
ي�ستمد  ب��ريء  كائن  فهو  امل��دل��والت  ا�سمى  من  الطفل 
فهو  نف�سه  عن  الدفاع  عن  عجزه  و  �سعفه  من  براءتة 
ال�ساحلة  الرتبية  و  للتن�سئة  ال�سليمة  البيئة  اىل  بحاجة 
ال�رشائع  عنت  قد  و  ال�سحة  و  التعليم  فر�ص  توفري  و 
بحماية الطفل حيث ق�ست االرادة االلهية اجتماع الرجل 
و  الرحمة  و  املودة  ا�سا�سها  مقد�سة  عالقة  يف  املراأة  و 
قانونية  فالطفل بحاجة اىل حماية  الذرية  لتن�ساأ منها 
االطفال  و  الطفولة  حتمي  التي  القوانني  �رشعت  ولذلك 
على  ال�سوء  ت�سليط  لغر�ص  و  العراقية  القوانني  ومنها 
احلماية القانونية للطفل يف القانون العراقي فقد �سدر 
عن مكتبة القانون و الق�ساء يف بغداد كتاب بعنوان ) 
القانوين  للباحث  العراقي(  القانون  يف  الطفل  حقوق 
القا�سي كاظم عبد جا�سم الزيدي و هو درا�سة يف حقوق 
الطفل يف القوانني العراقية و ا�ستعرا�ص لقرارات حمكمة 
الطفل  مبفهوم  التعريف  ت�سمن  وقد  االحتادية  التمييز 
العراقية  القوانني  يف  الطفل  ومفهوم  وا�سطالحا  لغة 
الطفل  حلقوق  التاريخي  للتطور  ا�ستعرا�ص  ت�سمن  كما 
ومن  ال�سمحاء  اال�سالمية  ال�رشيعة  يف  الطفل  وحقوق 
اهم حقوق الطفل يف قانون االحوال ال�سخ�سية العراقي 
و  الن�سب  و  النفقة  يف  املعدل   1959 ل�سنة   188 رقم 
الطفل  على  الوالية  و  الو�ساية  و  امل��رياث  و  احل�سانة 
و  العراقي  القا�رشين  رعاية  قانون  يف  الطفل  وحقوق 
حماية اموال القا�رشين و ا�ستثمارها و مفهوم القا�رش 
يف  الطفل  حلقوق  ا�ستعرا�ص  و  ال��دف��اع  حقوق  عن  و 
 1983 ل�سنة   76 رقم  العراقي  االح��داث  رعاية  قانون 
و  التحقيق  اج���راءات  يف  احل��دث  حماية  �سمانات  و 

املحاكمة و امل�سوؤولية
ل�سنة   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  يف  اجلزائية 
القانون  يف  اجلزائية  امل�سوؤولية  �سن  و  املعدل   1969
يف  املتخذة  التدابري  و  املحاكمة  اج��راءات  و  العراقي 
ق�سايا االحداث و اعتبار اجلرائم املرتكبة حق االطفال 
من اجلرائم اخلطرة والظروف امل�سددة يف هذه اجلرائم 
العنف  جرائم  منها  االط��ف��ال  بحق  املا�سة  واجل��رائ��م 
يف  الطفل  حقوق  و  الطفل  خطف  ج��رائ��م  و  اال����رشي 
العمل  قانون  يف  الطفل  حماية  و  االجتماعية  احلماية 
قانون  يف  و  العراقي  اجلن�سية  قانون  يف  الطفل  حق  و 
مكافحة االجتار بالب�رش و ا�ستعرا�ص حلقوق الطفل يف 
قانون  م�رشوع  الكتاب  ت�سمن  كما  العراقي  الد�ستور 
و  النتائج  اله��م  وا�ستعر�ص  العراقي  الطفل  حماية 
التو�سيات و يقع الكتاب ب)180( �سفحة و الكتاب مت 

توزيعه يف جميع املكتبات القانونية.
 اخريا عندما اأكد عدد من قادة العامل نهاية ثمانينيات 
للطفل،  قانونية  حماية  وج��ود  اأهمية  املا�سي  القرن 
وب�سمنها  املتحدة،  االأمم  يف  االأع�ساء  ال��دول  اتفقت 

الطفل،  حتمي  اتفاقية  انبثاق  ���رشورة  على  ال��ع��راق، 
تم على الدول املن�سمة لها احرتام حقوقه من خالل  وحتحُ
طبق على اأر�ص الواقع. وقبل ذلك كان  الت�رشيعات التي تحُ
من  والع�رشين  الثالث  يف  الطفل  حلقوق  اإع��الن  هناك 
�سباط / فرباير 1923، اعتمده املجل�ص العام لالحتاد 

الدويل الإغاثة االأطفال.
امل�سمولني  الدولية  القوانني  تعرفهم  الذين  االأطفال    
بحمايتها اأولئك الذين تقل اأعمارهم عن 18 عامًا. تلك 
مل  بالطفل،  اخلا�سة  واالإع��الن��ات  واملواثيق  القوانني 

تاأت اعتباطًا، بل كانت نتيجة تدهور يف اأو�ساع الطفل 
عا�ستها املجتمعات، خا�سة تلك التي دخلت يف حروب 
ونزاعات، وت�رشرت من ظروف اقت�سادية، عندما ا�ستغل 
الكثريون االأطفال يف احلروب والنزاعات، والعمل باأجور 

قليلة، وازدادت االنتهاكات التي تعر�سوا لها.
حقوق  التفاقية  املن�سمة  ال��دول  من  العراق  يعد  كما 
الطفل، كما انه مل يعمل بتلك االتفاقية حتى االآن، وهو 
العمل  "يتم  اأن  على  تن�ص  باعتبارها  لها،  خمالفًا  عد  يحُ
املن�سمة  الدولة  قبل  من  ال�سك  توقيع  بعد  باالتفاقية 

قبل  لالتفاقية  ان�سم  ببلد  فكيف  يومًا"،  ثالثني  بعد 
اإقرار  يف  يف�سل  االآن  حتى  وهو  عامًا،  وع�رشين  خم�سة 
قانون يحمي الطفل من االنتهاكات اجلمة التي يتعر�ص 
ال  بالده،  حدود  داخل  العراقي  الطفل  و�سع  فاأن  لها.  
متخ�س�سني،  وقارئني  ومتتبعني  را�سدين  اىل  يحتاج 
اأن  يعلمون  والتوثيق  بالر�سد  معرفة  االأ�سخا�ص  فاأقل 
هناك انتهاكات كبرية يتعر�ص لها الطفل العراقي بدءاً 
يف  حقوقه  اأب�سط  فقدانه  اإىل  املدر�سة  اإىل  االأ���رشة  من 

حياة كرمية وتعليم يرتقي به.

يجب  التي  احلقوق  ا�سمى  من  ال�سمعة  يف  احلق 
حمايتها  و هي من املقومات االأ�سا�سية للمجتمع 
حماية  على  والقوانني  الد�ساتري  اغلب  حتر�ص  و 
باي  بها  امل�سا�ص  من  �سمعتة  يف  االن�سان  حق 
اخلا�سة  احلياة  حرمة  واحرتام  الوجوه   من  وجه 
و  احلياة  يف  املت�سارع  التطور  مع  و  للمواطنني 
االت�سال  اجهزة  ابتكار  يف  الب�رشي  العقل  اإبداع 
االنرتنت   و  النقال  الهاتف  اجهزة  و منها  احلديثة 
من  البع�ص  ان  اال  االخرى  املتطورة  االجهزة  و 
احلديثة  االت�سال  اجهزة  ا�ستغل  النفو�ص  �سعاف 
االحتيال  منها  و  االلكرتونية  اجلرائم  ارتكاب  يف 
عرب  االنرتنت و �رشقة البنوك و التهديد عن طريق  
اأجهزة الهاتف النقال  و ال�سب و ال�ستم والقذف اأو 
الربيد االلكرتوين و جرمية ن�رش االباحية و االفعال 
ظهرت  و  العامة  االآداب  و  لالخالق  املخالفة 
املواقع االلكرتونية املتعددة االجتاهات و ظهرت 
و  االجتماعي  بالتوا�سل  عنت  التي  املواقع  االف 

املواقع  من  و  التعارف  و  الفيديو  مقاطع  عر�ص 
والتحري�ص  اال�ساعات  بث  يف  تخ�س�ست  التي 
ن�رش  و  الف�سوق   على  التحري�ص  و  العنف  على 
املقاالت و الكتابات و االتهامات  باأ�سماء وهمية  
و تخ�س�ست بع�ص املواقع يف ن�رش ال�سور العائلية 
احلديثة  التكنولوجيا  دخول  اإن  و  ال�سخ�سية  و 
حتوي  حيث  �سغرية   قرية  باأ�رشه  العامل  جعلت 
اأالف املواقع االلكرتونية  العنكبوتية على  ال�سبكة 
الراأي  2005 كفل حرية  العراقي لعام  الد�ستور  و 
والتعبري يف املادة)38(  بن�سها) تكفل الدولة مبا 
ال يخل بالنظام العام و االآداب حرية التعبري بكل 
االإعالن  و  الطباعة  و  ال�سحافة  حرية  و  الو�سائل 
و  النقد  اإباحة  عن  ف�سال  هذا  الن�رش  و  االإعالم  و 
عامة  بخدمة  املكلف  و  املوظف  باإعمال  الطعن 
وفقا للقانون و تعترب جرمية الت�سهري من اجلرائم 
املا�سة بحرية االإن�سان و حرمتة و التي ن�ص عليها 
امل�رشع العراقي يف قانون العقوبات العراقي رقم 
111 ل�سنة 1969 املعدل يف الباب الثاين الف�سل 
املادة  ن�ست  حيث  القذف  عنوان  حتت  الرابع 

اىل  معينة  واقعة  ا�سناد  هو  القذف  بان   433/1
الغري باإحدى طرق العالنية من �ساأنها لو �سحت ان 
توجب عقاب من ا�سندت الية او احتقاره عند اأهل 
وطنه و يعاقب من قذف غريه باحلب�ص و بالغرامة 
القذف  وقع  اإذا  و  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو 
بطريق الن�رش يف ال�سحف او املطبوعات او باإحدى 
طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا م�سددا و ال يقبل 
من القاذف اإقامة الدليل على ما ا�سنده اال اذا كان 
او مكلف بخدمة عامة   اىل موظف  القذف موجها 
او اىل �سخ�ص  ذي �سفة نيابة عامة او كان يتوىل 
ا�سنده  ما  كان   و  اجلمهور  مب�سلحة  يتعلق  عمال 
فاذا  عملة  او  املقذوف  بوظيفة  مت�سال  القاذف 
اقام الدليل على كل من ا�سندة انتفت اجلرمية وان 
جرمية الت�سهري يرتتب عليها النيل من قدر املجني 
علية و اعتباره يف الو�سط االجتماعي الذي يعي�ص 
اجلرمية  ارتكاب  اعترب  العراقي  امل�رشع  اإن  و  فيه 
بطريق الن�رش يف ال�سحف او املطبوعات او باحدى 
طرق االعالم من الظروف امل�سددة التي ت�ستوجب 
قد  اجلرمية  تلك  ارتكاب  باعتبار  العقوبة  ت�سديد 
املن�سو�ص عليها يف  و  العالنية   ح�سلت بطريق 
و  العراقي   العقوبات  قانون  من   )19( املادة 
اجلرمية  ارتكاب  العالنية  و�سائل  من  عد  الذي 
و غريها من  املطبوعات  و  ال�سحافة  عن طريق 
و�سائل الدعاية و الن�رش و مع االزدياد الكبري يف 
جرمية  ارتكاب  ازداد  فقد  االلكرتونية  املواقع 
التي  و  االلكرتونية  املواقع  طريق  عن  الت�سهري 
دون  النا�ص  ا�رشار  ك�سف  يف  منها  الكثري  تعنى 
منا�سبات  يف  التقطت  �سور  ن�رش  او  موافقتهم 
اجتماعية عائلية  او حفالت مدر�سية او جامعية 
فا�سبحت يف متناول اجلميع عن طريق عر�سها 
يف املواقع االلكرتونية من خالل �سبكة االنرتنت 
او ا�سبحت تباع يف اال�سواق لدى باعة االقر�سة 
املدجمة  و قد  يجد  البع�ص يف الت�سهري طريقة 
للت�سقيط او امل�ساومة يف ا�ستغالل تلك املعلومات 
الق�سد  و  االأحقاد  ل�سفاء  غاية  و  االبتزاز  لغر�ص 
و  ال�سخ�سية  ال�سغائن  و  لل�سمعة  االإ�ساءة   منها 
النا�ص   من  الكثري  يفاجئ  حيث  ال�سمعة   ت�سويه 
بن�رش تلك ال�سور  و البيانات ال�سخ�سية و التي ال 
يوافق على عر�سها لعموم النا�ص و اإن دور و�سائل 
االإعالم يف ك�سف ق�سايا الف�ساد االإداري فان حق 
ال  حمددة  �رشوط  وفق  القانون  ر�سمه  قد  النقد 
يجوز جتاوزها و منها �سحة الواقعة حمل النقد 
اأو االعتقاد ب�سحتها و اإن تكون �سياغة عبارات 
الق�سد منها حتقيق  و  النقد يف عبارات منا�سبة 
امل�سلحة العامة  و اإن القانون ال ي�سمح التعر�ص 
حلياة النا�ص اخلا�سة اإال بالقدر ال�رشوري الذي 
يحقق امل�سلحة العامة و اإن  الدميقراطية ال تعني  
البناء بق�سد  النقد الهادف و  اإن  الت�سهري  و ذلك 
الت�سهري  ال�سحافة الن  عر�ص احلقيقة هو هدف 
جرمية  وهي  القانون  عليها  يعاقب  جرمية  هو 
العراقي  اإن امل�رشع  اإىل كرامة املجتمع و  ت�سيء 
من   433 املادة  يف  النظر  اإعادة  اإىل  بحاجة 
لهذه  العقوبة  ت�سديد  و  العراقي  العقوبات  قانون 
عن  الت�سهري  جرمية  ارتكاب  خا�سة  و  اجلرمية 

طريق االنرتنت واملواقع االلكرتونية .

امانة العا�سمة قامت با�ستمالك جزء من ار�سنا الزراعية 
الكائنة يف �ساحة عدن و ان�سئت عليها م�رشوع ا�سالة ماء 
دون تغيري جن�ص االر�ص.. اي اأن�ساأتها على ار�ص زراعية 
خارج ال�سوابط.. علما ان باقي االر�ص باقية على ال�سنف 
الزراعي.. قدمنا اكرث من طلب يف عهد االمناء ال�سابقني و 
مل يحركوا �ساكن ال يف ا�ستمالك باقي االر�ص و ال بتغيري 
�سنفها اىل �سكني.. اعلم ان هذا املو�سوع يحتاج اىل قرار 

جلنة جتتمع كل 6 ا�سهر.. 
حيث  من  العام  و  اخلا�ص  املال  بني  بامل�ساواة  نطالب 
او تغري  االر�ص  ا�ستمالك باقي  اما  ال�سوابط..  و  القوانني 

جن�سها.

اىل ال�سيد وزير النفط جبار لعيبي املحرتم حتية طيبة 
 نحن نتابع عن كثب جهودكم اجلبارة وعملكم الدوؤوب من 
اأجل تطوير القطاع النفطي يف العراق والنهو�ص به نحو 
االأف�سل على الرغم من الظروف ال�سعبة التي مير بها البلد 
واالأقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  النواحي  من جميع 

التي تتمثل بانخفا�ص �سعر النفط وغريها. 
النفط  هند�سة  خريجي  من  جمموعة  نحن  الوزير  �سيادة 
خرجنا باأكرث من مظاهرة �سلمية امام مبنى وزارة النفط 
من اجل املطالبة بحقنا امل�رشوع يف التعيني وكذلك من 
طرح  اأجل  من  جنابكم  مقابلة  بفر�سة  نحظى  ان  اجل 
هند�سة  خريجني  منها  يعاين  التي  واملعاناة  امل�ساكل 
توفري  عدم  ابرزها  من  التي  االخرية  االعوام  يف  النفط 
فر�ص عمل ملهند�سني النفط العراقيني وت�سغيل مهند�سني 
لالأ�سف  لكن  االجنبية.  ال�رشكات  يف  العراق  خارج  من 
ال�سديد حلد هذه اللحظة مل نلقى اي ا�ستجابة من جنابكم 

او من اأحد امل�سوؤولني داخل وزارة النفط. 
لذلك نود من جنابكم اأخذ مطالبنا بنظر االأعتبار واالأ�رشاع 
النفط  لوزارة  الدائم  املالك  على  وظيفية  درجات  بتوفري 
مهند�ص  ان  خ�سو�سا  العراقيني  النفط  هند�سة  خلريجي 
يف  وزارة  باأي  التعيني  يف  فر�سة  اي  له  توجد  ال  النفط 
الدولة غري وزارة النفط وال اي قطاع غري القطاع النفطي 

ون�ساأل اهلل ان يوفقنا واياكم خلدمة بلدنا العزيز. 
مع التقدير

�ساحبة  توفيق  مليعة  الفنانة  واخلم�سينيات  االربعينيات  مطربات  من 
ال�سوت العراقي ال�سجي

الذي يتميز ببحة ال تخطئها اال�سماع. مليعة ا�ستطاعت ان تالقح �سوتها 
من ابرز ملحني االغاين

يف تلك الفرتة مثل عبا�ص جميل وحممد نو�سي وغريهما.
اكملت  1934،و  �سنة  الكرخ  بغداد  يف  توفيق  مليعة  املطربة  ول��دت 
الفنون  معهد  دخلت  ذلك  بعد  .ثم  الكرخ  مدر�سة  يف  الثانوية  درا�ستها 

اجلميلة �سنة 1959.
 ا�ستهوت الغناء وم�ساهدة االفالم امل�رشية والفرق امل�رشحية والغنائية 
التي كانت تزور بغداد يف االربعينيات واخلم�سينيات من القرن املا�سي. 
و كانت تقلد ما تراه من م�ساهد متثيلية وغنائية. غنت اول مرة من دار 
االذاعة �سنة .1950 وبعد ذلك غنت  يف عدة ماله منها ملهى الكروان 

الكائن يف بغداد.
كذلك �سجلت مليعة توفيق عدة اغان على ا�سطوانات ل�رشكات فنية منها 
�رشكة بابل و�سومر وجقمقجي. و غنت يف عدة دول منها اخلليج العربي 

وال�سام. كما دعاها الفنان حممد فوزي لزيارة م�رش.
 وغنت مليعة عدة اطوار ريفية منها الغافلي والنايل واالبوذية . كذلك 

لديها م�ساركة يف ال�سينما عندما غنت يف فلم عراقي اغنية )مية هنا(.
قرب  ال�ساحلية  منطقة  )�سلمان(يف  جريانها  ابن  مليعة  الفنانة  احبت 
ال��زواج!   على  توافق  مل  العالقة،  بهذه  �سلمان  ام  علمت  وملا  االذاع��ة، 
،تعر�ست  جنونيا  حبا  حتبه  وهي  بذلك،  توفيق  مليعة  عرفت  وحينما 
النهيار ع�سبي. ودخلت اىل م�ست�سفى الراهبات يف بغداد على اثر ذلك. 
الفنانة  بحقه  فان�سدت   امل�ست�سفى  يف  بزيارتها  �سلمان  احلبيب  فقام 

مليعة توفيق هذا البيت:
 دم دمعي على خدودي ياجارة

                          وعلينا كل�سي مقدر ياجارة 
كاتلني  احللو  )هذا  هي  املعنى  بهذا  اغنية  ظهرت  احلادثة  هذه  وبعد 
ياعمة (وهي من تلحني الفنان حممد نو�سي وكلمات ال�ساعر ا�سماعيل 

جودت .
ناظم  علي،  ،ر�سا  مهدي  خزعل  منهم  الكبار  امللحنني  بع�ص  لها  حلن 

نعيم،عبا�ص جميل كما حلن لها احمد اخلليل عدة اغان ومن ا�سهرها:
ياملا�سية بليل لهلج )تلحني الفنان حمدان ال�ساحر(، و اجلبنك )تلحني 
حممد عبد املح�سن(، و اغنية �سفتة وبالعجل حبيتة واهلل )تلحني حممد 

نو�سي كلمات حممد ح�سن الكرخي(.
توفيت �سنة 1992 اثر مر�ص ع�سال امل بها دفنت يف مقربة الكرخ يف 

بغداد 
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حقوق الطفل في العراق... بين االعتراف بها وعدم تطبيقها 
اعداد :مريم الياس 

ع���ادت املو�ش���ل اإىل اأهله���ا ال�شرعي���ن م���ن الناحية 
النف�شي���ة واملعنوي���ة وعلى و�ش���ك اأن تع���ود اأر�شها 
واأهله���ا اإىل اأح�شان العراق بعد اأن خطفها املارقون 
ذل���ك  يف  و�شاعده���م  الوط���ن،  م���ن  والإرهابي���ون 
الفا�شل���ون من القي���ادات المني���ة وال�شيا�شية �شواء 

يف حمافظة املو�شل اأو يف بغداد.
 وكلن���ا يتذك���ر كيف �شقطت هذه املدين���ة بيد ع�شابة 
خبيث���ة م���ن الدواع����ش يف �شاع���ات عل���ى الرغم من 
وج���ود الآلف من اأفراد الق���وات الأمنية بن �شرطة 
وجي����ش وت�شكيالت اأخ���رى لديهم مع���دات متطورة 
م���ن بينها طائ���رات ودباب���ات اإبرامز الت���ي لها قدرة 

على تاأمن م�شافة )3( كم  يف كل الجتاهات.
 اأ�شلح���ة مرتوك���ة ورت���ب ع�شكري���ة مت���الأ الطرقات 
واأموال ت�ش���ل اإىل ن�شف ملي���ار دولر يف م�شارف 
املحافظ���ة اأ�شت���وىل عليه���ا داع����ش و�شرفه���ا لدع���م 
جمه���وده الإرهابي وعلى الرغم من هذا كله مل ن�شهد 
حما�شب���ة م���ن كان ال�شب���ب ومل ُي�شاءل اأح���د عن كل 
هذا، والأهم من ال�شلحة �شقوط املئات من ال�شهداء 
الذي���ن كانوا �شحية هذه ال�شيا�شات اخلاطئة ورمبا 

املق�شودة يف بع�ش جوانبها.
 لكن اليوم وبف�شل جي�شن���ا البا�شل املهني وقياداته 
ال�شجاع���ة بات���ت املو�شل ق���اب قو�ش���ن اأو اأدنى من 
التحري���ر، فقد حتررت مئات القرى مع الأيام الأوىل 
لبدء العمليات الع�شكرية، كما تقدمت جحافل قواتنا 
لتح���رر احلمداني���ة وبرطل���ة وحما�ش���رة بع�شيق���ة 
ورمب���ا مع ن�شر ه���ذا املقال �شتن�ش���م ع�شرات القرى 

اإىل املناطق املحررة بهمة اجلي�ش العراقي.
املوؤك���د اأن املو�شل �شتكون مق���رة حقيقية لعنا�شر 
داع����ش و�شتت���م ت�شفي���ة اأغلبه���م يف ح���ن �شيه���رب 
بع�شه���م لالإحتاق بقوى ال�ش���ر يف �شوريا، واملتوقع 
املوؤك���د اأن الأي���ام املقبل���ة �شت�شه���د �شيط���رة كامل���ة 
لقواتنا الأمنية على اأر�ش املو�شل كلها، كما �شتعود 
الثقة بن املواطن وبن اجلي�ش العراقي الذي اثبت 
اأن���ه جي�ش وطني  ينتمي للعراق كله ولن نعد بعدها 
نك���رتث لالأ�شوات الن�شاز التي ل تتمنى اخلري للبلد 
و�شعب���ه العراقي ول تنتمي له، و�شي�شعون اأنف�شهم 
قريب���ًا حت���ت امل�شاءلة القانوني���ة لأنهم اأعتق���دوا اأن 
الأجنب���ي �شُي�شهم يف منحهم موقع قدم يف اخلارطة 
ال�شيا�شي���ة، واملوؤ�ش���رات تنب���ئ برتاج���ع اأدواره���م 
و�شعود حظوظ �شخ�شيات اأخرى وقفت مع الوطن 

ونا�شرت القوات الأمنية بت�شكيالتها املتعددة. 

مبدعون من

دون وجود أي رقابة تذكر.. بناء 
مشاريع حكومية في أراض زراعية!؟

مهندسو النفط بال وظائف في 
بلد يزخر بالخيرات النفطية!؟

المواطن والمسؤولالنشر في مواقع التواصل االجتماعي... جعل العالم قرية صغيرة أم مشكلة كبيرة !؟
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