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حقوق ال�شلطة الرابعة 
قناة  مدير  العي�ساوي  عبا�س  يقول 
حق  م���ن  :ان  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال���ف���رات 
الرابعة  ال�سلطة  الإعالم الذي ميثل 
النقد،  لكن يجب ان يكون هذا النقد 
�سمن �سوابط  واأ�ساليب ل تخد�س 
من  ذل��ك  ي�ستغل  ل  ،وان  الآخ��ري��ن 
بع�س الإعالميني و ين�سر ما يروق 
والتهجم  امل�سا�س  على   ويعمل  له 
ميثلون  لأ����س���خ���ا����س   ، وال�����س��ت��م 
ال�سعب  ، فالكاتب مل يكن   انتقاده  
يف  املن�سورة  املقالة  يف  مو�سوعيًا 
،ومن  ي�سم   ،لنه مل  املدى  �سحيفة 
العام  ال���راأي  ي��ع��رف  ان  امل��ف��رو���س 
هوؤلء  باأ�سماء  العراقي  وال�سارع 
�سخ�سياتهم  وي��ح��دد  الأ���س��خ��ا���س  
كالمًا  ي�ستخدم  ان  ،ل  واإخفاقاتهم 
العراقي  ب��الإع��الم  يليق  ل  ج��ارح��ًا 

اجلديد.
ق�سائية  دع��وى  رف��ع  يخ�س  وفيما 
ن��ح��ن نقول  امل�����دى  ���س��د ج���ري���دة 
اننا م��ع اجل��ري��دة  اع��الم��ي��ا، ف�سال 
من  امل���ت�������س���رر  ح����ق  م����ن  ان   ع����ن 
املدى  جريدة  يف  املن�سورة  املقالة 
(اللجوء  ال��ن��واب  جمل�س  )اع�ساء 
احلد  وه��و  وال��ق��ان��ون  الق�ساء  اىل 
نحن  ك��ذل��ك   ، الث��ن��ني  ب��ني  الفا�سل 
الج��راءات  اتخاذ  نرف�س  باملقابل 
او  ت�سر  ان  ميكن  التي  القانونية 
راأي  كتابة  نتيجة  ما  تغلق �سحيفة 
بحرية ودميقراطية ،لكن يف الوقت 
ذاته ينبغي  ان ينتقي الكاتب الفاظا 
وان  البّناء  النتقاد  يف  لياقة  اكرث 
منر  لن��ن��ا   الن  الوراق  لي��خ��ل��ط 
مب��رح��ل��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة م�����س��ري��ة قد 

ت�ستغل من طرف �سد اخر .

حماربة حرّية االعالم !
التحقيقات  ق�سم  رئي�س  علق  بينما 
�سباح  العراقي  الع��الم  �سبكة  يف 
زن��ك��ة ح��ول ه��ذا امل��و���س��وع قائال: 

امام  املجال  ف�سحت  التعبر  حرية 
والتعبر  بالنقد  العراقي  الع���الم 
بحرية وما ن�سر من مقال يف جريدة 
املدى ،مل  يكن �سد جهة او ا�سخا�س 
ا�سماء  يذكر  مل  امل��ق��ال  لن  معينني 
ومل يحدد جهة ما ،وامنا كان يوؤكد 
على �سرورة اهتمام اع�ساء جمل�س 
من  بدل  املواطنني  بق�سايا  النواب 
،واملواطن  امتيازات  انف�سهم  منح 
ي�����س��األ م���اذا ح��ق��ق ل��ه ال��رمل��ان من 
�سنوات  ارب���ع  م���رور  بعد  خ��دم��ات 
،ومن حق املواطن ان ياخذ ن�سيبه 
،وعلى  ن�سيبهم  الآخ��رون  اخذ  كما 
العراقي!  امل��واط��ن  ج���راح  ح�ساب 
لهذا نحن كاعالميني نقف مع جريدة 
احلدث  ،وه���ذا  ق�سيتها  يف  امل���دى 
على  وال�سرار  للمطالبة  كافيا  كان 
ال�سحفيني  حماية  ق��ان��ون  تفعيل 
اع�ساء  املركون على رفوف مكاتب 
التعديالت  ،وت��رك  ال��ن��واب  جمل�س 
املجل�س   اع�ساء  بها  يطالب  ال��ت��ي 
من  بان  �سورتها  ات�سحت  التي  ،و 
انف�سهم  ه��م  التعديالت  ه��ذه  يريد 
من يعيق عمل العالم العراقي بني 

فرتة واخرى.

�شنبقى ن�شخ�ص االخطاء 
البينة  ج��ري��دة  حت��ري��ر  رئي�س  ام��ا 
قائال :يف  علق   فقد  ال��دراج��ي  علي 
فرتة  قبل  عقد  مو�سع  �سابق  ل��ق��اء 
،رئ��ي�����س الحت��اد  م��ع  ق�سرة ج��دا 
)اي�����دن ( �سم  ل��ل�����س��ح��اف��ة  ال�����دويل 
ت��ق��ري��ب��ا  ج��م��ي��ع روؤ�����س����اء حترير 
ت�سخي�س  ،مت   العراقية  ال�سحف 
�سوء الفهم  لدى بع�س ال�سيا�سيني 
يتعلق  فيما  والرملانيني  العراقيني 
،و�سبب  ال�سحفي  العمل  ب��ح��رّي��ة 
عنهم  يكتب  مما  بع�سهم  امتعا�س 
يف ال�سحف لأنهم ،حقيقة يجهلون 
واهميته  العراقي  الع��الم  دور  فهم 
ن�سر  ،وم��ا   ، النتقالية  املرحلة  يف 

يف �سحيفة املدى ،من ر�سد وانتقاد 
�سعبي  حالة معينة يعر عن رف�س 
جمل�س  اع�����س��اء  ح�����س��ول   نتيجة 
الوقت  ام��ت��ي��ازات يف  على  ال��ن��واب 
ذات  بالمور  الهتمام  يجب  ال��ذي 
املواطن  ب��ح��ي��اة وخ��دم��ة  امل�����س��ا���س 
ال�سحيفة  يف  ن�سر  ،وم��ا  العراقي 
خيمة   حتت  يقع  انتقادي  مقال  من 
الد�ستور  ك��ف��ل��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ري���ة 
الدميقراطية  نهج  ،حت��ت  العراقي 
،وما مير به العراق حاليا هو مرحلة 
ونوؤكد  نطالب  نحن  لهذا  انتقالية 
ي�سوتوا  ان  ال��رمل��ان  اأع�ساء  على 
وال  ال�سحفيني  حماية  قانون  على 
الكثر  ون�سمع  ن�ساهد  نبقى  �سوف 
من الق�سايا التي ترفع �سد �سحيفة 
انتقادًا  او  مقالة  لن�سره  اعالمي  او 
،ونحن  ال��ن��واب  جمل�س  لع�����س��اء 
ن�سخ�س  نبقى  �سوف  عالميني  ك��ا 
ما  كان  طرف  لي  الخطاء  ونكتب 
دام هذا اخلطا مرفو�سًا من ال�سارع 

العراقي . 

�شيا�شة كّم االفواه ..
�سكرتر  امل���ط���ري  ا���س��ع��د  ي���ق���ول 
حدث  ما  ان   ، امل�سهد  جملة  حترير 
دعوى  رفع  من  النواب  جمل�س  يف 
هو  ما  امل��دى  �سحيفة  �سد  ق�سائية 
الع��الم  وتكتيف  الف����واه  ل��ك��ّم  ال 
،وحرية التعبر ،ويف حالة حدوث 
يعني  ذل��ك  ف��ان  متكرر  وب�سكل  ذل��ك 
التي  الرابعة  ال�سلطة  دور  تهمي�س 
ر�سد  يف  ال�����س��ع��ب  م������راآة  ت��ع��ت��ر 
اليجابيات وال�سلبيات للم�سوؤولني 
،ومن حق العالم ان يكتب ما يرى 
،لهذا  الدميقراطية  ندعي  ملاذا  وال 
مع  وا�سواتا  اأق��الم��ًا  تكاتفنا  نعلن 
التي كانت موفقة يف  املدى  جريدة 
النقد الالذع ملا يح�سل عليه اع�ساء 
ال��رمل��ان م��ن ام��ت��ي��ازات يف الوقت 
امتيازا  امل���واط���ن  ي��اأخ��ذ  مل  ال����ذي 

واحدا منه .
 

ال يفهمون حرّية االعالم 
رئي�س  داخ����ل  ج��ا���س��م  ق����ال   بينما 
الو�سط  ال�����س��رق  ج��ري��دة  حت��ري��ر 
حمافظة  يف  ت�سدر  التي  العراقية 
كالمي  ي��ذك��ر  ان  اري����د  ال��ب�����س��رة: 
كل  ان  و���س��ري��ح،  وا���س��ح  ب�سكل 
اىل  يدعون  والرملانيني  الح��زاب 
ولكنهم   ، وال��راأي   ال�سحافة  حرّية 
ويثرون  العداء  يكنون  ال�سر   يف 
ال��ت��ه��دي��د والب�����ت�����زاز وي��ره��ب��ون 
الع���الم ،لن��ه��م ان��ا���س غ��ر واعني 
ومل يطلعوا على جتارب العامل يف 
العمل بحرية العالم والدميقراطية 
،ملاذا مل ي�سوتوا على قانون حماية 
وهم  ون�سف  �سنة  ،منذ  ال�سحفيني 
يتفقوا،  القانون ومل  يناق�سون هذا 
انف�سهم  م��ن��ح  ارادوا  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن 
ام��ت��ي��ازات ات��ف��ق��وا و���س��وت��وا يف 
مقال  ن�سر  وعندما  �ساعة  م��ن  اق��ل 
اي�سا  ينتقدهم  امل���دى  ج��ري��دة  يف 
على  ووق��ع��وا  و�سوتوا  اجتمعوا 
م��ق��ا���س��اة اجل���ري���دة ق��ان��ون��ي��ا .اذن 
يف  احل���ق  لنف�سهم  ي��ع��ط��ون  مل����اذا 
الت�سويت وعندما ينتقدون يقيمون 
الدنيا ول يقعدونها حيثما يحلو لهم 
اعالميني  ،ونحن كمواطنني ولي�س 
حقوق  :اين  الرملان  اع�ساء  ن�ساأل 
الرام��ل  م��ن  ال�سحايا  وام��ت��ي��ازات 
واليتام ؟اين فر�س العمل للعاطلني 
عن العمل ؟ واين واين ..... حقيقة 
ميثلون  ل  ال���رمل���ان���ي���ون  ه������وؤلء 
عن  ج��اءوا  لنهم  العراقي  ال�سعب 
طريق قوائم مغلقة ومل نكن نعرف 
فهم  ال�سيا�سية  خلفياتهم  نعلم  او 
ر�سوم  غ��ر  ميثلون  ل  ال���س��ف  م��ع 
انف�سهم  على  م�سحكة  كاركاترية 
اكت�سفهم  الذي  ال�سعب  على  ولي�س 

واكت�سف نواياهم ال�سيئة .

خ���ب���ر اع����الم����ي: مل����اذا 
اال�شتياء من النقد احلر؟ 

ي��ق��ول ع��ب��د ال���ك���رمي خ��ط��اب خبر 
،ان  ال���ن���ّواب   جمل�س  يف  اع��الم��ي 
مقال  من  امل��دى   جريدة  ن�سرته  ما 
اع�ساء  ت�����س��رف��ات  ان��ت��ق��اد  ت�سمن 
مبنح  واخل��ا���س��ة  ال��ن��واب  جمل�س 
انف�سهم امتيازات قبل فوات الوان 
لالعالم  احل��ر  العمل  �سمن  ي��دخ��ل 
النقد  من  الع�ساء  ي�ستاء  ،فلماذا 
حقيقة  كان  النقد  هذا  ،الي�س  احلر 
اربعة  م���دار  على  يتفقوا   مل  وه��م 
ا�سابيع متوا�سلة من عقد جل�ساتهم 
ال��رمل��ان��ي��ة  ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت  على  
هم  ،اولي�سوا  النتخابات  ق��ان��ون 
انف�سهم منذ عام ون�سف مل ي�سادقوا 
على قانون حماية ال�سحفيني ،وما 
فعلوه الن من رفع دعوى  قانونية 
مل��ق��ا���س��اة ج���ري���دة امل����دى ه���و لكم 
الفواه  من اجل عدم  قول احلقيقة 
يدعي  من  مع  ليتفق  العمل   وه��ذا 

العمل مببداأ الدميقراطية .

اي������ن ق����ان����ون ح��م��اي��ة 
ال�شحفيني؟

القطبي  حيدر  ال��رام��ج  معد  واك��د 
اق��دام اع�ساء  ان   : من رادي��و �سوا 
جم��ل�����س ال����ن����واب ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذا 
من  ان  على  ،ي��وؤك��د  امن��ا  الت�سرف 
كل  بعيدون   العراقي  ال�سعب  ميثل 
البعد عن معاين احلرية ومتطلبات 
التغير احلا�سل واملطلوب ح�سوله 
يف العراق ،والعالم يعتر ال�سلطة 
الرابعة وهو �سلطة رقابية على اداء 
امل�سوؤولني احلكوميني واملوؤ�س�سات 
احل��ك��وم��ي��ة ب��ال��درج��ة ال���س��ا���س ، 
يف  الع�����س��اء  بع�س  طلب  وعندما 
�سحيفة  مقا�ساة  ال��ن��واب  جمل�س 
املدى لن�سرها مقال انتقاديا اتفقوا 
نت�ساءل   نحن  ،اذن  ال��رق  ب�سرعة 
ك��م��واط��ن��ني واع���الم���ي���ني ، ك���م من 
ال��ق��وان��ني م��رك��ون��ة ع��ل��ى ط��ا ولت 
ورف����وف م��ك��ات��ب اع�����س��اء جمل�س 
ب�ساأنها  ق��رارا  يتخذوا  ومل  النواب 
وك���م م��ن ام��ت��ي��ازات اع��ط��وا احلق 
لن��ف�����س��ه��م ب��اك��ت�����س��اب��ه��ا ،ف��اي��ن حق 
يحميه  قانون  اق��رار  يف  ال�سحفي 
بعد م�سي �سنة ون�سف على موافقة 
جمل�س ال��وزراء على اق��راره والن 
الرفوف  ع��ل��ى  م��رك��ون ج��ان��ب��ا  ه��و 
يرتاكم عليه الغبار ؟ اذن نحن نقول 
املدى  ن�سرته جريدة  ما  ان  ونوؤكد  

كان عني ال�سواب.

:اأي  االدي��ب  علي  النائب 
امتيازات ؟

كتلة  عن  الدي��ب  علي  النائب  يقول 

يف  مقال  من  ن�سر  ما  :ان  الئتالف 
جريدة املدى هو بعيد  كل البعد عن  
امتيازات  ،فاي  النتقاد املو�سوعي 
هذه التي منحت اىل اع�ساء جمل�س 
النواب ؟وللعلم فقط جميع الع�ساء 
وما   ، دبلوما�سيا  ج���وازا  ميلكون 
الع�����س��اء طلبا  ت��ق��دمي   ه��و  ح�سل 
لتمديد العمل باجلواز الدبلوما�سي 
الرملاين  وال��ن��ائ��ب   ، اط���ول  ف���رتة 
ميلك  والوزير  وزير  بدرجة  يعامل 
العام  وامل��دي��ر  دبلوما�سيا  ج���وازا 
ميلك جوازا دبلوما�سيا فما المتياز 
اجلديد اذن الذي منح اىل الع�ساء 

؟
مبقالته  ال��ك��ات��ب  ت��ه��ج��م  وع��ن��دم��ا 
،كان  امل��دى  �سحيفة  يف  املن�سورة 
او  الكتلة  يحدد  ان  الف�سل  من  له 
املق�سرين  ال�سخا�س  او  احل���زب 
القوى  بع�س  الكل لن  ،لان يجمع 
تريد حتقيق كل ما يحتاجه املواطن 
�سد  وتقف  الخ��رى  القوى  ،لتاأتي 
الكتل  تلك  من  ال�سادرة  ال��ق��رارات 
لتبني للمواطن ان احلكومة احلالية 
تاأدية دورها ب�سكل  غر قادرة على 
العالم  ان  ن��ق��ول  ،ون��ح��ن  �سحيح 
يجب ان يكون مع احلكومة بن�سرها 
الدميقراطية الفتية يف العراق ل ان 
يكون �سدها و يقلل من �سان اع�ساء 
جمل�س النّواب  ،وافهام ال�سعب ان 
الع�ساء غر كفوئني وغر قادرين 
على خدمة املواطن وبهذه احلال فهم 
يطالبون بالغاء دور جمل�س النّواب  
�سوف  ه��ن��ا  اذن  احل��ك��وم��ة  وب��ق��اء 
اىل  ج��دي��د  م��ن  الدكتاتورية  ت��ع��ود 
العالم  من  فاملطلوب  .اذن  العراق 
م�ساندة احلكومة ويف نف�س الوقت 
النتقاد بطريقة بعيدة عن الت�سهر 
لغرا�س  اخ��رى  كتلة  مقابل  بكتلة 
�سيا�سية، فالوقت الن حرج للجميع 
لل�سعب  او  لالع�ساء  ذل��ك  ك��ان  ان 
العراقي ،واملطلوب منا هو الوقوف 
مع  بع�سنا البع�س من اجل حتقيق 
نوع من الن�سباط باتخاذ القرارات 
لان نقول ان اع�ساء جمل�س النواب 
اخذوا امتيازات وهذا المتياز كان 
مت  حتى  ون�سف  عام  منذ  مطروحا 
بال�سيء  ،فلي�س  عليه  الت�سويت 
احلديث واجلديد ،ومن حق اع�ساء 
ال��رمل��ان رف��ع دع��وى  قانونية �سد 
والتهجم  الت�سهر  ي��ح��اول  م��ن  ك��ل 
يف  امل�سوؤولني  اىل  ت�سيء  بطريقة 

احلكومة 

مقا�شاة   : البيان  جريدة 
جمل�ص النّواب 

بينما قال باهر غايل رئي�س حترير 
 : ) حمافظة كربالء(  البيان  جريدة 

النواب  جمل�س  اع�ساء  ا�ستاء  ملاذا 
من املقال املن�سور يف جريدة املدى 
، ،اين حقوق املواطن املغلوب على 
امره ؟ اين حقوق ال�سحفيني ؟ ملاذا 
على  النواب  جمل�س  اع�ساء  يتفق 
مقا�ساة جريدة املدى لن�سرها مقال 
نطالب  نحن  ؟اذن  ت�سرفاتهم  انتقد 
القانون العراقي واللجنة القانونية 
مب��ج��ل�����س ال���ن���واب مب��ق��ا���س��اة كل 
م��ن ���س��ف��ك ال����دم ال��ع��راق��ي ،ك���ل من 
يف  ت�سبب  من  كل  عاما   م��ال  �سرق 
تهاونه  وك����ان  ع��م��ل��ه  يف  ال��ت��ه��اون 
الب��ري��اء يف  دم���اء  ن��زف  �سببا يف 
ال�����س��وارع وال���س��واق وال����وزارات 
،وال��ك��ث��ر وال��ك��ث��ر ، اي���ن   قانون 
حماية ال�سحفيني ؟ الي�س من حقنا 
ون�سف  ع��ام  بعد  كاعالميني  الن 
جمل�س  اع�ساء  مقا�ساة  نطلب  ان 
النواب لتاخرهم يف الت�سديق على 
رئا�سة  نطالب  نحن  ،اذن  القانون 
ال�����وزراء ب��اح��ال��ة   امل��و���س��وع اىل 
النواب  جمل�س  ومقا�ساة  الق�ساء  
قانون  على  الت�سديق  يف  لتاخره 

حماية ال�سحفيني .

االحت��������������اد ال����وط����ن����ي 
حقنا  :م���ن  ال��ك��رد���ش��ت��اين 

......
زنكنة ع�سو  عبد اخلالق  النائب  اما 
قائمة  عن  اخلارجية  العالقات  جلنة 
الكرد�ستاين  قال:  التحالف الوطني 
م���ن ح���ق اع�����س��اء جم��ل�����س ال��ن��واب 
امل��ط��ال��ب��ة مب��ق��ا���س��اة ج��ري��دة امل��دى 
لتخلو   ، كلمات  ا�ستخدم  املقال  لن 
والتعري�س  والتحقر  اله��ان��ة  م��ن 
بالع�ساء املمثلني احلقيقيني لل�سعب 
عليها  ح�سل  التي  المتيازات  ،اي��ن 
،كل  ال�سفر  ج���واز  ه��ي  ه��ل  ال��ن��واب 
الوزراء  رئا�سة  مكتب  يف  يعمل  من 
ووزارة   ، اجل��م��ه��وري��ة  ورئ���ا����س���ة 
اخلارجية والوكالء واملدراء ميلكون 
اعطونا  ،ه���ل  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا  ج����وازا 
ق�سورا على النهر ام بيوتا ام �سققا 
نواب  وه��ن��اك  ه��ذه  ام��ت��ي��ازات  ؟اي 
ار�س  يف  واح���دا  ���س��را  ميلكون  ل 
العراق ،ملاذا قامت الدنيا ملنح اع�ساء 
جوازات  وعوائلهم  النواب  جمل�س 
الكاتب مبا  ا�ساء  دبلوما�سية. عندما 
لالع�ساء  وحتقر  ت�سهر  من  ن�سره 
املدى  جريدة  يف  املن�سورة  مبقالته 
مقا�ساة  كاع�ساء  حقنا  من  كان  اذن 

ال�سحيفة قانونيا .

قرار غر �شائب
ي��ق��ول ع��ب��د ال��ك��رمي حم��م��د   رئي�س 
حت��ري��ر ج��ري��دة ال��ع��دال��ة ،ان م��ا قام 
باملطالبة  النواب  جمل�س  اع�ساء  به 

مبقا�ساة جريدة املدى ،هو قرار غر 
حجر  يكون  �سوف  ذل��ك  لن  �سائب 
ع���رثة يف ع��م��ل الع����الم احل���ر الذي 
حق  ،وم���ن  ال��راب��ع��ة  ال�سلطة  مي��ث��ل 
غر  جت��ده  ما  تنتقد  ان  �سحيفة  اي 
امل�سلحة  م��ع  يتجاوب  ول  �سحيح 
تعقد  كانت  اجلل�سات  فبينما  العامة 
الع�ساء  ان  اتفاق جند  دون  وترفع 
امتيازات  انف�سهم  منح  على  يتفقون 
وب���الج���م���اع امل��ط��ل��ق ، ف���ه���ذا م���ا ل 
. ملاذا  مل يجمع  ال�سكوت عنه  ميكن 
اإق���رار  على  امل��واف��ق��ة  على  الع�����س��اء 
اذن  فالمر  ال�سحفيني  قانون حماية 
وامنا  م�ساحلهم  حتقيق  ع��ن  بعيد 
ان  يعلمون  ،لن��ه��م  م�ساحلهم  �سد 

العالم هو الرقيب .
�شد املقا�شاة

م�ستقل(:انا  نائب  الفلوجي)  ح�سني 
�سد مقا�ساة �سحيفة املدى  

ال�سلطة  يعتر  الذي  لالعالم  لميكن 
ال�سلطات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اوز  ال��راب��ع��ة 
البع�س  الثالث الوىل، ومع ال�سف 
م���ن و����س���ائ���ل الع������الم ت���رك���ز على 
ال�سلبيات ولتذكر ايجابيات جمل�س 
بالدعوى �سد  يتعلق  النواب، وفيما 
مقا�ساة  ارف�س  فانا  امل��دى  �سحيفة 
علىالطلب  اوقع  ومل  املدى  �سحيفة 
ال���ن���واب بهذا  ب��ع�����س  ق���دم���ه  ال�����ذي 
اخل�سو�س  .لنني اعتقد ان من حق 
العالم ان ينتقد ويقّوم اية موؤ�س�سة 

اأو �سلطة .

حقوق اعالمية
ح�سني اجلبوري )نائب م�ستقل(:من 
حق العالم ان ينتقد اي جهة مق�سرة 

يف اداء واجباتها 
تكتب  �سحيفة  اي  مقا�ساة  لميكن 
راي���ه���ا وان��ت��ق��ده��ا ب���اي ط��ري��ق��ة لن 
الراي  مبداأحرية  على  يعرت�س  ذلك 
ان  الع��الم  حق  ومن  والدميقراطية 
يقيم اداء اي جهة كانت يف احلكومة 
وتقدمي  تادية  يف  مق�سرة  كانت  ،ان 

واجباتها جتاة املواطن.

حرية الراأي
فيما علقت النائبة مي�سون الدملوجي 

على املو�سوع قائلة:
ووجهات  ال���راأي  بحرية  اأوؤم���ن  اأن���ا 

النظر 
مقا�ساة  ع��ل��ى  اوق�����ع  ان  لمي���ك���ن 
ذاته  الوقت  يف  ،لكن  امل��دى  �سحيفة 
اعتقد ب���اأن  امل��ق��ال ك��ان ج��ارح��ا جدا 
.من جهة اخرى لينبغي على جمل�س 
جريدة  على  دعوى  يرفع  ان  النواب 
لننا  فيها  ن�سر  مقال  ب�سبب  امل��دى 
ن��وؤم��ن ب��ح��ري��ة ال�����راأي  وامل���ق���ال يف 

النهاية يعر عن وجهة نظر. 

�شباح زنكنة )�شبكة االعالم العراقي(: 
كاإعالميني نقف مع اجلريدة  وهذا احلدث كاف لت�صريع قوانني حتمي احلريات ال�صحفية  

 عبا�ص العي�شاوي ) مدير قناة الفرات(: 
اننا مع اجلريدة  اعالميا ومن حق املت�صرراللجوء اىل الق�صاء والقانون هو احلد الفا�صل بني االثنني

علي الدراجي )رئي�ص حترير البينة(:
ما ن�صر يف �صحيفة املدى  يقع حتت خيمة  احلرية التي كفلها الد�صتور العراقي

مي�شون الدملوجي )نائبة م�شتقلة(:
اأنـا اأوؤمـن بـحـريـة الـراأي ووجـهـات الـنـظـر املـخـتـلـفـة

عبد الكرمي خطاب)خبر اعالمي يف جمل�ص النّواب(: 
ما ن�صرته جريدة املدى يدخل �صمن العمل احلر لالعالم فلماذا ي�صتاء االأع�صاء من النقد احلر؟

ح�شني الفلوجي) نائب م�شتقل(:
انــا �صـد مـقـا�صـاة �صـحـيـفـة املــدى  

عبد اخلالق زنكنة:
هل اأعطونا ق�صورا على النهر اأم  بيوتا اأم �صققا؟

عبد الكرمي حممد  )رئي�ص حترير جريدة العدالة(: 
قرار جمل�س النّواب غري �صائب 

علي االأديب:
اأي امتيازات هذه التي منحت اىل اأع�صاء جمل�س النواب؟

باهر غايل رئي�ص حترير البيان ) كربالء(: 
نطالب مبقا�صاة اع�صاء جمل�س النواب لتاخرهم يف ت�صريع قانون يكفل حقوق ال�صحفيني

ا�شعد املطري)�شكرتر حترير جملة امل�شهد(: 
ما حدث هو تكميم  لالأفواه وتكتيف لالإعالم

جا�شم داخل رئي�ص حترير جريدة ال�شرق االو�شط العراقية )الب�شرة(: 
يدعون اىل حرّية ال�صحافة والراأي  ، ولكنهم يف ال�صر  يكنون العداء ويثريون التهديد واالبتزاز ويرهبون االعالم.

اآراء �صيا�صية واإعالمية  يف دعوى النّواب 
على جريدة

انفعال اإحدى النائبات يف الربملان العراقي اإزاء مقال ن�شر يف جريدة املدى كان فر�شة لتفريغ 
انفع��ال ت�شخ��م حتت وطاة ال�شغط ال�شعبي العارم واحتجاحه على امتيازات منحه��ا النواب النف�شهم .ونحن يف املدى غر معنيني 
مبثل هذه االثارات وما هو مهم بالن�شبة لنا تقومي االمور ل�شالح بناء جتربة الدولة الدميقراطية وا�شا�شها االعالم احلر ال�شجاع 
،ولي���ص البن��اء على االأخطاء .نع��رف متاما ان جتربة البناء ت�شوبه��ا اخطاء من �شيا�شيني واعالميني اي�ش��ا ،لكن املطلوب هو عدم 
االجن��رار وراء اخلطاأ وال�شع��ي اىل تقوميه . هذا ماجاء بافتتاحية اال�شتاذ فخري كرمي رئي���ص حترير املدى تعليقا على املواقف 
املت�شنج��ة الت��ي �شدرت عن نّواب لل�شعب ومن املفرت���ص ان يكونوا رعاة للدميقراطية والعراق اجلدي��د وحرية ابداء الراأي مهما 
كان قا�شي��ا . املدى اج��رت ا�شتطالعا �شمل بع�ص النخب االعالمية واع�شاء من  جمل�ص الن��وّاب  حول رفع دعوى ق�شائية  �شدها ، 
موقعة من قبل جمموعة كبرة من ال�شادة  النواب ،على اثر  ن�شر اجلريدة  مقالة تنتقد اداء اع�شاء املجل�ص طوال االربع �شنوات 
الت��ي ق�شوه��ا حتت قبة الربمل��ان وت�شر اىل حجم االمتي��ازات غر املعقولة التي ح�شل��وا عليها مقابل جه��د الي�شتحق مثل تلك 
االمتيازات . من جهتنا �شنرتك يف هذا اال�شتطالع احلرية الكاملة لطرح اية وجهة نظر حول هذا املو�شوع ، �شواء كانت مع ام �شد 

اجراء بع�ص اأع�شاء جمل�ص النّواب .

ا�شتطالع / اينا�ص طارق

علي االديب مي�سون الدملوجي

جل�سة نيابية �سامتة

ح�سني الفلوجي


