التااررعة مررن  :يعرررا الحرردب بأنررم ن  أارتضررى الباحررب ضررمن بحثررم 

  .ن أنثى واتخن ومك القمامة مهنة لمأكان  اا  مرا ولن يتن الثامنة  شر نكر 
 

ً:القمامة
 .الكنااة والومك :الُقمامة
 .(2)  ى البعض بعضمُبمامة البيف ما كُات منم  ألق   :وبا  ال حيان  :ُبمان
 .(3)الكنااة :ُقمامةال

  .(4)الكنااة تومك من البيوف والالرق :الُقمامة
 

ً:للُقمامةًاإلجراييالتعريفً
قرى بهرا ي  ر  حياترم اليوميرة والتر   اإلنارانه  المخ فاف الناتوة  رن نشراال 

 .الاكنية األحيا النا     مزاب  
 

                                                 

يك العرب  المقارن و  ن ا وتماع الم أبو الخير، منير العصرنة، انحراا األحداب    التشر  (1)
 . 21، ب1361، 1والنف  منشأة المعارا، اإلاكندرية، ال

، 1337، المو د الثان   شر، 1337لاان العر ، ابن من ور، دار صادر، بيروف  (2)
 . 225ب

 . 522، ب1337المنود    ال ية العربية، الالبعة الثالثة والعشرون، دار الشرق، بيروف،  (7)
الوايال    ال ية العربية، المو د الثان ، المكتبة الع مية، الهران، اشرا   ى البعم  معون (4)

 . 334 بد الادن هارون،  ، ف، ب
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 املبحث الثاني

 :األحداثدوافع عمل 

 رر  ارروق العمرر  إلررى  األحرردابالترر  تررد ك ب  ررى الرررغن مررن اخررتدا العوامرر  
و قاا لألوضراع ا بتصرادية وا وتما يرة  آخرإلى  ن موتمكمان مبكرة    حياتهن 

التفايراف الن ريرة والتالبيقيرة التر  برد تكرون بواارن هنا  بعض  أن  لك  موتمك َبي َد 
 models of house (األار القرار )وتعد ن رية المياا مشتركة لتفاير ال اهرة  

hold  الن ريررراف التررر  اارررتخدمف لتقررردين تفاررريراف ن ريرررة لعمالرررة وتورررارة  أكثررررمرررن
 أن  إلرى  (Beker 1964بيكرر) حيب تشرير الن ريرة التر  نضروف   رى يرد الفا األ

 أبرروااو  ياررتاليك تقريررر مصرريرا بنفاررم وبنررا    ررى نلرر  كرران  اإلرادةالالفرر  مارر و  
يضررعها  رر   ن  أدون  اقررق رغباتهمرريقرررران  نررم مررا يتفررق ومصررالحهن ومررا يخرردن ويح

مكانيررةماررتقب  الالفرر   الحارربان مرردا تررأثير نلرر  القرررار   ررى بمصررالحم  األضرررار وا 
 األبوينيتوبا   ى ن رة  اإلنوا  برار أن   (Lewis 1337لوي  )   حين ي كد 

وهرو  أاااريينحيرب تأخرن هرنا الن ررة بعردين  إنورابهنالرنين يريردان  الفرا األو ية نل
الكميرة أ  أو  ويعنر  نلر  ا هتمران بالكيفيرة (quality – quantity) مرا يعررا برر

النين  الفا األا هتمان بعدد أو  إنوابهن األبوانالنين يريد  الفا األا هتمان بنو ية 
نرررادراا مرررا تهرررتن  الفرررا األالتررر  تخترررار التوورررم الكمررر  لعررردد  اررررة األ إنورررابهنيريررردان 
 أ ضرر لتع رين والتردري  لضررمان مارتقب  المتمثرر  بحصرولهن   ررى ا هراأالفالبمارتقب  

نمررابالتررال   أارررهنلهررن وبمررا يررنعك    ررى  كررأدواف يمكررن ااررتيدلها  إلرريهنن ررر ت وا 
 .(1)وااتعمالها لتحقيق المزيد من الدخ 

إلرررى  األحررردابترررد ك ب  التررر األخرررراهنرررا  العديرررد مرررن العوامررر   أن   ررر  حرررين 
 : راف الن رية الاابقة ومن نلفايالعم   ضدا  ن الت

العررام ين غيرررر  الفررا األضررعا الضررماناف والنصرروب القانونيررة التررر  تحمرر   .1
 .ها   تنالبق   ى الوابك العم   والمهن   ند التالبيقن  أالراد ة  ضدا  ن 

                                                 

 بد الرحمن محمد  ياى، تشيي  األالفا  وا نحراا، مركز الدراااف والبحوب  (1)
 . 76-75، ب2335ا وتما ية، وامعة نايا العربية ل ع ون األمنية الرياض، 
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حيررب ياررهن  األحرردابا بتصررادية وا وتما يررة لعمرر   األارربا  أهررنقررر الفيعررد  .2
قيررة الف اررةاأل% مرن دخر  25إلرى  %23 ادة بنابة تتراوح ما بين  األحداب

من دخ ها   ى الينا  وهكنا  إن الدخ  الن  يو بم  األكبرالت  تنفق الوان  
 .(1)ارةلبقا  هنا األ أاااياا  يعد ركناا  األحداب

الا بية  اآلثار  واب وه ها إلى  الن  ي د  ،الو   الثقا  إلى  ارةا تقار األ .7
 .األحدابلعم  

ل متا رر  وااررتعدادهن لت بيررة  ارةثررإ برر ا ُ أ نهررنوأو يرراا بحقرروبهن  برر   أ الفررا األ ن  إ .4
العمرررر  الرتيرررر  دون شرررركوا بوصررررفهن أيررررد  رخيصررررة مررررن حيررررب  وأدا  األوامررررر

 .مقارنتهن بالكبار

إلرررى  والموتمرررك المح ررر  اررررةالموتمرررك لهرررا دور  ا ررر   ررر  د رررك األ أ رررراا ن  إ .5
 الفررا األ الشررهّية لداررتهد  بررد تررد ك  األحرردابحتررى تشررويك  مرر  أو  القبررو 

رتهررا  رر   الاررع  لمزيررد مررن المررا  لشرررا  ارر ك ااررتهدكية تررزداد و إلررى  آلبررا او 
 .(2)   ا اتيراد غير المن ن

 الحا     بعض المنراالق هوما هو اوتما   كما  األحداب م   أابا من  .6
مارررا دة أو  لرررنهج آبرررائهن الفرررا األكتق يرررد ونلررر   ررر  متابعرررة  األارررربعرررض أو 

 أل  ارب  كران كالو راة األ  نرد غيرا  آبائهن ومن ثرن ا ارتمرار  ر  العمر  
 .الاون وأ اإل ابةأو 

ترررر  المدرارررة والرررى بضرررايا إلرررى  ضرررعا الن ررران التع يمررر  الارررائد الرررن  يررر د  .3
الخرروا مررنهن الررن  أو  تتع ررق بالمدراررة نفاررها كفشرر  واررو  معام ررة المع مررين

بد يكون توبيف الدرااة غير مناا  مك  وأيضاا ي د  بعدن الرغبة    الدرااة 
كمرررا هرررو  ررر  الزرا رررة وبرررد يكرررون موبرررك المدرارررة بعيرررداا  الفرررا األ مررر   وبرررافأ

 .والى  وام  نفاية كالتعثر الدراا  الفا لألبالنابة 

                                                 

ا نترنف، درااة مختصرة حو   مالة األالفا ، ندوة  م  حو   مالة األالفا ، المم كة  (1)
 .www.jordan.org. 6/12/2333األردنية الهاشمية 

 6/12/2333من  م  األالفا ، منتدا شروق اإل دم ،  أو  ماتقب  خا   ا نترنف، من  (2)
www.shrog.com. 

http://www.jordan.org/
http://www.shrog.com/
http://www.shrog.com/
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الارر بية   ررى  اآلثررارالعنررا الترر  خ فررف كثيررراا مررن  وأ مررا  رر   رر  الحرررو   .3
اكبر كانف  وآثارهاالبنية ا وتما ية وا بتصادية والثقا ية الت  ت هر نتائوها 

و رضرم  أاررتمقر الفالعوز و  أصا أو     الحرو  أباا ى الالف  الن   قد  
إلررى  بعرض العوائر  بحاورة أصربحفو ر   ر  هرنا ال رروا  اآل نلكثيرر مرن 

الررن  يرر د   األمرررك يهمررا أو  حررد الوالرردينألفقرردان  الفررا األمررن  أبنائهرراوهررود 
 .وع  الحدب يد ك ثمن هنا الحالةإلى  بالتال 

التربويررة وانهيررار المن ومررة  األزمررافلوضررك ا وتمررا   وتفررابن نتيوررة لتق برراف ا .3
اخرتد  مروازين إلرى  نلر  أدا ارةالمقصودة وغير المقصودة أ  المدراة واأل

ت قرر  ب دلهررا  األزمررافت رر   إاررقاالافواخررتد  مرروازين العالررا   كانررف  األدا 
يعرد  الرن  األارر  رالوابك  .وتحد من اارتواباتهن ل معر رة الفا األ  ى نفو  

عررض ل تفكر  تبرد  الفرا األيال الرو   وتشركي  الار و  لردا مرى لتناألولرالبيئة 
إلررى  أو دهررابررد ك  ارررة ررامدا مررن  وامرر  بيرران ت رر  األ يررزا   ررالفقر  والتنبرن  
 .(1)التاو إلى  البعض منهن بد د عهن ن  إالعم  ب  

مر  ونلر  يتمثر   ر  هرنا الرنمال مرن الع اا ل دوا ك النفاية والناتية ل حدب دور  ن  إ .13
الرررناف وا  تمررراد   رررى الرررنف  بالعمررر  ومرررن ثرررن التصررررا بالمرررا   إثبررراف ررر  

تق يررد الكبررار أو  األحرردابالمحصرر  بالريقررة تتناارر  مررك كميررة المررا  ورغبرراف 
  .   التصرا بالما  وصر م بحرية دون بيد واألبران

 

                                                 

 3/3/2333وريدة الصباح  –ا نترنف: أالفا  العراق    اوق العم ، األابا  واآلثار  (1)
www.AlShabah.com. 

http://www.alshabah.com/
http://www.alshabah.com/
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 املبحث الثالث

 األحداثنوعية العمل على  آثار

 أبنائهراتشرويك إلرى  قيررةالف األاررو الصرعبة العوائر  بد تضالر  روا الحياة 
 الفررا األد عهررن ل عمرر  كرر  يارراهموا  رر  ر ررك دخ هررا متنااررين تررأثير العمرر    ررى أو 

بالنارربة  الفررا األلعمرر  مررن الناحيررة النفاررية وا وتما يررة والوارردية ومررا هررو البرردي  
 الفرررا األنفارررية وواررردية واوتما يرررة برررد تدحرررق آثرررار لهرررن  ررر   ررر  مرررا يخ فرررم مرررن 

مرن اركان العرالن حار   %65حوال   الفا األحيب يشك   .العام ين الوا  حياتهن
بعررض التقررديراف ويعرري   رردد كبيررر مررنهن  رر   ررروا معيشررية صررعبة ويتعرضررون 

كران ل عمر  إنا  ت خرن بن رر ا  تبرار وتحديرد مرا ن  أل عديد من الم ثراف الت  يور  
 .(1)نبه األضرارإلى  ي د أو  الفا األتأثير ا ب    ى 

 :منها ،كثيرة أشكا ا ويتخن  ،ومن هنا الم ثراف نو ية العم 
 :العملًفيًمجالًجمعًالقمامة .4

لهررنا العمرر  تررأثير   ررى الحرردب مررن الناحيررة ا وتما يررة والنفاررية والصررحية 
داخررر  هرررنا  مرررن الناحيرررة ا وتما يرررة تنرررتع  بعرررض ال رررواهر ا وتما يرررة الاررريئة 

تهمي  الت  يعيشها ه    حيب تكثر حا ف الواال وهنا العم  يكشا الضياع وال
مرن يعمر   ر  هرنا إلرى  الاربة وا  تدا  داخ  هنا الواال وين ر كثيرر مرن النرا 

  .نفام أمانبا حتقار  تق  بيمتم  اآلخرالموا  بالشفقة والبعض 
من الناحية الصحية  تعتمد   رى مردا الضررر الرن  يتعررض لرم الحردب  أما

نا الواررال الم رروب حيررب تتفا رر   ررروا الالقرر  مررك    رر  هررييعررأو  الررن  يعمرر 
زيرررادة إلرررى   ااررردة وخضرررراواف وميررراا ويررر د  نلررر  أالعمرررةالمخ فررراف المنزليرررة مرررن 

اض وياا د األمر يروااف    هنا الواال مما ياب  العديد من الفانتشار الوراثين و 
اض األمرررر يرواررر  و الف األمعرررا الاررر  والتهرررا  أو  مثررر  الكررروليرا أمرررراض  رررى نقررر  

التعررررض ل رررروائت الكريهرررة باارررتمرار  ررر  وارررال  ن  ا  و  .يرررة والتهرررا  الكبرررد وغيرهررراالو 

                                                 

 .6/12/2333ا نترنف،  مالة األالفا  انتها  لبرا تهن، مو ة الفور، الوزائر  (1)

 www.al.fadir.com 

http://www.al.fadir.com/
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برررأمراض  واإلصرررابةم ررر   برررالوراثين والبعررروض يارررب   هرررور مشررركدف اررررالانية 
بارررال الحرررا ف المرضرررية التررر  يتارررب  بهرررا هرررنا الوارررال  هررر  أا ّمرررأ .و ديرررة خاليررررة

 .(1)يق التنف والق  وارتفاع دروة الحرارة والرشت والحاااية وض اإلاها 
 

 :العملًفيًالمقاهيًوالمطاعم .0

التحاق الحدب ل عم     المقاه  والمالا ن وغيرها مرن المحردف العامرة  ن  إ
لدختدال بصرنوا غيرر محرددة  الحدبيعرض  ن  أالت  ييشاها الومهور من شأنم 

ا حتكا  مك نمان  بشرية مخت را  ر  الالبراع والصرفاف إلى  من النا   ي د  بم
والماتوياف وبد يكون من بينهن من ياتي     الحدب حداثتم  األخدق    وتتباين

 .(2)مشرو ة وخدماف غير أغراضوياتخدمم    
 

 :العملًالتجواليًفيًالشوارعً .1

  و تقررر  الحررردب بأنرررا  ن ي ن  أإلرررى  ألنرررم يررر د  خالرررر   حيرررب يعتبرررر مصررردرَ 
  ويور  عالرمشار  مخت فة  يتعرض لناف المخاالر الت  يتعرض لهرا الحردب المت

حيب يووبون البيك التووال  صباحاا وماا ا والاير لماا اف شااعة  أن  يدح   ن  أ
مخت فررررة  أاررررالي الشرررروارع الررررو ا و رضرررراا  رررر  حررررر الصرررريا وبرررررد الشررررتا  ويتبعررررون 

 ر  الحصرو    رى الرربت حيرب يكمرن الخالرر ورا  هرنا الرنمال  أمردا ليرووروا ار عهن 
اداف الارريئة كالاررربة واليرر  والترردخين مررن العمرر  المتمثرر   رر  نمررو الائفررة مررن العرر

يزيولررروو  والوارررد  وتضرررعا صرررحتهن الفوالشرررنون  ضررردا  رررن ترررأثيرا  ررر  نمررروهن 
 .(3)وبواهن

 

 :العملًفيًخدمةًالمنازلً .1

حررردهما شرررك  حارررن يتمثررر   ررر  وبايرررة أيتخرررن هرررنا الرررنمال مرررن العمررر  شرررك ين 
معام رة اليبرة  كان يعم  لدا بيف كرين يعام   يم الخرادنإنا  الحدب من ا نحراا
 أبنائرررموحمايترررم كمرررا لرررو كررران احرررد  تمالرررن  يقرررون بصررريان اررررةومحرررال اهتمررران ر  األ

                                                 

منتدا  مالة  –أالفا  يبحثون واال القمامة  ما يصت ل بيك، المو ة الوالنية ل الفولة  (1)
  www.alwatan.com 5/3/2333األالفا ، المير ، 

 . 731در اابق، بالم أبو الخير، منير العصرنة، مص (2)
 .www.rezger.com 14/2/2333تشيي  وونوح األحداب، مو ة المنتدا، اوريا  (7)

http://www.alwatan.com/
http://www.rezger.com/
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 انحرراا الحردب خصوصراا إلرى  والثران  شرك  ار   ير د  .اررةاأل أ رادبوصفم من 
بيئررة منزليررة  اارردة  يتعرررض لررناف أو  منفصرر ة أارررةالتحررق الحرردب بالعمرر  لرردا إنا 

 .(1)ارةهنا األ أبنا حدب من المخاالر الخ قية الت  يتعرض لها ال
الضريال  أن   1333تقريرر صرادر مرن من مرة الصرحة العالميرة  ران وبد نكرر 

بالشيخوخة    ان مبكرة  ضدا  ن حرا ف ا كتئرا  وانخفراض  واإلصابةالنفا  
 .(2)شائعة بين الخدن صيار الان أ راضباحتران الناف ه   اإلحاا 

 

 :فيًالتجنيدًطفالاألاستغاللً .7

حرضرررتهن الررردو  أو  أغررررتهندون ارررن الثامنرررة  شرررر ممرررن  الفرررا األ ررردد  ن  إ
أو  ارعاةأو  ل خدمرة كحمرالينأو  كونرودوالمن ماف غير الدولية   ى حم  الاردن 

 األاررمرن المونردون  الفا األ وينحدرتزايد ماتمر  نف  المومو اف    الهاة   
وحيرردة  واألاررر برروينألاالررنين  قرردوا  الفررا األو  األيترران) الترر  مزبتهررا الحررر  خاصررة

مهمشرررة  أخرررراووما ررراف  أالفرررا التررر  يترأارررها الفقيررررة المعيشرررية  واألارررر األبررروين
 .(3)(داخ ياا  معينة والدوئين والمشردين وأب يافالشوارع  أالفا  

 األبرر هنررا    ررى  أن  إلررى  (2332ارريا لعرران )يحررد تقررارير اليونأحيررب يشررير 
   نزا اف ما حة  ر  مخت را  ان الثامنة  شر يشاركون الف  دون ألا (733)

مناالق العالن وتخت ا الرق انضمامهن    صفوا المقات ين  منهن مرن يونرد بارراا 
 وآخرررررونومررررنهن مررررن يتالرررروع نتيوررررة حمرررردف غارررري  الرررردما  يقررررون بهررررا مارررر ولون 

 رر   الفررا األمصررير واحررد وهررو القتررا  وبررد ينخرررال  أمرران أنفاررهنيختالفررون ويورردون 
مقات رررة  أحرررزا أو  ينخرالررروا  ررر  وما ررراف ماررر حة ن  أالوررري  الن رررام  كمرررا يمكرررن 

حيب تشير احد تقارير من مة هيومن ،العنا أنواعالونود لشتى  الفا األويتعرض 
وررري  ميانمرررار يضرررن  ررر  صرررفو م اكبرررر  ررردد مرررن  ن  أ( 2332رايرررف واتررر  لعررران )

يخالفررون مررن شرروارع ميانمررار ويوبرررون  األالفررا عررالن وان ل  ررى ماررتوا ا األالفررا 
الررروالن   التقريررر ان  ررر  ورري  ميانمررار وأضرراا .رتكررا  البشرررا اف  ررى القتررا  وا

                                                 

 . 735الم أبو خير، منير العصرنة، مصدر اابق، ب (1)
 . 76-75 بد الرحمن بن  ياى، مصدر اابق، ب (2)
 من  م  األالفا ، مصدر اابق. نترنف، الكفاح من او  ماتقب  خا   ا  (7)
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ونررررد  دون اررررن الثامنررررة  شررررر وغررررالبيتهن اوبررررروا   ررررى الخدمررررة  ألررررا 33نحررررو 
 .(1)العاكرية

 

 :األمتعةالعملًفيًحملًً .6

يارت زن وهرداا  أمرونق  مواد البنا  وتعبيد الالرق  األمتعةان العم     حم  
يكتنفهرا  األ مرا العق يرة  هرنا أو  الحردب الوارمية  ض ياا ونهنياا   يتفق مك الابة

تخ ررق مرن الحردب شخصرراا كارهراا ل عمر  أيرراا   إنهران وبالترال  ابرن  وهرد ومشرقة كبيررر 
 .(2)را  والبالالةالفكان نو م وتوع م ي ثر   يم 

 

                                                 

. 5/12/2332( حو   مالة األالفا  2332ايا لعان )يا نترنف، تقرير اليون (1)
www.am.hestyarabk.org  

 . 731بو الخير، منير الصعر ة، مصدر اابق، بأالم  (2)

http://www.am.hestyarabk.org/
http://www.am.hestyarabk.org/
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 الرابعاملبحث 

 عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية

 :بيانات عامة عن املبحوثني :أواًل

  نتررررائج الدرااررررة الميدانيررررة تررررن تشررررخيب الائفررررة مررررن الخصررررائب مررررن خررررد
  .وامع  القمامة حدابلأل واألاريةا وتما ية 

ًالمبحوثينًرأعما(ًيبين4ًجدولًرقمً)
ً%ًالتكرارًاألعمارفياتً
3-11 1 3.7 
12-14 3 53.7 
15-13 4 77.7 

 133 12 الموموع
 

العينرررة  أ ررررادمرررن  %3.7( ان 1تبرررين مرررن مدح رررة معاليررراف الوررردو  ربرررن )
العينرة  أ رراد% مرن 53.7(  ر  حرين نورد ان 11-3ئة العمرية من )الفكانوا ضمن 
 األحردابناربة كرون ان هر     أ  ى( وه  14-12ئة العمرية من )الفكانوا ضمن 

مرن  أكثررا تباراف كونهن برد و روا الحيراة  أية   هنا العمر ياتاليعون العم  دون 
لبنا  الشخصية  همهرن  أخراا تباراف  أيةلن يعوا  أنهنو النين هن اصير منهن اناا 

 أ رراد األحردابمرن  77.7 يمرا نورد ان  .قيررةالفلماا دة  روائ هن العم   ال قالوحيد 
 أ مررار( وب ر  الوارال الحارراب  لمتوارال 13-15ئرة العمريررة )الفالعينرة كرانوا ضررمن 

  .1.3معيار  بدرا  بانحراا 17.3 األحداب
ًعينةًالبحثًاألحداثاسرًًأفرادجمًيوضحًحً(0جدولًرقمً)

ً%ًالتكرارًسر حجمًاأل
6-3 6 53 
3-11 6 53 

 133 12 الموموع
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العينررة يعيشررون  رر  ااررر  أ ررراد% مررن 53( ان نارربة 2يوضررت الورردو  ربررن )
% يعيشرون  ر  53ان ناربة  أيضراا  ( بينمرا لروح 3-6هرا يترراوح مرا برين )أ راد  دد

 األحرردابحوررن ااررر لب رر  الواررال الحارراب   إن (11-3) هررا مررا بررينأ رادااررر  رردد 
إلررى  يرر د  ارررةوهررنا يررد    ررى ان كبررر حوررن األ 1.3بررانحراا معيررار  برردرا  3.7

ايما  ندما ترتفك وما وليتها   ن مواوهة مالال  الحياة  ارةارتفاع  وز ر  األ
وكبرار الارن الرنين هرن خرار  اروق  الفا األأ  زيادة  دد ك  من  اإل الةمعد ف 
والخررررو  مرررن المنرررز  ل عمررر  مرررن اوررر  ارررد  لإلهمرررا  الفرررا األمرررا يعررررض العمررر  م

التر   الراهنرةالصرعبة  األوضراع   ر    ايماولو بش   ياير و  ارةاحتياواف األ
الا ك والمنتوواف والكااد ا بتصاد  الرن  تمرر  أاعاريمر بها ب دنا ومنها ارتفاع 

 أيررة رر  البيررف ومزاولررة   ثررروا العمرر    ررى الو ررو آ األحررداببررم المدينررة  كثيررر مررن 
  .و وزا  ن العم  ارةايما       بالالة ر  األ  أارهنو  ماا دة أمهنة من 

ًعينةًالبحثًاألحداث(ًيوضحًنوعًالسكنًالذيًتقيمًفيهًعوايل1ًجدولًرقمً)
ً%ًالتكرارًنوعًالسكن

 53.7 3 إيوار
 3.7 1 م  

احرررررررد بيررررررروف المتروكرررررررة   
 معاكراف الوي  الاابق

4 77.7 

 133 12 الموموع
 

يعيشون    مااكن  األحداب% من 53.7( ان 7تشير بياناف الودو  ربن )
% يعيشررون 3.7ماررتأورة تقررك  رر  منرراالق ارركنية  قيرررة ومعدومررة  رر  حررين نوررد ان 

% يعيشررون  رر   قرراراف متروكررة برردون أ  77.7 رر  مارركن مم ررو   يمررا نوررد ان 
قيرررة الفمة ابتاررمتها العوائرر  وهررو  بررارة  ررن غرررا مقارر ،تررابك ل ورري  الاررابق ،مب رر 

وهررنا يررد    ررى مرردا العرروز والضررن  ا بتصرراد  الررن  تعيشررم  وائرر   . يمررا بينهررا
  ررررى  أوبرررررهنألارررررهن  ا بتصرررراد وررررامع  القمامررررة  ررررانخفض الماررررتوا  األحررررداب

مرن الراحرة. كمرا   ورو  يها  الفا متواضعة وم  مة   يتو ر لأل أماكنالاكن    
قيررررة اضرررالروا الف كثيرررر مرررن العوائررر   .مرررن النرررون والحركرررةيشررربك حاوررراتهن الوارررمية 
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والبعض منهن بد  األص يةهور منازلهن إلى  نتيوة ألوضا هن ا بتصادية المتردية
 .تعرض ل تهوير باب  ا حتد 

 :رديةالفعرض احلاالت  :ثانيًا

ً:ىاألولالحالةً
ام  وبد تر  الدرااة    الصا الخ( انة 15يب   صاحبها من العمر ) :ع

مصرررو اف إلررى  المدراررة تحتررا  المدراررة ألن  إلررى  ا بترردائ  و  يرغرر   رر  العررودة
رو  كبير يعان  من  مأن     ى بيد الحياة بيدَ  والدا أن  ومدب  ن يفة ووود الباحب 

المدينرة وكانرف  أارواقنار    احد  إالدقتو يف بحادب والدتم وأن  .مرض الاكر
 ن  إإن  حالتم المادية ايئة وداا  أما( 3ها )أ راد دد  رةأاترتيبم الثان      .ربة بيف

وبرد  .والدا اائق تكا  يعم  يوماا ويو   يوماا ألن ايارتم بديمة ويصيبها العال 
كرران يشررتر  الح يرر  ألخيررم الرضرريك إن  .تركررف والدتررم الفرردا رضرريعاا  نرردما تو يررف

ألن  األ بعرررد  اررررةاررريئة و  يارررألون  رررنهن وهرررو المعيررر  لأل أبررراربهنو دبرررتهن مرررك 
( 53 هررو يارركن  رر  منالقررة دار الارردن  رر  بيررف مرر ور بررر ) .صرريار الاررن إخوتررم
متروكررة نتيوررة  أصرربحفهررنا المنرراالق  أن  ومررن الورردير بالررنكر  .دينررار شررهرياا  ألررا

كان يخر  من البيف    الاا ة الاابعة صرباحاا إن  ة المتردية  يهااألمني لألوضاع
كران يومرك النراي ون  ر  منالقرة برا  الوديررد  .لثرة  صرراا  ر  الارا ة الثا إليرمويرورك 

مرررا إنا  بعيرررداا  رررن منالقترررم الاررركنية ألنهرررا اررراخنة وهرررو يخررراا مرررن برررواف ا حرررتد 
وبرد مضررى  .دينررار آ ا( 3.333وكران معررد  دخ رم اليروم  ) اا يحمر  كيارر شراهدتم

ا   يررم  رر  مماراررة هررنا المهنررة ثرردب اررنواف وكرران يعمرر  اررابقاا ببرر  مماراررتم لهررن
بيك الخضراواف    با  الالو  ولكنم ترر  العمر  نتيورة  أصحا حد أالمهنة  ند 

ال ررروا الصررعبة هرر  الترر   أن  هررنا العمرر    يناارربم بيررَد  أن  لرر   أكرردو  ،األورررلق ررة 
لم من البالالة  خير   ا  ى ا تبار  ،كان والدا يشوعم   ى نل إن  .  ى نل  أوبرتم

خبررة ورأ  إلرى  مهنرة وهرنا المهنرة   تحترا  أيرةوالو و     البيف  هو   يعررا 
 أكروانبمررض  قردان الشرهية بارب  النرب   ر   أصي م أن  ومن الودير بالنكر  .ما 

ا مدباررم  رثررة وأ ررا را الوي ررة تكارروها ّمررأا وارردا  نحيرر  و ّمررأ ،القمامررة الرروا  النهررار
  .األواا البقة من 
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ة باررب  ن رررة النررا  م كرران يخورر  مررن مماراررة هررنا المهنررأن ررلرر   أكررد وأخيررراا 
 .م ا تاد   ى هنا العم  ولن يعد يخو  منمأن  بيَد  إليمالايئة 
 

ً:الحالةًالثانية
( ارنة وبرد ترر  الدرااررة  ر  الصرا الرابررك 17يب ر  صراحبها مرن العمررر ) : 

وامرا  .األهر الدراارة لكنرم لرن يحصر    رى موا قرة إلرى  ا بتدائ  ويرغ   ر  العرودة
وترتيبرم  ،ربة بيف  والدتم ،حالتهما المادية  ايرة أن   إ  .ياة هما   ى بيد الح أبواا

لكنررم  (نوررارة بالرر )ا والرردا  عامرر  ّمررأو  .أ ررراد( 3هررا )أ راديب رر   رردد  أارررةالثالررب  رر  
ياركن  ر  حر  التنر  وهرو يومرك  ،ةاألمنير األوضراع اال   ن العم  بارب  ارو  
 ررر  منالقرررتهن  األحررردابونلررر  لوورررود  ررردد كبيرررر مرررن  .القمامرررة  ررر  منالقرررة الدواارررة
وهررو يارركن مررك  ائ تررم  رر  بيررف صرريير مم ررو  لهررن  ،الارركنية يمتهنررون هررنا المهنررة

إلررى  وهررو يخررر  ل عمرر  مررن البيررف  رر  الااداررة صررباحاا ويروررك .يضررن غر ررة واحرردة
( 353ارغررة ويبيعهررا باررعر )الفويقررون بومررك   رر  الببارر   .البيررف بعررد الثانيررة  هررراا 
وكران  م ررم  .دينررار آ ا (4.333)معرد  دخ ررم اليروم  ويب رر  دينرار ل كي ررو الواحرد 
ارغرة الفتركم باب  مشراهدتم ألو د  مرم يومعرون الع ر   أن   إ اابقاا بيك الاكائر 

   مهنة ومك الع   انة كام ة وكان  أمضىوبد  .منم أكثرويحص ون   ى دخ  
لرم وهرو يومرك مشراهدتهن  أثنرا م يتر  هنا المهنة باب  خو م من النا  أن  يود لو 

المااررة  أارررتمم   برردي  لررم  رر  الوبررف الحاضررر  نهررا باررب  حاوررة أن ررالقمامررة بيررَد 
وهررو   يأبررم  ،الو الفررلو  وكانررف يرردا م يئررة بحبرراف االفررب أصرري  .لمردودهررا المرراد 

 ةبالرائحررلررنل  ألنررم همررم الوحيررد النررب   رر  القمامررة والحصررو    ررى المررا  و  يأبررم 
قمامة  قد تعروَد   يهرا وتشربك وارمم منهرا وهرو   يرغر   ر  المنبعثة من ال الكريهة

برر  ،  مرر  حررر   يتقيررد بوبررف و  بررأور أن ررميرررا  متررر  العمرر   رر  هررنا الموررا  ألنرر
ارغة خد  اليون ثن بيعها وهو يعالر  والدترم اورر مرا الفبمقدار ما يومك من الع   

 ن  أ هرررو يتمنرررى  وختامررراا  .يحصررر    يرررم لكررر  تشرررتر  لرررم وألخوترررم حاوررراتهن اليوميرررة
  .ارغةالفيشتر   ربة تاا دا     م م لك  يوو  الشوارع    ومك الع   

 

ً:الحالةًالثالثة
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( ارنة وبرد ترر  الدراارة  ر  الصرا الثران  14يب   صاحبها من العمرر ) :ح
 ةربرر األنإن    رى بيررد الحيراة وأبررواا ر  ومررك القمامرة  أخيررما بتردائ  وهرو يعمرر  مرك 

صررعبة  أوضرا اا تعري   وأاررتم .أ ررراد( 3هرا )أ راد رد  أاررة رر   بيرف وترتيبرم الثران 
 والررردا يعمررر  حمرررا ا  ررر  برررا  الالرررو  ومصرررا  بمررررض مرررزمن وتاررركن  ائ ترررم  ررر  

هررنا إلررى  الصرريير وأخررواالشررقق المتروكررة  رر  منالقررة الدوااررة وبررد لوررأ هررو  إحرردا
ن امعروكانرا يو .اإلمكرانبردر  أاررتمالعم  مرن اور  الماراهمة  ر  ت بيرة احتياوراف 

ارغة وكانا يبيعان كي و الفيص ت ل بيك من الحديد والناي ون و    الببا   ش  ك  
دينررار ويب رر  دخ همررا اليرروم   (353)( دينررار واررعر   رر  الببارر  بررر 53الحديررد بررر )

وهررو   يررواز  بيمررة الوهررد الررن  يقررون بررم لكنررم يعتقررد بأنهررا  .دينررارآ ا  (5.333)
 م رم  ر  الارابعة صررباحاا إلرى  الييرر وهرو يخررر  إلرى خيرر لرم مرن البالالرة ومررد يردا

التواريررة  األاررواقلقربهررا مررن  .ويقررون بومررك مررا يحتاوررم  رر  منالقتررم الارركنية نفاررها
حرد وكران يعمر  أشرى ان يرراا خوهرو   ي . هرراا  ةالبيرف  ر  الثانيرة  شرر إلرى  ويروك

  ى تر   أوبرتمة األمني   المنالقة الصنا ية لكن ال روا  أبربائمحد أاابقاا مك 
ل  بأنم  أكدوبد  .ثن اشترا لم  ربة خشبية وراح يوو  بها الالرباف .العم  هنا 

إلرررى  أورابرررمم بررردن ن رررإإن  .أ ضررر اررروا يترررر  العمررر   ررر  حرررا  حصرررولم   رررى  مررر  
مرن  م رم  ر  ومرك القمامرة وبرد  أ ضر مديرية ب دية الموصر  لحصرو    رى  مر  

النراي ون  أكيرا و ارغرة الفمعرون الع ر  الويرران يو أو دشوعم والدا  ندما كان يرا 
ارغة وهو  اال   ن العم  و  زا  ماتمر     م م حتى اليون وبد مضى   ى الف

لخردو  نتيورة لنبشرم  ر  القمامرة ومرن اببعض الوروح و  أصي و  ، م م هنا انتان
 .بمرض  قدان الشهية من ورا  هنا العم  أصي ثن  إنم 
 

ً
ً:الحالةًالرابعة

ترررر  الدرااررة  ررر  الصرررا الثالرررب و ( ارررنة 17)مرررن العمررر  صررراحبهايب رر   :ال
 أارررة رر   األو ربررة بيررف وترتيبررم  والدتررم إن  إن   ع ررى بيررد الحيرراة أبررواامررا أا بترردائ  
م ّنرإإن  . اال   ن العم  أباا ن  إإن  ( واما حالتم المادية  ايئة6ها )أ راديب    دد 

لكرن والردا ترر  هرنا بعرد  .كثيرة وبد  م     ومرك القمامرة أياماا يعم  يوماا ويو   
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وامررا  ائ تررم  كانررف تعرري   ،يتقاضررى راتبرراا مررن شرربكة الر ايررة ا وتما يررة أصرربت ن  أ
إلى     معاكراف الوي  المنح     منالقة اليز ن     غر ة صييرة ثن اضالروا

بيف صيير بح  تأوير إلى  العائ ة  اضالرفمنم باراا  ترحي هنتر  المعاكر بعد 
وصاح  هنا الحالة يقون بومك  .دينار شهرياا  ألا (35.333ب   بدرا )ما نتصار 

 (353ارغرة و  رر  المشررروباف اليازيرة ثررن يبيررك الكي رو الواحررد بررر )الفالنرراي ون  أكيرا 
م لو   رو م أن  وبد اخبرن   .دينار آ ا (....3واما معد  دخ م اليوم  ) .دينار

هنا المهنة ألن كثيراا من النا  كانوا ين رون اليرم بعرين الشرفقة الصعبة لما مار  
 .والبعض منهن يعالفون   يم ببعض النقود

إن  مررن شرردة حرررارة الشررم   رر  الصرريا (الصررداع)بووررك  رر  الرررأ   أصرري 
البيرف  ر  الارا ة الثالثرة  صرراا إلى  كان يخر  من الاا ة الاابعة صباحاا ويروك

 .اآلخرررينإلررى  أنهررا خيررر لررم مررن ا اررتودا  ومررد يررداهررنا المهنررة بإلررى  وهررو ين ررر
الو رررو  بقربرررم بارررب  رائحترررم الكريهرررة المنبعثرررة مرررن  تتحاشرررىواخبرنررر  برررأن النرررا  

مدباررم المتهرئررة باررب  هررنا المهنررة كرران يعمرر   رر  الاررابق  رر  بيررك الك يررنك   رر  
  رررى ترررر  العمررر  و اررريما  نررردما  أوبرترررمة األمنيرررالمررررور لكرررن ال رررروا  إشررراراف

المرررور  رر  منالقررة  إشرارافصر  مواوهرراف بررين المار حين وبررواف ا حررتد   نررد تح
 منالقة  م م خالر لنل  تر  العم   ر  هرنا المورا  واتورم أصبحفالوار الرابك  

 .ارغة والبداتي الفومك الع   إلى 
 

ً:الحالةًالخامسة
 أبرروااامررا  ،أبررداا ( اررنة ولررن ي تحررق بالدرااررة 15يب رر  صرراحبها مررن العمررر ) :ز

ربرة بيرف وترتيبرم  واألنرور  كبيرر ألنرم ترزو  مترأخراا والردا  أن  بيرَد  . ع ى بيرد الحيراة
ا بتصررادية ألارررتم صررعبة ألنهررن  األوضرراع( 3هررا )أ راديب رر   رردد  أارررةالرابررك  رر  

وياركنون  ر  معاركر اليز نر  الترابك  ،من العوائ  المهورة والدا  اال   رن العمر 
 3عمررر   ررر  الارررا ة الاادارررة صرررباحاا ويعمررر  كررران يخرررر  مرررن ال .ل وررري  الارررابق
إن  .دينررار آ ا( 6.333كرران يحصرر    ررى معررد  دخرر  يرروم  )إن  اررا اف يوميرراا 

يورررو  برررم  (حمرررار) ارغرررة والنررراي ون ولديرررمالفكررران يومرررك   ررر  المشرررروباف اليازيرررة 
ارغرة كران ينرب   ر  حاويراف الف    الببار  إلى  إضا ةويومك ك  ش    الشوارع
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كان يعم  بب  مماراتم لهنا المهنة    بيك  .برها خيراا لم من البالالةيعتإن  القمامة
الشرالة منعتهن من التوبا  أن   إ    منالقة واد  حور   ى الشارع العان البنزين 

وبرا   .ومك القمامة وبد شروعم والردا   رى هرنا العمر إلى  هنا   تر  العم  والتوأ
 أخرنفرائحرة القمامرة  ألنمرن نلر    أ ضرم اوا يتر  العم   نردما يورد  مردا ن  إ

التنف  والتقي  من رائحة القمامة القوية كما اخبرن  هنا  بضيق أصي إن  ت ثر  يم
ألنهرن مرن العوائر  المهوررة لكرن غرد  المعيشرة  ،الحدب بأنهن يحصر ون   رى راتر 

  .العم إلى  ا  يتناا  مك هنا الدخ  مما اضالر 
كثيررراا مررا  نهرنإإن  ،بررازدرا  إليرما ين رررون مرن النررا  كرانو  اا ونكرر لرر  برأن كثيررر 

الترر  ومعررف  رر   األواررا القمامررة ويبعثررر  أكيررا يشررتمونم  نرردما كرران ينررب   رر  
 .الناي ون  ايما    المناالق الشعبية أكيا 

 

ً:الحالةًالسادسة
( اررنة وتررر  الدرااررة  رر  الصررا الخررام  15يب رر  صرراحبها مررن العمررر ) :ن

وترتيبم  ،   حالة تحان  رو م ا بتصادية إ  إليهاة و  يرغ     العودا بتدائ  
والرردا  االرر   ررن  أن  بيررَد  ،  ررى بيررد الحيرراة ااوأبررو  .(6هررا )أ راد رردد  أارررة رر   األو 

ولررديهن راترر  مررن الشرربكة ا وتما يررة كرر   ،تم بخ رر   رر   قراتررمأصررابالعمرر  باررب  
ح  هرنا الحالرة وكران صرا ، تعمر   ر  خدمرة احرد البيروف والدترموامرا  .أشرهر ةثدثر

 ،ارغرررةالفارغرررة و  ررر  المشرررروباف اليازيرررة الفالنررراي ون  أكيرررا يومرررك بالرررك الحديرررد و 
 .ددينررار ويارركن  رر  منالقررة بررا  الوديرر آ ا( 4.333ويب رر  معررد  دخ ررم اليرروم  )
دينرررار و ائ تررررم غيرررر بررررادرة   رررى د ررررك  ألررررا (133.333) ررر  بيرررف ماررررتأور يب ررر  

عض الورروح مرن كثرر ببر أصري هن بالمرا  و وكثيرراا مرا كران النرا  يارا دون اإليوار
لشررردة  ل تقيررر العمررر  والنرررب   ررر  حاويررراف القمامرررة و ررر  بدايرررة  م رررم كررران يتعررررض 

يعرري  حيرراة اررعيدة مثرر   ن  أوكرران يأمرر  مررن  .بعثررة مررن القمامررةنالرائحررة الكريهررة الم
وتبردو  دمرراف الك بررة  .الحررا هررنا إلرى  بررم أدفلكررن ال رروا الصررعبة  أبرانررمبراب  

يعان  من او  التينية ومدبام رثة وووهرم اارود مرن وررا  إن  م واضحة  ى ووه
ألنررم راض   ررن  م ررم الررن   إليررموهررو   يبررال   رر  ن رررة النررا   . م ررم  رر  القمامررة

  .يقون بم ألنم يعتقد بأن العم  لي   يباا 
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الارا ة الاادارة   ر كران يخرر  ل عمر  إن  ،شوعم والدا   ى هرنا العمر وبد 
تأت  اياراف نق  القمامة لك  يود ما يومعرم وكثيرراا مرا كران  مرا   ن  أصباحاا بب  

ومضررى   يررم  رر  هررنا العمرر  اررنتان و  يرغرر   .الب ديررة ينا اررونم  رر  ومررك القمامررة
 د يرغبرون  ر  مصراحبتم وال عر   أبرانموأما  .منم أ ض     تركم حتى يود  مدا 

  .معم باب  مدبام الرثة  ضدا  ن اخريتهن منم
 

ً:لةًالسابعةالحا
( اررنة وتررر  الدرااررة  رر  الصررا الثرران  15يب رر  صرراحبها مررن العمررر ) : 

  رى  ااوأبو  .أ راد( 3 ددها ) أارةترتيبم الثان      ،ا بتدائ  و  يرغ     العودة
تصرنك  والدتم ،والدا يعان  من  وق    رو م   يمكنم من العم  أن   إ بيد الحياة 

ولررررديهن راترررر  مررررن شرررربكة الحمايررررة  ،حيهررررا الارررركن وررررر  رررر  أالخبررررز ل نررررا  مقابرررر  
دينررار شررهرياا  رر   ألررا (33.333) ا وتما يررة ويارركنون  رر  بيررف ماررتأور مقابرر 

يخررر   رر  الصررباح إن  ،منالقررة الواررر الخررام  ويومررك القمامررة  رر  منالقررة الاررا ة
ويب ررر  معرررد  دخ رررم اليررروم   ، نرررد الخامارررة  صرررراا  إ البيرررف إلرررى  البررراكر و  يرورررك

ارغررررة والحديرررررد الفبومررررك   رررر  المشررررروباف اليازيررررة دينررررار ويقررررون  آ ا (5.333)
وكان يعم  بب  مماراتم هنا المهنة  ر  مالعرن  أخرامهنة  ةوالناي ون و  يعرا أي

نتيوررة  (لضرعا العمر )اوبررا صراح  العمرر    رى ترر  العمر  إن  لكنرم ترر  العمر 
نتيورررة لرائحرررة  عرررا األمبالتهرررا   أصررري ة  ررر  منالقرررة الدواارررة وبرررد األمنيرررل  رررروا 

 .القمامة المقززة
 أن  كمررا  .م تعررود   ررى نلرر أن رر إ وكرران  رر  البدايررة يخورر   رر  ومررك القمامررة 

كران يقرون با  تردا    يرم بالضرر  والشرتن  ر  حرا  إن  وبرا   ى هرنا العمر أوالدا 
م لو  والدتم الماكينة لما مار  هرنا المهنرة أن  ل   أكدوبد  .العم إلى   دن خرووم

  .كونها   ماتقب  لها
 

ً:الحالةًالثامنة
( ارنة وبرد ترر  الدرااررة  ر  الصرا الرابررك 12يب ر  صراحبها مرن العمررر ) : 

وامرررا والدترررم  هررر  ربرررة بيرررف  ،انرررم  رررارق الحيررراة إ كررران والررردا  امررر  بنرررا  ا بتررردائ  
ألنهررن مررن  ،( وحررالتهن الماديررة ارريئة3هررا )أ راديب رر   رردد  أارررةوترتيبررم الثالررب  رر  



 م0242هـ/4114   ( 75العدد ) –آداب الرافدين  

 733 

ة وياررركنون  ررر  بيرررف مررر ور  ررر  منالقرررة األمنيررر األوضررراعوائررر  المهوررررة نتيورررة الع
دينرررار شرررهرياا  ألرررا (153.333) إيورررارايب ررر  برررد  إن  .المحالرررة برررر  كررررا  بيرررداد

اصرير منرم كران يعمر  معرم  أ ولديرم  ،حمرا ا  ر  برا  الالرو  األكبر أخواويعم  
  معرررد  دخ رررم وبرررد مضرررى   رررى  م رررم  ررر  هرررنا المورررا  ارررنة ويب ررر ،بومرررك القمامرررة

  م م    الاا ة الاابعة صباحاا ويروركإلى  دينار ويخر  آ ا (3.333)اليوم  
وكان يعم  بب  مماراتم هنا المهنرة  ر  بيرك     الاا ة الخاماة ماا ا  البيفإلى 

ف بالتعررر  أصررريبلكرررن والدترررم  ،الخبرررز الرررن  تخبرررزا والدترررم  ررر  منالقرررة برررا  الوديرررد
مماراتم هنا المهنرة إلى   تر  بيك الخبز واضالر ولن تعد تاتاليك العم  واإلرهاق

هررنا المهنررة لكنررم لررن بألن حررالتهن الماديررة صررعبة وهررو يرغرر  بشرردة  رر  تررر  العمرر  
مهنرررة وكثيرررراا مرررا كررران يشرررعر برررالحزن  أيرررةألن   يعررررا  ،يورررد  مررردا مناارررباا غيررررا

 ل رو ررررررررررررررم الماديررررررررررررررة الصررررررررررررررعبة نتيوررررررررررررررة تهويرررررررررررررررهن مررررررررررررررن منالقررررررررررررررة ارررررررررررررركناهن 
مارارررتم لهرررنا مبمررررض ضررريق الترررنف  و قررردان الشرررهية نتيورررة  أصررري و  ، ررر  ت عفرررر

   .العم 
 

ً:الحالةًالتاسعة
الدرااة    الصا الااد  ( انة وبد تر  15يب   صاحبها من العمر ) :ع

  ررى  وأبرواا ،المدراررة  ر  حرا  تحاررن حالترم الماديررةإلرى  ا بتردائ  ويرغر  بررالعودة
 اآلنلكنم تركرم لكبرر ارنم وهرو  االر  بيد الحياة ويعم  والدا    الاابق    البنا  

( 3هررا )أ راديب رر   رردد  أارررةا والدتررم  ربررة بيررف وترتيبررم الثرران   رر  ّمررأو  . ررن العمرر 
نررار  إلالرردق نتيوررةوهررو متررزو  لكنررم  ررارق الحيرراة  ارررةيعيرر  األ األكبررر او أخرروكرران 

قرد   اررةنل    ى الحالة الماديرة لأل ثر  أ شوائ  تعرض لم    بداية ا حتد  مما 
وبرد  .ترر  الدراارةإلرى   أضرالر اررةتر  ورا ا الف ين مما شك   بئاا كبيراا   رى األ

ومرك إلرى   أضالر ،ل حصو    ى العم  لكنم لن يحص    ى ش   األبوا الرق 
كران يخرر  مرن الصرباح البراكر مرن إن  أبرانرمارغرة شرأنم شرأن بقيرة الفالع   اليازية 

دينار التقيرف  آ ا (6.333) م اليوم  وكان معد  دخ ، صراا  إ البيف و  يروك 
 .الرررر المبرررار  وكررران يعمررر   ررر  ومرررك القمامرررة  ررر  منالقرررة اليابرررافالفبرررم  ررر   يرررد 

وارألتم لمرانا تعمر   ،وياكن    منالقرة الوارر الخرام   ر  بيروف الدولرة المتروكرة
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العيرررد لألغنيرررا  ولررري  ل فقررررا  مث ررر  و ائ ترررم لررري  لهرررا دخررر   ن  إ ررر  العيرررد برررا  لررر  
 أصي   يم    العم  ثدب انواف و  مضىوبد  .ا ما يومعم من  م مورات  او 

 أ ضرر بمررض ضرريق التررنف  وهررو   يخورر  مررن مماراررة هررنا العمرر  ألنررم با تقررادا 
 .يير وانحرا م  ن وادة الصوا الإلى  من البالالة ومد يدا

 

ً:الحالةًالعاشر 
لعمررر ا هرردا  تب رر  مررن اّمررأ ،أختررانا هررنا الحالررة هرردا وارر مى وهمررا تصرراحب

الدرااررة  رر  الصررا  اترروترك( اررنة 11( اررنواف وامررا ارر مى  تب رر  مررن العمررر )13)
ثر تعرضم إوبد تو   والدهما  ،(  رداا 11) امأارته أ رادالثان  ا بتدائ  ويب    دد 

 رر  المنالقررة الصررنا ية لبيررك  (باررالة)العمرر  وبررد كرران صرراح   أثنررا نررار  إلالرردق
النررراي ون  أكيرررا حيرررب شررراهدتهما تومعررران  وحالتهمرررا الماديرررة اررريئة ورررداا  ،الاررركائر

ارغة    با  الالو  وتاركنان  ر  منالقرة حر  العريبر  وهر  منالقرة اراخنة  ر  الف
دينررررار شررررهرياا وكانتررررا تخرورررران  ألررررا (35.333) إيورررراربيررررف مرررر ور صرررريير ببررررد  

حيررب  ،البيررف  رر  الاررا ة الحاديررة  شرررإلررى   رر  الاررا ة الاررابعة وتعررودان صررباحاا 
دينررار  ضرردا  ررن ماررا دة النررا  لهمررا  آ ا (3.333)اليرروم  يب رر  معررد  دخ همررا 

 أصرررحا همرررا ألنهمرررا كانترررا تترررنوبان مرررن االمحررردف يالرد أصرررحا وكثيرررراا مرررا كررران 
  يررم   ت هررروامررا واررمهما  ،األشرريا باررب  حرمررانهن مررن هررنا  (الورررزاف)المحررا  

وكانررررف  األنررررا دمرررراف النحولررررة باررررب  اررررو  التينيررررة وتعرررران  مررررن التهررررا   رررر  
هما ألن ي رر  رأارر (بالقمرر ) تابيأصرركمررا  ،األواررا باررهما رثررة تكارروها البقررة مررن مد

شعرهما الوي  وغير مصفا وكانتا تحكان رأاهما بااتمرار وبد شوعتهما والدتهما 
الترر    تكرراد تاررد  األاررعار  ررى العمرر   رر  هررنا الموررا  ل رررو هن الصررعبة وارتفرراع 

مررررن  مرررراشررررديد  ررررد احررررد ياررررأ   نهقررررر الالفكانتررررا تعانيرررران مررررن  ،حاورررراتهن اليوميررررة
 .أبربائهما
 

ً:الحالةًالحاديةًعشر
ارنة وبرد ترر  الدراارة  ر  الصرا الثالرب ( 17يب   صاحبها من العمر ): ال

  ى بيد الحياة وكران والردا يعمر   وأبوااالمدراة إلى  ا بتدائ  و  يرغ     العودة
 أوبرتررمولكبررر اررنم  ( قررد) المنشرر ف النفاليررة بمرترر  شررهر  إحررداحارارراا لي يرراا  رر  
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 .ويحص  حاليراا   رى راتر  مرن شربكة الحمايرة ا وتما يرة ،الدائرة   ى تر  العم 
( يارركن  رر  13)هررا أ راديب رر   رردد  أارررةمررا والدتررم  ربررة بيررف وترتيبررم الثالررب  رر  أ

دينررار  ألررا (123.333منالقررة واد  حوررر  رر  بيررف ماررتأور ببررد  شررهر  مقرردارا )
ارغررررة ومخ فرررراف الفك   رررر  المشررررروباف اليازيررررة ويعمرررر  هررررنا الصررررب  بومررررشررررهرياا 

وكان  م رم  ر  منقالرة الاليرران وهرو يعتقرد ان هرنا المنراالق غنيرة ألنرم  ،البداتي 
إلرى  يخرر   ر  الارا ة التاارعة صرباحاا ويرورك ،يحص    رى كثيرر مرن المرواد  يهرا
دينرار  آ ا (5.333ويب ر  معرد  دخ رم اليروم  ) ،البيف  ر  الارا ة الثالثرة  صرراا 

 ررر  ممارارررة هرررنا  أمضرررىيعاليهرررا لوالدترررم لكررر  تشرررتر  لهرررن حاوررراتهن اليوميرررة وبرررد 
 ( دباف نراي ون)المهنة انة ونصا وكان يعم  بب  مماراتم هنا المهنة    بيك 

لنل  تر  العم  وامرتهن  اا ضعيف أصبت   با  الالو  لكن العم     هنا الموا  
ومدبارم تكاروها  ،رأ  مرا أو  ةخبرر إلرى  ارغة ألنها   تحترا الفمهنة ومك الع   

وهرو   يبرال  لرنل  ألن همرم الوحيرد ومرك اكبرر بردر ممكرن مرن  األوارا البقة من 
بضرريق التررنف  ويعرران   أصرري  ،ارغررة ألورر  الحصررو    ررى المررا  الرردزنالفالع رر  

يصا  بالربو وكران يشرعر  راوك الالبي   نصحم بتر  العم  لك     ،من الاعا 
 .المارة من النا  إليمكان ين ر  ايما  ندمابالخو   

 
ًً:الحالةًالثانيةًعشر

 األو ( اررنة وبررد تررر  الدرااررة  رر  الصررا 12يب رر  صرراحبها مررن العمررر ) :ز
والردا  يعمر   أمرا ،  رى بيرد الحيراة أبرواا ،الدراارةإلى  ا بتدائ  و  يرغ     العودة

ف وحرالتهن الماديرة الماتشفياف    المدينة وأما والدتم  ه  ربة بير إحدامن فاا    
   واد  حورر وترتيبرم الثران   ر  البيوف المتروكة  إحدا    أارتموتاكن  ،ايئة
( 353( وكرران يومررك مخ فرراف البداررتي  ويبيعهررا بمب رر  )3هررا )أ راديب رر   رردد  أارررة

لر   أكردوبرد  ،دينرار آ ا( 6.333ل كي رو الواحرد ويب ر  معرد  دخ رم اليروم  )دينار 
بمرررض  أصرري و ،   ررى مماراررة هررنا المهنررة أوبرتررمالترر   بررأن  رو ررم الصررعبة هرر 

وكان يخرر   ،ضيق التنف  و قدان الشهية من ورا  نبشم    القمامة لفتراف الوي ة
البيرف  ر  الارا ة الثانيرة  صررا إلرى  من البيف    الاا ة الارابعة صرباحاا ويرورك

ولررن المحرردف  أصررحا مررن  الرررق بررا  الكثيرررإن   مرر أو  مهنررة ةوهررو   يعرررا أيرر
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ومررك إلررى  اة الترر  تمررر بهررا المدينررة ممررا اضررالر األمنيرر لألوضرراعيوررد  مرردا نتيوررة 
مخ فاف البداتي  حيب نصحم والدا بمماراة هنا المهنة لماا دتم    مصراريا 

ة األمني األوضاع   حا  تحان  أ ض البيف وهو يالمت    الحصو    ى  م  
لمتا   الت  ت حق برم مرن وررا  بعم م هنا   ى الرغن من ا وهو راض   ،   المدينة

 أولئرر مزاولتررم لررم ومررن ضررمن هررنا المتا رر  مررا ياررمعم مررن شررتائن بحقررم مررن ببرر  
 .العام ين النين يشاركونم  يها باب  منا اتم لهن    ومك النفاياف

  ةنتائج الدراسة املعمقة/ دراسة احلال :ثالثًا

يب مومو ررة مررن خررد  الدرااررة المعمقررة ل حررا ف المررارة الررنكر يمكررن تشررخ
  .لمهنة ومك القمامة األحدابمماراة إلى  أدفالعوام  الت  

 
 
 
 
 

ً(ًيبينًالعواملًالمؤديةًوحسبًالتسلسلًالمرتبيًلها1جدولًرقمً)
التسلسلًً%ًالتكرارًالعوامل

ًالمرتبي
 1 133 12  اال   ن العم   ارةمعي  األ –قر الف

 2 133 12 التار  الدراا  
 ة  هررو   يحتررا مررن البالالرر أ ضرر العمرر  
 خبرة ورأ  ما إلى 

3 66.5 7 

 4 41 5 ةاألمنيل روا ا
 5 77 4 األه تشويك 

 6 25 7 التفك  العائ   
 3 16 2 التهوير القار 
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 ر  مهنرة ومرك القمامرة  األحرداب مر   أن  و   ضو  هنا الودو  يتضت لنرا 
  ري  هنررا   ،هرو حصري ة تفا ر  مومو رة مرن العوامر  التر  تعمر  بصرورة متكام رة

لرررنل  انارررتعرض  ،هرررنا ال ررراهرة إليرررمتعرررزو  أن   امررر  بحرررد ناترررم يمكرررن أو  ارررب 
لهررنا المهنررة حارر  التا ارر  المرتبرر  وكمررا  األحرردابمماراررة إلررى  العوامرر  الم ديررة

 .أ دامبين    
 ( االرر   ررن العمرر  ارررةمعيرر  األ) (قرررالف)ى  امرر  األولرروررا   رر  المرتبررة  إن

إلرى  اضرالرتهن أاررهنتصرادية الاريئة التر  تعيشرها وهنا يد    رى ان ال رروا ا ب
  رى الرنف  مرن  أثقر  شر   د يوورد  ،أ مارهنمماراة هنا المهنة الت    تناا  

ومررررن بيمتررررم  اإلناررررانتورررررع مرررررارة الحاوررررة والعرررروز المرررراد   هرررر  تنررررا  مررررن كرامررررة 
م تعرو    ير أاررةالشخصية والنفاية وتثق  كاه م و ايما  نردما يكرون مار و ا  رن 

 االر   رن العمر  و  يقردر  ارة   تأمين احتياواتها المعيشية  عندما يكون ر  األ
وخصوصرراا  نرردما يتع ررق نلرر  بحقهررن  رر  العرري  الكرررين  ،أارررتم  ررى ت بيررة رغبرراف 

 يضرررالر الصررريير ببررر  الكبيرررر ل بحرررب  رررن  لآلخررررينوال قمرررة الشرررريفة دون مرررد اليرررد 
قائ ررررة برررران هنالرررر   دبررررة بررررين تقرررردن تقبرررر   رضررررية البحررررب ال   ررررى مررررا وبنررررا ا   مرررر 

  .ومماراتهن لهنا المهنة األحدابا بتصادية لعوائ  واار  األوضاع
تركرررروا  األحررررداب مع ررررن  (التاررررر  الدراارررر )واحترررر  المرتبررررة الثانيررررة  امرررر  

تركرروا الدرااررة  رر  مراح هرررا  نهرررنإالدرااررة ولررن يحصرر وا   رررى الشررهادة ا بتدائيررة برر  
 األحردابقرر وترر  الدراارة وممارارة الفا   دبة برين هن أن  المبكرة وهنا يد    ى 

 دن امتدكهن الموارد أو  التع ين هميةالوالدين أل إدرا  ضعا  .لمهنة ومك القمامة
 ررردن بررردرتهن   رررى التضرررحية بالحاضرررر مرررن اوررر  مارررتقب  أو  التررر  تارررمت بتهيئترررم

هرة حرمررانهن مررن  رررب التع ررين ممررا يعررزز ااررتمرار  رراإلررى   ررإن نلرر  يرر د  أ ضرر 
 أو دهررنبمارتقب   اآلبررا و رردن اكترراب  ،خرر ضررمن العائ رة الواحردةقرر مرن ويرر  آلالف

 أو دهرررن  رررى حارررا  مارررتقب  وهمهررن الوحيرررد الحصرررو    رررى المرررا  حترررى لررو كررران 
 .النين بمنا بدرااتهن األحدابوصحتهن وهنا ما  ح ناا لدا كثير من 

والو ررو   رر  البيررف  (العمرر    ررى البالالررة أ ضرر ية)ووررا   رر  المرتبررة الثالثررة 
البالالررة والو رو   رر  البيرروف مررن هرنا العمرر  خيررر لهرن  أن   ررّدوا  األحررداب ن  إحيرب 

العمر  ولرن يورردوا  أبرروا الربروا كا رة  األحرردابقررر  كثيرر مرن الفو روائ هن تعران  مرن 
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ثروا هررنا العمرر    ررى غيرررا  ة الترر  تمررر بهررا المدينررة  رراألمنيرر األوضرراع مرردا نتيوررة 
مكران أو  و  يتقيد بوبفخبرة ورأ  ما  إلى  دا  ن كونم   يحتا ألنم متو ر  ض

  .محاا أو  دونما ربي 
 (ة الت  تمر بها المدينةاألمنيال روا )   حين احت  المرتبة الرابعة  ام  

الموصرر    ررى ووررم  ةا بتصررادية  رر  العررراق بشررك   رران ومدينرر لألوضرراع المرابرر  
التفرررا    م ررراهر الحرررر    ترررزا  ماث رررة  إلرررى الخصررروب   يخرررر  بانالبررراع يرررد وا

ل ح رررة وتوبرررك خارررائر ماديرررة احترررى الحرررر  ناتهرررا   ترررزا  بائمرررة  إن  بررر   ،ل عيرررون
 األاررواقالتفويررراف كانررف تقررك  رر   أ مرا  كثيررر مررن  ،وبشررية وابتصررادية بررالموتمك

الن   األمرحدب حالة من الركود ا بتصاد     المدينة أوالمناالق الصنا ية مما 
الار ك  أاعار   قر وباب م زيادة الفبالتال     زيادة نابة البالالة وارتفاع نابة  ثرأ

قيررة التر    تارتاليك ان تواكر  هرنا الفوالمنتوواف مما اثر   ى كثيرر مرن العوائر  
 رر   األحرردابمررن  هررائأبناا  تمرراد   ررى إلررى  اضررالرهاممررا  األاررعارالتق برراف  رر  

 ت يق بهن بيية حصولهن   ى دخ  ولو كران مهنة ولو كانف   أيةد عهن لمماراة 
 ن  إقبرر   رضررية البحررب القائ رررة تتقرردن  وبنررا ا   رررى مررا ،اليوميررة يارريراا لاررد حاورراتهن
 .لهنا المهنة األحدابومماراة    المدينة  األمنية األوضاعهنال   دبة بين 

ائرر  مررن العو  اا كثيررر  ن  إإن  (األهرر تشررويك ) بينمررا احترر  المرتبررة الخاماررة  امرر 
وررر  مارررا دتهن  ررر  ارررد أهرررا   رررى العمررر  وكاررر  الررردخ  مرررن أالفالقيررررة تشررروك الف

ت بيتهرا  اريما  ر   ر  بالالرة  األاررالتر  برد   تارتاليك هرنا  األارريةا حتياواف 
اوتما يرة وصرحية ضرارة  آثارمن  األ ما غير مبالين بما تاببم هنا  ،ارةر  األ
 .ا الم هن  همهن الوحيد هو الحصو    ىأالفال  ى 

  قدان احد الوالردين من خد  (التفك  العائ  )واحت  المرتبة الااداة  ام  
تعتمد  آخر ف  حالة  دن ووود دخ   ،ارةمعي  األ مألن األ هما خصوصاا يك أو 

البحررب  ررن إلررى  يضررالر الصرريار ببرر  الكبررار ارررةغيررر  مرر  ر  األ ارررة  يررم األ
وحيرراتهن ويينرريهن  ررن الارر ا    مرر  يرر من لهررن وألارررهن دخرردا يعيررنهن  رر  معاشررهن

الراهنررة الترر  يمررر بهررا موتمعنررا بعررد ا حررتد  والررن   األوضرراعخصوصرراا  رر   رر  
معررد ف نتيوررة  رتفرراع  الفررا األشررهد تزايررداا  رر   رردد العوائرر  الترر  تعي هررا الناررا  و 

 .افالتفوير  أ ما القت  من ورا  
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 األمن را  الف      ف (التهوير القار )احت  المرتبة الاابعة  ام   وأخيراا 
 رررر  نلرررر   رصررررة اررررانحة  رررر   اإلوراميررررةالررررن  خ فررررم ا حررررتد  وورررردف العصرررراباف 

نزوح العديد من العوائ   ن إلى  أداالعنا والتهوير وا بتزاز مما  أ ما مماراة 
 األوضررراعثرررر   رررى أممرررا  أ مرررالهنهرررا ل بالالرررة نتيورررة لفقررردان أ راد ضوتعرررر منرررازلهن 

مهنرررة مرررن بينهرررا ومرررك القمامرررة  أيرررةباتوررراا مزاولرررة  يررراهنإا بتصرررادية ألاررررهن دا عررراا 
تقردن تقبر   رضرية البحرب    ى مرا بنا ا  األاريةلاد احتياواتهن  األحدابخصوصاا 
 األحررررردابا بتصرررررادية لعوائررررر  واارررررر  األوضررررراعهنالررررر   دبرررررة برررررين  أن  القائ رررررة بررررر

  .ومماراتهن لهنا المهنة
 
 

 االجتماعية والصحية  اآلثار :رابعًا

ً:الجتماعيةًاآلثارً:أولًا
كثيرراا مرن  أننترائج الدراارة  أ هررفمن خد  درااتنا ل حا ف المارة النكر  
 م هن    ومك القمامرة بوصرفها مهنرة متواضرعة  ر   أثنا ينتابهن الخو   األحداب

ارريما  نرردما كررانوا ودونيررة و  بررازدرا  لرريهنإن ررر الموتمررك  ضرردا  ررن ن رررة النررا  
بعرررين الشرررفقة والحرررزن  لررريهنإالررربعض كررران ين رررر  أن ررر  حرررين ينبشرررون  ررر  القمامرررة 

  .  يهن
 

ً:الصحيةًاآلثارً:ثانياًا
  يعر ررون المخرراالر الصررحية الترر  يتعرضررون لهررا ورررا   األحرردابكثيررر مررن 

كثيرررر مرررن  إصرررابةنترررائج الدراارررة  أ هررررفالقمامرررة  قرررد  أكررروانو م هرررن برررين  وورررودهن
الروا  النهرار يعيشرون  رر   ألنهررنية مخت فرة مررن بينهرا  قردان الشره برإمراض األحرداب

 أيضرراا  لإلصررابةبالنحولررة كمررا تعرضرروا  أواررامهن إصررابةالقمامررة  ضرردا  ررن  أكرروان
والصررداع  رر  الرررأ  مررن شرردة حرررارة  أيررديهنالو   رر  الفررو هررور بررالوروح والخرردو  
نتيورة ل ت روب  ضردا  رن تعررض كثيرر  األمعرا التهرا   وأيضراا الشم     الصيا 

تقدن  وبنا ا   ى ماالتنف  والتقي  من شدة رائحة القمامة النتنة  ضيق   إلى  منهن
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نقبررررر   رضرررررية البحرررررب القائ رررررة هنرررررا   دبرررررة برررررين مهنرررررة ومرررررك القمامرررررة والنرررررواح  
 .ا وتما ية والصحية لألحداب

 :التوصيات واملقرتحات

  رررى و رررق مرررا توصررر  لرررم البحرررب مرررن نترررائج  رررإن الباحرررب يقتررررح التوصرررياف 
  :اآلتية

يواقيرة الفكن المناا  ل عوائ  تو ير الا .1  يم بد ا من الاكن  ر  المبران   هن  وا 
الحكوميرررة و اررريما معاررركراف الوررري  الارررابق التررر  تعرضرررف أل مرررا  الاررر   

 .والنه  ومن ثن اتخنف ماكناا لكثير من العوائ  المعدمة
 اا مو فرر أارررهن أ رررادحررد مررن أقيرررة الترر    يووررد الفتررو ير راترر  شررهر  ل عوائرر   .2

ن ررران شررربكة الحمايرررة ا وتما يرررة ألنرررم   يشرررم   إليرررا وائرررر الدولرررة مرررك  ررر  د
يحصررر ون   رررى هرررنا الراتررر  مرررن الشررربكة  األغنيرررا قيررررة  كثيرررر مرررن الفالعوائررر  

إلرى  قيررة   يرم ألنرم يفتقررالفا وتما ية مقاب   دن حصو  كثيرر مرن العوائر  
 .ميزان العدالة    التوزيك

 أ مرررارهننا المهنرررة التررر    تنااررر  هررر ةممارارررمرررن مخررراالر  األحررردابتو يرررة  .7
والموحررراتهن المارررتقب ية  كيرررا نأمررر   ررريهن اليرررد المشررررق  ررر  بنرررا  ب ررردهن وهرررن 

 .يمتهنون العم     القمامة

 كثير مرن العوائر   ،قرالفالتع ين ل قضا    ى  أهميةقيرة   ى الف األارتو ية  .4
تررر  إلررى  أبنا هرراقيرررة  رر   رر  الن رران الاررابق والحصررار ا بتصرراد  د عررف الف

 األمرررردالدرااررررة وهرررردا مررررنهن بررررأن احررررد ووانرررر  التع ررررين هرررر  ا اررررتثمار البعيررررد 
 .والموتمك لإلناان

تبنرر  بضررية العوائرر  المهورررة مررن ببرر  المارر ولين  ررن الريررق مررنحهن رواترر   .5
موزية تينيهن  ن ا ا  النا   ضدا  ن تأمين و ائا منااربة ألبنرائهن  ر  

ة   يكفرر  لاررد حاورراتهن اليوميررة ألنهررن   راترر  الشرربك أن  نلرر   ،دوائررر الدولررة
العمر    رى زيرادة رواتر   أن  كمرا  .أشرهربعرد مضر  ثدثرة  إ يحص ون   يم 

الحرررد منهرررا أو  حررر  المشرررك ةإلرررى  الشررربكة ا وتما يرررة بشرررك  مررردرو  يررر د 
 أن  و شرر   رر   ،ماررتحقيها الحقيقيررينإلرى  والتأكيرد   ررى القررائمين   يهررا بررد عها
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 ررردن  ا  يرررة هرررنا الرواتررر  بشرررك ها إلرررى  أدا األارررعار ررر    ا رتفررراع الم حرررو 
  .المحتاوة واألار األ رادالحال   ه    ت من ا  وز اا يايراا من حاوة 

ممرن أو  المتارربين مرن المردار  األحردابالتع ين ومتابعة  إلزاميةالتأكيد   ى  .6
اف  ر  المرردار  ليحصرر وا   ررى التع رين  ضرردا  ررن  ررتت دور  أارررهنلرن تاررو هن 

بعررض المهررن اليدويررة والخبررراف الترر  تاررا دهن  األحرردابتأهي يررة لتع ررين هرر    
ل برررد  بمشررراريعهن  (القرررروض) مررر  منااررر  لهرررن ود مهرررن بالمرررا   إيوررراد  رررى 

 .ومشاريعهن من بب  لوان متخصصة األحدابالشخصية ومتابعة ه    

لارررنة  31/أو  مررن برررانون العمرر  ربررن 31ضرررورة التأكيررد   ررى تالبيرررق المررادة  .3
حيرررب   يوررروز تشررريي  األحرررداب الرررنين لرررن يكم ررروا الثامنرررة  شرررر  ررر   1333

  3األ ما  الخالرة   ى األخدق والصحةأو  األ ما  الضارة بالصحة
The Juveniles (Garbage-Collectors): 

A Case Study in Mosul City 
Ahmed Yousif Ahmed


 

Abstract 

Because of hard circumstances our country is passing 

through for long years, especially after the occupation, new 

careers appeared in our Iraqi society, among them is collecting 

garbage, i.e., searching, in the gar-barge. This search is for 

materials or things that can be sold, like papers, magazines, 

empty soft drink; bottles, plastic or metal pieces and other 

consumed stuff. These materials can be sold in special markets 

daily, and then reproduced in certain industries. 

It has become something normal to see a number of 

Juveniles searching in the garbage containers. Their faces and 

nails have become black because of garbage, and also their 

clothes are covered with dirt. 
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The hard circumstances forced many of the juveniles to 

quit playing. They gave up their childhood in order to make 

living. They are not homeless or foundling, but they do have 

families. Some of them are not able to make their living under 

life's hard circumstances and high prices. As a result, their 

families living who are suffering from poverty. The study 

studies the following: 

1. Identifying the extent, the size and whereabouts of this 

phenomenon. 

2. Identifying the reasons that pushed the juveniles to 

practice this career. 

3. Identifying the social and healthy effects of this career on 

the juveniles. 

The researcher used method of a case study. He chose 

12 cases. Then he studied every case individually in order to 

identify the circumstances and reasons, and also to identify its 

effects on juveniles as far as social and healthy respects are 

concerned. 
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