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وحد اثـر قرار وزارة االوقاف االذان ا
تطـبـيـقه هـذا الـعام بـعـد فـشل جتـربة
تــطــبــيــقه عــام  2009عــلى يــد وزيــر
االوقـــاف الــــســـابق حــــمـــدى زقـــزوق
بــســبب عــيــوب فــنــيــة و اعــاد وزيـر
االوقاف احلالي مـحمـد مخـتار جـمعة
ــوحــد الى االضـواء مـشــروع االذان ا
ــشـروع سـوف بـعـد اعـالنه ان (هـذا ا
يــتم تــطــبــيــقه هــذا الــعــام حتــقــيــقـا
لـلـحداثـة فـى العـمـل ووقف االجـتـهاد
ـسـاجـد وتـلـبـية الـعـشـوائى لـعـمـال ا
ــواطــنـــ فى عــدم ســمــاع رغــبــات ا
شروع اصوات مقـززة  كما ان هـذا ا
يعد جزء من تطوير اخلطاب الدين .(
ــتــحـدث  فـيــمــا اشــار جــابـر طــايع ا
الـرسـمي لـوزارة االوقـاف الى ان (بث
ــوحــد ســـوف يــبــدأ فى 100 االذان ا
مسجد من مساجد القاهرة الكبرى ثم
بـــعــــد ذلك ســـوف يــــطـــبق فـى بـــاقى
ـوحد احملافـظـات وان تـكـلـفـة االذان ا
فى حالة جناحه سوف تبلغ  5مالي

من اجلنيهات).
 وكشف مـصـدر بوزارة االوقـاف طلب
عـــدم ذكــــر اســـمه ان) قــــرار الـــوزيـــر
ـوحـد جـاءت بـاعـادة تـطـبـيق االذان ا
بــــعـــد ان تــــلــــقت الــــوزارة عــــدداً من
الـشــكــاوى مــنـهــا تــصـريـح الـفــنــانـة

شـــــيـــــرين رضـــــا ان صـــــوت بـــــعض
ـــؤذنـــ يـــخـــلق هـــلـــعـــا لالطـــفـــال ا

واالجانب .)
من جـانـبه قــال عـبـداحلـلــيم مـنـصـور
عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة
االزهـر انه ال (اشــكـالــيــة فى تـطــبـيق
ــوحـد ألنّ الــفــرض من االذان االذان ا

ـــنــاطق الى  20الف جــنـــيه حــسب ا
والطبـقات الـتى جترى تـلك احلفالت.
من جـانبه قـال جـمـال شـحـاته اسـتاذ
عـلم االجــتــمـاع لـ (الــزمــان ( ان (تـلك
صري الظـاهرة غريـبة عـن اجملتمـع ا
وهى تـصـدرمـن اشـخـاص مــنـحـرفـ
جــنــســيــاً اليــوجـد لــديــهـم نــخـوة او
رجولة او دين). وعزا شـحاته انتشار
تـلـك الـظــاهــرة الى (غــيــاب الـتــربــيـة
السلـيمة وعـدم وجود قدوة بـاجملتمع
ــؤســســة الــديــنــيـة بــجـانـب غــيـاب ا
واالعالمية وعـدم وجود احـكام رادعة
.( فيـما ارجع خـبراء الـقانـون اسباب
تفـشى تـلك الـظاهـرة الى (عـدم وجود
ـا ـة  عـقـوبـة واضــحـة لـتــلك اجلـر
يـسـهل عــلى الـبـعض احلــصـول عـلى

البراءة فى بعض منها).
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وفى هــــذا الــــصــــدد قــــالت ســــهــــيـــر
ـعامـلـة اجلنـائـية ـنعم اسـتـاذ ا عبـدا
ة ركـز القـومى للـبحـوث ان  (جر با
تـبــادل الــزوجــات لــيس لـهــا عــقــوبـة
واضـحــة ولـكــنــهـا تــوضع حتت بــنـد
الـزنــا  وبـحــسب قـانــون الـعــقـوبـات
يـصل احلــبس الى  6شــهــور لــلـزوج

وسنت للزوجة).
عـاد اجلـدل حـول  من نـاحـيـة اخــرى 
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مــتـأخــر من امس إن "اجلــمــهــوريـة
اإلسالمـيــة دعت دائـمــا إلى تــعـزيـز
ـنــطـقـة". الـسالم واالســتـقــرار في ا
ـبيعات وأضافت أن إيران "تعـتبر ا
الـــكـــبـــيـــرة لألســـلـــحـــة احلـــديـــثــة
والـهــجـومـيــة من قـبل (...) فــرنـسـا
ـنطقة". وجاء عامال يزعزع توازن ا
بيـان اخلـارجـية اإليـرانـيـة ردا على

(أ ف ب) - اتـهـمت إيران { طهـران
نـطـقة فرنـسـا "بزعـزعـة استـقـرار" ا
ردا عـلى تـهـديــدات بـاريس بـفـرض
عـقوبـات عـلى طـهـران إذا لم يـسـفر
احلوار مع هذا البلد حول نشاطاته
الـبـالـســتـيـة ونـفــوذه اإلقـلـيـمي عن
نـتــيــجــة. وقـالت وزارة اخلــارجــيـة
اإليــرانـيــة في بــيــان نـشــر في وقت
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ـا هو جـديد  لم يـسبـقك اليه اآلخـرون  تتـفرد به ويـحسب االبداع ان تـأتي 
ـنبع لـك  ويكـشف عن ثـقـافـتك ورحـابة خـيـالك وصـحـة تـفكـيـرك  وتـغـدو به ا
الــذي يـنـهل مـنه الالحـقـون  هـذا مـا وددت قـوله لـلـذين أصـبح لـديـهم اصـدار
عرفة الكـتب شيئا مظهريـا وسلوكا للتـباهي  وليس اضافة نوعـية في حقول ا
 يـأتي كالمـي هـذا اثـر مـتــابـعـة  لــظـاهـرة جــديـدة آخـذة بــالـنـمـو فـي وسـطـنـا
ي تـتمثل بتهافت األساتذة على اصدار الكتب  ومع ان التنافس بذاته االكاد
ـا قـيل سـابـقـا  ـنـجـز اعـادة انـتــاج  أمـر يُـسـعــد  لـكن مـا يـحـبط ان يــكـون ا
سـتـه بـهـذا اجلـهد  فـهـو في جـميع واسـتـنـساخـا ألفـكـار الغـيـر . ولسـت 
ـبـدع  ـكن وصف أصـحـابه بـا األحـوال أفـضل من عـدم االجناز  لـكن ال 
ـكتـبة بـالعـشـرات من االصدارات في غـضـون سنـوات تُعـد على وان أغرقـوا ا
أصابع الـيد الـواحـدة من حصـولهم عـلى الشـهادة الـعلـميـة . ومع اني أحتدث
كـنني تـعمـيم األحكـام بالـرغم من اشتـراك أغلب في مجـال تخـصـصي  وال 
الحــظـات ان الــكــثـيــر من هـذه ـي في الـظــاهــرة  فـمن بــ ا الــوسط االكـاد
فاهيم والنماذج  وما يزيد األمر ؤلفات تنطوي على فهم خاطئ للنظريات وا ا
يدانية التي من شـأنها أثراء احلصيلة مـارسة ا سوءا ان أصـحابها تعوزهم ا
النـظرية  .  لهذه الظاهرة مخاطر كارثية  اذ أسهمت بإيهام طلبة العلم بنقلها
مـعـارف خــاطـئـة  ومــا كـان لـهــذا ان يـحـدث في عــقـود سـابــقـة عـنــدمـا كـانت
ؤسـسات العلمية تضع اشتـراطات عديدة للتأليف بـضمنها احالة الكتب الى ا
دى رصانـتها الـعلميـة  كما ألزمت خبـراء أكفاء لتـقييـمها واصدار األحـكام 
عنـية دور النـشر الـعاملـة االلتزام بـهذا االجراء  لـكن غياب الـرقابة اجلهـات ا
والطـابع التجاري الذي بات يـتحكم بدور النـشر العربية واحملـلية في السنوات
ا يـحققه االخيـرة جعلـها ال تـعيـر اهتـماما لـلمـستـوى العـلمي قدر اهـتمـامهـا 
فـضـلة الكـتـاب من أربـاح  وبحـسب الـسـوق وعامـل الربح أصـبـحت الـكتـب ا
ـدرسي بـتـنـاولـهـا لـلـمـفـردات لـدور الـنـشـر  تـلك الـتي يـغـلـب عـلـيـهـا الـطـابع ا
ـنـهجـية لألقـسـام العـلمـيـة ما جـعل الفـرصـة سانـحة لـلـمؤلـف الـذين أحتدث ا
عنـهم  وتخـتار لـهـا عنـاوين براقـة بصـرف النـظـر عن محـتواهـا إلغراء الـطلـبة
بــالـشــراء وبـخــاصـة طــلـبــة الـدراســات الـعــلـيــا الـذين يــفـاجــئـون أثــنـاء اعـداد
ؤلف ينقل أحدهم عن اآلخر بعناوين مشـاريعهم البحثية ان نسبة كبيرة من ا
ـتـخصص يـستـنـد الى معـاييـر ثالثـة في انتـقاء مخـتلـفـة . واذا كان الـقارىء ا
ـؤلف  ودار النـشر ثم عـنوان الـكتـاب  فان الكـتاب وبـحسب تـرتـيبـها : اسم ا
ـشهـود لهم عـلمـيا  او القـارىء العـام والطـلبـة قد يـجهـلون أسـماء األسـاتذة ا
لـيـست لـديهـم اخلبـرات الـسـابـقة لـتـقـيـيم دور النـشـر  فـيـتأثـرون بـالـعـناوين 
ـؤلـفـ بارعـون في مـجـاالتـهم  وان مـضـامـ كـتبـهم من ويـظـنـون ان هـؤالء ا
سلم بـها  وهذا ما يُالحظ في اعـتماد بـحوثهم على  مـراجع هزيلة احلقـائق ا
. وال ألوم دور الـنشر أبـدا  فحركة الـسوق والتراجـع الواضح للقـراءة يتحكم
ر من بطـبيـعة عـملـها  لـكني ألـوم جامـعاتنـا التي تـملـك مطابـع ويفتـرض أال 
خاللهـا اال ما هو نوعي ومت وألسماء بعينها  لكن بعضا من تلك اجلامعات
وبدافع الـتـمويل الـذاتي فتـحت األبـواب على مـصـاريعـها امـام مـؤلفـ ال يعـتد
ـرموق ما بهم من داخـل أروقتها وخـارجها  حتى ان بـعضا من أسـاتذتها ا
عادوا يـنشرون من خاللـها  مع ان مسـؤولية اجلامـعة أشد من مـسؤولية دور
النـشر مع بـالغ احتـرامنـا للـرص مـنهـا والتي مـازالت صامـدة ولم يهـزها ما
تراجع . هذا التهـافت من الذين يقبلون بعشرة نسخ يجـري في سوق الكتب ا
الية لطبع مقـابل بيع حقوقهم مـدى احلياة لدور النشـر  او لديهم االمكانـات ا
كـتـبـهم عـلى حـسـابـهم  أثـر سـلـبـا عـلى مـؤلـفـ آخريـن ليـس لـديهـم مثـل هذا
ـال الـكافي لـطـبع مؤلـفـاتهم عـلى أهـميـتـها الـعـلمـية ـلـكون ا االسـتـعداد  وال 
حتى مـن خالل جامعاتـهم التي يفـترض بها دعـمهم مالـيا كما
تـفـعـل بـعض اجلـامـعـات الـعـربـيــة واألجـنـبـيـة الـتي تـفـخـر
نـجز أساتذتهـا وتوشحه بعبـارات منتقاة لـبيان أهميته
وشـرعيـته  مـا يعـطي الـقـاريء الثـقـة  برقي مـسـتواه 
فــضال عن عــدم الــســمــاح لــغــيــرهـم بــاإلصــدار حلـ

نضوج األفكار واستكمال األدوات .    
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وكانت احملكمة االحتاديـة العليا قد
قـضت بـعـدم دسـتـوريـة ربط سـومو
بـشـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـية
الفتـاً إلى أن عمـليـة التسـويق يجب
أن تــكـــون من مـــهــام وزارة الـــنــفط
االحتـاديــة وفــقــاً لـلــدســتــور. وقـال
ـتحـدث الـرسـمي للـمـحكـمـة إياس ا
الـــســــامــــوك في بـــيــــان إن (احـــدى
ـقدمـة عـلى قانـون شـركة الـطعـون ا
الـنـفـط الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة رقم ((4
لـــســـنــة  ?2018والـــتي نـــظـــرتـــهــا
احملكـمة االحتـادية الـعلـيا أنـصبت
على ربط شركـة سومو الـتي تتولى
تــســـويق الــنــفـط بــشــركـــة الــنــفط
الــوطــنــيـة). وأضــاف أن (احملــكــمـة
االحتــاديـــة الــعـــلــيـــا قــضـت بــعــدم
دسـتـورية الـفـقـرة (ثـالثـاً وخـامـساً)
ــادة  4مـن الــقـــانـــون وبـــقــدر من ا
تـعلق االمـر بعـمـليـة تـسويق الـنفط
وأكـــــدت ان ذلـك من مــــــهـــــام وزارة
ـرتبطـة بها وذلك النفط والـشركة ا
ـــادة  112من لـــتـــعـــارضــــهـــا مع ا
الدسـتـور). وأشار إلـى أن (احملكـمة
قـضت ايضـاً بـعدم دسـتـورية الـبـند
ــادة 7 ح من الــفـــقــرة ثــانـــيــاً من ا
تـعلقـة بجعل شـركة النـفط سومو ا
ــركـز ــرتـبــطـة  من الـتــشـكــيالت ا
الشركة وذلك لتـعارضها مع احكام
ـــــــادة /110اوالً وثـــــــالــــــــثـــــــاً من ا
الـدســتـور). واضـاف أن (جــمـيع مـا
يصدر عن احملكمة االحتـادية العليا
من احــكـــام وقـــرارات بــات ومـــلــزم
ادة  94من لـلـسلـطـات كـافـة وفق ا

الدستور).
وأيدت احملـكـمة عـشـرة من الطـعون
ـقــدمــة الــيـهــا عــلى مــواد قــانـون ا
شركة النفط الوطنية العراقية رقم4
لسنة 2018 وقضت بعدم دستورية
تعـلقة بـتحديد قسم منـها السيـما ا
اهــداف الـشــركـة وعـمــلـيــة تـسـويق
ـــتــحــدث الـــرســمي الــنـــفط.وقــال ا
للـمـحكـمة إيـاس السـاموك في بـيان

القـانون وبـقدر تـعلق االمـر بعـملـية
تـــســـويق الـــنـــفط حـــيث ان ذلك من
مــــهــــام وزارة الـــنــــفط والــــشــــركـــة
ـرتبـطة بـها وذلـك لتـعارضـها مع ا

ادة  112من الدستور. ا
ادة (7/اوالً/1)من القانون التي وا
نـــصت عــلى انـه - يــرأس الــشــركــة
مــــــوظف بــــــدرجــــــة وزيــــــر - وذلك
ـادة /62 لــتــعـارضــهـا مـع احـكــام ا
ثانياً من الدستور حيث جاء النص
ـذكور خالفـاً لـلـمشـروع احلـكومي ا
رغم كــونه مـتـضـمـنـاً جـنـبـة مـالـيـة
والـبـنــد (ح) من الـفـقـرة (ثـانـيـاً) من
تعلقة بجعل شركة النفط ادة 7 ا ا
ـرتــبـطـة ســومـو مـن الـتــشـكـيـالت ا
ركز الشركة  وذلك لتعارضها مع
ادة (110/اوالً وثالـثاً) من احكـام ا
ـواد الــدســتــور) مـضــيــفــا ان من ا
الــتي ايـدت احملـكــمـة الـطــعن فـيـهـا
ـادة 8 من الــقـانــون الــتي نـصت (ا
عـــلـى مـــهــام مـــجـــلس االدارة إذ ان
ــــهـــــام هي من غــــالــــبــــيـــــة هــــذه ا
اخـتـصـاصـات احلـكـومـة االحتـاديـة
ــنـتـجـة مع االقــالـيم واحملــافـظـات ا
ادة 11 من القانون للنـفط معاً  وا
الــتي نـصـت عـلى -اوالً: تــسـتــقـطع
الشـركة مـبلغـاً يغـطي جمـيع الكلف
االسـتـثمـاريـة والتـشـغـيلـيـة وال يقل
عن معـدل الكلـفة في جمـيع احلقول
سـتثـمرة عن كل بـرميل من الـنفط ا
ـنـتج مــضـافـاً الـيه اخلـام والــغـاز ا
نسبة معيـنة من الربح ويتم حتديد
ذلك بـاالتفـاق بـ الشـركة ووزارات
الية والنفط والـتخطيط ويصادق ا
عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته
كـل ثالث ســــنــــوات ويــــســــتــــقــــطع
ـالـيـة مـبــاشـرة من حـســاب وزارة ا
ركـزي عن عوائد النفط لدى البنك ا
والـــغـــاز. ثــــانـــيــــاً: يـــتم تــــســـويـــة
احلــســابــات بـــ الــشــركــة ووزارة
ـالـيـة ـالـيـة بـعــد نـهـايـة الـســنـة ا ا
لـلـشـركـة وبـعـد اكـتـمـال احلـسـابات
الـنــهــائــيـة لــهــا ومـصــادقــة ديـوان

الـية علـيهـا-  لتعـارضها الرقـابة ا
ــــواد 78و80 و111 مـع احــــكـــــام ا
ادة  12من و112 من الدستور  وا
الية القانون التي بينت االيرادات ا
للشركة وارباحها واوجه توزيعها 
ـواد 78 و لـتـعـارضـهـا مع احـكـام ا
80/ اوالً وثــانــيــاً و  106 و111 و
ادة 13/ثانياً 112 من الدستور وا
من الـــقــانـــون الــتـي نــصـت عــلى -
اســتــثـــنــاء حــوافــز الـــعــامــلــ في
الــشــركـة مـن احـكــام قــانـون رواتب
مـوظفي الـدولـة والـقطـاع الـعام رقم
(22) لــــســـنـــة 2008 ويــــحـــدد ذلك
بــنــظــام يـصــدره مــجــلس الـوزراء-
ادة وذلك لـتـعـارضـهـا مع احـكـام ا
/62ثـانـيـاً من الـدسـتـور حـيث انـهـا
تضمـنت جنبة مـالية لم يؤخـذ فيها

رأي مجلس الوزراء. 

ادة  16من الـقـانـون التـي نصت وا
في الـفقـرة اوالً مـنهـا عـلى استـثـناء
ـملوكـة لها من الشـركة والشـركات ا
ـــالـــيــــة وقـــانـــون قـــانــــون االدارة ا
الـشركـات الـعـامة وقـانـون اجلـمارك
وقــانــون اقـــامــة االجـــانب وقــانــون
تنفـيذ العـقود احلكومـية وتعـليمات
تسهيل تـنفيذه وقـانون بيع وايجار
امــوال الـدولـة وتـعـلـيــمـات تـسـهـيل

تنفيذ.
ونـصت الـفـقـرة ثـانـيـاً مـنـهـا عـلى -
يصدر مجـلس الوزراء وباقتراح من
الـشركـة نظـاماً يـحل مـحل القـوان
ـنـصـوص عـلـيهـا في ـسـتـثـنـاة وا ا
ـادة كل عـلى الـفــقـرة اوالً من هــذه ا
ـا يــضـمن حــقـوق اخلــزيـنـة حــده 
الـعــام وذلك لـتـعـارضــهـا مع احـكـام
ادة 5 من الـدستـور الـتي ال جتوز ا

ركبات كلـما وقعت عـيناي على الـناقالت  العـمالقة  التي حتمـل طبقتـ من ا
ـتـوسـطـة  وهي تـسـيـر بــخـيالء  نـحـو بـغـداد او احملـافـظـات او الـصـغــيـرة وا
تتـمركز قـرب مجمـعات "معـارض السيـارات"  اشعر بـإحباط شـديد  وترتفع
رور الـعامـة  واتسـاءل : اليس عـندي مـشاعـر العـتب والغـضب جتاه دائـرة ا
عــنـد مـســؤولي هـذه الــدائـرة دراســات عن حـاالت االخــتـنـاق الــتي تـشــهـدهـا
ـة واجلديـدة التي تـتجول العـاصمـة واحملافـظات نـتيجـة كثـرة احلافالت الـقد
مـختـنـقة في الـشـوارع  ? اين صوت هـذه الـدائرة في احلـد من هـذه الظـاهرة
ـهمة التي التـي اخذت بالتـفاقم الى حد ال يـطاق .. وما هو دور هـذه الدائرة ا
تعـد برامج لـلتوعـية في عدد من الـفضائـيات الـعراقيـة  في مناشـدة " الدولة"
نشأ الرديء ..? بإيـقاف مهزلة االستيـراد العشوائي للحافالت السـيما ذات ا
ان حـالة االزدحـام والفـوضى التي تـعم شـوارع البالد  بـاتت احاديث جـميع
ـواطنـ  ب هـاز ونـاقم وغامـز ومشـكك .. وهي احـاديث يلـفـها الـيأس  ا
ـشـاهـدات الـيـومـية وعـدم الـشعـور بـأمـل احلل الـذي يـنـشـدون  فمـن خالل ا
رورية و ما ينتج عنها من حوادث  نلمس أضراراً مختلفة  ,ما لالختـناقات ا
يـوثر سـلـبـا علـى االقتـصـاد و اجملـتمع و الـبـيـئة  ,وتـؤدي الى اسـتخـدام غـير
دن  حـيث احلركة ـواصالت . السيـما في مراكـز ا امـثل لوسائل الـطرق و ا
ركزية " الـتجارية و الكثافة السكانية العالية  ,ووجود اجلامعات واالسواق ا
ــوالت " الـتي تـوالـدت بـشـكـل مـخـيف . لـقـد قــرأت مـؤخـرا   أحـد الـبـحـوث ا
انيا إلى ركز القومي ألبحاث البيئة والـصحة في (نيبيرج) بأ الصـادرة عن ا
ـزاج وتــدني اإلنـتـاجــيـة وكـثـرة ــروري ال يـسـبب فــقط سـوء ا أن الــتـكـدس ا
أخطـاء العـمل ولكنه قـد يسبب الـوفاة وأنه يرتـبط بإصابـة شخص واحد من
ـروري ب كل 12 بـأزمـة قـلـبـيـة وأن األشـخـاص الـذين يـواجـهـون الـزحـام ا
ترتـفع لـديهـم احتـماالت اإلصـابـة باألزمـات الـقلـبـية ثالث مـرات عن غـيرهم  
زمنة كالسكر رورية على أصـحاب األمراض ا وحذرت مـن آثار االختناقات ا
وأمـراض القلب  واكـدت الدراسة عـلى أن " تأخر الـعامل كـل يوم عن بداية
طلوبة وقت الدوام الـرسمي بساعة أو أكـثر يقلل في مـجمله ساعات الـعمل ا
ـا يـخـفض اإلنـتـاجـية وبـالـتـالي تـرتـفع فـاتـورة خسـائـر االقـتـصـاد الـوطني
روري  مجـزرة حقيقـية  ترتكب بحق بـشكل عام. ان االزدحام  واالختـناق ا
ـة  الـقـائـمـة ـؤ ـواطن الـعـراقي  واجلـاني يـتـفـرج  وانـني ارى ان احلـالـة ا ا
االن في شــوارع مـدنــنــا هي بـ الــواقع الــقـائـم  والـتــنــظـيــر الـذي نــســمـعه
عـطيات  ونشـاهده في الـفضائـيات  وبـ األزمة والـتفكـير في حـلها  بـ ا
وضوع ـشكلـة وإرجاعهـا ألسبابـها  هي ب الـذات  وا ـنهج في قراءة ا وا

ا يليه..  ب التنظير والتصور الالحق 
مارسة يدل على واقعية الرؤية لقـد نسى البعض  ان االقتران ب الواقع وا
شكلـة في جهة  والواقع في وإمكـانية الـتطبيق وإال يـكون الكالم عن  هـذه ا
مكـان آخر... فاالنـشطار الـكبير في الـرؤية للـحالة الـتي نعيـشها في ظل ازمة
ُـعـاش الذي يـفـرض نـفسه الـيـوم بون روريـة  وبـ احلـاضر ا االختـنـاقـات ا
شــاسع  ومــريــر. ان الـتــخــبط واالنــهــيـار والــتــجـاذب 
ــسـؤولــة  الـتي وصــراعـات  االفــكـار الــبـالــيـة وغــيـر ا
واطن   ..فهل حتـيطنـا وتسـكننـا   يكـون ضحيـتهـا ا
انـتبهنـا الى ذلك ? ال اظن .. فال اذن تسمع  وال ذهن

يستقر .. وانا لله وانا اليه راجعون!

وزارة اخلـــارجــــيـــة اإليــــرانـــيـــة إن
"قدرات إيـران في مـجال الـصواريخ
جزء من قـوتـها الـدفـاعيـة الـشرعـية
(...) وبرنامج إيران للصواريخ غير
قــابل لــلـنــقــاش (...) و ابالغ ذلك
". وحـذرت من أن "اي لــلـفــرنــســيــ
عـقـوبـات أوروبـيـة جـديـدة سـتؤدي

إلى مراجعة لعالقاتنا معهم".
من جـهــة اخـرى تــظـاهــر مـحــتـجـو
نـقسـمون حول "الستـرات الصـفر ا
جدوى تقد مرشـح لالنتخابات
األوروبـيــة لـلــسـبت احلــادي عـشـر
عـلى الـتــوالي في مـواجـهــة سـلـطـة
تسـتعـيد بـعـضا من شـعبـيتـها بـعد
عـشـرة أيـام علـى بـدء نقـاش وطـني
واسع يـــهــــدف إلى تـــســـويـــة هـــذه

سبوقة. األزمة االجتماعية غير ا
وفي باريس توزعت التظاهرات في
أربعـة جتـمعـات تـوجه ثالثة مـنـها
إلـى الـــــــبـــــــاســـــــتـــــــيـل من جـــــــادة
الــشـــانــزيـــلــيـــزيه ومن بالس دو ال
نـاســيـون ومـن مـقــر بـلــديـة ايــفـري

سور س فال دو مارن.
ـشـاركة بـعد ودعا احملـتـجون إلى ا
ذلك في "لـيـلة صـفـراء" بـ الـسـاعة

 17,00إلى الـــــســــاعــــة  22,00في
ســاحــة اجلــمـــهــوريــة حــيث جــرت
جتــمــعــات مــواطــنـ حتـت شــعـار
"الليل وقوفا" في 2016. وستجرى
تظـاهـرات ليـليـة أخـرى في عدد من
ناطق مثل مونبولييه وأولورون- ا
سانت-ماري (البيـرينيه األطلسي).
كــمـــا أطـــلــقت دعـــوات عــلـى مــوقع
ـشـاركــة األحـد في فـيــسـبـوك إلـى ا

سالسل بشرية في مناطق أخرى.
أما حـركـة "فـرنـسا الـغـاضـبـة" التي
تـــقـــودهـــا بـــريــــســـيال لـــودوســـكي
فـسـتــنـظم "مـســيـرة تـضــامـنـيـة مع
الــســتــرات الــصــفــراء في األراضي
البعيدة" بـعد ظهر الـسبت ب مقر
وزارة أراضي مـــــا وراء الــــبـــــحــــار

قر الباريسي لفيسبوك. وا
ـقـابل وغـداة الـسبـت احلادي في ا
عشر سـيتظـاهر ناشـطو "األوشحة
احلـمـراء" األحــد في إطـار "مــسـيـرة
جمـهـوريـة دفـاعـا عن احلـريات" من
أجل إســـمــــاع صـــوت "األغـــلـــبـــيـــة
الـــــــصـــــــامـــــــتــــــة" والـــــــدفـــــــاع عن

ؤسسات". وقراطية وا "الد
ـتطـرف أطـلـقت دعوة وفي التـيـار ا

تـــصــريـــحــات لـــوزيـــر اخلــارجـــيــة
الـفـرنـسي جـان إيف لـودريـان الذي
هدد اجلمعة طهران بعقوبات بشأن
بـرنامـجـهـا لـلـصواريـخ البـالـسـتـية
ونفـوذها فـي الشـرق األوسط. وقال
لــودريـان "لــديــنــا مـطــلــبـان (...) أن
تتـخلى إيـران عن إنتـاج الصواريخ
ـا في وخـصـوصـا عن تـصـديرهـا 
ذلك إلى فصائل مـسلحة في
الـشــرق األوسط وكــذلك إلى
" في الــــيــــمن. احلــــوثــــيــــ
وأضـاف أن إيران "يـجب أن
تــكف أيــضـــا عن أعــمــالــهــا
ـنـطـقـة لـزعـزعـة اسـتــقـرار ا
بـــأســـرهــــا" مـــعـــتـــبـــرا أنه
ــــوجب الـــــقــــرار الــــدولي
كن  2254حول سوريـا ال 
أن يــــكــــون هــــنــــاك "قــــوات
أجــــنـــبــــيــــة عــــلى األراضي
الـســوريـة" وتــابع "أطــلـقــنـا
حـــوارا صـــعـــبـــا مع إيـــران
يفـتـرض أن يـستـمـر ونحن
مـســتـعــدون في حـال فــشـله
إلى فرض عـقوبـات صارمة.
وهم يــــعـــرفـــون ذلـك". وقـــالت
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شهدت االشهر االخـيرة تفشي ظاهرة
خطـيرة غـريبـة عن اخالقـيات الـشعب
ــصــرى ,حــيث اســـتــقـــبــلت االدارة ا
ــبــاحث االداب  4شــبــكــات الــعــامــة 
لتـسـهيل الـدعـارة وتبـادل الـزوجات .
وقد اثـبتت الـتـحقـيـقات الـتى اجريت
مع اعــضـــاء تــلك الـــشــبـــكــات وجــود
صــفـــحـــات  تــبـــادل الـــزوجـــات عــلى
صفـحـات فـيسـبـوك وصل عـددها الى

 120صفحة.
و كــــشـف عـــــدد من اصـــــحــــاب تـــــلك
الـــشـــبـــكـــات ان مـــايـــدفع الـــزوجـــات
لل فى لالنضمام اليها هو الشعور با
احلــيــاة الــزوجــيــة اال ان الــغــالــبــيـة
العـظمـى من الزوجـات يـكون دافـعهن
ال واالشبـاع اجلنـسى بسـبب عجز ا
الزوج ,وعلى الـرغم من تـقـلـيل بعض
اخلـبــراء من خــطــورة تـلك الــظــاهـرة
واعــتـــبــارهــا حـــاالت فــرديـــة التــرقى
اال انّ احــصــائــيــة غــيــر لــلــظــاهــرة  
رسـمــيــة كــشـفت ان  20الف شـخص
ـارسـون تــلك الـظـاهــرة فى مـنـاطق
مــخــتــلـــفــة وعــلى راســـهــا الــقــاهــرة
واجلـيــزة والــقـلــيـوبــيــة. حـيث تــقـام
حــفـالت لــتـــبــادل الـــزوجـــات وتــصل
اسعـار الـلـيـلة الـواحـدة مـاب 5000
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صري يلقي القبض على شبكة تقوم بعملية تبادل الزوجات WJ³ý∫ االمن ا

ـناهـض إلى مسـيـرة للـنـاشطـ ا
لـلــرأسـمـالــيـة ولـلــفـاشــيـة في إطـار

جتمعات ضد قانون العمل.
وتخشى السلطات حدوث فلتان في
مــديــنــتي بــوردو وتــولــوز الــلــتــ
شــهــدتــا أعـمــال عــنف واســعــة في

األسابيع األخيرة.
وكـانت الـسـلـطـات أحـصت  84ألف
مـــتـــظـــاهـــر فـي آخـــر ســـبـــتـــ مع
استـعـادة الـتـحرك زخـمه بـعـد عطل

يالد ورأس السنة. عيد ا
وتشيـر استـطالعات الـرأي األخيرة
إلى ارتـــفــــاع شـــعـــبـــيـــة الـــرئـــيس
ــانــويل مــاكــرون بـيــنــمــا تــثــيـر إ
خالفـــات داخــلـــيـــة بــ مـــحـــتــجي
"الـســتــرات الـصــفـراء" انــقـســامـات
جديدة بعد القـطيعة ب زعـيميهما
إيريك درويه وبريسيال لودوسكي.
وجاءت هـذه االنقـسـامات مع إعالن
انــــغـــريــــد لــــوفـــافــــاســــور وهـــايك
شـــاهــيـــنــيـــان وهــمـــا من أعـــضــاء
"الــســتــرات الــصــفـراء" عـن الئــحـة
ــــــواطــــــنـــــة" "جتــــــمـع مـــــبــــــادرة ا
لالنــــتـــخــــابــــات األوروبـــيــــة الـــتي

قبل. ستجرى في أيار/مايو ا »ÃU−²Š∫ عدد من محتجي حركة السترات الصفر يقفون امام برج ايفل

إن (احملكمة االحتـادية العلـيا عقدت
جــلـســتـهــا امس االربــعـاء بــرئـاسـة
الـقـاضي مـدحت احملـمـود وحـضـور
الـقـضاة االعـضـاء كـافـة ونـظرت في
الـطعـون الـواردة عـلى قانـون شـركة
الـنفط الـوطـنيـة الـعراقـيـة واصدرت

حكماً بشأنها)
W¹œU%«  UDKÝ

مــوضــحــا أن (احملــكــمــة وجــدت أن
ايـراد اي نص في قـانـون يؤدي الى
نـزع اخــتـصـاص من اخــتـصـاصـات
الـسـلـطـات االحتـاديـة احلـصـريـة او
شتـركة بينها وب االختصاصات ا
ســـلـــطــات االقـــالـــيم واحملـــافـــظــات
ـنتـجة لـلنـفط والـغاز يـعد مـخالـفاً ا
الحكام الـدستـور ويلزم احلـكم بعدم
دسـتوريـته وتأسـيـساً عـلى ما تـقدم
واد قـررت احلـكم بعـدم دسـتـوريـة ا
ـادة  3من الـقــانـون وذلك اآلتـيــة:-ا
ــهـام الـتي حــمـلـتـهــا اهـدافـهـا ألن ا
ـادة (112) تــتــعــارض مع احــكــام ا
ـادة بــفـقــرتـيـهــا (اوالً) و(ثـانــيـاً) وا
ــهـام (114) من الــدسـتــور ذلك ان ا
ــادة (3 مــوضــوع الـــتي ذكــرتـــهــا ا
الـطـعن يـلزم ان تـكـون من احلـكـومة
االحتــاديــة مع حــكـــومــات االقــالــيم
نتجـة للنفط. والفقرة واحملافظات ا
ـادة  4من (ثــالــثــاً وخــامــسـاً) مـن ا

الغـاء قانـون ما بنـظام او تـعلـيمات
ـادة 18/ســـادســاً من الـــقــانــون وا
الــتـي نــصـت عــلـى - لــلـــشـــركــة ان
تـساهم في تـنـميـة الـقطـاع الزراعي
والـــــصــــنـــــاعـي واخلـــــدمي - وذلك
ـادتـ 78 لـتـعـارضـهـا مع احـكـام ا

و80 من الدستور). 
وخلـص السـاموك الـى أن (احملكـمة
قـررت رد بـقـيـــــــة الـطـعـون الواردة
ـذكورة آنـفاً ـوحدة ا في الدعـاوى ا
وذلـك لـعــدم تــعـارضــهــا مع احــكـام
الــدسـتــور ومع الــسـيــاسـة الــعـامـة
ـنــصـوص عــلـيــهـا في لــلـدولــــــــة ا
ــادة 80 مـن الـــدســـتـــور والنـــهــا ا
جــاءت خــيــاراً تــشــريــعــيــاً جملــلس
ـنصوص النواب وفق صـالحياته ا
ــــادة 61/اوالً من عـــــلــــيـــــهــــا فـي ا

الدستور).
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كالم أبيض

مـنزلـة االطـول اعـنـاقـاً يـوم الـقـيـامة).
ـه اسـتـاذ بـيــنـمـا حتــفظ  احــمـد كـر
ــقـارن بــجـامــعه االزهــر عـلى الـفــقه ا
ت(طــبـــيق تـــلك الـــفــكـــرة داعـــيــا الى
ضـروره دراسـتــهـا بــاسـتـفــاضـة قـبل
تــطــبـيــقــهــا واخــذ راى هــيــئــة كــبـار

العلماء فيها. )

وعد دخول الصالة). اعالم اناس 
ـقـابل انـتـقــد  يـحـيى اسـمـاعـيل فى ا
جلـوش االمـ الـعـام الـسـابق جلـبهه
علـماء االزهر تـلك الفـكرة الـتى (سبق
ــا يـعــد اهـدار ان فـشل تــطـبــيـقــهـا 
فــضال انـــهــا ســوف المــوال الــدولـــة 
ؤذن من تؤدى حلرمان الكـثير من ا
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