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املعهد الدولي للصحافة:
مقتل  65صحافيا وانتهاك حرية الصحافة
يف مزيد من الدول يف 2005
فيينا  -اف ب

ورد يف الـ ـتـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـنـ ـ ـ ــوي
للـمـعهـ ــد الـ ــدولــي للــصحـ ــافـ ــة
الــذي نـشــر يف فيـينــا ان العــام
 2005شهـد مقـتل  65صحــافيـا
يف الـع ـ ـ ـ ــال ــم ،اي بـ ـت ـ ـ ـ ــراجـع 13
شخـ ـص ـ ـ ــا مقـ ـ ــارنـ ـ ــة مـع العـ ـ ــام
 ،2004وتع ـ ــديـ ـ ــا عل ـ ــى ح ـ ــري ـ ــة
الصحـافـة يف عـدد متـزايـد من
الدول.
وجــاء يف التقـريـر الـذي اعـدته
ه ـ ــذه امل ـ ــؤسـ ـس ـ ــة لل ـ ــدف ـ ــاع عــن
ال ــصحـ ــافـ ــة والـ ــذي شــمل 175
دولــة ان العــراق ،حـيث قـتل 23
صحـ ــافـي ـ ــا العـ ــام املـ ــاضـي" ،ال

يــزال املكــان الــذي يـشه ــد اكبــر
ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـقـ ـ ـتــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــني
ال ــصحـ ــافـيــني واالعالمـيـني يف
العالم".
ويضيف املعـهد الذي تأسس يف
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة عـ ــام 1950
والــذي يعمل يف نحـو  120بلـدا
ان السنة املـاضية شهدت مقتل
تسعـة صحـافيـني يف الفيلـيبني
وثالثـة يف بنغالدش ويف هـايتي
و 27يف  18دولة اخرى.
وورد يف الـ ـتـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر ان ع ـ ـ ـ ــددا
متزايدا مـن احلكومات ال يزال
يـ ـ ـسـع ـ ـ ــى ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــرقـل ـ ـ ــة ع ـمـل
الـصحـافـيني مـن خالل وســائل

جملة بغداد
بغداد  /املدى

تـستعـد دار املأمـون للـنشـر والتـرجمـة الستئـناف صـدور مجـلة بـغداد بـاللـغة
الفرنسية بعد توقف دام ثالث سنوات.
وأوضح مديـر عام الـدار ورئيس الـتحريـر السيـد فالح حسـن أن الدار تـسعى
إلظهـار اجمللـة بصـورة تلبـي حاجـة القـراء وإغنـاء املكتـبة الـعراقـية بـاملطـبوع
الثقايف والتنوع الشامل.
يـشار إلـى أن مطـبوعـات الدار حتـظى بـاهتمـام واضح ملـا متثله من مـواضيع
ومضامني مختلفة تهدف إلى تعزيز احلركة الثقافية يف هذه املرحلة.
ويعمل يف مالك مجلـة بغداد عدد من احملـررين واملترجمـني املنتمني إلى دار
املأمون للنشر والترجمة.

بعثة مصرية أسبانية مشتركة:

العثور عىل هبو مقربة فرعونية
يكشف أسلوب حفر املقابر لدى األرسة الثامنة عرشة

تتـراوح بني القوانـني التي حتد القاهرة  -اف ب

من هـذا العمل الـى التوقـيفات
العـش ــوائيــة ،مــرورا ب ــالتـعنـيف
اجلسدي والترهيب.
ويف مق ــدم ــة الــتق ــريـ ــر ،يق ــول
مديـر املعهد ،النمسـاوي يوهان
ف ــريـت ــز ،ان ج ــرميـ ــة "متجـي ــد
االره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" الـ ـ ـت ـ ــي ادخـل ـ ــت يف
ـ
بــريطـانيـا يف اعقـاب اعتـداءات
متــوز  2005يف لـنــدن والـنقــاش
الـ ـ ــدائـ ـ ــر يف االحتـ ـ ــاد االوروبــي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول دور االعــالم يف ج ـعــل
ـ
االرهـاب "اكثـر راديكـاليـة" همـا
"مؤشـران علـى اختالل الـتوازن
بني االمن وحرية الصحافة".

اعـل ــن اجملـل ـ ـ ــس االعـل ـ ـ ـ ــى لـالث ـ ـ ـ ــار
املصـرية ان العثـور على بهـو مقبرة
املـســؤول عـن عمــال تــزيـني املعــابــد
واملقابـر يف عصر امللكـة حتشـبسوت
من االس ــرة الث ــامنــة عـشــرة كــشف
بعــض املالمح االس ــاسـي ــة يف حف ــر
مقابر هذه االسرة.
وقـ ـ ـ ــال االم ــني الـعـ ـ ـ ــام لـلـ ـمـجـلـ ـ ــس
االعلـى لالثار زاهي حواس ان "بهو
املقبرة اخلاص باملسؤول عن تزيني
املعـابد واملقاصـير واملقابـر يف عصر
حتـشبسـوت املدعـو جحوتي ،اوضح
بشكل افـضل طريقـة ومالمح حفر
املقـابــر يف عصـر هـذه االسـرة الـتي
تع ـت ـب ـ ــر االهــم بــني اس ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
احل ــديـثـ ــة" .وحكـمـت تـلك االس ــرة
من  1580الى  1314قبل امليالد.
وك ــانــت بعـث ــة م ـص ــري ــة اسـب ــانـي ــة
مـشتـركـة تعـمل يف مقبـرة جحـوتي
الـواقعـة يف مـنطقـة ذراع ابـو النجـا
يف الـبـ ــر الغ ــربـي مل ــديـن ــة االق ـص ــر
( 700كــيل ـ ــوم ـت ـ ــر ج ـن ـ ــوب) ع ـث ـ ــرت
اخيـرا علـى بهــو املقبـرة الـتي تعـود
الـ ـ ـ ــى الـفـ ـتـ ـ ـ ــرة  1482 - 1520قـ ـبـل
امليالد.
ويعتبـر البهـو املفتـوح لهـذه املقـبرة

من اوسـع الصـاالت املعـروفـة حـيث
يـصل طــوله الــى حــوالـي  34مـتــرا
ونق ـشـت جـ ــدرانه بــنق ــوش تـ ــوضح
بعض الـطقوس الـدينيـة التـى كان
ميارسهـا قدمـاء املصريـني فى تلك
احلقبة وطريقة حفر املقابر.
وت ـت ـم ـي ـ ــز مق ـ ــاب ـ ــر مل ـ ــوك االس ـ ــرة
الـث ــامـن ــة ع ـش ــرة الـتـي ت ــرك ــزت يف
وادي املل ــوك مبق ــاب ــره ــا احملف ــورة
داخل اجلبل الـى مسـافات طـويلة.
واتـبع هذه الـطريـقة ملـوك االسرة

الـت ـ ــاسعـ ــة عـ ـشـ ــرة الـ ــذيــن حفـ ــروا
مقابرهم يف نفس املكان.
وعـثـ ــر يف مقـبـ ــرة مجـ ــاورة عـ ــائـ ــدة
للـمسؤول عـن مطاحـن والدة امللك
ام ـنـح ـتــب االول وزوج ـتـه "ح ـ ـ ــري"
( 1525 - 1545ق ـبـل امل ـيـالد) عـل ـ ـ ــى
مجـم ــوع ــة مـن القــطع اخل ـشـبـي ــة
لل ــوحـ ــة العـ ــاب اطلـق علــيه ــا اسـم
"الـ ـسـيـنـيـت" وهـي شـبــيهـ ــة بـلعـبـ ــة
ال ـسـيج ــة املعــروف ــة االن يف صعـيــد
مصر.

رمبـا كـانت كـاظميــة (الفيتـر) املـرأة الـوحيـدة يف العـراق التي
امـتهنـت مهنـة غــريبـة نـوعـا مـا !! فـسـواق مــدينــة النـاصـريـة
وحوالـيها يعـرفون هـذه املرأة العجـوز التي جتـيد فـن تصليح
(الكيـر االوتـومــاتيكـي) بطـريقـة تنـافـس بهـا اكثــر االسطـوات
حــرفيـة .والشـك ان كل من شـاهـدهـا للـوهلـة األولـى أصـيب
بـ ــالـ ــده ــشـ ــة ،وهـي تـ ــرتـ ــدي دشـ ــداشــتهـ ــا ال ــسـ ــوداء وتعـتـمـ ــر
(عـصــابـتهــا) لـتـتع ــامل مع احملــركــات وال ـسـيــارات ،ويف وسـط
معــروف بخـشــونـته!! تـســاعــدهــا يف ذلك زوجــة ابـنهــا  -الـتي
سـتكــون خلـيفـتهــا فـيمــا بعــد  -والـســؤال ،كـيف جنـحت هــذه
املـرأة؟ وهل هي احلـالـة الـوحيـدة التي اسـتطـاعـت فيهـا امـرأة
أن تتفوق على الرجل؟
ان عـودة الـى معـطيـات الـواقع تـبني ان املـراة العــراقيـة كــانت
نــاجحــة يف كـثيــر من املـهمــات الـتي الـقيـت علــى عــاتقهــا -اذا
تـوفـر طـريق ســالك لهـا ،واسـتطــاعت تـسلم زمـام االمـور ،يف
ادارة املنـزل يف املـدن واالريـاف ،الن زوجهـا امـا كـان سجـينـاً أو
جـنديـاً او معاقـاً؟ الم تنـجح العراقـية وبجـدارة يف احملافـظة
علـى قيـم اجملتمع رغـم قسـوة النظـام الظالمي الـسابـق الذي
حــاول تــش ــويه صــورة(املــاجــدة) بـتـفكـيــره الـب ــدوي القــاصــر؟
اجل،ان قـضايا املراة املصـيرية احتاجت إلـى مراحل طويلة يف
أطـوار الـتكــامل البـشـري ويف كل مـرة تـوضع لـبنـة جـديـدة يف
وعي الـرجل .إن تفعيل حقـوق املرأة يف مقـاومة احلـرب غير
املعلنـة للرجل واالحتجـاج بان التفـوق الظاهـري احملسوب له
م ــرده نقـص الــتعلـيـم ال ــذي حتــصل علـيه امل ــراة مق ــارن ــة مع
الـرجل والـى أعـراف اجملتـمع التـي تقيـد املـرأة اكثـر ،وال يعـود
الـى نقص طـبيعي يف مـواهبـها .لقـد خاضـت املرأة مـواجهات
ازلـي ــة ومـ ــازال علـيه ــا ان ت ــواجـه الكـثـيـ ــر  -يف حلـحلـ ــة عق ــد
وجوديـة  -فمازال الـبعض يصـر على انهـا خلقت لكي تـنسيه
املوت!! وكان الكون خلق ذكوريـا فقط!! فياتي الوعي الذكوري
باشارات أدبـية تبني ان شخصية مثل (مـصاص الدماء) نسي
طلــوع الــشمــس فمــات بـني ذراعي امــراة يف الــصبــاح -بل ان
وعي الـرجل اخلـارج من الكهـوف يصـر ظاملـا علـى انهـا خلقت
من ضلع معـوج وكأنه شـهد خلقهـا!! وهذه ادبـيات البـابليني
تعطي صورة ممـاثلة مع انكيدو الـذي حولته امراة من وحش
الى انسان!!
وان الـتــركـي ــز علــى ال ـشـكل دون اجلــوهــر لـن يـكفـي .بل يجـب
خلق فـرص حـقيقيـة لهـا يف سبيـل التملـص من قيـود تعـالي
الـرجل واستـغالله .ان النجـاح يكـمن بتـوفـر ارض سـالكـة اوال
ثم ممــارســة املعـطيــات اجلــديــدة الـتي تـبني ان الــواقـع ليـس
ملكـا للـرجل وحـده وان هنـالك شـريكــا مهمــا يجب معــاملته
بعــدالــة واحتــرام .ال اعـتقــد ان نــسبــة  %25متثـيال لـلمــراة يف
البــرملــان هي اقـصــى طمــوحــاتهــا .فحقــوق املــراة يـجب ان ال
تقف عنـد نـسبـة مشـاركتهـا يف مجلـس النـواب وتـشكيل وزارة
خــاصــة لهــا ،بل ان علـيهــا ان تـشــارك يف مــؤسـس ــات اجملتـمع
املـدني بـشكل فعـال وان تدرك ان هـذه هي اخلطـوة االولى يف
طريق االلف ميل.

