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�أول منظمة �إن�سانية عراقية ترعى م�شروع تزويج الأرامل

درا�سة عراقية :مليونا �أرملة � 84ألف ًا منهن فقط يح�صلن على م�ساعدات حكومية!
كانت الفتاة ذاتها التي تعمل موظفة
يف ا�ستعالمات �إحدى الدوائر ،و
قد (تعاركت) معي و�أحرجتني
�أمام املراجعني بدون �سبب يذكر،
ا�ستقبلتني قبل �أيام بحفاوة وترحيب
غريبني ،جتاهلتها لكنها �أ�صرت على
ان تعتذر وان اغفر لها ،وهو ما �أثار
ا�ستغرابي وجعلني �أعود بذاكرتي
لأ�ستعيد �شكلها حينذاك وقد كان
عاب�سا ملتحفا بال�سواد من الثياب،
ورحت �أت�أملها الآن والعافية والفرح
يفي�ضان من وجهها الذي تلون بلون
خديها الورديني...
كادر املنظمة
كتابة وت�صوير
�أفراح �شوقي
وحتادثن ��ا وعرف ��ت ان �س ��ر التح ��ول
اخلط�ي�ر ال ��ذي ط ��ر�أ عل ��ى حياتها هو
انها تزوج ��ت ووجدت من يحنو عليها
ويرعاه ��ا م ��ع �أطفاله ��ا بع ��د ان ذاق ��وا
مرارة فراق والده ��م يف حادث تفجري
�إرهاب ��ي ،قبل �أكرث من ثالث �س ��نوات،
والف�ض ��ل يعود  -كم ��ا �أخربتني -اىل
�إح ��دى املنظم ��ات الإن�س ��انية العراقية
الت ��ي ترع ��ى م�ش ��روعا ه ��و الأول من
نوعه يتوىل زواج الأرامل.
�أ�سباب و�إح�صاءات
كن ��ت �س ��عيدة جدا به ��ذا اخل�ب�ر الذي
جعلن ��ي �أعان ��ق ه ��ذه الفت ��اة و�أهنئها
ومن ثم ا�س� ��ألها عن ا�س ��م هذه املنظمة
ومكانه ��ا ،وعزم ��ت عل ��ى ا�س ��تطالع
عمله ��ا الن ��ه ق ��د ي�ش ��مل �أع ��داد ًا كبرية
م ��ن االرام ��ل الت ��ي خلفته ��ا ح ��روب
الدكتاتوري ��ة واالره ��اب والعن ��ف يف
الع ��راق .وانا يف طريق ��ي اىل منطقة
العامري ��ة حيث مكان تلك املنظمة التي
تول ��ت تزوي ��ج االرام ��ل ،دار بذهن ��ي
الكث�ي�ر م ��ن ق�ص�ص ��هن ،فق ��د تراكم ��ت
�أرام ��ل العقدي ��ن ال�س ��ابقني الالئ ��ي
انتجته ��ن احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية
ومن ثم حرب عا�صفة ال�صحراء وحرب
احل�ص ��ار االقت�ص ��ادي ،عل ��ى (ارامل)
احل ��رب الأخ�ي�رة والإره ��اب ال ��ذي
اقتط ��ف الكث�ي�ر من الرجال وال�ش ��باب
م ��ن حدائ ��ق ا�س ��رهم ودفء احلي ��اة.
من ال�ص ��عوبة ت�صور احلالة النف�سية
الت ��ي تع ��اين منه ��ا الأرام ��ل والت ��ي
جمملها ت�شبه حالة الفتاة التي حتدثنا
عن واقعها ،حيث الع�ش ��رات ا�ص ��بحن
مئات ثم �آالف ًا ثم مئات الآالف وي�ش�ي�ر
�أحد االح�ص ��اءات اىل ان العدد و�ص ��ل
اىل ملي ��وين �أرملة .اعداد ترتاكم فوق
اع ��داد حتى ا�ص ��بحت االرامل يف بالد
الرافدين جبال ،مل ن ��زل نتذكره ونقف
عنده متباكني يف اوراق عمل تتلى يف
م�ؤمترات امل�س�ؤولني واع�ضاء جمل�س
النواب والطاوالت امل�ستديرة واملربعة
للجمعيات واملنظم ��ات والتي غالب ًا ما
ت�أت ��ي احلل ��ول على هام� ��ش االجتماع
لتتل ��ى بنف� ��س متقطع ،وال اح ��د يتابع

تنفيذ ماجاء فيها ..ويتم االحتفاظ بها
لتتل ��ى م ��ن جديد يف حماف ��ل اخلطابة
امل�ستهلكة!
� 150ألف ًا فقط لالرملة!
يف درا�س ��ة عراقي ��ة �أ�ش ��ارت اىل ان
(واح ��دة م ��ن كل �س ��ت ن�س ��اء ترتاوح
�أعمارهن ب�ي�ن  15وخم�س�ي�ن عاما يف
العراق �أرملة)!! معظمهن ربات بيوت
وبال عمل ،وتق ��ول النائبة يف الربملان
العراقي �سمرية املو�سوي ،ا�ستنادا �إىل
�أرق ��ام وزارة التخطيط التي تعود �إىل
منت�ص ��ف عام  ،2007ان عدد املطلقات
والأرامل يف العراق اقرتب من مليون
ام ��ر�أة ،من جمم ��وع  8,5مليون امر�أة
يف الع ��راق ت�ت�راوح �أعماره ��ن ب�ي�ن
اخلام�سة ع�ش ��رة والثمانني من العمر،
لك ��ن نرم�ي�ن عثم ��ان وزي ��رة �ش� ��ؤون
امل ��ر�أة باالنابة ت�ض ��ع الرق ��م عند اكرث
م ��ن ملي ��وين ارمل ��ة ومطلق ��ة ،يف بلد
يقدر عدد �س ��كانه ،ح�سب �آخر االرقام،
بنح ��و  30مليون ن�س ��مة ،ويق ��در عدد
االرامل اللواتي يح�صلن على معونات
حكومية بنحو � 84ألف ارملة ،ومبعدل
يرتاوح بني � 40إىل  95دوالر ًا �شهري ًا،
وتذه ��ب الدرا�س ��ة اىل ان م�س ��اعدة
الأرامل ال ت�أتي بتقدمي املال والك�س ��اء
ب ��ل العم ��ل عل ��ى حتقي ��ق عودتهن اىل
ممار�س ��ة حياته ��ن ب�ش ��كل طبيع ��ي
يف كن ��ف زوج وبي ��ت و�أ�س ��رة ،وه ��ي
م�س� ��ؤولية اجلميع خ�صو�صا منظمات
املجتم ��ع املدين التي ك�ث�ر عددها وقل
فعله ��ا!!) امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي يف
وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية
عب ��د الله الالم ��ي اخربن ��ا (ان جمل�س
الوزراء قام بتخ�صي�ص رواتب �شهرية
للم�شموالت من الأرامل ت�صل اىل 150
�ألف دينار ،ف�ضال عما ن�سبته  25باملئة
من الراتب املخ�ص�ص لهذه الفئات لكل
طفل يتبع لهن) ،وا�ضاف (ان الوزارة
ت�سعى اىل ح�صر اعداد امل�ستحقات من
خالل ا�س ��تمارات ا�ستبيان وزعت على
االرام ��ل واملطلق ��ات والعوان�س ورفد
اللجن ��ة امل�ش ��كلة ب�أع ��داد امل�س ��تحقات
فع�ل�ا) ونح ��ن نق ��ول :ه ��ل ه ��ذا يكفي
ويعو� ��ض الأرمل ��ة م ��ا فاتها؟؟ خا�ص ��ة
وان الكث�ي�رات م ��ن االرام ��ل �ش ��كون
عرقل ��ة اجن ��از �أ�ض ��ابريهن املقدم ��ة

املحررة مع رئي�سة املنظمة

م�ساعدات

بع ��د ،وعلم ��ت اي�ض� � ًا انها م ��ن مواليد
ع ��ام  1971وام لأربع ��ة �أطفال ،حتمل
�ش ��هادة البكالوريو� ��س يف الكيمي ��اء
لكنه ��ا مل متار� ��س العم ��ل قب�ل�ا يف �أي
م�ؤ�س�س ��ة حكومي ��ة ،وه ��ي اي�ض� � ًا من
�سكنة العامرية ولكنها هجرت منها اثر
العمليات االرهابية التي طالت املنطقة
عام .2007

اىل دائ ��رة الرعاي ��ة االجتماعية وبطء
�إجراءات البت فيها.
منوذج جتربة
و�ص ��لنا اىل مق ��ر منظم ��ة االيث ��ار
االن�س ��انية ،الت ��ي علمت انها م�س ��جلة
ل ��دى وزارة الدولة ملنظم ��ات املجتمع
امل ��دين ،ومل يك ��ن امر دخولنا مي�س ��را
ب�س ��بب ال�ص ��عوبات الأمني ��ة الت ��ي
تفر�ضها ال�سيطرات االمنية على منطقة
العامري ��ة نتيج ��ة االح ��داث القتالي ��ة
امل�ض ��طربة الت ��ي عا�ش ��تها يف الف�ت�رة
االخ�ي�رة ،ولكن م ��ا ان ذكرنا ا�س ��م (ام
عم ��ر) وهي كنية مدي ��رة املنظمة حتى
تعرفوا عليها و اثنوا على عملها كثريا
وباركوه ..و�س ��اعدونا على الو�صول
اليه ��ا ،فقد حققت �ش ��هرة كب�ي�رة جراء
م�شروعها اخلريي ،مقر املنظمة يبدو
انه �ش ��يد حديث� � ًا ،تزين مدخل ��ه لوحة
تعريفي ��ة باال�س ��م ،ويف غرف ��ة املدخل
ا�س ��تقرت موظفت ��ان ان�ش ��غلتا بالعمل
عل ��ى احلا�س ��وب و�أمامهم ��ا ا�ص ��طفت
ملف ��ات كث�ي�رة ب�أل ��وان واحج ��ام
متفاوتة ،وعلى اجلدران علقت �ص ��ور
بينت ا�س ��هامات امل�ؤ�س�سة يف املجاالت
االن�س ��انية ،وبعد الرتحيب والتعريف
مبهمتن ��ا تعرفنا على ام عمر �ص ��احبة
امل�ؤ�س�س ��ة ،كانت �س ��يدة تب ��دو انها يف
العقد الثالث ،ترتدي احلجاب وحتمل

بناية املنظمة
مالمح طيبة م ��ن اجلمال الذي حاولت
اخف ��اءه باجلدي ��ة الت ��ي ر�س ��مت به ��ا
خطواتها الن�شيطة،كانت تتحرك بد�أب

مابني الغ ��رف التي اكتظت ب ��الأوراق
والدوالي ��ب ا�س ��تعداد ًا لرتتيبه ��ا،
فامل ��كان حدي ��ث كم ��ا علمت منه ��ا فيما

� 7آالف يتيم
تق ��ول ال�س ��يدة هن ��اء الب ��دراين(ام
عم ��ر) وه ��ي جتي ��ب على �س� ��ؤايل عن
�أهمية م�ش ��روع فك ��رة تزويج الأرامل
وبدايات ��ه ونتائج ��ه املتحقق ��ة :فك ��رة
تزوي ��ج الأرام ��ل راودتن ��ي و�أن ��ا يف
طور ت�أ�س ��ي�س امل�ؤ�س�س ��ة ع ��ام ،2005
ففي بيت ��ي فق ��ط ارملتان هم ��ا اختاي
وق ��د فقدت ��ا زوجيهم ��ا ب�س ��بب احلرب
ولديهم ��ا  14يتيم ًا ال معيل لهم �س ��وى
�ص ��لة الرحم التي ال ميك ��ن ان تنقطع،
و�أ�ض ��افت� :إذن الداف ��ع ه ��و ك�ث�رة
ع ��دد الأرام ��ل عندن ��ا وما �س ��معته من
ق�ص�ص ��هن ال�ص ��عبة ومعاناتهن خالل
زياراته ��ن للم�ؤ�س�س ��ة،فهناك ارام ��ل
م ��ن مواليد الت�س ��عينات مل مي�ض على
زواجه ��ن �أ�ش ��هر مع ��دودة ،ناهيك عن
زي ��ادة ع ��دد الأيت ��ام اىل � 7آالف يتي ��م
داخل العامرية وحدها وفق �إح�صائية
للم�ؤ�س�س ��ة بع ��د العمليات الع�س ��كرية

ال�صعبة عام  2007وكان العدد � 3آالف
عام  ،2005وت�س ��تدرك حمدثتي قليال
لتق ��ول :لقد خ�ش ��يت البدء بامل�ش ��روع
اوال (وتق�صد زواج االرملة) والزلت،
كونن ��ا نعي� ��ش يف جمتم ��ع �ش ��رقي
حمافظ ،وال يزال الكثريون يتحا�شون
اخلو� ��ض فيه مغبة اثارة حفيظة جهة
م ��ا رغم �ش ��رعيته وكونه احل ��ل الأمثل
ملعاجلة امل�شكلة من جميع جوانبها.فهو
يوفر الأمان للأرملة و�أطفالها وللزوج
اي�ض� � ًا ،اما ال�س ��بب الآخر يف خ�شيتي
م ��ن املو�ض ��وع فه ��و احتم ��ال تعطيلها
ملهمت ��ي وه ��ي رعاي ��ة وكفال ��ة االيت ��ام
وتق ��دمي الرعاية ال�ص ��حية والرتبوية
لهم،ورغ ��م ذل ��ك ب ��د�أت الفك ��رة بطرح
املو�ض ��وع يف لقاءات ��ي الإر�ش ��ادية
وال�ص ��حية بهن ،وب�صراحة مل�ست عدم
ا�س ��تجابتهن او ًال لدوافع كثرية اهمها
اخلوف من كالم النا�س والتق�صري مع
�أطفالهن اليتامى وغريها وقد ا�ستعنت
برج ��ال الدي ��ن للحديث ع ��ن اجلوانب
ال�ش ��رعية يف مث ��ل ه ��ذا التوج ��ه ،وقد
�س ��اعدين ذلك كث�ي�را يف اقناع االرامل
وذويه ��ن وكذلك الرج ��ال الذين اقبلوا
عل ��ى تل ��ك الفك ��رة مل ��ا له ��ا م ��ن جان ��ب
�أن�س ��اين كبري ،ومت ا�ستقبال الراغبات
منهن وفتحت لهن ا�س ��تمارات خا�ص ��ة
حت ��وي �ص ��ورهن ومعلوم ��ات ع ��ن
�أو�ضاعهن وكذلك فتح ملفات للراغبني
من الرجال اي�ض ًا و�شمل االمر املطلقات
والكب�ي�رات بالعم ��ر ممن فاته ��ن قطار
ال ��زواج ،ويت ��م اجراء لق ��اء مع الرجل
او ًال ملعرفة جديته وامكانياته و�صفات
االرمل ��ة الت ��ي يطلبه ��ا م ��ن حي ��ث عدد
االطف ��ال وغريه ��ا ،ث ��م نرت ��ب لق ��ا ًء
للتعرف بال�ش ��ريك يف مقر امل�ؤ�س�س ��ة،
ونق ��دم بع� ��ض املعون ��ات يف حال ��ة مت
ال ��زواج مبن ��ح مبل ��غ ملي ��ون دين ��ار
للمحتاج�ي�ن م ��ن الطرفني.الطريف يف
االمر ان عدد الرجال املتقدمني للزواج
فاق عدد االرام ��ل الالئي ال ميانعن يف
االرتباط ،والجل ذل ��ك يكون االختيار
�س ��ليم ًا ومتع ��دد ًا كل ح�س ��ب و�ض ��عه
و�شروطه التي يحددها ل�شريك العمر!
اخلوف كان البداية
ونح ��ن نتن ��اول مراح ��ل امل�ش ��روع
وجناح ��ه الذي غط ��ى عل ��ى كل �أعمال
امل�ؤ�س�سة الإن�س ��انية الأخرى من بناء
رو�ضة �أهلية للأطفال اليتامى ومدر�سة
ابتدائية تكميلية وم�ش ��اريع ان�س ��انية
كث�ي�رة ،والنجاح الذي حققت ��ه الفكرة
والعقب ��ات التي تخطته ��ا ،حدثتني ام
عم ��ر وه ��ي ت�ض ��حك ع ��ن القل ��ق الذي
�أ�ص ��اب بع�ض ن�س ��اء احلي املتزوجات
ب�سبب خ�شيتهن من تهديدات ازواجهن
له ��ن برتكه ��ن واللج ��وء لل ��زواج م ��ن
ارمل ��ة يف حالة التق�ص�ي�ر بالواجبات،
لكنه ��ا تبقى حم� ��ض دعاب ��ات ال ت�ؤذي
�أح ��دا و�أكمل ��ت حمدثت ��ي ت�ش ��رح يل
بع� ��ض متاع ��ب العم ��ل ورغبتها يف ان
تت ��وىل كل منظم ��ة �إن�س ��انية الفك ��رة
لتك ��ون النتائ ��ج �أف�ض ��ل ل ��كال الطرفني
الزوج والزوجة ،باعتبارها الو�س ��يلة
االمثل لدرء حماذي ��ر احلاجة وانزالق
املر�أة يف �سلوكيات ال ير�ضاها املجتمع
لت�أمني احتياجاتها.
زيادة االقبال
كان ��ت اخلطوات االوىل للم�ش ��روع قد
انطلق ��ت بعد التا�س ��ع من ني�س ��ان عام
 2003عندم ��ا حم ��ت و�أهله ��ا اح ��دى
امل�ؤ�س�س ��ات اخلدمي ��ة يف منطق ��ة

العامرية من النهب وال�سلب ،ومت فتح
وعم ��ل مرك ��ز �ص ��حي اله ��ايل املنطقة
باال�س ��تفادة م ��ن االجه ��زة احلديث ��ة
املتوف ��رة ،وا�س ��تدعاء جمموع ��ة م ��ن
الأطب ��اء لتقدمي اخلدم ��ات للمحتاجني
�صباحا ،وا�ستقبال احلاالت االن�سانية
من ارام ��ل وايت ��ام فيها م�س ��اء ًا ،وهو
�ضمن توجه امل�ؤ�س�سة ب�إغاثة املنكوبني
م ��ن الك ��وارث الطبيعي ��ة والعملي ��ات
الع�س ��كرية بالتعاون م ��ع اجلهات ذات
العالق ��ة ،وحماول ��ة �س ��د ع ��وز االيتام
وكفالته ��م وم�س ��اعدة العوائل املتعففة
واملهج ��رة واقامة امل�ش ��اريع التنموية
والتطويرية لدعم عمل امل�ؤ�س�سة ،وقد
فتحنا فروع ًا لنا يف ت�سع مناطق ومدن
من حمافظات العراق ،منها الرا�ش ��دية
والطارمية والر�ض ��وانية وابو غريب
والنا�ص ��رية وغريها ،و�ص ��رت ا�سجل
ذلك يف �س ��جالت خا�ص ��ة واقوم بعمل
زي ��ارات ميداني ��ة للمدار� ��س واملراكز
ال�ص ��حية لت�س ��جيل االرامل وحماولة
القي ��ام ببع� ��ض امل�ش ��اريع ال�ص ��غرية
لتامني احتياجات االرامل.
وراح ��ت ال�س ��يدة ام عم ��ر تعر� ��ض يل
�صور تلك اال�سهامات التي على الرغم
من توجهها لفئة قليلة ب�س ��بب �ض ��عف
االمكاني ��ات اال انه ��ا ا�س ��همت يف �س ��د
ج ��زء من احلاج ��ة اليومية ،وا�ض ��افت
قائلة:ا�س ��تعنا كثريا باملتربعني ،وبد�أ
النا�س يطلبون رعاية وكفالة اليتيم.
م�شكلة التبني
وح ��ول فك ��رة تبن ��ي االيتام تق ��ول ام
عم ��ر :ال �أحبذ مو�ض ��وع كفال ��ة اليتيم،
فاملجتم ��ع العراق ��ي ال ي ��زال حري�ص� � ًا
عل ��ى التم�س ��ك بن�س ��ل الآب ��اء وع ��دم
خ ��روج ابنائه ��م خارج حدود اال�س ��رة
الواح ��دة ،ولدين ��ا االن قراب ��ة 1650
يتيم ًا يت�سلمون راتب ًا تقاعدي ًا م�ستمر ًا
قيمته  25الف دينار �شهري ًا هو ح�صيلة
التربعات التي جنمعها من الكفالء ،من
بني  7االف يتيم من امل�س ��جلني لدينا.
ومل نتلق دعما من �أي منظمة ان�سانية
ع ��دا تربع ��ات اخلريي ��ن ،وا�س ��هام
قن ��اة  CNNالت ��ي زارت امل�ؤ�س�س ��ة
ور�ش ��حت حالة احد االطفال امل�صابني
بال�س ��رطان وار�س ��لته اىل اخل ��ارج
لتلق ��ي العالج ومتت العملي ��ة بنجاح.
ا�ض ��افة اىل ا�س ��تمرار عمل امل�ؤ�س�س ��ة
اخل�ي�ري الجراء العملي ��ات اجلراحية
للمحتاجني.
مل��اذا عط��ل م�ش��روع حمطة
ت�صفية �شاطئ التاجي؟
احلديث يطول وال يق�صر عن امل�شاريع
واخلدم ��ات الإن�س ��انية الت ��ي حتمله ��ا
جعبة مديرة م�ؤ�س�سة االيثار ،ولعل ما
ي�س ��تحق الوقوف عنده هو م�شروعها
اخلدمي �إن�ش ��اء حمطة ت�صفية لأهايل
منطق ��ة �ش ��اطئ التاجي قري ��ة طه البو
عب ��ود ،لتوف�ي�ر امل ��اء ال�ص ��ايف ال ك�ث�ر
م ��ن � 5آالف عائل ��ة ،تعتمد عل ��ى االبار
يف احل�ص ��ول على حاجته ��ا منه ،وقد
و�ضعت امل�ؤ�س�س ��ة كل تفا�صيل تنفيذه
وح�صلت على موافقة جمل�س حمافظة
بغ ��داد لكن ��ه ال يزال متوقف� � ًا الن دائرة
ماء �إ�س ��الة الكرخ مل تبت باملو�ض ��وع،
وذلك ب�س ��بب ممانعتها ت ��ويل دميومة
امل�ش ��روع بعد ع ��ام كامل من ت�أ�سي�س ��ه
رغم ان امل�ؤ�س�س ��ة تولت عملية اجنازه
كلي ًا ،وال يزال امل�ش ��روع يف ملعب ماء
�إ�س ��الة الك ��رخ فمت ��ى تطلق ل ��ه العنان
لينعم اجلميع بخرياته؟

م�����س��ل�����س��ل االع�����ت�����داء ع���ل���ى ال�����ص��ح��ف��ي�ين

ظ��اه��رة ب�لا رق��اب��ة وال حم��ا���س��ب��ة تطلق ي��د ح��م��اي��ات امل�����س���ؤول�ين
عندما تعر�ض مرا�سلو قناة العراقية اىل اعتداء من قبل حماية جمل�س حمافظة
بغداد يوم الثامن ع�شر من ايلول  ..ثار الو�سط ال�صحفي لكون ذلك العمل مل
يق�صد االخوة املرا�سلني فقط  ،بل تعدى اىل كل من يحمل �صفة اعالمي او
�صحفي  ،بل اىل قد�سية املهنة ال�صحفية التي ت�سمى ال�سلطة الرابعة التي
تعر�ضت اىل االعتداء  ،كما يعني االعتداء على الراي العام يف مرحلة ح�سا�سة
من مراحل احلياة ال�سيا�سية يف العراق اجلديد ..

بغداد � /سها ال�شيخلي
ماذا فعلت العراقية ؟
يق ��ول مدي ��ر ع ��ام �ش ��بكة االع�ل�ام العراقي
الدكت ��ور ك ��رمي ال�س ��وداين  :اث ��ر تعر� ��ض
فريق العمل املكون من املرا�سل حيدر �شكور
واملرا�س ��لة االخباري ��ة هب ��ة وامل�ص ��ورين
االخري ��ن اىل ال�ض ��رب واالهان ��ات م ��ن قبل
بع�ض رجال حماي ��ة جمل�س املحافظة قامت
القن ��اة بتق ��دمي دع ��وى اىل مرك ��ز �ش ��رطة
ال�ص ��احلية  ،و�س ��وف تتخ ��ذ االج ��راءات
القانوني ��ة املتبع ��ة مبثل هكذا اعت ��داء  ،كما
اك ��د الدكتور ال�س ��وداين ان بع� ��ض االخوة
ال ��وزراء ق ��د ات�ص ��لوا بن ��ا واب ��دوا ا�س ��فهم
واعتذاره ��م ومنه ��م وزي ��ر الداخلي ��ة جواد
الب ��والين  ،كم ��ا ات�ص ��ل بع� ��ض من اع�ض ��اء
جمل�س املحافظة البداء اال�سف واالعتذار .
و�أك ��د رئي�س هيئة االمناء عبا�س اليا�س ��ري
وكال ��ة ان جمل� ��س االمناء اجتم ��ع اجتماعا
عاج�ل�ا لك ��ون ه ��ذه العملي ��ة �ص ��ارت تتكرر

،و�أ�ض ��اف  :ا�ستنكرنا العمل يف بيان ن�شر
عرب قناة العراقية وطالبنا جمل�س حمافظة
بغداد باتخاذ �إجراء �س ��ريع ورادع  ،وال �شك
ان وراء رجال احلماية ه�ؤالء من ي�سندهم ،
و�سن�ض ��طر يف امل�س ��تقبل اذا ما تكررت مثل
هذه االحداث اىل قطع العالقات مع اية جهة
تق ��وم مبثل هذه االعم ��ال  ،وعدم تغطية اي
ن�ش ��اط لها �إ�ض ��افة اىل االج ��راءات املهنية
االخ ��رى  ،واعلن جمل�س حمافظة بغداد عن
ت�شكيل جلنة للنظر يف هذا االجراء .
جتمع املدى
اقام ��ت م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى لالع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون جتمع ��ا بتاري ��خ  18ايل ��ول ،
�ش ��ارك في ��ه ع ��دد كبري م ��ن م ��ن االعالميني
وال�ص ��حفيني  ،ا�ستنكروا فيه االعتداء الذي
تعر� ��ض الي ��ه الزم�ل�اء يف قن ��اة العراقي ��ة ،
وقال االم�ي�ن العام الحتاد االدب ��اء والكتاب
الفريد �س ��معان  :ا�س ��تهجن هكذا ممار�سات
م ��ن قبل متنفذين يف الدولة  ،ونحن بحاجة

اىل وقف ��ة م ��ن قب ��ل كل املنظمات امل�س� ��ؤولة
ع ��ن االع�ل�ام التخاذ موق ��ف �ص ��حيح جتاه
تلك اخلروقات والت�ض ��امن مع ال�ص ��حفيني
ليتمكن ��وا م ��ن التعبري عن رايه ��م كما يجب
 ،واك ��د نائ ��ب رئي� ��س احت ��اد ال�ص ��حفيني
العراقي�ي�ن علي املط�ي�ري على �ض ��رورة ان
تاخ ��ذ اللجن ��ة القانوني ��ة دوره ��ا يف اعادة
احل ��ق اىل ن�ص ��ابه ق�ض ��ائيا  ،وا�ش ��ار مدير
اذاع ��ة العراقية كرمي حم ��ادي اىل حماولته
تق�ص ��ي احلقائ ��ق واالت�ص ��ال بامل�س� ��ؤولني
لكنه جوبه مبحاوالت التعتيم على الق�ض ��ية
وت�س ��ويفها وع ��دم اثارته ��ا  ،وطال ��ب نائب
رئي� ��س اجلمعي ��ة العراقي ��ة حلماي ��ة حقوق
ال�صحفيني ها�شم املو�سوي بتويل جمموعة
من املحامني التابعني للجمعية مهمة متابعة
الق�ض ��ية منطلق ��ا م ��ن ك ��ون االع�ل�ام اعالما
حيا ويج ��ب ان ياخذ حقه بنف�س ��ه من خالل
القانون .
دفاع عن حرية االعالمي

يق ��ول الدكتور ها�ش ��م ح�س ��ن :ان ا العتداء
على ال�ص ��حفيني هو انتهاك حلرية وكرامة
االن�س ��ان  ،وت�أكي ��د عل ��ى ان العدي ��د م ��ن
م�ؤ�س�س ��اتنا والبع�ض من كبار امل�س� ��ؤولني
ترت�س ��خ يف اعماقه ��م الثقاف ��ة الدكتاتورية
مع�ب�را عنه ��ا باج ��راءات القمع وا�س ��تخدام
ا�س ��اليب التعذي ��ب ال�ص ��دامية  ...اجه ��زة
احلماي ��ة حتول ��ت اىل ادوات انته ��اك وقمع
منظ ��م ل ��كل فئ ��ات ال�ش ��عب ويف مقدمته ��م
االعالميون وحتم ��ي ه�ؤالء االميني عالقات
القرب ��ى والتح ��زب ال�س ��يادهم .وا�ش ��ارت
الدكت ��ورة نزهت حمم ��ود ا�س ��تاذة يف كلية
االع�ل�ام ،اىل ان انته ��اك حري ��ة االن�س ��ان
وحقوق ��ه يف كل االع ��راف يعت�ب�ر ام ��را
مرفو�ض ��ا  ،والتعب�ي�ر ع ��ن الرف� ��ض ال ��ذي
متار�س ��ه احلماي ��ات يجب ان يك ��ون بعيدا
ع ��ن العن ��ف  .االعالم ��ي يج ��ب ان يحرتم ،
يف دولة تريد ان تبني دولة متح�ض ��رة  ،لقد
عربنا عن راينا بالرف�ض يف اكرث من مكان
 ،فال�صحفي عموما ميار�س واجباته املهنية

عبد الكرمي ذرب

ويجب ان يحاط ب�ض ��مانات واحرتام بعيدا
ع ��ن التدخ ��ل م ��ا دام ي� ��ؤدي عمل ��ه يف اطار
القانون  .ان تعر�ض ال�صحفيني اىل االعتداء
من قبل حمايات امل�س� ��ؤولني او الوزراء امر
مرفو� ��ض ذلك الن ال�ص ��حفي يق ��دم خدمات
كبرية ت�صب يف م�صلحة العراق منها ك�شف
�سرقة املال العام او الف�ساد االداري .
تعليمات بال تنفيذ
يق ��ول املدي ��ر التنفي ��ذي ملر�ص ��د احلري ��ات
ال�صحفية هادي جلو :الق�ضية برمتها متثل
حال ��ة عدم فه ��م لطبيع ��ة العمل ال�ص ��حفي ،
وجهل الغالبية الذين يعملون يف م�ؤ�س�سات
الدولة بالنخب الثقافية وعدم متييزهم بني
االن�س ��ان الع ��ادي وبني ال ��ذي ي�ش ��ك بكونه
خط ��را عل ��ى الدول ��ة وم�ؤ�س�س ��اتها  ،وب�ي�ن
االن�س ��ان النخب ��وي وهو ال�ص ��حفي  ،الذي
ي�س ��اعد عل ��ى بن ��اء الدولة من خ�ل�ال عمله ،
وكذل ��ك �ص ��عوبة ادراك احلماي ��ات وحقيقة
ان الكث�ي�ر من احلمايات التلت ��زم بتعليمات

عبد الكرمي ال�سوداين

رئي� ��س ال ��وزراء الت ��ي ت�ؤك ��د عل ��ى احرتام
ال�ص ��حفيني وينبغ ��ي ان يتحم ��ل امل�س� ��ؤول
كامل امل�س� ��ؤولية عن ت�ص ��رفات وجتاوزات
حمايت ��ه  .ويج ��ب ان يح ��ال املعت ��دي اىل
املحاك ��م املخت�ص ��ة ،كذل ��ك نطال ��ب رئي� ��س
ال ��وزراء ال ��ذي وع ��د اك�ث�ر من م ��رة بوقف
االنتهاكات �ض ��د ال�ص ��حفيني  ،ب�أن يثبت ان
تعليمات ��ه ناف ��ذة ولي�س ��ت جمرد ح�ب�ر على
ورق حي ��ث ان االعت ��داء ق ��د تك ��رر يف اكرث
م ��ن منا�س ��بة ومل تتوقف االعت ��داءات على
ال�ص ��حفيني م ��ن جمي ��ع اجلهات وبا�ش ��كال
خمتلف ��ة  .اعتق ��د ان هن ��اك ق�ص ��ورا يف فهم
دور ال�صحفي يف احلياة العامة ..
اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س
املحافظة
ومتابعة لآخر �أ�ص ��داء االعت ��داء على فريق
الف�ض ��ائية العراقي ��ة التق ��ت امل ��دى رئي� ��س
اللجن ��ة االمني ��ة يف جمل�س حمافظ ��ة بغداد
عبد الكرمي ذرب والذي او�ض ��ح  :ان رئي�س

عبا�س اليا�سري

الوزراء امر بت�ش ��كيل جلنة برئا�سة حمافظ
بغداد �ص�ل�اح عبد ال ��رزاق للتحقيق يف امر
االعت ��داء ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى كادر العراقية
.وغري ذلك فقد ق ��ام رئي�س جمل�س املحافظة
بت�ش ��كيل جلنة م�ؤلفة مني انا رئي�س اللجنة
االمني ��ة ومن رئي�س جلنة الريا�ض ��ة ومدير
اع�ل�ام املجل� ��س  ،وذهبن ��ا نح ��ن الثالثة اىل
مدي ��ر ال�ش ��بكة وقلن ��ا انن ��ا جئن ��ا لتق ��دمي
االعتذاروطلبن ��ا م ��ن العراقي ��ة ان تب ��ث (
تايت ��ل ) باالعتذار املقدم م ��ن قبلنا ومعاقبة
احلرا�س ونقلهم وقد تفهم مدير عام ال�شبكة
الدكت ��ور ك ��رمي ال�س ��وداين مهمتن ��ا ورحب
بن ��ا وقبل اعتذارنا  .وحتى لو كان احلر�س
ق ��د جت ��اوزوا فانه ��م موظف ��ون يف الدول ��ة
فاحلكوم ��ة ه ��ي الت ��ي حتا�س ��بهم اذا كانوا
ق ��د جتاوزوا.نح ��ن نخ ��دم بغ ��داد وال نريد
ان تكون هناك م�ش ��كلة بينن ��ا وبني اية جهة
اخ ��رى وم ��ع ذل ��ك فانن ��ا ننتظر ما �س ��تقوله
اللجن ��ة امل�ش ��كلة برئا�س ��ة رئي� ��س املجل� ��س
لك�شف احلقيقة.

