
الإيجابية  الجتماعية  املبادرات  كرثة  الأخرية،  الآونة  يف   
والزواج  عام  ب�شكل  الزواج  على  الت�شجيع  مبادرة  ومنها 
الإ�شالمية وغري  الدول  العديد من  اجلماعي ب�شكل خا�ص يف 
او  ر�شمية  غري  او  ر�شمية  منظمات  من  بدعم  ال�شالمية، 
اجلمعيات اخلريية؛ ويرى الكثري اأنها ظاهرة اجتماعية جيدة، 
تظهر التكافل الجتماعي، وجتعل يوم العر�ص فرحة للمئات 
والآلف من الأقارب واملهنئني، وفر�شة لال�شرتاك بعر�ص غري 
الدين  به  اأمر  ما  وهو  لالأموال،  توفريها  عن  ف�شاًل  تقليدي، 

احلنيف.
التعارف  لقاءات  من  جديد  نوع  ظهور  ت�شهد  ماليزيا  مثال   
الزواج وفقا ملبادئ  بهدف  امل�شلمني  وال�شبان  ال�شابات  بني 
هذه  وتنظم  حالل"،  دايتينغ  "�شبيد  عليها  اأطلق  ال�رشيعة، 
اللقاءات يف مطعم يف العا�شمة املاليزية، البلد ال�شغري ذي 
الغالبية امل�شلمة يف جنوب �رشق اآ�شيا، ول يف�شح امل�شاركون 
وترتدي  الأوىل،  اللقاءات  يف  احلقيقية  اأ�شمائهم  عن  فيها 
روؤو�شهن باحلجاب،  ال�شابات مالب�ص طويلة، ويغطني  معظم 
اأما  العامل.  يف  حمافظ  م�شلم  بلد  اأي  يف  الن�شاء  غرار  على 
ال�شبان، فريتدون بذلت على الطراز الغربي، ول يرتدد البع�ص 
منهم يف ت�شجيل مالحظات اأثناء احلديث مع كل �شابة، وت�شهد 
ماليزيا يف الآونة الأخرية ت�شاعدا يف التوجهات املحافظة. 
وت�شكل هذه اللقاءات بديال عن التعارف عن طريق الإنرتنت 
بع�ص  يحبذها  ل  اأمور  وهي  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  اأو 
ويفر�ص  الغربية،  احللول  من  لكونها  ماليزيا  يف  امل�شلمني 
على  وال�شجن  الغرامة  بني  ترتاوح  عقوبة  املاليزي  القانون 
واأنثى ل تربطهما عالقة زواج  اأن يتواجد ذكر  اأي  "اخللوة"، 
�شت�شمح  اأنها  الهند  اعلنت  جهتها  من  وحدهما.   قربى  اأو 
للمزارعني وال�شخا�ص الراغبني يف الزواج �شحب مبالغ مالية 
اكرب من امل�شارف، يف ظل ال�شتياء ال�شائد يف البالد ب�شبب 
املفاجئ ل24  ال�شلطات  �شحب  ناجمة عن  ال�شيولة  ازمة يف 
امل�شارف  �شهدت  وقد  الأكرب،  الفئات  من  نقدية  ورقة  مليار 
الهندية خالل اليام املا�شية تدفق جموع تريد احل�شول على 
اوراق نقدية �شاحلة مما ادى اىل انخفا�ص ال�شيولة يف عدد 
اجلنوبية  كوريا  يف  اما  الآيل.  التوزيع  واجهزة  الفروع  من 
يف  دولة   62 من  الأزواج  من  اآلف  ثالثة  نحو  تزوج  فقد 
حفل زفاف جماعي اأقامته كني�شة الوحدة التي اأ�ش�شها الق�ص 
الراحل �شون ميوجن مون، وقال ريو كيوجن �شوك رئي�ص مقر 
الكني�شة يف كوريا اجلنوبية اإن 12 األف زوج اآخرين من جميع 
اأنحاء العامل �شاركوا يف املرا�شم عرب الإنرتنت. على ال�شعيد 
نف�شه، اأظهر م�شح اأن ن�شبة من هم يف العقد الثالث من العمر 
كثريون  قال  اإذ  انخف�شت  الزواج  يف  ويرغبون  اليابان  يف 
الن�شاء،  توقعات  اإىل  ال�شنوي  دخلهم  يرقى  األ  يخ�شون  اإنهم 
اأي�شا  الزواج  يف  الراغبات  ال�شابات  ن�شبة  تراجع  ظل  ويف 
والندرة الن�شبية مليالد اأطفال خارج اإطار الزواج يف اليابان 
فاإن الن�شب ت�شري اإىل عقبة حمتملة اأمام �شيا�شة رئي�ص الوزراء 

�شينزو اآبي الرامية اإىل رفع معدل املواليد املتدين يف البالد.  
اجلمعة  الكولومبي  فياهريمو�شا  �شجن  �شهد  اآخر،  جانب  من 
بحبيباتهم  القرتان  قرروا  �شجينا   17 �شمل  جماعيا  زواجا 
اللواتي  الن�شاء  دخلت  وقد  الق�شبان،  وراء  وجودهم  رغم 
ارتدين ف�شاتني بي�شاء ق�شرية وطويلة اىل هذا ال�شجن الواقع 
يف كايل ثالث مدن البالد )�شمال غرب( برفقة اقاربهن الذين 
املاألوف.  على امل�شتوى  الزواج اخلارج عن  �شهدوا على هذا 
الرتدد  من  مزيج  يخاجلهم  فل�شطينيون  �شبان  دخل  العربي، 
والف�شول اإىل قاعة درا�شية يف غزة هذا الأ�شبوع حل�شور اأول 
برنامج اإر�شادي عن الزواج يف القطاع، وتهدف هذه املبادرة 
الإ�شالمية  واجلامعة  فل�شطينية  وزارات  ثالث  تدعمها  التي 
ال�شبان  لإعداد  بريطانيا  ومقرها  اخلريية  اإنرتبال  وموؤ�ش�شة 
وقانونية  دينية  ا�شت�شارات  تقدمي  وتت�شمن  الزوجية  للحياة 

بزيادة  األف زيجة   20 العام املا�شي  وطبية ونف�شية، و�شهد 
خم�شة اآلف عن 2014 الذي �شهد حربا بني اإ�رشائيل وحما�ص 
دامت خلم�شني يوما وعرقلت خطط كثريين من املقبلني على 
باقيا  احلرب  خلفته  الذي  احلطام  من  كثري  يزال  ول  الزواج. 
اأعداد الزيجات يف القطاع  اأن تزيد  حتى الآن.  ومن املرجح 
البالغ  غزة  �شكان  ن�شف  من  اأكرث  اأن  العتبار  يف  الأخذ  مع 
عددهم 1.95 مليون �شخ�ص تقل اأعمارهم عن 25 عاما. ول 
ال�شكانية الكبرية  ي�شتطيع غالبية �شكان القطاع ذي الكثافة 
اخلروج ب�شهولة منه يف ظل ح�شار تفر�شه اإ�رشائيل وم�رش، 
يكلل  اأنه  بال�رشورة  يعني  ل  الزواج  على  الإقبال  هذا  لكن 
عادة بالنجاح خا�شة يف ظل ترتيب غالبية الزيجات داخل 
العائالت. وبينما يبدو هذا املنهج الأمريكي يف ال�شت�شارات 
ياأملون  هنا  له  املروجني  فاإن  امل�شلمني  لغالبية  مالئم  غري 

اأن يوؤدي اإىل زيجات اأكرث قوة و�شمودا.  على �شعيد خمتلف، 
اأُقيم حفل زفاف فخم مكافاأة لزوجني  ومبنا�شبة عيد احلب، 
من كينيا كانا قد اأنفقا دولرا واحدا فقط على حفل زفافهما، 
وانت�رشت اأخبار ميزانية حفل زفافهما ال�شهر املا�شي ب�رشعة 
من  الكثري  دفع  ما  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عرب  كبرية 
الزوجان،  وارتدى  امل�شاعدة،  تقدمي  عر�ص  اإىل  الكينيني 
�رشوالني  الأول  زفافهما  حفل  يف  موتورا،  واآن  ويل�شون 
الزفاف  خوامت  وا�شتبدل  ريا�شيني،  وقمي�شني  اجلينز  من 
تكلفة  الكينية  الإعالم  و�شائل  وقدرت  احلديد،  من  بحلقتني 
األف دولر، يف مكاٍن راٍق يف   35 الثاين بنحو  الزفاف  حفل 
�شي يف  بي  بي  مرا�شل  مواي،  بيرت  وقال  العا�شمة نريوبي، 
وتبادل  بالفعل،  ر�شميا  قرانهما  عقدا  الزوجني  اإن  نريوبي، 

خامتي الزواج يف حفل عيد احلب.

.
بدء  عن   كلمات  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �شل�شلة  يف    
التمثيل يف بغداد ذلك ان بغداد عرفت هذا النوع من الفن 
الوىل  العاملية  احلرب  بعد  امل�رشحي  التمثيل  وخا�شة 
بعد  للتمثيل  اوىل  حماولت  جرت  اذ   ١٩٢٠ �شنة  ومن 
هذا التاريخ  ولو ان هنالك ا�شكال من التمثيل �شبقت هذه 
الذي  ادبي   كجن�ص  املقامات  فن  اعتبار  وميكن  التاريخ 
من  متوا�شعا  �شكال  العبا�شي  الزمن  يف  بغداد  يف  انت�رش 
الِقَرّدية  ن�شبة اىل القرد التي كتبها  التمثيل ففي املقامة 
يقول-  اذ  وا�شحا  بغداد  او  ال�شالم  دار  عن  ال�شفهاين 
بينا انا يف دار ال�شالم قافال من البلد احلرام اُمي�ص مي�ص 
الرجلة على �شاطئ الدجله اذ انتهيت اىل حلقة قوم يلوى 
الطرب اعناقهم وي�شق ال�شحك ا�شداقهم  ف�شاقني احلر�ص 
وي�شحك  قرده  ُيرق�ص  قّراد  هو  فاإذا  ما�شقهم---  اىل 
على  فاأعتب  يل  ل  لاليام  الذنب  يل  قال    --- عنده  من 
حتى  متثيل  بغداد  يف  يكن  مل  اي  الليايل--(  �رشف 
للتمثيل قواعد وا�شاليب مما مل  الذي حدد  الع�رشين  القرن 
ممثلني  املهرجانات  يقيمون  كانوا  حيث  موجودا   يكن 
انت�شاراتهم وحروبهم ب�شكل ب�شيط ومتثيل بدائي حيث ل 
توجد فرق متثيلية باملعنى املعروف ول م�شارح كما هو 
موجود من قرون يف اوربا وكل ما كان موجودا يف بغداد 
هو التمثيل اخليايل للت�شلية او ما ي�شمى بالقرة قوز والذي 
يقوم به جماعة من املهرجني يف دور املراق�ص واملالهي 
توقف  فرتات  يف  وخا�شة  ذلك  بعد  ال�شينمات  اىل  وامتد 
عر�ص الفلم وكان هذا النوع من التمثيل ال�شبب الول يف 
النا�ص هذه  لدى  ا�شتقر  التمثيل حتى  احلط من من كرامة 
ال و�شورة  التمثيل  ذكر  يتم  يكاد  ل  اذ  امل�شوهة  ال�شورة 
الوجوه الهزلية ذات ال�شباغ واملالب�ص املزرك�شة واخلرق 
وال�شتهزاء  ال�شخرية  جتلب  التي  واحلركات  واملرقعات 
افتتاح املدار�ص بعد احلرب  البت�شام وال�شحك ولكن  قبل 
الوىل وتاأليف اجلمعيات ادى اىل حتريك التمثيل باعتباره 
قراءة  ا�شتفادته من  اكرث من  النا�ص  منها  ي�شتفيد  مدر�شة 
البغداديني  للق�ش�ص  يف املقاهي ومن  الكتب وال�شتماع 

رمزي  جميل  التمثيل  يف  ال�شبق  ق�شب  لهم  كان  الذين 
الراوي  جنيب  واملحامي  اجلي�ص  �شباط  كبار  احد  قبطان 
التنفيذ  دائرة  رئي�ص  ونائب  �رشطة  مدير  الراوي  واحمد 
ال�شهروردي  �شالح  الوقاف  وموظف  خ�رش  الرحمن  عبد 
واملحامي قا�شم العلوي والكتبي عبد الكرمي خ�رش وغريهم 
وبداأ ت�شكيل الفرق التمثيلية فتاألفت اول فرقة متثيلية يف 
برئا�شة  �شنة١٩٢٢  العربي  التمثيل  جمعية  هي  العراق 
م�رشحية  عرو�ص  عدة  فاأقامت  حمادي  خال�ص  حممد 
طالب  من  التقدم  مكتبة  جمعية  ت�شكلت   ١٩٢٤ �شنة  ويف 
من  عددا  ومثلت  بغداد  يف  اليهودية  الليان�ص  مدر�شة 
من  وكان  البغداديني  ا�شتح�شان  نالت  التي  امل�رشحيات 
وخ�شوري  عزير  ن�شيم  الطالب  اجلمعية   هذه  اع�شاء  بني 
�شهرباين وابراهيم البيگ وهارون خرمو�ص و�شليم اليا�ص 
وتالفت جلنة متثيلية يف مدر�شة التفي�ص الهلية واقامت 
عبد  اللجنة  رئي�ص  كان  حيث  كثرية   م�رشحية  عرو�ص 
الوهاب العاين ويف تلك الفرتة زارت بغداد العديد من الفرق 
التي  الفنانة فاطمة ر�شدي  التمثيلية امل�رشية منها فرقة 
قدمت عددا من العرو�ص يف بغداد وقد وقعت فاطمة ر�شدي 
عزيز  الفنان  زوجها  فطلقت  ال�رشطة  �شباط  احد  حب  يف 
عبد وتزوجت من هذا ال�شابط ولكن هذا الزواج مل ي�شتمر 
�شوى �شنة واحدة  وفرق متثيلية تركية  بال�شافه للفرق 
وابراهيم  والبدوي  بك  ك�شك�ص  النبي  عبد  منها   امل�رشية 
�شامي وفرقة اآر طغرل وكان لهذة الفرق تاأثري على الفرق 
التمثيلية  املعلمني  ار  فرقة   تاألفت  وبعدها  العراقية 
ورئي�شها  ال�شحفي املعروف نوري  ثابت وكانت من الفرق 
البغدادية املهمة حيث تقدم عرو�شها على م�رشح الثانوية 
الول  في�شل  امللك  ان  حتى  الق�شلة   منطقة  يف  املركزية 
فاأوىل  امللك  ا�شتح�شان  نالت  التي  عرو�شها  احدى  ح�رش 
ح�رشها  وليمة  الع�شكري  النادي  يف  ملمثليها  ت�شجيعا 
الفريق جعفر با�شا الع�شكري وكان من ا�شرتك يف التمثيل 
�شلمان  و�شفيق  عوين  ونا�رش  فهمي  وحممود  ثابت  نوري 
وغريهم وح�رشت اىل بغداد فرقًة جورج ابي�ص امل�رشيةك 
ويعترب تاأليف فرقة حقي ال�شبلي الفرقة التمثيلية الوطنية 
حيث  بغداد  يف  امل�رشحي  التمثيل  يف  الكربى  القفزة 

وادارة  ثقافة  البلد  قادًة  من  ا�شبحت  �شخ�شيات  �شمت  
احلميد  وعبد  ال�شاجلي  وعبود  فخري  احلميد  عبد  منهم 
وحميي  �شعيد  ال�شيخ  وعثمان  الذويبي  و�شربي  اخلطيب 
الدين حممد وكرجي كا�شي وبعد ذلك عمل يف هذه الفرقة 
العزاوي  احمد حقي ومهدي ويف وفا�شل عبا�ص وعبداهلل 
علي  العزيز  وعبد  ونا�رش عوين وعزت عوين  عزير  ون�شيم 
مومرجي  واوك�شت  الدروبي  احلميد  وعبد  �شالح  ومن�شي 
ومري الياهو ولوي�ص نا�رش ولأول مرة  كانت هنالك فتاة 
يف الفرقة هي مديحة �شعيد وا�شتغل مع فرقة حقي ال�شبلي 
وعبد  واكيم  ب�شارة  منهم  وامل�رشيني  ال�شوريني  ال�شاتذة 
اللطيف امل�رشي وحممد املغربي وزوجته  وجتولت الفرقة 
يف جميع العراق ويف �شنة ١٩٢٩ �شافر ال�شبلي اىل م�رش 
ال�شنة ت�شكلت فرقة با�شم  اواخر هذه  التمثيل ويف  لدرا�شة 
الفرقة التمثيلية ال�رشقية وا�شتبدل ا�شمها اىل فرقة الر�شيد 
ورئي�شها �شربي �شكوري ويف �شنة ١٩٣٥ ت�شكلت جمعية 
احياء الفن برئا�شة كمال عاكف وكان ال�شبلي قد عاد من 
م�رش �شنة١٩٣٠ مع فرقة فاطمة ر�شدي ويف اواخر هذه 
ال�شبلي  حقي  فرقة  با�شم  فرقة  ال�شبلي  حقي  �شكل  ال�شنة 
اىل  ال�شبلي  �شافر  حيث   ١٩٣٥ �شنة  حتى  عملها  وزاولت 
فرن�شا لدرا�شة التمثيل ومت ت�شييد م�شارح منها م�رشح دار 
وزارت  بغداد   يف  اخرى  وم�شارح  بغداد  وم�رشح  التمثيل 
عطاهلل  امني  وفرقة  وهبي  يو�شف  كفرقة  م�رشية  فرق 
العلمي  العهد  فرقة  منها  اخرى  متثيلية  فرق  وت�شكلت 
التمثيلية  الفرقة  اىل  وحتولت  يو�شف  املجيد  عبد  برئا�شة 
النهرين  بني  ما  فرقة  ت�شكلت  �شنة١٩٣٣  ويف  العربية 
العزاوي  اهلل  عبد  برئا�شة  التمثيل  ان�شار  جمعية  وفرقة 
وع�شوية فوزي المني و�شليم بطي �شنة١٩٣٤ ويف اواخر 
هذه ال�شنة ت�شكلت فرقة بابل التمثيلية ويف ١٩٣٥ ت�شكلت 
امل�رشح  با�شالح  غر�شها  وحددت  التمثيل  هواة  نقابة 
اهلل  عبد  يديرها  ال�شباب  من  فريق  وا�ش�شها  وال�شينما 
الدروبي ونعيم عبد الحد  ال�رشاف وع�شوية عبد احلافظ 
وناجي الواعظ وا�ش�شت نادي الهواة لتقدمي العمال الفنية 
بحيث  مداه  اعلى  التمثيلي  التطور  بلغ  �شنة١٩٣٦  وبعد 

ميكن القول ان هنالك فن متثيلي يف بغداد .

�شاعـرة عراقية ولدت يف بغداد ) 1936 - 2003 م( من اأبوين عربيني 
يف  نظامًيا  تعليما  تعلمت  العربية.  ربيعه  قبيلة  من  والدها  وينحدر 
مدينة  يف  الثانوية  باملدر�شة  التحقت  حتى  تعليمها  ووا�شلت  بغداد، 
فيها،  وتخرجت  العراقي  اجلي�ص  يف  ال�شابط  والدها  ب�شحبة  كركوك 
)1950(. ح�شلت  الآداب يف جامعة بغداد  اأهلها لاللتحاق بكلية  مما 
اللغة العربية- جامعة بغداد . ح�شلت على  على لي�شان�ص الآداب ق�شم 
الليان -  ب�رش�ص  الدويل  املركز  املجتمع يف  تنمية  العايل يف  الدبلوم 
للمحاكمة  الوطنية وتعر�شت  التظاهرات  ا�شرتكت يف عديد من  م�رش. 
والعتقال قبل ثورة متوز. ا�شرتكت يف معركة اجل�رش واأ�شيبت وكتبت 
عنها ال�شحافة العراقية حتت عناوين ) فتاة اجل�رش ( قبل ثورة متوز. 
اكت�شبت اجلن�شية امل�رشية بالزواج من املهند�ص / �شمري عثمان خريبه 
) اخلبري الدويل بالأمم املتحدة ( واقيمت يف القاهرة ولها اأربعة اأجنال 
، والثالثة حما�شبه وولد  ، والثانية اثرية  ) ثالث بنات الوىل دكتورة 
امل�شت�شار / �شليمان �شمري عثمان خريبه ( . ن�رشت لها معظم ال�شحف 

العراقية والكويتية والأهرام امل�رشية والنيابة العامة امل�رشية .
م�شــاركات و اأو�شمه]عدل[
ا�شرتكت يف عدة موؤمترات :

موؤمتر ال�شباب الأ�شيوي الأفريقي 1959 - القاهرة ،
موؤمتر تنمية املجتمع -1961 بريوت ،

موؤمتر الحتاد الن�شائي العربي -1966 القاهرة ،
موؤمتر القوة ال�شعبية العربية -2001 بغداد ،
موؤمتر القوة ال�شعبية العربية -2002 بغداد.

الن�شائي  الحتاد  من  ال�شعري  لالإبداع  املاجدة  و�شام  على  ح�شلت 
العراقي يف موؤمتر القوى ال�شعبية العربية �شنة 2002.

العراقية  »املراأة  وكتاب  ال�شعراء«،  »معجم  كتاب  يف  ق�شائد  لها 
�شحف  ن�رشتها  ق�شائد  لها  و  بغداد«،  »�شعراء  وكتاب  املعا�رشة«، 
 - النفط  اأهل  جملة   - »حدثيني«  منها:  العراق  يف  ع�رشها  وجمالت 
مايو   - �ص2   - اجلديدة  الر�شالة  جملة   - و»حياتي«   ،1953 مايو 
1953، و»الربع احلزين« - الر�شالة اجلديدة - ع1 - �ص1 - نوفمرب 
1953، و»اأحاديث �شيف« - الر�شالة اجلديدة - ع3 - �ص1 - يناير 
1954، و»اأ�شطورة الدير« - الر�شالة اجلديدة - ع5 - �ص1 - مار�ص 
1954، و»يا قلب« - الر�شالة اجلديدة - ع6 - �ص1 - اأبريل 1954، 
و»حذر« - جملة اأهل النفط - ع66 - �ص6 - دي�شمرب وفرباير 1956، 
ولها ديوان )اأو جمموعة �شعرية( بعنوان »ال�شاقية« - )خمطوط( وت�شري 
بع�ص امل�شادر اإىل وجود جموعتني اأخريني بعنوان: غدا نلتقي - واألف 

ليلة وليلة.
من اآخر ق�شائد ال�شاعرة الراحلة باكزه اأمني خاكي العراقية /امل�رشية

"�شلمت يا عراق" ن�رشت يف جريدة الأهرام
اأجحافل الأقزام دا�شت يف حقولك يا عراق... بال حذر

وتوغلت تهدي ايل اأطفالنا خوفا وذعر
وتو�شدت عذراء بغداد احلطام .... اأنينها هز احلجر

و�رشاخ اأطفال الريا�ص حترقت اأج�شادهم حتت اللهيب امل�شتعر
ونظرت يف كل الوجوه لعلني اأحظي ب�شيء للنبي املنتظر

و�رشخت من اأعماق قلب يعت�رش
اهلل اأكرب فالعروبة حتت�رش

يا قمرا ... ا�شطع علي بغداد يا اأبهي قمر
ام�شح جراح البائ�شني ..اأنـر دروب العز .. واملجد الأغر

يا موطني .. مللم جراحك يا اأبي ول تفر
كم للفوار�ص كبوة رغم الب�شالة ... وقعها ل يغتفر

اين عهدت �شعفك يا فرات موا�شيا ل تنك�رش
يا موطني ..اأوقـد رمالك يا عراق فملوؤها زيت

آخر موضات الزواج.. مبادرات اجتماعية للتشجيع بدخول القفص الذهبي
متابعة

بغداد ــ طارق حرب 

مواقف  واعطوا  كتبوا  عندما  خطاأ  يف  املراقبني  من  ق�سم  وقع 
و�سّوروا للراأي العام باأن املحكمة االحتادية العليا قد �سلبت حق 
جمل�س النواب يف ت�سريع القوانني، وجعلت تقدميها -بح�سب ما 
الوزراء  مبجل�س  ممثلة  التنفيذية  ال�سلطة  على  حكرًا  اأعتقدوا- 
البد  اإذ  اقرارها.  �سوى  النواب  على  وما  اجلمهورية،  رئا�سة  اأو 
اأن املادة )60( من الد�ستور حيث  من الذهاب يف هذا املجال اإىل 
"اواًل: م�سروعات القوانني تقدم من رئي�س  جاءت بالن�س التايل 
اجلمهورية وجمل�س الوزراء، ثانيًا: مقرتحات القوانني تقدم من 
ع�سرٍة من اع�ساء جمل�س النواب، اأو من اإحدى جلانه املخت�سة".

دعوى  عليها  عر�ست  وحني  العليا،  االحتادية  املحكمة  ان  كما 
ملجل�س  ما  �سريح  ب�سكل  واأو�سحت  اجلدل،  ح�سمت  ال�ساأن  بهذا 
موافقة  اأخذ  �سرورة  اأو  مبا�سرة،  القوانني  من  ت�سريعه  النواب 
اجلهات االخرى بح�سب االخت�سا�س والت�ساور معها قبل ت�سريع 
القانون الذي كان مقرتحًا يف املجل�س. فعند قراءة قرار املحكمة 
اأنه ا�ستند على التطبيق  رقم )21/ احتادية( ل�سنة 2015 �سنجد 
ال�سليم لن�سو�س الد�ستور ال�سيما يف ما يخ�س اأحكام املادة )47( 
املتعلقة بالف�سل بني ال�سلطات بو�سفه مبداأ عرفته اغلب د�ساتري 
فاأن  العراق  ويف  الدميقراطية.  االنظمة  ذات  خ�سو�سًا  العامل 
املن�سو�س  واخت�سا�ساتها  مهامها  متار�س  الت�سريعية  ال�سلطة 
ويف  الد�ستور  من  اأواًل(   /64  ،62  ،61  ،60( املواد  يف  عليها 
امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق  االحتادية  القوانني  ت�سريع  مقدمتها 
ال�سياقات  وهذه  الد�ستورية.  بال�سياقات  االلتزام  �سريطة  العامة 
اطلقت يد جمل�س النواب يف تقدمي مقرتحات القوانني وت�سريعها 
ومن  الد�ستوري،  الق�ساء  ذكرها  القيود  بع�س  من  اإال  مبا�سرة، 
تكن  مل  التنفيذية  ال�سلطة  على  مالية  التزامات  يرتب  ما  بينها 
معها  الت�ساور  دون  املالية  موازنتها  يف  اأو  خططها  على  مدرجة 
هو  الطرح  لهذا  االمثل  التطبيق  لعل  ذلك،  على  موافقتها  واأخذ 
قانون املوازنة العامة للبالد. والتقييد �سمل اي�سًا القوانني التي 
تتعار�س مع املنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة على ا�سا�سه ثقة 
جمل�س النواب، ف�ساًل عن القوانني املا�سة مبهام ال�سلطة الق�سائية 
ملبداأ  تعار�سًا  ي�سّكل  ذلك  يف  الأن  معها؛  الت�ساور  دون  االحتادية 
الف�سل بني ال�سلطات وميكن اعتباره انكارًا ملبداأ ا�ستقالل الق�ساء 
املن�سو�س عليه يف املادة )19/ اأواًل( من الد�ستور باأن " الق�ساء 
م�ستقل ال �سلطان عليه لغري القانون". يف ما عدا ذلك، فاأن ال�سلطة 
الت�سريعية متار�س اخت�سا�ساتها االأ�سلية التي جتد فيها حتقيقًا 
اأن  ذلك،  على  واملثال  الد�ستور.  نطاق   ووفق  العامة  للم�سلحة 
يف  للطعن  كانت  انفًا،  اليها  امل�سار  21/احتادية/2015  الدعوى 
 2006 ل�سنة   )6( رقم  النواب  جمل�س  اأع�ساء  ا�ستبدال  قانون 
جمل�س  من  ُقدم  القانون  اأن  على  طعنه  يف  املدعي  ا�ستند  حيث   ،
النواب ومت اقراره على �سيغة مقرتح ومل يتم حتويله اإىل جمل�س 
الوزراء اأو رئا�سة اجلمهورية لغر�س جعله م�سروعًا، لكن املحكمة 
االحتادية العليا رّدت هذا الطعن واأكدت احقية جمل�س النواب يف 
املادة  ممار�سة مهامه اال�سيلة بتقدمي املقرتحات وت�سريعها وفق 
)61/ اأواًل( واعمااًل حلكم املادة )49/ خام�سًا( منه كون القانون 
اثارًا  يرتب  ومل  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  مي�س  ال  به  املطعون 
مالية م�سافة على ال�سلطة التنفيذية وال ي�سكل خالفًا مع ال�سيا�سية 
اأو  االحتادية  الق�سائية  ال�سلطة  مهام  مي�س  وال  للدولة  العامة 

ا�ستقالليتها.

مبدعون
من العراق

مهنة التمثيل ... بغداد عرفتها بعد الحرب العالمية األولى

باكزه أمين خاكي 

عن المحكمة االتحادية 
العليا - حق التشريع

إياس الساموك

أقالم حرة

حني  زيونة  حي  يف  حملتني  �شكان  له  تعر�ص  ما 
و�شفها  لميكن  �شدمة  من  الكهرباء  قوائم  ت�شلموا 
وال�شبب الأ�شعار امللتهبة وفق جتربة الوزراة اجلديدة 
بتجهيزها ملدة 24 �شاعة حيث �شعقوا باملبالغ التي 
القوائم  وتراوحت بني مليون ومليون  تلك  ت�شمنتها 
و500 الف دينار ويف احيان كثرية من تنخف�ص عن 

750 الف دينار.
البداية  القوائم يف  " كانت  قال  فوؤاد ح�شني  املواطن 
عن  يختلف  ل  رمبا  ومنطقي  معقول  ب�شكل  تاأتي 
مولدات الكهرباء املحلية ويف احيان اكرث منها لكنها 
بداأت ترتفع ب�شكل غري معقول و�شارت القوائم تاأتي 

باأ�شعار ملتهبة ".
وا�شاف قبل نحو �شهرين دفعت قائمة بـ420 دينار 
ولكن يف هذا ال�شهر بلغت القائمة 840 دينار انه مبلغ 

خيايل ".
حملة  �شكان  من  وهو  ح�شن  ومي�ص  قال  جهته  من 
710 " قبل �شهرين ت�شلمت قائمة بـ470 اآلف دينار 
واعرت�شت .. وقلت انها جتربة )گ�رشة( يف حملة 710 
غري اأين ملزم بدفعها وخالف ذلك يعني انه ل كهرباء 
ان طبقت �رشوط  وبعد  ال�شهر  هذا  ولكن يف  بيتي  يف 
دينار   690 بـ  القائمة  جادت  ال�شتخدام  يف  تر�شيد 

نعم �شدق ونحن عايلة من اأربعة اأفراد ".
)مليون  بـ  قائمة  ت�شلم  " جاري  قائال  وتابع ومي�ص 
ت�شلم  الأزياء  دار  خلف  واأقاربي   ) دينار  الف  و400 
كثريون  واخرون   ) دينار  و330  بـ)مليون  قائمة 

جتاوزت قوائمهم مليون دينار ".
الكهرباء  دائرة  راجعنا  عندما   " ومي�ص  وزاد 
لالإ�شتف�شار قال لنا املوظفون ان المر طبيعي فرمبا 
التربيد وان  ال�شبالت واجهزة  ا�شتخدام  ان هذا نتيجة 
هذا  ان  ارى  ولكنني  بالتق�شيط  املبلغ  دفع  باإمكانك 
�شابقى  فاإنني  يعقدها  وامنا  امل�شكلة  ليحل  املقرتح 
مدينًا للوزارة مادمت حيًا حيث �شاأت�شلم قوائم جديدة 

قبل اإكمال اق�شاط القائمة التي تورطت بها".
�شنورث  الكهرباء  وزارة  جتربة  هذه  �شاخرا  وقال 
�شاحب  وهو  حممد  الكهرباء.قا�شم  ديون  اطفالنا 
يف  وي�شكل  الربيعي  �شارع  يف  الهواتف  لبيع  حمل 
حملة 710 ويعاين ذات امل�شكلة قال " عندما راجعت 
تبليغنا  مت  ولكن  ديوان  انها  المر  اول  قالوا  الدائرة 
ان ال�رشكة ال�شتثمارية ل ت�شتويف الجور عن وزارة 
الكهرباء ، واأخذت لهم قوائم اجلباية لالأ�شهر املا�شية 
وملا حاججتهم قالوا يل ان 650 الف دينار هو مبلغ 
 24 مدار  على  للكهرباء  ال�رشة  ل�شتخدام  معقول 

�شاعة".

زيونة تشكو ارتفاعًا 
باهضًا في قوائم الكهرباء

المواطن و المسؤول
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