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بـيـان

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير 

تق�ضي  تعليمات  بغداد  حمافظة  يف  التعوي�ضات  مدير  ال�ضيد  اأ�ضدر 
بتوجيه املواطنني، الذين قدموا معامالت التعوي�ض عن اال�ضرار التي 
احلربية  العمليات  جراء  املت�ضررين  تعوي�ض  لقانون  ا�ضتنادًا  حلقتهم 
واالأخطاء الع�ضكرية والعمليات االإرهابية رقم )20( ل�ضنة 2009، بعدم 
توكيل حمامني عنهم للدفاع عن ق�ضاياهم ومتابعتها، بزعم عدم احلاجة 

اإليهم.
وعلى الرغم من ان هذه التعليمات ال تعرب فقط عن قلة االحرتام للقانون 
الذي كفل حق كل مواطن اال�ضتعانة مبحام، فهو اأغفل اي�ضاً القانون املدين 
رقم )40( ل�ضنة 1951 النافذ، الذي عقد ف�ضاًل كاماًل الأحكام الوكالة يف 
مواده من )927 اىل 948(، وجتاوز كذلك على قانون املرافعات املدنية 
)83( ل�ضنة 1969 يف املادة )52( منه، والتي عّدت وكالة املحامي وكالة 
باخل�ضومة، وهي وكالة من نوع خا�ض تخول املحامي ممار�ضة االعمال 
فيها  واملرافعة  الدعاوى  ورفع  موكله،  حق  حتفظ  التي  واالإجراءات 

حتى اعالن ختامها.
 173 رقم  النافذ  املحاماة  قانون  من   )22( املادة  ق�ضت  االجتاه  وبهذا 
الغري  عن  التوكيل  او  اال�ضت�ضارة  عّدت  عندما  املعدل،   1965 ل�ضنة 
العامة واخلا�ضة ودوائر  امام املحاكم  لالإدعاء باحلقوق والدفاع عنها 
التحقيق وال�ضرطة واللجان، التي خ�ضها القانون بالتحقيق او الف�ضل يف 
منازعات ق�ضائية، حكرًا على املحامني ما عدا بع�ض اال�ضت�ضارات التي 

اأ�ضرها القانون.
اإليه اعاله ال يعرب فقط عن عدم احرتام  وبالتايل يكون التوجيه امل�ضار 
دائرة حكومية للقانون وخمالفتها له ب�ضورة �ضريحة ووا�ضحة، واإمنا 
ي�ضكل اعتداًء �ضافرًا على حقوق املواطنني واملحامني على حد �ضواء من 
قانوناً  املوكل  املحامي  حق  وعلى  مبحام،  املواطن  ا�ضتعانة  حق  جهة 
القيام باملراجعات نيابة عن موكله يف �ضائر املعامالت والطلبات، جلميع 

املوؤ�ض�ضات والدوائر واللجان احلكومية املرتبطة بوزارة او بغريها.
حقوق  عن  بالدفاع  القانونية  وكاالتهم  مبوجب  معنيون  املحامني  اإن 
بالدفاع  وكذلك  احلقوق،  لهذه  الوا�ضع  وباملعنى  وحرياتهم،  املواطنني 
عن حقوقهم االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، كما وردت يف د�ضتور 

جمهورية العراق ل�ضنة 2005.
اأو  اإن حرمان املواطنني من حق اال�ضتعانة باملحامني، وو�ضع عقبات 
ودوائر  ملوؤ�ض�ضات  املحامني  مبراجعات  الالزم  واالهتمام  الرعاية  عدم 

الدولة  جر  به  يراد  �ضريرًا  نزوعاً  يعد  االأمنية،  وغري  االمنية  احلكومة 
نحو اال�ضتبداد والظلم والقهر، الذي من �ضاأنه ان يوؤدي اىل اإحلاق اأفدح 

اال�ضرار باملجتمع، وه�ضم فعلي حلقوق ال�ضعب العراقي.
املحامون  يبا�ضر  ان  دون  القانون احليلولة  دولة  اجلائز يف  من غري  اإن 
املهنية  واجباتهم  ممار�ضتهم  اثناء  لهم  واملعقود  احلقيقي  دورهم 
والقانونية امام الق�ضاء واالدارات احلكومية وغري احلكومية يف مراقبة 
عن  دفاعاً  و�ضرعيتها،  االدارية  والتعليمات  القرارات  م�ضروعية  مدى 
اأفرادًا  ال�ضعب،  مل�ضالح  املقررة  الد�ضتورية  احلقوق  وحماية  القانون، 

وجماعات.
او  بقرارات  واملهني  واالجتماعي  الوطني  املحامني  دور  اإ�ضقاط  اإن 
املبادئ  اثارها عند حدود خمالفة  ادارية ال م�ضوؤولة ال تقف  توجيهات 
لالإدارات  حقيقي  انحراف  اىل  توؤدي  واإمنا  االأ�ضا�ضية،  الد�ضتورية 
لتكري�ض  وحماولة  وحقوقهم،  باملواطنني  التالعب  بق�ضد  احلكومية، 
واقع الف�ضاد االداري واملايل الذي ا�ضاب موؤ�ض�ضات الدولة، والذي من 
ال  ك�ضرط  املواطنني  بع�ض  من  الر�ضوة  جرمية  ارتكاب  ت�ضهيل  �ضاأنه 

اخالقي لقبول املعامالت ومت�ضيتها.
اإن نقابة املحامني تدرك جيدًا الغايات غري ال�ضريفة التي تكمن وراء اإبعاد 
املحامني، وعدم قبول مراجعاتهم ووكاالتهم من بع�ض موظفي االجهزة 
وغري  وامل�ضيئة  امل�ضتفزة  العبارة  تلك  ا�ضتخدامهم  عند  احلكومية 
املوؤدبة ))واإذا حمامي(( التي و�ضلت يف بع�ض االحيان اىل االعتداء على 

املحامني ب�ضبب ا�ضرارهم على القيام بواجباتهم املكفولة قانوناً.
اإن االإ�ضرار على عدم قبول مراجعة املحامي الوكيل للوزارات ولدوائر 
قانوناً،  املقررة  الالزمني  واالهتمام  بالرعاية  احاطته  دون  او  الدولة، 
واجابة طلباته القانونية، من �ضاأنه ان يوؤثر كثريًا على متطلبات العدالة، 

وعلى حقوق املواطنني، وعلى �ضيادة القانون.
املحامني  مراجعات  توؤمن  التي  القرارات  اإ�ضدار  من  بد  ال  كان  لذا 
نقابة  فاإن  لذلك  دورهم،  واحرتام  قبولها  يكفل  مبا  احلكومية  لالإدارات 

املحامني تتوجه اإىل:
- فخامة ال�ضيد رئي�ض اجلمهورية.

- دولة ال�ضيد رئي�ض جمل�ض الوزراء.
- معايل ال�ضيد اأمني عام جمل�ض الوزراء.

- ال�ضيد حمافظ بغداد.
لو�ضعهم يف �ضورة واقع حالة املحاماة واملحامني، والنهو�ض بها 

جمددًا للقيام بدورهم على الوجه االكمل.

نقيب المحامين: من غير الجائز في دولة القانون الحيلولة دون مباشرة المحامين دورهم الحقيقي
السعدي يزور نائب رئيس مجلس النواب ويبحثان تعديل قانون المحاماة وعدة قضايا مشتركة

علياء احل�ضني
ال�ضعدي،  �ضياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  بحث 
املحاماة  قانون  تعديل  ت�ضريع  يف  االإ�ضراع 
العراقي، مبا يوؤمن توفري ح�ضانة املحامي ورفعة 

مهنة املحاماة.
جاء ذلك خالل زيارة نقيب املحامني، يرافقه اأمني 
�ضر النقابة املحامي حيدر املر�ضدي، لنائب رئي�ض 

جمل�ض النواب العراقي، االأ�ضتاذ ح�ضن كرمي.
)اأون  موؤمتر  الإقامة  ال�ضعدي  دعا  اللقاء،  وخالل 
ذات  واجلهات  العراقية  الكفاءات  ي�ضم  الين( 
فريو�ض  مواجهة  كيفية  لدرا�ضة  كافة،  العالقة 
العراق،  عموم  يف  املت�ضاعد  وانت�ضاره  كورونا، 
علمية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  �ضرورة  على  موؤكدًا 
البلد،  يف  الوباء  انت�ضار  ملجابهة  وا�ضحة 
ومنظمات  واالإحتادات  النقابات  ومب�ضاركة 

املجتمع املدين.
املوؤمتر  يخرج  اأن  �ضرورة  على  ال�ضعدي  و�ضدد 

احلكومية  لل�ضلطات  ملزمة  تكون  وا�ضحة  بخطة 
ووزارة ال�ضحة.

من جهته، اأ�ضار الكعبي اإىل: اأن نقابة املحامني تعد 
الت�ضريعية  لل�ضلطة  واحلقيقي  الرئي�ضي  ال�ضريك 
باحلقوق  اخلا�ضة  والت�ضريعات  القوانني  كل  يف 

واحلريات العامة. 
وا�ضفاً نقابة املحامني باأنها "النقابة االأم" برعاية 
بال�ضوؤون  املتعلقة  الق�ضايا  من  العديد  وتبني 
االإجتماعية وال�ضيا�ضية واحلريات العامة وحقوق 

املواطنني، وم�ضاندة مطالبهم.
بناء  يف  النقابة  م�ضاهمة  الكعبي  وا�ضتذكر 
يف  امل�ضاهمة  حيث  من  اجلديد  العراق  اأ�ض�ض 
من  والعديد  العراقي،  الد�ضتور  و�ضياغة  كتابة 
من  للعديد  ر�ضينا  اأ�ضا�ضا  باتت  التي  الت�ضريعات 

مبادئ الدولة.
جواد  النواب  ال�ضادة  اللقاء  وح�ضر 
املو�ضوي، وعالء الربيعي، واجمد العقابي.  

الق�ضاء الواقف_خا�ض
�ضياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  زار 
النقابة  جمل�ض  ع�ضو  يرافقه  ال�ضعدي، 
االإعالم  �ضبكة  ر�ضيد،  اإبراهيم  املحامي 
العراقي، لبحث اإكمال مذكرة التفاهم املزمع 

توقيعها بني اجلانبني.
ال�ضبكة، ف�ضل  نقيب املحامني رئي�ض  والتقى 
فرج اهلل، ومدير املطابع حممود �ضاكر، حيث 
ناق�ض احل�ضور و�ضع مذكرة تفاهم وتنفيذها 

يف االيام القادمة.
التعاون  باب  فتح  على  الطرفان  واتفق 

االإعالمي عن طريق اإن�ضاء برامج تلفزيونية 
تغطي  ال�ضبكة  قنوات  يف  تعر�ض  ف�ضائية، 
غرف  ون�ضاط  املركزية،  النقابية  االأن�ضطة 
وباإ�ضراف  مهنية،  بطريقة  تقدم  املحامني، 

املكتب االإعالمي للنقابة.
اتخاذ  اجلانبان  قرر  االإتفاق،  و�ضمن 
املحاماة،  طابع  لطباعة  الالزمة  االإجراءات 
وبدقة  قيا�ضية  وموا�ضفات  حديثة  بتقنيات 

عالية، يف مطابع ال�ضبكة.
ومن املوؤمل توقيع مذكرة التفاهم بني �ضبكة 

االإعالم العراقي ونقابة املحامني قريباً.

مذكرة تفاهم بين نقابة 
المحامين العراقيين وشبكة 

اإلعالم العراقي
الق�ضاء الواقف_خا�ض

العراقيني، �ضياء  املحامني  نقيب  اأكد 
معنيون  املحامني  اأن  ال�ضعدي، 
بالدفاع  القانونية  وكاالتهم  مبوجب 
وحرياتهم،  املواطنني  حقوق  عن 
احلقوق.  لهذه  الوا�ضع  وباملعنى 
م�ضيفاً: ان حرمان املواطنني من حق 
باملحامني، وو�ضع عقبات  االإ�ضتعانة 
ودوائر  ملوؤ�ض�ضات  مراجعاتهم  اأمام 
يعد  االأمنية،  وغري  االأمنية  احلكومة 
الد�ضتور  لن�ضو�ض  �ضريحة  خمالفة 

العراقي والقوانني املرعية.
مبكتبه،  ا�ضتقباله،  خالل  ذلك  جاء 
بغداد،  حمافظة  تعوي�ضات  مدير 
االإعتذار  لغر�ض  اليعقوبي،  حيدر 
الفهم  �ضوء  وتو�ضيح  للمحامني، 
تعليمات  خلفية  على  احلا�ضل 
وكيل  وبح�ضور  موؤخرًا،  �ضدرت 
العبيدي،  رزاق  االأ�ضتاذ  النقابة، 
وع�ضو جمل�ض النقابة، املحامية �ضهد 

الدليمي.
اعتذاره  اليعقوبي  قّدم  جانبه،  من 
على  ونقابتهم،  العراقيني  للمحامني 

تعليماته  يف  احلا�ضل  الفهم  �ضوء 
يكن  مل  اخلطاأ  اأن  مو�ضحاً:  االأخرية. 
مهنة  تقدر  دائرته  واأن  مق�ضودًا، 
اأعمالهم  لتي�ضري  وت�ضعى  املحاماة، 
والتعامل على اأ�ضا�ض االإحرتام الالئق 

باملهنة.
على  دوماً  �ضنكون  اليعقوبي:  واأردف 
�ضريكا  ونعدهم  املحامني،  مع  تعاون 

يقرره  ومبا  الدوائر،  عمل  يف  اأ�ضا�ضيا 
القانون.

املحامي  النقابة،  وكيل  وعرّب  هذا 
رزاق العبيدي، عن اأ�ضفه لعدم اإ�ضاعة 
الدولة،  دوائر  يف  القانونية  الثقافة 
للحقوق  املوظفني  بع�ض  وجهل 
امل�ضروعة، م�ضتنكرًا واقع التعيني غري 
املدرو�ض يف بع�ض املفا�ضل احلكومية.

نقيب المحامين: من غير الجائز في دولة 
القانون الحيلولة دون مباشرة المحامين 

دورهم الحقيقي

قرر جمل�ض نقابة املحامني العراقيني، بجل�ضته 
، �ضرف  املرقمة ) 15 ( يف 24 / 6 / 2020 
منح مالية للمحامني امل�ضابني ولذوي املتوفني 
منهم على اثر فايرو�ض كورونا، باالإ�ضافة اىل 
ال�ضهداء  املحامني  لعوائل  مالية  منح  �ضرف 
املحامي  عائلة  واىل  ت�ضرين،  تظاهرات  يف 
مو�ضح  وكما  حطاب،  جا�ضب  علي  املختطف 

يف التايل: 
املحامني  اىل  دينار   مليوين  مبلغ  �ضرف   -  1
اإثبات  بعد  كورونا،  بفايرو�ض  امل�ضابني 
اأ�ضابتهم باملر�ض املذكور، وتقدمي تقرير طبي 
االأطباء  نقابة  قبل  من  عليه  م�ضادق  ر�ضمي 
�ضندوق  من  ال�ضرف  ويكون  العراقيني، 
من  ر�ضمي  بكتاب  ويرفع  ال�ضحي،  ال�ضمان 

قبل هيئة االنتداب اىل النقابة . 
2 - �ضرف مبلغ مليوين دينار اىل ورثة املحامي 
كورونا  بفايرو�ض  اأ�ضابته  ب�ضبب  املتويف 
املذكور  باملر�ض  الوفاة  �ضهادة  تقدمي  بعد 
بكتاب  ويرفع  االأخرى،  الطبية  والتقارير 

ر�ضمي من قبل هيئة االنتداب اىل النقابة . 
للمحامني  دينار  مليوين  مبلغ  �ضرف   -  3

التظاهرات  يف  ا�ضرتاكهم  نتيجة  ال�ضهداء 
، ويتم ال�ضرف  خالل ت�ضرين االأول / 2019 
اإثبات  بعد  االجتماعي  التكافل  �ضندوق  من 
وتاأييد  التحقيقية  واالأوراق  الوفاة  �ضهادة 

هيئة االنتداب . 
اىل  دينار(  ماليني  )خم�ضة  مبلغ  �ضرف   -  4

عائلة املحامي املفقود علي چا�ضب حطاب.

قرارات مهمة لمجلس نقابة المحامين العراقيين 

علي الفاطمي
زار نقيب املحامني العراقيني �ضياء ال�ضعدي، وزير العدل 
من�ضب  بت�ضنمه  للمباركة  ال�ضتار(،  عبد  )�ضاالر  ال�ضيد 
اخلا�ضة  الق�ضايا  من  عدد  حول  والتباحث  الوزارة 

باملحامني.
ورافق ال�ضيد النقيب، ع�ضو جمل�ض النقابة، املحامية �ضارة 
وبح�ضور  النقابة،  يف  االن�ضان  حقوق  جلنة  رئي�ض  املوىل، 

وكيل الوزارة لل�ضوؤون االإدارية واملالية.
املن�ضب،  ت�ضنمه  مبنا�ضبة  الوزير  ال�ضيد  ال�ضعدي  وهناأ 
فيما طرح عددا من امل�ضاكل التي تخ�ض املحامني واأعمالهم 
بينها عرقلة  للوزارة، ومن  التابعة  الدوائر واملديريات  يف 
دوائر كتاب العدول اإ�ضدار وكاالت املحامني بحجة احلظر 
الوقائي رغم وجود الدوام اجلزئي ملوظفي الدائرة، ووجه 
املحامني،  لطلبات  االإ�ضتجابة  ب�ضرورة  الوزير  ال�ضيد 
لدى  باملوقوفني  اخلا�ضة  ال�ضيما  وكاالتهم،  وتنظيم 

الوزارة.
ُبعد  م�ضكلة  هي  مناق�ضتها  متت  التي  امل�ضائل  من  واي�ضا 
�ضجن  بنايات  عن  كيلومرتات  لعدة  الرئي�ضية  االأبواب 

يف  االإ�ضالح  لدائرة  التابعني  التاجي،  و�ضجن  )كروبر( 
اأكرث  اأو  الوزارة، واأوعز ال�ضيد الوزير بتخ�ضي�ض �ضيارة 
مكان  تخ�ضي�ض  اإىل  باالإ�ضافة  الرئي�ضي،  الباب  واإىل  من 

لالإنتظار يليق مبكانة املحامي.
وطرح ال�ضيد النقيب م�ضاألة اإلزام املحامني، الذين اأجنزوا 
اأعمالهم، بالبقاء يف ال�ضجون حلني انتهاء الدوام الر�ضمي، 
ووجه ال�ضيد الوزير باالإ�ضراع يف حل هذا االإ�ضكال وال�ضماح 

للمحامني باخلروج حال انتهاء اأعمالهم.
على  ال�ضجناء  زيارة  اإقت�ضار  كذلك،  ال�ضعدي،  وناق�ض 
الوزير  ال�ضيد  واأوعز  الرجال،  وا�ضتبعاد  فقط  الن�ضاء 

بدرا�ضة هذا املقرتح مع اجلهات املعنية.
وطرح ال�ضيد النقيب اأهم امل�ضاكل التي يعاين منها املحامي 
الوزارة  ودوائر  العقاري  الت�ضجيل  دوائر  مراجعته  عند 
دوائر  اإىل  تعميم  باإ�ضدار  الوزير  ال�ضيد  واأوعز  االأخرى، 

الوزارة كافة بت�ضهيل اأعمال املحامني.
من جانبه، �ضكر ال�ضيد الوزير الزيارة، مقدماً احللول لكل ما 
متت مناق�ضته، موؤكدًا �ضرورة تب�ضيط االإجراءات املمكنة 
عند مراجعة املحامني لدوائر ومديريات الوزارة، واقرتح 

االإ�ضت�ضارات  لتقدمي  بالنقابة  االإ�ضتعانة  الوزير  ال�ضيد 
يوؤمن  ومبا  الوزارة  حاجة  �ضوء  يف  واخلا�ضة  القانونية 

باخلطوة،  ال�ضعدي  رحب  حيث  اجلانبني،  بني  ال�ضراكة 
واأبدى ا�ضتعداد النقابة لتقدمي هذا االإ�ضت�ضارات.

نقيب المحامين العراقيين يزور وزير العدل ويناقش معه 
عددا من القضايا الخاصة بالمحامين
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المصورون
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مازن سالم 

االراء والمقاالت المنشورة في الصحيفة 
التعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة 

التحرير حرير
ة الت

اسر

  أثير هالل الدليمي
باحث دكتوراه يف القانون الدويل العام

متخ�س�ص يف مكافحة اجلرائم ال�سيربانية الدولية

القرن  طوال  كبري  ب�سكل  الدبلوما�سية  تغريت 
الع�سرين، ففي بدايته كان للدبلوما�سية تف�سري 
بني  االت�ساالت  طرق  جلميع  وحازم  �سارم 
حكومة دولة وحكومة دولة اأخرى، ومت حظر 
حكومة  بني  املبا�سر  التوا�سل  اأ�سكال  جميع 
املجتمع  قبل  من  اأخرى  دولة  وجمهور  دولة 
قبيل  من  ت�سرفات  هكذا  ان  واعتبار  الدويل، 

انتهاك ال�سيادة الوطنية للدول. 
واجلدير بالذكر فاإن هنالك ثالثة اأحداث عاملية 
املا�سي  القرن  وثالثينيات  ع�سرينيات  خالل 

غريت من تعريف وممار�سة الدبلوما�سية. 
وال�سعبي  الوا�سع  اال�ستخدام  هو  االأول  كان 
الهائل جلهاز الراديو وو�سائط البث االعالمي 
عام  البل�سفية  الثورة  هو  والثاين  االخرى.. 
يف  ال�سلطة  اإىل  النازيني  و�سعود   1917
النازيني  ا�ستخدام  هو  والثالث   ،1933 عام 
والبال�سفة جهاز راديو من اأجل ن�سر وتو�سيع 

الثورات يف البلدان املجاورة. 
* مفهوم الدبلوما�سية العامة التقليدية:

ي�سري مفهوم الدبلوما�سية العامة اإىل العمليات 
اأهداف  حتقيق  يف  الدول  اإليها  ت�سعى  التي 
مع  التوا�سل  خالل  من  اخلارجية  �سيا�ستها 

اجلماهري املحلية واالجنبية. 
اإيجابي  مناخ  خللق  مهمة  اأداة  تعد  انها  كما 
للتفاعل بني اجلماهري االجنبية من اأجل ت�سهيل 

عر�ص وقبول ال�سيا�سة اخلارجية الأية دولة. 
و   1920 ثورتي  بعد  اأن  بالذكر  واجلدير 
ممار�سة  يف  البلدان  من  العديد  بداأت   ،1930
بع�ص  خالل  من  الفعالة،  العامة  الدبلوما�سية 
املمار�سات، فقد اأر�سلت فرن�سا ملحقاً ثقافياً اإىل 
�سفاراتها يف اخلارج، واأن�ساأت الواليات املتحدة 
بي  اأمريكا، وبداأت خدمة  اإذاعة �سوت  حمطة 
ومع  خمتلفة،  بلغات  بالبث  العاملية  �سي  بي 
ا�ستداد احلرب الباردة، كان ُينظر اإىل التوا�سل 
ال  اأنه  على  اخل�سم  الدولة  �سكان  مع  املبا�سر 
الأية  النووية  الرت�سانة  امتالك  عن  اأهمية  يقل 

دولة، ولكن مع نهاية القرن الع�سرين، بداأ �سكل 
جديد من الدبلوما�سية يظهر اإىل الوجود، عرف 

بالدبلوما�سية الرقمية. 
*الظهور العاملي للدبلوما�سية الرقمية:

اأثرت ثورة االإنرتنت على جميع جوانب احلياة، 
مبا يف ذلك العالقات الدولية، واإن الدبلوما�سية 
تغريت  اخلارجية  لل�سيا�سة  اأداة  باعتبارها 
طريقة  يف  تغيريًا  الثورة  هذه  ب�سبب  اأي�ًسا 
العامل،  املعلومات عرب  النا�ص وتبادل  توا�سل 
االفرتا�سي  التوا�سل  و�سائل  خالل  من  وذلك 
تعتمد  حيث  دولية،  بيئة  اأية  يف  الرقمي 
ا�ستخدام  كيفية  على  الرقمية  الدبلوما�سية 
لو�سائل  االآخرين  واملهنيني  الدبلوما�سيني 
االإنرتنت  على  وجودهم  لفهم  الرقمية  االإعالم 
ومبا  وغاياتهم،  اأهدافهم  لتحقيق  وا�ستغالله 
يحقق اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التي 
الرقمية  الدبلوما�سية  يتبعونها، فقد مت و�سف 
حديث  حينها  وعدت   ،  2001 عام  مرة   الأول 

ال�ساعة يف اأروقة الدبلوما�سية الدولية. 
واملتزايد  االمثل  اال�ستخدام  اأنها  على  وعّرفت 
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  لو�سائل 
االإعالم  و�سائل  ومن�سات  الرقمية  والتقنيات 
و   Twitter مثل  االجتماعية  والتوا�سل 
الدول  قبل  من   Weibo و   Facebook
اجلمهور  مع  التوا�سل  يف  الدخول  اأجل  من 
�سيا�ساتها  اأهداف  وحتقيق  واالجنبي،  املحلي 
اخلارجية وعر�ص مواقفها جتاه املجتمع الدويل 

وممار�سة الدبلوما�سية العامة التقليدية.
ويعتقد من تبنى هذا التعريف اأن الو�سيلة فقط 
هي من تغريت دون امل�سمون، وا�سبح بداًل من 
و�سائل  او  الراديو  عرب  اجلمهور  اإىل  التحدث 
االت�سال ال�سوتي والبث الراديوي والتلفزيوين 
التوا�سل  املمكن  من  اأ�سبح  مثال،  االخرى 
قناة  عرب  االآن  واالأجنبي  املحلي  اجلمهور  مع 

تويرت، وباقي مواقع التوا�سل االجتماعي. 
الدبلوما�سية  اأن  االآخر  البع�ص  يعتقد  كما 
اأداة جديدة  اأكرث من كونها جمرد  الرقمية هي 
على  للتاأثري  امل�ستخدمة  االأدوات  �سندوق  يف 
�سعوب الدول، ومن �ساأنها ان تزيد من القدرة 
التفاعل مع اجلماهري واالنخراط بن�ساط  على 
املونولوج  طابع  من  االنتقال  يتيح  مما  معهم، 

اإىل احلوار املبا�سر. 
حيث بات من خالل قناة الدولة، وعلى م�ستوى 

وزارة اخلارجية على تويرت او الفي�ص بوك او 
ات�ساالت  اإقامة  ما  ل�سفارة  ميكن  اليوتيوب، 
جمهور  مع  االجتاهات  متعددة  او  ثنائية 
�سهولة  بكل  لديها  املعتمدين  االجنبية  الدول 
وي�سر، وبذلك فقد اأتيح للدبلوما�سيني من خالل 
التكنولوجيا الرقمية فر�سة التوا�سل والتحدث 
اىل اجلمهور والرد على املن�سورات التي تعك�ص 
�سفحاتهم  ح�سابات  خالل  من  معينا  واقعا 
 .Facebookال�سخ�سية، وال�سيما موقع الـ

للدبلوما�سية  �سيا�سية  اأهداف  ثمانية  وهناك 
الرقمية:

االإدارية  املعرفة  لت�سخري  املعرفة:  اإدارة   .1
وكامل املعرفة احلكومية، بحيث يتم االحتفاظ 
لتحقيق  االأمثل  وا�ستخدامها  وتقا�سمها  بها 

امل�سالح الوطنية يف اخلارج.
2. الدبلوما�سية العامة: للحفاظ على االت�سال 
االإنرتنت،  عرب  انتقالهم  اأثناء  اجلماهري  مع 
لال�ستماع  اجلديدة  االت�سال  اأدوات  وت�سخري 
بر�سائل  وا�ستهدافها  املهمة  اجلماهري  اإىل 
الرئي�سيني  املوؤثرين  على  والتاأثري  رئي�سية، 

عرب االإنرتنت.
جتميع  على  للم�ساعدة  املعلومات:  اإدارة   .3

التدفق الهائل للمعلومات وا�ستخدام هذا الإبالغ 
وللم�ساعدة  اأف�سل،  ب�سكل  ال�سيا�سات  �سنع 
وال�سيا�سية  االجتماعية  احلركات  توقع  على 

النا�سئة، واال�ستجابة لها.
4. االت�ساالت واال�ستجابة القن�سلية: الإن�ساء 
مع  مبا�سرة  �سخ�سية  ات�ساالت  قنوات 
املواطنني امل�سافرين اإىل اخلارج، مع ات�ساالت 

ميكن التحكم فيها يف حاالت االأزمات.
5. اال�ستجابة للكوارث: لت�سخري قوة تقنيات 

االت�سال يف حاالت اال�ستجابة للكوارث.
الإبقاء  تقنيات  اإن�ساء  االإنرتنت:  حرية   .6
له  وهذا  ومفتوًحا،  جمانًيا  االإنرتنت 
التعبري  حرية  بتعزيز  �سلة  ذات  اأهداف 
االأنظمة  تقوي�ص  وكذلك  والدميقراطية، 

اال�ستبدادية.
اآليات  اإن�ساء  اخلارجية:  املوارد   .7
اخلارجية  اخلربات  على  لالعتماد  رقمية 
وت�سخريها لتحقيق االأهداف الوطنية.

لل�سماح  ال�سيا�سات:  تخطيط   .8
بالرقابة الفعالة، والتن�سيق والتخطيط 
احلكومة،  عرب  الدولية  لل�سيا�سة 

ا�ستجابة لتدويل البريوقراطية.

السياسة الخارجية في عصر الدبلوماسية الرقمية

المحامي/ إياد توفيق

فرتة  يف  اخلاطبني  بني  �سروط  هناك  تكون  ما  غالبا 
ابرام  على  االتفاق  يتم  ا�سا�سها  على  والتي  اخلطوبة 
على  ومثال  ت�سرتط،  عدة  �سروط  وهناك  الزواج،  عقد 
ذلك، �سرط اكمال الدرا�سة او ال�سماح للفتاة بالعمل بعد 
الزواج او عدم اجبارها على ترك العمل ان كانت موظفة.
القانون  موقف  وما  ال�سروط،  هذه  م�سري  ما  ال�سوؤال: 

منها؟
النافذ  العراقي  ال�سخ�سية  االحوال  قانون  ان  اجلواب: 
عقد  يف  �سروط  ادراج  اجاز   1959 ل�سنة   188 املرقم 
م�سروعة،  �سروطا  ال�سروط  هذه  تكون  ان  على  الزواج 
االلتزام  امل�سروعة تكون معتربة، ويجب  ال�سروط  وان 
قانون  من   3 الفقرة   6 املادة  اىل  ا�ستنادا  بها،  وااليفاء 

االحوال ال�سخ�سية العراقي.
اأما يف حال عدم االيفاء بها، وا�ستنادا للمادة 6 فقرة 4 من 
القانون نف�سه اعاله، اجاز للزوجة طلب ف�سخ العقد عند 

عدم اإيفاء الزوج مبا ا�سرتط �سمن عقد الزواج.
تكون  فاإنها  امل�سروعة،  غري  ال�سروط  بخ�سو�ص  اأما 
�سرط  ا�سرتاط  املثال  �سبيل  فعلى  لها،  قيمة  ال  �سروطا 
فاأن  كثرية،  امثلة  وهناك  نهائيا،  االطفال  اجناب  عدم 
على  به  يوؤخذ  وال  م�سروع،  غري  يكون  ال�سرط  هذا  مثل 

االطالق.
وان اأي �سرط يخالف ال�سرع او القانون او النظام 
العام، فاإن هذه ال�سروط تعد �سروطا غري م�سروعة 

وال قيمة قانونية لها، وهي عبارة عن عدم.

القانون والمرأة

مروان الكناني

العقوبة املقيدة للحرية
االجازة  اأو  �سوق  اجازة  بدون  املركبة  قيادة  جرمية 

م�سحوبة
العقوبة

املادة 32
يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �سهر واحد وال تزيد على 3 
ثالثة ا�سهر او بغرامة مقدارها 200000 مائتا الف دينار 
�سوق  اجازة  او  �سوق  اجازة  بدون  مركبة  قاد  من  كل 
 10 على  تزيد  ال  مده  املركبة  وحجز  ملغاة  او  م�سحوبة 

ع�سرة اأيام.
جرمية ال�سماح ل�سخ�ص غري جماز قيادة املركبة

املادة 33 
يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �سهر واحد وال تزيد على 3 
ثالثة ا�سهر او بغرامة ال تقل عن 100000 مائة الف دينار 
وال تزيد على 150000 مائة وخم�سني الف دينار او بكلتا 
العقوبتني مالك املركبة او حائزها اذا �سمح ل�سخ�ص غري 

جماز بال�سوق بقيادة تلك املركبة.

املخدرات  او  امل�سكر  تاأثري  حتت  املركبة  قيادة  جرمية 
واملوؤثرات العقلية

املادة 34
ا�سهر وال  ـ يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن 3 ثالثة  اوال 
 200000 عن  تقل  ال  بغرامة  او  واحدة  �سنة  على  تزيد 
مائتي الف دينار وال تزيد على 500000 خم�سمائة الف 
تاأثري  قاد مركبته حتت  العقوبتني كل من  بكلتا  او  دينار 

م�سكر او خمدر.
�ستة   6 عن  تقل  ال  مدة  احلب�ص  العقوبة  تكون  ثانياـ 
تزيد  ال  بغرامـة  او  واحدة  �سنة  على  تزيد  وال  ا�سهر 
على 1000000 مليون دينار او بكلتا العقوبتني يف حالة 
البند  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرمية  ارتكاب  اىل  العودة 
اوال من هذه املادة خالل �سنة واحدة من تاريخ �سدور 

حكم نهائي بحقه.

عاهة  او  االأذى  واإحداث  عليه  املجني  ده�ص  جرمية 
م�ستدمية

املادة 35 
وال  ا�سهر  �ستة   6 عن  تقل  ال  مدة  باحلب�ص  يعاقب  اوالـ 
 1000000 على  تزيد  ال  بغرامة  او  �سنتني  على  تزيد 

مليون دينار او بكلتا العقوبتني كل من احدث بالغري اذى 
دون  مركبته  قيادتـه  ب�سبب  م�ستدمية  عاهة  او  ج�سيما 
املرور  وتعليمات  والبيانات  واالنظمة  القوانني  مراعاة 

او ب�سبب عدم توافر �سروط املتانة واالمان يف املركبة.
ثانياـ تكون العقوبة احلب�ص مدة ال تقل عن �سنة واحدة 
على  تزيد  ال  بغرامة  او  �سنوات  ثالث   3 على  تزيد  وال 
وقعت  اإذا  العقوبتني  بكلتا  او  دينار  مليون   1000000
املادة  هذه  من  اوال  البند  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرمية 
تاأثري  ال�سائق حتت  كان  او  برعونة  املركبة  قيادة  اثناء 
عليه  وقعت  من  مب�ساعدة  يقم  مل  او  خمدر  او  م�سكر 

اجلرمية او مل يطلب امل�ساعدة له مع متكنه من ذلك.

جرمية ده�ص املجني عليه ووفاته
املادة 36

�سنوات  �سبع   7 على  تزيد  ال  مدة  بال�سجن  يعاقب  اوالـ 
وال  دينار  ماليني  ثالثة   3000000 عـن  تقل  ال  وبغرامة 
تزيد على 6000000 �ستة ماليني دينار كل من ت�سبب يف 
القوانني  موت �سخ�ص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة 
والتعليمات واالنظمة املرورية او نق�ص يف �سروط املتانة 
حالة  يف  ال�سجن  عقوبة  وت�سقط  مركبته،  يف  واالمان 

التنازل والرتا�سي.
�سبع   7 عن  تقل  ال  مدة  ال�سجن  العقوبة  تكون  ثانياـ 
عن  تقل  ال  وبغرامة  �سنوات    10 على  تزيد  وال  �سنوات 
4000000 اربعة ماليني دينار وال تزيد على 7000000 
�سبعة ماليني دينار اإذا ن�ساأ عن اجلرمية املن�سو�ص عليها 
يف البند اوال من هذه املادة، موت اكرث من �سخ�ص واحد 
او عاهة م�ستدمية  اذى ج�سيم  واإحلاق  او موت �سخ�ص 
ب�سخ�ص او اكرث، وت�سقط عقوبة ال�سجن يف حالة التنازل 

والرتا�سي.
ثالثاـ يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن 7 �سبع �سنوات وال 
 5000000 عن  تقل  ال  وبغرامة  �سنوات   10 على  تزيد 
ت�سعة   9000000 على  تزيد  وال  دينار  ماليني  خم�سة 
ماليني دينار كل من ت�سبب يف موت �سخ�ص نتيجة قيادته 
او  م�سكر  تاأثري  حتت  كان  او  رعونة  او  باإهمال  مركبة 
اإخبار ال�سلطات املخت�سة باحلادث،  خمدر او هرب دون 

وت�سقط عقوبة ال�سجن يف حالة التنازل والرتا�سي.
رابعاـ تكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن 10 �سنوات 
دينار وال  تقل عن 5000000 خم�سة ماليني  ال  وبغرامة 
عن  ن�ساأ  اإذا  دينار  ماليني  ع�سرة   10000000 على  تزيد 
املادة،  هذه  من  ثالثا  البند  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرمية 
موت اكرث من �سخ�ص واحد او موت �سخ�ص واإحلاق اذى 
ج�سيم او عاهة م�ستدمية ب�سخ�ص واحد او اكرث، وت�سقط 

عقوبة ال�سجن يف حالة التنازل والرتا�سي.

الظروف امل�سددة يف قانون املرور رقم 8 ل�سنة 2019
 136 و   135 املادتني  تطبيق  الأغرا�ص  م�سددا  ظرفا  يعد 
من قانون العقوبات رقم 111 ل�سنة 1969 ارتكاب �سائق 

م�ساعدة من وقعت  اىل  يبادر  املركبة جرمية دع�ص، ومل 
مركز  او  م�ست�سفى  اقرب  اىل  فورا  بنقله  اجلرمية  عليه 
�سحي او تقدمي العون له باأي وجه من الوجوه اإذا تعذر 
نقله او وقوع احلادث يف املناطق املخ�س�سة لعبور امل�ساة 
وعالماته،  العبور  تنظيم  ا�سارات  فيها  املثبتة  الطرق  يف 
وعدم اعطاء اال�سبقية للم�ساة، او اذا ترك حمل احلادث 
عقوبة  وت�سقط  املخت�سة،  التحقيق  �سلطة  من  اإذن  دون 

ال�سجن يف حالة التنازل والرتا�سي.

الظروف واالأعذار القانونية املخففة
 130 املادتني  تطبيق  الأغرا�ص  خمففا  قانونيا  عذرا  يعّد 
و 131 من قانون العقوبات مبادرة �سائق املركبة، الذي 
يرتكب جرمية دع�ص يعاقب عليها القانون، بنقل امل�ساب 
فورا اىل اقرب م�ست�سفى او مركز �سحي او اإخبار ال�سرطة 
وقوع  او  كان  �سبب  الأي  نقله  تعذر  اإذا  باحلادث  فورا 
احلادث خارج منطقة العبور، وت�سقط عقوبة ال�سجن يف 

حالة التنازل والرتا�سي.

ل�سنة   8 رقم  املرور  قانون  يف  اجلزائية  الدعوى  انق�ساء 
2019

املادتان )36\37(
التنازل والرتا�سي

جرمية االعتداء على رجل املرور اأثناء الواجب
املادة 38

اوالـ يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على 3 ثالثة ا�سهر كل 
من اهان او هدد رجل املرور اثناء تاأدية واجبه او ب�سبب 

ذلك بوجود �سهود حمايدين او دليل اثبات ملمو�ص.
ثانياـ يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �سنة واحدة كل من 
اعتدى على رجل املرور اثناء تاأدية واجبه او ب�سبب ذلك، 
وتكون العقوبة احلب�ص ال�سديد اذا ح�سل نتيجة االعتداء 

واملقاومة جرح او اذى او متزيق املالب�ص الر�سمية.

�سروط املتانة قانون املرور رقم 8 ل�سنة 2019

املركبة  تكون  ان  واالمان  املتانة  ب�سروط  يق�سد  اوالـ 
الفنية  اال�سول  تقت�سيه  ما  وفق  على  وم�سنعة  م�سممة 
وان  املعتمدة،  القيا�سية  للموا�سفات  طبقا  وال�سناعية 
تكون جميع اجزائها متينة و�سليمة و�ساحلة لال�ستعمال 
ركابها  او  �سائقها  يعر�ص  ال  نحو  الطرق على  وال�سري يف 
ا�ستعمالها  عن  يت�سبب  او  للخطر  الطريـق  م�ستعملي  او 
او ت�سيريها �سرر بالطـرق او االمالك او اال�سخا�ص، واأن 

يتوافر فيها ما ياأتي:
اأ ـ حمرك �سالح لال�ستعمال.

ب ـ مقود يف اجلانب االي�سر من املركبة.
جـ ـ م�سابيح امامية وخلفية وا�سارات �سوئية.

د ـ جهاز تنبيه خافت ال�سوت.

هـ 
الغازات  عادم  ال�سوت  وتخفيف  التلوث  ملنع  جهاز   -

اكزو�سيت.
و ـ منظومة االيقاف.

الروؤيا  على  ت�ساعد  ال�سائق  واأمام  جانبية  مرايا  ـ  ز 
اخللفية.

ح ـ ما�سحات مطرية �ساحلة.
ط ـ م�سباح خا�ص لقراءة لوحة الت�سجيل ليال.

ي ـ زجاج من النوع غري القابل للك�سر ب�سكل �سظايا .
ك ـ مطفاأة حريق مملوءة و�ساحلة لال�ستعمال.

ل ـ مثلث ف�سفوري.
مـ  اطار احتياطي مع ادواته ويف حالة �ساحلة لال�ستعمال.

ن ـ عداد ملعرفة �سرعة املركبة.
�ص ـ واقيات طني عدد 4.

ثانياـ يق�سد ب�سروط املتانة واالمان فيما يخ�ص الدراجة 
�ساحلة  تكون  ان  على  االتية  االجهزة  توافر  النارية 

للعمل:
اأ ـ حمرك �سالح لال�ستعمال.

ب ـ مقود.
جـ ـ جهاز تنبيه خافت ال�سوت.

د ـ م�سابيح امامية وخلفية وا�سارات �سوئية.
هـ - جهاز خمفف او عادم لل�سوت.

و ـ مرايا جانبية ت�ساعد على الروؤيا اخللفية.
زـ واقية الرياح تو�سع يف مقدمة الدراجة.

ح ـ واقية الراأ�ص )خوذة(.
للمركبات  بالن�سبة  واالمان  املتانة  ب�سروط  يق�سد  ثالثاـ 
الزراعية واالن�سائية توافر االجهزة االآتية، على ان تكون 

�ساحلة للعمل :
اأ – حمرك �سالح لال�ستعمال .

ب ـ منظومة ايقاف.
ج- مقود.

د ـ لوحة امامية وخلفية عاك�سة لل�سوء .
هـ ـ مثلث ف�سفوري.

وـ مطفاأة حريق مملوءة و�ساحلة لال�ستخدام.
ز ـ مراآة جانبية وداخلية للروؤيا اخللفية.

ح- كامت �سوت.
رابعا- ي�سكل مدير املرور العام او من يخوله جلانا 
لفح�ص املركبات برئا�سة �سابط حا�سل على �سهادة 
ذوي  من  اكرث  او  وع�سوين  تقنية،  او  هند�سية 
املتانة  للتاأكد من توافر �سروط  الفني،  االخت�سا�ص 
احلجم  ومعرفة  ال�سا�سي  رقم  وقراءة  واالمان، 
يف  احلا�سلة  الفنية  والتحويرات  واملوديل،  واللون 

املركبة.
ال  مركبة  اأية  ايقاف  املرور  �سرطة  على  خام�ساـ 
املن�سو�ص  املتانة واالمان  �سروط  احد  فيها  يتوافر 
املادة،  هذه  من  وثالثا  وثانيا  اوال  البنود  يف  عليها 

واخذ االجراءات القانونية الالزمة بحق �سائقها.

قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 

سماح محمود المعاضيدي

تخطر على البال اأحيانا بع�ص اال�سئلة التي قد تكون م�ستحدثة اإذا )قام 
كارت  ال�سيم  ان  علماَ  الهاتف،  ر�سائل  طريق  عن  بالقتل  �ص  بتهديد  �ص 
اأال وهو ح، فهل ي�ستطيع �ص حتريك �سكوى  باإ�سم �سخ�ص ثالث  م�سجل 

على �ص؟(.
بادئ ذي بدء علينا اأن نعلم ان املوبايل و�سبكات التوا�سل كان فيها الكثري 
من اجلرائم التي �سهدت ح�سورا يف الواقع العراقي يف االآونة االأخرية، 
اأو  اخلطف  اأو  بالقتل  التهديد  ر�سائل  اإر�سال  اأو  املبا�سر  باالت�سال  وذلك 
ارتكاب جرمية �سد �سخ�ص معني والتهديد، وهذه اجلرائم من اجلرائم 
املا�سة  العراقي، وهي من اجلرائم  العقوبات  قانون  املن�سو�ص عليها يف 
عقوبة  على  من432-430  املواد  ن�ست  حيث  وحرمته،  االإن�سان  بحرية 
جرمية التهديد، واعتربت املادة 430 جرمية التهديد جناية، حيث يعاقب 
اآخر  اأو باحلب�ص كل من هدد  بال�سجن مدة ال تزيد على )�سبع �سنوات( 
بارتكاب جناية �سد نف�سه وماله اأو �سد نف�ص اأو مال الغري اأو باإ�سناد اأمور 
خمدو�سة بال�سرف اأو اإف�سائها، وكان ذلك م�سحوبا بطلب اأو بتكليف باأمر 
التهديد  نف�سها  بالعقوبة  اأو كان مق�سودا، ويعاقب  االمتناع عن فعل  اأو 
اأو كان من�سوبا �سدوره  التهديد يف خطاب خال من ا�سم مر�سله  اإذا كان 
اإىل جماعة �سرية موجودة اأو مزعومة، ويعاقب باحلب�ص كل من هدد اآخر 
االأخرى. كما عاقبت  ماله يف غري احلاالت  اأو  نف�سه  بارتكاب جناية �سد 
املادة 432 من قانون العقوبات العراقي كل من هدد اآخر بالقول اأو الفعل 
اأو االإ�سارة كتابة اأو �سفاها اأو بوا�سطة �سخ�ص اآخر، وان امل�سرع العراقي 
مل يعرف التهديد، ولكن اأورد حلني عّدهما من اأ�سكال جرمية التهديد، وان 
التهديد بوا�سطة الهاتف النقال يعد من جرائم التهديد التي يعاقب عليها 
اأن يتلقى �سخ�ص مكاملة من  القانون، حيث حتدث يف الكثري من االأحيان 
جمهول اأو ر�سالة تهديد خالية من ا�سم مر�سلها اأو ا�ستعمال ا�سم وهمي، 
هذه  عن  لالإخبار  احلقيقية  اجلهات  مراجعة  اإىل  امل�ستكي  ي�سطر  حيث 
اجلرمية، وتتم مفاحتة �سركات االت�ساالت لغر�ص معرفة عائدية الرقم 
فاأغلب االت�ساالت ت�سدر من جمهول،  املت�سل، وحتديد مكان االت�سال، 

وتتم اال�ستعانة ب�سركات االت�ساالت لغر�ص التو�سل اإىل العائدية.
وموؤخرا ق�ست حمكمة جنايات ق�سر العدالة يف الر�سافة يف بغداد باحلكم 
بال�سجن ملدة 14 عاما على متهم بجرميتني قام بابتزاز )الكرتوين( لفتاتني 
طريق  عن  املو�سوع  ك�سف  مت  حيث  الفي�سبوك،  طريق  عن  خمتلفتني 
�سكوى قامت بها احدى ال�سحايا مرفقة معها و�سوالت التحويالت املالية 
الكافية، بعدها مت تتبع املتهم من قبل القوات االمنية واإلقاء القب�ص عليه، 
�سده،  االدلة  وتقدمي  �سهادتها  باإدالء  االخرى  ال�سحية  قامت  وبدورها 

حيث و�سل قيمة املبالغ املحولة اىل اكرث من 10 اآالف دوالر.

بين التهديد المباشر 
والال مباشر
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وقفات قانونية

الثالث،  الدولة  �سلطات  اإحدى  هي 
ال�سلطة  بجانب  تعمل  وهي 
التنفيذية  وال�سلطة  الت�سريعية 
تقوم  التي  ال�سلطة  تلك  وهي 
النزاع  على  القانون  بتطبيق 
تقوم  وكذلك  اأمامها،  يعر�ض  الذي 
لتو�سيح  القانون  ن�سو�ض  بتف�سري 
النق�ض فيه  اإكمال  اأو  فيه  الغام�ض 
اأو تو�سيح التعار�ض احلا�سل بني 

املعنى  لتحديد  الن�سو�ض  اإحكام 
هذا  ت�سريع  من  املراد  واحلكم 

الن�ض.
وفقا  الق�سائية  ال�سلطة  عمل  اآلية 

للد�ستور العراقي ل�سنة 2005
العراق  يف  الق�سائية  ال�سلطة  ان 
ال  م�ستقلون  والق�ساة  م�ستقلة 
لغري  ق�سائهم  يف  عليهم  �سلطان 
�سلطة  الأية  يجوز  وال  القانون، 

التدخل يف الق�ساء و�سوؤون العدالة.
الق�سائية  ال�سلطة  وتتكون 
وفقا   – العراق  يف  االحتادية 
د�ستور  من   89 املادة  لن�ض 
من:   -  2005 ل�سنة  العراق 
املحكمة  االأعلى..  الق�ساء  جمل�ض 
التمييز  العليا..حمكمة  االحتادية 
العام..  االدعاء  جهاز  االحتادية.. 
الق�سائي.. املحاكم  هيئة االإ�سراف 

االحتادية االأخرى التي تنظم وفقا 
للقانون.

واخت�سا�سات  ودرجات  اأنواع 
املحاكم

تن�ض املادة 11 من قانون التنظيم 
ل�سنة   160 رقم  العراقي  الق�سائي 
املحاكم  تكون  اأنه  على   1979

العراقية من االآتي:
1- حمكمة التمييز.

2- حماكم اال�ستئناف.
3- حماكم البداءة.

4- املحاكم االإدارية.
5- حماكم االأحوال ال�سخ�سية.

6- حماكم اجلنايات.
7- حماكم اجلنح.

8- حماكم االأحداث.
9- حماكم العمال.

10-حماكم التحقيق.

الميراثالسلطة القضائية

       المحامي عبيدة محمد 

تطلق كلمة املرياث، ويراد بها اأحد املعنيني:
االول/ البقاء: اي انه الباقي )الوارث(، ومن هنا جاءت ت�سمية 

الباري عز وجل بالوارث النه الباقي يوم ال يبقى �سواه.
))وورث  تعاىل  قال  اخر:  اىل  �سخ�ض  من  ال�سيء  انتقال  الثاين/ 
�سليمان داوود((، ونقول ورث فالن فالناً، اأي انتقلت اليه امواله 

وا�سبح خليفة له.
اأما يف اال�سطالح، فقد عرف الفقهاء املرياث باأنه قواعد من الفقه 
واحل�ساب يعرف بها امل�ستحقون للرتكة، ون�سيب كل م�ستحق، 

حيث �سمي )بعلم الفرائ�ض(، اأي فر�ض ال�سهم املقدر لكل وارث.
اأركان االرث

ي�ستحق  الذي  احلي  وهو  الوارث  )املتويف(..2-  املورث   -1  
الورث..3- املرياث، اأي الرتكة.

�سروط املرياث
ال�سرط االول: موت املورث، ويكون على ما يلي:

1- موت املورث )املوت احلقيقي(.
2- موت املورث احلكمي، وهذا يتمثل يف ما يلي:

وعلى  حياته،  بتحقيق  العلم  مع  �سخ�ض  بوفاة  القاظي  حكم  اأ- 
بدار  التحق  اذا  مبوته  عليه  يحكم  دينه  عن  املرتد  املثال  �سبيل 
دمه  ا�سبح  احلرب  بدار  والتحق  �سخ�ض  ارتد  فاإذا  احلرب، 
غريرّ  او  للورثة،  تركته  وتوزع  بوفاته  القا�سي  وحكم  مهدورا، 
دينه من اال�سالم اىل اليهودية، هنا يعد مرتدا ال يرث، لكنه يورث.

ب- حكم القا�سي بوفاة �سخ�ض مع احتمال حياته: كحال املفقود 
املفقود  يعد  القانون  يف  لكن  ميت،  ام  حي  هو  هل  تدري  ال  الذي 

بحكم امليت اذا تعدت على فقدانه 4 �سنوات واأكرث.
3- موت املورث التقديري: على �سبيل املثال اجلنني الذي ينف�سل 

ميتاً بجناية على امه، اي االعتداء على امراأة حامل.
لثبوت  ي�سرتط  املورث:  موت  عند  الوراث  حياة  الثاين:  ال�سرط 
للوارث ان يكون حيا عند موت املورث او احلكم مبوته،  االرث 
ولي�ض قبله، مثاًل اذا مات قبله ومل يكن له زوجة او اطفال، فال 

يكون هناك ارث له.
ال�سرط الثالث: العلم بجهة االرث: اي مبعنى اجلهة التي ادىل بها 

الوارث الوراثة من قرابة او زوجية )�سلة القرابة(.
ال�سرط الرابع: انتفاء املانع: اي مبعنى عدم وجود اي مانع من 

موانع االرث.
موانع االرث

موانع  من  مانع  وهو  بالعبودية،  �سيده  اليرث  العبد  الرق:   -1
االرث اإن كانت كاملة او ناق�سة.

ال  فاإنه  والده،  قتل  اإذا  مثال  مورثه،  الوارث  قتل  اذا  القاتل:   -2
يرث )يحرم من املرياث(. اأما بالن�سبة للمقتول فاإنه يرث القاتل، 

مثاًل اذا كان له اوالد او زوجة.
اأما احلكمة من منع القاتل من املرياث، فهي لقطع الطريق عليه 

ومنعه من قتل مورثه رغبة يف احل�سول على املرياث.
3- اختالف الدين: ال توارث ان كان احد االطراف م�سلماً واالخر 

غري م�سلم، وهناك اربع حاالت له هي:
اأ- ارث غري امل�سلم من امل�سلم: اجمع الفقهاء على ان غري امل�سلم 
غري  ان  اىل  واحلنابلة  اجلعفرية  وذهب  اطالقاً،  امل�سلم  يرث  ال 
يعد  فاإنه  الرتكة  ق�سمة  وقبل  املورث  بعد موت  ا�سلم  اذا  امل�سلم 

من الورثة.
ب- ارث امل�سلم من غري امل�سلم: اجمع الفقهاء باأن امل�سلم اليرث 
من غري امل�سلم لقول النبي )�ض(: "ال يتوارث اهل ملتني"، وذهب 
اجلعفرية ان امل�سلم يرث غري امل�سلم الن اال�سالم يعلو وال يعلى 
عليه، حيث اتخذت حمكمة التمييز قرارا بتوريث امل�سلم من غري 

امل�سلم.
اأنف�سهم: اختلف الفقهاء اىل توريث  ج- االرث بني غري امل�سلمني 
امل�سيحي من امل�سلم، حيث ذهب بع�ض منهم اىل القول انهم جميعاً 
ملة واحدة، وانهم يتوارثون يف ما بينهم، وذهب البع�ض االخر 
فقالوا انهم ملل متعددة، حيث انهم اليرثون، وان الراأي الراجح 

واملعمول به هو االول باأنهم يرثون.
د- ارث املرتد: وهو على حالتني، االوىل ارث املرتد من غريه، فال 
خالف بني الفقهاء باأن املرتد اليرث من غريه �سواء اأكان م�سلما ام 
غري م�سلم.. واحلالة الثانية هي ارث الغري من املرتد، فال 
خالف بني الفقهاء باأن الغري يرث املرتد، كما مبني اعاله.

الوطن،  هو  الدار  الدار:  اختالف   -4
اأي موت املورث يف غري وطنه.

املحامي/ رعد الربيعي
مت  العليا  االحتادية  فاملحكمة  خمت�سر  ب�سكل 
ل�سنة 2005.. وتكون  قانون 30  ت�سكيلها وفق 
م�ستقلة  القانون  لغري  عليها  �سلطان  ال  م�ستقلة 

ماليا واداريا. 
رئي�ض  من  العليا  االحتادية  املحكمة  تتكون 
جمل�ض  من  تعيينهم  يجري  اع�ساء  وثمانية 
الق�ساء  جمل�ض  من  تر�سيح  على  بناًء  الرئا�سة 
االعلى بالت�ساور مع املجال�ض الق�سائية االقاليم 

.
اخت�سا�ض املحكمة االحتادية العليا

حت�سل  التي  املنازعات  يف  الف�سل   – اوال 
االقاليم  وحكومات  االحتادية  احلكومة  بني 

واملحافظات والبلديات واالدارات املحلية .
ب�سرعية  املتعلقة  املنازعات  يف  – الف�سل  ثانيا 
والتعليمات  واالنظمة  والقرارات  القوانني 
حق  متلك  جهة  اية  من  ال�سادرة  واالوامر 
مع  منها  تتعار�ض  التي  والغاء  ا�سدارها، 
للمرحلة  العراقية  الدولة  ادارة  قانون  احكام  
من  طلب  على  بناًء  ذلك  ويكون  االنتقالية، 
حمكمة او جهة ر�سمية او من مدع ذي م�سلحة .
– النظر يف الطعون املقدمة على االحكام  ثالثا 
الق�ساء  حمكمة  من  ال�سادرة  والقرارات 

االداري .
امامها  املقامة  بالدعاوى  النظر   – رابعا 
بقانون  اخت�سا�سها  وينظم  ا�ستئنافية،  ب�سفة 

احتادي.
قراراتها باتة، وال ميكن الطعن بها. 

اما حمكمة التمييز االحتادية فتم تنظيمها وفق 
قانون التنظيم الق�سائي رقم 160 ل�سنة 1979.

الق�سائية  الهيئة  هي  التمييز  حمكمة  تعريفها: 
على  الق�سائية  الرقابة  متار�ض  التي  العليا 
القانون على خالف  جميع املحاكم ما مل ين�ض 
ذلك، وتتاألف من رئي�ض وخم�سة نواب للرئي�ض، 
وق�ساة ال يقل عددهم جميعا عن ثالثني، ويكون 

مقرها يف بغداد.
وتتكون هيئات حمكمة التمييز مما يلي :

اأ  ــ الهيئة العامة :  تنعقد برئا�سة رئي�ض حمكمة 
التمييز االحتادية، او اأقدم نوابه عند غيابه او 
وجود مانع قانوين من ا�سرتاكه وع�سوية نوابه 
وتخت�ض  كافة،  فيها  العاملني  املحكمة  وق�ساة 

بالنظر فيما ياأتي :ـ 
راأت  اإذا  الهيئات  اإحدى  من  عليها  يحال  ما  1ـ   

العدول عن مبداأ قررته احكام �سابقة .

تعار�ض  يقع حول  الذي  النزاع  يف  الف�سل  ـ   2  
االحكام والقرارات ال�سادرة من حمكمة التمييز 

االحتادية .
ب ــ الهيئة املو�سعة، وتتكون من:

اوال ـ الهيئة املو�سعة اجلزائية : تنعقد برئا�سة 
رئي�ض حمكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه 
وع�سوية  ا�سرتاكه  من  قانوين  مانع  وجود  او 
ما ال يقل عن 14 ع�سوا من ق�ساتها، وتخت�ض 

بالنظر يف ما ياتي : -
 1ـ الدعاوى التي �سدر فيها حكم باالإعدام.

اجلنايات  حمكمة  فيها  ت�سر  التي  الدعاوى  2ـ   
على حكمها املنقو�ض.

 3 ـ النزاع احلا�سل حول تعيني االخت�سا�ض يف 
نظر الدعوى الذي يقع بني حمكمتني جزائيتني.

 4 ـ ما يحيله عليها الرئي�ض للبت فيه من احكام 
وقرارات جزائية تقع �سمن اخت�سا�ض املحكمة 
تلك  مبوجبه  �سدرت  الذي  القانون  وفق  على 

االحكام والقرارات. 
 ثانياً :ـ الهيئة املو�سعة املدنية : تنعقد برئا�سة 
رئي�ض حمكمة التمييز االحتادية او اقدم نوابه 
ا�سرتاكه  من  قانوين  مانع  وجود  او  غيابه  عند 
ق�ساتها،  من  �ستة  عن  اليقل  ما  وع�سوية 

وتخت�ض بالنظر فيما ياأتي :ـ
 1ـ النزاع احلا�سل حول تنفيذ حكمني مكت�سبني 
مو�سوع  يف  �سادرين  متناق�سني  البتات  درجة 
كان  او  انف�سهم  اخل�سوم  بني  كان  اذا  واحد 
وترجيح  احلكمني،  هذين  يف  طرفاً  احدهم 
احلكم  دون  تنفيذه  وتقرر  احلكمني،  احد 
احلكمني  تنفيذ  وقف  املحكمة  ولرئي�ض  االخر، 

املتناق�سني حلني �سدور القرار التمييزي .
 2 ـ النزاع احلا�سل حول تعيني االخت�سا�ض يف 

نظر الدعاوى بني حمكمتني مدنيتني.
ـ الدعاوى التي ت�سر فيها حمكمة املو�سوع   3 

على حكمها املنقو�ض .
القرارات ال�سادرة من حمكمة اال�ستئناف  ـ   4 

بال�سكوى من الق�ساة .
 5 ـ ما يحيله عليها الرئي�ض للبت فيه من احكام 
وقرارات مدنية تقع �سمن اخت�سا�ض املحكمة 
تلك  مبوجبه  �سدرت  الذي  القانون  وفق  على 

االحكام والقرارات.
 6 ـ اي اخت�سا�ض اخر تقرره القوانني النافذة .
جـ ــ الهيئة املدنية : وتخت�ض بالنظر يف االحكام 
والقرارات ال�سادرة يف الدعاوى املدنية واملواد 
املتفرقة االخرى ال�سادرة وفقا الأحكام القانون.

د ــ هيئة االحوال ال�سخ�سية : وتخت�ض بالنظر 
حماكم  من  ال�سادرة  والقرارات  االحكام  يف 

االحوال ال�سخ�سية طبقا الأحكام القانون.
يف  بالنظر  وتخت�ض   : اجلزائية  الهيئة  ــ  و 
الدعاوى  يف  ال�سادرة  والقرارات  االحكام 

اجلزائية وفقا الأحكام القانون.
وهيئة  املدنية،  الهيئة  من  كل  تنعقد  ـ  ثانيا 
برئا�سة  اجلزائية  والهيئة  ال�سخ�سية  االحوال 
الرئا�سة  هيئة  تختاره  من  او  الرئي�ض  نائب 

وع�سوية اثنني من ق�ساة املحكمة على االقل.
نائب  برئا�سة  املدنية  الهيئة  تنعقد  ـ  ثالثا 
مانع  وجود  او  ذلك  تعذر  وعند  الرئي�ض، 
القا�سي  برئا�سة  تنعقد  ا�سرتاكه  من  قانوين 
ق�ساتها  من  اربعة  وع�سوية  الهيئة  يف  االقدم 
ال�سادرة  والقرارات  االحكام  يف  تنظر  عندما 
وكذلك  ا�سلية،  ب�سفة  اال�ستئناف  حماكم  عن 
تنظر  عندما  اجلزائية  للهيئة  بالن�سبة  احلال 
ال�سادرة  اجلنايات  حماكم  وقرارات  احكام  يف 

عنها ب�سفة ا�سلية .
رابعا ـ اأ ــ جتوز تعدد الهيئات او تاأليف هيئات 

اخرى بقرار من هيئة الرئا�سة.
حمكمة  رئي�ض  من  الرئا�سة  هيئة  توؤلف  ــ  ب 
يحل  احدهم  غياب  حالة  ويف  ونوابه،  التمييز 

حمله االقدم من ق�ساة املحكمة.
واال�سل  التنظيم  حيث  من  كبري  واالختالف 

واالخت�سا�ض وللتو�سيح
حمكمة التمييز

العليا  الق�سائية  الهيئة  هي  التمييز:  حمكمة 
جميع  على  الق�سائية  الرقابة  متار�ض  التي 
ذلك،  خالف  على  القانون  ين�ض  مل  ما  املحاكم 
ثالثة  التمييز ال تعد درجة  واالأ�سل ان حمكمة 
هيئة  هي  واإمنا  تقا�ٍض،  حمكمة  لي�ست  الأنها 
االأحكام  ت�سديق  على  مهمتها  تخت�سر  حتقيق 

اأو نق�سها واإعادتها اإىل املحكمة االأوىل.

متعددة،  هيئات  من  التمييز  حمكمة  تتكون 
ومنها:

اأ- الهيئة العامة: ت�سكل برئا�سة رئي�ض حمكمة 
الرئي�ض  غياب  عند  نوابه  اأقدم  اأو  التمييز 
الرئي�ض  ا�سرتاك  من  قانوين  مانع  وجود  اأو 

وع�سوية نوابه وق�ساة املحكمة كافة.
اخت�سا�سات الهيئة العامة هي االآتية:
اأوال: ما يحال اإليها من اإحدى الهيئات.

ثانيا: الدعاوى التي �سدرت فيها حكم االإعدام.

ثالثا: الف�سل يف النزاع الذي يقع حول تعار�ض 
االأحكام ال�سادرة من حمكمة التمييز.

رئي�ض  برئا�سة  ت�سكل  املو�سعة:  الهيئة  ب- 
ال  ما  وع�سوية  نوابه  احد  اأو  التمييز  حمكمة 

يقل عن ع�سرة من ق�ساتها.

اخت�سا�سات الهيئة املو�سعة هي االآتية:
حكمني  تنفيذ  حول  احلا�سل  النزاع  اأوال: 
الثبات متناق�سني �سادرين يف  مكت�سبني درجة 

مو�سوع واحد.
ثانيا: النزاع احلا�سل حول تعيني االخت�سا�ض 

يف نظر الدعوى بني حمكمتني.
ثالثا: ما يحيله عليها رئي�ض حمكمة التمييز من 
اأحكام وقرارات تقع �سمن �سالحيات املحكمة.

حمكمة  رئي�ض  من  ت�سكل  الرئا�سة:  هيئة  ج- 
يحل  احدهم  غياب  حال  ويف  ونوابه،  التمييز 

حمله االأقدم.

اخت�سا�سات هيئة الرئا�سة هي االآتية:
الهيئة  �سمنها  ومن  الهيئات،  ت�سكيل  اأوال: 

املو�سعة يف بداية كل �سنة.
ثانيا: اختيار روؤ�ساء الهيئات.

ثالثا: تبديل ع�سو الهيئة اإذا دعت ال�سرورة.
رابعا: تاأليف هيئات جديدة.

د- الهيئات اخلا�سة:

وتتكون من الهيئات االآتية:
التي  الهيئة  تلك  وهي  املدنية:  الهيئة   -1
تخت�ض بالنظر يف االأحكام ال�سادرة يف دعاوى 
الرئي�ض  برئا�سة  الهيئة  هذه  وتنعقد  املدنية، 
الرئا�سة  هيئة  تختاره  من  اأو  الهيئة(  )رئي�ض 
واإذا  املحكمة،  ق�ساة  من  اثنني  وع�سوية 
كانت االأحكام التي تنظرها �سادرة من حماكم 
اال�ستئناف تنعقد الهيئة برئا�سة نائب الرئي�ض 

وع�سوية اأربعة من الق�ساة.
2- هيئة االأحوال ال�سخ�سية: وهي تلك الهيئة 
من  ال�سادرة  االأحكام  يف  بالنظر  تخت�ض  التي 
برئا�سة  وتنعقد  ال�سخ�سية،  االأحوال  حماكم 

نائب الرئي�ض وع�سوية اثنني من الق�ساة.
الهيئة  تلك  وهي  االإدارية:  الق�سايا  هيئة   -3
من  ال�سادرة  االأحكام  يف  بالنظر  تخت�ض  التي 
املحاكم االإدارية، وتنعقد برئا�سة نائب الرئي�ض 

وع�سوية اثنني من الق�ساة.
4- الهيئة اجلزائية: وهي تلك الهيئة 
االأحكام  يف  بالنظر  تخت�ض  التي 
اجلزائية،  املحاكم  من  ال�سادرة 
الرئي�ض  نائب  برئا�سة  وتنعقد 
واإذا  الق�ساة،  من  اثنني  وع�سوية 
�سادرة  تنظرها  التي  االأحكام  كانت 
اأ�سلية،  ب�سفة  اجلنايات  حماكم  من 
نائب  برئا�سة  تنعقد  الهيئة  فاإن 
الرئي�ض وع�سوية اأربعة من الق�ساة.

الفرق بين المحكمة االتحادية العليا ومحكمة التمييز االتحادية

ال�سامل،  بالعفو  احيانا  عليه  ويطلق  العام:  العفو 
في�سمل  الت�سريعية،  ال�سلطة  عن  بقانون  وي�سدر 
جرمية او عددا من اجلرائم، والهدف منه هو للتهدئة 

االجتماعية. 
من  العفو  احيانا  عليه  ويطلق  اخلا�ض:  العفو 
العقوبة، حيث ان تاأثريه ي�سمل العقوبة فقط، وهو 
ي�سدره  مبر�سوم  ومينح  الدولة،  رئي�ض  من  منحة 

رئي�ض الدولة.
اوال- �سروط العفو احلايل :

1. من اكمل ن�سف مدة حمكوميته. 
2. من بقى له اقل من �سنة من مدة حمكوميته.

3. املحكوم �سنة فاأقل. 
�ساحب  او  امل�ستكي  من  تنازل  لديه  يكون  ان   .4

احلق. 
ثانيا- اجلرائم )غري امل�سمولة(: 

1 . اجلرائم الدولية. 
2. اجلرائم االرهابية .

3. اجلرائم املا�سة باأمن الدولة اخلارجي والداخلي 
)من 156- 198( من قانون العقوبات العراقي.

الكامتة  اال�سلحة  وا�ستعمال  حيازة  جرمية   4.
واملفرقعات واال�سلحة ذات الت�سنيف اخلا�ض، وهي 
)املتفجرات او اجهزة التفجري او القنابل اليدوية او 

االلغام والقذائف(.
5. الف�ساد املايل واالداري. 

6. االجتار بالب�سر. 
7. تهريب امل�سجونني. 

8. االغت�ساب واللواط وزنا املحارم. 
9. االجتار باملخدرات. 

10. غ�سيل االموال.
11. اخلطف. 

12. االختال�ض. 
13. �سرقة اموال الدولة. 

14. اهدار املال العام. 
15. تهريب االثار.

ال�سندات  او  النقد  اوراق  او  العملة  تزييف   .16
املالية.

منها  ا�ستفاد  والتي  الر�سمية  املحررات  تزوير   .17
املزور على احل�سول على وظيفة من مدير عام فما 

فوق. 
رقم  العراقية  اجلنائية  املحكمة  قانون  جرائم   .18
) 10 ( ل�سنة 2005 مثل جرمية االبادة اجلماعية، 

واجلرائم �سد االن�سانية وغريها. 
 2008 ل�سنة   )9( رقم  العفو  بقانون  �ُسمل  من   .19
خا�ض  بعفو  �ُسمل  من  او   2016 ل�سنة   )27( ورقم 

�سابق.
االجانب 

�سمول االجانب املحكومني ب�سبب قانون االقامة رقم 
76 ل�سنة 2017 )ولي�ض االرهاب(.

مالحظة مهمة 
ال توجد تعوي�سات مالية او دفع غرامة عن كل �سنة 

كما اأ�سيع. 
اآلية التنفيذ 

تقوم الدائرة املخت�سة للنزالء برفع اال�سماء 
امل�سمولني اىل اجلهات املخت�سة، وي�سدر بهم 
اال�سالحية  االق�سام  وتقوم  واحد،  مر�سوم 

باإطالق �سراحهم من الق�سم نف�سه.

الفرق بين العفوين العام 
والخاص 

المحامي يحيى اإلبراهيمي
 ما الطريقة القانونية الإعادة الطفل اىل ابيه، وكيف ميكن 

اعادة ت�سجيله باأوراق ر�سمية جديدة؟
اجلواب: مل يعد من ال�سعب اثبات الن�سب يف ظل التطور 
العلمي عن طريق رفع دعوى الإثبات الن�سب، ولكن يجب 
اخلا�سة  االحكام  على  ن�ض  العراقي  امل�سرع  ان  مالحظة 
 ،  51 املادة  يف  ال�سحيح  الزواج  بطريق  الن�سب  باإثبات 
حيث ن�ست هذه املادة على انه ين�سب ولد كل زوجة اىل 

زوجها بال�سرطيني االآتيني :
احلمل،  مدة  من  اقل  الزواج  عقد  على  مي�سي  ان   : اواًل 

ولكنه مل يحدد هذه املدة.
ثانياً : كاأن يكون التالقي بني الزوجني ممكناً.

لذا يجب توافر ال�سرطني ال�سابقني الإثبات الن�سب بطريق 
الزواج ال�سحيح.

االقرار  ومنها  الن�سب،  الإثبات  عديدة  و�سائل  وهناك 
والبينة، ويف حالة عدم اقرار االب بالبنوة يحال االوالد 
او جاء  اأقر االب  فاإذا   ،Dna لفح�ض  الطبية  اللجان  اىل 
احلام�ض النووي مطابقاً يحكم بثبوت ن�سب الولد اىل ابيه، 
وتذكر دائرة االحوال املدنية التي ينتمي اليها الولد وجتوز اعادة ت�سجيله.

كيفية إعادة نسب 
طفل ألبيه حسب 
القانون العراقي؟

المحقق القضائي/ قيس كجان التميمي
ينتهي االإفراج ال�سرطي يف حالتني:

االأوىل: بانق�ساء مدته، فيتحول اإىل اإفراج نهائي، وتعد العقوبة كاأنها 
قد نفذت بالكامل، وبالتايل ت�سقط عنه العقوبات التي اأوقف تنفيذها. 
الثانية : اإلغاوؤه واإعادة امل�ستفيد منه اإىل املوؤ�س�سة االإ�سالحية مرة 

اأخرى، ويكون ذلك يف احلاالت االآتية: 
اإذا حكم على ال�سخ�ض املفرج عنه باحلب�ض مدة او مدد ال تقل   -1
عن ثالثني يوما يف جناية اأو جنحة عمدية ارتكبها خالل املدة التي 
ا�سدرت  التي  املحكمة  ت�سدر  االأ�سلية،  العقوبة  من  تنفيذها  اأوقف 
قرار االفراج عنه اكت�ساب احلكم ال�سادر باإدانته فيها درجة البتات 
قرارا باإلغاء االإفراج عنه، وباإلقاء القب�ض عليه واإيداعه ال�سجن اأو 
املدر�سة التي اأخلت �سبيله منها لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات، 
ويالحظ ان االإلغاء هنا وجوبي على املحكمة دون ان تكون لها �سلطة 

تقديرية يف ذلك. 
2- اإذا اخل املفرج عنه �سرطيا ب�سروط االإفراج رغم االإنذار املوجه 
االفراج  قرار  الغاء  تقرر  ان  االأخرية  فلهذه  املحكمة،  قبل  من  اإليه 
ال�سرطي ال�سادر عنها، وهناك يكون االإلغاء جوازيا ولي�ض وجوبيا. 
3- اإذا �سدرت على ال�سخ�ض املفرج عنه خالل مدة تنفيذ العقوبة 
اال�سلية عقوبة مقيدة للحرية ال تقل عن �سنتني يف جناية او جنحة 
اأن تقرر  عمدية ارتكبها قبل �سدور القرار باالإفراج عنه، فللمحكمة 
اأوقف  التي  العقوبات  وتنفيذ  عليه،  القب�ض  والقاء  االإفراج  اإلغاء 
تنفيذها، وهنا تكون م�ساألة االإلغاء من عدمها اأي�سا كاحلالة ال�سابقة 
ولي�ض  جوازي  االإلغاء  اأن  مبعنى  التقديرية،  املحكمة  ل�سلطة  تعود 

وجوبيا على املحكمة. 
4- اإذا خالف املفرج عنه احلدث ال�سروط التي فر�ستها عليه املحكمة 
باأعمال معينة،  القيام  او  مكان معني  كاالقامة يف  االفراج عنه،  عند 

جاز للمحكمة ان تقرر اإلغاء قرار االفراج ال�سرطي. 

انتهاء اإلفراج الشرطي

غيداء الجبوري
تفا�سيل التعليمات ال�سادرة من وزارة املالية/ هيئة التقاعد 

الوطنية لذوي �سهداء االرهاب:
او  الزوج  البنات،  االأبناء،  الوالدان،  هم:  ال�سهيد  ذوو   -1
الزوجات، االإخوة واالخوات اإن كان ال�سهيد اعزب ووالداه 

متوفيني.
2- مينح ذوو ال�سهيد راتبا تقاعديا وملدة 10 �سنوات )اي ال 

يقل �سرف الراتب عن 10 �سنوات(.
يف  ال�سهداء  لذوي  التقاعدي  الراتب  �سرف  ي�ستمر   -3
احلياة(،  قيد  على  بقائهما  )مدة  للوالدين  االآتية:  احلاالت 
والبنت  االبن  الدرا�سة،  يف  ا�ستمرارهما  حال  والبنت  االبن 
النظر  ب�سرف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  كانوا  ان 
من  الذكور  االإخوة  الدرا�سية،  مراحلهم  او  اأعمارهم  عن 

العاجزين )عوق او عاهة(.
4- يف حال وجود اأكرث من �سهيد، فتتم ا�سافة ن�سبة 50% من 
الراتب )عن كل �سهيد(، ويف حال وجود اأكرث من �سهيد اعزب 
متنح اال�سرة 50% عن كل �سهيد، ويف حال وجود �سهيد اأعزب 
واآخر متزوج، فيتم منح االأب واالم واالخوة راتبا تقاعديا 
تقاعديا  راتبا  واالأوالد  الزوجة  ومتنح  االأعزب  ال�سهيد  عن 

عن زوجها ال�سهيد ويدخل االأب واالم مع الزوجة واالأوالد.
مالحظة: للم�ستفيد من ذوي ال�سهيد اجلمع بني ا�ستحقاقه من 
الراتب احلايل او التقاعدي لل�سهيد او امل�ساب بن�سبة عجز 
50% فما فوق، وميكن زيادة الن�سبة اذا كانت اأقل من %50 
او اأية ح�سة تقاعدية او راتب )رعاية اجتماعية( او راتب 

اخر، واإذا كان ال�سهيد متزوجا من اأكرث من زوجة متنح كل 
واحدة وامل�ستحقني الراتب نف�سه املقرر للزوجة الواحدة.

مهم لذوي ال�سهداء
مت تفعيل اال�ستفادة من الراتب التقاعدي لل�سهيد لكل ورثته، 
كان  اأما يف حالة  متزوجة.  او  متزوجا  ال�سهيد  كان  اإن  حتى 
من  اال�ستفادة  ال�سهيد  اخت  او  الأخ  يحق  اعزب  ال�سهيد 
االخت  او  متزوجا  االخ  كان  اإن  حتى  التقاعدي  الراتب 
متزوجة، حتى لو كان بالغ �سن الر�سد ب�سرط ان يكون االب 
واالم متوفني قبل ال�سهيد، وملدة 10 �سنوات، ويجوز اجلمع 

بني الراتب التقاعدي اخلا�ض وراتب �سحايا االرهاب.
مقدار الراتب على القانون اجلديد رقم 57  

كل  و920  مليونا  يعطى  الراتب  من  امل�ستفيد  ال�سهداء: 
مليونني  فيت�سلمون  الراتب  من  امل�ستفيدون  اأما  �سهرين. 
اأو   3 الراتب  من  امل�ستفيدون  كان  واذا  �سهرين.  كل  و160 

اأكرث، فلهم مليونان و400 كل �سهرين.
 ،%100 اإىل   75 عجز  ن�سبة  من  امل�سابون: 
اأما  يت�سلمون مليونني و400 الف كل �سهرين. 
من ن�سبة عجز 50 اإىل 74 %، فيتقا�سون مليونا 
و600 الف كل �سهرين. ومن ن�سبة عجز 30 اإىل 
49%، فلهم 800 الف كل �سهرين. اأما من ن�سبة 
عجز 29% فما دون، فلهم 400 الف كل �سهرين.
وهذا ح�سب القانون، لكن من ن�سبة عجز %49 
التقاعد حاليا،  فما دون، فلم يتم العمل بها يف 

وبانتظار التعليمات اخلا�سة بالقانون.

قانون 57 الخاص بذوي ضحايا 
اإلرهاب والجرحى والمفقودين 
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عدوية الهاللي 

نشاهد أحيانا على مواقع التواصل 
عقوق  بسبب  مؤلمة  حاالت  االجتماعي 
المسنة  لوالدته  ابن  طرد  مثل  االبناء، 
على  والعثور  الشارع،  في  اغراضها  والقاء 
في  ايام  منذ  متروكة  وعاجزة  مسنة  امرأة 
الشارع، فضال عن العديد من الحاالت التي 
وألن  والمحاكم،  المسنين  دور  بها  تزخر 
المجتمع العراقي معروف بالترابط االسري 
االجتماعية،  واالعراف  بالقيم  وااللتزام 
تزايد  الى  تؤدي  اسبابا  هنالك  ان  فالبد 
يترتب  وما  مؤخرا،  هذه  العقوق  حاالت 
التي  المسنين  لشريحة  معاناة  من  عليها 
تستحق الرعاية واالهتمام بعد سنوات من 

العطاء والتضحية لالبناء.

�صلة رحم
تعد العقوق من الكبائر يف الدين اال�صالمي 
جامع  من  العاين  حممود  ال�صيخ  ح�صب   –
والديهم  من  االبناء  تذمر  فاإذا   – الرحمن 
على  متردا  او  عليهما  تكربا  او  احدهما  او 
يف  االبناء  متادى  اذا  او  تربيتهما  ا�صلوب 
او  او �صربهما  االآباء  اىل درجة ذم  العقوق 

فهم  امل�صنني،  دور  او  ال�صارع  يف  اإلقائهما 
بذلك يخ�صرون ر�صا اهلل، كما ميكن ان يبتلى 
نف�صها  بالطريقة  يعاملونهم  باأوالد  االبناء 
يف امل�صتقبل. م�صريا اىل: ان من اهم ا�صباب 
العقوق هو اجلهل بالعواقب املرتتبة عليه 
او االنتقام من ق�صوة االهل يف تربيتهم، وقد 
زوج  او  االبن  زوجة  من  بتاأثري  ذلك  يكون 
االبنة الذين يرف�صون توا�صل ازواجهم مع 
اآبائهم، بينما ينبغي على االبناء ان يجعلوا 
والعناية،  االهتمام  مو�صع  يف  اآباءهم 
اىل  وي�صعوا  بهم  الرحم  �صلة  يقطعوا  فال 
يفقدوهم،  ان  قبل  ر�صاهم  على  احل�صول 
يف  والديه  بقيمة  ي�صعر  ال  ابن  من  فكم 

حياتهما، ويندم على ذلك بعد وفاتهما.
باال�صغاء  االبناء  العاين  ال�صيخ  وين�صح 
اىل االآباء ورعايتهم وا�صت�صارتهم لي�صعروا 
بوجودهم، واأال يطيعوا زوجاتهم وازواجهم 
اآبائهم  مع  قطيعتهم  يف  �صببا  ماكانوا  اذا 
و�صيخ�صرون  ذلك  على  �صيندمون  الأنهم 
عنهم،  اهلل  ر�صا  خ�صارة  وبالتايل  ر�صاهم، 

الأن ر�صا اهلل من ر�صا الوالدين.
املتخ�ص�صة  حممد،  اأ�صماء  الدكتورة  اأما 
لي�صت  العقوق  ان  فرتى  االجتماع،  علم  يف 
علنا  االبن  ميار�صه  الذي  القا�صي  ال�صلوك 
مع والديه فقط، بل هنالك نوع من العقوق 
يدعى العقوق ال�صامتة، ويتمثل يف ا�صتغالل 
تربية  يف  ال�صن  يف  تقدمهم  بعد  االباء  طاقة 
اأو اهمالهم بعدم زيارتهم  االبناء وخدمتهم 
ثقالء،  ك�صيوف  منازلهم  يف  ا�صتقبالهم  او 

وعدم جمال�صتهم والتحدث معهم واال�صتماع 
وترفيههم،  ب�صحتهم  والعناية  همومهم  اىل 
خا�صة وان امل�صن ي�صبح �صديد احل�صا�صية 
اقل  من  فيتاأمل  كاالطفال  احيانا  ويت�صرف 
غري  او  مق�صود  فعل  اي  ويجرحه  كلمة 
مراعاة  االبناء  على  ينبغي  لذا  مق�صود، 
الو�صع النف�صي للوالدين امل�صنني، وحماولة 
تقدمي العون والرعاية واالهتمام لهما مقابل 
االبناء،  تربية  يف  افنياها  التي  ال�صنوات 
وان  عليهم،  واالنفاق  متاعبهم  كل  وحتمل 
حمطة  احلياة  يف  ر�صالتهم  خامتة  تكون 

ا�صرتاحة وهدوء ودفء ا�صري.
اياد  الدكتور  فيه،  يركز  الذي  الوقت  يف 
على  النف�س،  علم  يف  املتخ�ص�س  �صنا�صيل، 
�صرورة ترفيه امل�صن، حتى اإن كان نزيال يف 
وقته يف ح�صاب  يق�صي  ال  لكي  امل�صنني  دار 
ايامه بانتظار املوت الأن هذه احلالة ت�صبب 
رعاية  اىل  يحتاج  فامل�صن  االحباط،  له 
الأن  الطفل،  من  اكرث  ودالل  وحنان  وعطف 
امل�صن  اأما  بنف�صه،  قد يطلب حاجاته  الطفل 
يعجز  وقد  االخرين  من  االهتمام  فينتظر 

احيانا عن مطالبتهم بذلك.
يرى  امل�صنني،  دور  نزالء  مايخ�س  ويف 
ال�صروري تنظيم زيارات  �صنا�صيل: ان من 
االن�صانية  املنظمات  قبل  من  لهم  ميدانية 
ال�صيا�صيني  ومن  االعالمية،  واملوؤ�ص�صات 
لتلبية  واالجتماعية  الفنية  وال�صخ�صيات 

حاجاتهم ولي�صعروا باالهتمام والتوا�صل.
يف دور امل�صنني

دور  يف  االآباء  بع�س  حياة  رحلة  تنتهي  قد 
امل�صنني طوعا او كراهية، فهنالك من ي�صعى 
لدخول تلك الدور للتخل�س من اهمال االبناء 
فيها  ابناوؤهم  بهم  يلقي  من  او  الوحدة  او 
كربهم،  يف  رعايتهم  م�صوؤولية  من  للتخل�س 
اعداد  ال�صتيعاب  تكفي  ال  الدور  تلك  لكن 
الأنها  احتياجاتهم  كل  تلبي  وال  امل�صنني، 
م�صتوى  اىل  ترقى  ال  فيها  والرعاية  قليلة 
فيها  امل�صنون  ي�صعر  لذا  املتقدمة،  الدول 

اي�صا بالتهمي�س والعزلة عن املجتمع.
يف  اعلنت  قد  التخطيط  وزارة  وكانت 
العراق  يف  امل�صنني  ن�صبة  ان   2018 عام 
املركزي  اجلهاز  لتقديرات  وفقا   %3 بلغت 
العراقي  املجتمع  ان  يعني  ما  لالح�صاء، 
ح�صب   – الفتية  املجتمعات  من  يعد 
عبد  التخطيط  لوزارة  الر�صمي  املتحدث 
الزهرة الهنداوي – الذي يوؤكد على حت�صن 
الوزارة  و�صعي  لل�صكان،  ال�صحي  الو�صع 
الإيجاد الو�صائل املنا�صبة التي تدعم هوؤالء 
ال�صكان ومتكنهم من العي�س باأمان وكرامة، 
من  امل�صنون  فيه  ي�صكو  الذي  الوقت  يف 
رواتب  ي�صمن  جديد  قانون  اىل  حاجتهم 
ميتلكون  ال  ممن  ال�صن  لكبار  تقاعدية 
– وهو النظام املعمول به  رواتب تقاعدية 
اإذ يح�صل امل�صن  الدول املتقدمة-  يف اغلب 
على راتب »�صمان ال�صيخوخة« لكي يعتمد 
له،  االبناء  اعالة  اىل  نف�صه، واليحتاج  على 
وهو ما ي�صطر بع�س امل�صنني اىل التوجه اىل 
دور امل�صنني ل�صمان اعالتهم يف حالة تن�صل 

ابنائهم عن تلك امل�صوؤولية.
ويلخ�س مدير دار الر�صاد للم�صنني، جا�صم 
ح�صب  امل�صن  ا�صتقبال  �صروط  الغراوي، 
�صن  يبلغ  باأن   1985 لعام   41 رقم  القانون 
60 �صنة فمافوق بالن�صبة للرجال و55 �صنة 
فاقدا  يكون  وان  للن�صاء،  بالن�صبة  فوق  فما 
للرعاية اال�صرية، واليحتاج اىل رعاية طبية 
امل�صتم�صكات  امتالكه  عن  ف�صال  م�صتمرة، 
ا�صطرار  اىل  م�صريا  الثبوتية.  الر�صمية 
تلك  فيها  التتوفر  حاالت  ا�صتقبال  اىل  الدار 
العثور  حالة  يف  او  ان�صاين  بدافع  ال�صروط 
باب  على  او  ال�صارع  يف  مرتوك  م�صن  على 
دار امل�صنني. موؤكدا على عدم وجود قانون 
اغلب  ورف�س  االآباء،  برعاية  االبناء  يلزم 
للح�صول  للمحاكم  ب�صكاوى  التقدم  االآباء 

على االعالة او النفقة من ابنائهم.
جميل،  موؤيد  االجتماعي،  الباحث  اأما 
لكي  باالآباء  االهتمام  �صرورة  على  فيوؤكد 
امل�صنني،  دور  اىل  اللجوء  اىل  الي�صطروا 
ذلك،  على  يجربهم  قانون  هنالك  فلي�س 
لكنها  قانونيا،  جرمية  تعد  ال  وعقوقهم 

تق�صري اخالقي بحق االآباء.
ا�صري  دمج  اىل وجود حاالت  وينوه جميل 
مبوجبها  ومت  واالآباء،  االأبناء  بني  حدثت 
حاالت  لكنها  اهاليهم،  اىل  االباء  اعادة 
يفر�س  قانون  بت�صريع  يطالب  لذا  قليلة، 
امل�صنني،  دور  يف  اآبائهم  زيارة  االبناء  على 
والعناية بهم �صحيا، واالنفاق عليهم اإذا ما 

كانوا بحاجة اىل رعاية �صحية مكثفة.

الفريق  من جانبه، يدعو، ح�صام عامر، من 
امل�صن  كفالة  اىل  امل�صنني،  لرعاية  الطوعي 
على  عثورهم  بعد  الدولة  قبل  من  �صحيا 
دفع  عن  عاجزين  امل�صت�صفيات  يف  م�صنني 
ت�صهيل  على  التاأكيد  مع  عالجهم  اجور 
ميتلكون  ال  الذين  امل�صنني  ا�صتقبال 
امل�صنني، ف�صال  م�صتم�صكات ر�صمية يف دور 
عن �صرورة توا�صل االبناء مع امل�صنني من 

نزالء تلك الدور.
املحامي  فيه،  يوؤكد  الذي  الوقت  ويف 
من   61 املادة  وجود  على  ابراهيم،  احمد 
االبناء  تلزم  التي  العراقي  القانون 
االآباء  على  بالنفقة  املي�صورين 
يف  قانونيا  ومعاقبتهم  العاجزين، 
حالة عدم تنفيذهم قرار املحكمة، 
الأن النفقة على الوالدين تعد دينا 
عاما من الدرجة الثانية. م�صريا اىل 
ازدياد الدعاوى الواردة اىل حماكم 
بخ�صو�س  ال�صخ�صية  االحوال 
مطالبة االباء باحل�صول اىل النفقة 

او االعالة من اوالدهم.
ويعود الباحث االجتماعي، موؤيد 
دمج  �صرورة  على  ليوؤكد  جميل، 
امل�صنني يف املجتمع بعد انك�صارهم 
لتح�صني  وال�صعي  نف�صيا، 
باحرتام،  ومعاملتهم  او�صاعهم 
ت�صريع  وتقدير عطائهم من خالل 
حياة  توفري  ت�صمن  قوانني 

معي�صية و�صحية جيدة لهم.

عقوق األبناء ليست جريمة قانونية بل أخالقية

الحاجة إلى تشريع قوانين ضمان اجتماعي وصحي للمسنين

القاضي ناصر عمران الموسوي

لمساحات  استكشافية  رحلة  الحرية   
زمنية  لمديات  تخضع  ال  التي  االنعتاق 
ليس  تتشكل،  مكانية  لحدود  وال  تتطور 
لها جغرافية وال تاريخ، ال يقولبها الموطن 
لكنها  المدى  خارج  بجلبابه،  فتكتسي 
الوجودي،  تنفسها  وطاقة  الذات  صنو 
تنتاب  واجتماعية  نفسية  حالة  تكون  قد 
من  متحرر  بأنه  يشعر  وتجعله  الفرد، 
التي يفرضها  والنواهي  والمحرمات  القيود 
)ابو  يراها  كما  الوالدة  منذ  عليه  المجتمع 
حامد الغزالي(، او قيمة اجتماعية اساسية 
قادرة على القيام بما تريد من دون عوائق 
البشري  العمراني  النظام  يضعها  قيود  او 
والخالصة  خلدون(،  )ابن  يصورها   كما 

فيها انها مرادفة الفرد منه واليه.
منتج  عنه  والتعبري  الراأي  حرية  اإن 
بحركة  مرتبط  وعالئقي  و�صلوكي  اجتماعي 
�صمن  قانونا  ومكفولة  احلياتية،  الراهن 
ن�صو�س  يف  املنت�صرة  الد�صتورية  احلدود 
العراقي  الد�صتور  ومنها  العاملية،  الد�صاتري 
اال�صتبداد  مرحلة  من  الدولة  بكيان  اخلارج 

الدميقراطي  النظام  مرحلة  اىل  والدكتاتورية 
والذي تتعكز ن�صو�صه على �صمانات احلقوق 
واحلريات والتي ت�صيق وتختلط بحيث يبدو 
حني  يف  مرتادفان  واحلرية  احلق  ان  للقارئ 
ان احلق واجب بينما احلرية حق اال�صتخدام 
املعنى  اىل  يجرنا  الذي  االمر  وهو  ترك،  او 
يف  التمادي  ومنع  التعبري  حلرية  التف�صريي 
وان  االخرى،  للحقوق  التعبري  حرية  جتاوز 
فر�س  ارادت  حني  الد�صتور  من   )38( املادة 
عن  التعبري  حلرية  الد�صتورية  احلماية 
مبا  الدولة،  تكفل   ( عبارة  ا�صتخدمت  الراأي 
حرية  اأواًل:-  واالآداب:  العام  بالنظام  يخل  ال 
ثانياً:-  الو�صائل.  بكل  الراأي  عن  التعبري 
واالإعالم  واالإعالن  والطباعة  ال�صحافة  حرية 
والتظاهر  االجتماع  حرية  ثالثاً:-  والن�صر. 
ال�صلمي، وتنظم بقانون(.. وعبارة تكفل، ومل 
يذكر ان حرية التعبري م�صانة، وهو ما يجعل 
على  تن�صحب  بحدود  مقيدا  الد�صتوري  الن�س 
العام  النظام  فقيد  الراأي   عن  التعبري  حرية 
واالآداب التي جتعل التعبري عن الراأي يف حالة 
موائمة مع طبيعة النظام العام واالآداب والتي 
عن  احلديث  عند  م�صراعيه  على  الباب  تفتح 
قيود حرية التعبري عن الراأي، فحرية التعبري 
لكنها  املتاحة  الو�صائل  بكل  مباحة  الراأي  عن 
وطبيعة  الو�صيلة  م�صروعية  مبفهوم  حمددة 
ونوعها  الو�صيلة  مباهية  ا�صكال  فال  الراأي، 
بحد  الراي  لكن  الراأي،  عن  التعبري  وطريقة 
ظاهر  واقعي  ك�صلوك  عنه  والتعبري  ذاته 
وهو  واالآداب  العام  النظام  حلدود  يخ�صع 
والطباعة  ال�صحافة  حرية  على  القيد  ذات 

يف  احلال  هو  كما  والن�صر،  واالعالم  واالعالن 
ان  على  ال�صلمي،  والتظاهر  االجتماع  حرية 
يتم تنظيم ممار�صة هذه احلريات املكفولة من 
الدولة ككيان موؤ�ص�صاتي تكون احلكومة جزءا 

من هذه املوؤ�ص�صات.
وبالرغم من طرح م�صروع قانون حلرية التعبري 
م�صروع  ان  اإال  ال�صلمي  والتظاهر  الراأي  عن 
القانون اأثار الكثري من اجلدل داخل املوؤ�ص�صة 
الت�صريعية ليعود اىل اروقة املناق�صات جمددا، 
يعزز  قانون  م�صروع  طرح  يتم  ان  اأمل  وكلنا 
وال�صحافة واالعالم  الراأي  التعبري عن  حرية 
والتظاهر  واالجتماع  والطباعة  واالعالن 
الدميقراطي  النظام  متبنيات  �صمن  ال�صلمي 
هذه  ملمار�صة  قانوين  تنظيم  ايجاد  يف  الأهميته 
احلريات التي تعرب عن االآراء يف جممل نواحي 
�صنع  يف  للمواطن  اجلادة  وامل�صاهمة  احلياة 

نظامه الدميقراطي  املوؤ�ص�صاتي.
اإن التظاهرات التي �صهدها العراق بعد �صقوط 
ت�صرين  احتجاجات  وحتى  ال�صابق  النظام 
االول هي مران حقيقي لبلورة مفاهيم حقيقية 
م�صتقبله  �صنع  يف  املواطن  لدور  وجديدة 
والد�صتوري  القانوين  النظام  لطبيعة  وروؤيته 
فحرية  وحرياته،  حقوقه  له  ي�صمن  الذي 
وغري  للعراقي  مكفولة  الراأي  عن  التعبري 
حرية  كذلك  العراق،  يف  املوجود  العراقي 
والطباعة،  واالعالن  واالعالم  ال�صحافة 
فالتقدم التكنولوجي ادى الن ت�صبح ال�صحافة  
الراأي  يف  املوؤثرة  الو�صائل  اهم  من  واالعالم 
عن  التعبري  و�صائل  من  مهمة  وو�صيلة  العام 
الراأي، ون�صر الفكر �صمن خطاب منهجي يرتقي 

خالل  من  عامليته  ويحدد  والوطن  باملواطن 
الراأي  تكوين  اليات  وتوظيف  فهم  على  قدرته 
ال�صحافة  عرفت   ولذلك  فيها،  والتاأثري  العام 
بعد  املراقبة  �صلطة  وهي  الرابعة  بال�صلطة 
الراأي  اىل  وتقدميها  املعلومة  على  احل�صول 
العام، وهي امل�صلحة االجتماعية واالن�صانية، 
ويف الوقت الذي ي�صكل فيه االعالم وال�صحافة 
يف  فاإنه  املجتمع  وتطور  بناء  يف  مهما  دورا 
وزعزعة  هدم  عامل  يكون  قد  االخر  اجلانب 
وهدف  غايات  تكون  حني  املجتمع  وا�صتقرار 
حتري�صية  وال�صحفية  االعالمية  الو�صائل 
وحرياتهم  واملواطن  الوطن  اىل  ت�صيء 
تنظيم   اىل  بحاجة  برمته  واالمر  وحقوقهم، 
قانوين للعمل ال�صحفي واالعالمي ب�صكل ي�صهم 
وال�صحفية  االعالمية  الر�صالة  ت�صخي�س  يف 
التخريب  اىل  ت�صعى  التي  تلك  عن  البناءة 
وكل  والكراهية،  العنف  على  والتحري�س 
والقانونية  الد�صتورية  االلتزامات  �صمن  ذلك 
فالعراق  وداخليا،  دوليا  العراق  يتبناها  التي 
اخلا�س  الدويل  العهد  على  املوقعة  الدول  من 
 1966 لعام  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق 
يف  منه   19 املادة  تن�س  والتي   )ICCPR(
يف  احلق  �صخ�س  “لكل  اأن  على  الثاين  بندها 
التما�س  “حرية  ذلك  يف  مبا  التعبري”،  حرية 
املعلومات واالأفكار من جميع االأنواع وتلقيها 
ونقلها من دون اعتبار للحدود �صواء بالقول اأو 
الكتابة اأو الطباعة، يف �صكل فني اأو باأية و�صيلة 

اأخرى يختارها«.
“حرية  اأو  احلرية  لهذه  تقييد  اأي  ان  كما 
“حرية  اأو   )21 )املادة  ال�صلمي”  االجتماع 

االأول(،  البند   22 اجلمعيات” )املادة  تكوين 
وبداعي  الق�صوى  لل�صرورة  اإال  يحدث  ال 
ال�صالمة  اأو  القومي  “االأمن  على  احلفاظ 
ال�صحة  حماية  اأو  العام  النظام  اأو  العامة 
البند   19 )املادة  العامة”  االآداب  اأو  العامة 
حالة  يف  اأو   )22 واملادة   21 واملادة  الثالث 
لغر�س  اجلمعيات  تكوين  اأو  االجتماع  حرية 
)املادة  وحرياتهم”  االآخرين  حقوق  “حماية 

21، واملادة 22 البند الثاين(. 
اإن احلماية القانونية حلرية التعبري عن الراأي 
د�صتورية   �صمانة  هي  العراقي  الد�صتور  يف 

تنمية  من  تبداأ  متكاملة  منظومة  اىل  بحاجة 
واحلريات  احلقوق  ان  توؤكد  ثقافية  توعوية 
عقائد  هي  العراقي  الد�صتور  يف  الواردة 
كمعطى  بها  االميان  من  البد  ان�صانية 
اجتماعي وثقايف، وتر�صيخها يف الذهن 
كمنتج  قانونا  وتنظيمها  ال�صعبي 
موؤ�ص�صاتي لي�صعر املواطن باأن النظام 
و�صلوك  ممار�صة  نظام  الدميقراطي 
واقت�صادي  وثقايف  واجتماعي  يومي 
ال�صانع  املواطن  بثنائية  وقانوين 

لل�صلطة واملوؤ�ص�صة املنتجة للدولة.

الرؤية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي

          ليث جواد

فرضتها  التي  العقوبات  من  الرغم  على 
القوانين النافذة والتي تصل إلى حد سلب 
ظاهرة  زالت  فما  ذويهم،  من  األطفال 
سجلت  فقد  تتفاقم،  الطفل  ضد  العنف 
بهذا  دعوى   1606 العراقية  المحاكم 
الشأن خالل العام الماضي، طبقا إلحصائية 
بغض  األعلى،  القضاء  لمجلس  رسمية 
األبواب  خلف  بقيت  التي  تلك  عن  النظر 
الموصدة ولم تسجلها المحاكم بسبب قلة 

الوعي القانوني واألعراف االجتماعية.
وفيما يرى قاض متخصص بالعنف األسري 
كافية  القوانين  في  الواردة  العقوبات  أن 
قانوني  خبير  يؤكد  الظاهرة،  هذه  لردع 
يالئم  خاص  موحد  تشريع  الى  الحاجة 

األعراف العراقية.

للق�صاء كلمته
علي  الر�صافة،  يف  اال�صري  العنف  حمكمة  قا�صي  وقال 
ياأخذ  االأطفال  »تعنيف  اإن  »للق�صاء«:  حديث  يف  كمال، 
عن  ف�صال  وال�صرب،  االهمال  منها  متعددة  �صورا 
املختلفة  واجلن�صية  والنف�صية  اجل�صدية  االعتداءات 

التي متار�س �صد االطفال من قبل ذويهم او ممن هم على 
رعايتهم �صواء كان االب او غريه«.

لهذه  انت�صارا  �صهدت  االخرية  »االآونة  اأن  كمال  وتابع 
وكل  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وتناقلت  الظاهرة 
على  العتداءات  وفيديوهات  �صورا  االعالم  و�صائل 

االطفال يف مناطق خمتلفة من البالد«.
ان  القا�صي:  يذكر  والت�صريعي،  القانوين  املوقف  وعن 
»قانون العقوبات رقم 111 ل�صنة 1969 املعدل، وكذلك 
قانون رعاية االحداث العراقي، قد تناوال اهم العقوبات 
على  االحداث  رعاية  قانون  اأكد  اإذ  اخل�صو�س،  بهذا 
تعر�س  حال  يف  االم  او  االب  من  الوالية  �صلب  عقوبة 
القانون  كون  عن  ف�صال  االعتداءات،  او  لال�صاءة  الطفل 
الوا�صعة يف تقدير متى  ال�صلطة  للمحكمة املخت�صة  ترك 

وكيف يتم ذلك«.
القوانني  يف  اإليها  امل�صار  العقوبات  »جميع  ان  واأ�صاف 
انت�صار  من  للحد  وكفيلة  ومالئمة،  كافية  هي  النافذة 

حاالت العنف �صد االطفال«.
وا�صار كمال اىل »انه هناك ممار�صات تتم من خالل اجبار 
االطفال على االعمال وهم دون ال�صن القانونية، وجتدر 
املحاكم  ت�صهدها  كثرية  تطبيقات  هناك  ان  اىل  اال�صارة 

العراقية تخ�صع لرقابة جهات الطعن«.
ولفت اىل ان »هذه الظاهرة ترتك على الطفل املعنف اآثارا 
�صيئة �صواء كانت على �صلوكه او نف�صيته جراء اخلوف 

والقلق الذي يتعر�س له«.

قوانني عراقية بحتة
يف  التميمي،  علي  الدكتور  القانوين،  اخلبري  ذكر  بدوره، 
حديث لـ«الق�صاء«: ان »هناك �صمانات حلقوق االطفال 
البلدان  اأحد  والعراق  الدولية،  االتفاقيات  يف  موجودة 
الد�صتور  كون  عن  ف�صال  االتفاقيات،  تلك  على  املوقعة 
العراقي اقتب�س بع�س مواده يف ما يخ�س حماية الطفولة 

ال�صيما املادتني 29 و30 من تلك االتفاقيات«.
حلماية  متعددة  قوانني  »هناك  ان  التميمي  واأ�صاف 
اىل  ق�صمهم  والذي  االحداث  رعاية  قانون  مثل  الطفولة 
على  عقوبات  واوجب  عاما،   18 دون  و�صبية  اطفال 
اىل  ا�صافة  االطفال،  بتعذيب  يقوم  �صخ�س  اي  او  الويل 
الذي   1980 ل�صنة   97 رقم  القا�صرين  رعاية  قانون  ان 
الطفل، وكذلك  اىل حماية حقوق  مواده  بع�س  تطرق يف 
احلال بالن�صبة لقانون العمل رقم 35 ل�صنة 2015، حيث 

ا�صارت بع�س فقراته اىل م�صاألة حماية حق الطفولة«.
تواجد  اأوجبت  اخرى  »قوانني  ان  التميمي  واو�صح 
حمكمة خمت�صة ملحاكمة االحداث بحيث ال يجوز 
اجلل�صة  تكون  وان  باملخالفات،  احلدث  توقيف 
�صرية حفاظا على حق احلدث، اإ�صافة اىل تدابري 

واحكام ال�صم وحقه باملرياث«.

اخلا�صة  واملواد  الت�صريعات  »تبعرث  التميمي  وانتقد 
القوانني �صدرت  اأن بع�س  اىل  ا�صافة  الطفولة،  بحماية 
احلياة  تعقيدات  مع  تن�صجم  وال  طويل،  دهر  منذ 
االقت�صادي  والو�صع  التكنولوجيا  جماالت  يف  والتطور 

وت�صعبات احلياة و�صعوبتها«.
)حماية  قانون  ت�صريع  »�صرورة  القانوين  اخلبري  واأكد 
تن�صجم  حديثة  �صياغة  و�صياغته  العنف(  من  االأ�صرة 
مع االأعراف العراقية وال�صريعة االإ�صالمية، وبعيدة عن 
كلما  النه  االجنبية،  القوانني  من  املاأخوذة  االقتبا�صات 
القانون عراقيا كان �صهل التطبيق، وي�صمن حقوق  كان 

الطفولة وفقا للقيم العراقية«.

اال�صرار النف�صية
ن�صال  الدكتورة  االجتماعية،  الباحثة  ذكرت  بدورها، 

يعرف  »العنف  اأن  لـ«الق�صاء«  حديث  يف  العبادي، 
ا�صطالحاً باأّنه ا�صتخدام القوة بطريقة غري قانونية، اأو 
واالأذى  بال�صرر  الت�صّبب  اأجل  من  با�صتخدامها  التهديد 
اأّنه  على  االجتماع  علم  يف  العنف  وُيعّرف  لالآخرين، 

اللجوء اإىل االأذى من اأجل تفكيك العالقات االأ�صرية«.
النف�صية  احلالة  على  تاأثريا  »للعنف  ان  وا�صافت 
يف  انخفا�س  اىل  يوؤدي  وقد  املعنف،  للطفل  والع�صبية 
االن�صان  عن  الع�صبية  لالألياف  »املايلني«  غالف  �ُصمك 
يف  حادة  ملعاملة  تعر�صوا  َمن  اأدمغة  عن  الطبيعي 

طفولتهم«.
اأن »ا�صتمرار التعر�س للعنف ملدة طويلة، يف  ورجحت 
الع�صبية  االألياف  يف  دائًما  خلاًل  ُيحدث  الطفولة،  فرتة 
حياة  من  االأولني  العقدين  اأثناء  يف  تت�صكل  التي  باملخ، 
االإن�صان، وهو ما ُيحتمل اأن يدفع ال�صخ�س اإىل االنتحار«.

نحٍو  على  االأمر  تو�صيح  »ميكن  انه  العبادي  وا�صحت 
علمي مب�صط، فلو تخيلنا اأن ال�صكل االأمثل لعمل الدماغ 
يعتمد على اإطالق اإ�صارات كهربائية ُتَعدُّ مبنزلة ر�صائل 
هي  الع�صبية  اخلاليا  �صتكون  حينها  اجل�صم،  الأع�صاء 
�صاعي الربيد الذي ي�صافر م�صافاٍت طويلة لنقل الر�صالة، 
ويقوم يف هذه احلالة بت�صليمها ل�صاٍع اآخر »خلية ع�صبية 

اأخرى«، وهكذا حتى ت�صل اإىل مناطق اجل�صم«.
الع�صبية  اخلاليا  بني  ي�صل  الذي  »الطريق  ان  وتابعت 
ي�صمى »حموًرا ع�صبيًّا«، وللحفاظ على �صالمة الر�صالة 
الع�صبي«  »املحور  عزل  جرى  الكهربائية«  »االإ�صارة 
يطلق  بي�صاء  دهنية  مبادة  اإحاطته  خالل  من  وحمايته 
عليها »مايلني«، هذه املادة تتكون خالل مرحلة الطفولة، 
با�صم »ميليناتيون«،  ُتعرف  وترتاكم تدريجيًّا يف عملية 
يف  ت�صتمر  ثم  »املايلني«،  مادة  ت�صكيل  اإىل  اإ�صارة  يف 

الن�صج حتى �صن البلوغ املبكر«.
ولفتت اىل ان »املحنة التي يتعر�س لها يف مرحلة مبكرة 
من احلياة، قد تعطل ب�صكل دائم جمموعًة من الوظائف 

والتي  للمخ،  االأمامية  احلزامية  الق�صرة  يف  الع�صبية 
توؤدي دوًرا بارًزا يف عمليات �صنع القرار واإدارة امل�صاعر 

والعاطفة«.
املعنف،  للطفل  النف�صي  اجلانب  اىل  العبادي  وتطرقت 
والذي تكون له ا�صباب عديدة، منها ان ال�صباب يكونون 
دورة  وكاأّن  بهم،  اآباوؤهم  فعله  ما  ويكّررون  عنيفني، 

العنف تنتقل من جيل اىل اخر«.
وبينت ان »العنف االأ�صري قد يكون لفظياً فيه ال�صراخ 
االأ�صرة وبكل االجتاهات،  اأفراد  والعويل وال�صتائم بني 
بني  عنفاً  ي�صاهد  الذي  فالطفل  بدنياً،  عنفاً  يكون  وقد 
والديه �صتنمو لديه م�صكلة او عقدة تتلّخ�س باأن اإثبات 
الذات يف املجتمع يتم عرب ا�صتعمال القوة، و�صينمو عنده 

اجلانب االنفعايل على ح�صاب اجلانب العقالين«.
وت�صيف انه »عندما تعنف االأم االأب، من خالل �صربه اأو 
اإجباره على تنفيذ اأمور الأنها تتحّكم باالأ�صرة اقت�صادياً، 
مع  نف�صياً  يتوّحد  وال  اأبويه،  �صخ�صية  الطفل  �صيكره 
و�صيكون  االأعلى،  مثله  منهما  اأي  يعد  وال  منهما،  اأي 
القطط  يعّذب  م�صاعر،  بال  �صخ�صية  م�صروع  الطفل  هذا 
والكالب وال يتاأمل الأمل االآخرين، ال بل يتلّذذ بتعذيبهم، 
االإن�صان يف  له  يتعّر�س  الذي  العنف  ان  القول  لذا ميكن 

الطفولة قد يجعله اأكرث مياًل للتطرف«.
االجراءات  لتفعيل  ما�صة  حاجة  »هناك  ان  واكدت 
متطلبات  وفق  على  جديدة  قوانني  وت�صريع  التنفيذية 
عنف  من  املجتمع  اإليه  تو�صل  ما  وفق  وعلى  احلاجة، 
يكون  وان  احلياة،  جماالت  بكل  اجتماعية  و�صلبيات 
ظاهرة  ومعاجلة  �صن  يف  كبري  دور  الق�صائية  لل�صلطة 

العنف االأ�صري«.
 وعّدت العبادي »ارتفاع من�صوب ق�صايا العنف 
لعدة اأ�صباب، منها تداعيات نف�صية واقت�صادية 
واجتماعية وثقافية اأمنية و�صيا�صية، انعك�صت 

ب�صكل كبري على االأ�صر واملجتمع«.

العنف ضد األطفال.. آفة تتفاقم برغم العقوبات الرادعة



5 العدد )124(  االربعاء    1 / 7  / 2020 
ار�شادات

 اأكد خبري اأمريكي اأن املوجة الثانية من فريو�س 
حمذرا  املتحدة،  الواليات  يف  بداأت  كورونا 
نف�شه  الوقت  يف  مطالبا  خماطرها،  من  املواطنني 

القطاع ال�شحي باال�شتعداد جيدا لها.
وقال، ويليام �شافرن، االأ�شتاذ يف كلية الطب بجامعة 
"موجة ثانية  فاندربيلت يف الواليات املتحدة: اإن 
من الفريو�شات التاجية بداأت يف الواليات املتحدة، 

ويحتاج النا�س اإىل البقاء حذرين".
 مبينا: "البالد اأ�شبحت كلها تقريبا مفتوحة، لكن 
االإجراءات  على  يحافظون  ال  النا�س  من  الكثري 
ال�شحية، ال �شيما االإبقاء على م�شافة كافية بينهم 

وبني االآخرين، ف�شال عن عدم ارتداء االأقنعة".
وال تزال الواليات املتحدة تت�شدر دول العامل يف 
مليوين  من  باأكرث  كورنا  بفريو�س  االإ�شابات  عدد 
وفقا  وفاة  األف   118 ونحو  حالة،  األف  و160 

لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
على  كورونا  فريو�س  انت�شار  �شافرن،  وتوقع، 
�شيما يف ظل  املقبلة، ال  الفرتة  اأو�شع خالل  نطاق 

عودة التجمعات اجلماهريية، ومن بينها ال�شالة 
ال  النا�س  من  الكثري  اأن  من  حمذرا  الكنائ�س،  يف 

يتوخون احلذر.
اإغالق  حالة  يف  البالد  دخول  ا�شتبعاد  ظل  ويف 
وال�شركات  احلكومات  �شافرن  طالب  ثانية،  مرة 
تعزيز  اأجل  من  مًعا  بالعمل  الكنائ�س  واأ�شاقفة 
التباعد  اإجراءات  واتباع  االأقنعة  ارتداء  ثقافة 

االجتماعي.
"مهم  املرحلة  هذه  يف  االأقنعة  ارتداء  اإن  وقال: 
جدا جدا". م�شيفا اأنه "يجب على ال�شلطات اإقناع 
اأجل  من  مهم  جزء  االأمر  هذا  اأن  ال�شكان  وتعليم 

�شالمتهم و�شالمة املجتمع".
باملر�شى  امل�شت�شفيات  "اإغراق  من  �شافرن  وحذر 
في حال عدم التزام االإجراءات ال�شحية"، 
قائال: "اإذا رفعنا كل االإجراءات االحرتازية 
نلب�س  ومل  االجتماعي،  التباعد  نطبق  ومل 
فهذا  كبرية،  باأعداد  وجتمعنا  االأقنعة، 

�شي�شع نظام الرعاية الطبية يف ماأزق".

خبير أميركي يحذر: "الموجة 
الثانية" من كورونا بدأت

لدائرة  االإيعاز  العراقية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
للنجمني  متثالني  باإجناز  العامة  الفنون 
اأحمد  العراقية  الكرة  اأ�شطورة  الريا�شيني، 
هادي،  علي  ال�شابق  الدويل  والالعب  را�شي، 

اللذين توفيا اإثر اإ�شابتهما بجائحة كورونا.
وبح�شب بيان للوزارة على موقعها االإلكرتوين، 
فقد كّلف وزير ال�شياحة والثقافة واالآثار، ح�شن 
ناظم، مدير عام دائرة الفنون العامة بالتن�شيق 
كرة  واحتاد  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  مع 
لت�شييد  املنا�شب  املوقع  لتحديد  العراقي،  القدم 

التمثالني.
وتنفيذ  ت�شميم  العامة  الفنون  دائرة  و�شتتوىل 
اخلا�شني  بالتمثالني  اخلا�شة  املج�شمات 
من  العديد  حتقيق  يف  اأ�شهما  اللذين  بالالعبني 

البطوالت واالإجنازات الكروية للعراق.
اأحمد را�شي، عن  وتويف جنم املنتخب العراقي 
56 عاما، بعد م�شرية حافلة بالتاألق، قاد خاللها 
لكاأ�س العامل الوحيد الذي  للتاأهل  منتخب بالده 

�شارك فيه العراق.
وكان، را�شي، قد تعر�س الرتفاع مفاجئ بدرجة 
اأدى  مما  ج�شده،  يف  حاد  و�شعف  احلرارة، 
اأظهرت  فحو�س  واإجراء  للم�شت�شفى،  نقله  اإىل 

اإ�شابته بفريو�س كورونا امل�شتجد.
امل�شت�شفى  من  خروجه  على  �شاعات  وبعد 
على  امل�شرف  الطبيب  دفع  مما  حالته  تدهورت 

عالجه لنقله مرة ثانية اإىل م�شت�شفى النعمان يف 
بغداد.

اأجل  من  بطائرة  للحاق  ي�شتعد  را�شي  وكان 
ت�شتقر  حيث  عمان،  االأردنية  بالعا�شمة  العالج 

عائلته.
ت�شجيل  عرب  را�شي،  قال  ت�شريحاته،  اآخر  ويف 
فيديو: »كنت اأعاين من م�شكلة يف النوم، واليوم 
االأحيان  بع�س  يف  اأ�شعر  اأنام..  اأن  ا�شتطعت 

ب�شعوبة بالتنف�س، وهذا اأمر طبيعي«.
اأبريل   21 يف  ولد  الذي  را�شي،  مواهب  وبرزت 
الر�شيد  ناديي  مع  وتاألق  مبكر،  �شن  يف   ،1964

والزوراء.
ووا�شل تاألقه مع املنتخب االأول يف الثمانينيات 
مونديال  نهائيات  اإىل  قاده  حيث  والت�شعينيات، 
فيه  �شارك  الذي  الوحيد   ،1986 املك�شيك 
الهدف  بت�شجيل  جنح  حيث  العراقي،  املنتخب 

الوحيد لبالده يف كاأ�س العامل يف مرمى بلجيكا.
كما اأحرز بطولة كاأ�س اخلليج يف 1984 و1988 
القارة  يف  العب  اأف�شل  جائزة  نال  عندما 

االآ�شيوية.
واأطلق على اأ�شطورة الكرة العراقية عدة األقاب 
والفتى  وال�شاحر،  النور�س،  اأهمها  من  اأخرى، 

الذهبي.
وفاة  على  قليلة  اأيام  بعد  را�شي  وفاة  وتاأتي 
اإ�شابته  اإثر  هادي،  علي  ال�شابق  الدويل  الالعب 

بفريو�س كورونا.
اإ�شابة  اأثبتت  قد  املخربية  الفحو�شات  وكانت 
ظهرت  بعدما  كورونا،  بفريو�س  هادي  املدرب 
على  ليتم  احلايل،  يونيو   4 يف  االأعرا�س،  عليه 
اإثرها نقله اإىل اأحد امل�شت�شفيات، وجرى و�شعه 
من  ع�شر  الثاين  يف  ليتوفى  ال�شحي،  باحلجر 

يونيو عن عمر ناهز 53 عاما.
من  كبري  عدد  �شفوف  يف  لعب  هادي  اأن  يذكر 
الكرخ  بينها  من  العريقة،  العراقية  االأندية 
والقوة اجلوية والزوراء، حيث يعد االأخري اأحد 
اأ�شهر اأندية العا�شمة، و�شارك بح�شول الفريق 
على لقب الدوري اأربع مرات، ليعتزل اللعب يف 

نهاية الت�شعينيات ويتجه اإىل عامل التدريب.
وُعرف الراحل، مع �شقيقه الدويل ال�شابق حمزة 
ال�شابق،  اجلوية  القوة  فريق  مدافع  هادي، 
الفرق  اأثناء م�شوارهما مع  الدفاعية  ب�شالبتهما 

يف م�شابقة الدوري العراقي.
اأخرى  عراقية  اأندية  على  هادي  اأ�شرف  كذلك 
بينها كربالء، والكهرباء، والطلبة، وزاخو،  من 
لكن  املا�شي،  املو�شم  يف  اإليه  وعاد  تركه  الذي 
ب�شبب  املحلية،  البطوالت  من  ان�شحب  الفريق 

االأحداث التي �شهدها العراق.
تدريب  م�شوؤولية  اأي�شا  هادي  وتوىل 
الذي  الرافدين  اأ�شود  نا�شئي  منتخب 

�شارك يف مونديال كاأ�س العامل 2013.

بعد وفاتهما بكورونا.. تشييد 
تمثالين لنجمي الكرة العراقية

حذرت جهات طبية اأمريكية من ظهور مر�س جديد 
لكن من  بفريو�س كورونا،  االإ�شابة  اأعرا�شه  ت�شبه 
يقف وراء هذا املر�س هي ح�شرة القراد االآخذة يف 

االنت�شار.
ويحدث الداء اجلديد، الذي يطلق عليه ا�شم »مر�س 
يف  بها  تت�شبب  التي  البكترييا  ب�شبب  الت�شققات«، 
املقام االأول لدغات ح�شرة القراد، وميكن اأن توؤدي 
اإىل احلمى وال�شداع والق�شعريرة واآالم الع�شالت.

والوقاية  االأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز  وبح�شب 
منها يف الواليات املتحدة، فاإن اللدغات التي حتدثها 
التي  تلك  ت�شبه  اأعرا�س  يف  تت�شبب  القراد،  ح�شرة 
تظهر على مر�شى فريو�س كورونا، وميكن اأن تكون 

مميتة.
زيادة  اإىل  االأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز  واأ�شارت 
يف عدد املر�شى الذين تعر�شوا للدغات من ح�شرة 
القراد يف والية نيويورك يف االآونة االأخرية، حمذرة 

من عدم ارتياد احلدائق والغابات.
مكافحة  مكتب  مدير  نائب  باكين�شون،  بايرون  اآن  
االأمرا�س املعدية التابع لوزارة ال�شحة يف الواليات 
اإن »هذا االأمر يتزايد حقا، خا�شة يف  املتحدة، قال 

اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من نيويورك«.
والية  يف  مناطق  »هناك  باكين�شون:  واأ�شاف 
ح�شرة  جراء  من  اإ�شابات  فيها  �شجلت  نيويورك 
�شائعة«،  اأخرى  بكتريية  اأمرا�س  من  اأكرث  القراد 
انت�شار  ظل  يف  اجلديد  املر�س  خطورة  من  حمذرا 

فريوي كورونا.
واأ�شارت تقارير طبية �شابقة اإىل اأن حودث اللدغات 
الناجمة عن ح�شرة القراد ت�شاعفت ثالث مرات بني 
عامي 2009 و2018، يف والية نيويورك، با�شتثناء 

مدينة نيويورك.
عدد  يرتفع  اأن  اأمريكية  طبية  م�شادر  ورجحت 
خالل  القراد  ح�شرة  لدغات  ب�شبب  االإ�شابات 
الذي  ال�شديد  احلما�س  مع  �شيما  ال  املقبلة،  الفرتة 
طويلة  م�شافات  امل�شي  اإىل  النا�س  من  كثريا  يدفع 
اإجراءات  حتفيف  بدء  مع  والغابات  املتنزهات  يف 

االإغالق.
ون�شرت وزارة ال�شحة االأمريكية، على �شفحتها يف 
بكيفية  املتعلقة  االإر�شادات  االإنرتنت، جمموعة من 
حال  يف  اجل�شم  عن  واإزالتها  القراد،  ح�شرة  جتنب 
مهاجمته، يف حماولة لتثقيف اجلمهور من خطورتها.

تحذير شديد.. أعراض تشبه مرض 
كورونا.. والسبب »لدغة حشرة«

طماأنت جمموعة من العلماء، املدافعني عن البيئة، باأن احلاويات 
فريو�س  �شد  »املعركة«  يف  ت�شتخدم  التي  البال�شتيكية  والعبوات 
على  اآمنة  وباأنها  اال�شتخدام  الإعادة  قابلة  امل�شتجد،  كورونا 

ال�شحة.
ويخ�شى املدافعون عن الق�شايا البيئية من ارتفاع م�شتوى التلوث 
بالبال�شتيك يف اأعقاب تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد، حيث تخلت 
اأعمال عن �شيا�شات اإعادة ا�شتخدام اأو تدوير املخلفات البال�شتيكية 

ذات اال�شتخدام الواحد.
ووفق ما ذكرت �شحيفة »ذا غارديان« الربيطانية، فاإن 119 عاملا 
من 18 دولة، ميثلون خرباء اأوبئة وفريو�شات واأحياء وكيميائيني 
االأدوات  ا�شتعمال  اإعادة  اإمكانية  اإىل  بيان،  يف  اأ�شاروا،  واأطباء، 
اأكرث من مرة، مع مراعاة  اال�شتخدام  الإعادة  القابلة  البال�شتيكية 

تعقيمها.
جامعة  يف  الكيمياء  اأ�شتاذة  عن  الربيطانية  ال�شحيفة  ونقلت 

اأك�شفورد واأحد املوقعني على البيان ال�شادر عن العلماء، �شارلوت 
ويليامز، قولها: "ناأمل اأن نتخطى اأزمة كوفيد-19، وندعو لتجنب 

اال�شتهالك املفرط للمواد البال�شتيكية ذات اال�شتخدام الواحد".
ينت�شر  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  اأن  اإىل  الطبية  الدرا�شات  وت�شري 
امل�شاب  ال�شخ�س  رذاذ  قطرات  ا�شتن�شاق  عرب  رئي�شي  ب�شكل 
االأ�شطح  بلم�س  تف�شيه  اإمكانية  اأكدت  االأبحاث  بع�س  اإال  بالوباء، 
من  يتخل�شون  كثريين  جعل  الذي  االأمر  بالفريو�س،  امللوثة 
من  خوفا  مرة،  من  اأكرث  لال�شتعمال  القابلة  البال�شتيكية  االأدوات 

حتولها لبيئة ناقلة للعدوى.
اجلدير بالذكر اأن احلظر املفرو�س على املواد البال�شتيكية 
يف  التنفيذ  حيز  �شيدخل  واحدة،  ملرة  ت�شتخدم  التي 
�شناعة  اأن  من  خماوف  و�شط  املقبل،  العام  اأوروبا 
التعبئة والتغليف ت�شتخدم الوباء للت�شدي لهذا احلظر، 

والرتويج خلطورة اإعادة ا�شتعمال تلك املنتجات.

كورونا ال ينتقل عبر المنتجات البالستيكية

عن  امل�شتجدات  اآخر  متابعة  على  احر�س 
املوقع  على  كوفيد-19،  مر�س  فا�شية 
ومن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  االإلكرتوين 
املحلية  العامة  ال�شحة  �شلطات  خالل 
عدوى  تزال  ال  حني  ويف  والوطنية.. 
كوفيد-19 متف�شية يف ال�شني ب�شكل اأ�شا�شي، 
اأخرى..  بلدان  يف  التف�شي  بوؤر  بع�س  فهناك 
بالعدوى  ي�شابون  الذين  االأفراد  ومعظم 
ولكن  ويتعافون،  خفيفة  باأعرا�س  ي�شعرون 
لدى  حدة  اأكرث  ب�شكل  تظهر  قد  االأعرا�س 
ب�شحتك  العناية  على  احر�س  غريهم.. 

وحماية االآخرين بوا�شطة التدابري التالية:
اغ�شل اليدين بانتظام 

وال�شابون  باملاء  يديك  تنظيف  اإن  ملاذا؟..  
يقتل  اأن  �شاأنه  من  كحويل  مبطهر  فركهما  اأو 

الفريو�شات التي قد تكون على يديك.
احر�س على ممار�شات النظافة التنف�شية

احر�س على تغطية الفم واالأنف بثني املرفق 
اأو مبنديل ورقي عند ال�شعال اأو العط�س، ثم 

يف  باإلقائه  فورًا  الورقي  املنديل  من  تخل�س 
مبطهر  يديك  ونظف  مغلقة،  مهمالت  �شلة 

كحويل اأو باملاء وال�شابون.
ال�شعال  عند  واالأنف  الفم  تغطية  ملاذا؟ 
اجلراثيم  انت�شار  متنع  والعط�س 
والفريو�شات. اأما اإذا غطيت فمك واأنفك بيدك 
اأثناء العط�س وال�شعال، فقد تنقل اجلراثيم 

اإىل كل ما تلم�شه من اأ�شياء واأ�شخا�س.
جتنب االقرتاب كثريا من النا�س

 3( واحد  مرت  عن  تقل  ال  مب�شافة  احتفظ 
اأو  ي�شعل  �شخ�س  اأي  وبني  بينك  اأقدام( 

يعط�س.
يعط�س،  اأو  ال�شخ�س  ي�شعل  عندما  ملاذا؟ 
تتناثر من اأنفه اأو فمه ُقطريات �شائلة �شغرية 
قد حتتوي على الفريو�س.. فاإذا كنت �شديد 
هذه  تتنف�س  اأن  ميكن  منه  االقرتاب 
الفريو�س  ذلك  يف  مبا  الُقطريات، 
امل�شبب ملر�س كوفيد-19 اإذا كان 

ال�شخ�س م�شاباً به. 

جتنب مل�س عينيك واأنفك وفمك
االأ�شطح  من  العديد  اليدين  تلم�س  ملاذا؟ 
وميكنها اأن تلتقط الفريو�شات.. واإذا تلوثت 
اليدان فاإنهما قد تنقالن الفريو�س اإىل العينني 
اأو االأنف اأو الفم.. وميكن للفريو�س اأن يدخل 
وي�شيبك  املنافذ  هذه  طريق  عن  اجل�شم 

باملر�س.
اإذا كنت تعاين من احلمى وال�شعال و�شعوبة 
التنف�س، اإلتم�س امل�شورة الطبية على الفور، 
فقد تكون م�شاباً بعدوى اجلهاز التنف�شي اأو 
قبل  وات�شل  اأخرى..  وخيمة  مر�شية  حالة 
الذهاب اإىل مقدم الرعاية واأخربه اأن كنت قد 

�شافرت اأو خالطت اأي م�شافرين موؤخرًا 
الرعاية  مبقدم  امل�شبق  ات�شالك  اإن  ملاذا؟ 
مرفق  اإىل  �شريعاً  بتوجيهك  له  �شي�شمح 
و�شي�شاعد  املنا�شب،  ال�شحية  الرعاية 
حمتمل  انت�شار  اأي  منع  على  اأي�شاً  ذلك 
كوفيد-19  ملر�س  امل�شبب  للفريو�س 

وغريه من الفريو�شات.

مقدمي  ن�شائح  واتبع  امل�شتجدات  تابع   
الرعاية ال�شحية

امل�شتجدات  اآخر  متابعة  على  احر�س    
الن�شائح  واتبع  كوفيد-19،  مر�س  ب�شاأن 
التي يقدمها لك مقدم الرعاية ال�شحية وتلك 
ال�شادرة عن �شلطات ال�شحة العامة املحلية 
اأ�شاليب  ب�شاأن  عملك  رب  عن  اأو  والوطنية 
حماية نف�شك واالآخرين من االإ�شابة بعدوى 

كوفيد-19.
والوطنية  املحلية  ال�شلطات  الأن  ملاذا؟   
لديها اأحدث املعلومات عما اإذا كانت عدوى 
منطقتك،  يف  بالفعل  انت�شرت  قد  كوفيد-19 
ب�شاأن  الن�شائح  تقدمي  على  االأقدر  وهي 
حلماية  فعله  منطقتك  يف  للنا�س  ينبغي  ما 

اأنف�شهم.
تدابري احلماية لالأ�شخا�س الذين يتواجدون 
اأو  يف مناطق تنت�شر فيها عدوى كوفيد-19 

زاروها موؤخرًا )خالل 14 يوماً االأخرية(
اأعاله.  املو�شحة  االإر�شادات  •اّتبع 

ولو  بالتوعك،  ت�شعر  بداأت  حال  •يف 
واحلمى  كال�شداع  خفيفة  باأعرا�س 
املنخف�شة الدرجة ))37.3 درجة مئوية اأو 
نف�شك  اعزل  االأنف،  يف  خفيف  ور�شح  اأكرث، 
واإذا  تتعافى متاما..  املنزل حتى  بالبقاء يف 
تطّلب االأمر اال�شتعانة ب�شخ�س ما الإح�شار 
ما حتتاج اإليه من لوازم اأو كنت م�شطرا اإىل 
قناعا  فارتد  مثال،  تاأكله  ما  ل�شراء  اخلروج 

لتجنب نقل العدوى اإىل اأ�شخا�س اآخرين.
االآخرين  ملخالطة  جتنبك  �شي�شمح  ملاذا؟ 
هذه  تعمل  باأن  الطبية  للمرافق  وزيارتك 
املرافق مبزيد من الفّعالية، و�شي�شاعدان على 
حمايتك اأنت واالآخرين من الفريو�س امل�شبب 

ملر�س كوفيد-19 و�شائر الفريو�شات.
ا�شاأل منظمة ال�شحة العاملية

امل�شافحة  اأجتنب  اأن  يجب  هل  �شوؤال:  
ب�شبب فريو�س كورونا امل�شتجد؟

التنف�شية  الفريو�شات  الأن  نعم،   : جواب 
العينني  ومل�س  بامل�شافحة  تنتقل  اأن  ميكن 

بالتلويح  التحية  تبادلوا  والفم..   واالأنف 
عن بعد اأو باالإمياءة اأو باالإنحناءة بدال من 

 امل�شافحة. 
حتى  �شخ�شا  اأحيي  اأن  ميكن  كيف  �شوؤال:  

اأتفادى اإ�شابتي بفريو�س كورونا  امل�شتجد؟
جواب:  لتجنب االإ�شابة مبر�س كوفيد-19، 
االأكرث اأمانا هو جتنب التالم�س  املبا�شر عند 
بالتلويح  االآمنة  التحية  وت�شمل  التحية.. 

واالإمياءة واالإنحناءة. 
يف  املطاطية  القفازات  ارتداء  هل  �شوؤال:  
االإ�شابة  منع  يف  فعال  العمومية  االأماكن 

 بعدوى فريو�س كورونا امل�شتجد؟
يديك  غ�شل  على  املواظبة  اإن  ال،  جواب:  
من  اأف�شل  حماية  لك  ي�شمن  العاريتني 
�شت�شمنه  مما  كوفيد-19  بعدوى   االإ�شابة 
املمكن  من  اإن  اإذ  املطاطية،  القفازات 
نف�شها،  القفازات  عرب  بالفريو�س   االإ�شابة 
فاإذا مل�شت وجهك ميكن اأن ينتقل الفريو�س 
 من القفازات اإىل وجهك وي�شيبك بالعدوى. 

تدابير الوقاية األساسية من )كوفيد-19( 
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تحذير.. الكمامات »األهلية« ال توفر الحماية من كورونا

منها  دعا مختصون بالشأن الصحي الى ضرورة متابعة صناعة الكمامات التي تنتج محليا ووضعها تحت الرقابة الصحية،  المنتج  فبعض 
ا من قطر فتحات النسيج في الكمامات 

ً
في معامل وورش اهلية قد ال توفر الحماية الكافية من الفيروس، بسبب أن قطر فيروس كورونا أقل سمك

الجراحية الزرقاء التي تقوم بإنتاجها معامل اخرى متخصصة، وبحسب تصريحات مترجمة الختصاصي األمراض المعدية بجامعة )فاندربيلت( 
)الدكتور وليام شافنر(، فإن “قناع الوجه الجراحي ال يحمي من فيروس كورونا الجديد”، مشيًرا إلى أنه “يمكن لقناع أكثر تخصًصا يعرف 
ا من القناع الجراحي، 

ً
باسم قناع التنفس “إن Respirator Mask N95( ”95( أن يحمي من فيروس كورونا الجديد، هذا القناع أكثر سمك

ولكن يجب ارتداؤه بطريقة معينة”. ويزيل القناع المذكور، نحو 95% من جميع ملوثات الهواء التي قطرها 0.3 ميكرون وأكبر.

بشير خزعل 

م�صورة �صحيَّة
به  تقوم  الذي  للكمامات  املحلي  لالنتاج  ميكن 
والعام  اخلا�ص  القطاع  من  متعددة  موؤ�ص�صات 
املواطن  امن  حماية  م�صتوى  اىل  يرتقي  ان 
ال�صحية  بال�صروط  االلتزام  خالل  من  ال�صحي 
املواد  ا�صتخدام  طبيعة  حول  امل�صورة  وتقدمي 
ا�صتخدام  وعدم  الكمامات،  �صناعة  يف  الداخلة 
االقم�صة واالن�صجة العادية التي قد ت�صمح مبرور 
ال  امل�صّنعني  بع�ص  واأن  ال�صيما  الفايرو�صات، 
كيفية  حول  والفنية  العلمية  الدراية  ميلكون 

الوقاية من الفايرو�صات.
 م�صنعون

بغداد،  يف  خياطة  ور�صة  �صاحب  ال�صراي،  رعد 
مع  بالتزامن  العراقية  امل�صانع  دعم  اإىل  دعا 
كورونا،  فريو�ص  ملكافحة  ال�صحية  االإجراءات 
االدارية واالعفاءات  الت�صهيالت  تقدمي  من خالل 

ال�صريبية.
ا�صتخدام  على  الطلب  تزايد  بعد  يقول:  اإذ 
بتحويل  قمت  الفريو�ص،  ملواجهة  الكمامات 
اىل خياطة  الرجالية  املالب�ص  ور�صتي من خياطة 
ا�صواق  من  االقم�صة  ا�صرتي  اإذ  الكمامات، 
البزازين يف منطقة ال�صورجة وهي اقم�صة خفيفة 
ثم  بخياطتها  ونقوم  الكمامات،  ب�صناعة  خا�صة 
طرحها اىل ال�صيدليات او املذاخر من خالل بع�ص 

املندوبني.
 وعن مدى مالءمة الكمامة من الناحية الطبية يف 
الكمامة ال  ان  املهم  ال�صراي:  بنّي  الفريو�ص،  �صد 
اية  عبور  متنع  الأنها  الفريو�صات  مبرور  ت�صمح 
يف  وا�صع  علم  اىل  حتتاج  ال  وهي  �صغرية،  مادة 
�صنعها  وميكن  ا�صتخدامها،  او  �صنعها  طريقة 
من  اف�صل  وهذا  �صخ�ص،  اي  قبل  من  بب�صاطة 

ا�صتريادها من اخلارج بالعملة ال�صعبة.
 

مواد اأوليَّة
الد�صدا�صة  خلياطة  ور�صة  �صاحب  حممد(  )اأبو 

من  جزءا  حّول  ال�صعب،  مدينة  يف  الرجالية 
ور�صته اىل ت�صنيع الكمامات، بعد ان زاد االقبال 
ان  واكد  املواطنني،  قبل  من  ا�صتخدامها  على 
ت�صنيع  يف  با�صتخدامها  يقوم  التي  االقم�صة 
الكمامات ي�صرتيها من اال�صواق املحلية من دون 
اأية دراية طبية مبدى مالءمتها او �صالحيتها من 
يقوم  التي  الكمامة  ان  مبينا:  ال�صحية.  الناحية 
ب�صناعتها ال ت�صمح مبرور اي �صيء �صوى الهواء.

 ت�صخري الطاقات
اعلنت  العراقية  واملعادن  ال�صناعة  وزارة 
وزارة  لدعم  كمامة  مليون   12 من  اأكرث  اإنتاج 
احلد  باإجراءات  االأخرى  والوزارات  ال�صحة 
يف  اكد،  الوزارة  يف  م�صدر  كورونا..  انت�صار  من 
معدالت  لزيادة  الوزارة  �صعي  �صابق،  ت�صريح 
الوزارة  ان  مبينا  املحلية.  احلاجة  ل�صد  االإنتاج 
قامت  بل  الكمامات،  الإنتاج  معمل  اأي  تفتتح  مل 
بت�صخري الطاقة االإنتاجية ملعامل ال�صركة العامة 
للن�صيج واجللود الإنتاج الكمامات. م�صريا اىل ان 
االألب�صة  الإنتاج  اأ�صا�صاً  خم�ص�صة  املعامل  هذه 
متتلكه  ملا  واجللدية  الن�صيجية  وامل�صتلزمات 
االإنتاج،  لهذا  الزمة  اإنتاج  وخطوط  مكائن  من 
املكائن  لبع�ص  التطوير  بع�ص  اإجراء  مع 
اخلياطة،  مكائن  اإىل  باالإ�صافة  وا�صتخدامها، 
ممكن  جزء  اأكرب  وتغطية  االإنتاج  كميات  لزيادة 
من احلاجة. كما اأو�صح اأنه مت تخ�صي�ص طائرة 
�صحن خا�صة من ال�صني اإىل بغداد لتجهيز املعامل 
متطورة،  اإنتاجية  وبخطوط  االأولية  باملواد 
احلاجة  ولتغطية  االإنتاج  م�صاعفة  لغر�ص 

املحلية ب�صكل كامل.
 مبادرة

بتوجيه  با�صرت  العراق  ملوانئ  العامة  ال�صركة 
مبا�صر من وزير النقل ت�صنيع الكمامات الطبية يف 
معمل خياطة ال�صركة، حتت اإ�صراف ال�صحة ل�صد 
واملذاخر  املحلية  االأ�صواق  يف  احلا�صل  النق�ص 

وال�صيدليات وتوزيعها بني املواطنني جمانا.

واو�صحت ادارة ال�صركة ان معمل املوانئ �صيوفر 
ومبوا�صفات  النا�ص  لعامة  جماناً  الكمامات  هذه 
باإ�صراف  �صناعتها  �صتكون  اإذ  اجلودة،  عالية 
فريق �صحي وبجهود كبرية من اأجل اال�صهامات 
الفاعلة يف االإنتاج ل�صد حاجة املواطنني. كما بينت 
احتياجات  لتلبية  جاهدة  ت�صعى  انها  ال�صركة 
ملواجهة  املواقف  بتوحيد  منها  اإمياناً  املواطنني 
املخاطر، وال�صعور العايل بامل�صوؤولية جتاه اأبناء 

الوطن.
 جهود وطنيَّة

اجلهود  ت�صاعفت  النجف  خياطة  معمل  يف 
اأعلن  اأن  بعد  حملية،  بجهود  الكمامات  ل�صناعة 
حمافظ النجف االأ�صرف، لوؤي اليا�صري، التعاقد 
�صمن  كمامة  مليون  لت�صنيع  اخلياطة  معمل  مع 
اإذ ينتج املعمل يوميا 40  معايري طبية م�صددة، 
األفاً اإىل 50 األف كمامة قابلة للزيادة، من اجل دعم 
املنتج الوطني و�صد النق�ص احلا�صل يف املحافظة 

من الكمامات خالل ازمة انت�صار الوباء.
 اإمكانيات

اأعلنت  املو�صل،  يف  اجلاهزة  االألب�صة  م�صنع  يف 
 )٣0( بطاقة  الكمامات  اإنتاج  ال�صناعة  وزارة 
املذاخر  جتهيز  لغر�ص  يومًيا  كمامة  األف 
باأ�صعار  االأ�صواق  يف  وطرحها  وامل�صت�صفيات، 
رخي�صة قيا�ًصا باأ�صعار البيع يف ال�صيدليات التي 
قامت برفع االأ�صعار بعد تف�صي فريو�ص كورونا، 
باعتبار اأن هذه الكّمامات واحدة من طرق الوقاية 
االإمكانية  توفر  مع  خ�صو�صا  الفريو�ص،  من 
اإطار  يف  القادمة،  الفرتة  خالل  االإنتاج  لزيادة 
الطبية  امل�صتلزمات  لتاأمني خمتلف  ال�صعي اجلاد 
اإذ  االخرى،  املحافظات  وعموم  نينوى  ملحافظة 
االأخرى،  ال�صركة  م�صانع  لدى  اإمكانية  تتوفر 
الرجالية  االألب�صة  وم�صنع  القطنية  كم�صنع 
الطبية  امل�صتلزمات  الإنتاج  االأ�صرف  النجف  يف 

املختلفة، ومنها الكمامات.
 

خطوط اإنتاجيَّة
مرت�صى  واملعادن،  ال�صناعة  وزارة  اإعالم  مدير 
يف  م�صتمرة  الوزارة  “معامل  اإنَّ  قال:  ال�صايف، 
ال�صغرية  القطاعات  مب�صاركة  الكمامات  اإنتاج 
من  وغريها  املعقمات  انتاج  وكذلك  واملتو�صطة، 
اليوميَّة.  حياته  يف  املواطن  تخدم  التي  املواد 
ة  ال�صحَّ ال�صناعة جهزت وزارتي  اأن  م�صريًا اىل: 
كمامة  ماليني   ٣ من  باأكرث  واملهجرين  والهجرة 

عرب معاملها املنت�صرة يف اأغلب املحافظات”.
خطوٍط  جللب  تخطط  “الوزارة  اأنَّ  واأ�صاف 
من  املزيد  الإنتاج  ممكٍن  وقٍت  باأ�صرع  اإنتاجيَّة 
مل  وامل�صانع  املعامل  ان  خ�صو�صا  الكمامات”، 

تكن م�صتعدة الإنتاج الكمامات عند بدء االأزمة.
على  م�صيطرة  ال�صحة  “وزارة  اأنَّ  اىل  واأ�صار 
وزارة  من  تنتج  التي  الكميات  خالل  من  الو�صع 
ال�صناعة”، مبيناً اأنَّ “الوزارة تاأخذ اأوامرها من 
بالكمامات  ال�صحة  وزارة  بتزويد  االأزمة  خلية 

واملعقمات” .
االأ�صواق  يف  املوجود  “ال�صح  اأنَّ  ال�صايف  وبني 
من  املواطنني  حذر  ب�صبب  ياأتي  الكمامات  من 
قبل  من  اال�صتغالل  عمليات  عن  ف�صاًل  الفريو�ص، 

بع�ص املذاخر واأ�صحاب ال�صيدليات”.

اإعادة هيكلة
ع�صو جلنة االقت�صاد واال�صتثمار النيابيَّة، حامد 
اىل  حتتاُج  احلالية  املرحلة  “اأنَّ  بني:  املو�صوي، 
اإعادة هيكلة ال�صناعة املحليَّة، من خالل تطبيق 
قانون حماية املنتج ب�صكٍل كامٍل، وتقدمي قرو�ٍص 
وتوفري حوافز للم�صتثمرين االأجانب”. م�صريًا اىل 
“يف حال طبقت هذه االأمور ي�صتطيُع العراق  اأنه 
وله  قادٍر  اقت�صاد  وبناء  البطالة،  على  الق�صاء 

�صناعة حمليَّة كبرية”.
من  يتحرر  بداأ  العراق  “ان  بالقول:  واأ�صاف 
النفط  معادلة  على  بقاءه  اأرادْت  التي  االأجندات 
هذه  تتغري  لكي  االأوان  واآَن  ال�صلع،  مقابل 

التي  االأحداث  ولوال   ،2020 العام  بعد  املعادلة 
تفعيٌل  هناك  لكان  ال�صابقة  الفرتة  يف  بالبلد  ْت  مرَّ

للمعامل بال�صراكة مع عدٍد من الدول”.
وك�صف عن “وجود اإرادة م�صرتكة بني احلكومة 
العراقية واحلكومة ال�صينيَّة للنهو�ص باالقت�صاد 
الوقت  ويف  ال�صناعة،  تطوير  خالل  من  العراقي 
ة  اقت�صاديَّ جدوى  ذات  �صراكات  بناء  نف�صه 
للعراق  كبرية  فر�ٍص  “وجود  موؤكدًا  للعراق”، 
للمنتجات  م�صدٍر  اىل  م�صتورٍد  من  يتحول  الأْن 

الزراعيَّة، الأن لديه خزينا من املياه اجلوفيَّة” .
لديها  كانت  “احلكومة  اأنَّ  اىل  املو�صوي  ولفت 
اأطلقت  اإذ  ال�صغرية،  ال�صناعة  لت�صجيع  اإرادة 
التظاهرات  ب�صبب  ولكْن  للم�صاريع،  قرو�صاً 

امل�صي  “�صرورة  موؤكدًا  ذلك”،  تعطل  والوباء 
توفري  مع  حمافظة،  كل  يف  �صناعيَّة  مدن  ببناء 
االأرا�صي املخ�ص�صة لها، ال �صيما اأنَّ اأي م�صروع 
فيه جدوى �صيجد اأموااًل �صواء كانت قرو�صاً من 

امل�صارف اأو تخ�صي�صات من احلكومة”.
ة  اال�صتثماريَّ “اخلارطة  اأنَّ  اىل  واأ�صار 
�صنفت العــــراق من اأف�صل الدول التي 
واعدة”.  ة  ا�صتثماريَّ بيئة  فيها  توجد 
قانون  تطبيق  “�صرورة  على  م�صددًا 
كامل،  ب�صكٍل  املحلي  املنتج  حماية 
ليت�صنى  الفرتة  هذه  يف  خا�صة 
يف  بدورها  القيام  املحليَّة  لل�صناعات 

توفري ما حتتاج اليه ال�صوق”.

          عدنان أبوزيد 

كانت  إذا  ما  القول  ألوانه،  السابق  من 
االجتماعي،  التواصل  شركات  محاوالت 
مثل  البحث  ومحركات  فيسبوك،  السيما 
Google، ستنجح في التغلب على األخبار 
التقليل  في  كبير  بشكل  تؤثر  أو  المزيفة، 
القصص  ان  سيما  ال  الهائل،  تدفقها  من 
المخابرات  أجهزة  بيد   

ً
أداة باتت  المفبركة 

عن  فضال  الرقمية،  والجيوش  العالمية، 
ورجال  الكتاب  لبعض  وسيلة  كونها 
لة 

ّ
الصحافة لكسب المال، والوسيلة المفض

لألنظمة السياسية بالتأثير في الرأي العام.
كندي  }هارفد  معهد  نشره  تقرير  ويفيد 
حتى  أنه  المتحدة،  الواليات  في  اسكول{ 
األميركيون  فيها  يعرف  التي  الحاالت  في 
التشويش حول  المزيفة تسّبب  أن األخبار 
القضايا واألحداث الحالية، فإنهم يواصلون 
مصالح  هناك  ان  يعني  ما  معها،  التعامل 
أجراها  دراسة  تشير  بينما  نشرها،  في 
عن  بالكشف  المختص   Poynter معهد 
 23 أن  الى  وارشفتها  المزيفة  اإلخباريات 
المتحدة  الواليات  في  البالغين  من  بالمئة 
يعترفون بأنهم شاركوا في صناعة او نشر 

أخبار مزيفة، عن قصد، أو من دونه.

ان  ميكن  م�صطلح  املزيفة{  }االأخبار 
معلومات  وفربكة  الق�ص�ص  �صناعة  يعني 
دول  اأغلب  ويف  الغاية،  بح�صب  االأحداث، 
يزداد  املنتحلة  االأخبار  تاأليف  فاإن  العامل، 
ال�صيا�صية  واالأزمات  االنتخابات،  موا�صم  يف 
مقاالت،  اأو  اأخبار  �صكل  على  واالقت�صادية، 
واخبار  الفيديو،  مقاطع  اىل  ذلك  وجتاوَز 
م�صورة، وجنحت االأخبار امللفقة يف الو�صول 
اىل غرف �صناعة االخبار املهنية، واىل مراكز 
القرار، ويف الكثري من احلاالت، ويربك الزيف، 
عليها  يتوّجب  التي  العاملية  االعالم  وكاالت 

وفق   على  اخبارها،  م�صدر  يف  اكرث  التدقيق 
معهد Poynter  الذي ين�صح بتعاون عاملي 
االأخبار  غرف  بني  الزائفة  االأخبار  ملحاربة 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ومن�صات 
اإطالقها  ومنظمة البحث عن احلقائق التي مت 

يف ايلول 2016.

ِعلم االأخبار املزيفة
كلية  من  الزر،  ديفيد  الربوفي�صور،  يك�صف 
م�صيغان يف  واالإن�صانية يف  االجتماعية  العلوم 
اأي�صا،  مقاالت  كاتب  وهو  املتحدة،  الواليات 
على  ال�صوء  ت�صلط  املزيفة  االأخبار  اأن  عن 
ه�صا�صة امل�صدات املوؤ�ص�صاتية اأمام املعلومات 
ب�صعف  معرتفا  االإنرتنت،  ع�صر  يف  اخلاطئة 
التالعب  اأمام  واملجتمع  واملوؤ�ص�صات  االأفراد 
نظام  اىل  داعيا  لها،  امل�صدرة  قبل اجلهات  من 
جديد لالأمن االإعالمي، ال�صيما الرقمي، وتطوير 
ل�صيد  الكمبيوتر  وعلوم  االجتماعية  البحوث 

مبكر لالأخبار املزيفة.
توجيه  يف  املزيفة  االخبار  تاأثري  ويتجاوز 
االحداث، اىل كونها ت�صكل تهديدا للدميقراطية، 
لتكبيل  رقابية،  وجهات  الأنظمة  وحّجة 
وحرية  الن�صر  وحقوق  ال�صحافية  احلريات 

الراأي حتت ذريعة، حماربة الزيف يف الن�صر.
 

ماذا عن العراق؟
ان  حديثه  يف  ال�صعدي  جنان  الكاتب  يرى 
ويف  العامل،  دول  من  الكثري  يف  يعاين  »االإعالم 
�صواء  الت�صيي�ص،  من  النامية،  الدول  مقدمتها 
العراق  ويف  املعار�صة،  اأو  احلاكمة  لل�صلطات 
م�صحوبة  بو�صوح  االإ�صكالية  هذه  تربز 
مب�صكلة �صعف التمويل، منعك�صة على االإعالم 
الرباءة  اجلميع  ادعاء  من  الرغم  على  احلر، 
الزائفة  املعلومات  ن�صر  ذلك  �صّهل  وقد  منها، 

املوؤدجلة«.
ويتابع: »املجتمع اليزال غري م�صتوعب لالأطر 
ان  بعد  للدميقراطية،  ال�صحيحة  العلمية 
مركزي  حكومي  اإعالم  بودقة  من  انطلق 
اأو  منهجية  دون  منفلت  اعالم  اإىل  مقيد 
ما يطرح  �صلبي يف  ب�صكل  اأّثر  �صوابط، وهذا 
االإعالم من زيف من قبل جهات غري مهنية  يف 
حر  اعالم  اإدارة  على  قادرة  وغري 

م�صتقل يهمه اخلرب ال�صحيح«.
ال�صحافة التقليدية

ندرة  التقليدية،  ال�صحافة  ل�صالح  ُيح�صب  ما 
بينما  املحتوى،  وجودة  امللّفقة،  االأخبار 
ال�صحافة الرقمية، واأخبار املوبايل والتوا�صل 
الذي  والتدلي�ص،  بالزيف  تعّج  االجتماعي، 
عن  تعجز  له،  اجّتاه  ال  اأميبي،  ب�صكل  يتكاثر 
اخلوارزمية،  والتطبيقات  التقنيات  جلمه، 

ومهارات الذكاء اال�صطناعي.
االجتماعي،  والتفاعل  العالقات  تعزيز  اإن 
واحل�صول على املعلومة اللحظية املتدفقة من 
رقيب،  اأو  ح�صيب  وال  �صيطرة،  بوابات  دون 
اجناز مهم، لكن اآثارها ال�صلبية باتت فادحة، 
عرب �صال�صل من ال�صائعات املمنهجة، ومن ذلك 
الدولية ر�صدت 800 ر�صالة  العفو  ان منظمة 
م�صيئة موجهة اىل ن�صاء معروفات، يف العامل، 
االأمريكي،  الكونغر�ص  يف  ع�صوة  ذلك  يف  مبا 

ونائبة يف اململكة املتحدة. 

العام  االأوروبي  االحتاد  بيانات  واأظهرت 
2017، اأن 70 باملئة من تعليقات الكراهية غري 
يف  يحدث  ما  لكن  عنها،  االإبالغ  مت  القانونية، 
العامل الثالث، ال�صيما العراق والدول العربية، 
اأفظع من ذلك بكثري، بينما و�صائل الردع اأقل، 

مقارنة بو�صائل الغرب يف الدفاع الرقمي.
 

ملاذا الكذب؟
ُيرجع،  اجلابري،  واثق  ال�صيا�صي،  املحلل 
الكاذبة  االخبار  انت�صار  �صحفي،  حديث  يف 
النظام  ممار�صة  �صوء  »اأولهما  ل�صببني، 
النخب  بع�ص  من  ال�صيما  الدميقراطي، 
ف�صل  مبداأ  على  ترتكز  مل  التي  ال�صيا�صية 
العتبار  الكايف  الدور  تعطي  لكي  ال�صلطات 

االعالم �صلطة رابعة«.
وي�صيف: »ال�صبب الثاين هو يف حتول و�صائل 
كاأدوات  الرقمي  واالإعالم  التكنولوجيا 
ح�صاب  على  معينة  اأهداف  ومترير  للت�صليل، 

من  وا�صعا  طيفا  جعل  ما  وهذا  احلقيقة، 
االأدهى  بل  الكاذبة،  باالأخبار  يتاأثر  اجلمهور 
من  موقفا  يتخذون  ال  ال�صيا�صيني  بع�ص  ان 
انها كاذبة  الكاذبة، ومنهم من يعرف  االخبار 
منها  يجعل  او  عليها  بالرد  يتفاعل  ذلك  ومع 

منطلقا لت�صقيط اخل�صم«. 
والكاتب،  النفطي  واخلبري  املهند�ص  ويقول 
ان  �صحفي:  حديث  يف  اإبراهيم،  زكي  حممد 
من »اأهم و�صائل احلرب الناعمة يف النزاعات 
فعال  �صالح  فهي  ال�صائعات،  هي  الدولية 

الإ�صعاف اخل�صم وحتطيم معنوياته«.
العام  منذ  العراق  »خ�صع  اإبراهيم:  ح  ويو�صِ
و�صائل  تلقفتها  اأكاذيب،  من  وابل  اإىل   200٣
االإعالم و�صبكات التوا�صل االجتماعي ل�صببني 
– داخلية  معادية  رغبة جهات  االأول  مهمني، 
وخارجية – يف اإرباك الو�صع االأمني، والثاين 
فالف�صائح  فيها،  االإثارة  عن�صر  لوجود 

ت�صتهوي القارئ العادي وجتلب انتباهه«.

ويوؤكد اإبراهيم ان »ال معايري للتاأكد من �صحة 
املعلومة، عدا اأن الكثريين ال يعنيهم مثل هذا 
االأمر، وال حل اإال بقيام ال�صلطات ب�صن قوانني 
�صارمة ملالحقة مروجي ال�صائعات على مواقع 
العقوبات  واإنزال  االجتماعي،  التوا�صل 
الرادعة بهم، ومثل هذه التقنيات متاحة حالياً 
ال�صعودية،  مثل  خمتلفة  دول  يف  بها  ومعمول 
�صيا�صية  تبعات  من  يخلو  ال  املو�صوع  اأن  اإال 
واأيديولوجية«. ويذّكر اإبراهيم »ببع�ص الدول 
العامل  مع  حقيقية  مواجهات  تخو�ص  التي 
يهددها  الذي  اخلطر  اأدركت  والتي  اخلارجي 
التوا�صل  ومواقع  الف�صائية  القنوات  من 

فقامت بحجبها عن العموم مثل اإيران«.
 مت�صائال: »هل يتعار�ص هذا ال�صلوك مع حق 
االإن�صان يف االطالع على املعلومات وتداولها؟ 
اإىل  بحاجة  االإن�صان  حقوق  منظومة  اأن  اأعتقد 
املجتمعي  فال�صلم  واالآخر،  احلني  بني  تعديل 
اأهم واأخطر من اأي �صيء اآخر، واإذا ما تعّر�ص 
لالنهيار يف بلد ما، فاإن مردوداته وخيمة جدًا«.

 
الخوارزميات

اخلوارزميات،  �صركات  اّن  ينكر  اأحد  ال 
لي�صت بعيدة عن االتهامات بغ�ّصها النظر 
املاليني  يتابعها  التي  الزائفة  االخبار  عن 
من املتابعني، فهي تف�ّصل ار�صدتها املالية، 
واالإن�صانية،  االأخالقية  املكا�صب  على 
الفرد  اخذ  لو  عظيماً،  اأمرًا  �صيكون  لكن 
االأخالقية  ال�صلوكيات  االعتبار،  نظر  يف 
واالإن�صانية يف التعامل مع اآالت التوا�صل 
نفع  ذا  االأمر  �صيكون  كما  اجلديدة. 
اىل  حتولنا  وقد  اأنف�صنا  جند  حني  عظيم، 
وتعزز  الثقة  تدمي  اجتماعية{  }كائنات 
وان  االفرتا�صي،  الرتا�صل  عرب  ال�صدق 
قلبا  نحن،  كما  االخرين،  اىل  اأنف�صنا  نقّدم 
�صخ�صية  االختباء خلف  وقالبا، من دون 
افرتا�صية غام�صة، اأو وهمية.. ثمة حاجة 
يرفد  اىل تعزيز حمتوى توا�صلي عراقي، 
على  بينما  ال�صحيحة،  باملعلومة  املتابع 
اجلهات املعنية ايجاد اآلية مراقبة حديثة 
ال�صوداء  الثقوب  تغلق  اأوروبا،  يف  كما 
لكنها  والتزييف،  الكذب  منها  يت�صلل  التي 

ال تتجاوز على حرية الراأي.

العالم يفشل بحجب األخبار الكاذبة في اإلعالم والتواصل الرقمي
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�صيغ ولوائح

التمييز  حمكمة  رئي�س  ال�صيد 
االحتادية املحرتم

االأحوال  حمكمة  قا�صي  بوا�صطة 
اجلديدة  بغداد  يف  ال�صخ�صية 

املحرتم
املحامي:  /اأ. ت. ن.. وكيله  املميز 

ذ. ز. و.
املميز عليه/ �س. ر. ز.

جهة التمييز.....
ومبوجب   ،2017/7/2 تاريخ  يف 
املرقمة  الدعوى  ا�صبارة 
حمكمة  اأ�صدرت   ،)..../....(
بغداد  يف  ال�صخ�صية  االأحوال 
اجلديدة قرارا يق�صي بدفع موكلي 
لزوجته  وم�صتمرة  ما�صية  نفقة 
ونفقتها  ذمته  على  زالت  ما  التي 
القرار  كان  وملا  البنته،  م�صتمرة 

بادرت  لذا  موكلي،  بحق  جمحفا 
القانونية،  املدة  �صمن  بالتمييز 

للأ�صباب االآتية:
بالبينة  املحكمة  تاأخذ  مل   -1
عليه/  املدعي  قبل  من  املقدمة 
امل�صاهدة  على  بنيت  والتي  املميز، 
بالعني، ورجحت البينة ال�صخ�صية 
قبل  من  املقدمة  ال�صهود  و�صهادة 
املميز عليها/ املدعية، املبنية على 
اأ�صباب  املحكمة  تبني  ومل  ال�صمع، 
 ٦٤ املادة  يف  وجاء  الرتجيح،  هذا 
انه  االإثبات،  قانون  من   2 على 
االإفادات  يف  تناق�س  هناك  كان  اإذا 
من  ومانع  الدفع  �صماع  من  مانع 
ا�صتمرت  ذلك  الدعوى، ومع  �صماع 

املحكمة بالدعوى.
يطرد  مل  املميز  موكلي  اإن   -2

من  زوجته  املدعية  عليها  املميز 
بدون  خرجت  واإمنا  الزوجية،  دار 
املطالبات  من  بالرغم  �صرعي،  عذر 
لدار  بعودتها  الزوج  من  املتكررة 
املميز  موكلي  واإن  الزوجية.. 
وقد  الزوجية،  باحلياة  متم�صك 
اأقام دعوى مطاوعة بحق زوجته، 
البحث  قبل  من  واملنظورة 
وهي  املرقمة.....،  االجتماعي، 
مت�صك  على  تدل  قانونية  قرينة 
موكلي بالعلقة الزوجية، وحر�صه 
عليها وا�صتعداده للإنفاق عليها عند 
عودتها لدار الزوجية.. واإن املميز 
واإمنا  البيت،  من  زوجته  يطرد  مل 

ذهبت مع اأهلها مبح�س اإرادتها.
م�صادقة  املحكمة  يف  جاء  لقد   -3
والدخول،  الزوجية  على  الطرفني 

فاإن  قائمة،  الزوجية  لكون  ونظرا 
للزوجة  تكون  احلالة  بهذه  النفقة 
وال  وقانونا،  �صرعا  الزوج  على 
العلقة  اأثناء  النفقة  تقدير  يجوز 

الزوجية، لكن جتوز للمطلقة. 
يحدد  الذي  الق�صائي  اخلبري  وان 
اأجرة احل�صانة مهمته فنية ولي�صت 
هذا  جتاهلت  املحكمة  لكن  قانونية 
على  املحكمة  توافق  ومل  االأمر.. 
توحيد  عليه  املدعى  وكيل  طلب 
فيها  ح�صلنا  التي  املطاوعة  دعوى 
وجودها  برغم  وتاريخ،  رقم  على 
لوحدة  وذلك  والنفقة،  البحث  يف 
وهذا  عليه،  واملدعى  املدعى 

جمحف بحق موكلي.
٤- ان املحكمة اأدرجت راتب موكلي 
جملة دون بيان �صايف ما يت�صلمه ، 

ودون بيان مقدار اال�صتقطاعات.
�صري  اأثناء  ذكرت  اأمور  وهنالك 
املرافعة غري �صحيحة، اإذ ان موكلي 
النور،  �صيدلية  يف  عامل  يكن  مل 
ولكن كان يراجع ال�صيدلية ل�صراء 
دواء الأخته امل�صابة بال�صرع واأمه 
العاجزة.. وان النفقة التي فر�صتها 
مع  موكلي  �صد  املو�صوع  حمكمة 
ا�صتغرقت  قد  احل�صانة  اأجرة 
مقدار راتبه، ذلك الأن راتبه املثبت 
مل يتجاوز 200000 األف دينار، يف 
حني اأن مقدار النفقة 250000 األف 
دينار، مع مليون ومئتني األف دينار 
املحكمة  تراِع  ومل  ما�صية،  كنفقة 
�صيما  راتبه،  من  اال�صتقطاع  مقدار 
اأن  يجب  تقديرها  عند  النفقة  واأن 
يجب  كما  املعقول.  بالقدر  تقدر 

غري  للك�صب  �صببا  تكون  ال  اأن 
على  تقديرها  يجري  بل  امل�صروع، 
وفق ما هو متعارف بني النا�س، مع 
تقدير احلالة االجتماعية والثقافية 
مع  الطرفني..  لكل  واالقت�صادية 
العلم اأن املدعية ت�صكن دار والدتها، 
االإيجار  بدل  بدفع  مكلفة  وغري 
مت  اإذن  فكيف  ال�صكن،  اأجرة  عن 
مع  العالية،  النفقة  هذه  تخ�صي�س 

اأجرة بالقرار املميز.
الطلبات :

وتدقيقها  اال�صبارة  جلب 
متييزا ثم نق�س القرار، واإعادة 
املحكمة،  اإىل  الدعوى  ا�صبارة 

الإتباع ما ترونه منا�صبا.
املميز: ا. ت. ن.

وكيله املحامي: ذ. ز. و.

الئحة تمييزية في دعوى النفقة

اأوال: كيفية توجيه االإنذار يف دعوى التخلية ا�صتنادا 
الأحكام املادة 17، الفقرة 1 من قانون اإيجار العقار 

)لعدم دفع االأجرة(.
- االنذار:

جهة االإنذار.........
�صبق لك اأن ا�صتاأجرت من موكلي ....... العقار املرقم 
الف  مقداره..........  �صهري  ايجار  مببلغ   ......
دينار، ومبا انك مل ت�صدد ملوكلي بدل االإيجار للعقار 
املذكور اعله للق�صط االخري من �صهر ...../ /201٦، 
وقد م�صت 7 اأيام من تاريخ ا�صتحقاق الدفع.. عليه 
مبراجعة  �صيميل  عدل  كاتب  ال�صيد  بوا�صطة  اأنذرك 
اعله،  املذكور  االيجار  بدل  ت�صديد  بغية  موكلي 
وبخلفه �صوف ا�صطر الإقامة الدعاوى بحقك جزاًء 
مو�صوع  العقار  وتخلية  والتاأخري،  االمتناع  لهذا 
االإنذار، وت�صليمه اىل موكلي خاليا من ال�صواغل خلل 

8 اأيام من تاريخ تبلغك باالإنذار.
املنذر.............

وكيله املحامي / ن�صوان با�صتةكي
مبوجب الوكالة املرقمة ........ كاتب عدل �صيميل

متطلبات االنذار:
1- �صند ملكية العقار.

2- وكالة خمولة بتوجيه االإنذارات.
 + عراقية  )جن�صية  العقار  �صاحب  م�صتم�صكات   -3

هوية احوال مدنية + بطاقة ال�صكن(.

امللحظات املهمة:
1- يجب تقدمي االإنذار للتبليغ بعد اليوم ال�صابع من 

بداية ال�صهر.
املحامي  تخويل  على  الوكالة  حتتوي  اأن  يجب   -2

)له حق توجيه االنذارات(.
خلل  املوؤجر  مبراجعة  امل�صتاأجر  تنبيه  يجب   -3

مدة 8 ايام كما مو�صح يف االنذار.
٤- تكون اقامة الدعوى اإذا مل يدفع امل�صتاأجر الق�صط 
خللة 15 يوما ا�صتنادا الأحكام املادة 17، الفقرة 1 

من قانون اإيجار العقار.

برغم  امل�صتاأجر  قبل  من  االأجرة  دفع  لعدم  ثانيا: 
مرور 8 اأيام من تبليغه باالإنذار، ومرور 15 يوما من 
التخلية،  دعوى  اإقامة  جتب  لذا  ا�صتحقاقه،  تاريخ 

وذلك لعدم دفع االأجرة. 

كتابة العري�صة:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ال�صيد قا�صي حمكمة البداءة .......املحرتم
املدعى: ........./........../ وكيله املحامي ن�صوان 

با�صتةكي
املدعى عليه : امل�صتاأجر / ......./........

وجه الدعوى:
اإن املدعى عليه هو �صاغل العقار العائد اىل موكلي، 
�صفهي  اإيجار  ببدل  ت�صعني  م39  واملرقم....../ 
ت�صديده  ولعدم  �صهريا،  مقداره.....دينار  �صهري 
اإليه،  امل�صري  باالإنذار  تبليغه  برغم  االإيجار  بدالت 
واملرقم ..... يف ...... بوا�صطة كاتب عدل �صيميل، لذا 
فقد اأقام موكلي �صده هذه الدعوى يطلب فيها دعوة 
املدعى عليه للمرافعة، وعنها اإ�صدار احلكم باإلزامه 
بتخلية العقار، وت�صليمه خاليا من ال�صواغل ملوكلنا، 
واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صومات  كل  وحتميله 

املحامات.
مع فائق التقدير واالحرتام...

و�صائل االإثبات:
�صائر البيانات القانونية

املدعى
ن�صوان با�صتةكي

مبوجب الوكالة املرقمة .....كاتب عدل .......

متطلبات اإقامة الدعوى:
1- عري�صة+ طابع حمامات.

2- االإنذار امل�صري.
3- �صند ملكية العقار، اأي الطابو.

٤- وكالة م�صورة.
5- فايل، وتقدم اإىل القا�صي االأول.

دعوى التخلية لعدم دفع األجرة
االحوال  حمكمة  قا�صي  ال�صيد 

ال�صخ�صية يف ) ...... ( املحرتم

املدعي: ا�صم الزوج..  عنوانها: 
م... ز... د... 

1/ املدعى عليها/ عليهم.
2/ والد الزوجة الإكمال 

اخل�صومة.. ا�صم الزوجة... 
عنوانه:      م... ز... د...

جهة الدعوى ...

الداخل  زوجتي  عليه  املدعى  اإن 
الزواج  عقد  مبوجب  �صرعا  بها 
الدين   رجل  اأمام  اخلارجي 
على   )  .....  ( بتاريخ  )ا�صمه( 
مليني  خم�صهة  معجله  املهرين 
مليني  خم�صة  وموؤجله  دينار، 
املطالبة  عند  ي�صتحق  دينار 
االجلني،  اقرب  عند  اأو  واملي�صرة 
 ( و   )  .....  ( ال�صهود  وبح�صور 

.) .....
املوقرة  حمكمتكم  من  اطلب  عليه 

للمرافعة  عليه  املدعى  دعوة 
عري�صة  من  بن�صخة  تبليغه  بعد 
الدعوى واحلكم بت�صديق الزواج 
اخلارجي، وحتميله كافة الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
                            مع ال�صكر والتقدير 

 
                                      املدعي : ا�صم الزوج 

                                                  وكيلها املحامي : ا�صمك
                                                  مبوجب الوكالة املرفقة

تصديق الزواج الخارجي  

ال�صيد قا�صي حمكمة جنح ... املحرتم 
ال�صيد نائب املدعي العام املحرتم 

حتية طيبة 

                           م/ الئحة دفاعية جوابية 
اأحال ال�صيد قا�صي حمكمة حتقيق .... موكلي املتهم 
الإجراء  املوقرة  حمكمتكم  اىل  مكفًل  الفلين(  )فلن 
املادة  احكام  وفق  موجزة  غري  بدعوى  حماكمته 
االحالة  قرار  مبوجب  �صخ�صية،  احوال   10/5

املرقم... واملوؤرخ يف ... 
عليه ات�صرف يف ان اقدم دفوعي امام حمكمتكم وفق 

االآتي:
يف  جاهًل  كان  الفلين(  )فلن  املتهم  موكلي  ان   -1
الزواج  واقعة  اجرى  حينما  والتعليمات  القانون 

خارج املحكمة. 
قبل  من  تعد  موكلي  اىل  املن�صوبة  التهمة  ان   -2

اجلرائم غري العمدية والتي ال يوجد فيها اي ق�صد 
جرمي.

�صكنة  من  العمر  مقتبل  يف  �صاب  هو  موكلي  ان   -3
حمكوم  وغري  ال�صكن  عنوان  ومعلوم  املحافظة... 

�صابقاً وح�صن ال�صرية وال�صمعة.
عدالة  تراها  اخرى  والأ�صباب  اال�صباب،  لهذه 
موكلي  عن  االفراج  اطلب  املوقرة،  حمكمتكم 
واخلء �صبيله وفق احكام املادة 182/ج ا�صولية، 
وذلك لعدم كفاية االدلة امل�صتح�صلة �صده، ولعدم 
توافر الق�صد اجلنائي، وان راأت املحكمة غري ذلك، 
فاإين األتم�س اجلانب االن�صاين واالبوي ومبداأ العدالة 
ملا  االدنى  احلد  اىل  العقوبة  تخفيف  يف  للمحكمة 

ذكرته من ا�صباب �صلفاً.
            هذا وملحكمتكم املوقرة �صائب القرار

 املحامي:

الئحة دفاعية جوابية

تطليق  وبعد  ال�صخ�صية،  االأحوال  حماكم  يف  تقام  الدعوى  هذه 
الطلق  حاالت  من  الكثري  ان  نعرف  ومثلما  لزوجته،  الزوج 
بالطلق الن  ال�صرعي والقانوين  فيها متع�صفا بحقه  الزوج  يكون 
)الع�صمة( بيده، ويطلق زوجته بدون علمها برغم مت�صك الزوجة 
باحلياة الزوجية او عدم وجود �صبب للطلق اأو يتلفظ ب�صيغة 
الطلق اأمام القا�صي قبل ان جتري املحكمة حتقيقاتها او الن�صح 

للطرفني.
وحتى لو قال الزوج اين م�صتعد الإعطائها كل حقوقها عند تطليقها، 
حقوقها،  يعطها  مل  اأو  املوؤجل  املهر  يدفع  مل  الطلق  بعد  ولكن 
واإذا  حلقوقها،  �صامن  فالقانون  تذهب،  لن  الزوجة  حقوق  فهنا 
الذهاب  العقد على املذهب اجلعفري، فل دعوى، بل جمرد  كان 
اإىل دائرة التنفيذ، وتنفيذ املهر على الزوج بدون دعوى، الن يف 
كان  اإذا  اأما  واملي�صرة(.  الطلب  )حني  يكون  اجلعفري  املذهب 

العقد على املذهب احلنفي، فتكون كاالآتي:
- ن�صخة من قرار الطلق.

- الئحة الدعوى.
املرفقات:

- ن�صخة م�صدقة من عقد الزواج.
- ن�صخة م�صدقة من قرار الطلق.

- ن�صخة من الوكالة.
- �صائر البيانات القانونية.

دعوى المطالبة بالمهر 
ال�صيد رئي�س حمكمة التمييز االحتادية املحرتمالمؤجل

بوا�صطة ال�صيد قا�صي حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف 
.......املحرتم

املييز عليه / �س ك م / وكيله املحامي
املييز عليها / �س ع ح

جهة التمييز :
بتاريخ /  /   /    اأ�صدرت حمكمة االحوال ال�صخ�صية 
قرارها يف الدعوى املرقمة / �س / 201٤ قرارا يق�صي 

برد دعوة موكلي بخ�صو�س اإ�صقاط احل�صانة من املميز 
عليها، و�صم ح�صانة الطفل )حممد( اىل والده املميز 
لكونها غري موؤهلة لرتبيته، وملا كان هذا القرار ما�صا 

بحقوق موكلي، بادرت اىل متييزه خلل املدة القانونية 
للأ�صباب االآتية:

وح�صانة  لرعاية  واالأ�صلح  االقدر  هو  موكلي  اإن  اأوال: 
وتوجد  اال�صتغلل،  وجه  على  دارا  ميلك  كونه  الطفل 
االلعاب  كل  فيها  مهيئة  )حممد(  للطفل  خا�صة  غرفة 
واالحتياجات، ومن جانب اخر، فاإن املميز عليها تعي�س 

مع اهلها ولديها ا�صقاء متزوجون، والبيت ال يت�صع لهم.
اجلنح  حمكمة  قرار  على  اي�صا  املحكمة  اطلعت  ثانيا: 
اخلا�س بقيام والد املميز عليها ب�صرب الطفل، وقد �صدر 

حكم عليه بالغرامة وقد �صدق قانونا.
االإثبات  �صهود  �صهادة  اىل  املحكمة  ا�صتمعت  كما  ثالثا: 
الطفل،  وح�صانة  تربية  على  موكلي  قدرة  اأيدوا  الذين 

دارا  وامتلكه  املالية،  مقدرته  حيث  من  اال�صلح  وكونه 
على وجه اال�صتغلل.

رابعا: كون الطفل يت�صرر مع وجوده مع املميز عليها.
تراها  التي  اعله واال�صباب  تقدم، وللأ�صباب  عليه، وملا 
حمكمتكم، اأطلب من حمكمتكم نق�س القرار املوؤرخ  /   /    

موكلي  اىل  عليها و�صمها  املميز  من  واإ�صقاط احل�صانة   ،
املميز.

وملحكمتكم فائق ال�صكر والتقدير...

                          وكيل املميز / املحامي رحيم العتابي

الئحة تمييزية 



                    8 العدد )124(  االربعاء  1   /  7  / 2020 
قرارات متييزية 

ن�ص احلكم
املو�سعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
ان  وجد  االحتادية،  التمييز  ملحكمة  املدنية 
القا�سي قدم اىل هذه املحكمة طعنه على القرار 
ال�سادر من ال�سيد هيئة اال�سراف الق�سائي، 
اال�سراف  هيئة  كتاب  مبوجب  واملتخذ 
الق�سائي بالعدد ق.ت/1137/2017/212 
باأن  طعنه  ت�سمن  وقد   ،  2017/11/13 يف 
الق�سائي،  اال�سراف  هيئة  رئي�ص  ال�سيد 
ا�سدر  �سلفا،  املذكور  الكتاب  ومبوجب 
ان   ...( حيثياته   يف  جاء  والذي  له  توجيها 
الت�سرف الذي �سدر منك يعد تدخال باأعمال 
قا�ص  اخت�سا�ص  من  وهي  بها،  لك  عالقة  ال 
القومي  الق�سائي  وال�سلوك  ياأتلف  وال  اخر، 
)القرار(  هذا  نق�ص  وطلب  الخ(..   ...
هذه  الطعن،  وعري�سة  للقانون  ملخالفته 
الرد  واجبة  اعاله  القا�سي  قبل  من  املقدمة 
ال�سادر  الكتاب  وفحوى  حقيقة  الن  �سكال 
يعد  ال  الق�سائي  اال�سراف  هيئة  رئا�سة  من 
ل�سراحة  ا�ستنادا  وذلك  ان�سباطية،  عقوبة 
ن�ص املادة )58( من قانون التنظيم الق�سائي 
بحق  ت�سدر  التي  العقوبات  ذكرت  التي 

القا�سي او ع�سو االدعاء العام عند ارتكابه 
الريبة،  او  ال�سك  يثري  ت�سرف  او  فعل  اأي 
وال ياأتلف مع كرامة الق�ساء والعقوبات هي 
)1- االنذار. 2- تاأخري الرتفيع او العالوة. 
قد  املادة  هذه  ان  كما  اخلدمة(.  انهاء   -3
اللجنة  اىل  احل�سري  االخت�سا�ص  عقدت 
واع�ساء  الق�ساة  ل�سوؤون  االن�سباطية 
االدعاء العام بفر�ص العقوبات االن�سباطية 
ال  ولهذا  احل�سر،  �سبيل  على  جاءت  والتي 
توجيه  الن  ان�سباطية  عقوبة  التوجيه  يعد 
اال�سراف  هيئة  رئا�سة  قبل  من  القا�سي 
الق�سائي بعد التحقيق معه ينبع من فل�سفة 
كرامة  على  املحافظة  ت�سع  �سامية  اخالقية 
الق�ساء والق�ساة يف قمة اولوياتها.. وال ياأتي 
ذلك اإال من خالل تبني رئا�سة هيئة اال�سراف 
منهجا  قانونها،  احكام  ومبوجب  الق�سائي، 
تقومي  عاتقها  على  تاأخذ  ايجابيا  اأبويا 
او  القا�سي  ارتكبها  اخطاء  من  �ساب  ما 
عقوبة  اأية  فر�ص  دون  العام  االدعاء  ع�سو 
ت�سحيح  على  حثه  بغية  بحقه،  ان�سباطية 
جتاوز  على  وت�سجيعه  الق�سائية  م�سريته 
نتلم�ص  ولهذا  لها،  العودة  وعدم  �سلبياته، 

املادة  ن�ص  ايراد  من  الت�سريعية  احلكمة 
الق�سائي  اال�سراف  هيئة  قانون  من   )10(
لرئي�ص  اعطت  والتي   2016 ل�سنة   29 رقم 
اىل  كتاب  توجيه  الق�سائي  اال�سراف  هيئة 
القا�سي او ع�سو االدعاء العام اإذا تبني له 
انه قد ارتكب خطاأ غري ج�سيم.. والأن املميز 
رئي�ص  ال�سيد  من  ال�سادر  بالقرار  طعن  قد 
اأ�سدره  والذي  الق�سائي  اال�سراف  هيئة 
القانوين اعاله، فيكون  الن�ص  اىل  باال�ستناد 
مثل هكذا قرار غري قابل للطعن به امام اأية 
جهة �سواء كانت تلك اجلهة ق�سائية ام غري 
ذلك، وازاء هذا املانع القانوين ال ميكن لهذه 
الطعن  مو�سوع  بنظر  الت�سدي  املحكمة 
وان  االخت�سا�ص،  لعدم  ايجابا  اأم  �سلبا 
التنظيم  اخت�سا�سها مبوجب احكام قانون 
الق�سائي املتعلق بهذا ال�ساأن النظر متييزًا 
اللجنة  ت�سدرها  التي  القرارات  ب�سحة 
واع�ساء  الق�ساة  ل�سوؤون  االن�سباطية 
االدعاء العام فقط.. وتاأ�سي�ساً على ما تقدم، 
�سكاًل،  التمييزي  الطعن  رد  املحكمة  قررت 
جمادي   /14 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر 

االأوىل/ 1439 هـ املوافق 2018/1/31م.

توجيه رئيس هيئة اإلشراف القضائي والطعن به
حتكم  التي  �سنوات  الثالث  مدة  اإن 
الدار  يف  للبقاء  للزوجة  املحكمة  بها 
قبل  ت�سكنها  كانت  التي  ال�سقة  اأو 
الطالق تبداأ من تاريخ اخالء الزوج.
- رقم القرار : 472 / ت / تنفيذ / 

2017
- تاريخ القرار : 12 / 6 / 2017

- امل�سدر : جملة الت�سريع والق�ساء 
/ العدد االأول / 2018 / �ص262 و 

�ص263
وا�سط  ا�ستئناف  حمكمة  ت�سكلت 
االحتادية ب�سفتها التمييزية بتاريخ 
با�سم  واأ�سدرت   ،2017  /  6  /  12

ال�سعب قرارها االآتي : 
- املميزة / هـ.ف.ع.

- املميز عليه / قرار املنفذ العدل يف 
الكوت.

- جهة التمييز :
املرقمة  التنفيذية  اال�سبارة  يف 
املوحدة   2016  / تنفيذ   /  2180
 /  25 وبتاريخ   2017  /  574 معها 
يف  العدل  املنفذ  اأ�سدر   2017  /  5
املنفذ  رف�ص  يت�سمن  قرارا  الكوت 
بو�سع  قراراه  عن  الرجوع  العدل 
ا�سارة احلجز على راتب املدين لقاء 
الدين املرتتب بذمته عن حق ال�سكن، 
القرار  بهذا  املميزة  قناعة  ولعدم 
بادرت اإىل متييزه طالبة نق�ص القرار 
لالأ�سباب املذكورة بالئحتها املوؤرخة 
يف 29 / 5 / 2017، وبعد ت�سجيلها 
لدينا بالعدد اأعاله، و�سعت الق�سية 

مو�سع التدقيق واملداولة.
القرار

اأن  لوحظ  واملداولة  والتدقيق  لدى 

املدة  �سمن  واقع  التمييزي  الطعن 
القانونية، لذا قرر قبوله �سكال، ولدى 
عطف النظر على القرار املميز وجد 
للقانون،  وخمالف  �سحيح  غري  اأنه 
املميز  العدل وبقراره  املنفذ  اأن  ذلك 
مبداأ   2017 لعام  اآذار  �سهر  عّد 
به  املحكوم  ال�سكن  حق  ال�ستقطاع 
املنفذ،  احلكم  قرار  مبوجب  للمميز 
 /  27 يف  املوؤرخ  قراره  عن  ورجع 
تاريخ 17  فيه  عّد  الذي   2017 /  2
�سدور  تاريخ  وهو   2016  /  10  /
مبلغ  ال�ستقطاع  مبداأ  املنفذ  القرار 
يبني  اأن  دون  للدائنة  ال�سكن  حق 
يف قراره املميز ملاذا عّد تاريخ �سهر 
اآذار ل�سنة 2017 وهو التاريخ الذي 
يبداأ منه �سريان مدة دفع مبلغ حق 
الزوجة  حق  قانون  اأن  كون  ال�سكن 

ل�سنة   )77( رقم  ال�سكن  يف  املطلقة 
عّد  منه  )الرابعة(  املادة  يف   1983
حتكم  التي  �سنوات  الثالث  مدة  اأن 
الدار  يف  للبقاء  للزوجة  املحكمة  بها 
قبل  ت�سكنها  كانت  التي  ال�سقة  اأو 
االخالء،  تاريخ  من  تبداأ  الطالق 
فكان على املنفذ العدل ا�ستجالء ذلك 
التاريخ ب�سكل دقيق، واتخاذ القرار 
القانون، ال�سيما  املنا�سب على وفق 
هذه  على  ان�سب  املميز  طعن  واأن 
نق�ص  املحكمة  قررت  النقطة.. عليه 
اال�سبارة  واعادة  املميز،  القرار 
على  تقدم،  ما  الإتباع  مديريتها  اإىل 
النتيجة،  اإىل  تابعا  الر�سم  يبقى  اأن 
و�سدر القرار باالتفاق ا�ستنادا 
اإىل املادة )210 / 3( مرافعات 

مدنية يف 12 / 6 / 2017.

حق الزوجة في السكن

رقم احلكم : 2222/هـ �ص ع/ 2018
تاريخ احلكم : 2018-11-26

الهيئة   - االحتادية  التمييز  حمكمة   : املحكمة  ا�سم 
املو�سعة

التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�سعة  الهيئة  ت�سكلت 
االحتادية بتاريخ 17/ربيع االأول/1440هـ املوافق 
التمييز  حمكمة  رئي�ص  برئا�سة  2018/11/26م، 
الق�ساة  وع�سوية  زيدان،  فائق  ال�سيد  االحتادية، 
�ساهي  وحامد  اأحمد  وجنم  �سمخي  �سالح  ال�سادة 
وحجاب  رومي  و�سباح  عبيد  وحامد  بدر  ومقداد 
اإبراهيم وكاظم عبا�ص وح�سن فوؤاد وحممد عبد علي 
واأيوب  اأحمد  و�سهاب  جواد  وحيدر  اإبراهيم  ومنذر 
عبا�ص وحممود عبا�ص وماجد ح�سني وفي�سل اإبراهيم 
ال�سعب  با�سم  بالق�ساء  املاأذونني  خلف،  علي  واأحمد 

واأ�سدرت القرار االآتـي:

املتهــم/ ع. ح. ي
وبتاريخ  الر�سافة/هـ3  جنايات  حمكمة  قررت 
505/ج2017/3  املرقمة  وبالدعوى   2017/2/28
ادانة املتهم )ع. ح. ي( عن ثالث تهم كل واحدة منها 
املعدلة  عقوبات  1/406/ب  املادة  اأحكام  وفق  على 
باأمر جمل�ص الوزراء رقم 3 ل�سنة 2004، وذلك لكفاية 
االأدلة املتح�سلة �سده عن قيامه بقتل �سقيقاته الثالث 
مادة  �سكب  طريق  ي(عن  بنات)ح.  ا(  و  ا  و  )�ص 
البنزين عليهن وحرقهن.. وحكمت عليه بال�سجن ملدة 
15 �سنة عن كل تهمة ا�ستدالاًل باملادة )1/132( من 
العقوبات مع احت�ساب مدة موقوفيته، وتنفذ  قانون 
العقوبات الثالث اأعاله بحق املتهم بالتعاقب ا�ستنادًا 
الأحكام املادة )143/اأ( عقوبات، ومل حتتفظ املحكمة 
عن  لتنازلهم  بالتعوي�ص  ال�سخ�سي  باحلق  للمدعني 
اأتعاب  الدولة  خزينة  حتميل  مع  ال�سكوى  طلب 

االحتادية  التمييز  حمكمة  قررت  املنتدب..  املحامي 
 2018/1/7 وبتاريخ  6294/هـ.ج/2017  بعدد 
واإعادتها  بالدعوى،  ال�سادرة  كافة  القرارات  نق�ص 
اإىل حمكمتها الإتباع ما جاء بالقرار التمييزي.. واتباعاً 
نف�سها  املحكمة  قررت  املذكور  التمييزي  للقرار 
االإ�سرار   ،2018/2/18 وبتاريخ  نف�سه  وبالعدد 
ثالث  عن  اأعاله  املتهم  واإدانة  ال�سابق  قرارها  على 
1/406/ب  املادة  اأحكام  وفق  على  منها  كل  تهم 
ل�سنة   3 رقم  الوزراء  جمل�ص  باأمر  واملعدلة  عقوبات 
الثالث  التهم  من  تهمة  كل  عن  عليه  وحكمت   ،2004
 1/132 باملادة  ا�ستدالاًل  �سنة   15 ملدة  بال�سجن 
العقوبات  وتنفذ  موقوفيته  مدة  واحت�ساب  عقوبات 
عقوبات،  143/اأ  املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  بالتعاقب 
ال�سخ�سي  باحلق  للمدعني  املحكمة  حتتفظ  ومل 
بالتعوي�ص  للمطالبة  املدنية  املحاكم  مراجعة  بحق 

الدولة  خزينة  وحتميل  ال�سكوى،  طلب  عن  لتنازلهم 
االدعاء  رئا�سة  طلبت  املنتدب..  املحامي  اتعاب 
العام مبطالعتها املرقمة 1860/ج/2018 واملوؤرخة 
الق�سية  وعر�ص  كافة،  القرارات  نق�ص   2018/3/7

على الهيئة املو�سعة.
القـرار

املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية، وجد اأن حمكمة 
جنايات الر�سافة/هـ3 �سبق واأ�سدرت قرارها بتاريخ 
505/ج2017/3  املرقمة  بالدعوى   2017/2/28
باإدانة املتهم )ع. ح. ي( عن ثالث تهم كل واحدة منها 
العقوبات،  قانون  من  املادة 1/406-ب  اأحكام  وفق 
 2004 ل�سنة   3 رقم  الوزراء  جمل�ص  اأمر  وبداللة 
بقتل  قيامه  عن  �سده  املتح�سلة  االأدلة  لكفاية  وذلك 
اإ واأ ( بنات )ح . ي( والذي  �سقيقاته الثالث ) �ص و 

بتاريخ  املحكمة  لهذه  اجلزائية  الهيئة  بقرار  نق�ص 
اجلزائية/2017  6294/الهيئة  بالعدد   2018/1/7
باعتبار ان املتهم ارتكب فعال واحدا ينطبق واأحكام 
ان  اإال  العقوبات،  قانون  من  )406/اأ-ز(  املادة 
قرارها  على  اأ�سرت  املركزية/هـ1  اجلنايات  حمكمة 
باإدانة   2018/2/18 قرارها  واأ�سدرت  ال�سابق، 
املتهم عن ثالث جرائم قتل كل واحدة منها على وفق 
اأحكام املادة )1/406-ب( من قانون العقوبات، وملا 
مل  اجلنايات  حمكمة  اإ�سرار  ان  من  الهيئة  هذه  تراه 
بتاريخ  الدعوى  وقائع  من  فالثابت  حمله،  يف  يكن 
2016/10/25 ويف منطقة حي االأمني يف مدينة بغداد 
قام املتهم ب�سرب �سقيقته املجنى عليها )�ص. ح( كونه 
بنات )ح. ي(  واإ(  )اأ  �سقيقاتها  بها، فهربت مع  ي�سك 
اإىل حمام الدار وقام بقتلهن من خالل �سكب  وحلقهن 
مادة البنزين وحرقهن، تعززت تلك الوقائع باعرتاف 

املوت،  خ�سية  حتت  عليهن  املجنى  و�سهادات  املتهم 
الطبية  والتقارير  ال�سخ�سي  باحلق  املدعني  واأقوال 
املجنى  جثت  على  الك�سف  وحما�سر  الت�سريحية، 
وهو  احلادث،  حمل  على  واملخطط  والك�سف  عليهن 
بذلك يكون ارتكب فعال واحدا ينطبق واأحكام املادة 
التي  العقوبات وهي احلكمة  قانون  )406/اأ-ز( من 
اإىل االإعدام بداًل  ابتغاها امل�سرع عند ت�سديد العقوبة 
ترتكب  التي  اجلرمية  االأفعال  عن  املوؤبد  ال�سجن  من 
قرر  تقدم  وملا  عليه،  املذكورة  الظروف  وفق  على 
نق�ص القرارات كافة التي اأ�سدرتها حمكمة اجلنايات 
املركزية/ الهيئة االأوىل، واإعادة الدعوى اىل حمكمتها 
ا�ستنادًا  تقدم  ما  وفق  على  جمددًا  املحاكمة  الإجراء 
قانون  من  و263/ج(  )259/اأ-7  املادة  الأحكام 
اأ�سول املحاكمات اجلزائية، و�سدر القرار باالتفاق يف 
17/ربيع االأول/1440هـ املوافـق 2018/11/26م.

نقض القرارات كافة

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة 
حمكمة  يف  اجلزائية  املو�سعة 
التمييز االحتادية وجد اأن طالب 
الرتجيح املتهم احلدث )�ص. هـ. 
وكيله  بوا�سطة  طلباً  قدم  �ص( 
فيه  يطلب  .ع(  ح  )ف.  املحامي 
ترجيح احد القرارين ال�سادرين 
االحتادية  التمييز  حمكمة  من 
اجلزائية  469/الهيئة  بالعدد 
 2014/4/6 يف  االوىل/2014 
اجلزائية  557/الهيئة  والقرار 
 ،2014/4/9 يف  االوىل/2014 
ا�سبارة  على  االطالع  ومن 
االول  القرار  ان  وجد  الدعوى 
من  ال�سادر  القرار  �سّدق  قد 
حمكمة االحداث املركزية بالعدد 
253/ج/2013 يف 2013/8/28 
للحدث،  املوجهة  التهمة  باإلغاء 
عام  نا�سفة  عبوة  تفجري  جرمية 
الندكروز  �سيارة  على   2010
منطقة  يف  العراقية  لل�سرطة 
اأما  عنه.  واالفراج  الدورة، 
/557 واملرقم  الثاين،  القرار 

االوىل/2014  اجلزائية  الهيئة 
ق�سى  فقد   ،2014/4/9 يف 
ال�سادرة  القرارات  كل  بت�سديق 
376/احداث/2013  بالدعوى 
حمكمة  من   2014/1/26 يف 
االحداث املركزية باإدانة احلدث 
جرائم،  ثالث  عن  �ص(   . هـ  )�ص. 
للمنظمات  االنتماء  جرمية  وهي 

جرميتي  عن  ف�سال  االرهابية، 
)اأ.  امل�ستكي  ب�سيارة  عبوة  زرع 
واإحلاق  عليه  وتفجريها  ي(  ن. 
امل�ستكي،  بال�سيارة ودار  ا�سرار 
ال�سقة  عبوة  و�سع  وجرمية 
ج(  )ف.  عليه  املجنى  ب�سيارة 
ا�سفر  حيث  عليه،  وتفجريها 
وا�سابة  ا�ست�سهاد  عن  احلادث 
�ص(  )هـ.  من  كل  عائلته  افراد 
ج(،  )ف.  بنات  و)ح(  و)ز( 
واملدعو  املارة  احد  وا�سابة 

ثالثة  عليه  وفر�ست  م(،  )�ص. 
ايداعه  هي  متماثلة  تدابري 
البالغني  ال�سباب  تاأهيل  مدر�سة 
جرمية،  كل  عن  �سنة   15 ملدة 
املذكورين  القرارين  ان  وحيث 
جزائية،  حمكمة  من  �سادرين 
هذه  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  ما  وان 
يف  ترجيح  وجود  بعدم  املحكمة 
االحكام اجلزائية، وان الرتجيح 
عند  نزاع  وجود  حالة  يف  يكون 
الدرجة  مكت�سبني  حكمني  تنفيذ 

و�سادرين  ومتناق�سني  القطعية 
ذات  وبني  نف�سه،  املو�سوع  من 
اخل�سوم اأو احدهم، عليه ولعدم 
لطلب  القانونية  ال�سروط  توفر 
الرتجيح قرر رده، و�سدر القرار 
املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  باالتفاق 
قانون  من  13/اأواًل/ب/1 
رقم  الق�سائي  التنظيم 
املعدل   1979 ل�سنة   160
14/�سوال/1439هـ  يف 

املوافـق 2018/6/28م.

قــــــرار تمييـــــزي 

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة يف حمكمة 
التمييز، فقد وجد ان هيئة حتقيق النزاهة يف املحكمة 
اجلنائية املركزية يف بغداد، قررت بتاريخ 2006/7/4 
بغلق  )ن.م.ب(  املتهمة  قبل  من  املقدم  الطلب  رف�ص 
التحقيق يف الق�سية املتهمة فيها وا�ستمرار االجراءات 
التحقيقية بحقها، وبناًء على الطعن التمييزي املقدم من 
قبل املتهمة املذكورة قررت املحكمة اجلنائية املركزية 
 2006/7/18 بتاريخ  التمييزية  ب�سفتها  بغداد/  يف 
باال�سبارة املرقمة 252/ت/2006 نق�ص القرار اعاله، 
املذكورة  املتهمة  بحق  القانونية  االجراءات  واإيقاف 
على  الوزراء  رئي�ص  ال�سيد  ملوافقة  نظرًا  نهائياً  ايقافاً 
عدم  املت�سمنة  امل�سكلة  التحقيقية  اللجنة  تو�سيات 
ارتكاب املتهمة خمالفات قانونية او ا�ستغالل املن�سب 
الوزاري، وبناًء على القرار التمييزي امل�سار اليه اأعاله 
قررت حمكمة التحقيق املركزية بتاريخ 2006/7/24 
املذكورة  املتهمة  بحق  القانونية  االجراءات  ايقاف 
قانون ا�سول  املادتني 265و300 من  ا�ستنادًا الأحكام 
امام  العام  املدعي  به  وطعن  اجلزائية..  املحاكمات 
املحكمة اعاله، وبناًء على الطعن املذكور قررت حمكمة 
اجلنايات املركزية يف بغداد/ ب�سفتها التمييزية بتاريخ 

2006/8/14 باال�سبارة املرقمة 277 /ت/2006 رد 
للقرار  اتباعاً  القرار املميز النه جاء  الطعن وت�سديق 
 ..2006/7/18 يف  252/ت/2006  املرقم  التمييزي 
النزاهة  هيئة  رئي�ص  التمييزي  التدخل  طالب  طلب 
بالقرار  متييزًا  التدخل  لوظيفته  ا�سافة  العامة/ 
 2006/7/18 يف  252/ت/2006  املرقم  التمييزي 
كما  املوؤرخ 2006/8/15.  الواردة يف طلبه  لال�سباب 
طلب طالب التدخل التمييزي للمدعي العام امام حمكمة 
التمييزي  بالقرار  متييزًا  التدخل  املركزية  التحقيق 
لالأ�سباب   2006/8/14 يف  277/ت/2006  املرقم 
الواردة يف الئحته املوؤرخة 2006/8/22، ولدى و�سع 
الدعوى مو�سع التدقيق واملداولة، فقد وجد ان لي�ص 
قرارها  املركزية  التحقيق  حمكمة  الإ�سدار  مربر  هناك 
القانونية  االجراءات  باإيقاف   2006/7/24 املوؤرخ 
اجلنايات  حمكمة  ان  طاملا  )ن.م.ب(  املتهمة  �سد 
املركزية يف بغداد/ ب�سفتها التمييزية، ا�سدرت قرارًا 
الق�سية  ويف  نف�سه،  باملاآل   2006/7/18 بتاريخ 
يف  املركزية  التحقيق  حمكمة  قرار  فاإن  عليه  نف�سها، 
يف  املركزية  اجلنايات  حمكمة  وقرار   ،2006/7/24
يف  277/ت/2006  املرقم  التمييزية  ب�سفتها  بغداد/ 

بحكم  يعدان  فالقراران  لذلك  امل�سدق،   2006/8/14
املعدوم، وبالتايل فاأن طلب التدخل التمييزي املقدم من 
قبل املدعي العام املن�سب على القرار املذكور لي�ص له 
التمييزي  القرار  اأما ب�ساأن  القانون قرر رده.  وجه من 
املطلوب   2006/7/18 يف  252/ت/2006  املرقم 
رغم  املذكور  القرار  ان  وجد  فقد  متييزًا،  به  التدخل 
من  265/د  املادة  احكام  مبقت�سى  باتا  قرارا  كونه 
خالياً  جاء  فاأنه  اجلزائية،  املحاكمات  ا�سول  قانون 
الن  وذلك  متييزًا،  به  التدخل  ي�ستوجب  خطاأ  اأي  من 
الثابت من اوليات وم�ستندات الدعوى ان ال�سيد رئي�ص 
التحقيقية  اللجنة  الوزراء وافق على تو�سية  جمل�ص 
خمالفات  )ن.م.ب(  املتهمة  ارتكاب  عدم  املت�سمنة 
يعني  وهذا  الوزاري،  املن�سب  ا�ستغالل  او  قانونية 
املتهمة  الوزراء على احالة  ال�سيد رئي�ص  عدم موافقة 
املادة  مقت�سيات  ح�سب  املحاكمة  على  املذكورة 
136/ب من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، 
لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي املقدم من 
النزاهة ا�سافة لوظيفته،  قبل رئي�ص هيئة 
حمكمتها،  اىل  الدعوى  اوراق  واعادة 
و�سدر القرار باالكرثية يف 2008/2/24م.

رد طلب التدخل التمييزي

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 319//2012

جهة اال�سدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

يف  العامة  الهيئة  حمل  حلت  املو�سعة  الهيئة 
املادة 13  ن�ص  اخت�سا�ساتها مبوجب  بع�ص 

فقرة اوال/ ب من قانون التنظيم الق�سائي.

ن�ص احلكم
املو�سعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
فقد  االحتادية،  التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية 
قرار  على  ان�سب  الت�سحيح  طلب  ان  وجد 
املو�سعة  الهيئة   /206/205 املرقم  الهيئة 
وحيث   ..2012/9/18 يف   2012 اجلزائية/ 
العامة  الهيئة  حمل  حلت  املو�سعة  الهيئة  ان 
الفقرة  ن�ص  مبوجب  اخت�سا�ساتها  بع�ص  يف 
التنظيم  13/قانون  املادة  من  ب(  ـ  )اوال 
املعدل   1979 ل�سنة   160 رقم  الق�سائي 

املحاكمات  ا�سول  قانون  نفاذ  بعد  وال�سادر 
يعد  وعليه   ،1971 ل�سنة   23 رقم  اجلزائية 
الن�ص املذكور معدال الأحكام هذا القانون.. وملا 
كانت القرارات التي ت�سدرها الهيئة العامة يف 
الت�سحيح  تقبل  ال  االحتادية  التمييز  حمكمة 
ا�سول   /3  /267 املادة  الأحكام  ا�ستنادا 
التي  القرارات  فتكون  اجلزائية،  املحاكمات 
ت�سدرها الهيئة املو�سعة هي االأخرى ال تقبل 
الت�سحيح، وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء الهيئة 
املحكمة،  هذه  يف  املو�سعة  والهيئة  العامة 
يف   1981 عامة/  113/هيئة  القرارات  ومنها 
يف   2010 عامة  هيئة  و547/   1981/3/10
2011/8/28 و145/ هيئة مو�سعة/ 1981 
جزائية/  مو�سعة  و263/   1981/4/6 يف 
2011 يف 2011/8/22.. عليه، وملا تقدم، قرر 
اإيرادًا  التاأمينات  الت�سحيح، وقيدت  رد طلب 
/14 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر  للخزينة، 

حمرم/ 1434 هـ املوافق 2012/11/28م.

طلب التصحيح 
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اىل  الطعن  هذا  يف  احلديثة  الت�شريعات  اختلفت  وقد 
ثالثة اجتاهات هي:

للمحكوم عليه  القانون  اأجازه  هو طريق طعن عادي 
تعديله  او  عليه  ال�شادر  احلكم  اإبطال  بق�شد  غيابيا 

امام املحكمة نف�شه التي اأ�شدرته.
على  لالعرتا�ض  معينة  اأ�شبابا  امل�شرع  يحدد  ومل 
يف  للمعرت�ض  العنان  اطلق  بل  الغيابي،  احلكم 
تاأ�شي�ض طعنه على ما ي�شاء من اال�شباب �شواء كانت 
مو�شوعية او �شكلية، و�شواء كانت متعلقة مبخالفة 
ويعاب  عادي،  طعن  طريق  النه  الواقع،  او  القانون 
وتاأخري  للم�شاك�شة  يتخذ  قد  انه  الطريق  هذا  على 

الدعوى.
اىل  الطعن  هذا  يف  احلديثة  الت�شريعات  اختلفت  وقد 

ثالثة اجتاهات هي:
احلقوقية  الدعاوى  يف  حرمته  ت�شريعات  اوال/ 
امل�شرع  ومنها  اجلزائية،  ال�شكاوى  يف  واجازته 

االردين.
ثانيا/ ت�شريعات حرمته بحق املدعي واجازته بحق 

املدعى عليه، ومنها امل�شرع اللبناين.
اجلزائية  ال�شكاوى  يف  اجازته  ت�شريعات  ثالثا/ 
اجازته  املدنية  الدعاوى  ويف  فقط،  عليه  للمحكوم 
االوىل،  الدرجة  حماكم  امام  عليه  واملدعى  للمدعي 
وهي البداءة واالحوال ال�شخ�شية واملواد ال�شخ�شية 
والعمل الن املحكوم عليه غيابيا قد يكون معذورا يف 
احلكم  عليه  في�شدر  املرافعة،  جل�شات  ح�شور  عدم 
من دون �شماع اقواله او تو�شيحها، ولي�ض من العدل 
واملنطق ان يق�شى على �شخ�ض من دون �شماع اقواله 
امام  وحرمته  نف�شه،  عن  للدفاع  الفر�شة  اتاحة  او 
بح�شم  والتعجيل  التقا�شي  امد  لتق�شري  اال�شتئناف 

املنازعات، وقد اخذ امل�شرع العراقي بهذا االجتاه.
وحيث ان هذا الطعن له عنا�شر واآثار، لذا �شنتناولها 

يف مق�شدين:

املق�شد االول: عنا�شره:
هي االمور املكونة له �شواء كانت خارجة عن حقيقته 
بندين،  يف  واركانه  �شرائطه  �شنتناول  لذا  فيها،  داخلة  او 

هما:
البند االول/ �شرائطه:

يجب ان تتوفر يف االعرتا�ض على احلكم الغيابي ال�شرائط 
الطعن،  باب  يف  مف�شال  بيناها  والتي  الطعن  لطرق  العامة 
وهي )�شدور ف�شل موجود - �شحيح او باطل - ال معدوم، 
وتواأم  تنازل،  يح�شل  ال  ون  مت�شررا،  الطاعن  يكون  وان 
الطعن مع املطعون به(، كما يجب ان تتوفر فيه �شرائطه 

اخلا�شة، وهي:
االحوال  او  البداءة  حماكم  من  حكم  �شدور  اوال/ 
املادة  من   )1( الفقرة  ن�شت  لقد  العمل:  او  ال�شخ�شية 
االعرتا�ض  عليه  للمحكوم  )يجوز  على  مرافعات   )177(
على احلكم ال�شادر عليه غيابيا من حمكمة بداءة او حمكمة 

االحوال ال�شخ�شية، وذلك يف غري املواد امل�شتعجلة(.
كما ن�شت الفقرة )اوال( من املادة )168( عمل على )تكون 
احكام حمكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة االعرتا�ض 

على احلكم الغيابي والتمييز، واعادة املحاكمة(.
حمكمة  احكام  هي  عليها  االعرتا�ض  يجوز  التي  واالحكام 
ال  انه  منه  ويفهم  والعمل،  ال�شخ�شية  واالحوال  البداءة 

يجوز االعرتا�ض على ما يلي:
لي�شت  الق�شاء امل�شتعجل النها  ال�شادرة من  القرارات   )1

باأحكام، اأي انها خارجة تخ�ش�شا ال تخ�شي�شا.
ب�شفتها  اال�شتئناف  حمكمة  من  ال�شادرة  االحكام   )2

اال�شلية وب�شفتها التمييزية، واحكام حمكمة التمييز.
3( االحكام ال�شادرة من حمكمة الق�شاء االداري وحمكمة 
للطعن  وحيدا  طريقا  ر�شم  امل�شرع  الن  املوظفني  ق�شايا 
مبوجب  العليا  االدارية  املحكمة  امام  التمييز  وهو  فيها، 
املادة  من  )ج(  والفقرة  )ثامنا(،  املادة  من  )ب(  الفقرة 
ل�شنة   65 رقم  الدولة  �شورى  جمل�ض  قانون  من  )تا�شعا( 

1979 املعدل، وهذه االحكام خارجة تخ�شي�شا.
الن  العليا  االحتادية  املحكمة  من  ال�شادرة  االحكام   )4
 )94( املادة  مبوجب  وملزمة  باتة  احكامها  جعل  امل�شرع 

من الد�شتور.

ثانيا/ ان يكون احلكم غيابيا:
 )177( املادة  من   )1( الفقرة  �شدر  ن�شت  لقد 
مرافعات على )يجوز للمحكوم عليه االعرتا�ض على 

احلكم ال�شادر عليه غيابيا(.
دون  من  ي�شدر  الذي  احلكم  هو  الغيابي  واحلكم 
ح�شور اخل�شم جلل�شات املرافعة، واال�شل يف �شدور 
احلكم غيابيا هو عدم ح�شور اخل�شم جلميع جل�شات 
الفقرة )1( من املادة )55(  املرافعة ا�شتنادا ملفهوم 
مرافعات، حيث تكون املرافعة واحلكم كالهما غيابيا، 
يح�شر  حالتان  توجد  فاإنه  اال�شل  هذا  من  وا�شتثناًء 
ذلك،  بعد  يتغيب  ثم  اجلل�شات  لبع�ض  اخل�شم  فيها 
املرافعة  تكون  حيث  غيابيا،  بحقه  احلكم  وي�شدر 

ح�شورية واحلكم غيابيا، وهما:
للتطبيق  مقيا�ض  اراءة  من  االخر  اخل�شم  عجز  اأ - 
على  معلقا  احلكم  ا�شدار  فيطلب  دعواه،  الإثبات 
اال�شتكتاب والنكول عن حلف اليمني عند االعرتا�ض 

مبوجب املادة )41( اثبات.
فيطلب  دعواه،  اثبات  من  االخر  اخل�شم  عجز  ب - 
اليمني  حلف  عن  النكول  على  معلقا  احلكم  ا�شدار 

مبوجب املادة )118( اثبات.
للواقع  هو  امنا  غيابيا  احلكم  و�شف  يف  والعربة 
االحيان  بع�ض  يف  اإذ  املحكمة،  و�شف  ال  والقانون 
غيابيا،  باأنه  املحكمة  وت�شفه  ح�شوريا  احلكم  يكون 

وبالتايل فال يجوز االعرتا�ض عليه غيابيا.

ثالثا/ ان يكون احلكم الغيابي مما يجوز االعرتا�ض 
عليه قانونا :

من  ال�شادرة  الغيابية  االحكام  جميع  ان  اال�شل 
بدرجة  ام  اوىل  بدرجة  كانت  �شواء  البداءة  حمكمة 
ال�شخ�شية وحمكمة  اخرية واحكام حمكمة االحوال 
على  االعرتا�ض  بطريق  بها  الطعن  يجوز  العمل، 
احلكم الغيابي، وا�شتثناًء من هذا اال�شل فاإن االحكام 
االآتية ال يجوز االعرتا�ض عليها بن�ض القانون، وهي:

او  املحكمني  قرار  بت�شديق  ال�شادرة  االحكام   .1
اإبطاله كال او جزءا او الف�شل يف مو�شوع النزاع اذا 
ملنطوق  ا�شتنادا  فيها  للف�شل  �شاحلة  الق�شية  كانت 
الذي  )احلكم  تن�ض  والتي  مرافعات   )275( املادة 
غري  ال�شابقة  للمادة  وفقا  املخت�شة  املحكمة  ت�شدره 
قابل لالعرتا�ض، وامنا يقبل الطعن بالطرق االخرى 

املقررة يف القانون(.
2. االأحكام ال�شادرة بت�شفية الوقف الذري مبوجب 
والتي   1955 ل�شنة   1 رقم  املر�شوم  من   )11( املادة 
قابلة  بالت�شفية  ال�شادرة  االحكام  تكون  )اأ.  تن�ض 
يلي  الذي  اليوم  من  تبداأ  يوما  ثالثني  خالل  للتمييز 
تاريخ  يلي  الذي  اليوم  ومن  الوجاهي،  احلكم  تفهيم 
الطرق  فيها  تتبع  وال  الغيابي،  احلكم  يف  التبليغ 
القانونية االخرى عدا ما ن�ض عليه يف الفقرة التالية.. 
ب. يجوز طلب ت�شحيح قرارات حمكمة التمييز التي 

�شدرت او التي �شت�شدر مبوجب هذا املر�شوم(.
3. احكام التخلية ال�شادرة على وفق القرار 25 ل�شنة 
1987 املعدل بالقرار 99 ل�شنة 1999 مبوجب الفقرة 
)2( منه، والتي تن�ض )تنظر املحكمة دعوى التخلية 
على وجه اال�شتعجال على ان يتم ح�شمها خالل مدة ال 
تزيد على ثالثة ا�شهر من تاريخ اقامة الدعوى، ويعد 
طريق  اأي  يقبل  وال  قطعيا،  بالتخلية  ال�شادر  القرار 

من طرق الطعن القانونية(.
حمكمة  او  البداءة  حمكمة  باأحكام  طعن  اإذا   .4
الطعن  بطريق  العمل  او حمكمة  ال�شخ�شية  االحوال 
يف  اخلما�شية  الهيئة  ونق�شته  القانون،  مل�شلحة 
لقرار  اتباعا  يكون  الذي  احلكم  فاإن  التمييز،  حمكمة 
كان  وان  عليه،  االعرتا�ض  يقبل  ال  الهيئة اخلما�شية 
غيابيا، واإمنا ير�شل تلقائيا للهيئة اخلما�شية ا�شتنادا 
للمادة )30( من قانون االدعاء العام رقم 159 ل�شنة 
1979، اإال ان هذا القانون األغي بقانون االدعاء العام 
املرقم 49 ل�شنة 2017، وهذا القانون ال يت�شمن مثل 
ال  التي  ال�شابق  القانون  تعليمات  بقاء  مع  ن�ض  هكذا 

تزال نافذة.

بطريق  باحلكم  طعن  قد  املعرت�ض  يكون  اأال  رابعا/ 
اآخر غري االعرتا�ض :

لقد ن�شت الفقرة )2( من املادة )177( مرافعات على 
)يعد الطعن يف احلكم الغيابي بطريق طعن اخر غري 

طريق االعرتا�ض نزوال عن حق االعرتا�ض(.
اإذا  الغيابي  احلكم  على  املعرت�ض  ان  يعني  وهذا 
اخر غري  الغيابي بطريق طعن  باحلكم  قد طعن  كان 
تنازله عن  قانونية على  قرينة  يعد  فاإنه  االعرتا�ض، 
ال  العام  النظام  من  هي  القرينة  وهذه  االعرتا�ض، 

يجوز للخ�شوم االتفاق على خالفها.

خام�شا/ اأن يقدم االعرتا�ض يف زمانه القانوين:
لقد ن�ض ذيل الفقرة )1( من املادة )177( مرافعات 

على )... وخالل مدة ع�شرة ايام(.
ومدة االعرتا�ض على احلكم الغيابي هي ع�شرة ايام 
باحلكم  عليه  املحكوم  لتبليغ  التايل  اليوم  من  تبداأ 

الغيابي او اعتباره مبلغا.

البند الثاين/ اأركانه:
االعرتا�ض على احلكم الغيابي يرتكز على ركنني هما:

اوال/ عري�شة االعرتا�ض:
يف  بيناها  التي  االلزامية  البيانات  على  ت�شتمل  ان  يجب 
اجماال،  املرحلة  هذه  بداية  ويف  مف�شال،  الق�شية  مباحث 

وهي:
1. ا�شم املحكمة املخت�شة بنظر االعرتا�ض.
2. اأ�شماء اخل�شوم ومهنهم وحمل اإقامتهم.

لقد ن�ض �شدر الفقرة )1( من املادة )177( مرافعات على 
)يجوز للمحكوم عليه االعرتا�ض على احلكم ال�شادر عليه 

غيابيا(.
االعرتا�شية،  العري�شة  يف  اخل�شوم  يكون  ان  ويجب 
الدعوى  اأنف�شه يف  معرت�شا ومعرت�ض عليه، هم اخل�شوم 
الن  احلكم  يف  خ�شما  يكون  ان  يجب  فاملعرت�ض  اال�شلية، 
اخلا�شر  للخ�شم  حقا  هو  الغيابي  احلكم  على  االعرتا�ض 
�شواء كان مدعيا او مدعى عليه و�شواء كانت خ�شارته كلية 
ام جزئية، ويفهم منه ان املدعى عليه املبطلة عنه الدعوى 

وال�شخ�ض الثالث اال�شتي�شاحي ال يحق لهم االعرتا�ض.
والدعوى التي يخت�شم فيها ال�شخ�ض ا�شافة للرتكة، فاإن 
�شدور حكم غيابي عليه يعطي احلق له ولكل وريث تبلغ 
بهذا احلكم حق االعرتا�ض عليه، الن اخل�شومة متوجهة 
اىل وعاء الرتكة ا�شتنادا لن�ض الفقرة )2( من املادة )224( 
مرافعات التي ن�شت على )يجوز للوارث ان ي�شتعمل هذا 
او  ملورثه  التي  الدعوى  يف  الورثة  احد  مثله  اإذا  احلق 
كان  فاإذا  فيها،  ال�شادر  باحلكم  مبلغا  يكن  ومل  عليه، 
املقررة  االخرى  الطعن  طرق  اتخاذ  فعليه  به  مبلغا 

يف القانون(.
3. املحل املختار للطاعن.

4. تاريخ وعدد الف�شل املطعون فيه، وا�شم املحكمة 
التي اأ�شدرته، وخال�شته.

5. ا�شباب الطعن.
6. امل�شلحة: وهي ان يطلب املعرت�ض ابطال احلكم 
الغيابي او تعديله، وبلحاظ املركز القانوين للمعرت�ض 
فيطلب احلكم على وفق ما ورد يف عري�شة الدعوى ان 
كان مدعيا، ويطلب احلكم برد الدعوى ان كان مدعى 

عليه.
7. توقيع املعرت�ض او وكيله بوكالة ر�شمية.

ثانيا/ الق�شاء:
يرتكز  الغيابي  احلكم  على  لالعرتا�ض  الق�شاء  نظر 
الق�شية،  مباحث  يف  مف�شال  حررناهما  امرين  على 

وهما بنحو االإجمال:
1. الر�شم الق�شائي:

لقد ن�شت املادة )27( من قانون الر�شوم العدلية على 
املائة(  من  )اثنني   %2 بن�شبة  ر�شم  ي�شتوفى  )اوال/ 
من قيمة الدعوى عند االعرتا�ض على احلكم الغيابي 
دينار  االف   5000 عن  يقل  ال  ان  على  فيها،  ال�شادر 
الر�شم  يدفع  ثانيا/  دينار..  الف   25 على  يزيد  وال 
املن�شو�ض عليه يف الفقرة ال�شابقة من قبل املعرت�ض 

ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى(.
ويعد االعرتا�ض على احلكم الغيابي قائما من تاريخ 

ت�شديد الر�شم القانوين عنه.
2. املحكمة املخت�شة بنظره: وهي حمكمة البداءة او 

حمكمة االحوال ال�شخ�شية او حمكمة العمل.

املق�شد الثاين/ اآثاره:
ترتتب على الطعن باحلكم الغيابي بطريق االعرتا�ض 
اآثار مهمة حررناها مف�شال يف بداية هذه املرحلة، وهي 

بنحو االإجمال:
اوال/ ايقاف تنفيذ احلكم املعرت�ض عليه:

لقد ن�شت املادة )183( مرافعات على )1. االعرتا�ض 
يوؤخر تنفيذ احلكم الغيابي اإال اذا كان م�شموال بالنفاذ 
املعجل ما مل تقرر املحكمة عند نظر االعرتا�ض اإلغاء 
القرار ال�شادر بالنفاذ املعجل.. 2. واذا ابطل احلكم 
التنفيذ  اجراءات  تلغى  االعرتا�ض  نتيجة  الغيابي 
التي متت قبل وقوع االعرتا�ض. اأما اإذا عدل فيجري 
التنفيذ يف حدود الق�شم الذي مل يتناوله التعديل من 

احلكم املذكور(.
اال�شل ان االعرتا�ض على احلكم الغيابي يوقف تنفيذ 
ال�شرر  بغية حتا�شي  عادي  احلكم النه طريق طعن 
الذي قد ي�شيب املحكوم عليه من جراء تنفيذ احلكم 
عليه، اإذ قد يكون هذا ال�شرر من النوع الذي ال ميكن 
اإزالته اذا ما ابطل احلكم املعرت�ض عليه، وي�شتثنى 
كان  اذا  احلكم  تنفيذ  يوقف  ال  االعرتا�ض  فاإن  منه 
م�شموال بالنفاذ املعجل ما مل تقرر املحكمة املخت�شة 
املادة  من  ب(   / )ثانيا  الفقرة  مبوجب  التنفيذ  وقف 
جميع  يف  التنفيذ  )يوقف  تن�ض  والتي  تنفيذ،   )53(

االحوال اذا �شدر بذلك قرار من املحكمة املخت�شة(.

ثانيا/ جواز �شحب االعرتا�ض:
يجوز للمعرت�ض �شحب اعرتا�شه قبل نظره من قبل 
املحكمة املخت�شة ويرتتب عليه اعتباره كاأن مل يكن.

ثالثا/ التزام املحكمة بتبليغ اخل�شوم.
رابعا/ التزام املحكمة بنظر االعرتا�ض:

كان  �شواء  اخل�شوم  جمع  بعد  املحكمة،  تقوم 

بح�شورهم او بح�شور احدهما وتبليغ االخر، بنظر 
االعرتا�ض من ناحيتني هما:

اجراءات  املرحلة  هذه  يف  تثبت  االجرائية:  الناحية 
يقف  حيث  البدائية،  املرحلة  عن  تختلف  جديدة 
موقف  يقف  فاملعرت�ض  جديدة،  مواقف  اخل�شوم 
عليه،  املدعى  موقف  يقف  عليه  واملعرت�ض  املدعي 
ا�شقاط  يف  احلق  خ�شمه  دون  للمعرت�ض  ويكون 

عري�شة االعرتا�ض.
مو�شوع  بنظر  املحكمة  تقوم  املو�شوعية:  الناحية 

الطعن على مرحلتني هما:
املرحلة التدقيقة: حيث تقوم املحكمة بتدقيق امرين 

هما:
وجوده  حيث  من  فيه  املطعون  الف�شل  تدقيق   .1

وعدمه.
لعنا�شره،  ا�شتيفائه  حيث  من  الطعن  تدقيق   .2

�شرائط واركانا.

احلالة االوىل/ رد الطعن �شكال: اإذا ثبت للمحكمة ان 
الطعن مل تكتمل عنا�شره، فتفهم ختام املرافعة وتقرر 
امل�شا�ض  دون  ومن  �شكال،  االعرتا�شي  الطعن  رد 

باحلكم املعرت�ض عليه.
واذا وجدت ان احلكم املطعون فيه معدوما فتقرر رد 

الطعن �شكال، مع الف�شل جمددا يف مو�شوع الدعوى.
تو�شلت  فاإذا  �شكال:  الطعن  قبول  الثانية/  احلالة 
م�شتوفيا  الطعن  وان  موجود  الف�شل  ان  اىل  املحكمة 
ل�شرية  املرافعة  وبا�شرت يف  قبوله  قررت  لعنا�شره، 
الق�شاء امل�شتقرة على التالزم بني قبول الطعن �شكال 

واملبا�شرة باملرافعة، و�شرعت يف نظر مو�شوعه.

يكون  مو�شوعا  االعرتا�ض  نظر  التحقيقية:  املرحلة 
مباحث  يف  مف�شال  بيناها  خطوات  عدة  خالل  من 

املرافعة، واجماال يف بداية هذه املرحلة، وهي:
1. تقدمي اللوائح.

2. بيان املحل املختار.
3. اكمال نواق�ض االعرتا�ض.

4. التحقيق يف االعرتا�ض:
)يجري  على  مرافعات   )184( املادة  ن�شت  لقد 
القواعد  من  يجري  ما  االعرتا�شية  الدعوى  على 
يتعلق  فيما  �شواء  وجاها  املنظورة  الق�شايا  على 
على  القانون  ين�ض  مل  ما  وباالحكام  باالجراءات 

خالف ذلك(.
اال�شلية  للدعوى  امتدادا  يعد  االعرتا�شي  الطعن 
مو�شوع  طرح  ويعيد  املو�شوعية،  الناحية  من 
والتي  بها  املحكوم  الطلبات  بحدود  جمددا  النزاع 
النزاع  مو�شوع  طرح  واعادة  عليها،  االعرتا�ض  مت 

تت�شح من خالل بيان امل�شداق االآتي:
اذا كانت دعوى املدعي تت�شمن املطالبة بعدة طلبات 
وعند  عليه  املدعى  بذمة  ديون  باأربعة  كاملطالبة 
طلبا  اهملت  املحكمة  فاإن  غيابيا  الدعوى  يف  الف�شل 
وردت اخر على املدعي، واألزمت املدعى عليه بطلبني، 
ثم قام املدعى عليه باالعرتا�ض على طلب واحد من 
يعرت�ض  ومل  االخر  وترك  بهما،  املحكوم  الطلبني 
عليه، لذا فاإن االعرتا�ض يعيد طرح الطلب املعرت�ض 
عليه فقط، ومعنى اعادة الطرح تت�شح ببيان حقوق 

املعرت�ض واملعرت�ض عليه والغري.
اوال/ املعرت�ض:

يجوز للمعرت�ض تقدمي االمور االتية:
اعرت�ض  الذي  الطلب  رد  �شاأنها  من  التي  الدفوع   .1
عليه فقط، ولي�ض له هذا يف الطلب الذي مل يعرت�ض 

عليه.
بالطلب  املتعلقة  املتقابلة  احلادثة  الطلبات   .2

املعرت�ض عليه دون الطلب الذي مل يعرت�ض عليه.
االعرتا�شية  املرحلة  يف  احلادثة  الدعوى  واحداث 
امل�شرع  والن  عادي،  طعن  طريق  النه  جائزا  اأمرا 
يف  اال�شل  الن  جوازه  على  دليل  فهو  عنه،  ينهه  مل 

اال�شياء االباحة حتى يرد فيها نهي.
الثانية  املرحلة  يف  مف�شال  حررناه  احلادث  والطلب 

للق�شية، وهي مرحلة املرافعة.
3. كافة االدلة التي ت�شند دفوعه وطلباته املتقابلة.

اما الطلب املحكوم به والذي مل يعرت�ض عليه، فاإنه 
يكون باتا بحقه ما مل يطعن به بطرق الطعن االخرى.

ثانيا/ املعرت�ض عليه:
1( يجوز له تقدمي الدفوع التي ترد الدعاوى احلادثة 
بالطلب  واملتعلقة  املعرت�ض  يقدمها  التي  املتقابلة 

املعرت�ض عليه.

بالطلب  تتعلق  حادثة  طلبات  احداث  له  يجوز   )2
او  له  مكملة  او  به  مت�شلة  كانت  اذا  عليه  املعرت�ض 
مرتتبة عليه �شواء طالب بها يف املرحلة الغيابية او 
قاعدة ال ي�شار  يتعار�ض مع  بها، وهذا ال  مل يطالب 
بها  املطالبة  يجوز  االمور  هذه  الن  بطعنه،  الطاعن 
امام  بها  طالب  قد  كان  اذا  اال�شتئناف  حمكمة  امام 
حمكمة البداءة، فمن باب اوىل يجوز املطالب بها امام 

البداءة.
3( يجوز له الطعن ا�شتئنافا او متييزا بالطلب الذي 
البت  اغفال  الن  اهملته  الذي  والطلب  املحكمة  ردته 
يف طلب من طلبات الدعوى هو خطاأ جوهري، ويعد 

�شببا من ا�شباب التمييز.
الذي  طلبه  ت�شند  التي  االدلة  تقدمي  عليه  يجب   )4
اعرت�ض عليه املدعى عليه، النه هو املكلف باالثبات، 
املدعى  على  غيابي  حكم  �شدر  اذا  م�شاديقه،  ومن 
معلقا  وكان  للمدعي،  املال  من  مببلغ  باإلزامه  عليه 
على اال�شتكتاب والنكول عن حلف اليمني، واعرت�ض 
العادي،  ال�شند  على  توقيعه  وانكر  عليه  املحكوم 
ال�شند  ن�شبة  باإثبات  املكلف  هو  عليه  املعرت�ض  فاإن 
امتداد  هي  االعرتا�شية  املرحلة  الن  للمعرت�ض 

للدعوى اال�شلية.
5( لي�ض له احداث طلبات حادثة تخ�ض الطلب الذي 
مل يعرت�ض عليه املعرت�ض، كما لي�ض له احداث دعوى 
ابتداًء  هذا يجوز  للمطالبة بحق جديدة، الن  حادثة 

فقط، وال يجوز اثناء املرافعات.

ثالثا/ الغري:
بالطلب  املتعلقة  احلادثة  الطلبات  تقدمي  حقه  من  يكون 
خمت�شما.  او  من�شما  كان  �شواء  فقط  عليه  املعرت�ض 

ومل  املدعي،  ل�شالح  املحكمة  به  حكمت  الذي  الطلب  اأما 
يعرت�ض عليه املعرت�ض، فاإن للغري االعرتا�ض عليه بطريق 

اعرتا�ض الغري.

5. ختام باب املرافعة:
تفهم ختام  املحكمة حتقيقاتها يف االعرتا�ض  تكمل  ان  بعد 

املرافعة، وتعني موعدا الإ�شدار احلكم.

خام�شا/ التزام املحكمة بالف�شل فيه :
نق�شم هذا االثر اىل مو�شوعني، االول يف الف�شل باالعرتا�ض، 
والثاين يف االثار املرتتبة على الف�شل، ونتناولها يف بندين، 

هما:

البند االول/ الف�شل يف االعرتا�ض:
يقدم  مل  اذا   .1( على  مرافعات   )179( املادة  ن�شت  لقد 
االعرتا�ض على احلكم الغيابي يف مدته او كان غري م�شتمل 
االعرتا�ض  برد  املحكمة  حتكم  االعرتا�ض،  ا�شباب  على 
االعرتا�ض  عري�شة  ان  املحكمة  حتققت  واذا   .2 �شكال.. 
تقبل  ا�شبابه،  على  وم�شتملة  القانونية  املدة  يف  مقدمة 
احلكم  فتوؤيد  القانون،  وفق  على  فيه  وتنظر  االعرتا�ض 

الغيابي او تبطله او تعدله على ح�شب االحوال(.
وحتكم   ...( على  مرافعات   )181( املادة  ذيل  ن�ض  كما 
او احلكم  الدعوى  ابطاله مع رد  او  الغيابي  بتاأييد احلكم 

بها او تعديل احلكم على ح�شب االحول(.
وبعد ان تختم املحكمة باب املرافعة يف االعرتا�ض تف�شل 

فيه على وفق القانون، وهنا نفرق بني حالتني هما:
احلالة االوىل/ رد االعرتا�ض �شكال:

تقرر املحكمة رد الطعن االعرتا�شي �شكال عند حتقق احد 
فيه  مت�ض  ال  املحكمة  الن  قرارا  و�شمي  االآتيني،  االمرين 

ا�شل احلق، واالمرين هما:
االعرتا�ض  يكن  مل  اذا  الطعن:  يف  عيب  وجود  اوال/ 
م�شتوفيا الأحد عنا�شره �شرطا او ركنا، فتقرر املحكمة رده 

�شكال ومن دون التطرق للحكم املطعون به.
ثانيا/ وجود عيب يف املطعون به: اإذا كان احلكم الغيابي 
املطعون به معدوما، فتقرر املحكمة رد الطعن �شكال، 

وتف�شل يف مو�شوع الدعوى وفقا للقانون.

احلالة الثانية/ قبول االعرتا�ض �شكال: اإذا كان االعرتا�ض 
م�شتوفيا لعنا�شره، �شرائط واركانا، وكان احلكم الغيابي 
املطعون به موجودا، تقرر املحكمة قبوله �شكالـ وتف�شل به 

باأحد االحكام االآتية:
اوال/ تاأييد احلكم الغيابي ورد االعرتا�ض:

املعرت�ض  كان احلكم  او  املعرت�ض اعرتا�شه  يثبت  اإذا مل 
الغيابي ورد  بتاأييد احلكم  املحكمة  عليه �شحيحا، فتحكم 

اعرتا�ض املعرت�ض مو�شوعا.
او احلكم  املدعي  الغيابي ورد دعوى  ابطال احلكم  ثانيا/ 

بها، وهذا احلكم له �شقان هما:
املعرت�ض  احقية  بعدم  اعرتا�شه  املعرت�ض  اثبت  اإذا   )1
احلكم  باإبطال  حكما  املحكمة  ا�شدرت  دعواه  يف  عليه 

الغيابي ورد دعوى املدعي.
الدعوى  اثبت املعرت�ض اعرتا�شه، وكانت طبيعة  اإذا   )2
املقامة ال تقبل الرد، كما اذا كان مو�شوعها هو ازالة �شيوع 
الق�شائية  التبليغات  �شحة  عدم  املعرت�ض  واثبت  مثال، 
ا�شا�ض  على  جرت  املرافعات  ان  اأي  الدعوى،  بعري�شة 
احلكم  باإبطال  حكما  املحكمة  فت�شدر  باطلة،  تبليغات 
ويرتتب  ال�شيوع،  باإزالة  جديدا  حكما  وت�شدر  الغيابي 
ثم  ومن  اوال،  العقار  قيد  ابطال  وجوب  احلكم  هذا  على 
اعادة االجراءات التنفيذية، وبيع العقار جمددا باملزايدة 

العلنية.

ثالثا/ تعديل احلكم ل�شالح املعرت�ض دون املعرت�ض عليه:
املعرت�ض  احقية  بعدم  اعرتا�شه  املعرت�ض  اثبت  اإذا 
الذي حكمت به املحكمة، فت�شدر  عليه يف جزء من ادعائه 
ولي�ض  املعرت�ض  ل�شالح  احلكم  بتعديل  حكما  املحكمة 
لقاعدة  تطبيقا  عليه  املعرت�ض  ل�شالح  احلكم  تعديل  لها 
مقيدة  املحكمة  الن  وذلك  بطعنه(،  الطاعن  ي�شار  )ال 
بحقه  �شدر  عليه  املعرت�ض  والن  االعرتا�شية،  باال�شباب 
وامنا  االعرتا�ض،  حق  له  فلي�ض  وبالتايل  وجاهيا،  احلكم 
كان احلكم جمحفا  اإذا  الطعن االخرى  الطعن بطرق  عليه 

بحقوقه.

البند الثاين/ اآثار الف�شل:
يرتتب على الف�شل يف االعرتا�ض اأثران هما:

اوال/ ال اعرتا�ض يف االعرتا�ض:
لقد ن�ض �شدر املادة )182( مرافعات مدنية على )احلكم 
ال�شادر يف االعرتا�ض ال يجوز االعرتا�ض عليه ال من رافعه 

وال من املعرت�ض عليه(.
عدم  وهو  ارتكازيا  �شرطا  املادة  هذه  لتطبيق  ي�شرتط 
غريهم،  من  وال  اخل�شوم  من  ال  حادثة  دعوى  احداث 

وبعبارة اخرى ي�شرتط فيها �شرطان هما:
االول/ وحدة الطلب:

كان  �شواء  املرافعة  جل�شات  عن  اخل�شوم  احد  تغيب  اذا 
احلا�شر  اخل�شم  يحدث  ومل  عليه،  معرت�شا  او  معرت�شا 
حكم،  �شدر  ثم  االعرتا�ض  نظر  اثناء  حادثة  دعوى  اأية 
فاإن هذا احلكم ال يجوز الطعن به بطريق االعرتا�ض على 

احلكم الغيابي طاملا ان مو�شوع الطلب واحد.
دعوى  احلا�شر  اخل�شم  واحدث  ال�شرط  هذا  اختل  واإذا 
تتعلق  االعرتا�ض  نظر  اثناء  متقابلة  او  منظمة  حادثة 
ويجوز  تنتق�ض  القاعدة  هذه  فاإن  الدعوى،  مبو�شوع 
حكم  �شدر  اذا  م�شاديقه  ومن  االعرتا�ض،  يف  االعرتا�ض 
املال  من  مبلغا  للمدعي  بتاأديته  عليه  املدعى  على  غيابي 
بحق  غيابيا  املرافعات  وجرت  عليه،  املدعى  واعرت�ض 
متقابلة  حادثة  دعوى  املعرت�ض  واحدث  عليه  املعرت�ض 
يدعي فيها دائنيته للمعرت�ض عليه وطلب اجراء املقا�شة، 
االعرتا�ض  عليه  للمعرت�ض  فيجوز  بذلك،  حكم  �شدر  فاإذا 
املرحلة  يف  الطلب  مو�شوع  الختالف  الغيابي  احلكم  على 

االعرتا�شية.

الثاين/ وحدة اخل�شوم:
كان  �شواء  املرافعة  جل�شات  عن  اخل�شوم  احد  تغيب  اإذا 
يف  خ�شما  الغري  يدخل  ومل  عليه،  معرت�شا  او  معرت�شا 
االعرتا�ض بدعوى حادثة اثناء نظر االعرتا�ض، ثم �شدر 
حكم، فاإن هذا احلكم ال يجوز الطعن به بطريق االعرتا�ض 
على احلكم الغيابي طاملا ان اخل�شومة مل تتغري يف املرحلة 

االعرتا�شية.
املرحلة  يف  اخل�شوم  وتغري  ال�شرط  هذا  اختل  واإذا 
الطعن  يف  خ�شما  الغري  دخول  خالل  من  االعرتا�شية 
االعرتا�شي، فاإن هذه القاعدة تنتق�ض ويجوز االعرتا�ض 
الزوجة  ا�شت�شدرت  اإذا  م�شاديقه  ومن  االعرتا�ض،  يف 
واعرت�ض  الزوجية  باالثاث  زوجها  على  غيابيا  حكما 
�شخ�شا  الزوج  ام  دخلت  ثم  الغيابي،  احلكم  على  الزوج 
ثالثا اخت�شاميا، وطالبت بعائدية بع�ض االثاث، وحكمت 
لها املحكمة بهذه االثاث وكان ذلك بغياب الزوجة، فيجوز 
الختالف  الغيابي  احلكم  على  تعرت�ض  ان  االخرية  لهذه 

اخل�شوم يف املرحلة االعرتا�شية.
يف  اعرتا�ض  )ال  القاعدة  هذه  ت�شريع  من  الغاية  وان 
االعرتا�ض( هي ملنع الدور يف الدعوى وعدم اإبقائها يف حلقة 

مفرغة كما ورد يف اال�شباب املوجبة لقانون املرافعات.

اىل  ان�شحابه  ومدى  االعرتا�شي  باحلكم  الطعن  ثانيا/ 
احلكم الغيابي:

لقد ن�ض ذيل املادة )182( مرافعات مدنية على )... واإمنا 
يجوز الطعن فيه بطرق الطعن االخرى املقررة يف القانون، 
احلكم  وعلى  الغيابي  احلكم  على  الطعن  هذا  وين�شحب 
ال�شادر يف االعرتا�ض، اإال يف حالة رد االعرتا�ض �شكال، فال 

ين�شحب احلكم به على احلكم الغيابي(.
يجوز الطعن باحلكم االعرتا�شي بطرق الطعن القانونية، 
حيث ان طرق الطعن فيه هي طرق الطعن نف�شها باحلكم 
الغيابي عدا طريق االعرتا�ض على احلكم الغيابي، وعند 
احلكم  بني  نفرق  ان  يجب  االعرتا�شي  باحلكم  الطعن 

االعرتا�شي املردود �شكال وبني احلكم املردود مو�شوعا.
اوال/ احلكم االعرتا�شي املردود �شكال:

احلكم،  هذا  بتدقيق  الطعن  بنظر  املخت�شة  املحكمة  تقوم 
وهنا توجد حالتان هما:

مل  االعرتا�شي  الطعن  ان  وجدت  فاإن  االوىل:  احلالة 
حمكمة  وان  اأركانا،  او  �شرائط  لعنا�شره،  م�شتوفيا  يكن 
املو�شوع كانت حمقة عند ردها لالعرتا�ض �شكال، فاإن اثر 
الطعن ال ين�شحب اىل احلكم الغيابي، وان كان هذا االخري 
احلكم  بتاأييد  اال�شتئناف  حمكمة  وتق�شي  قانونا،  معيبا 
البدائي ورد الطعن اال�شتئنايف، كما تق�شي حمكمة التمييز 
والعلة يف  التمييزي،  الطعن  البدائي ورد  بت�شديق احلكم 
ذلك هي حرمان املحكوم عليه غيابيا من احياء طرق الطعن 
القانونية جمددا والذي �شدت عليه مل�شي مددها القانونية.

كان  االعرتا�شي  الطعن  ان  وجدت  واإذا  الثانية:  احلالة 
م�شتوفيا لعنا�شره، �شرائط واركانا، وان حمكمة املو�شوع 
كانت غري حمقة عند ردها لالعرتا�ض �شكال، فاإن اثر الطعن 
حيث  اال�شتئناف،  مرحلة  يف  الغيابي  احلكم  اىل  ين�شحب 
واحلكم  االعرتا�شي  احلكم  تدقيق  بعد  املحكمة  تقوم 
اعادتها  دون  من  الدعوى  يف  جديد  حكم  باإ�شدار  الغيابي 
بنق�ض  التمييز  حمكمة  تقوم  بينما  املو�شوع،  حمكمة  اىل 
لقبول  ال�شحيح  الطريق  وتر�شم  فقط  االعرتا�شي  احلكم 
و�شول  وبعد  مو�شوعا،  فيه  والبت  �شكال،  االعرتا�ض 
اخل�شوم  بتبليغ  تقوم  املو�شوع  حمكمة  ايل  الدعوى 
الدعوى  تنظر  ثم  عليه،  واملعرت�ض  املعرت�ض  ب�شفاتهم 

باعتبارها يف مرحلة االعرتا�ض على احلكم الغيابي.
ثانيا/ احلكم االعرتا�شي املردود مو�شوعا:

احلكم،  هذا  بتدقيق  الطعن  بنظر  املخت�شة  املحكمة  تقوم 
وهنا توجد حالتان هما:

مل  االعرتا�شي  الطعن  ان  وجدت  فاإذا  االوىل:  احلالة 
حمكمة  وان  اأركانا،  او  �شرائط  لعنا�شره،  م�شتوفيا  يكن 
املو�شوع كانت غري حمقة بقبول االعرتا�ض �شكال، فاإن اثر 
الطعن ال ين�شحب اىل احلكم الغيابي، وان كان هذا االخري 
احلكم  بف�شخ  اال�شتئناف  حمكمة  وتق�شي  قانونا،  معيبا 
االعرتا�شي وا�شدار حكم جديد من دون اعادة الدعوى اىل 
حمكمة املو�شوع، كما تق�شي حمكمة التمييز بنق�ض احلكم 
االعرتا�شي فقط وتر�شم الطريق ال�شحيح لرد االعرتا�ض 
تقوم  املو�شوع  حمكمة  اىل  الدعوى  و�شول  وبعد  �شكال، 
ثم  املعرت�ض واملعرت�ض عليه،  ب�شفاتهم  بتبليغ اخل�شوم 
تنظر الدعوى باعتبارها يف املرحلة االعرتا�شية، والعلة يف 
ذلك هي ملنع املعرت�ض من جتديد طرق الطعن التي م�شت 

عليه.
كان  االعرتا�شي  الطعن  ان  وجدت  واإذا  الثانية:  احلالة 
م�شتوفيا لعنا�شره، �شرائط واأركانا، وان حمكمة املو�شوع 
الطعن  اأثر  فاإن  �شكال،  االعرتا�ض  بقبول  حمقة  كانت 
ين�شحب اىل احلكم الغيابي، فاإذا كان احلكمان، االعرتا�شي 
حمكمة  ق�شت  للقانون  وموافقني  �شحيحني  والغيابي، 
اال�شتئنايف،  الطعن  البدائي ورد  بتاأييد احلكم  اال�شتئناف 
وق�شت حمكمة التمييز بت�شديقه ورد الطعن التمييزي. اأما 
�شحيحني  غري  والغيابي،  االعرتا�شي  احلكمان،  كان  اإذا 
اال�شتئناف  حمكمة  ق�شت  القانون،  الأحكام  وخمالفني 
التمييز  حمكمة  وق�شت  جديدا،  حكما  وا�شدرت  بف�شخهما 
قبل  من  عليه  لل�شري  ال�شحيح  الطريق  ور�شمت  بنق�شهما 
حمكمة املو�شوع، وبعد و�شول الدعوى اىل املحكمة تقوم 
تنظر  ثم  عليه،  ومدعى  كمدٍع  ب�شفاتهم  اخل�شوم  بتبليغ 
الدعوى باعتبارها يف مرحلتها االوىل، وقبل �شدور احلكم 

الغيابي.
املرافعة  اجراء  كيفية  يف  ال�شابط  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
فيها حكمان، غيابي  التي �شدر  الدعوى  بحق اخل�شوم يف 
هو:  التمييز،  حمكمة  قبل  من  نق�شها  بعد  واعرتا�شي، 
االعرتا�شي  احلكمني،  كال  نق�ض  اإذا  التمييزي  القرار  )ان 
حيث  للدعوى،  االوىل  بال�شرية  الرتافع  فيتم  والغيابي، 
تكون �شفات اخل�شوم هي املدعي واملدعى عليه.. 
واإذا نق�ض احلكم االعرتا�شي فقط، فيتم الرتافع 
�شفات  تكون  حيث  للدعوى،  الثانية  بال�شرية 

اخل�شوم هي املعرت�ض واملعرت�ض عليه(.

االعتراض على الحكم الغيابي
المحامي محمد المنكوشي

هو طريق طعن عادي أجازه القانون للمحكوم عليه غيابيا بقصد إبطال الحكم الصادر عليه او تعديله امام المحكمة نفسها التي أصدرته.
ولم يحدد المشرع أسبابا معينة لالعتراض على الحكم الغيابي، بل اطلق العنان للمعترض في تأسيس طعنه على ما يشاء من االسباب 
سواء كانت موضوعية او شكلية، وسواء كانت متعلقة بمخالفة القانون او الواقع، النه طريق طعن عادي، ويعاب على هذا الطريق انه قد 

يتخذ للمشاكسة وتأخير الدعوى.



  

10 ثقافيةالعدد )124(  االربعاء   1 / 7  / 2020 

يو�سف عبود جويعد
من�ساب  وباإيقاع  هادئ،  متما�سك  فني  بناء  في 
تقدم  عائق،  �سفوه  يعكر  ال  نهر  يف  ماء  كجريان 
لنا �لرو�ئية ر�سمية حميب�س رو�يتها )�لعودة �إىل 
لك�س( وبعنو�ن فرعي )�أر�س �الأ�ساطري وحكايات 
�لع�سق �ل�ساخنة(، وباأحد�ث متنوعة متغرية مع 
متغري�ت وطبيعة �مل�سار �لفني حلركة �الأحد�ث، 
حيث �سننتقل �إىل �جلنوب يف منطقة �لدو�ية ويف 
قرية قريبة من منطقة لك�س �الثرية، هناك تدور 
�بر�هيم  �أحمد  مع  ونكون  �لن�س،  هذ�  �أحد�ث 
بد�ية  ومنذ  ود�د،  حمبوبته  مع  �لع�سق  وحكاية 
�إليه  ذهبت  ما  نتح�س�س  �ل�سردية،  �مل�سرية 
حالة  �الأحد�ث  هذه  من  جتعل  �أن  يف  �لرو�ئية 
�لعاطفية  �لعالقات  من  عليه  �عتدنا  ملا  مغايرة 
تنتهي  �لتي  �جلنوبية  �الرياف  و�سط  تن�ساأ  �لتي 
وبعد  نتفاجاأ  �سوف  �إننا  �إال  باالقرت�ن،  غالباً 
باأنها  ود�د،  خلطبة  للتقدم  �أحمد  �لعدة  يعد  �أن 
تخربه �ن ح�سن �بن عمها �سوف يتقدم خلطبتها، 
ومن �لطبيعي و�سط �الأعر�ف و�لتقاليد �ل�سائدة 
�أن تقبل ر��سخة رغم  �أبدى وعليها  �بن عمها  �أن 

كل ما متلكه من رف�س:
)ح�سن �أبن عمي طلب يدي وو�لدي و�فق وجئت 
�أهلي  �لبكاء  �لبارحة عيوين ورمت من  الأخربك.. 
ت�ستعد  �أن  �أمي  �أخربو�  �الأمر  و�نتهى  قررو� 
للفرح: الأن عمي م�ستعجل ويريدين ب�سرعة �أحمد 

�الأمر لي�س بيدي �أُقتل �إذ� رف�ست(.
�أن  منه  تطلب  ود�د  �أن  و�الأمر  �الأدهى  و�الأمر 
�أن  تريده  ال  الأنها  �لقرية،  يف  يبقى  وال  يرحل 

يتعذب، وهي قد ت�سعف �إذ� �ساهدته قربها.
وهكذ� ت�سعنا �لرو�ئية و�سط تلك �لتقاليد، �لتي 

حب  ق�سة  ونهاية  قلبني،  حتطيم  يف  �سببا  تكون 
�لتقاليد  تلك  لكن  بع�سهما،  مع  �لتحما  لعا�سقني 
كانت كال�سيف �لذي هوى ليفرقهما عن بع�سهما، 
�إال �لهرب  �أن ينقذه  ومل يجد �أحمد �أي حل ميكن 
فما عادت �لقرية باإمكانها �أن حتتويه �أو حتت�سنه، 

فيقرر �لهرب �إىل �إير�ن.
�أن  فبعد  وتتنوع،  �الأحد�ث  تختلف  هنا  ومن 
�أجد�ده يعي�س  كان مع جذوره قرب لك�س مدينة 

غريباً، وال يعرف �أين يذهب.
�ن �لرو�ئية ر�سمية حميب�س ��ستطاعت �أن ت�سحبنا 
�إىل قاع �لن�س بلغة �سردية تنقل من خاللها �أحد�ث 
حكاية حب �نتهت وظلت نري�نها م�ستعلة يف قلب 
من  �لغربة  بالد  يف  تن�ساأ  بد�أت  وحكاية  �أحمد، 
خالل �ل�سدفة �لتي �لتقى بها بجيهان وهي طبيبة 
وميتلك  معروف،  نف�سي  طبيب  وو�لدها  نف�سية 
م�سفى لالأمر��س �لنف�سية، وتلك �لعالقة ال ميكن 

لها �أن تكون بدياًل حلبه �الول ود�د:
فيها  وما  �للذيذ  �لتعب  رحلة  ي�ساركها  �أن  )دعته 
من �كت�سافات ر�ئعة. و�فق من�سجماً مع حما�سها 
مل  �لتي  حياته  �ستغري  باأنها  و�أح�س  و�سدقها 
تعرف �ال�ستقر�ر بعد. ومل يح�س باأهمية وجوده. 
و�سع يده بيدها.. و�سل معها �إىل �أماكن ما كان له 
�أن ي�سلها من قبل، لكن �سعورً� ر�وده باأنها تعطف 
عليه كما تعطف على مر�ساها، وو�فق على ذلك 

�سرط �أن يكون قريباً منها(.
وهكذ� بد�أت ثيمة هذ� �لعمل تت�سح، و�أن جذوره 
د�خله،  وتكرب  تتفاعل  �سوف  �لقدم  يف  �لغائرة 
�لتي  �ل�سر�عات  من  �ملزيد  ننتظر  زلنا  ما  لكننا 

تدور دو�ئرها يف مبنى هذ� �لن�س.
�لن�س  هذ�  لف�سول  �ختارت  �لرو�ئية  �أن  كما 

ف�سل  لكل  �لن�سية  �لعتبة  من  ماأخوذة  عناوين 
بل  مو�سوعها،  بوحدة  وثيقاً  �رتباطاً  ومرتبطة 
ت�سل �أحياناً حد �لتاأثر مبا يدور من �أحد�ث فيها، يف 
�لف�سل �الول )�لرحيل(، �لف�سل �لثاين )�لهجرة(، 
�لف�سل �لثالث )جيهان(، �لف�سل �لر�بع )جيهان( 
�أي�ساً، �لف�سل �خلام�س )عودة(، �لف�سل �ل�ساد�س 
كلهم  )�مل�سافرون  �ل�سابع  �لف�سل  )ميا�سة(، 
يختفون يف �سفاف ق�سائدي( وهي مقولة لــ )�الن 
�ل�سكبان(،  )ح�سن  �لثامن  �لف�سل  بو�سكيه(، 
�لف�سل �لتا�سع )�لعودة �ىل لك�س(، وعندما نتابع 
عناوين  بني  �الرتباط  هذ�  جند  �سوف  �الأحد�ث 

�لف�سول و�الأحد�ث �لتي تدور.
فلم يكن �الأمر مقت�سرً� على حياة �أحمد يف �لغربة، 
تزوجت  �لتي  ود�د  حياة  نتابع  �سوف  �إننا  بل 
وكرب�  ولدين  له  و�أجنبت  �ل�سكبان،  ح�سن  من 
وحتدث  �سبايكر  �إىل  ذهبو�  �لذين  مع  و�لتحقا 
�لكارثة مبوت �لولدين، وعندما يذهب �الأب للتاأكد 
من �خلرب ميوت هو �الآخر، وهذه �لفاجعة �أق�ست 
وتعي�س  �ل�سو�د  ترتدي  وجعلتها  ود�د  م�سجع 
�حلزن، و�سنجد تفا�سيل حلياة ميا�سة �متزجت 
فيها �لغر�ئبية، حيث تقدم على قتل �بنها الأ�سباب 
�سوف يكت�سفها �ملتلقي، وكذلك �سنعي�س تفا�سيل 
و�سر�ع  وفاته  بعد  �أحمد  و�لدي  ممتلكات  عن 

�أخوته من �أجل �لورث.
يف  نغور  ونحن  وتت�سح  �لثيمة  تتكامل  وهكذ� 
�أعماق هذ� �لن�س، لنكت�سف �أن كل �ملغريات �لتي 
مل  �لتي  �لن�سائية  عالقاته  ورغم  الأحمد،  حدثت 
تقت�سر بجيهان فقط، بل تعدتها �إىل ن�ساء �أخريات 
ج�سده  م�سامات  من  م�سامة  كل  �أن  �إال  جميالت، 

تدعوه للعودة:

باأن  �بر�هيم  �أحمد  فوجئ  بلده  �إىل  عاد  )حني 
مرة  وكل  جدً�  تاأخر  و�أنه  تغريت،  كثرية  �أ�سياء 
�الأحبة..  من  رحل  من  هناك  �أن  يجد  فيها  يعود 
وزوجها  بولديها  ونكبتها  ود�د  مباأ�ساة  عرف 
و�ر�د �أن يو��سيها ويقف �ىل جانبها يف هذ� �لوقت 
�حلرج من ف�سول حياته ال بد �أنها �أنقا�س �مر�أة 
�الآن يجب �أن مينحها ح�سورك �أماًل ما ولكن كيف 

�ل�سبيل �ليها(.
يجد  �أن  فبعد  �حلد،  هذ�  �إىل  �الأحد�ث  تنتِه  ومل 
ي�ساأل  �أن  ويحاول  حبيبته  ود�د  للقاء  فر�سة 
عنها ويعود �ليها، تظل حائرة وال تعرف �لقر�ر، 
ويزد�د حزنها وترحل عن �لعامل، �ىل 

�مللكوت �الآخر مودعة حياة قا�سية.

بين الغربة والجذور في )العودة إلى لكش(
 صغيرة

ٌ
أوطان

فهمي �ل�سالح

في  األَحالَم  أَوطاٌن صغيرةٌ حتمي 
العبراِت

ساللَم  لِتبدو  األَكتاَف  وترفُع 
ضاِحكَة تبُلُغ الفضاَء

في  التَّمدُّدِ  بعباراِت  وحُتيُطها 
املياِه املُمتلئِة برائحِة اهلِل

وحشِة  في  ِسواها  لنا  ليَس 
الياقوِت َمنْ ميألُ صدورَنا بالغناِء

ليَس لنا ِسواها في ليالي احلسِد 
بأَغطَيِة  أجسادَنا  يُدرُِك  َمنْ 

الدَّفِء
َعوزِنا  على  اِكتاُت  السَّ هاتُنا  أُمُّ
في  النَّدى  بكُلِّ  ِة  املشقَّ في 

َّاِت املمر
حتنو على قسماتِنا حني يغتِرُفنا 

حزٌن شاسٌع يدمي القصائَد
كُلَّما  داتِنا  تهجُّ يُساورُ  مما  وتدنو 

سرى خافقُ اِغتراٍب في نبِضنا
َِّة ترِسُمنا ُجدرانُها  ِّي حقٌل من احلُر

املُكبِّلُة ِلطِونا في غفرانها
سجُن احملبَِّة في كُلِّ وقٍت ترتدي 
أَثوابَنا فنغدو ِمثَلها في اِحتِشادٍ
هَي الُبيوُت التي حتتِمُلنا كعويٍل 
كأَطفاٍل  وتستنِزُفنا  طويٍل 

حاملنيَ
شيَّدناها  التي  غيرةُ  الصَّ بُيوتنا 
وِء لوِع في فسحِة الضَّ بدمِع الضُّ
َّاِم اجلاريِة  أَو اِستأجرناها بعرِق األي

حالِة لِلعيِش في صراِة الضَّ
ال فرَق ماداَم لنا فيها أَبواٌب وعزلٌة 

ودموٌع وأغنياٌت
ولنا في َمجازاتِها غرٌف مطيعٌة 

وذكرى وطعاٌم واغتِساٌل
َضِحكاُت  أَواصرها  في  ولنا 

أطفاٍل تتناوُب وصيحاٌت وآالٌم
وتبكي  تناُم  ال  املوِت  ضدَّ  بُيوٌت 

معنا في العزاءاِت
فصارْت  بوجوِهنا  تشيأَْت  بُيوٌت 

تقتِبُس هيأَتَها من مالِمحنا
حتتفي  التي  هذِه  عظيمٌة  بُيوٌت 

بنا دوَن هلٍع من كورونا
تُريُدنا  التي  هذِه  خارقٌة  بُيوٌت 

اَء في القارِعِة أَنبياَء أَِصحَّ
بُيوتُنا الكبيرةُ هذِه …

�إنه يحتقر �ملال

جمموعة  مع  �ساعتني  ق�سيت 
ن�سغي  و�لكاتبات  �لكتاب  من 
يف  يقيم  وو�سيم  �أنيق  ل�سخ�س 
فرن�سا، حتدث فيهما عن م�سروع 
�لعر�ق  يف  جريدة  الإ�سد�ر 
لكل  تطرق  وحني   ،2003 بعد 
�لنقود  مو�سوع  وجتاهل  �سيء 
جعلنا  �لذي  �ل�سبب  كانت  �لتي 
رفعت  �جلميل،  هر�ءه  نحتمل 
�لذي  �الأجر  عن  الأ�ساأله  يدي 
�نزعاج:  يف  فقال  �سنتقا�ساه، 
�أكرث �سيء �حتقره يف هذ� �لعامل 
يدي  نف�ست  عندها  �ملال!..  هو 
الأنني  برمته،  �ملو�سوع  من 

تيقنت �أن �لرجل ن�ساب كبري!

تكذب كثريً�

�ل�سيدة )...( تكذب كثريً� ب�سبب 
مثار  كانت  وبعدما  �سبب،  وبال 
�الأقارب،  من  و��ستنكار  نقد 
بعد  �لعطف  ت�ستحق  �أ�سبحت 
باإمر�أة  وتزوج  زوجها  طلقها  �أن 
تتخلى  لن  بالتاأكيد  لكنها  �أخرى، 
عنها  تخلى  مثلما  طبعها  عن 
بع�س  �ليها  ذهبت  فقد  زوجها، 
ورمبا  ملو��ساتها،  �لن�سوة 
للومها فقد كانت موؤيدة الإرتباط 
ب�سبب  موقفها  غريت  ثم  زوجها 
�لن�سوة  حفيظة  �ثار  ما  �لغرية، 
�أنها  ب�ساأنها  جديد  من  و�ملعارف 
و�نفعالها  ع�سبيتها  حلظة  يف 
�لتقطت  نف�سها،  عن  تد�فع  وهي 
تخاطب  وقالت  �سجائرها  علبة 

�سقيقة زوجها: وحق هذ� �لقر�آن 
�آين ماكنت ر��سية على �لزو�ج!.. 
�لن�سوة  وبقية  �ملر�أة  ��ستنكرت 

�سقيقة  لها  وقالت  ت�سرفها،  من 
…�أنت  عليك  حر�م  زوجها: 

خمبلة ؟ هو هذ� قر�آن؟

قصتان قصيرتان

ي�سرى �جلنابي
يحلل �لباحث �إ�سماعيل �ل�سعافني يف كتابه “�ملر�أة 
ن�سو�س  جماليات  دروي�س:  حممود  قلب  يف 
�حلب”، �ل�سادر حديثا عن د�ر ف�ساء�ت يف عّمان، 
وكتاباته  دروي�س  حممود  ق�سائد  يف  �حلب  ثيمة 
�لنرثية، عرب ثالثة حماور لكل مرحلة خ�سائ�سها 
�ل�سباب  مرحلة  �الأوىل  ومالحمها:  وظروفها 
�الحتالل”،  حتت  “�حلّب  ق�سائد  وجماليات 
�لثانية مرحلة �الأوج وجماليات ق�سائد “�حلب يف 
�ملنفى”، و�لثالثة مرحلة �لتاأمل: جماليات ق�سائد 

�ملوت". حتى  “�حلب 
حممود  �أن  للكتاب  تقدميه  يف  �ل�سعافني  يرى 
دروي�س و�حد من �أرّق �سعر�ء �لعاطفة و�أغناهم يف 
تاريخ �ل�سعر �لعربي �حلديث، فهو -بال منازع- 

جهة  من  لكنه  �الأول،  �لفل�سطينية  �لق�سية  �ساعر 
م�ساحة  لها  �أفرد  فقد  �الأول،  �ملر�أة  �ساعر  �أخرى 

كبرية يف قلبه و�أدبه.
تبد�أ �ملرحلة �الأوىل منذ �نطالقة دروي�س �ل�سعرية 
�سنة 1960 حتى خروجه من فل�سطني �سنة 1970، 
وتد�خلت  و�حلب،  باحلما�سة  قلبه  ��ستعل  وفيها 
و�لوطن،  �ملر�أة  يف  �ل�سعر  فكتب  �الأوىل،  ق�سائده 
�لذي ولد يف و�سط ق�سية  “�أكتب عن �حلب  قائال 
منها”.  جزء�  وي�سبح  وهمومها  مالحمها  فيحمل 
�إن حبه للمر�أة يف هذه �ملرحلة لي�س حبا مرتفا، بل 
و�لقهر  �الحتالل  �أهله و�سعبه من  متاأثر� مبعاناة 
و�ملطاردة، لذ� يدعو حبيبته �إىل مقاومة �لظلم يد� 
يف  مّتحدون  �لثالثة  و�لوطن:  وحبيبته  هو  بيد... 

روحه وجميعهم منكوبون باالحتالل.

�ل�سورة  وغا�ست  �مل�ساعر  م�ستويات  تد�خلت 
و�حدة  ق�سيدة  ففي  بالوطن.  �حلبيبة  فالتب�ست 
منها  �آخر  مقطع  ويف  حبيبته،  عن  يتحدث  نر�ه 
جند هذه �حلبيبة قد حتّولت �إىل وطن، ثم تتد�خل 
و�لوطن  فاحلب  وهكذ�  �أخت،  �أو  �أم  �إىل  فتتحول 
بع�سها  تختلط  معاٍن  كلها  و�لطبيعة  و�حلرية 
فاحلدود  مت�سابهة،  مالمح  ذ�ت  �إنها  ببع�س، 
بينها تلغى كليا. ويظهر يف �سعره نوع من وحدة 

�لوجود، وذوبان �لكل يف و�حد:
�أغنام/  بال  ر�عية  �ل�سوك/  جبال  يف  “ر�أيتك 
�لليل  مقاهي  يف  ر�أيتك  �الأطالل/  يف  مطاَردة 
�ملاء و�لقمح حمّطمة،/  ر�أيتك يف خو�بي  خادمة/ 
باب  عند  ر�أيتك  و�جلرِح/  �لدمع  �سعاع  يف  ر�أيتك 
ثياَب  غ�سيٍل  حبِل  على  معلِّقًة  �لنار/  عند  �لكهف 

�أيتامِك”.
ويت�سدى  للوطن،  رمز�  �حلبيبة  من  ويتخذ 
مالمح  يطم�س  �أن  يحاول  �لذي  �ملحتل  للغا�سب 
�لوطن وما عليه، كما يف ق�سيدتيه “عيونك �سوكة 

يف �لقلب و�أعبدها” و”�أحن �إىل خبز �أمي".
يق�سم �لباحث �ملرحلة �لثانية على ق�سمني:

ب�سفوف  �لتحاقه  منذ  وتبد�أ  بريوت،  مرحلة  �أ- 
�لثورة �لفل�سطينية وحتى خروجه من بريوت �أي 

من 1982-1972.
ف�سائل  ت�ستت  بعد  وتبد�أ  باري�س،  مرحلة  ـ  ب 
ظل  يف  بع�سها  عودة  حتى  �لفل�سطينية  �ملقاومة 
وخاللها   ،1994-1982 من  �أي  �أو�سلو،  �تفاق 
باري�س  لكن  �لعامل،  عو��سم  بني  دروي�س  تنّقل 

كانت هي �ملكان �ملحبب �إىل نف�سه.

يجد �لباحث �أن مرحلتي بريوت وباري�س هما �أهم 
�سيته  �نت�سر  فقد  �الأدبية،  دروي�س  حياة  مر�حل 
�الأ�سو�ق  من  تنفد  دو�وينه  طبعات  �سارت  حتى 
ثقافته  وتعمقت  جتربته  و�ت�سعت  قليلة،  �أيام  يف 
يف �لعمل �لوطني يف بريوت بانخر�طه يف �خلنادق 
�الأمامية ل�سفوف �ملقاومة، فكان ح�سور مو�سوع 
�ملر�أة طفيفا، ذلك �أن �لظرفني �ملو�سوعي و�لذ�تي 
ورغم  �ملقاومة..  ل�سعر  �لق�سوى  �الأولوية  منحا 
ذلك فاإن �ملر�أة ظلت �متد�د� رمزيا لالأر�س �أو مكمال 
يتد�خل  �الأخت  �أو  �حلبيبة  �أو  لالأم،  فاحلنني  له، 
مع �حلنني �إىل �الأر�س �ملحتلة يف ق�سائده �لغنائية 
�إثر تطّور وعيه و�نفتاحه على  فنّيا  �لتي ن�سجت 

�لثقافات �الإن�سانية �ملعا�سرة و�لقدمية.
مرحلة  باأنها  �لثالثة  �ملرحلة  �ل�سعافني:  ويقول 

عودة  منذ  وتبد�أ  و�جلمال،  و�حلكمة  �لتاأمل 
تاريخ  �إىل   1994 �سنة  �هلل  ر�م  يف  للعي�س  �ل�ساعر 
�لعودة  مرحلة  وهي   .2008  /08  /10 يف  وفاته 
�إىل  يعد  مل  لكنه  وطنه،  �إىل  عاد  فقد  و�لالعودة، 
موطن �لطفولة، و�الحتالل ال يز�ل يدّن�س �سو�رع 
نومه  غرفة  �إىل  يدخل  بل  بيته،  وحديقة  �ملدينة 
ويعطي  ويدّمره..  �سيء  بكل  ويعبث  ومكتبه 
هذه  يف  خا�سة  �أهمية  �حلب  مو�سوع  دروي�س 
�لتي  �ل�سيا�سية  باحلال  يربطه  فال  �ملرحلة، 
�خلا�س.  �لنف�سي  بجّوه  و�إمنا  يعي�سها، 
وقد �أ�سدر خاللها ديو�ن “�سرير �لغربية”، 
كانت  �أن  بعد  “�ملر�أة” لغته  �حتلت  حيث 
مت�سلة  لكنها  وبقوة،  حا�سرة،  ذلك  قبل 

بال�سر�ع، ومنخرطة معه يف �ملقاومة.

المرأة في شعر محمود درويش.. جماليات نصوص الحب

 د. حممد فتحي عبد �لعال
لقد مر �لتاريخ �الإن�ساين بالعديد من �الأوبئة �أقدمها 
بني  �لبيلوبوني�سية  �حلرب  خالل  م  430ق  عام 
�إ�سربطة، حيث يروي �ملوؤرخ  �أثينا وحلفاء  حلفاء 
�الإثيوبي  �لطاعون  �جتاح  كيف  )ثو�سيديدي�س( 
�حلمى  مثل  �ملر�س  �أعر��س  �سارحا  �أثينا  �الأ�سل 
هذ�  نتائج  من  وكان  و�لهذيان،  �لتنف�س  و�سيق 
برت�جع  �لعظمى  �لقوى  مو�زين  تغري  �لطاعون 
�ليونان كقوة �قليمية ب�سكل كبري والن �الأدب مر�آة 
�لع�سر فلم يكن من �مل�ستغرب �أبد� �ن يكون ر��سد� 
�لتي  �الإن�سانية  �لق�س�س  من  �لعديد  على  و�ساهد� 
ت�ساحب هذه �الأوبئة و�ملفعمة مب�ساعر متناق�سة 
و�خل�سية  �لفقد  من  و�لذعر  و�لفر�ق  �الألفة  بني 
�ملتعفنة،  �ملوت و�لذهول مع تالل �جلثث  دنو  من 

و�لرتقب لب�سي�س من �الأمل و�لرجاء لعفو �هلل .
�ملالحم  �الأدبية  �الأعمال  هذه  مقدمة  يف  ياأتي 
�لقدمية، و��سهرها م�سرحية )�أوديب ملكا( للكاتب 
�أ�سباب  يف  �أوديب  يبحث  حيث  )�سوفوكلي�س( 
تف�سي �لطاعون و�لفو�سي يف مدينته طيبة ليكت�سف 
منها  و�جنابه  بو�لدته  وتزوجه  و�لده  قتله  �أن 
�ن  فقرر  �الإلهة،  غ�سب  �أ�سعل  هذ�  كل  يجهل  وهو 

بال�سفائر  عينيه  ففقاأ  نف�سه  �أوديب  �ل�ساب  يعاقب 
�ل�سم�س  ترى  ال  حتى  �ملنتحرة  الأمه  �لذهبية 
ويف  ب�ساعة..  �جلر�ئم  �أكرث  فعل  �إن�سانا  �ملقد�سة 
�الإله  نوم  ��سطر�ب  كرث  )�تر�خا�سي�س(  ملحمة 
�نليل ب�سبب �سجيج �لب�سر و�سخبهم، فاأنزل عليهم 
عقوبة �لطاعون ومل ي�سفح عنهم �الإله حتى قدمو� 

�خلبز و�لقر�بني و�سيدو� معبد�.
وقع  �الأول(  )ج�ستنيان  �الإمرب�طور  عهد  ويف 
بطاعون  �سمي  �ملن�ساأ  م�سري  �سهري  طاعون 
ي يف منطقة  ج�ستنيان عام 541م، و��ستمر يف �لتف�سِّ
�لبحر �ملتو�سط ملدة تزيد عن �ملائتي عام! حا�سد� 
�نهيار  �أ�سباب  �أبرز  �حد  وكان  �الأرو�ح،  ماليني 

�المرب�طورية �لرومانية �لقدمية.
وقد عز� �ملوؤرخ )بروكوبيو�س( يف كتابه “�لتاريخ 
باعتباره  جل�ستنيان  �لطاعون  تف�سي  �ل�سري” 

�سيطانا يعاقبه �هلل على �أ�ساليبه �ل�سريرة!.
ويف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب )ر�سي �هلل عنه( 
كان �أول تطبيق للحجر �ل�سحي يف �لتاريخ يف عام 

�لطاعون �لذي �سرب �ل�سام عام 18 هجرية.
�لعهود  �الإ�سالمية يف  �القطار  �لطاعون  وقد �سرب 
�ل�سعر�ء،  م�ساعر  �ألهب  مما  و�لعبا�سية،  �الأموية 

�لليلية  وز�ئرته  �ملتنبي  �ساعرنا  نن�سى  وال 
– حمى  م�ساء  ب�سعره كل  يناجيها  �لتي  �خلجولة 

�ملالريا – و�لتي قال فيها :
وز�ئرتي كاأن بها حياء

فلي�س تزور �إال يف �لظالم
بذلت لها �ملطارف و�حل�سايا

فعافتها وباتت يف عظامي
ي�سيق �جللد عن نف�سي وعنه

فتو�سعه باأنو�ع �ل�سقام
�لفقيه  ما كتبه  �ملقام  ي�ساق يف هذ�  ما  �ألطف  ولعل 
�ملعروف  �لكندي  �ملعري  مظفر  بن  عمر  و�الأديب 
فن  من  �بيات  عدة  كتب  و�لذي  �لوردي  بابن 
 – �الأ�سود  �ملوت  �لطاعون-  فيها  يتحدى  �ملقامات 

�لذي �أ�ساب حلب وبالد �ل�سام 15 عاما، فيقول:
ول�سُت �أخاف طاعوناً كغريي
فما هو غري �إحدى �حل�سنينِي

، ��سرتحُت من �الأعادي فاإن مُتّ
و�إن ع�سُت، ��ستفْت �أذين وعيني

بعد  �ساعرنا  ليموت  للطاعون  كانت  �لغلبة  ولكن 
�بياته بيومني!!، وحتديد� �سنة 749 هجرية.

�الأوبئة  تف�سي  كرثة  ومع  �حلديث،  �لع�سر  ويف 

وتنوعها، �ت�سعت معه �حلركة �الأدبية و�ل�سعرية 
�لرحالت  �دب  جتارب  �أبرز  ومن  �لرحالت،  و�أدب 
�لربيطاين  �لقن�سل  كتبه  ما  �لطاعون  تناولت  �لتي 
بالط  يف  �أعو�م   10( كتابه  يف  تويل(  )ريت�سارد 
�ملدينة  هذه  يف  �لوقاية  طرق  ر��سد�  طر�بل�س( 
و��ستخد�م  �لطاعون،  �أ�سابها  حينما  �ل�ساحلية 
على  و�حل�س  �ملنازل  تطهري  يف  �ملحرتق  �لق�س 
م�سر  يف  �لكولري�  �نت�سار  ومع  �ملجتمع،  �لتباعد 
نظمت نازك �ملالئكة �أوىل ق�سائد ما عرف بعد ذلك 

بال�سعر �حلر، تقول فيها :
يف �سخ�س �لكولري� �لقا�سي ينتقُم �ملوْت

�ل�سمُت مريْر
ال �سيَء �سوى رْجِع �لتكبرْي

رْي حّتى َحّفاُر �لقرب َثَوى مل يبَق َن�سِ
�جلامُع ماَت موؤّذُنُه

�ملّيُت من �سيوؤّبُنُه
مل يبَق �سوى نْوٍح وزفرْي

�لطفُل بال �أٍمّ و�أِب
يبكي من قلٍب ملتِهِب

وغًد� ال �سَكّ �سيلقُفُه �لد�ُء �ل�سّريْر
يا �سَبَح �لهْي�سة ما �أبقيْت

ال �سيَء �سوى �أحز�ِن �ملوْت
ومن �أ�سهر رو�يات �أدب �الأوبئة يف �لع�سر �حلديث: 
)�لطاعون( اللبري كامو و )�حلب يف زمن �لكولري�( 
�لبندقية(  يف  و)�ملوت  ماركيز،  غار�سيا  لغابرييل 
هيو�سن  لت�ساريل  ينام(  ال  و)�لذي  مان،  لتوما�س 
و)�حلر�في�س( لنجيب حمفوظ و)�لوباء �لوردي( 
�سيلي  ملاري  �الأخري(  و)�الإن�سان  لندن  جلاك 
و)�لديكامريون( جليوفاين بوكات�سيو، ومن �طرف 
ما �ساقته هذه �لرو�يات ما جاء يف رو�ية )�لبالء( 
�ملوؤ�مرة،  فكرة  من  �قرتبت  و�لتي  كينغ  ل�ستيفان 
و�ن �نت�سار مر�س �لطاعون كان نتيجة ت�سربه من 
�لتي  �لفر�سيات  وهي  �الأمريكي!،  للجي�س  خمترب 
�لنا�س وتثري  تالقي رو�جا كبري� يف �سفوف عامة 
خيالهم وف�سولهم وهو ما ن�سهده �ليوم من بع�س 
�أحاديث �ل�سو�سيال ميديا عن وباء كورونا �مل�ستجد 

وما حتيط به من فر�سية �ملوؤ�مرة .
ب�سالم  كورونا  وباء  ينتهي  �أن  بعد  �ملتوقع  ومن 
�الأدبية  �الأعمال  تنهال  �أن  �هلل-  -باإذن 
�جتاح  �لذي  �لوباء  هذ�  تر�سد  �لتي 
�حلياة  مظاهر  كل  متحديا  باأ�سره  �لعامل 

�حلديثة، وفار�سا �لعزلة على �جلميع.

األوبئة بين التأريخ واألدب

عّمار �ملاأمون
�أيهما  �الأهمّية؟  ميتلك  �أيهما  وموؤلفه،  �لن�س  بني  �لعالقة  هي  �سائكة 
يختزن قيمة �لعمل �الأدبي؟ بالرغم من �أن �لدر��سات �لبنيوية وما بعدها 
مع  �لعامل  على  �لتاأكيد  كذلك  �لقارئ،  و�نبعاث  �ملوؤلف  موت  �أعلنت 
�لن�س كبنية منف�سلة عن موؤلفه، ماز�لت �ل�سو�ئب حتيط بهذ� �ملفهوم، 
�لتي من  �لقيم �جلمالية  �إذ ن�سهد تكري�س ن�سو�س ملوؤلفني قد ال حتمل 

�ملفرت�س �أن تتو�فر بالن�س �الأدبي وذلك فقط الأن موؤلفها ذو “�أهمّية«.
�لكاتب �الأ�سطورة

�آرثر  كال�ساعر  رو�ية”   – “�سعر�  �لكتابة  عا�س  �لبع�س  �أن  �سحيح 
“ملهما يف ذ�ته” ذ� �سرية حياة  �ل�سعر” و�أ�سبح  “عا�س  �لذي  ر�مبو 
جانب  �إىل  �لقد�سية  من  بهالة  �أُحيط  وقد  ورحالته  تنقالته  �إثر  �سعرّية 
نتاجه �ل�سعري، �أو حممد �سكري �ساحب ر�ئعة “�خلبز �حلايف” �لذي 

��ستعر�س معاناته �حلياتّية.
تكري�سات  �إىل  ويحتاج  يندر،  �الأدبّية  �ملمار�سات  من  �لنوع  هذ�  �أن  �إال 
نتاجه  جانب  �إىل  “�أ�سطورة”،  �إىل  �أحدهم  حتّول  نقدّية  وقر�ء�ت 
در��سته  ميكن  �أنه  كما  �سائد،  هو  ملا  جتاوز�  يكون  و�لذي  ومتحي�سه 
عرب جتاوز حياة موؤلفه، ما يجعل قر�ءته نقديا �أكرث قدرة على جتاوز 
حتديد  بهدف  �الأدبي  للتحليل  �إخ�ساعه  �أجل  من  “رومان�سية” �لكاتب 

�ملوقف �جلمايل من �لن�س، ولي�س �العتماد فقط على حياة �لكاتب.
�ملد�ر�س �حلديثة �أعادت �لكاتب �إىل �ل�سد�رة لت�سبح حياته جزء� من 
�لذي  �ل�سردي  �لرت�ث  توظيف  يف  يكمن  �الختالف  لكن  �لفني،  منتجه 

يقوم به �لكاتب �سمن جتربته، ال �الكتفاء بالتجربة �لذ�تية،
موت �ملوؤلف

هذ� �الختالف مثال بني كاتب حمرتف كالكاتب �لت�سيكي ميالن كوندير�، 
�أو  ومميزة  متعددة  تقنيات  �إىل  باال�ستناد  ويكتبها  للرو�ية  ينّظر  �لذي 

�الأدبي هو نتاج خربة  �إنتاجها، بحيث يكون �ملنتج  �إعادة  �أو  �بتكارها 
وتر�كم �أو �لعك�س كالكاتب �الأملاين باتريك زو�سكيند، �لذي �فرت�س �أنفا 
ذ� قدرة خارقة وجنح يف �إنتاج رو�يته “�لعطر”، �إال �أنه مل يتمكن من 

تكر�ر جناحه هذ� يف رو�يته �الأخرى الفتقاده �إىل �لتقنيات �ملتعددة.
�أو  �جلديدة  �لتجارب  وجه  يف  ويقف  جمحفا،  �لر�أي  هذ�  يكون  قد 
فر�سيات �لكتابة الأجل �لكتابة، �إال �أنه ال ميكن �إنكار �أهمية �الطالع على 
�ملكتبة �لعـاملية يف �سبيل �إنتاج ما ي�سيف �إىل هذه �ملكتبة من �أجل جتاوز 
�ل�سهرة �ملوؤقتـة �أو �لرتويح لل�سخ�س بعيد� عن منتجه، فموت �ملوؤلف 
ال يعني �إنكاره كليا، لكن ربط �ملمار�سات �ليومية للكتاب �أو �ملغامر�ت 
ميكن  �ملنتج  عن  بعيد�  �الأ�سا�س  هي  بو�سفها  �الأدبي  بنتاجه  �ملختلفة 
على  �العتماد  عرب  �ال�ست�سهال،  �أو  �لالحرفية  من  نوعا  �عتبارها 
�ل�سرديـة  �الأدو�ت  يطور  �لذي  �الأدبي  �لرت�ث  مر�كمة  “�الإلهام” دون 

وي�ستفيد منها.
�لهالة �ل�سخ�سية

نتاجه  وبني  �لفنان  بني  �لعالقة  �أعادت  �حلد�ثة  بعد  ما  يف  �لتجارب 
�الأدبي، �إال �أن ذلك ال يعني �ال�ستغناء عن �لرت�ث �ل�سردي بل توظيفه 
عند جتربته يف �سبيل �إما �إعادة �إنتاجه �أو حماكمته �أو �ل�سخرية منه �أو 
�إعادة توظيفه، وبالتايل هنا يربز مفهوم �حلكاية )�سو�ء �ل�سخ�سية �أو 
�لتاريخية �أو �ملتخيلة( و�لتي ال حتمل قيمة دون �لتقنية �أو �الأ�سلوب يف 
�إنتاجها. فاحلكايات يف كل مكان، وكل �سيء ميكن �أن يتحول �إىل حكاية، 
يجعل  ما  وهذ�  كمفهوم،  تكوينها  �أو  �سردها  كيفية  يف  يكمن  فاالإبد�ع 
�الإبد�ع نف�سه ي�سكك به، بو�سفه نتج م�سادفة و�إما �إدر�كا، �أو �إثر جهد 
هائل للو�سول �إىل �ل�سيغة �ملغايرة، �لتي تدمج بني �لتقنية و�حلكاية، 
�الأدبي  �ملنتج  ليكون  �ل�سردي،  �لتاريخي  و�لرت�كم  �لرت�ث  معرفة  مع 

متفرد� ال نتيجة �سطوة �لكاتب على منتجه �أو هالته �ل�سخ�سّية.

موت المؤلف ووالدة عصر القارئ
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النقدية  العمالت  اأن  عن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
واملعدنية حتمل كمية من اجلراثيم تفوق املراحي�ض، 
ال�سروري  من  بات  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  ومع 

تنظيف املحافظ والأموال للوقاية منه.
مما  الب�سر،  من  كبري  عدد  بني  العمالت  تناقل  ويتم 
ال�سارية،  بالأمرا�ض  للعدوى  نقلها  احتمال  من  يزيد 
والفريو�سات  اجلراثيم  اأن  اإىل  الأبحاث  ت�سري  كما 
ميكن اأن تعي�ض على العمالت ملدة ت�سل اإىل 17 يوما، 

لذلك ين�سح بتنظيفها بانتظام.
العمالت  من  العديد  ت�سميم  يتم  احلظ  وحل�سن 
يجعل  مما  بال�ستيكية،  مواد  من  احلديثة  الورقية 
تنظيفها اأكرث �سهولة من العمالت القدمية امل�سنوعة 

من الورق.
وقال خبري من �سركة Dr Beckmann ل�سحيفة 
من  احلالية  الأزمة  “خالل  الربيطانية:  اإك�سربي�ض 
ال�سروري اأن نتاأكد من نظافة كل �سيء حولنا، ون�ستمر 
يف تنظيف العنا�سر التي نغفل عنها، واملحافظ هي من 

الأدوات التي يتجاهل الكثريون تنظيفها”.
املاء  من  حملول  خلط  من  “تاأكد  اخلبري  واأ�ساف 
املحلول،  قما�ض يف  نقع قطعة  ثم  الدافئ وال�سابون، 

وا�ستعمالها لتنظيف املحفظة والعمالت النقدية”.
الألياف  قما�ض من  با�ستعمال قطعة  ويو�سي اخلبري 
خدو�ض  اأي  ترتك  ولن  كا�سطة،  لي�ست  لأنها  الدقيقة 

على اأي من اأدواتك.

املبلولة  القما�سية  القطعة  “ا�ستعمل  اخلبري  وتابع 
مع  تنظيفه،  املراد  للعن�سر  اخلارجي  ال�سطح  مل�سح 
التاأكد من م�سح كل �سرب وزاوية، وا�ستعمل الطريقة 
بك،  اخلا�سة  الئتمان  بطاقات  تنظيف  عند  نف�سها 

ولكن تاأكد من اأن قطعة القما�ض مبللة قلياًل”.
با�ستعمال  الئتمانية  بطاقتك  م�سح  اأي�ساً  وميكنك 
قد  التي  واجلراثيم  البكترييا  لتقليل  معقمة  مناديل 

تكمن على �سطحها.
النقدية  اأوراقك  مب�سح  اأي�ساً،  اخلبري،  وين�سح 
الورقية با�ستعمال مناديل مطهرة، ولكن تاأكد من عدم 
نف�سه ينطبق  التنظيف، وال�سيء  اأثناء عملية  بّلها يف 
الدفع الأخرى، فجعل  على بطاقة الئتمان وبطاقات 
ال�سريحة  يتلف  اأن  بنحو كبري ميكن  مبلولة  املحارم 

الإلكرتونية يف هذه البطاقات.
حمل  فيمكنها  مت�سخة،  النقود  تظهر  مل  اإذا  وحتى 
اخلبري  يو�سي  لذلك  والأو�ساخ،  اجل�سيمات  اآلف 
الأمر  يتعلق  عندما  مطهر  �سائل  حملول  با�ستخدام 
هذا  مثل  �سنع  وميكنك  املعدنية..  العمالت  بتنظيف 
املحلول يف املنزل، با�ستعمال املاء املقطر وال�سابون، 

ولكن تاأكد من نظافة املاء قبل كل �سيء.
الأ�سبوع  يف  واحدة  مرة  حمفظتك  تنظف  اأن  ويجب 
تقريباً، ولكن تاأكد من غ�سل يديك مبحلول 
عمليات  بعد  الكحول  على  يحتوي 

التنظيف، بح�سب �سحيفة اإك�سربي�ض.

كيف تنظف محفظتك 
ونقودك للوقاية من 

القرن كورونا؟ اأواخر  حتى  باأنه  ُتفاجاأ  رمبا 
يرتدون  الأطباء  يكن  مل  ع�سر،  التا�سع 
كانت  الواقع  يف  بل  بي�ساء،  مالب�ض 

�سوداء.
القلق  يثري  الأ�سود  اللون  وكان 
�سيما  ل  كثريين،  نفو�ض  يف  والكتئاب 
مرتبط  اأنه  اإىل  نظرا  وذويهم،  املر�سى 

باملوت يف معظم الأحيان.
لكن كانت هناك علة من ا�ستعمال اللون 
التي  الأو�ساخ  اإخفاء  وهي  الأ�سود، 
هذا  اإن  حيث  الأطباء،  مبالب�ض  تعلق 

اللون اأقدر من غريه على هذه املهمة.
مهنة  على  طراأ  الذي  التقدم،  واأدى 
ال�سكل  اإحداث تغيريات على  اإىل  الطب، 
النا�ض،  اأمام  الأطباء  به  يظهر  الذي 

ح�سبما تقول جمعية الطب الأمريكية.
على  امل�ست�سفيات  اأقدمت  وبالفعل، 
اللون  اإدخال  جمال  يف  كبرية  خطوات 
بداأت يف جتهيز  اإذ  اإىل مرافقها،  الأبي�ض 
ارتدت  كما  البي�ساء،  باملالءات  اأ�سرتها 

املمر�سات قبعات بي�ساء.
بي�ض  معاطف  ارتدوا  فقد  الأطباء  اأما 
جديدة وفاخرة، تهدف اإىل ا�ستعادة ثقة 
النا�ض يف امل�ست�سفيات، ومنحهم الأمل يف 

ال�سفاء.
رمبا  الأ�سود  املعطف  اأن  املوؤكد  ومن 

البقع  اإخفاء  حيث  من  عملية  اأكرث  كان 
رمزًا  اأ�سبح  الأبي�ض  لكن  والأو�ساخ، 

اأ�سا�سياً لوجه الطب اجلديد.
املعاطف  لون  يف  التحول  هذا  وحدث 
تخربنا  كما  قليلة،  �سنوات  خالل 
توما�ض  الأمريكي،  الفنان  ر�سومات 
اإيكنز، الذي يعد رائد املدر�سة الواقعية 

يف الوليات املتحدة.
غرفة  اإيكنز  لوحات  اإحدى  وت�سور 
جميع  يرتدي  م�ست�سفى  داخل  عمليات 
ويعود  ال�سود،  املعاطف  فيها  من 

لوحة  يف  لكن   ..1875 عام  اإىل  تاريخها 
ثانية تعود اإىل عام 1889، وحتمل ا�سم 
يرتدون  الأطباء  كان  اأغنيو”،  “عيادة 

املعاطف البي�ض.
فال  الأمريكية،  الطب  جمعية  وبح�سب 
متى  باملئة   100 بن�سبة  تاأكيد  يوجد 
للمرة  الأبي�ض  الرداء  الأطباء  ارتدى 
واإدخالها  بت�سميمها  قام  من  اأو  الأوىل، 
اإىل هذا املجال.. لكن من الوا�سح اأن هذا 
حيث  للطب،  ورمزا  مرادفا  بات  اللون 

يطغى الأبي�ض على ما �سواه.

لماذا يرتدي األطباء اللون 
األبيض؟

ي�سكل املاء جزًءا كبرًيا من ج�سم الن�سان، 
تهدئة  على  بوفرة  املاء  �سرب  وي�ساعد 
الأع�ساب وعالج التوتر.. توؤكد اخت�سا�سية 
التغذية، عبري اأبو رجيلي ذلك، وتقول: »اإّن 
�سحية  م�ساكل  اإىل  توؤدي  املاء  �سرب  قّلة 
الكلى،  اأمرا�ض  اأبرزها  اجل�سم،  يف  عديدة 
وال�سعور بالتعب والرهاق، وقلة الرتكيز، 

واجلفاف وغريها الكثري«.
اجل�سم  تزويد  يف  ي�ساهم  »فاملاء  مو�سحة: 
احل�سول  يف  وي�ساعد  ال�سرورية،  باملعادن 
ُين�سح  لذا،  ون�سرة.  رطبة  ب�سرة  على 
املاء يوميًّا، على  بتناول 6 - 8 اكواب من 
الطعام،  قبل  �سباًحا   2 تق�سيمها  يتم  اأن 
وكوبني  الغداء،  قبل  كوبني  عن  ف�سال 
النوم  قبل  وكوبني  الع�ساء،  قبل  اآخرين 
الدرا�سات الأخرية من  )يحميان على وفق 

اجللطات القلبية(«.
وتوؤكد الخت�سا�سية، اأبو رجيلي، اأنَّ للماء 
دوًرا ا�سا�سيًّا يف خ�سارة الوزن، ويف عملية 
اجل�سم.  من  ال�سموم  وطرد  الدهون،  حرق 
وتن�سح بال�ستغناء عن امل�سروبات الغنية 
والقهوة،  ال�سودا،  مثل:  الكافيني،  مبادة 
التوتر  ت�سبب  التي  الطاقة  وم�سروبات 
الف�سل احلار،  �سّيما يف  وجفاف اجل�سم، ل 
اإليه  اأو امل�ساف  ال�سايف،  باملاء  وا�ستبدالها 
قطع  اأو  واخليار،  الليمون  من  �سرحات 

الفواكه، ملذاق لذيذ.
وتن�سح اأبو رجيلي بال�ستعانة بامل�سروبات 

ارتفاع  فرتات  يف  باملاء،  الغنية  الآتية 
احلرارة يف الأجواء:

- الزبادي قليل الد�سم.
مب�سادات  الغني  الطماطم  ع�سري   -

التاأك�سد.
- ع�سري البطيخ الغني بالفيتامني »�سي« .

الطارد  واخل�سر،  الفواكه  ع�سري   -
الأع�ساب،  تهدئة  على  وامل�ساعد  لل�سموم، 

وخ�سارة الوزن، واملوؤلف من:

املاء. من  كوب  • ن�سف 
احلجم. متو�سطة  • تفاحة 

�سغرية. كيوي  • حبة 
الكرف�ض. من  قطع   3 •

خيار. حبة  • ن�سف 
افوكادو. ثمرة  • ربع 

على  يحتوي  ال�سراب  هذا 
يف  حرارية  �سعرة   250

الكوب الواحد.

العالج بالماء مفيد لمحاربة التوتر 
وطرد السموم

لـ«حتييد«  خططها  عن  النم�سا  ك�سفت 
النازي،  الأملاين  فيه،  ولد  الذي  املبنى 
مركز  اإىل  حتويله  عرب  هتلر،  اأدولف 

لل�سرطة.
اأمر  مبوجب  املبنى  احلكومة  وا�سرتت 
نزاع  بعد   2016 عام  يف  اإجباري  �سراء 

طويل.
حتويله  �سيتم  اأنه  امل�سوؤولون  واأعلن 
 – الثاين  ت�سرين  يف  لل�سرطة  مركز  اإىل 

نوفمرب.
معمارية  هند�سة  �سركة  و�ستنفذ 
من�ساوية التغيريات املقررة ملنع حتول 
املوقع يف برونو على احلدود مع اأملانيا، 

اىل نقطة جذب للنازيني اجلدد.

النمسا تحول منزل والدة هتلر 
إلى مخفر للشرطة

من  واحدة  الإنتهاء  على  تو�سك 
لأي  امل�سجلة  الهجرات  اأطول 
 – علماء  ر�سد  فقد  بري..  طائر 
الإ�سطناعية  الأقمار  با�ستخدام 
حّلق  واقواق  طائر  رحلة   –
ميل   7500 الـ  تتجاوز  مل�سافة 
اإىل  الإفريقية  القارة  جنوبي  من 

مناطق تكاثره يف منغوليا.
عبور  من  الطائر  ومتكن 

الرياح  من  والنجاة  املحيطات، 
العاتية يف هجرته التي حّلق فيها 

فوق 16 دولة.
ويقول العلماء اإنها كانت »رحلة 
والذي  الطائر،  وكان  جبارة«.. 
»اأونون«  نهر  اإ�سم  عليه  اأطلق 
رحلته  يف  انطلق  قد  منغوليا،  يف 
يف  زامبيا  من  املاراثونية 
الع�سرين من اآذار / مار�ض، وقد 

ثّبت عليه جهاز للر�سد الف�سائي.
خم�سة  من  واحد  هو  واأونون 
طيور من هذا النوع مت تزويدها 
املا�سي  ال�سيف  يف  اأجهزة  بهذه 
الوقواق  م�سروع  قبل  من 
بني  م�سرتك  جهد  وهو  املنغويل، 
علم  وجمعية  حمليني  علماء 
الغر�ض  الربيطانية،  الطيور 

منه ر�سد هجرات الطيور.

الرحلة الملحمية لطائر الواقواق 
التي أذهلت العلماء

اأظهرت جتارب بريطانية اأنه ميكن الآن عالج �سرطان الثدي 
والرئة والأمعاء والربو�ستات يف غ�سون اأ�سبوع.

خالل  الإ�سعاع  من  الأكرب  اجلرعات  اأن  الأطباء  واأثبت 
لدى مر�سى  ب�سكل جيد متاما  تعمل  اأن  اأقل، ميكن  جل�سات 

ال�سرطان، ما ي�سبب ا�سطرابا اأقل يف حياتهم.
اآمنة،  هذه  الطرق  اأن  وتكرارا  مرارا  التجارب  واأظهرت 
اأن  من  املخاوف  من  الرغم  على  اإ�سافية،  جانبية  اآثار  دون 
من  املزيد  ت�سبب  اأن  ميكن  الإ�سعاع  من  العالية  اجلرعات 

ال�سرر لالأن�سجة ال�سليمة.
وعادة ما تتلقى الن�ساء امل�سابات ب�سرطان الثدي يف مرحلة 
مبكرة، 15 جرعة من الإ�سعاع للورم بعد اجلراحة، والتي 

ُتطبق على مدى 3 اأ�سابيع.
معهد  فريق  بقيادة   ،FAST-Forward جتربة  ولكن 
اأبحاث ال�سرطان يف لندن، وجدت اأن اإعطاء 5 جرعات يومية 

اأكرب على مدار اأ�سبوع واحد، هو اأمر اآمن وفعال.
 The Lancet وميكن للنتائج، التي ن�سرتها املجلة الطبية

يف اأبريل، اأن تغري املمار�سة القيا�سية يف اململكة املتحدة، ما 
يجعل عالج ال�سرطان اأكرث مالءمة للكثريين.

امللكية  الكلية  رئي�سة  ديك�سون،  جانيت  الدكتورة  وقالت، 
»املر�سى  الرئة:  اأورام  وا�ست�ساري  الأ�سعة  لأطباء 
الأدنى من  اأي�سا احلد  لكنهم يريدون  اأف�سل عالج.  يريدون 
 6 مثل  جيدة  اأ�سابيع   4 كانت  اإذا  حياتهم...  يف  ال�سطراب 
اأ�سابيع، اأو اأ�سبوع واحد جيد مثل 3 اأ�سابيع، فاإنهم يف�سلون 

اخليار الأق�سر«.
عيادات  من  العديد  بحثت  كورونا،  فريو�ض  جائحة  وخالل 
عالج  جلعل  طرق  عن   ،NHS الوطنية  ال�سحة  اإدارة 
على  منها  الكثري  واعتمد  كفاءة،  اأكرث  ال�سرطان  مر�سى 

الطريقة اجلديدة.
ونتيجة لذلك، يتلقى عدد متزايد من مر�سى NHS امل�سابني 
بال�سرطان يف الثدي والأمعاء والربو�ستات والرئة، دورات 
رعاية مر�سى  ولكن  واأكرث مالءمة...  اأق�سر  اإ�سعاعي  عالج 

ال�سرطان ت�سررت ب�سدة خالل فرتة الإغالق.

تجارب بريطانية تظهر إمكانية 
عالج السرطان في أسبوع واحد
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تلّقت نقابة املحامني العراقيني  كتاباً 
موجهاً اىل رابطة امل�صارف العراقية، 
يوؤكد �صرورة ت�صهيل اأعمال املحامني 
قانون  من   )  ٢٦  ( املادة  وتطبيق 
اىل  وبالإ�صارة  العراقي،  املحاماة 

كتاب النقابة.

الإدارية  للدائرة  العام  املدير  واأوعز 
�صالح  العراقي،  املركزي  البنك  يف 
امل�صارف  اىل  باأمره  �صلمان،  ماهود 
العراقية كافة ب�صرورة ت�صهيل مهمة 
والكتفاء  مراجعاتهم،  عند  املحامني 
املحاماة،  باإبراز هوية ممار�صة مهنة 

باعتبارها م�صتم�صكاً ر�صمياً . 
و�صكر نقيب املحامني العراقيني �صياء 
اجلانبني،  بني  التعاون  ال�صعدي، 
القواعد  احرتام  ب�صرورة  موجهاً 
ايالء  على  والتاأكيد  القانونية، 

املحامي الحرتام الالئق باملهنة.

تسهيل أعمال المحامين واالكتفاء بإبراز هوية 
النقابة فقط في المصارف العراقية كافة

الق�صاء الواقف_خا�ص
ال�صركات/  ت�صجيل  دائرة  اأ�صدرت 
مدراء  اىل  تعميما  العام  املدير  مكتب 
كافة،  الدائرة  وموظفي  الأق�صام 
الكفيلة  الإجراءات  باتخاذ  يق�صي 
اأثناء  املحامني  ال�صادة  مهمة  بت�صهيل 

مراجعتهم للدائرة. 
جاء ذلك ا�صتنادًا اىل الجتماع املنعقد 
املحامني/  نقابة  جمل�ص  ع�صو  بني 
العامة،  العالقات  جلنة  رئي�ص 
املدير  مع  الدليمي،  �صهد  املحامية 
�صايف،  حممد  جماهد  للدائرة  العام 
وبالتن�صيق مع رئي�ص هيئة النتداب 
املحامي  ال�صركات،  حمامي  غرفة  يف 

ثائر البلداوي. 
الدليمي  عر�صت  زيارتها،  وخالل 
تواجه  التي  وامل�صاكل  املعوقات  اهم 
اق�صام  مراجعتهم  خالل  املحامني 
ال�صمانات  اهم  م�صتعر�صة  الدائرة، 
اأعمال  بت�صهيل  تق�صي  التي  القانونية 

املحامني. 

وورد يف التعميم التاأكيد على �صرورة 
اإجناز  يف  الأولوية  املحامني  اإعطاء 

الربيد املتقدم من قبلهم. 
املحامني  نقابة  جمل�ص  وي�صعى  هذا 
العامة  العالقات  وجلنة  العراقيني 

الدوائر  مع  للتوا�صل  النقابة  يف 
والوزارات كافة، وحل كل الإ�صكالت 
اأعمال  تعرقل  قد  التي  واملعوقات 

املحامني ومراجعاتهم.

اعطاء المحامين األولوية وتيسير مراجعاتهم في 
دائرة تسجيل الشركات 

ورشة تدريب في قانون العمل العراقي للمحامين والمحاميات 
املحاميات،  جلنة  العراقيني/  املحامني  نقابة  تنظم  العراق،  العامل/فرع  �صركاء  ومنظمة  املحامني  نقابة  بني  التعاون  اإطار   يف 
وبالتعاون مع منظمة �صركاء العامل ك/ فرع العراق، ور�صة تدريبية لغر�ص تطوير قدرات املحامني يف جمال ق�صاء العمل والعمال، 

وتقدمي الدعم القانوين للقوى العاملة من الن�صاء، يف اإطار قانون العمل العراقي رقم ) ٣٧ ( ل�صنة ٢٠١٥ . 
و�صتنظم �صوابط وتفا�صيل الور�صة على وفق التايل : 

١- تنظيم ور�ص بطريقة تفاعلية وتعليمية مع ال�صتعانة مبدربني دوليني وخرباء عراقيني عن طريق الإنرتنت، لتاأهيل املحامني 
امل�صاركني يف املجال امل�صار له . 

٢ - تغطية اأتعاب املحاماة عند توكل املحامي، امل�صارك يف الور�صة، بق�صايا التمييز والتحر�ص اأمام حماكم العمل يف العراق . 
٣ - امل�صاركة يف الور�صة جمانية ومفتوحة جلميع املحامني املهتمني بق�صايا العمل والعمال. 

٤ - مينح امل�صارك �صهادة م�صاركة تقديرية معرتف بها يف نهاية الور�صة.

…https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx : رابط الإ�صتمارة
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                                                                                                                            رئيس لجنة المحاميات

هوليوود  جنمة  د  �صِّ َ تجُ جديد  َفنِّي  م�صروع  يف 
ديانا  الأمرية  الراحلة  حياة  �صتيوارت  كري�صتني 
مطلع  ت�صويره  يبداأ  جديد  �صينمائي  فيلم  يف 
من  �صنوات   8 بعد  وذلك  ٢٠٢١؛  املقبل  العام 
ت�صيدها دور اأمرية اأ�صطورية يف فيلم »�صنووايت 
وال�صياد«، اإذ تعود من خالله كري�صتني �صتيوارت 
القلوب  اأمرية  وهي  حقيقية  اأمرية  دور  لتلعب 

ديانا.
ة احلب  والفيلم من اإخراج بابلو لرين، ويحكي ِق�صّ
واملرارة والرومان�صية التي انقلبت اإىل عداوة بني 
ويل العهد الربيطاين الأمري ت�صارلز وديانا �صبن�صر.

العمل لرين يف ت�صريحات �صحافية  وذكر خمرج 
وتقول  ملكة  تكون  األ  �صخ�صية  َتَقّرر  »عندما  اإّنه 
كبري  قرار  فهذا  نف�صها،  تكون  اأن  الأف�صل  من  اإّنها 
وحدثت  واقعة  لكّنها  خرافية  كق�صة  هي  جدًا… 

بالفعل«.
الق�ص�ص  وعرفنا  قراأنا  »كلنا  لرين:  واأ�صاف 
فيعجب  الأمرية  ليجد  الأمري  ياأتي  الأ�صطورية، 

ملكة…  ت�صبح  النهاية  ويف  للزواج،  ويطلبها  بها 
امللكة  تاأتي  عندما  ولكن  الأ�صطورة…  هي  تلك 
ال�صتمرار وتتخلى عن رجلها  تريد  اإّنها ل  وتقول 
ت�صقط  هنا  نف�صها،  عن  َعربِّ  تجُ اأن  َقّرر  وتجُ وعر�صها، 
الذي  الأمر  وهو  دراما،  اإىل  وتتحول  الأ�صطورة 
وجوهر  حمور  هو  وهذا  دائماً،  وفاجاأين  اأده�صني 
املخرج  ّرح  �صَ كما  هذا؟«.  حدث  الفيلم… فلماذا 
لرين باأّن كري�صتني �صتيوارت اختيار طبيعي لأّنها 
من اأبرز املمثالت على ال�صاحة الآن، وتيد ت�صيد 
كل �صمات ال�صخ�صية من غمو�ص وخجل وه�صا�صة 
اأّن الفيلم لن  ثم قوة، وهذا ما يحتاجه. واأ�صار اإىل 
يتعّر�ص ملوت اأمرية القلوب يف عام ١99٧، ولكّنه 
قد يت�صّمن م�صهد رق�صها مع جون ترافولتا، م�صريًا 
د قوة  �صِّ اإىل اأّن ما كانت تفعله كان مده�صاً وهي تجُ

الطبيعة.
ديانا،  الأمرية  حياة  من  فرتة  الفيلم  ويتناول 
عندما َقّررت الطالق من ويل العهد الربيطاين الأمري 
اأن  لها  بالن�صبة  امل�صتحيل  من  جعل  ما  ت�صارلز، 

ت�صبح ملكة بريطانيا يف يوم من الأيام، وهي الفرتة 
التي الَتّف العامل كله حول اجلدل املثار عن الأمرية 
 ،»Spencer« ا�صم  الفيلم  و�صيحمل  اجلميلة. 
وجاٍر  ديانا،  الأمرية  عائلة  ا�صم  وهو 
الأمري  بدور  �صيقوم  الذي  النجم  اختيار 
ت�صارلز والذي يجُعترب اختيارًا �صعباً، حيث 

اإّن الأمري ما زال على قيد احلياة.

حياة األميرة ديانا في فيلم جديد العام المقبل

١.القانون اجلنائي 
التي  التي حتدد اجلرائم وعقوباتها، وكذلك تلك  القانونية  القواعد 
العقوبات  وتوقيع  اجلرائم  مرتكبي  لتعقب  الإجرائية  النظم  ت�صع 

عليها
٢. قانون حتقيق اجلنايات 

قواعد تنظم اإجراءات القب�ص على املتهم بارتكاب جرمية، وقواعد 
وقواعد  فيها  والطعن  الأحكام  واإ�صدار  وحماكمته،  معه  التحقيق 

تنفيذها .
٣.القانون املدين 

العالقات  هذه  كانت  اإذا  اإل  التعامل،  عالقات  تنظم  التي  القواعد 
حمكومة بقواعد فرع اآخر من فروع القانون اخلا�ص؟

٤.القانون اخلا�ص 
التي  الأ�صخا�ص  عالقات  حتكم  التي  القانون  قواعد 
ال�صلطة  تكون  ول  اخلا�صة،  احلقوق  حول  تدور 

العامة )وهي تعمل للم�صلحة العامة( طرفا فيها.

مصطلحات قانونية

ل يجوز توقيف املراأة يف القانون العراقي يف مرحلة التحقيق 
الده�ص  حوادث  مثل  العمدية  غري  اجلرائم  يف  واملحاكمة 
قرار  اإىل  ا�صتنادا  وذلك  العمدية،  غري  اجلرائم  من  وغريها  
جمل�ص قيادة الثورة املنحل املرقم )١٠١( ل�صنة ١999 الذي 

ين�ص على :-
عمدية  غري  بجرمية  املتهمة  املراأة  توقيف  يجوز  – ل  اأول 
خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة حتى �صدور قرار او حكم 

فا�صل يف الدعوى .
ثانيا – ل تعد حالة رقود املجنى عليه يف امل�صت�صفى او وفاته 
�صراح  اإطالق  دون  يحول  مانعا  عمدية  غري  جرمية  ب�صبب 
املتهم يف تلك اجلرمية بكفالة يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة 

حتى �صدور قرار اأو حكم فا�صل يف الدعوى .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ �صدوره.

عدم جواز توقيف المرأة

بامل�صتم�صكات  الإرهاب  �صحايا  معاملة  تنظم 
املطلوبة الآتية:

املحافظة  يف  الفرعية  الّلجنة  اإىل  معنون  طلب   -١
املعنية.

٢- �صهادة الوفاة الأ�صلية )اإن وجدت( اأو ن�صخة 
ملونة مع �صورة قيد وفاة اأ�صلية.

اأو  اأ�صلية  )ن�صخة  لل�صهيد  ال�صرعي  الق�صام   -٣
ملونة( م�صدقة.

٤- حجة و�صاية اإن كان لل�صهيد ورثة قا�صرين.
٥- ن�صخة م�صدقة من الأوراق التحقيقية م�صدقة 

من مركز ال�صرطة اأو القا�صي املخت�ص.
الر�صمية  امل�صتم�صكات  من  ملونة  ن�صخة   -٦

لل�صهيد.
٧-ن�صخة ملونة من امل�صتم�صكات الر�صمية للورثة.

ملن  الر�صمية  امل�صتم�صكات  من  ملونة  ن�صخة   -8

ينوب عن الورثة قانوناً.
9-ن�صخة ملونة من الوكالة ملن ينوب عن الورثة 

م�صدقة من كاتب العدل الر�صمية.
١٠- تاأييد من املجل�ص البلدي يحمل �صورة طالب 

التعوي�ص.
اخلطوات املتبعة لرتويج معاملة ال�صهيد

ح�صب  الإدارية  الوحدة  اإىل  امل�صتفيد  يذهب   -١
التخ�ص�ص املكاين للحادث )الناحية – القائمقامية( 
التي بدورها �صتقوم بتزويده بورقة امل�صتم�صكات 

املطلوبة لرتويج املعاملة املذكورة اأعاله
ال�صرطة  مركز  اىل  بالذهاب  امل�صتفيد  يقوم   -٢
ل�صتح�صال  للحادث  املكاين  الخت�صا�ص  ح�صب 
ن�صخة م�صدقة من الأوراق التحقيقية م�صدقة من 
اأن تكون  اأو القا�صي املخت�ص على  مركز ال�صرطة 

خمتومة باخلتم احلي.

املعنية  امل�صت�صفى  اإىل  بالذهاب  امل�صتفيد  ٣-يقوم 
ال�صهيد  وفاة  �صهادة  من  ن�صخة  ل�صتح�صال 

م�صدقة.
الولدات  مركز  اإىل  بالذهاب  امل�صتفيد  يقوم   -٤

والوفيات ل�صتح�صال �صورة القيد.
البلدي  املجل�ص  اىل  بالذهاب  امل�صتفيد  يقوم   -٥

ل�صتح�صال تاأييد يحمل �صورة طالب التعوي�ص.
ن�صخة  ل�صتح�صال  العدل  كاتب  اإىل  الذهاب   -٦
م�صدقة من الوكالة يف حال كان امل�صتفيد قد اأوكل 

من ينوب عنه.
وبعد اأن يقوم امل�صتفيد باإكمال الأوراق املطلوبة:

التخ�ص�ص  ح�صب  الإدارية  الوحدة  اإىل  يعود   -١
املكاين للحادث )الناحية – القائمقامية(.

عنه  وكيل  اأو  الورثة  اأحد  اأو  امل�صتفيد  يقوم   -٢
بكتابة طلب التعوي�ص يعنونه اىل الّلجنة الفرعية 

يف املحافظة ويرفقه مع الأوراق اأعاله.
عدم  يوؤكد  خطي  تعهد  بتوقيع  امل�صتفيد  يقوم   -٣
�صدور  قبل  �صابق  تعوي�صي  مبلغ  اأي  ت�صلمه 

القانون ٢٠ل�صنة 
بعد اكتمال �صكلية ال�صبارة وت�صليمها اىل املوظف 
املعاملة،  بتدقيق  الفرعية  الّلجنة  تقوم  املخت�ص 
امل�صمولة  املطلوبة  ال�صروط  ا�صتيفائه  حال  ويف 
�صمن اأحكام القانون تكت�صب قرارًا يعد من خالله 
امل�صتفيد  منح  القرار  ذلك  على  ويرتتب  �صهيدًا، 
 ٢٠ القانون  يف  عليها  املن�صو�ص  كافة  احلقوق 

ل�صنة ٢٠٠9، والتي منها:
اأول- منحة مالية. 

ثانياً- راتب تقاعدي.
على  ومتنح  اأر�ص  قطعة   – ثالثاً 

اأ�صا�ص م�صقط راأ�ص ال�صهيد.

طريقة ترويج معاملة ضحايا اإلرهاب 

املت�صمنة  باملفقود  اخلا�صة  والفقدان  القيمومة  حجة  على  الطالع   - اأ 
ن�صب املدعية على زوجها املفقود.

ب  - اإقرار وكيل مدير رعاية القا�صرين بدعوى املدعية، ول مانع له من 
من   9٣ املادة  منطوق  يف  توفرها  املطلوب  ال�صروط  توفر  �صرط  اإجابتها 

قانون رعاية القا�صرين.
تطلع  حيث  املحكمة  خمزن  من  والفقدان  القيمومية  حجة  جلب   - ج 

املحكمة على :
١- الطالع على الأوراق التحقيقية اخلا�صة بفقدانه .

٢-�صورة قيد الت�صجيل العام اخلا�صة بفقدانه وزوجته. 
٣- ن�صر اإعالن املفقود يف �صحيفتني .

٤ - ن�صخة من عقد زواج املدعية من املفقود .
د - تقرر املحكمة اإدخال والد و�صقيق املفقود اأ�صخا�صا ثالثة يف الدعوى 
لال�صتي�صاح منهم، ورغم البحث والتحري عنه فلم يعرث عليه ومل يعرث 

على جثته ومل تعرف حياته من مماته. 
يثبت  التي  املدعية  قبل  من  املقدمة  ال�صخ�صية  للبينة  ال�صتماع   - هـ 

دعواها. 
و - الطالع على �صهادة وفاة والد املفقود اإن كان متوفيا.

ح - ان املفقود قد فقد يف ظروف يغلب عليها افرتا�ص هالكه .
ط - ت�صدر املحكمة قرارها بوفاة املفقود ابتداًء من تاريخ �صدور احلكم 
اأ�صهر  اأربعة  البالغة  بالوفاة  ال�صرعية  بالعدة  اللتزام  املدعية  وتنبه 
رعاية  عام  )مدير  عليه  املدعى  على  املحكمة  حتكم  ومل  اأيام،  وع�صرة 
ملزم  غري  كونه  م�صاريف  او  ر�صوم  باأي  لوظيفته(  اإ�صافة  القا�صرين 
قانون  للمواد 9٢ و 9٣ و 9٤ و 9٥ من  ا�صتنادا  ب�صيء، وي�صدر احلكم 
رعاية القا�صرين و٢٢ و٧٦ اإثبات و ١٥9 و١٦٦ و٢٠٣ مرافعات مدنية، 
واإر�صال ا�صبارة الدعوى اىل حمكمة التمييز الحتادية لإجراء التدقيقات 

التمييزية عليها حكما ح�صوريا قابال للتمييز، واأفهم علنا.

إجراءات دعوى وفاة 
المفقود 


