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من أروقة احملاكم

ُأم تفقـــــــد طفلهـــــــــــــا يف ظـــــــــــروف غــــــامضـــة

بغداد/سها الشيخلي

على الرغم من
تسوية جميع
األمور املالية
وحتى السكن امام
القاضي فان بعض
االزواج والزوجات
ال يسعهم اال
مواصلة احلرب
واخلالفات التي
يدفع ثمنها
األطفال.
تقول سارية اجلنابي:
عنـدما يكـون لدى الـزوجني اطفـال فهمـا يعدان
يف األغلب األرضيـة لشن معـارك بينهـما ،وحـتى
بعـد تـسـويـة مــواضيع احلـضـانـة والـنفقـة تـظل
هنــاك العـشــرات من املـوضـوعــات العــالقـة الـتي
جتعلـهمــا يــواصالن احلــرب ،ومــا ان يفـعال ذلك
حتى يدفع األطفال الثمن الباهظ ..
ويبـدو ان افـضل اتفـاق لـتنـظـيم زيــارة األطفـال
هــو االتف ــاق بني الـط ــرفني فـعنــدمــا يكــون قــرار
تنـظيم الـزيـارة منـطقيـاً وينفـذ علـى اسـاس امـر

احملكمـة فــان ذلك يبـني ان احملكمــة تتعـامل مع
أبــوين يـتعــامالن بــاملنـطق وان سـعيـهمــا مكــرس
كله الطفالهما.
وتــشيـر احملــاميـة الــى سيـدة كــانت تــستـمع الـى
حـديثنـا واجمـة انها مـدرسة يف الـعقد اخلـامس
مـن عـمــرهــا ول ــديهــا ولــدان تــطلقـت قـبل سـنــة
واحدة فقط أي يف عام 2005.
اخـ ــذت مـعهـ ــا الـ ــولـ ــديـن وعـمـ ــر األول  12سـنـ ــة
والثــاني عـشــر سنـوات الـى بـيت اهلهـا ..وملـا كـان
مـن حق الــوالــد رؤيــة ابـن ــائه فقــد ك ــان يحـضــر

بلـهف ـ ـ ــة يف نهـ ـ ــاي ـ ـ ــة كل اســبـ ـ ــوع ويـ ــصحــب مـعه
الـولديـن الى مكـان قريب كـان يف الغالب لـتناول
امل ــرطبــات أو لـشــراء بعـض احل ــاجيــات لـهمــا يف
سيارته اخلاصة..
وتـ ــواصل ال ـسـي ــدة س ــاج ــدة ح ــديـثه ــا احل ــزيـن
فتقول:
يف احـ ــدى الـ ــزيـ ــارات تـ ــأخـ ــر الـ ــوالـ ــد يف ارجـ ــاع
االبنــاء ..واتصل احـد االبنـاء هـاتفيـاً لـيخبـرني
انهـما سيـبقيان مع والـدهما حـتى صبـاح الغد..
ثـرت يف حـينهـا ورفـضت ذلـك الطـلب لعلـمي انه

يف مجلس القضاء األعلى

ضابطة يف اجليش العــــراقي:

مكتب اعالمي يقدم خدمات
بريوقراطية نموذجية !

مهمتــــــي اصطيــــــــاد اإلرهــــــابيني
اعداد /عمران السعيدي

تقـول احدى النساء العراقيات بأنها تشعر بالفخر
والكبرياء وهي تساهم بحماية بلدها.
فمنـذ طفولتها يف مدينة الـسليمانية كانت شهالء
تتمنى ان تكون جندياً يف اجليش العراقي..
وح ــال سق ــوط نـظ ــام ص ــدام ع ــام  2003تــضع االم
الـشــابــة اسـمهــا علــى قــائمــة املـتقــدمـني لالنـتمــاء
لسلك اجليش.
(وبـسـبب الـطبـيعـة احلـسـاســة لهــذا العـمل طلـبت
قـ ــوات الــتح ـ ــالف مــنهـ ــا عـ ــدم اســتخـ ــدام اســمهـ ــا
احلقيقي).
وقـ ــد وقع علـيه ــا االخـتـي ــار ح ــالـيـ ـاً مـن قـبل وزي ــر
ال ــدف ــاع الع ــراقـي لـتـتــسلـم مه ــام قـي ــادة الـت ــدريـب
الـعسكـري يف أكادميـية زاخـو العسـكريـة .شهالء يف
اخلامسة والثالثني من العمـر كردية ترتدي نظارة
سوداء وبدلـة عسكريـة تقول عن نـفسها انهـا ومنذ
زمـن تتـمنـى ان تـصـطـاد اإلرهــابيـني القـتلــة وذلك

أملها يف كل حلظة.
ويف لقـاء لهـا مع منـدوبة نـيوزويـك سارجـلدرز
جرى بينهما احلوار التالي:
نيوزويك :متى قررت االلتحاق باجليش؟
شهالء :انـا احـب اجليــش واحب بلـدي ايـضـاً وقـد
مررت بـالعديد من املـواقف اخلطرة واحـسست اثر
ذلـك ان عل ــى اجلـمـيع ان يــضحـي مـن اجـل بل ــده
االمــر صـعب جــداً يف مـحيـطنــا فــاملــرأة ال ميكـنهــا
الـدخــول يف سلـك اجليـش العـتبـارات اجـتمــاعيـة
وانت تسـمع بان اجلـيش مخصـص للرجـال فقط،
وكـ ــانـت املـ ــرأة أيـ ــام ن ـظـ ــام صـ ــدام ت ـ ــدخل بـ ــسلـك
اجلـيــش بــصف ــة دكـت ــورة فلـم يقـيــم ذلك الـنـظ ــام
دورنا يف احلياة ولكن اليوم تغير احلال متاماً.
* ما نوع التدريب يف زاخو؟
 الشيء الـذي احبه كثـيراً هـو التـدريب اجلـسديالعديد من النساء الميارسن التدريبات الرياضية
حتى وان كـانت املرأة على درجة عـالية من الثقافة
فهـي جتلـس يف الـبيـت من دون حـركــة واالن وبعـد
الـتح ــاقـي ب ــاجلـي ــش شع ــرت مب ــدى اهـمـي ــة تـلك
التمارين بالنسبة للمرأة.

سـيتكرر وعند عـودتهما صباحـاً طلبت منهما ان
ال يغـادرا الـدار (دار جـدهمـا) بل يقـابالن الـوالـد
يف غرفـة الضيـوف رضخ الصغيـران لذلك اال ان
والــدهـمــا احـتج ب ـش ــدة معـتــرضـ ـاً عل ــى ان ذلك
اجحــاف بحقه كــأب كمــا هي قـسـوة بـالغــة بحق
الطفل ايضاً فمثلما انا والدة فهو ايضاً والد..
شع ــرت بـ ــاله ــزمي ــة ..واذعـنـت لـ ــذلك الــطلـب..
وجــاءت زيــارتـه ليــأخ ــذهمــا يف جــولــة كــالعــادة..
وعنـد ارجاعهمـا اكتشفت انه ارجع الكـبير واخذ
الـصـغيــر مـعه أو هكــذا كــان تـخمـينـي ..وعنــدمــا

* كـيف تـتع ــامل ع ــائلـتـك مع العــمل الع ــسك ــري
اجلديد؟
 لـم الـتحق بــاجلـيــش مـن دون م ــوافق ــة الع ــائلــةودعمهــا ومن الـصعـب اقنــاع العــوائل بهـذا الـعمل
النه غريب عليها.
* هل تخشني استهدافك من قبل املتمردين ؟
 الـته ــدي ــد لــم يكـن ض ــدي ولكـنـي اخ ـش ــى عل ــىاالهـل وعلـ ــى جـ ــاري فـعلـ ــى اجلـمــيع ان ي ــضحـي
والـوقوف ضد الـقتلة .وان من اكبـر املشكالت التي
نـ ــواجهه ــا الـي ــوم هـي اولــئك ال ــذيـن يعـمل ــون مع
اجلــانبني فـاإلرهـابيـون لـيسـوا انـاسـاً عــاديني وهم
لـي ـســو اغـبـي ــاء بل ل ــديهـم خـطـط مــدروســة وهـم
ميـيزون بـدالتنـا العسـكريـة ولكننـا ال نعـرفهـم لذا
جن ـ ــده ــم يل ـتـحق ـ ــون ب ـ ــاجل ـيـ ــش الجـل مع ـ ــرف ـ ــة
األشخ ـ ــاص يف ال ـ ــوحـ ـ ــدة الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة ومــن ثــم
استهدافهم بشكل سهل.
* هل تعتبر الطائفية مشكلة يف اجليش؟
 يف البــدايــة لم تـكن الـطــائـفيــة مــشكلــة ولكـنهــاالـي ــوم اصـبحـت يف ح ــال ــة ت ــزاي ــد وارث ان هـن ــاك
مــشكالت حتــدث داخل املعــسكــر وعلـينــا الــوقــوف
ضـدها وعدم فسح اجملـال امام الطائفـية للدخول
الـى سـاحــات التــدريب ،وعلــى اجليــش رفض هـذه
احل ـ ــالـ ـ ــة .ونحــن ب ـ ــدورن ـ ــا نــتحـ ـ ــدث مع اجل ـن ـ ــود
ونــوصيـهم بــاالبـتعــاد عن هــذه االعمــال ونـبلغـهم
بان هـذه هي ليـست نهـاية العـالم فعـملت هنـا من
اجل العراق ومن اجل االمن واحلرية.
* ما الصعوبات يف وجودك هنا؟
 لم اشـاهـد ابـنتـي وهي يف الـسـادسـة مـن عمـرهـامنـذ شهـر ونصف ،وهـذا صعـب جداً ولـكن عليّ ان
اقـوم بهـذا العـمل من اجلهـا ومن اجـل مسـتقبلهـا
ومستقبل اآلخريـن ،واريد البقاء يف اجليش حتى
النهـايـة وهـو واجبـي ايضـاً .وبـالنـسبـة للتـدريبـات
الــريــاضـيــة كــانـت صعـبــة جــداً يف الـبــدايــة ،كـنـت
امـ ـ ـ ـش ــي فـق ـ ــط النـه ش ــيء ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد عـلـ ـيّ واالن
استطعت الركض سريعاً.
* ما الذي تريدينه من دخولك اجليش؟
 نحـن نطـارد اإلرهـابـيني الـقتلــة وذلك يـشعــرنيبالـفخر والكبـرياء امـام نفسي وامـام اآلخرين وإن
آمـري الـوحــدة التـي اعمـل فيهــا يثقــون بي كـثيـراً
ويثقون بقراراتي كثيراً.

عن  /نيوز ويك

بغداد/املدى

يـ ـ ـ ـشــكـ ـ ـ ـ ــو ال ـك ـ ـثـ ــيـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
الـصحفـيني الــذين اعــرفهم
ب ـ ـشــكل م ـتـكـ ـ ــرر ،مــن عـ ـ ــدم
تـعـ ـ ـ ـ ــاون مــكـ ـ ـ ـ ــاتـ ــب االعـالم
ال ــتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــوزارات
ال ـس ــابق ــة والالحقــة ،حـتــى
وصـف بع ــض العـ ـ ــاملــني يف
هـ ــذه املك ــاتــب (اإلعالمـي ــة)
بــأنهـم كتل خـرســانيــة تقف
ح ـ ـ ـ ــائـال ب ــني الـ ـ ـصـحـف ــي و
تغـ ـط ـي ـ ــة اإلح ـ ــداث اوع ــمل
التحـقيقـات يف هـذه الـوزارة
او تـلــك .وتـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاوت هـ ـ ـ ـ ــذه
امل ـنـغـ ــص ـ ـ ــات ال ـتــي ت ـ ـ ــواجـه
الـعـ ـمـل الـ ـ ـصـحـف ــي عـ ـ ـ ـ ــادة
حــسب م ــزاجيــة وشخــصيــة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول يف املـ ــكـ ـ ــتـ ـ ــب
االعالمي ،مما يـشكل عائقا
كـبـيـ ــرا أمـ ــام ديـنـ ــامـيـكـيـ ــة
العـمل الــصحفـي ،وخــاصــة
العـمل يف الصحف الـيومـية
الـتي تتـطلب إيقـاعا سـريعا
الى حـد ما .وكأن املـسؤولني
يف ه ـ ــذه املـك ـ ــاتــب يعــمل ـ ــون
ضـ ـم ــن مـالمـح ن ـ ــظ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
روتيـنيــة ،تـتحكـم به ــا قيــود
املع ــادلـ ــة :كلـم ــا زاد (دف ــاع)
مـ ـسـ ــؤول املـكـتــب االعالمـي
عن وضع الوزارة التي يعمل
فــيهـ ــا ،اســتقـ ــر يف مـن ـصــبه
مـ ــدة أطـ ــول ،ام ـ ــا شعـ ــارات
(بلهــاء) مـثل حــريــة ت ــدفق
املعلـومـة او الـشفــافيــة فهي
ال ت ـ ـصـل ال ـ ـ ــى أســم ـ ـ ــاعـهــم
ال ــثق ــيل ـ ـ ــة و ال تع ـن ــيهــم يف
شـيء الـبـت ــة .وم ــا تق ــوم به
مسؤولة األعالم ،يف مجلس
الق ـضـ ــاء األعلـ ــى ،ميكـن أن

ي ـصـنف وحـ ــده كف ــرع ب ــارز
مـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ــروع املـعـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ــات
واملــنغ ـصـ ــات الـتـي ت ـ ــواجه
الصحفـيني عادة  .و(سيدة
البيـروقراطيـة) هذه متلك
م ـ ـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــب
البيروقراطية املزعجة مما
جتـعل ح ـت ـ ــى مــن اشـ ـط ـ ــر
الـ ـصـحف ـي ــني ،يفـكـ ـ ــر ألف
مـرة ،قـبل اختـراق حـواجـز
مـجل ــس الق ـضـ ــاء األعل ــى
التي تخلقهـا بشـكل غريب
. .و كـ ـ ــأنه ـ ــا تـ ـ ــرى اإلعالم
عـل ـ ـ ــى انـه فـ ــض ـ ـ ــول يـج ــب
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـنـه ،ووجـع راس
يجب إبعاد مشكالته!!
اتـ ــذكـ ــر اول معـ ــرفـتــي بهـ ــا
ق ــبل عـ ـ ــام تق ـ ــري ـب ـ ــا ،حــني
طــلـ ـ ــب مـ ـ ــنـ ـ ــي يف ق ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــم
الـتحقـيقـات عـمل صفحـة
قــانــونيــة تغـطي نـشــاطــات
الـقـ ــضـ ـ ـ ــاة والـقـ ــضـ ـ ـ ــاء يف
مجلــس القـض ــاء االعل ــى،
يـ ـ ـ ـ ــومـهـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـنـ ــت أظـ ــن ان
الع ـ ـ ــاملــني هــنـ ـ ــاك سـ ـ ــوف
ي ــسع ــدون به ــذا امل ــوض ــوع،
ال ـ ــذي يغ ـطــي نـ ـش ـ ــاط ـ ــات
دائـ ــرتهــم ،ولكـن م ــا ح ــدث
ه ــو الـعكــس مت ــام ــا ،فـمـن
اسـتقـب ــال ب ــارد ،ال ــى عـمل
عـراقيل مـا سمعنـا بهـا من
قـبـل يف العــمل ال ـصـحفـي،
الـى اساليـب روتينيـة نفهم
اسـب ـ ــابهـ ــا جـيـ ــدا .مـ ــازلـت
ات ــذك ــر ن ـظـ ــراتهـ ــا يف ذلك
اليوم ،وهي تقول لي " قدم
طلـبـ ــا معـن ــون ــا ب ــاسـمـي "
وهــذا غ ــريب متــام ــا ،الننــا

ع ـ ــادة نق ـ ــدم طل ـب ـ ــا ب ـ ــاســم
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر او املـ ــسـ ـ ــؤول ! لــم
اعتـرض يـومهــا ،فعلـينـا ان
نـتحلــى بــالـصـبــر يف اجنــاز
اعمـالنـا ،ثم طـلبت تقـدمي
طلــب اخ ـ ــر ب ـ ــاســم رئ ـيـ ــس
مـجلـ ــس الق ـض ـ ــاء االعلـ ــى
بعـدها قـالت اخـيرا " تـعال
بـع ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــوم ــني" وام ــت ـ ـ ـ ــد
اليــومــان إلــى عـشــرة أيــام،
وهكذا ! وطبعـا لم استطع
ان اقـ ــابل أي قـ ــاض ،فكـنـت
اضـ ــطـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــى مـقـ ـ ـ ــابـلـ ـ ـ ــة
احملـامني يف احملـاكـم ،النهم
وح ــدهــم ميكـن مق ــابلـتهـم
م ــن دون تـخ ـ ـ ـ ــويـل .وخـالل
مـ ـ ـ ــدة شه ـ ـ ــريــن مــن عــم ـ ـ ــر
الـصفحــة القــان ــونيــة الـتي
عــمل ـن ـ ــاه ـ ــا،لــم اس ـت ــطع ان
اق ـ ــابل فــيه ـ ــا س ـ ــوى ق ـ ــاض
واحــد هــو قــاضـي مـحكـمــة
اجلنايات الكبرى بعد جهد
جهيـد .قـبل شهـر تــوجهت
إل ــى هنــاك لعـمل حتقـيق،
ولـ ــم تـ ـكـ ــن امل ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ـ ــة
االعـالم ــي ـ ـ ــة م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف
املكـتـب ألنه ــا مـن ــشغل ــة يف
دورة صحفـيــة ،وه ــذا يعـنـي
ان عل ـيـك ان ت ـن ـت ــظـ ـ ــر الن
الـبـ ــديل غـي ــر م ــوج ــود ،وال
يجـوز إعطـاء أي تخويل اال
مــن ق ــبل م ـ ـس ـ ــؤول املـك ـتــب
اإلعـالم ــي نـف ـ ـ ـسـه  .مـ ـ ـ ــاذا
أسـ ـ ــت ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـيــع أن اف ـعــل مــع
م ـ ــدي ـ ــرة املـك ـتــب اإلعالمــي
التي ال تعـرف عن معانـاتنا
أي شـي؟ ملـن اشكــو أمــرهــا،
ومازال طلبي ملقـابلة رئيس

منظامت املجتمع املدين حارضة يف السجالت وغائبة يف الواقع
وتـذكـرت اجـابـة طــالب جــامعي كــان يجلـس بجـانـبي يف
ال ـسـيــارة وقــد ســألـته عـن مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي يف
مدينة الـزهور (احلسينـية) ،فاجابـني (صدقني ال اعرف
مـاذا تعنـي (منظمـات اجملتمع املـدني) اوضحت للـطالب
مـفه ــوم اجملـتـمع امل ــدنـي ،وأهـمـي ــة ت ــأسـيــس مـن ـظـم ــات
اجملـتــمع املـ ــدنـي يف الـن ـظـ ــام االجـتـمـ ــاعـي والـ ـسـيـ ــاسـي
للدولة.
وحـني اخـب ــرته ب ــوج ــود وزارة خ ــاص ــة به ــذه املـنـظـم ــات ،
ابتـسم .كما تذكـرت ايضاً السيـد (جيمس ميفلـد) املدير
االقـليـمي ملــؤسـســة ) (RTIالتـي تعــاقــدت مع الــوكــالــة
االمـريكيـة للتـنميـة الـدوليـة ) (usaidلـتنفيـذ بـرنـامج
دعـم احلكــومــة احملـليــة ،وبــرنــامـج اجملتـمع امل ــدني وقــد
عـمل مـيـفلـ ــد عل ــى ت ــأسـيــس مـجل ــس مح ــاف ـظ ــة بـ ــابل
واالشـراف علـى االنتخـابـات اخلـاصـة بـاجملـالـس احملليـة
والـبلــديــة ،وتــشكـيل وت ــأسيـس عــدد مـن املنــظم ــات غيــر
احلكـوميـة ،وفق العقـد الـذي تنفـذه الـ )(RTIوعـلمت
مـنه ان لهــذه املــؤسـســة ثالثــة فــروع مــوزعــة علــى شمــال
ووسط وجنوب العراق ،وتتكفل املؤسـسة بدعم املنظمات
اجلـديـدة ،وتقـيم الــدورات التـدريـبيــة كمــا تنـشــر مبـادئ
الــدميق ــراطيــة ،وت ــدعم املـشــاريع اخل ــدميــة للـمنــاطق،

ســألـت االخ الكـبـيــر عـن أخـيه الـصغـيــر قــال ان
والدهـما ارجعهـما معـاً ..كنت يف وقتهـا يف زيارة
ق ــريبـتي املــريـض ــة عنــد عــودتـهمــا ..أحلـحت يف
ال ـســؤال عـن ابـنـي الــصغـيــر الـب ــالغ مـن العـمــر
عـش ــر سن ــوات لم اجــد جــوابـ ـاً المن اخـيه ..وال
مـن ابــيه ..جـن جـنـ ــونـي واخـ ــذت اقـ ــرب سـيـ ــارة
اجـرة ..وذهبت الـى بيت اخـت طليقي أسـأل عن
مـصيـر ابـني ..فـوجــدت زوجي يف ثـورة يـتهمـني
فيهـا بـاني قـد ضيعـت ابني الـصغيـر ..هـو لـيس
بـ ــالــصغـيـ ــر فعـمـ ــره عـ ـشـ ــر سـنـ ــوات ويف الــصف
اخل ـ ـ ــام ـ ــس االبــت ـ ـ ــدائــي وذكــي ج ـ ـ ــداً ومـ ـ ـ ــرهف
املشـاعر ..استعـنت باحملكمـة ملعرفة مـصير ابني
كـنت يف وقتهـا اشك يف زوجي قـد اختـطف مني
ابـني واخفــاه لكـن يف اثنـاء احملـكمـة قــال زوجي
انه ارجـعه الـ ـ ــى ب ـيــت جـ ـ ــده واكـ ـ ــد ذلـك اخـ ـ ــوه
الكبير..
ال أدري ما هو مـصير ابني الصغير ..هل فر من
الـبـيــت ولكـن ايـن ذهـب؟ هل مت اخـتـط ــافه واذا
كــان كــذلك ملــاذا لـم يتـصل هــو أو مـن اختـطفه
للـمسـاومــة واطلب الفـديـة ..وتـنهمـر دمـوع االم
وتقول:
 ان ــا علــى اسـتعــداد الن اف ــديه بـنف ـسـي .عـمــةالطفل تؤكد ان والدهما احـضرهما الى دارهما
ثم اخذهما معاً وارجعهما الى بيت جدهما..
وتسأل:
ما موقف الوالد من كل ذلك ؟
وترد االم قائلة:
 هو االخـر حزين وقلق وال يـدري ماذا يفعل ..ثـم جتهــش ب ــالــبك ــاء وهـي ت ــردد  ..ايـن انـت ي ــا
عادل ياعادل يا ابني!؟

عرضت قناة السومرية تقريراً عن منظمات اجملتمع املدني العراقية ،استطلعت فيه آراء املواطنني
العراقيني مبنظمات اجملتمع املدني العراقي ،وتبني من آراء املواطنني عدم معرفتهم بـ(منظمات
اجملتمع املدني) إذ عبر املواطنون بصراحة عن جهلهم بهذا املوضوع ،ويف التقرير
ذاته حتدث احد العاملني يف اجملتمع املدني عن عدم فاعلية نسبة كبيرة من املنظمات ،مشيراً الى
ان عدداً كبيراً من املنظمات أسس ألغراض ومنافع شخصية .
وتهافت املئات علـى هذه املؤسسـة ليشكلوا مـنظمات غير
حكوميـة وجمعيـات وروابط ،بعـضهم كان يـسعى خلـدمة
الـن ــاس اال ان الغ ــالـبـي ــة وج ــدت يف ه ــذا اجمل ــال ف ــرص ــة
للحصـول علـى املـال العـام بطـريقـة مبـطنـة ،وقـد اثـبتت
الوقـائع وهميـة العشـرات من تلك املـنظمـات التي كـانت
ومـازالـت تتـاجـر بــاسم فقـراء العـراق واطفـاله ونـسـائه،
وعنــدمــا أخــذت هــذه املــؤسـســة تــدقق يف املـشــاريع الـتي
تقـدمهـا املنـظمـات مـن اجل احلصـول علــى املنح املـاليـة
للمـشاريع ،جلـأت للبحث عـن جهات مـانحة أخـرى ،وقد
صـرح الـسيــد عالء الصـايف وزيـر الـدولــة السـابـق لشـؤون
اجملتمع املـدني كيف ان نسـبة صغيـرة من املنظمـات غير

احلكوميـة تعمل باالجتاه الصحيح بينمـا الغالبية منها
ليست معنية بسوى احلصول على املنح املالية.
واعتقـد بانه لـو تسنـى للسيـد ميفلـد الذي غـادر العراق
الــى كــارولـينــا الــشم ــاليــة يف الــواليــات املـتح ــدة ،وخلفه
ال ـسـيــد دون ان ومـن ي ـشــاه ــد تقــريــر قـنــاة ال ـســومــريــة،
فسيعلـم ان املؤسسة قد أخفقت يف مهمتها يف التأسيس
جملتـمع دميقراطـي يف العراق ،واذا كـانت قد جنـحت فان
جناحها ال يتعدى حدود الذين عملوا مبعيته.
والن مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي تــركــز ان ـشـطـته ــا علــى
مشاريع الورش الثقـافية ،فانها بقيت بعيدة عن املواطن
العادي الـذي هو الهـدف الذي تـسعى خلـدمته ،ان جهل

املواطنني بـوجود املـنظمات دلـيل على حضـورها اجلـامد
وغـيابهـا الفاجـع يف الواقع ،ان مـنظمـات اجملتمع املـدني
ح ــاض ــرة يف سجالت م ــؤس ـس ــة )(RTIوبع ــده ــا م ــرك ــز
اجملـتمع املـدني العـراقـي ،ويف وزارة التخـطيـط والتعـاون
االمن ـ ـ ــائــي ،ومــن ثــم يف سـجـالت مـك ـتــب مـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات
املنـظمـات غيـر احلكـوميـة التـابع لـوزارة الـدولـة لـشـؤون
اجملـتـمع امل ــدنــي ،ولكـنه ــا غ ــائـب ــة مت ــامـ ـاً عـن الغ ــالـبـي ــة
العـظـمــى مـن ال ـش ــرائح االجـتـمــاعـيــة الـتـي تــزعـم تـلك
املـن ـظـمـ ــات يف أن ـظـمــتهـ ــا الـ ــداخلـيـ ــة انهـ ــا قـ ــد أسـ ـسـت
خلدمتها.
وك ــانـت ح ــاض ــرة عـن ــدم ــا عق ــدت وازرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون

مـجلـ ــس الق ـض ـ ــاء األعل ـ ــى
ينـتظـر سلـسلـة طـويلــة من
املـ ــراجعـ ــات و األيـ ــام  .ومـن
مـتــابعــاتـي الــصحف أدركـت
أن الـصحـفيـني يف بغــداد ال
يـستـطيعـون ان يقـابلـوا أي
قـ ــاض يف أي ـ ــة محـكـمـ ــة اال
بـشق األنفـس .يف آخر لـقاء
مـعهـ ــا ت ـطـلعـت إلـيَّ بـ ــوجه
متجهم شاك مـتسائلة عن
سـبـب قـ ــدومـي ،ثــم طلـبـت
مـ ـن ــي أن اظـهـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــويـ ـت ــي
ل ـت ـت ـ ــأك ـ ــد ب ـ ــأن ـنــي صـحفــي
وكأنها ال تعرفني...
ان خلـق العـ ـ ــراق ــيل أمـ ـ ــام
عــمل ال ـصـحفـي ي ـض ـ ــاعف
مـن متـاعـبه الكـثيـرة -وكـأن
متاعبه يف الشارع ال تكفي-
ولـكــن ه ـ ـ ــذا ي ـ ـ ــدفـعه ال ـ ـ ــى
الـتسـاؤل،عن املـستفيـد من
السلوك البيروقراطي ،وهل
ان وراء ه ـ ــذه ال ـتـ ـص ـ ــرف ـ ــات
اهـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــا خـف ــيـ ـ ـ ــة؟ نـح ــن
الصـحفيني نـدرك االن،اننـا
مـ ـض ــطـ ـ ــرون الـ ـ ــى ان نـقف
مكـتــويف االيــدي امــام هــذه
الــسل ــوكيــات ،مــا دام قــانــون
حــريــة ت ــدفق املعلــومــات لم
يـ ـ ـس ـمـع بـه اح ـ ـ ــد ،وم ـ ـ ــا دام
الكثيـر من حقوقنا ما زالت
مسلـوبة منـا ؟ اسئلة كـثيرة
ت ــظل تـ ــراودنـي وأن ـ ــا اشعـ ــر
بالضياع كلما دخلت املكتب
االعــالمـ ـ ـ ــي يف م ـجــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
الق ـضـ ــاء االعلـ ــى النـت ـظـ ــر
املــوافقــة علــى طـلبـي واظل
انـتظـر ،واعـرف ان األحـداث
والزمن ال ينظران .

بغداد/علي املالكي
اجملـتـمع املــدنـي مــؤمتــريـن ،وتـنــادت لـتكــون حــاضــرة يف
تظـاهـرة ضـد قـرار جتـميـد أمـوالهـا وأرصـدتهـا ،اال انهـا
غــابـت عـن شجـب اإلرهــاب والـط ــائفـيــة واجلــرميــة ،ولـم
تــستـطع الــوصــول لـلنــاس اال بحــدود مع ــارف وذوي من
يعملون يف تلك املنظمات.
وسأتذكر دائـماً دعوة احد الـدجالني النضم الـى منظمة
لالنبــاء ،شكلهـا وأسـسهـا علـى الـورق وانـشـأ لهـا مـوقعـاً
اليـكتــروني ـاً يف االنتــرنيـت ،وسجله يف الـ )(RTIوفـيهــا
( )27امـينـاً عـامـاً خملـتلف الـشـؤون واحلقـول .وطــالبـني
بــدفع مـبلغ ( )25الـف دينــار ب ــدل اشت ــراك ،كمــا دع ــاني
للمطعم بغيـة استدراجي للـعمل يف منظمته الـوهمية..
 ،والـط ــريف انه يخ ــاطب األمم املـتحــدة وجهــات أخــرى،
وبعد ان اشـبع رغباتـه املريضـة عاد ليجـد رزقه فيمـا كان
ميــتهــنه قــبل ان يـتـ ــسلـل لل ــصحـ ــافـ ــة لــيعـمـل مخـبـ ــراً
صحفياً.
كمـا لن انـسى سـيدة اكـن لها كل االحـترام واملـودة ،أقيلت
من إدارة إحـدى املنـظمـات النهـا بـددت منحـة بـ( )5االف
دوالر على مكتبة للطفل ..وسيدة أخرى استحوذت على
حــاس ــوب املنــظمــة واسـتق ــالت لـتنـشـئ منــظمــة نـســويــة
وحـيــدة العـضــو ،وحـني طــالـبـتهــا املـنـظـمــة بــاحلــاســوب
زعمت انها حصلت عليه مبجهودها...

