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تقارير

مرشوع قانون العمل الصحفي يف إقليم كوردستان
الصيغة املعدّلة-بـهــدف الــوصــول الــى الـصـيغــة املـثلــى مل ـشــروع
ق ــانـ ــون العـمل ال ـصـحفـي يف ك ــوردسـتـ ــان ومللء
الــثغـ ــرات املـ ــوجـ ــودة يف هـ ــذا اجلـ ــانــب وإيجـ ــاد
ال ـبـ ـ ــديل امل ـن ـ ــاســب مل ـ ــا حتـ ــصل مــن إشـك ـ ــاالت
مختلفة عند مزاولة العمل الصحفي يف إقليم
ك ـ ــوردس ـت ـ ــان ،وم ــن أجل تـفع ــيل دور شـ ـ ــريح ـ ــة
الـ ـصـحف ـي ــني يف أداء مه ـ ـ ــامهـ ـ ــا ال ـت ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة
ورســالتهــا احلضـاريــة ،ومن أجل تــرسيخ حـريـة
الصحافة وضمـان حقوق الصحفيني يف بلدنا؛
عق ــدت اللجـنــة املـكلّفــة بــإعــداد امل ـشــروع عــدة
اجـتـم ــاع ــات مـتـ ــواصل ــة ل ــدراسـ ــة املقـت ــرح ــات
املقدمـة من قبل الصحفـيني يف الفترة املـاضية
ومــا دار عـنــد مـنــاق ـشــة امل ـشــروع يف  22نـي ـســان
املـاضي يوم الصحـافة الكورديـة ،وبـهدف إغنائه
وتـضـميـنه املـقتــرحــات واإلضــافــات الـضــروريــة
فك ــانـت احلـصـيل ــة به ــذه الـصـيغ ــة املـط ــروح ــة
لـزمالئنـا الصـحفيني وهـو-أي املشـروع -مـا زال
قـ ــابالً للـمـن ــاق ـش ــة م ــرة أخ ــرى به ــدف إغـن ــائه
وتطويره نحو األفضل.
وبـهـ ــدف الـ ــوصـ ــول الـ ــى ال ـصــيغـ ــة الــنهـ ــائـيـ ــة
لل ـم ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــرر مـجل ـ ــس نقـ ـ ــابـ ـ ــة صـحف ـيــي
كــوردستــان عقـد نـدوات مــوسّعـة يف كـافـة فـروع
النقـابة للـصحفيني واملعـنيني خالل شهـر متوز
ألخذ آراء ومقترحات ومالحظات جديدة حول
امل ـش ــروع ،ومـن ثـم ط ــرحه يف (سـيـمـيـن ــار) ع ــام
يُـعق ـ ـ ــد يف أرب ــيل ،ويـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ـيـه نخ ـب ـ ـ ــة مــن
ال ـصـحفـيــني واإلعالمـيــني يف االقلـيـم .وفـيـم ــا
يلي نـص املشـروع بعـد التعـديالت التي أجـريت
عليه.
اللجنة املكلّفة بإعداد مشروع العمل
الصحفي يف كوردستان
الفصل األول
التعاريف

املادة /األولى
يقصـد بـالتعـابيـر اآلتيـة املعـاني املـبيّنـة إزاءهـا
ألغراض هذا القانون:
االقليم :إقليم كوردستان-العراق
النقابة :نقابة صحفيي كوردستان
النقيب :نقيب صحفيي كوردستان
الـصحـافـة :مـزاولــة العمل الـصحفـي بقنـواتهـا
اخملتلفة
الصحفي :كل شخص ميارس العمل الصحفي
الـصحـيفـة :املـطبـوع الـذي يـصـدر دوريـاً بــاسم
معـني وب ــأع ــداد مـتــسلــسل ــة وب ــانـتـظ ــام ومع ــد
للتوزيع
املادة /الثانية
أوالً /الـصحـافـة حـرّة وال رقـابـة عـليهـا وحـريـة
الـنشـر مكفـولـة لكل مـواطن يف حـدود القـانـون
ويف إطـ ــار احلفـ ــاظ عل ــى احل ــري ــات اخل ــاص ــة
لألفراد واآلداب والنظام العام.
ثانياً /تشمل حرية الصحافة ما يلي:
 1.متكـني الــصحفـي مــن اإلطالع عل ــى كل م ــا
يهـم اجملتـمع علـى املــستـوى احملـلي واالقـليـمي
والدولي.
 2.فسح اجملال لنشر اآلراء.
 3.احل ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى املـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات واألخ ـب ـ ـ ــار
واإلحـ ـصـ ـ ــائ ـيـ ـ ــات ال ـت ــي تـهــم املـ ـ ــواط ـنــني مــن
مـصادرها اخملـتلفة وحتليلهـا وتداولها ونـشرها
والــتعلــيق علـيه ــا ،وعل ــى كل م ــوظف أو مـكلف
بخدمة عـامة يف حيازتـه معلومات عـامة بحكم
وظـيفته تـتعلق بـاالقـليم واجملـتمع إتـاحـة تلك
املعل ــوم ــات للــصحفـيـني م ــا لــم تكـن س ــري ــة أو
ماسة بأمن االقليم.
 4.إبقـاء مصادر املعلـومات أو األخبـار التي يتم
احلـصـول عـليهـا يف سـريـة بــالنــسبــة للـدعـاوى
املع ــروض ــة عل ــى احمل ــاكـم إال إذا ق ــررت احمل ــاكـم
اخملتصة خالف ذلك.
 5.للـصحيفة حق نشر املقاالت دون ذكر أسماء
كـتّابـها وال يــجوز إكـراه رئيـس التحـرير أو غـيره
حلمله على إفشاء أسـماء كتّاب هذه املقاالت أو
القـي ــام ب ــأي ــة إج ــراءات بقـص ــد ال ــوص ــول إل ــى
معرفة هذه األسماء على أن تتحمل الصحيفة

مسؤولية عدم قانونية تلك املقاالت.
 6.يـحق لكل شـخص طـبيعـي أو معنــوي متلك
الصحف واصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون.
 7.حـظ ــر تعـطـيل الــصحف ومـنع صــدورهــا أو
مصادرتها إالّ بقرار قضائي.
الفصل الثاني
شروط اصدار الصحف
املادة /الثالثة
الص ـ ــدار صحــيفـ ــة يـنــبغــي اتخـ ــاذ اإلجـ ــراءات
اآلتية:
 1.ينشر صاحب االمـتياز أو مؤسسها إعالناً يف
صحـيفـتني يــومـيتـني يف االقلـيم يــشتـمل علــى
اســم ولقـب وجـنـ ـسـيـ ــة ومـحل إقـ ــامـ ــة صـ ــاحـب
االمتيـاز أو مؤسـس الصحيفـة واسم الصـحيفة
واللغــة التـي تنـشــر بهـا واسـم رئيـس حتـريـرهـا
وفتـرات صـدورهــا ويكــون اإلعالن مبثـابــة بيـان
اصدار الصحيفة.
 2.يج ــوز االعـت ــراض عل ــى اص ــدار الــصحـيف ــة
خالل مــدة ( )30ثـالثني يــومـ ـاً من تــاريخ نـشــر
اإلعالن لــدى محـكمــة متـييــز االقـليـم وبعكـسه
تعتبر الصحيفة قائمة.
 3.علــى صــاحب االمـتيــاز أو مــؤسـسهــا تقــدمي
بيان التأسيس وتسجيله لدى النقابة.
 4.ي ـشـت ــرط فـيـمـن يـن ــوي اص ــدار صحـيف ــة أن
يكون كامل األهلية.
 5.ال يجــوز اصــدار صحـيفـتني بــاسم واحــد يف
االقليم.
 6.علـى صـاحـب االمتيـاز أو مـؤسسهـا أن يـنشـر
يف مكــان بــارز مـنهــا وبــشكل واضـح اسمـه واسم
رئيـس حتـريـرهـا ومكـان وتـاريخ صـدورهـا واسم
املطبعـة التي تـطبع فيهـا وأن ينـشر اعالنـاً بأي
تغـييــر أو تعــديل يـطــرأ علــى مــضمــون الـبيــان
التــأسيـسـي خالل ( )30ثالثني يـوم ـاً من تـاريخ
إجراء التغيير أو التعديل.
املادة /الرابعة
أوالً /لـكـل صحــيفـ ــة رئـي ــس حتـ ــريـ ــر مـ ـسـ ــؤول
يـشــرف علـى مــا ينـشـر فـيهـا ويــشتـرط فـيه مـا
يأتي:
 1.أن يتقن لغة الصحيفة قراءةً وكتابةً.
 2.أن يـكون مـن مواطـني االقليـم أو مقيمـاً فيه
إقامة فعلية.
 3.يتحـمل رئيـس التحـريـر والكـاتـب املسـؤوليـة
املــدنـيــة واجلــزائـيــة فـيـمــا تـن ـشــر ،أمــا صــاحـب
االمـتيـاز سـواء كــان شخصـاً طبـيعيـاً أو معنـويـاً
فـتتــرتب عـليه املـســؤوليـة املــدنيـة فـقط ،أمـا إذا
ثـبت اشتراكه الفعلـي يف حترير الصـحيفة فإنه
يتحمل نفس مسؤولية رئيس التحرير.
إلغاء الصحيفة والتنازل عنها
املادة /اخلامسة
تعـتـب ــر الــصحـيفـ ــة ملغـي ــة يف إح ــدى احل ــاالت
اآلتية:
أوالً /إذا لم تـصدر دون عـذر مشـروع خالل سـتة
أشهر من تاريخ اعتبارها قائمة.
ثانياً /إذا توقفت بقرار قضائي بات.
ث ــالث ـاً :إذا تــوقفـت عن الـصــدور لـلم ــدد املبـينــة
أدناه:
 1.ال ــصحــيفـ ــة الـيـ ــومـيـ ــة مل ـ ــدة ثالثـني يـ ــوم ـ ـاً
متتالية.
 2.الـصـحيفــة األسبــوعيـة الـتي تـصـدر بـصـورة
منتظمة لثمانية أعداد متتالية.
 3.الصحيفـة النصف الشهـرية والشهـرية التي
تصدر بصورة منتظمة ألربعة أعداد متتالية.
 4.الصحيفة الفصلية لثالثة أعداد متتالية.
املادة /السادسة
أوالً /مع مـراعــاة الشـروط املـنصــوص عليهـا يف
هــذا القـانــون يحق لـصــاحب االمـتيـاز الـتنـازل
عنها لـلغير كالً أو جـزءاً على أن تـراعى يف ذلك
الشروط اآلتية:
 1.أن يـنشــر املتنـازل إشعـاراً بــرغبتـه يف التنـازل
قـبـل ( )30ثالثـني يـ ــوم ـ ـاً مـن الـت ـ ــاريخ احملـ ــدد
لوقوعه يف صحيفة يومية.
 2.أن تتـوفـر يف املتنــازل له الشـروط املـنصـوص

عليها يف املتنازل.
ثـانيـاً /يحق ألي شخـص االعتـراض علـى هـذا
التنازل خالل مـدة ( )15خمسـة عشر يـوماً من
تاريخ نشر الرغبة لدى محكمة متييز االقليم.
الرد والتصحيح يف الصحف
املادة /السابعة
أوالً /إذا نـ ـش ـ ــرت ال ــصحــيف ـ ــة م ـ ــادة ت ـت ـض ـمــن
معلومات غير صحـيحة فيحق للشخص الذي
تـتـعلـق به امل ــادة ال ـصـحفـي ــة املـن ـش ــورة أو أح ــد
ورثته أو من ينـوب عنه قـانونـاً الرد علـى اخلبر
أو املقــال أو املطــالبــة بتـصحـيحه وعلــى رئيـس
الـتح ــري ــر امل ـس ــؤول ن ـش ــر ال ــرد أو الـتــصحـيح
مجـانـاً يف أحــد العــددين اللـذيـن يليـان تــاريخ
ورود ال ــرد يف نفــس املكــان وبــاحل ــروف نفــسهــا
التي نشر بها املادة الصحفية.
ث ـ ــان ـي ـ ـ ـاً /تل ـت ـ ــزم ال ــصحــيف ـ ــة ب ـن ـ ـش ـ ــر ال ـ ــرد أو
الـتــصحـيـح وبعـكـ ـسـه تغـ ــرم مبـبـلغ ال تـقل عـن
( )300.000ثالثـمائـة ألف ديـنار وال يـزيد عـلى
( )600.000ستمائة ألف دينار.
ثــالـث ـاً :لــرئـيــس الـتحــريــر رفـض ن ـشــر الــرد أو
التـصحـيح الــذي يــرده مبـقتـض ــى الفقــرة أوالً
وثانياً أعاله يف أي من احلاالت اآلتية:
 1.إذا كـانـت الصـحيفـة قــد صححـت اخلبـر أو
املقال قـبل ورود الرد أو التصحيح إلـيها بصورة
دقيقة وكافية.
 2.إذا ك ــان ال ــرد أو الـتــصحــيح مـ ــوقعـ ـاً ب ــاسـم
مـستعــار أو مكتـوبـاً بلغـة غيـر اللغـة الـتي حـرر
بها اخلبر أو املقال املردود عليه.
 3.إذا كـان مضمـون الرد أو الـتصحيح مخـالفاً
للقانون أو النظام العام واآلداب.
 4.إذا ورد الرد بـعد مرور ( )90تسـعني يوماً من
نشر اخلبر أو املقال املردود عليه.
احملظورات يف الصحف
املادة /الثامنة
يحظر على الصحيفة نشر ما يأتي:
 1.الكتابات والرسوم واإلعالنات واألخبار التي
تعـتبــر اعتـداء علـى مـعتقـد إلحـدى الـديـانـات
والطوائف الدينية أو حتقيراً لشعائرها.
 2.الـكتــابــات أو الــرســوم واإلعالن ــات واألخبــار
التي من شـأنها التحـريض على ارتكـاب جرائم
الـع ـ ـنـف واإلره ـ ـ ـ ـ ــاب أو زرع األحـق ـ ـ ـ ـ ــاد أو ب ـ ـ ـ ـ ــذر
الكــراهيــة أو الـشقــاق أو الـتنــافــر بـني مكــونــات
اجملتمع.
 3.وقــائع اجللـســات الـســريــة املـتعلقــة بــأســرار
الدفاع عن االقليم وأمنه.
 4.نـشــر محـضــر جلـســات احملــاكم قـبل صــدور
احلكـم القــطعـي فـيه ــا إال إذا أج ــازت احملكـم ــة
نشرها.
املادة /التاسعة
ال ت ـ ـس ـ ــري أحـك ـ ــام امل ـ ــادة ( )8أعـاله عل ـ ــى م ـ ــا
ت ـسـتــورده املــؤس ـس ــات احلكــومـيــة واجل ــامعــات
ومـراكز البحث الـعلمي من صحف ومطـبوعات
شـريطة أخـذ املوافقـات األصوليـة املسبقـة على
استيرادها.
املادة /العاشرة
ال يعفــى مـن امل ـســؤولـيــة اجلــزائـيــة يف جــرائـم
النـشر مـا نقلت أو تـرجمـت عن مصـادر صدرت
خارج االقليم.
الفصل الثالث
حقوق وامتيازات الصحفي
املادة /احلادية عشرة
حقوق وامتيازات الصحفي:
 1.الصحفيـون مستـقلون ال سلطـان عليهم يف
أداء أعمالهم املهنية لغير القانون.
 2.ال يج ــوز أن يكــون الــرأي الــذي يـصــدر عـن
الــصحفـي أو املعلــومــات الـتـي يـن ـشــرهــا سـبـب ـاً
للمساس بأمنه.
 3.ال يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر
معلوماته.
 4.للـ ـصـحف ــي احلق يف حـ ـضـ ـ ــور املـ ـ ــؤمتـ ـ ــرات
وغـيــرهــا مـن الفعــالـيــات الـتـي تـنــسجـم وعـمل

الصحفي.
 5.كل من أهـان صحفيـاً او اعتـدى عليه بـسبب
عمله يعـاقب بالعـقوبات املـقررة ملن يعتـدي على
موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها.
 6.إذا طرأ تغيير جذري عـلى سياسة الصحيفة
الـتي يعمـل لديـها الـصحفي أو تغـيرت الـظروف
الـتي تعـاقــد يف ظلهـا جــاز للـصحـفي أن يفـسخ
العق ــد مع الــصحـيف ــة ب ــإرادته املـنف ــردة ش ــرط
إعالم الـصحيفة بـذلك قبل امتنـاعه عن العمل
لفـت ــرة ( )15خـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــومـ ـاً دون اإلخالل
بـحـق ال ـ ـصـحـف ــي يف الـ ـتـعـ ـ ـ ــويـ ــض 7. .تـلـ ـتـ ـ ـ ــزم
امل ــؤس ـس ــات الــصحفـي ــة ك ــاف ــة وإدارات الــصحف
بــالــوفــاء بـجمـيع احلقــوق املقــررة للـصحـفي يف
الـق ـ ـ ــوان ــني وعـق ـ ـ ــد الـعـ ـمـل ال ـ ـصـحـف ــي املـ ـب ـ ـ ــرم
مبصادقة النقابة.
 8.يف حـ ــالـ ــة عـ ــدم متــتع ال ـصـحفـي بـ ــاإلجـ ــازة
االعـتيادية كالً أو جزءاً بعد انتهـاء السنة املالية
مينح مـسـتحقـاتهـا مبــا ال يتجــاوز راتب أو أجـر
شهر واحد.
 9.عنـد إصـابـة الـصحفي أو مـرضه أثنـاء تـأديـة
واجـبه أو من جرائه تتحـمل املؤسسـة الصحفية
التي يعمل فيها مصاريف العالج.
 10.عنــد عمل الـصحفي أيـام الـعطل الـرسـميـة
تلـت ــزم امل ــؤس ـس ــة الــصحفـي ــة الـتـي يعـمل فـيه ــا
بـتعويضه مـادياً عن تلك األيـام مبا يعـادل أجرة
يومني عن كل يوم.
االجراءات القانونية بحق الصحفي
املادة /الثانية عشرة
أ -ال يج ــوز اتخــاذ اإلج ــراءات القــانــونـي ــة بحق
الصحفي عـند اتهـامه بنـشاط يـتصل مبمـارسة
مهـنـته إالّ بع ــد إعالم الـنقــاب ــة وال يج ــوز إلقــاء
القـب ــض علــيه إالّ يف ح ـ ــال ـ ــة ارتـك ـ ــابه جـن ـ ــاي ـ ــة
مشهودة.

حارس مايض مرص حيتفظ بلحظة من الغموض

ب -ال يجوز الـتحقيق مع الصحفـي أو تفتيش
مقــر عـمله ومــسكـنه للـسـبب الــوارد يف الفقــرة
(أ) من هــذه املــادة إال بــواسـطــة أحــد احملقـقني
العـ ــدلـيــني وعلـ ــى الــنقـيـب أو مـن يـنـ ــوب عــنه
قانوناً أن يحضر التحقيق.
املادة /الثالثة عشرة
ال يج ــوز أن يـتخ ــذ مـن ال ــوثـ ــائق واملـعل ــوم ــات
والـبـي ــان ــات واألوراق الـتـي يح ــوزه ــا الــصحفـي
دلـيل اتهــام ضــده يف أي حتقـيق ج ــزائي م ــا لم
تكـن يف ذاته ــا م ــوض ــوعـ ـاً لل ــشك ــوى اجل ــزائـي ــة
املقامة ضد الصحفي.
املادة /الرابعة عشرة
ال جـرميــة إذا وقع التـعليـق بطـريقــة النـشـر يف
أعـمـ ــال م ـ ــوظف أو مـكلـف بخـ ــدمـ ــة عـ ــامـ ــة أو
شخـص ذي صلــة نيــابيـة عـامـة إذا كــان النـشـر
بحـسن نـية وكـان ال يتعـدى أعمـال الوظـيفة أو
اخلــدمــة العــامــة أو الـنـيــابـيــة بـشــرط إقــامـته
الدليل على ما أسنده إليهم.
الفصل الرابع
أحكام عقابية
املادة /اخلامسة عشرة
يـغ ـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـصـحـف ــي مبـ ـبـلـغ ال ي ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد عـل ـ ـ ـ ــى
( )2.000.000ملـيـ ــونـي ديـنـ ــار عـنـ ــد نـ ـشـ ــره يف
وسائل اإلعالم-:
أ -أخـباراً أو بـيانـات أو إشاعـات كاذبـة ومغـرضة
أو دعايات مثيرة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو
مـنسـوبة كـذباً إلـى الغـير إذا كـان من شـأن ذلك
تك ــدي ــر األمـن أو إلق ــاء ال ــرعـب بـني الـن ــاس أو
إحلاق الضرر باآلخرين.
ب -مـا يحـرّض بـإحـدى طـرق الـنشـر علـى عـدم
تنفيذ القوانني.
ج -السبّ أو قذف الغير.
د -أخبــاراً أو صــوراً أو تعلـيقــات تتـصل بــأســرار

احليـاة اخلـاصـة أو العــائليـة لألفـراد ولـو كــانت
صحيحة إذا كان من شأن نشرها اإلساءة إليه.
هـ -اإلس ــاءة إل ــى املعـتق ــدات ال ــديـنـي ــة إلح ــدى
الطـوائف الـدينيـة أو حتقـير شـعائـرها أو إهـانة
رمــز أو شخـص هــو مــوضع تقــديـس أو متـجيــد
لدى طائفة دينية معترف بها قانوناً.
أحكام ختامية
املادة /السادسة عشرة
ال يع ــمل بـ ـ ــأي ن ــص ي ــتعـ ـ ــارض وأحـكـ ـ ــام هـ ـ ــذا
القانون.
املادة /السابعة عشرة
يعـتـبــر ه ــذا القــرار نــافــذاً مـن ت ــاريخ ن ـشــره يف
جريدة وقائع كوردستان.
األسباب املوجبة
أصبحـت للصحـافــة أهميـة بـالغـة يف مجتـمعنـا
الك ــوردسـت ــانـي وهـي تـتـمـتع ب ــآف ــاق واسع ــة مـن
احلريـة يف ظل التجربـة الدميقراطـية يف إقليم
كـوردستان ،حيث تـطورت الصحافـة مما يتطلب
تـشـريعـاً خـاصـاً يـنظّـم العمـل الصـحفي بـشكل
يواكب روح الـعصر وتطـوراته ،وأهمية الـصحافة
ت ـت ـمــثل يف متـكــني امل ـ ــواطــن مــن اإلطـالع عل ـ ــى
حقيقـة األفكـار واألحداث ملـا يف ذلك مـن تأثـير
فعّـال ومباشر يف تطويـر وعيه القومي والوطني
ورفع مستوى ثقافته وقدراته الذهنية والعقلية
للتعـبيــر عن آرائه بـشكل مـؤثـر يف الـرأي العـام،
ومــن أجل حتقـيـق ذلك ك ــان ال ب ــد مـن تـنـظـيـم
حـريـة الـصحـافـة بـشكل يـضمـن احتـرام حقـوق
اجلميع يف إطار القانـون ،ومن هذا املنطلق فإن
حمــايــة حقــوق الــصحفـي والتــزامه ب ــواجبــاته
املهـنـي ــة كفـيالن بــالــوصــول إل ــى الهــدف الــذي
يصـب يف مصلحـة اجملتـمع ،وألننـا نخطـو نحـو
حتقيق اجملتمع املدني الكـوردستاني فال بد من
اصدار هذا القانون.

وأد األنثى ال يزال ممارسة شائعة
ترجمة :زينب محمد

ترجمة/عبد علي سلمان

كان هناك امل بالعثور على مومياء يف
التـابـوت الــذي مضــى عليه  3300عـام.
وحـني فتح هــذا التـابــوت اخيــراً همـس
احـدهم بـانفعـال"رقبـة" ،لكنهـا لم تكن
كــذلك .وبــدالً مـن ذلك ،ك ــان التــابــوت
ق ــد ملـئ بقــطع صغـيــرة والـبعـض مـن
املـ ــواد الـتـي تـ ـســتخـ ــدم عـن ـ ــد تهـيـئـ ــة
املـ ــومـيـ ــاء وب ـضـمــنهـ ــا اطـ ــواق مــتقـنـ ــة
الـصـنع مــزيـنــة بــالــزهــور وكــان واحــد
منها بخرز ذهبية.
وعـدم العثـور علـى مومـياءات يف مـوقع
( ،)KV63وهو اول قـبر مت اكـتشـافه يف
وادي امللـ ــوك قــبل  84عـ ــام ـ ـاً ،مـ ــا كـ ــان
ب ــاالم ــر اخملـيـب لالم ــال كـم ــا لــم يكـن
مفــاجئـاً متـامـاً الولـئك الـذيـن نبـشـوا
القبــر وعملــوا بعنـايـة شـديـدة لغـرض
االحتفاظ بكل ما يجدونه يف داخله.
وق ــال ال ــدكـت ــور املـص ــري زاهـي ح ــواس
االمني العـام للـمجلـس االعلـى لآلثـار
املصريـة فيما كـان يحدق يف محـتويات
التـابوت"لقـد عثرنـا على املئـات واملئات
واملـئـ ــات مـن املـ ــومـيـ ــاءات ولـكـنـنـ ــا لـم
نـ ـك ـ ـتـ ـ ـ ـ ـشـف م ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـطـلـق ـ ـ ـ ـ ـ ـاً"
واضــاف"انظـروا الـى مـا اكتـشفنـا هنـا،
انـظــروا اليـه" .علم اآلثـار هــو علـم عن
الـصبــر ،عن تــوقع مــا ال ميـكن تــوقعه،
انـه العـث ـ ــور عل ـ ــى مفـتـ ــاح يف الـ ــرمـ ــال

والتـوغـل به عبــر طيـات الــزمن ،ولقـد
ق ــدم لـن ــا م ــوقـع ( )KV63الكـثـي ــر مـن
الغوامض ،فـالسبعـة توابيت الـتي عثر
عـليهـا بـداخله كــانت مألى بـالـوسـائـد
وال ـب ـي ـ ـ ــاض ـ ـ ــات واالوانــي الـفـخ ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
املكسورة.
وعـل ــم اآلث ـ ـ ـ ــار ك ـ ـ ـ ــذلــك ه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــرض
اقـتـص ــادي .ويف مـص ــر احل ــديـث ــة ف ــان
سيــد االحـتفــاالت الــرسـميــة ،والــرجل
الـوحيد الـذي يسـمح له برفع الـستارة
للمـشاهـدين هـو الدكـتور زاهـي حواس
االمني الـعام للـمجلس االعلـى لآلثار.
ول ــديه نـظ ــريـته اخل ــاص ــة عـن م ــوقع
( .)KV63لكـن مع نهايـة يوم االفـتتاح
امـسـى مـن الصعـوبـة معـرفـة كم كـانت
االمـ ـ ــور عل ـم ـي ـ ــة وكــم ك ـ ــانــت ع ـ ــرضـ ـ ـاً
اقـتصـاديـاً ،او انه كـان القلـيل من هـذا
والقليل من ذاك.
اما نـظريـة الدكـتور حـواس فكـانت ،ان
القـب ــر ه ــو مك ــان دفـن املـلك ــة "كـي ــا" ام
املـلك"ت ــوت" وهـن ــاك ادل ــة ت ــربـط قـب ــر
املـلـك نـفـ ـ ـسـه بـه ـ ـ ــذا .يف حــني يـق ـ ـ ــول
آخــرون مـن الــذيـن عـمل ــوا حق ــا داخل
احدث قبر انه ال يوجد دليل على دفن
مومياء هناك.
ويقول الدكـتور حواس مبوهبـة فطرية
كبيـرة فيمـا كـان يـشيـر بصـورة متكـررة

الــى"الـفتــى الــذهـبي" تــوت"انــا اعـتقــد
حق ـ ـاً ان امل ـ ــوقع ( )KV63هـ ــو قـبـ ــر ام
امللـك ت ـ ــوت ،لق ـ ــد م ـ ــاتـت حـني ك ـ ــانـت
تـضعه ،ولــذا فلـم يكـن هنـاك مـن وقت
كــاف لـنحـت قبــر مــزيـن جمـيل .وذلك
هـو فـعليــا القبـر الــذي يجب ان تــدفن
االم فـيه ،اما ملـاذا دفن املـلك توت هـنا؟
فألنه اراد ان يدفن الى جوار امه".
والـدكتـور حـواس هـو احلـامي الـشـرس
مل ـ ــاضــي مـ ـص ـ ــر وص ـ ــاحــب ال ـ ــسلـ ـط ـ ــة
الظهاره للعالم.
وحـيـنـمــا مت اكـت ـش ــاف القـبــر مـن قـبل
ع ــالـم امل ـص ــري ــات اوتـ ــو سك ــاديـن/مـن
جامعـة ممفيس ،اصـر الدكتـور حواس
عل ــى ان يكــون اول ال ــداخلـني عـنــدمــا
دارت كـاميـرات الـتصـويــر التلفـزيـوني.
ولكـنه بعــد ذلـك الي ــوم يف شبــاط عــاد
الـ ــى مكـتـبـه يف الق ــاه ــرة ،السـتـئـن ــاف
مـش ــاريعه االخــرى ومـنهــا الـبحـث عن
قبر كليوباترا.
وع ــاد يف االسـب ــوع امل ــاضـي لفـتح آخ ــر
تـ ــابـ ــوت ولـيـكـ ــون وبـ ـشـكـل فعـ ــال جنـم
بـرنــامج محطـة ديـسكفـري الفضـائيـة
الـذي مت اعـداده لـلبث يف  9متـوز حـول
القبر وكـان الدكتور حواس هو الوحيد
الـذي اقـتنع بــأن القبـر هــو مكــان دفن
ام امللـك ت ـ ـ ــوت .ولعـله كـ ـ ــذلـك ورمبـ ـ ــا
اليكون كذلك.
وعـمـيقـ ـاً حتـت ال ـســطح ،حـيـنـم ــا ك ــان
الـدكتور حـواس"ميثل" امام الكـاميرات
(يـشيـر ويفكـر ويتـمشـى ويحـدق) ،كـان
الـدكتور اوتـو سكادين قـد تنحى جـانبا
وبطريقة خـالية من املشـاعر عرض ما
يـبـ ــدو انه تفـنـي ــد لـنـظ ــري ــة ال ــدكـت ــور
حـواس ،علـى الــرغم من انه لـم ميسهـا
كـذلك .اذ قـال ان هنــاك بعض االدلـة.
التي تـربـط القبـر الـذي اكتـشفه بقبـر
امللـك تـ ــوت .وال ـ ــوجه ال ـ ــذي مت نحــته
علـى واحــد من التــوابيت كــان مشـابهـا
ل ــذاك ال ــذي كـ ــان عل ــى ت ــاب ــوت املـلك
ت ـ ــوت .وك ـ ــانــت ه ـن ـ ــاك اخ ـت ـ ــام وج ـ ــرار
مختـومـة مـشـابهـة لـتلك الـتي وجـدت
يف قبر توت.

لكــنه ق ــال ب ـطـ ــريقــته الـتــي تقـلل مـن
اهمية املوضـوع ،ان الفريق لم يكتشف
أي دل ـيـل عل ـ ـ ــى دفــن م ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــاءات يف
( ،)KV63حـيـث ق ــال"لق ــد اع ــد كقـب ــر
لكـنه لم يسـتخدم ابـداً" واضاف"وذلك
لـيــس ب ــاالم ــر امل ـسـتغ ــرب ،اذ مت بـن ــاء
الكـثير من القبور ،او الشروع يف بنائها
لكنها بعد ذلك هجرت".
كـانت جــدران القبـر بـيضـا ،والبـويبـات
ال ـت ــي عل ــمهـ ـ ــا (وضـع له ـ ـ ــا عالمـ ـ ــات)
احل ــرفـيـ ــون الق ــدم ــاء ك ــانـت م ــرئـي ــة
لـلعـي ــان .وعـن ــدمـ ــا مت رزم" القـبـ ــر مع
دوران الـكـ ــامـيـ ــرات ووجـ ــود امل ـ ــراسلـني
احـضــر ســاعـتهــا ال ــدكتــور ح ــواس من
القـاهـرة .وكــانت (نـاديـا لــوكمـا) الـتي
تعـمل جمللـس الــدكتـور حـواس االعلـى
لآلثــار حت ــدق غيــر مـصــدقــة بــاكــداس
مــواد الـتحـنـيـط وعلــى مــا يـب ــدو أنهــا
نـسيت انهـا يف غـرفـة مـكتظـة بـالنـاس.
وكل مــا اسـتـطــاعـت الـتـفكـيــر فـيه هــو
الـعمل الـذي سـيبـذل يف محـاولــة نقل
وحفظ املواد الهشة التي تنتظرها.
وعـنـ ــدمـ ــا ســئلـت االنـ ـسـ ــة نـ ــاديـ ــا عـن
احمل ـتـ ـ ــويـ ـ ــات نـ ـظـ ـ ــرت ال ـ ـ ــى االعلـ ـ ــى
وشاهـدت الدكتـور حواس وظهـر عليها
بعـض االنــزعــاج وق ــالت"رجــاء اســألــوا
الدكتور حواس".
حينها كان هو يف مركز املسرح ثانية اذ
امـ ـسـك مبـقعـ ــد احـم ـ ــر بال مـ ـسـ ــانـ ــد
وجلــس قـب ــال ــة الـت ــاب ــوت وه ــو مي ــسك
بقـضيب حـديـدي يـشيـر بـه ويشـرح مـا
مت العـث ـ ــور علــيه وم ـ ــا يعـنـي ذلـك له.
وب ـ ــال ـطــبع ك ـ ــانــت الـك ـ ــام ـي ـ ــرات ت ـ ــدور
وعندهـا قال الدكتـور حواس "انا ارغب
يف العــودة لفـتح تــابــوت مـغلق ،ف ــذلك
امــر ال يجب تــركه ميــر ،ونتحــدث عنه
يف ثـ ــانـي ـ ــة ،انهـ ــا حل ـظـ ــة مـن االثـ ــارة،
حلـ ـظـ ـ ــة مــن الـ ـ ــسحـ ـ ــر ،حلـ ـظـ ـ ــة مــن
الغ ـم ـ ــوض وذلـك ه ـ ــو ال ـ ـس ـبــب ال ـ ــذي
يـستـطيـع فيه شـخص مـا رؤيــة عيـنني
ويعرف كم انا سعيد".
بقلم/ميشيل سالكمان
صحيفة النيويورك تاميز

عل ــى ال ــرغـم مـن الـتـط ــور الكـبـي ــر ال ــذي
شهــدته مـجتـمعــات العــالـم وبخــاصــة يف
مجــال الـتـمـيـيــز بـني الــذكــر واالنـثــى ،ال
ت ــزال والدة االنـث ــى تع ــد ك ــارثـ ــة او نكـب ــة
كـبـيـ ــرة يف بعــض دول الع ــالــم وبخ ــاص ــة
املـتخلفة منهـا ،وتؤدي باالبـوين الى قتل
املولـود او التضحيـة به باحـسن االحوال،
لق ـ ــد ك ـ ــان ق ــتل االن ـث ـ ــى ع ـنـ ـ ــد والدته ـ ــا
ممـ ــارسـ ــة ش ـ ــائعـ ــة جـ ــداً يف اجملـتــمعـ ــات
القدميـة اذ لم يكن هنـاك من الطعـام ما
يكفـي للـجمـيع ،ففـي اليــونــان القــدميــة
كــانــوا يقـتلــون االطفــال ال ــذين يــولــدون
مـ ـشـ ــوهـني .غـيـ ــر ان القــتل كـ ــان يـ ـشــمل
االن ـ ــاث اك ـث ـ ــر مــن ال ـ ــذك ـ ــور وان لــم يـكــن
مـشــوهــات .ويف الــصني والـهنــد يـتم قـتل
االناث بصورة مـبكرة جداً ،ويبقـى الذكور
فقط يف العائلـة يرعون االبـوين يف اثناء
الشيخـوخة وكـان قتل الفـتاة يتـم بصورة
مبكرة الن الفتاة وفقا لـلتقاليد الهندية
تشـكل عبئـاً ثقيال عـلى اسـرتهـا ،فعنـدما
تـتزوج يتحتم على اسـرتها ان تقدم مهراً
كـبيـراً وتـضـطـر االســر الهنـديـة الـفقيـرة
ال ــى اغـ ــراق نف ــسه ــا ب ــال ــدي ــون ومب ــا ان
الفـتــاة حتـتــاج الــى حـمــايــة دائـمــة فــان
االسـرة تسعـى الى تـزويجها وهـي صغيرة
ال ـ ـ ـس ــن جـ ـ ـ ــدا تـخـل ـ ـصـ ـ ـ ــا م ــن كـل هـ ـ ـ ــذه
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤولـ ـي ـ ـ ـ ــات .ان ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـضـغ ـ ـ ـ ــوط
االجتماعية جتعل من والدة البنت كارثة
حقــيقـيـ ــة ،والقــتل املــبك ــر لـلفـت ــاة عـن ــد
والدته ــا يـنهـي كل ه ــذه امل ـص ــاعـب .وق ــد
ي ـ ـســمح الــتعـ ـ ــرف عل ـ ــى ج ـنـ ــس اجل ـنــني
بـاملوجـات الصـوتيـة بالـتقليل من ظـاهرة
قـتـل االطفـ ــال وذلـك مــن خالل عــملـيـ ــة
االجهــاض اذا كــان اجلـنـني انـثــى طـبعــا.
ويف الـهـ ـن ـ ـ ـ ــد سـجـل ــت  %90م ــن ح ـ ـ ـ ــاالت
االجهاض معظمهـا بقصد التخلص من
االنـ ـ ـ ــاث امـ ـ ـ ــا يف ال ـ ـص ــني فـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــاالت
االجهــاض هــذه ت ـشـمل الــذكــور واالنــاث
الن املـ ــوظفـني ال ــذيـن لـ ــديهـم اكـث ــر مـن
طفل يخـســرون وظــائفـهم اوتــوم ــاتيـكيــا
ويف بعض الــدول مينع االطفـال االصغـر
سنا من اية حقوق اجتماعية واقتصادية
ويف اجملتمعـات البـدائيـة تعيـش الفتيـات

الصغيرات اذا تركن بال قتل حياة طويلة
م ــن احلـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــان فـحـقـه ــن يف ال ـ ـطـعـ ـ ـ ــام
والرعاية الصحية والتعليم ميثل معركة
يـوميـة عـدا اشكــال العنف االخـرى الـتي
يقعــون ضـحيــة له ــا وهكــذا فـمن ــذ عمــر
مــبكـ ــر تك ــون الالم ـسـ ــاواة مع اشق ــائهـن
واضحــة ،ويف بعـض الــدول الفـقيــرة فــان
الف ـت ـي ـ ــات آخ ـ ــر م ــن يق ـ ــوم االهـل عل ـ ــى
خدمـتهن او رعايـتهن ولذلـك فانهن اقل
تغـ ــذيـ ــة والسـيـمـ ــا ان اجملـتــمع يـ ــرى ان
حاجـتهن للطـاقة اقل مـن الذكـور ويقدر
عدد النساء الالتي تعـرقل منوهن بسبب
سوء الـتغذيـة املبـكر وبخـاصة يف مـرحلة
الـ ــطفـ ـ ــول ـ ـ ــة بـ ( )450مل ـيـ ـ ــون امـ ـ ــرأة يف
العــالـم .امــا عـن الــرعــايــة الـصحـيــة ،يف
اجملتـمع ــات املتـخلفــة فغ ــالبــا م ــا يتــردد
االبــوان بــسهــولــة يف االعـتـنــاء بـبـن ــاتهـم
صحيـا الن ذلـك يكلـفهم غــالي ـاً ،يضـاف
الى ذلك زواج الصغيـرات وحملهن املبكر
الـذي يودي يف الغالـب بحياتهن ففي كل
عام اكثر من  15مليون فتاة بعمر 19-15
عـاما تصبح امـا مما يعنـي تعرض هؤالء
للمــوت ،ففي الـنيجـر فــان اكثــر من %72
مــن الف ـت ـي ـ ــات بــني ع ـم ـ ــر  19-15ع ـ ــام ـ ــا
متـزوجات مقـابل  %9.9لالوالد يف العـمر
نفـسه امــا عن الـتعلـيم فـان مـن مجمـوع
( )130مليــون طفل محــروم من الـتعلـيم

االبتدائي هنـاك ( )81مليون فـتاة يف عام
 1990أي من ــو اكثــر مـن النـصـف واسبــاب
عــدم التـوازن هــذا متعــددة منهـا العـادات
االجتمـاعية التي ال تشجع الفتيات على
االلتحـاق بـاملـدرسـة وعـدم وجـود االمهـات
املـ ـتـعـلـ ـمـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ــزواج واحلـ ـمـل املـ ـب ـكـ ـ ـ ــر
والـنهــوض ب ــاعب ــاء االعم ــال املن ــزليــة يف
وقـت مـبـكـ ــر تعـ ــوق بـ ـشـكل خ ـطـ ــر فـ ــرص
التعـليم والن الفتيـات اكثر ضعفـا فانهن
يخـضعن لضغـوط اجتـماعـية عـديدة وال
يحميهـن العالـم ،ولهذا فـانهن معـرضات
لكـل اشكـ ــال العــنف كـ ــالعــنف اجل ـس ــدي
واالغتصـاب وسرقة اعضـائهن وبيعها .ان
كل هـذه اجلرائـم والالمسـاواة مع الـذكور
تـدفعهن الـى الـرذيلـة احيـانـا ،ويف العـالم
قـاطبة فـان االساطيـر وحكايـات االطفال
تنـصب علـى تهـميـش دور الفتــاة وجعلهـا
ضـح ـي ـ ـ ــة دائ ـم ـ ـ ــة وضـع ـيـف ـ ـ ــة فـق ـ ـصـ ــص
سـانـدريال مـثال الفتــاة الطـيبـة الـصغيـرة
تقـ ــوم بـكل اعـمـ ــال املـنـ ــزل وتخــضع لـكل
الـ ــضغـ ـ ــوط االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة ومتـ ـ ــر بــكل
التجارب حتـى تستحق الزواج وساندريال
الـصـني هـي نفــسه ــا س ــان ــدريال ف ــرن ـس ــا،
واحلكاية اياها تشيع يف اوروبا او يف آسيا
واف ــريقـي ــا مهـم ــا ك ــان م ـسـت ــوى الـتـط ــور
االقتصادي للبلد.
عن مجلة بوليتس

