
صاحب االمتياز ورئيس التحرير

ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم )1029(جريدة اسبوعية تصدر عن نقابة المحامين  العدد )125(   السبت   18 / 7  / 2020 

السعدي يناقش تسهيل إجراءات تصّديق الوكاالت في دوائر وزارة الخارجية 
نقابة المحامين العراقيين ترسل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء حول الدعاوى الحكومية

ب�شرى العزاوي
�شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأر�شل 
جمل�س  رئي�س  اىل  مذكرة  ال�شعدي، 
الدعاوى احلكومية،  الوزراء بخ�شو�س 
لأحكام  طبقاً  املحامني  بني  وتوزيعها 
قانون املحاماة رقم )١٧٣( ل�شنة ١٩٦٥ 

املعدل.
املحامني  نقابة  "تهديكم  فيها:  وجاء 

اأطيب حتياتها، وبعد...
نظرًا للطبيعة القانونية واحلقوقية التي 
لهم  يجدون  فاإنهم  املحامون،  بها  يتمتع 
العاجلة  الوطنية  املهام  تنفيذ  يف  دورًا 
اجلليلة،  حكومتكم  على  املطروحة 
الدولة  حقوق  عن  بالدفاع  املتعلقة  تلك 
الق�شائية  املحاكم  اأمام  وال�شعب، 
يف�شي  مبا  والقانون،  الد�شتور  بقوة 
وقدراتها  الدولة  هيبة  ا�شتعادة  اإىل 
لربناجمها  العملية  والرتجمة  وحقوقها، 
النقابة  م�شاركة  خالل  من  املعلن 
حلالت  الت�شدي  يف  الفعالة  واملحامني 
مفا�شل  يف  امل�شت�شري  والتالعب  الف�شاد 
التي  البليغة  الأ�شرار  ومعاجلة  الدولة، 
على  واعتمادًا  و�شعبه،  بالعراق  حلقت 
التحديد  وجه  وعلى  الق�شائية،  ال�شلطة 
الرئي�س  اجلزء  بو�شفهم  )املحامني( 
كل  اإزالة  بعد  الق�شائية  العملية  يف 
العوائق التي �شنعتها القرارات الإدارية 
التي  القانون  ح�شاب  على  الالم�شوؤولة 
بدورهم  املحامني  قيام  دون  حتول 

ومهامهم يف هذه املرحلة النتقالية.
املحامني  اأن  الرئي�س  دولة  لكم  ونوؤكد 
املهني  دورهم  ُغّيب  قد  العراقيني 
منذ  الدولة  حقوق  عن  بالدفاع  والقانوين 

اأكرث من عقدين م�شيا، بعد اأن مت تعطيل 
وال�شريحة  الآمرة  القانونية  الن�شو�س 
اإدارية  بقرارات  واملعنى  الدللة  يف 
يف  عاّمني  مدراء  اأو  وزراء  عن  �شادرة 
التعدي  و�شف  جتاوزت  احلكومة، 
الإنتقا�س  درجة  اإىل  لت�شل  القانون  على 
املحامني،  على  الكامل  والإجهاز 
لأحكام  طبقاً  عليهم  املعقود  ودورهم 
و)الثالثة  والع�شرين(  )الثانية  املادتني 
والع�شرين( من قانون املحاماة العراقي 
رقم ) ١٧٣ ( ل�شنة ١٩٦٥ اللتني اأوجبتا 

التوكل  من  املحامني  لغري  اجلواز  عدم 
)الغري(،  عداد  يف  ويدخل  الغري،  عن 
الدوائر  جميع  مطلقة،  وب�شورة 
واملحافظات  الر�شمية،  و�شبه  الر�شمية 
بجهة  �شواًء  وامل�شارف،  وال�شركات 
الإدعاء باحلقوق اأم بالدفاع عنها بال�شفة 
املحاكم  جميع  اأمام  املقررة  القانونية 
ويف  وخارجه،  العراق  داخل  العراقية 
خمتلف اخت�شا�شاتها ودرجاتها، على اأن 
يتم توزيع الدعاوى بني املحامني توكيال 

من )جلنة توزيع دعاوى الدوائر(.

واإن هذا لي�س بق�شد توفري فر�س العمل 
اأو معاجلة العطالة التي حلت بهم ب�شبب 
ال�شحي  واحلظر  القت�شادية  الأو�شاع 
ال�شعبة  نتائجه  املحامون  حتمل  الذي 
وما زالوا بكل علٍو وكربياء تتنا�شب مع 
حق  لإعادة  بل  وعليائها،  املحاماة  �شمو 
حقوق  عن  بالدفاع  ال�شرعي  املحامني 
الدولة التي هي حقوق ال�شعب يف حماية 
الأموال العامة و�شيانتها، واحلفاظ عليها 
تتعر�س  وهي  الق�شائية،  املحاكم  اأمام 
على  وال�شياع  والتالعب  لالعتداء  اليوم 

وحفنة  ال�شيا�شة  رموز  من  البع�س  يد 
فاقدي  وال�شراق  الل�شو�س  من  قليلة 

الأمانة وال�شرف وال�شمري.
نقابة  احرتام  اإىل  الإ�شارة  من  ولبد 
املحامني لال�شتثناءات القانونية الواردة 
بالفقرات  باملحامني  التوكيل  ح�شر  على 
)الثانية  املادة  من  /اأ  وثالثاً  وثانياً  اأوًل 
والع�شرين( من قانون املحاماة العراقي 
ولكن   ،١٩٦٥ ل�شنة   )١٧٤( رقم  النافذ 
الأ�شل  ال�شتثناء هو  يكون  اأن ل  ينبغي 

وحرمان املحامني من حق التوكيل.
حقوق  عن  بالدفاع  املحامي  اقتدار  اإن 
مع  بالتعاون  اإل  يتحقق  ل  الدولة 
احلقوقيني العاملني يف الأق�شام القانونية 
والدوائر  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  يف 

احلكومية الخرى.
ودون اأن نبخ�س من قدر الخوة املوظفني 
الق�شم  ان  لوحظ  فقد  الدولة،  دوائر  يف 
الأعظم منهم، والذي يكلف عادة بالدفاع 
هم  الق�شاء،  اأمام  احلكومة  م�شالح  عن 
وبالتايل  التعيني،  حديثي  املوظفني  من 
م�شاحلها  عن  الدفاع  يف  اخلربة  عدميي 
الدنانري،  مليارات  احياناً  تبلغ  التي 
لل�شياع  امل�شالح  تلك  تعر�شت  وطاملا 

والهدر ب�شبب نق�شان اخلربة الالزمة.
دولة الرئي�س:

را�شدة  وبعيون  املحامون،  يتطلع 
ومتابعة مرتقبة ملدى الهتمام باملحامني 
الكفيلة  القرارات  باإ�شدار  ومبطالبهم، 
احلكومية  والدوائر  للوزارات  وامللزمة 
بتوزيع الدعاوى احلكومية بني املحامني 

طبقاّ للقانون".
وتقبلوا وافر التقدير والحرتام

الق�شاء الواق_خا�س
مع  ال�شعدي،  �شياء  العراقيني،   املحامني  نقيب  تباحث 
الوكيل الأقدم لوزارة اخلارجية عبد الكرمي ها�شم م�شطفى، 
مراجعتهم  خالل  املحامني  اأعمال  ت�شهيل  حول 
وكالتهم  اإكمال  لغر�س  للوزارة،  التابعة  الدوائر 

اأو املعامالت التي ميثلون بها م�شالح موكليهم. 
جاء ذلك خالل زيارته ملكتب الوكيل، حيث طرح ال�شعدي اأهم 

املعوقات التي تواجه املحامني، م�شددًا على وجوب تفعيل 
وتفر�س  للمحامي،  المتياز  تعطي  التي  القانون  ن�شو�س 
ت�شهيل اعمالهم. م�شريًا اىل ن�س املادة ال�شاد�شة والع�شرين 

من قانون املحاماة العراقي رقم ١٧٣ ل�شنة ١٩٦٥ املعدل. 
من جانبه، رحب م�شطفى بنقيب املحامني، موؤكدًا ال�شعي 
وتي�شري  اجلانبني،  بني  امل�شرتك  التعاون  لتفعيل  اجلاد 

مهمة املحامني ومراجعاتهم، وطبقاً لقواعد القانون.

موعد أداء يمين طالبي االنتماء
حلف  كتاب  يف  اأ�شماوؤهم  واملدرجة  للنقابة،  النتماء  طالبي  ال�شادة  من  يطلب   
املحامني  نقابة  مقر  اىل  احل�شور   ،  2020/  ٧  / يف١0   )2٩٧٩( املرقم  اليمني 
العراقيني يف بغداد - املن�شور ، حللف اليمني املن�شو�س عليها يف املادة )احلادية 
ال�شاعة  ، يف متام  ل�شنة ١٩٦٥   ) النافذ رقم ) ١٧٣  ع�شرة( من قانون املحاماة 
مع   2020/٧/20 املوافق  املقبل  الثنني  يوم  �شباح  من  والن�شف  التا�شعة 

اللتزام والتقييد الكامل بالمر الإداري ال�شادر بتاريخ ١٥ / ٦ / 2020.

علياء احل�شني
قال نقيب املحامني العراقيني، �شياء 
ال�شعدي: "ان اأكرث من ٩0 باملية من 
فهم  عدم  عن  ناجتة  هي  ال�شكاوى 
من  ان  كثريا  ويفوته  املحامي،  دور 
هي  الدميقراطي  النظام  ركائز  اهم 
حماماة مزدهرة حمرتمة، واملحامي 
بدوره  النظام  هذا  ظالل  يف  يقوم 

كامال".
وا�شاف: "ان املحامي ل يزال يالقي 
عقبات يف قراءة الوراق، ويف مقابلة 
ويف  الطلبات،  تقدمي  ويف  املتهم، 
متوارثة،  عقبات  هناك  املرات  بع�س 
وتفكيكها يحتاج اىل تعاون كبري جدا 
وبهذا  العامة،  والهياأة  النقابة  بني 
مع  م�شرتكة  جلنة  لدينا  ال�شدد 
التي  ال�شكاوى  بكل  تف�شل  الداخلية 
يقدمها املحامي �شد مفو�شي و�شباط 

ون�شتطيع  ميتنعون،  عندما  ال�شرطة 
وادعو  مهمة،  موؤ�ش�شة  ت�شميتها 
ي�شادفهم  عندما  انه  اىل  املحامني 
هكذا اأمر اأن يلجاأوا للنقابة حتى يتم 

التحقيق بذلك".
كان،  مهما  �شابط  اأي  "ان  واأكد: 
عمل  يعرقل  رتبته،  علت  ومهما 
لن  بطرده،  نطالب  �شوف  املحامني، 
على  واعتدى  جتاوز  انه  يعني  هذا 
املحاماة  قانون  ويف  مقررة،  حقوق 
اإل  �شيا�شية  عملية  اأية  ت�شتقيم  ل 

باملحامي".
نوعا  "هناك  ان  اىل:  ال�شعدي  وا�شار 
اجليدة  غري  التعامالت  من  اي�شا 
اجتاه  املحاكم  ق�شاة  بع�س  قبل  من 
يراجع  ان  قلنا  كما  وعليه  املحامي، 
جمل�س  مع  متفقون  لننا  النقابة، 
قا�ٍس،  اأي  على  نوؤ�شر  اننا  الق�شاء 

ونطلب اجراء التحقيق عندما يعرقل 
عمل املحامي خالفا للقانون".

يف  يثار  الذي  الكالم  يخ�س  ما  يف  اأما 
مواقع التوا�شل الجتماعي، واللغط 
والنقد  والت�شقيط  امل�شوؤول،  غري 
على  املح�شوبني  بع�س  من  الهدام 
املهنة، فقد بنّي نقيب املحامني بالقول: 
�شفحات  اىل  نذهب  ان  من  "بدل 
من  وننال  الجتماعي،  التوا�شل 
املوؤدب،  غري  امل�شيء  بالكالم  النقابة 
ونفت�س  ونرتا�س  نتوحد  ان  علينا 
ت�شمن  التي  وال�شاليب  الطرق  عن 
ي�شمع  عندما  ولكن  املحامني،  حقوق 
املجتمع والق�شاء هذه املهاترات، وهذه 
التهامات، فلن ت�شبح لدينا اأية قيمة".

خامتا: "ما نريد قوله اننا ن�شعى اىل خلق عالقة 
قوية بيننا وبني الهياأة العامة، ولي�س 

بالنقد الالم�شوؤول وغري الهادف".

السعدي يدعو إلى فهم دور 
المحامي.. ويؤكد: المحاماة من أهم 

ركائز النظام الديمقراطي

الق�شاء الواقف_خا�س
نقابة املحامني  ذكرت ع�شو جمل�س 
املوىل،  �شارة  املحامية  العراقيني، 
باأن  ق�شى  املحاماة  قانون  اإن 
عما  م�شوؤول  يكون  ل  املحامي 
اأو  ال�شفوية  مرافعاته  يف  يورده 

ن�س  اإىل  م�شرية  التحريرية، 
املادة )2٤( من القانون.

املوىل  ح�شور  خلفية  على  ذلك  جاء 
الأربعاء  املحمودية،  ملحكمة 
اتهم  حمام  عن  للدفاع  املا�شي، 
بتقدمي بع�س الوثائق املزورة خالل 

وبتكليف  موكليه،  عن  مراجعاته 
الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب 
رئي�س  وح�شور  ال�شعدي،  �شياء 
يف  املركزية  املحكمة  انتداب  هيئة 
العامري،  ولء  املحامي  الر�شافة، 

ومنتدب حمامي املحمودية. 

قا�شي  من  املوىل  وطلبت 
التحقيق اإطالق �شراح املحامي، 
القا�شي  قرر  ذلك  اإثر  وعلى 

اإطالق �شراحه بكفالة.
الق�شاء  املوىل  و�شكرت  هذا 
لتعاطيه مع ق�شايا املحامني.

المولى: المحامي ليس مسؤوال عما يورده في مرافعاته 
الشفوية أو التحريرية 

نقيب المحامين يناقش تسهيل 
إجراءات تصّديق الوكاالت وأعمال 
المحامين في دوائر وزارة الخارجية 
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وجهة نظر

            الدكتور: أحمد عبد الظاهر
                          أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

                   المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي

مايو  من  ع�شر  الثالث  املوافق  الأربعاء،  يوم  يف 
التي  الفرتا�شية  الندوة  ب�شرف احلديث يف  2020م، حظيت 
»الطريق  مو�شوع  يف  الق�شائية،  ظبي  اأبو  اأكادميية  نظمتها 
و�شمل  املحاماة«،  مهنة  اأعمال  يف  ال�شطناعي  الذكاء  اإىل 
احل�شور يف هذه الندوة امل�شت�شارين وامل�شت�شارين امل�شاعدين 
اأبو   – الق�شاء  دائرة  يف  احلكومة  ق�شايا  باإدارة  واملحامني 
املحامني  بجدول  للقيد  املتقدمني  املحامني  عن  ف�شال  ظبي، 
القانونية  اأع�شاء الإدارات  اإىل  امل�شتغلني بالدائرة، بالإ�شافة 
يف العديد من الدوائر والهيئات واملوؤ�ش�شات يف اإمارة اأبو ظبي.
وقد بداأت حديثي يف هذه الندوة ببع�ض العبارات الواردة يف 
الف�شل الأول من كتاب »روؤيتي.. التحديات يف �شباق التميز« 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم )حفظه اهلل(، 
حيث  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
ي�شتيقظ  اأفريقيا  يف  �شباح  كل  اإطاللة  »مع  اإنه  �شموه  يقول 
الغزال مدركاً اأن عليه اأن ي�شابق اأ�شرع الأ�شود عدوًا واإل كان 
ي�شتيقظ  اأفريقيا  يف  �شباح  كل  اإطاللة  ومع  الهالك...  م�شريه 
الأ�شد مدركاً اأن عليه اأن يعدو اأ�شرع من اأبطاأ غزال واإل اأهلكه 

اجلوع.
اإ�شراقة كل �شباح يتعني  اأو غزاًل، فمع  اأ�شدًا  ل يهم ان كنت 

عليك اأن تعدو اأ�شرع من غريك حتى حتقق النجاح«.
وانطالقاً من هذه العبارات البديعة التي تلخ�ض التحديات التي 
يعي�شها العامل اأجمع يف �شباق التميز، ويف حلبة املناف�شة التي 
ي�شهد اجلميع ارها�شاتها بني الذكاء الب�شري الإن�شاين والذكاء 
ال�شطناعي، هذا ال�شباق وهذه املناف�شة املحمومة ل ت�شتثني 
مهنة من املهن اأو وظيفة من الوظائف، حيث بداأت الروبوتات 
ت�شق طريقها اإىل العديد من املهن التي كنا نظنها حكرًا على بني 
الب�شر، كما هو ال�شاأن يف الطب والهند�شة املعمارية واملحا�شبة 
والطريان والق�شاء وال�شرطة والتحقيقات اجلنائية، وغريها.

وفيما يتعلق مبهنة املحاماة، ميكن اإلقاء ال�شوء على ال�شور 
املهنة  هذه  اأعمال  يف  ال�شطناعي  الذكاء  ل�شتخدام  املختلفة 
الق�شائية  ال�شلطة  التي توؤدي خدمة عامة، وت�شارك  ال�شامية 
يف حتقيق ر�شالة العدالة، وتاأكيد �شيادة القانون وكفالة حق 
من  الأوىل  املادة  ن�ض  ح�شب  واحلريات،  احلقوق  عن  الدفاع 
ب�شاأن تنظيم مهنة  ل�شنة 1991  القانون الحتادي رقم )23( 

املحاماة.
�شناعة  غدت  القانونية  وال�شت�شارات  املحاماة  اأن  والواقع 
و�شوقا �شخمة ت�شل القيمة املادية لها على م�شتوى العامل – 
ح�شب تقديرات البع�ض – اإىل ما يزيد على مئتي مليار دولر. 
العامل  ن�شيب  فاإن  ال�شوق،  لهذه  الهائل  احلجم  ورغم  ولكن، 
العربي منها يكاد يكون معدوماً.. فاإذا طالعت قائمة اأكرب مئة 
مكتب حماماة على م�شتوى العامل من حيث الدخل ال�شنوي، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تتبع  معظمها  اأن  جتد  �شوف 

وبريطانيا، وبع�شها عبارة عن ائتالف مكون من عدة دول.
الدخول  يف  موؤخرًا  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  بداأت  وقد 
اأو  املكاتب  بع�ض  خالل  من  الواعدة،  ال�شوق  هذه  اإىل  بقوة 
فاإن  2017م،  العام  تقديرات  وبح�شب  املحاماة..  �شركات 
ال�شنوي  الدخل  حيث  من  العامل  م�شتوى  على  الأول  املكتب 
 ،)Kirkland & Ellis( الأمريكي  املحاماة  مكتب  هو 
و�شتني  وخم�شة  ومئة  مليارات  بثالثة  يقدر  �شنوي  بدخل 
مليون ومئة وع�شرة اآلف دولر اأمريكي، وي�شم األفي حمام. 
 Latham &( الأمريكي   املكتب  ياأتي  الثانية،  املرتبة  ويف 

وثالثة  مليارات  بثالثة  يقدر  �شنوي  بدخل   ،)Watkins
و�شتني مليوناً وت�شعمائة واثنني وت�شعني األف دولر، وي�شم 
مكتب  فيها  جاء  فقد  الثالثة،  املرتبة  اأما  حماميا.   )2436(
بدخل   ،)Baker McKenzie( الأمريكي   املحاماة 
�شنوي يقدر مبليارين وت�شعمائة مليون دولر اأمريكي، وي�شم 

)4.723( حماميا.
فال يهم اإذن اأن متار�ض املحاماة من خالل �شركة حماماة اأو من 
خالل مكتبك اخلا�ض، املهم هو اأن تعدو اأ�شرع من غريك حتى 
الذكاء ال�شطناعي يف  اإىل  اأن اللجوء  حتقق النجاح.. واعتقد 
اأعمال املحاماة هو ال�شبيل الأول نحو العدو ب�شرعة يف طريق 

مهنة املحاماة.
يف  بداأت  قد  العامل  م�شتوى  على  الكربى  املحاماة  مكاتب  اإن 
ي�شمى  ما  وظهر  كبري،  ب�شكل  ال�شطناعي  الذكاء  ا�شتخدام 

»املحامي الروبوت« اأو »املحامي الآيل« اأو »املحامي الذكي«.
 Robot( الروبوت«  »املحامي  اأو  الآيل«  و»املحامي 
Lawyer( هو عبارة عن برنامج اأو تطبيق الكرتوين يوؤدي 

العديد من املهام التي تنفذ عادة من قبل املحامني."
اإن  القول  ميكن  ال�شاأن،  هذا  يف  املختلفة  التجارب  وبا�شتقراء 
على  تقت�شر  تاريخه  الآيل حتى  املحامي  بها  يقوم  التي  املهام 
قراءة الوثائق وحتليل العقود والتنبيه اإىل ما قد ي�شوبها من 
عيوب ونواق�ض، وحتديد املخاطر وامل�شوؤوليات واللتزامات، 
واإعطاء دفوع قانونية بناًء على الأحكام الق�شائية، و�شياغة 
على  بناًء  فر�شيات  وتكوين  بها،  الأخذ  للق�شاء  �شبق  حجج 
الأ�شئلة والوقائع املدخلة. ولكن مل يت�شن حتى تاريخه بناء 
حمام قادر على املرافعة يف �شاحات املحاكم.. وعلى كل حال، 
املحامي  اأو  الآيل  املحامي  اإليه  الذي و�شل  امل�شتوى  كان  واأياً 
املحامي  ا�شتخدام  الب�شريني  للمحامني  ميكن  الروبوت، 
من  للعمالء  اأف�شل  جتربة  وتوفري  عملهم  لت�شريع  الروبوت، 

خالل ال�شماح لهوؤلء العمالء بخدمة اأنف�شهم عرب الإنرتنت.
اللكرتوين  املحامي  عن  نتحدث  دمنا  وما  امل�شمار،  هذا  ويف 
اأ�شهر  اإىل  يتطرق  اأن  لبد  احلديث  فاإن  الروبوت،  املحامي  اأو 
والتطبيق  القانونية..  اخلدمات  لتقدمي  روبوتات  خم�شة 
»دونت  الروبوت  املحامي  هو  املجال  هذا  يف  والأ�شهر  الأول 
الذكاء  ي�شتخدم  تطبيق  وهو   ،)DoNotPay( بي« 
– وكما هو وا�شح  ال�شطناعي، وكان يهدف يف بداية ن�شاأته 
املخالفات  دفع  تفادي  على  الأفراد  م�شاعدة  اإىل   – ا�شمه  من 
غري العادلة املتعلقة بوقوف ال�شيارات، وذلك من خالل تي�شري 
وقوف  خمالفات  تذاكر  على  العرتا�ض  اإجراءات  وت�شهيل 
ال�شيارات اخلا�شة بهم، ويرجع الف�شل يف ن�شاأة هذا التطبيق 
اإىل رجل الأعمال الربيطاين الأمريكي، جو�شوا براودر، املولود 

يف لندن عام 1998م.
على  الأفراد  م�شاعدة  اإىل  يهدف  بدايته  يف  التطبيق  كان  واإذا 
العرتا�ض على تذاكر خمالفة وقوف ال�شيارات اخلا�شة بهم، 
اإل اأنه تو�شع بعد ذلك اإىل جمالت اأخرى، حيث �شدرت ن�شخة 
ق�شايا  على  املتقا�شني  ت�شاعد  2018م،  العام  يف  منه  حديثة 
الأخرى،  الروتينية  الق�شايا  من  وغريها  الب�شيطة  املطالبات 
 Very routine simple( وذلك على حد تعبري البع�ض

.)case
ويف اأحد التقارير ال�شادرة بعد بداية العمل بالتطبيق مبا�شرة، 
برجمياتها  اأن  تظهر  بيانات   )DoNotPay( اأ�شدرت 
 160.000 بني  تعداده  يرتاوح  ما  اإلغاء  على  النا�ض  �شاعدت 
مبعدل  اإطالقها،  منذ  لل�شيارات  وقوف  تذكرة   250.000 اإىل 
جناح 64٪، وهي نتيجة ل ميكن ال�شتهانة بها اأو التقليل من 

اأهميتها.
فهو  العامل،  م�شتوى  على  �شهرة  الأكرث  الثاين  التطبيق  اأما 
املحامي الروبوت ليزا )LISA(، والذي يعد اأول حمامي ذكاء 
ا�شطناعي حمايد يف العامل، اإذ اأنه اأول تطبيق ثنائي الجتاه، 

وقد  ذكي.  هاتف  اأو  كمبيوتر  جهاز  من  اإليه  الو�شول  ميكن 
ال�شرية  اتفاقية  هو  »ليزا«  الروبوت  للمحامي  منتج  اأول  كان 
اأو اتفاقية عدم الإف�شاء  )NDA(، والتي تلغي احلاجة اإىل 
البدء يف  التفاو�ض من خالل  اأثناء عملية  ال�شتعانة مبحامني 
منت�شف الطريق بني الطرفني. وي�شاأل املحامي »ليزا« �شل�شلة 
من الأ�شئلة اإىل امل�شتخدم، وبناًء على هذه الأ�شئلة، يتم اإن�شاء 
الروبوت  املراجع  وي�شتخدم  املراجع،  اإىل  واإر�شاله  امل�شتند 

»ليزا« لإجراء اأي تغيريات.
الوثيقة  تكون  الأطراف،  جميع  ر�شا  اإىل  الو�شول  ومبجرد 
ن�شخة  منهم  طرف  كل  لدى  يكون  وبحيث  للتوقيع،  جاهزة 
عليها..  التوقيع  مبجرد  قانوناً  ملزمة  اإف�شاء  عدم  اتفاقية  من 
وقد ت�شعبت »ليزا« موؤخرًا من خالل الدخول يف �شياغة عقود 
من  العديد  عن  ف�شاًل  وال�شكنية،  واملهنية  التجارية  الإيجار 

العقود الأخرى.
عن  للحديث  الدور  ياأتي  )ليزا(  الروبوت  املحامي  وبعد 
قوة  ي�شتخدم  والذي   ،)ROSS( رو�ض  الروبوت  املحامي 
لـ )IBM Watson(، مل�شح جمموعات  الفائقة  احلو�شبة 
تقدمي  كيفية  يتعلم  الوقت  مرور  ومع  البيانات،  من  كبرية 

اأف�شل خدمة مل�شتخدميه.
قد  بينما  ثوان،  غ�شون  يف  م�شتند  اإنتاج  للربنامج  وميكن 
وقد  الب�شر..  بنو  به  قام  اإذا  �شاعات  عدة  اإنتاجه  ي�شتغرق 
من  واحدة  للمحاماة   )BakerHostetler( �شركة  كانت 
حيث   ،)ROSS( ا�شتخدمت   التي  الأوىل  العاملية  ال�شركات 
باإدخال  املوظفون  ويقوم  الإفال�ض،  ق�شايا  الربنامج  يعالج 
اأوامر اإىل الربنامج ب�شكل يومي، مثل احلاجة اإىل العثور على 
من   )ROSS( تبحث  ثم  معينة،  لق�شايا  �شوابق  على  اأمثلة 

خالل قاعدة بياناتها القانونية لإنتاج املعلومات ذات ال�شلة.
بوت   بيلي  الروبوت  املحامي  ياأتي  الرابعة،  املرتبة  ويف 
يحب  الذي  الرثثار  بالروبوت  واملو�شوف   ،)Billy Bot(
اإىل  يحتاجون  الذين  الأفراد  مل�شاعدة  وي�شتخدم  الدرد�شة، 
كيف  يعرفون  ول  القانونية،  م�شكلتهم  حلل  و�شيط  اأو  حمام 
التي ميكن على  املعايري  املنا�شب، وما  املحامي  اختيار  ميكن 
»بيلي  اإىل  النظر  ميكن  وهكذا،  املحامي..  هذا  حتديد  اأ�شا�شها 
الأفراد يف  ال�شغري املربمج مل�شاعدة  امل�شاعد  باعتباره  بوت« 
العثور على املحام اأو الو�شيط املنا�شب مل�شكالتهم القانونية.. 
الب�شريني،  للمحامني  م�شاعدا  يعمل  اأي�شاً  بوت«  و»بيلي 
عرب  للم�شتخدمني  الأ�شا�شية  القانونية  املعلومات  يوفر  كما 

الإنرتنت، وقد متت ت�شميته بهذا ال�شم تيمناً با�شم اأمني ال�شر 
)Clerk( يف امل�شل�شل التلفزيوين »�شيلك« )Silk(، والهدف 
امل�شتخدمني  باإر�شاد  الدرد�شة  برنامج  يقوم  اأن  هو  النهائي 
وم�شاعدتهم  الإنرتنت  عرب  املجانية  القانونية  املوارد  اإىل 
اإذا  اإىل م�شاعدة قانونية، ثم  اإذا كانوا بحاجة  على حتديد ما 
احتاجوا ايجاد حمام منا�شب لهم، �شواء كان حماميا لتح�شري 
مبا�شرا  مرافعات  حمامي  اأم   )solicitor( الإجراءات 
)barrister(، وحتديد املواعيد والتعامل مع جميع املهام 

التي يقوم بها امل�شاعد الب�شري.
فهو   )Automio( »اأوتوميو«  الروبوت  املحامي  اأما 
اآيل خا�ض  اقتناء حمام  الراغبني يف  للمحامني  حمام خم�ش�ض 
املحامي  ا�شتخدام  الب�شريني  للمحامني  ميكن  حيث  بهم، 
واإعطاء  العمالء،  ملقابلة  بهم  اخلا�ض  »اأوتوميو«  الروبوت 
فوري  ب�شكل  القانونية  والوثائق  العقود  و�شياغة  الن�شائح 
اخلا�شة  الروبوت  تقنية  ا�شتخدام  �شاأن  ومن  ومتخ�ش�ض.. 
باملحامي )Automio( تقليل الوقت الذي يق�شيه املحامون 

يف العمل الروتيني املتكرر والأقل قيمة.
مكاتب  لعمالء  ميكن  التقنية،  هذه  خالل  ومن  كذلك، 
ب�شكل  واحل�شول  الإنرتنت  عرب  اأنف�شهم  خدمة  املحاماة 
ولدى  اإليها..  يحتاجون  التي  القانونية  الوثائق  على  فوري 
بناء  الب�شريني  للمحامني  ميكن  حيث  �شوق   )Automio(

و�شراء وبيع واإعادة بيع املحامني الآليني.
باإلقاء  اأقوم  اأن  واأخريًا، ويف ختام الندوة، ارتاأيت من املالئم 
هذا ال�شوؤال على املحامني وامل�شت�شارين القانونيني احلا�شرين 
يف هذه الندوة، حيث �شاألتهم عما اإذا كان ميكنهم بناء حماٍم اآيل 

باأنف�شهم، وبحيث ميكنهم ا�شتخدامه يف اأعمال مهنتهم.
فكرة  تكون  رمبا  اأنه  اإىل  الإ�شارة  املنا�شب  من  ارتاأيت  كذلك، 
يقوم  التي  الأعمال  تكون  ورمبا  بدايتها،  يف  الآيل«  »املحامي 
الوقت احلايل ل ت�شكل تهديدًا كبريًا  الروبوت يف  بها املحامي 
للمحامي الب�شري، ولكن امل�شتقبل قد يبعث على اخلوف ب�شاأن 

م�شتقبل هذه املهنة. 
مثل  برامج  اأن  يعني  ال�شطناعي  الذكاء  تطور  اإن 
  )Billy Bot(و )Ross(و  )Lisa(و )DoNotPay(
الوقت..  مبرور  تعقيدًا  اأكرث  ت�شبح    )Automio(و
معها  ويتفاعل  يراها  التي  املعلومات  عدد  زاد  وكلما 
الربنامج، كان باإمكانه ت�شحيح اأخطاء املا�شي ب�شكل 

اأف�شل، واأ�شبح �شيئاً ف�شيئاً خدمة اأكرث فائدة.

الطريق إلى الذكاء االصطناعي في أعمال مهنة المحاماة

 المحامي محمد حسين البطاط

ك�شوة  مرتدياً  املحاماة  العظيمة  ملهنتي  مزاولتي  واثناء  اليام،  اأحد  يف 
الدفاع املقد�ض  وقد ح�شرت احدى قاعات املحاكمة ملحاكم اجلنايات يف 
بدا  التهام،  قف�ض  يف  العمر  مقتبل  يف  �شاب  هناك  واإذ  الب�شرة،  حمافظة 
املحكمة  ت�شكلت  ذلك  واثناء  والنزعاج،  الغ�شب،  وجهه  مالمح  على 
جميلة  منري،  بدر  وكاأنها  القاعة  فدخلت  امل�شتكية،  على  ونودي  املوقرة 
للغاية، وهادئة وقورة، ومعها �شاب و�شيم، حمرتم، ووقور، ما�شكاً يدها 
من�شة مواجهة  لتذهب هي على  املواطنني،  اماكن جلو�ض  اىل  يتجه  واإذ 
ملاذا  املحكمة  رئي�ض  ال�شيد  ف�شاألها  املوقرة،  املحكمة  واع�شاء  لرئا�شة 

طلبتي ال�شكوى �شد امل�شكو منه على الرغم من انه ابن عمك؟! 
لكنه  واأجله،  واأعزه،  احرتمه،  عمي  ابن  ان  القا�شي  �شيدي  فقالت: 
مينعني من الزواج لأي �شخ�ض مهما كان هذا ال�شخ�ض، ويقوم بتهديدي 

با�شتمرار! 
الزواج، فقد يكون يحبك  ال�شيد رئي�ض املحكمة: وملاذا مينعك من  �شاألها 

ويريدك زوجة له؟ 
قالت: �شيدي القا�شي هو ل يريد الزواج بي، بل انه مينعني من الزواج 

لغر�ض اجباري على الزواج من �شقيقه الذي ي�شغره يف عدة �شنوات! 
�شاأل ال�شيد رئي�ض املحكمة املتهم املاثل: هل حقاً انك متنعها من الزواج، 

وتقوم بتهديدها؟ 
غري  تتزوج  لن  وهي  الزواج  من  منعتها  انني  القا�شي  �شيدي  نعم  قال: 
ابن  الع�شائرية( كوين  )النهوة  انهيت عليها، وهذا من حقي  �شقيقي واين 
وان  العرتا�ض،  لها  يحق  ول  ع�شائرية  وتقاليد  اعراف  ولدينا  عمها، 
قد تزوجت من  بتهديدها كونها  عنها، واين قمت  �شقيقي رغماً  تتزوج من 
وان  للقاعة،  معها  دخل  الذي  ال�شاب  نحو  ب�شبابته  وا�شار  ال�شاب..  ذلك 

زواجها هذا ك�شرًا للنهوتي عليها، ولتقاليدنا، واعرافنا!
�شاألها ال�شيد رئي�ض املحكمة قائاًل: هل تطلبني ال�شكوى �شده؟ 

قالت : �شيدي القا�شي اين اجل واحرتم، واقدر ابن عمي، ولكوين تزوجت 
من فتى احالمي وحبيبي و�شندي يف هذه الدنيا واختياري، و�شيكون اب 
اولدي، فاأين اتنازل عن ال�شكوى �شده وا�شاحمه عن كل ما فعله بي من 

ترويع وتهديد. 
ال�شيد رئي�ض املحكمة يف نطق احلكم: حكمت املحكمة على املدان باحلب�ض 

ملدة �شنة مع ايقاف تنفيذ العقوبة لثالث �شنوات. 
عظيمة هذه املراأة ملا متلكه من جراأة لن هذه الق�شية واقعية، ويف احدى 
فيها  ترتكز  بل  الع�شائري،  بالطابع  تت�شم  التي  الب�شرة  حمافظة  اق�شية 
التقاليد والعراف الع�شائرية، لذا فاإن اقامة هذه ال�شكوى يف تلك املناطق 
هو انتحار حقيقي لها.. عظيمة لنها اختارت من اراده قلبها، وا�شرارها 
�شاحمته  ماحدث  كل  رغم  لنها  عظيمة  زواجها..  جناح  يف  �شببا  كان 
وتنازلت عن ال�شكوى.. عظيمة لأنها مثقفة قانوناً، واعطت درو�شا عظيمة.
# مالحظة لالآباء: ل جترب ابنتك على الزواج بغري اختيارها وملا ير�شاه 

قلبها، وكن لها اأباً ن�شوحاً لت�شمن �شعادة ابنتك.
ن�شت:  ال�شخ�شية  الحوال  قانون  من   9 املادة  قانونية:  مالحظة   #

 1- ل يحق لأي من القارب او الغيار اكراه اي �شخ�ض، ذكرا كان ام 
انثى، على الزواج دون ر�شاه، ويعد عقد الزواج بالكراه باطال اإذا مل يتم 
الدخول، كما ل يحق لأي من القارب او الغيار منع من كان اهال للزواج 

مبوجب احكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة 1 من هذه املادة باحلب�ض مدة ل تزيد 
على ثالث �شنوات، وبالغرامة او باإحدى هاتني العقوبتني 
اذا كان قريبا من الدرجة الوىل. اأما اذا كان املخالف من 
على  تزيد  ل  مدة  بال�شجن  العقوبة  فتكون  هوؤلء،  غري 

ع�شر �شنوات او احلب�ض مدة ل تقل عن ثالث �شنوات.

أعظم امرأة وأعظم 
قضية جزائية 

العربون والشرط الجزائي حسب أحكام القانون المدني 
المحامي/ ليث غازي الزهيري 

اجلزائي،  ال�شرط  مع  كثريًا  يت�شابه  العربون  مو�شوع  اإن 
�شنتناوله  وهنا  العامة،  عند  الحيان  من  كثري  يف  ويختلط 
ثم  ومن  والحكام،  التعريف  حيث  من  اليجاز  من  ب�شيء 
احكام  وردت  حيث  بينهما،  والختالف  الت�شابه  اوجه 
ال�شرط  واحكام  املدين  القانون  من   92 املادة  يف  العربون 

اجلزائي يف املادة 170 منه. 
- العربون: هو مبلغ من النقود يدفعه احد املتعاقدين لالآخر 
عند ابرام العقد، وذلك للدللة اإما على ان العقد ا�شبح باتاً 
ل يجوز الرجوع فيه، واما على ان لكل منهما حق العدول عن 

العقد مقابل خ�شارة قيمة العربون.
وقد وردت احكام العربون يف املادة )92( من القانون املدين 
العراقي على انه )1- يعد دفع العربون دلياًل على ان العقد 
اإل اذا ق�شى التفاق بغري  باتاً ل يجوز العدول عنه  ا�شبح 

ذلك.
تركه،  عليه  وجب  العربون،  على  املتعاقدان  اتفق  فاإذا   -2

وان عدل من قب�شه رده م�شاعفاً(.

وبناًء على ذلك يعد ال�شل يف القانون املدين ان دفع العربون 
ل  نهائياً  العقد قد ا�شبح  ان  العقد يعد دلياًل على  ابرام  عند 
الخر  مطالبة  حق  العاقدين  من  فلكل  فيه،  الرجوع  يجوز 
للعقد يجب ا�شتكماله،  بتنفيذه، ويعد العربون تنفيذًا جزئياً 
ففي عقد البيع مثاًل يعد العربون تعجياًل جلزء من الثمن يجب 
خ�شمه من ا�شل الثمن عند تنفيذ العقد، على ان هذا ال�شل 
يجوز التفاق على ما يخالفه، فيجوز للطرفني التفاق على ان 
اذا  العقد، ويف هذه احلالة  العدول عن  العربون جزاء حلق 
اأما اذا عدل من قب�ض العربون  عدل من دفع العربون فقده. 
بذلك  يكون  حتى  الخر  للطرف  مثله  ويرد  يرده  ان  فعليه 
العقد،  عن  لعدوله  جزاء  العربون  مقدار  يعادل  ما  خ�شر  قد 
كاماًل،  العربون  بدفع  يلزم  العقد  عن  يعدل  من  ان  ويالحظ 
لهذا  نتيجة  �شرر  اأي  الخر  للمتعاقد  يح�شل  مل  اإن  حتى 
جزاء  وامنا  �شرر،  عن  تعوي�شاً  لي�ض  العربون  لن  العدول 

حلق العدول. 
املتعاقدان  فيه  يحدد  اتفاقي  تعوي�ض  اجلزائي:  ال�شرط   -
املدين  ينفذ  مل  اإذا  الدائن  ي�شتحقه  الذي  التعوي�ض  مقدار 
ال�شم  بهذا  و�شمي  تنفيذه،  يف  تاأخر  او  به  اأخل  او  التزامه 
ي�شيبه  عّما  للدائن  تعوي�ض  فهو  مزدوج،  منه  الق�شد  لن 
التزامه او  من �شرر، وجزاء يفر�ض على املدين لعدم تنفيذ 

الإخالل بتنفيذ التزام ترتب يف ذمته اأو لتاأخره يف تنفيذه.
ميكن ان يرد ال�شرط اجلزائي بحالتني:-

1-  �شمن �شروط العقد الأ�شلي ليقوم ا�شتحقاق التعوي�ض على 
اأ�شا�شه.

2- يذكر باتفاق لحق للعقد الأ�شلي. 
الخالل  بعد  اجلزائي  ال�شرط  على  التفاق  مت  اإذا  مالحظة: 

بالعقد يعد �شلحاً.
 

اأوجه الت�شابه بني العربون وال�شرط اجلزائي 
 يت�شابه ال�شرط اجلزائي والعربون يف: 

1- م�شدر كل منهما واحد وهو اتفاق املتعاقدين.
 2- ان املق�شود منهما واحد، وهو �شمان تنفيذ اللتزام وعدم 

الإخالل به.
اوجه الختالف بني العربون وال�شرط اجلزائي

1. من حيث �شبب قيامه: فال�شرط اجلزائي هو تعوي�ض اتفاقي 
عن ال�شرر الذي ي�شيب الدائن جراء اإخالل املدين بالتزامه. 

للطرف  املتعاقدين  احد  يدفعه  املال  من  مقدار  هو  والعربون 
فاإذا  لكل منهما،  العدول  التعاقد، وذلك لإعطاء حق  الآخر عند 
عدل من دفعه فقده، واذا عدل من قب�شه رد العربون ورد مثله، 
والعربون ي�شتحق عند التنفيذ حتى لو مل يرتتب عليه اي �شرر.

2. من حيث تخفي�ض املبلغ املتفق عليه: 
حتى  اجلزائي  ال�شرط  يف  عليه  املتفق  املبلغ  تخفي�ض  يجوز   -

يتنا�شب مع ال�شرر الذي حلق الدائن. 
- العربون ل يجوز تخفي�شه بل يجب دفعه كامال. 

3. من حيث اإحلاق ال�شرر: 
الطرف  يلحق  مل  لو  حتى  الخر  الطرف  ي�شتحقه  العربون   -

الآخر اي �شرر من العدول عن العقد.
اإذا حلقه �شرر من  اإل  ال�شرط اجلزائي، فالدائن ل ي�شتحقه   -

جراء عدم التنفيذ او التاأخر فيه.
4. من حيث ا�شرتاط العذار:  

قبل  الأعذار  اأحكام  عليه  جتري  اجلزائي  ال�شرط   -
ال�شتحقاق. 

- العربون ل جتري عليه احكام العذار.
5. من حيث خيار العدول: 

اخليار  للمدين  فلي�ض  للتعوي�ض،  يعد  اجلزائي  ال�شرط   -
بني اأن ينفذ التزامه وبني ان يتن�شل منه.

العدول  يف  املتعاقد  حلق  ثمنا  او  مقابال  يعد  العربون   -
يف  احلق  املتعاقد  مينح  فاإنه  ابرمه،  الذي  العقد  عن 
العدول عن العقد، وعدم التقيد باللتزامات التي من 

�شاأنه ان يرتبها نظري دفع العربون للطرف الخر.

المستشار مروان محمود البرزنجي              

اأن  ميكن  ل  التي  اجلرمية  هي  امل�شتحيلة:  اجلرمية 
لو  كما  �شبيلها،  يف  جهد  من  الفاعل  بذل  مهما  تتحقق 
الر�شا�ض على اخر بق�شد قتله، فظهر  اطلق �شخ�ض 
اطالق  قبل  احلياة  فارق  قد  كان  عليه  املجني  اأن 
الر�شا�ض عليه او �شغط على الزناد، غري اأن امل�شد�ض 
�شرقة  اأو  الر�شا�ض،  من  خالياً  كان  لأنه  ينطلق؛  مل 

�شخ�ض حاجة وظهر انها مملوكة له. 
على  العقوبات  قانون  يف  العراقي  امل�شرع  ا�شتقر  وقد 
الن�شبية،  التمييز بني ال�شتحالة املطلقة وال�شتحالة 
ذلك  على  ومثال  عليها،  عقاب  ل  املطلقة  فال�شتحالة 
التي  الن�شبية  ال�شتحالة  اما  جثة.  على  النار  اطالق 
يعاقب عليها بو�شف ال�شروع، فمثال اأن ي�شع اجلاين 

ل  انه  اإل  �شرقته،  بغر�ض  عليه  املجني  جيب  يف  يده 
ال�شرقة،  يف  �شروعاً  ذلك  فيعد  ُي�شرق،  �شيئا  فيها  يجد 
لأنه لو و�شع يده يف مكان اخر لوجد ال�شيء الذي يريد 

�شرقته.
اإذًا يت�شح لنا من خالل الأمثلة اأعاله اأن و�شع اللعاب 
اأنه م�شاب بفايرو�ض كورونا  من خالل اجلاين معتقدًا 
العدوى  نقل  وميكنه  امل�شتجد،   )19-COVID(
درجة  بارتفاع  م�شابا  كونه  الواقع  خالف  على 
فايرو�شيا  ولي�ض  بكرتي(،  )التهاب  نتيجة  احلرارة 
عليه  املجني  اأدوات  اأو  ج�شم  على  الأعرا�ض  لت�شابه 
جرمية  تكون  امل�شتجد  كورونا  فايرو�ض  نقل  بغر�ض 
اإذا قام  اأما  م�شتحيلة ا�شتحالة مطلقة ل عقاب عليها. 
اللعاب  بو�شع  الفايرو�ض(  )حامل  امل�شاب  اجلاين 
 )19-COVID( كورونا  بفايرو�ض  امللوث 

اأن  اإل  عليه،  املجني  وج�شم  اأدوات  على  امل�شتجد 
املجني ل ي�شاب بالفايرو�ض نتيجة اأن ج�شمه حم�شن 
بالج�شام امل�شادة �شد فايرو�ض كورونا، كونه �شبق 
قابل  غري  ج�شمه  ويكون  منه  و�شفي  به،  الإ�شابة  له 
م�شتحيلة  جرمية  فعله  ي�شكل  فهنا  الفايرو�ض،  لتلقي 
ا�شتحالة ن�شبية يعاقب عليها القانون بو�شفها �شروعاً 

يف القتل.
رقم  العراقي  العقوبات  قانون  يف  التمعن  خالل  ومن 
)111( ل�شنة 1969 املعدل النافذ نرى اأن امل�شرع قد 
القانونية  الطبيعة  ب�شدد  الفقهية  اخلالفات  كل  ح�شم 
للجرمية امل�شتحيلة، حيث ن�شت املادة )30( على اأنه 
اأو  جناية  ارتكاب  بق�شد  فعل  تنفيذ  يف  البدء  "وهو   :
جنحة اإذا اوقف اأو خاب اأثره لأ�شباب ل دخل لإرادة 
الفاعل فيها، ويعد �شروعاً يف ارتكاب اجلرمية كل فعل 

�شدر بق�شد ارتكاب جناية اأو جنحة م�شتحيلة التنفيذ 
بالو�شيلة  اأو  اجلرمية  مبو�شوع  يتعلق  ل�شبب  اما 
الفاعل  اعتقاد  يكن  مل  ما  ارتكابها  يف  ا�شتعملت  التي 
اأو  وهم  على  مبنياً  النتيجة  لإحداث  عمله  �شالحية 

جهل مطبق...".
قد  فهو  متكامال،  جاء  املادة  ن�ض  اأن  بالذكر  واجلدير 
ي�شرتط يف مقدمتها لقيام ال�شروع البدء يف التنفيذ اأوًل، 
واإن يكون للجاين ق�شد يف ارتكاب اجلرمية، ثانياً، ومبا 
اأن الأمرين متحققان يف اجلرمية امل�شتحيلة، لذا ن�ض 

على العقاب عليهم باإعتبارها �شروعاً.
امل�شرع  اأن  اأعاله  الن�ض  ويتبني من خالل حتليل  هذا 
بوجوب  قائاًل  ال�شخ�شي  باملذهب  اأخذ  قد  العراقي 
مطلقة،  ب�شورة  امل�شتحيلة  اجلرمية  على  العقاب 

واعتبارها �شورة من �شور ال�شروع، وتاأخذ حكمها.

المحامية سماح محمود المعاضيدي 

 اأحيانا من ميار�ض العنف �شدك، ولو ملجرد عنٍف لفظي ل ج�شدي، قد تكون 
�شكل  عن  وثالثا  عنِك،  وثانيا  ذاته،  عن  اول  انطباٌع  انطباعات،  عدة  لديِه 

العالقة بينكما.
دون  يوؤذيِك  اأو  ي�شبِك  اأن  جدا  املمكن  من  فهو  ذاتِه،  عن  لإنطباعِه  بالن�شبة 
اإيذاء م�شاعر  اأو تهيب من  لـ٪1،  الأقل ذوق، ولو  اأو على  اأي رادع مينعه 
هذا  اعطاه  قد  مبا�شرة  غري  فب�شورة  العراقي  القانون  وحتى  الآخرين!، 
التاأديب  حق  اعتربت  والتي  العقوبات  قانون  من   )41( املادة  يف  احلق 
ان  ورغم  القانون..  عليها  يعاقب  جرمية  يعد  ول  م�شروع،  حلق  ا�شتعمال 
امل�شرع ح�شر الزوج بزاوية �شيقة جدا عندما اعطاه هذا احلق، فاتفق على 
ان يكون حق التاأديب داخل دار الزوجية ح�شرا، وكذلك لي�ض امام الطفال 
مطلقا ب�شبب ما يوؤثر �شلبا على حالتهم النف�شية، وكذلك تاأثريه على ن�شاأتهم.. 
ورغم اي�شا ان القانون ا�شرتط ان ل يكون ال�شرب )كحق تاأديب( يف الراأ�ض 
او الوجه وال�شدر والبطن والع�شاء التنا�شلية و�شد ال�شعر، فال�شرب على 

هذه املناطق يعد جتاوزا ل�شتعمال احلق املقرر قانونا.
ورغم كل ما �شبق �شي�شعر دوماً ان من حقه اأن يحاكمِك حني ل تدافعني على 

حقِك.
 اأما مثال انطباعه عنِك، فاإنك حتما ت�شتحقني العقاب الذي يقوُم به.. ف�شكوتِك 
ل�شِت  اإليه  بالن�شبة  فاأنِت  اهانتِك،  يف  ال�شتمرار  على  �شي�شجعه  هذا  املدقع 
�شخ�شا له حقوق او اإرادة لكي يحرتمهما.. كال.. اأنت يف نظره ل�شِت اإل هدفا 

للت�شويب والتنفي�ض عن طاقة �شلبية ا�شتوطنته.
له مبوجبها  بينكما، فهي عالقٌة مفتوحة يحق  العالقة  انطباعه عن  اأن  غري 

ا�شتباحتك متاماً.
والإنطباعات الثالثة تقول: اإنه لي�ض اإل مري�شا نف�شيا قد تعّر�ض يف طفولته، 
العدوانية غري  رغباته  من  عنيٍف جدا.. جعل  لعدواٍن  ثم يف جممل حياته، 
اإرادياً وب�شورة ع�شوائية، وهو �شحية ملجتمع رباه  متزنة ويعرب عنها ل 
هو  ال�شفلى،  اخواته  وكلمة  العليا،  كلمته  وان  اوامره،  وتنفذ  يطاع  كاإله 

�شعيف جدا لتكوين له ملجرد التنفي�ض عما تعّر�ض له.
داخلِه،  يف  التي  بقوته  ي�شعر  ويجعله  املك�شورة  نف�شه  يثقل  مما  وللهروب 
تلك  خالل  من  منه  يهرب  مطبقا  �شعفا  اإل  يجد  ل  بل  يجدها،  ل  والتي 

الت�شرفات.
ل جتعليِه يتمادى اأبدًا، فاأنِت بنف�شِك من ت�شنعني �شخ�شيته.

نحن فعال من ن�شنع الطواغيت.

نحن نصنع الطواغيت !

العقاب على جريمة نقل عدوى فايروس "كورونا".. العراق أنموذجًا
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البصرة _المحامي علي ثابت 

التمييز  حمكمة  ذهبت   ،١٩٩٩ عام  يف 
وجد   ...(( انه  اىل  لها  ق�ضاء  يف  اجلليلة 
)املعرت�ض(  املميز  تبليغ  يثبت  مل  انه 
باحلكم الغيابي على وفق الطريق الذي 
ر�ضمه قانون املرافعات املدنية باملواد من 
باحلكم  علمه  وان  منه،   )٢١( اىل   )١٤(
الغيابي عند مراجعته مديرية التنفيذ ال 

يعد تبلغا من الناحية القانونية ...((.
التمييز  حمكمة  ذهبت   ،٢٠٠٥ عام  ويف 
اىل  لها  ق�ضاء  يف  اجلليلة  االحتادية 
التبليغ  هو  به  املعتد  التبليغ   ...(( ان 
لهذا  املعدة  التبليغ  ورقة  مبوجب 
�ضدور  بعد  عادة  تنظم  والتي  الغر�ض، 
املحكمة  اجتاه  وان  الغيابي،  احلكم 
مبذكرة  تبلغت  قد  املميزة  باعتبار 
االخبار بالتنفيذ، وعلى فر�ض �ضحة مثل 
باحلكم،  تبلغا  يعد  ال  فاإنه  التبليغ،  هذا 
وامنا تبلغ باالجراءات التنفيذية، وكان 

اعتبارها غري متبلغة باحلكم،  املقت�ضى 
املدة  �ضمن  واقعا  اعرتا�ضها  وكون 

القانونية ...((.
املو�ضعة  الهياأة  ذهبت   ،٢٠١٥ عام  ويف 
االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
ان  مبا   ...(( اىل  لها  ق�ضاء  يف  اجلليلة 
العدل يف دائرة  امام املنفذ  املميز ح�ضر 
 ،٢٠١٤  /٣  /٦ بتاريخ   )....( تنفيذ 
وباال�ضبازة التنفيذية )....(، واعرت�ض 
 /٩  /٨ بتاريخ  الغيابي  احلكم  على 
 ١٧٢ املادة  لن�ض  وطبقا  عليه   ،٢٠١٤
يعد  فاإنه  املدنية،  املرافعات  قانون  من 
و�ضع  املذكور  القانون  الن  ذلك  مبلغا، 
باالحكام  بالتبليغ  املحكمة  �ضالحية 
املواد  عليه  ن�ضت  ملا  خالفا  والقرارات 

.))... ١٣ - ٢٨
التمييز  حمكمة  ذهبت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
االحتادية اجلليلة يف ق�ضاء لها اىل ))... 
باحلكم  علمه  حلق  قد  املعرت�ض  ان 
اىل  ح�ضوره  خالل  من  الغيابي  البدائي 
التنفيذية  باال�ضبارة  التنفيذ  مديرية 

يف  ح�ضوره  وتدوين   )....( املرقمة 
عمال  مبلغا  ويعد   .... املتابعة  حم�ضر 
باأحكام املادة )١٧٢ من قانون املرافعات 
ا�ضتقر عليه ق�ضاء  ملا  ا�ضتنادا  املدنية(، 
 /٢١٩ املرقم  بقرارها  املحكمة  هذه 
 /٥ يف   ٢٠١٥ املدنية/  املو�ضعة  الهيئة 
خارج  االعرتا�ض  يكون  لذا   ،٢٠١٧  /٧

املدة القانونية ...((.
ان  جليا  يت�ضح  تقدم،  ما  اإجماع  من 
ق�ضاء حمكمة التمييز االحتادية اجلليلة 
على  االخرية،  ال�ضنني  ويف  ا�ضتقر،  قد 
اعتبار ان تبليغ اخل�ضم الغائب مبذكرة 
مديرية  اىل  وح�ضوره  بالتنفيذ  االخبار 
التنفيذ، يعد تبلغا باحلكم الغيابي، على 
ويف  املدنية،  املرافعات  قانون  باأن  �ضند 
املادة )١٧٢( منه، قد و�ضع من �ضالحية 
والقرارات  باالحكام  التبليغ  يف  املحكمة 
بعري�ضة  التبليغ  على خالف 
الدعوى.. ويف ذلك ما يحد من 
مترد اخل�ضم الغائب، الذي ال 

ي�ضتحق احلماية القانونية.

األراضي الزراعية الخصم الغائب ومذكرة اإلخبار بالتنفيذ والحكم الغيابي 
ملك للدولة

            المحامي حسن جمعة

ان االقرار الق�ضائي يف املحكمة )يف حالة البيع( 
 ، البيع(  مبلغ  ت�ضليم  واقعة  )لتثبيت  فقط  هو 
خارج  االرا�ضي  لهذه  الوارد  البيع  ان  وحيث 

الت�ضجيل العقاري فهو ال يعد بيعا.
ا�ضتنادا للمادة )٥٠٨( من القانون املدين العراقي 
الدائرة  يف  �ضجل  اذا  اال  ينعقد  ال  العقار  )بيع   :
عليه  ن�ض  الذي  ال�ضكل  وا�ضتوفى  املخت�ضة 

القانون(.
وهنا نو�ضح ان من يعتقد ان االرا�ضي الزراعية 
التي ميتلك فيها �ضندا هي ملك طابو �ضرف، ففي 
للدولة..  مملوك  زراعي  طابو  ملك  هي  احلقيقة 
الزراعية  االرا�ضي  بيع  يف  الق�ضائي  واالقرار 

بعقود خارجية الينقل امللكية مل�ضرتيها.
ما االإقرار وما حجيته؟

القانون �ضكلية معينة لبيع العقار، فال  لقد ر�ضم 
يح�ضل بيع االرا�ضي قانونيا اال عن طريق دائرة 
ال�ضكل  وبا�ضتيفائه  املخت�ضة  العقاري  الت�ضجيل 
الذي ن�ض عليه القانون طبقا لن�ض املادة }٥٠٨{ 
اغلب  النافذ، بخالف  العراقي  املدين  القانون  من 
مكاتبات  �ضكل  على  تعقد  التي  البيوعات  هذه 
وعقود خارجية ا�ضتنادا الإتفاق الطرفني }البائع 
العقد  ين�ضد  حيث  باطلة،  وهي  وامل�ضرتي{، 
عرفيا ويثبت من قبل جهة خارجية غري حكومية 
ليكون ا�ضبه بعقود بيع ال�ضيارات وغريها.. فاأي 
عقد يتم خارج دائرة الت�ضجيل العقاري هو باطل 
واليرتتب عليه اثر لهذا ال�ضبب اخذ املواطن يف 
االونة االخرية، وبعد تاكده من ان هذه العقود 
طلبات  ليقدم  املحاكم  اىل  التوجه  بها،  يعتد  ال 
ت�ضمى طلبات االقرار بالبيع ليقوم مالك ال�ضند او 
البائع ليقر ببيعه جزءا  العقد برفع دعوى على 

من االر�ض الزراعية او اأ�ضهما حمددة منها.
واملحررات  االقرارات  لهذه  القانوين  االثر  ان 
على فر�ض �ضحتها يتحدد ب�ضمان االلتزام املايل 
بني الطرفني، ويتيح للم�ضرتي الرجوع والنكول 
عن ال�ضراء لعدم نقل ملكية االر�ض املباعة اليه 
واعادة احلال على ما هو عليه قبل ال�ضراء فقط.

من  اعرتاف  مبثابة  االقرار  كون  لطفا،  انتبهوا 
ال�ضهم  بيعه  عن  معني  مبلغ  با�ضتالم  البائع 

حمددة من ار�ضه الزراعية.
ان املكاتبات اخلارجية وان �ضدقت باالقرار فهي 
من املحررات التي ال ميكن تنفيذها كونها لي�ضت 
ا�ضتنادا  للتنفيذ  القابلة  واالحكام  املحررات  من 
رقم  التنفيذ  قانون  من   }١٤{ املادة  احكام  اىل 
ي�ضتح�ضل  الذي  االقرار  فاإن  وبالتايل  ل�ضنة،   ٤٥
بالبيع  التعهد  مبوجب  العقار  م�ضرتي  عليه 
ليقر  للمحكمة  يربزه  الذي  العريف{  البيع  }عقد 
من  يبغي  حتفظي  اجراء  هو  امنا  البائع،  به 
ورائه طالب االقرار تاليف انكار املوقع على هذا 
بينهما  ق�ضائي  نزاع  ثار  لو  فيما  م�ضتقبال  ال�ضند 
على  الحقا  ي�ضتح�ضل  كي  كان،  �ضبب  اي  عن 
من  املحرر  هذا  مب�ضمون  اخل�ضم  �ضد  حكم 
البداءة  حمكمة  امام  دعوى  اقامة  بعد  املحكمة 
با�ضل هذا احلق، وهو ما يح�ضل حاليا من قبل 
او  الدعاوى  يقيمون  حيث  االرا�ضي،  م�ضرتي 
طلب االقرار �ضد البائع لي�ضمنوا و�ضع االر�ض 
من  عليها  تغيريات  اي  حدوث  حال  يف  م�ضتقبال 
حيث القيمة املادية او �ضنف االر�ض املبيع فيما 

لو مت حتويلها اىل اجلن�ض ال�ضكني.
اىل  زراعي  من  االر�ض  جن�ض  حتويل  ان  علما 
�ضكني لي�ض من اخت�ضا�ض الق�ضاء، حيث حددت 
الت�ضجيل  قانون  من  }٢٧٩و٢٨٠و٢٨١{  املواد 
العقاري رقم ٤٣ ل�ضنة ١٩٧١، اجلهة املوكل اليها 
حتويل �ضنف االر�ض واناطته بدوائر الت�ضجيل 

العقاري املرتبطة.
االخرية  االونة  يف  انت�ضرت  انه  بالذكر  اجلدير 
ظاهرة بيع وتق�ضيم االرا�ضي الزراعية، اذ يقوم 
الكبرية  امل�ضاحات  ذات  االرا�ضي  هذه  ا�ضحاب 
اىل  الزراعية  االر�ض  من  امل�ضاحة  هذه  بتفتيت 
قطع �ضغرية جدا لبيعها بعقود بيع خارجية اىل 
املواطنني الإن�ضاء دور �ضكنية ت�ضل م�ضاحتها اىل 
حد }٥٠ مرتًا{، ال�ضيما وان هذه امل�ضاحات من 
لالحياء  ومتاخمة  متداخلة  الزراعية  االرا�ضي 
ال�ضكني،  الت�ضنيف  ذات  واالرا�ضي  ال�ضكنية 
من  ال�ضغرية  امل�ضاحات  هذه  مل�ضرتي  اتاح  مما 
ال�ضكنية  الوحدات  اقامة  الزراعية  االرا�ضي 
القانون  ان  وللعلم  لل�ضوابط..  خالفا  عليها 
بناء  اجازة  ا�ضتح�ضال  قبل  بناء  اي  اقامة  منع 
غري  ومن  املخت�ضة،  البلدية  دائرة  من  �ضادرة 
املت�ضور ان متنح دائرة البلدية هذه االجازة يف 
وفق  على  اإال  الزراعي  الت�ضنيف  ذات  االرا�ضي 
ل�ضاحب  دارا واحدة  تكون  كاأن  �ضوابط معينة 

االر�ض ذات امل�ضاحة الكبرية.
الكيفية يعد خمالفة  ان ت�ضييد هذه االبنية بهذه 
هذا  اتاح  وقد  النافذ،  البلديات  ادارة  لقانون 
البناء  �ضاحب  تنذر  ان  البلدية  لدائرة  القانون 
وفق  على  معينة  مدة  خالل  املخالفة  هذه  برفع 
البلديات  ادارة  قانون  لها  ر�ضمه  الذي  اال�ضلوب 

رقم ١٦٥ ل�ضنة ١٩٦٤.
ارا�ض  �ضراء  من  احلذر  يجب  عام  وب�ضكل 
البطالن  هو  عقودها  حكم  الن  الكيفية  بهذه 
عليها  كان  التي  للحالة  الطرفان  يعيد  الذي 
هو  امل�ضرتي  فيكون  اخلارجي،  العقد  قبل 
املت�ضرر واخلا�ضر من هذه العملية وال يغني 

االقرار وال ي�ضمن، ولالأ�ضباب اآنفة الذكر.

المحامي صفا السلطاني

ن�ضخة  الطرفني  زواج  عقد  ربط   -١
لهويات  �ضوئية  ن�ضخ  مع  م�ضدقة 
كونهم  ربطهم  تعذر  حال  ويف  االطفال، 
ربط  املحكمة  تقرر  عليه  املدعى  لدى 
للطرفني  املدنية  االحوال  قيد  �ضورة 

موؤ�ضرًا عليها التاأ�ضريات كافة.
٢- يف حال اذا ما كان االطفال اعمارهم 
ربط  ي�ضتوجب  هنا  �ضنة  الـ١٥  فوق 
حجة و�ضايا موؤقتة للمدعية على اطفالها 
الأجل اقامة دعوى النفقة، وا�ضافة هذه 
العبارة على ا�ضمها يف عري�ضة الدعوى، 
واذا مل يتم ربط او عمل تلك احلجة هنا 
ومتهلها  بذلك،  املدعية  املحكمة  تكلف 

فرتة منا�ضبة ال�ضتح�ضال تلك احلجة.
املدعى  واجابة  دفع  اىل  اال�ضتماع   -٣
انكر  وان  فبها،  وعر�ض  اقر  فاإن  عليه، 
للنفقة  املدعية  ا�ضتحقاق  بعدة  ودفع 
لكونها مثال خرجت دون اذنه وموافقته، 
ومن دون ان يقوم بطردها، هنا البد من 
واملدعية  �ضكنه  عن  مبا�ضرة  ال�ضوؤال 
دار  يف  كان  فهل  الزوجية،  احلياة  اثناء 
انه  اجاب  فلو  اهله،   مع  ام  م�ضتقلة 
م�ضتقلة،  وغري  اهله  مع  دار  يف  ا�ضكنها 
حتى  �ضرعيا  املدعية  خروج  يعد  فهنا 
حقوق  من  ان  كون  �ضبب  دون  من  لو 
فهنا  م�ضتقلة،  دار  يف  ال�ضكن  الزوجة 
نفقة،  ت�ضتحق  كونها  املو�ضوع  ترك  يتم 
ويتم اىل اال�ضياء االخرى. اأما اذا اجاب 
يتم  فهنا  م�ضتقلة،  دار  يف  ا�ضكنها  قد  انه 
اخلروج  ا�ضباب  باإثبات  املدعية  تكليف 
بعد اال�ضتف�ضار عن �ضبب خروجها ببينة 

�ضخ�ضية توؤيد خروجها .
٤- اال�ضتماع اىل بينة املدعية بخ�ضو�ض 
فرتة الرتك وموارد املدعى عليه، واعمار 

االطفال واين هم يف الوقت احلا�ضر.  
ال�ضخ�ضية  البينة  اىل  اال�ضتماع  يتم   -٥

للمدعى عليه بخ�ضو�ض دفعه بخروجها 
بخ�ضو�ض  او  �ضرعي  �ضبب  دون  من 
موارده  باأن  ودفع  اختلف  اذا  موارده، 

غري ما ذكر بالبينة ال�ضخ�ضية.
٦- اذا تبني للمحكمة ان املدعى موظف 
تلك  مفاحتة  تتم  حكومية  دائرة  يف 
املدعى  راتب  مفردات  لربط  الدائرة 

عليه.
٧- يف حال اال�ضتماع اىل بينات �ضخ�ضية 
متقابلة بخ�ضو�ض فرتة الرتك او ا�ضباب 
خروج املدعية من دار الزوجية او موارد 
املدعى عليه، وقد حت�ضل جميعها يف اآن 
واحد، هنا البد من ترجيح احد البينات 
يكون  الرتجيح  وهنا  االخرى،  على 
ورد  ما  وح�ضب  املحكمة،  قناعة  ح�ضب 
ال�ضخ�ضية من حيث تطابقها  البينات  يف 
)�ضلطة  وهكذا  االدعاء،  مع  واختالفها 

تقديرية مطلقة للمحكمة( يف الرتجيح.
على  البينات  احد  ترجيح  حالة  يف   -٨
لهذه  )وملا  كاالآتي:  يكون  االخرى 
املحكمة من �ضلطة و�ضالحية يف ترجيح 
ال�ضخ�ضية  الناحيتني  من  البينات 
املدعية  بينة  ان  وحيث  واملو�ضوعية، 
متطابقة  جاءت  املثال(  �ضبيل  )على 
للحقيقة،  واقرب  ومتواترة،  لالدعاء 
قررت  لذا  اليها،  االحتكام  وميكن 
على  املدعية  بينة  ترجيح  املحكمة 
عن  عاجزا  واعتربته  عليه  املدعى  بينة 
املدعية  حتليف  حق  ومنحته  االثبات 
ال�ضيغة  وفق  وعلى  احلا�ضمة،  اليمني 
زوجي  باأن  العظيم  باهلل  التالية)اق�ضم 
نفقة  املدعى عليه )...( قد تركني بدون 
او منفق �ضرعي منذ تاريخ//  ، بعد ان 
و�ضربي  الزوجية  دار  من  بطردي  قام 
اعمال  يف  يعمل  وانه  علّي،  واالعتداء 
مل  الفرتة  هذه  وطيلة  و......  البناء 
باالنفاق علي، وال على اطفايل، ومل  يقم 
او جن�ضها ال  النفقة  ير�ضل اي �ضيء من 
ما  بوا�ضطة غريه، واهلل على  بنف�ضه وال 

اقول �ضهيد((.
الطرفني،  على  ال�ضيغة  وعر�ضت 
فيها،  جاء  ما  على  اعرتا�ض  ال  فاأجابا 
املدعى  من  املحكمة  وا�ضتو�ضحت 
اليمني  توجيه  يطلب  كان  اذا  فيما  عليه 
يطلب  انه  فاأحاب  للمدعية  احلا�ضم 
للمدعية، وعلى  اليمني احلا�ضمة  توجيه 
وفق ال�ضيغة اعاله.. اجابت املدعية اين 
واأدت  وتقدمت  اليمني  الأداء  م�ضتعدة 
ويف  اعاله..  ال�ضيغة  وفق  على  �ضيغتها 
حال رف�ض توجيهها هنا يعد مبثابة الذي 

خ�ضر اليمني ومت�ضي باالإجراءات((.
توجيهها  رف�ض  او  اليمني  اداء  بعد   -٩
ق�ضائي  خبري  اىل  الدعوى  احالة  تتم 
املوافقة  حال  ويف  النفقة،  تقدير  لغر�ض 
ثالثة  انتخاب  يتم  اعرت�ضوا  واذا  فبها، 
خرباء، وهكذا خم�ضة خرباء او �ضبعة، 
رف�ض  ميكن  خرباء  الـ٧  بعد  وهنا 
انه  الحظت  اذا  الطرفني  طلب  املحكمة 
خرباء  النتخاب  حاجة  وال  منا�ضب 
وحتكم  الرف�ض  قرار  وت�ضبب  اخرين، 

به.
تاريخ  من  بها  يحكم  االطفال  نفقة   -١٠
االدعاء ونفقة الزوجة املا�ضية يحكم من 
تاريخ االدعاء وملدة �ضنة �ضابقة الإقامة 
امل�ضتمرة  الزوجة  ونفقة  فقط  الدعوى 
من تاريخ االدعاء، والقرار ال�ضادر قابل 

للطعن متييزًا. 
وهناك بع�ض املالحظات بخ�ضو�ض 
دعوى  وجود  مثال  الدفوع،  بع�ض 
وهنا  توحيدها،  ويراد  مطاوعة 
من  التوحيد  يف  تقديرية  �ضلطة 
موؤقتة،  نفقة  فر�ض  او  عدمه، 
او  للمحكمة،  تقديرية  �ضلطة  هنا 
يتم  هنا  حتقيقية،  اوراق  وجود 
جلبها وبحثها ومناق�ضتها، وهكذا، 
تكون  هذه  االجراءات  فمالحظة 
على وفق اجتاهات حمكمة التمييز 

االحتادية.

إجراءات دعوى نفقة 
الزوجة واألطفال

الجزائر _ المحامي نور الدين طيري

يف اإطار �ضل�ضلة املقاالت واالأفكار التي اأن�ضرها 
بالنهو�ض  تتعلق  موا�ضيع  تتناول  والتي 
مبهنة املحاماة يف اجلزائر والعامل، ي�ضعدين 
يف  املحامني  زمالئي  على  اأعر�ض  اأن  اليوم 
خمتلف دول العامل، م�ضروع عوملة املحاماة 
واأخل�ضه  اإعجابكم،  ينال  اأن  اأمتنى  والذي 

فيما يلي:
ومع  عاملية  ر�ضالة  يحمل  املحامي  اإن 
للمحاماة  املنظمة  القوانني  تختلف  ذلك 
وال�ضمانات  للمحامي  املخولة  وال�ضالحيات 
الد�ضتورية املمنوحة له، ومناهج تكوينه من 

دولة اإىل اأخرى.
قرية  اأ�ضبح  اليوم  العامل  لكون  ونظرا 
التبادل  وتزايد  م�ضاحله  تداخلت  �ضغرية 
وحتى  التجاري  و  الثقايف  و  االإقت�ضادي 
الق�ضائي بني خمتلف دول العامل، فقد اأ�ضبح 
من ال�ضروري الدعوة اإىل عوملة املحاماة حتى 
ي�ضتفيد املحامي من االإمتيازات وال�ضالحيات 
الدول  حمامو  بها  يتمتع  التي  واحل�ضانة 
املتقدمة، وت�ضبح �ضهادة الكفاءة يف املحاماة 
�ضهادة عاملية، وميكننا حتقيق ذلك من خالل 

العمل على النقاط التالية:
املحاماة  لعوملة  عاملي  موؤمتر  تاأ�ضي�ض   •١
منه  تخرج  الدول  احدى  يف  �ضنويا  ينظم 
و  املحاماة  عوملة  كيفية  ملناق�ضة  ور�ضات 
من  املحاماة  �ضوؤون  خمتلف  على  التفاو�ض 
التكوين اإىل التدريب اإىل املمار�ضة اإىل القانون 
املنظم للمهنة واأنظمتها الداخلية، وقد يتطلب 

دولية  اإتفاقية  اإىل  للو�ضول  �ضنوات  االأمر 
تنظم خمتلف �ضوؤون املحاماة يف العامل.

٢• العمل على توحيد مناهج تكوين املحامني 
عن  العامل  عرب  املحامني  تكوين  معاهد  يف 
على  ت�ضرف  عاملية  علمية  هيئة  خلق  طريق 

الربامج التعليمية للمحامني يف العامل.
املحامني يف  كل معاهد  اإلزام  على  ٣• العمل 
الوطنية  باللغة  املحامني  بتدري�ض  العامل 
لكل دولة مع اللغة االإجنليزية كلغة اأجنبية 
املعاهد  لتمكني املحامني املتخرجني من هذه 

من العمل يف اأية دولة من دول العامل.
باالإ�ضافة  املحامني،  تدري�ض  على  ٤• العمل 

لقوانني دولتهم، نظرة عامة على اأهم االأنظمة 
التقا�ضي  اإجراءات  و  العامل  يف  الق�ضائية 

اأمامها.
يف  املحامني  لبا�ض  توحيد  على  العمل   •٥
خمتلف دول العامل تتكفل به ور�ضة خا�ضة يف 

املوؤمتر العاملي لعوملة املحاماة.
٦• العمل على توحيد الت�ضريعات التي تنظم 
املحاماة وقانونها االأ�ضا�ضي لتكون موحدة يف 

خمتلف دول العامل.
خمتلف  يف  املحاماة  د�ضرتة  على  العمل   •٧
حامية  د�ضتورية  كهيئة  العامل  د�ضاتري 
عن  ومدافعة  للقوانني  راعية  و  للد�ضتور 

احلقوق الد�ضتورية املكفولة للمواطنني.
االإمتيازات  اأف�ضل  جتميع  على  العمل   •٨
الد�ضتورية  وال�ضمانات  ال�ضالحيات  و 
املتقدمة  الدول  يف  املحامون  بها  يتمتع  التي 
وتوحيدها ليتمتع بها كل املحامني يف خمتلف 

دول العامل.
االإلتحاق  �ضروط  توحيد  على  العمل   •٩

باملحاماة يف خمتلف دول العامل.
ومدة  كيفيات  توحيد  على  العمل   •١٠
املتدربني يف خمتلف دول  للمحامني  الرتب�ض 

العامل.
يف  املحامي  ق�ضم  توحيد  على  العمل   •١١
خمتلف دول العامل مع تغيري بع�ض االألفاظ 

ح�ضب ديانة املحامي.
١٢• العمل على توحيد املدة الالزمة الإعتماد 
املحامني بني خمتلف درجات التقا�ضي يف كل 

دول العامل.
للمحاماة  العاملية  املنظمة  تاأ�ضي�ض   •١٣
املتحدة  االأمم  هيئة  يف  الع�ضوية  لها  تكون 
تتوىل رعاية �ضوؤون املحاماة يف العامل، ت�ضم 
دول  خمتلف  يف  املحامني  هيئات  عن  ممثلني 

العامل.
خالل  من  عليها  املتفق  النقاط  ت�ضاغ   •١٤
دولية  اإتفاقية  �ضكل  يف  املوؤمتر  هذا  اأعمال 
تدخل حيز التنفيذ من تاريخ م�ضادقة برملان 
حرية  دولة  لكل  ويرتك  عليها،  دولة  كل 
التطبيق الكلي اأو اجلزئي ملا مت االإجماع عليه 
دوليا يف اإطار هذه املنظمة العاملية للمحاماة 
اإىل  املفاو�ضات  موا�ضلة  مع  اأوىل  كمرحلة 

غاية م�ضادقة كل الدول عليها.

مشروع توحيد التشريعات المنظمة للمحاماة في العالم

المحامي وليد الشبيبي

�ض١: اذا �ضدر قرار حكم غيابي 
تبليغه  ومت  هارب  �ضخ�ض  بحق 
قب�ض  �ضنتني  وبعد  ا�ضوليا 
املدان/  )املحكوم/  املجرم  على 
االعرتا�ض  ممكن  فهل  املخالف( 
يعد  اأم  هذا  الغيابي  احلكم  على 
احلكم الغيابي هذا مبنزلة احلكم 

الوجاهي ؟ 
املحاكمات  ا�ضول  قانون  ج: 
بهذا  �ضريح  العراقي  اجلزائية 
اخلا�ضة  فاملدد  اخل�ضو�ض، 
يف  مذكورة  الغيابية  باالحكام 
اجراء  بعد  منه   )٢٤٣( املادة 
وهي  ا�ضوليا،  بحقه  التبليغات 
على  ادناه  املدد  انق�ضت  اذا 
من  ال�ضادر  باحلكم  تبليغه 
يقدم  ان  دون  املو�ضوع  حمكمة 
ا�ضدرت  التي  املحكمة  اىل  نف�ضه 

احلكم او اىل اي مركز �ضرطة:
١ - ٣٠ يوما على تبليغه باحلكم 

ال�ضادر يف املخالفة.
تبليغه  على  ا�ضهر  ثالثة   -  ٢

باحلكم ال�ضادر يف اجلنحة.
تبليغه  على  اأ�ضهر  �ضتة   -  ٣

باحلكم ال�ضادر يف اجلناية
من  على  هذا  ينطبق  هل  �ض٢: 
او  باالعدام  احلكم  بحقه  �ضدر 

ال�ضجن املوؤبد او املوؤقت ؟
د(   /٢٤٥( فاملادة  طبعا،  ال  ج: 
املحاكمات  ا�ضول  قانون  من 
اجلزائية العراقي ن�ضت �ضراحة 
من  االحكام  هذه  ا�ضتثناء  على 
بحقه  احلكم  ويعاد  اعاله،  املدد 
عن  جمددا  الدعوى  وتنظر 
احلكم  على  )االعرتا�ض  طريق 
بتاأييد  الغيابي( )وت�ضدر حكمها 
اأو  تعديله  اأو  الغيابي  احلكم 
اإلغائه، على اأن ال حتكم باأ�ضد مما 

ق�ضى به احلكم الغيابي( بح�ضب 
نف�ضه،  القانون  من  ٢٤٥/ج  م 
اي�ضا  هذا  على  اكدت  وكذلك 
القانون  من  اأ(   /٢٤٧( املادة 

نق�ضه.
املحكوم  هرب  لو  ماذا  �ض٣: 
عليه غيابيا باالعدام او بال�ضجن 
عليه  وقب�ض  املوؤقت  او  املوؤبد 
ذكر  مما  ي�ضتفيد  هل  جمددا، 
د(   /٢٤٥( م  وباالخ�ض  اعاله، 

اعاله ؟
ج: ال لن ي�ضتفيد، بل ت�ضري عليه 
املدد اعاله بدقة ودون اال�ضتفادة 
يعني  اعاله،  اال�ضتثناء  من 
ا�ضهر  �ضتة  بعد  عليه  قب�ض  لو 
)النها جناية( عندها يعد احلكم 
مبنزلة  بحقه  ال�ضادر  الغيابي 
)احلكم الوجاهي(، فلو كان قرار 
املوت  حتى  �ضنقا  باالعدام  حكم 

فينفذ فيه بح�ضب القانون.

سؤال وجواب
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له  المشرع حدد  الن  عادي  غير  هو طريق طعن 
االرتكاز عليها  الخصم  يتعين على  أسبابا معينة 
الطعن  بنظر  المختصة  المحكمة  مراجعة  بقصد 
بقرارها التمييزي وازالة االخطاء عنه.

نفسها  المحكمة  قبل  من  الطعن  هذا  وينظر 
التمييزي سواء كانت محكمة  القرار  التي اصدرت 
االستئناف  محكمة  او  االتحادية  التمييز 
هو  منه  والغاية  التمييزية،  بصفتها 

مراجعة القرار التمييزي وازالة اخطائه. 
وهذا الطعن ليس له نظير في قوانين المرافعات 
من  المشرع  اقتبسه  حيث  العربية،  للبلدان 
تشريعه  من  الحكمة  وان  العثمانية،  القوانين 
غير  بشرا  كونهم  القضاة  اخطاء  استدراك  هي 
القانونية  القواعد  الزلل، وتثبيت  معصومين من 
االسباب  في  المشرع  بينه  ما  وهو  وتوحيدها 
الموجبة لقانون المرافعات.. وحيث ان هذا الطعن 

له عناصر وآثار، لذا سنتناولها في مقصدين.

المقصد االول/ عناصره 
عن  خارجة  كانت  �سواء  له  املكونة  االمور  هي 
�سرائطه  �سنتناول  لذا  فيها،  داخلة  او  حقيقته 

واركانه يف بندين. 
البند االول/ �سرائطه :

التمييزي  القرار  ت�سحيح  يف  تتوفر  ان  يجب 
بيناها  والتي  الطعن  لطرق  العامة  ال�سرائط 
ف�سل  )�سدور  وهي  الطعن  باب  يف  مف�سال 
وان  معدوم،  ال   - باطل  او  �سحيح   - موجود 
تنازل،  يح�سل  ال  و،  مت�سررا،  الطاعن  يكون 
ان  يجب  كما   ،) به  املطعون  مع  الطعن  وتواأم 

تتوفر فيه �سرائطه اخلا�سة، وهي : 

اوال/ وجود قرار تمييزي :
لقد ن�ص �سدر املادة ) 219( مرافعات على )ال 
يجوز الطعن يف قرارات حمكمة التمييز وقرارات 
عن  اإال  التمييزية  ب�سفتها  اال�ستئناف  حمكمة 
التي  املحكمة  امام  القرار  ت�سحيح  طلب  طريق 
يقبل  وال  ت�سحيحه،  املطلوب  القرار  ا�سدرت 
هذا الطعن اإال بالن�سبة للقرارات امل�سدقة للحكم 
التمييز بنق�سه  والقرارات ال�سادرة من حمكمة 
ملا  طبقا  الطعن  مو�سوع  الدعوى  يف  ف�سلت  اإذا 

هو مبني يف املادة 214 من هذا القانون ...( .
كما ن�ست الفقرة )1( من املادة )220( مرافعات 
القرارات  يف  الت�سحيح  طلب  يقبل  )ال  على 

التمييزية ال�سادرة من الهيئة العامة(. 
امل�سدقة  كافة  التمييزية  القرارات  ان  اال�سل 
لف�سل املحكمة او الناق�سة والفا�سلة فيه يجوز 
التمييزي  القرار  ت�سحيح  بطريق  فيها  الطعن 
ن�ص  �سواء  ا�سدرته  التي  نف�سها  املحكمة  امام 
ام  الطريق  بهذا  فيها  الطعن  القانون على جواز 
مل ين�ص الن اال�سل يف اال�سياء االباحة حتى يرد 
نهي �سريطة اأال يردع القانون عنه، ومن او�سح 
بها هي  الطعن  الن�ص على جواز  م�ساديق عدم 
القرارات التمييزية ال�سادرة يف موا�سيع املادة 
)122( من قانون التنفيذ التي يجوز الطعن فيها 

بطريق ت�سحيح القرار التمييزي.
قرارات متييزية  وي�ستثنى منه وجود جمموعة 
ردع القانون عن الطعن فيها بهذا الطريق وهي :

1( القرارات التمييزية التي ترد الطعن التمييزي 
�سكال .

حمكمة  لف�سل  الناق�سة  التمييزية  القرارات   )2
املو�سوع .

الهيئة  من  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )3
الهياأة  التمييز النها حلت حمل  املو�سعة ملحكمة 
العامة مبوجب املادة )13/ اوال/ب( من قانون 
ال�سادرة  القرارت  ان  حيث  الق�سائي،  التنظيم 
يف  ورد  كما  واالعتبار،  بالثقة  جديرة  منها 
كان  اأيا  املرافعات،  لقانون  املوجبة  اال�سباب 
او  ال�سادر منها �سواء كان م�سدقا  القرار  �سنخ 

ناق�سا وفا�سال .
االحكام  يف  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )4
ل�سنة 1977 واملعدل  القرار 1198  املبنية على 
بالقرار 1426 ل�سنة 1983 مبوجب ذيل الفقرة 
... وقرار حمكمة  اأ( منه والتي تن�ص )  )ثانيا/ 
اال�ستئناف يف هذا ال�ساأن غري قابل للطعن فيه عن 

طريق ت�سحيح القرار(.
االحكام  يف  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )5
املبنية على قانون اال�ستمالك مبوجب ذيل )61( 
منه والتي تن�ص )... وال يقبل الطعن يف القرار 

التمييزي بطريق ت�سحيح القرار( .
موا�سيع  يف  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )6
الفقرة  ذيل  مبوجب  مرافعات   )216( املادة 
)2( من املادة املتقدمة والذي ين�ص )... ويكون 

القرار التمييزي ال�سادر نتيجة الطعن باتا (.
قرارات  يف  ال�سادرة  التمييزية  7(القرارات 
اأموال  �سراء  او  لبيع  الرف�ص  او  املوافقة 

املادة  من  )اوال(  الفقرة  مبوجب  القا�سرين 
تن�ص  والتي  القا�سرين  رعاية  قانون  من   )58(
) ... ويكون قرار حمكمة اال�ستئناف بهذا ال�ساأن 

باتا(.
قرارات  يف  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )8
جلنة تثبيت امللكية وفق املادة )50( من قانون 
يجوز   ( على  تن�ص  والتي  العقاري  الت�سجيل 
طلب  رف�ص  او  العائدية  تثبيت  بقرار  الطعن 
خالل  املنطقة  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  الت�سجيل 
بهذا  املحكمة  قرار  ويعد  القرار،  اعالن  مدة 

ال�ساأن قطعيا(.
قرارات  يف  ال�سادرة  التمييزية  القرارات   )9
اللجنة امل�سكلة وفق القرار )527( ل�سنة 1985 
 ( تن�ص  والتي  منه   ) خام�سا   ( الفقرة  مبوجب 
يكون قرار اللجنة الذي مل يطعن به خالل املدة 
القانونية باتا، وكذلك القرار ال�سادر من حمكمة 

اال�ستئناف بنتيجة الطعن(.
10( القرارات التمييزية ال�سادرة يف االحكام 
املبنية على قانون ايجار العقار مبوجب ذيل 

الفقرة )1( من املادة )22( منه والتي تن�ص ) 
...وال يجوز الطعن فيها بطريق ت�سحيح القرار 

التمييزي(.  

ثانيا/ ان يقدم الطعن التصحيحي في 
زمانه القانوني :

لقد ن�ست املادة ) 221( مرافعات على )ان مدة 
اليوم  ايام تبداأ من  القرار �سبعة  طلب ت�سحيح 
يف  املدة  وتنتهي  التمييزي  القرار  لتبليغ  التايل 
جميع االحوال بانق�ساء �ستة ا�سهر على �سدور 

القرار املراد ت�سحيحه ( . 
ت�سحيح القرار التمييزي له مدتان هي :

لتبليغ  التايل  اليوم  من  تبداأ  ايام  �سبعة  االوىل: 
 )218( املادة  ذيل  ان  حيث  التمييزي،  القرار 
اىل  التمييزي  القرار  تبليغ  اوجب  مرافعات 

اخل�سوم عند �سدوره .
الثانية: �ستة ا�سهر تبداأ من تاريخ �سدور القرار 
التمييزي، وهي مدة �سقوط ال تقادم النها تنتهي 
يف جميع االحوال، اأي انها ال تنقطع بوفاة احد 
تعتمد  املدة  وهذه  اهليته،  فقدان  او  اخل�سوم 
عند عدم تبليغ اخل�سوم بالقرار التمييزي، وان 
احلكمة من و�سعها هي ال�ستقرار احلقوق، ولكي 
اىل  النهائية  االحكام  يهدد  الطريق  هذا  يبقى  ال 
امد طويل، كما ورد يف اال�سباب املوجبة لقانون 

املرافعات.

البند الثاني / اركانه :
الت�سحيح يرتكز على ركنني هما : 

اوال/ عري�سة الت�سحيح : 
التي  االلزامية  البيانات  على  ت�ستمل  ان  يجب 
بيناها يف مباحث الق�سية مف�سال، ويف بداية هذه 

املرحلة اجماال وهي :
بنظر  املخت�سة  املحكمة  ا�سم   / االول  البيان 

الطعن .
وحمل  ومهنهم  اخل�سوم  ا�سماء   / الثاين  البيان 

اقامتهم .
القرار  يف  خ�سما  الطاعن  يكون  ان  يجب 
يف  خ�سومه  الطعن  يف  يخا�سم  وان  التمييزي، 
القرار التمييزي، وهذا االمر وان مل ين�ص عليه 
وعليه  ارتكازي  امر  انه  اإال  �سراحة،  امل�سرع 

جرت �سرية الق�ساء، ويفهم منه امران هما : 
1( اإذا كان الطاعن لي�ص بخ�سما يف الق�سية ا�سال 

فلي�ص له ان يطعن بهذا الطريق .
2( اذا كان الطاعن خ�سما يف الق�سية، ومل يكن 
ان  اي�سا  له  فلي�ص  التمييزي،  القرار  يف  خ�سما 
اخلا�سرون  تعدد  اذا  كما  الطريق،  بهذا  يطعن 
للق�سية وبع�سهم طعن متييزا واالخر �سكت ومل 

يطعن بالف�سل متييزا .
البيان الثالث / املحل املختار لغر�ص التبليغ .

املطعون  الف�سل  وعدد  تاريخ   / الرابع  البيان 
فيه، وا�سم املحكمة التي اأ�سدرته، وخال�سته .

البيان اخلام�ص / ا�سباب الت�سحيح :
 ...( املادة ) 219( مرافعات على  لقد ن�ص ذيل 
االتية:  اال�سباب  من  �سبب  يتوفر  عندما  وذلك 
فيما قدمه  اأورد  قد  الت�سحيح  اذا كان طالب   .1
القانونية  اال�سباب  من  �سببا  التمييز  ملحكمة 
التي توؤدي اىل نق�ص احلكم او ت�سديقه واغفلت 
التمييزي  قرارها  يف  فيه  والبت  تدقيقه  املحكمة 
ن�سا  خالف  قد  التمييزي  القرار  كان  اذا   .2  ..
�سريحا يف القانون.. 3. اذا كان القرار التمييزي 
�سابقا  قرارا  يناق�ص  او  بع�سا  بع�سه  يناق�ص 
ملحكمة التمييز �سادرا يف الدعوى نف�سها دون ان 

يتغري اخل�سوم فيها ذاتا و�سفة(. 
لقد اورد امل�سرع ا�سباب الطعن بطريق الت�سحيح 

على �سبيل احل�سر ال املثال، واال�سباب هي :

السبب االول/ اغفال البت في اسباب 
الطعن القانونية التمييزية عند اصدار 

القرار التمييزي:
الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة  على  يجب 
التمييزي عند ا�سدارها للقرار التمييزي مناق�سة 
 )218( املادة  مبوجب  التمييزية  اال�سباب  كل 
قرار  ي�ستمل  ان  يجب   ( تن�ص  والتي  مرافعات 
ومناق�سة   .... الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة 
خال  ما  واذا   ،)... التمييزية  الالئحة  ا�سباب 
لالئحة  القانونية  اال�سباب  مناق�سة  من  قرارها 
تدقيقه  اغفلت  املحكمة  ان  يعني  فهذا  التمييزية 
والبت فيه، وبالتايل يكون من حق املميز الطعن 
ومن  التمييزي،  القرار  ت�سحيح  بطريق  به 
على  املو�سوع  حمكمة  ق�ست  اذا  م�ساديقه 
خالف داللة االوراق وامل�ستندات من دون بيان 
الئحته  يف  ال�سبب  هذا  املميز  وذكر  اال�سباب، 

اإال ان املحكمة املخت�سة بنظر الطعن  التمييزية 
�سدقت الف�سل املميز من دون مناق�سة اال�سباب 
القرار  بهذا  الطعن  حقه  من  فيكون  التمييزية، 

بطريق ت�سحيح القرار التمييزي .
اىل  يوؤدي  ان  ال�سبب  هذا  يف  امل�سرع  اعترب  وقد 

احد االمرين االتيني :
اأ . نق�ص الف�سل :

التي  التمييزي  الطعن  ا�سباب  توؤدي  ان  يجب 
اىل  الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة  اغفلتها 
املميز  اورد  اذا  م�ساديقه  ومن  الف�سل،  نق�ص 
يف الئحته التمييزية ان حمكمة املو�سوع خالفت 
القانون  عليها  ن�ص  التي  اال�سولية  االجراءات 
وحكمت يف دعوى منع املعار�سة من دون اجراء 
العقار  وجود  من  للتثبت  العقار  على  املعاينة 
بنظر  املخت�سة  املحكمة  وان  او�سافه،  ومن 
واغفلت  املميز  الف�سل  �سدقت  التمييزي  الطعن 
حق  من  فيكون  له،  مناق�ستها  لعدم  ال�سبب  هذا 

املميز ان يطعن بطريق الت�سحيح.
ب . ت�سديق الف�سل :

لقد اعترب امل�سرع يف ال�سبب الذي اغفلته املحكمة 
ت�سديق  اىل  يوؤدي  ان  الطعن  بنظر  املخت�سة 

الف�سل، وهذا املوؤدى يجاب عنه نق�سا وحال:
اجلواب بالنق�ص: 

ال ميكن تعقل هذا املوؤدى الن من يروم ت�سديق 
بطرق  به  يطعن  ال  ل�ساحله  ال�سادر  الف�سل 
عدم  يعني  الطعن  ان  حيث  القانونية،  الطعن 
انه  حني  يف  للخا�سر،  حقا  وهو  بالف�سل  الر�سا 

قابل له ورابح .
اجلواب باحلل : 

لو �سلمنا ان اخل�سم الذي يريد ت�سديق الف�سل 
جوابية  متييزية  الئحة  قدم  ل�ساحله  ال�سادر 
ا�سباب  عدة  فيها  وذكر  خ�سمه،  متييز  على 
ومت  الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة  اغفلتها 
نق�ص الف�سل من قبل املحكمة، فالف�سل املنقو�ص 
القرار  ت�سحيح  بطريق  فيه  الطعن  يجوز  ال 

التمييزي مبوجب مفهوم املادة )219( .
فهذا املوؤدى باطال وال ا�سا�ص له من ال�سحة .

ومن اجلدير بالذكر ان هذا ال�سبب يندرج حتت 
على  اوجب  امل�سرع  الن  القانون  خمالفة  عنوان 
اال�سباب  تدقيق  الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة 
التمييزية ومناق�ستها عند ا�سدار القرار مبوجب 

املادة )218( مرافعات .

السبب الثاني / مخالفة نص صريح في 
القانون :

ال�سبب  هذا  القانون يف  من  امل�سرع  مراد  كان  ان 
هو القانون مبعناه العام ال�سامل لكل الت�سريعات 
او  نظاما  او  قانونا  او  د�ستورا  اأكان  �سواء 
املادة )1(  املبينة يف  تعليمات، وم�سادر احلكم 
من القانون املدين وهي العرف ومبادئ ال�سريعة 
الفقه  واحكام  العدالة  وقواعد  اال�سالمية 
بها  العمل  املحكمة  على  يجب  والتي  والق�ساء، 
ترتيبيا ال تخيرييا، فاإن العرف وقواعد العدالة 
�سريحها  بني  منيز  حتى  ن�سو�ص  لها  لي�ص 

وجمملها.
وان كان مراده هو القانون مبعناه ال�سيق الذي 
يعني كل الن�سو�ص الت�سريعية النافذة ح�سرا، 
ب�سبب  للعرف  خمالفا  يكون  الذي  الف�سل  فاإن 
يجب  الواقعة،  يحكم  قانوين  ن�ص  وجود  عدم 
ت�سديقه من املحكمة التي تنظر طلب الت�سحيح 
يف  �سريحا  ن�سا  يخالف  مل  التمييزي  القرار  الن 

القانون، وهذا خالف العقل واملنطق .
يتعني  املتقدمة  اال�سكاالت  من  التخل�ص  وبغية 
جعل �سبب الت�سحيح هو خمالفة القانون وحذف 

عبارة ) الن�ص ال�سريح ( . 

السبب الثالث / التناقض :
هو التنايف بني �سيئني، وباعتباره �سببا لت�سحيح 

القرار التمييزي، فله معنيان هما :
االول / التناق�ص يف منطوق القرار التمييزي :

التمييزي،  القرار  منطوق  فقرات  يف  التنايف  هو 
بحيث تقت�سي احداهما غري ما تقت�سيه االخرى، 
كما اذا جاء يف �سدر القرار التمييزي ان الف�سل 
للقانون  وخمالف  �سحيح  غري  فيه  املطعون 
ذيل  ويف  القانونية،  املخالفات  املحكمة  وبينت 
لذا  بعبارة  عليه  امل�سادقة  تتم  التمييزي  القرار 
قرر ت�سديقه، مما ي�ستحيل معه اتباعه من قبل 
قبل  من  تنفيذه  ي�ستحيل  او  املو�سوع  حمكمة 

دوائر التنفيذ للتناق�ص ال�سريح يف منطوقه.

الثاني/ التناقض بين قرارين تمييزين :
التمييزين  القرارين  منطوقي  بني  التنايف  هو 
يقت�سي  بحيث  واحدة  ق�سية  يف  ال�سادرين 
قررت  اذا  كما  االخر،  يقت�سيه  ما  غري  احدهما 
احلكم  نق�ص  الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة 
رجوع  وبعد  املو�سوع  حمكمة  من  ال�سادر 
الق�سية اليها مل تتبع القرار التمييزي، وا�سرت 
قررت  احلكم  متييز  وعند  ال�سابق  حكمها  على 
موافق  النه  احلكم  ت�سديق  التمييز  حمكمة 
اخلا�سر  اخل�سم  حق  من  فيكون  للقانون، 
ت�سحيح القرار الثاين لتناق�سه مع القرار االول. 
اىل  يرجعان  املتقدمني  باملعنيني  والتناق�ص 
القانون  االول الن  املعنى  فاأما  القانون،  خمالفة 
متنا�سقا  حكمها  يكون  ان  املحكمة  على  اوجب 
على  الواقعية  اال�سباب  تدل  وان  ومرتبا، 
مرافعات.   )159( املادة  مبوجب  املنطوق 
يف  التهافت  حرم  القانون  الن  الثاين  املعنى  اأما 

القرارات التمييزية النها عنوان احلقيقة.

البيان السادس / المصلحة : 
التمييزي  القرار  نق�ص  امل�سحح  يطلب  ان  وهي 
للطاعن  القانوين  املركز  وبلحاظ  جزءا،  او  كال 

يطلب احلكم وفق ما ورد يف عري�سة الدعوى ان 
كان مدعيا، او احلكم برد الدعوى ان كان مدعى 

عليه .

البيان ال�سابع / توقيع الطاعن او وكليه بوكالة 
ر�سمية .

ثانيا/ الق�ساء :
على  يرتكز  الت�سحيحي  للطعن  الق�ساء  نظر 
الق�سية،  مباحث  يف  مف�سال  حررناهما  امرين 

وهما بنحو االجمال :
1( الر�سم القانوين : 

الر�سوم  قانون  من   )28  ( املادة  ن�ست  لقد 
العدلية على ) اوال / ي�ستوفى ر�سم بن�سبة %2 ) 
اثنني من املائة ( من قيمة الدعوى عند ا�ستئناف 
احلكم ال�سادر او متييزه على ان ال يزيد الر�سم 
الطعن  اقت�سر  اذا  ثانيا/   .. دينار  على 25000 
بطريق اال�ستئناف او التمييز على فقرة حكمية 
يف  عليه  املن�سو�ص  الر�سم  في�ستوفى  اكرث،  او 

الفقرات التي وقع الطعن عليه ...(.
الر�سم  ت�سديد  تاريخ  من  قائما  الت�سحيح  ويعد 

القانوين عنه .
2( املحكمة املخت�سة بنظره :

حمكمة  او  االحتادية  التمييز  حمكمة  وهي 
اال�ستئناف ب�سفتها التمييزية.

المقصد الثاني / آثاره :
مهمة  اآثار  الت�سحيحي  الطعن  على  ترتتب 
حررناها مف�سال يف بداية هذه املرحلة ان �سئت 

فراجع، وهي بنحو االجمال :
اوال/ وقف االجراءات التنفيذية :

القرار  ت�سحيح  بطريق  الطعن  ان  اال�سل 
التمييزي ال يوقف التنفيذ النه طريق طعن غري 
عادي اأيا كان مو�سوع القرار املطعون فيه �سواء 
عينيا  حقا  كان  او  عقار  حيازة  مو�سوعه  كان 
او  بعمل  القيام  او  دينا  او  منقوال  او  عقاريا 
االمتناع عنه، وي�ستثنى منه فاإنه يوقف التنفيذ 
اذا �سدر قرار يق�سي بوقف التنفيذ من املحكمة 
)ثانيا  الفقرة  مبوجب  الطعن  بنظر  املخت�سة 
تن�ص  والتي  مرافعات   )53  ( املادة  من  ب(   /
)يوقف التنفيذ يف جميع االحوال اذا �سدر بذلك 

قرار من املحكمة املخت�سة ( . 
 

ثانيا/ جواز سحب الطعن التمييزي :
قبل  من  نظره  قبل  طعنه  �سحب  للمميز  يجوز 
كاأن  اعتباره  عليه  ويرتتب  املخت�سة،  املحكمة 

مل يكن.

ثالثا / التزام المحكمة بنظر التصحيح  :
تقوم املحكمة املخت�سة بنظر الطعن الت�سحيحي 
ال  قانون  حمكمة  النها  اخل�سوم  جمع  دون  من 

حمكمة وقائع، وعلى مرحلتني هما :
املرحلة ال�سكلية / 

تقوم املحكمة بتدقيق امرين هما :
1. تدقيق الف�سل املطعون فيه من حيثية وجوده 

وعدمه .
2. تدقيق الطعن من حيث ا�ستيفائه لعنا�سره، 

�سرائط واأركانا .
وهنا توجد حالتان هما :

احلالة االوىل / رد الطعن �سكال  :
ان  الطعن  بنظر  املخت�سة  للمحكمة  ثبت  اذا 
الطعن مل تكتمل عنا�سره، او ان القرار املطعون 
به معدوم، فتقرر رد الطعن التمييزي �سكال ومن 

دون امل�سا�ص بالف�سل املطعون به .
احلالة الثانية / قبول الطعن �سكال :

ان  الطعن  بنظر  املخت�سة  للمحكمة  ثبت  اذا 
وان  معدوم،  غري  موجود  به  املطعون  القرار 
�سكال  قبوله  قررت  لعنا�سره  م�ستوٍف  الطعن 

و�سرعت يف مو�سوعه .

المرحلة الموضوعية / 
 )219  ( املادة  من  )ب(  الفقرة  ن�ست  لقد 
اخلو�ص  او  النظر  يجوز  ال   ( على  مرافعات 
طالب  اوردها  التي  القانونية  اال�سباب  غري  يف 

الت�سحيح يف عري�سته ( .

امرين  على  تدل  الفقرة  لهذه  املطابقية  فالداللة 
هما :

التي  القانونية  اال�سباب  غري  تدقيق  حرمة  اأ . 
اوردها طالب الت�سحيح يف طعنه .

ب . يجوز لطالب الت�سحيح ان يذكر عدة ا�سباب 
قانونية يف عري�سة طلب الت�سحيح، كما اذا كان 
للقانون  خمالفا  فيه  املطعون  التمييزي  القرار 

ومنطوقه متناق�سا .

والداللة االلتزامية لهذه الفقرة تدل على االمور 
االتية :

يف  الواردة  القانونية  اال�سباب  يف  التدقيق   .1
الطعن ح�سرا :

يجب على املحكمة املخت�سة بنظر الت�سحيح ان 
حت�سر تدقيقاتها باال�سباب القانونية التي بينها 
طالب الت�سحيح يف طعنه، وتطبيقها على القرار 
التمييزي املطعون فيه للتثبت من �سحة الطعن .

وتقدمي  اخل�سوم  من  اال�ستي�ساح  حرمة   .2
اللوائح والبيانات:

الطعن  بنظر  املخت�سة  للمحكمة  يجوز  ال 
ال  كما  اخل�سوم،  من  ت�ستو�سح  ان  الت�سحيحي 

يحق لهم تقدمي لوائح جديدة لها . 
3. حرمة تقدمي االدلة والدفوع :

تقدمي  ت�سحيحا  الطعن  عند  للخ�سوم  يحق  ال 
ادلة جديدة وال دفوع جديدة  .

4. حرمة الدعوى احلادثة :
ال يجوز قانونا اإحداث اأية دعوى حادثة عند نظر 
املخت�سة  املحكمة  قبل  من  الت�سحيحي  الطعن 
بنظر الطعن، ال من قبل اخل�سوم وال من غريهم .

الن  هو  املتقدمة  امل�سائل  حترمي  يف  والعلة 
انه  اأي  عادي،  غري  طعن  طريق  الت�سحيح 
ال  اال�ستثناء  �سبيل  على  ورد  وما  ا�ستثنائي، 

يجوز التو�سع فيه .

رابعا/ التزام المحكمة بالفصل في 
التصحيح : 

الف�سل  يف  االول  مو�سوعني  اىل  االثر  هذا  نق�سم 
بالت�سحيح والثاين يف االثار املرتبة على الف�سل، 

نتناولها يف بندين:
البند االول/ الف�سل بالت�سحيح :

 .1  ( على  مرافعات   )223( املادة  ن�ست  لقد 
ان  الطعن  بنظر  املخت�سة  املحكمة  راأت  اذا 
اعرتا�سات طالب الت�سحيح مقبولة، وكان �سبب 
وان  فت�سححه،  كله  القرار  يف  موؤثرا  الت�سحيح 
كان موؤثرا يف جزء منه فيقت�سر ت�سحيحها للقرار 
اىل  املدفوعة  التاأمينات  وتعيد  اجلزء  ذلك  على 
طالب الت�سحيح.. 2. اذا راأت املحكمة ان طلب 
او  القانونية  املدة  قد قدم بعد م�سي  الت�سحيح 
اىل  ت�ستند  ال  الت�سحيح  طالب  اعرتا�سات  ان 
التاأمينات  وقيد  الطلب،  رد  فتقرر  قانوين،  �سبب 

ايرادا للخزينة ....(. 
وتف�سل املحكمة املخت�سة بنظر الطعن يف طلب 

الت�سحيح باأحد الف�سلني االتيني  : 

اوال/ القرار الشكلي :
الت�سحيحي  الطعن  برد  املخت�سة  املحكمة  تقرر 

�سكال يف احلالتني االتيتني :
او  لعنا�سره  م�ستوفيا  الطعن  يكن  مل  اذا   .1
ا�سباب  من  �سبب  اأي  اىل  الت�سحيح  ي�ستند  مل 
عن  ردع  القانون  ان  او  القانونية،  الت�سحيح 
املحكمة  فتقرر  الت�سحيح،  بطريق  فيه  الطعن 
رد الطعن الت�سحيحي �سكال، ومن دون التطرق 
التاأمينات  وتقيد  فيه،  املطعون  التمييزي  للقرار 

املدفوعه ايرادا للخزينة .
2. اإذا كان القرار ال�سادر منها معدوما فتقرر رد 
الطعن �سكال وتف�سل جمددا يف مو�سوع الق�سية 

.
 

ثانيا/ القرار الموضوعي :
موجودا  فيه  املطعون  التمييزي  القرار  كان  اذا 
والطعن م�ستوفيا لعنا�سره، فاإن املحكمة ت�سدر 

احد القرارات االتية : 
الت�سحيح  ورد  التمييزي  القرار  ت�سديق   )1
مو�سوعا، اذا كانت ا�سباب الت�سحيح القانونية 
فيه،  املطعون  التمييزي  القرار  على  تنطبق  ال 

وتقيد التاأمينات املدفوعة ايرادا للخزينة .

 )2
�سرية  ح�سب  فيه   املطعون  الف�سل  نق�ص 
ميكن  ال  القانونية  املخالفة  كانت  ان  الق�ساء، 

تالفيها من قبل املحكمة املخت�سة بنظر الطعن .
كان  اذا  جزئيا،  التمييزي  القرار  ت�سحيح   )3
القرار،  من  جزء  يف  موؤثرا  الت�سحيح  �سبب 

واعادة التاأمينات املدفوعة لطالب الت�سحيح .
4( ت�سحيح القرار التمييزي كليا، اذا كان �سبب 
الت�سحيح موؤثرا يف كل القرار، واعادة التاأمينات 

املدفوعة لطالب الت�سحيح .
الت�سحيح اجلزئي والكلي ان كانا مبعنى الف�سل 
كانا  وان  التمييز،  حمكمة  خمت�سات  من  فهما 
مبعنى تاليف االخطاء فهما من خمت�سات املحكمة 

املخت�سة بنظر الطعن .

البند الثاني / اثار القرار التصحيحي:
مرافعات   )220( املادة  ن�ست  لقد 
على ) .... 2. ال يقبل طلب ت�سحيح 
القرار من قبل احد الطرفني اإال مرة 
واحدة.. 3. ال يقبل طلب ت�سحيح 
ت�سحيح  طلب  يف  �سدر  قرار 

�سابق(. 
عليه  يرتتب  الت�سحيحي  القرار 

اأثران مهمان هما :
اوال/ طلب الت�سحيح من قبل احد 
اخل�سوم ال يكون اإال ملرة واحدة : 
القرار  ت�سحيح  امل�سرع  ح�سر  لقد 
وملرة  اخل�سوم  باأحد  التمييزي 
احل�سر  هذا  ولكن  فقط،  واحدة 
غري �سحيح، خ�سو�سا يف احلاالت 
التمييزي  القرار  فيها  يكون  التي 
اأي  خمتلط،  ق�ساء  على  م�ستبطنا 
ورابحا،  خا�سرا  اخل�سمان،  يكون 
فيها  تف�سل  التي  الق�سايا  يف  وذلك 
لهما  احلق  فيكون  التمييز،  حمكمة 

يف طلب ت�سحيحه :
منهما  كل  يقدم  باأن  معا  اما   )1
بطلب ت�سحيح ويبت فيهما من قبل 
املحكمة املخت�سة بنظر الطعن بعد 

توحيدهما بقرار واحد .
ي�سحح  باأن  بالتعاقب  واأما   )2
طلبه  يف  ويبت  اخل�سوم  احد 
ت�سحيحه  طلب  االخر  يقدم  ثم 
الت�سحيح  ولكن  اي�سا،  فيه  ويبت 
منه  يلزم  امر م�سكل النه  التعاقبي 
حني  يف  الت�سحيح،  طلبات  تعدد 
ملرة  يكون  ان  ا�سرتط  امل�سرع  ان 

واحدة  فقط .
التمييزي  القرار  كان  اذا  واأما 
اخل�سوم،  احد  ل�سالح  �سادرا 
بالطعن  احلق  اخلا�سر  فللخ�سم 
فيه بطريق الت�سحيح ملرة واحدة، 
الن  ثانية  ت�سحيحه  عليه  ويحرم 
ل�سبب  كان  ان  الثاين  الت�سحيح 
فيكون  نف�سه،  االول  الت�سحيح 
الف�سل  �سبق  جهة  من  مردودا 
الأ�سباب  كان  وان  مو�سوعه،  يف 
اخرى فهو مردود اي�سا لعدم جواز 
مبوجب  مرة  من  الأكرث  الت�سحيح 

الفقرة )2( من املادة املتقدمة.

ثانيا/ ال تصحيح في التصحيح :
الت�سحيحي  بالقرار  الطعن  للخ�سوم  لي�ص 
الطعن  طرق  الن  وذلك  الت�سحيح،  بطريق 
القانونية اوردها امل�سرع على �سبيل احل�سر يف 
الت�سحيح  منها  ولي�ص  مرافعات،   )168( املادة 
يف الت�سحيح، والن امل�سرع نهى عن هذا الطريق 
فيكون  املتقدمة،  املادة  من   )3( الفقرة  مبوجب 
اال�سياء  يف  اال�سل  لقاعدة  رافعا  النهي  هذا 

االباحة.
الت�سحيح  بني  الفارق  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
القرار  هو  الت�سحيح  يف  والت�سحيح  ملرتني 
هو  فيه  املطعون  القرار  كان  فاإن  فيه،  املطعون 
فهو  �سابقا  فيه  طعن  الذي  التمييزي  القرار 
ت�سحيح ملرتني، وان كان القرار املطعون فيه هو 

القرار الت�سحيحي فهو ت�سحيح يف الت�سحيح.

تصحيح القرار التمييزي وعناصره وأركانه 
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ار�شادات

اأ�شبحوا  العامل  معظم  من  علماء 
متفائلني بعد اأن حللوا يف الأ�شابيع 
اأكدت  اختبارات  نتائج  الأخرية 
"كورونا"  اأ�شابهم  الذين  بدماء  اأن 
امل�شتجد، وجنوا متعافني منه فيما 
بال  وطبيعيا  جاهزا  �شالحا  بعد، 
على  بالق�شاء  وكفيال  م�شاعفات، 
الفريو�س، بعد اأن يت�شلل اإىل اجل�شم 

ليتكاثر يف خالياه.
التفاوؤل  هذا  اإىل  اأ�شار  من  واأكرث 
هو  الختبارات،  لنتائج  وحتم�س 
 Anthony Fauci الدكتور 
للح�شا�شية  الوطني  املعهد  مدير 
املعروف  املعدية،  والأمرا�س 
اخت�شارا،   NIAID باأحرف 
البيت  عمل  بفريق  والع�شو 
وغريه  امل�شتجد  ملكافحة  الأبي�س 
من الفريو�شات بالوليات املتحدة.

"وول  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  من 
اأن  وملخ�شه  جورنال"  �شرتيت 

فريو�شية،  عدوى  من  املتعافى  دم 
الفريو�س  حتارب  بروتينات  ينتج 
ميكن  م�شادة"  "باأج�شام  نف�شه 
دم  يف  ل�شخها  منه  ا�شتخراجها 
املري�س لتحميه مما قد يق�شي عليه.

على  العثور  باأن  التقرير  وي�شرح 
ال�شخ�س  بدم  م�شادة  اأج�شام 
كان  اأنه  يعني  حتليله،  مت  الذي 
م�شابا ولديه الآن دفاعات جزيئية 
جعله  الذي  الفريو�س  ملحاربة 
"املناعة"  مري�شا، وهو ما ي�شمونه 
كافية  بيولوجية  بدفاعات  املزودة 
والأمرا�س  العدوى  ملكافحة 
جزيئاتها  نقل  لالأطباء  ميكن  التي 
كاأج�شام م�شادة اإىل دماء امل�شابني 
بالفريو�س نف�شه، لت�شاعد بعالجهم.

"الأج�شام  ا�شتخدام  مت  اأن  و�شبق 
�شحية  اأزمات  يف  امل�شادة" 
ملا  وفقا  كبري،  وبنجاح  اأخرى، 
 Johns كلية  يف  بروف�شور  قاله 

 Hopkins Bloomberg
 School of Public

تاأ�ش�شت يف 1916  التي   Health
وهو  الأمربكية،  مريلند  بولية 

 Arturo Casadevall
ا�شتخدامها  مت  العملية  اأن  ال�شارح 
حني تف�شت الإنفلونزا الإ�شبانية يف 

1918 وقتلت املاليني.
عملية  اأن  اأي�شا  الربوف�شور  وذكر 
دماء  من  امل�شادة  الأج�شام  نقل 
م�شابني،  اآخرين  دماء  اىل  متعافني 
تف�شى  حني  خا�س  ب�شكل  متت 
"النكاف" و�شلل الأطفال واحل�شبة 
كان  فيما  املا�شي،  القرن  باأوائل 
ظهر  اأن  بعد  لها،  ا�شتخدام  اأحدث 
فريو�س SARS يف دي�شمرب 2002 
�شهرين  بعد  وتف�شى  بال�شني، 
تنف�شية  مبتالزمة  انت�شر  بوباء 
 8096 منها  عانى  ووخيمة،  حادة 
نحبهم   724 فق�شى  دولة،   29 يف 
منها، وبعدها توارى "�شار�س" عن 
له  لقاح  اكت�شاف  دون  من  الأنظار 

لالآن، ورمبا يعود ثانية.
بنقل  العالج  على  ويطلقون 

اإىل  �شخ�س  من  امل�شادة  الأج�شام 
اآخر، ا�شم العالج بالبالزما النقاهة، 
يف  بعد  ا�شتخدامها  يتم  مل  اأنه  اإل 
اأن  اإل  بكورونا،  امل�شابني  عالج 
يف  اإجراوؤها  مت  اأولية  اختبارات 
�شجعت  نتائج،  اأظهرت  ال�شني 
الأمريكية  والدواء  الغذاء  "اإدارة 
يف  با�شتخدامها  لالأطباء  ت�شمح  "اأن 
من  للتاأكد  بالت�شخي�س  تبداأ  عملية 
حاملني  يعودوا  مل  املتعافني  اأن 
الأج�شام  عن  البحث  ثم  للفريو�س، 
امل�شادة يف بالزما دمائهم للتاأكد من 
اإنتاج كميات كافية منها ل�شخها يف 
ج�شمه  يكافح  بحيث  امل�شاب،  دم 
بيتان  خل�شها  عملية  يف  الفريو�س، 

من ال�شعر العربي يف قدمي الزمان:
َك  َوَداوؤُ ُر..  ُتب�شِ َوما  فيَك  َدواوؤَُك 

ِمنَك َوما َت�شُعُر
غري..  �شَ ُجرٌم  َك  اأََنّ اأََتزُعُم 

َوفيَك ِانَطوى العامَلُ الأَكرب

كيف يتحول دم المتعافي من كورونا إلى أفضل عالج لمصاب آخر؟

تعزيز  يف  وحمورياً  مهماً  دورًا  الأ�شرة  تلعب   
ال�شلوكيات  باتباع  الأبناء  لدى  التوعية 
واملمار�شات ال�شحية، التي يجب اأن تقرتن منذ 
ال�شغر، حتى ت�شبح ثقافة ميار�شها الأطفال يف 

�شلوكياتهم وتعامالتهم اليومية.
يعي�شها  التي  ال�شتثنائية  احلالة  �شوء  ويف 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  العامل 
»كوفيد 19«، فاإن توعية الأ�شر لأبنائهم باأهمية 
ال�شحية  وال�شلوكيات  العادات  على  املحافظة 
ال�شليمة، ومنها غ�شل وتعقيم اليدين بعد اللعب 
الأكل،  وقبل  غريب  ج�شم  اأي  مالم�شة  وعند 
من  للوقاية  نفو�شهم  يف  النظافة  ثقافة  وغر�س 
م�شوؤولية  ويزيد  �شرورياً  اأمرًا  تعد  الأمرا�س، 

الأ�شر جتاه اأبنائهم واملجتمع.
واأكدت الدكتورة، عائ�شة الب�شطي، اخت�شا�شية 
اأهمية  بدبي،  ال�شحة  هيئة  يف  الأ�شرة  طب  اأول 
تعزيز  يف  املجتمع  اأفراد  كل  على  امللقى  الدور 
الأمرا�س  من  للوقاية  ال�شحي  والتثقيف  الوعي 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  فيها  مبا  املختلفة، 

الذي تعاين منه معظم دول العام حالياً.
وقاية

الوعي  وتعزيز  الوقاية  اأهمية  اإىل  واأ�شارت 
مل  الذي  الفريو�س،  هذا  ملواجهة  املجتمعي 
رغم  له  عالج  اإىل  الآن  حتى  العامل  يتو�شل 
اجلهود الكبرية التي تبذلها خمتلف دول العامل 

يف هذا الجتاه.
بالتو�شيات  اللتزام  باأهمية  ونوهت 
والحتياطات والإر�شادات، التي حددتها منظمة 
الدولة  يف  ال�شحية  واجلهات  العاملية  ال�شحة 
للوقاية من املر�س واحلد من انت�شاره بني اأفراد 

املجتمع.
اإر�شادات

الأ�شرة  الذي تقوم به  الكبري،  الدور  واأو�شحت 
كل  لدى  ال�شحية  الإر�شادات  وتر�شيخ  لتطبيق 
اأفراد الأ�شرة مبن فيهم الأطفال، لت�شبح �شلوكاً 

ومنط حياة يومياً لتفادي خمتلف الأمرا�س مبا 
فيها فريو�س كورونا امل�شتجد. م�شددة على اأهمية 
ال�شحيحة واملوثوقة  التثقيفية  اختيار امل�شادر 
للمعلومات، التي تتعلق مبر�س فريو�س كورونا، 
بني  وتناقلها  ال�شائعات  وراء  الن�شياع  وعدم 
اأفراد الأ�شرة، والعمل على نبذ هذه ال�شائعات، 
امل�شادر  اختيار  اإىل  وتوجيههم  الأطفال  وتعليم 
يف  ال�شحيحة  املعلومة  على  للح�شول  املوثوقة 
املغلوطة،  املعلومات  عن  والبتعاد  امل�شتقبل، 
غري  واخلوف  القلق  حالت  من  تزيد  قد  التي 

املربر بني اأفراد املجتمع.
والتعرف  الأبناء  مع  اجللو�س  اأهمية  واأكدت 
على اأفكارهم ومعلوماتهم املنا�شبة حول املر�س 
املفاهيم  ت�شحيح  بهدف  العمرية  لفئتهم  وفقاً 
املغلوطة لديهم يف ظل النت�شار الوا�شع لو�شائل 
التوا�شل الجتماعي، واحلديث معهم وطماأنتهم 
والحرتازية،  الوقائية  بالإجراءات  وتعريفهم 
ال�شحية،  اجلهات  خمتلف  تتخذها  التي 
مبا  الوقائية،  اإجراءات  اتباع  على  وت�شجيعهم 
فيها غ�شل اليدين با�شتمرار باملاء وال�شابون اأو 
واأهمية  الكحول،  على  حتتوي  التي  باملطهرات 

عدم تبادل الأغرا�س ال�شخ�شية مع الآخرين.
ن�شائح

اأحد  اإ�شابة  عند  الب�شطي،  الدكتورة  ون�شحت، 
اأو  ال�شعال  مثل  الزكام  باأعرا�س  الأ�شرة  اأفراد 
مبنديل  والفم  الأنف  تغطية  باأهمية  العط�س 
وغ�شل  ال�شتخدام  بعد  فورًا  منه  والتخل�س 
اأو  والأطفال  ال�شن  كبار  خمالطة  وعدم  اليدين، 
اأفراد الأ�شرة الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة، 
العالج  لأخذ  الطبية  ال�شت�شارة  اإىل  واحل�شول 

الالزم.
احلالية  الفرتة  خالل  ال�شفر  بعدم  ن�شحت  كما 
اأخذ  اأهمية  مع  باملر�س،  املوبوءة  الدول  اإىل 
الحتياطات الالزمة يف حال ال�شفر ال�شطراري 
مثل التنظيف امل�شتمر لالأيدي باملاء وال�شابون، 

لديه  اأي �شخ�س  الل�شيقة مع  املخالطة  وجتنب 
كال�شعال  الإنفلونزا  اأو  الربد  نزلت  اأعرا�س 
احليوانات  مع  التعامل  وجتنب  والعط�س، 
الربية دون ا�شتخدام و�شائل الوقاية ال�شخ�شية، 

اإ�شافة اإىل تناول الأطعمة املطهية جيدًا.
مطالبة

وطالبت، اخت�شا�شية اأول طب الأ�شرة يف هيئة 
ال�شحة بدبي، كل اأفراد املجتمع ب�شرورة اتباع 
الوقائية،  والإر�شادات  والتعليمات  الإجراءات 
الر�شمية  ال�شحية  اجلهات  عن  ت�شدر  التي 
وال�شائعات  بالأقوال  التاأثر  ودون  الدولة،  يف 

واملعلومات املغلوطة وامل�شللة.
تعليم

بدوره، اأ�شار الدكتور، وليد الفي�شل، ا�شت�شاري 
اأهمية  اإىل  ال�شحة،  بهيئة  العامة  ال�شحة 
النظافة  حول  معهم  والتحدث  الأطفال  تعليم 
ال�شحيحة  الطريقة  على  وتدريبهم  ال�شخ�شية، 
املناديل  من  ال�شحيح  والتخل�س  اليدين  لغ�شل 
بعد ا�شتخدامها، بحيث يكون احلديث بابت�شامة 
املعلومة  تو�شيل  اأهمية  موؤكدًا  ودية،  وبطريقة 
للمرحلة  وفقاً  للطفل،  واملالئمة  ال�شحيحة 
العمرية بحيث ي�شعر بالطمئنان من الإجراءات 
من  اتخاذها  يتم  التي  والحرتازية  الوقائية 
خمتلف اجلهات املعنية. م�شريًا اإىل اأهمية توفري 
»املعلومات املالئمة للعمر يف الوقت املالئم«، لأن 

اأف�شل م�شدر يثق به الأطفال هو الوالدان.
قواعد

يف  القواعد  بع�س  الفي�شل،  الدكتور  واأّكد، 
مثل  الظروف  هذه  يف  الأطفال  مع  التعامل 
البتعاد عن التوتر اأو اإلقاء اللوم على الآخرين، 
ت�شعر  اأن  ميكن  �شلبية  تعليقات  اإ�شدار  وعدم 
و�شائل  من  الأخبار  ومتابعة  بالقلق،  الأطفال 
اإعالم موثوقة ملعرفة التطورات حول الفريو�س، 
الإجابات، واأن هناك  ادعاء معرفة جميع  وعدم 
اعتمادًا  القرارات  يتخذون  خمت�شني  اأ�شخا�شاً 

على حقائق موجودة لديهم، وحماولة املحافظة 
من  يعزز  الذي  احلياة  روتني  على  الإمكان  قدر 
غ�شل  لي�شبح  وتوجيههم  البدنية،  �شحتهم 

اليدين عادة مرت�شخة يف �شلوكهم.
جهود

امل�شتمرة  اجلهود  اإىل  الفي�شل،  الدكتور  واأ�شار، 
التي تقوم بها كل اجلهات ال�شحية لرفع الوعي 
والتثقيف ال�شحي باملر�س، الذي ل يوجد حتى 
الرعاية  تبقى  حيث  له،  لقاح  اأو  عالج  اأي  الآن 
الرئي�شة  الطريقة  هي  الأعرا�س  وعالج  املكثفة 

للتعامل معه.
الن�شائح  اتباع  اإىل  املجتمع  اأفراد  ودعا 
ال�شحية  اجلهات  عن  ال�شادرة  والإر�شادات 
للوقاية من املر�س، ومنها غ�شل اليدين با�شتمرار 
باملاء وال�شابون ملدة ل تقل عن 20 ثانية يف كل 
امل�شابني،  مع  املبا�شر  التوا�شل  وجتنب  مرة، 
بدون  الفم  اأو  الأنف  اأو  العينني  مل�س  وعدم 
امللوثة  الأ�شطح  مالم�شة  وجتنب  اليدين،  غ�شل 
وتطهريها با�شتمرار، مع اأهمية التزام ال�شخ�س 
مثل  الأعرا�س  بع�س  تظهر  بداأت  اإذا  املنزل  يف 
اأو  الر�شح  اأو  ال�شعال  اأو  ال�شداع  اأو  احلمى 

�شيق النف�س.
دور

يقع  الذي  الدور  اأهمية  الفي�شل،  الدكتور   واأكد، 
على الآباء والأمهات يف رفع م�شتوى الوعي لدى 
اأبنائهم حول فريو�س كورونا، والتثقيف ال�شحي 
من اأجل تعزيز ال�شلوكيات ال�شحية، واحلد من 
املر�س  هذا  ي�شاحب  الذي  والتهويل  ال�شائعات 
وم�شادر  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 

املعلومات غري الر�شمية.
وقال: اإن كثريًا من الآباء يتعر�شون للعديد من 
الأ�شئلة املوجهة اإليهم من الأطفال حول املر�س 
منه؟  الوقاية  وكيفية  خطورته  ومدى  واأ�شبابه 
منطقية  اإجابات  الآباء  من  تتطلب  اأ�شئلة  وهي 
الذي  والتخويف  التهويل  عن  بعيدة  و�شحيحة 

بني  تناقله  ويتم  الإعالم،  و�شائل  بع�س  تن�شره 
ملثل  الر�شمية  امل�شادر  اإىل  الرجوع  دون  النا�س 

هذه املعلومات.
ال�شلطات  باأن  الأطفال  اإخبار  اأهمية  واأكد 
املدر�شة  يف  بيئتهم  يف  يعمل  من  وكل  ال�شحية، 
واملنزل واملجتمع، ي�شعون جميعاً اإىل حمايتهم، 
كما يجب منح الأطفال مزيدًا من الوقت لأنهم يف 
وقت الأزمات يحتاجون اأكرث لالهتمام ومناق�شة 
كل ما يريدون معرفته حول الأزمة اأو اأي �شيء 

اآخر.
بالأرقام

20
 ين�شح باتباع الإر�شادات ال�شحية للوقاية من 
»كورونا«، ومنها غ�شل اليدين باملاء وال�شابون 

ملدة ل تقل عن 20 ثانية يف كل مرة.

02
امل�شابني،  مع  املبا�شر  التوا�شل  جتنب  ينبغي 
دون  من  الفم  اأو  الأنف  اأو  العينني  مل�س  وعدم 
امللوثة  الأ�شطح  مالم�شة  وجتنب  اليدين،  غ�شل 

وتطهريها با�شتمرار.
19

ينبغي البتعاد عن التوتر وعدم اإ�شدار تعليقات 
�شلبية ميكن اأن ت�شعر الأطفال بالقلق، ومتابعة 
ملعرفة  موثوقة  اإعالم  و�شائل  من  الأخبار 

تطورات »كوفيد 19«.
01

اإىل  التنف�شي  اجلهاز  قطريات  ت�شل 
ي�شعل  الذي  ال�شخ�س  من  واحد  مرت 
املخالطة  جتّنب  يجب  لذا  يعط�س،  اأو 
الوثيقة مع اأي م�شاب باحلمى وال�شعال.

»كورونا« األسرة.. دور توعوي ومحوري في التصدي لـ

مكان  اأكرث  عن  حديثة  اأمريكية  درا�شة  ك�شفت 
يختبئ فيه فريو�س “كورونا” امل�شتجد بداخل 

املنزل.
ووفقاً للدرا�شة التي ن�شرتها اجلمعية الأمريكية 
لعلم الأحياء الدقيقة، فاإن من املحتمل اأن يكون 
�شريرك هو اأبرز م�شت�شيف جلزيئات الفريو�س 
التاجي يف حال حملك للمر�س )قطرات(، خا�شة 
موقع  بح�شب  ال�شرير،  واأغطية  الو�شادة  على 

ليف”. “ب�شت 
وتظهر الأبحاث اأن ما ي�شل اإىل 45% من جميع 
مما  اأعرا�شا،  تظهر  ل  )كوفيد-19(  اإ�شابات 
يعني اأنك قد تكون م�شاب بالفريو�س، ولكن ل 
تظهر اأية عالمات، ويف تلك الأثناء قد تت�شبب يف 
اإ�شابة الآخرين باملر�س برتك قطرات يلتقطونها 

من على الأ�شطح التي تلم�شها اأو تتنف�شها.
احلديثة،  الدرا�شة  معدو  الباحثون،  وجمع 
فريو�س  ملر�شى  امل�شت�شفيات  غرف  من  عينات 
اأن  واكت�شفوا  بال�شني،  ت�شنغدو  “كورونا” يف 
كما  بـ)كوفيد-19(،  ملوثة  اأ�شطحها  من   %40
املر�شى،  غرف  يف  تلوثا  مواقع   3 اأكرث  حددوا 
والو�شائد   %54 بن�شبة  الفرا�س  اأ�شرة  فكانت 
ولفت   .)%50( الأ�شرة  ومالءات   )%50(
العلماء اإىل اأن العينات التي اختربوها ماأخوذة 
من  وتطهريها  تنظيفها  مت  م�شت�شفى  غرف  من 
بحال  بالك  فما  يوميا،  مرتني  املمر�شات  قبل 

�شرير ملوث بداخل غرفة مل تعقم تقريبا.
ُن�شرت  اأخرى نتائج مماثلة  اأظهرت درا�شة  كما 
والتي  النا�شئة،  املعدية  الأمرا�س  جملة  يف 
الأ�شخا�س  اإ�شابة  �شرعة  مدى  عن  ك�شفت 
 24 من  اأقل  يف  بفندق  غرفة  يف  بـ)كوفيد-19( 
حمولت  عن  الدرا�شة  هذه  ك�شفت  كما  �شاعة، 

“كورونا”  فريو�شية عالية من قطرات فريو�س 
امل�شتجد امللوثة على اأغطية الو�شائد والأغطية 

ب�شكل خا�س.
التي تو�شال  النتائج  اإن  الدرا�شتني  يقول موؤلفا 
وتطهري  لتنظيف  احلا�شمة  الأهمية  تظهر  اإليها 
الفرا�س ب�شكل �شحيح، بينما تو�شي الأكادميية 
بغ�شل  عموما  اجللدية  لالأمرا�س  الأمريكية 
املالءة مرة واحدة يف الأ�شبوع، وتغيري اأكيا�س 

الو�شائد مرتني اإىل ثالث مرات يف الأ�شبوع.
منزل  يف  الليلة  ق�شائك  حال  يف  باأنه  ون�شحوا 
انت�شار  و�شط  فندق  يف  اأو  الأ�شدقاء  اأحد 
حت�شر  اأن  فيف�شل  امل�شتجد،  “كورونا”  وباء 
واأغطية  كالو�شادة  معك  فرا�شك  م�شتلزمات 

ال�شرير.
يف  خريية  جمعية  ت�شعى  اخر،  جانب  من 
بريطانيا اإىل تدريب الكالب لكت�شاف الأ�شخا�س 
وتقول  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  امل�شابني 

اجلمعية اإن جتاربها “ت�شري ب�شكل جيد”.
ومت تدريب �شتة كالب من قبل اجلمعية اخلريية 
“كالب الفح�س الطبي” يف مدينة ميلتون كينز 

باململكة املتحدة، على وفق “بي بي �شي”.
اجلمعية  موؤ�ش�شة  غي�شت،  كلري  وقالت، 
اأ�شال  تظهر  الكالب  اإن  لها،  التنفيذية  واملديرة 

اإ�شارات على اأنها قادرة على �شم الفريو�س.
اجلمعية  تدرب  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
دربت  فقد  معينة،  اأمرا�س  لكت�شاف  كالبا 
اجلمعية، �شابقا، الكالب لتعقب رائحة املالريا، 
باركين�شون.وقالت  ومر�س  وال�شرطان، 
الدكتورة غي�شت اإن “الدرا�شة ت�شري ب�شكل جيد 
بنتائج  حقيقة،  تب�شر،  كلها  والإ�شارات  جدا، 

اإيجابية”.

وعن تفا�شيل التدريب، قالت: “يف هذه اللحظة، 
التن�س،  كرة  من  �شغرية  خيوط  بقطع  نقوم 
واإخفاء  ورق  بقطعة  اخليوط  هذه  ومالم�شة 
على  قادرة  تكون  الكالب  اأن  والنتيجة  الورق، 
ب�شكل  اإنها ماهرة  العثور عليها )قطعة ورق(. 

ل ي�شدق”.
وديغبي،  نورمان  الكالب:  تدريب  و�شيتم 
روائح  لتعقب  واأ�شر،  و�شتار،  و�شتورم، 
واجلوارب  املعقمة،  اجلوارب  يف  الفريو�شات 
الن�شائية الطويلة وكمامات الوجه التي يرتديها 
يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  موظفو 

لندن.
يف  عينة   3200 و�شول  بدء  الفريق  ويتوقع 
بتعقب  الكالب  و�شُتكلف  القادم.  الأ�شبوع 
العينات  عن  ومتييزها  الإيجابية  العينات 
اأويل  تدريب  املدربني.وبعد  وتنبيه  ال�شلبية 
ا�شتمر ثمانية اأ�شابيع، �شتنتقل الكالب الناجحة 
اإىل املرحلة الثانية لختبارها يف املواقف احلية.
امل�شروع،  نطاق  تو�شيع  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 
 250 نحو  فح�س  على  قادرة  الكالب  وتكون 
ت�شمل عمليات  اأن  ال�شاعة، وُيحتمل  �شخ�شا يف 
وميكن  املطارات.  يف  امل�شافرين  الفح�س 

ا�شتخدام هذه الكالب اأي�شا يف مراكز الفح�س.
 500 بدعم  حتظى  التي  التجربة،  يف  وي�شارك 
احلكومي،  التمويل  من  اإ�شرتليني  جنيه  األف 
علماء من كلية لندن لل�شحة والطب ال�شتوائي 

وجامعة دورهام.
غي�شت،  الدكتورة  وبداأت، 
عن  للك�شف  الكالب  تدريب 
ال�شرطان يف عام 2002، واأن�شاأت 
جمعيتها اخلريية يف عام 2008.

أكثر مكان يختبئ فيه )كوفيد-19( في منزلك
اأجرت طبيبة اأمريكية جتربة للتاأكد من اأن م�شتويات الأوك�شجني ل تنخف�س 

عند ارتداء الكمامات.
وتقول، الدكتورة ميغان هول، وهي طبيبة اأطفال يف ولية �شاوث كارولينا: 
اإنها اأرادت اأن تنفي ال�شائعات املتداولة باأن ارتداء الكمامة غري اآمن، ويجعل 

مرتديها يتنف�س غاز ثاين اأك�شيد الكربون بدًل من الأوك�شجني.
الأوك�شجني  م�شتويات  بقيا�س  ميغان  قامت  ال�شائعات،  هذه  خطاأ  ولإثبات 
ومعدل �شربات القلب لديها قبل اأن ترتدي الكمامة، ثم قامت بارتداء قناع 

جراحي وقناع N95 دون اأن تتغري هذه القيا�شات بنحو ملحوظ.
“لقد راأيت العديد من املن�شورات  وكتبت يف من�شور على موقع في�س بوك: 
و�شمعت اأن النا�س ي�شتكون من عدم القدرة على التنف�س عند ارتداء الكمامة، 

اأو اأنهم لن يرتدوها لأنها تخف�س م�شتويات الأوك�شجني ب�شكل كبري”.
فهو  النظرية،  لهذه  املروجني  معتقدات  يف  تناق�س  اإىل  ميغان  واأ�شارت 
يعتقدون اأن الفريو�س ميكن اأن يخرتق الكمامة، ولذلك فال فائدة منها، ويف 
الوقت نف�شه يعتقدون اأن غاز ثاين اأك�شيد الكربون الذي يخرج مع الزفري يظل 

حبي�شاً داخل الكمامة.
فريو�س  وناقل  لالنت�شار،  ناقل  اإىل  حتتاج  “الفريو�شات  ميغان  واأ�شافت 
التنف�شي، وتلك القطرات ل متر ب�شهولة عرب  كوفيد 19 هو قطرات اجلهاز 

كمامة يتم ارتداوؤها ب�شكل �شحيح”.
 4 يف  القلب  �شربات  ومعدل  الأوك�شجني  كمية  قا�شت  التجربة،  وخالل 
املقيا�س  واأظهر  كمامة،  ترتدي  تكن  مل  بينما  اأوًل،  خمتلفة:  �شيناريوهات 
اأن ن�شبة ت�شبع الأوك�شجني لديها 98% ومعدل �شربات قلبها 64 نب�شة يف 

الدقيقة.
ت�شبع  وكان  جراحي،  قناع  ارتداء  اأثناء  يف  القيا�شات  اأجرت  ذلك  وبعد 
الأوك�شجني اخلا�س بها ل يزال 98%، ومعدل �شربات قلبها 68 نب�شة يف 
الدقيقة. ومع ارتداء قناع N95 كان ت�شبع الأوك�شجني لديها 99% ومعدل 
�شربات قلبها 69 نب�شة يف الدقيقة. ويف ال�شيناريو الأخري ارتدت القناعني 

معاً، وبقي ت�شبع الأوك�شجني 99% ومعدل �شربات القلب 69 يف الدقيقة.
يوؤثر  ل  الطبية  والأقنعة  الكمامات  ارتداء  اأن  اإىل  ميغان  الدكتور  وخل�شت 
على ت�شبع الأوك�شجني يف اجل�شم، وحتى لو كان ذلك لوقت طويل، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ديان  الغ�شيل،  خبري  �شارك  الربيطانية،  اإك�شربي�س  ل�شحيفة  حديث  ويف 
دمييرتوف، جمموعة من الن�شائح، ب�شاأن  الطريقة الأمثل لتنظيف الكمامة 
العالمات  من  العديد  طرح  بعد  وخا�شة  مرات،  عدة  ارتداوؤها  ميكن  التي 
كلما  الكمامة  لرتداء  م�شطر  اأنك  الكمامات.ومبا  من  النوع  لهذا  التجارية 

خرجت من املنزل، فمن ال�شروري اأن تكون نظيفة لتجنب التقاط العدوى 
اأو نقلها لالآخرين.

وقال ديان “اإذا ا�شرتيت اأو �شنعت كمامة من القما�س، فمن احلكمة تنظيفها 
بانتظام. وعلى الرغم من اأن الغر�س من كمامة الوجه هو حماية الآخرين من 

نف�شك، اإل اأنها ل تزال بحاجة اإىل الغ�شيل”.
اجلراثيم  برتاكم  تخاطر  فاأنت  الكمامة،  تغ�شل  مل  “اإذا  ديان  واأ�شاف 
والبكترييا عليها، مما قد يت�شبب يف اإ�شابتك بالأمرا�س اأو الت�شبب يف م�شاكل 
يرتاكم  اأن  وجهك”.وميكن  الكمامة  فيها  تالم�س  التي  املناطق  يف  لب�شرتك 
العرق حتت الكمامة، مما قد يوؤدي اإىل تراكم البقع عليها اإذا مل يتم تنظيفها 

ب�شكل �شحيح.
يف  و�شعها  هي  الكمامة  لغ�شل  طريقة  اأف�شل  اأن  الغ�شيل  خبري  واأو�شح 
الغ�شالة.  يف  ال�شطف  حجرة  اإىل  الآمنة  املطهرات  بع�س  واإ�شافة  الغ�شالة، 
ويجب اأن تفعل ذلك يف كل مرة ترتديها للحفاظ على �شالمتك، ويجب غ�شل 

الكمامة على درجة حرارة مرتفعة للتخل�س من الفريو�شات واجلراثيم.
وين�شح ديان، اي�شاً، باأن يكون لديك اأكرث من كمامة واحدة، حتى تتمكن من 

ا�شتخدام واحدة عندما تكون الأخرى يف الغ�شيل.
فيمكنك  الغ�شالة،  يف  الكمامة  لغ�شل  الوقت  لديك  يكن  مل  اإذا  قوله:  وتابع 
ال�شاخن ومنظف  باملاء  اأي�شاً يف حو�س غ�شيل مملوء  ب�شهولة  فعل ذلك 
الغ�شيل. احر�س على ت�شخني املاء ب�شكل جيد، وفرك الكمامة ملدة ل تقل 

عن 5 دقائق، ثم ا�شطفها باملاء البارد واتركها حتى جتف بنحو كامل.

هل تخفض الكمامة مستويات األوكسجين؟



6 العدد )125(   السبت   18 / 7  / 2020 
حتقيقات

الو�ضع  منها  املراقبني،  بح�ضب 
بزيادة  املتمثل  ال�ضعب  االقت�ضادي 
البالد، وكذلك  الفقر والبطالة يف  ن�ضب 

اىل بع�ض امل�ضكالت االجتماعية .
هذه  ا�ضتفحال  من  املراقبون  وحذر 
اال�ضتقرار  على  توؤثر  لكونها  الظاهرة 
العام، وقد توؤدي اىل منزلقات خطرية 
ان  اىل  الفتني  املجتمع،  بتفكك  تت�ضبب 
العنف اال�ضري يعد احد عوامل زيادة 
االنتحار والطالق يف البالد، ودعوا اىل 
�ضرورة ت�ضريع قانون العنف اال�ضري 
العنف  من  للحد  املعاجلات  وو�ضع 

اال�ضري.
االن�ضان،  واكد ع�ضو مفو�ضية حقوق 
فا�ضل الغراوي: ان العنف اال�ضري يف 
مت�ض  خطرية  ظاهرة  ا�ضبح  العراق 
اال�ضرة  وهي  الدولة  مرتكزات  احد 
العنف  هذا  ان  اىل:  الفتا  واملجتمع. 
يوجه اىل املراأة واىل الطفل، وقد يكون 
ب�ضعة  وب�ضورة  املمنهج  من  اقرب 

جدا.
العنف  �ضور  ان  الغراوي:  وقال 
التداعيات  من  العديد  خلقت  اال�ضري 
ب�ضكل  واثرت  واملجتمعية،  النف�ضية 
كبري على كيان اال�ضرة وعلى دميومة 
ب�ضكل  اثرت  وكذلك  اال�ضرية،  الرابطة 
بالن�ضبة  الن�ضاأة  على  حتى  كبري 
الالئي  والن�ضاء  املعنفني  لالطفال 
العنف  درجات  اق�ضى  اىل  يتعر�ضن 

املفرط يف العديد من املحافظات.
يعد  اال�ضري  العنف  ان  اىل:  وا�ضار 
دفعت  التي  اال�ضا�ضية  العوامل  احد 
والطالق،  االنتحار  حاالت  زيادة  اىل 
واىل زيادة اخلالفات اال�ضرية، وكذلك 
التعامل  يف  ح�ضلت  التي  التداعيات 
االن�ضاين مع ق�ضية املعنفات واملعنفني 

من االطفال .
وتابع الغراوي: ان يف الفرتة االخرية 
الب�ضعة  ال�ضور  من  الكثري  �ضاهدنا 
حلقت  التي  اخلطرية  واالنتهاكات 
العنف  هذا  جراء  واالطفال  بالن�ضاء 
ان  �ضرورة  على  م�ضددا  املمنهج. 
قبل  من  �ضاملة  مراجعة  هنالك  تكون 
حلول  و�ضع  يف  وموؤ�ض�ضاتها  الدولة 
ولي�ضت  وجدية،  وحقيقية  واقعية 
حلوال ترقيعية وروتينية ملعاجلة هذه 

الظاهرة اخلطرة على املجتمع.
ت�ضريع  �ضرورة  اىل  الغراوي  ودعا 
وو�ضع  اال�ضري  العنف  قانون 
العنف  ملكافحة  واآلية  ا�ضرتاتيجية 
خالل  من  وا�ضكاله  �ضوره  بكل 
على:  م�ضددا  التنفيذية.  االجراءات 
اخر  دور  الق�ضائية  لل�ضلطة  يكون  ان 
وفق  على  امللف  هذا  مع  التعامل  يف 
جمتمعية  ق�ضايا  مع  به  تعاملت  ما 
على  خطرية  انعكا�ضات  فيها  كانت 
الع�ضائرية  الدكة  ق�ضية  مثل  املجتمع 
ان  يفرت�ض  وكان  االرهاب،  وق�ضية 
مع  جادة  وقفة  اليوم  للق�ضاء  تكون 
مع  والتعامل  اال�ضري  العنف  ق�ضايا 
اال�ضخا�ض الذين يقومون بهذه االفعال 

واالنتهاكات اخلطرية للمجتمع .
يكون  ان  يجب  وكذلك  بالقول:  وزاد 
وكذلك  الدينية  للموؤ�ض�ضة  دور  هنالك 
يف  وال�ضحفية  االعالمية  للموؤ�ض�ضة 
بني  وانت�ضاره  وزيادته  الوعي  توجيه 
اجلرائم  هذه  باعتبار  املجتمع  افراد 
اجلرائم  من  توؤ�ضر  قد  والتي  خطرة 
املجتمع،  وبناء  ا�ضا�ض  مت�ض  التي 
وبالتايل اذا حتدثنا عن دولة خالية من 
العنف، فيجب ان تكون هناك اجراءات 
القرار  ا�ضحاب  قبل  من  حازمة 
ال�ضيا�ضي والتنفيذي والت�ضريعي للحد 

من هذه االنتهاكات.

البطالة وانتشار التعنيف 
االسري

حقوق  جلنة  ع�ضو  او�ضح  جهته،  من 
ق�ضي  النائب  النيابية،  االن�ضان 
زيادة  ا�ضباب  احد  ان  ال�ضبكي: 
التعنيف اال�ضري يف املجتمع العراقي، 
يرجع  االخرية،  االونة  يف  ال�ضيما 
البلد.  يف  العام  االقت�ضاد  الو�ضع  اىل 
يعد  االقت�ضادي  اجلانب  ان  موؤكدا: 
الظاهرة  هذه  النت�ضار  رئي�ضيا  �ضببا 
معني  فيها  لي�ض  عوائل  هناك  لكون 

ولي�ض لديها م�ضدر رزق ثابت.
موؤ�ضرات  هناك  ان   : ال�ضبكي  وقال 
البالد  يف  والفقر  البطالة  ن�ضبة  بزيادة 
ب�ضبب ما مير به البلد حاليا من ازمات 
حقيقية �ضواء �ضحية او مالية وغريها، 
من  املجتمع  على  �ضلبا  ينعك�ض  وهذا 
توؤدي  جمتمعية  م�ضاكل  احداث  خالل 

اىل العنف اال�ضري.
اقت�ضادي  املو�ضوع  ان  اىل:  ولفت 
حت�ضني  الدولة  من  ويتطلب  بحت، 
من  للمواطنني  املعا�ضي  امل�ضتوى 
للعاطلني  عمل  فر�ض  توفري  خالل 
ان  اىل:  داعيا  الفقر.  على  والق�ضاء 
من  الدين  لرجال  دور  هناك  يكون 
والفتاوى  التعليمات  ا�ضدار  خالل 
والطفل،  املراأة  �ضد  العنف  لتحرمي 

وحتى امل�ضنني وال�ضباب.
�ضن  منه  يتطلب  الربملان  ان  واكد: 
وكذلك  املجال،  بهذا  �ضارمة  قوانني 
املعاجلات  ت�ضع  ان  عليها  احلكومة 
هذه  من  احلد  اجل  من  الالزمة 

الظاهرة التي تهدد املجتمع بالتفكك.

االسالم وأهمية الترابط 
االسري

اال�ضالمي،  الباحث  اكد  ذلك،  اىل 
العنف  ان  العقابي:  جميد  ال�ضيخ 
ومع  مفتوحة،  ملفات  فيه  اال�ضري 
ان القراآن الكرمي واملنظومة القيمية 

اعطت  قد  اال�ضالمية  االخالقية 
العقوبات  فر�ضت  وكذلك  احللول، 
لكننا  املجتمعية،  العالقة  ونظمت 
جاء  مبا  يلتزم  مل  املجتمع  ان  جند 
واملنظومات  اال�ضالمية  املنظومة  يف 

الدينية االخرى.
وا�ضاف العقابي: ان جميع الديانات 
املراأة  احرتام  على  واألزمت  جاءت 
على  واو�ضت  عام،  ب�ضكل  واال�ضرة 
انواع  الرتاحم ورف�ضت وحرمت كل 
العنف �ضد اال�ضرة، حيث ان تعاليم 
اأهمية  ح  ُتو�ضّ االإ�ضالمي  الدين 

الرتاحم والرتابط االأ�ضري.
اال�ضالمية  املنظومة  ان  واو�ضح: 
على  اجلميع  حتث  واالخالقية 
احرتام اال�ضرة ب�ضكل عام �ضواء من 
جتاه  االبناء  او  ابنائه  جتاه  االب 
مع  حتى  وكذلك  وابويهم،  اخوانهم 
يعد  التعنيف  ان  اىل:  الفتا  اقربائهم. 
فيجب  االرهاب،  �ضور  من  �ضورة 
لكون  عنه  االبتعاد  املجتمعات  على 
على  وخطرية  كبرية  تداعيات  فيه 
م�ضتقبل اال�ضرة، وكذلك على م�ضتقبل 
اىل  �ضيوؤدي  لكونه  عام،  ب�ضكل  البلد 

عدم ا�ضتقرار جمتمعي.
يحرم  اال�ضالمي  الدين  ان  اىل:  ولفت 
�ضواء  والتعنيف  التعذيب  �ضور  كل 
او  ال�ضاب  او  الطفل  او  املراأة  �ضد 
احللول  وو�ضع  كان،  اأيا  او  امل�ضن 

ال�ضلطات  داعيا  لذلك.  واملعاجلات 
والق�ضائية  والت�ضريعية  التنفيذية 
لكونه خطرا  املو�ضوع  لهذا  النظر  اىل 
ومي�ض البنية اال�ضا�ضية للدولة، وهي 
احللول  و�ضع  خالل  من  املجتمع، 
تكون  ما  عادة  التي  واملعاجلات 
عقوبات  و�ضع  وكذلك  اقت�ضادية، 

�ضارمة للحد من هذه الظاهرة .

تعديل القوانين او 
إلغاؤها كفيل بتطور 

المجتمع
التميمي،  علي  القانوين،  اخلبري  اما 
فقد يرى انه حان الوقت امللح لت�ضريع 
اال�ضري،  العنف  من  احلماية  قانون 
يعامل  و�ضطية  ب�ضيغة  يكون  وان 
االأ�ضرة  ركائز  كونهم  واملراأة  الرجل 
ب�ضيغة  يكون  وان  املجتمع،  واأ�ضا�ض 
ال�ضبغة  عن  بعيدا  جميلة  عراقية 
املقتب�ضة من دول اأخرى، م�ضددا على 
على  عراقيا  القانون  هذا  يكون  ان 

يعامل  وان  العراقية،  االأخالق  وفق 
ولي�ض  واحدة  بنظرة  االأ�ضرة  اأفراد 
الرجل  بني  �ضراع  كاأنه  القانون  جعل 

واملراأة. 
وا�ضاف التميمي: انه البد على املكلف 
ي�ضتحدث  ان  الوزراء  برئا�ضة  اجلديد 
ذلك  مربرات  الن  املراأة  وزارة 
العراق  يف  الن�ضاء  فن�ضبة  موجودة، 
٦٠% من عموم املجتمع، وحتى تكون 
يف  املراأة  حلقوق  راعية  الوزارة  هذه 
والنهوة  والطالق  العنف  موا�ضيع 

وغريها.
املوا�ضيع  يف  النظر  اإعادة  اىل  ودعا 
والت�ضريعات ذات ال�ضلة، وخ�ضو�ضا 
التي  العقوبات  قانون  من   ٤١ املادة 
وع�ضرات  املراأة،  تاأديب  للزوج  تتيح 
تاأديب،  كلمة  حتت  احلمر  اخلطوط 
عام  �ضدر  القانون  هذا  ان  خ�ضو�ضا 
الع�ضر  روح  يالئم  يعد  ومل   ١٩٦٩

مبثل هذه الن�ضو�ض .
ولفت اىل: ان الدول التي تهتم باالأ�ضرة 
وناجحة  متطورة  دول  هي  وال�ضغار 
ال�ضكة  البعيد وت�ضري على  املدى  على 
من   ٤١ املادة  ان  مبينا:  ال�ضحيحة. 
“ال جرمية  اإنه  قانون العقوبات تقول 
تاأديب  حلق  ا�ضتعماال  الفعل  وقع  اذا 
ال�ضرع  حدود  يف  لزوجته  الزوج 
بالتاأكيد  وهناك  والقانون،  والعرف 

ال�ضريعة  وفق  على  ال�ضرب  ماي�ضبق 
والن�ضح  االإر�ضاد  وهو  االإ�ضالمية، 
والهجر يف امل�ضاجع، ثم يكون ال�ضرب 

غري املربح.
تواجه  املادة  هذه  ان  واو�ضح: 
اإ�ضكالية يف التطبيق، فكيف يتم التمييز 
املربح،  وغري  املربح  ال�ضرب  بني 
هو  فما  التفا�ضيل  يبني  مل  والن�ض 
اأما  املادة  هذه  ان  موؤكدا:  املعيار. 
تزيل  وبتفا�ضيل  تعديل  اإىل  حتتاج 
اللب�ض واالجتهاد، اأو يتم اإلغاوؤها الأنها 
تناق�ض الد�ضتور، فهي -اي املادة ٤١ 
- تخالف املواد ٢٩ و٣٧ من الد�ضتور 
اتفاقيات  تخالف  وكذلك  العراقي، 
حلقوق  العاملي  االعالن  منها  دولية، 

االإن�ضان وميثاق العهد الدويل.
العراقية،  القوانني  ان  اىل:  وا�ضار 
العقوبات  قانون  وخ�ضو�ضا 
 ،  ١٩٦٩ عام  �ضدر  الذي  العراقي 
الذي  ال�ضخ�ضية  االأحوال  وقانون 
�ضدر عام ١٩٥٩ ، حتتاج اإىل مل�ضات 
اأو  بالتعديل  اأما  املواد،  بع�ض  يف 
يف  احلياة  طبيعة  الن  االإ�ضافة، 

ذاك الزمان لي�ضت كما هي االآن.
 

القضاء ومعاقبة مرتكبي 
العنف االسري

الق�ضاء  اكد رئي�ض جمل�ض  من جانبه، 
ان  زيدان:  فائق  القا�ضي،  االعلى 
مرتكب  معاقبة  على  ين�ض  القانون 
كانت  اأياً  العنف  االأ�ضري  جرمية 

�ضفته يف االأ�ضرة.
وذكر بيان للجنة املراأة والطفل 
واال�ضرة: ان وفدا من ال�ضلطتني 
�ضم  والتنفيذية  الت�ضريعية 
جتمع الربملانيات وجلنة املراأة 
رئي�ض  وم�ضت�ضار  النيابية 
ومدير  املراأة  ل�ضوؤون  الوزراء 
يف  املراأة  دائرة  متكني  عام 
االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء، 
بالقا�ضي فائق، زيدان  واجتمع 
االعلى،  الق�ضاء  جمل�ض  رئي�ض 

يف مكتبه ببغداد .
وا�ضاف: انه مت خالل االجتماع 
الق�ضائية  ال�ضلطة  مع  احلوار 
�ضامية  اأهداف  اىل  للو�ضول 
القانون  من  نابعة  ومهمة 
والذي  ال�ضاري،  العراقي 
على  ت�ضيي�ضه  البع�ض  يحاول 

�ضيقة  جمتمعية  م�ضالح  وفق 
تنتهك حقوق الن�ضاء فيه.

فائق  القا�ضي  قال  جهته  من 
على  ين�ض  القانون  اإن  زيدان: 
معاقبة مرتكب جرمية العنف  االأ�ضري 
اأياً كانت �ضفته يف االأ�ضرة، اإذ ال يوجد 
ارتكاب  يربر  �ضرعي  اأو  قانوين  م�ضوغ 
 هذه اجلرمية كحال بقية اجلرائم التي 

يعاقب عليها القانون.
املخت�ضة  املحاكم  زيدان  ووجه 
�ضكاوى  ت�ضجيل  اجراءات  بت�ضهيل 
االجراءات  واتخاذ  العنف  االأ�ضري، 
بحق  والرادعة  ال�ضريعة  القانونية 
اىل  اجلرمية،  ا�ضافة  هذه  يرتكب  من 
على  املراأة  ح�ضول  اجراءات  ت�ضهيل 
وح�ضانة  النفقة  مو�ضوع  يف  حقوقها 

 االأوالد. 

دعوة للمعنفات بعدم 
السكوت

جتمع  رئي�ض  اكدت  ذلك،  الى 
على  طالباين،  اال  الربملانيات، 
واالخريات  املعنفات  الن�ضاء 
القانونية  حقوقهن  ت�ضلب  ممن 
وال�ضرعية التوجه الفوري للجهات 
والبقاء  ال�ضكوت  وعدم  املخت�ضة 
حتت طائلة امل�ضري املجهول الذي 
بع�ض  قبل  من  اليه  اي�ضالهن  يتم 

العائالت واالزواج.
وبينت الطالباين: ان العمل م�ضتمر 
العنف  قانون  الإقرار  ومكثف 
تعديله  ميكن  ما  وتعديل  اال�ضري 
التنفيذية  ال�ضلطة  ويف  الربملان  يف 
الن�ضاء  يخ�ض  فيما  احلق  الإحقاق 
االنتهاكات،  ووقف  العراقيات، 
املكانة  ياأخذن  باأن  لهن  وال�ضماح 
دون  بهن  امل�ضتحقة  املجتمعية 

انتقا�ض من احد.
اجتماع  �ضابق  وقت  يف  وعقد 
ال�ضلطتني  م�ضرتك ملمثلي املراأة يف 
الت�ضريعية والتنفيذية ممثلني بكل 
واالأ�ضرة  املراأة  جلنة  رئي�ضة  من 
جتمع  ورئي�ضة  النيابية  والطفولة 
الربملانيات العراقيات وم�ضت�ضارة 
املراأة  ل�ضوؤون  الوزراء  رئي�ض 
املراأة  متكني  دائرة  عام  ومدير 
ملجل�ض  العامة  االأمانة  يف  العراقية 

الوزراء.
والطفل  املراأة  للجنة  بيان  وذكر 
نتيجة  ياأتي  االجتماع  ان  النيابية 
االأ�ضري  العنف  ظاهرة  ا�ضت�ضراء 
االأزمة  ظل  يف  خا�ضة  العراق،  يف 
احلظر  عن  الناجمة  االقت�ضادية 
املفرو�ض ب�ضبب تف�ضي وباء كورونا 
والنف�ضية،  االجتماعية  وتداعياته 
انتهاكات خطرية  من  ذلك  ومارافق 
واالجتماعية،  االأ�ضرية  للروابط 
مالك  ال�ضحية  حادثة  واآخرها 
من  واحدة  متثل  التي  الزبيدي 
ال�ضمري  هزت  التي  ال�ضور  اب�ضع 
تعد  والتي  مكان  كل  يف  االن�ضاين 
الظواهر  من  للعديد  �ضارًخا  مثااًل 
يف  املوجودة  ال�ضلبية  االجتماعية 
جميع املحافظات العراقية والتي ال 

يظهر للعلن منها اإال النزر القليل.
مناق�ضات  وبعد  انه  وا�ضاف: 
مبا  املجتمعات  اأو�ضت  م�ضتفي�ضة 

يلي :
قانون  بت�ضريع  االإ�ضراع  اأواًل: 
احلماية من العنف االأ�ضري وجعله 
من اأولويات عمل جمل�ض النواب يف 
جل�ضاته املقبلة، والتو�ضية لرئا�ضة 
جدول  يف  بجعله  النواب  جمل�ض 

اأعمال اجلل�ضات االأوىل .
الق�ضائية  ال�ضلطة  منا�ضدة  ثانيا: 
لغر�ض اإيالء جرائم العنف االأ�ضري 
على  والعمل  الق�ضوى،  االأهمية 
الق�ضا�ض  من  مرتكبيها  اإفالت  عدم 

العادل .
ووزارة  احلكومة  مطالبة  ثالًثا: 
اإىل  الالزم  الدعم  بتقدمي  الداخلية 
وال�ضرطة  االأ�ضرة  حماية  مديرية 
القيام  من  لتمكينها  املجتمعية 
ومبا  االأمثل،  بال�ضكل  بواجباتهم 

يتالءم والتحديات الكبرية .
املوا�ضلة  على  املجتمعات  واتفقت 
يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  واملتابعة 
ال�ضلطات الثالث، واملجتمع املدين بهذا 

ال�ضدد.

انواع العنف االسري
للدرا�ضات  الفرات  مركز  مدير  يقول 
الدكتور  اال�ضرتاتيجية،  والبحوث 
العنف  ان  العرداوي:  خالد 
)العنف  اأولهما  نوعان،  االأ�ضري 
املق�ضود الواعي( وُيق�ضد به جميع 
الواعية  العدوانية  املُمار�ضات 
�ضواء  واإ�ضرار  باإرادة  املدعومة 
ُمرّبرة،  غري  اأو  ُمرّبرة  اأكانت 
لهذا  ُمتعّددة  اأ�ضكال  وتوجد 
)الق�ضوة  منها  العنف  من  النوع 
)ال�ضرب،  به  وُيق�ضد  املعاملة(  يف 
واحلرمان  احلب�ض  باحلبال،  ربط 
اإعطاء  الطعام،  وجبات  من 
التهديد  بلفظ  تهّجم  الذعة،  مواد 
مقبولة  �ضلوكية  اأمناط  الإك�ضابهم 
اىل  مقبولة  غري  اأخرى  واإ�ضتبعاد 
جانب تنمية �ضمات مع الذكور منهم 
ولتعليمهم  واخل�ضونة  الرجولة 

اأدوارهم االجتماعية املُ�ضتقبلية(.
�ضمن  ياأتي  هذا  ان  وا�ضاف: 
ق�ضوة املُعاملة  )�ضورة اال�ضتغالل 
والنهر  النقد  لالأطفال ،  اجل�ضدي 
واالإذالل واالإتهام بالف�ضل، تخويف 
الطفل(، اأما ثانيهما فهو )العنف غري 
االعتداءات  به  وُيق�ضد  املق�ضود (، 
اجلن�ضية على االأطفال والتي يكون 
فيها االأب اأو االأخ االأكرب هو الطرف 
مثل  حتدث  ما  وغالباً  املُعتدي، 
تعاطي  تاأثري  حتت  احلاالت  هذه 
اال�ضطرابات  بع�ض  اأو  املُخّدرات 

النف�ضية واالنحرافات ال�ضلوكية.

نتائج العنف األسري 
االأ�ضري،  العنف  نتائج  عن  اأما 
للدفاع  اآدم  مركز  مدير  فيقول 
اأحمد  واحلريات،  احلقوق  عن 
جوّيد املطريي: يت�ضّبب العنف 
االأ�ضري يف ن�ضوء الُعقد النف�ضية 
اىل حاالت  تتطّور وتتفاقم  التي 
عدائية  �ضلوكيات  اأو  مر�ضية 
يف  ُي�ضّبب  وكذلك  اإجرامية، 
هذا  اإنتهاج  اإحتمال  زيادة 
ال�ضخ�ض الذي عانى من العنف 
يف  مور�ض  الذي  نف�ضه  النهج 

حقه.
العنف  ُي�ضاهم  كذلك  وا�ضاف: 
الروابط  تفّكك  يف  االأ�ضري 
االأ�ضرية واإنعدام الثقة وتال�ضي 
االإح�ضا�ض باالأمان، ورمّبا ن�ضل 
اىل درجة تال�ضي االأ�ضرة، ونظرًا 
املجتمع،  نواة  االأ�ضرة  لكون 
تهديد نحوها من خالل  اأي  فاإن 
العنف االأ�ضري �ضيقود بالنهاية 

اىل تهديد كيان املجتمع باأ�ضره. 

ما  عادة  التي  العراقي  المجتمع  بين  االسري  العنف  ظاهرة  االخيرة  اآلونة  في  ازدادت 
من  الرغم  على  والمسنين،  الشباب  على  تكون  ما  وغالبا  الطفل،  او  المرأة  ضحيتها  تكون 
باالنتشار  اخذت  الظاهرة  هذه  ان  إال  االخرى،  واالديان  االسالمي  الدين  قبل  من  رفضها 
الفترة االخيرة والتنوع ، وهناك اسباب عديدة ادت الى زيادة ظاهرة التعنيف االسري في 

حسين فالح

رئيس مجلس القضاء: القانون يعاقب مرتكب جريمة العنف  األسري أيًا كانت صفته في األسرة

خبير قانوني: جميع القوانين النافذة بشأن األسرة تحتاج إلى التعديل أو اإللغاء
مفوضية حقوق اإلنسان: العنف األسري يعد أحد عوامل زيادة حاالت االنتحار والطالق
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درا�سات عليا 

ر�سالة  بغداد  بجامعة  القانون  كلية  ناق�ست 
ايالف  للطالبة  العام  القانون  بفرع  ماج�ستري 
القانوين  بـ)النظام  واملو�سومة  جميد،  �سعيد 
باحلماية  املتخ�س�سة  العامة  للمرافق 
قاعة  على  مقارنة(  درا�سة   – االجتماعية 

املوؤمترات مبقر الكلية.
اال�ستاذ  ال�سادة:  من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
اال�ستاذ  رئي�سا،  حممد  علوم  حممد  الدكتور 
ع�سوا،  عايد  عبد  �سالح  الدكتور  امل�ساعد 
علي  مي�سون  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 
الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ   ع�سوا،  عبدالهادي 

وليد مرزة حمزة ع�سوا وم�سرفا.
اهم احلاجات  الر�سالة اىل حتديد  هذا وتهدف 
العامة التي تعمل مرافق احلماية االجتماعية 
على ا�سباعها وفئات امل�ستفيدين منها، وحتديد 

طرائق ادارة ومتويل خدمات هذه املرافق.
ف�سول،  اربعة  على  الر�سالة  تق�سيم  ومت 
مرافق  ماهية  لدرا�سة  منها  االول  خ�س�ص 
املخت�سة  وال�سلطة  االجتماعية  احلماية 
باإن�سائها، فيما خ�س�ص الثاين للبحث يف انواع 
فقد  الثالث  اأما  االجتماعية.  احلماية  مرافق 

املرافق،  لهذه  القانوين  اال�سا�ص  لبحث  خ�س�ص 
هذه  خدمات  لبحث  واالخري  الرابع  وخ�س�ص 

املرافق وطرائق متويلها.
اهمها  عدة،  تو�سيات  اىل  الر�سالة  تو�سلت  وقد 
الوظيفي  التخ�س�ص  اأ�س�ص  ار�ساء  على  الرتكيز 

لتنوع  تبعا  نف�سها  املرافق  يف  التنوع  خالل  من 
من  عدد  ت�سريع  عن  ف�سال  امل�ستفيدين،  حاالت 
امل�ستفيدة،  الفئات  بحماية  املعنية  القوانني 
عدد  ت�سويب  اىل  ا�سافة  البحث،  مو�سوع 
النظام  تعرتي  التي  القانونية  الثغرات  من 

وتفعيل  االجتماعية،  احلماية  ملرافق  القانوين 
ال�سرطة  وعمل  املدين  املجتمع  منظمات  دور 
املجتمعية يف جمال احلماية االجتماعية، 
التوعية  يف  االعالم  و�سائل  وم�ساركة 

العامة باأهمية ودور هذا االجهزة.

)النظام القانوني للمرافق العامة المتخصصة 
بالحماية االجتماعية( في رسالة ماجستير

القانون  كلية  ناق�ست 
ر�سالة  بغداد  بجامعة 
القانون  بفرع  ماج�ستري 
ح�سن  )اآالء  للطالبة  العام 
بـ  واملو�سومة  عيدان(، 
الد�ستورية  )احلدود 
تنظيم  يف  امل�سرع  ل�سلطة 
العامة  واحلريات  احلقوق 
– درا�سة مقارنة( على قاعة 

املوؤمترات مبقر الكلية.
من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
الدكتور  اال�ستاذ  ال�سادة: 
رئي�سا،  حممد  علوم  حممد 
الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 
حميميد  يو�سف  حممد 
امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوا، 
الدكتور م�سدق عادل طالب 
الدكتور  اال�ستاذ  ع�سوا، 
ع�سوا  يون�ص  بهجت  مها 

وم�سرفا.

اىل  الر�سالة  وتهدف  هذا 
احلقوق  ممار�سة  تنظيم 
وعدم  العامة،  واحلريات 
اهدارها حتت �ستار التنظيم 
الت�سريعي، ال�سيما ما �سهده 
 2003 احداث  بعد  العراق 
�سيا�سية  تغيريات  من 
وفكرية، وتوفري ال�سمانات 
داخل  الفرد  حلرية  الكافية 
احكام  مبوجب  الدولة 
د�ستور العراق لعام 2005.

على  الر�سالة  تق�سيم  ومت 
خ�س�ص  ف�سول،  ثالثة 
التنظيم  لبيان  االول 
والت�سريعي  الد�ستوري 
للحقوق واحلريات العامة، 
لبيان  الثاين  جاء  فيما 
يف  امل�سرع  �سلطة  نطاق 
واحلريات  احلقوق  تنظيم 
العامة. اأما الثالث واالخري 

الرقابة  لبيان  فخ�س�ص 
�سلطة  على  الد�ستورية 
احلقوق  تنظيم  يف  امل�سرع 

واحلريات العامة.
اىل  الر�سالة  تو�سلت  وقد 
العمل  منها  عدة،  تو�سيات 
املوؤ�س�سة  ا�سالح  على 
كفاءة  ورفع  الت�سريعية 
االداء الت�سريعي لها، واإلزام 
امل�سرع العراقي مبقت�سيات 
حيث  من  القانوين  االمن 
القانونية،  ال�سياغة  دقة 
نفاذ  تاريخ  واعتبار 
الن�سر  القوانني من تاريخ 
الر�سمية،  اجلريدة  يف 
تاريخ  من  ولي�ص 
الت�سويت عليه كما حدث 
التي  القوانني  بع�ص  يف 

قام باإ�سدارها.

رسالة ماجستير بفرع القانون العام
)الحدود الدستورية لسلطة المشرع في تنظيم 

الحقوق والحريات العامة(

اإعداد: علي عدنان اخلفاجي 
ابو  ابراهيم  حممد  الدكتور  اإ�سراف 
كلية  االو�سط  ال�سرق  جامعة  الهيجاء 
مناق�سة  على  االأردن  عمان،  احلقوق، 

قواعد  تغيري  اأثر   ( املو�سومة  الر�سالة 
القانون  حتديد  على  اال�سناد 
مقارنة  درا�سة   ) التطبيق  واجب 

بني القانونني العراقي واالأردين

حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  املناق�سة:  جلنة 
ابراهيم ابو الهيجاء م�سرفا ورئي�سا 

الدكتور يا�سني الق�ساة من داخل اجلامعة 
الدكتور علي خالد م�ساد ع�سوا خارجيا

عنوان الرسالة: أثر تغيير قواعد االسناد على 
تحديد القانون واجب التطبيق  

جرت يف كلية القانون بجامعة بغداد مناق�سة بحث دبلوم عاٍل 
عن )التجارب الدولية يف مكافحة الف�ساد – درا�سة مقارنة ( 
يف  املوؤمترات  قاعة  على  احل�سني  عبد  كاظم  ح�سام  للطالب 

الكلية .
حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  ال�سادة  من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
علوم حممد رئي�ساً، واال�ستاذ الدكتور بان �سالح عبد القادر 
ع�سوًا، اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور م�سدق عادل طالب ع�سوًا، 
ع�سوًا  حممود  الباقي  عبد  ملى  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 

وم�سرفاً .
يف  الدولية  التجارب  ابرز  معرفة  اىل  الر�سالة  وتهدف  هذا 
اجلانبني  وبحث  جناحها،  كيفية  ومعرفة  الف�ساد  مكافحة 
الت�سريعي واملوؤ�س�سي للنماذج املختارة وامكانية اال�ستعانة 

بها يف اجلانبني الت�سريعي واملوؤ�س�سي يف العراق .
وت�سمن البحث ثالثة ف�سول، تناول االول االإطار املفاهيمي 
الدولية  التجارب  الثاين  التاريخي، وتناول  للف�ساد وتطوره 
اأما الف�سل الثالث فقد تناول  واالقليمية يف مكافحة الف�ساد. 

جهود العراق ودوره يف مكافحة الف�ساد.
وقد تو�سلت الر�سالة اىل تو�سيات عدة، منها تفعيل اجلانب 
املواطن  متا�ص  من  والتقليل  للدولة  االلكرتوين 
باملوظف، وتفعيل دور الرقابة وتو�سيع �سالحياتها 
ملا  الرقابية  للموؤ�س�سات  الب�سرية  الكوادر  وتطوير 
له من دور ا�سا�سي يف حماربة افة الف�ساد، واعتماد 
ا�سا�سيات  من  لكونها  العلن  يف  والعمل  ال�سفافية 

الق�ساء على الف�ساد على جميع امل�ستويات.

قانون بغداد تحتضن بحث دبلوم عاٍل عن 
)التجارب الدولية في مكافحة الفساد( 

اطروحة  بغداد  بجامعة  القانون  كلية  ناق�ست 
�سامل  حممد  للطالب  العام  القانون  بفرع  دكتوراه 
كرمي، واملو�سومة )ا�ستقالل الق�ساء الد�ستوري يف 
املوؤمترات  قاعة  – درا�سة مقارنة(، على  العراق 

يف الكلية.
اال�ستاذ  ال�سادة:  من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
اال�ستاذ  رئي�سا،  حممد  علوم  حممد  الدكتور 
ع�سوا   ح�سني  فا�سل  احمد  الدكتور  امل�ساعد 
جعفر   حممد  ر�سا  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 
جميل  ه�سام  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوا، 

م�سدق  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوا،  كمال 
عادل طالب ع�سوا، واال�ستاذ الدكتور مها بهجت 

يون�ص ع�سوا وم�سرفا.
امل�سرع  موقف  حتليل  اىل  االطروحة  وتهدف 
ودوره يف تنظيم �سمانات ا�ستقالل حماكم الق�ساء 
املتعلقة  والت�سريعات  الد�ستور  يف  الد�ستوري 
يقررها  التي  ال�سمانات  بني  موازنة  واجراء  بها، 
يف  ودوره  الد�ستوري  الق�ساء  ال�ستقالل  امل�سرع 
به،  املناطة  الوظائف  خالل  من  العامة  احلياة 
القانوين ال�ستقالل  النظام  ف�سال عن حتديد معامل 

املحكمة االحتادية العليا.
االول  تناول  بابني،  االطروحة  وت�سمنت  هذا 
وتناول  الد�ستوري،  للق�ساء  الع�سوي  اال�ستقالل 

الثاين اال�ستقالل الوظيفي له.
وتو�سلت االطروحة اىل عدد من التو�سيات، منها 
دعوة امل�سرع اىل اتباع ا�سلوب االدارة اجلماعية 
عن  ف�سال  العليا،  االحتادية  املحكمة  ادارة  يف 
الد�ستوري  امل�سرع  قررها  التي  ال�سمانة  احرتام 
املتمثلة  العليا  االحتادية  املحكمة  قانون  لت�سريع 

باإقراره باأغلبية الثلثني يف جمل�ص النواب.

أطروحة دكتوراه عن )استقالل القضاء الدستوري في العراق(

ر�سالة  مناق�سة  بابل  جامعة  القانون/  كلية  يف  متت 
املاج�ستري املو�سومة بـ )النظام القانوين لعقد التاأمني 
وهي  االمري(،  عبد  فا�سل  )عبا�ص  للطالب  الهند�سي( 
جزء من متطلبات نيل درجة املاج�ستري يف فرع القانون 

اخلا�ص.
 وتاألفت اللجنة املناق�سة من: اأ.د ذكرى حممد ح�سني 
جا�سم  ابراهيم  فاروق  اأ.د  املناق�سة،  للجنة  رئي�سا 
ع�سوا،  حمادي  عبد  طالب  ميثاق  اأ.م.د  ع�سوا، 

ع�سوا  ابراهيم  ا�سماعيل  ابراهيم  اأ.د.املتمر�ص 
   google meet خدمة  عرب  وذلك  وم�سرفا،  

للتوا�سل عن بعد.
املخاطر  هذه  رافقت  باأن  الر�سالة  مو�سوع  ومتحور 
هذه  ان  اإال  املعمورة،  هذه  على  وجوده  منذ  االن�سان 
لالأرواح  بداأت تتطور وت�سكل تهديدًا حقيقياً  املخاطر 
من  زادت  التي  التكنلوجيا  تقدم  بف�سل  واالموال 
االخطار التي تواجه امل�ساريع الهند�سية، بحيث تبداأ 

مع بداية االن�ساءات الهند�سية والرتكيبات امليكانيكية 
مبرحلة  وانتهاًء  االآالت،  تلك  ت�سغيل  واثناء  لالآالت 
تنفيذ امل�ساريع الهند�سية، وبغية دفع االآثار املالية لتلك 
باأقل اال�سرار، وجد املخت�سون  املخاطر عند حتققها 
تلك  ملواجهة  الناجع  احلل  الهند�سي  التاأمني  نظام  يف 
ملحة  حاجة  الهند�سي  التاأمني  ا�سبح  اإذ  املخاطر، 
حلماية االموال ذات الطبيعة اخلا�سة، وقد ال توفرها 
عن  اال�ستغناء  ميكن  ال  اإذ  االأخرى،  التاأمني  اأق�سام 

احلماية التي يوفرها التاأمني الهند�سي، واإال كان ثمن 
ذلك اما الف�سل يف تنفيذ امل�سروع الهند�سي وهو حتت 
االإن�ساء، او توقف االآلة او الرتكيبات امليكانيكية عن 
اأو م�سوؤولية املهني عن اال�سرار  العمل نتيجة عطلها 
التي ي�سببها للغري، لذا فاإن احلاجة للتاأمني الهند�سي 
تدفع املوؤمن له اىل التعاقد مع �سخ�ص حمرتف ميار�ص 
ن�ساطه من خالل �سركة متخ�س�سة متتلك كماً هائاًل من 
االقت�سادية،  والقدرات  والفنية  القانونية  املعلومات 

ناهيك  التعاقدية،  �سروطها  فر�ص  عليها  ي�سهل  مما 
تهدر  منوذجية  وثائق  بوا�سطة  حتريرها  طريقة  عن 
لعقد  التعوي�سية  ال�سفة  ان  كما  له.  املوؤمن  حقوق 
يف  اإخالل  اىل  اأدت  قد  االخرى  هي  الهند�سي  التاأمني 

التوازن العقدي بني االطراف.
الرغم  على  اأنه  اىل  النهاية  يف  الدرا�سة  خل�ست  وقد 
التي  امل�ساكل  ب�سدد  قانونية جزئية  من وجود حلول 
تعرتي  ذلك  مع  ولكن  امل�ستهلك،  له  املوؤمن  يواجهها 

م�سايرتها  عدم  ب�سبب  الق�سور  جوانب  القواعد  هذه 
اإطار  يف  ح�سلت  التي  وامل�ستجدات  للتطورات 
املفهوم  ظل  يف  خ�سو�ساً  احلديثة،  التعامالت  هذه 
اال�ستهالكي لعقود التاأمني، مما ي�ستوجب اإعادة النظر 
يف القواعد العامة وحتديثها، وا�ستحداث قواعد 
قانونية خا�سة تتما�سى مع هذه التطورات، مع 
للمهند�ص  املهنية  للم�سوؤولية  اأ�سا�ص  اقرتاح 

واملقاول يالئم م�سلحة امل�سرور.

جامعة بابل تناقش رسالة ماجستير عن )النظام القانوني لعقد التأمين الهندسي(
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نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 6381/ الهيئة اجلزائية/ 2020

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

"اجلرائم املرورية هي من اجلرائم اخلا�صة 
التي يتوالها امل�صرع بالن�ص عليها يف قوانني 
ولي�ص  املرور،  قانون  ومنها  خا�صة،  عقابية 

يف قانون العقوبات".
بن�ص  الوارد  اجل�صيم  االذى  مفهوم  "اإن 
 8 رقم  املرور  قانون  من  اوال   /35 املادة 
بالنف�ص  احلادث  ال�صرر  ي�صمل   2019 ل�صنة 
التي  والغاية  ين�صجم  ما  وهو  املال،  اأو 

ت�صمنتها اال�صباب املوجبة للقانون".

ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان طلب التدخل 
ال�صيد نائب املدعي  التمييزي املقدم من قبل 
كان  ال�صلوعية  حتقيق  حمكمة  امام  العام 
�صالح  جنايات  حمكمة  قرار  على  ان�صب  قد 
التمييزية  ب�صفتها  االوىل  الهيئة  الدين/ 
ت/   /80 بالعدد   2020/2/20 يف  املوؤرخ 
حمكمة  قرار  ت�صديق  واملت�صمن   ،2020
 2020/1/30 يف  املوؤرخ  ال�صلوعية  حتقيق 
بقبول ال�صلح يف الق�صية اخلا�صة بامل�صتكي 
�صيارة  ب�صدم  املتهم  قيام  ب�صاأن  املتهم  �صد 
يقودها  كان  التي  النارية  بدراجته  امل�صتكي 
يف الطريق العام ملدينة بلد/ حمافظة �صالح 
بال�صيارة  مادية  ا�صرار  واإحداث  الدين، 
باال�صبارة،  الثابت  النحو  وعلى  املذكورة، 
وان  املذكورة،  املحكمة  قا�صي  كان  ان  بعد 
 )5( الفقرة  ويف   2020/1/26 بتاريخ  قرر 
الو�صف  ابدال  املذكور،  بالتاريخ  قراره  من 
التحقيق  وجعل  املرتكبة  للجرمية  القانوين 
 477 املادة  احكام  وفق  على  جاريا  فيها 
 35 املادة  من  وبدال  العقوبات،  قانون  من 
ومن   ،2019 ل�صنة   8 رقم  املرور  قانون  من 
هذه  وجدت  فقد  الدعوى  ا�صبارة  تدقيق 
اعاله  يف  اليها  امل�صار  القرارات  اأن  الهيئة 

الأحكام  وخمالفة  �صحيحة  غري  جاءت  قد 
بها  التدخل  اال�صول والقانون، ومبا يوجب 
املحكمة  هذه  ل�صالحيات  ا�صتنادا  متييزا 
قانون  من   264 باملادة  عليها  املن�صو�ص 
ا�صول املحاكمات اجلزائية، ذلك ان اجلرائم 
املرورية، ومنها اجلرمية مو�صوع الدعوى، 
هي من اجلرائم اخلا�صة، ومفهوم اجلرائم 
يتوالها  التي  اجلرائم  هي  هنا  اخلا�صة 
عقابية  قوانني  يف  عليها  بالن�ص  امل�صرع 
خا�صة، ومنها قانون املرور، ولي�ص يف قانون 
اجلرائم  من  هي  اجلرائم  وهذه  العقوبات، 
غري العمدية، والتي تقوم على فكرة �صدور 
حتقق  ما  يق�صد  ان  دون  اجلاين  من  اخلطاأ 
اخلطاأ  �صور  وباإحدى  اجرامية،  نتيجة  من 
وبالتايل  املرور،  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص 
فال ميكن، وباأي من االحوال، ان�صواوؤها او 
يف  الواردة  العمدية  اجلرمية  �صمن  �صمها 
والتي تخ�ص   477 كاملادة  العقوبات  قانون 
اجلرمية،  الن  وتخريبها،  االموال  اتالف 
مو�صوع الدعوى، هي جرمية مرورية تدخل 
قانون  من  اوال   /35 املادة  احكام  �صمن 
والنافذ   2019 ل�صنة   8 رقم  اجلديد  املرور 
بتاريخ ارتكاب اجلرمية، اإذ ان مفهوم االذى 
الذكر،  انفة  املادة  بن�ص  الوارد  اجل�صيم، 

او  بالنف�ص  احلادث  ال�صرر  ي�صمل  قانونا 
املال، وهو ما ين�صجم والغاية التي ت�صمنتها 
اال�صباب املوجبة للقانون من تنظيم حركة 
مرور املركبات و�صريها يف الطرقات، وحيث 
من  هي  الدعوى  مو�صوع  اجلرمية  ان 
اجلرائم  من  فهي  لذلك  املرورية،  اجلرائم 
ال  والتي  العام،  احلق  جرائم  العمومية، 
وملا  اطرافها،  بني  فيها  ال�صلح  عند  تغلق 
اجلنايات،  حمكمة  فتكون  كذلك،  االمر  كان 
خالفت  قد  التحقيق،  حمكمة  قبلها  ومن 
القانونية املب�صوطة يف اعاله،  النظر  وجهة 
وعليه فقد قررت هذه الهيئة التدخل متييزا 
الدين/  �صالح  جنايات  حمكمة  قرار  يف 
الهيئة االوىل ب�صفتها التمييزية بالعدد 80/ 
قرار  ونق�ص   ،2020/2/20 يف   2020 ت/ 
املوؤرخ  ال�صلوعية  حتقيق  حمكمة  قا�صي 
يف 2020/1/30، واإعادة ا�صبارة الدعوى 
ملحكمة اجلنايات لتاأ�صري ذلك لديها، ومن ثم 
اعادة اال�صبارة ملحكمة التحقيق بالدعوى 
اعاله،  يف  امل�صروع  املنوال  وفق  على 
واجناز التحقيق فيها وفقا الأحكام اال�صول 
ا�صتنادا  باالتفاق  القرار  و�صدر  والقانون، 
ا�صول  قانون  من   )264( املادة  الأحكام 

املحاكمات اجلزائية يف 5/10/ 2020 م.

قانون المرور والجرائم الخاصة

ن�ص احلكم
الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�صعة 
االحتادية وجد ان حمكمة جنايات كركوك 
بالدعوى   2009/9/29 بناريخ  ق�صت 
املتهمتني  بتجرمي  483/ج/2009  املرقمة 
املادة  وفق  على  م(  م  )ل  و  م(  م  )ق 
املواد  بداللة  العقوبات  قانون  من   )422(
جمل�ص  اأمر  وبداللة  منه،  و49  و48   47
ل�صنة  )ثالثاً(  الفقرة   3 املرقم  الوزراء 
منهما  واحد  كل  على  وحكمت   ،2004
باأحكام  ا�صتدالاًل  �صنة   15 ملدة  بال�صجن 
املادة )1/132( من قانون العقوبات، وان 
احلادث كما اظهرته وقائع الق�صية حتقيقا 

 /1  /27 بتاريخ  انه  اىل  ي�صري  وحماكمة 
باأخذ  املذكورتان  املتهمتان  قامت    2009
الوالدة  �صالة  من  الوالدة  حديث  الطفل 
بالطفل  وذهبتا  العام  كركوك  م�صت�صفى  يف 
التابعة  ني�صان   /7 قرية  اىل  املذكور 
االخبار  وبعد  كركوك،  يف  الر�صيد  لناحية 
الوالدة  حديث  الطفل  ذوي  من  باحلادث 
قبل  من  املذكورة  القرية  مداهمة  متت 
املتهمني  على  القب�ص  القاء  ومت  ال�صرطة 
مع الطفل، ومت ت�صليمه اىل ذويه، واجري 
باحلادث  واعرتفتا  املتهمني  مع  التحقيق 
اعرتافهما  وتعزز  اعاله،  املبني  وبال�صكل 
باأقوال والد ووالدة الطفل حديث الوالدة، 
ومتت  القاب�صة،  املفرزة  افراد  وباأقوال 

احالة املتهمني على حمكمة جنايات كركوك 
 421 املادة  وفق  على  حماكمتهما  الإجراء 
من قانون العقوبات بداللة املواد 47 و48 
وفق  على  حماكمتهما  واجريت  منه،  و49 
املادة املذكورة، وا�صدرت املحكمة بتاريخ 
بتجرميهما  يق�صي  حكماً   2009/9/29
على وفق املادة 422 من قانون العقوبات، 
 15 ملدة  بال�صجن  منهما  كل  على  وحكمت 
�صنة، ولدى امعان النظر يف وقائع الق�صية 
حمكمة  ان  وجد  فيها،  املتح�صلة  واالدلة 
القانوين  التكييف  يف  اأخطاأت  قد  اجلنايات 
للجرمية وو�صفها على وفق املادة )422( 
من  الثابت  ان  وذلك  العقوبات،  قانون  من 
باأن  وقائع الدعوى امل�صتخل�صة من ادلتها 

ي�صكل  م(  م  ل  و)  م(  م  )ق  املتهمتني  فعل 
من   )381( املادة  احكام  تنطبق  جرمية 
و48   47 املواد  بداللة  العقوبات  قانون 
و49 منه لعدم حتقق جميع اركان جرمية 
 21( املادتني  يف  الوارد  باملفهوم  اخلطف 
ن�صت  حيث  العقوبات،  قانون  من  و422( 
قب�ص  باحلب�ص من  )يعاقب  املادة )421( 
على �صخ�ص او حجزه او حرمه من حريته 
باأية و�صيلة كانت ..... الخ(، ون�صت املادة 
بوا�صطة  او  بنف�صه  خطف  )من   )422(
يتم  مل  حدثاً  حيلة  او  اكراه  بغري  غريه 
الثامنة ع�صرة من العمر ...... الخ(، وهذا 
بقدر  يتمتع  ان  يجب  املخطوف  ان  يعني 
من االرادة واالدراك واحلرية لكي ي�صعر 

فعل  نتيجة  احلرية  من  واحلرمان  باالمل 
اخلطف، وان ذلك الميكن حتقيقه يف الطفل 
بحرمان  ي�صعر  ال  والذي  الوالدة  حديث 
كما  حوله،  يدور  مبا  ي�صعر  وال  احلرية، 
يف  الوارد  باملفهوم  حدثاً  اعتباره  الميكن 
ان  حيث  اليهما،  امل�صار  اخلطف  مادتي 
احلدث ح�صب التعريف الوارد له يف قانون 
رعاية االحداث النافذ هو من امت التا�صعة 
من العمر ومل يتم الثامنة ع�صرة من العمر 
هذا من جانب، ومن جانب اخر ان جرمية 
ابعاد الطفل حديث الوالدة ممن لهم ال�صلطة 
العراقي  امل�صرع  لها  افرد  عليه  ال�صرعية 
قانون  من   )381( املادة  يف  خا�صا  ن�صا 
العقوبات، وهذا ما ين�صوي حتت احكامه 

الأحكام  وا�صتنادًا  عليه،  املتهمني..  فعل 
املادة )260( من قانون ا�صول  املحاكمات 
القانوين  الو�صف  تبديل  قرر  اجلزائية، 
 )281( املادة  وفق  على  وجعله  لفعلهما 
مبوجبها  وادانتهما  العقوبات  قانون  من 
العقوبة  ان  وحيث  �صدهما،  االدلة  لكفاية 
تتنا�صب  ال  ا�صبحت  قد  عليهما  املفرو�صة 
اىل  تخفيفها  قرر  لذا  اجلديد،  الو�صف  مع 
احلب�ص ال�صديد ملدة �صنتني وتنظيم مذكرة 
لهما  حتت�صب  اجلديدة  بالعقوبة  اأمر 
فيها مدة موقوفيتهما وحمكومياتهما 
القرار  و�صدر  القرار،  لهذا  ال�صابقة 
14/حمرم/1432هــ  يف  باالكرثية 

املوافق 2010/12/20م.

جريمة إبعاد طفل حديث الوالدة عن أمه

كربالء  اإ�صتئناف  حمكمة  )قرار 
فرق   /163 التمييزية  ب�صفتها 

بدلني/ 2009 يف 28/6/2009(
اأ�صدرت حمكمة بداءة كربالء حكماً 
ق�صى برد دعوى املدعية بحجة ان 
عقد البيع املربز غري موقع من قبل 
وقعه  الذي  واإمنا  عليها،  املدعى 
زوجها، وقد طعنت املدعيه متييزًا 

باحلكم هذا، و�صدر القرار االآتي. 
القرار

القرار  على  النظر  عطف  ولدى 
جانبت  قد  املحكمة  ان  وجد  املميز 
ا�صتقراأت  حيث  فيه  ال�صواب 
ومتح�صت  الدعوى  وقائع  الهياأة 
باأدلتها، فتبني ان املدعية قد طلبت 
بالتعوي�ص  املدعىعليها  مقا�صاة 
عن م�صوؤولية عقدية )فرق بدلني(، 
واأ�ص�صت  طلبها على عقد بيع تبني 
خرباء  وتقرير  الدعوى  وقائع  من 
وقعه  الذي  ان  اجلنائية  االدلة 
ع(،  )ف.  عليها  املدعى  زوج  هو 
بالدعوى،  املحكمة  ف�صلت  وقد 
توجه  عدم  على  ق�صاءها  واأ�ص�صت 
عليها  املدعى  ان  على  اخل�صومة، 
اأن  دون  البيع  بعقد  طرفاً  تكن  مل 
تالحظ ان وكيلها قد اأقر �صراحًة يف 
اجلل�صة 10/2/2009 بالعقد الذي 
مت�صكت به املدعية، وت�صلم موكلته 
ماليني  �صتة  البالغ  البيع  ثمن 
هذا  العقد  باأن  دفع  انه  اإال  دينار، 
املدعية.  بناًء على طلب  ف�صخه  مت 
الدعوى  جلبت  قد  املحكمة  ان  كما 
املبطلة املرقمة )......( والذي كان 
الدعوى  مو�صوع  هو  مو�صوعها 
و�صبباً  حماًل  نف�صه،  املنظورة 

وكيل  ان  وجد  وقد  وخ�صومًة، 
املدعى عليها قد اأقر �صراحًة بالعقد 
ان  وبني  الثمن،  موكلته   وت�صلم 
املدعى  اإن  كما  عليه.  الغبار  العقد 
االخرى  هي  اأقرت  بالذات  عليها 
بالعقد يف الدعوى املجلوبة نف�صها، 
لذا   ،17/11/2008 اجلل�صة  ويف 
فاإن زوج املدعى عليها -اإن مل يكن 
وقع العقد ب�صفته وكياًل عن زوجته 
ف�صالة  عقد  العقد  هذا  فيعد   -
اأجازته  وقد  القانونية،  ب�صروطه 
املدعى عليها )املادة/ 136 مدين(، 
حيث اإن اإجازة العقد الف�صويل يعد 
توكياًل ح�صبما هو ثابت قانوناً - اإذ 
اإن االجازة الالحقة يف حكم الوكالة 
ذلك  مدين(  )املادة/928  ال�صابقة 
يرتب  الف�صالة  بعقد  االقرار  الن 

الأن  الوكالة  اآثار  جميع  عليه 
يت�صمن  قانوين  ت�صرف  االجازة 
البيع  عقد  فاإن  لذا  حلق-  اإ�صقاطاً 
الذي مت�صكت به املدعية نافُذ بحق 
وكيلها  اإن  وحيث  عليها،  املدعى 
بني  العقدية  العالقة  باإنهاء  ادعى 
موكلته واملدعية، لذا على املحكمة 
وم�صري  الدفع  هذا  عن  التحقق 
لها،  املدعية  دفعته  الذي  الثمن 
واإدخال زوج املدعى عليها �صخ�صاً 
منه  لال�صتي�صاح  الدعوى  يف  ثالثاً 
وهل  العقد،  توقيعه  ظروف  عن 
واأُعيد  العقدية،  العالقة  انهاء  مت 
للمدعية من عدمه، واإ�صدار  الثمن 
النتائج  قرارها على وفق 
لذا  اليها،  تتو�صل  التي 

قرر نق�ص القرار املميز.

عقد فضولي 

من  مع  اال�صباب  كانت  مهما  الراأفة  ا�صتعمال  يجوز  ال 
قام  ثم  قا�صرين،  �صقيقني  مع  املالوطة  جرمية  ارتكب 
رائع  قرار  جرميته..  معامل  الإخفاء  بوح�صية  بقتلهما 

ملحكمة التمييز العراقية.
ظرف خمفف

املجرم  مع  الراأفة  ال�صتعمال  حمل  ال  التمييزي:  املبداأ 
اجلرمية  ارتكب  اإذا  ق.ع.ب  من   11 املادة  وتطبيق 

بفظاعة تدل على ق�صوة املجرم ووح�صيته.
رقم القرار: 201/ جنايات/ 1963

تاأريخ القرار: 18/ 3/ 1963
بتاريخ  قررت  قد  الكرخ  ملنطقة  الكربى  املحكمة  كانت 
20/ 9 / 1962، وبرقم اال�صبارة 70/ ج / 1962، 
 )3( الفقرة  وفق  على  االأوىل  بتهمتني،  )ف(  جترمي 
عليه  املجنى  ق�صدًا  لقتله  ق.ع.ب  من   214 املادة  من 
)خ(، واقرتان هذا القتل بقتله املجنى عليه )اأ( �صقيق 
من  كبرية  بقطع  ب�صربهما  ق�صدًا  االأول  عليه  املجنى 
اإىل  اأخذهما  عندما  وذلك  عظامهما،  بها  ه�صم  احلجر 
خارج البلدة، وهناك الوط باملجنى عليه )خ(، ولكي ال 
يفت�صح اأمره فقد قتلهما، والثانية على وفق املادة 235 
ملالوطته  البغدادي(  العقوبات  )قانون  ق.ع.ب  من 
�صنة،   12 عن  عمره  يقل  )خ(  املذكور  عليه  باملجنى 
 )11( املادة  بداللة  االأوىل  اجلرمية  عن  عليه  وحكمت 

من ق.ع.ب باال�صغال ال�صاقة املوؤبدة عن اجلرمية.
الثانية باالأ�صغال ال�صاقة ملدة �صبع �صنوات تنفذ بحقه 
بالتداخل مع حمكوميته االأوىل، واإلزامه بتعوي�ص قدره 
ال�صرعيني  عليهما  املجنى  ورثة  اإىل  يدفع  دينار  األف 
ذوي  اإىل  املالب�ص  وت�صليم  تنفيذًا،  منه  ي�صتح�صل 

املجنى عليهما.
اإليه على  امل�صندتني  التهمتني  من  )�ص(  براءة  وقررت 
واملادة  اال�صرتاك  مواد  بداللة   )214( املادة  وفق 
واإخالء  �صده،  االأدلة  كفاية  لعدم  ق.ع.ب  من   )235(

�صبيله من التوقيف عنهما.
 1962  -  11  -  26 بتاريخ  قررت  التمييز  حمكمة  اإن 
وبعدد 1903 / جنايات / 62 ت�صديق قراري الرباءة 
ت�صديق  قررت  كما  )�ص(،  للمتهم  بالن�صبة  ال�صادرين 
)ف(  املجرم  على  ال�صادرين  واحلكم  التجرمي  قراري 
وفقا للمادة )235( من ق.ع.ب، وقررت اأي�صاً ت�صديق 
للمادة  وفقا  )ف(  املجرم  على  ال�صادر  التجرمي  قرار 

قراري  ت�صديق  وكذا  ق.ع.ب،  من   )3 )فقرة   )214(
اإىل  الق�صية  اعادة  وقررت  والت�صليم،  التعوي�ص 
حكم  يف  النظر  الإعادة  الكرخ  ملنطقة  الكربى  املحكمة 
لبيان  املذكور  املجرم  على  ال�صادر  املوؤبدة  اال�صغال 
عند  اإليها  املحكمة  ا�صتناد  يجب  التي  الراأفة  اأ�صباب 

تطبيقها املادة ) 11 ( من ق.ع.ب.
النظر  الكرخ  ملنطقة  الكربى  املحكمة  اأعادت  اأن  وبعد 
بتاريخ  قررت  اليه،  امل�صار  للقرار  اتباعا  الق�صية  يف 
26 - 12 - 1962 احلكم على املجرم )ف( باال�صغال 
ال�صاقة املوؤبدة على وفق املادة ) 214 ( من ق.ع.ب 
املجرم  �صن  �صغر  معتربة  منه،   )11( املادة  بداللة 
وعدم وجود �صوابق له، واعرتافه بجرميته من اأ�صباب 

الراأفة بحقه.
الدعوى  اأوراق  جميع  مع  راأ�صاً  احلكم  واأر�صل 
التدقيقات  الإجراء  التمييز  حمكمة  اإىل  كافة  وتفرعاتها 
عن  االمتناع  العام  املدعي  وطلب  عليه،  التمييزية 
التمييز  حمكمة  وا�صتعمال  العقوبة  هذه  ت�صديق 
العقوبة  لغر�ص  اال�صتثنائية  و�صلطاتها  �صالحياتها 

التي تنا�صب الفعل املرتكب اأال وهي االعدام �صنقا حتى 
املوت لتخلي�ص املجتمع من �صرور مثل هذا املجرم.

القرار
من  ال�صادر  القرار  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
املحكمة الكربى بعد اعادة النظر يف احلكم ال�صادر من 
قبلها باال�صغال ال�صاقة املوؤبدة على وفق املادة )214( 
)فقرة 3( من ق.ع.ب بتطبيق املادة )11( منه بحـــق 
املجرم )ف( غري �صحيح، اإذ ال يوجد هنالك اأي �صبب 
يدعو اىل الراأفة، بل بالعكــــــــ�ص ان اجلرميــــــــــــــــــــة 
ق�صــــــــوة  على  ذلك  كل  ويدل  بفظـــاعــــــــة،  ارتكبت 
املحكمة  ان  وحيث  املذكور،  املجــــــرم  ووح�صـــــية 
الكربى اأ�صـــــــَّرت على تطبيق املادة )11( املذكورة، 
اال�صتثنائية،  ال�صلطة  من  املحكمة  لهذه  ملا  وبالنظر 
بتطبيق  املتعلقة  الفقرة  ت�صديق  عن  االمتنـــــــاع  قرر 
املذكور،  املجــــــــــــــرم  املادة )11( من ق.ع.ب بحق 
�صـــــنـقـــــــا حتـــــــى  باالإعــــــــــدام  عليـــــه  واحلكـــــم 
و�صدر   ،)3 ف   /214( املادة  وفق  على  املــــــــــــــوت 

القـــــــــرار باالتفــــــاق يف 18 - 3 – 1963.

نوع احلكم: مدين 
املدنية/  املو�صعة  الهياأة   /277 احلكم:  رقم 

 2017
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية 

مبداأ احلكم 
ين�صب  ان  يجب  العقاري  الت�صجيل  قيود  ابطال 
امل�صجلة  بالقيود  تعلقت  اخطاء  وجود  على 
يف  التنفيذ  ال�صتحالة  نف�صها  الت�صجيل  ومبعاملة 

حالة االبطال. 
ن�ص احلكم 

املو�صعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
ان  وجد  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي  الطعن 
على  النظر  عطف  ولدى  �صكاًل..  قبوله  قرر 
احلكم املميز وجد انه �صحيح وموافق للقانون، 
بالقرار  ورد  ما  تتبع  مل  البداءة  حمكمة  ان  ذلك 
املدنية/2016  5271/الهيئة  املرقم  التمييزي 

يف 2016/12/20، وا�صرت على حكمها ال�صابق 
اعاله،  اليه  امل�صار  التمييزي  بالقرار  املنقو�ص 
التي  لالأ�صباب  قانوناً  يربره  ما  الإ�صرارها  وان 
العا�صر  عليهم  املدعى  ان  حيث  اليها،  ا�صتند 
واحلادي ع�صر والثاين ع�صر/ املميز عليهم كانوا 
قد ا�صتح�صلوا على احكام متليك ال�صهام ال�صائعة 
ومت  النجف،  بحر   1 م   14/61 املرقم  العقار  يف 
تنفيذ احكام التمليك يف دائرة الت�صجيل العقاري 
النهائي،  �صكله  الت�صجيل  واكت�صب  املخت�صة 
ومعهم اأي�صاً بقية ال�صركاء الذين متلكوا �صهامهم 
يف  منفذة  متليك  احكام  مبوجب  نف�صه  العقار  يف 
ا�صتح�صالهم  وبعد  العقاري،  الت�صجيل  دائرة 
على �صندات الت�صجديل العقاري التي تعد حجة 
على النا�ص كافة مبا مدون فيها عماًل باأحكام املادة 
1/10 من قانون الت�صجيل العقاري رقم 43 ل�صنة 
1971 املعدل، فاإنهم اوىل باحلماية القانونية من 
املدعي/ املميز الذي ي�صتند يف الدعوى على حكم 

321/ب/1998  بعدد  ل�صاحله  ال�صادر  التمليك 
دائرة  يف  ينفذ  مل  والذي   1998/11/18 يف 
الدعوى،  اقامة  تاريخ  حلد  العقاري  الت�صجيل 
مما تكون اال�صتجابة لطلب املميز/ املدعي تهديدًا 
حلقوق  وتعري�صاً  املعامالت،  ا�صتقرار  ملبداأ 
قانونية  باإجراءات  الثابتة  النية  ح�صني  االغيار 
�صحيحة وفقاً للقانون للخطر، ال�صيما وان اإبطال 
على  ين�صب  ان  يجب  العقاري  الت�صجيل  قيود 
وجود اخطاء تعلقت بالقيود امل�صجلة ومبعاملة 
حالة  يف  التنفيذ  ال�صتحالة  نف�صها  الت�صجيل 
فاقدة  هذه  واحلالة  الدعوى  تكون  مما  االبطال، 
ل�صندها القانوين، وحيث ان احلكم البدائي املميز 
لذا  املتقدمة،  القانونية  النظر  بوجهة  التزم 
التمييزي  الطعن  ورد  ت�صديقه،  قرر 
وحتميل املميز ر�صم التمييز، و�صدر 
القرار باالتفاق يف 5/حمرم/1439هـ 

املوافـق 2017/9/25م.

إبطال قيود التسجيل العقاريال محل الستعمال الرأفة مع المجرم

تعيني  يف  فاح�صة  جهالة  وجود  تبني  اإذا 
خالفاً  البيع  مقاولة  م�صمون  املبيع  العقار 
املدين  القانون  من   )1/514( املادة  الأحكام 
اأو  املبيع  العقار  رقم  على  احتوائها  لعدم 
البائع،  اىل  اآلت  التي  حتديد م�صدر احل�صة 
عن  عاجزًا  املدعي  اعتبار  املحكمة  فعلى 
حتليف  حق  ومتنحه  التعهد،  وجود  اإثبات 
لن�ص  طبقاً  احلا�صمة  اليمني  عليه  املدعى 

املادة )118( من قانون االثبات.
الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �صكاًل  قبوله 
وخمالف  �صحيح  غري  اأنه  وجد  املميز 
العمارة،  بداءة  حمكمة  اأن  ذلك  للقانون، 
يف  فاح�صة  جهالة  وجود  لها  تبني  اأن  وبعد 

البيع  مقاولة  م�صمون  املبيع  العقار  تعيني 
املادة  الأحكام  خالفاً   2012/7/7 املوؤرخة 
)1/514( من القانون املدين لعدم احتوائها 
م�صدر  حتديد  اأو  املبيع  العقار  رقم  على 
عليه  املميز  البائع  اىل  اآلت  التي  احل�صة 
ان�صبت  التي  العقار  من  عليه(  )املدعى 
املقاولة، باال�صافة اىل اختالف جن�ص  عليها 
اعاله  البيع  مقاولة  يف  الوارد  املبيع  العقار 
كونها ت�صمنت اأنه ح�صة يف عمارة يف �صارع 
مو�صوع  العقار  جن�ص  عن  مي�صان  بغداد/ 
ال�صجل  �صورة  ا�صتمارة  يف  الوارد  الدعوى 
مفرزة  دار  اأنه  ت�صمنت  كونها  العقاري، 
وبالتايل  ر�صمية،  غري  ب�صورة  دكانني  منها 
ملكية  بنقل  تعهدًا  املقاولة  هذه  اعتبار  عدم 
العقار  يف  عليه(  )املدعى  عليه  املميز  ح�صة 

قرار  اأحكام  عليه  تنطبق  الدعوى،  مو�صوع 
 )1198( رقم  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�ص 
على  يجب  فكان  املعدل،   1977 ل�صنة 
عن  )املدعي(عاجزًا  املميز  تعد  ان  املحكمة 
حتليف  حق  ومتنحه  التعهد،  وجود  اإثبات 
لن�ص  طبقاً  احلا�صمة  اليمني  عليه  املدعى 
املادة )118( من قانون االإثبات، ويف �صوء 
يف  حكمها  ت�صدر  اليمني  تلك  عنه  ت�صفر  ما 
املميز  حكمها  اأ�صدرت  اأنها  ومبا  الدعوى، 
لذا  ب�صحته،  اخل  مما  ذلك  تالحظ  اأن  دون 
اىل  الدعوى  اإ�صبارة  واإعادة  نق�صه،  قرر 
حمكمتها الإتباع ما تقدم، على اأن يبقى ر�صم 
التمييز تابعاً للنتيجة، و�صـــدر الــقــرار 
الثاين/  جمادي  فـي20/  بــاالتــفــاق 

1436هـ الـمـوافــق 2015/4/9م.
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أثير هالل الدليمي
باحث متخصص في القانون الدولي 

العام متخصص في مكافحة الجرائم 
السيبرانية الدولية

�سالمة  ويهدد  يدق  جديد  خط  ناقو�س 
جديد  ا�ستهداف  وجمتمعاتنا..  ابنائنا 
لي�س  املرة  هذه  ولكن  بهم،  يرتب�س 
اإنه  حيث  تكنولوجيا،  بل  تقليدياً.. 
الرقمية،  باملخدرات  يدعى  جديد  خمدر 
Digital Drugs او اجلرعة الرقمية 
تاأثريها  يكون  ان  ويكاد   ،iDoser
وا�سرتخاء  انتعا�سا  اكرث  وفعاليتها 
اأو  الكوكائني  من  جرعة  تعاطي  من 
املاريغوانا وغريها من االنواع التقليدية 

املنت�سرة. 
واالأمنية،  االأ�سرية  الرقابة  عن  بعيدا 
طبيعة  ذات  الرقمية  فاملخدرات 
ك�سف  ال�سعوبة  من  جتعل  مادية 
و�سبط  )تعاطيها(  ا�ستخدامها  طريقة 
كونها  لها  املروجني  او  م�ستخدميها 
تعر�س وتباع وت�سرتى وتتعاطى بطرق 
ومن  االنرتنت،  �سبكة  وعرب  الكرتونية 
عقابية  اإجراءات  اأي  اتخاذ  ال�سعوبة 
م�ستخدميها،  �سد  ووقائية  احرتازية  او 
اإ�سافة اىل ان العملية برمتها الترتك اي 
هوية  يك�سف  ملمو�س  مادي  جرمي  دليل 

كما  لها.  املتعاطني  وهوية  املروجني 
�سور  اأحدث  من  الرقمية  املخدرات  تعد 
واأكرثها  العاملية  االإلكرتونية  اجلرائم 
الرقمية  التكنولوجيا  ال�ستخدام  ا�ساءة 

احلديثة. 
رواجا  االأخرية  االونة  �سهدت  فقد 
االلكرتونية  للمواقع  وا�سعا  وانت�سارا 
التي حتوي على مكتبات متنوعة الأنواع 
قبل  من  كبريا  واقباال  املخدرات،  هذه 
الذين  من  وخا�سة  وال�سباب  املراهقني 
اجتماعية  او  نف�سية  م�ساكل  من  يعانون 
قبل  من  بهم  يغرر  ان  بعد  عائلية،  او 
باأن  واقناعهم  املواقع،  هذه  يف  املروجني 

هذه املخدرات امنة و�سرعية. 
تتخذ هذه املخدرات م�سروعيتها من خالل 
عدم وجود ت�سريعات جنائية مو�سوعية 
من  بدءا  برمتها  العملية  )قوانني( جترم 
فاإن  وبذلك  بتعاطيها،  وانتهاء  عر�سها 
اأن  كما  بن�س،  اإال  عقوبة  وال  جرمية  ال 
تكنولوجي  طابع  ذات  برمتها  العملية 
الفنية  االإجراءات  بع�س  تلزم  اإلكرتوين 
ال�سديد  ولالأ�سف  ومكافحتها،  لك�سفها 
الدول  وال�سيما  الدول،  اغلب  فاإن 
يف  �سعف  من  تعاين  فاإنها  النامية، 
باإجراءات  املتعلقة  االجرائية  اجلوانب 
والتحقيق  والتفتي�س  والتحري  القب�س 
من  وغريها  االإلكرتونية  اجلرائم  يف 
�سعف  ب�سبب  وذلك  الفنية،  االإجراءات 
اخلربة الفنية لدى بع�س اأع�ساء ال�سبط 

الق�سائي واملحققني والق�ساة. 
كما ان �سعف التعاون الدويل يف مكافحة 
وغياب  احلديثة  االإلكرتونية  اجلرائم 
والت�سريعات  واالتفاقيات  املعاهدات 
املجرمني  حترر  يف  املوحدة  الدولية 
وافالتهم من العقاب، وبالتايل متكنهم من 
واكت�ساف  االإجرامية  ا�ساليبهم  تطوير 
التقليدية  للجرائم  وبديلة  جديدة  طرق 

او ت�سهل يف ارتكابها واخفائها. 

املخدرات الرقمية باخت�سار

ملفات  عن  عبارة  هي  الرقمية  املخدرات 
�سوتية )نغمات()mp3( ذات ترددات 
اأ�سكال  االحيان  بع�س  ترافقها  خمتلفة 
ب�سرية ع�سوائية، وهذه امللفات م�سابهة 
اأجهزة  يف  تخزن  رقمية  ملفات  الأية 
اي  او  النقالة  الهواتف  او  الكومبيوتر 
اإلكرتوين اخر مثل )�سورة، مقطع  جهاز 
وال  �سوتي(،  ملف  كتابي،  ن�س  فيديو، 
تختلف ملفات املخدرات الرقمية عن اأي 
ملف �سوتي اخر �سوى بالنغمة التي تكاد 
حتميلها  وميكن  مفهومة،  غري  تكون  ان 
�سبكة  عرب  الكرتونية  مواقع  خالل  من 
ترويج  يف  متخ�س�سة  تكون  االإنرتنت 

وبيع هذه امللفات. 
لالأ�سف ال�سديد توفرت موؤخرا على موقع 
امللفات  لهذه  مقاطع  عدة  )يوتيوب(  الـ 
متباينة الطول لفرتات قد تكون ق�سرية 
اإىل  بع�سها  طول  وي�سل  دقائق  لب�سع 
�ساعة، وتاأتي اإ�سافة للذبذبات ال�سوتية 
األوانا  تكون  اأحياناً  ب�سرية  موؤثرات  مع 
خمتلطة ثابتة واأحياناً تتغري ببطء �سديد 

حتى حتفز الالوعي عند االإن�سان. 

بالتف�سيل
بع�س  ت�سفح  خالل  من  الرحلة  تبداأ 
املواقع االإلكرتونية عرب �سبكة االإنرتنت 
النوع  لهذا  احرتافية  بطرق  املروجة 
حيث  لها،  وامل�ست�سيفة  املخدرات  من 
با�ستخدامها،  وتقنعهم  املراهقني  تغوي 
عن  املعلومات  بع�س  كذلك  وتعر�س 
ومدى  وانواعها  النغمات  هذه  فوائد 
تاأثري كل نوع منها، اإ�سافة اإىل انها ت�سع 
طرق  تو�سح  اإر�سادية  وتعليمات  دليال 
واالأ�سعار  النغمات  وانواع  اال�ستخدام 
املنبعث  وال�سعور  منها،  نوع  كل  اإزاء 
هذه  تعر�س  كما  ا�ستخدامها،  خالل  من 
على  الناجحة  التجارب  بع�س  املواقع 
املتعاطني  ال�سباب  من  لفئة  زعمهم  حد 
كانوا  والذين  امللفات  لهذه  امل�ستخدمني 
يعانون من م�ساكل التوتر والقلق، وكيف 

ا�سبحوا �سعداء يحلقون يف ال�سماء بعد 
مرحلة  اإىل  انتقلوا  وكيف  ا�ستخدامها، 
اال�سرتخاء والن�سوة والالوعي، وفقدان 

التوازن اجل�سدي والنف�سي. 
يف  التجربة  �سبيل  على  جمانا  وتعر�س 
م�ستخدمها  لدى  تتولد  ثم  االأمر،  بادئ 
تدريجيا رغبة �سديدة بتكرار اال�ستخدام 
لزيادة الفعالية التاأثريية، وتكون مببالغ 
ح�سب  ا�سعارها  تتباين  بالقليلة  لي�ست 
املطلوب  )الرتدد(  وجرعته  امللف  نوع 
االأمر  انتهاء  لغاية  والراحة  لال�سرتخاء 
باال�ستخدام املفرط واملتكرر واملوؤدي اىل 
االدمان على ا�ستخدامها، ورمبا االنتقال 
التقليدية  املخدرات  تعاطي  مرحلة  اإىل 
امل�سابهة لها يف التاأثري والفعالية، وبالتايل 
كارثيا  خطرا  �سكل  قد  املدمن  يكون 

اجراميا على �سالمة املجتمع واأمنه. 

الرتددات  ا�ستخدام  وبداية  اكت�ساف 
ال�سوتية 

الفيزيائي   العامل  اكت�سف   1839 عام  يف 
 Heinrich Wilhelm Dove
�سلطت  اإذا  اأنه  على  يربهن  اخرتاعا 
لكل  بع�سهما  عن  قلياًل  خمتلفني  ترددين 
نب�س  �سوت  �سيدرك  امل�ستمع  فاإن  اذن، 
�سريع، و�سميت هذه الظاهرة بـ دق على 

 . binaural beats االذنني
عام  مرة  الأول  االآلية  هذه  وا�ستخدمت 
املر�سى  بع�س  عالج  اأجل  من   1970
من  يعانون  الذين  ال�سيما  النف�سيني، 
عند  وذلك  والقلق،  اخلفيف  االكتئاب 
يتم  كان  حيث  الدوائي،  العالج  رف�سهم 
ترددية  ذبذبات  اإىل  الدماغ  تعري�س 
مواد  لفرز  توؤدي  كهرومغناطي�سية 

اأندروفني،  وبيتا  كالدوبامني  من�سطة 
وبالتايل ت�سريع معدالت التعلم وحت�سني 
واإعطاء  االآالم  وتخفيف  النوم  دورة 
واعترب  والتح�سن.  بالراحة  اح�سا�س 
اأنه   Psychology Today موقع 
ميكن ا�ستخدام هذه التقنية لعالج القلق.

متطلبات اال�ستخدام )التعاطي( 
 "headset" الراأ�س  �سماعات  تو�سع   
امل�ستوى  اىل  للو�سول  االأذنني  على 
والن�سوة،  اال�ستمتاع  من  املطلوب 
عليهما  وتو�سع  العينني  وتغم�س 
مالب�س  ارتداء  ويف�سل  ع�سبة، 
اال�سرتخاء  او  واجللو�س  ف�سفا�سة، 
مع  مغلق  مكان  يف  التمدد  و�سع  يف 
واإطفاء  مظلمة،  او  خافتة  اإ�ساءة 

جميع االأجهزة املوجودة يف الغرفة.

المخدرات الرقمية.. إدمان بعيد عن أعين الرقابة األسرية 
والمؤسسات األمنية والعقوبات القضائية

المستشار والخبير القانوني حسام 
حسن الجعفري

رد  االعتبار،  رد  من  نوعان  هناك 
عليه  املن�سو�س  ق�سائي  اعتبار 
جنائية،  اجراءات   /٥37 باملادة 
القانون  بحكم  اعتبار  رد  وهناك 
 /٥٥0 باملادة  عليه  املن�سو�س 
ان  البد  فاالول  جنائية،  اجراءات 
التابع  اجلنايات  حمكمة  امام  يكون 
انق�ساء  الطالب بعد  اقامة  لها حمل 
وثالث  اجلناية،  يف  �سنوات  �ست 
ا�ستيفاء  وبعد  اجلنحة،  يف  �سنوات 
ذلك  ويكون   ،٥39 مادة  املطلوب 
لها  التابع  اال�ستئناف  لنيابة  بطلب 
للنيابة  وير�سل  الطالب  اقامة  حمل 
ي�ساأل  وعليه  ال�ستيفائه،  اجلزائية 
املباحث  حتريات  وتطلب  الطالب، 
الناحية،  �سيخ  و�سوؤال  �سلوكه  عن 
نفذت  الذي  ال�سجن  من  وي�ستعلم 

فيه العقوبة.
فبعد  القانوين،  االعتبار  الثاين  اأما 
يف  و٦  اجلناية  يف  �سنة   1٢ مرور 
االدارية  اجلهه  وطبعا  اجلنحة، 
لذلك  امل�سجلة،  الق�سايا  متحو  ال 
بدعوى  االداري  بالق�ساء  رفعها  مت 
عن  باالمتناع  �سلبي  قرار  الغاء 
من  الطالب  وا�سم  بيانات  حمو 
متر  مل  اذا  النه  اجلنائية،  االدلة 
تلك املدد يتم رف�س الدعوى يف حالة 
رفعها بالق�ساء االداري لعدم اتباع 

الطريق ال�سحيح الذي ر�سمه.
رد االعتبار يف القانون العراقي

العراقي  القانون  يف  االعتبار  رد 
رقم  بالت�سريع  عليه  واملن�سو�س 
املادة  ن�ست   ..19٦3 ل�سنة   93
ق�سائي  بقرار  )يرد  منه  االوىل 
اعتبار املحكوم عليه ب�سبب ارتكابه 
جناية غري �سيا�سية اأو جنحة خملة 
بال�سرف عند توافر ال�سروط االآتية:
1 – اأن تكون العقوبة قد نفذت عليه 

اأو �سقطت عنه قانونا .
٢ – قد اح�سن �سلوكه داخل ال�سجن، 
عن  تقل  ال  ملدة  منه  خروجه  وبعد 
وثالث  اجلناية  يف  �سنوات  خم�س 
�سنوات يف اجلنحة، وت�ساعف هذه 

املدة يف حالة العود .
3 – نفذ ما عليه من التزامات مالية 
ت�سوية  باإجراء  قام  اأو  له  للمحكوم 

عنها .
كان  اذا  التجاري  اعتباره  رد   –  4
اإفال�س.. وتبداأ  حمكوما عن جرمية 
 )٢  – )اأ  الفقرة  يف  املبينة  املدة 
للمحكوم عليه بغرامة من يوم دفعها 
البديل  احلب�س  انتهاء  يوم  من  اأو 
مبراقبة  عليه  وللمحكوم  عنها، 

ال�سرطة من يوم انتهاء املراقبة .
ون�ست املادة 3:

اذا  �سيا�سية  اجلرمية  تعد   – اأ 
كذلك  وهي  �سيا�سي،  بدافع  ارتكبت 
ال�سيا�سية  احلقوق  على  وقعت  اذا 
العامة اأو الفردية ما مل تكن يف جميع 
هذه احلاالت قد ارتكبت بدافع اناين 
 –  1: ذلك  من  وي�ستثنى  دينء.. 
االيذاء  – جرمية   ٢. القتل  جرمية 
ال�سديد .3 – االعتداء اجل�سيم على 
اغراقا  اأو  ن�سفا  اأو  احراقا  االمالك 
املخلة  اجلرمية   –  4. اتالفا  اأو 

بال�سرف.
رد  طالب  )على   :4 املادة  ون�ست 
املدعي  اىل  طلبه  يقدم  اأن  االعتبار 
يف  عام  مدٍع  نائب  اأقرب  اأو  العام 
البيانات  فيه  ويذكر  اقامته،  حمل 
الالزمة لتعيني �سخ�سيته واملحكمة 
وتاريخه  احلكم  اأ�سدرت  التي 
مدة  فيه  اأم�سى  الذي  وال�سجن 
عقوبته، واالماكن التي اأقام فيها من 
الوثائق  بطلبه  وترفق  احلني،  ذلك 

املوؤيدة له (.
 ون�ست املادة ٥: )اأ – يحقق املدعي 
العام اأو نائبه يف الطلب املقدم اليه :

1 – عن �سلوكه واأخالقه يف االماكن 
يف   –  ٢. فيها  ا�ستغل  اأو  اأقام  التي 
عقوبته.3  فيه  ق�سى  الذي  ال�سجن 

االخرى. املجاالت  – يف 
نائبه  اأو  العام  املدعي  على   – ب   
املذكورة  التحقيقات  اجناز  بعد 
اأن  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف 
ال  مدة  خالل  حتريريا  راأيه  يبدي 
تقدمي  تاريخ  من  �سهرين  على  تزيد 
االوراق  مع  وير�سله  اليه،  الطلب 
احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اىل 
احلكم  كان  واذا  قرارها..  الإ�سدار 
�سادرا من حمكمة مل تعد قائمة عند 

املحكمة  اىل  االوراق  تقدم  الطلب، 
الكربى التابع لها حمل اقامة طالب 

رد االعتبار.
وجدت  – اذا  )اأ   :٦ املادة  ون�ست 
االعتبار  رد  �سروط  اأن  املحكمة 
خالل  برده  قرارا  ت�سدر  متوفرة 
من  يوما  الثالثني  تتجاوز  ال  مدة 
تاريخ ورود االوراق لديها.. وتبلغ 
وطالب  نائبه،  اأو  العام  املدعي  به 
املخت�سة  والدائرة  االعتبار  رد 
قرارها  وتوؤ�سر  ال�سوابق  بت�سجيل 
اال�سلي،  احلكم  هام�س  على 
وتر�سل �سورة من قرارها اىل 

املحكمة التي �سدقت احلكم.
ب – اذا وجدت املحكمة ان �سروط 
ت�سدر  متوفرة  غري  االعتبار  رد 

قرارا برد الطلب(.
رد  كان  )اذا   :7 املادة  ون�ست   
رد  طالب  �سلوك  اىل  راجعا  الطلب 
بعد  اإال  جتديده  يجوز  فال  االعتبار 
يف  و�سنة  اجلناية  يف  �سنتني  م�سي 
االخرى  االأحوال  يف  اأما  اجلنحة. 
توافرت  متى  جتديده  فيجوز 

ال�سروط الالزمة .
برد  ال�سادر  احلكم  اإلغاء  ويجوز 
عليه  املحكوم  اأن  ظهر  اذا  االعتبار 
تكن  مل  اأخرى  اأحكام  �سده  �سدرت 
املحكمة علمت بها، اأو اذا حكم عليه 
وقعت  جرمية  عن  االعتبار  رد  بعد 
قبله.. وي�سدر احلكم يف هذه احلالة 
من املحكمة التي حكمت برد االعتبار 
العام..  االدعاء  طلب  على  بناًء 
يف  الواردة  اجلهات  بالقرار  ويبلغ 

املادة )٦ – اأ( منه.
قرار  )يكون   :9 املادة  ون�ست 
اأو  االعتبار  رد  طلب  يف  املحكمة 
وفق  على  ال�سادر  وقرارها  اإلغائه 
تابعا  الثالثة  املادة  الفقرة )ج( من 
العراق  متييز  حمكمة  لدى  للتمييز 
التبلغ  تاريخ  من  يوما   1٥ خالل 
 –  1(  :10 املادة  ون�ست  به(.. 
يرتتب على رد االعتبار حمو احلكم 
اآثاره  وزوال  باالدانة  القا�سي 
باأهليته  املحكوم  ومتتع  العقابية، 

املدنية.
٢ – ال يحتج على الغري بقرار 
لهم  يرتتب  فيما  االعتبار  رد 

عن احلكم ب�سبب االإدانة(.

رد االعتبار في القانون
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اأحمد �صوان

نازك  ال�صاعرة  خا�صتها  التي  الفكرية  املعارك  تظل 
فاإليها  احلديث،  ال�صعر  تاريخ  يف  موجودة  املالئكة، 
وال�صاعر الراحل بدر �صاكر ال�صياب، ُين�صب تيار ال�صعر 
احلر، وكالهما ظل طيلة الوقت موؤكًدا اأنه �صبق الآخر، 

وظلت اإبداعاتها موجودة يف تاريخ الق�صيدة احلرة.
عام  اأغ�صط�س   23 يوم  بغداد،  يف  املالئكة  نازك  ولدت 
1923، لأب اأديب وباحث هو �صادق املالئكة، الذي هياأ 
بدار  لتلتحق  تعليمها  واأكملت  الثقافة،  اأ�صباب  لبنته 
امتياز،  بتقدير   1944 عام  فيها  تخرجت  التي  املعلمني 
والأملانية،  والفرن�صية،  الإجنليزية،  اللغات  واأجادت 
والالتينية، ثم �صافرت اإىل الوليات املتحدة لتدر�س اللغة 
والأدب بالإجنليزية، وحت�صل على درجة املاج�صتري يف 
اآداب  اإىل  اإ�صافة  املقارن من جامعة و�صكن�صون،  الأدب 

اللغة العربية التي ح�صلت على الإجازة فيها.
وعملت بعد ذلك اأ�صتاذا م�صاعدا يف كلية الرتبية بجامعة 
املتحدة  الوليات  اإىل  عادت  اأن  لبثت  وما  الب�صرة؛ 
اجلامعة  اأوفدتها  التي  البعثة  يف  الدكتوراه،  لدرا�صة 
العراقية، وهناك اطلعت على الأدب الفرن�صي وال�صيني 

والأملاين والهندي.

الأول  ديوانها  ن�صر  مع  كانت  ال�صعر،  مع  نازك  بداية 
“عا�صقة الليل” عام 1947، الذي كانت ت�صود ق�صائده 
الديوان  عبود  مارون  ال�صاعر  وو�صف  العميق،  احلزن 
اإل  “فكيفما اجتهنا يف ديوان عا�صقة الليل ل نقع  بقوله 
تفجًعا  واأحياًنا  وبكاًء،  اأنيًنا  اإل  ن�صمع  ول  ماأمت،  على 
ال�صعر  يف  ق�صيدة  اأول  نظمت  اأعقابه  ويف  وعويال”؛ 
احلر بعنوان “الكولريا”، والتي و�صفتها باأنها “�صتغري 
“�صظايا  بديوان  واأعقبتها  العربي”،  ال�صعر  خريطة 
عارمة،  �صجة  حوله  ثارت  الذي   ،1949 عام  ورماد” 
وتناف�صت بعد ذلك مع ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب حول 
اأ�صبقية كتابة ال�صعر احلر، وهي احلركة التي و�صفتها 
“خرجت من العراق لتغمر الوطن  نازك فيما بعد باأنها 

العربي كله”.
ال�صعر  هي  عديدة  اأدبية  مواهب  بني  نازك  جمعت 
الدواوين  من  عدًدا  واأ�صدرت  النقد،  ونقد  والنقد، 
و  املوجة”،  “قرارة  مثل  والأدبية  النقدية  والدرا�صات 
“�صجرة القمر”، وجمعت دواوينها يف جملدين �صخمني 
منها  نقدية  درا�صات  واأ�صدرت  بريوت؛  يف  ن�صرهما  مت 
الفكري،  والغزو  الأدب  املعا�صر،  ال�صعر  “ق�صايا 
و�صيكولوجيا  طه،  حممود  على  �صعر  يف  حما�صرات 
ال�صعر”؛ وكانت ق�صيدة “اأنا وحدي” هي اآخر الق�صائد 

التي ن�صرتها، وهي الق�صيدة التي رثت بها زوجها.
الأدبية  العديد من اجلوائز  على  املالئكة  نازك  ح�صلت 
وجائزة   ،1992 عام  العراقي  الإبداع  جائزة  منها 
ا�صتقرارها  بعد  وذلك   ،1996 عام  لل�صعر  البابطني 
دار  اأقامت  كما  الأوىل،  اخلليج  حرب  عقب  بالقاهرة 

الأوبرا امل�صرية يف عام 1999 احتفال لتكرميها 
مبنا�صبة مرور ن�صف قرن على انطالقة ال�صعر 
ت�صتطع  مل  والذي  العربي،  الوطن  يف  احلر 
بالقاهرة  وتوفيت  املر�س؛  ب�صبب  ح�صوره 

عام 2007 عن ُعمر ناهز الرابعة والثمانني.

نازك المالئكة.. شجرة القمر
اعتذار لم يبدأ بعد

عصام كاظم جري

باعتذار شديد
سأضطر لتدريب االقنعة

إلنصاف املتحمسني
للعبة االدوار .

غير محتشمِة
ووسيمِة جدا يد الشيطان .

خلسًة…
أُعلن ابتهاالتي الضائعة

كسائر األطفال.
الرقص ..

مع النجوم
هو ان أضع يدّي

على خصرك
متشابهة كثيرا
اضواء الشواطئ

كالقمر .
لن تظل كذلك طويال

وال تفزعوا
اآلمال – وحدها –

ستتولى امر
اخملاوف .

لسَت بحاجِة
ان يراك احد

ولم يفت األوان بعد
اجلفاف واعظ

لم يقترف ايَّ ذنبِ
والشر

دلو
ملء الشاشة بالصور.

د. علي حسين يوسف

ُر�ِصَم  الذي  ال�صيا�صيَّ  امل�صهَد  اأنَّ  يبدو 
تفكري  على  انعك�َس   ،2003 بعَد  للعراِق 
فاملحا�ص�صُة   ، و�صلوكّياتهم  الأغلبّية 
موؤخرًا  بها  العراق  ابُتِليَّ  اّلتي  ــ  مثال  ــ 
ال�صيا�صّيِة  الإدارِة  مالمَح  حددْت  واّلتي 
ميكن  ل  اأحاديٍّ  بطابٍع  وو�صمتُه  للبلِد 
اأْن  ال�صعب  من  باَت  حّتى  غريه،  ت�صوُر 
بعيدا  وظيفّيا  اأو  ادارّيا  مركزا  نت�صور 
املحا�ص�صّي،  التق�صيم  مو�صوعة  عن 
ــ اإىل  حتولت ــ وهذا الأخطر من كلِّ ذلك 
ر  ثقافة ميار�صها ال�صيا�صّي �صلوكّيا، وينظِّ
لها املثقفون يف اأغلب ما يكتبون، اإىل احلّد 
قائمة  ترتب عليه ممار�صات عقلّية  الذي 
على ظنِّ ال�صوء يف الآخر، مما وّلد ثقافة 
اأخرى هي ثقافة التهامات، فما اأْن يتكّلم 

حتى  بال�صيا�صة  يتعلق  بكالٍم  �صخ�ٌس 
التهَم  له  ليكيَل  اآخر  �صخ�س  لُه  ينربي 
مت�صّد  ي�صلم  اأْن  النادر  فمن  اجلاهزَة، 
العمالة  من  عندنا  ال�صيا�صة  ملو�صوعات 
اأو  لأمريكا  اأو  لل�صعودية  اأو  لإيران 

النتماء حلزب البعث، اأو جلهات اأخر.
اإىل  حتولت  التهم  تلك  اإّن  حقاً  والالفت 
مبوجبها  يقا�س  التي  املعايري  ُي�صبه  ما 
للطابع  تام  تغييب  ظل  يف  للوطن  الولء 
ومازال  لها  د  مهَّ الذي  الأيديولوجي 
يغذيها بن�صغ الثنائيات ال�صدية ومنطقها 
اأنك  يعني  �صيعيا  تكون  فاأن  ال�صارم، 
فاأنت  كرديا  تكون  واأن  لل�صني،  مغاير 
مغاير للعربي، واإن اأعجبت باإيران فاأنت 
ال�صعودية  مدحت  واإن  �صفوي،  عجمي 
فاأنت �صلفي وهابي... الخ.. ومما يوؤ�صف 
اأخذت  ال�صدية  الثنائيات  تلك  اأنَّ  له 
ال�صلبّية،  املغايرة  تثبيت  باجتاه  تتطور 

 ، املحا�ص�صة  بزوال  ناأمل  كّنا  اأْن  فبعد 
وبعالقات متكافئة �صمن روؤية وطنية مع 
ــ  اأي�صا  ــ  دول اجلوار كافة، وكّنا نطمح 
بدولة يتباهى ال�صيعي وال�صني والكردي 
وجوده  من  بد  ل  جزء  باأّنه  والعربي 
اليوم  اأ�صبحنا  العراقّية  الوحدة  لإغناء 
نعمق الفجوة بيننا، فال�صيا�صّي العراقّي 
اإّل الدفاع عن الربجمة الفئوية  ل همَّ له 
م�صبقا  امل�صممة  الطائفية  اأو  العرقية  اأو 
والتي كانت �صببا يف �صعوده ملن�صبِه، اأّما 
املثقف فقد هالُه ما ح�صَل فانكفاأ من�صغاًل 
الطبقات  عن  يدافع  راح  اأو  بوجوديته، 
اأو  دائما،  مقبول  خيارا  بو�صفه  الفقرية 
نك�س  اأو  فو�صوياً،  �صاخطاً  ناقما  اأ�صبح 
مهاده  كانت  اأيديولوجية  اإىل  عقبيه  على 

املعريف.
تتمثل  املدنيَّة  الدولة  اإّن  القول  وميكن 
املن�صودة  اجلماهريّية  الثقافة  �صيوع  يف 

حاكمة،  موؤ�ص�صات  يف  تتمثل  اأن  قبل 
املدنيَّة ل ميكن  ثقافة  اأن  الرغم من  على 
تعميمها اإّل عن طريق موؤ�ص�صات خمتارٍة 
دولة  بناء  يتم  كيف  لكْن  فائقٍة..  بعنايٍة 
قيم  على  متمر�س  غري  جمتمع  يف  مدنيَّة 
عاتق  على  ؟  بها  العهد  حديث  املدنّية، 
املوؤ�ص�صة  ت�صكيل  م�صوؤولية  تقع  َمْن 
النواة ليتم النطالق يف حتقيق م�صروع 
الدولة املدنّية ؟ من اأين نبداأ ومتى ؟ هل 
اأْن  لنا  وكيف  ؟  املنا�صب  الوقت  ننتظر 
املنا�صبني لتحقيق  الوقت واملكان  نعرف 

م�صروع الدولة املدنّية؟
ميكن  املتقدمة  الأ�صئلة  عن  ولالإجابة 
اإّنه ل ميكن بناء موؤ�ص�صات تكفل  القول: 
تكون  اأْن  دون  املدنيَّة  الدولة  حتقيق 
بالبيئة  ونق�صد  �صاحلة،  بيئة  هناك 
ممكن  وعيٍّ  حالة  يف  املجتمع  ال�صاحلة 
معها التفكري يف الدولة املدنّية، وهنا ياأتي 

دور احلكومة بو�صفها اجلهة التي متتلك 
حتقيق  يف  والقانونية  ة  املاديَّ ال�صلطة 
ذلك عن طريق خطوات مدرو�صة بعناية 
ومتطلباته،  املجتمع  طبيعة  وبح�صب 
يف  التفكري  عليها  يجب  �صيء  كلِّ  فقبل 
ت�صريعات  ب�صن  الأميَّة  على  الق�صاء 
الأمّية  وحمو  الإلزامي،  التعليم 
البعيدة  املو�صوعيَّة  الثقافة  ون�صر 
طريق  عن  الأخرى  النتماءات  عن 
العمل على  ثمَّ  و�صائل العالم، ومن 
حتقيق الرفاه الجتماعي عن طريق 
من  �صكل  باأيِّ  البطالة  على  الق�صاء 
الأ�صكال والعمل على اإقامة م�صاريع 
التكافل الجتماعي، وبعد اأن ت�صمن 
اجلماهرييِّ  الوعي  حترك  احلكومة 
اقامة  نحو  تتجه  الأح�صن  نحو 
الوطنيَّة  ال�صبغة  ذات  املوؤ�ص�صات 

التي تكفل قيام دولة مدنّية.

الثقافة في العراق المعاصر وأثر السياسة فيها

 

ليديا ديفز
ترجمة: �صادق زورة

الرواية الرديئة
 – رحلتي  يف  معي  اأخذتها  التي  عبة  ال�صّ املمّلة،  الرواية  هذه 
اأحاول اأن اقراأها. عدت اإليها مرارا، وكّل مّرة اأجزع منها، وكّلما 
اأقراأ املزيد ت�صوء يف عيني اأكرث، حتى انها وبعد كّل هذا �صارت 

كمثل �صديق قدمي... �صديقي القدمي رواية رديئة.
****

الطفلة
تنحني على طفلتها... ل ت�صتطيع تركها... الطفلة ممدة ب�صكون 
ال�صورة  رمبا  للطفلة،  �صورة  تلتقط  اأن  تريد  الطاولة..  على 
الخرية. يف حياتها، كان ل ميكنها التوقف عن احلركة من اأجل 
�صورة.... حُتّدث الأم نف�صها، »�صاآتي بالكامريا«، وكاأّنها تقول 

لطفلتها: "ل تتحركي".

قصتان قصيرتان

ناهض الخياط

اهتمام  مثار  الدارمي  �صعر  ظّل 
الباحثني يف ال�صعر ال�صعبي العراقي، 
واأ�صباب   ، انطالقته  مكان  ملعرفة 
ت�صميته.. وقد �صارك ال�صاعر ال�صعبي ) 
حامد اكعيد اجلبوري ( بهذا الهتمام 
مبقالة له قال فيها: ) الدارمي اأو غزل 
ال�صعر  يف  املحببة  الألوان  من  البنات 
ال�صعبي العراقي.. ووزنه )املجتث(: 
اأو   .. م�صتفعالتن  فعالن  م�صتفعلن 

تاأتي م�صتفعالتان بدل م�صتفعالتن .
اإن  يزعمون:  وكما  الدارمي،  و�صمي 
اأول من قاله �صابة من ) بني دارم ( ، 
وهم بطن من بطون ) متيم (.. فُن�ِصب 

ا�صم ال�صعر الدارمي لهم .
ويورد اجلبوري راأي الدكتور ) ها�صم 
الدارمي  �صعر  اإن   (  : فيه   ) العقابي 
وِجد له جذر بلقى رُقم طينية يف طلول 

مدينة ) بابل ( التاريخية .
وي�صري اجلبوري، اأي�صا ، اإىل الباحث 
هذا  يف   ) باقر  طه   ( احللي  الآثاري 
الأمر، وعثوره يف ال�صعر البابلي على 
ما يحاكي وزن ال�صعر الدارمي عندنا .

الدارمي  اأن  واأجد   : اجلبوري  ويقول 

الوم�صة  �صعر  عليه  نطلق  اأن  ي�صح 
التي �صاعت كثريا هذه الأيام . (

نظمه  من  اجلبوري(  )ال�صاعر  ومّثَل 
امنوذجا لهذا ال�صعر :

�صند�س زهر ليمون لو يا�صمينه
النحل ما ينالم من مير بينه

من  للدارمي  اأخرى  مناذج  وذكر 
ال�صائع يف تراث غنائنا ، ومنها :

مم�صه  من  هواي  اعله  ا�صرت  ربي 
الغروب

زغري واخاف عليه ما �صاحك دروب
ال�صاعر  مقالة  على  اطالعي  وبعد 
وما   ،) اجلبوري  حامد   ( ال�صعبي 
ال�صعر  الآراء حول ت�صمية  طرحه من 
الباحثني  اأن  وجدُت  عندنا،  الدارمي 
لهذا  واحدا  مثال  لنا  يقدموا  مل   ، فيه 
وببنيته  بلغته  ال�صعر  من  النوع 
�صعراء  لنا من  ما جاء  به يف  اخلا�صة 
 ( ال�صاعر  اأولهم  ويف  اآنذاك،   ) دارم   (
لنا  يرتك  مل  الذي   ) الدارمي  م�صكني 

غري ال�صعر العمودي الف�صيح .
عن  البحث  يف  اأنف�صهم  يكّلفوا  مل  كما 
التي   ) دارم   ( لكلمة  الدليل  املعنى 

ن�صبوا هذا النمط ال�صعري لها !
 ) الو�صيط  املعجم   ( فتَح  وحني 
يحقق  ما  فيها  وجدت  يل،  �صفحاته 

و)   ) َدَرَم   ( معنى  يف  فراأيت  غايتي 
يف  ال�صبب  لنا  يو�صح  ما  معا   ) دارم 
 .. عندنا  الغنائي  البيت  هذا  ت�صمية 

وقد وردتا فيه كما ياأتي :
1 : ) َدَرَمِت الأرنُب والفاأرُة والقنفذ .. 
َدْرما وَدَرمانا : قاربِت اخلطَو يف عَجلة 
. وُيقال .. َدِرَم ال�صبُي وال�صيُخ : م�صى 

ِم�صية الأرنب والقنفذ ونحوهما .
2 : ) الدارم ( : �صجر �صبيه بالغ�صى 

ت�صتاك الن�صاء به ، فُيحّمُر لثاتهن
حتمريا  �صديدا  ( .

اخلطو  تقاُرُب   : لها  الأول  املعنى  يف 
يف عَجلة كتفعيلة ) وزن املجتث ( : ) 

م�صتفعلن فْعالن م�صتفعالتن ( .
لفم  )�صواك   : الثاين  املعنى  ويف 

الن�صاء(.
وهنا تاأخذنا كلمة ) الدارم ( اإىل كلمة 
الديرم ( ، وهي لفظة �صعبية ٌتطلق   (

الغ�صا،  كق�صور  نباتية  ق�صور  على 
من  الن�صاء  ت�صتعملها  داكنة،  بحمرة 
�صفاههن،  لتحمري   ، �صابقة  اأجيال 
الدارمي  ال�صعر  كما  بهن  خا�س  وهو 

بخ�صو�صيته للعا�صقات !
ويف هاتني الكلمتني نرى كيف تعا�صدت 
النمط  هذا  ت�صمية  على  معا  الدللتان 
بت�صميته  ومعانيه،  ببنيته  املائز 

)ب�صعر الدارمي( اأو )غزل البنات(.

شعر الدارمي .. بين ما قيل عنه وما ُيقال

عبد اللطيف الجبوري
هيكل،  ح�صني  ملحمد  رواية  هي  "َزْيَنب"، 
عام  ُن�صرت  حديثة،  م�صرية  رواية  اأول  وتعد 
العربية  باللغة  الكامل  عنوانها  كان   .1913
ت�صّور  ريفية"..  واأخالق  مناظر  "زينب: 
ويتناول  امل�صري  الريف  يف  احلياة  الرواية 
العالقات الزوجية والرومان�صية التقليدية بني 
القطن  عمال  بني  والتفاعالت  واملراأة  الرجل 
مهماً  حدثاً  الرواية  تعد  املزارع..  واأ�صحاب 
رواية  اأول  كانت  حيث  امل�صري،  الأدب  يف 
تام،  بو�صٍف  املعا�صرة  امل�صرية  البيئة  ُتربز 
امل�صرية،  باللهجة  حواراتها  رواية  واأول 
الكتابة باللغة العربية  التي ا�صتعي�س بها عن 
ل�صاحب  ابناً  هيكل  كان  الر�صمية..  القيا�صية 

فرن�صا،  يف  طوياًل  وقتاً  وق�صى  ريفية،  اأرا�ٍس 
ليكون حمامياً، ويف  يدر�س احلقوق  كان  حيث 
»زينب«  رواية  كتب  حياته  من  املرحلة  هذه 
اختار  الأوىل،  الطبعة  يف   .1911 عام  وذلك 
وهو  م�صتعار  با�صٍم  بنف�صه  التعريف  الكاتب 
هذا  اأن  ذلك  �صبب  يكون  وقد  »فالح م�صري«، 
النوع من الكتابات يفتقد اإىل الهيبة ال�صخ�صية.
الرواية  )ت�صري   : عنها  الوزان  موؤمن  كتب 
عادية  لتبدو  واحد،  ومكان  واحد  زمني  بخط 
اإبداعية  لفتة  اأو  ميزة  ل  والإطار  املظهر 
حتى  ال�صخ�صيات  بني  املحاورات  وتقل 
يغرقون  الذي  الوقت  يف  معدودة،  تكون  تكاد 
ونف�صية  فكرية  و�صراعات  مونولوجات  يف 
هي  احلبكة  وتكاد  بهم،  تع�صف  وعاطفية 

تغييب  يتم  بينما  مفقودة  تكون  تكاد  الأخرى 
ت�صاعد  نتيجة  ول  عبثية  ب�صورة  �صخ�صيات 
ن�صق الأحداث كما هو احلال يف اإر�صال اإبراهيم 

اإىل ال�صودان اأداًء للخدمة الع�صكرية.
 يحاول املوؤلف اأن يربز �صوته يف التعليق على 
ما  وعر�س  ل�صخو�صه،  يجري  ما  اأو  الأحداث 
ال�صرد  �صيد  نف�صه  ليبقي  نفو�صهم  يف  يجول 
اأ�صواتهم  يف  �صوته  اإذابة  وحماولة  والعر�س 
فال ُيعطي النطباع بتفردهم بالقول والت�صرف 
والختيار.. يعتمد الكاتب يف �صرده على الكثري 
وال�صتعارات،  والت�صبيهات  الو�صف  من 
ر�صم  يف  ومكوناتها  الطبيعة  عن�صر  واإدخال 
يقع  لكنه  فيها،  ُيدرج �صخو�صه  التي  ال�صورة 
التو�صيف  الإ�صهاب والإن�صاء يف  الكثري من  يف 

لتتكون �صورة مليئة بالتفا�صيل الدقيقة والتي 
اأقل  ب�صورة  معها  تعامل  اأو  عنها  تغا�صى  اإن 
مع  وتنا�صبا  خفة  اأكرث  مبظهر  لظهرت  كثافة 
يف  القارئ  ي�صيع  اأن  بدل  امل�صرود  احلدث 
املعاين،  وقوية  العبارات  مركبة  �صعرية  لغة 
يف  متما�صكا  ويبقى  احلدث  اإىل  ين�صد  اأن  بدل 
تعرقل  دون معوقات  بنائه  ذهنه ومرتابطا يف 
ان�صياب فهم احلدث دون تاأخر وتركيز يف اأمور 

اأخرى اأو خروج عن الن�س.(
على  الرواية  توؤثر  اأن  هيكل  خ�صية  وكانت 
يتقبل  املهنية والجتماعية يف حقبة ل  مكانته 
�صليل  يكون  اأن  اأي�صا،  النخبة  ول  املجتمع، 
ق�ص�س  اأو  روايات  كاتب  اأر�صتقراطية  عائلة 
يف وقت مل تكن الذائقة قد ا�صتوعبت بعد فكرة 

الرواية كفعل اإبداعي يوازي مكانة ال�صعر، فما 
بالك اأن تت�صمن ق�صة حب تظهر »�صادمة« من 

خالل ا�صم اأنثوي هو »زينب« .
»مناظر  الفرعي  العنوان  خالل  ومن  ولذلك 
وقع  من  يخفف  اأن  هيكل  حاول  واأخالق« 
روايته  على  خمتلفا  طابعا  لي�صبغ  العنوان 
حتفل  -التي  الطبيعة  يف  حديث  وكاأنها  فتبدو 
بها الرواية – والأخالق الريفية يف م�صر، وقد 
الطبيعة  هذه  واإىل  م�صر  »اإىل  الرواية  اأهدى 

املت�صابهة اللذيذة«.
بعد  اأنه  اإىل  الرواية،  مقدمة  يف  وي�صريهيكل، 
نحو 15 عاما جتراأ على كتابة ا�صمه ال�صريح 
على غالفها، واأنه كان يخ�صى اأن »جتني �صفة 
حيث  املحامي«،  ا�صم  على  الق�ص�صي  الكاتب 

نال  التي  وباري�س  �صوي�صرا  بني  روايته  كتب 
ال�صيا�صي  القت�صاد  يف  الدكتوراه  درجة  منها 

عام 1912.
الرواية  حقل  يف  موؤ�ص�صا  عمال  تعد  والرواية 
عمل  اأول  كونها  على  الختالف  رغم  العربية، 
اآخرها  الطبعات  ع�صرات  منها  �صدرت  روائي 
قبل اأيام عن الدار امل�صرية اللبنانية بالقاهرة 
طبع  تعيد  التي  »كال�صيكيات«  �صل�صلة  �صمن 

عيون الأدب والفكر العربي.
مل  الذي  العمل  وكاأنها  »زينب«  ظلت 
عدم  من  الرغم  على  غريه  هيكل  يكتب 
�صنة  اإل  عليها  ا�صمه  و�صع  على  جراأته 
اأكرث  البيئة  اأ�صبحت  اأن  بعد   ،  1929

ا�صتعدادا ن�صبيا لتقبل مثل هذا العمل .

رواية "زينب" .. بداية الرواية العربية
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تو�صية  تناوله..  قبل  جيدا  الطعام  اغ�صل 
ت�صمعها دوما من الأمهات واخلرباء وخمتلف 
املوؤ�ص�صات ال�صحية، لكن ما ل يعلمه البع�ض 
اأن �صطف بع�ض الأطعمة باملاء قد يكون خطرا 

على ال�صحة اأو قاتال.
"كليفالند  موؤ�ص�صة  عن  "نوفو�صتي"  ونقلت 
حول  تقريرا  املتخ�ص�صة  ال�صحية  كلينك" 
الأطعمة  بع�ض  غ�صل  يكون  اأن  ميكن  كيف 
املوؤ�ص�صة  وقدمت  لل�صحة..  مدمرا  اأو  قاتال 
و�صفته  ما  وقوع  قبل  تو�صيات   8 ال�صحية 

بـ"املحظور"، وهي:
1- ل ت�صطف اللحم قبل الطهي:

غ�صل  عليك  يجب  اأنه  النا�ض  من  الكثري  يعتقد 
اأو �صطف الدواجن النيئة اأو اللحم البقري اأو 
اأو حلم العجل قبل الطهي، ولكن  ال�صاأن  حلم 
اأي  قتل  �صيتم  الواقع..  يف  �صرورًيا  لي�ض  هذا 
بكترييا قد تكون موجودة اأثناء عملية الطهي.

اأن  ميكن  الطهي  قبل  اللحم  �صطف  الواقع،  يف 
ي�صر اأكرث مما ينفع، فعند �صطف اللحم النيء، 
يف  اأخرى  عنا�صر  على  البكترييا  ن�صر  ميكن 
والأواين  الأطعمة  اإىل  وانت�صارها  مطبخك 
عليها  يطلق  ما  وهذا  الأخرى،  والأ�صطح 

اخلرباء ا�صم "التلوث املتبادل".

2- ل ت�صطف البي�ض:
غ�صل  يتم  البي�ض،  على  نف�صه  ال�صيء  ينطبق 
واأثناء  جتاريا،  بيعه  عملية  اأثناء  البي�ض 
معاجلة  اأية  اأن  كما  الطهي،  اأو  ال�صلق  عملية 
اأخرى، مثل الغ�صيل اأو ال�صطف، تزيد فقط من 
تلك  اإذا ت�صببت  العدوى، خا�صة  انتقال  خطر 

العملية يف ت�صقق ق�صرة البي�ض.
3- قم بغ�صل املنتجات:

اأو  اخل�صروات  تناول  اأو  طهي  قبل  ولكن 
بغ�صلها..  تقوم  اأن  ينبغي  الطازجة  الفواكه 
ينبغي  اأنه  اخلرباء  يوؤكد  الغ�صل  طريق  وعن 
اأي  لإزالة  البارد  اجلاري  املاء  حتت  غ�صلها 
العن�صر  كان  اإذا  عالقة...  بكترييا  اأو  اأو�صاخ 
على  تراه  مثلما  �صلب،  �صطح  على  يحتوي 
التفاح اأو البطاط�ض، فال باأ�ض من فرك ال�صطح 

بفر�صاة.
باملنظفات  اأو اخل�صار  الفاكهة  ولكن ل تغ�صل 
اآمنة  لي�صت  املنتجات  هذه  ال�صابون،  اأو 
بك  ينتهي  قد  لأنه  الأطعمة  على  لال�صتخدام 

الأمر اإىل تناول تلك املنظفات ال�صامة.
عند حت�صري الفواكه واخل�صروات، اقطع اأي 
املناطق  هي  هذه  لأن  كدمات  اأو  تالفة  مناطق 
التي ميكن اأن تزدهر فيها البكترييا... قم بتربيد 

اأو  ال�صلطة  )مثل  الفور  على  طازجة  قطع  اأي 
الفاكهة( لأغرا�ض اجلودة وال�صالمة.

حماولة  يف  املالح  املاء  يف  اللحوم  تنقع  ل   -4
لإزالة البكترييا:

ل ُين�صح بذلك لأنه ل يفعل اأي �صيء حًقا! اإذا 
�صبب  )لأي  املالح  املاء  يف  اللحم  نقع  اخرتت 
التلوث  لتجنب  تدابري  فاتخذ  الأ�صباب(،  من 
املتبادل، وتاأكد من نقع اللحم اأثناء بقاء اللحم 

يف الثالجة.
بعد  املتبادل  التلوث  ملنع  يديك  اغ�صل   -5

التعامل مع اللحوم النيئة:
النيئة  اللحوم  مع  التعامل  بعد  اليدين  غ�صل 
لأن  مطلقة،  �صرورة  عبواتها  اأو  الدواجن  اأو 
ي�صبح  اأن  ميكن  ذلك  بعد  تلم�صه  �صيء  اأي 
عن  متر�ض  اأن  ميكن  اأخرى،  وبعبارة  ملوًثا. 
طريق التقاط قطعة من الفاكهة، وتناولها بعد 

التعامل مع اللحوم النيئة اأو الدواجن.

6- تعقيم الأ�صطح:
باملاء  م�صادة  واأحوا�ض  اأ�صطح  بغ�صل  قم 
من  املتبادل  التلوث  ملنع  وال�صابون  ال�صاخن 

اللحوم النيئة اأو بقايا الدواجن.
من  مبزيج  التعقيم  ميكنك  احلماية،  من  ملزيد 

من  كبرية  )ملعقة  واملاء  )الكلور(  املبي�ض 
لكل جالون  املعطر  ال�صائل غري  الكلور  مبي�ض 

من املاء(.
7- تخل�ض من عبوات اللحوم:

اللحوم  من  التغليف  مواد  تت�صبب  اأن  ميكن 
اللحوم  �صواين  مثل  الدواجن،  اأو  النيئة 
حدوث  يف  البال�صتيكية،  الأغلفة  اأو  الرغوية 
التلوث املتبادل، لذا ل جتب اإعادة ا�صتخدامها 
يجب  الأخرى...  الغذائية  املواد  يف  اأبًدا 
والتغليف  التعبئة  ومواد  هذه  من  التخل�ض 
علب  مثل  منها،  التخل�ض  ميكن  التي  الأخرى 

البي�ض.
8- ل تعيد ا�صتخدام اأواين طهي مت ا�صتخدامها 

يف اللحوم النيئة:
ملعقة  ت�صتخدم  كنت  اإذا  املثال،  �صبيل  على 
ال�صواية،  على  نيئة  همربغر  قطعة  لو�صع 
اإعادة  قبل  ال�صاخن  باملاء  امللعقة  اغ�صل 
طبق  على  اح�صل  الطهي..  اأثناء  ا�صتخدامها 
املطبوخ  الطعام  يكون  عندما  جديد  تقدمي 
جاهًزا للتذوق اإذا كان اللحم النيء 
حافظ  اأي�ًصا،  التقدمي..  طبق  على 
على و�صع األواح التقطيع بعيًدا عن 

اأية منطقة حت�صري حلوم نيئة.

متى يكون غسل هذه األطعمة بالماء قاتال؟

ميكن اأن يكون للقلق ال�صديد ب�صاأن امل�صتقبل اأو الرتكيز 
على م�صاكلك، نتائج خطرية على �صحتك يف امل�صتقبل، 

وفقا لدرا�صة جديدة من كلية لندن اجلامعية.
ووجدت الدرا�صة، التي �صملت م�صح الدماغ ومراقبة 
التفكري  بني  رابطا  �صخ�صا،   360 على  ال�صلوك 
ال�صلبي والتدهور املعريف، بالإ�صافة اإىل زيادة كميات 

الربوتينني املرتبطني مبر�ض الزهامير.
الطبيبة  مار�صانت،  ناتايل  الدرا�صة،  كاتبة  وقالت 
العقلية  ال�صحة  ق�صم  يف  الباحثني  وكبرية  النف�صية 
يف كلية لندن اجلامعية ”: “اإن الفهم الأف�صل ملخاطر 
العالجية...  التدخالت  لتح�صني  حيوي  اأمر  اخلرف 
لأهمية  الدعم  من  املزيد  تقدم  الدرا�صة  هذه  ونتائج 
عند  العتبار  يف  اأخذها  يجب  التي  العقلية  ال�صحة 

فح�ض اخلرف”.
الدماغ  فحو�صات  حاليا  الأطباء  وي�صتخدم 
املعرفية لختبار اخلرف، ولكن فح�ض  والفحو�صات 
م�صاكل ال�صحة العقلية قد يكون جزءا من العالجات 
الأوىل.  املراحل  يف  للمر�صى  امل�صتقبلية  ال�صريرية 
وارتبط التفكري املتوا�صل ببع�ض املو�صوعات برتاكم 

الربوتني يف الدماغ.
وملدة عامني، مت تتبع 360 م�صاركا، جميعهم فوق �صن 
55، بحثا عن �صلوكيات التفكري ال�صلبي، ومعظمهم من 
�صلوكيات  و�صملت  الإناث.  من  منهم  و%73  البي�ض، 
امل�صتقبل  ب�صاأن  امل�صتمر  القلق  تلك،  ال�صلبي،  التفكري 
وقام  عواطفهم.  اأو  م�صاكلهم  ب�صاأن  امل�صتمر  والتفكري 
الكتئاب  اأعرا�ض  حول  ا�صتبيانات  مبلء  امل�صاركون 
هذه  و�صملت  املعرفية،  وظائفهم  تقييم  ومت  والقلق، 

الوظائف الذاكرة واللغة ومدى النتباه.

 )113( امل�صاركني  ثلث  من  بقليل  اأكرث  وخ�صع 
الدماغ،  يف  البوزيرتون  باإ�صدار  املقطعي  للت�صوير 
الذي ك�صف عن روا�صب بروتينات تاو وبيتا اأميلويد، 
وهي عالمات حتذيرية يبحث عنها الأطباء لكت�صاف 

مر�ض الزهامير يف مراحله املبكرة.
اأمناط  لديهم  الذين  الأ�صخا�ض  اأن  الباحثون  ووجد 
لرتاكم  عر�صة  اأكرث  كانوا  تكرارا  اأكرث  �صلبية  تفكري 
اأنف�صهم  الأ�صخا�ض  وهوؤلء  اأدمغتهم،  يف  الربوتينات 

لديهم اأي�صا معدلت اأعلى للتدهور املعريف.
املعروفة  اخلطر  عوامل  من  والقلق  الكتئاب  ويعد 
ل�صرح  ت�صعى  الدرا�صة  هذه  لكن  الزهامير،  ملر�ض 

الأ�صباب الكامنة وراء ذلك.

التي  ال�صلبية  الطرق  فح�ض  اأن  اإىل  الباحثون  وي�صري 
يفكر بها امل�صابون بالكتئاب والقلق، والآثار طويلة 
املدى التي قد يكون لها، قد يف�صر �صبب بقاء الكتئاب 

والقلق من عوامل اخلطر.
غايل  الدكتور  للدرا�صة،  امل�صارك  املوؤلف  واقرتح 
“ممار�صات  اأن  نورماندي:  كاين  جامعة  من  �صيالت، 
تعزيز  على  ت�صاعد  قد  التاأمل  مثل  العقلي  التدريب 
الإيجابية بينما تخفف من التنظيمات العقلية املرتبطة 

بال�صلبيات”.
لفهم  البحث  من  مزيد  اإىل  حاجة  وهناك 
النتيجة عاملية، خا�صة  كانت هذه  اإذا  ما 

بالن�صبة للمجموعات العرقية الأخرى.

التفكير بسلبية يؤدي إلى 
مرض ال عالج له!

الأوعية  لطب  الأملانية  اجلمعية  حذرت 
ب�صبب  طويلة  ملدة  اجللو�ض  اأن  من  الدموية 
فريو�ض  تف�صي  فرتة  خالل  املنزل،  من  العمل 

كورونا، يرفع خطر الإ�صابة بجلطة ال�صاق.
طويلة  ملدة  اجللو�ض  اأن  اجلمعية  واأو�صحت 
ثم  ومن  ال�صيقان،  يف  الدم  تكد�ض  اإىل  يوؤدي 
لالإ�صابة  الطريق  ميهد  ما  الأوعية،  ان�صداد 
بجلطة ال�صاق، والتي تتمثل اأعرا�صها يف تورم 
لون  وحتول  بها،  باآلم  وال�صعور  ال�صيقان 

اجللد اإىل اللون الأزرق.
لدى  ال�صاق  بجلطة  الإ�صابة  خطر  ويرتفع 

الأ�صخا�ض الذين يعانون من البدانة اأو دوايل 
الأ�صخا�ض  وكذلك  القلب،  ق�صور  اأو  ال�صاقني 

الذين اأ�صيبوا من قبل بجلطة ال�صاق.
الدورة  تن�صيط  ينبغي  اخلطر،  هذا  ولتجنب 
الأن�صطة  دمج  خالل  من  ال�صاقني  يف  الدموية 
ك�صعود  اليومية،  احلياة  خالل  احلركية 
وممار�صة  امل�صعد،  ا�صتخدام  من  بدًل  الدرج 
ميكن  كما  البدنية،  اللياقة  متارين 
مل  واإذا  ال�صاغطة..  ارتداء اجلوارب 
تفلح هذه التدابري يف تخفيف املتاعب، 

فيجب حينئذ زيارة الطبيب.

الجلوس لمدة طويلة 
يهددك بجلطة الساق

عاًما،   88 العمر  من  البالغ  اأفتغي�ض،  نيك  قام، 
با�صتئجار رافعة للتكلم مع زوجته التي تعي�ض 

يف دار رعاية للم�صنني.
وكان  عاما،   61 الزوجني  زواج  على  مر  وقد 
العام  رعاية،  دار  اإىل  النتقال  الزوجة  على 
املا�صي، ومنذ ذلك احلني كان نيك يزورها كل 

يوم، قبل فر�ض احلجر ال�صحي.
من  نيك،  الرعاية،  دار  يف  امل�صوؤولون  ومنع 
زيارة زوجته ب�صبب تف�صي فريو�ض “كورونا”، 
لتقليل احتمالية الإ�صابة داخل الدار، بح�صب 

ما نقلته �صحيفة “نيويورك بو�صت”.
زوجته  يفتقد  الرجل  اأن  نيك  اأقارب  ولحظ 
كثرًيا، وبالتايل �صاأل ابنه كري�ض بع�ض اأ�صدقائه 
على “في�ض بوك” ما اإذا كان باإمكان اأي �صخ�ض 
احلظ  وحل�صن  رافعة،  وا�صتعارة  م�صاعدته 
وافق زميله ال�صابق يف املدر�صة على امل�صاعدة، 
ثم ذهب اإىل دار الرعاية واتفق مع الإدارة على 

اللقاء اخلا�ض بني الزوجني.
نافذة زوجته،  اإىل  نيك  التايل، �صعد  اليوم  ويف 
ومل�ض  التحدث  من  متكنا  وهكذا 
“لقد  الرجل:  وقال  البع�ض.  بع�صهما 

تزوجنا منذ 61 عاًما، لكننا نحب بع�صنا 
متاًما كما لو اأننا تزوجنا للتو”.

عجوز يصعد على 
رافعة لرؤية زوجته

تناول  على  الكثريون  يحر�ض 
تعزيز  بهدف  والليمون  الزجنبيل 
عاملا  اأن  اإل  املناعية،  القدرات 
يف  الإفراط  رو�صيا حذر من خطورة 

تناولهما.
فالريي  الرو�صي،  املناعة  عامل  وقال 
ت�صريي�صيف: اإن الليمون والزجنبيل 
اللذين يعدهما الكثريون دواء لعالج 
يلحقا  اأن  ميكن  كورونا،  فريو�ض 

ال�صرر باملناعة.
ل�صحيفة  حديث  يف  اخلبري،  وقال 
الليمون  اإن  غازيتا”:  “رو�صي�صكايا 
املواد  جمموعة  من  والزجنبيل 
املناعة  منظومة  ن�صاط  حتفز  التي 
تاأثريها  على  والعتماد  اجل�صم،  يف 
ال�صحري، لي�ض �صوى نتيجة اأوهامنا 

اليومية ب�صاأن انتظار املعجزة.
مب�صاعدة  املناعة  “تعزيز  واأ�صاف 
حمفوف  اأمر  املحفزة  املواد 
هذه  فعل  رد  نتيجة  لأنه  باملخاطر، 
نق�ض  اأو  ا�صتنفاد  �صيتبعه  الإثارة 

املناعة الثانوي”.

وقال “اإذا اأثر حمفز ما يف هذا الوقت 
املناعة  منظومة  فاإن  اجل�صم،  يف 
حماية  على  قادرة  غري   ت�صبح  قد 
اجل�صم، وبالتايل مير�ض ال�صخ�ض”.

اأ�صعار  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
اإىل  ارتفعت  والزجنبيل  الليمون 
م�صتويات عالية، بعد اأن ن�صر البع�ض 
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  يف 
يف  فعاليتهما  عن  كاذبة  معلومات 

ال�صفاء من فريو�ض كورونا.

وكان وزير ال�صحة الرو�صي قد اأعلن 
اأن العالجات ال�صعبية، مثل ا�صتعمال 
اأو  الليمون  مع  وامل�صروبات  الثوم 
العامة  توؤثر على احلالة  الزجنبيل، 
ميكن  ل  ولكن  الإن�صان..  ملناعة 
امل�صادة  الأدوية  بفاعلية  مقارنتها 
“ل  مورا�صكو:  وقال  للفريو�صات، 
ول  الليمون  ول  الثوم  مقارنة  ميكن 
التي  الأدوية،  بفعالية  الزجنبيل 

هي كثرية يف ال�صوق املحلية”.

اإلفراط بالليمون والزنجبيل 
يأتي بنتائج عكسية
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 اأهمية التفرقة بني اجلرائم الوقتية 
واجلرائم امل�ستمرة:

 اأواًل : من الناحية املو�سوعية
القانون  تطبيق  حيث  من   -1
والزمان:  ال ي�سري القانون اجلديد 
ال�سابقة على  على اجلرائم الوقتية 
نفاذه اإذا كانت ا�سلح للمتهم ، بينما 

ي�سري علي اجلرائم امل�ستمرة.
من  القانون  تطبيق  حيث  من   -2
وقوع  مكان  يتحدد  املكان:  حيث 
قامت  مكان  بكل  امل�ستمرة  اجلرمية 
عك�س  على   ، اال�ستمرار  حالة  فيه 
فى  تتحقق  التي  الوقتية  اجلرمية 

مكان واحد. 
ثانياً : من الناحية االإجراءات

فى    : االخت�سا�س  حيث  من   -1
املحكمة  تخت�س  الوقتية،  اجلرمية 
اخت�سا�سها  دائرة  يف  وقعت  التي 
بنظر  تخت�س  بينما  اجلرمية، 
امل�ستمرة  اجلرمية  عن  اجلرائم 

يف  وقعت  التي  املحاكم  جميع 
دائرتها اجلرمية امل�ستمرة .

اجلرائم  تقدم  حيث  من   -2
تقادم  مدة  �سريان  يبداأ  اجلنائية:  
وقوع  يوم  من  اجلنائية  اجلرائم 
اجلرمية، و يف اجلرمية املوؤقتة يبداأ 
امل�ستمرة  ويف  ارتكابها،  وقت  من 

يبداأ من اليوم الثاين النتهائها.
املحكوم  ال�سيء  قوة  حيث  من   -3
به :  حتوز قوة ال�سيء املحكوم به، 
اجلرمية الوقتية املتتابعة للأفعال، 
بارتكاب  تقع  التي  اجلرمية  هي 
علي  للعتداء  متماثلة  اأغلبية  عدة 
اإجرامي  لغر�س  تنفيذًا  معني  حق 
 : اأواًل  ثلثة:  �سروط  ولها  واحد، 
متاثل االأفراد االإجرامي و تتابعها، 
اأفعاال  اجلرمية  هذه  وتفرت�س 
منها  كل  يعد  ومتتابعة  متماثلة 
جرمية فى ذاته، مثال ذلك، �سرب 
ال�سربات  من  عددا  عليه  املجني 

وحدة   : ثانياً  الوفاة..  اىل  وادى 
احلق املعتدي عليه : اأن تكون هذه 
االفعال قد اإعتدت على حق واحد.. 
االإجرامي:  الغر�س  وحدة  ثالثاً: 
وقعت  قد  االفعال  تتم  اأن  يلزم 
مبعنى  واحد،  اإجرامي  لغر�س 
بت�سميم  ارتكبت  االأفعال  هذه  كل 
واحد تنفيذًا خلطة اجرامية واحدة 
تعددت عنا�سرها وو�سائل تنفيذها. 

اأحكام اجلرمية املتتابعة للأفعال: 
قريبة من اجلرمية  تخ�سع الأحكام 
بالقواعد  يتعلق  فيما  امل�ستمرة، 
القانون  ي�سري   -  : املو�سوعية 
املتتابعة  اجلرمية  على  اال�سواأ 
االأفعال اإذا كان عمل به قبل ارتكاب 
يتعلق  فيما  االأفعال..  هذه  اآخر 
بالقواعد االإجرائية: ي�سري التقادم 
امل�سقط للدعوى اجلنائية من اليوم 
االآتي الآخر فعل داخل يف تكوين 

اجلرمية املتتابعة االأفعال.

الفرق بين الجريمتين الوقتية والمستمرة 
بوالية  هيو�سنت  جامعة  يف  باحثون  متكن 
مكيف،  ابتكار  من  االأمريكية  تك�سا�س 
جزئيات  »التقاط«  على  قادر  اإنه  يقولون 
الهواء،  يف  املتطايرة  كورونا  فايرو�س 

و«قتلها فورا«.
باحثون  الهواء،  مكيف  تطوير  يف  و�سارك 
من اجلامعة بقيادة مدير مركز املو�سلية 
جانب،  اإىل  رين،  زيفنغ  فيها،  الفائقة 
ل�سركة  النتفيذي  الرئي�س  حوراين،  منذر 
امل�ساريع  بتطوير  املعنية  »مدي�ستار« 
الطبية. ون�سرت تفا�سيل االبتكار اجلديد 
العلمية،  فيزيك�س«  توديه   « دورية  يف 
خمترب  يف  جتربة  الباحثون  واأجرى 
فايرو�سات  من  املئة  يف   99.8 اأن  اأظهرت 
بعد  قتلت،  الهواء  يف  املوجودة  كورونا 

ت�سغيل املكيف.
عملية  يف  النيكل  رغوة  املكيف  وي�ستخدم 
درجة  وت�سخني  الفريو�سات  حما�سرة 
ويعتقد  »لقتلها«،  متهيدا  حرارتها، 
الباحثون اأن هذا االبتكار ميكن ا�ستخدامه 

وغريها  واملدار�س،  واملكاتب  الطائرات  يف 
من املن�ساآت التي تكتظ بالب�سر. 

وي�سري الباحثون اإىل اأن املكيف اجلديد يحد 

فايرو�س كورونا امل�سبب ملر�س  من تف�سي 
وقتل  العامل،  يجتاح  الذي  »كوفيد-19«، 

حتى االآن اأكرث من ن�سف مليون �سخ�س.

ابتكار مكيف هواء »يقضي« على كورونا

النقل واالحالة يف الدعاوى املدنية 
يف  املدنية  املرافعات  قانون  ن�س  لقد 
املادة 78 منه على: اإذا ق�ست املحكمة 
الوظيفي  اأو  القيمي  اإخت�سا�سها  بعدم 
اأن  عليها  وجب  املكاين،  اأو  النوعي  اأو 

يل الدعوى على املحكمة املخت�سة. حتحُ
فيه  حدد  املذكورة  املادة  ن�س  ففي 
الدفع  ويكون  الدعوى،  الإحالة  حاالت 
املكاين،  املحكمة  اإخت�سا�س  بعدم 
ويكون قبل التعر�س ملو�سوع الدعوى، 
اإ�ستنادًا  وذلك  فيِه،  احلق  �سقط  واإاّل 
اأما  املادة 74 مرافعات مدنية.  الأحكام 

الدفع بعدم اإخت�سا�س املحكمة القيمي 
اأو الوظيفي اأو النوعي، فيجوز اإبداوؤهحُ 

يف اية حالة تكون عليها الدعوى .
اأكانت  �سواء  املدنية  الدعوى  نقل  اأما 
ن�ست  وكما  بدائية،  اأم  �سرعية  دعوى 
فيكون  مدنية،  مرافعات   97 املادة 
تعذر  اإذا  التمييز  حمكمة  من  بقرار 
ت�سكيل املحكمة الأ�سباب قانونية اأو كان 
االإخلل  اىل  يوؤدي  ما  الدعوى  روؤية  يف 
حمكمة  تراهحُ  �سبب  الأي  اأو  باالأمن 

التمييز منا�سباً .
النقل واالإحالة يف الدعاوى اجلزائية

اأنه:  على  جـ،   /  53 املادة  ن�ست  لقد 
غري  اأنه  التحقيق  لقا�سي  تبني  اإذا 
اأن  فلهحُ  بالتحقيق يف اجلرمي،ة  خمت�س 
قا�سي  على  التحقيقية  االأوراق  يحيل 

التحقيق املخت�س.
وكذلك يف املادة 54 / اأ : يف حالة تقدمي 
�سكوى اأو اإخبار �سد متهم اىل جهتني اأو 
اإحالة  التحقيق، وجب  اأكرث من جهات 
التي  اجلهة  على  التحقيقية  االأوراق 

قدمت اليها ال�سكوى اأو االإخبار اأواًل .
اأعله،  املادة  من  ب   / الفقرة  وكذلك 
يف  املتهمون  تعدد  اإذا   : على  ن�ست 

االإخبار  اأو  ال�سكوى  دمت  وقحُ جرمية، 
�سد بع�سهم اىل جهة حتقيق خمت�سة، 
حتقيق  جهة  اىل  االخرين  �سد  دمت  وقحُ
االأوراق  اإحالة  وجب  اأخرى،  ت�سة  خمحُ
لها  دمت  قحُ التي  اجلهة  على  التحقيقية 

ال�سكوى اأو االإخبار اأواًل .
وكذلك يف املادة 55 / اأ : اإذا وقع تنازع 
اأو اأكرث من  يف االإخت�سا�س بني جهتني 
التنازع  هذا  فيحُحال  التحقيق،  جهات 
قرار  لت�سدر  التمييز  حمكمة  على 

بتعيني اجلهة املخت�سة .
اجلزائية،  الدعوى  نقل  بخ�سو�س  اأما 

حماكم  بني  النقل  وهي  حالتان،  ففيهِ 
جزائية  حمكمة  بني  والنقل  التحقيق، 

واأخرى.
ففي ن�س املادة 55 / ب، تناولت جواز 
قا�سي  اإخت�سا�س  من  الدعوى  نقل 
حتقيق اىل قا�سي حتقيق اآخر باأمر من 
قرار  اأو  االعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س 
من حمكمة التمييز اأو حمكمة اجلنايات 
�سمن منطقتها اإذا اإقت�ست ذلك ظروف 
ي�ساعد على ظهور  النقل  كان  اأو  االأمن 

احلقيقة .
النقل بني حمكمة جزائية واأخرى،  اأما 

نقل  اأجازت   142 املادة  ن�س  ففي 
الدعوى من اإخت�سا�س حمكمة جزائية 
اأخرى  جزائية  حمكمة  اإخت�سا�س  اىل 
باأمر من رئي�س جمل�س  بدرجتها نف�سها 
حمكمة  من  بقرار  اأو  االعلى  الق�ساء 
�سمن  اجلنايات  حمكمة  اأو  التمييز 
اأو  االأمن  ظروف  اقت�ست  اإذا  منطقتها 
�ساعد على ظهور احلقيقة . كان النقل يحُ

قانون  عليها  ن�س  التي  احلاالت  هذه 
ا�سول  وقانون  املدنية  املرافعات 
نقل  بخ�سو�س  اجلزائية  املحاكمات 

واإحالة الدعوى من حمكمة اإىل اأخرى.

وَمن هي الجهة المختصة في كل حالة؟الفرق بين نقل الدعوى وإحالة الدعوى .. 

قد يكون احدهم يف غاية الدهاء، 
اأدهى  هو  من  داهية  لكل  ولكن 
انه، ذات مرة من  منه.. يحكي 
املرات، كان هناك حمام منتدب 
االأ�سخا�س  احد  عن  للدفاع 
وكان  لزوجته،  بقتله  املتهمني 
املكر  و  بالدهاء  املحامي  يت�سم 
احل�سور  اقناع  يف  واخلربة 
اأراد  فانظر كيف  نظره،  بوجهة 
اإثبات براءة املتهم املوكل عنه.

ويف  املحكمة،  ايل  املحامي  جاء 
و�سط املرافعة ، وباأعلى �سوت 
ال�سادة  قائل:  �سرخ،  لديه 
ومل  بريء  موكلي  احل�سور، 

قليل  انتظروا  زوجته،  يقتل 
دليل  االآن  علينا  �سيدخل 
اجلميع  ف�سكت  موكلي،  براءة 
مل  لكن  الباب،  اىل  والتفتوا 
يدخل احد، وهنا طلب املحامي 

ذلك  وعلل  ملوكله،  الرباءة 
اي  يوجد  ال  قائل:  للقا�سي، 
اقتناع عن قتل موكلي لزوجته، 
نحو  جميعا  نظراتكم  بدليل 
القتيلة  دخول  وينتظر  الباب، 
فرد  موكلي..  براءة  الإثبات 
�ساأحكم  وانا  قائل:  القا�سي، 
ف�ساأله  باالعدام..  املتهم  على 
فقال  ؟..  وملاذا  املحامي، 
القا�سي: فعل التفت اجلميع اىل 
الزوجة  الباب منتظرين دخول 
موكلك  يلتفت  مل  لكن  القتيلة، 
باأنها  القتناعه  وذلك  “املتهم”، 

لن تاأتي، فهو قتلها بالفعل!.

لكل داهية من هو أدهى.. حكمة 
للمفرو�سات قاٍض ودهاء محاٍم ! اإيكيا  �سركة  طورت 

ا�سم  عليها  اأطلقت  ذكية  �ستائر 
من  اأ�سعارها  تبداأ  “فريتور” 
عنا�سر  وتدعم  فقط،  دوالرًا   129
�سريي  عرب  ال�سوتية  التحكم 

واأليك�سا وم�ساعد غوغل.
وتتوفر �ستائر فريتور الذكية االآن 
وبغ�س  خمتلفة،  اأحجام  ثمانية  يف 
حتتاجه،  الذي  احلجم  عن  النظر 
مع  ت�سرتيها  التي  ال�ستارة  �ستاأتي 
ومظهر  باهت  رمادي  تعتيم  قما�س 
كل  �ستاأتي  كما  �سناعي.  معدين 
ليثيوم  بطارية  مع  فريتور  �ستارة 
اأيون قابلة الإعادة ال�سحن، وجهاز 
واأقوا�س  ال�سلكي،  بعد  عن  حتكم 

تثبيت.
املعتمة،  ال�ستارة  تثبيت  ومبجرد 
Micro- كابل  �ست�ستخدم 

البطارية  الإعطاء  املرفق   USB
بو�سعها  قم  ثم  �سريعاً،  �سحناً 
هذه  عند  الغلف.  يف  مكانها  يف 
ال�سغط على  �ستتمكن من  النقطة، 
الوا�سحة  غري  االأزرار  من  زوج 
ال�ستارة  لتحريك  الربوز  على 
الأعلى والأ�سفل.. قم بتو�سيل مكرر 
من  و�ستتمكن  قطعتني،  من  اإ�سارة 
اإقران وحدة التحكم الل�سلكية مع 

�ستائرك اأي�ساً.
يف  التحكم  لعنا�سر  بالن�سبة 
اإىل  �ستحتاج  وال�سوت،  التطبيق 
 Ikea’s Tradfri تو�سيل 
التوجيه  بجهاز   Gateway
كل  تثبيت  خلل  من  بك..  اخلا�س 
من  �ستتمكن  �سحيح،  ب�سكل  �سيء 
جهاز  من  ال�ستائر  وخف�س  رفع 
ميكنك   ..iOS اأو   Android

لفتحها  �ستائرك  برجمة  اأي�ساً 
زمني  جلدول  وفقاً  واإغلقها 
يخربك  ذلك،  من  واالأهم  موؤمتت. 
احلد  حتديد  كيفية  التطبيق 

االأق�سى لطول التمدد لكل �ستارة.
تعليمات  اأي�ساً  التطبيق  ويقدم 

مبن�سات  االقرتان  كيفية  حول 
غوغل..  وم�ساعد  واأليك�سا  �سريي 
ميكنك اأي�ساً التحكم بهذه ال�ستائر 
با�ستخدام عنا�سر التحكم املوؤمتتة 
التي تقدمها كل واحدة من هذه 

املن�سات ال�سوتية الثلثة.

ستائر ذكية تعمل باألوامر الصوتية

العامل  اأنحاء  ال�سياحة يف خمتلف  �سهد قطاع 
فيتنام  افتتح يف  فريدا من نوعه، حيث  حدثا 
اأول فندق يف العامل بطلء من الذهب عيار 24 

من اخلارج والداخل.
وذكر باأن تكلفة اإقامة النزيل لليلة واحدة يف 
“دول�سي جولدن هانوي” تبلغ 1000  فندق 

دوالر.
الداخل  من  بالذهب  طلئه  عن  وف�سل 
جولدن  “دول�سي  فندق  ميتاز  واخلارج، 
هانوي” بوقوعه على �سفة بحرية “جيانغ 
العا�سمة  يف  دنه”  “با  منطقة  يف  فو” 

الفيتنامية هانوي.

ويعد الفندق الذهبي االأول من نوعه يف العامل 
الذي تغطي واجهته اخلارجية باأوراق الذهب 
احلقيقي، حيث يحتوي الفندق على “لوبي” 
من  بطلء  اأثاث  وكذلك  الذهب،  من  بطلء 
ا�ستحمام،  وحو�س  ومغ�سلة،  اي�سا،  الذهب 
ف�سل عن �سل�سلة من الزينة واالإك�س�سوارات 

املغطاة بالذهب.
جنوم،  خم�س  فئة  من  الفندق  بناء  ا�ستغرق 
الذي يك�سوه البلط الذهبي، 11 عاماً كاملة، 
و�سيعمل الفندق الذهبي املكون من 400 غرفة 
واملكون من 25 طابًقا حتت العلمة التجارية 
االأمريكية فنادق ومنتجعات “ويندهام”.

استغرق بناؤه 11 عامًا.. افتتاح أول 
فندق في العالم بطالء من الذهب

رحل �سيخ اخلطاطني العراقيني والباحث 
املوؤرخ  العريبة،  الكتابة  �سوؤون  يف 
يو�سف ذنون، عن عمر ناهز الـ89 عاماً. 
اأواخر  من  ذنون  يو�سف  اخلطاط  ويعد 
عا�سروا  الذين  العراقيني  اخلطاطني 
عام  ولد  حيث  العراق،  يف  امللكي  العهد 
منذ  وبرع  املو�سل،  مدينة  يف   1931
�سغره يف الر�سم واإجادة اخلط العربي، 
ثم عزز ذلك بالدرا�سة ليبدع يف كتابة هذا 
ذنون  و�سارك  اأنواعه.  مبختلف  اخلط 

للخط  الدولية  املعار�س  من  العديد  يف 
وفرن�سا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  يف 
وعدم  �سنه  كرب  وب�سبب  وماليزيا، 
مقدرته على اال�ستمرار يف ممار�سة اخلط 
على النحو الذي كان عليه �سابقا، افتتح 
واالأبحاث  بالدرا�سات  خمت�سا  مركزا 
ومن  با�سمه،  �سّماه  والفنية،  التاريخية 
الدرو�س  اإقامة  املركز  هذا  مهام  �سمن 
واملحا�سرات التعليمية عن اخلط 

العربي ومدار�سه املتنوعة. 

ممار�سته  يف  ذنون  يو�سف  واعتمد 
ومّما  نف�سه،  على  العربي  للخط 
الهليل  �سربي  خطوط  من  اأخذه 
عن  قال  وقد  البغدادي،  وها�سم 
الرئي�سة  العوامل  »اأحد  نف�سه: 
التي قادتني لتعّلم اخلط هو كتابتي 
الرديئة، وال�سبب يف تاأّخر درا�ستي 
فقرية،  عائلة  يف  ن�ساأتي  هو  للخط 
للعمل  االقت�سادي  ظرفها  ا�سطّرين 
اأثناء متابعة الدرا�سة منذ ال�سغر«.

وفاة شيخ الخطاطين العراقيين وأحد أعالم 
الموصل عن 89 عامًا

الكورية  �سام�سونغ  �سركة  اأعلنت 
اأنها اطلقت  اجلنوبية لللكرتونيات 
جهازًا ال�سلكياً جديدًا ي�سحن الهاتف 
كوريا  يف  الفايرو�سات  من  ويعقمه 
جائحة  تف�سي  و�سط  اجلنوبية 

فايرو�س كورونا امل�ستجد.
اأن  الكورية  يونهاب  وكالة  وذكرت 
اجلهاز  بيع  يف  بدات  »�سام�سونغ 
فوق  اال�سعة  على  يعتمد  الذي 
بـ 49،500  يقدر  ب�سعر  امريكيا( البنف�سجية  دوالرا  وقد وون)41.39  البلد«.  يف  اليوم  من  ابتداًء 

اجلهاز  هذا  �سام�سونغ  طرحت 
وتايلند  وهولندا  املانيا  يف 
االخرية،  االونة  يف  و�سنغافورة 
ومن املقرر ان تطرحه يف الواليات 

املتحدة قريباً.
اجلهاز  ان  �سام�سونغ  وذكرت 
من  عدد  تعقيم  ي�ستطيع 
مثل  ال�سخ�سية  االدوات 
وال�ساعات  الذكية  الهواتف 

و�سماعات االذن وغريها.

ويكون هذا اجلهاز قادرًا على ازالة 
البكترييا  من   %99 اىل  ي�سل  ما 
البكترييا  مثل  والفريو�سات 
العنقودية  واملكورات  القولونية 
الذهبية واملبي�سة البي�ساء وغريها 
وفقا ل�سركتي انرتتك، وا�س جي ا�س 
االختبار  جمال  يف  املتخ�س�ستني 

والتفتي�س والفح�س.
 10 اىل  التعقيم  عملية  وحتتاج 
دقائق فقط لتعقيم جانبي االدوات.

سامسونغ تطلق جهازًا السلكيًا يعقم الهاتف من الفايروسات


