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من��ذ ان ب��داأ امل�س��ن " ���س. ع" مراجعات��ه لعيادات 
االأطب��اء وهو يخاف من الو�س��فات الطبية التي ال 
ميك��ن العثور عل��ى االأدوية املكتوبة فيها ول�س��ان 
حاله يردد الدعاء امل�س��هور " اللهم ال ت�س��لط علينا 
ال حاك��م وال حكي��م".... وه��و دعاء الأبعاد �س��طوة 
احل��كام واالطب��اء عن االن�س��ان ملا لهم��ا من عبء 
كب��ري يزيد من ه��م امل��رء ومتاعب��ه يف الكثري من 

االأحيان.
ويق��ول الرج��ل اخلم�س��يني ب�س��وت واه��ن: " بداأت 
رحلت��ي م��ع االطب��اء م��ع انهيار ق��واي اجل�س��دية 
�س��يئا ف�س��يئا، فمنذ اأيام �س��بابي كن��ت عامل بناء، 
وه��ذا م��ا جعلني زب��ون دائ��م للكثري م��ن االأطباء 
وامل�ست�سفيات وال�سيدليات، وعانيت الكثري نتيجة  
اخت��اف الو�س��فات الطبية التي ال تتوف��ر االأدوية 

املكتوب��ة فيه��ا، وتلك التي ال ي�س��تطيع ال�س��يادلة 
فه��م رموزها، حتى علمت ان تلك الو�س��فات كتبت 
بحيث ال يقراأها اال �س��يديل واحد با�س��تطاعته فك 
ال�س��فرة الت��ي ال يعرفه��ا اأحد غ��ريه والطبيب الذي 
كتبه��ا تبع��ا التف��اق م�س��بق بينهما، وه��ذا ما زاد 
من متاعبي واأفراغ جيبي الن ثمن تلك الو�س��فات 

غالبا ما يكون غال جدا".
 وفيما ي�س��به الرد على ما قاله الرجل املتعب، قال 

طبيب طلب عدم ذكر ا�سمه:
"يعمد بع�س االأطباء، بح�س��ب علمي، اىل ا�س��ترياد 
بع���س االأدوي��ة حل�س��ابهم اخلا�س عرب م�س��اعيهم 
بع���س  م��ع  االتف��اق  خ��ال  م��ن  اأو  ال�سخ�س��ية، 
ا�س��حاب املذاخ��ر، انطاق��ا من اميانه��م بان تلك 
االأدوية لها قدرة عالية على �س��فاء املر�سى، وهي 

م��ن منا�س��ئ موثوق��ة ور�س��ينة، ولقل��ة كمياته��ا 
تو�س��ع يف �س��يدلية غالب��ا م��ا تك��ون قريب��ة من 
عي��ادة الطبي��ب املخت�س، وتكون ا�س��عارها عالية 

ن�سبيا ب�سبب ندرتها وخ�سو�سيتها".
وي�س��يف الطبيب: " هكذا ب��داأت الفكرة منطلقة من 
دواع مهني��ة تتعل��ق بثقاف��ة االأطب��اء ومتابعته��م 
املتعلق��ة  االأدوي��ة  ع��امل  يف  امل�س��تجدات  الآخ��ر 
باخت�سا�س��اتهم، والأ�سباب ان�س��انية بحتة الغاية 
منه��ا التعجي��ل ب�س��فاء املر�س��ى وتخلي�س��هم من 
العذاب��ات الت��ي يكابدونه��ا، لك��ن الفك��رة �رسعان 
م��ا تلقفها بع���س االأطب��اء ال�س��اعني وراء االأرباح 
ليحولوه��ا م��ن نعم��ة اىل نقم��ة ب�س��تى الو�س��ائل 
وال�س��بل، وله��ذا بتن��ا ن�س��مع بالو�س��فات الطبي��ة 

امل�سفرة".
وع��زا عدد م��ن االأطباء وال�س��يادلة ارتفاع اأ�س��عار 
وروات��ب  الدعاي��ة  اأج��ور  ارتف��اع  اىل  االدوي��ة 
املندوب��ني واملوظف��ني يف تل��ك ال���رسكات، فيم��ا 
اك��دوا ان "نوعي��ة االدوي��ة الت��ي يعم��د املندوبون 
اىل توزيعه��ا تك��ون اف�س��ل بكثري من الت��ي تتوفر 
يف ال�س��يدليات وذل��ك الن ال�رسكات توزع �س��فوة 
ادويتها على عيادات االأطباء وال�سيدليات لرتويج 

منتوجاتها.
الط��ب اىل جت��ارة  "بع��د حت��ول  وي�س��يف)�س.ع( 
وانت�س��ار العي��ادات الطبية يف العدي��د من املناطق 
ب��داأت الكث��ري م��ن ال�س��وارع املهمة يف العا�س��مة 
بغداد تتخ�س���س بعيادة االأطباء كما هو احلال يف 
�س��ارع الكندي يف منطقة احلارثي��ة بجانب الكرخ 
للعا�س��مة، و�س��ارع املغ��رب يف جانب الر�س��افة، 
ويف هذي��ن ال�س��ارعني ق��د ترى وت�س��مع كل ما هو 

نادر وغري ماألوف". 
واجم��ع الكثري م��ن العاملني يف ال�س��يدليات على 
ان "الكلف��ة االأ�سا�س��ية للدواء ال تتج��اوز ال�� 30% 
وان ال�رسكات جتن��ي اأرباحا كبرية من بيعها، وان 
التقلي��ل من االأ�س��عار لن يعود عليها باي خ�س��ارة، 
اال ان غي��اب الرقاب��ة اأدى اىل زي��ادة ج�س��ع تل��ك 
ال�رسكات م��ن جهة واالأطباء وال�س��يادلة من جهة 

اأخرى."
 واجاب��ت درا�س��ة  للمعه��ُد الوطن��ي لكلي��ة الط��ب 
واالأطب��اء يف الوالي��ات املتحدة تناقلتها و�س��ائل 
االع��ام يف نهاي��ة الع��ام املا�س��ي عن اال�س��باب 
الت��ي جتع��ل االأطب��اء يكتب��ون و�س��فاتهم بطريقة 
غري مفهومة، مو�سحة امل�ساعفات لتلك املمار�سة 

ال�سيئة بح�سب و�سفها.
وك�س��فت الدرا�س��ة ع��ن اأ�س��باب ع��دة بينها �س��يُق 
حجم وم�س��احة الورق��ة التي يكتب عليه��ا الطبيب 
و�سفته، اأما ال�سبب االآخر فمرتبط بازدحام مواعيد 
الطبي��ب، ما يجعله يكتب الدواء ب�رسعة مع الرتكيز 
على تو�س��يح االأح��رف االأوىل املميزة للدواء، دون 

غريها.
اأما ال�س��بب الثالث فعزته الدرا�س��ة، الإدراك االأطباء 
باأن اخلط �س��يحفظ يف ملفات، ولن يعودوا لينظروا 

اإليه مرة اأخرى.
لكن �س��وء خط االأطباء له م�ساعفات خطرية تفوق 
بكث��ري �س��عوبة فهم��ه فق��ط، فه��و ي�س��عب مهم��ة 
ال�س��يديل يف قراءت��ه، ويف تاأمني الدواء ال�س��حيح 
للمري�س ما يت�س��بب يف مقتل �س��بعة اآالف �سخ�س 

�س��نويًا بح�س��ب الدرا�س��ة، هذا ف�س��ا عن اأن ن�سف 
ملي��ون �س��خ�س يعانون من اإ�س��ابات �س��نوية يف 
الوالي��ات املتحدة فقط، ب�س��بب ال��دواء اخلطاأ وفق 
الدرا�س��ة ذاته��ا، يف حني اأثبتت الدرا�س��ة ان ن�س��بة 
اخلطاأ يف �رساء الدواء بناء على و�س��فة مقدمة عرب 

الربيد االلكرتوين ال تتعدى ال� 10%.
ويق��ول ع.���س(: "اثناء جت��وايل يف �س��ارع الكندي 
للبح��ث عن طبي��ب جديد بعد ان و�س��ل ب��ي احلال 
اىل اال�س��تعانة بع�س��ا ات��كاأ عليه��ا نتيج��ة عج��ز 
قدم��اي وعم��ودي الفق��ري عل��ى ا�س��ناد ظه��ري، 
وج��دت الفتة لطبي��ب خمت�س باأمرا�س املفا�س��ل 
والعم��ود الفق��ري، فدخل��ت ووج��دت ام��راأة ورجا 
قبلي ف�س��األتهم عن �س��عر مراجع��ة الطبيب وخربته 
لقت��ل وقت االنتظ��ار الذي يزيد من اآالمي، وو�س��ل 

دوري يف الدخ��ول وبعد الفح���س واطاع الطبيب 
عل��ى التحاليل و�س��ور اال�س��عة الت��ي مت التقاطها 
يل عل��ى مدار االأ�س��هر اخلم�س��ة التي ب��داأت خالها 
رحلت��ي م��ع االأطباء تبني انني اع��اين من تلف يف 
الغ�س��اريف الفا�س��لة بني الفقرات ب�س��بب مهنتي 
"العمالة" وانني ال احتاج اىل عملية جراحية، وان 
دوائ��ي يقت�رس على ن��وع واحد م��ن العقاقري التي 
تعمل على زيادة الن�سيج الغ�رسويف بني الفقرات".
الطبي��ب عل��ى و�س��عي  اط��اع  "وبع��د  وي�س��يف 
ال�سحي واملادي رف�س اخذ اأجور الك�سف حتى اين 
ايقنت بوجود اخلري على الرغم من انت�س��ار اجل�س��ع 
ب��ني �رسيحة االأطباء الذين امت�س غالبيتهم كل ما 
املك على مدار االأ�س��هر اخلم�سة املا�سية وا�سبحت 

متيقنا بانه "لو خليت قلبت".

بعد تحول الطب الى تجارة...

 الطبيب والصيدلي صفات مشفرة ضحيتها المريض 
بغداد ـ خاص 

تهديدات وإقاالت من مناصب دولية رفيعة...
 هذا ما جرى قبل "غزو العراق" 

بسبب تشابه االسماء... كنية اآلباء سبب باعتقال األبناء في الموصل

“حرب دون نار”.. مرتزقة من طراز خاص يشعلون الجبهات

 
منذ نحو 15 عاما، ي�رس الدبلوما�سي الربازيلي 
على  ي�ساعد  اأن  ميكنه  كان  باأنه  اعتقاده  على 
للعراق  اجلدوى  عدمي  ب�"الغزو  ي�سفه  ما  جتنب 
الغزو  الرهيبة".  وكل عام يف ذكرى  وتداعياته 
بو�ستاين  خو�سيه  ي�سطر  ل��ل��ع��راق،  االم��ريك��ي 
للتعامل مع موجات احلزن وال�سخط التي تنتابه، 
وك��ان  الربيطانية.   "BBC" �سبكة  بح�سب 
مدير  اأول  عاما،   72 العمر  من  البالغ  بو�ستاين، 
وهي  الكيمياوية،  االأ�سلحة  حظر  ملنظمة  عام 
منظمة حكومية دولية اأن�ساأت عام 1997، لكي 
ت�رسف على الق�ساء على هذه االأ�سلحة والتحقق 
الثانية بطريقة مثرية  منه. وانتهت فرتة واليته 
2002، بعد اقرتاح تقدمت  اآذار عام  للجدل، يف 
دولة   48 عليه  ووافقت  املتحدة  ال��والي��ات  به 
دول   7 االق��رتاح  رف�س  بينما  باملنظمة،  ع�سو 
ب�11  اإقالته  وقبل  دول��ة.   43 عليه  وحتفظت 
اأعيد انتخابه باالإجماع  �سهرا، كان بو�ستاين قد 
لرئا�سة املنظمة. وبينما األقت احلكومة االمريكية 

االإدارة،  �سوء  "م�ساكل  على  باللوم 
واال���س��ت��ق��ط��اب 

وال�������س���ل���وك 

 ، " مي ا ل�سد ا
رئي�سية  كاأ�سباب 

الإقالة بو�ستاين، 
اإدارة  اأن  اإال 
ال����رئ����ي���������س 
بو�س  ج��ورج 

االب�����ن ك��ان��ت 
ووا�سح،  �سديد  على خاف 
الدبلوما�سي  جمهودات  مع 

اأن يوقع  اأجل  الربازيلي، من 
حظر  معاهدة  على  ال��ع��راق 
الكيمياوية،  االأ�سلحة  انت�سار 
دولية  تفتي�س  وعمليات 
�ساأن  من  الغزو.وكان  قبل 
بنود  ح�سب  اخل��ط��وة،  تلك 

على  ال�سابق،  الرئي�س  نظام  ترغم  اأن  املعاهدة، 
االأ�سلحة،  من  تر�سانته  ب�ساأن  معلومات  تقدمي 
وكذلك  دويل،  تفتي�س  عمليات  على  واملوافقة 
"وافق  بو�ستاين  منها.وقال  خمزون  اأي  تدمري 
العراق وليبيا على االن�سمام للمعاهدة،  كل من 
ت�رسين  بحلول  التفتي�س،  يحدث  اأن  ميكن  وكان 
كانوا  االمريكيني  لكن   .2002 عام  من  الثاين 
غا�سبني. اإذا �سمح ملفت�سي منظمة حظر االأ�سلحة 
وج��دوا  ملا  ال��ع��راق،  اإىل  بالدخول  الكيمياوية 
حجة  من  �سي�سعف  كان  ما  كيمياوية،  اأ�سلحة 
الغزو اإىل حد كبري. االأمريكان اأرادوا غزو العراق، 
م�ساحلهم". مع  يتعار�س  كان  التفتي�س  لكن 

وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من  كل  واتهمت 
اأ�سلحة  من  خم��زون��ات  بامتاك  ���س��دام،  نظام 
لغزوه  كذريعة  ذلك  وا�ستخدموا  ال�سامل،  الدمار 
يف  البلدين  يف  حتقيقات  2003.واأثبتت  عام 

وقت الحق اأن هذا االدعاء مل يكن �سحيحا.
يقال  دولية  ملنظمة  رئي�س  اأول  بو�ستاين  وكان 
الدبلوما�سي  الطريقة.ورفع  بهذه  من�سبه  من 
الدولية،  العمل  منظمة  اإىل  �سكوى  الربازيلي 
عام  من  متوز  يف  االإداري  ذراعها  تو�سل  التي 
يف  قانونية.لكن  تكن  مل  اإقالته  اأن  اإىل   2003
ذلك الوقت كان العراق قد مت غزوه بالفعل.وقبل 
الرئي�س  األقى  ب�سهرين،  التاريخ  ذل��ك 
ال�سهري  جورج بو�س االبن خطابه 
خاله  اأعلن  اأجنزت"،  "املهمة 
القتالية  العمليات  انتهاء 
العراق.وبات  الرئي�سية يف 
ه����ذا اخل���ط���اب ي��ط��ارد 
بعد  االمريكية  احلكومة 
حينما  ق�سري،  بوقت  ذلك 
حتول  العراق،  يف  م�سلح  مترد  اندلع 
يزال  اأهلية، ال  اإىل حرب  بعد ذلك 
االآن. البلد حتى  ذلك  منها  يعاين 
براأين  لقد  "نعم،  بو�ستاين  ويقول 
اأن  ميكن  كان  االأ�سياء  التاريخ. 
العراق  غ��زو  ودون  تختلف، 
تنظيم  جن���د  ن��ك��ن  مل  رمب���ا 
داع�������س ه��ن��ا وه���ن���اك. لكن 
م��وج��ودة،  تظل  االأم���ل  خيبة 
اأفعل  اأن  ميكنني  كان  الأنني 

الدبلوما�سي  ذلك".وتلقى  كل  لتجنب  ما  �سيئا 
اإقالته من من�سبه،  الربازيلي تعوي�سا ماليا عن 
بعد قرار منظمة العمل الدولية، لكنه تربع بقيمة 
اأغلب  تتلقى  التي  للمنظمة،  كاما  التعوي�س 
ميزانيتها من الواليات املتحدة.ويقول بو�ستاين 
حدث.  مما  درو�سا  �سخ�س  كل  يتعلم  اأن  "اآمل 
عملها  الدولية  املنظمات  متار�س  اأن  املهم  من 

با�ستقال تام".
هذا  اأك��رب  بدرجة  ارت��ي��اح  بعدم  بو�ستاين  �سعر 
العراق  لغزو  ال�15  ال��ذك��رى  ت��ا  حيث  ال��ع��ام، 
بوقت ق�سري االإعان عن عودة جون بولتون اإىل 
من�سب  ي�سغل  بولتون  االمريكية.وكان  احلكومة 
اإبان  املتحدة،  االأمم  يف  املتحدة  الواليات  �سفري 
غزو العراق وكان من اأبرز من تبنوا فكرة الغزو، 
وكان خ�سما لبو�ستاين يف منظمة حظر االأ�سلحة 
"كان  الربازيلي  الدبلوما�سي  ويقول  الكيمياوية. 
من  اإقالتي  جهود  يف  فعاال  عن�رسا  بولتون 
من�سبي، وذات مرة جاء اإىل مكتبي، ليطلب مني 
حينها  واأ�سار  العواقب،  �ساأواجه  واإال  اال�ستقالة 
اإىل اأن اأبنائي يدر�سون يف الواليات املتحدة. لقد 

رف�ست اال�ستقالة فتقدموا هم باقرتاح اإقالتي".
 ويف كانون االأول من عام 2013، حينما فازت 
نوبل  بجائزة  الكيمياوية  االأ�سلحة  حظر  منظمة 
لل�سام، رف�س بولتون رواية بو�ستاين لاأحداث، 
واأ�رس  تاميز،  نيويورك  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
عدم  ب�سبب  من�سبه  من  اأقيل  االأخ��ري  اأن  على 
عن  تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  ونقلت  كفاءته. 
الذي  احل�سد  اإن  قولهم،  اأمريكيني  دبلوما�سيني 
توزيع  ت�سمن  بو�ستاين  �سد  بولتون  به  ق��ام 
وثيقة، تتهم االأخري مبمار�سة "�سلوك فظ، واتخاذ 
الت�ساور  ودون  كافية"،  درا�سة  دون  مبادرات 
االأع�ساء  االأخرى  والدول  املتحدة  الواليات  مع 
الذي  الربازيلي،  الدبلوما�سي  ويقول  باملنظمة. 
بريطانيا  من  كل  يف  باده  �سفري  من�سب  توىل 
وفرن�سا، قبل اأن يتقاعد عام 2015، اإنه مل يتلق 
اأي اعتذار من االأطراف التي انخرطت يف م�ساألة 
االأ�سلحة  حظر  منظمة  من  تقدير  اأي  اأو  اإقالته، 
نوبل  بجائزة  ف��وزه��ا  مبنا�سبة  الكيمياوية، 
لل�سام. ويقول بو�ستاين "علمت اأن كل املوظفني 
ال�سابقني باملنظمة تلقوا خطابات تذكارية. لكن 
�سيئا، مقارنة بحزين الأننا كان  هذا ال يعني يل 

نينوى  �سكان  وعموم  خا�س،  ب�سكل  املو�سل  اهايل  اعتاد 
يلقب  "حممد"  فمثا  اأبيه،  بكنية  البكر  االبن  ت�سمية  على 
ب�"اأبو  ل�"علي"  بالن�سبة  وكذلك  جا�سم"،  ب�"اأبو  عرفيا 
فيما  م�سكلة  االمر  و�سكل  اال�سماء.  من  وغريها  ح�سني"، 
الت�سابه  ب�سبب  داع�س  تنظيم  وط��رد  املو�سل  حترير  بعد 
�ساب  والد  الثاثي. عمر حماد، وهو  اال�سم  اىل  الذي ي�سل 
يدعى خطاب، اعتقل جنله بعد التحرير ب�سبب ت�سابه اال�سم 
الثاثي مع ارهابي مطلوب، لكن والد خطاب يوؤكد، ان جنله 
مل ينخرط وال للحظة مع اجلماعات امل�سلحة وكان م�سريه 
ال�سخ�س  لي�س  انه  ويبدو  اال�سماء.   ت�سابه  ب�سبب  االعتقال 
النائب  بح�سب  اال�سماء،  ت�سابه  ب�سبب  اعتقل  الذي  الوحيد 
رفع  اكد  الذي  ال�سمري،  الرحيم  عبد  نينوى  حمافظة  عن 

مقرتح للجهات االمنية ب�رسورة التدقيق با�سم االم واال�سم 
الرباعي للتاأكد من امل�ستبه بهم.

حمافظة  يف  االم��ن��ي��ة  "القيادات  ان  ال�����س��م��ري،  وق���ال   
عدد  زيادة  ب�سبب  االمر  من  منزعجة  االخرى  هي  نينوى 
م�سوؤول  العبيدي،  ليلى  وقالت  ال�سبب".  لذلك  املعتقلني 
"اعتقال  �سجلت  منظمتها  ان  املو�سل"،  "م�ستقبل  منظمة 
رغم  امل�سكلة  هذه  ب�سبب  املو�سل  يف  �سخ�س   100 نحو 
داع�س، ولكنهم ذهبوا �سحية  لتنظيم  ينتموا  اغلبهم مل  ان 
اال�سماء املت�سابهة". وا�سارت اىل ان "امل�سكلة تقع باعتبار 
ابناءهم وفق ما يطلق  النا�س هنا اعتادوا على ت�سمية  ان 
اال�سماء يف  الزواج وهو ما يجعل  عليهم عرفيا حتى قبل 

الكثري من االحياء مت�سابهة".
جنم  الركن  اللواء  نينوى  عمليات  قائد  قال  جانبه،  من   
ان  حيث  كبري،  ب�سكل  االمر  تتابع  "القيادة  ان  اجلبوري، 

الكثري من االبرياء ويف حال مل ي�سعفهم اال�سم الرباعي يف 
قاعدة بيانات املطلوبني �سيواجهون التحقيق".

وزارة  القيادات مع  قبل  متابعته من  تتم  "االمر  ان  واكد   
حل  لغر�س  اخ��رى  وج��ه��ات  الوطني  واالم���ن  الداخلية 
امل�سكلة  ذات  يف  النا�س  من  الكثري  ووق��ع  املو�سوع". 
خ�سو�سا يف طريق تنقلهم خارج املو�سل، حيث ي�سدمون 
مع  الثاثي  اال�سم  حتى  مت�سابه  ا�سماءهم  بع�س  ب��اأن 
قاعدة  حتمل  ال  وقد  االمنية،  للجهات  مطلوبني  ا�سخا�س 

البيانات التي تو�سع يف حواجز التفتي�س تفا�سيل اخرى.
يقول علي حممد، وهو �ساب مو�سلي تعر�س لذات املوقف، 
انه كان يف طريقه من املو�سل اىل بغداد، "لكن ا�سمي يف 
�سيطرة اخلروج من املو�سل كان موجودا". وبني "تعر�ست 
ملوقف حمرج واتهام مبا�رس حتى مت التاأكد من هويتي بعد 

ا�سبوع من االعتقال".

ارتفعت  العراق  يف  الت�رسيعية  االنتخابات  اقرتبت  كلما 
والتناف�س يف املباح واملحظور بني  ال�سد واجلذب  وترية 
التي  الو�سائل  بني  ومن  غمارها،  خلو�س  املت�سارعني 
ابتدعت هي “اجليو�س االلكرتونية”، التي ت�سم جمموعة 
البراز  تاأجريهم  يجري  ممن  واالعاميني،  النا�سطني  من 

موقف او ت�سقيط خ�سم ما.
وتويرت  في�سبوك،  من  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وتعد 
وحتى يوتيوب وغريها، ال�ساحة االفرتا�سية لتلك اجليو�س 
الع�سكري  املفهوم  وف��ق  النار  اإط��اق  تتبادل  ال  التي 
الفيديو  ومقاطع  امل�رسبة  الوثائق  ذخريتها  لكن  البحت، 
تغيري  على  وتعمل  الناخب  ت�ستهدف  التي  وااليدلوجيات 

قناعاته و�رسب اخل�سم املحدد باقوى ما ميكن.
اأن  اللبان،  �سادق  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�سو  واكد 
م�سددا  القانون”،  امام  جرما  يعد  االلكرتوين  “الت�سقيط 
هكذا  اتباع  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  ك�سف  “�رسورة  على 

ا�ساليب “جتنيد جيو�س الكرتونية” للت�سقيط ال�سيا�سي”.
جهات  “ا�ستخدام  اإن  نيوز«،  ل�»اجلورنال  اللبان   وقال 
اداة الت�سقيط خل�سومها يف املعركة االنتخابية، يدلل على 
اأن“ك�سف  مبينا  املواطن“،  لك�سب  تت�سدى  ان  ف�سلها يف 
يتم  ال  لكي  و����رسوري،  وطني  واج��ب  هو  اجلهات  ه��ذه 
عقاب  اهم  وهذا  االخرين،  لت�سقيط  طرق  هكذا  ا�ستخدام 

ناجع من ال�سارع النهاء هذه الظاهرة اخلطرة“.
وفيما يتعلق ب�سمول امل�سوؤولني عن اجليو�س االلكرتونية، 
اكد  باالنتخابات،  املتاعبني  تطال  التي  بالعقوبات 
ت�سقيط  واي  االلكرتوين  والت�سقيط  العمل  “هذا  اأن  اللبان، 
جترم  كما  القانون،  ام��ام  جرما  يعد  جهة  اي  قبل  من 
ذلك  ك�سف  فاإن  لذلك  وغريها،  كالتزوير  االخرى  االمور 
وجترميه قد تكون من مازمات نزاهة االنتخابات وعدم 
العراقي وتوجهاته الختيار املر�سح  ال�سارع  التاأثري على 
“على هيئة االعام واالت�ساالت ر�سد  االف�سل“. وتابع، 
هذه االمور والتدقيق والو�سول اىل م�سادر هذه اجلهات 
ال�سيا�سيني، فعلى  التي حتاول ان ت�سوه وت�سقط اخل�سوم 
االم��ور  ه��ذه  بك�سف  يكمن  وطني  واج��ب  اليوم  الهيئة 
املحنا،  �سادق  النائب  حمل  جانبه  من  وم�سادرها“. 

الت�سدي  امل�سوؤولية يف  كامل  واالت�ساالت  االعام  هيئة 
“طالبنا  بالقول  م�سريا  االلكرتونية،  اجليو�س  لظاهرة 

ب�رسكات م�سوؤولة للرقابة“.
يف  “التناف�س  اإن  نيوز«،  ل�»اجلورنال  ل�  املحنا  وق��ال 
بعيدا  وحقيقيا  �رسيفا  ي��ك��ون  اأن  يجب  االن��ت��خ��اب��ات 
اجليو�س  يف  وا�سحا  ن��راه  ال��ذي  وه��ذا  الت�سقيط،  ع��ن 
قليل جدا  اجليو�س  “تاأثري هذه  اأن  االلكرتونية”، م�سيفا 
من  الواثق  فااإ  واإال  الفا�سلني،  قبل  من  ا�ستخدامها  ويتم 
نف�سه وعمله لن يلجاأ اىل هكذا ا�ساليب، وا�سحاب املنجز 

ال يلجاأون اىل هذه الطريقة“.
واأكد املحنا، اأن “العراق لي�ست فيه �رسكات خمت�سة مثل 
هناك  تكون  بان  طالبنا  وقد  النقال،  الهاتف  �رسكات 
معرفة  لغر�س  مثبتة  العناوين  وهذه  خمت�سة،  �رسكات 
ياأتي  العراق كل من  ولكن يف  االمور،  امل�سوؤول عن هذه 

بامكانه فتح عدة مواقع وا�ستخدامها من دون رقابة“.
ونوه املحنا، اىل ان “الرقابة هي من حتل هذا املو�سوع 
وحتد منه، واإال فاإن انعدام الرقابة والقانون يحول دون 
وجود،  لها  لي�س  ال�سائعات  من  فالكثري  عليه،  ال�سيطرة 
لها  ويكون  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  تروج  لكنها 

�سدى يف ال�سارع وتعطي مردودات �سلبية“.
وحمل املحنا، هيئة االعام واالت�ساالت “امل�سوؤولية يف 
على  العراقيون  ال�سا�سة  يوؤكد  ما  وغالبا  اجلانب“.  هذا 
وتكري�س  عنها  للكف  والدعوة  احلالة  ت�سخي�س  �رسورة 

اجلهد ملا هو اهم من ذلك، فيما راأى حمللون ان ال�سا�سة 
انف�سهم يقفون وراء تلك الظاهرة، يف حني عزا خمت�سون 
البيئة  غياب  اىل  الظاهرة  هذه  تنامي  االإعام  جمال  يف 
وا�ستخدام  اجلمهور  ا���س��وات  على  للتناف�س  ال�سحية 
عن  بعيدا  ال��ع��ام  ال���راأي  يف  للتاأثري  جانبية  م�سارات 
كطرح  ال�سيا�سي  التناف�س  يف  عليها  املتعارف  اال�ساليب 

الربامج وخطط امل�سارع التي تخدم املواطن.
من  للعديد  �سمة  ا�سبح  ال��ذي  االداء  ف�سل  ان  وي���رون 
اثرا  اجلمهور  يف  ترك  والتنفيذية  ال�سيا�سية  الفعاليات 
�سلبيا ال ت�ستطيع تلك القوى عاجه وبالتايل ا�سبحت غري 

موثوقة بالن�سبة له ال هي وال طرحها وال منطقها.
عبارات  ن�رس  اأن  ال��ع��راق��ي  الق�ساء  ي��وؤك��د  جهته  وم��ن 
التوا�سل  موقع  عرب  دليل،  بدون  واالتهام  وال�سب  القذف 
القانون،  عليه  يعاقب  م�سدداً  وظرفًا  جرمية  االجتماعي 
موؤكدا اأن مواقع التوا�سل االجتماعي من و�سائل االإعام 

امل�سار اإليها يف قانون العقوبات العراقي“.
كما اأعترب الق�ساء موقع التوا�سل االجتماعي من و�سائل 
ن�رسا  يعد  خاله  من  القذف  عبارات  ن�رس  وان  العانية 
على  العقوبة  ت�سديد  يوجب  ما  العانية  و�سائل  باإحدى 
للعامة  متاحة  بوك  الفي�س  �سفحات  كون  الفعل  مرتكب 
اأقر الق�ساء يف هذا القرار مبداأ مهما حني عد الفي�س  وقد 
بوك و�سيلة عانية ورغم اختاف االآراء التي اأثارها هذا 
النوع من  هذا  رادعا ملرتكبي  ي�سكل حكما  انه  اال  القرار 
اجلرائم. ويوؤكد خرباء قانون احلاجة املا�سة اىل القوانني 
واإمن��ا  والتعبري،  ال��راأي  حرية  تقييد  اىل  تهدف  ال  التي 
تهدف اىل حماية االأ�سخا�س من احتمال اإ�ساءة ا�ستخدام 
تتجاوز  بكرثة،  العراق  يف  يح�سل  امر  وهو  احل��ق،  هذا 
والتعبري  الراأي  املعتمدة حلرية  املعايري  مب�سافات بعيدة 
امل�سيئني  معاقبة  االمر  تطلب  رمبا  النا�س،  اىل  وت�سيء 
مما  للحد  جرائمهم  ارتكاب  عن  لردعهم  تكفي  بعقوبات 
حلقوق  انتهاك  من  ب��وك  الفي�س  �سفحات  على  يجري 

االخرين وحرماتهم.
“اجليو�س االألكرتونية” برز اىل ال�سطح  يذكر اأن م�سطلح 
يف ال�سنوات االأخرية، وكثريا ما توجه اأ�سابع االتهام اىل 
اأجل  بالوقوف ورائها من  امل�سوؤولني  ال�سيا�سيني وبع�س 

�رسب خ�سومهم والرتويج لهم.
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