
رئي�س  فخامة  توىل  حني  �أنه  حرب  طارق  �لقانوين  قال   
و�خذت  �لعفو  قانون  تعديالت  على  �مل�صادقة  �جلمهورية 
با�صم   ٢٠١٧ ل�صنة   )٨٠( رقم  �لقانون  �لتعديالت  هذه 
قانون �لتعديل �الول لقانون �لعفو رقم )٢٧( ل�صنة ٢٠١٧ 
�لقانون  هذ�  ت�رشيع  �لنو�ب  جمل�س  توىل  و�ن  �صبق  حيث 
�ملادة  يف  ورد  كما   ٢١/٨/٢٠١٧ يوم  منذ  و�لتعديالت 
ثالثة  �ىل  ت�صل  مدة  م�صي  من  �لرغم  وعلى  منه  �ل�صابعة 
�لر�صمية جريدة  �جلريدة  ن�رشه يف  يتم  �الن مل  ��صهر وحلد 
�لوقائع �لعر�قية لكي يتم تنفيذه وتطبيقه �ذ ال يجوز تطبيق 
�لقانون وتنفيذه ما مل يتم ن�رشه يف �جلريدة �لر�صمية ويف 

تعيدالت �لعفو نقول:-
١- �ن كل من �رتكب جرمية �رهابية قبل ١٠/٦/٢٠١٤ 
�لتاريخ  وهذ�  �لد�ع�صي  غري  �الرهاب  �ي  بالعفو  م�صمول 
هو تاريخ دخول د�ع�س �ملو�صل ما مل ترتب على �جلرمية 
فعلت  وح�صنا  �مل�صتدمية  �لعاهة  �و  �لقتل  �الرهابية 
ذلك  على  ويرتتب  �ملجتمعية  �مل�صاحلة  بذلك  �حلكومة 
جر�ئم  مرتكبي  �لعفو  �صمول  عدم   -٢ �لكثريين  خروج 
�الرهابية  �جلر�ئم  ي�صمل  ال  �لعفو  �ن  �ي  �الرهابية  د�ع�س 
بعد ١٠/٦/٢٠١٤ الي �صبب كان �ي ال ي�صمل من �رتكب 
�جلرمية �الرهابية عند دخول د�ع�س �ملو�صل �ي �ن �لعفو 
�لعادي  �الرهاب  �لد�ع�صي وخفف على  �الرهاب  �صدد على 

غري �لد�ع�صي
 ١٤/٦ وبعد   ١٤/٦ قبل  بني  فرق  �لعفو  �ن  �لعجيب   -٣
ومل يذكر كيفية �لتعامل مع من �رتكب �جلرمية �الرهابية 
يوم١٤/٦ خا�صة �ن هذ� �لتاريخ هو تاريخ دخول د�ع�س 
�ملو�صل ونرى �صموله باالرهاب �لد�ع�صي من حيث �لت�صديد 
٤- بالن�صبة ل�رشط �لتنازل ��صرتط �لقانون �ن يكون ت�صديد 
�ل�صخ�صي  باحلق  للمدعني  ماليع  �لتز�مات  من  ترتب  ما 
وهوءالء �ما �ملت�رشرين �و �لورثة �ل�رشعيني طبقا للق�صام 
ي�صرتط  مل  �لذي  �لتعديل  فعل  وح�صنا  للمتويف  �ل�رشعي 
�مل�صمول  �صدد  �ذ�  �لعام  �حلق  عن  �لقانوين  �ملمثل  تنازل 
�لعامة  بالثقة  �ملخلة  جر�ئم  عن  بذمته  ماترتب  بالعفو 
و  و٢٧٦  و٢٧٤   ٢٩٩ �ىل   ٢٩٠( من  �ملو�د  يف  �لو�ردة 
٢٧٧ و ٢٧٩ و٢٨٧ و٢٨٨( وجر�ئم �لف�صاد )٣١٥ �ىل٣٢٠ 

و٣٣١ و٣٣٢ و٣٤٠( 
٥- و�لتعديل ت�صمن �صمول �لعفو �حلايل للم�صمولني بالعفو 
�لعقوبة  تزيد  ال  �ن  �رشيطة   ٢٠٠٨ ل�صنة   )١٩( �ل�صابق 
�ن  ي�صرتط  وهكذ�  �صنتني  على  �ل�صابق  بالعفو  �مل�صمولة 
على  عقوبتها  تزيد  ال  �لتي  �جلرمية  عن  �لعقوبة  تزيد  ال 
�لعقوبة  �لعقوبات ولي�س  �ل�صنتني �ي كما مقرر يف قانون 

�لتي تفر�صها �ملحكمة
عليه  ترتب  �لذي  للتزوير  �لعفو  �صمول  �لقانون  قرر   -٦
ثلث  �كمال  فاأكرث �رشيطة  �حل�صول على وظيفة مدير عام 
مدة �ملحكومية ودفع خم�صني �لف دينار عن كل يوم باقيه 

وبذلك ز�د �ملبلغ من ع�رشة �الف �ىل هذ� �لرقم يعني دفع 
خم�صة ��صعاف �ملبلغ �ل�صابق

�ملدة  ثلث  �م�صى  مبن  �لعفو  �صمول  �لتعديل  �لغى   -٧
�ملحكوم بها �لتي كانت موجودة �صابقا وقرر �صمول حكم 
عام  مدير  درجة  على  ح�صل  من  لتزوير  و�لغر�مة  �لثلث 

فاعلى فقط دون حاالت �لتزوير �الخرى
�مل�صجونني  تهريب  جلر�ئم  �لعفو  �صمول  �لتعديل  �لغى   -٨
وتزوير  �لعملة  وتزييف  �الثار  وتهريب  �ملخدر�ت  وتهريب 

�لقانون  كان  و�لتي  عام  مدير  درجة  من  القل  �ملحرر�ت 
يقرر �صمولها بالعفو �صابقا ب�رشط ثلث �ملحكومية و�لبدل

�رشيطة  و�لقر�ر�ت  �الحكام  تدقيق  قو�عد  تعديل  مت   -٩
�كت�صاب �حلكم �لدرجة �لقطعية �و �ن �لدعوى قيد �لتدقيقات 
�لتمييزية وللجنة �لطلب باعادة �ملحاكمة بنف�س �ال�صباب 
�ملذكورة بالعفو وهي �الدعاء باالكر�ه لالعرت�ف �و �قو�ل 
خمرب �رشي �و متهم �خر �ي �ن ذلك يكون يف دعوى �كت�صبت 

�لدرجة �لقطعية �و �ثناء �لتمييز 

وعمل  و�ل�صنتني  �ل�صنة  �ل�صابقة  �ملدد  �لعفو  �لغى   -١٠
�للجنة ب�صكل م�صتمر

باالجر�ء�ت  له  عالقة  ال  �لعفو  بان  فعل  وح�صنا   -١١
و�لعقوبات �الن�صباطية و�لعودة للوظيفة

�حكامه  �رشيان  حتدد  �لتعديل  يف  مادة  �ير�د  كان   -١٢
�قر�ره  تاريخ  ولي�س  ت�رشيعه  تاريخ   ٢١/٨/٢٠١٧ من 
وبني  �لتاريخ  هذ�  بني  �ملرتكبة  �جلر�ئم  م�صاألة  �صيثري 

٢٥/٨/٢٠١٦ تاريخ ت�رشيع قانون �لعفو  

 
ز�وية  عن  كلمات  لنا  كانت  بغد�د  تر�ث  �صل�صلة  يف   
�ل�صيخ �ل�صويف حممد بن عبد �لعزيز �ل�صكر�ن �لكائنة 
��صهر  تعترب  و�لتي  بغد�د  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صمال  يف 
و�لز�وية  �لرباط  �ن  ذلك  بغد�د  يف  �ل�صوفية  �لزو�يا 
نوع  على  تطلق  خمتلفة  ��صماء  و�لتكية  و�خلانقاه 
للمر�بطة  مكان  و�لرباط  �خلريية  �لدينية  �ملباين  من 
�ل�صوفية  فقر�ء  �صكن  د�ر  �و  و�لزهد  للعبادة  و�القامة 
�لذين يعي�صون على �لرب و�الح�صان �ما �خلانقاه فهي 
كلمة فار�صية معناها بيت �لدر�وي�س حيث يجرون فيه 
مر��صيم ت�صوفهم �ما �لتكية هي بناء ي�صكنه �لدر�وي�س 
�لذين لي�س لهم ك�صب �ما �لز�وية فهي نوع من �البنية 
ال  ديني  بناء  وهي  �لربط  ظهور  ر�فقت  �لتي  �لدينية 
�و  موؤ�ص�صها  ت�صم �رشيح  لها وال منرب وغالبا  مئدنة 
�حد �ل�صاحلني تقام فيها �ل�صالو�ت عد� �صالة �جلمعة 
و�لعيدين وهي ��صال خم�ص�صة ال�صتقبال �ملت�صوفني 
�ملعرفة  ور�ء  �صعيا  �خرى  �ىل  ز�وية  من  �ملتنقلني 
ورغبة يف �لعطاء واليو�ء �لغرباء و�لفقر�ء و�ملتعبدين 
حال  وهذ�  �ملدن  خارج  �لغالب  يف  وهي  و�ك�صائهم 
ز�وية �ل�صكر�ن فهي خارج بغد�د وعلى �لطريق �خلارج 
من بغد�د �لذ�هب �ىل بعقوبة و�خلال�س و�صمال �لبالد 
ز�وية  �و  م�صجد  �و  م�صلى  �و  كحجرة  �لز�وية  وتاأخذ 
�و جناح يف بناية �مل�صجد يتلقى فيها  يف بيت ز�هد 
�لطالب درو�صهم �و مدر�صة �و خان �و مدفن و�لزو�يا 
ز�وية  �و  �مل�صافرين  الإيو�ء  مبيت  ز�وية  تكون  قد 
يق�صدها  ما  وغالبا  �صالح  �و  ويل  جلثمان  حاوية 

�دفرطي  �بن  �ملوؤرخ  ويقول  و�لتربك  للزيارة  �لنا�س 
�ل�صكر�ن  �ل�صيخ حممد  رباط  �طلق على  ز�وية  ��صم  �ن 
وكانت  و�ملحتاجني  للم�صافرين  ماأوى  كانت  �لتي 
يف  دفن  وفاته  وبعد  بغد�د  لفقر�ء  تعطى  جر�يات  له 
له �رشيح  وعمل  عالية  قبة  على قربه  وبنيت  ز�ويته 
من �خل�صب ويزوره �لنا�س حتى �لوقت �حلا�رش خا�صة 
�والد  من  �ل�صكر�ن  �ل�صيخ  �ن  يعتقدون  �لكثريين  و�ن 
�المام مو�صى �لكاظم لذلك كانت هنالك مقربة تو�صعت 
بحيث ��صبحت �ملقربة �لر�صمية للر�صافة ويتم �لدفن 
بها حيث مت جعل �ملنطقة منطقة مقربة خارج بغد�د 
بعد  بغد�د  خارج  مكانها  �لتي  �لكرخ  مقربة  كحال 
مقربة  �و  �لر�صافة  مقربة  وكذلك  غريب  �بي  منطقة 
�لر��صدية  مع�صكر  بعد  بغد�د  خارج  �ل�صكر�ن  �ل�صيخ 
�خلمرة  �حت�صاء  ب�صبب  �ل�صكر  يعني  ال  �صكر�ن  ولقب 
و�منا من �ل�صكر �ل�صويف وهو مرحلة عالية من مر�حل 
�لنف�س  بها  تفي�س  �لتي  �لن�صوة  تلك  �ل�صويف  �لوجد 
�ل�صوفية وقد �متالأت بحب �هلل حتى غدت قريبة منه 
كل �لقرب وهو مقام من �ملقامات �ل�صوفية كالغيبة 

و�حل�صور و�ل�صحو و�ل�صكر ويف ذلك يقول �حلالج:-
و�صكر ثم �صحو ثم �صوق
وقرب ثم و�صل ثم �أن�س

ذلك �ن �ل�صيخ �ل�صكر�ن من �صيوخ �ل�صوفية و�مام يف 
�لفكر �ل�صويف ويف ذلك يقول �صاعرهم :-

�رشبت �حلب كاأ�صا بعد كاأ�س
فما نفذ �ل�رش�ب وما رويت 

��رشحة  من  وز�ريته  �ل�صكر�ن  �ل�صيخ  �رشيح  ويعترب 
هوالكو  الن  بغد�د  يف  �ملغولية  �اليلخانية  �ملرحلة 

�ل�صيخ عام  بغد�د عام ٦٥٦ هج وتويف  ��صتوىل على 
�صيده  وتخطيطه  ب�صكله  يحتفظ  ومايز�ل  هج   ٦٦٧
�ل�صيخ خمي�س كونه من �تباع �ل�صيخ �ل�صكر�ن ومنفذ� 
فوق  �ملثبتة  �لكتابة  ذلك  �ىل  ت�صري  كما  لو�صيته 

�ل�رشيح وهي كاالتي:-
�مو�لهم  ينفقون  �لذين  �لرحيم-  �لرحمن  �هلل  ب�صم 
بالليل و�لنهار و�ل�رش و�لعلن- فلهم �جرهم عند ربهم 
وال خوف عليهم وال هم يحزنون- هذه �لرتبة لل�صيخ 
�ل�صالح قطب �لعارفني �وحد ع�رشه وفريد دهره حمي 
هذه  ومن�صئ  عليه  �هلل  رحمة  �صكر�ن  بن  حممد  �لدين 
و�لو�ردين  و�ملقيمني  �لفقر�ء  على  وموقفها  �لز�وية 
و�أن�صاأ  �ل�صبيل  و�بناء  و�لغرباء  و�مل�صاكني  و�ليتامى 
وخمطط  خمي�س  �ل�صيخ  وو�صيه  �صاحبه  �لقبة  هذه 
تعلوها  �ل�صكل  مثمنة  قاعة  عن  عبارة  �ل�رشيح 
�ىل  ويدخل  �لر�أ�س  مدببة  مدرجة  كروية  ن�صف  قبة 
نظام  من  م�صتوحى  وهو  دهليز  طريق  عن  �ل�رشيح 
مدرجة  قبة  تعلوه  �لبغد�دية  �ال�رشحة  تخطيط 
ويوجد  �أمتار  �صتة  �ل�رشيح  �رتفاع  ويبلغ  م�صتديرة 
يوجد  وال  �جلنوبية  �جلهة  �ل�رشيح حمر�ب يف  د�خل 
�لزخارف ومدخل �ل�رشيح �صبيه مبدخل  �ي نوع من 
�ملدر�صة �مل�صتن�رشية و�ملدر�صة �ملرجانية يف بغد�د 
�ل�رشقية  �ل�صمالية  �لز�وية  يف  �لقرب  �صندوق  وموقع 
�لبناء  ومادة  �لعادة  هي  كما  �ملنت�صف  يف  ولي�س 
�ملعماري  للخط  �متد�د�  ميثل  وهو  و�جل�س  �الآجر 
بغد�د  يف  �لعبا�صي  �لع�رش  يف  �مل�صيدة  للمباين 
وخا�صة �لزو�يا ومنها �لز�وية �لتي كانت بالقرب من 

جامع �بي حنيفة �لنعمان .

بالغة  بظروف  �ملا�صي  �لقرن  ت�صعينيات  يف  �لعر�قية  �حلياة  مرت 
�آثار نف�صية  �لهمجية وماخلفته من  ، حيث تد�عيات �حلروب  �ل�صعوبة 
باأرو�ح وثرو�ت  �لتي كانت تفتك  ��صافة �ىل ماكنة �حل�صار   ، خطرية 
�لعر�قيني ، و�لتي �لقت بظاللها �ملعتمة على �لعديد من مظاهر �حلياة 
�لعامة ، �اّل �ن تلك �لظروف �ل�صعبة مل تنل من �ر�دة �ملخل�صني لر�صالة 
�لثقافة من �دباء” �لديو�نية” ومثقفيها يف حماوالتهم �لنبيلة و�صعيهم 
�ملخل�س ال�صاءة م�صاء�ت �ملدينة بعدد من �لفعاليات �لثقافية �ملهمة 
و�جلريئة ، �لتي كانت مبثابة مو�جهة حقيقية  ملاكنة �ل�صلطة �العالمية 
�لر�مية �ىل ت�صطيح �لوعي و��صاعة �لتعبوية �لفارغة يف مفا�صل �لثقافة 

�لعر�قية .
ففي عام 1996 وبعد مرور �حد ع�رش عاما على رحيل �ل�صاعر )�صاحب 
�ل�صويري 1947 ــ 1985( تد�ر�س عدد من �دباء “�لديو�نية”ـ  �أبرزهم 
�ل�صاعرين علي �ل�صباين وكز�ر حنتو�س وكاتب �ل�صطورــ �مكانية �قامة 
ومكانة  مميزة  جتربة  من  �لر�حل  �ل�صاعر  لهذ�  ملا   ، كبريله  ��صتذكار 
يف  فعال  ماحتقق  وهو   ، �لعر�قي  �ل�صعبي  �ل�صعر  خارطة  يف  م�صيئة 
�صيف ذلك �لعام ، حيث �صهدت قاعة �ملكتبة �لعامة يف �ملدينة ح�صور�ً 
�ل�صوء  من  مل�صاحة  �جلمهور  حاجة  عن  ك�صف   ، للنظر  الفتا  كبري�ً 
�هل  لدى  �ل�صعري  و�رثه  �ل�صاعر  هذ�  منزلة  وكذلك   ، �يامه  تنريعتمة 
�نها  هي  �ل�صويري  �ل�صاعر  جتربة  مامييز  �هم  �ن   ، ومثقفيها  �ملدينة 
�لتي  �البد�عية  �لتجارب  عك�س  على   ، ور�صينة  نا�صجة  جتربة  ولدت 
عادة ماتولد متعرثة ، التكتمل وت�صتقيم �ال بعد �صوط من �جلهد و�ملر�ن 
و�ملثابرة وهذ� ماج�صدته ق�صيدة ” متعوب ” �لتي تعد من بو�كري �صعره 
حيث نلم�س عنا�رش �لن�صج و�الكتمال جم�صدة يف قوة وتكامل بناوؤها 

�لفني ��صافة خل�صو�صية مفردتها.

تعديالت قانون العفو.. بين التشديد على اإلرهاب والتخفيف عنه! 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

قانون  ل�صالح  الطبيعة  قانون  اإيقاف  هي  املعجزات 
ال�صدر،  باقر  حممد  ال�صيد  لذلك  يذهب  كما  الهداية 
بينما يذهب اخرون اىل انها ت�صمل اغلب ما ال يتوقع 
ففي  حدوثه،  ومكان  وزمان  الظروف  وفق  ح�صوله 
ع�صرنا  يف  املتجذرة  املادية  واحل�صارة  الثقافة  ظل 
اأوجه  جلميع  امل�صرية  هي  املادة  ا�صبحت  احلديث، 
حياة النا�س حتى املتدينني منهم، لنكون امام جمتمع 
عاملي ال يقدم اال بح�صب مك�صب العطاء وما يرجوا من 
العطاء من دون مقابل يعترب  فان  مردود يلي عطائه، 
قد  بينما  مادية،  نظر  وجهة  من  عقالين  غري  ت�صرف 
ما بعد احلداثة  اأُنا�س بعد  البع�س اعجاز، كون  يراه 
منظومتها  الن  مقابل،  بال  العطاء  معنى  تعرف  مل 
لت�صبح  العطاء،  هذا  على  القدرة  منها  �صلبت  الفكرية 
منها  التخل�س  ليكون  احلياة،  مكا�صب  باأغالل  مقيدة 

هو معجزة بعد ما بعد احلداثة !.
الرجال  الداخل، من  القادم من  الهادر  الب�صري  ال�صيل 
والن�صاء وال�صيوخ واالأطفال، وكذلك من خلف احلدود، 
التي ذهبت نحو ا�صمحالل هذا  التوقعات  جتاوز كل 
ال�صيل الب�صري بعد كل الت�صوي�س والت�صويه واحلرب 
و�صد  �صده  توجيهها  مت  التي  والنف�صية،  االعالمية 
الق�صية احل�صينية بكل تفا�صيلها، لرنى هذه اجلموع 
اىل  لت�صري  عام،  بعد  عامًا  والب�صرية  الوعي  تكت�صب 
املنهج واملبداأ وال�صلوك احل�صيني بعدما كانت تكتفي 
احلرب  هذه  لت�صاهم  ال�صريف،  املرقد  �صوب  بال�صري 
احلدود  جتاوزت  بعدما  الوعي  بزيادة  النف�صية 
بربرية  هجمة  اب�صع  يف  االإبادة  حد  لت�صل  االعالمية 

عرفتها الب�صرية .
يف  والعطاء  البذل  انواع  اأ�صمى  ج�صدوا  العراقيون 
�صبيل الله، ليكون العطاء الالمتناهي �صمة ات�صف بها 
رف�صنا  نوؤكد  ليجعلنا  احل�صني،  االمام  وزوار  خدام 
التي  االأحداث  لالأحداث، كون  املادي املح�س  للتحليل 
جتري يف م�صرية االآباء ال ميكن لها ان تتم وفق �صياقها 
بالرعاية  اإمياننا  لتزيد من  الهية،  برعاية  اال  املوجود 
منذ  الب�صرية  وتطور  تاريخ  من  جتعل  التي  االإلهية، 
وال�صاحلني،  االأنبياء  طريق  عن  لها  خا�صعًا  اخلليقة 
للب�صرية،  اخلال�س  طرق  لري�صموا  الله  بعثهم  الذين 
جت�صيد  اىل  جتلياتها  بكل  االربعينية  امل�صرية  وما 
عنها  ب�صره  غ�س  من  واما  الوا�صحة،  احلقيقة  لهذه 
اإغما�س العيون ال يعني عدم وجود ال�صوء، الن  فاأن 

اخللل يف الناظر ولي�س يف املنظور !.

مبدعون
من العراق من الذاكرة.. زاوية الشيخ الصوفي أشهر الزوايا الصوفية في بغداد 

صاحب الضويري

معجزات بعد ما 
بعد الحداثة !

بقلم / عمار جبار الكعبي

أقالم حرة

�أثرت �لظروف و�مل�صاعب �لكثرية �لتي مر بها �لعر�ق على �لطفل 
�صلبيا، وبعد تفاقم �حلالة �أقر جمل�س �لوزر�ء �إعد�د خطة تنفيذية 
ل�صيا�صة حماية �لطفل يف �لعر�ق مب�صاندة �جلهات �ملعنية، فبدال 
من �ن ينعم �لطفل بكل و�صائل �لر�حة بات يتعر�س للعنف �لعام 
و�ال�رشي و�ال�صتغالل من �صعاف �لنفو�س، هذ� وقد �عتاد على 
��صتعمال �اللعاب �ملحر�صة على �لعنف �ملنت�رشة باال�صو�ق، وبد�أ 
يلجاأ �ىل �الدمان نتيجة قلة خربته و�نعد�م �لتوجيه و�الر�صاد، 
دوره  باأهمية  وتوعيته  �لطفل  بثقافة  �الهتمام  قلة  ناهيك عن 
يف �ملجتمع، جميع هذه �المور وغريها �ثرت يف تكوين �لطفل 
يحتاج  �لذي  �لوقت  يف  جمتمعه  يف  نافع  غري  �ن�صانا  وجعلته 
فيه �لبلد �ىل طاقات وخرب�ت �أبنائه وبناء جيل جديد قادر على 

حتمل �مل�صوؤولية للنهو�س من جديد.  
لهم  تتيحه  مبا  ت�صهم  �ن  حتاول  بالطفولة  تعنى  كثرية  جهات 
عليه  يعول  �لذي  للطفل  خدمة  و�لب�رشية  �ملادية  �المكانات 
م�صتقبل بلد باأكمله ومن خالل حديث كل منهم لديه و�صيلته من 

�لز�وية �لتي يحتك بها بالطفل.
�هد�ف وو�صائل

�لثقافة يف  وز�رة  �الأطفال، ممثلة  ثقافة  د�ر  عام  مدير  معاون 
�خلطة  �أوجزت  �جلر�ح  فاتن  �لدكتورة  �لطفولة   رعاية  هيئة 
يف  �لطفـــــــــــــــــل  حلماية  �لوطنية  لل�صيا�صــــــــــــة  �لتنفيذية 

�لعر�ق لعامي  2019-2018بقولها:
�لتي  �لطفولة  حلماية  �لوطنية  �ل�صيا�صة  من  م�صتمدة  »خطتنا   
وجمعية  �ليوني�صف  من  وبدعم  �لطفولة  رعاية  هيئة  و�صعتها 
ملزمة  �صارت  نتائج  �ل�صيا�صة  حددت  وقد  �لعر�قية  �الأمل 
د�ر  �صاغت  وقد  �لوزر�ء،  رئا�صة  قبل  من  �قر�رها  بعد  للجميع 
ثقافة �الطفال �هد�فها �لتي تلخ�صت ب�صمان  حماية �الطفال 
وحماية  للطو�رئ،  �ال�صتجابة  خالل  من  و�لنزوح  �لنز�ع  �ثناء 
ودعم  �مل�صلح  �لنز�ع  يف  للم�صاركة  �ال�صتغالل  من  �الطفال 
�لقو�ت و�جلماعات �مل�صلحة،  �أفرج عنهم من  �و  �لذين تخل�صو� 
ف�صال عن حظر �نت�صار �اللعاب �ملحر�صة على �لعنف و�لتوعية 
و�الر�صاد لالأطفال و�الأ�رش حول خماطر �الدمان، هذ� مع توعية 
�لرتبية  يف  �ملنا�صبة  �الجتماعية  �ملمار�صات  حول  �ملجتمع 
تدعم  �لتي  �ل�صليمة  �ملمار�صات  وحتديد  �صديقة  بيئة  وخلق 
منو �لطفل وم�صاركته يف بناء �ملجتمع«.  وت�صيف �جلر�ح« �ن 
و�فالم  م�رشحيات  باإنتاج  تتمثل  �الهد�ف  تلك  حتقيق  و�صائل 
و�غان، و�ن�صطة وبر�مج،  و�لزيار�ت �مليد�نية، ف�صال عن تنظيم 
وتقدمي  �لندو�ت  وعقد  وبو�صرت�ت  مطبوعات  و��صد�ر  ور�س 
�لبحوث، ناهيك عن ت�صكيل  جلان وتنظيم معار�س وم�صابقات 
�مل�صاركني  �الأطفال  ودمج  تاأهيل  فحو�ها  تت�صمن يف  للر�صوم 
�الن�صجام  حالة  �إىل  و�إعادتهم  �مل�صلحة  للنز�عات  و�ملعر�صني 

�لنف�صي و�الجتماعي باملحيط �خلارجي«.
 وتتابع باأننا »نحتاج �ىل تنظيم ندو�ت تثقيفية لتوعية �ال�رش 
ق�ص�صا  وت�صمينها  �الطفال  على  �لعنف  �لعاب  تاأثري  حول 
)جملتي  جملتي  ��صد�ر�ت  يف  وحتقيقات  و�صيناريوهات 
�ملخدر�ت  خماطر  من  للتوعية  ور�س  عن  ف�صال  و�ملزمار(، 
�صل�صلة  �صمن  باالطفال  خا�صة  كتب  وتاليف  و�الدمان، 
و  للطفل  �صديقة  بيئة  خلق  حول  مو��صيع  تت�صمن  ق�ص�صية 

�ملمار�صات �لتي تدعم منو �لطفل ب�صكل �صليم«.

كيف نحمي األطفال من بطش المجتمع ؟

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Sun. 12 Nov. 2017 issue no 456
االحد 12 تشرين الثاني 2017 العدد 456


