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بغداد/ ب�سري العرجي
و�ضط تاأكيدات بتح�ضن او�ضاع املعتقلني 
يف ال�ض���جون العراقي���ة، اع���رب اجلي�ش 
االمريكي عن ا�ض���تعداده لت�ضليم املدانني 
من روؤو�ش النظام ال�ض���ابق اذا ما طالبت 

احلكومة العراقية بهم.
وقال���ت ع�ض���وة جلن���ة حق���وق االن�ض���ان 
العبو�ض���ي  �ض���ذى  الن���واب  جمل����ش  يف 
يف ت�ض���ريح ل�)امل���دى( ام����ش االح���د ان 
املعتق���ات اليوم حت�ض���نت بكثري مقارنة 
باالوقات ال�ضابقة، وان اللجنة الربملانية 
تتح���رك على الفور حال وجود معلومات 
عن حدوث اية انتهاكات حلقوق االن�ضان 
يف اح���د املعتق���ات، واعرب���ت ع���ن عدم 
الن���زالء  ب���ني  االكتظ���اظ  م���ن  تخوفه���ا 
واملعتقلني عند ت�ضليم اجلانب االمريكي 
للمعتقلني اىل ال�ضلطات العراقية، ب�ضبب 
وج���ود 2000 معتق���ل يف �ض���جن املطار 
التاج���ي،  �ض���جن  يف  اخري���ن  و4000 
وان عملي���ة ت�ض���ليم املعتقل���ني ال ت�ض���بب 
يف  باق���ون  املعتقل���ني  الن  م�ض���اكل  اي���ة 
معتقاتهم وال يتم ترحيلهم اىل �ض���جون 
اخ���رى، ونوه���ت العبو�ض���ي اىل ان م���ن 
�ض���من بنود االتفاقي���ة املوقعة بني بغداد 
ووا�ض���نطن يت���م عر����ش 1500 معتق���ل 
�ض���هريا لغر����ش الب���ت بق�ض���اياهم، لكن 
مع قلة الق�ض���اة امل�ض���وؤولني عن التحقيق 
م���ع  املعتقلني ف���اأن هذا الع���دد انخف�ش، 
وانخف�ض���ت اعداد املفرج عنهم. وتابعت 
العبو�ضي انه �ض���يتم خال الفرتة املقبلة 
عراق���ي  معتق���ل   2000 �ض���راح  اط���اق 
م���ن ا�ض���ل 30 الفا وهو الع���دد االجمايل 

للمعتقلني.
اجلان���ب  اك���د  مت�ض���ل،  �ض���عيد  وعل���ى 

االمريكي ا�ض���تعداده لت�ضليم املدانني من 
روؤو����ش النظ���ام ال�ض���ابق اذا م���ا طالبت 
احلكومة العراقية بهم. ويف الوقت الذي 
ت�ض���تعد في���ه الق���وات االأمريكية لت�ض���ليم 

اىل احلكوم���ة  بالكام���ل  االأمني���ة  امله���ام 
العراقية وتن�ض���حب من العراق ب�ضورة 
كلية يف نهاية عام 2011 ح�ضب االتفاقية 
االمني���ة املربم���ة بني حكومت���ي البلدين، 

اأك���د قائد ل���واء ال�ض���رطة الع�ض���كرية 89 
وامل�ض���وؤول عن معتقلي كروبر والتاجي 
العقيد جون هوي، ان اجلانب االمريكي 
�ضي�ض���لم معتق���ل التاج���ي اىل العراقيني 

�ض���يتم  كم���ا  املقب���ل  اذار  منت�ض���ف  يف 
ت�ض���ليم اجل���زء االكرب من معتق���ل كروبر 
منت�ض���ف متوز الق���ادم. وا�ض���اف هوي 
بح�ض���ب اذاعة العراق احل���ر ان "القوات 

االمريكي���ة اطلق���ت �ض���راح اك���ر من 12 
ال���ف معتقل ع���ام 2009 وفق���ا لاتفاقية 
وان عدد املعتقلني املوجودين حاليا يبلغ 
اكر من خم�ض���ة االف معتقل. وعن تردد 

انباء عن اطاق �ض���راح م���ا يعرف بزعيم 
ع�ض���ائب احلق قي����ش اخلزعل���ي بعد ان 
ت�ض���لمته احلكومة العراقية م���ن القوات 
االمريكي���ة اك���د ه���وي انه���م يحرتم���ون 
قرارات احلكومة، واأن هذا �ض���اأن خا�ش 
بها، الفتا اىل انهم يعملون وفق منهجني 
االول ه���و اط���اق �ض���راح االبري���اء م���ن 
املعتقل���ني واالخر ه���و ت�ض���ليم املعتقلني 

الذين تطالب بهم احلكومة.
وي�ضار اىل ان عملية ت�ضليم املعتقلني من 
الق���وات االمريكي���ة اىل اجلانب العراقي 
االمني���ة  االتفاقي���ة  بن���ود  �ض���من  تاأت���ي 
املوقعة بني رئي�ش الوزراء نوري املالكي 
والرئي�ش االمريكي اال�ضبق جورج بو�ش 

بداية العام املا�ضي.
ح���ول  �ض���وؤال  عل���ى  رده  معر����ش  ويف 
ملطال���ب  االمريكي���ة  الق���وات  ا�ض���تجابة 
احلكوم���ة بت�ض���لم املدان���ني م���ن روؤو�ش 
النظام ال�ض���ابق كي تنفذ بحقهم االحكام 
ال�ض���ادرة عن املحكمة اجلنائية العراقية 
العلي���ا ومنه���م علي ح�ض���ن املجي���د الذي 
ادين موؤخرا يف ق�ض���ية حلبجة، اأكد قائد 
ل���واء ال�ض���رطة الع�ض���كرية 89 ان هنالك 
برناجما لت�ض���ليم كاف���ة املعتقلني من هذا 
الط���راز اىل احلكومة وانهم م�ض���تعدون 
لت�ض���ليم ه���وؤالء ح���ال مطالب���ة احلكومة 

بهم.
وال�ض���جون  املعتق���ات  وبخ�ض���و�ش 
اي�ض���ا ويف وقت طالب في���ه نائب رئي�ش 
باج���راء  الها�ض���مي  ط���ارق  اجلمهوري���ة 
حتقيقات حول وجود �ض���جون �ضرية يف 
العراق، نفى العقيد جون هوي ان تكون 
لديه���م اية معلومات حول هكذا �ض���جون 

على حد تعلق االمر بوزارة العدل. 

م�سوؤول اأمريكي: �سن�سلم ال�سجناء املدانني اإىل بغداد اإذا طالبت بهم

(: حت�سن اأو�ساع املعتقلني مقارنة بالفرتة ال�سابقة جلنة برملانية لـ )

لندن/ وكالت   
ان  االح��د  ع��دده��ا  يف  انديبندنت"  "ذي  �ضحيفة  نقلت 
العراق  حل��رب  التح�ضري  يف  �ضاركا  �ضابقني  حماميني 
من جانب القوات الربيطانية �ضي�ضهدان يوم غد الثاثاء 
احلرب  هذه  يعتربان  انهما  املعنية  التحقيق  جلنة  امام 

قانونية". "غري 
وزارة  م�ضت�ضاري  اب��رز  اح��د  وود،  مايكل  و�ضيو�ضح 
اليزابيث  وم�ضاعدته  ان���ذاك،  الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة 
العراق،  ا�ضتقالت قبل حرب   التي كانت  ويلمزهور�ضت 
انهما مل يكونا الوحيدين اللذين �ضاورتهما �ضكوك حول 

مربرات العملية التي هدفت اىل االطاحة بنظام �ضدام.
الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  "اخطرا"  امل��ح��ام��ي��ان  وك����ان 
"غري قانوين" وفق القواعد  "بو�ضوح" بان هذا العمل 
الدولية. واكدت ا�ضبوعية )ذي اوبزرفر( ان وود �ضيقول 
امام جلنة التحقيق ان هذه احلرب كانت "غري قانونية" 
يف غياب قرار ثان من جمل�ش االمن الدويل ي�ضمح علنا 

با�ضتخدام القوة يف العراق. 
لكن امل�ضت�ضار االول للخارجية الربيطانية انذاك املدعي 
العملية  على  واف��ق  كان  غولد�ضميث  بيرت  اللورد  العام 
املتحدة  لامم  ق��رار  غطاء  حتت  الربيطانية  الع�ضكرية 

�ضدر يف ت�ضرين الثاين 2002. 
غولد�ضميث  ���ض��ه��ادة  اىل  �ضيلكوت  جلنة  و�ضت�ضتمع 

االربعاء املقبل.
اأن  �ضبق  ان��ه  االل��ك��رتوين  اجل��ري��دة  ملوقع  تقرير  وذك��ر 
اأجريت حتقيقات كثرية يف ملف حرب العراق )مبا فيها 
الغزو  عملية  اأن  االأ�ضبوع  ه��ذا  اعترب  هولندي  حتقيق 
كانت غري �ضرعية(، وقد بداأت جميعها منذ فرتة طويلة 
التحقيق  اأن  اعتبار  اإىل  النا�ش  معظم  دفعت  درجة  اإىل 
با  �ضيكون  �ضيلكوت،  جون  بقيادة  االأخري،  الربيطاين 
جدوى. ويف الواقع، كان التحقيق مفيدًا حتى االآن، لكن 
االأمر ال يعود باأي �ضكل اإىل تزايد �ضراحة بع�ش اجلنود 

واجلوا�ضي�ش والدبلوما�ضيني منذ تقاعدهم. 
يف 12 كانون الثاين، ا�ضتجوبت جلنة جون �ضيلكوت، 
با�ضم  متحدت  اأب��رز  �ضابقًا  ك��ان  ال��ذي  كامبيل  اآال�ضتري 

احلكومة وامل�ضوؤول االأول عن تربير اأفعالها. 
كانت �ضهادته مبنزلة ح�ضة تدريبية مهمة ت�ضبق الظهور 

الو�ضيك لل�ضاهد الرئي�ضي: رئي�ضه ال�ضابق توين بلري.
وقال:  ق�ضية احلرب.  بناء وترويج  كامبيل يف  و�ضاعد 
دمار  اأ�ضلحة  ميلك  يكن  مل  �ضدام  اإن  فعليًا  اأحد  يقل  "مل 

�ضامل". 
اإنه اأمر �ضحيح، لقد اأدى �ضجل �ضدام احلافل يف ت�ضنيع 
االأمم  يف  املفت�ضني  وحد�ش  مماثلة،  اأ�ضلحة  وا�ضتعمال 
اإزعاجهم  عن  يتوقف  مل  الدكتاتور  اأن  وواق��ع  املتحدة، 
باأنه  االإيحاء  اإىل  النهاية،  والت�ضرف وكاأنه مذنب حتى 

اليزال يحتفظ ببع�ش اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل. لكن اأنواع 
االأ�ضلحة كثرية، التزال االأ�ضلحة النووية حتى االآن على 
اأن  تبنينّ  وقد  الرعب،  تثري  التي  االأ�ضلحة  اأن��واع  راأ���ش 
للتاأكيد  املتحدة  والواليات  بريطانيا  قدمتها  التي  االأدلة 
على اأن �ضدام كان ين�ضط ل�ضنع قنبلة نووية خال وقت 
ق�ضري مل تكن �ضحيحة. حني �ضيخ�ضع بلري لا�ضتجواب 
ز  يركنّ اأن  يجب  ال�ضامل،  ال��دم��ار  اأ�ضلحة  م�ضاألة  ح��ول 
وحتديدًا  النووية،  االأ�ضلحة  على  وزم���اوؤه  �ضيلكوت 
ر هذا النوع من  على اإعان احلكومة باأن �ضدام قد يطونّ

االأ�ضلحة "يف غ�ضون �ضنة اأو �ضنتني". 
البد من اإجراء حتقيق اأو�ضع يف هذه االدعاءات النووية 
"خطريًا  ال��ع��راق  تهديد  اع��ت��ب��ار  اإىل  بلري  دف��ع��ت  ال��ت��ي 

وو�ضيكًا".
ويجب الرتكيز يف املقام الثاين على �ضبب تغيري اأجهزة 

املخابرات. 
والدقيقة،  ب�"ال�ضاملة،  امل��خ��اب��رات  تلك  بلري  و���ض��ف 
الواقع غري كفوؤة وقدمية؛  بينما كانت يف  واملوثوقة"، 
"فوق  ترقى  باأنها  التقريبية  اال�ضتنتاجات  و�ضف  كما 

ال�ضبهات". 
وخال التحقيق، مينّز كامبيل بني تغيري اجُلمل والفقرات 
فعليًا.  املخابرات  اأجهزة  وت�ضكيل  امللفات  يف  ال��واردة 
جمددًا، اإنه اأمر عادل مبا يكفي، وبالتايل، ال نفع بالن�ضبة 

التي وردت  االدع��اءات  اإثبات  التحقيق من حماولة  اإىل 
ال�ضامل. يجب  الدمار  اأ�ضلحة  يف ت�ضريحات بلري حول 
�ضيا�ضة  اأي على  ذلك،  اأدق من  اأمر  اللجنة على  تركز  اأن 
م�ضادر  مع  التعامل  يف  حكومته  اتبعتها  التي  االإهمال 
بها،  حتيط  التي  بال�ضكوك  اعرتافها  وع��دم  ادعاءاتها، 

ونزعتها اإىل املبالغة يف و�ضف االأمور.
طريقة  حول  املمتازة  االأ�ضئلة  من  �ضل�ضلة  اأي�ضًا  توجد 
املثال،  �ضبيل  على  وتداعياتها.  احلرب  خال  الت�ضرف 
ملاذا بدت بع�ش القوات الربيطانية غري مهياأة كليًا لتنفيذ 
يراأ�ضها  ك��ان  التي  املالية  وزارة  عجزت  ومل��اذا  املهمة؟ 
غ����وردون ب����راون، وزي���ر اخل��زان��ة ال��ربي��ط��اين يف تلك 
الفرتة، يف توظيف اأموالها يف االأماكن التي اأ�ضار اإليها 
بلري؟ )لقد ُعذر براون ب�ضكل م�ضبوه عن تقدمي �ضهادته 
بريطانيا(.  يف  املرتقبة  العامة  االنتخابات  انتهاء  حتى 
م�ضاألة تثري  املجال، تربز  االأخرى يف هذا  املخاوف  من 
ا�ضتياًء متزايدًا حول حتديد الوقت ال�ضحيح الذي كلنّف 
فيه بلري القوات الربيطانية بتنفيذ احلرب، وما اإذا كان 
اأعلن اأمورًا اأخرى جلورج بو�ش واجلمهور الربيطاين 

بالتزامن مع ذلك. 
وما الذي دفعه اإىل دخول احلرب من دون احل�ضول على 
�ضمانات كافية توؤكد وجود خطة اأمريكية الإعادة البناء 

بعد احلرب؟

غـدًا.. حماميــان بريطانيـان �سـاركا فـي التح�سري حلرب العراق اأمـام جلنـة �سيلكـوت

اجلزائر/ وكالت
اأعلى هيئة ق�ضائية يف الباد،  قررت املحكمة العليا اجلزائرية، 
حمكمة  اأم��ام  جهاد"  "اأبو  �ضامل  يا�ضر  امل�ضري  حماكمة  اإع���ادة 
حكمت  التي  اجلزائرية  العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ش  يف  اجلنايات 
جماعة  يف  قياديني  برفقة  عامًا   15 بال�ضجن  �ضهور  قبل  عليه 
اىل  وار�ضالهم  م�ضلحني  جتنيد  ال�ضلفية" بتهمة  الدعوة  "حماة 

العراق. 
هت اإليه يف ال�ضابق وهي  ويواجه املتهم الوقائع نف�ضها التي ُوجنّ
"االنتماء اإىل جماعة اإرهابية تن�ضط داخل الباد وخارجها، وعدم 
التبليغ عن اجلماعات االإرهابية ومتوينها ومتويلها، واالإ�ضادة 
املزور". ويعني قرار  االإرهابية، والتزوير وا�ضتعمال  باالأعمال 
املحاكمة جمددًا ولكن  اإعادة  اإجراء عادي،  العليا، وهو  املحكمة 

مع تغيري ت�ضكيلة املحكمة.
م�ضطفى  هما  جزائريان  حماميان  امل�ضري  املتهم  عن  ويرافع   
منت�ضر  امل�ضري  وامل��ح��ام��ي  بومردا�ضي  وح�ضيبة  بو�ضا�ضي 
نقابة  من  ترخي�ش  اإث��ر  قبل  من  املحاكمة  ح�ضر  ال��ذي  ال��زي��ات 

حمامي اجلزائر.
ويفيد امللف الق�ضائي ل� "اأبي جهاد"، املزدوج اجلن�ضية )م�ضرية 
اإنه دخل اإىل اجلزائر يف العام 1993 وعمل تاجر  وجزائرية(، 
اإىل ا�ضترياد وتوزيع االأدوي��ة والتجهيزات  خ��ردوات، ثم انتقل 
ال�ضرقية  ال�ضاحية  يف  ال���وادي  ب��اب  يف  مقيمًا  وك��ان  الطبية، 
تقول  ثروة  �ضققًا وعقارات عدة، وجنى  ا�ضرتى  للعا�ضمة، وقد 
نته من ربط ات�ضاالت مع قيادة جماعة "حماة  اأجهزة االأمن اإنها مكنّ
حمدود"  اإرهابي  "تنظيم  باأنها  تو�ضف  التي  ال�ضلفية"  الدعوة 
جزائريني  "جتنيد  يف  امل�ضاركة  واأي�ضًا  الباد،  غرب  يف  ين�ضط 
اإىل  �ضفرهم  تذاكر  باقتناء  وتكفنّل  العراق،  يف  للقتال  تطوعوا 

دم�ضق، وتكفنّل بهم ماليًا اأي�ضًا حتى و�ضولهم اإىل العراق".
وطالب املحامي امل�ضري منت�ضر الزيات قبل اأيام باإطاق موكله 
اأن  فيها  يزعم  ر�ضالة  اإليه  اأر�ضل  االأخ��ري  اأن  موؤكدًا  �ضامل،  يا�ضر 
اأمه املري�ضة  اأن  زوجتيه اجلزائريتني ال ت�ضتطيعان زيارته كما 

ال تقوى اأي�ضًا على ال�ضفر وزيارته. 
اأ�ضرت  �ضديدة  مظلمة  "اأ�ضابتني  يا�ضر:  عن  نقًا  الزيات  وذكر 
باأهلي واأمي واأوالدي واأوذينا باأذى وباأ�ش �ضديدين ن�ضاأل الله 

الثبات والر�ضا بعد الق�ضاء". 
فكنت  اأبنائها،  اأخل�ش  يقدمه  مما  اأكر  للجزائر  مت  "قدنّ وتابع: 
اأوائل املتربعني اخلوا�ش االأجانب للجزائر �ضعبًا وحكومة  من 
يف الزلزال العظيم عام 2003، وتوجد �ضهادة تدل على ذلك من 

وزارة ال�ضحة هناك".

بغداد/ ال�ضومرية نيوز
تغلي،  التي  القهوة  اإىل  العزاوي  را�ضم  اإمي��ان  تنظر 
يف مطبخها الذي حتكي اأوانيه ومقاعده �ضمت اإميان 
"فكرت  وتقول  نف�ضها،  مع  امل�ضتمر  وحديثها  الدائم 
باال�ضتقال يف �ضكني، بعد اأن فكر اإخوتي ببيع البيت 

الذي تركه اأبي لنا بعد وفاته".
على  تقف  وهي  �ضنة(،   46( العزاوي  اإميان  وت�ضيف 
مكتبة  اإىل  حت��ول  ال��ذي  غرفتها  م��ن  االأي�ضر  اجل��ان��ب 
و�ضط  ال��ك��رادة  منطقة  يف  وامل��ج��ات،  بالكتب  مليئة 
"ظلم املجتمع يطاردين حلد االآن، حتى يف  بغداد، اأن 
بال�ضفر  اأحيانا  اأفكر  لذلك  وح��دي،  اأعي�ش  الين  العمل 

واالإقامة خارج العراق".
املراأة  رابطة  يف  الع�ضوة  ال��ع��زاوي  اإمي��ان  وتن�ضح 
العراقية واملوظفة يف اإحدى ال�ضركات االأهلية، املراأة 
اجل  اأهلها من  عليها  "يرتدد  بان  لوحدها  ت�ضكن  التي 
اأن تكون يف ماأمن من نظرة املجتمع لها، كما اأن عليها 
مع  حتى  عاقاتها  وحت��دي��د  مبكر  وق��ت  يف  ال��ع��ودة 
الفتيات من اأجل احلفاظ على هدوء املكان وطبيعته". 
فر�ش  فيها  ت�ضكن  التي  العمارة  "�ضاحب  اأن  وتوؤكد 
ان  يعني  العزاب،  ال�ضباب  �ضكن  عدم  ال�ضاكنني  على 
ال�ضاكنني كلهم من العائات". مل يغب عن اإميان ح�ش 
الدعابة اإذ تقول "اأمر جيد اأن تكتبوا عني، رمبا يتعرف 
�ضخ�ش علينّ من خال كتابتكم لهذا التقرير، ويعتربين 

منا�ضلة ويتقدم خلطبتي".
بال�ضكن  املراأة  ا�ضتقال  �ضنة(  ويوؤيد مهند حميد )32 
االن  امل���راأة  الن  به  باأ�ش  ال  "اأمر  ان��ه  ويقول  لوحدها 
ال�ضحيح  بال�ضكل  حياتها  اإدارة  على  ق��ادرة  اأ�ضبحت 

ب�ضابة  تتمتع  التي  العراقية  املراأة  خا�ضة  وال�ضليم، 
يف مواجهة الظروف"، "انه بالرغم  اأن نظرة املجتمع 
قا�ضرة حلد االآن للمراأة ،اإال اأن على املجتمع اأن يحرتم 

قرارها باال�ضتقال بال�ضكن". 
اأن  ال�ضهيل  �ضفية  امل�ضتقلة  النائبة  توؤكد  جانبها،  من 
"الظروف املعي�ضية التي متر بها املراأة العراقية �ضعبة، 
مما ي�ضطرها للخروج والعمل واال�ضتقال مب�ضكنها"، 
م�ضتدركة انه "حتى لو توفر املعيل، اأي احد االأقارب، 
فانه �ضرعان ما يتعر�ش اإىل �ضغط الظروف يف احلياة 
اليومية التي جتعله من�ضغا بتاأمني لقمة اخلبز لعائلته 
فقدت  التي  بقريبته  لاهتمام  جماال  له  يدع  ال  ب�ضكل 

املعيل والزوج".  
"تاأكيد  بال�ضكن  امل���راأة  ا�ضتقال  اأن  ال�ضهيل  وت��رى 
ال�ضتقالية العائلة، من جهة واالعتماد على النف�ش من 
اأمر يجب  امل��راأة وهو  اأخ��رى، واإب��راز ل�ضخ�ضية  جهة 

الت�ضجيع عليه وعدم كبته". 
املوظفات  من  كبريا  ع��ددا  "هناك  اأن  ال�ضهيل  وتبني 
عن  بعيدات  ي�ضكن  لكنهن  املتزوجات،  غري  والفتيات 
من  الباد  لها  تعر�ضت  التي  االأم���ور  ب�ضبب  اأ�ضرهن 
ت�ضتقل  اأن  الطبيعي  من  ف��اأن  بالتايل  ون��زوح،  تهجري 
يف  اال�ضتمرار  على  التاأكيد  اجل  من  مب�ضكنها  الفتاة 

طموحاتها يف احلياة".
يف  املدين  املجتمع  منظمات  مكتب  رئي�ضة  توؤكد  فيما 
العراق فائزة العبيدي، اأن "اآخر اإح�ضائية دولية ت�ضري 
مايني   3 اإىل  و�ضل  العراق  يف  االأرام���ل  ع��دد  اأن  اإىل 

و16 األف اأرملة". 
"توجيه املراأة اإىل ال�ضكن مبفردها نوع  لكن تقول اإن 

من االنفتاح ال اأمتناه"، مو�ضحة اأن ما تتمناه للمراأة 
هو "حرية الفكر والدفاع عن حقوق املراأة املعنفة التي 
ا�ضتقالية  لي�ش  ال�ضائعة  فاحلالة  الظلم،  عليها  يقع 
الن�ضاء بال�ضكن، بل ا�ضطرار العديد منهن لل�ضكن يف 
�ضلة  جتمعها  التي  العائات  من  عدد  مع  واح��د  منزل 
القرابة ب�ضبب العوز واأزمة ال�ضكن، وما يفرزه و�ضع 

كهذا من اأزمات".
اأما الطالبة اجلامعية نريان علي فو�ضفت املراأة املطالبة 
بحق ال�ضكن امل�ضتقل "باملتهورة"، الن املجتمع العراقي 
املراأة مما  لطبيعة حرية  الفهم  "م�ضتوى  اإىل  مل ي�ضل 
االآخرين،  من  واال�ضتغال  لاتهامات  عر�ضة  يدعها 
وهذا اأمر ال تر�ضاه املراأة احلكيمة والعاقلة"، بح�ضب 

تعبريها.
وت�ضاركها زميلتها ملى م�ضعب بالقول اإن "اال�ضتقالية 
امل�ضتقل  بال�ضكن  تفكر  التي  الفتاة  لكن  جميل،  �ضيء 
عندما  خ�ضو�ضا  املعا�ش  ال��واق��ع  على  التمرد  ت��ري��د  
ت�ضل اإىل �ضن الن�ضج  ب�ضكل يدفعها اىل الت�ضاوؤل ملاذا 
ي�ضمح للرجل باال�ضتقالية وال ي�ضمح للمراأة مبمار�ضة 
هذا الفعل اأو ذاك". وتتابع ملى بالقول "اإن الكثري من 
الفتيات يتاأثرن بحياة الغرب يف كثري من االأمور التي 
مغلوط"،  اأم��ر  هو  االإع��ام  و�ضائل  يف  االآن  ن�ضاهدها 
يف  بها  �ضيحل  م��اذا  تفكر  ال  "الفتاة  ب��اأن  ذل��ك  معللة 
جمتمع مل ي�ضل بعد حتى االإقرار بحقها باختيار �ضريك 

يف الزواج فكيف باختيار منط حياة بدون زواج".
اأما املدر�ضة كوثر �ضاكر فرتى اأن تاأثري بع�ش من رجال 
الدين على عقول الن�ضاء، "وقراءاتهم اخلاطئة للدين"، 
"ت�ضبب يف تقوقع املراأة وتراجعها  بح�ضب تو�ضيفها 

امل�ضروع يف �ضكن م�ضتقل، يف  وعدم مطالبتها بحقها 
�ضابقا  الرجال  ي�ضغلها  مهمات  ت�ضغل  اليوم  اأنها  حني 
العمل"،  جماالت  وكافة  والطب  وال�ضحافة  العلم  يف 
على حد تعبريها. وتف�ضر رف�ش املجتمع ل�ضكن املراأة 
الهيمنة على  "جت�ضيد لرغبة الرجال يف  باأنه  لوحدها 
يف  ال��ي��وم  �ضانها  وع��ل��و  تعلمها  م��ن  وغريتهم  امل���راأة 

جماالت عدة".
بنات  ل��ث��اث  واأب  م��وظ��ف  حم��ي��ي  ���ض��ف��اء  ي���رى  فيما 
يف  مب��ف��رده��ا  ال�ضكن  اإىل  ت��ل��ج��اأ  م��ن  اأن  ج��ام��ع��ي��ات، 
العراق "�ضتتعر�ش النتقادات واتهامات مت�ش اأخاقها 
التي  اخلطرة  االأمنية  الظروف  اإىل  اإ�ضافة  و�ضرفها، 
مناأى  يف  تكون  اأن  ت�ضمن  ال  كونها  تطالها،  اأن  ميكن 
من االعتداء من قبل جهات عدة"، موؤكدا وهو ي�ضتذكر 
ت�ضكن  اأن  بناتي  من  الأي  ا�ضمح  ال  "اأنا  الثاث  بناته 
لوحدها". من جانبها تقول الباحثة االجتماعية رافدة 
متتعت  التي  حقوقها  فقدت  العراقية  امل��راأة  اإن  العزي 
بها يف ظل العهود واحلكومات ال�ضابقة، وخا�ضة تلك 
احلقوق الب�ضيطة التي منحتها لها ثورة متوز 1958 

ومنها التمتع ب�ضكنها امل�ضتقل". 
وتتابع اأن هناك "تراجعا عن م�ضاركة املراأة يف احلياة 
الوظيفية واخلدمة العامة والن�ضاط االقت�ضادي، فيما 
هناك تبعية املراأة املتزايدة للرجل �ضواء كان اأخا اأو اأبا 
اأو زوجا، وحتى ابن العم اأو اخلال مما يجعل احلديث 

عن حرية املراأة با�ضتقالية ال�ضكن اأمرا غري واقعي".
"الله  اأن  الدين كاظم جواد املو�ضوي،  فيما يرى رجل 
كفل للمراأة حق التمتع بحريتها كاملة واأعطاها الكثري 
بها،  كلفت  التي  ال��واج��ب��ات  اإىل  اإ�ضافة  احل��ق��وق  م��ن 

جتيز  التي  ال�ضماوية  الت�ضريعات  من  الكثري  فهناك 
للمراأة حرية ا�ضتقالها بال�ضكن". 

هذه  ظل  ويف  العراقية  "املراأة  ان  املو�ضوي  وي�ضيف 
اأ�ضبحت  القاهرة،  واالقت�ضادية  االجتماعية  الظروف 
اأخرى  واأم��ور  وم�ضكنها  باآرائها  اال�ضتقال  ت�ضتطيع 
اإن  بالقول  ي�ضتدرك  لكنه  ذلك"،  عليها  يعيب  احد  وال 
بعائلتها  القوي  وارتباطها  العراقية  امل��راأة  "تركيبة 
حتتم  اأم��ور  كلها  املحيطة  االأمنية  والظروف  واأهلها 
وعلى  عليها  حفاظا  ال�ضكن  يف  امل��راأة  ا�ضتقالية  عدم 

�ضمعتها".
ويوؤيد اخلبري القانوين طارق حرب راأي املو�ضوي يف 
اأن الق�ضاء وال�ضرع كفل متتع املراأة بحرية ال�ضكن طاملا 
ويو�ضح  عليها،  للغري  و�ضاية  وال  الر�ضد،  �ضن  بلغت 
ت�ضاء،  ما  تفعل  اأن  لها  الر�ضد  �ضن  امل��راأة  بلغت  "اإذا 
ويرى  والتقاليد".  بالعادات  ت�ضطدم  ال  اأن  �ضريطة 
ال�ضكن يجب  التي ت�ضعى ال�ضتقالية  "املراأة  اأن  حرب 
اأن ت�ضع يف بالها العادات ولي�ش القانون، كون التفرد 
يقدر  ال  التي  امل�ضاريف  من  الكثري  يتطلب  بال�ضكن 
عليها الرجل الذي يخ�ضى يف اغلب االأحيان الظروف 
االأخرى  الظروف  اإىل  اإ�ضافة  واالأمنية،  االقت�ضادية 

فكيف باملراأة وهي وحيدة".
ويلفت حرب اإىل اأن هذه الظاهرة حتى لو كانت مقبولة 
يف  مقبولة  غري  فاإنها  العراقية،  املحافظات  مركز  يف 
مرجحا  واجلبل"،  والهور  والقرية  والناحية  الق�ضاء 
�ضريك  اختيار  يف  امل��راأة  حرية  يجيز  "قد  املجتمع  اأن 
ا�ضتقاليتها  يرف�ش  لكنه  ال�ضفر،  يف  وحقها  حياتها 

بال�ضكن".

ولكن واملجربات..  للنا�سطات  مطلب  العراق  يف  مبفردهن  الن�ساء  �سكن 

اجلزائر ت�ستاأنف حماكمة 
م�سري بتهمة ت�سفري 

مقاتلني اإىل العراق

 بغداد/ وكالت
اأكد جو بايدن نائب الرئي�ش االأمريكي 
االأ�ضبوع  �ضت�ضتاأنف  العدل  اإن وزارة 
باإ�ضقاط  احت���ادي  قا�ش  ق��رار  املقبل 
احلرا�ضة  اأف���راد  اإىل  املن�ضوبة  التهم 
ال��ع��ام��ل��ني ب�����ض��رك��ة ب���اك وووت����ر يف 
ح����ادث اإط����اق ن���ار يف ال���ع���راق عام 

.2007
رئي�ش  ل��ق��ائ��ه  ع��ق��ب  ب���اي���دن  وق�����ال 
اجلمهورية جال طالباين "يف الوقت 
ال�ضتقال  كاما  احرتاما  نبدي  ال��ذي 
ن�ضعر  ون��زاه��ت��ه،  االأم��ري��ك��ي  الق�ضاء 
اإ�ضقاط  القا�ضي  لقرار  االأم��ل  بخيبة 

الئحة االتهام".
اأواخر  اأمريكي  فيدرايل  حاكم  وق��رر 
موظفني  خم�ضة  تربئة  املا�ضي  العام 

ووتر" بعد  "باك  �ضركة  يف  �ضابقني 
�ضاحة  يف  عراقيا   14 بقتل  اتهامهم 
ال��ن�����ض��ور و���ض��ط ب���غ���داد يف اأي��ل��ول 
اخلارجية  لوزارة  مهمة  خال   2007
القا�ضي  ق����رار  وع��ق��ب  االأم��ري��ك��ي��ة. 
العراقية  االمريكي ا�ضدرت احلكومة 
بانها  وتعهدت  غا�ضبة  بيانات  ع��دة 
لرفع  وح��زم  بقوة  "العمل  �ضتوا�ضل 

دعوى ق�ضائية".
وب������داأت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة جمع 
توقيعات من اأجل رفع دعوى ق�ضائية 
بهدف  املت�ضررين،  عن  نيابة  مدنية 
من  لعدد  تعوي�ضات  على  احل�ضول 
احلكومة  و����ض���ددت  احل�����االت.  ه���ذه 
بالتعوي�ش  ف��ق��ط  ت��ك��ت��ف��ي  ل���ن  اأن���ه���ا 
املتهمني  "حماكمة"  يجب  بل  امل��ادي 

ميثلون  عراقيني  اأ�ضخا�ش  واأي�����ض��ا 
ومرتجمني  اأمريكية  حماماة  مكاتب 
قاموا  كونهم  عراقية  اأمنية  و�ضركة 
ب�"التحايل" عليهم و"اإجبارهم" على 

توقيع اأوراق ال يعلمون م�ضمونها.
اغ��ل��ق��ت بعدما  ق���د  ال��ق�����ض��ي��ة  وك���ان���ت 
اإن  عراقيا  �ضبعني  نحو  حمامو  ق��ال 
موكليهم وافقوا على اتفاق مايل اأُبرَم 
"باك ووتر".  الثاين مع  ت�ضرين  يف 
الذي  املحاماة  مكتب  ال�ضحايا  واتهم 
الق�ضية،  ب�"اخلداع" يف  عنهم  ترافع 
اإذا  باأنهم  اأخ��ربوه��م  حماميهم  واأن 
�ضركة  ف��اإن  بالتعوي�ضات  يقبلوا  مل 
"باك ووتر" يف طريقها اإىل االإفا�ش 
اأي  على  ذلك  بعد  يح�ضلوا  لن  واأنهم 

تعوي�ش.
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