
ا أثـبتت الدراسات  أن عـواطف أالنسان مرتـبطة أرتبـاط كلي في القلب  ولـيس في العقل و
أن القـلب يتحمل مـسؤولية كـبيرة  بأعـطاء احلياة للـجسم  من غذاء وأوكـسج  ويغذي من
خالل الدم الذي يرسله عبـر الشراي وأالوردة أال ان هناك مسؤوليـات أخرى يتحملها القلب
هذا الـعضـو الصـغيـر في حجـمه  والكـبيـر في العـطاء فـهو يـتحـمل أعبـاء اخلوف  واحلزن 
والفرح والسرور يبتهج ح نبتهج  ويحزن ح نحزن  هو البارع في احلس يخفق للمحبة
واحملب ويتـحـمل مـسـؤوليـة أالخـتـيار يـعـطي أشـارات لصـاحـبه بـاآلشـتيـاق وأالهـتـمام ... وفي
أالزمـات هو الـذي يـحتـار ... لـذلك نـرى أن قلب الـكـاتب والشـاعـر فيـه شيء من أالختالف عن
بقـية القـلوب ... يفـتش دائماً عن احلب واحملـبة والسالم  واحلب في كـتاباتهـم واشعارهم فيه
صدق وله معـنى كبيـر  ويحتل حيـزاً هاما في حـياتهم  وهـذا ما يعطي لـكلمـة الود  واخلير
شاعر لطيف الهمس والسعادة واحملبة أهمية كبيرة  الكاتب والشاعر مرهف احلس  رقيق ا
أن رأى وردة ذابـلة يـقف أمـامهـا كـئيب  وأن رأى أنـسـان في حالـة بـؤس  يقف أمـامه حـائراً
حـزين  وأن وجد خالف ب أالحبـة ال يقف مكـتوف أاليدي  يسـعى للخيـر ويبحث عن سبب

شـكلة ب أالحبة وأالقربـاء ... قلب الكاتب والشاعر اخلالف  ليحل ا
ال يتـحمل اخلالفـات  وال يتـحمل مـأسي النـاس .... قلـوبهـم شغاف
مـرهفـة تـبـحث دائـمـاً عن عالـم أخر ال يـشـبه هـذا الـعـالم  لهم
ـهم اخلـاص الــبـعـيـد عن عـن عـالم احلـرب والـقــنـابل  والـقـتل عـا
ــأسي .. والــفــقــر واجلــهل والــعــوز ...... دمــوعــهم قــريـبــة في وا
أحداق عيونهم لـلمتألم واجلائع والفقـير  " هذا هو القلب النابض

شاعر أالنسانية . بالعواطف وا

نبض القلم
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ــتــحـدث اإلعالمـي بـاسم  قــيـادة شــرطـة ا
ديــالى الــعـقــيـد غــالب الــعـطــيـة إنه  (
إطـالق حــمــلــة واســـعــة تــتـــضــمن إقــامــة
مــــؤتـــمـــرات تــــوعـــويـــة فـي اجلـــامـــعـــات
ـــدارس ومــنــاطق مــتـــفــرقــة في ديــالى وا
ـخـاطـرها حملـاربـة اخملـدرات والـتـوعـيـة 
وأضــرارهـا خــصـوصـا بــعـدمــا أصـبـحت
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اكـدت عـضو مـجـلس النـواب عن مـحافـظة
ئة ديـالى النائب ناهدة الدايني ان  10با
 مـن ســــكــــان احملـــــافــــظــــة يـــــســــكــــنــــون
الــعـشـوائـيــات  فـيـمـا نــبـهت الى ان هـذه
الـظاهرة تنذر بانفجار كبير يهدد اجملتمع

ككل. 
وقــالـت الـدايــنـي لــ (الـزمــان) إن  (ديــالى
مــرت بـظــروف عـصــيـبــة جـدا بــعـد 2003
رافــقــهـا االنــهـيــارات االمـنــيـة وتــأثـيــرهـا
ـبـاشـر عـلى اجملـتـمع  مـا ادى الى بروز ا
الــــعـــشـــوائــــيـــات الـــتي اصــــبـــحت مالذا
ـهـجـريـن والنـازحـ والـفـقـراء من شـتى ا
االقـضـية والـنـواحي).  واضافت الـدايني
ان (احلــقـيـقـة الـصــادمـة في ديـالى والـتي
يـغض الـنـظـر عـنـها الـكـثـيـرين بـان سـكان
العشوائيات يشكلون نحو % 10اي مئات
االالف مـن سكان احملافظة مـا يظهر حجم
ـقام ـشـكلـة التي تـمثل ازمـة انسـانيـة با ا
االول وتـأكيد حي عـلى فشل حكـومي كبير

في معاجلة مشاكل اجملتمع . 
…bIF  …d¼Uþ

واشــارت الـدايـني الى ان (الــعـشـوائـيـات
ظــاهـرة مـعـقـدة جـدا وهي تـنـذر بـانـفـجـار
كـبـيـر يـهـدد كل اجملـتـمع  مـؤكـدة ضرورة
وجــود اجـمـاع وطـني في مـجـلس الـنـواب
مـن اجل اقـرار قــانـون يـســهم في حل هـذا
ـشـكـلة من خالل بـنـاء مـجمـعـات سكـنـية ا
حتـفظ كـرامـة الـعـراقـيـ وتـوفـر لهـم على
خـدمات تليق بهم بدال مـن تركهم يعيشون
فـي عشـوائـيـات اقل مـا يـقـال عـنـهـا بـانـها
مــقــابـر لـألحـيــاء). ومن جــانب آخــر أعـلن

لــسـوء الــنـمــو).و اشـار الــتـقــريـر ان
(الـغـد األردنـيـة اوضـحت  إن عـمـالـة
األطـفال تـضـعهـم ب ثـالـوث وعورة
ـــلف وحتــديــات الــفـــقــر وتــعــاطف ا
.وتنقل الصحيفة عن مصدر فتش ا
مطلع بوزارة العمل األردنية قوله إن
وزارته تــتــبع نــهــجــا مـتــســاهال مع
عمـالة األطـفال الفـتا إلى أن مـفتشي
ـنـشآت الـوزارة اخملولـ بـتـفتـيش ا
التـجاريـة والتـأكد من خـلوها من أي
انتهاكات عمـالة ومن ضمنها وجود
أطـفـال يعـمـلـون عـادة ما يـتـغـاضون
عـن تــســجــيـل مــخــالــفـــات بــحق من
يــشـغّل طــفال انـطالقــا من قــنـاعـة أن
عـمل األطـفال سـبـبه حـاجـة أهـالـيهم
ــال.وتــضــيـف الــصــحــيــفـة أن إلى ا
رئـــيـــســــة قـــسـم عـــمل األطــــفـــال في
الـوزارة شـيـرين الـطـيب وتـؤكـد أن
نشـاطا دائـما يـشهـده التـفتـيش على
عـمـالـة األطـفـال خـاصـة بـالـقـطـاعـات

هنة احلدادة مبتعدين عن مدارسهم لكسب لقمة العيش OKBð`∫ صبية يعملون 

هل هي نعمة أم ( نقمة) كما وصفها البعض هذه السيول التي  إجتاحت دوال في
ـنـطــقـة بـوقت مـبـكـر من فــصل الـشـتـاء  من بـيـنــهـا الـعـراق  وغـطت عـددا من  ا
ـتـلـكـاتهم   وأدت الى ـواطـن و مـحافـظـاته  وتـركت أثـارا سلـبـيـة عـلى حيـاة ا
خـسـائـر في االرواح كـان من بـينـهـا اطـفـال  كـمـا حـصل في الـسـيول في االردن

ثال ..   على سبيل ا
الشـتـاء في بـدايـته  .. ويـبـدو أنه يـبـشـر بخـيـر وفـيـر من نـعـمـة هي عـصب احلـياة
جلميع اخملـلوقات  تسـوقها الرياح الـى أراض هي باشد احلاجة الـيها (فتـحييها
ـقـفـرة في بـعـد مـوتـهـا) لـكـنـهـا تـضـيع دون أن تـصـلـهـا  ومـا أكـثـر الـصـحـاري ا
منطـقتنا  اخلالية من احلياة  ألنها  تفـتقر الى  هذا العنصر الذي  جعل الله منه

اء .. كل شيء حيا .. فال حياة بانعدام ا
والـشتـاء فـصل كر في طـبـيعـته يـبعث الـدف في الـروح والطـمـأنيـنـة  في القـلوب
ة  في إهـماله والـنشـاط في االبدان  .. فـلمـاذا يـغيـر االنسـان هذه الـطبـيعـة الكـر

وعبثيته  وتقاعسه وقسوته  ?.. 
ؤمنون  فهم ومن جميل مـا قيل عن الشتـاء أنه (غنيمـة العابد) السبـاب يعرفهـا ا
يـحصـدون أكثـر ما يسـتطـيعـون من  البـركة وثـواب  العبـادات والطـاعات والـتقرب
الى الله في الـشتاء لـصفات عـديدة فيه دون غـيره من الـفصول ..  فـنهاره قـصير
يـسـاعد عـلى الـصـوم  ولـيلـه طويل  يـعـ عـلى الـقيـام  وقـراءة الـقـرأن واألذكار 
ـطر  فـيه وفيـر لـلخـير والـنـماء والـدعاء  ويـبـعث النـشاط واحلـيـوية في اجلـسد وا

وينعش الروح والسرور في النفوس ..
ـوات  وبالـذات الـصـحاري وعـندمـا ال تُـسـتـثمـر هـذه الـنـعمـة في إحـيـاء االرض ا
ــدن .. تـغـرق بــيـوتـهـا ـيـاه تــتـحـول الى نــقـمـة في ا واالراضي الـتي ال تــصـلـهــا ا
وشوارعهـا .. جترف في طريـقها كل ما تـصادفه من مخلـوقات واشياء ثـمينة من
ســيـارات ومـحالت ومـنــشـأت وخـدمـات صـرف عــلـيـهـا الـشــعب من مـاله اخلـاص

والعام الكثير .
فـهـل يـصـعب عـلى االنـسـان االسـتـفـادة من هـذه الـنـعـمـة وحتـويل مـسـار الـسـيول
ائية وارد ا ا النضوب فتزيد ا ياه ور لتصب في االنـهار التي تشكو من نقص ا
 التي أصبحت اليوم مشكلة كبيرة  وتبعث احلياة في االنسان واحليوان والنبات
?!  وهل يحـتاج الى أعجاز علمي ومادي  كبـير أن تقام اخلزانات والسدود خلزن
ـيـاه  وما ـنـاطق الـتي تفـتـقر الى ا ميـاه  الـسيـول لـتسـتـفـيد مـنـها الـصـحاري وا

أكثرها في منطقتنا ..?..
ـسألة - ال أعـتقـد إن الثـورة العلـميـة والتـكنـلوجيـة اليـوم  تقف عـاجزة أمـام هذه ا
ـال عائـقا دون حتـقيـقهـا   فهـو كثـير لكـن  التقـاعس  ويد الـبسـيطـة  وال يقف ا

الفساد قد  تمتد لتعبث به في غير مجاله احلقيقي .. 
وإذا كانت السـيول واالعاصـير مسـالة طبـيعيـة ومألوفـة في  مناطق اخـرى كاوربا
وأمــريـكـا مـثال  لـكــنـهـا غـريـبــة عـلى مـنـطـقــتـنـا بـهـذا احلـجـم من الـدمـاروالـتـدفق
ا دفع البعض الى  طرح تسـاؤالت كثيرة عن سبب أن تأتي السيول والشـمولية 
ـناخي أسـاويـة  الـتي غيـرت طـبـيعـة الـشـتاء  وهـذا  االنـقالب  ا بـهذه الـنـتـائج  ا
ا حتى  في بقـية الفصول ـألوف   في منطـقتنا  لـيس في الشتاء فـقط  وإ غير ا

كذلك ..?.. 
نـطـقـة  تعـرف مـثل هـذه السـيـول بـهذا االمـتـداد اجلـغرافـي الكـبـير وهل كـانت  ا
والغزارة و (اجلـنون العبثي) الذي اقتحم أسوار البيوت  وغير معالم مدن وقطع
ـوت قـبل احلـروب  الــكـثـيـرة الـتي الــطـرق وحـركـة الـنــقل وحـمل  مـعه اخلــراب وا
شهدهـا عدد من دولها  واُلقيت  فـيها من االسلحة من مخـتلف الصنوف احملرمة
وغير احملـرمة  بـكميـات تفوق  احلـصر والـوصف  فكانت سـاحة لـتجربـتها  ولم
ا تستـمر الجيال قادمة  ?.. واذا كانت احلروب من تتـخلص منها الى االن   ور
نـطقـة  وحتركـاتها  ب هـذه االسباب  أو هي الـسبب الـرئيس فـما هـو دور دول ا
السيـاسية  والدبلوماسية  والدولية إلجبـار دول  العدوان  لكي تتحمل مسؤوليتها
عن هـذه النـتائج الكـارثيـة في البـيئة  وتـكون لـها مسـاهمـاتهـا الفاعـلة في تـنظيف
نطقـة ومخلفاتها ?. وهل كانت نطـقة من أثار تلك احلروب  التي فرضـتها على ا ا
ـنـطـقـة ?... ومـاهي ـنـاخـي في ا لـهـذه احلــروب  انـعـكـاسـات عـلى  هــذا الـتـغـيـر ا
ستقبل لـكي يستعد ناخـية احملتملـة في ا ـفاجآت ا توقعة  وا التغيـرات البيئيـة  ا

االنسان لها.??..    
ـيـ ـعـنــيـ من الـســيـاسـيــ واالكـاد  أسـئـلـة كــثـيـرة تــبـحث عن إجـابــات من ا
ـنـطــقـة  ومـنــهـا بالدنــا  وكل  حـسب واجلـهــات الـرســمـيـة  ذات  الــعالقـة  فـي ا

اختصاصاتها ...
اء خيـر وبركة ونـعمة من نعم  الـله  سبحـانه وتعالى ... يروي األرض  ويـزينها ا
بالوان  احليـاة  البهيجة  ويكسيها حلة خضـراء جميلة  يجعلها  جتود  بالعطاء
واخلـير الـعميم عـلى العـباد والبالد  ولـهذا يتـشوق النـاس لقـدوم الشتـاء لينـعموا
بـهذا الـعطـاء واجلو البـديع والراحـة النـفسـية ...  أما الـسيـول  فهي عـندمـا تكون
غـير طـبـيعـيـة ومدمـرة وجترف في طـريـقهـا مـا على هـذه االرض  من خـير ومـعالم

زينة وجمال في احلياة فال فائدة فيها لالنسان   النها  تخرب ما بناه ..
وهـنا يـأتي دور االنـسـان ومسـؤولـيتـه  في أن ال يعـبث بـالـطبـيـعة و يـتـجـنب كل ما
ـد الـيـد  الـيـهـا بـاالعـمار ـهـا  إذ قـد تـكـون مـدمـرة له .. بل عـلـيه أن  يـغـيـر مـعـا
ا يـعود عليه بـالنفع العام  ا جتود به و واالصالح والبـناء واالستخدام االمـثل  
وعــلى االرض بــالــنـمــاء  واســتـخــدام الـوســائل احلــديــثـة  خلــزن مــيـاه االمــطـار
ياه   واقامة شبكات صرف واالستفادة منها  لتكون مصدرا أخر من مصادر ا
ياه من الشوارع   وغـيرها واالستعداد لكل صحي  وخـدمات مناسبة لسـحب ا
ناخية  لـكي يستفيـد من نعم الله  سبحـانه عليه  وينتـظر قدومها .. االحتمـاالت ا

اء أصل هذه النعم .. وا
واحلمد لله رب العا  على كل نعمه ..
ونعوذ بالله من حتول النعمة الى نقمة .
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تـبادلـنا الـتهـاني واألماني في  ذكـرى مولـد سيد الـكائـنات الـرسول الـكر مـحمد
ـاضي .. وقد إختـرت هذه البـاقة من ب كـلمات جـميلـة تضمـنتها (ص) الثالثاء ا
شاهير في العالم ا قالـه ا ا يسمح به هذا احلـيز من العمود  رسائل عـديدة  
من كتاب وفالسفة وشعراء ومؤرخ ومستشرق عن الرسول (ص) وهم كُثر ..

ؤرخ االمريكي ( ول ديورانت  مؤلف موسوعة قصة احلضارة ..) : +  يقول ا
ا كان للعظيم من أثر في الناس قلنا أن محمدا  كان إذا ما حكـمنا على العظمة 
ــسـتـوى الـروحي من  أعــظم عـظـمــاء الـتـاريخ .. فـقــد أخـذ عـلى نــفـسه أن يـرفع ا
واالخالقي لشـعب ألقت به في ديـاجيـر الهـمجـية حـرارة اجلو وجـدب الصـحراء 
وقــد جنح في حتـقــيق هـذا الــغـرض جنـاحــا لم يـزاحــمه فـيه أي مــصـلح أخـر في
التاريخ كله  وقل أن جتد إنسانا غيره حقق ما كان يحلم به من اصالح ...    

: + ويقول الشاعر الفرنسي المارت
 - إن أعـظم حـدث في حـيـاتـي هـو أنـني درست حـيـاة رسـول الـله مـحـمـد دراسـة

وافية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود ...
- أي رجل أدرك من العـظمـة االنسـانيـة مثـلمـا أدرك محمـد  وأي إنسـان بلغ من
ـعـتـقـدات الـبـاطـلـة الـتي تـتـخذ مـراتب الـكـمـال مـثل مـا بـلغ .. لـقـد هـدم الـرسول ا

واسطة ب اخلالق واخمللوق ..
+ ويقول الروائي والفيلسوف الروسي تولستوي :

بهورين بالنبي محمد الذي إختاره الله لتكون أخر الرساالت على  أنا واحد من ا
يديه  وليكون هو أيضا أخر االنبياء ...

ستشرق الفرنسي كارادي فو : + ويقول ا
ـكـانة ـؤسس  ولم يـسـتـطع أحد أن يـنـازعه ا لـهم وا  كـان  مـحمـدا هـو الـنبـي وا
العلـيا التي كان علـيها  ومع ذلك فإنه لم يـنظر الى نفسه كـرجل من عنصر أخر

ساواة سلمـ ..إن شعور ا أو من طبـقة غير طبـقات بقيـة ا
واالخاء الـذي أسسه محمـد ب أعضاء الكـتلة االسالمية

كان ينطبق عمليا حتى على النبي نفسه ...
× كيف ال يـكون هكذا رسول الـله محمد ( ص ) وقد قال

فيه سبحانه وتعالى.. ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ..

وتــوعــويــة وعـدم انــتــظـار إدمــان الــشـاب
ـــعــاجلــته).  واوضـح الــعــطــيــة  أنه (
الــقـاء الـقـبـض عـلى اكـثـر من  39مــتـاجـرا
ومـتعـاطيـا و إصدار عدة احـكام بـحقهم

ــؤبــد) مــشــيــرا  الى أنه  ( بـــيــنــهــا ا
تــوجــيـه دعــوة لــلــجــامــعــات ولــلــمـدارس
والـوقفـ الشـيعي والـسني ورجـال الدين

واد كـونـها تـتـمتع را لـتـلك ا احملـافـظـة 
ــــوقع يـــتـــوسط دوال مـــصـــدرة وأخـــرى
مـستهلكة).  وأضـاف العطية  لــ (الزمان)
واد الـتي تـمـر عـبر أن  (هـنـاك  10%مـن ا
أراضـي ديالى تستـهلك محلـيا وهي نسبة
كـبـيـرة وخـطيـرة بـ الـشـباب  مـا دفـعـنا
لـلـتـدخل العـاجل التـخـاذ إجراءات وقـائـية

ــخـــاطـــر اخملــدرات لـــتـــوعـــيــة الـــنـــاس 
بـاشر عـلى شخصـية وسالمة وتـأثيـرها ا
اجملـتـمع  وعدم الـسـماح بـإدمـان الشـباب
لــهـا والــتـعـامل مــعـهـا) .وتــواصل  قـيـادة
شــــرطــــة ديــــالى تــــنــــظــــيم احملــــاضـــرات
اإلرشـادية والتوعـوية حول أألمن الوقائي
والــتــحـصــ االمــني في كـلــيــات جـامــعـة

ديالى . 
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وقــــال مـــديـــر اعالم شـــرطـــة ديـــالى عـــلي
الــعــبـيــدي  لــ (الـزمــان) انه (تـمت أقــامـة
نـدوة تـوعـية في كـلـيـة التـربـية أألسـاسـية
وبــحـضـور مـديـر قـسم الـعالقـات واالعالم
فـي قيـادة الـشـرطة الـعـقـيـد غالب الـعـطـية
ومـعـاون عـمـيـد كـلـيـة الـتـربـيـة األسـاسـيـة
ومــديــر قــسم مـكــافــحـة اخملــدرات ومــديـر
ـتفجرات ومجـموعة من أساتذة مـكافحة ا
وطــلـبـة الـكــلـيـة) . واضـاف الــعـبـيـدي ان
(الــنـدوة تـنـاولت  ثالث مـحـاور االول عن
االبـتزاز االلـكتـروني واالستـخدام اخلاطئ
لــوسـائل الــتـواصل االجـتــمـاعي وكــيـفـيـة
الــــوقـــايـــة مـــنـــهـــا واحملــــور الـــثـــاني عن
اخملـدرات وأثـارهـا الـسـيـئـة عـلى اجملـتمع
وكــيـفـيـة مـحـاربـة هـذه الـظـاهـرة واحملـور
تفجرات واستعراض الـثالث الوقاية من ا
ــــمــــكن أنــــواعــــهــــا واخلــــدع الــــتـي من ا
يـــســتــخــدمــهــا االرهـــابــيــ الســتــهــداف
). من جهته  عـميد الـكليـة  حيدر ـوطنـ ا
شـاكر  اشاد بــ (جهود قيادة شرطة ديالى
فـي تــوعـيــة الــشــبــاب وخــصـوصــاً طالب
الـكليات وحتصينهم أمنياً لتجنب الوقوع

.( ضحية لإلرهابي واجملرم

مـعـانـاة األطـفــال في الـعـالم الـعـربي
سـنـجـدهـا كـبـيـرة ايـضـا خـصـوصاً
بـــســــبب الـــنـــزاعـــات واحلـــروب في
ـنـطقـة.ففـي اليـمن مثال بعض دول ا
ــواطـنــ في احلـديـدة يـقــول احـد ا
(إنـه بــــدالً من أن نُــــهــــدي األطــــفـــال
حـلوى أهـداهم احلـوثـيـون الـقصف
بـــقـــذائف الــــهـــاون). فـــيـــمـــا اشـــار
ـتحـدث الـرسمـي لوزارة الـتـضامن ا
االجــتــمـاعي( إن مــديــنـتـي الـقــاهـرة
واإلسكـنـدرية فـي مقـدمـة احملافـظات
األكـــثــر انــتــشــارًا لـــظــاهــرة أطــفــال
الشوارع.و أن وزارة الـتضامن تـنفذ
بــــرنـــامـج أطـــفـــال بـال مـــأوى في 10
محافظات مصـرية يهدف إلى حماية
ورعـــايــة أطــفـــال الــشــوارع).واشــار
تقريـر للـبي بي سي  وفقـا لصحـيفة
ــــثل ــــصــــريــــة قـــول  الـــشــــروق ا
الــيــونــيــســيف فـي مــصـر (إن  30في
ــئــة من أطــفــال مــصــر مــعــرضـون ا
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احتفل االطفال في معظم بقاع العالم
ـي الــذي الــثـالثــاء بـــيـــومـــهم الـــعــا
يــتــوافق مع ذكــرى صـدور اتــفــاقــيـة
حـقـوق الطـفل الـتي اعـتـمـدتـها األ
ـتـحـدة بـتـاريخ  20 تـشـرين الـثـاني ا
عام  1989 وهم يـعـانــون في الـعـديـد
من دول الـعــالم من الـفــقـر واالهـمـال
ـرض واالمــيـة.وفي الـعــراق تـبـلغ وا
معـانـاة شريـحة األطـفـال الذروة فـقد
دارس اضطر آالالف منهم الى ترك ا
واالنـــــخـــــراط  فـي ســـــوق الـــــعـــــمل
وبـأعـمال شـاقـة ال تـتـنـاسب والـقوى
اجلـــســمــانـــيــة لــهم مـن أجل تــأمــ
أبسط مفردات احلياة لعوائلهم التي
فــقــدت مــعـــيــلــهــا بـــســبب احلــروب
ـرض  فــضال عـلى ـتــواصـلــة او ا ا
ـــهـــجـــرين مع مـــعـــانـــاة االطـــفـــال ا
عـوائـلــهم الـذين يـعــيـشـون اوضـاعـا
مـأســاويـة.ويـؤكـد الــعـديـد من االبـاء
انـــهـم يــضـــطـــرون الـى عـــدم احلــاق
درسة لعجزهم عن توفير اطفالهم با
مــصـاريــفـهــا وكي يـنــصـرف االبــنـاء
للـبحث عن اي عـمل يوفـر لقـمة خـبز
للـعائلـة مهـما كانت ضـئيـلة.. واشار
تـــقــريــر ســابق صـــادر عن مــنــظــمــة
ــتــحـدة الــطــفــولــة الـتــابــعــة لأل ا
(الــيـونــيــسـيف) (أن أكــثــر من ثالثـة
ـلـيـون طفـل عراقي ماليـ ونـصف ا
ـوت واإلصـابـة مـعـرضــون خملـاطـر ا
والـــعـــنـف اجلــنـــسـي واالخـــتـــطــاف
والــتــجــنــيــد الــقــســري فـي صــفـوف
ـسـلحـة) بـيـنمـا يـلفت اجملـموعـات ا
إلى (أن ثلث أطفال الـعراق أصبحوا
بــــــــحــــــــاجــــــــة إلـى مــــــــعــــــــونــــــــات
إنـــســـانـــيــــة).واشـــار الـــتـــقـــريـــر ان
(احلروب تسبـبت في حتطيم واحدة
ــــــــا أدى إلى مـن كل  5 مــــــــدارس 
فقدان  3,5 مالي طفل تقـريبًا لفرص
التعـليم).فيمـا اشار خبـير تربوي ان
(اكثـر من نـصف مـليـون طـفل عراقي
عـلى األرجح سـيكـونـون بـحـاجة إلى
عـالج نـــفـــسي مـن جـــراء الـــصـــدمـــة
الـنـفـسـيــة الـتي تـعـرضـوا لـهـا خالل
احلـروب الــتي مــرت عـلى الــعـراق )
فــضال عـلى ان مــنـهـم من يـنــام عـلى
الــرصـيف بــســبب فـقــدانــهم اسـرهم

حيث ال سـكن وال مأوى ويـأكلون من
نفايـات الشوارع واألزقـة اضافة الى
ان هناك الكثير من االطفال يعيشون
في اخلرائب وبيوت من الصفيح في
الـعــاصـمـة بـغـداد وضــواحـيـهـا الى
آخرها من االنتهـاكات والتي تتنافى
عايير الدولـية حلقوق االنسان مع ا
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كـمـا ان نـسـبـة مـعـانـاة االطـفال دون
سن اخلــامــســة مـن ســوء الــتــغــذيـة
ـزمن في االسـر الـتي انـعـدم أمـنـها ا
الـغـذائي كبـيـرة نـتـيجـة الـسـيـاسات
االقـتـصـاديـة اخلـاطـئة والـتي دفـعت
ثمنها االسرة.والتخفيف من كل هذه
ـنـظـمـات ـعـانـاة يـتــطـلب تـكـاتف ا ا
االنسـانيـة والتي تـعنى بـالطـفولة و
اجلــهـــات احلــكـــومـــيــة كـــالــصـــحــة

والتربية والعمل االجتماعي .
الــعــالم الـعــربي واذا تــوقــفـنــا عــنـد

التي تنـتشر فيـها هذه الـظاهرة مثل
ـــيــكــانـــيك لــتـــوثــيق عــدد قــطــاع ا
احلـاالت الـتي يـتم ضـبـطـهـا بـسـوق
الـعــمل.وتـشــيـر الــرأي األردنـيـة إلى
ارتفاع عمـالة األطفال في األردن إلى
 70 ألـــفــــاً وتـــقـــول إن  45 ألـــفـــا من
األطــفـــال يـــشـــتـــغـــلـــون في أعـــمــال
خطرة.وتشير الصـحيفة إلى التزايد
ـشكـلة رغم اجلـهود سـتمـر لـهذه ا ا
شاريع على الصعيدين والبرامج وا
ـــدني وذلك الـــرســمـي واجملــتـــمع ا
حـسب ورقـة أعـدهــا مـركـز الـفـيـنـيق
علوماتية. للدراسات االقتصادية وا
وتـــرجع هـــذه الـــزيـــادة في عـــمـــالــة
األطـــفـــال إلـى عــوامـل اقـــتـــصـــاديــة
واجـتـماعـيـة مـنهـا تـراجع مـسـتوى
ـعيـشـة لقـطـاعـات كبـيـرة من األسر ا
األردنـيـة.وبـيــنت الـورقـة أن أغـلـبـيـة
األطـفال الـعـاملـ يـنتـمـون إلى أسر
فــقـيــرة تـدفــعـهم حــاجـتــهم إلخـراج

األطـــفـــال من مـــقـــاعـــد الـــدراســة أو
الـــــتــــــســـــاهـل في تــــــســـــربـــــهـم من
الـتعـلـيم.وتـشيـر الـرأي األردنـية إلى
ضــــرورة حتـــمـل اجملـــتـــمـع الـــدولي
ــــســــؤولــــيــــاتـه جتــــاه الالجــــئــــ
الــــــســـــوريــــــ فـي األردن حــــــتى ال
يـضـطـروا إلى دفـع أطـفـالـهم لـسـوق
ـســاعـدة أسـرهم).ويــتـنـاول الـعــمل 
التقـرير مانـشرته  االخبـار اللبـنانية
ي في ملف حتت عـنوان: اليـوم العا

للطفل .
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أحالم صـغـيـرة ال تـتـحـقّق.وتـتـحدث
إيـلـده الـغــصـ عن مـأسـاة األطـفـال
الـالجــئـــ الــســوريـــ في لـــبــنــان
فـتــقــول: يـعــبـرون الجســر والــطـريق
الـسـريـع وضفـتـي الـشارع قـبـل بزوغ
الـــفـــجـــر بـــقـــلـــيل ثـــقـــاالً مـــتـــعـــبــ
ومــكـسـوريـن. ال أضـلع تـمــتـدّ لـهم بل
ــدّون أضــلــعــهم الــطــريّــة نــحـو هـم 
أدوات حـادّة وعـربات غـليـظة وأحـمال
ضـخمة. ال تتجـاوز أعمارهم السادسة
عـــشـــرة وهم بـــذلك أطــفـــال بـــحــسب
الـتشريعات الدولـية. في عمرهم يجدر
بـــــهم أن يــــكـــــونــــوا عــــلـى مــــقــــاعــــد
الـدراسـة.وتـضـيـف: أن هـؤالء األطـفال
الـذين يـأمـلـون بـالـشـرق اجلـديـد. غـير
أنــهم يـكـبـرون في الــشـرق ويـحـلـمـون
كـالجــئـــ بــالــســـفــر إلـى بالد حتــقّق
األحـالم. يـتــعـلّــمـون مــصـالح لــلـكــبـار
وأعـمـاالً مـضـنـيـة تـقـطف مـنـهم أجـمل
سـني حـياتهـم. صغـار السنّ تـسرّبوا
ـدارس وغرقـوا في الـشغل بـاكـراً من ا
والـــتــعـب إلعــالــة عـــائالتــهـم. أطــفــال
يـعـيـشون ويـتـصـرّفون ويـكـبـرون مثل
أصـحاب العـيال.وتشـير راجانـا حمية
فـي األخبـار الـلـبنـانـيـة إلى األثـر الذي
تـركـته احلـرب األهـليـة في لـبـنـان على
األطــفــال. وتـقــول: في الــقـرن الــواحـد
ـئة والـعـشـرين ال تزال نـسـبة  30فـي ا
مـن الــيـــد الــعـــامــلـــة في الـــزراعــة من
األطـفـال الـذيـن تراوح أعـمـارهـم ب 5
و 17عـامـاً وال يزال  1من أصل  4أطـفال
يـــــعـــــيــــشـــــون في حـــــالــــة فـــــقــــر وال
يـستطيعون تاليـاً حتصيل تعليمهم
تـعـلمـ يـتخـلّـفون وال يـزال نصف ا

عن االلتحاق بالتعليم الثانوي).
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ـسافرون وزيـر النقل عـبد الله حيا ا
لـعيـبي عـلى قـراره بتـخـفـيض اجور
ـئـة اضافـة الى الـنـقل بـنـسـبة  50بـا
مــــجـــانـــيـــة نـــقل االطـــفـــال دون سن
الثامنـة من ساحة عـباس بن فرناس

الى مـطـار بـغـداد الـدولي. وقـال عدد
ــســـافــرين لـ(الــزمــان) امس ان من ا
(خطوة تخـفيض االجور تعـد  مهمة
بعد سـنوات من استـحواذ واالبتزاز
بـحجـة عـقد شـركـة تكـسي بـغداد مع
مـــؤكـــدين انـــهـــا (خـــطــوة الـــوزارة)
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ـسـافـرين عــبـئـا كـبـيـرا خـفـفـت عن ا
خــاصــة اذا كــانت االســر الــتي عــدد
افـرادها كـبيـر). فـيمـا أعـلن اللـعـيبي
ئة تخفيض أجور النقل بنسبة 50با
 لــلـمـســافـرين اضــافـة الى مـجــانـيـة
النـقل لالطـفـال دون سن الثـامـنة من

ساحـة عبـاس ابن فـرناس الى مـطار
بــغـداد. ونـقل الــبـيــان عن الـلــعـيـبي
قــوله ان خالل جــولــة مــيــدانــيــة في
ــــطــــار امس ان (هــــذه االجـــراءات ا
تـــأتي انـــســـجــــامـــاً مع تـــوجـــهـــات
احلـكومـة اجلـديـدة بتـخـفـيف العبء
ـواطـنـ وتـسـهـيل كـافـة عن كـاهل ا
واضـــاف  ان اإلجــــراءات أمــــامـــهـم)
(أجـرة الـنـقل أصـبـحت خـمـسة آالف

دينار بدل عشرة األف دينار).
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مــــؤكــــداً (وجــــود إجــــراءات أخــــرى
قبلة  من سترى النور خالل االيـام ا

واطن).  شأنها ان تخدم ا
ـشــروع  افـتـتـاحه في ويـذكـر ان ا
الــــثــــانـي من ايــــلــــول عـــام  2013 في
كتب العطيفية وهو أحد احتفالية 
كاتب األربـعة الرئـيسيـة في بغداد ا
وكــمب سـارة والــنــهـضــة والـعالوي
كاتب حلقة الوصل ب لتكون هذا ا
ـسـافـرين الى مـطـار بـغداد الـدولي ا
وبــاقـي احــيــاء الــعــاصــمــة لــتــقـد
الـتــسـهـيالت لــلـمـســافـرين من خالل
ــكــاتب والــتـي كــانت تــعــمل تــلـك  ا
بــنــظــام حــديث واسـعــار تــعــاونــيـة

سافر . التثقل كاهل ا
واعلنت امانة بـغداد عن افتتاح عدد

مـن الــــــشـــــــوارع فـي مــــــنـــــــطــــــقــــــة
مشيـرة الى  استـمرارها الزعـفرانيـة
نظر بازالة التجاوزات التي تشوه ا
الـعـام لـبـغــداد. فـيـمـا يـتـطـلع اهـالي
مـنطـقـة الـكـرادة الشـرقـيـة الى اعادة
فــتح شـــارع اورزدي بــعــد غــلــقه من
جهة كرادة خـارج .وقالت االمانة في
بــيــان امـس انه (  بــالــتــعــاون مع
قــيـادة عــمــلـيــات بــغـداد اعــادة فـتح
ـنـطـقـة الـزعـفـرانـية مـنـافـذ جـديدة 
لـــتـــســـهـــيل دخـــول وخــروج اهـــالي
واضـاف ان (مالكـات دائرة نـطـقة) ا
عهد بلدية الكرادة فتحت شوارع   ا
الـتـقني والـصـحـة والـشـارع اجملاور
لسـوق الهوى بـالزعـفرانيـة لتـسهيل
ـــرور وتـــقــلـــيل حــركـــة الـــســـيـــر وا
روريـة الـتي تـعانـيـها االخـتنـاقـات ا
ــــنـــطــــقـــة). واضــــاف ان (مالكـــات ا
الــدائــرة نـفــذت حــمـلــة كــبــرى لـرفع
الـنـفـايـات واحلواجـز الـكـونـكـريـتـية
وتــســـلــيك خــطــوط تــصــريف مــيــاه
الـصـرف الـصــحي واالمـطـار وغـسل

اكتاف ونهر الشوارع).
مــشـيــرا الى (اســتـمــراراالمــانـة  في
ـــغــــلـــقـــة وازالـــة فـــتح الــــشـــوارع ا
نـظر العام التجاوزات الـتي تشوه ا
يذكر أن بغـداد تشهد ب للعاصـمة)

فـتـرة واخرى اعـادة افـتـتـاح الـعـديد
ـغــلـقـة مــنـذ سـنـوات من الــشـوارع ا
األمر الذي بات ينعكس لدواع أمنية
إيــجـابــاً عـلى حــركـة الــسـيــر. فـيــمـا
يـتـطــلع اهـالي مـنــطـقـة الـكـرادة الى
اعادة فـتح شـارع اورزدي بعـد غـلقه
من جـهة كـرادة خـارج بـرغم اهـمـيته
ـنـطقـة في اجنـاز اعمـالهم. لسـكـنة ا
وكـانت (الـزمــان) قـد نـاشـدت رئـيس
ـهـدي الى فـتح الـوزراء عـادل عـبــد ا
هــذا الـــشــارع حــيث عــمــدت نــقــطــة
السيـطرة التي تـقع في مدخل شارع
االورزدي من جـــهــة الـــكــرادة خــارج
بإغـالقه بوضع كـتل كـونـكريـتـية في
اجـــراء مـــســـتــغـــرب يـــتـــعــارض مع
هدي بـاالنفتاح على توجهات عـبد ا
ـنـطـقـة اخلـضراء ـواطـن وفـتح ا ا

امامهم . 
ونـــقـــلت (الـــزمـــان) شـــكــوى اهـــالي
ــــنــــطــــقــــة من (اضـــــطــــرارهم الى ا
استخدام مـدخل سبع قصور الـبعيد
عن مـنازلـهم عـند رغـبتـهم في قـضاء
اي حـــاجــــة كـــمــــراجـــعــــة االطـــبـــاء
والـــــــــتـــــــــســـــــــوق من الـــــــــكـــــــــرادة
والــتــمـس االهــالي من (عــبــد داخل)
ـهـدي االيـعـاز الى عـمـلـيـات بـغداد ا

ذكور).  دخل ا بفتح ا

½Ëb…∫ شرطة ديالى في  ندوة بجامعة ديالى

WŠUÝ∫ انواع من سيارات تاكسي بغداد في ساحة عباس بن فرناس


