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ونُـــقـــلت الـــســـودانـــيّــات الـــتـــسع إلى
مـحـكـمـة الـطوار في الـعـاصـمـة بـعد
ــشـاركــتـهنّ في اعــتـقــالـهنّ اخلــمـيس 
"تـظاهرة مـحظورة" في وقت سابق في
حيّ بـوري الذي بـات مكـانًا لـتجـمّعات

منتظمة منذ كانون األول/ديسمبر.
وقـالت احملـامـية إنـعـام عتـيق لـفرانس
بـــرس "حـــكــمت مـــحـــكــمـــة الـــطــوار
بـاخلرطوم اليوم على تسع متظاهرات
بــاجلــلــد عــشــرين جــلــدة لــكلّ مــنــهنّ
وبـالـسجن شـهرا". وأضـافت أنّه "عقب
احلــــكم  تــــرحــــيــــلــــهنّ إلى ســــجن
النساء وغدا سوف نستأنف احلكم".
مـن جـــهــــته قــــال حتـــالف احملــــامـــ
ـــوقــراطــيــ في بـــيــان "حــكــمت الــد
مـــحـــكـــمـــة الـــطـــوار عـــلى تـــسع من
الـثـائـرات بـالـسـجن واجلـلـد". وأضاف
"وحتـت ضـــغط احملـــامــــ لم يُـــنـــفّـــذ
الـــقـــاضي حـــكـم اجلــلـــد". ولـم يُـــحــدّد
ـسـؤولون الـسـودانيّـون عـدد النـساء ا
الـلواتي اعتُقلن خالل التظاهرات. لكن
وفـقًـا لـنشـطـاء مـعـارض هـنـاك نـحو
 150امــرأة وراء الــقــضــبــان. ويــقــول
ـسـؤولون إنّ 31 شـخصًـا قُتـلوا مـنذ ا
بـــدء االحـــتـــجـــاجـــات في 19 كـــانـــون
األول/ديـسمـبر 2018 فـي أعمـال عنف
رافـقت التـظاهرات فـيما تـقول منـظّمة
هـيـومن رايتس ووتش إنّ عـدد القـتلى

. بلغ  51على األقلّ

عـلى صعيـد اخر اتهم الـرئيس التركي
ـتظاهرين رجـب طيب أردوغان األحد ا
الـــــذين شـــــاركـــــوا في مـــــســــيـــــرة في
ـنـاسـبـة الـيـوم اسـطــنـبـول اجلـمـعـة 
ـي لــلــمــرأة بــأنــهم أســاؤوا الى الــعــا
الـدين االسالمي بعد أن واصلوا تأدية

أغانٍ خالل موعد الصالة.
qO  “Uſ

وكـانت الـشرطـة أطلـقت اجلمـعة الـغاز
ـسـيل لـلـدمـوع عـلى آالف األشـخاص ا
ــنع الـــذي نــزلـــوا إلى الـــشــارع رغـم ا
ـــــطـــــلق ألي تـــــظـــــاهــــرة فـي جــــادة ا
االســتـقالل الــتـجـاريــة في اسـطــنـبـول
ـاثـلة الـتي شـهـدت مـسـيـرة سـلـمـيـة 

اضي. العام ا
وظـهر في فيديو انـتشر على االنترنت
لم يتم التأكد من صحته رجال ونساء
يـــســيـــرون في جــادة االســـتــقالل وهم
يـــواصـــلـــون تـــرديـــد شـــعـــارات خالل

اآلذان.
وقــال أردوغـان خالل جتـمّـع انـتـخـابي
فـي أضنه(جنوب) عرض خـالله مقطعا
صـغيرا من ذلك الفيديو إن "جتمعاً في
تـقـسيم (سـاحـة في اسطـنـبول) يـقوده
حـــزب الـــشـــعب اجلـــمـــهـــوري وحــزب
ــوقـــراطي يُـــزعم أنه الـــشـــعــوب الـــد
ي تـصرّف ـرأة الـعـا ـنـاسـبـة يـوم ا
ــشــاركــون به بــوقــاحــة مع غــنـائــهم ا

وتصفيرهم خالل موعد اآلذان".

ــرأة" في مــواجــهــة مــا تــتــعــرّض له ا
الــنـسـاء من عـنف مـنـزلي وحتـرّش في

الشارع.
وفي فـرنـسـا أكّـدت جـمـعـيّـة "نـو تـوت
(نـحن جـميـعـاً)" النـسـويّة أنّـهـا أعادت
تـسـمـيـة  1400حـيّ باريـسي لـيل 7-8
ي ـنــاسـبــة الـيـوم الــعـا آذار/مــارس 

للمرأة.
وفـي الـسـودان حُــكم عـلى تــسع نـسـاء
بـالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة
ــشــاركـتــهنّ في تــظــاهـرة غــيـر امس 
مــرخّــصــة مــنــاهــضــة لــلــحـكــومــة في
اخلـرطـوم بـحـسب ما أفـادت مـحـامـية

الدفاع عنهنّ وكالة فرانس برس.
وهــذه األحـــكــام أصــدرتــهــا مــحــكــمــة
طـوار في اخلـرطوم غـداة أمر أعـطاه
الــرئـــيس الــســوداني عـــمــر الــبــشــيــر
ألجــهــزة االسـتــخـبــارات بــاإلفـراج عن
جـميع الـنسـاء اللـواتي اعتُـقلن بـسبب
مـشاركـتهنّ مـنذ كانـون األول/ديسـمبر

في احتجاجات مناوئة لنظامه.
وأنـشأت الـسلـطات السـودانيّـة محاكم
الـطـوار للـنظـر في انـتهـاكات تُـرتكب
في إطــار حـال الـطـوار الـتي أعـلـنـهـا
ـدّة الــبـشــيـر في 22 شــبـاط/فــبـرايــر 
ســـنـــة. وتــهـــدف هـــذه اإلجــراءات إلى
ـوجـة احـتجـاجـات انـدلعت وضع حـدّ 
إثــر قــرار احلـكــومــة الـســودانــيّـة رفع

سعر اخلبز.
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في اجللسة التي حضرتها (الزمان)
ـــعـــوقـــات الـــتي واجـــهـــتـــهـــا عن ا
والــتــحــدي الــكــبــيــر الــذي عــاشــته
لتـتغلـب على تـلك الصـعوبات وسط
تـقـالــيـد ومــحـددات ال تـكــاد تـسـمح
لــلــمــرأة بــولــوج عـالـم الــصــحــافـة.
وأكدت الـهاللي انـها شـقت طـريقـها
بـنــجـاح بــفـضل اصــرارهـا وحــبـهـا
للـمـهـنة ومـسـاعـدة زوجهـا وتـفـهمه

لطبيعة عملها.
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ثم استـعرضت الـصحـفيـة االيرانـية
الـكــرديـة شــهـيــدة حـســامي مـراحل
مخـتـلـفـة من حـياتـهـا وكـفـاحـها من

اجل نيل حقوقها .
ـهـتـمـة بـحـقوق واشارت حـسـامي ا
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هــيـمــنت مــأســاة االيــزيــديـ الــتي
ارتكبـها تـنظيـم داعش لدى احتالله
ـوصل عـلى اجـواء االمـسـيـة الـتي ا
ـعـهد الـفـرنـسي في بـغداد اقامـهـا ا

ي.  رأة العا ناسبة يوم ا
وحتـدث في االمـسـيــة الـتي الـتـأمت
حتت عـنـوان ( الـنـسـاء والـصـحـافة
في الــعــراق) ثالث صـــحــفــيــات عن
جتـــاربــــهن والـــصــــعـــوبــــات الـــتي
ـضـ فـي مـهـنـة واجـهـتــهن وهن 
تاعب الصحـافة مـهنـة البحـث عن ا
في اجـــواء غـــيــــر مـــثـــالـــيـــة جـــراء
احلروب وفي مجـتمع شـرقي يتـميز

بكونه ذكوري. 
حتـدثت عـدويه الـهاللي من الـعـراق
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عـودة الـقاضي رحـيم الـعـكيـلي الى الـعـراق بعـد سـنوات من االبـعـاد الـقسـري والـتهم
التـي وصلـت الى حـد صدور الـعـديـد من االحـكـام الـقـضـائيـة تـعـيـد الـروح لـلـقـضاء
هـنـية شـهـود لـهم بالـكـفـاءة والنـزاهـة وا العـراقي الـذي انـتصـر أخـيـرا الحد أبـنـائه ا
والـتي كـانت الى جـانب أسـباب أخـرى سـبـبـا في محـنـته وجتـسـد قصـته مـحـنة وطن
وشـعب وانــســان أرادوا له اخلـضــوع واخلـنــوع وتــرديـد كــلـمــة نـعـم ومـوافق لــرجـال
السيـاسة واحلكم الـفاسدين الـذين حولوا الـعراق الى أفسد واسـوء وافشل دولة في
العالم احلـديث لكنه وقف امامهم كاجلبل الـشامخ وحتمل ما حتمل... ثم اضطر الى
الـنزوح الى إقـليم كـوردستـان الـذي فتح له الـقلـوب قبـل األماكن وقـدم له كل ما يـريد
لـكـنه آثـر بـعـد اجـراء االسـتــفـتـاء وتـزايـد الـضـغـوط عـلى اإلقـلـيم وفـضل الـهـجـرة الى
اخلـارج وحتمل شـظف العـيش والغـربة من اجل ان يـبقى مـحافـظا علـى مبادئـه وقيمه

التي بسببها حصل له ما حصل.
عودة العكـيلي يجب ان ال يتم حصرها في االطار الـشخصي لهذا القاضي الشجاع
بل يجب ان تكون هناك مراجعة عامة لعمل السلطة القضائية ومجلس القضاء األعلى
وجـهاز االدعـاء العـام واالشراف الـقضـائي والتـخلي عن كل األسـباب والـظروف التي
أدت الى محنته ودعم جمـعية القضاء العراقي باعتبارها نقابة مهنية مستقلة للقضاة
شـاركـة في احليـاة الـعامـة وعدم مـنـعهم من وأعـضـاء االدعاء الـعـام والسـماح لـهم بـا
التـواصل مع وسـائل االعالم بـحـجة اسـتـقالل الـقضـاء والـذي هو مـع األسف تقـيـيد

حلرية التعبير ويصل الى حد احلجر الذي ال يقبل به أي انسان.
تزامنت عودة العـكيلي مع الفوز الكبير الذي حققـه ضياء السعدي في انتخابات نقابة
ا نـافسة الـشريفـة مع النقـيب السابق وحـصوله على أعـلى االصوات و احملـام وا
ـقـدسـة الـتي تـمـثل ـهـنـة اإلنـسـانـيــة ا يـعــيـد الـروح أيـضـا الى مـهـنـة احملــامـاة هـذه ا
(الــقـضـاء الـواقف) والــتي تـعـرضت أيـضــا الى الـتـهـمـيـش واإلسـاءة خالل الـسـنـوات
األخيرة حيـث تضخم عدد أعضائها وأصبـحت مهنة احملاماة مع األسف مهنة من ال
سـائـية في تـخريج عـشرات اآلالف مهـنة له وسـاهـمت الكـليـات االهلـيـة والدراسـات ا

ن ال يجدون فرصة للعمل اال من خالل حقيبة احملامي.
أمام السعـدي مهمات كبيرة وشاقة في اصالح هذه النـقابة العريقة التي كان لها دور
درسـة الـتي تـخرج مـنـها الـقـضاة كبـيـر في احليـاة الـسـياسـيـة واالجتـمـاعـية ألنـهـا ا
سـؤولية واخلدمة وأعضاء االدعـاء العام والرؤساء والـوزراء وأغلب من يتقـلد شرف ا

العامة في اجملتمع العراقي.
ـهني ـستـوى العـلمي وا إعادة االعـتبـار واالحتـرام والهـيبـة للـمـحامي من خالل رفع ا
عـاشي للمـحام من خالل سـتوى ا ـهني ورفع ا وااللـتزام بـآداب وقواعد الـسلوك ا
اتـعـاب واجـور مــعـقـولـة ومــقـبـولـة ووقف هــذا الـتـدفق الــهـائل من خـريــجي  كـلـيـات
ـستـوى كـلـيـات الطب (الـقانـون واحلـقـوق) والـذي يتـوجب ان تـكـون كـلـيات الـقـانـون 
ـا كانت عـلـيه سابـقا وهي (الـفـرع العـلمي) حـيث يـتوجب رفع مـعـدالت القـبول فـيـها 

اعلى معدالت (الفرع االدبي) في الدراسة اإلعدادية.
عودة العكـيلي وفوزالسعدي هما رحمة وضياء للقضاء العراقي
بـفـرعـيـه (الـقـضـاءاجلـالس) الـقــضـاة وأعـضـاء االدعـاء الـعـام
ــا يـعــيـد الـعـالقـة والــتـعـاون و(الــقـضــاء الـواقف) احملــامي 
ا يخدم احلق والعدل والعدالة. تبادل بينهما و واالحترام ا

دعي العام(احملامي سابقا) القاضي نائب ا

تابعة معامالت قروضهم صارف  dB·∫ زبائن في احد ا
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وجه مـــــصـــــرف الـــــرافـــــدين فـــــروعه
باستئـناف ترويج مـعامالت القروض
الـية اضافة بانواعهـا والتسـهيالت ا
ــشــاريع االسـتــثـمــاريـة الى قـروض ا
عـــلـى ان يـــتـم اســـتــــكـــمــــال وإجنـــاز

وافقات الواردة سابقاً. ا
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف في  وقال ا
بـيـان امس ان (عــلى الـفـروع ضـرورة
اكــتـــشــاف الـــفـــرص االســتـــثــمـــاريــة
ودراسـتـهـا بــشـكل شـامل لــلـمـشـاريع
اجلـديـدة والـقـروض الــتـجـاريـة الـتي
كن اقـامـتـهـا على ان تـتم ارشـفـتـها
بــشــكـل ســلــيم ومـــتــابــعـــة الــنــشــاط
ـصـرف ويـتم االئـتـمـاني لـدى فـروع ا
ايقاف عمل الـفرع الذي لـديه تلكؤ في
نح اي التسديدات بأعداد كبيرة وال
مــــخــــصـص ائــــتــــمــــاني مـــــالم يــــتم

تصفيتها). 
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صـرف (دوائر ومـؤسسات كمـا حث ا
الدولـة بـإلـزام مـوظـفيـهم لـتـسـديـد ما
صـرف واسترداد بذمـتهم من ديـون ا
ـتـرتـبة ـتـأخـرة وا ـصـرف ا حـقـوق ا
ـتخـلف واطـن ا ـوظفـ وا بذمة ا
عن تــســديــد مـابــذمــتــهم مـن األمـوال
لتجـنيبـهم التبـعات القـانونيـة بسبب

اسـتـمـارةً ومــجـمـوع زيــارات شـعـبـة
ُــكــلــفـ 192 الــتــقـصـي عن أمــوال ا
زيارة). وبـيَّـنت أنَّ (نـشـاطات الـدائرة
تضمَّنت زيـارات قسم األداء والسلوك
الــوظــيــفي إلى 21 جــهــةً حــكــومــيَّــةً
تـــتــعـــلَّـق هــذه الـــزيـــارات بـــالـــرصــد
اإلعالمي أهمُّها رصد صحفيٌّ خاصٌّ
ُـشـرَّدات ورصـد خاصٌّ بـحـريق دار ا
ـواطـن بـالـتجـاوزات عـلـى أراضي ا
في بـــلــديَّـــة الــرشـــيــد وآخـــر خــاصٌّ
بـالـتـجـاوز عـلى أراضٍ خـضـراء قـرب

شن). مُجسَّر ا
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 الفــتـــةً إلى أنَّ (الــتـــقــاريــر هـي قــيــد
صـادقـة اآلن تـمـثلت بـتـقـريـرٍ شاملٍ ا
خــاصٍّ بـــوزارة الـــتــجـــارة وتــقـــريــرٍ
سـتشفيات في خاصٍّ عن واقع حال ا
بغداد - خاص بوزارة الصحَّة فضالً
عن زيـاراتٍ تدقـيـقـيَّـةٍ وتنـسـيـقـيَّـةٍ بلغ
مـجـمـوعــهـا تـسـعــة زيـاراتٍ لـعـددٍ من

تشكيالت وزارة الزراعة). 
وأشار البيـان الى ان (الدائرة أقامت
ُـفـتش الـعـام ورشـة عـملٍ في مـكـتب ا
لــوزارة الــعــدل; لــلــتـــعــريف بالئــحــة
السلوك الـوظيفي رقم 1 لسنة 2016
والـتـعـديل األول لـهـا وعـرض تـقـريـر
يـدانـيَّة لـتشـكيالت نتـائج الزيـارات ا

الــوزارة وعــقـد اجــتــمــاعٍ في مــكــتب
ُفـتش الـعـام لـوزارة الـزراعـة خاصٍّ ا
بالئـحـة الـســلـوك الـوظـيـفي 1 لـسـنة

2016 والتعديل األول لعام 2017).

وتــابع (كــمــا تــضـــمَّــنت الــنــشــاطــات
زيارات شـعبـة مـكافـحـة الرشـوة التي
بـــلـــغت 23 زيـــارةً لـــوزارات ودوائـــر
رسميَّة منها: الهيأة العامَّة للضرائب

تـحدة االمـريـكيـة فرض احلـصـار االقتـصادي ما الـهدف الـكـامن في قرار الـواليـات ا
عـلى ايـران? هل فـرض عـليـهـا دولـة ام شـعـبـا ام ان هنـاك عـامال اخـر يـسـتـهـدفه هذا

القرار?
انـا ارى ان القـرار موجه ضد سـياسة الـسيد اخلـامنئي وحتـجيم دوره وهو انـتصار
الى روحـاني الـذي يـزور الـعـراق هذه الـسـاعـة وهـذه الـرؤية مـوجـهـة الى الـصـحـافة
والى االستخبـارات والهيـئات الدبلـوماسية ووكـاالت االنباء. واكرر الـقول ان احلصار
االقتـصادي يـستـهدف مـحاصـرة السيـد اخلامـنئـي وهو في بـاطنه انـتصـار لسـياسة
السـيد روحـاني الـذي يتـمنى في داخل روحه وقـلبه الـتفـاهم مع الغـرب. وكلـما خـطا
خـطـوة نـحـو الـتـفـاهم صـفـعـة الـسـيـد اخلـامـنـئي صـفـعـة اقـعـدته حـتى تـنـكـر روحـاني
لسياسته وصار يتماهى وينسجم مع سياسة السيد اخلامنئي حتى ال يبدو فاشال او
رئـيسـا للـجـمهـورية ال قـرار له. اي ان روحـاني رجع الى بيت اخلـامـنئي. االن انـتعش
روحـاني واولى عالمــات االنـتـعـاش تــبـدو في حتـركه بــالـعـراق وســيـزور دول اخلـلـيج
واولــهـا الــكـويـت لـيــخـرج بــتــحـالــفـات خــاصــة او اتـفــاقــات خـاصــة تـخــفف الــضـغط
ـفروض عـلى البالد. والـدول التـي ال تسـتجـيب التي فـيهـا اقلـية شـيعـية االقتـصادي ا
كـدول اخلـلـيج ســتـتـحـرك االقـلـيـة كـخاليـا سـريـة. واول مـا سـتـظـهـر هـذه اخلاليـا في
الكـويت وقلـيال تظـهر فـي دولة االمارات ايـضا فـيمـا تظـهر في الـعراق بـشكل واضح
وفي لبنان وقـد تستهدف مـصالح امريكيـة في هذه الدول والسيمـا في لبنان. ايران ال
تـقاتل داخل حـدودهـا وال حتارب داخل حـدودهـا. دائمـا قتـالـها خـارج احلدود. واالن
ي. في الـعـراق هي تـخــوض خـمـســة حـروب ضـد مـا يــسـمى قــوى االسـتـكــبـار الـعــا
وسوريا ولبـنان واليمن وغزة. اي جميع االراضي عربيـة وجميع الضحايا من العرب.
بعـد احلـصـار ستـوقف االمـدادات او تـتـوقف وفي ظل ذلك سـيصـعب عـلى الـبـرنامج
االيرانـي ان يحـتـفظ بـالـديـنـامـيـكـية الـسـابـقـة ذاتـهـا. الـلـبنـانـيـون ال يـشـتـغـلـون ببالش
والـسوريون مـثلهم والعـراق (قشامـر) يشتـغلون ببالش الن الـعقيـدة تدفعـهم. والسنة
صـلحـة فيـما الـعراق يـختلف والـشيـعة في سـوريا تـدفعـهم العـقيـدة. العقـيدة زائـدا ا
ـصـلحـة داخـلـها هي سـيـاسـة علي بـن ابي طالب وعـمـر بن اخلـطاب. وهم الـعـقيـدة وا
وضـعاهـما في صـراع لكي ال تتـفق االمة الـعربـية عـلى شيء. واستـكان كل طرف الى
هذه احلصيـلة وصارت مقارنات ب علي وعمر. وكـأن بينهما حربا. واسأل هل قرأت
? هل اختـلف االثـنان في امـر. ان عـليـاً حكم يومـا ان حربـا كالمـية نـشـبت ب االثـنـ
لـكن لـيس افضل سـنـوات حـيـاته كانت بـحـكـمه بل عـندمـا كـان عـمـر هو اخلـلـيـفة. لم
يتركوا االمـام علي يحكم. فرضوا عليه حرب اجلـمل وصف وغيرها. جاءته النزاعات
من كل جـهـة حـتى انـتـهــوا به الى الـقـتل. اذن عـبـقـريــة االمـام عـلي في احلـكم ظـهـرت
عـندما كـان الى جانب عـمر بن اخلطـاب في احلكم فقـد كان يـستشـيره في الصـغيرة
والكـبيرة. وكـان يأخذ بـرأيه حتى لو كـان جميـع الصحـابة مختـلف مـعه مثـلما حدث
ـرتـدون الـهـجـوم عـلى الـكـوفـة وقـد منـع عمـرا من في احـتالل نـهـاونـد عـندمـا اراد ا
عـركة فاستجاب له ونصحه بتجنب سحب قواته من اليمن الن احلبشة الذهاب الى ا
ستتدخل وجتنب سحبها من دمشق الن الروم سيدخلون. وقد اقترح قائدا عراقيا هو
عـركـة وتـزحلـقت قـدم الـفـرس وسقـط وانقـضـوا عـليه ـنـذر الذي دخـل ا الـنعـمـان بن ا
وقتلوه فـجيء بابن اليمـام قائدا للـمعركة. من اين جـاءوا بروايات اخلصـام والشجار
ب علي وعمر? من اين? اي مصدر يشير اليها? لكن سياستهم تدور حول عدم اتفاق
العـرب وافـضل شيء ان يـنقـسم الـعـرب الى مذاهـب سنـة وشـيعـة وكل واحـد يـكتب
. امـا نحن فـنـعـرف الـتاريخ احلـقـيـقي كـما حـصل. هم يـتـخـذون هذه تاريـخـا مـختـلـفـاً
ـكن الـطـلب من احـد الـذين الـروايـات كرزق يـعـتـاشـون مـنه. دعـمـهم يـفـعـلـون. كـيف 
ـذهـبي الـكف عن هـذا الـصـراع? اين سـيـشـتـغل? الـصراع يـعـيـشـون علـى الصـراع ا
نـحه امواال تكـفيه الربعـ او خمسـ سنة. فـكيف يتـرك هذه الشـغلة? ذلك ـذهبي  ا
ذهبي الى مـستـحيل في رأيي. الواجـب عليـنا اذن ان نـنهي قضـية حتـويل الصـراع ا
ـنبـر ويبـدأ بالـشتـيمـة. هذه الطـريقـة رفضـها الـشيخ بـاب للـرزق احدهم يـجلـس على ا
نطق والتاريخ. كيف محمد حـس فضل الله رفضا قاطـعا وباتا. ويرفضها الـعقل وا
نـقتنع بـان عمـرا يدخل منـزل علي الـكرار ويكـسر ضـلع زوجته امام عـينـيه? هل يجوز
اضي اخملجلة كمـا حدث مع حسقيل اليـهودي في فرهود بغداد على تعميم صـور ا
الـتـاريخ? هـذا عـلي بـن ابي طـالب اعـظم سـادات قـريش كـان مـعه الـعـبـاس عم الـنـبي
وكـذلك عـبـد الله ابـنه والـزبـير ايـضـا اشـجع واقوى الـرجـال من ابـطال الـتـاريخ كيف
يصح ان يأتي عمـر مخترقا هذه الصـفوة ليكسر ضلع فـاطمة الزهراء? وكيف نصدق
ان خلـيفـة راشدا من طـراز عمـر يفـعل هذه الـفعـلة بـبنت رسول الـله زوجة عـلي? كيف
يعـتـدي على امـرأة? الذين يـنشـرون هذه االبـاطيل هم اعـداء االمة الـعربـية واالسالمـية
ينوون تدمـيرنا. العـراق طراز مختلـف من البلدان بلـد متنوع كل بـيت فيه رجل شيعي
وزوجة سـنـية وكل بـيت فيه امـرأة شيـعيـة وزوج سني. انـا شخـصيـا من هذا الـطراز
ابـنتي هـند مـتزوجـة جنل عبـد الوهـاب االم الـضابط وانـا متزوج
ابـنة عـبد الـوهاب االم الـكاتب الـصحـفي من اهل االعظـمية.
عـمــر ابــني مـتــزوج ابــنـة نــاجي الــقـيــسي الـطــبــيب الـذي في
االعـظـميـة. هـذا هـو الـتالقـح والتـنـوع. قـبل ايـام زارنـي رباح
احلديثي قال ان ابن عمه يريد واحدة من حفيداتك العلويات

هذا في العراق يحدث لكنه ال يسري على البلدان العربية. 

دراغـون الــذي كـان يــتـحــدث الـلــغـة
العربيـة بصعـوبة معتـذرا في نهاية
اجللسة عن االخطـاء التي وقع فيها
 ,فجوبه بتصفيق حار من اجلمهور
الـذي كـان قـد تـفـاعـل بـحـيـويـة عـبـر
مــداخـالته واســـئــلـــته الـــتي تـــولت
الصـحفـيـات الثالت االجـابـة عنـها .
وكـان لـ (الــزمـان) مــداخـلــة وسـؤال
لـلـصـحـفـيــة االيـرانـيـة حـسـامي عن
دور الـــــرجـل والســـــيــــــمـــــا األب في
حــيــاتــهــا لــكــونــهــا قــد اشــارت في
حديثها الى انها تعلمت االصرارمن
امها وجدتها. فأجابت بأنها تعلمت
الكثير من والدها الذي كان يعاملها
كصـبي ولـيس كـصـبـيـة ألنـهـا كانت
مــنــذ الـــبــدايـــة تــمــيـل الى انــتــزاع

حقوقها انتزاعا. 
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ـلـحق وحتـدث في بـدايـة االمـسـية ا
الـثـقـافي الـفــرنـسي في بـغـداد جـان
نـويل مــالــيـو الــذي اكـد ان احــتـرام
رأة هو نـهج حترص عـليه حقـوق ا
احلـكــومـة الــفـرنـســيـة. كــمـا وصف
ماليو في تـغريدة له عـلى تويتر في
مــا بــعــد احلــوار مع الــصــحــفــيـات
الـــثـالث بـــأنـه حـــوار خــــارق. عـــلى
صــعـــيــد مــتـــصل  عــدت اجلـــبــهــة
ـرأة يـشكل الفـيـلـيـة الـتـميـيـز ضـد ا
ـساواة في ـبـدأ ا إنتـهـاكـاً خـطـيـراً 
احلـقـوق وإحــتـرام كـرامــة اإلنـسـان
ويــشــكـل عــائــقـــاً لــرخـــاء اجملــتــمع

واألسرة . 
وقالت رئـيس اجلبـهـة ماهـر الفـيلي
في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(إقــــامــــة الــــنــــظــــام اإلقــــتــــصــــادي
اإلجـتـمــاعي الـقـائم عــلى اإلنـصـاف
والعـدل يـتـطـلب إسـتـئـصـال أشـكال

ــــرأة الى مـــــأســــاة االيــــزيــــديــــ ا
واالضــطــهــاد الــذي تـــعــرضت الــيه
الفتـيات االيـزيديـات خصـوصا على
ايــــدي عــــنــــاصــــر داعش.. قــــبل ان
يعـرض فـيـلم بـعـنـوان (صـحـافة من
اجل حــقــوق االنــســان) وهــو فــيــلم
وثائـقي يـلـقي الـضـوء عـلى الـشـابة
االيزيدية برفي بـشار الذي تعرضت
لـلـسـبـي عـشـر مـرات وعــنـدمـا نـالت
حريـتـهـا قررت ان تـتـعلـم التـصـوير
لــتــحــمل كــامــرتــهــا نــاقــلــة مــأسـاة
مـواطـنـيــهـا الى الـعــالم اجـمع عـبـر
الــعــدســـة وهي جتــوب مـــخــيــمــات
النـازحـ لـتـلـتقـط الصـور الـنـاطـقة

عاناة.  والدالة على عظم ا
بعد ذلك حتدثت الصحفية اللبنانية
مـايــا جـبــيـلي عن
جتربـتـها السـيـما
وانــــهــــا عـــــمــــلت
مـراســلــة حـربــيـة
فـي الـــــــــــعــــــــــراق

وسوريا. 
واشــــارت  الى ان
االمــر لم يــخل من
صـعــوبــة لــكــنــهـا
جنــــــــــــــــــحــت فـي
مــهــمــتــهــا ألنــهــا
امـتــلـكت االرادة ,
نــــــــــاصــــــــــحــــــــــة
الــــصــــحــــفــــيـــات
الــشــابـــات بــعــدم
الـــتــــردد اطـالقـــا.
وادار اجلــــلــــســـة
الــتي اقـــيــمت في
ــــــركـــــز مــــــقــــــر ا
الثقافـي الفرنسي
في بـغــداد هــنـري
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{ الــربـاط) ,أ ف ب) - أطــلــقت حــركـة
نـسويّة مغربيّة أسماء نساء على نحو
عــــشـــر "زنــــقــــات" (أحـــيــــاء) في وسط
ـغـربيّـة الـربـاط بـواسـطة الـعـاصـمـة ا

ملصقات خاصّة أُعدّت لهذه الغاية.
وقـالت ابـتسـام بيـتي لشـكر الـناشـطة
فـي "احلركة الـبديـلة من أجـل احلرّيات
بادرة من الـفرديّة" التي أطـلقت هذه "ا
ساواة" لوكالة فرانس برس إنّ أجل ا
"الـــهـــدف هــو إعـــادة إعـــطــاء مـــكـــانــة
لـلــنـسـاء" الـلـواتي أقـصـ من األمـاكن

نازل. العامّة وحُصرن في ا
ـغرب وتـقـول احلـركة إنّ األحـيـاء في ا
ال حتـــمل عـــمـــلـــيّــاً إال أســـمـــاء ذكــور
مـعـتـبـرةً أنّ ذلك "مـؤشّـر إلـى الـهـيـمـنة

الذكوريّة".
W öÝ …dO √

وأطــلــقت احلــركــة عــلى "زنــقــة مـوالي
إدريـس" (مـؤسّس الـدولــة اإلدريـسـيّـة)
تـسمية "زنقة كنزة األوربية" في إشارة
إلـى إحدى أميـرات السـاللة اإلدريـسيّة

في القرن الثامن.
كـــذلك أطـــلــقـت احلــركـــة عـــلى شــارع
بـاتريس لومومبـا اسم ثورية الشاوي

أوّل قائدة طائرة مغربيّة.
وقـــرّرت "احلـــركـــة الـــبــديـــلـــة من أجل
احلـرّيات الـفرديّة" عـدم تنـفيذ حتـرّكها
في  8آذار/مـارس العتبـارها أنّ "يوماً
واحداً ال يكفي للنّضال من أجل حقوق
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ال العام).  وطالب إحلاقهم الضرر با
(مـؤسـسـات ودوائـر الـدولـة بـااللـتـزام
ــصــرف ــوقــعــة مع ا بــتــعــهــداتــهم ا
ــصـــرف من واســـتــقـــطـــاع حـــقـــوق ا
األقسـاط من رواتب مـوظـفـيـهم حسب
الــعــقــود والــتـــعــهــدات وبــخالف ذلك
ســيـــتم رفـع الــشـــكـــوى ضـــدهم أمــام

احملاكم).
الى ذلك أعـــلــنت دائـــرة الــوقـــايــة في
هيئة النزاهة العامـة تقرير نشاطاتها
ـكلـف لشـهر شـباط مُـؤكـدةً أنَّ عدد ا
الـذيـن ظـهــرت لــديــهم مــخــالــفـات في
ـصالح 23 مُكـلـفاً من أصل تضـارب ا
َّ البحث والتقصي عن 390 مكلفاً و
أموال 520 مـكـلـفـاً خملــتـلف اجلـهـات

احلكومية. 
وذكر بيان امـس ان (الدائرة أوضحت
ُدقَّقة ُتـسلَّمة وا أنَّ عدد االستمارات ا
ُكـلف بلغ  2518استـمارةً خـاصَّة بـا
ــالـيَّـة فــيـمـا ـهم ا بـاإلفـصــاح عن ذ
ُــوثَّــقــة 1730 بــلــغت االســتــمــارات ا
استـمـارةً إذ سجَّل قـسم كـشف الـذمَّة
َّ ُـكـلـفـ الذين  الـيَّـة في الـدائـرة ا ا
حتليل مـعلومـاتهم; للـبحث عن وجود
تضخُّمٍ في أموالهـم من عدمه فقد بلغ
ُــــكـــــلـــــفــــ  111أمَّــــــا عـــــدد عـــــدد ا
االســتـــمــارات الــكـــليّ فــقـــد بــلغ 566

ووزارات الكـهربـاء والعـدل والتـجارة
والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيَّـــة ودائــرة
االستثمار في ديـوان الوقف الشيعي
وأمانة بغداد  –دائرة االستثمارات).
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لــكن مــنـتــقـديه يــتـهــمــونه بـأنه يــهـدّد
عـلـمانـية الـدولـة التي جـعـلهـا مؤسس
تـركيا احلديثة مـصطفى كمال أتاتورك
الـــذي حـــكم الـــبالد بـــ عــامي 1923
و 1938مــبـدأ أسـاســيـاً لــلـجـمــهـوريـة

التركية.
ويـشــكّل اآلذان مـوضـوعـاً جـدلـيـاً مـنـذ
تـأسـيس اجلـمـهـوريـة عام  1923الـتي
ولـدت بعد انـهيار الـسلطنـة العثـمانية

ونهاية خالفتها.

ويــشــارك الــرئــيس اإلسالمي احملــافظ
في جتـمـعـات انـتـخـابـيـة بـشكـل يومي
تقريبا في كافة أنحاء البالد استعدادا
لـالنــــتـــــخـــــابـــــات احملــــلـــــيـــــة في 31

آذار/مارس.
ويــــؤكــــد أردوغــــان مــــراراً أن احلـــزب
زيد من اإلسـالمي الذي يقوده أعطى ا
سـلمـ إذ كان ارتداء احلـريات إلـى ا
ــنــوعــاً في احلــجــاب فـي مــا مــضى 

ؤسسات العامة واجلامعات. ا
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العنصريـة والتميـيز الن للمرأة دور
عــظــيـم في رفــاه األســرة وتـــنــمــيــة
اجملتـمع واألمومـة وتنـشئـة االطفال
ـــســـؤولــــيـــة مع وكـــذلك تــــقـــاسـم ا
الرجل) ,واضاف انه (يجـب ترسيخ
رأة في ساواة ب الرجل وا مبدأ ا
الــتــشــريــعـــات الــوطــنــيــة وإتــخــاذ
ناسبة في فرض احلماية التدابير ا
الــقـــانــونـــيــة حلــقـــوقــهـــا وإلــتــزام
الـسـلـطـات الـعــامـة بـذلك في جـمـيع
ـيـاديـن عـلى أســاس مـبـدأ تــكـافـؤ ا
عـاملـة وحمـاية األمـومة الفـرص وا
ـــاط اإلجــتـــمــاعـــيــة وتــغـــيــيـــر األ
والثـقـافيـة ومـكافـحـة جمـيع أشـكال

رأة وإستغاللها). اإلجتار با
ادة 9 داعـيـا الى (ضـرورة تـنـفـيـذ ا
من إتـفــاقــيـة الــقــضـاء عــلى جــمـيع
ــرأة الـتي أشـكــال الـتــمــيـيــز ضـد ا
صـادق عـلـيــهـا الـعــراق بـشـأن مـنح
رأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل ا
في إكــــتـــســــاب اجلـــنــــســـيــــة لـــهـــا

وألطفالها).
وطــالـب الــفـــيـــلي بـ (إقـــامـــة حــوار
مــجــتــمــعي وشــامل بــشــأن قــانــون
قـتـرح من أجل تـرسيخ اجلنـسـيـة ا
ــرأة بــشــكل كــامل وغــيــر حــقــوق ا
مـنـقــوص مع ضـمـان حــقـوق نـسـاء
األقلـيات وجمـيع مـكونات الـشعب),
رأة الفيلية جزء وتابع ان (حقوق ا
رأة الـعراقـية ال يتـجزأ من حـقـوق ا
كـمـا ونـطــالب بـإضـافــة نص جـديـد
ـكون إلى القـانون بـشـأن عد أبـناء ا
عـــــراقـــــيـــــ أصالء عـــــلـى أســــاس
ــواطـنــة وتــســقط عــنــهم الــصــفـة ا
األجنـبيـة ويـتم التـعـامل معـهم أمام
الــــقــــانــــون دون تــــمــــيــــيــــز أســـوةً

بالعراقي كافة). 
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ازالت أمـــانــــة بـــغـــداد عـــددا من الـــدور
ـشـيدة حـديـثـاً عـلـى حوض ـتـجـاوزة ا ا
قــنــاة الـشــرطــة في مــنــطــقــة حي طـارق
ضـمن بـلـديـة الـصدر االولـى في بـغداد.
وذكـــر بـــيــــان امس ان (مالكـــات دائـــرة
بلدية الصدر االولى بالتعاون مع مديرية
احلـراسات واالمن وبالـتنسـيق مع قيادة
عـملـيـات بـغـداد أزالـت الـدور الـسـكـنـية

ــتــجــاوزة الــتي  ــواشي ا وحــظــائــر ا
بــنـاؤهـا عــلى حـوض قـنــاة الـشـرطـة في

منطقة حي طارق).
وفي الـنجف  قامت مديرية ماء احملافظة
بحـملة لوقف الـتجاوزات علـى شبكة ماء
االسـالـة من قـبل اصـحـاب مـواقع غـسل
الـســيـارات ومــعـامـل (آر أو) فـضال عن
ـواقع الــتـجـاريــة الـتي تـســتـهـلك بـقــيـة ا
ـديـرية ـاء. واكدت ا كـميـات كـبيـرة من ا
فـي بـــيــــان تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس ان
(احلــمـلـة ســتـكـون فـي عـمـوم احملــافـظـة
ووفق جـدول اعد مـسـبـقاً حـيث سـتـكون
احلـملـة يـوم االحد في الـقاطـع الشـمالي
من احملـافظـة واالثنـ في قضـاء الكـوفة
ـقدسـة واالربعاء فـي القاطـع اجلنوبي ا
فــضالً عن بــقــيــة االقــضــيــة والــنــواحي
والتـي ستكون فيها حمالت مستمرة من
قـبل الـفــروع الـتـابـعـة لـلــمـديـريـة فـيـهـا)
مــشــيــرة الى ان (احلــمــلــة ســتــســتــمــر
ـقـبل حتى اعـتبـاراً من مـطلع االسـبوع ا
انهـاء حالة التجـاوز على الشبكة ودعت
ــواطــنـ في احملــافــظـة  الى ــديــريـة ا ا
(عدم التجاوز على شبكة ماء االسالة). ركز الثقافي الفرنسي جانب من احتفالية ا


