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تف��كك  الق��وات الأمني��ة بالتع��اون م��ع الق�ض��اء 
ع�ضاب��ات خط��رة ت�ضت��درج  فتي��ات ع��ر مواق��ع 
التوا�ض��ل الجتماع��ي بحج��ة ال��زواج، م��ن اأج��ل 
اإح��دى  وروت  جن�ضي��ًا.  وا�ضتغالله��ن  خطفه��ن 
ال�ضحاي��ا، ق�ضة ا�ضتغالله��ا منذ بداية تعرفها على 
�ضاب يف مواقع التوا�ضل الجتماعي عر النرتنت. 
وقال��ت نور ذات ال�ضبعة ع�رش ربيعًا بعد وقت طويل 
ق�ضته بالب��كاء وال�ضمت وجتاهل كل الأ�ضئلة التي 
وجهه��ا له��ا مرا�ض��ل �ضحيف��ة ]الق�ض��اء[ التابعة 
ملجل���س الق�ض��اء الأعل��ى "اإنه��ا مل ت��ر بو�ضامت��ه 
وكلماته العذبة اأحدا من رجال مدينتها، وكاأنها لو 
كانت تتحدث اإىل رجل من الأحالم". واأ�ضافت "كل 
م��ا حل بي ب�ضبب الهات��ف املحمول، فبعد اأن وافق 
اأبي على اأن اأ�ضرتيه؛ هممت بتحقيق اأحالمي الغبية 
بتنزي��ل برام��ج التوا�ض��ل واإن�ض��اء ح�ضاب��ات على 
مواقع التوا�ضل الجتماعي املختلفة". وا�ضرت�ضلت 

وقد اطماأنت بعد م�ضاحة من البكاء "�ضدقني كانت 
ه��ذه الرامج مثل حتقيق الأح��الم يوم اأنزلتها، ها 
اأنا اأمتل��ك ]الفاير والوت�ض��اب والتليغرام وح�ضاب 
على الفي�س ب��وك وتويرت وان�ضتغ��رام[، كاأين ملكت 
كل �ضيء يوم ملكتها، ومل اأكن اأعرف اأنها هي التي 
�ضرتميني يف جهنم". وتكمل نور "على الفي�س بوك 
كن��ت اأتلق��ى ع���رشات طلب��ات ال�ضداق��ة اإل اأن اأبي 
ال��ذي كنت قريبة من��ه جدا ين�ضحني ب��اأن اقت�رش 
التوا�ض��ل على قريباتي و�ضديقات��ي، وهذا بالفعل 
ما �ضنعته يف البدء؛ حتى دفعتني الرغبة بالتعرف 
اأكرث عل��ى ما يف عامل موق��ع التوا�ضل الجتماعي 
فقبل��ت دعوة اإىل جمموعة عندم��ا راجعتها وجدت 
اأع�ضاءه��ا عل��ى الأغل��ب م��ن الط��الب والطالبات 

ومعهم بع�س الأ�ضاتذة اجلامعيني".
"كان��ت املجموعة عبارة عن حمادثات - توا�ضل 
ن��ور- بني الأع�ضاء، وكان��ت املوا�ضيع عن اأحالم 

ال�ضب��اب وتطلعاته��م ودرا�ضته��م، �ضع��رت اأين اأمام 
نخب��ة ي�ضتحي��ل اأن اأج��د مثي��ال له��ا يف مدينت��ي 
اجلنوبية والريفية، و�رشت ل اأفعل �ضيئا يف اأيامي 
اإل مبادلة اأع�ضاء املجموعة الأحاديث والنقا�س".

تروي نور "ا�ضتمر هذا الأمر لأ�ضبوعني؛ حتى حتدث 
يل اأح��د اأفراد املجموعة ب�ض��كل خا�س، كان موؤدبا 
ورائع��ا بالكلم��ات الت��ي ب��داأ بها بالتع��رف، ولأين 
حتدث��ت معه �ضابقا �ضم��ن املجموعة مل اأجد مانعا 

من احلديث معه ومبادلته التعارف".
اأحمد �ضاٌب يف 22 م��ن العمر يدر�س الهند�ضة هكذا 
اأخ��رين عن نف�ض��ه، تقول "ن��ور" وملعرفت��ه ب�ضكِل 
اأك��ر انتقلت اإىل �ضفحت��ه ال�ضخ�ضية لالإطالع على 
من�ضورات��ه و�ضوره، وجدت بالفع��ل كما يقول فكل 
ما ين���رشه يخت���س بالهند�ض��ة الكهربائية املجال 
ال��ذي يدر�ض��ه، ولكن الأه��م هو ما راأيت��ه يف خانة 

ال�ضور".
تو�ضح "نور" وعيناه��ا جتوب يف الأر�س "ال�ضور 
ه��ي الت��ي جذبتن��ي" �ضاألته��ا كي��ف "م��الأ اخلجل 
والغ�ض��ب وجهه��ا وقال��ت بق��وة "مل اأر قب��ل ذل��ك 
بجمال��ه اأحد �ضعرت اأنن��ي كاأين بطلة فيلم واأحتدث 

اإىل اأحد جنوم ال�ضينما".
مل ي�ضتمر احلديث م��ع "اأحمد" كما بداأ تروي "نور" 
فبع��د اأيام �ضارحني اأنه ومنذ اليوم الأول اأن�ضد اإىل 
ملا راآه من جديتي وثقافتي واأنه لطاملا حلم بفتاة 
حتم��ل ما اأحمله م��ن اجلمال والثقاف��ة والتطلعات 

الوا�ضعة يف احلياة".
"�ضحرتن��ي كلمات��ه" علق��ت " ن��ور" وه��ي تبك��ي 
بحرق��ة واأ�ضافت "نعم مل اأك��ن بوعيي ومل اأ�ضتطيع 
م��الأ خان��ة  يقول��ه يل،  كان  م��ا  تاأث��ر  مقاوم��ة 
الر�ضائ��ل ب�ض��وره ال�ضخ�ضية يف بي��ت اأهله اجلميل 
وم��ع �ضيارته الفخمة ويف اأماكن مل اأكن اأت�ضور اأن 
يف الع��راق مثله��ا". مل اأتردد باملوافق��ة على طلبه 
باإر�ض��ال بع�س �ض��وري ال�ضخ�ضية له، تكمل "نور" 
فاأحم��د لي���س �ضديق��ي فح�ضب ب��ل اأن��ا مو�ضع كل 
اأ�رشاره و�ضاحبة القرار على كل حتركاته واأعماله، 
�رشنا نتب��ادل ال�ضور ونتوا�ضل يف كل وقت وبكل 
و�ضيل��ة". وت�ضي��ف "مل اأكن اأعي���س اإل معه رغم اأين 
مل اأره؛ كن��ت اأكم��ل كل م��ا علي��ه فعل��ه يف البي��ت 
واملدر�ض��ة فق��ط م��ن اأج��ل اأن اأحتدث مع��ه، قطعت 
ح��وايل توا�ضل��ي م��ع كل م��ن اأعرفه��م وحت��ى مع 
اأف��راد عائلتي كنت اأريهم نف�ضي فقط من اأجل اأن ل 
ي�ضع��روا ب�ضيء". مل يكن ما بيننا حبًا؛ بل هو �ضيء 
اأكر "تك�ضف نور" ر�ضمنا مبحادثاتنا الهاتفية كل 
حياتن��ا القادم��ة، ولأين اأع��رف با�ضتحالة اأن تقبل 
عائلتي باأن اأرتبط ب�ض��اب من خارج الع�ضرة ومن 
بغ��داد، اتفقن��ا اأن اأهرب اإلي��ه بع��د اأن اأراين �ضورة 

بيتي الذي اأعده يل وحتدثت اإىل اأمه واأبيه".
ق�ضيت تلك الليلة ومن غر اأن ي�ضعر اأحد من عائلتي 
بجم��ع كل اأغرا�ض��ي وم�ضتم�ضكات��ي ال�ضخ�ضية يف 

حقيبتني، تكمل "نور" ومبجرد خروج اأبي واأخوتي 
اإىل العم��ل وخ��روج اأم��ي للت�ض��وق، ترك��ت البي��ت 
واجتهت اإىل بغداد، حيث ينتظرين اأحمد الذي و�ضع 
يل خط��ة اله��روب وكان مع��ي خط��وة بخطوة عر 
الهاتف". "مل اأكن اأ�ضعر باأين اأقرتف اأي خطاأ "تكمل 
ن��ور" فاأن��ا اأفع��ل م��ا ي�ضنع��ه العا�ضق��ون، و�ضلت 
"ك��راج النه�ضة ببغداد طل��ب مني اأحمد اأن اأ�ضتقل 
�ضيارة اأجرة اإىل منطقة الدورة حيث بيت اأهله؛ وما 
اأن و�ضل��ت للم��كان الذي كان ي��دل ال�ضائق به عر 
الهات��ف، ويف �ض��ارع عام طل��ب اأن اأت��رك ال�ضيارة 

وبعدها بدقائق التقيت وللمرة الأوىل باأحمد".
ت�ضي��ف "انتقل��ت واإياه بع��د م�ضر دقائ��ق ملنطقة 
�ضكنية وفيها دخلن��ا اأحد البيوت، وما اأن تفح�ضت 
غرف��ه الفارغ��ة واملختلف��ة عم��ا راأيت��ه يف ال�ضور 
الت��ي كان يبعثها يل بداأت بال�ضعور باأين اأخرج من 

ال�ضعور الذي ع�ضته ل�ضهور معه".

"طل��ب من��ي اأين اأعطي��ه هاتفي املحم��ول -تقول 
ن��ور- مل اأرف���س لكن��ه انتزع��ه م��ن ي��دي، وق��ام 
بتفكيك��ه وطلب مني الدخ��ول اإىل اأحد غرف البيت، 
وقام باإغالقه��ا و�ضمعت وقع اأقدامه واإغالق البيت 

اأنه خرج وتركني يف الغرفة املغلقة".
�ضاعات ق�ضيته��ا ل اأعرف كيف اأ�ضفها حتى بداأت 
اأ�ض��وات اأبواب البيت بالنفتاح، ومنها بابا الغرفة 
التي كن��ت حم�ضورة فيها، لكنه لي���س "اأحمد" هذا 
رجل خم�ضيني العم��ر وخلفه جمموعة من الرجال، 
دخ��ل الغرف��ة لوح��ده وطلبن��ي ملمار�ض��ة اجلن�س، 
�رشخت ورف�ضت لكنه اأخرين اأنه �ضيح�ضل على ما 
يري��د مهما فعلت". تو�ضح ن��ور "مل اأكن اأقوى على 
مقاومت��ه، فعل كل �ضيء يري��ده ومن غر م�ضيئتي، 
وخ��رج بع��د اأن اأغلق الغرفة مرة اأخ��رى، لأبقى مع 
كل م��ا فعلت��ه بنف�ضي، لوح��دي ق�ضي��ت ذاك اليوم 
ال��ذي �ضعرت اأن��ه اآلف ال�ضاع��ات ويف اليوم الثاين 

ج��يء بفت��اة اأخرى من قب��ل اآخرين وهك��ذا وملدة 
اأربعة اأيام �رشنا اأربع فتيات يف البيت تت�ضابه مع 
بع�س الختالف��ات ق�ض�ضنا". وت�ضيف "�ضبع اأيام 
ق�ضيته��ا قب��ل اأن تداهم البيت ق��وات اأمنية وتفرج 

عنا".
من جانبه قال قا�ضي التحقيق الذي ينظر الق�ضية 
"اأنن��ا وبعد تقدمي اأه��ل ال�ضحية ب�ضكوى لالأجهزة 
للهوات��ف  دقيق��ة  مراقب��ة  وع��ر  مت��ت  المني��ة، 
واحل�ضاب��ات التي وج��دت يف احلا�ضب��ة ال�ضخ�ضية 

لإحدى الفتيات مت التو�ضل اإىل هذا البيت". 
و ي�ضي��ف القا�ضي "وبعد اإف��ادة ال�ضحية والثالثة 
الالتي ك��ن معها ا�ضتطاعت قوى م��ن جهاز الأمن 
الوطن��ي اإلقاء القب���س على جميع اأع�ض��اء ال�ضبكة 
و�ضدق��ت اأقواله��م بالعرتاف اأم��ام املحكمة وهم 
يف ط��ور التحقيقات ليلقوا احلك��م العادل جراء ما 

اقرتفوه". 
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وزارة  يف  وم�ضوؤولني  عراقية  اأم��ن  مل�ضادر  وف��ق��ًا 
ال�ضحة.

اأن عقيداً  وذكر م�ضوؤولون يف وزارة الداخلية العراقية 
�ضقط  اإنقاذ طفل  لقي حتفه خالل حماولته  بال�رشطة 
انت�ضال  والعقيد  الطفل  لكن  مك�ضوفة،  جماٍر  فتحة  يف 
مقتل  بيومني  احلادثة  تلك  واأعقب  هامدتني.   جثتني 
لل�ضبب  اإحدى �ضبكات املجاري  اإىل  ثالثة �ضبان نزلوا 
يف  العاملني  من  اآخرون  اأربعة  تويف  حني  يف  نف�ضه، 
دائرة بلديات بغداد بعد دخولهم لتنظيف فتحة جماٍر 
امتالئها  اإثر  بها  اخلا�ضة  امل�ضخة  وت�ضغيل  مغلقة، 

بالنفايات.
جنم  اأحمد  العراقية،  الداخلية  وزارة  يف  العقيد  وقال 
ال�ضاعدي، "اإن �رشقة اأغطية فتحات املجاري اخلا�ضة 

حوادث  لكل  الرئي�س  ال�ضبب  هو  ال�ضكنية  باملناطق 
يف  اأ�ضخا�س  ت�ضعة  وفاة  اأن  مبينًا  ال�ضابقة"،  الوفاة 
اآخرين  �ضحايا  هناك  لكن  �ضحيح،  اأمر  هو  اأ�ضبوعني 
�ضقطوا يف اأوقات متفرقة هذا العام راحوا �ضحية تلك 
املتورطة  الع�ضابات  تلك  مالحقة  اأن  واأكد  ال�رشقات. 
يف �رشقة اأغطية فتحات املجاري متوا�ضلة، لكن خفة 
�ضعبًا،  �ضبطها  يجعالن  �رشقتها  ون��وع  حتركاتها 
التيار  ع�ضو  واأو�ضح  لياًل.  ت�رشقها  اأنها  خ�ضو�ضًا 
املدين العراقي يو�ضف الربيعي اأنه "ف�ضاًل عن ظاهرة 
ال�ضحي  ال�رشف  �ضبكات  فاإن  املجاري  اأغطية  �رشقة 
يف العراق متهالكة للغاية، وكثر من فوهات املجاري 
غر مغطاة بالأ�ضا�س، وتو�ضع فوقها �ضفائح معدنية 
من  العديد  وق��وع  �ضبب  ما  حجمًا،  اأ�ضغر  اأغطية  اأو 
املواطنني خالل �ضرهم يف ال�ضوارع لياًل مع انقطاع 

التيار الكهربائي والظالم الدام�س".

يف مبادرة نادرة نالت ا�ضتح�ضان الأو�ضاط الثقافّية 
العراق،  �ضعراء  اأبرز  اأحد  بيت  تقّرر حتويل  والأدبّية، 
ثقايّف  مركز  اإىل  اجل��واه��ري،  مهدي  حمّمد  وه��و 

ومتحف.
 للمّرة الأوىل يف العراق، توؤ�ّض�س ال�ضلطات املحلّية يف 
ًا ب�ضاعر، بعد اأن قّررت  بغداد العا�ضمة متحفًا خا�ضّ
 ،2018 عام  من  اأّيار/مايو   10 يف  بغداد  اأمانة 
الذي  اجلواهري،  مهدي  حمّمد  ال�ضاعر  بيت  حتويل 
ومركز  متحف  اإىل  الأكر"،  العرب  ب�"�ضاعر  يلّقب 
الثقافة  يف  ال��رائ��د  ودوره  ل�ضعره  تكرميًا  ث��ق��ايّف، 
واأديب  �ضاعر  اجلواهري هو  العراقّية. وحمّمد مهدي 
عام  من  مّتوز/يوليو  ب�26  الّنجف  يف  ولد  عراقّي 
وارتدى  الدين،  علوم  يف  برعت  اأ���رشة  من   1899
عباءة علماء الدين وعمامتهم وهو يف �ضّن العا�رشة. 
ال�ضيا�ضة، حّتى  اإّنه �ضاحب ريادة �ضعرّية وعمل يف 
معار�ضته  ب�ضبب  العراق  من  الهجرة  اإىل  ا�ضطّر  اأّنه 
يف  وت��ويف   ،1980 ع��ام  يف  ح�ضني  ���ض��ّدام  لنظام 
ودفن   ،1997 عام  من  مّتوز/يوليو  ب�27  �ضوريا 
كبراً  احتفاء  املتحف  م�رشوع  لق��ى  لقد  هناك. 
ف�ضاًل  ال��ع��راق،  يف  والثقافّية  الأدب��ّي��ة  النخب  من 
�ضعره  ي��ت��داول��ون  ال��ذي��ن  ال��ع��ادّي��ني  املواطنني  ع��ن 
دوره  يتداولون  مثلما  قلب،  ظهر  عن  ويحفظونه 
لوطنه  ومتجيده  ال�ضعب  ع��ن  ودف��اع��ه  ال�ضيا�ضّي 
لحّتاد  التنفيذّي  املكتب  ع�ضو  وك�ضف  به.   وتغّنيه 
الأدباء والكّتاب يف العراق ريا�س الغريب يف حديث 
اقرتحه  اأ�ضله  يف  "امل�رشوع  اأّن  عن  ل�"املونيتور" 
الذي  الحت��اد  وتبّناه  واملثّقفني،  الأدب��اء  من  عدد 
طرح الفكرة على اجلهات املعنّية و�ضغط عليها لكي 

تتبّناه، وهو ما حدث بالفعل"، م�ضراً اإىل اأّن "هناك 
ع�ضواً من املكتب التنفيذّي لحّتاد الأدباء يف جلنة 
مبدع  منزل  "حتويل  اأّن  واعتر  املتحف".   تاأ�ضي�س 
عراقّي اإىل متحف هو تكرمي كبر ملنجزه الإبداعّي، 
واعرتاف حقيقّي من قبل الدولة باأهمّية الأدب، بعد 
اأن خ�رش العراق الكثر من البيوتات لفّنانني واأدباء 
اأّن  اإىل  لفتًا  العراقّية"،  الثقافة  حركة  يف  مهّمني 
"البيت �ضوف يتحّول اأي�ضًا اإىل مركز ثقايّف من خالل 
مكانته ورمزّيته، و�ضوف تقام فيه الأم�ضيات الأدبّية 
والثقافّية، وندوات البحوث وتعليم ال�ضعر"، موؤّكداً اأّن 
"احّتاد الكّتاب �ضوف يحر�س على اأن يكون املتحف 
ال�ضاعر  حاجات  لعر�س  مكانًا  ولي�س  الثقافة،  قبلة 

ة فقط". اخلا�ضّ
ب��اجّت��اه  ال�ضغط  يف  ال��ع��راق  اأدب����اء  دور  وت��ع��ّزز   
حديث  يف  ال�ضلطات،  قبل  من  بامل�رشوع  الع��رتاف 
الثقايّف"  العراقّية  "منتدى  والكاتبة مديرة  ال�ضاعرة 
"خطوة  اأّن  التابع ل�ضبكة الإعالم جناة عبد اهلل  عن 
�ضتبداأ  كانت  ما  متحف  اإىل  اجلواهري  بيت  حتويل 
لول منا�ضدات املجال�س الثقافّية، ف�ضاًل عن الأدباء 
حفيدة  من  املو�ضوع  اإىل  اأقرب  ولي�س  وال�ضعراء".  
"موافقة  عن  حتّدثت  التي  اجلواهري،  بان  ال�ضاعر 
 27/3 رقم  يحمل  الذي  البيت،  حتويل  على  الأ�رشة 
ويقع يف حّي ال�ضحافّيني مبنطقة القاد�ضّية )جنوبّي 
غرب بغداد( الذي عا�س فيه ال�ضاعر �ضنوات طويلة من 
عمره، اإىل مركز ثقايّف ي�ضّم متحفًا"، م�ضرة اإىل اأّن 
التقى  اأن  العملّية، بعد  اإىل املرحلة  انتقل  "امل�رشوع 
من  اأّيار/مايو   10 يف  بغداد  اأمينة  الأ���رشة  اأف��راد 
�ضيكون  امل�رشوع  باأّن  وعدتهم  والتي   ،2018 عام 
مب�ضتوى مكانة ال�ضاعر العراقّية والعاملّية". وو�ضفت 
 1971 عام  يف  "�ضّيد  باأّنه  البيت  اجلواهري  بان 

اجلواهري  ك��ان  حني  مرّبعًا،  م��رتاً   550 مب�ضاحة 
والكّتاب  الأدب���اء  لحّت���اد  رئي�ضًا  ال��وق��ت  ذل��ك  يف 
العراقّيني"، وقالت: "اإّن الإجراءات العقارّية بتحويل 
و�رشعت  مّت��ت،  قد  بغداد  اأمانة  اإىل  املنزل  ملكّية 
خرائط  اإع���داد  يف  والثقافّية  الهند�ضّية  ال�رشكات 
املتحف التي ت�ضر اإىل �رشورة القيام باإعادة تاأهيل 
مع  ليتنا�ضب  والرتميم،  بال�ضيانة  للبيت  �ضاملة 
البيت  اأهمّية  اأّن  الهدف اجلديد منه كمتحف". وراأت 
قبل  طوال  �ضنوات  فيه  عا�س  "ال�ضاعر  اأن  يف  تكمن 
ومعارك  وحوارات  نقا�ضات  و�ضهد  العراق،  مغادرته 
يف  والأدب  ال�ضيا�ضة  نخب  بح�ضور  و�ضيا�ضّية  اأدبّية 
اأّنه ي�ضّم مقتنيات اجلواهري من  العراق، ف�ضاًل عن 
دواوين و)العرقجني(، وهو غطاء الراأ�س الذي ا�ضتهر 
به ال�ضاعر، و�ضاعات يدوّية وم�ضابح و�ضور ور�ضائل 
اإىل  اإ�ضافة  وميدالّيات،  �ضخ�ضّية  وكتابات  ة  خا�ضّ
املعروفة  وال�ضخ�ضّيات  وامللوك  الروؤ�ضاء  هدايا 
"مفاو�ضات  عن  واأف�ضحت  الطبّية".   ون��ّظ��ارات��ه 
وقالت:  ال�ضخ�ضّية"،  اجل��واه��ري  مقتنيات  ح��ول 
اإّل  متحف،  يف  وو�ضعها  بها  التّرع  ال�ضعب  "من 
موؤّمنة  تكون  اأن  يف  كبرة  �ضمانة  هناك  كانت  اإذا 
وغر معّر�ضة للتلف وال�رشقة، ففي بلد تعّر�س فيه 
فمن  والتخريب  لل�رشقة  ل��الآث��ار  الوطنّي  املتحف 
التّرع مبقتنيات جّدي، حّتى ولو دفعوا يل  ال�ضعب 
املاليني من الدولرات". ودفن اجلواهري يف مقرة 
جوار  اإىل  دم�ضق،  ال�ضورّية  بالعا�ضمة  زينب  ال�ضّيدة 
الأجل  وافاها  التي  اجلواهري،  جعفر  اأّمونة  زوجته 
والأدب��اء  ال�ضعراء  من  عدد  وّجه  فيما   ،1992 عام 
العراقّيني طلبًا اإىل رئي�س اجلمهورّية جالل الطالباين 
يف  اأ�رشته  مقرة  اإىل  رفاته  بنقل   ،2012 عام  يف 

الّنجف بالعراق.

اأو  �ضغرة  م�ضكلة  المتحانات  يف  الغ�س  يعد  مل 
احلكومة  دفعت  واإمنا ظاهرة  العراق،  فرعية يف 
اأثناء  �ضاعات  ب�ضع  الإن��رتن��ت  خدمة  لإي��ق��اف 
العامة[  ]الثانوية  "البكالوريا"  امتحانات 
تداول  اأو  الأ�ضئلة  ت�رشيب  عدم  �ضمان  اأجل  من 
اإجاباتها. وقد بداأ الإجراء احلكومي منذ عامني، 
"غ�س  حالت  وجود  من  ال�ضكاوى  ت�ضاعد  بعد 
اإلكرتوين" وا�ضعة يف املدار�س العراقية، اأدت اإىل 
عر  وتناقلها  امل��واد  من  العديد  اأ�ضئلة  ت�رشيب 
الإنرتنت. ويقوم بع�س الطلبة بتناقل الأ�ضئلة عر 
مواقع التوا�ضل الجتماعي، اأو بتمرير الإجابات 
عر  املدر�ضية  القاعات  داخ��ل  املمتحنني  اإىل 
يقومون  �ضغرة  �ضماعات  اأو  حممولة  هواتف 
وي�ضعب  املالب�س،  بني  اأو  الراأ�س  يف  باإخفائها 
النيابية  الرتبية  جلنة  قامت  اأن  و�ضبق  ك�ضفها. 
اإياها  معترة  الإن��رتن��ت،  قطع  خطوة  بانتقاد 
المتحانات  اأ�ضئلة  بت�رشب  الع���رتاف  مبثابة 
الرتبية  وزارة  با�ضم  املتحدث  لكن  وا�ضع.  ب�ضكل 
ب�ضل�ضلة  الوزارة قامت  اإن  قال  لفتة  �ضالم  �رشمد 
عليها  والق�ضاء  الظاهرة  لتحجيم  اخلطوات  من 

ب�ضكل �ضبه تام.
على  للق�ضاء  خطة  و�ضعت  ال��وزارة  اأن  واأ�ضاف 
ال�ضماعات،  ع��ر  يتم  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  الغ�س 
الغ�س  لك�ضف  جهاز  اخ��رتاع  رعاية  طريق  عن 
املراكز  كافة  يف  بن�رشه  وق��ام��ت  الإل��ك��رتوين، 
احلالت  هذه  حتجيم  اإىل  اأدى  مما  المتحانية، 
وتراجعها. واأكد لفتة اأن هناك اإجراءات قانونية 
تدر�س الوزارة اتخاذها بحق كل من ي�ضاهم يف 
"عملية الغ�س الإلكرتوين و�رشقة جهود الآخرين، 
ب�ضكل  العراق  يف  الرتبوية  للعملية  الإ�ضاءة  اأو 

عام". وي�ضتكي العديد من املواطنني ومن بينهم 
حكومية  مالية  وموؤ�ض�ضات  �رشكات  اأ�ضحاب 
�ضاعات  خ��الل  م�ضاحلهم  تعطل  من  واأهلية، 

القطع هذه.
ويقول اأحمد مازن -وهو �ضاحب �رشكة �رشافة 
الإجراء  هذا  اإن  بغداد-  غربي  املن�ضور  مبنطقة 
�ضاعات،  لب�ضع  احل����والت  تعطل  اإىل  ي���وؤدي 

وخا�ضة تلك ال�ضادرة اإىل خارج العراق.
وتبداأ �ضاعات القطع من ال�ضاد�ضة �ضباحا اأحيانا، 
وت�ضتمر لثالث �ضاعات اأو اأربع على الأغلب حتى 

نهاية المتحان.
اجلماعي"،  ب�"العقاب  القرار  هذا  مازن  وي�ضف 
هذه  معاجلة  ع��ن  الرتبية  وزارة  تعجز  ح��ني 
الظاهرة فتلجاأ اإىل �ضمل اجلميع بهذا الإجراء الذي 

يعطل م�ضالح املواطنني ويوؤخر معامالتهم.
لكن وزارة الت�ضالت ل تعتر ما يح�ضل عقابا 
العملية  حلماية  احرتازيا  اإجراء  واإمنا  جماعيا، 

الرتبوية بتو�ضية من اجلهات امل�ضوؤولة.
واأ�ضار املتحدث با�ضم الوزارة حازم حممد اإىل اأن 
اأيام المتحانات �ضينتهي  الإنرتنت �ضباح  قطع 
تقابلها  ]التي  الإع��دادي��ة  املرحلة  انتهاء  مع 
دول  يف  معا  والثانوية  الإع��دادي��ة  املرحلتان 
ا�ضتمرار  اأخرى[ يف �ضهر متوز، مما يعني  عربية 
عمليات  مت��ر  ول  �ضهرين.  م��ن  لأك��رث  العملية 
ذات  املناطق  يف  اأحيانا  ب�ضالم  الغ�س  ك�ضف 
الريفي، فقد تخلف م�ضاكل  اأو  الع�ضائري  الطابع 
وعداوات ب�ضبب اتهام املدر�ضني باإهانة الطالب 
تلك  الرتبوية يف  الكوادر  ي�ضع  ف�ضحهم، مما  اأو 

املناطق بني املطرقة وال�ضندان.
ويقول مدير اإحدى املدار�س الإعدادية يف منطقة 
نحو  ر�ضدوا  اإنهم  بغداد  �رشقي  �ضمال  احل�ضينية 
العام،  هذا  امتحانات  خالل  غ�س  حالة  ثالثني 

اأول��ي��اء  وا�ضتدعوا  اأ�ضحابها  جميع  وط���ردوا 
اأمورهم.

عن  الك�ضف  رف�����س  -ال���ذي  امل��دي��ر  وي�ضيف 
ا�ضمه- اأن بع�س ذوي الطلبة املطرودين "قاموا 
اأبنائهم، وتهديدنا  اإىل  الإ�ضاءة  باتهامنا بتق�ضد 
نقم  مل  م��ا  الع�ضائري  الف�ضل  اإىل  باللجوء 

باإعادتهم واإلغاء العقوبة بحقهم".
اإعادة  متت  الأه��ايل،  ه��وؤلء  مع  و�ضاطات  وبعد 
بع�س اأبنائهم خمافة الدخول يف م�ضاكل كبرة، 
ا�ضتهداف  اأو  املدر�ضة  اإغ��الق  اإىل  ت��وؤدي  رمب��ا 

اإدارتها ومدر�ضيها.
امل�ضاكل  ه��ذه  حلل  الرتبية  وزارة  �ضعي  ورغ��م 
واملحاكم،  القانون  اإىل  اللجوء  عر  وتطويقها 
ا�ضمه  ب�ضيء  يوؤمنون  ل  املتجاوزين  بع�س  فاإن 

القانون، على حد و�ضفه.
ويعتر املدير ما حدث اأكر اإ�ضاءة وتهديد ميكن 
اأن تتعر�س له العملية الرتبوية يف العراق، "مما 
ينذر بانهيارها اإذا ا�ضتمر احلال على ما هو عليه، 

دول تدخل اجلهات املعنية".
تعر�ضهم  م��ن  ع��راق��ي��ون  م��در���ض��ون  وي�ضتكي 
مدار  على  م�ضتمر  ب�ضكل  التهديد  اأو  لل�ضغوط 
توفر  احلكومية عن  ال�ضلطات  و�ضط عجز  العام، 
احلماية الالزمة لهم اأو مالحقة املعتدين عليهم 
وتقدميهم للق�ضاء. وكان رئي�س اجلمهورية فوؤاد 
اآذار املا�ضي، على  20 من  مع�ضوم �ضادق، يف 
وامل�رشفني  واملدر�ضني  املعلمني  حماية  قانون 
اأقره الرملان يف نف�س ال�ضهر  الرتبويني، بعد ان 
ويهدف "احلد من ظاهرة العنف والعتداءات التي 
يتعر�س لها املعلم اأو املدر�س داخل املدر�ضة اأو 
من  اأو  لوظيفته  باأدائه  تتعلق  لأم��ور  خارجها 
العلمي واملعي�ضي  جراءها والهتمام بامل�ضتوى 
بهذه  ول��الرت��ق��اء  وامل��در���س  للمعلم  وال�ضحي 
املهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم و�ضيادتها 
وبغية اأن تاأخذ املدر�ضة دورها الريادي يف بناء 
الذي  القانون  ه��ذا  اأحكام  وت�رشي  املجتمع". 
الر�ضمية  باجلريدة  ن�رشه  بعد  التنفيذ  حيز  دخل 
القطاع  يف  العاملني  واملدر�ضني  املعلمني  على 
الأطفال  ريا�س  مرحلة  من  احلكومي  الرتبوي 

وحتى املرحلة الثانوية اأو ما يعادلها".
الوقاية  لدائرة  تابٌع  ا�ضتق�ضائيٌّ  فريٌق  �س  و�ضخَّ
كامرات  وتفعيل  و�ضع  عدم  النزاهة  هياأة  يف 
المتحان  اأ�ضئلة  خ��زن  غ��رف  داخ��ل  املراقبة 
الوزاري ]على الرغم من تو�ضية الدائرة بذلك قبل 
حت�ضل  قد  خروقاٍت  اأية  لتفادي  عاٍم[؛  من  اأكرث 
فيها. واو�ضحت النزاهة يف بيان �ضدر عنها يف 
يت�ضلَّم  المتحانات  "ق�ضم  اأن  املا�ضي،  اآيار   28
المتحان  بدء  من  اأي��اٍم  قبل  ال��وزاري��ة  الأ�ضئلة 
وتكون  قدميٍة[  ]خزناٍت  يف  وي�ضعها  ال��وزاري 
حمفوظٍة  غر  وامل�ضتن�ضخة  الأ�ضلية  مفاتيحها 
ا  ممَّ وبعدها؛  المتحانات  قبل  خا�سٍّ  مكاٍن  يف 

يجعلها عر�ضًة لال�ضتن�ضاخ بكلِّ �ضهولٍة". 
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في أقل من أسبوعين، لقي تسعة 

عراقيين مصرعهم، بينهم 

طفل، وأصيب ثالثة آخرون 

بجروح خطيرة واختناق من جراء 

سقوطهم في فتحات المجاري 

المكشوفة بالشوارع في مناطق 

جنوب العراق وبغداد، 

ّ


