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In Local Situation

ما اجلدوى من ال�شكوى؟

ال�شك���وى وحده���ا ال تنفع، رمب���ا تثري ال�شفق���ة  والعطف، 
واحيان���ا تك���ون هروب���ا م���ن امل�شوؤولي���ة، ان ت�شتك���ي من 
ح���ال �ش���يء ق���د يك���ون �شعف���ا مبالغا في���ه، وم���ادة حديث 
خاوي���ة وباهتة. واقع احلال ي�شري اىل كثري من ال�شلبيات 
واملنغ�ش���ات وامل�ش���اكل امل�شتع�شي���ة والظواه���ر الدخيلة  
والت�شرف���ات غ���ري امل�شوؤول���ة، والت���ي ال ميك���ن التغا�شي 
عنها ولك���ن لي�س بطريقة ال�شكوى. هن���اك معاجلات تقوم 
بها الدولة واخرى فردية، وما يقوم به الفرد اواجلماعات  
ع���ن  بالتظاه���رات واالحتجاج���ات  واالعت�ش���ام  ميث���ل 
ال�ش���واب يف لبح���ث ع���ن ايج���اد فع���ل مو�شوع���ي يوؤك���د 
م���ن خالله البح���ث عن و�شيل���ة دفاعية للمطالب���ة بحاجات 

�شرورية وملحة للتوا�شل مع متطلبات احلياة  .
كث���رية ه���ي امل�شاكل الت���ي ت�شادفن���ا يف حياتن���ا اليومية، 
منه���ا ال ميك���ن تاأجي���ل حله���ا، واخ���رى تقت�ش���ي احلكم���ة 
االنتظار. م�شاكل من النوع الذي يثري الع�شبية واالزدراء 
والغ�ش���ب والتذم���ر.  تبداأ من البيت وال�ش���ارع والعمل. و 
تق����سّ م�شجع النوم بكوابي�شها. اإذن ما الت�شرف  ال�شليم 
الحتوائها بطريقة بعيدة عن ال�شكوى ،من دون اإلقاء اللوم 
عل���ى االخر دون �شواه، وو�شع االخرين يف خانة االتهام؟  
اذا ادركن���ا بو�شوح اننا جزء م���ن امل�شكلة وجزء من احلل 
مع���ا. اعتق���د ان ال�شخ�شي���ة املتزن���ة واالدراك املو�شوعي 
اجل���اد كفيل بو�شع النقاط عل���ى احلروف. وتبداأ املعاجلة  
باله���دوء اوال وفه���م وجهة نظ���ر االخر باح���رام، وايجاد 
احللول بتف�شي���ل اأي م�شكلة، ف�شال ع���ن ال�شدق واالقناع 
املق���رون بدالئ���ل الواق���ع بعيدا ع���ن االم���اين والوعود. و 
هن���اك فرق كبري بن ال�شكوى وبن املطالبة. املطالبة التي 

تفر�س امل�شاركة باحلل وعدم الوقوف بطريقة املتفرج .
�شب���اب كث���ريون ي�شتك���ون م���ن  �شغ���ط ا�شره���م  عليه���م 
وحما�شبتهم با�شتمرار للح�شول على العمل. االهل حمقون 
متاما نتيجة ال�شائقة املالية وتوجيه ابنائهم لالعتماد على 
انف�شهم وبن���اء حياتهم، ولكن ال�شب���اب يتذمرون من ذلك،  
ويف�شرونه ا�شاءة توّلد الكب���ت واالنفجار. األي�س االأحرى 
بال�ش���اب البح���ث عن عمل؟ ولي�س هن���اك اأي عذر؛ فالقطاع 
اخلا����س مليء بفر����س العمل، اما خل���ق االعذار واحلجج 
بعدم احل�ش���ول على فر�شة عمل فذلك يحوله اىل  �شخ�س 
عدائ���ي متوت���ر ينفعل الأتف���ه االأ�شب���اب، ويجعل���ه منطويا 
عل���ى نف�شه وح���ذرًا من اخل���روج واالختالط م���ع املجتمع 
ل�شع���وره باأنه غري مفيد، ويخ�شر نف�شه ويخ�شره املجتمع 
ب�شب���ب اأم���ور ميكن معاجلته���ا بواقعية. هن���اك مواطنون 
كث���ريون يعربون ع���ن تذمرهم من اغالق الط���رق الرئي�شة 
بع���د التفج���ريات، فيما اخ���رون  يدعون االجه���زة االمنية 
اىل تطبي���ق خطط امنية اكرث �ش���دة وفعالية حلفظ االمن. 
مواطن���ون ي�شتك���ون م���ن �ش���وء اخلدم���ات واالزدحامات 
والبطال���ة. ولك���ن م���ا احل���ل ؟ ال�شك���وى ال حت���ل امل�شكلة، 
والتذمر يزيد االمور �شوءا..ولكن القيام بتنظيم تظاهرة 
�شلمية احتجاجا على �ش���وء اخلدمات تكون احلل االمثل. 

وتعبريا ح�شاريا عن وجود خلل.
ذلك ا�شعف االميان، وان ال�شكوى لغري الله مذلة !

jalalhasaan@yahoo.com

ك���������ام اب���ي�������ض 

جال ح�شن

امل������������وج������������ز

جامعة املو�شل تناق�ض اآفاق املهنة 
اجليولوجية

نظم���ت جامع���ة املو�ش���ل ن���دوة علمي���ة حت���ت عن���وان: "اف���اق املهن���ة 
اجليولوجية واط���ر التعاون مع موؤ�ش�شات الدول���ة " .واو�شح م�شدر 
يف اجلامع���ة: انه ياأتي انعقاد  الندوة ملناق�شة افاق املهنة اجليولوجية 
يف الب���الد وتطوره���ا والتعام���ل م���ع موؤ�ش�ش���ات الدول���ة �شم���ن خط���ة 
جامع���ة املو�ش���ل، لعقد املوؤمت���رات والن���دوات العلميةم�ش���ريًا اىل انه 
مت���ت مناق�شة جمموعة م���ن البحوث ب�شاأن املهن���ة اجليولوجية و�شبل 
تطويره���ا وامل�ش���اكل الت���ي تعر�س هذه املهن���ة . وا�ش���اف:ان الندوة 
تدار�شت امكاني���ة تدري�س مادة اجليولوجي���ا يف الثانويات على غرار 
ال���دول املج���اورة، الن اأي مهنة تخ���دم املجتمع يج���ب ان تعرف جيدا. 
ومقارنة بالعلوم االخرى فاجليولوجيا من العلوم احلديثة بالرغم من 

انها  متتد الكرث من خم�شن عام .

األف درجة وظيفية للمعوقني
ف�ي مي�شان

 اأك���دت ع�شوة جلنة حقوق االإن�شان يف جمل�س حمافظة مي�شان فاطمة 
جا�شم حممد اإنه " مت ا�شتح�شال الف درجة من وزارة العمل وال�شوؤون 
االجتماعي���ة خم�ش�شة ل�شريحة املعوقن فق���ط الإدراجهم �شمن بيانات 
امل�شتحقن امل�شجلن يف دائرة الرعاية االجتماعية". واأ�شافت بح�شب 
وكال���ة اأنباء االإعالم العراق���ي: ان " ذلك مت  خالل زيارة رئي�س املجل�س 
عب���د احل�ش���ن عبد الر�شا ال�شاع���دي اإىل الوزارة يف وق���ت �شابق فيما 
اعت���ربت الوزارة هذه احل�شة ه���ي �شمن احل�ش���ة االأ�شلية للمحافظة 
والبالغ���ة )28( األف درجة لذا اعر�س رئي����س املجل�س على هذا القرار 
واعت���رب هذه احل�شة اإ�شافي���ة للمحافظة " ، م�ش���ريًا اىل اأن " حمافظة 
مي�ش���ان تعت���رب من اأك���رث املحافظ���ات حرمان���ًا يف عهد النظ���ام املقبور 
" هناك متابع���ة م�شتمرة لدائرة الرعاية االجتماعية  اإن  ". واأ�شاف���ت 
والعمل ال�شخ�شي يف متابع���ة معامالت املواطنن امل�شمولن بالرعاية 

االجتماعية ". 

اإزالة التجاوزات على ال�شبكة 
الكهربائية ف�ي كرباء

اأعل���ن املهند�س فائز اأبو طحن مدير توزيع كهرباء حمافظة كربالء عن 
قيام الكوادر الفني���ة يف املديرية بحملة وا�شعة الإزالة التجاوزات على 
ال�شبكة الكهربائية. واأ�ش���اف اأبو طحن ل�)املدى(: اإن احلملة م�شتمرة 
لرفع كل اأ�شكال التجاوز والتي من �شمنها التجاوز من دون مقيا�س اأو 
التجاوز بخطن اأو التجاوز بالربط قبل املقيا�س اأو التالعب باملقيا�س. 
وح���ذر اأبو طحن املواطنن من التالعب مب���واد ال�شبكة الكهربائية اأو 
االإ�ش���رار بها،مبين���ًا :اأن املتج���اوز ي�ش���رق حقوق االآخري���ن يف التمتع 
بحقهم م���ن الطاق���ة الكهربائية وي�شبب اإرب���اكًا بعمل الك���وادر العاملة 
يف املديري���ة. واأك���د اأبو طحن اإن احلملة الت���ي �شملت رفع التجاوزات 
يف اأحياء النقيب والبلدية واجلمعي���ة واملوظفن والتحدي وال�شمود 
والغدي���ر وفريحة وق�شاء احل���ر وحي احلر وحي العبا�س والبوبيا مت 

فيها رفع اأكرث من 500 جتاوز من قبل املواطنن. 
 

ور�ض تدريبية ملراقبة النتخابات
ف�ي ذي قار

 اك���د مدير مكتب منظمة متوز للتنمي���ة االجتماعية يف النا�شرية رزاق 
عبي���د ظاه���ر، توا�شل العم���ل باقامة ور�ش���ات عمل تن�شيطي���ة لتدريب 
مراقبن حملين لال�شراف على االنتخابات الربملانية القادمة، التي من 
املقرر اإجراوؤها يف 16 كانون الثاين 2010  وذلك بالتعاون مع عدد من 

املنظمات الدولية. واو�شح عبيد ل�)املدى(:
يوا�ش���ل مكتب منظمة مت���وز للتنمية االجتماعي���ة يف النا�شرية اقامة 
ور�ش���ات عم���ل تن�شيطي���ه لتدري���ب مراقب���ي انتخابات الربمل���ان املزمع 
اجراوؤها مطلع عام  2010 وا�شاف: لقد با�شر املكتب باقامة الور�شات 
من���ذ اخلام�س من ال�شهر احل���ايل و�شوف ت�شتمر حت���ى ال�شاد�س ع�شر 
م���ن كانون الثاين 2010 موعد االنتخابات املقبلة. وا�شار عبيد اىل ان 

املكتب �شيقيم 150 ور�شة عمل خالل املدة املذكورة. 

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة

الطق�ض �شحو مع ظهور قطع من الغيوم
بغداد/ املدى

توقعت هيئة االنواء اجلوية ان يكون الطق�س اليوم االحد  يف املناطق كافة �شحوا مع ظهور بع�س القطع 
من الغيوم. ونقل بيان للهيئة العامة لالنواء اجلوية ت�شلمت املدى ن�شخة منه : ان الرياح جنوبية �شرقية 
خفيف���ة اىل معتدل���ة ال�شرع���ة )10-20( كم/ ����س ، ومدى الروؤي���ة ) 8-10( كم. وا�شاف البي���ان: ان درجة 
احل���رارة العظمى املتوقعة ه���ذا اليوم يف بغداد 27 درجة وال�شغرى 13 درجة مئوية. وا�شار البيان اىل: 
ان موع���د غ���روب ال�شم�س يف مدينة بغ���داد هذا اليوم االحد �شيكون يف ال�شاع���ة اخلام�شة و 5 دقائق فيما 

�شيكون موعد �شروق ال�شم�س يف مدينة بغداد يوم غ�د االثنن  يف ال�شاعة ال�شاد�شة و26 دقيقة.

مي�شان/ حممد الر�شام

يثري ارتفاع معدل حالت الطاق 
بني املتزوجني قيا�شا لل�شنوات 

القليلة املا�شية، قلق املهتمني 
باأمور الأ�شرة من النتائج ال�شلبية 

املرتتبة عن تفكك العائلة 
وانعكا�شاتها على نف�شية الن�شاء 

املطلقات ون�شاأة الأطفال يف 
اأجواء ت�شودها الهواج�ض والقلق 

واحلرمان، ويف هذا الإطار عقدت 
منظمة املراأة امل�شلمة يف مي�شان 

وبح�شور جمموعة من الباحثني 
الجتماعيني و املحامني والق�شاة 

من حمكمة الأحوال ال�شخ�شية 
ولفيف من املواطنني ندوة 

مفتوحة لبحث اأ�شباب الطاق 
وت�شمنت الندوة نقا�شات �شارك 

فيها عدد من احل�شور يف القوانني 
اخلا�شة باملو�شوع، واأثر التقاليد 
والأعراف الجتماعية وم�شتوى 
وعي وثقافة الزوجني واأثرها يف 
دميومة ترابط الأ�شرة او تفككها.

م�شوؤول���ة اإع���الم املنظم���ة، اإمي���ان قا�شم  
قال���ت للم���دى عقب الن���دوة ام����س:"  اإن 
امل�شارك���ن يف الن���دوة  وب�شمنه���م ع���دد 
من املطلق���ات اأوردوا اأ�شباب عدة لوقوع 
 ، اقت�شادي���ة  اأ�شب���اب  منه���ا:  الط���الق 
كمحدودية دخل ال���زوج والبطالة وعدم 
توفر ال�شكن واأ�شباب اجتماعية كتزويج 
االأبن���اء من قبل ذويهم دون �شابق معرفة 
 ( املتقاب���ل  وال���زواج  االآخ���ر  بال�شري���ك 
ك�ش���ة بك�شة( وتدخ���ل االأقارب يف حياة 
الزوج���ن، اإ�شافة اىل اأ�شب���اب �شخ�شية 
مثل مطالبة الرجل للمراأة بتحديد الن�شل 
اواإجبارها على القي���ام بعمليات جتميل 

لت�شبح �شبيهة بنجمات الفن ولي�س اآخرا 
ت�ش���رع املراهقن بالزواج وبت�شجيع من 

االأهل يف اأكرثالزيجات الفا�شلة."
ه���ذا وخل�س امل�شارك���ون يف الندوة اىل 
�ش���رورة تبن���ي املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة 
واملجتم���ع  امل���راأة  ب�ش���وؤون  املعني���ة 
واملنظم���ات املدني���ة ملو�شوع���ة الط���الق 
للوقوف عل���ى اأ�شبابها احلقيقية وو�شع 
التو�شي���ات الكفيل���ة مبعاجلته���ا واحلد 

منها.
عل���ى �شعي���د ذي �شل���ة اأك���دت م�شوؤول���ة 
منظمة املراأة امل�شلمة اأن �شريحة الن�شاء 
يف املحافظ���ة عموم���ا  تواج���ه �شغوط���ا  

متع���ددة امل�شادر، واأو�شح���ت الدكتورة 
اأ�شماء عبا����س ال�شوكي للمدى ام�س: اأن 
ال�شغ���وط العائلي���ة النابعة م���ن التقاليد 
مقدم���ة  يف  تاأت���ي  البالي���ة  واالأع���راف 
ال�شغ���وط املوجه���ة �ش���د امل���راأة، كما اأن 
املجتم���ع الذكوري املهيمن م���ا زال ينظر 

للمراأة بو�شفها كائنا اأدنى.
واأ�شاف���ت ال�شوك���ي " مما يوؤ�ش���ف له اأن 
الكث���ري م���ن املح�شوب���ن �شم���ن النخب 
ق���وى  وب�شمنه���م  والواعي���ة  املثقف���ة 
وتي���ارات �شيا�شي���ة ومتنف���ذة يتعاملون 
مع امل���راأة بو�شفها  كائن���ا ه�شا و�شعيفا 
رغ���م  املجتم���ع  يف  ثان���وي  ودوره���ا 

ت�شريحاته���م االإعالمي���ة بعك����س ذل���ك " 
وتابع���ت ال�شوك���ي: " نالح���ظ اأن هنالك 
تهمي�ش���ا متعم���دا للمراأة من قب���ل غالبية  
ال  حي���ث  احلكوم���ة  وحت���ى  االأح���زاب 
قي���ادي  من�ش���ب  الأي  توليه���ا  يحب���ذون 
مه���م يف مفا�ش���ل الدول���ة رغ���م متتعه���ا 
باالأمكانيات الت���ي تتفوق فيها يف بع�س 
االأحيان على الرج���ال ، وحتى يف قوائم 
التناف�س االنتخاب���ي اأجربوا على اإدراج 
عدد من الن�شاء ملجرد  - حتلية – القائمة 
وجتمي���ل �ش���ورة ه���ذا احل���زب او ذل���ك 
التكتل، ورغ���م هذا فهنالك تباين ومتييز 
ب���ن اجلن�شن من املر�شح���ن �شمن ذات 

القائمة  يف م�شاألة الدعم املايل والدعائي 
الذي توف���ره االأحزاب ملر�شحيها حيث ال 
حتظى املراأة بذات الدعم املقدم للرجل "

وبين���ت ال�شوكي: اأن  امل���راأة يف مي�شان 
مازالت �شعيفة وتردد يف التجاوب مع 
اأطروحات ومتبنيات املنظمات الن�شوية 
ونا�شطاته���ا وال يتفاعل���ن م���ع االأن�شط���ة 
ع���ن  والدف���اع  امل���راأة  ملنا�ش���رة  املث���ارة 
حقوقه���ا، وذلك ب�شبب �شع���ف امل�شتوى 
الثقافي���ة يف  االأمي���ة  الثق���ايف و�شي���وع 
الو�شط الن�ش���وي خ�شو�شا يف االأرياف 
م���ع اخل�شية م���ن �شلطة تقالب���د املجتمع 

ال�شائدة.

ارتــفـــاع مــعـــدالت الــطــالق فــي مـيـ�شـــان يثـيـــر 
قــلـــق الـمـهـتـمـني بـ�شــوؤون االأ�شـــرة

نا�شطة جتمع بيانات عن و�قع �ملر�أة

كرباء/ املدى

ج���رى يف حمافظ���ة كرب���الء ت�شكي���ل جلن���ة 
فنية وعلمية هدفه���ا و�شع اخلطط املنا�شبة 
للحفاظ عل���ى اخلزي���ن ال�شراتيجي للمياه 
يف املناط���ق الغربي���ة م���ن املحافظ���ة، الت���ي 
والواح���ات  التم���ر  ع���ن  بق�ش���اء  تتمث���ل 
املج���اورة. اكد ذل���ك املهند�س اإي���اد ال�شندي 
رئي����س جلن���ة امل���وارد املائي���ة يف جمل����س 
املحافظ���ة. واأ�شاف للمدى ام�س: اإن اللجنة 
امل���وارد املائي���ة  ت�ش���م ممثل���ن م���ن جلن���ة 
يف جمل����س املحافظ���ة وم�شت�ش���ار املحاف���ظ 
اجليولوجي���ن  ورئي����س  املائي���ة  للم���وارد 
زراعي���ا  ومهند�ش���ا  كرب���الء  ري  دائ���رة  يف 

وم�شاحا من دائرة زراعة كربالء اإ�شافة اإىل 
مهند�شن من الهيئ���ة العامة للمياه اجلوفية 
يف م�شروع كرب���الء ..واأ�شار اإىل اأن اللجنة 
عق���دت عددا من االجتماع���ات الفنية لتحديد 
ن�ش���ب تدف���ق االآب���ار االرتوازي���ة، اإذ كان���ت 
ن�شبة الهدر عالي���ة يف ال�شيف املا�شي تزيد 
عل���ى ثالثة اأ�شعاف كمي���ة احتياج االأرا�شي 
م���ن املي���اه، م���ا ت�شبب���ت بت�شحر م���ا ن�شبته 
25% م���ن االأرا�ش���ي الزراعية يف ق�شاء عن 
التم���ر والبالغة اأكرث من �شت���ة اآالف دومن..
م�شريا اإىل اأن اللجنة بداأت باملرحلة االأوىل 
وه���ي التحكم يف ن�شب غل���ق اأربع اآبار ذات 
تدفق عال جدًا يف حن بدات املرحلة الثانية 
والت���ي مت فيه���ا التحك���م بن�شب���ة �ش���ت اآبار 

اأخرى م���ن االآبار عالية التدف���ق يف املناطق 
املنخف�ش���ة وكان���ت النتائ���ج الت���ي �شجلتها 
اللجن���ة يف بئرين هو ف���رق ي�شل اإىل زيادة 
9 �شم اإيجابيًا وه���ذه النتيجة مل ت�شل اإليها 
هذه االآبار من���ذ اإن�شائها ، اأم���ا االآبار الع�شر 
االأخرى فن�شب���ة النجاح فيها بلغت90% ومل 
ت�ش���ل ن�شب���ة100% وذل���ك لتع���ذر ال�شيطرة 
عل���ى ن�شبة تدفق بئر واح���دة من هذه االآبار 
لق���دم اإن�شائه وقدمت اللجن���ة ك�شفًا تخمينيًا 
الإ�شالحه...م�ش���ريا اإىل اأن تع���اون فالح���ي 
ومزارع���ي املنطق���ة اإذا ما التزم���وا بكميات 
ال�شق���ي وعدم فتح االآب���ار التي مت غلقها فان 
ن�شب���ة املي���اه يف االآب���ار �شتع���ود اإىل �شابق 

عهدها تقريبا بعد عامن.

النا�شرية/ ح�شني العامل

اك���د رئي�س جلنة الطاق���ة يف جمل�س حمافظ���ة ذي قار ح�شن 
ح�ش���ب الع���واد عودة معامل غاز حمافظ���ة ذي قار اىل االنتاج 
بكام���ل طاقته���ا االنتاجية الت���ي تراوح ما ب���ن 10 -11 الف 
ا�شطوان���ة،  بع���د ان تقل�ش���ت يف اال�شب���وع املا�ش���ي اىل �شتة 

االف ا�شطوانة.
واو�شح العواد للم���دى ام�س :انه انطلقت عملية جتهيز مادة 

غ���از الطب���خ  يف معام���ل غ���از النا�شري���ة وذي ق���ار وال�شطرة 
والرفاع���ي وه���ي تعمل حالي���ا بطاقته���ا االنتاجي���ة الق�شوى 
،وا�ش���اف: لقد مت جتهيز حمافظة ذي ق���ار بكامل ح�شتها من 
الغ���از بعد ان مت تخفي�شها اىل الن�شف اال�شبوع املا�شي على 
اث���ر تاخ���ر ر�شو الباخ���رة الناقلة للغ���از يف موان���ئ الب�شرة. 
واكد العواد امكانية �شد حاجة حمافظة ذي قار من غاز الطبخ 
بالكمي���ات املجه���زة حاليا للمحافظ���ة، نافي���ا يف الوقت نف�شه 

وجود ازمة حقيقية يف مادة الغاز يف الوقت احلا�شر.

معــامــل غــاز ذي قــار تعـــود للـعــمـــل
بكــامـــل طــاقتهــا االإنتاجيــة

اإجراءات للحد من ظاهرة �شحة مياه الري يف كربالء

بغداد/ قي�ض عيدان
ل���وزارة  التابع���ة  ال�شحي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  توا�ش���ل 
ال�شح���ة حمالت حت���رٍّ وبائي ومكافح���ة القوار�س 
لالمرا����س  االخ���رى  وامل�شبب���ات  واحل�ش���رات 

االنتقالية يف بغداد واملحافظات.
وبن مدير اعالم الوزارة فى ت�شريح �شحفى ام�س 
االول:  اإن �شعبة ال�شيطرة على االمرا�س االنتقالية 
يف دائرة �شحة بغداد الر�شافة قامت  بعدة حمالت 
حترٍّ وبائي ومكافحة م�شببات االمرا�س االنتقالية 

يف عموم قطاع الر�شافة.
مبينا :ان وحدات ال�شعبة اجنزت احلمالت املذكورة 

و�شم���ن م�شوؤولية وتخ�ش�س كل منها وهي  وحدة 
املالريا، وحدة البلهارزيا، وحدة الكبد الفايرو�شي، 
وح���دة  والقوار����س،  الطبي���ة  احل�ش���رات  وح���دة 
االمرا����س املعوية، ووح���دة االمرا����س امل�شركة. 
وا�ش���اف: وت�شمن���ت االج���راءات الت���ي قام���ت بها 
هذه الوحدات .. عمليات التحري الوبائي يف كافة 
االحياء ال�شكنية واالرا�شي املجاورة لها ،..وقامت 
تثقيفي���ة وعق���د موؤمت���رات  بن�شاط���ات  كل وح���دة 
واجتماع���ات لك���وادر وم���الكات الدوائ���ر ال�شحية 
واحلكومي���ة، ومتابع���ة اخر م�شتج���دات االمرا�س 

االنتقالية وخ�شو�شا االنفلونزا الوبائية.

حمالت للتحري الوبائي ومكافحة م�شببات 
االأمــرا�ض االنتقاليــة

بغداد/ داود �شلمان الكعبي

يعد احت���اد احلقوقي���ن العراقين من 
مكون���ات املجتمع املدين وق���د تاأ�ش�س 
جمعي���ة  ي�شم���ى  وكان   ،1963 ع���ام 
احلقوقي���ن، ويف �شن���ة1 198 �ش���در 
قان���ون احت���اد احلقوقي���ن العراقين 
بالرقم 81 لينظم عمله. يتاألف االحتاد 
من رئي����س واع�شاء املكت���ب التنفيذي 
واع�شاء الهيئة العامة، وجميع هوؤالء 
قانونيون ومن خريجي كلية احلقوق 

ح�شرا.
ويح���ق ل���كل خريج���ي كلي���ة احلق���وق 
االنتم���اء اىل االحت���اد ليح�شل���وا على 
الهوي���ة والع�شوي���ة والي�شتثنى منهم 
اح���د، واالحت���اد  لي����س حزب���ًا او جهة 
�شيا�شية بق���در ماهو جهة قانونية تقع 
على عاتقها تطبي���ق القانون واحلفاظ 
عل���ى بنوده م���ع االخذ بع���ن االعتبار 
الواج���ب ال�شرعي و االن�شاين يف هذا 

املحك.
ولغر����س ت�شلي���ط ال�ش���وء عل���ى عمل 

االحت���اد ومايروم تطبيق���ه من اهداف 
وطموحات ترتقي بامل�شتوى االن�شاين 
قب���ل القانوين، التقين���ا احلقوقي علي 
ال�شمري رئي�س االحت���اد الذي انتخب 

موؤخرًا ليجيب على ا�شئلة "املدى".

الثقافة القانونية
ثم���ة  وه���ل  �مل�شتقبلي���ة،  نظرتك���م  ماه���ي   *
م�ش���روع جديد ميكن �ن يخدم �لبلد يف هذه 

�لظروف �ل�شعبة؟
- االحتاد جاء على تركة ثقيلة كونه مل 
يكن فع���ااًل فقد كان مغيب���ًا عن ال�شاحة 
نظرتن���ا  ام���ا  القانوني���ة.  ال�شيا�شي���ة 
امل�شتقبلي���ة، فان االحت���اد �شوف يعقد 
الثقاف���ة  لط���رح  وموؤمت���رات  ن���دوات 
القانونية والعم���ل القانوين يف البلد، 
باال�شاف���ة اىل ان االحت���اد ه���و الداعم 
م�ش���روع  ولدين���ا  االن�ش���ان،  حلق���وق 
اجله���ات  اىل  نقدم���ه  �ش���وف  مق���رح 
املعنية يت�شمن ت�شكيل حمكمة خا�شة 
بحقوق االن�شان،ه���ذه املحكمة �شوف 
تنظ���ر يف ق�شايا حقوق االن�شان، كون 
هن���اك كثريم���ن احلق���وق الت���ي تنتهك 

واليعلم املواطن اين ي�شتكي او اجلهة 
املخت�شة،وبالت���ايل �شياع حقوق هذا 
املواط���ن خمالف���ة لن�شو����س القانون 

التي حتفظ كرامة املواطن.

* ب�شفتك���م رجال قان���ون و�ن طبيعة عملكم 
تدع���و �ىل �لدف���اع ع���ن �حلق���وق �لقانوني���ة 
،كي���ف تنظ���رون �ىل حق���وق �الن�ش���ان �لت���ي 

تنتهك هنا وهناك؟

- ان ح���ق الدف���اع هو ح���ق مقد�س وقد 
نعل���م  الد�شت���ور، ونح���ن  الي���ه  ا�ش���ار 
واجلمي���ع يعل���م ان حق الدف���اع  ميثله 
اال�شب���اب  م���ن  ان  ،ونعتق���د  املحام���ي 
الرئي�شة حل�ش���ول االنتهاكات هو عدم 
ا�ش���راك حمام���ي الدف���اع او املحام���ي 
الوكي���ل يف العملي���ة التحقيقية خالفًا 
لن����س القانون ،وهذا بحد ذاته انتهاك 
حلق���وق  وانته���اك  االن�ش���ان  حلق���وق 
الدفاع وانتهاك حلق املحامي، املحامي 
ه���و من ميثل القان���ون.. القانون يلزم 
ح�شور املحامي اىل جل�شات التحقيق 
م�شاركا واليج���وز تدوين اقوال املتهم 

اال بح�ش���ور حم���ام وم���ن ح���ق املته���م 
ب���اأي  االدالء  وع���دم  ال�شك���وت  اي�ش���ًا 
�ش���يء ،وان الد�شت���ور ق���د ن����س عل���ى 
ه���ذا .كذل���ك االم���ر ال�شابع م���ن �شلطة 
االئتالف املوؤقتة ا�شارت اىل هذا االمر 
واعط���ى هذا اجلان���ب اولوية يف عدم 
جواز تدوين اق���وال املتهم االبح�شور 
حمام���ي الدف���اع. ونالحظ بع���د رحيل 
�شلطة االئتالف بداأ هذا االمر ي�شمحل 
التحقيقي���ة متار����س  اللج���ان  وب���داأت 
او  حم���ام  ح�ش���ور  دون  م���ن  عمله���ا 
قان���وين. و�شبب ذلك يع���ود اىل نق�س 
يف اخلربة الق�شائية لق�شاة التحقيق، 
وكذلك للظ���روف االمني���ة التي حتيط 
بالبل���د بحي���ث ان هناك م���ن الوحدات 
التحقيقي���ة الت���ي متن���ع املحام���ي م���ن 

املراجعة.

الإفادة البتدائية
وم�ش���ى ال�شم���ري بالق���ول: فم���ا بالك 
عندم���ا حتقق م���ع املته���م ،اي ان املتهم 
م���ن دون غط���اء  التحقي���ق مع���ه  يت���م 
قان���وين، وه���ذا يعترب بحك���م القانون 

باطال وان���ا �شبق وان ا�ش���رت يف عدة 
لقاءات ب���ان كل مايبني على باطل فهو 
باط���ل. نالح���ظ ان االف���ادة الق�شائي���ة 
تدون قبل االف���ادة االبتدائية ونالحظ 
كذل���ك ب���ان اغل���ب املتهمن الذي���ن يتم 
تدوي���ن اقواله���م يف مرحل���ة التحقيق 
تعذي���ب  عالم���ات  لديه���م  االبتدائي���ة 
وهن���اك كثري من املتهمن ح�شلوا على 
تقاري���ر طبي���ة م���ن خ���الل جل���ان طبية 
خمتلف���ة وربطت ه���ذه التقارير بحيث 

ا�شبح التحقيق كاأنه مل يكن.

التحقيق البتدائي
وا�ش���اف ال�شم���ري : ان���ا اعت���رب ع���دم 
ل���ه   ال�شم���اح  وع���دم  حم���ام  ح�ش���ور 
باحل�شور يف التحقيق االبتدائي ،هو 
�شالح ذو حدين ،يف حالة عدم ح�شوره 
،وهناك اجراءات حتقيقية ت�شّيع حق 
املته���م و�ش���وف ي�شيع ح���ق امل�شتكي، 
الن هن���اك كث���ري من املتهم���ن يف حالة 
ح�شوره���م وادالئه���م باعرافات امام 
املحام���ي الوكي���ل ي�شب���ح ه���ذا الدليل 
�شده���م ،وبالت���ايل ف���اإن امل�شتك���ي هو 

ح�ش���ور  ع���دم  حال���ة  ويف  امل�شتفي���د. 
حمام وهناك اث���ار للتعذيب واالكراه، 
�ش���وف ي�شي���ع ح���ق املدع���ي وي�شتفاد 
املتهم م���ن هذه الفر�ش���ة. نحن نطالب 
ال�شلطة التنفيذي���ة بال�شماح للمحامن 
بح�ش���ور جل�ش���ات التحقي���ق ل�شم���ان 
حق املته���م و�شمان حق املدعي باحلق 
ال�شخ�شي اوامل�شتكي. ويف حالة عدم 
ح�شوره �شوف ي�شي���ع حق الطرفن. 
وكذل���ك نطالب ال�شلط���ة التنفيذية بان 
تكون اكرث حزم���ًا يف ح�شور املحامي 
والتعت���رب االم���ر �شكلي���ًا، بحيث يكون 
ح�ش���ور املحام���ي او عدم���ه �شيان،يف 
ه���ذه االثن���اء �ش���وف نخاط���ب جمل�س 
اخل�شو����س  به���ذا  االعل���ى  الق�ش���اء 
ونلتقي رئي�س الق�شاء يف هذه امل�شاألة. 
وان هن���اك الكثري من االبرياء يقبعون 
داخل ال�شجون وي�شتمر توقيفهم لعدة 
�شن���وات وبعد ذل���ك مبرافع���ة التطول 
ع�شر دقائق اورب���ع �شاعة يفرج عنهم. 
بدخ���ول  املحاك���م الت�شم���ح  اغل���ب  ان 
،وه���ذا  مبوكل���ه  وااللتق���اء  املحام���ي 

انتهاك حلقوق االن�شان.

رئي�ض احتاد احلقوقيني ل�)املدى(:

عـدم اإ�شـراك حمامـي الدفـاع فـي التحـقيقـات يعــُد انتهاكــا حلقــوق االن�شــان والدفـــاع
نطال����ب ال�شلط����ة التنفيذي����ة ب����اأن تك����ون اأكث�ر حزم����ًا ف����ي ح�ش����ور املحام����ي


