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فـيمـا افـاد مصـدر بـان صـاحب محل
حالقــة قـتل بـهــجـوم مـســلح جـنـوب

غربي بغداد.
…dOš«  U Ëdš

ـصــدر في تــصـريح امس إن وقــال ا
(مـسلـحـ مـجهـولـ فـتحـوا نـيران
اسـلحـتـهم الـكـاتمـة بـاجتـاه صاحب
مـــحـل حالقـــة ضـــمن مـــنـــطــقـــة حي
االعالم اسـفر عن مـقـتـله في احلال),
الفتـا الى ان (قوة امـنيـة وصلت الى
مـكـان احلـادث ونــقـلت جـثـة الـقـتـيل

الى دائرة الطب العدلي). 
وفي مـحـافـظـة ديالـى ناقـش مجـلس
احملـافــظـة اخلـروقـات االمــنـيـة الـتي
ـــاضـــيــة حـــدثت خـالل االســـابـــيع ا
وادت الى مــقــتل واصــابــة عـددا من

واطن من قبل داعش .  ا
وقــال نـائـب رئـيـس اجملـلس مــحــمـد
جــواد احلـمــداني  لـ (الــزمـان) امس
ان (مــجـلس احملــافـظــة عـقـد جــلـسه
رســـمــيــة نـــاقش فــيـــهــا اخلــروقــات
االمـــنـــيـــة االخــــيـــرة في نــــاحـــيـــتي
الــســعــديــة وجــلــوالء وضــرورة سـد
الفراغات ونشـر القطعات الـعسكرية

ومنع تكرار اي خرق امني قد يحدث
مستقبال).

مـبـيـنــا ان (اجلـلـسـة شـهـدت  ايـضـا
تخصيص  اربعـة مليارات دينار من
ــــنــــــــــافــــذ احلــــدوديــــة ايــــرادات ا
لـلــمـشـاريع اخلــدمـيـة فـي احملـافـظـة
وذلك من اجل اعمـار البنى الـتحـتية
ـــدمـــرة وتـــوفـــيـــر خــدمـــات اوسع ا

.( للمواطن
ـنـافـذ  وبـشــأن اخـر كـشـفت هـيــئـة ا

الــقـضــاء ذاته. وذكــر بــيـان امس ان
(الـــــلــــــواء الـــــثــــــاني فـي احلـــــشـــــد
وبالـتـعـاون مع جهـاز األمن الـوطني
نفـذ عملـية أمـنية في قـرية أم قـصير
في الـقـضـاء عـثـر خاللـهـا عـلى 200
لــغم و 25 صـــاروخ قــاذفـــة وأسالك
تفجير ومواد C4 التي تستخدم في
صــنــاعــة الــعــبــوات ذات االنــفــجــار
الــشــديـــد). الى ذلك وجــدت قــوة من
احلـشد عـلى مـقـبـرة جمـاعـيـة يرجح
انها تعود لداعش في منطقة الفتحة

شمال شرقي صالح الدين.
وقـــال امـــر الـــلــواء 88 في احلـــشــد
ونس اجلـــبـــارة في بـــيـــان امس إنه
(خالل اجلـوالت الروتـيـنيـة الـيومـية
لـقواتـنـا من الـلـواء وضمن عـمـلـيات
تــفــتــيش واســعــة  الــعــثــور عــلى
مقبرة جماعـية تضم عشرات اجلثث

في الفتح).
مـوضــحـا ان (اجلــثث حـافــظت عـلى
شـيء من مـالمــــــحــــــهــــــا بـــــــســــــبب
كن االنخفـاض بدرجـات احلرارة و
تــمــيــيـز الــلــحى والــشـعــر الــكــثـيف
لــلــقــتــلـى كـمــا  ويــبــدو ان اغــلــبــهم

عراقيي اجلنسية).
ـنــطـقـة كـانت مـشـيــرا الى ان (تـلك ا
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ـعـادن اجـراهـا وزيـر الـصـنـاعـة وا
وكـالــة مـحــمـد شـيــاع الـسـوداني

s Š —œU½ qONÝ ≠ ⁄«dÐ

بـاحثـات التى اختـتمت في بـراغ ا

بغداد
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احلـدوديةعن الـعـثور عـلى كـمـية من
االدويــة كــانت مــرمــيــة بــالــقــرب من
مـــــنـــــفـــــذ الـــــشـــــيـب احلـــــدودي مع
ايـران.وقـالت الـهـيـئة فـي بيـان امس
إن (الـهــيـئـة وبــالـتـعــاون مع شـرطـة
ـنـفـذ عـثـرت عـلى كـمـيـة من كـمـارك ا
االدويــة مـرمــيــة بـالــقــرب من نـقــطـة
تـفـتيش الـبـوابـة الـعراقـيـة احملـاذية
ـتاخم ـنفـذ ا لـلجـانب االيـراني في ا
للحدود اإليرانية مجهولة العائدية).
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وفقا لـصحيفة الغارديان البريطانية فإن االحتيال في اإلنترنت في تزايد فبينما
ئة ـزيفون وغـير احلقيـقي لإلنـترنت قرابة الـ 25 بـا ستـخدمون ا كان يـشكل ا
ــئـة هـذا الــعـام.. أي خالل أربع ـزيـفـ إلى 50 بـا ـتـابـعـ ا فـقـد وصل عـدد ا

تابع الوهمي إلى الضعف. سنوات فقط تمت زيادة معدل ا
ــتـابــعـ ــشـاهــدات وعـدد ا  بل وقـد  الــتـوصـل إلى أن االحـتــيـال في عــدد ا

ية. اركات الـعا موجـود في كل مكان في اإلنـترنت حتى فـي مواقع أكبـر وأهم ا
هـذا بـاإلضـافـة إلى قـدرة شـركـات الـبـيـانـات الـضـخـمـة عـلى اسـتـخـدام بـيـانات
سـتهلك الرقمي بدون تابـع الوهمي ومعطيات أخـرى لقياس سلوكيات ا ا
أن يعـرفوا عـادة أنهم حتت الـرقابـة أو أن معـلومـاتهم وسـجالتهم الـبحـثية حتت
ـز الـبـريطـانـية في الـتدقـيق. واألمـر األكـثر غـرابـة أن صحـيـفـة الفـايـننـشـال تا
تـقـريـر جـديـد ادعـت أن سـجالت مـحـفـوظـات مـسـتــخـدمي اإلنـتـرنت هي سـبب
التـوصل إلى مواقع التـواصل االجتماعي حـيث اتضح أن مستـخدمي اإلنترنت
مطلع األلـفية يبحثون عـن منصات يتصلـون فيها اجتماعـيا مع بعضهم البعض.
كن القـول إن التجسس على بـيانات مسـتخدمي اإلنترنت بعبـارة أكثر جدلـية 
في بـدايـاته تـسـبـب في اخـتـراع مـواقع الـتـواصل االجـتــمـاعي بـأشـكـالـهـا الـتي
نعـرفهـا اليـوم.  وهذه اإلشـكالـية هـي مجـرد واحدة من اإلشـكالـيات الـتي جتعل
اإلنـتـرنت عامال مـعـززا للـرأسـمالـيـة والطـبـقيـة بـ النـاس وأنه في الـواقع ليس
ثالية واجلميلة التي يتم الـترويج لها عادة. هناك ما يزيد على االثني بالصـورة ا
عشر تـأثيرا سلـبيا لإلنتـرنت أثبتتهـا الدراسات العـلمية وهـذه تشمل أضعاف
الــتــواصل احلــسـي بــ الــنــاس الــتــنــمــر اإللــكــتـــروني وتــقــلــيل مــســتــويــات
تـعـارف عـليـهـا قـبل قدوم ـعايـيـر األخالقـيـة والرقـابـيـة ا اخلـصوصـيـة تـغيـيـر ا
اإلنـترنت. يقول »تـيم بيرنز لي «أحـد أبرز مؤسـسي اإلنترنت إن اإلنـترنت ليس
ـنـا ــا آخـر افـتـراضـيـا كــمـا يـشـاع عـنه بـل أداة يـتم اسـتـخـدامـهــا عـبـر عـا عـا
الـواقـعي الـذي نـعيـش فيه. ويـبـقى الـسـؤال حـول حـيـثيـات هـذه االسـتـخـدامات
هيـمنة فـيها وتـأثيـرها علـيه.  والسؤال األولى بـالطرح ومدى تـداخل الشركـات ا
ـكن أن تـكـون هـناك ـفـرطـ بتـفـاؤلـهم بـاإلنتـرنت: هل  دومـا خـصـوصا عـلى ا
سـتخـدم وحـقوقهم بالفـعل حريـة قدمـها اإلنـترنت لـنا إذا كـانت خصـوصيـة ا
األخالقـيـة والقـانونـيـة ليـست مـضمـونة بـشـكل كلي? وبـشـكل أكثـر عـمومـية: هل
احلرية بـهذا الشكل حيث ال توجد مسؤولية عـلى عاتق أي مستخدم تعد بالفعل
حرية? تـلك أسئلـة سوف نرى إجابـاتها مـستقبال وسـتعتـمد إجابتـها على مدى
نصات وغيرها ا فيه مواقع التـواصل االجتماعي وملّاك هـذه ا قدرة اإلنـترنت 
ستخدم الوهمي ومن احلفاظ على على حـماية أنفسهم من االحتيال ومن ا
ـعـايـيـر الــقـانـونـيـة ـصـداقـيــة إلى جـانب حـد أدنى مـن ا مــسـتـوى مـعـقــول من ا

واألخالقية.
{ عن (الوطن) السعودية

WÝ—b∫  اطفال يسيرون امام مدرسة ابتدائية في قرية الزهور جنوب بغداد

{ الـــزهــور (الـــعــراق) (أ ف ب) -
عقب اجـتيـازها امتـحانـات الفصل
األول تــعــلــو الـبــهــجــة وجه مالك
نـتمية إلى ذات السنـوات العشر ا
الغـجر األقـليـة األكثر تـهمـيشا في
الــعــراق وهي حتــمل حــقـيــبــتــهـا
الــقــرمـــزيــة في طــريــقــهــا إلى أول
مدرسة تفتح أبوابها بعد  14عاما
في مـحـافـظـة الــديـوانـيـة بـجـنـوب

البالد.
تـقول الـطفلـة لوكـالة فـرانس برس
"كـنت أشـاهـد عـلى شـاشـة الـتـلـفاز
وأرى فرحـة األطفـال وهم يحـملون
دارس حـقـائبـهم مـتوجـهـ إلى ا
وأنــا أحـســدهم فـي الـوقـت نـفــسه
كـون مـدرسـة الـقـريـة الـوحـيـدة قـد
تــفــجـرت عــلى يــد مــسـلــحــ قـبل

أعوام".
Í—cł dO³Fð

وفـي الـــــــعــــــام 2004 هـــــــاجـــــــمت
مجـموعـات إسالميـة مسـلحـة قرية
الـــــزهـــــور حـــــيـث تـــــســـــكن مالك
وعـائـلتـهـا في مـحافـظـة الديـوانـية
الـتي تبـعد مـئـتي كيـلومـتر جـنوب
ـدرسة الـوحـيدة بـغـداد وفجـرت ا

في القرية.
قــبـل الــغـــزو األمـــيــركـي لــلـــعــراق
وسـقــوط نـظــام صـدام حــسـ في
الــعــام  ?2003كـــان الــغـــجــر وهم
أقـلـيـة مـسلـمـة تـعـود جـذورها إلى
شـبه اجلزيـرة الهـنـدية يـشتـهرون
ـوسيقى وإحـياء احلفالت بعزف ا
وكــــانـت تــــوجـه إلــــيـــــهم دعــــوات
ـنـاسـبـات لـلـمـشـاركـة فـي إحـيـاء ا

الرسمية.
لكن حياتهم بـعد ذلك العام تغيرت
جذريا. فرغم انتـمائهم إلى الديانة
اإلسالمـيـة هـاجـمـت الـتـنـظـيـمـات
اإلسالمـيــة الـغــجـر ودفـعــتـهم إلى
ـشاركـة في حفالت الفـرار بحـجة ا
ال أخالقـــيــــة. وتـــشـــرذمـت حـــيـــاة
الكـثيـرين من الغـجر الـذين يعدون
بضعـة عشرات اآلالف من أصل 37
مـلـيون عـراقي وجلـأ بـعـضهم إلى

التسول لتأم قوته.
وفي هــــجـــوم الــــعـــام  2004عـــلى

قرر وعد ا اليـوم السابع والعشـرين من آذار اجلاري ومازالت أيام عدة  عـلى ا
ـقبل وقـد مـارست كل قائـمة لـلدعـايـة االنتـخابـيـة وهو يـوم العـاشر مـن نيـسان ا
انتخـابيـة وكل مرشح الـدعاية االنـتخـابية ويـستـثنى من الـقوائم االنتـخابـية التي
قـرر قانونا اال القائمة االنتخابية وعد ا غرقت في بحـر الدعاية االنتخابية قبل ا
التي يـرأسها الـدكتور حـيدر الـعبادي وهي قـائمـة النصـر فلم تـغرق في مخـالفة
ـفوضية العـليا لالنتخـابات التي حددت يوم قانون االنـتخابات او مـخالفة قرار ا
الـعاشـر من نـيسـان من السـنـة التي ذكـرناهـا مـوعدا لـبدايـة الدعـايـة االنتـخابـية
مـارسـة تأخـذ الدعـاية االنـتخـابـية فـيهـا اشكـااًل وانـواع كثـيرة لـكنـنا لم وهـذه ا
ارسـة اي شكل جند ان رئـيس الوزراء الـذي شكل قـائمـة انتـخابـية جـنح الى 
كن الـقول ان رئـيس الوزراء ـارسات الـدعايـة االنتـخـابيـة بحـيث  او نوع من 
وقــائــمــته االنــتـخــابــيـة قــد غــرق فــيـمــا غــرقت به الــقــوائم االنـتــخــابــيه االخـرى
ـارسة الـدعايـة االنتـخابـية خالفـا الحكام رشـحون االخـرون قد غـرقوا في  وا
ا لم تستطع القانـون وهذه فضيـلة مقررة للـعبادي ومقـررة لقائمته االنـتخابيـة 
رشـحون االخـرون الوصول لـهذه الـفضيـلة وهذا القـوائم االنتخـابيـة االخرى وا
وقف من الـعبـادي وقائمـته االنتـخابـية يوجـب على القـوائم االنتـخابـية االخرى ا
ارسة الدعاية االنتخابية غير القانونية االحتذاء بـه وبها من حيث االبتعاد عن 
سواء تـمت هـذه الدعـاية االنـتـخابـيـة في وسائل االعالم من فـضـائيـات واذاعات
وصـحف او حــصـلت في مــؤتـمـرات عــشـائــريـة او الفـتــات وصـور واعالنـات او
مـهـرجانـات ريـاضـية او سـواهـا من اشكـال الـدعـاية االنـتـخابـيـة اذ ال بد من ان
رشحون بالقانون االنتخابي واحكام الدعاية الواردة تلتـزم القوائم االنتخابية وا
وعد فيه اذ ان االخالق االنـتخابية والسيـاسية توجب االلتزام 
قـرر من قبـل مفـوضيـة االنـتخـابات الدعـاية االنـتـخابـيـة ا
والذي يـوافق احكام القـانون ففـيه يجعل فـضيلة الـقائمة
االنتـخابية للعبادي فضيلة مقررة لكل القوائم االنتخابية
ـنـافـسة ولـيس لـقـائـمـة العـبـادي فـقط اذ البـد ان تكـون ا

شريفة وعادلة وموافقة للقانون .

اجــتــمـــاع الــلــجـــنــة الــعـــراقــيــة -
ـشـتركـة والـفعـالـيات الـتشـيـكيـة ا

التي اقيمت على هامشها...
    واكــد الــســـوداني في تــصــريح
خــاص جنـــاح زيــارته الـــتي شــمل
بـرنـامـجـهـا  لـقـاءات مع مـسـؤول
حـــكــومــيــ وســيــاســيــ تــشــيك
ــســـتـــوى وقـــد هـــدفت رفـــيـــعـي ا
جـمـيـعـهـا لـيس لـتـعـزيـز الـعالقـات
الــوطـيــدة الــسـائــدة بــ الـبــلـدين
ــا ايـضـاً لــفـتح أفـاق وحـسب وا
أخرى واعدة بحسب قول الوزير..
ا قدمته كما اشاد خالل احلديث 
-وتــــقــــدمـه - بـــراغ فـي مــــجـــاالت
الــتــعـاون الــعــسـكــري ومــكـافــحـة
االرهـــاب في الـــعـــراق فـــضال عن

ساعدات االنسانية وغيرها . ا
ونـقلـت مصـادر مـطـلـعـة عن رئيس
البعثـة الدبلومـاسية العـراقية لدى
براغ احـسان يـاس الـعوادي ان

(هــــنــــاك زيــــارة مــــقــــررة لــــوزيــــر
اخلــارجـــيــة الـــتـــشــيـــكي مـــارتــ
سـتـروبــيـنـتـســكي الى بـغـداد في
ـتــبـادلـة رفــيـعـة اطـار الــزيـارات ا
ـــســـتـــوى بــ الـــبـــلـــدين. ونــوه ا
مــراقــبـــون بــهــذا اخلــصــوص الى
الزيارت االخيرت اللت قام بها
ـان الى بــراغ:  نــائب رئــيس الــبــر
الــعــراقي هـمــام حــمــودي ووزيـر
اخلـــارجـــيـــة الـــعـــراقي ابـــراهـــيم
اجلعفري وكـذلك الى زيارة رئيس
احلـكـومـة الــتـشـيـكـيـة بـوهـسالف
سـوبوتـكـا الى بـغـداد في الـصيف

اضي ) ا
نـاسبة الـزيارة الـراهنة الى    و
بـــراغ أقــام الـــعــوادي بـــحــضــور
اركـــان ســفــارته الــعـــراقــيــة حــفل
اســتـــقـــبـــال حـــضـــره الــســـوداني
واعــــضــــاء الـــوفــــدين وجــــمع من
وجــوه شــخــصــيــات اجلــالــيــة في

والـوفدين احلـكـومي واالقـتـصادي
ـــرافـــقــــ الـــلـــذيـن شـــاركـــا في ا
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اعـلن زعـيم الـتيـار الـصـدري مـقـتدى
الـصـدرعن  اســتـعـداده الـتـام النـقـاذ
مــحـــافــظــة كــركــوك من يــد االرهــاب

والصراعات السياسية والطائفية.
ورد الـــصــــدر عــــلى ســــؤال بــــشـــأن
االحداث التي يـشهدهـا طريق بغداد
كــركــوك (نــحن عــلـى اســتــهــداد تـام
النـــقــاذ احملـــافـــظــة من يـــد االرهــاب
والصراعات الـسياسية والـطائفية),
مشـيرا الى (وجـود تـقصـير حـكومي

واضح بهذا الشأن). 
WOM « WOKLŽ

واكـد قــائـد عـمـلـيــات كـركـوك الـلـواء
عــلي فـاضل عــمـران مــقـتل ســتـة من
عنـاصـر داعش في عـملـية امـنـية في
نـاحــيـة الـعـبــاسي الـتـابــعـة لـقـضـاء
احلويجة.وقال عمران في بيان امس
إن (عـمـلـيــة أمـنـيـة نـفـذتـهـا قـطـعـات
اجلـــيـش واحلـــشــــد الـــشــــعــــبي في
مالحقة ومطاردة داعش في الناحية
واســــفـــــرت عن مـــــقــــتـل ســــتـــــة من

عناصره). 
كــمـا عــثــرت قـوات من احلــشــد عـلى
ألغـام وصواريخ بـعمـليـة نوعـية في
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مقتدى الصدر

تـشــيـكـيـا... وقــد اكـد الـعـوادي في
ــســاعي كــلــمــته الـــتــرحــيــبـــيــة ا
ـشــتـركــة لـلـجــانـبـ الــدؤوبـة وا

العـراقي والتشـيكي بـاجتاه ادامة
وتــوطــيـد عالقــتـهــمــا الـثــنـائــيـــة
مـنوهـا الى جـوانب عـملـيـة اخـيرة

في هذا اجملال
WHK²  V½«uł

ومن جـــهــتـــه  حتـــدث الــســوداني
خـالل احلـــــفل عـن بـــــعض رواهن
بالده ومــا تــشــهــده من تــطــورات
على جوانب مختلـفة وخاصة بعد
االنـــتــصـــار عــلـى تــنـــظــيم داعش
وعلى طـريق تـوطيـد االمن واعادة
االعـــمــار مـــشــيـــرا الى بـــعض مــا
حتـــقق عـــلى صـــعـــيــد الـــنـــهــوض
بـالـواقع الــصـنـاعي واالقـتـصـادي
ـاضـية والى في الـفتـرة القـريـبة ا
عــدد من الــتـوجــهــات االخـرى ذات

الصلة . الوفدان العراقيان احلكومي واالقتصاذي في براغ

القريـة التي يقـيم فيها الـغجر قتل
وجرح كـثيرون مـا دفع بعدد كـبير
من الــعـائالت لـلـنـزوح إلى مـنـاطق

أخرى في البالد.
أمـــا الـــيـــوم اســـتــطـــاعـت مـــئــات
الـعـائالت الــتي بـقـيت فـي الـقـريـة
وبفضل حملة جلمع التبرعات من
إعــادة افــتــتـــاح مــدرســة في وسط
الـقـريـة عـلى امـتـداد طـريق تـرابـية
تــتــكــدس عــلـى جــانــبــيــهــا أكــوام
النفايات حيث تتجمع بعض طيور

اإلوز.
Íd¼“ Êu

تــقـول مالك الــتي تــرتــدي حـجــابـا
زهـري الـلـون مـنسـقـا مـع سـتـرتـها
"عنـدمـا سـمـعـنا بـافـتـتـاح مـدرسة
رغـم أن بـدايـتــهـا كـانـت عـلى شـكل
خــيم لــكن الــفــرحــة غــمــرتـنـي أنـا
وأطــفـال الـقـريــة وأسـرعت بـإبالغ
والـدي لـتـسـجيـلـي فـيـهـا وبـاشرت
بعد فترة بالعام الدراسي اجلديد".
وتــضـيف الــطــفـلــة الـغــجـريــة "أنـا
الــيــوم أتــعــلم الــقــراءة والــكــتــابـة
والـــعـــلــوم والـــريـــاضـــيــات" وهي
عـازمــة عـلى حتــقـيق حــلـمــهـا بـأن
ـسـتـقـبل "ألعلم تـكـون مـعـلمـة في ا
أطـفال قريـتي" الـتي بنـيت منـازلها
مـن طـ وحـجـر وغـطـيت أسـقـفـهـا

بجذوع النخل.
خالل غــيـاب مــقــاعــد الــدراسـة عن
الــزهـور حـاول الـبـعض االلـتـحـاق
دارس أخرى في القرى احمليطة
ـضـايـقات لـكن "تـعـرضـوا ألقـسى ا
والتنكيل والسب والشتم والضرب
والــعــنف بــكل اشــكــاله وبــســبــبه
تركـوا الدراسـة وتوجهـوا للـتسول
ــديــنــة" بــحـسـب مـا في شــوارع ا
تـــقـــول مــــنـــار الـــزبـــيـــدي إحـــدى
ـشـاركــات في حـمـلـة الـنـاشــطـات ا

إعادة فتح مدرسة الزهور.
وأطلق ناشطون حـملة "أنا إنسان"
عـلى مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
ــادي ــعـــنــوي وا حلـــشــد الـــدعم ا
ـدرسـة لـلــمـســاعـدة في افــتـتــاح ا
ووسموها بهاشتاغ #الغجر_بشر.
تقول الزبيدي "بـداية حملتنا كانت
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رء عل حـيـنمـا تـدق طبـول احلرب تـضـطرب األمـور اضطـرابـا شديـدا فـيخـاف ا
ا تسببه تـلكاته ثم ليكـون اخلوف أكبر على الـوطن  نفـسه وعلى أسرته وعلى 
احلرب من ويالت وكـوارث . ومـهـمـا يكن ثـمن احلـرب فـان خـسائـرهـا أكـثر من
ربحها  اذ كيف يكون الربح وسط أعداد القتلى واجلرحى ! وكيف يكون الربح
وهـواجس الـتـرقـب تـزداد طـيـلـة أيـام احلـرب  وال أحـد يــدري مـتى تـنـتـهي هـذه
احلرب .. في شـهر  في عام  في بـضعة أعـوام ! أما في السـلم فيـكون الناس
آمنـ على حياتـهم من غير أن يـساورهم خوف أو قلق  تـرتقي فيه األوطان في
بنـاء وعمـران وحضـارة . انه في احلرب تـدميـر للـحرث والـنسل وخـراب عمران
وتـكـلفـة بـاهظـة في األمـوال وتعـطـيل طاقـات مـبدعـة . ولعـل أسوأ مـا في احلرب
أنـهـا اســتـغالل ومــنـافع حلــفـنـة من الــنـاس هم ســاسـة أو جتـار عــلى األغـلب 
يلـعبون لعبتهم لالبتزاز وحتقـيق مكاسب شخصية . وأغرب ما في األمر أن من
يثـير احلرب رجـال تركـبهم نزوات وحـماقـات ثم لتكـون الشـعوب هي الضـحية .
ان احلرب لن تـكون مشروعـة اال اذا كانت دفاعا عن األوطـان ضد عدو يتربص
بـهـا ويطـمع بهـا اسـتكـبارا في األرض حـيـنئـذ فحـسب يـكون اجلـهاد واجـبا بل
ـاله أو بـنـفـسه  حـامال الـسالح مـتـأهـبـا لـلـقـاء فـرضـا عـلى كل مـقـتـدر سـواء 
سـلم ـا قويت شـوكة ا العـدو. انه في صدر االسالم كـانت احلرب دفاعـية  و
حتولت الى فـتح وحترير وجهاد ضد معاقل الكفر والبغي واجلبروت  ومع ذلك
فـقـد كـان الـقتـال كـرهـا اال في ضـرورة وبشـروط صـاغـهـا االسالم عـلى أحسن
وجه . فـان جـنح الـعــدو لـلـسـلم فال بـأس ان جنـنح له  وهـو بـذلك يـكـون قـاعـدة
ن يـتـأمل فـي اقـرار الـسـلم عـمـا عـلـيــهـا مـخـاطـر احلـرب . تـرى كم عـدد عـامـة 
اليـ من البـشر في حقـبات متـعددة من الزمن ! احلروب الـتي راح ضحيـتها ا
وكـم من هـذه احلـروب مـزقت أوطـانـا وكـانت بـغـيـا وعدوانـا لـيـس اال . ان الدول
ن أضـعف مـنـها لـتـنـال منـهـا وتـفتـك بهـا بـكل شـراسة الـكبـرى تـتـرصـد دائمـا 
ووحـــشــيــة . والـــيــوم تــشـــهــد عــدة أوطـــان اســاءات احلــرب
والعـدوان  مـنهـا وطـننـا اجلـريح الـذي عانى مـا عـاناه من
ويالت احلـروب ألســبـاب واهـيـة كـانت مـقـدمـة فـيـمـا بـعـد
ألحـتـالل أمـريـكي اســتـنــزف مـواردنـا وخــيـراتــنـا وهـدر
حـقــوق شـعــبـنــا . هـذه هـي احلـرب فــأين مـنــهـا الــسـلم

وفضائله ? 

بــــأفـــراد مـــعـــدوديـن عـــلى مـــواقع
الـــــتــــــواصل اإلجـــــتــــــمـــــاعي (...)
وسـرعــان مـا تـفــاعل مـعــنـا بـعض
الـنـاشـطـ رغـم تهـرب الـكـثـيـر من
مـدعي الـدفـاع عن حـقـوق اإلنـسـان
ـســاعـدات لــكـون احلــمــلـة تــقــدم ا
لــلــغــجــر". وتــضــيف "بــعــد إطالق
احلمـلة تـواصل معـنا أحـد أعضاء
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق اإلنـسان ا
وطلب منا معلـومات بشأن احلملة
وقــريـة الــغــجــر وقـدم لــنــا بـعض
الـــدعـم وخــاطـب وزارة الـــتـــربـــيــة
لـتـقـوم االخـيـرة بــتـوجـيه مـديـريـة
ـتـابـعـة األمر تـربـيـة الـديـوانـيـة 
ثل اليونيسف كما تواصل معنا 

في احملافظة".

وتــشــيــر الـــزبــيــدي إلى أن "طــابع
مهـنة الغـجر وبعض األعـمال التي
ــارســونـهــا في الــسـابق كــانـوا 
أجـــبــر الـــكـــثـــيـــر من األشـــخــاص
والـــــنــــــاشــــــطـــــ عــــــلى جتــــــنب
مـسـاعـدتـهم لـكـنـنـا اسـتـطـعـنـا أن
نــكـســر احلـاجــز اجملــتـمــعي وهـو

أكبر حتد لنا".
ــعــلــمــ بـأن تــردد الــكــثــيــر من ا
ـدرسة خـوفا من يـتسـلمـوا إدارة ا
الـعـادات والتـقـاليـد وجـعل الكـثـير
منهم يتردد في العمل فيها وتعليم
أطــفـال الـقـريـة الـتي تـقع في أكـثـر

محافظات العراق فقرا.
ـدرس قـاسم عـبـاس أن اسـتـطـاع ا
يـكــسـر حـاجــز اخلـوف ويــتـخـطى

عــقـبــة الــتـقــالـيــد بــاسـتالمه إدارة
مدرسة النخيل.

يــقـول لــفــرانس بــرس "تــرددت في
بـاد األمـر (...) لـكن بـعـدمـا عرفت
بــأنـهم بـال تـعــلــيم مــنـذ  14عــامـا
وافــقت بل أصــريت عــلى ذلـك كـون
مـهـنتي حتـتم عـلي تـربيـة اجملـتمع
وتـعـلـيمـه بغض الـنـظـر عن جـنسه

أو انتمائه".
ويــلـــفت عـــبـــاس الــذي يـــتـــعــرض
النــتـقـادات عـلـى وسـائل الـتـواصل
االجــتـمـاعي إلى أنه "بــدأنـا عـامـنـا
ـرحـلـة األولى لـلـصف الـدراسـي بـا
األول ابتدائي فقط بـ 27تلميذا أنا
ـــعـــلـــمـــ واثـــنـــ واثـــنـــ مـن ا
مـحـاضرين فـقط وتـهـرب معـلـمون

من تسـلم مهمـاتهم. رغم ذلك كانت
نسبة الـنجاح لدينـا في امتحانات
نـصف السـنة أكـثـر من تسـع في

ئة وبدرجات عالية". ا
ــــــــــثل مـن جــــــــــهــــــــــتـه أوضـح 
الـيــونـيــسف في احملــافـظــة حـيـدر
درسـة كـانت "في بـداية سـتـار أن ا
األمـر تتـكون من اخلـيام وبـعد ذلك
درسـة رسمية شروع   تطويـر ا
تتألف من تسعة كرفانات لصفوف
الـدراسـة وثالثة مـجـاميع صـحـية

للتالميذ".
ــــدرســــة ولــــفـت ســــتــــار إلـى أن ا
سـتسـتـكمل كـافة إجـراءاتـها الـعام
ــقـبل لــفــتح "صف حملــو األمــيـة ا

للنساء وكبار السن في القرية"
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محمد جواد احلمدانيعلي فاضل عمران

عــلى صـعــيـد اخــر انـدلـع حـريق في
احـد طوابق مـسـتـشـفى احلـلة وسط

بابل.
 وقــال مـصــدر في تــصـريح امس ان
(حــــريـــقــــا انـــدلـع في احــــد طـــوابق
رضـى على ـسـتشـفى و اخـالء ا ا
الـفور) ,مشـيـرا الى ان (فـرق الـدفاع
ـــدني وصــلـت الى مــكـــان احلــادث ا
الخـمـاد احلـريق الـذي انـدلع بـسـبب

تماس كهربائي). 
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