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ال�شرطة الربيطانية تعتقل �صاحب ال�شركة امل�ص ّنعة

) :الربملان ي�ستجوب اجلهات امل�س�ؤولة عن �صفقات توريد
م�صادر لـ(
�أجهزة ك�شف املتفجرات
بغداد /ب�شري االعرجي

يلتئم جمل�س النواب اليوم االحد ملناق�شة
ما تبقى من الق�ضايا املطروحة عليه ،ومن
تل ��ك امللف ��ات الت ��ي �سيت ��م فتحه ��ا ،م�س�ألة
ا�ست�ي�راد اجهزة ك�ش ��ف املتفج ��رات التي
اثبت ��ت ع ��دم فاعليته ��ا ،خا�صة م ��ع ورود
انباء عن قي ��ام ال�شرطة الربيطانية بالقاء
القب� ��ض عل ��ى مدي ��ر �شرك ��ة "�إيه ت ��ي �إ�س
�سي" الربيطانية التي و ّردت االجهزة اىل
العراق بتهمة "التزوير واخلداع".
وق ��ال ع�ض ��ور جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع يف
جمل�س النواب عبد الكرمي ال�سامرائي يف
ت�صريح لـ(امل ��دى) ام�س ال�سبت :ان هناك
اجتماع� � ًا �سيعق ��د ي ��وم االح ��د ،و�سنطلب
خالل ��ه املزيد م ��ن املعلوم ��ات ع ��ن م�س�ألة
اعتقال ال�سلطات الربيطانية ملدير ال�شركة
امل�صنعة الجه ��زة ك�شف املتفج ��رات ،وقد
يتم ا�ستدعاء امل�س�ؤولني عن عملية توريد
هذه االجهزة لال�ستفهام عن كيفية التعاقد
ال�ستريادها.
وكان املتحدث با�س ��م ال�شرطة الربيطانية
ق ��د ق ��ال �أن ��ه مت توقي ��ف جي ��م ماكورميك
( 53عام� � ًا) مدير عام �شرك ��ة "�إيه تي �إ�س
�س ��ي" يف مقاطع ��ة �سومري�س ��ت و�أخ�ضع
للتحقيق ب�سبب اكت�شاف غ�ش وخداع يف
روج بها جلهاز الك�شف عن
الطريقة الت ��ي ّ
املتفجرات ال ��ذي تنتج ��ه ال�شركة ويحمل
ا�سم "�إيه دي �إي  ."651و�أوردت �صحيفة
"التامي ��ز" يف خ�ب�ر ظه ��ر عل ��ى موقعها
الإلك�ت�روين �أن ماكورميك و�صف اجلهاز
يف مقابل ��ة خا�صة �أجرته ��ا معه ال�صحيفة
يف ت�شرين الثاين املا�ض ��ي على �أنه يعمل
بطريقة ب�سيطة ج ��د ًا �أ�سهل من "الأجهزة
الت ��ي ت�ستعم ��ل يف الك�ش ��ف ع ��ن املياه".
وقالت ال�صحيفة ان ماكورميك هو �ضابط
�ساب ��ق يف ال�شرط ��ة الربيطاني ��ة و�أنت ��ج
اجله ��از بنف�س ��ه ،رغ ��م ع ��دم ح�صوله على
ثقافة علمية عالية .وا�ضافت ال�صحيفة ان
عملي ��ة االعتقال جاءت اي�ضا بعد �شكاوى
عدي ��دة م ��ن احلكوم ��ة العراقية ع ��ن عدم
جناعة ه ��ذا النوع م ��ن الأجه ��زة وف�شلها
يف الك�ش ��ف ع ��ن املتفج ��رات الت ��ي متكن
زارعوها م ��ن �إدخاله ��ا �إىل مناطق عديدة
يف بغ ��داد ومدن عراقية �أخ ��رى ،من دون
�أي عناء ،و�إحداث تفجريات �أودت بحياة

ت�سا�ؤالت عن جدوى اجهزة ك�شف املتفجرات بال فاعلية�( ..أ.ف.ب)
الع�شرات من الأبرياء ،رغم وجود �أجهزة
الك�ش ��ف ع ��ن املتفج ��رات الت ��ي ا�شرتته ��ا
احلكوم ��ة العراقي ��ة بكمي ��ات كب�ي�رة م ��ن
�شركة "�إيه تي �إ�س �سي".
وا�ض ��اف ال�سامرائ ��ي ان ��ه مت ت�شخي� ��ص
ع ��دم فاعلية اجه ��زة ك�ش ��ف املتفجرات او
م ��ا ت�سم ��ى بـ(ال�سون ��ار) وك�ث�رة عطالتها
عن ��د ا�ست�ضافتن ��ا لل ��وزراء االمني�ي�ن
يف اوق ��ات �سابق ��ة ،لك ��ن اري ��د ان اط ��رح
�س� ��ؤاال� :ألي� ��س غريب ��ا ان يتبن ��ى اجلانب
الربيط ��اين مو�ضوع ع ��دم فاعلية اجهزة
ك�ش ��ف املتفج ��رات املر�سل ��ة اىل الع ��راق،

فيم ��ا احلكوم ��ة العراقية �ساكت ��ة عن هذا
املو�ض ��وع واالمر يخ�صها ب�شكل تام؟ ،لذا
ادعو احلكومة اىل �سرعة التحرك لت�شكيل
جلن ��ة ملتابعة ومعاجل ��ة امل�س�أل ��ة واجراء
حتقي ��ق به ��ذا اخل�صو� ��ص ومقا�ض ��اة
املق�صرين.
ويع ��اين العراقي ��ون من ك�ث�رة الزحامات
التي ت�سببها ال�سيطرات االمنية التي تقوم
بالتفتي� ��ش ع�ب�ر اجهزة ك�ش ��ف املتفجرات
ع ��ن املركب ��ات امللغم ��ة ،ولكنه ��ا مل تنجح
يف احل ��د م ��ن عملي ��ات التفج�ي�ر خا�ص ��ة
عقب ا�ستهداف ع ��دد من الوزارات واملقار

احلكومية منذ �شهر اب املا�ضي عقب اكرث
من �سنة ون�صف عل ��ى اال�ستقرار الن�سبي
لالمن .ويف هذا ال�صدد يقول ع�ضو جلنة
االمن والدفاع الربملاني ��ة فرياد رواندزي
يف ت�صريح لـ(امل ��دى) :ال ميكن الي جهاز
ك�شف متفج ��رات ان يوقف التفجريات ما
مل تتوافر املعلومة اال�ستخبارية والتغلغل
داخ ��ل اجلماع ��ات االرهابي ��ة ال�ستهدافها
ومعرف ��ة خططها قب ��ل التنفي ��ذ ،فاجلانب
اال�ستخب ��اري مه ��م يف التقليل من خماطر
اجلماع ��ات امل�سلح ��ة ،وبالت ��ايل �ستك ��ون
املعلوم ��ة اال�ستخباري ��ة �سالح ��ا فعاال يف

الك�شف عن املتفجرات وع�صابات القاعدة
قب ��ل �ش ��ن اي اعت ��داء .وب�ش� ��أن دور جلنة
االمن الربملانية يف عمليات التعاقد ل�شراء
اجه ��زة ك�ش ��ف املتفجرات ق ��ال رواندزي:
مل نكن �ضمن جل ��ان التعاقد ،فلجنة االمن
والدفاع مبجل�س النواب يخت�ص عملها يف
الرقاب ��ة واملتابع ��ة ،واذا ظهر اي خلل يف
العقود ،فاننا �سنتاب ��ع تفا�صيلها ومكامن
اخللل التخاذ االجراءات الالزمة.
ويت�ض ��ح �أن �صاح ��ب ال�شرك ��ة جي ��م
ماكورمي ��ك ،الذي على ما يبدو ا�ستفاد من
ما�ضي ��ه كرجل �أم ��ن ،متكن م ��ن بيع كمية

ت�ص ��ل �إىل ب�ضع ��ة �آالف من اجله ��از الذي
تنتج ��ه �شركت ��ه �إىل احلكوم ��ة العراقي ��ة
يف �صفق ��ة و�صلت قيمته ��ا �إىل  85مليون
دوالر ،فيم ��ا ذك ��ر م�ص ��در �أمن ��ي �أن ثم ��ن
اجله ��از الواحد ،الذي ي�شبه دمية من دمى
الأطفال ،يعادل ثمن �سيارة فاخرة جديدة،
فيم ��ا ق ��ال م�ص ��در �آخ ��ر ان ثم ��ن اجله ��از
الواح ��د ي�ص ��ل �إىل � 60أل ��ف دوالر ،و�أن
الثمن ت�ضخم ب�سب ��ب العموالت اجلانبية
الت ��ي دفعه ��ا ماكورميك لتمري ��ر ال�صفقة.
ونقلت �صحيف ��ة "التاميز" عن ماكورميك
�أن �شركت ��ه جنحت يف عق ��د �صفقات لبيع
اجلهاز لع ��دد من ال ��دول منه ��ا ال�سعودية
والهن ��د وهونغ كونغ ،غ�ي�ر �أن ال�صحيفة
�أ�ش ��ارت �إىل �أن ال�شرك ��ة مل تنجح يف بيع
حتى ولو جهاز واحـد لأي دولة غربية.
بدورها �سلمت احلكومة العراقية الأجهزة
الت ��ي ا�شرتته ��ا لك ��ي ت�ستخدم م ��ن جانب
اجلي�ش وال�شرطة يف العراق .ومت تزويد
احلواج ��ز الأمني ��ة على الط ��رق ،وخا�صة
يف قلب بغداد والطرق امل�ؤدية �إىل املنطقة
اخل�ض ��راء بال ��ذات ،به ��ذه الأجه ��زة التي
ت�ستخدم يف تفتي�ش املواطنني وال�سيارات
العابرة ملنع تهريب املتفجرات واحليلولة
دون تنفي ��ذ االنفج ��ارات به ��دف خلق جو
من الفو�ضى يف البلد.
وي�ش ��ار �إىل �أن املئ ��ات م ��ن العراقي�ي�ن
الأبري ��اء القوا حتفهم يف الأ�شهر الأخرية
ومل تتمك ��ن �أجه ��زة الك�ش ��ف الت ��ي باعه ��ا
ماكورميك للحكوم ��ة العراقية من الك�شف
ع ��ن املتفج ��رات الت ��ي �أدت �إىل مقتله ��م.
وي�أت ��ي توقي ��ف ماكورمي ��ك عل ��ى �أث ��ر
ال�ضج ��ة الت ��ي �أثاره ��ا ن ��واب يف الربملان
العراق ��ي طالبوا بتحقيق يف كيفية دخول
املتفج ��رات �إىل املناط ��ق املحرو�سة ،رغم
وج ��ود �أجه ��زة الك�ش ��ف ع ��ن املتفجرات،
خا�صة بع ��د التفج�ي�رات الت ��ي ا�ستهدفت
مب ��اين حكومية يف ت�شرين االول املا�ضي
و�أودت بحي ��اة � 155شخ�ص� � ًا .ودع ��ا
الربملان احلكوم ��ة للتحقيق ب�شكل خا�ص
يف نوعي ��ة الأجهزة التي باعها ماكورميك
له ��ا ،خا�ص ��ة بع ��د �أن �ش ��كك اجل�ن�رال
الأمريك ��ي ريت�ش ��ارد رويي ال ��ذي ي�شرف
على تدري ��ب ال�شرطة العـراقية يف جناعة
اجله ��از الربيط ��اين ال�صن ��ع ،بالإ�ضاف ��ة

الرباط تالحق نا�شطني يجندون مغاربة للقيام بعمليات �إرهابية

ارتفاع معدل املالحقات القانونية �ضد
الإعالميني

وا�شنطن «راقبت» اليمن باعتبارها ّ
م�صدرة للم�سلحني �إىل العراق
بغداد /وكاالت

�أعلن قائد القيادة الع�سكرية املركزية الأمريكية اجلرنال
ديفيد برتايو�س �أن بروز اليمن كاحدى قواعد القاعدة
لي�س مفاجئا ب���ص��ورة ت��ام��ة ،ب��ل ه��ي اح ��دى ال��دول
التي راقبتها وا�شنطن باعتبارها م�صدر ًا للم�شاركني
االجانب يف او�ضاع العراق .وقال خالل ندوة مبركز
«�سي �إ�س �آي �إ�س» للدرا�سات يف وا�شنطن �إن انظاره
كانت من�صبة على اليمن قبل عامني عندما كان قائدا
للقوات يف العراق قبل �أن يتوىل القيادة الأمريكية
الو�سطى يف نهاية  ،2008م�ضيفا �أن هذا البلد كان
�أحد البلدان التي نراقبها على �أنها م�صدر للم�شاركني
الأجانب يف او�ضاع العراق .ونقل راديو «�سوا» عن
برتايو�س قوله �إنه زار اليمن يف ت�شرين الثاين وكانون
االول  2008فور تعيينه على ر�أ�س القيادة الو�سطى،
و�شدد على �أن بالده عززت عمل اال�ستخبارات ،وهو
ما �سمح بعمليات  17و 24كانون االول التي قامت بها

القوات اليمنية مب�ساندة �أمريكية ،مما �أدى �إىل قتل �أو
�أ�سر ع�شرات من االرهابيني .و�أو�ضح برتايو�س �أن
االقت�صاد ي�شكل «�أحد الأ�سباب التي يتذرع بها بع�ض
الأف���راد م��ن �أج��ل التحول �إىل ال�ت�ط��رف» .م��ن جانب
اخر ،توا�صل ال�سلطات املغربية مالحقة نا�شطني يف
جتنيد مغاربة لقتال ال�ق��وات االمريكية يف العراق
وافغان�ستان .وق��ال م�صدر ق�ضائي يف ت�صريحات
�صحفية ان قا�ضي التحقيق املكلف بق�ضايا الإرهاب
مبحكمة اال�ستئناف ب�سال ا�ستمع� ،إىل �أربعة �أ�شخا�ص
يتابعون يف �إطار قانون مكافحة الإرهاب �ألقي عليهم
القب�ض �ضمن جمموعة تتكون من  37متهما� ،أع�ضاء
يف خلية لتهجري مغاربة �إىل �أفغان�ستان والعراق.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلني تهم «تكوين ع�صابة
�إج��رام�ي��ة لإع ��داد وارت �ك��اب �أف�ع��ال �إره��اب�ي��ة يف �إطار
م�شروع جماعي ي�ه��دف �إىل امل����س اخل�ط�ير بالنظام
ال �ع��ام م��ع ت ��ويل ق �ي��ادة وت���س�ي�ير ال�ع���ص��اب��ة ،وجمع

وتدبري �أموال من �أجل ا�ستخدامها يف �أعمال �إرهابية،
وحتري�ض الغري و�إقناعه بارتكاب �أف�ع��ال �إرهابية،
وع�ق��د اجتماعات عمومية ب��دون ت�صريح م�سبق».
و�أجرى قا�ضي التحقيق باملحكمة ذاتها ،مواجهة بني
�ستة �أ�شخا�ص متابعني يف �إط��ار قانون الإره��اب من
�أج��ل تهم «تكوين ع�صابة �إجرامية لإع��داد وارتكاب
�أفعال �إرهابية يف �إط��ار م�شروع جماعي يهدف �إىل
امل�س اخلطري بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية
بدون ت�صريح م�سبق».
كما طالبت النيابة العامة بنف�س املحكمة �إدان��ة �أفراد
خلية تتكون م��ن  38متهما ين�سب �إليهم ا�ستقطاب
وتهجري مغاربة نحو العراق واجلزائر ،واحلكم عليهم
ب�أحكام ترتاوح بني ثماين و� 30سنة �سجنا نافذا.
ويتابع املتهمون ،الذين يوجد من بينهم �ستة يف حالة
�سراح م�ؤقت ،بتهم «تكوين ع�صابة �إجرامية لإعداد
وارت �ك��اب �أع �م��ال �إره��اب�ي��ة ت�ه��دف �إىل امل����س اخلطري

بالنظام العام ،و�إقناع الغري بارتكاب �أعمال �إرهابية
والتحري�ض على ذلك ،وعقد اجتماعات عمومية بدون
ت�صريح م�سبق ،ومم��ار��س��ة ن�شاط يف جمعية غري
مرخ�ص لها».
وقالت النيابة العامة �أن التهم املن�سوبة �إىل املتهمني
ث��اب �ت��ة يف ح�ق�ه��م ب �ن��اء ع �ل��ى ت �ط��اب��ق ت�صريحاتهم
واع�تراف��ات �ه��م يف جميع م��راح��ل ال�ب�ح��ث التمهيدي
والتحقيق الإع��دادي .و�أ�شارت �إىل �أن اخللية ،التي
«كان لها ارتباط وثيق بتنظيمي القاعدة يف بالد املغرب
الإ�سالمي والقاعدة يف بالد الرافدين ،كانت تهدف �إىل
ا�ستقطاب �أكرب عدد ممكن من املغاربة وتهجريهم نحو
العراق و�أفغان�ستان وباك�ستان».
و�أو� �ض �ح��ت �أن �أف� ��راد اخل�ل�ي��ة ك��ان��وا مق�سمني �إىل
خاليا تتواجد باملغرب وخارجه ،حيث كانت تن�شط
مب��دن العرائ�ش وطنجة ووج��دة �إ�ضافة �إىل دم�شق
و�إ�سطنبول.

مطالبات مبوقف حكومي ودويل ملعاجلة �أو�ضاعهن املعي�شية

ن�ســ��اء الع��راق يواجه��ن التحدي��ات بقوله��ن :كرامتن��ا ه��ي مـ��ا منل��ك
بغداد /مرمي حممد جعفر
اغفل املجتمعان العراقي وال��دويل
م�شكلة ال�ن���س��اء ع�ل��ى ن�ح��و وا�سع
خ�لال ال�ف�ترة ال�ت��ي تلت ع��ام 2003
وت�شكلت عناوين اال�ضطهاد والعنف
�ضد امل��ر�أة موا�ضيع تتعلق بالنزاع
ال�سيا�سي واال�ضطراب االجتماعي
واالمني ،االمر الذي جنم عنه اغفال
متعمد للحالة املرتدية لواقع الن�ساء
يف العراق.
واك��د حمللون �سيا�سيون مراقبون
للو�ضع املحلي ان ال�ن��زاع��ات التي
�سادت الواقع العراقي خلفت انهيارا
يف املنظومتني االجتماعية واخلدمية
خملفة ت�شتتا يف جت�م��ع العائالت
ووقعت الن�ساء ب�شكل خا�ص �ضحايا
لتبعات هذه احل��روب وال�صراعات،
وا�ضافوا يف ت�صريحات لـ(املدى):
ان هذه التحديات ا�ضطرت الن�ساء
يف العراق ملواجهتها والتاقلم معها
لتوفري متطلبات املعي�شة اال�سرية.
وا�شار اىل ان اغلب الن�ساء اللواتي
تعر�ضن حلوادث ا�ستثنائية دخلن يف
دوامة طوارئ �صامتة فر�ضها الو�ضع
االمني اله�ش يف عموم البالد.
ي �� �ش��ار اىل ان رب � ��ات اال�� �س ��ر من
الن�ساء ال�ل��وات��ي تعر�ض ازواجهن
ل�ل�ق�ت��ل ي�ع���ش��ن يف ظ� ��روف �شديدة
الق�ساوة ،كما ا�شتد خ�لال االع��وام
ال���س��اب�ق��ة ا��س�ت�ه��داف ال�ن���س��وة ممن
دخلن اىل معرتك العمل يف دوائر
الدولة وال�شركات وممار�سة العنف
وال �ت �ه��دي��د واخل� �ط ��ف م �ع �ه��ن بتهم
عملهن مع جهات اجنبية او العمل مع
احلكومة ،االمر الذي جعلهن عر�ضة
للتهديد والقتل م��ن قبل اجلماعات
االرهابية امل�سلحة.

ا�سماء فريد تبلغ من العمر  14عاما
ت�سكن يف الب�صرة ت�ساعد امها يف
جمع االك�ي��ا���س ال�ف��ارغ��ة م��ن حمالت
ب�ي��ع امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ل�ت��وف�ير قوت
ا�سرتها اليومي بعد ان فقدت والدها
يف احد اعمال العنف التي دارت بني
م�سلحني والقوات االمريكية .اكدت
لوالدتها انها تعر�ضت اىل التحر�ش
اجلن�سي من قبل ا�صحاب املحال اال
انها اث��رت ال�صمت خوفا من فقدان
لقمة العي�ش.
اما ليلى �سعد 15 /عاما قالت :انها
ت�سكن منطقة البتاويني والتي ت�شهد
اعما ًال م�شبوهة وتكرث فيها احداث
العنف على الرغم من تواجد القوات
االمنية فيها ،ا�شارت اىل ان احوال
ه��ذه املنطقة � �س��اءت ب�شكل مروع
فهي مكتظة بال�سكان وال تتوفر فيها
اخلدمات ال�صحية و�شبكة املجاري
غالبا ما تكون متك�سرة .وافادت انها
وعائلتها املكونة م��ن خم�سة افراد
ارب �ع��ة م�ن�ه��م اط �ف��ال مل يتجاوزوا
االع�� ��وام ال �ع �� �ش��رة ،ا� �ض �ط��روا اىل
ال���س�ك��ن يف ه ��ذه االح��ي��اء الفقرية
ب���س�ب��ب ان �خ �ف��ا���ض اج� ��ور ال�سكن
ف�ي�ه��ا ،ا��ض��اف��ة اىل ك��ون�ه��ا ت��وف��ر لها
والخ��وت�ه��ا العمل يف بيع االطعمة
ال�شعبية واحللويات .وبينت ان هذه
املنطقة �شهدت تغريا كبري يف �سكانها
ال�سابقني نتيجة ملمار�سات العنف
املتوا�صلة والو�ضع ال�سيء نتيجة
النت�شار االوبئة واالمرا�ض واملياة
غري ال�صحية.
وقالت ال�سيدة نور ب�شري 40 /عاما
م��ن اه��ايل مدينة ال�صدر انها تعيل
ث�لاث��ة اب �ن��اء م�ن��ذ مقتل زوج �ه��ا يف
ح��رب اخل�ل�ي��ج ع��ام  ،1991م�ؤكدة

انها توفر كل مدخوالتها لت�ؤمن بقاء
اوالدها يف املدر�سة واملها االكرب يف
تخرجهم وان يتفادوا م��ا م��رت به.
وت�ضيف ليلى ان انعدام االمن ما زال
االثر املدمر ل�سالمة الن�ساء اجل�سدية
وان��ه يقيد حياتهن اليومية اىل حد
كبري كما زاد ب�شدة بفقر الكثريات
م��ن الن�ساء وعائالتهن النهن فقدن
معيلهن نتيجة العنف فوقعن �ضحايا
له.
فيما اع��رب��ت ن��وال ��س��امل 34 /عاما
عن املها يف ان تعمل احلكومة على
حت�سني او�ضاع الن�ساء ممن تعر�ضن
للعنف اال�سري او املجتمعي للنهو�ض
بواقع البالد على اعتبار ان الن�ساء
ت�شكل مان�سبته  %50م��ن املجتمع
العراقي .وقالت :انا من عائلة فقرية
تقدم خلطبتي �شاب فقري وتزوجته
وانا مل ابلغ من العمر اخلم�سة ع�شر
ربيعا ،ا�سكنني غرفة ب�سيطة يف دار
يف حمافظة دي��اىل و�شهدت حياتنا
الزوجية منذ وهلتها االوىل نكبات
عديدة ابتد�أت بتناول زوجي اخلمر
ال��ذي اف�ق��ده فيما بعد عمله م��ا حدا
به اىل اجباري على امتهان الدعارة
وع �ن��دم��ا رف���ض��ت ع�م��د اىل �سجني
يف �� �س ��رداب م�ظ�ل��م يف ب �ي��ت ج��اره
وي�ضع يل اخلبز وامل��اء فقط وبعد
تو�سالتي ب�صاحبة الدار ا�شفقت علي
و�ساعدتني على الهرب والعودة اىل
بغداد .وا�ضافت :جل�أت اىل املحكمة
وح�صلت على التفريق وعمري 17
عاما ولدي طفالن منه ع�شت يف بيت
اهلي عندما تقدم اح��ده��م خلطبتي
ف��واف�ق��ت ف ��ورا ب�سبب �ضعف حال
اهلي اكت�شفت بعد الزواج ان زوجي
يتناول حبوب الهلو�سة واخلمور

وي�ج�بر ول ��دي ع�ل��ى ال�ت���س��ول وكان
يعا�شرين بعد ان ي�ضربني �ضربا
مربحا وي�سمعني كالما يتهمني فية
ب�شريف وعلمت بعدها ان��ه �سبق لة
الزواج اربع مرات .وا�شارت اىل انها
طلبت الطالق من زوجها وتنازلت عن
كل حقوقها مقابل االحتفاظ باوالدها
الثالثة الذين اجنبتهم منه وعادت
اىل دار اهلها ،م��ؤك��دة انها تعتا�ش
حاليا من عمل ولديها اللذين يعمالن
يف غ�سل ال�سيارات ،كما وان زوجها
احتفظ بالبطاقة التموينية ورف�ض
اعطاءها اياها.
وب��رغ��م ت��ده��ور االح� ��وال املعي�شية
الغلب الن�ساء ال�لات��ي ه��ن �ضحايا
اع� �م ��ال ال �ع �ن��ف واالره � � ��اب اال ان
احلكومة مل تقدم امل�ساعدات املالية
الكافية للفئات امل�ست�ضعفة كاالرامل
والن�ساء املعر�ضات للخطر اللواتي
هن بحاجة اىل املعونة االن�سانية.
ام ��ل � �ش��وق��ي 50 /ع��ام��ا :ت �ق��ول مل
امت� �ك ��ن م ��ن احل�����ص��ول ع �ل��ى امل ��اء
ال�ساخن منذ ان ارت�ف��ع �سعر قنينة
الغاز اىل 20000ال��ف دينار عراقي
ال��ذي يعادل اج��ري مل��دة  20ي��وم من
العمل والت��وج��د م��راف��ق �صحية يف
منزيل لكن مالكي امل�صانع القريبة
ي�سمحون لنا با�ستخدام مرافقهم
ال�صحفية .وت�ضيف ان�ن��ي اراه��ن
ان حظرية احليوانات تبدو اف�ضل
بكثري من منزلنا وتقول انني اريد
ت �ق��دمي امل� �ي ��اه ال�ن�ظ�ي�ف��ة وال� �ب ��اردة
الوالدي وال ا�ضطر للت�سول الطعام
يف حقيبة �سفر واري ��د ان اح�صل
ع�ل��ى مهنة وال ا��ض�ط��ر لت�سول الن
كرامتنا ه��ي ك��ل مامنلك .تعيل امل
ارب �ع��ة اط �ف��ال وح�ف�ي��دي��ن م��ن خالل

�إىل اعرتاف متح ��دث �أمريكي ر�سمي ب�أن
الأمريكي�ي�ن �أجروا اختبارات على اجلهاز
الربيط ��اين ووج ��دوا �أن ��ه مل يتمك ��ن من
الك�شف عن �شحنة تزن طن ًا من املتفجرات
كانت معب� ��أة داخل �سيارة �شح ��ن ،ما �أثار
موج ��ة م ��ن ال�سخرية يف و�سائ ��ل الإعالم
العاملي ��ة دفع ��ت املمث ��ل الأمريك ��ي الهزيل
جيم�س راندي ،ال ��ذي كثري ًا ما يظهر على
امل�س ��رح وه ��و ميار� ��س �ألعاب� � ًا �سحري ��ة،
لتوجيه دعوة علنية �إىل ماكورميك حتداه
فيها من �أجل �إثبات �أن جهازه قادر بالفعل
على ك�ش ��ف املتفجرات ،وق ��ال له �إذا جنح
يف �إثـب ��ات ذلك �سيدف ��ع له مكاف� ��أة قيمتها
مليون دوالر.
لكن ماكورميك جتاهل الأمر كلي ًا ،ووا�صلت
�شركت ��ه ت�سويق اجلهاز والرتويج له على
�أنه ق ��ادر على الك�شف عن املتفجرات وعن
�أمور �أخرى ،من �ضمنها اجلثث وال�سموم
واملخ ��درات والع ��اج وفط ��ر الكم� ��أة الذي
ينب ��ت حتت الأر�ض ،وفق ًا للو�صف الوارد
عن اجلهاز يف من�شورات ال�شركة.
وك�شف ماكورميك ل�صحيفة "التاميز" �أن
ال�سلط ��ات ال�سعودي ��ة الت ��ي ا�شرتت كمية
من ه ��ذه الأجه ��زة ا�ستطاع ��ت بوا�سطتها
الك�ش ��ف ع ��ن جث ��ة �أمريك ��ي كان ��ت �آثاره
اختف ��ت ووج ��د مقت ��و ًال يف ال�صح ��راء،
و�أ�ض ��اف �أن ��ه عندم ��ا طل ��ب املزي ��د م ��ن
املعلوم ��ات م ��ن ال�سعودي�ي�ن ح ��ول ه ��ذا
املو�ضوع امتنعوا لأ�سباب �أمنية.
وكان مواطن ��ون عراقي ��ون ا�شتك ��وا م ��ن
�أن الأجه ��زة امل�ستخدم ��ة عل ��ى احلواج ��ز
الأمني ��ة تك�ش ��ف ب ��د ًال من املتفج ��رات عن
م ��واد �أخ ��رى مث ��ل العط ��ور والأدوي ��ة
واملجوهرات وغريها من القطع املعدنية،
م ��ا ا�ضطر الربمل ��ان لتكليف جلن ��ة خا�صة
برئا�س ��ة رئي� ��س جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع
الربملانية هادي العامري لتق�صي احلقائق
ب�ش� ��أن اجله ��از ،بح�سب ال�صحيف ��ة� .إذ ان
املعلوم ��ات عن عق ��م اجله ��از ت�سربت �إىل
�صف ��وف رج ��ال اجلي� ��ش وال�شرط ��ة يف
الع ��راق وب ��د�أت تظه ��ر طواب�ي�ر طويل ��ة
عل ��ى احلواجز الأمنية نتيج ��ة لإجراءات
التدقيق ال�شديدة التي ا�ضطر رجال الأمن
�إىل القي ��ام بها منع� � ًا لت�س ��رب الإرهابيني
واملتفجرات.

بيع ال�ط��وب ال��ذي جت��ده يف اماكن
رم��ي النفايات ويعي�شون يف منزل
م�ؤقت على ار�ض حكومية والت�صلهم
الكهرباء ولي�س لديهم جمار ونتيجة
لذلك ت�ضع امل الثلج يف حقيبة ال�سفر
كثالجة ق��دمي��ة ل��ذل��ك ع��ان��ت اال�سرة
باكملها من نوبات ت�سمم .ون�شرت
اوك�سفام (وه��ي وكالة دولية عاملة
يف العراق مع منظمات غري حكومية
التي تقدم امل�ساعدة للمدنيني على
االر���ض درا��س��ة م�سحية عن الن�ساء
اللواتي تاثرن بالنزاع وميثلن بع�ض
العوائل املعر�ضة للخطر املحدق يف
البالد ،و�ضمت الدرا�سة التي قامت
ب�ه��ا اوك �� �س �ف��ام و��ش��ري�ك�ت�ه��ا جمعية
االم��ل( وه��ي منظمة غ�ير حكومية)
 5حم ��اف� �ظ ��ات .وت �� �ش�ير ال��درا� �س��ة
اىل ان ال�ن���س��اء مل ي�شهدن حت�سنا
يف احل�صول على امل�ي��اة ال�صاحلة
ل�ل���ش��رب يف ال��وق��ت ال� ��ذي حتدثت
فية غالبية الن�ساء على ان عملية
احل�صول على املياة يف عام 2008
مقارنه بعام 2006و 2007ا�صبحت
ا�صعب ا��ض��اف��ة اىل احل���ص��ول على
الكهرباء ا�صبح حتدي ًا اكرب .وت�ؤكد
ال��درا��س��ة ان ارت �ف��اع م�ع��دالت االمن
و�صعوبة الو�ضع االقت�صادي و�سوء
امل�ستوى التعليمي منع امل ��راة من
اك �م��ال تعليمها ول�لا� �س �ب��اب ذاتها
االط �ف��ال م�ن��ذ ع��ام  2003وم��ع بدء
حت�سن الو�ضع االم�ن��ي ب��د�أ االوالد
ب ��ال� �ع ��ودة اىل امل ��در�� �س ��ة مب �ع��دالت
تفوق الفتيات لي�س ب�سبب العادات
والتقاليد االجتماعية وتردي الو�ضع
االقت�صادي وحرمانهن من التعليم
ب�سبب عائالتهن فح�سب بل نتيجة
ال��دم��ار ال��ذي حل��ق مب�ع��دات التعليم

مم ��ا � �س �ت �ك��ون ل ��ة ت �ب �ع��ات خطرية
على م�ستقبل االج �ي��ال ال�ق��ادم��ة يف
ال� �ع ��راق .وا�� �ش ��ارت ال��درا���س��ة اىل
ت��ردي ح�صول الن�ساء على الرعاية
ال�صحية وانها قد �ساءت مابني عامي
 2006و 2008نتيجة الو�ضع االمني
ون�ق����ص ال�ت�ج�ه�ي��زات وال�صعوبات
االقت�صادية.
وم��ا اث ��ار ال��ده���ش��ة ان��ه ب��ال��رغ��م من
ال�ت�ق��اري��ر ال �ت��ي تفيد ب�تراج��ع حدة
العنف يف العراق ككل قالت %60من
الن�ساء ان االم��ن وال�سالمة بقيا يف
مقدمة اهتماماتهن امللحة واو�ضحت
ال��درا��س��ة ب�شدة ان م��وج��ات النزاع
قد م�سحت كل اوج��ة احلياة تقريبا
بالن�سبة للمراة العراقية وا�سرتها
وادى ال� �ن ��زاع وال �ع �ن��ف املحدقان
بالن�ساء اىل الفقر املدقع ونزوحهن
م��ن منازلهن وخلق حت��دي��ات كبرية
ام � ��ام ح �� �ص��ول �ه��ن ع �ل��ى اخل ��دم ��ات
اال�سا�سية ،كما ان تذبذب االمن اجل
خطط احلكومة الع��ادة اعمار البالد
وتقدمي متطلبات احلياة الع�صرية
اال�سا�سية من مياه ال�شرب وال�صرف
ال �� �ص �ح��ي وال� �ك� �ه ��رب ��اء وال �ع �ن��اي��ة
ال�صحية امل�لائ�م��ة ك�م��ا ان االفتقار
االهلية الكافية قد �شكل عقبة كربى
ام ��ام اع ��ادة اح �ي��اء ه��ذه اخلدمات،
كما ان ت�أجيل م�شاريع االعمار ي�ؤثر
�سلبا على عدد اليح�صى من الن�ساء
وعوائلهن الذين يعي�شون على حافة
الفقر واحل��رم��ان وبعد �سنوات من
اال�ضطراب واحلرمان حتتاج الن�ساء
يف العراق واالرام��ل اىل تخ�صي�ص
روات��ب ثابتة ليتمكن من مللة ا�شالء
حياتهن املحطمة وت�أمني حاجياتهن
اال�سا�سية لهن ولعوائلهن.

العام املا�ضي ي�سجل �أقل ن�سبة
ا�ستهداف لل�صحفيني منذ عام
2003
بغداد /املدى
اك��دت تقارير حملية ان ال�ع��ام املا�ضي �سجل اق��ل ن�سبة يف ا�ستهداف
ال�صحفيني واالعالميني باملقارنة مع االع��وام اخلم�سة املا�ضية ،نتيجة
حت�سن الو�ضع االمني امللمو�س الذي �شهدته البالد.
وق��ال بيان �صادر عن مر�صد احلريات ال�صحفية ام�س ال�سبت ان عدد
ال�شهداء بني ال�صحفيني انخف�ض اىل احل��د االدن��ى منذ �سقوط النظام
ال�سابق يف  .2003فقد اغتيل خم�سة �صحفيني يف ال�سنة املا�ضية مقارنة
با�ست�شهاد � 14صحفي َا و م�ساعدا اعالميا يف عام  2008و � 51صحفي َا و
م�ساعدا اعالميا �سنة  ،2007ح�سب اح�صائية مر�صد احلريات ال�صحفية.
واف��اد التقرير ان ال�صحفي الريا�ضي يف جريدة البينة اجلديدة ،ماجد
ال�صكر ،لقي م�صرعه يف الثالث من �شباط ،متاثرا بجروح �أ�صيب بها �إثر
انفجار عبوة نا�سفة مبنطقة زيونة يف  28من ت�شرين االول  .2008حيدر
ها�شم ال�سهيل ،مرا�سل قناة البغدادية ،وم�صور القناة �صهيب عدنان لقيا
م�صرعيهما يف انفجارانتحاري يوم  10من �شهر �أذار ،ا�ستهدف موكب
م�س�ؤول يف وزارة الداخلية يف منطقة (ابو غريب) ا�سفر االنفجار عن
ا�ست�شهاد اكرث من 25مدنيا �آخر .كما ا�صيب اربعة �صحفيني اخرين يف
احلادث .وا�صيب ابراهيم الكاتب من قناة العراقية بجروح بالغة يف ر�أ�سه
وال يزال حتت العناية املركزة حلد االن .كان ال�صحفيون ،برفقة اللواء مارد
عبد احل�سن ،للم�شاركة مب�ؤمتر ع�شائري حال وقوع االنفجار .ا�ستهدف
االنتحاري التجمع احلكومي اثناء جتوالهم يف ال�شارع الرئي�سي .ويف
املو�صل ،ا�ست�شهد عالء عبدالوهاب املرا�سل الريا�ضي لقناة البغدادية،
يف يوم  31من �آيار يف حادث تفجري عبوة ال�صقة كانت مو�ضوعة حتت
�سيارته .وجرح يف احلادث �سلطان جرجي�س ،املرا�سل الريا�ضي الذاعة
الر�شيد يف املو�صل .كما ا�ست�شهد م�صور قناة الر�شيد الف�ضائية ،اورهان
هجران 18 ،عام َا ،يوم  21من ت�شرين االول عندما انفجرت قنبلة �أمام
منزله يف حي اخل�ضراء ،جنوب غربي مدينة كركوك .على الرغم من ذلك،
جنا عدد من ال�صحفيني من حماوالت اغتيال ا�ستهدفتهم .تعر�ض حميد
يو�سف عبد ،مهند�س البث يف قناة العراقية ،اىل حماولة اغتيال اثر
انفجار عبوة ال�صقة زرعت يف �سيارة تابعة للقناة يف منطقة االعظمية يف
 31من �آيار وا�صيب بجروح بالغة .و جنا ال�صحايف يف قناة الديارعماد
العبادي بعد تعر�ضه ملحاولة اغتيال يف منطقة العر�صات ببغداد يوم
 23ت�شرين ال�ث��اين حيث الي��زال يعاين م��ن ا�صابات بالغة يف الر�أ�س
والرقبة .ولكن مع حت�سن الو�ضع االمني تزايدت املالحقات القانونية
�ضد ال�صحفيني .فبح�سب ارق��ام مر�صد احلريات ال�صحفية� ،شهد العام
املا�ضي اكرث من ع�شر حاالت من املالحقات الق�ضائية ،مقارنة بثمانية يف
�سنة  .2008ويف �سياق ذي �صلة ،قام حمامون تابعني لرئي�س الوزراء
ن��وري املالكي يف �شهر �شباط برفع دع��وى ق�ضائية �ضد موقع كتابات،
على خلفية ن�شر املوقع يف يوم  5كانون الثاين مقاال كتبه �صحفي حتت
الإ�سم امل�ستعار ،علي ح�سني .وكان املقال حتت عنوان «مدير مكتب املالكي
يوزع منا�صب الدولة املهمة على اقاربه» وانتقد ا�شخا�ص يف مكتب رئي�س
ال ��وزراء .طالب امل�شتكي بتعوي�ض م��ايل م�ق��داره مليار دينار عراقي.
لكن يف يوم  8من �آيار وبعد انتقادات وا�سعة من قبل املنظمات املحلية
والدولية �سحب املحامون الدعوى .كما �أ�صدرت حمكمة فی بغداد يف
�شهر نی�سان املا�ضی حكم ًاعلى قناة الديار الف�ضائية يوجب دفع تعوي�ض
بدل �أ�ضرار يبلغ ع�شرة ماليني دينار عراقي على خلفية دعوى ق�ضائية
رفعتها مديرية الأمالك والعقارات يف وزارة املوا�صالت .و قد بثت القناة
مقابالت مع موظفني يف وزارة املوا�صالت الذين ا�شتكوا من قرار ف�صلهم
بعد �أكرث من ع�شر �سنوات ق�ضوها يف اخلدمة� .أ�ست�أنفت القناة احلكم وما
زالت الق�ضية قيد النظر يف املحكمة ،وا�ستمر اجلي�ش االمريكي ب�أحتجاز
امل�صور امل�ستقل مع وكالة رويرتز� ،أبراهيم ج�سام ،الذي اعتقل يف بداية
�شهر ايلول  2008اثناء غ��ارة على منزله يف مدينة املحمودية ،جنوب
بغداد .وبرغم �أ�صدار املحكمة املركزية اجلنائية يف ت�شرين الثاين 2008
حكم ًا بالإفراج عن ج�سام ،لكن رف�ض اجلي�ش االمريكي اطالق �سراحه
ورف�ض اطالق اي تهمة �ضد ج�سام ب�شكل علني.

