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االعتراف الدبلوماسي 
بالكيان الصهيوني 

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير 

الرئي�س  يعلن  القرن(،  )�صفقة  خلفية  وعلى  �صريعة،  خطوات  يف 
الإمارات  دولة  بني  الكامل  الدبلوما�صي  الإعرتاف  ترامب،  الأمريكي، 
العرب  لق�صية  مف�صوحٍة  خيانٍة  يف  )اإ�صرائيل(،  ال�صهيوين  والكيان 
املرير  الفل�صطيني، ون�صاله  العربي  ال�صعب  واإنكاٍر وتاآمٍر على  الأوىل، 
من اأجل حقوقه امل�صروعة يف اإقامة دولته التي كفلتها القرارات ال�صرعية 
العربية،  اجلامعة  عن  ال�صادرة  العربية  ال�صالم  ومبادرة  الدولية، 
التعاون  منظمة  من  والدعم  بالتفاهم  كافة  العربية  للدول  وامللزمة 

الإ�صالمية.
وياأتي هذا الإعرتاف الإمارتي يف اأعقاب ا�صتمرار )اإ�صرائيل( يف ممار�صة 
الإعتداء والتنكيل باأبناء ال�صعب الفل�صطيني ب�صورة ممنهجة منظمة، 
املذابح  باعتماد  الإن�صانية  ارتكاب جرائم احلرب �صد  على  والإ�صرار 
الدموّية وقتل الأطفال، وعمليات تهويد الأماكن املقد�صة، والإ�صتيطان 
العودة،  حق  اأ�صحاب  اأرا�صي  و�صلب  العن�صرية،  على  القائم 
والإعتقالت التع�صفّية للمدنيني، وانتهاك حقوقهم وتعر�صهم للتعذيب، 
املوقف  من  الرغم  على  الوح�صية  الطرق  باأب�صع  اإعرتافاتهم  وانتزاع 
جمل�س  عن  ال�صادرة  الدولّية  بالقرارات  عنه  املعّب  الإن�صاين  الدويل 
حقوق الن�صان اأو من الهيئات الدولية الأخرى �صواء كان بقراراتها اأو 

تقاريرها .
)اإ�صرائيل(  ال�صهيوين  بالكيان  الإمارات  باعرتاف  الأمريكي  الإعالن  اإن 
غرف  يف  ن�صجه  مت  والذي  الإ�صرائيلي،  الأمريكي  للتواطوؤ  نتيجًة  جاء 
وقياداته  الفل�صطيني  بال�صعب  البالغة  الأ�صرار  يلحق  مبا  مظلمة 
الوطنّية، م�صتغال اإىل اأبعد احلدود الأو�صاع العربية املرتدّية الناجتة 
الأدنى  احلد  توفري  ت�صتطع  مل  التي  والإقليمية  الدولّية  التدخالت  عن 
ملواجهة املخططات الأمريكية ال�صهيونية، ل�صيما ان اخل�صية ما زالت 
اأبرز  من  ولعل  احلا�صر،  الوقت  يف  التطبيع  خمططات  ات�صاع  يف  قائمة 
النتائج املرتّتبة على هذا الإعالن الأمريكي بالإعرتاف الإماراتي، متكني 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية  يف  عمقاً  اأكرث  الإيغال  يف  ال�صهيوين  الكيان 
الت�صحيات اجل�صام  قّدم  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب  على ح�صاب حقوق 
مبا�صرًا وخطريًا  ي�صكل طعناً  الإعرتاف  لأن هذا  اأرا�صيه،  احتالل  منذ 
لوحدة العرب يف �صراعهم مع امل�صروع الأمريكي البيطاين يف فل�صطني، 
يف  )اإ�صرائيل(  �صيا�صات  جتاه  الواحد  العربي  املوقف  ت�صديع  ويف 

املنطقة العربية والإقليمية، وما يرتتب عليه من تداعيات خطرية على 
امل�صتويني الفل�صطيني والعربي.

توحيد  اإىل  العرب  املحاميني  تدعو احتاد  العراقيني  املحامني  نقابة  اإن 
بكل  القانونية  املعركة  ا�صتخدام  باجتاه  العرب  املحامني  جهود 
�صد  القمعية  ممار�صاتها  يف  )اإ�صرائيل(  لتجرمي  وتفعيلها  مفرداتها، 
يف  الإحتاللية  التطبيع  م�صاريع  حقيقة  وف�صح  الفل�صطيني،  ال�صعب 
الكيان  مع  والقت�صادية  الدبلوما�صية  العالقات  بناء 

الغا�صب لالأرا�صي العربية يف فل�صطني، واإف�صال �صفقة القرن.
والن�صر دائما لل�صعوب املنا�صلة، ويف مقدمتها �صعب فل�صطني. 

مجلس نقابة المحامين يقرر تمديد مدة إعفاء المحامين من االشتراك السنوي
نقيب المحامين العراقيين يناقش عددًا من عقبات عمل المحامين مع وزير الداخلية

علي الفاطمي
زار نقيب املحامني العراقيني، �صياء 
العراقي،  الداخلية  وزير  ال�صعدي، 
مبكتبه،  الغامني،  عثمان  ال�صيد 
التي  امل�صاكل  اأهم  حول  للتباحث 
مراجعته  خالل  املحامي  يواجهها 
ال�صيد  ورافق  الوزارة..  لدوائر 
النقابة،  جمل�س  ع�صو  النقيب، 

املحامي حممد قا�صم احل�صيناوي.
اإىل  حديثه،  يف  ال�صعدي،  وتطرق 
يف  املحامني  بوجه  الأبواب  اإغالق 
الوزارة  واأق�صام  املراكز  بع�س 
احل�صا�صة، بحجة �صرّية التحقيقات، 
اأو اأ�صباب اأخرى، ما ي�صمح بانت�صار 
ظاهرة ال�صم�صرة والر�صوة، ويخرق 
املحامني،  توكيل  يف  العدالة  قواعد 

وي�صلب حق الدفاع الفعلي.
من جانبه، اأكد ال�صيد الوزير اأن عمل 
العدالة  منظومة  من  جزء  املحاماة 
اإليها جميعاً.  ن�صعى  والتي  البالد  يف 
الداخلية  وزارة  اأن  اىل:  م�صريًا 
املحامون  ميار�س  اأن  على  حري�صة 

عملهم يف موؤ�ص�صات الوزارة ب�صهولة 
القانونية  املعايري  وفق  على  وي�صر 

املن�صو�س عليها.
حماور  عدة  على  الطرفان  واتفق 
العمل  وت�صيري  العقبات  لتذليل 
العدالة  حتقيق  ي�صمن  مبا  امل�صرتك 

و�صيادة القانون.
ور�س  باإقامة  الوزير  ال�صيد  ووجه   
يف  الإنتداب  هيئات  بني  م�صرتكة 
ال�صرطة،  ومديريات  املحافظات 
اإىل  واملوؤ�صرات  التو�صيات  ورفع 
ب�صكل  عليها  الوزير  لطالع  الوزارة 

مبا�صر.
هذا و�صتقام ور�صة مركزية م�صرتكة 
بني النقابة والوزارة قريباً، يفتتحها 
وزير الداخلية، و�صتناق�س من خاللها 

اأهم النقاط التي ي�صجلها الطرفان.
النقيب  ال�صيد  اأكد  اآخر،  جانب  من 
املوجهة  ال�صابقة  النقابة  كتب  على 
با�صتثناء  واملطالبة  للوزارة 
وفق  على  ال�صري  قرار  من  املحامني 
ومراعاته  والفردي،  الزوجي  نظام 

التجوال،  حظر  فر�س  ظروف  يف 
التي يقت�صيها عمله  وذلك لل�صرورة 

ومراكز  املحاكم  اإىل  الو�صول  يف 
ال�صرطة، خ�صو�صاً بالن�صبة لق�صايا 

التي  اجلزائية  والق�صايا  التحقيق 
ت�صتوجب �صرعة اإكمال الإجراءات.

علياء احل�صني
العراقيني  املحامني  نقابة  جمل�س  قرر 
من  املحامني  اعفاء  مدة  متديد  تعديل 
الدوام  نهاية  لغاية  ال�صنوي  ال�صرتاك 

الر�صمي ليوم 25 / 10 / 2020 .
)ا�صتنادا  على:  الداري  المر  ون�س 
باجلل�صة  املتخذ  النقابة  جمل�س  لقرار 
املرقمة )35( واملوؤرخ يف النقابة )فقط( 
 ،)2019 او   2018( ال�صنتني  لإحدى 
يف  ال�صادر  النقابة  جمل�س  ولقرار 
اجلل�صة )14( يف 10 /6 / 2020 
الزمنية  الفرتة  حتديد  املت�صمن 
لال�صتفادة من العفاء املنتهية يف 6 

.2020/ 8 /
العداد  تواجد  معاجلة  ولغر�س 
النقابة  مقر  يف  املحامني  من  الكبرية 
وبق�صد  املحامني،  تقاعد  و�صندوق 
ال�صحية  ال�صالمة  على  احلفاظ 
ال�صابات  عن  وابعادهم  للمحامني 

بفايرو�س كورونا، تقرر ما ياأتي:

 اول: تعديل التمديد النهائي ملدة اعفاء 
لغاية  ال�صنوي  ال�صرتاك  من  املحامني 
ليوم 25 /10 /  الر�صمي  الدوام  نهاية 

2020 بدل من يوم 6 / 8 / 2020 .
اللتزام  النتداب  هيئات  على  ثانيا: 
 )3172( املرقم  الداري  المر  بتنفيذ 
)تقوم  املت�صمن   2020/6/  10 يف 
بتكليف  املحافظات  يف  النتداب  هيئة 
املعامالت  باإي�صال  الغرة  مبا�صر 
يف  النقابة  مقر  اىل  املحامني  وطلبات 
�صرفيات  النقابة  وتتحمل  بغداد، 
يجوز  ول  فقط،  وايابا  ذهابا  النتقال 
قبل  من  للمبا�صر  اخرى  اجور  اي  دفع 

املحامني(.
الوقائية  الفحو�صات  اتخاذ  ثالثا: 
بارتداء  النقابة  مراجعة  عند  الالزمة 

الكفوف والكمامات.
رابعا: التعاون مع هيئة �صندوق 
تقاعد املحامني لو�صع اآلية تنظم 

ت�صهيل مراجعات املحامني.

مجلس نقابة المحامين يقرر 
تمديد مدة إعفاء المحامين 

من االشتراك السنوي

الق�صاء الواقف_خا�س
نقابة  بني  امل�صرتكة  العليا  اللجنة  عقدت 
الداخلية  ووزارة  العراقيني  املحامني 
اإجتماعها الدوري يف مقر النقابة ببغداد، 
ملناق�صة اهم ال�صكاوى وامللفات التي تقع 

�صمن م�صوؤوليتها.
وجرى الإجتماع بح�صور وكيل النقابة/ 
الأ�صتاذ  العليا،  اللجنة  يف  النقابة  ممثل 
بردي  حممد  واللواء  العبيدي،  رزاق 

اأع�صاء  وباقي  الداخلية،  وزير  عن  ممثال 
ق�صايا  عدة  اللجنة  تابعت  حيث  اللجنة، 

و�صكاوى قدمت ملكتبها يف النقابة.
من  عدد  الإجتماع،  خالل  وطرحت، 
املحامني  عمل  ت�صهيل  تخ�س  الق�صايا 
وتذليل ال�صعوبات التي تعرت�س اأعمالهم 
يف دوائر الوزارة، وباخل�صو�س يف مراكز 

ال�صرطة بعموم العراق.
ال�صباط  من  عدد  ح�صور  اللجنة  وقررت 

حمامني  قبل  من  �صكاوى  بحقهم  �صجلت 
تتعلق باأعمالهم.

يذكر اأن النقابة اتفقت مع وزارة الداخلية 
حول تنظيم لقاءات مبا�صرة بني املحامني 
وقيادات يف ال�صرط يف بغداد واملحافظات، 
لر�صم �صيا�صة تعاون متبادلة بني اجلانبني، 
لوزير  وتقدميها  ال�صكاوى  اهم  وت�صجيل 
هذه  العليا  اللجنة  و�صتتابع  الداخلية، 

املقررات ومدى تطبيقها.

اللجنة العليا تعقد اجتماعها الدوري 
وتقرر حضور الضباط المسجلة 

بحقهم شكاوى من محامين

الق�صاء الواقف _خا�س 
�صياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  بح�صور 
جل�صة  املحامني  نقابة  نّظمت  ال�صعدي، 
مقر  يف  وذلك  املهنة،  ميني  لأداء  جماعية 
النقابة ببغداد، ب�صبب الو�صع ال�صحي العام 

يف البلد.
املادة  يف  عليه  املن�صو�س  اليمني،  وردد 

عدد  العراقي،  املحاماة  قانون  من   )  11  (
ك�صوة  يرتدون  وهم  اجلدد،  املنتمني  من 
املحاماة، وبح�صور القا�صي، اأمري ال�صمري، 
الأ�صتاذ  النقابة،  ووكيل  النقيب،  ال�صيد  و 

رزاق العبيدي.
وخالل كلمته، حتّدث ال�صعدي عن اخالقيات 
عمل املحامي، واأهم الواجبات واحلقوق التي 

�صرورة  على  موؤكدا  املحاماة،  قانون  كفلها 
اإ�صاعة الثقافة القانونية يف املجتمع.

واأ�صار نقيب املحامني اإىل: اأن املحاماة هي من 
واملثل  الأمانة  على  تقوم  كونها  املهن  ا�صرف 
احرتام  اأهمية  مو�صحا  والخالق.  العليا 

وتطبيق قواعد ال�صلوك املهني.
اجلدد،  للمحامني  والتقدم  التوفيق  ومتنى 

يحتاجون  ملا  الدائم  النقابة  دعم  عن  معرباً 
اليه، و�صعيها يف تذليل العقبات التي تعرت�س 

اأعمالهم.
يف  مرة  لأول  يحدث  اليمني  اأداء  اأن  يذكر 
ال�صحي  الظرف  ب�صبب  النقابة، وذلك  تاأريخ 
حماكم  يف  اليمني  اأداء  وتعذر  البالد،  يف 

الإ�صتئناف مراعاة للتعليمات الوقائية.

نقابة المحامين تقيم مراسيم جماعّية ألداء يمين المهنة 

ب�صرى العزاوي
�صياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  بعث 
حمامني  نقيبْي  اىل  تعزية  برقية  ال�صعدي، 

بريوت وطرابل�س يف لبنان.
وذكر ال�صعدي، يف البقية: »يعرب املحامون 
العميق  هم  واأملمَ ال�صديد  العراقيون عن حزنهم 
ال�صقيق  لبنان  �صعب  اأبناء  حياة  ل�صتهداف 
املعادية  الوح�صية  الطريقة  بهذه 

للحياة والإن�صانية والعي�س الآمن«.

نقابتنا  »وتعلن  البقية:  بح�صب  وا�صاف، 
نقابتي حمامي بريوت  مع  وقوفها وت�صامنها 
ب�صعيهم  لبنان  �صعب  وحمامي  وطرابل�س 
امل�صاءلة  نحو ك�صف احلقائق و�صمان اجناز 
هذا  وراء  ملن  العاجلة  والق�صائية  القانونية 
الفعل ال�صنيع... الرحمة لل�صحايا ال�صهداء 
العاجل  وال�صفاء  لذويهم،  واملوا�صاة 

للم�صابني«.
العراقيني،  املحامني  نقابة  برقية  اإثر  وعلى 

حممد  طرابل�س،  يف  املحامني  نقيب  ار�صل 
خالد املراد، ر�صالة �صكر وامتنان، حيث جاء 
فيها: »ن�صجل غاية تقديرنا لوقوف �صعادتكم 
واملحامني العراقيني اإىل جانب نقابتي املحامني 
يف بريوت وطرابل�س يف امل�صار الق�صائي الذي 

انتهجناه يف جرمية الع�صر الإن�صانية » .
واأكد املراد، يف برقيته: »اأن �صهادة املواطنني 
املجد  كتبت  جميعاً  اللبنانيني 
للحرية  منارة  �صيبقى  لوطن 

وخمتبًا للحوار وموطناً للكلمة«.
بوطنيتها  املتاألقة  بريوت  »ان  م�صيفاً: 
الغدر،  حماولت  منها  تنال  لن  وعروبتها 
والدفاع  باحلق  عنيدة  عهدناها  كما  و�صتبقى 

عن القيم وحقوق الإن�صان والإعتدال«.
والأمن  الإ�صتقرار  دوام  املراد  ومتّنى 
وبا�صم  �صاكرا،  للعراق،  وال�صالم 
حمامي لبنان، نقابة املحامني العراقيني 

لإر�صاله ا برقية التعزية والت�صامن.

نقيب المحامين العراقيين: نقف ونتضامن مع شعب لبنان لكشف 
الحقائق وضمان المساءلة القانونية والقضائية العاجلة

انطالقاً من التزام النقابة منذ تاأ�صي�صها بالدفاع عن حقوق اأبناء 
ال�صعب العراقي، وتبنيها لآمالهم واآلمهم، تقرر تاأليف فريق من 
املر�صد  الن�صان/  حقوق  جلنة  يف  املن�صوين  املحامني  الزمالء 
القانوين، يف النقابة، لإقامة الدعاوى الق�صائية اخلا�صة بالفتى 
الذي ظهر عب و�صائل التوا�صل الجتماعي الذي وقع عليه الظلم 

والت�صهري من قوات )حفظ النظام(.
ن�صتنكر  املظلوم  العراقي  ال�صعب  عن  كمحامني  بدورنا  واإننا 
يف  املروءة  او  بالأخالق  ترتبط  ل  التي  ال�صنيعة  الأفعال  هذه 
التي  الدولية  والتفاقيات  الن�صان  حقوق  مبادئ  وتنايف  �صيء، 
يرتبط بها العراق، ومتثل خرقاً فادحاً حقيقياً للد�صتور والقانون 

العراقي النافذ. 
واإذ تتعدى نقابتنا حدود ال�صتنكار اإىل املبادرة لتقدمي اخلدمة 
القانونية لهذا )الفتى( امل�صكني، ولكل املظلومني من اأبناء �صعبنا 
جلميع  الآمن  البيت  العراقيني  املحامني  نقابة  لتبقى  العظيم، 
عائلة  من  راجني  عنهم،  الول  واملدافع  العراقي  ال�صعب  اأبناء 
من�صاتها  عب  فورًا  النقابة  مع  التوا�صل  عليه  املعتدى  الفتى 

اللكرتونية لتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة كافة .

                                                  �صياء ال�صعدي 
                                 نقيب املحامني العراقيني

بيان نقابة المحامين 
العراقيين

تعزية
الواقف(  )الق�صاء  جريدة  حترير  اأ�صرة  تتقدم 
بالتعازي واملوا�صاة لنقيب املحامني العراقيني، ال�صيد 
�صياء ال�صعدي، لوفاة �صقيقه )اأر�صد ال�صعدي(، الذي 
مفاجئة،  قلبية  نوبة  اإثر  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل 
وال�صلوان  ال�صب  يلهمهم  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني 

وي�صكنه ف�صيح جناته، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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وجهة نظر

الو�صول  هو  عامة  ب�صفة  التحقيق  اإن 
اإىل احلقائق واالدلة والرباهني يف ق�صية 

االفادات  �صدق  من  والتاأكد  معينة 
الفني يف حوادث  التحقيق  اأما  واالقوال. 
املرور اأو املخطط املروري، فهو حتقيق 
و�صهادة  احلادث  خمطط  على  ي�صتند 
يف  امل�صرتكني  الطرفني  واأقوال  ال�صهود 
املحقق  لي�صتطيع  املخطط،  ويف  احلادث 
الق�صية  على  يتعرف  اأن  املرور  �صابط 
التي اأمامه، واأن يكيفها ويحدد من خالها 
املرور  قانون  ظل  يف  التق�صري  ن�صبة 

العراقي النافذ رقم ٨ ل�صنة ٢٠١٩.
اأن الطعن بقرار املخطط املروري  واأبني 
اإىل  يقدم  وبطلب  يوما،   ٣٠ خالل  يكون 
فيه  يطلب  املخت�ص،  التحقيق  قا�صي 
اإعادة املخطط املروري الأ�صباب معقولة، 
االأ�صباب  هذه  من  اأن  املتوا�صع  وبراأينا 

هي:
١.القيادة بدون حذر واإنتباه.

بني  الكافية  امل�صافة  ترك  ٢.عدم 
ال�صيارات.

٣.االنحراف املفاجئ والتجاوز اخلطر. 

٤.الوقوف املفاجئ. 
٥.عدم اإعطاء اأف�صلية الطريق للقادم من 

الي�صار.
٦.الهروب من مكان احلادث. 

امل�صروبات  تاأثري  حتت  ٧.القيادة 
الكحولية. 

٨.القيادة ب�صرعة زائدة وبطي�ص واإهمال.
٩.الت�صبب يف الوفاة . 

١٠.اإ�صتعمال لوحات غري م�صرح بها. 
العنوان  اأو  اال�صم  اإعطاء  ١١.عدم 
واالدالء  املرور،  لرجل  ال�صحيح 

مبعلومات غري �صحيحة. 
)بدون  قيادة  رخ�صة  بدون  ١٢.القيادة 

اإجازة �صوق(.
اخلا�ص  املروري  للقرار  بالن�صبة  اأما 

باملخطط، فهو كاالتي: 
- املخطط االول: وينظم من قبل �صابط 
حمل  على  بالك�صف  قام  الذي  وهو  واحد 
عدم  وعند  االوىل..  اللحظة  يف  احلادث 
القرار  يف  يطعن  االول  باملخطط  اقتناعه 

وخالل �صهر. 
- املخطط الثاين: وتكون جلنة موؤلفة من 
ويكون  متفاوتة،  وبرتب  �صباط  ثالثة 
رئي�ص اللجنة هو اأعلى رتبة.. وعند عدم 
القرار  يف  يطعن  الثاين  باملخطط  اقتناعه 

وخالل �صهر. 
- املخطط الثالث: وتكون جلنة موؤلفة من 
ويكون  متفاوتةـ  وبرتب  �صباط  خم�صة 
رئي�ص اللجنة هو اأعلى رتبة.. وعند عدم 
اقتناعه باملخطط الثالث يطعن يف القرار 

وخالل �صهر. 
- املخطط الرابع واالخري: وتكون جلنة 
موؤلفة من �صبعة �صباط وبرتب متقدمةـ 
مرور  مدير  هو  اللجنة  رئي�ص  ويكون 

املحافظة �صخ�صيا. 
ومن خالل عملي مل اإالحظ طعنا باملخطط 
اإال ما  املروري و�صل اىل اللجنة الرابعة 

ندر.
يف  �صابط  اإ�صراك  يجوز  ال  مالحظة: 

اللجان املطعون بها اإال ملرة واحدة.

الطعن في المخطط المروري 

 المحامي أحمد الشمري

التي  وال�صيا�صية  االجتماعية  والتغيريات  املت�صارعة  االحداث  ظل  يف 
مير بها العراق منذ عقد من الزمن، فمن الطبيعي جدًا ان ن�صاهد هزات 
اجتماعية عنيفة تغري من املفاهيم الدراماتيكية ال�صائدة والتي عكفت 
ويف  بها،  امل�صا�ص  يجوز  ال  التي  املقد�صات  من  وكاأنها  االأجيال  عليها 
احلقيقة ماهي اإال اأعراف اجتماعية بع�صها �صالح واأغلبها طالح، عطل 
الن�صاء  عالقة  اىل  بالتحديد  اأ�صري  وهنا  والتطور،  التقدم  عن  املجتمع 
العالقات  او  الواحدة  الوا�صع �صواء داخل اال�صرة  بالرجال مبفهومها 
حربا  نرى  بالتحديد  املجال  هذا  ويف  العمل،  يف  والزمالة  االجتماعية 
�صرو�صا وتناو�صا هنا وهناك، وكاأن اهلل خلقنا للعداء ال للتكامل!.. اأومل 
يعلموا ان اهلل قد خلقنا من نف�ص واحدة وبث فيها من روحه، وجعل 
منها الزوجني الذكر واالأنثى ليتكاملوا وي�صد بع�صم اأزر بع�ص يف هذه 
الرحلة الق�صرية من احلياة، ال ف�صل الأحدهم على االآخر اإال بقيمة ما 

يقدمه على هذه االر�ص. 
احلقيقة ان اكرث مايثري ا�صتغرابي هم الطبقات املثقفو او )التي تدعي 
دائماً �صمن  توؤطر  التي  املوؤمترات والندوات  ذلك(، فهم عاكفون على 
�صياق مفهوم حقوق االن�صان، لكن على ار�ص الواقع ماهي اإال ندوات 
بني  التكرمي  �صهادات  وتوزيع  ال�صور  بالتقاط  تنتهي  ا�صتعرا�صية 
رجال مل يبت�صموا يوماً يف وجوه اأمهاتهم ون�صاء متعن�صرات جلن�صهن 
االرقام  جمع  عن  ناهيك  اآخر،  كوكب  من  خملوقات  الرجال  وكاأن 
واالح�صائيات التي حتدد كمية الهول والهلع يف هذا املجتمع من دون 

و�صع اآليات حقيقية لفك فتيل االأزمة املفتعلة.
االأمر بب�صاطة بحاجة اىل اال�صالح اقرب منه اىل االنتقام.. فلم ا�صاهد 
ر�صم  عملها  �صياق  �صمن  و�صعت  قد  م�صتقلة  او  حكومية  هيئة  يوماً 
عن  مطلقاً  احتدث  ال  املجتمع،  وتفتيت  اال�صر  هدم  من  بدال  احللول 
اجراءات البحث االجتماعي الروتينية يف املحاكم، وامنا و�صع اال�صبع 
والعوز،  الفقر  نتيجة  مادية  اأ�صبابها  امل�صاكل  فاأغلب  اجلرح،  على 

وبع�صها نتيجة هزات اجتماعية ع�صفت يوماً باأحد افراد اال�صرة .
هنا  عمل  لتوفري  املخت�صة  اجلهات  مع  التوا�صل  اىل  نتجه  ال  ملاذا 
وحل م�صكلة هناك، او فتح دورات متطورة تديرها موؤ�ص�صات اأوربية 
حتديدا، فهناك موؤ�ص�صات ر�صينة يف اوربا تخت�ص بهذا املجال، مع جل 
مدربون  النا�ص  يوعي  ان  يعقل  ال  لكن  التوعوية،  ملنظماتنا  احرتامي 
ونف�صية،  اجتماعية  م�صاكل  من  ويعانون  نف�صه،  املجتمع  يف  يعي�صون 

وتقع عليهم ال�صغوط نف�صها. 
يف القوانني العقابية جند ان الغر�ص من العقوبة لي�ص االنتقام، وامنا 
جديد..  من  املجتمع  يف  زجه  ثم  ومن  وتاأهيله،  املجرم  نف�صية  ا�صالح 
اإذن مل ال نتعامل مع امل�صاكل �صمن هذا االطار، ا�صالح نف�صية االن�صان 
بدال من اللوم والهدم والتحري�ص.. تعالت اال�صوات كثريًا من بع�ص 
املنتفعات واملنتفعني )جتار االن�صانية( لهدم املجتمع، وهذا ما يجايف 
واالخت  االم  وال  عدو،  والزميل  والزوج  واالب  االخ  فال  املنطق، 
وتهمة  اآدم  ذنب  من  حواء  ُبِرئت  وقد  عدوة،  والزميلة  والزوجة 

حتري�صه على االكل من �صجرة اخللد.
يف الوقت الذي اأكتب فيه هذا املقال، وحتديدا بال�صهر ال�صابع من عام 
والتي  املكيفة  الغرف  يف  ُتعقد  الروتينية  املوؤمترات  فمازالت   ،٢٠٢٠
بع�ص  على  واحل�صول  الرجال  جن�ص  الجتثاث  اال�صوات  فيها  تتعاىل 
الب�صيطات  الن�صاء  ومازالت  الرجال،  بع�ص  ت�صفيق  و�صط  املنا�صب 
حتت حرارة ال�صم�ص و�صلطة الروتني يعانني ا�صد املعاناة عند مراجعة 

دوائر التنفيذ ووزارة العمل، اأي هراء هذا الذي يح�صل اليوم!
القول الف�صل للعقالء، فهم من يعول عليهم النت�صال املجتمع من خيباته 

لتعود ال�صكينة واالطمئنان اىل جمتمعنا بعيدًا عن هذا ال�صخب.

تجار اإلنسانية

أنواع القسمة 

          المحامي حسين محسن الزبيدي

          

المحامي عبيدة محمد

الق�صمة اما ان تكون ر�صائية باتفاق جميع ال�صركاء، او 
او  ال�صائع  العقار  موقع  بداءة  حمكمة  بتدخل  ق�صائية 

موقع املدعى عليه يف املنقول. 
اواًل/ الق�صمة الر�صائية:

ن�صت املادة ١٠٧١ من القانون املدين العراقي على انه  
)١ -لل�صركاء اذا مل يكن بينهم حمجور ان يقت�صموا املال 

ال�صائع ق�صمة ر�صائية بالطريقة التي يرونها(.  
تعرف الق�صمة  

هي عقد ي�صرتط ل�صحتها ر�صا جميع ال�صركاء، وان يكون 
كل منهم كامل االهلية، فاإذا كان بينهم غائب او حمجور، 
اأي قا�صر �صواء كان عدمي االهلية )ل�صغر او جنون( او 
ناق�صها )�صغري مميز( ال تتم الق�صمة اإال بتدخل مديرية 
رعاية القا�صرين، ومبا يحقق م�صلحة القا�صر، وت�صري 

على الق�صمة �صروط االنعقاد وال�صحة.
 ٧٨ رقم  القا�صرين  رعاية  قانون  من   ٨٣ املادة  ون�صت 
ل�صنة ١٩٨٠ على )املحكمة املخت�صة عند ا�صدارها قرار 
باحلجز اجبار مديرية رعاية القا�صرين املخت�صة لتثبت 
اموال املحجور وفق احكام هذا القانون، فال يجوز لويل 
الغائب او املحجوز او و�صيه او قيمه ان يوقع الق�صمة 

نيابة عنه (.
ون�صت املادة ٤٣ منه )ال يجوز للويل او الو�صي او القيم 

رعاية  مديرية  مبوافقة  اإال  التالية  الت�صرفات  مبا�صرة 
القا�صر  م�صلحة  من  التحقق  بعد  املخت�صة  القا�صرين 
التي  لالموال  الر�صائية  الق�صمة  �صمنها  ومن  ذلك،  يف 
ا�صتئناف  اكدته حمكمة  ما  فيها(.. وهذا  للقا�صر ح�صة 
مي�صان االحتادية ب�صفتها التمييزية يف قرار حديث لها.  

من  وخالية  االهلية  توفر  من  بد  فال  عقد،  والق�صمة 
عيوب االرادة وا�صتيفاء املحل ل�صروطه، ووجود �صبب 
م�صروع.. وتعد الق�صمة عقدا �صكليا اذا كان حملها عقارا، 
واإال  العقاري،  الت�صجيل  دائرة  يف  ت�صجيلها  من  فالبد 
الب�صرة  ا�صتئناف  حمكمة  اكدته  ما  وهذا  باطلة،  كانت 

ب�صفتها التمييزية. 
الثانية من املادة ١٠٧١ مدين عراقي )ال  الفقرة  ون�صت 
بالت�صجيل يف دائرة  اإال  العقار  الر�صائية يف  الق�صمة  تتم 

الت�صجيل العقاري(.
عليها  يتفق  طريقة  باأية  ال�صائع  املال  ق�صمة  وجتوز 
واحد  كل  بينهم  عيناً  ال�صائع  املال  كتق�صيم  ال�صركاء، 
يخت�ص بجزء مفرز او بالقرعة او يتم بيعه ويق�صم الثمن 

بينهم كل �صريك بقدر ح�صته. 
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم: ١٣٦//٢٠١٥
االحتادية  الب�صرة  ا�صتئناف  حمكمة  اال�صدار:  جهة 

ب�صفتها التمييزية
مبداأ احلكم

اخت�صا�ص  �صمن  يدخل  ال  الر�صائية  الق�صمة  طلب 
بينهم  يكن  مل  اإذا  ال�صركاء  باتفاق  جتري  النها  املحاكم 
حمجور، وذلك باأن يقت�صموا املال ال�صائع ق�صمة ر�صائية 
الق�صمة  التي يرونها، وال تتم هذه  بالطريقة 

اإال بالت�صجيل يف دائرة الت�صجيل العقاري.
ن�ص احلكم

التمييزي  اأن الطعن  التدقيق واملداولة تبني  بعد 
واقع �صمن املدة القانونية قرر قبوله �صكال، ولدى 
�صحيح  انه  وجد  املميز  القرار  على  النظر  عطف 
الر�صائية  الق�صمة  الن  ذلك  للقانون،  وموافق 
جتري باتفاق ال�صركاء اإذا مل يكن بينهم حمجور، 
ر�صائية  ق�صمة  ال�صائع  املال  يقت�صموا  باأن  وذلك 
اإال  الق�صمة  هذه  تتم  وال  يرونها،  التي  بالطريقة 
)املادة  العقاري  الت�صجيل  دائرة  يف  بالت�صجيل 
القانون املدين(، وتتوىل دائرة  ١/١٠٧١ و٢ من 
املذكورة  الق�صمة  معاملة  اجراء  العقاري  الت�صجيل 
لوقوع االأمر �صمن اخت�صا�صها �صواء كانت ق�صمة تفريق 
املحاكمز  اخت�صا�ص  �صمن  تدخل  وال  جمع،  ق�صمة  اأم 
على  ال�صركاء  يتفق  ال  عندما  فينه�ص  املحكمة  دور  اأما 
الق�صمة الر�صائية اأو كان بينهم حمجور، فيكون لل�صريك 
الذي يريد اخلروج من ال�صيوع مراجعة حمكمة البداءة 
عرب  وهنا  املدين(،  القانون  من   ١٠٧٢ )املادة  الإزالته 
هذا  مفهوم  ومن  )اإزالة(،  بلفظ  الق�صمة  عن  امل�صرع 
منهيا  الق�صائي  احلكم  قرار  يكون  ان  ينبغي  اللفظ 
عينا  بح�صته  �صريك  كل  يخت�ص  بحيث  ال�صيوع  حلالة 
ويف  فيه،  ح�صة  الأ�صغر  بالن�صبة  للق�صمة  قابال  كان  اإن 
ببيعه  قرارا  للق�صمة فت�صدر املحكمة  قابليته  حالة عدم 
وتوزيع الثمن بني ال�صركاء كل ح�صب ن�صيبه )املادتني 
جلاأت  واإذا  املدين(،  القانون  من  ١٠٧٢و٣و١/١٠٧٣ 
تفريق،  ق�صمة  جتري  ال  فاأنها  املال  ق�صمة  اإىل  املحكمة 
اإفراز وتعيني احلقوق العينية االأ�صلية يف العقار  وهي 

من  فريق  اأو  �صريك  كل  ا�صتقالل  اأ�صا�ص  على  امل�صرتك 
ال�صركاء بوحدة عقارية مفرزة م�صتقلة، الن هذه الق�صمة 
بني  قائمة  ال�صيوع  حالة  فتبقى  ال�صيوع،  حالة  تنهي  ال 
اإفرازه مما يتعار�ص  ال�صركاء يف اأجزاء العقار الذي مت 
امل�صرع.  اإليه  اأ�صار  الذي  ال�صيوع  اإزالة  من  الغر�ص  مع 
احلقوق  تعيني  وهي  اجلمع،  ق�صمة  جتري  ال  اأنها  كما 
كل  ت�صيب  امل�صرتكة بحيث  العقارات  االأ�صلية يف  العينية 
منها  اأكرث  اأو  عقارية  وحدة  ال�صركاء  من  ق�صما  اأو  �صريك 
ب�صورة م�صتقلة الن هذه الق�صمة ال تنهي هي االأخرى حالة 
ال�صيوع عندما يخت�ص فريق من ال�صركاء بوحدة عقارية، 
واإمنا جتري الق�صمة الق�صائية التي توؤدي اإىل اإنهاء حالة 
اأن القرار  ال�صيوع ولي�ص الق�صمة الر�صائية، وحيث 
املميز راعى وجهة النظر القانونية املذكورة.. عليه 
قرر ت�صديقه ورد الطعون التمييزية، وحتميل املميز 
ر�صم التمييز، و�صدر القرار باالتفاق يف ١٧/ جمادي 

االخر /١٤٣٦هـ املوافق ٢٠١٥/٤/٧.
ثانيا/ الق�صمة الق�صائية: �صوف نكمل هذا النوع من الق�صمة 
الق�صمة..  من  النوع  هذا  لطول  نظرًا  قادمة  من�صورات  يف 
مدين  املادة ١٠٧٢  من  االوىل  الفقرة  ن�صت  لقد  نقول  ولكن 
بينهم  كان  او  الق�صمة  على  ال�صركاء  يتفق  )اذا مل  عراقي: 
حمجور، فلل�صريك الذي يريد اخلروج من ال�صيوع مراجعة 
يتفق  مل  اإذا  الإزالته  البداءة(  )حمكمة  ال�صلح  حمكمة 
املال  ق�صمة  على  جميعا  ال�صركاء 
او  ال�صائع او كان بينهم حمجور 
اخلروج  بع�صهم  واراد  غائب،  
دعوى  رفع  فلهم  ال�صيوع،  من 
الق�صمة امام املحكمة املخت�صة(.

مروان الكناني
دعوى  يف  ال�صخ�صية  االأحوال  حمكمة  ت�صدر   •١
الطالق او التفريق حكما يف حق ال�صكن للزوجة يف 

�صاكنه يف الدار او ال�صقة دون زوجها. 
٢• يكون حق ال�صكن للزوجة ملدة ثالث �صنوات .

من �صروط ال�صكن 
١• ان ال تقوم الزوجة يف اإيجار الدار او ال�صقة.

٢• ان ال ت�صكن معها اي �صخ�ص عدا من كان حتت 
ح�صانتها.

عدا  ال�صقة  او  الدار  يف  �صررا  حتدث  ال  ان   •٣
اال�صرار الب�صيطة نتيجة اال�صتعمال العادي .

حمارمها  اأحد  ت�صكن  اأن  للزوجة  يجوز  ا�صتثناء: 
ب�صرط اأن تكون اأنثى جتاوزت �صن احل�صانة.

ال�صكن يف حاالت هي:  الزوجة من حق  ٣• حترم 
او  الزوجية  بخيانة  التفريق  او  الطالق  كان  اذا 
ن�صوزها.. اذا ر�صيت على الطالق او التفريق.. اذا 
ح�صل التفريق نتيجة املخالعة.. اذا كانت الزوجة 
اال�صتقالل..  وجه  على  �صكنية  �صقة  او  دارا  متلك 
احت�صاب مدة ثالث �صنوات تبداأ من تاريخ االإخالء. 
 ٤• اذا تاأخر الزوج عن اإخالء الدار بعد تبليغه من 
التنفيذ  قانون  االإخالء وفق  بلزوم  التنفيذ  مديرية 
عن  دينار  مئة  بتغرميه  قرارا  العدل  املنفذ  ي�صدر 

كل يوم من ايام التاأخري وت�صتح�صل منه. 
تطبيقات ق�صائية

ال�صخ�صية  االأحوال  هيئة   /٥٦٤١ القرار  رقم 
واملواد ال�صخ�صية /٢٠١٤

اإىل  قبله  من  امل�صتاأجرة  للدار  الزوج  ت�صليم  مبداأ 
املالك بتاريخ الطالق يكون الق�صد حرمان املطلقة 

من التمتع بحق ال�صكن. 
ال�صخ�صية  االأحوال  حمكمة  لدى  املدعي  ادعى 
قد  وقانونا،  �صرعا  زوجته  املدعي  باأن  احللة  يف 
لذا   ،١٨/٥/٢٠١٤ بتاريخ  املحكمة  خارج  طلقها 

طلب دعوتها للمرافعة واحلكم يف ت�صديق الطالق 
املو�صوع  حمكمة  واأ�صدرت  امل�صاريف،  وحتميلها 
 ٣/٨/٢٠١٤ وتاريخ  ٤٠٥٥/�ص/٢٠١٤  بعدد 
الطالق  ت�صديق  اأوال:  يق�صي،  ح�صوريا  حكما 
بتاريخ  عليها  املدعي  املدعي  الواقع بني  اخلارجي 
واقعا  رجعيا  طالقا  واعتباره   ،١٨/٥/٢٠١٤
زوجته  اإعادة  للمدعي  يحق  بحيث  االأوىل،  للمرة 
او  جديد  عقد  دون  العدة  فرتة  خالل  ع�صمته  اإىل 
بالعدة  االلتزام  عليها  املدعي  وعلى  جديد،  مهر 
التزوج برجل  ال�صرعية، وهي و�صع احلمل وعدم 
اآخر اإال بعد انتهاء فرتة العدة، وهي و�صع حملها 
احلكم  ثانيا:  القطعية..  درجة  للحكم  واكت�صاب 
ت�صكنها  التي  الدار  يف  ال�صكنى  بحق  عليها  للمدعي 
واملرقمة  الزوجية،  احلياة  اأثناء  زوجها  مع 
ثالث  ملدة   ،٨٠ �صارع  الثانية  االكرمني  يف   ٨٦١٨
الت�صلم،  تاريخ  ابتداًء من  ايجار  بدل  �صنوات وبال 
وطعن  وامل�صاريف،  الر�صوم  الطرفني  وحتميل 
املوؤرخة  وكيلته  بالئحة  متييزا  باحلكم  املدعي 

.٦/٨/٢٠١٤
القرار 

لدى التدقيق املتداولة وجد اأن الطعن مقدم �صمن 
عطف  ولدى  �صكال،  قبوله  مت  لذا  القانونية  املدة 
النظر على احلكم املميز وجد اأنه �صحيح وموافق 
طبقت  املو�صوع  حمكمة  الن  والقانون  لل�صرع 
بحق  اخلا�ص  املعدل   ١٩٨٣ ل�صنة   ٧٧ القانون 
اإذ تبني  الزوجة املطلقة يف ال�صكنى تطبيقا �صليما، 
من  امل�صتاأجرة  الزوجية  دار  �صلم  املميز  باأن  لها 
يتوافق  مبا  اي  اخلام�ص،  ال�صهر  يف  مالكه  اإىل  قبله 
مع الطالق اخلارجي الذي اوقعه يف ١٨/٥/٢٠١٤ 
من  عليها  املميز  حرمان  ذلك  من  الق�صد  وكان   ،
التمتع بحق ال�صكنى، لذا مت ت�صديقه ورد الطعون 
القرار  و�صدر  التمييز،  ر�صم  وحتميل  التمييزية 

املوافق  ١٤٣٥/ه   / القعدة  ٦/ذي  يف  باالتفاق 
.١/٩/٢١٠٤

قررت  دار  �صيوع  ازالة  البداءة  ملحكمة  يجوز  هل 
ال�صكنى  حق  اعطاء  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة 

للمطلقة التي لها 
 رقم احلكم: ٢٥٩/ازالة �صيوع/٢٠٠٥

دياىل  ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة  اال�صدار:  جهة 
االحتادية 

العقار  �صيوع  اإزالة  يطلب  اأن  للمدعي  يحق  ال 
امل�صاع بينه وبني مطلقته املدعى عليها اإال بعد اأن 
يرتك الدار للمدعى عليها لل�صكن فيها، وبدون بدل 
لتمكينها من االنتفاع بها  اإيجار ملدة ثالث �صنوات 

وفقاً لقرار حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف بعقوبة.
ن�ص احلكم

التمييزي  الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
من  قبوله  فقرر  القانونية،  املدة  �صمن  واقع 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى  ال�صكلية،  الناحية 
وذلك  للقانون،  وموافق  �صحيح  اأنه  وجد  املميز 

حق  عليه  ترتب  قد  الدعوى  مو�صوع  العقار  الأن 
�صخ�صي للمدعى عليها )ز( و )ي( على املدعي )ح( 
مبوجب قرار حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف بعقوبة 
 ،  ٢٠٠٥/١٠/١٢ يف  ٢٢٦٦/�ص٢٠٠٥/٣  املرقم 
اإلزام )ح( من متكني املدعى عليها )ز(  واملت�صمن 
القطعة  على  املن�صاأة  الدار  يف  ال�صكن  من  )ي(  و 
املرقمة ٩١٩/٢م٣٩ الكاطون، وامل�صجلة منا�صفة 
الدار  يرتك  اأن  املدعي  وعلى  املتداعيني،  بني 
ملدة  اإيجار  بدل  وبدون  بها،  لل�صكن  عليها  للمدعى 
ثالث �صنوات، لذا فال يحق للمدعي اأن يطلب اإزالة 
�صنوات،  الثالث  مدة  اإنتهاء  بعد  اإال  العقار  �صيوع 
حق  ترتيب  املت�صمن  املوؤقت  القيد  انتهاء  اأي 
ولالأ�صباب  بال�صكن..  )ز(  عليها  للمدعى  �صخ�صي 
بها  التي جاء  واالأ�صباب واحليثيات  اأعاله  املثبتة 
ورد  املميز،  القرار  ت�صديق  قرر  املميز،  القرار 
املميز  وحتميل  واأ�صبابها،  التمييزية  الطعون 
 ٢٩ يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  التمييز،  ر�صم 

رم�صان ١٤٢٦ هـ املوافق ٢٠٠٥/١١/١م.

     المحامية سماح محمود المعاضيدي 

اىل الذين ال يوؤمنون باأي تعدد.. ال تعدد االآراء، وال تعدد املذاهب )الفكرية والدينية...
الخ(، وال اأي تعدد يف الدنيا، اإال تعدد الزوجات!

اإعلموا اأنكم مقيدون يف هذه االإباحة، فلي�ص كل �صخ�ص من حقه الزواج باثنتني اأو ثالث 
اأو اأربع!

لقد قيدها اهلل يف عليائه، حني قال )واإن خفتم اأال تعدلوا فواحدة(، وحيث اأنني وردت 
عيون املاء �صافية من �صرقها اىل غربها )يف مواقع التوا�صل حتما(، فلم اأجد من يعدل 
احلقوق  يف  مطلقا  يعدل  فلن  واملبيت،  املادة  يف  عدل  واإن  املادة،  يف  ال  زوجاته،  بني 

الزوجية ال�صرعية، الأنها ميول ال اإرادة فيها!
والقانون العراقي قيد اأي�صا فيما ي�صتطيع من هذه االإباحة اجلميلة، حني ورد يف املادة 
املالية   والكفاية  امل�صروعة  امل�صلحة  اإ�صرتاط  هو  �صخ�صية،  اأحوال   ٥ و   ٤ فقرة   ٣
والعدل لغر�ص الزواج الثاين، واإذا ما توافرت هذه ال�صروط فاإن القا�صي ياأذن لطالب 

حجة الزواج بالزواج. 
والكفاية املالية تثبت بالبينة ال�صخ�صية، وامل�صلحة امل�صروعة لطالب االذن بالزواج 
هو من يبينها للمحكمة، وللمحكمة �صلطة تقديرية يف ذلك. اأما العدل، فهذا ال�صرط هنا 
لي�ص ذا اهمية كبرية، الأنه لن يثبت، فهو يفرت�ص اأن يقام يف امل�صتقبل ولي�ص موجودا 

حاليا، حتى يقّيم على ح�صب ذلك.
اأي�صا ال تعد  التعدد، واالأرملة  اإذا اعاد الرجل طليقته اىل ذمته فال يعد من قبيل  لكن 
زوجة ثانية، وال تطبق عليها هذه ال�صروط، فله اأن يتزوجها دون حجة بالزواج الثاين!
ويبقى االأمر مثريا للجدل منذ �ّصنه، واإىل يومنا هذا، الأن هناك من �صيتع�ص على ح�صاب 
طرف اآخر �صي�صعد!، والقانون فقط، ويف حالة عدم علمها بالزواج الثاين من حقها اإقامة 
دعوى تفريق لل�صرر، وال�صرر هنا من عدم علمها باملو�صوع ولي�ص من املو�صوع نف�صه!
الأن، براأي ال�صرع والقانون، اأن ال حق لها يف رف�ص م�صاركة زوجها مع اأخرى واأخرى 
واأخرى اإن لزم االأمر!.. لي�ص من حقها اأن ترف�ص اأن يجزاأ حقها يف كل �صيء من ال�صخ�ص 
املدعو زوجها الذي يريد اأن ينوع يف �صريره على ح�صاب م�صاعر املراأة التي تتهم فوق 

ذلك كله باأن القانون العراقي معها، و�صد الرجل!
اأين امل�صرعون اجلدد الذين ينظرون بعني امل�صاعر والدواخل يف �صن وتغيري القوانني 
مبا يتنا�صب مع العامل املتطور؟.. اأين هم ؟!.. واملراأة لليوم حني تطالب بحقها قانونا 
تعد خارجة عن املاألوف وعن العادات والتقاليد، وتنبذ حتى من اأهلها واملقربني منها!
والثورة ال  املظلومني،  قانونية تن�صف  نريد ثورة جمتمعية 

يقيمها اإال من اكتوى بنار الظلم!
ولالأجيال  منريا،  م�صتقبلنا  من  لنجعل  اإليها  فهلموا 

القادمة قنديال م�صيئا بدال من لعنة يلعنوها لنا! .
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 المحامي ليث الزهيري

كل دعوى عند تقدميها يجب ان ت�شتمل 
على ثالثة اركان هي )اهلية، م�شلحة، 
وخ�شومة(.. وهنالك انواع للم�شلحة، 
امل�شلحة  احلالة،  امل�شلحة  هي: 
امل�شلحة  املعلومة،  امل�شلحة  املمكنة، 

املحققة، امل�شلحة املحتملة.
جواز  اإىل  العراقي  امل�شرع  ذهب  وقد 
امل�شلحة  على  بناًء  الدعوى  اإقامة 
يطبق  العراقي  الق�شاء  وان  املحتملة، 
هذا الن�ص عندما جتد باأن هناك تخوفا 
باملدعي،  ال�شرر  اإحلاق  من  جديا 
م�شي  ب�شبب  احلق  �شقوط  من  خ�شية 
فكرة  تطبيقات  واهم  الق�شائية،  املدة 
امل�شرع  اأوردها  املحتملة  امل�شلحة 
قانون  من   )7( املادة  يف  العراقي 
املرافعات املدنية التي جاء فيها )يجوز 
تثبيت  الدعوى  من  املراد  يكون  ان 
عقبة  تقم  مل  وان  وجوده،  اأنكر  حق 
يكون  ان  ويجوز  ا�شتعماله،  �شبيل  يف 
كذلك حتقيقا، يق�شد به تاليف النزاع يف 

امل�شتقبل اأو ممكن احلدوث(.
هي  املحتملة  امل�شلحة  تطبيقات  ومن 
تقام  ان  وي�شرتط  النزاع،  قطع  دعوى 
املدعي:  قبل  من  الدعوى  هذه  مثل 
على  �شده  االدعاء  املوجه  ال�شخ�ص 
املدعى عليه:  ال�شخ�ص الذي يزعم انه 

له حق على املدعي خارج املحكمة. 
هو  الدعوى  هذه  اإقامة  من  والغر�ص 
له  باأن  يدعي  الذي  ال�شخ�ص  اإلزام 
املحكمة  خارج  اخر  �شخ�ص  بذمة  حقا 
ويطلب منه ان يثبت اأمام املحكمة هذا 
احلق وبعك�شه يحكم بعدم اأحقيته فيما 
هذا  وببطالن  املحكمة  خارج  يدعيه 

الزعم.
�شروط دعوى قطع النزاع

النزاع  قطع  دعوى  يف  تتوفر  ان  يجب 
ال�شروط االآتية:

1. ان يزعم �شخ�ص باأن له على �شخ�ص 
باإقامة  االأخري  ويقوم  عليه،  حقا  اخر 
الدعوى امام املحكمة يطلب فيها اإلزامه 

بال�شكوت.                                    

لقانون  العامة  للقواعد  خالفا   .2
دعوى  يف  عليه  املدعى  فاإن  االإثبات 
قطع النزاع هو املكلف باالإثبات ولي�ص 
املدعي، وحيث مبجرد ادعائه باأن لي�ص 
على  نقل  قد  يكون  عليه  حق  للمدعي 

نف�شه عبء االإثبات.  
نزاع  ثمة  هناك  يكون  ان  ي�شرتط   .3
مقرونا باالإنكار لهذا احلق، وان يكون 
الطرفني،  بني  �شك  حمل  احلق  هذا 
والغر�ص من اإقامة الدعوى واحل�شول 
على حكم هو تاليف النزاع يف امل�شتقبل.

ي�شرتط  النزاع  قطع  دعوى  لقبول   .4
ان تكون مزاعم من ترفع عليه الدعوى 
وقد  علني،  فعل  اأو  قول  منه  �شدر  قد 
اأو  املدعي  بحقوق  ي�شر  مبلغا  بلغ 

االإ�شاءة ل�شمعته.
اآثار دعوى قطع النزاع

النزاع  قطع  دعوى  يف  ال�شادر  للحكم 
اآثار قانونية، وهي كما يلي:

يف  يح�شل  قد  الذي  النزاع  قطع   .1
باإلزام  حكم  �شدر  طاملا  امل�شتقبل 
املدعى عليه باأن ال حق له على املدعي، 
وعليه اأن يلتزم ال�شمت، وعدم االدعاء 
بوجود احلق الذي يدعيه وكان يزعمه.

2. احلكم ال�شادر يف دعوى قطع النزاع 
ال�شيء املحكوم فيه  يحوز على حجية 
البتات،  درجة  احلكم  اكت�شاب  بعد 
اإقامة  عليه  للمدعى  اليحق  وبالتايل 
قبل  يدعيه  كان  مبا  للمطالبة  دعوى 

اإقامة الدعوى وح�شمها.
النزاع،  قطع  دعوى  اإقامة  اإن   .3
حقوق  يحمي  فيها،  حكم  و�شدور 
باملطالبة  املدعي  حق  ك�شقوط  املدعي 
املانع  كالتقادم  القانونية  املدة  مل�شي 

من �شماع الدعوى.
قطع  دعوى  اإقامة  على  يرتتب   .4
االدعاءات  لتكذيب  و�شيلة  اأنها  النزاع 
حماية  يف  توؤثر  قد  التي  وال�شائعات 
املركز املايل واالأدبي لل�شخ�ص، وحيث 
املادتني  يخ�ص  ذكر  ما  جميع  ان 
قانون  من  وال�شابعة  ال�شاد�شة 
اقامة  من  والق�شد  املدنية،  املرافعات 
النزاع  لتاليف  هو  النزاع  قطع  دعوى 
وقد  احلدوث،  ممكن  اأو  امل�شتقبل  يف 
النوع،  هذا  من  دعاوى  عدة  رفعت 
ومنها ما ا�شتقر عليها الق�شاء العراقي 
القرار  ومنها  الق�شائية،  �شوابقه  يف 

التمييزي ال�شادر من حمكمة التمييز.

مبداأ: دعوى قطع النزاع
�شخ�ص  زعم  الذي  لل�شخ�ص  يجوز 
دعوى  يرفع  اأن  عليه  حقا  له  باأن  اخر 
املدعى  تكليف  فيها  يطلب  النزاع  قطع 
املعترب  القانوين  الدليل  بتقدمي  عليه 
حكم  عجز  فاإن  زعمه،  ما  يثبت  لكي 
على املدعى عليه باأن ال حق له، واألزم 
يكون  ان  �شريطة  زعمه  عما  ال�شكوت 
و�شمعة  بحقوق  وم�شرا  علنيا  ادعاوؤه 

خ�شمه.
رقم القرار: 133٩ مدنية ثالثة/1٩7٦

تاريخ القرار: 1٩77/12/7
بداءة  حمكمة  لدى  )م(  املدعي  ادعى   
املدعى  ان  �شمعه  طرق  باأنه  بغداد 
عليه )ع.  ر( يدعي باأن له دينا بذمته، 
وعمال  ب�شيء،  مدين  غري  انه  وحيث 
املرافعات  قانون  من  ال�شابعة  باملادة 
للمرافعة،  عليه  املدعى  دعوة  طلب 
وحتميل  ذمته،  برباءة  عليه  واحلكم 
املدعى عليه م�شاريف الدعوى واتعاب 
بتاريخ  املحكمة  فاأ�شدرت  املحاماة، 
 101 ا�شبارة  وبعدد   ،٩7٦/4/15
برد  يق�شي  ح�شوريا  حكما   ،٩7٦/
م�شاريفها،  املدعي  وحتميل  الدعوى 

ومئة دينار عن اتعاب املحاماة لوكيل 
املدعي  قناعة  ولعدم  عليه،  املدعى 
بتاريخ  لوكيله  املبلغ  املذكور  باحلكم 

٩7٦/4/25، طلب تدقيقه متييزا.
القرار: 

لدى التدقيق واملداولة وجد ان احلكم 
غري  الدعوى  برد  القا�شي  ال�شادر 
القانون،  الأحكام  وخمالف  �شحيح 
حكمها  يف  ركنت  قد  املحكمة  ان  ذلك 
بخ�شو�ص  املجلة  اأحكام  قررته  ملا 
دعوى قطع النزاع، حيث تق�شي بعدم 
اال�شتماع ملثل هذه الدعاوي بحجة انه 
تركه،  احلق  �شاحب  اإجبار  يحق  ال 
خم�ص  بعد  اأو  اليوم  به  يدعي  ان  وله 
املجلة،  �شراح  ذلك  قرر  كما  �شنوات، 
جاء  املدنية  املرافعات  قانون  ان  غري 
دعوى  قبول  مبوجبه  قرر  جديد  بحكم 
قطع النزاع، و�شورة هذه الدعوى ان 
االخر،  قبل  حقا  له  ان  �شخ�ص  يزعم 
فريفع هذه الدعوى عليه يكلفه ان يقدم 
الدليل على ما يزعمه من وجود حق له، 
باأن  يحكم  االإثبات  اإذا عجز عن  بحيث 
ال حق له، ويلزم بال�شكوت عند االدعاء 
وقد  يزعمه،  كان  الذي  احلق  بوجود 
طبقا  الن�ص  هذا  العراقي  امل�شرع  اخذ 
ال�شاأن،  بهذا  امل�شري  امل�شرع  قرره  ملا 
العراقيني  االأ�شول  �شراح  اجمع  وقد 
هذه  مثل  قبول  على  معا  وامل�شريني 
من  مزاعم  تكون  ان  ب�شرط  الدعوى 
بفعل  �شدرت  قد  الدعوى  عليه  ترفع 
والتحديد  التعيني  من  وبلغت  علني، 
مبلغا ي�شر بحقوق خ�شمه اأو �شمعته، 
وملا كانت دعوى املميز مطابقة ملا ورد 
قبولها  املحكمة  على  يرتتب  لذا  اأعاله، 
ومن  االأ�شول،  وفق  على  فيها  وال�شري 
ثم اإ�شدار احلكم املقت�شي على وفق 
املرافعة،  لنتيجة  لها  يرتاءى  ما 
وحيث اأنها قد خالفت ذلك مما اخل 
ب�شحة احلكم املميز، لذا قرر نق�شه 
لل�شري  ملحكمتها  االأوراق  واإعادة 
فيها على وفق ما ذكر، على اأن يبقى 
ر�شم التمييز تابعا للنتيجة، و�شدر 

القرار باالتفاق يف ٩77/12/7.

تحرير قرارين دعوى قطع النزاع 
باإلفراج 

المحامي ماجد الربيعي 
منتدب محكمة مدينة الصدر 

بصيغتين  حكمين  الموضوع  محاكم  بعض  تحرر 
مشابهتين لصيغتي قراري اإلدانة والعقوبة، حينما 
المتهم،  واإلفراج عن  التهمة  بإلغاء  قرارا  تصدر 
أخذا بما الفته من أنها تضع صيغتي قرار، األول 
لإلدانة واآلخر للعقوبة، حينما تقضي بإدانة المتهم 
وتفرض عقوبة ما عليه، وهي )أي إصدار قرارين 
باإلفراج( تطبيق عرفي ال أساس له من القانون، 
وليس من مبرر- ال عملي وال نصي -  يسنده، بل 
انه قد يشكل مشكلة تطبيقية في بعض الفروض، 
الن المادة ) 223 ( األصولية صريحة في فقرتها 
) أ ( بأن محكمة الموضوع إنما تصدر – كأصل 
الجزائية  بالدعوى  للفصل  واحدا  حكما   – عام 
بقولها :- )تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو 
القرار في الجلسة المعينة إلصداره، وبعد الفراغ 
صيغته  وتتلي  علنا  الجلسة  تستأنف  وضعه  من 
أنها تصدر  إال  بموضوعه(،  يفهم  أو  المتهم  على 
 ( الفقرة  إليها  أشارت  واحدة  حالة  في  آخر  حكما 
ب ( من المادة المذكورة بقولها :- )إذا كان الحكم 
يقضي باإلدانة فعلى المحكمة أن تصدر حكما آخر 
بالعقوبة في الجلسة نفسها وتفهمهما معا(، أي إن 
الواحدة  الجزائية  الدعوى  في  الحكمين  إصدار 
تقضي  أن  حالة  هي  واحدة،  حالة  في  يكون  إنما 
المحكمة باإلدانة، فالبد لها من إصدار حكم آخر 
فإن  األخرى،  الحاالت  جميع  في  أما  بالعقوبة. 
سواء  حكمين  ال  واحدا  حكما  تصدر  المحكمة 
 ( المادة  من  للفقرة )ب(  وفقا  التهمة  افرجت عن 
181 ( األصولية، أو الغت التهمة وأفرجت عنه 
وفقا للفقرة )ج( من المادة ) 182 ( األصولية، أو 
حكمت ببراءته من التهمة المسندة إليه وفقا للفقرة 
)ب( من المادة ) 182 ( األصولية، أو إذا قضت 
بعدم مسؤوليته وفقا للفقرة )د( من المادة ) 182 ( 
األصولية، أو إذا أصدرت حكمها برفض الشكوى 
وغلق الدعوى نهائيا وفقا للفقرة ) أ ( من المادة ) 
181 ( األصولية، وغيرها من حاالت الفصل في 

الدعوى الجزائية بغير قراري اإلدانة والحكم.

جتري املناداة على اخل�شوم فـيح�شروا اأمام 
املرافعة  كانت  جميعاً  ح�شروا  فـاإذا  املحكمة، 
الوجاهية، واإن ح�شر ق�شم ومل يح�شر الق�شم 
ولو  ح�شر،  قد  يح�شر  مل  الذي  وكان  االآخر، 
املرافعة  اأجريت  ال�شابق،  يف  واحدة  جل�شة 
بـحقه ح�شورياً، وان كان الغائب عن املرافعة 
مبلغاً،  وكان  واحدة،  جل�شة  وال  يح�شر  مل 

اأجريت املرافعة بـحقه غيابياً.
يقف احلا�شر من اخل�شوم على ميني القا�شي 
معرت�شاً  اأو  معرت�شاً  اأو  مدعياً  كان  اإذا 
اأو  املحاكمة  اإعادة  طالباً  اأو  الغري،  اعرتا�ص 
طالب حتكيم اأو اأذن اأو ك�شف اأو كان م�شتاأنفاً، 
ويقف على ي�شار القا�شي اإذا كان مدعى عليه، 
مطلوب  اأو  الغري،  اعرتا�ص  عليه  معرت�شاً  اأو 
اأو  التحكيم  مطلوب  اأو  �شده  املحاكمة  اعادة 

االأذن اأو الك�شف اأو م�شتاأنفاً عليه.
اخل�شوم  تباليغ  من  املحكمة  تتاأكد  اأن  وبعد 
وتثبيت ح�شور من ح�شر منهم وتثبيت غياب 
من غاب عنهم، تبا�شر باإجراء املرافعة وجاهياً 
حا�شرا  وكان  ح�شر،  من  بـحق  وح�شورياً 

منهم، وغيابياً بـحق من مل يح�شر منهم.
يكرر املدعي اأو املعرت�ص اأو معرت�ص اعرتا�ص 
طلب  اأو  املحاكمة  اعادة  طالب  اأو  الغري 
ما  امل�شتاأنف  الك�شف،اأو  اأو  االأذن  اأو  التحكيم 
جاء بـعري�شة دعواه، ثم تثبت م�شتندانه التي 

يربزها للمحكمة يف حم�شر �شبط اجلل�شة، ثم 
ت�شتمع اإىل دفوع املدعى عليه اأو املعرت�ص عليه 
مطلوب  اأو  الغري  اعرتا�ص  عليه  املعرت�ص  اأو 
اأو  التحكيم  املطلوب  اأو  املحاكمة �شده  اعادة 
اأما  اأو امل�شتاأنف عليه،  الك�شف �شده  اأو  االأذن 
عن طريق اأقوال يبديها اأثناء املرافعة وتثبت 
يف حم�شر �شبط اجلل�شة، اأو عن طريق لوائح 

اأعدها م�شبقاً وقبل الدخول يف مرافعة الدعوى.
دفوع،  من  يثار  ما  تفح�ص  يجب  االإجابة  عند 
يفرت�ص  التي  ال�شكلية  الدفوع  تقدمي  فـينبغي 
لـئـال  الدعوى  بـاأ�شا�ص  الدخول  قبل  اإيرادها 
ي�شقط احلق يف اإيرادها اإذا قدمت عليها الدفوع 
فـيجب  املو�شوعية  الدفوع  اأما  االأخرى. 

اإيرادها بـح�شب اأهمية ثقلها بـالدعوى.

للمحامين الجدد.. كيف تترافع؟

المحامي عبد الرضا العطار
اال�شتقدام يكون يف احلاالت االآتية:

1. وجوبيا يف اجلرائم واملخالفات التي عقوبتها اقل 
من �شنة، وال يجوز ا�شدار امر القب�ص فيها.

2. جوازيا يف اجلرائم التي تزيد عقوبتها على ال�شنة 
ما عدا اجلرائم املعاقب عليها باالعدام او املوؤبد، اإذ 
ال يجوز اال�شتقدام فيها، وامنا ا�شدار امر القب�ص. 

اما حاالت امر القب�ص، فتكون:
او  االعدام  عقوبتها  التي  اجلرائم  يف  1.وجوبيا 

املوؤبد. 
املخالفات  يف  القب�ص  امر  ا�شدار  يجوز  ال   .2

واجلرائم التي عقوبتها اقل من �شنة. 
3.يكون جوازيا يف اجلرائم التي تزيد عقوبتها على 

�شنة.
حاالت التوقيف:

1.يكون وجوبيا يف اجلرائم التي عقوبتها املوؤبد او 
االعدام حيث البد من توقيف املتهم يف هذه اجلرائم .
التي  اجلرائم  يف  املتهم  توقيف  جوازيا  يكون   .2

عقوبتها اكرث من ثالث �شنوات. 
عقوبتها  التي  اجلرائم  يف  املتهم  توقيف  يجوز  3.ال 
يف  ان  القا�شي  راأى  اإذا  اإال  �شنوات،  ثالث  من  اقل 
او  هروبه  او  حياته  على  خ�شية  �شراحه  اطالق 

التاأثري على �شري التحقيق .
للمتهم  يكن  املخالفات مامل  التوقيف يف  4. ال يجوز 

حمل اقامة معني. 
التوقيف  مدة  تتجاوز  ال  ان  يجب   .5
فيها،  املتهم  اجلرمية  لعقوبة  االق�شى  احلد  ربع 
ا�شهر،  �شتة  تزيد على  ان ال  ويف كل االحوال يجب 
فاإذا مل يكتمل التحقيق وتطلب االمر متديد املوقوفية 
التي جتاوزت ال�شتة ا�شهر، فعلى قا�شي 
اجلنايات  حمكمة  اىل  الطلب  التحقيق 
متديد مدة التوقيف، وما يجب مالحظته 
انه قبل جتاوز مدة ال�شتة ا�شهر يجب اأال 
يوما   15 من  اكرث  املتهم  موقوفية  متدد 
لكل مرة يعر�ص فيها تقرير م�شري املتهم 

املوقوف على قا�شي التحقيق.

التوقيف في القانون 
العراقي

بني   يفرقون  ال  النا�ص  من  كثري 
هذا  ويف  )احلب�ص(،  و  )ال�شجن( 
منهما  كل  معنى  �شاأو�شح  املو�شوع 
العقوبات  قانون  مواد  اىل  ا�شتنادًا 
العراقي رقم 111 ل�شنة 1٩٦٩ املعدل.

املحكوم  اإيداع  يعني  ال�شجن:   -  1
عليه يف املن�شاأة العقابية ملّدة اأكرث من 

5 �شنوات، وال�شجن على نوعني:
اأ - ال�شجن املوؤبد، وهو اإيداع املحكوم 
 20 مدة  العقابية  املن�شاأة  يف  عليه 
ال�شجن مدى  ليكون  �شنة.. وقد عدلت 
بوفاة املحكوم  اإال  تنتهي  احلياة، وال 
ل�شلطة  االداري  املدير  الأمر  ا�شتنادا 
االئتالف املوقتة رقم 31 الق�شم الثاين 

واملورخ يف 31/٩/2003. 
اإيداع  هو  املوؤقت:  ال�شجن   - ب 
املحكوم عليه يف املن�شاأة العقابية ملدة 
)كاأن  �شنوات   5 من  اأكرث  بني  ترتاوح 

تكون 5 �شنوات و�شهر( و15 �شنة.
)املادة 87 من قانون العقوبات(

اإيداع  هو  احلب�ص  احلب�ص:   -  2
املحكوم عليه يف املن�شاأة العقابية ملدة 
واأقل  �شاعة   24 من  اأكرث  بني  ترتاوح 
نوعني  على  واحلب�ص  �شنني،   5 من 

اأي�شاً هما:
اإيداع  ويعني  ال�شديد:  احلب�ص   - ا 

املحكوم عليه يف املن�شاأة العقابية ملدة 
)كاأن  اأ�شُهر   3 من  اأكرث  بني  ترتاوح 
تكون 3 اأ�شُهر واأ�شبوعني( و5 �شنني، 
ويجب على املحكمة اأن حتكم بعقوبة 
اجلرمية  كانت  كلما  ال�شديد  احلب�ص 
مدة  باحلب�ص  عليها  ُيعاَقب  املرتكبة 
يجوز  اإّنه  مبعنى  �شنة،  على  تزيد 
احلب�ص  بعقوبة  حتكم  اأن  للمحكمة 

اذا  ال�شديد  احلب�ص  من  بداًل  الب�شيط 
كانت املدة اأقل من �شنة.

)املادة 88 من قانون العقوبات(
اإيداع  وهو   : الب�شيط  احلب�ص   -
املحكوم عليه يف املن�شاأة العقابية مدة 
ترتاوح بني اأكرث من 24 �شاعة و�شنة 

واحدة.
)املادة 8٩ من قانون العقوبات(

السجن والحبس

الحقوقي/ خالد دواي العطواني

االإدارية  االآفات  اأخطر  من  اآفة  االإداري  الت�شلط 
للنجاح  القابلة  املوؤ�ش�شات احلكومية غري  ال�شائعة يف 
تعي�ص  التي  النامية  املجتمعات  يف  خا�شة  والتطور، 
بثقافة املدير والقائد االأوحد امللهم الذي ميتلك الع�شا 
اأن  اجلميع  وعلى  �شيء،  كل  ويجيد  ويفهم  ال�شحرية، 
قمة  تردد، وهذا بعينه هو  او  تذمر  ي�شري خلفه بدون 
التفكري  قواعد  اأب�شط  مع  ذلك  يتنافى  حيث  التخلف، 
الناجحة  االإدارية  االأ�شاليب  وبالتايل  واملو�شوعية، 
االآثار  وتتعدد  وجمتمعاتها،  مبوؤ�ش�شاتها  الناه�شة 
والقائد  املدير  وعلى  االأفراد  على  االآفة  لهذه  املدمرة 
نف�شه، وكذلك على اجلهة التي يديرها، واملجتمع بوجه 
عام، حيث تكبت طاقات وملكات االأفراد، ويكتفي املدير 
والقائد امللهم املزعوم بروؤيته الفردية القا�شرة، كذلك 
االأول  النائب  اإعداد  من  يديرها  التي  اجلهة  تتمكن  ال 
املوؤ�ش�شة  ا�شتمرارية  على  احلفاظ  اأجل  من  والثاين 
النمط االإداري على �شيوع  ومنوها، كذلك ي�شاعد هذا 
ال�شللية  مثل  ال�شلبية  االإدارية  الظواهر  من  العديد 
من  والتقرب  التزلف  وحماوالت  امل�شالح  وجماعات 
املدير على ح�شاب العمل، كما يغلب على هذه االإدارة 

اإيثار امل�شلحة الفردية على م�شلحة العمل واملوؤ�ش�شة.. 
واال�شتبداد  االنفراد  لظاهرة  الرئي�شية  االأ�شباب  ومن 
بال�شلطة وامل�شوؤولية وعدم التفوي�ص، ان هناك اعتقادا 
ي�شعف  التفوي�ص  اأن  املديرين  من  الكثري  لدى  خاطئا 
لي�ص  االعتقاد  هذا  اأن  والواقع  الرئي�ص،  ونفوذ  �شلطة 
وقوة  اهلل  خمافة  على  يعتمد  ذلك  اإن  حيث  �شحيحا، 

ال�شخ�شية، وا�شتخدام االأ�شلوب االإداري ال�شحيح.
تفوقهم  عند  للمروؤو�شني  الوا�شح  النجاح  من  اخلوف 
ال  وحتى  بالتفوي�ص،  قام  الذي  املدير  تفوق  بدرجة 
الكثري  حتدث  ورمبا  لغريه،  العليا  االإدارة  نظر  يلفت 
من امل�شكالت نظرا لتفوق ال�شخ�ص الذي فو�ص يف اإدارة 
بع�ص االأمور، ولكن يجب اأال ين�شى املدير اأن تفوق اأي 
اإليه �شخ�شيا  اإدارته �شوف ين�شب يف النهاية  موظف يف 
اإذا ا�شتطاع اأن ي�شعر االآخرين بذلك.. وعندما يفكر هذا 
املقربني  اختيار  على  يعمل  فاإنه  التفوي�ص،  يف  الرئي�ص 
الذين  اأولئك  يتجنب  ما  وغالبا  فيهم،  يثق  الذين  منه، 
يتميزون بالقدرة على االبتكار واالإبداع يف اأداء اأعمالهم، 

حتى لو كانت كفاءتهم مرتفعة.
قد تتعار�ص امل�شلحة ال�شخ�شية للمدير اأو املفو�ص مع 
القدرة  يفقد  اأن  يخ�شى  حيث  نف�شها،  التفوي�ص  عملية 
على مزاولة بع�ص االأعمال اأو التي كانت موجهة خلدمة 

العامة..  امل�شلحة  عن  النظر  بغ�ص  الذاتية  م�شاحله 
حتمل  ي�شتطيع  ال  املروؤو�ص  كان  لو  عامة  وب�شفة 
اإىل رئي�شه  م�شوؤولية معينة يفو�ص بها، فاإن ذلك يرجع 
واإمداده  اختياره،  ح�شن  على  يعمل  اأن  يحب  الذي 

باخلربات واملعلومات ال�شرورية.
حب ال�شلطة وال�شعي اإليها لدى بع�ص املديرين يجعله 
�شد التفوي�ص، وقد يكون �شبب ذلك املعاناة التي القاها 
حتى و�شل اإىل موقع القيادة، اأو الأن الكثري من املديرين 

يتعاملون مبفهوم الرئي�ص، ولي�ص القائد.
من  اكت�شبه  للعمل  معني  باأ�شلوب  الرئي�ص  اقتناع 
مت�شاٍو  مو�شع  يف  يكون  وعندما  ال�شابقني،  روؤ�شائه 
اأ�شاليب  اإتباع  من  خوفا  االآخرين  تفوي�ص  يف  يرتدد 

جديدة تناق�ص اأفكاره واأ�شاليبه التي اتبعها طويال.
تعمل  اأن  هو  االأهم  ولكن  تعمل،  اأن  دائما  املهم  لي�ص 
العمل ال�شحيح، ولتحقيق القدرة والكفاية على العمل 
ال�شحيح،  والفهم  العلم  ي�شبقه  اأن  بد  ال  ال�شحيح 
بالعمل  كثريا  ي�شتغل  واملديرين  القادة  من  فالكثري 
يف  وهو  ال�شحيح،  العمل  بلوغ  بق�شية  االهتمام  دون 
حقيقة االأمر يعمل، ولكنه يف�شد اأكرث مما ينتج، ولبلوغ 
الكفاية والقدرة على العلم ال�شحيح ال بد من اأن نتعلم 
وعدم  والتكرب،  الت�شلط  واأهمها  االآخرين،  اأخطاء  من 

اال�شتماع للعاملني وحرمانهم من فر�شة احلوار وطرح 
اأفكارهم ومقرتحاتهم، وعر�ص مطالبهم و�شكواهم، مما 
يجلب الكثري من املفا�شد االإدارية على العمل والعاملني 
جميعا.. يدفع املديرون التخاذ القرارات غري املدرو�شة 
وعدم  للخطاأ  تعر�شها  خماطر  من  يزيد  مما  بعناية؛ 
العمل  جلوانب  املحدودة  القا�شرة  النظرة  املنا�شبة.. 
وقلة  العاملني  م�شاركة  �شعف  تطويره..  واإمكانية 
غياب  اأنف�شهم..  يف  االأفراد  ثقة  �شعف  اقرتاحاتهم.. 
وروح  والبغ�ص  الفرقة  و�شيوع  والتعاون  احلب  روح 
روح  قتل  املوؤ�ش�شة..  داخل  النزاعات  وكرثة  االأنا 
ب�شكل  واملوؤ�ش�شة  االأفراد  منو  فر�ص  و�شعف  االبتكار 
الر�شا  عدم  وحتقق  قيادتهم  من  العاملني  نفور  عام.. 
الذين  النواب  اإعداد  على  القدرة  غياب  الوظيفي.. 
املدير  انفراد  التقاعد..  على  يحال  من  حمل  يحلون 
غري  القرارات  وخ�شائر  املخاطرة  تكاليف  كل  بتحمل 
املنا�شبة.. تف�شي الكثري من االآفات واالأمرا�ص االإدارية 
داخل االإدارة )متلق املديرين( )غياب الثقافة( )�شعف 
م�شتوى االأداء، جماعات امل�شالح(، �شرقة اعمال وافكار 
املوظفني من قبل مدرائهم وتن�شيبها لهم  بغية احل�شول 
العلم  هو  دائما  املهم  واملكافاآت..  ال�شكر  كتب  على 

ال�شحيح، والعاقل من اتعظ وتعلم من غريه.

التسلط اإلداري ودوره السلبي على أداء 
المؤسسة الحكومية
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املادة )7(  القانون مبوجب  الطعن مل�صلحة   )1
منه .

الفقرة  مبوجب  الد�صتورية  بعدم  الطعن   )2
)احلادية ع�صرة( من املادة )5( منه .

من  مكون  القانون  مل�صلحة  الطعن  ان  وحيث 
عنا�صر واآثار، لذا �صنتناولها يف مق�صدينهما:

المقصد االول/ عناصره :
عن  خارجة  كانت  �صواء  له  املكونة  االمور  هي 
�صرائطه  �صنتناول  لذا  فيها،  داخلة  او  حقيقته 

واركانه يف بندين هما:

البند االول / شرائطه :
الطعن مل�صلحة القانون يجب ان تتوفر فيه 
العامة لطرق الطعن والتي بيناها  ال�صرائط 
ف�صل  )�صدور  وهي  الطعن  باب  يف  مف�صال 
موجود - �صحيح او باطل - ال معدوم، واأال 
املطعون  مع  الطعن  وتواأم  تنازل،  يح�صل 
�صرائطه  فيه  تتوفر  ان  يجب  كما  به(، 

اخلا�صة، وهي :
اوال/ �صدور حكم او قرار: لقد ن�صت الفقرة 
االدعاء  قانون  من   )7( املادة  من   ) ثانيا   (
حكم  يف   ......( على  اعاله  املرقوم  العام 
املحاكم  عدا  حمكمة  اية  من  �صادر  قرار  او 
اجلزائية او يف قرار �صادر عن جلنة ق�صائية 
او عن مدير عام دائرة رعاية القا�صرين او 
املنفذ  او  املخت�ص  القا�صرين  رعاية  مدير 

العدل ...(.
فيها  الطعن  يجوز  التي  والقرارات  االحكام 

بطريق الطعن مل�صلحة القانون هي :
كل  من  ال�صادرة  والقرارات  االحكام   )1
االدعاء  الن  اجلزائية  املحاكم  عدا  املحاكم 
مالحظاته  ويبدي  امامها  يح�صر  العام 
االحكام  يف  ويطعن  القانونية،  وطلباته 
الفقرة  مبوجب  منها  ال�صادرة  والقرارات 
)ثالثا ( من املادة )5( قانون االدعاء العام 

اعاله.
رعاية  عام  مدير  من  ال�صادرة  القرارات   )2
القا�صرين  رعاية  مدير  او  القا�صرين 

املخت�ص.
3( القرارات ال�صادرة من املنفذ العدل .

4( القرارات ال�صادرة من اللجان الق�صائية، 
ومن او�صح م�صاديق هذه القرارات هي:

اأ . القرارات ال�صادرة من جلان تثبيت امللكية 
امل�صكلة مبوجب املادة ) 46/ 2( من قانون 

الت�صجيل العقاري .
تقدير  جلان  من  ال�صادرة  القرارات  ب . 
ال�صيارات  حوادث  من  االلزامي  التعوي�ص 
لعام   815 املرقم  القرار  مبوجب  امل�صكلة 

. 1982
التمييز االحتادية  ثانيا/ عدم ف�صل حمكمة 
يف مو�صوع الق�صية : لقد ن�صت الفقرة )ثانيا 
العام  قانون االدعاء  املادة )7( من  /ا( من 
املدة  فوات  رغم   ...  ( على  اعاله  املزبور 
ذوي  من  احد  يكن  مل  اذا  للطعن  القانونية 
فيه ورد  الطعن  او مت  فيه  قد طعن  العالقة 

الطعن من الناحية ال�صكلية(.
الطعن  بطريق  الف�صل  يف  للطعن  ي�صرتط 
التمييز  حمكمة  نظر  عدم  القانون  مل�صلحة 
مو�صوعها،  يف  والف�صل  الق�صية  ملو�صوع 

وهو يتحقق يف احلالتني االتيتني:
1( اإذا مل يطعن اخل�صوم فيها متييزا، ويفهم 
الطعن  بطرق  به  اخل�صوم  طعن  اذا  منه 
االخرى كاالعرتا�ص على احلكم الغيابي او 
فيه  الطعن  من  مانعا  يكون  فال  اال�صتئناف، 

مل�صلحة القانون.
اإذا كان اخل�صوم قد طعنوا فيها متييزا   )2

ورد طعنهم �صكال.
 : القانوين  زمانه  يف  الطعن  يقدم  ان  ثالثا/ 
من   )7( املادة  من  )ب(  الفقرة  ن�صت  لقد 
قانون االدعاء العام املرقوم اعاله على ) ال 
احكام  وفق  القانون  مل�صلحة  الطعن  يجوز 
 )5( م�صت  اذا  البند  هذا  من   )1( الفقرة 
خم�ص �صنوات على اكت�صاب احلكم او القرار 

الدرجة القطعية(. 
القانون ان يقدم  ي�صرتط يف الطعن مل�صلحة 
رئي�ص االدعاء العام طعنه خالل مدة خم�ص 
احلكم  اكت�صاب  تاريخ  من  ابتداًء  �صنوات 
هذا  من  ويفهم  القطعية،  الدرجة  القرار  او 

ال�صرط امران هما :

احلكم  اكت�صاب  قبل  الطعن  هذا  قدم  اإذا   .1
�صكال  القطعية وجب رده  الدرجة  القرار  او 
والحتمال  فيه،  احلق  ثبوت  قبل  قدم  النه 
طعن اخل�صوم به متييزا فينتفى هذا الطعن 
بانتفاء �صرطه، وهو عدم طعن اخل�صوم به .
2. اإذا قدم هذا الطعن بعد م�صي مدة خم�ص 
القرار  او  احلكم  اكت�صاب  على  �صنوات 
الدرجة القطعية وجب رده �صكال كونه وقع 

خارج املدة القانونية .

البند الثاني / اركانه :
ركنني  على  يرتكز  القانون  مل�صلحة  الطعن 

هما :
اوال/ عري�صة الطعن: يجب ان ت�صتمل على 
مباحث  يف  بيناها  التي  االلزامية  البيانات 
املرحلة  هذه  بداية  ويف  مف�صال،  الق�صية 

اجماال وهي :
حمكمة  ا�صم   / االول  لتمييز البيان  ا

االحتادية .
ن�صت  لقد  اخل�صوم:  ا�صماء   / الثاين  البيان 
قانون  من   )7( املادة  من  /ا(  )ثانيا  الفقرة 
)اذا  على  اعاله  املزبور  العام  االدعاء 
خرق  ح�صول  العام  االدعاء  لرئي�ص  تبني 
او  الطعن يف احلكم  يتوىل عندها  للقانون... 

القرار مل�صلحة القانون ...(.  
االدعاء  رئي�ص  هو  الطاعن  يكون  ان  يجب 
غيابه  عند  قانونا  مقامه  يقوم  من  او  العام 
ما  اذا  منه  ويفهم  ح�صرا،  نوابه  اقدم  وهو 

قدمه غريه وجب رده �صكال .
املطعون  الف�صل  وعدد  تاريخ   / الثالث  البيان 

فيه، وا�صم املحكمة التي اأ�صدرته، وخال�صته.
ن�صت  لقد  التمييز:  ا�صباب   / الرابع  البيان 
الفقرة ) ثانيا/1( من املادة )7( من قانون 
تبني  )اإذا  على  اعاله  املرقوم  العام  االدعاء 
لرئي�ص االدعاء العام ح�صول خرق للقانون 
او  الدولة  مب�صلحة  اال�صرار  �صاأنه  من   ...
القا�صر او اموال اأي منهما او خمالفة النظام 

العام ...(. 
يجب على رئي�ص االدعاء العام ان يرتكز يف 
القانون امل�صتبطن خمالفة  طعنه على خرق 

النظام العام.
واملراد من القانون هو معناه العام ال�صامل 
او  د�صتورا  اأكان  �صواء  كافة  للت�صريعات 
قانونا او نظاما او تعليمات، وم�صادر احلكم 
املبينة يف املادة )1( من القانون املدين وهي 
العرف ومباأدئ ال�صريعة اال�صالمية وقواعد 
العدالة واحكام الفقه والق�صاء، والتي يجب 

على املحكمة العمل بها ترتيبيا ال تخرييا .
التي  خمالفته  هو  القانون  خرق  من  واملراد 
املحكمة  من  ال�صادر  الف�صل  مباينة  تعني 
ن�ص  الذي  للحكم  الدوائر  او  اللجان  او 
حتققت  �صواء  العام،  مبعناه  القانون  عليه 
تطبيق  يف  اخلطاأ  خالل  من  املباينة  هذه 
خمالفة  او  تف�صريه  يف  اخلطاأ  او  القانون 

قواعد االخت�صا�ص او اخلطاأ يف االإجراءات 
اال�صولية املوؤثرة يف �صحة احلكم او الوقوع 

يف خطاأ جوهري.
ولي�ص كل خرق للقانون يعطي احلق لرئي�ص 
القانون  مل�صلحة  الطعن  العام  االدعاء 
خمالفة  عليه  ترتتب  ان  بد  ال  بل  بالف�صل، 
النظام العام، وم�صائل النظام العام اوردها 
امل�صرع على �صبيل املثال ال احل�صر يف الفقرة 
)2( من املادة )130( مدين والتي تن�ص على 
)ويعد من النظام العام بوجه خا�ص االحكام 
كاالهلية  ال�صخ�صية  باالحوال  املتعلقة 
باالنتقال،  املتعلقة  واالحكام  واملرياث 
الوقف،  يف  للت�صرف  الالزمة  واالجراءات 
املحجور  مال  يف  والت�صرف  العقار  ويف 
ومال الوقف ومال الدولة وقوانني الت�صعري 
اجلربي، و�صائر القوانني التي ت�صدر حلاجة 
الظروف اال�صتثنائية(، وتعد  امل�صتهلكني يف 
اخل�صومة  اي�صا  العام  النظام  م�صائل  من 

واالخت�صا�ص و�صبق الف�صل.
النظام  العراقي  امل�صرع  يعرف  ومل 
باأنه  الفقهاء  بع�ص  عرفه  حني  يف  العام 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  اال�ص�ص  )جمموعة 
واالقت�صادية واخللقية التي يعر�ص االخالل 
واالنهيار(،  الت�صدع  اىل  املجتمع  كيان  بها 
امل�صلحة  معيار  على  قائم  العام  والنظام 
يف  يت�صع  النه  ن�صبي  مفهوم  وهو  العامة، 
البلدان  يف  وي�صيق  اال�صرتاكية  البلدان 

الراأ�صمالية.
مباينة  تعني  العام  النظام  خمالفة  فاإن  لذا 
عليها  يقوم  التي  واال�ص�ص  للمبادئ  الف�صل 
نظام الدولة واملجتمع مما يعر�صه للت�صدع 

واالنهيار.
عن  املدافع  هو  العام  االدعاء  ان  وحيث 
ف�صل  اأي  �صدور  فاإن  لذا  العام،  النظام 
رئي�ص  حق  من  يكون  النظام  هذا  يخالف 
الطعن  بطريق  به  الطعن  العام  االدعاء 
مل�صلحة القانون لتاليف هذه املخالفة، وحيث 
يجعله  العام  للنظام  الف�صل  خمالفة  ان 
القانون  مل�صلحة  الطعن  فاإن  لذا  معدوما، 
هو و�صيلة للك�صف عن انعدام الف�صل، وتعد 
او�صح م�صاديق خمالفة  االتية من  امل�صائل 

النظام العام، وهي :
اموالها:  او  الدولة  مب�صلحة  اال�صرار   .1
الدولة  حقوق  ي�صيب  الذي  النق�ص  هو 
قرار  او  حكم  �صدور  جراء  من  اموالها  او 
الدولة  حقوق  ان  وحيث  للقانون،  خمالف 
واموالها هي من النظام العام مبوجب الفقرة 
)2( من املادة )130( مدين، لذا فاإن �صدور 
بها  والنق�ص  االذى  يلحق  قرار  او  حكم  اأي 
يكون لرئي�ص االدعاء العام الطعن به بطريق 
الطعن مل�صلحة القانون لتاليف هذه املحاذير .

امواله:  او  القا�صر  مب�صلحة  اال�صرار   .2
القا�صر  حقوق  ي�صيب  الذي  النق�ص  هو 
قرار  او  حكم  �صدور  جراء  من  امواله  او 

القا�صر  حقوق  ان  وحيث  للقانون،  خمالف 
وامواله هي من النظام العام مبوجب الفقرة 
)2( من املادة )130( مدين، لذا فاإن �صدور 
بها  والنق�ص  االذى  يلحق  قرار  او  حكم  اأي 
يكون لرئي�ص االدعاء العام الطعن به بطريق 
الطعن مل�صلحة القانون لتاليف هذه املحاذير.

/ امل�صلحة: وهي ان يطلب  الخامس  البيان 
الطاعن نق�ص احلكم او القرار او تعديله.

وكيله  او  املميز  توقيع   / السادس  البيان 
بوكالة ر�صمية.

ثانيا/ املحكمة املخت�صة بنظره : 
التعديل  قانون  من  )ج(  الفقرة  ن�صت  لقد 
االدعاء  لقانون   2000 ل�صنة   7 رقم  الثالث 
وامللغى   1979 ل�صنة    159 املرقم   العام 
على  النافذ  العام  االدعاء  القانون  ب�صدور 
)يكون الطعن مل�صلحة القانون اأمام حمكمة 

برئا�صة  خما�صية  هيئة  من  وينظر  التمييز، 
رئي�ص املحكمة اأو اأحد نوابه (. 

وهذا يعني ان القانون ال�صابق ن�ص ب�صورة 
ينظر  الطعن  ان هذا  ال�صك  تقبل  �صريحة ال 
التمييز  ملحكمة  اخلما�صية  الهياأة  قبل  من 
�صكت  فقد  احلايل  القانون  اأما  االحتادية. 
نق�ص  وهذا  به،  املخت�صة  اجلهة  يبني  ومل 

ت�صريعي يجب على امل�صرع تالفيه.
املحكمة  ان  ال�صكوت  هذا  من  يفهم  وقد 
املحكمة  هي  الطعن  هذا  بنظر  املخت�صة 
القرار  او  باحلكم  الطعن  تنظر  التي  نف�صها 
ا�صال �صواء كانت حمكمة التمييز االحتادية 
او حمكمة اال�صتئناف ب�صفتها التمييزية، اإال 
ان هذا الفهم ال ميكن قبوله الن امل�صرع ابقى 
نافذة  امللغى  العام  االدعاء  قانون  تعليمات 
حلني �صدور تعليمات جديدة مبوجب املادة 

) 17( من قانون االدعاء العام النافذ.
وحيث ان املعمول به و�صرية الق�صاء يف ظل 
اخت�صا�ص  هو  وتعليماته  ال�صابق  القانون 
حمكمة التمييز االحتادية يف نظر هذا الطعن، 
فيكون من اخت�صا�صها اي�صا يف ظل القانون 

احلايل وتعليمات القانون ال�صابق.

المقصد الثاني / آثاره :
مهمة  اآثار  التمييزي  الطعن  على  ترتتب 
ان  املرحلة  هذه  بداية  يف  مف�صال  حررناها 

�صئت فراجع، وهي بنحو االجمال :
اوال/ عدم وقف االإجراءات التنفيذية :

اال�صل ان الطعن مل�صلحة القانون ال يوقف 
املطعون  الف�صل  مو�صوع  كان  اأيا  التنفيذ 
دينا  او  منقوال  او  عقارا  كان  �صواء  فيه 
النه طريق طعن غري عادي، وي�صتثنى منه 
اذا  التنفيذ  يوقف  الطريق  بهذا  الطعن  فاإن 
�صدر قرار يق�صي بوقف التنفيذ من املحكمة 
املخت�صة بنظر الطعن، وهي حمكمة التمييز 
من  ب(   / )ثانيا  الفقرة  مبوجب  االحتادية 

)يوقف  تن�ص  والتي  ) 53( مرافعات  املادة 
التنفيذ يف جميع االأحوال اذا �صدر بذلك قرار 

من املحكمة املخت�صة( .
الطعن مل�صلحة  التزام املحكمة بنظر  ثانيا/ 

القانون :
التمييز  ملحكمة  اخلما�صية  الهياأة  تقوم 
االحتادية بنظر الطعن مل�صلحة القانون من 
ال  قانون  حمكمة  النها  اخل�صوم  جمع  دون 

حمكمة وقائع، وعلى مرحلتني هما :
املرحلة ال�صكلية: تقوم الهياأة بتدقيق امرين 

هما:
حيثية  من  فيه  املطعون  الف�صل  تدقيق   .1
عند  معدوما  يكون  النه  وعدمه  وجوده 
خرقه للنظام العام، ويكون الطعن مل�صلحة 
القانون الذي يقدمه رئي�ص االدعاء العام هو 

و�صيلة للك�صف عن انعدام الف�صل .
ا�صتيفائه  حيث  من  الطعن  تدقيق   .2

لعنا�صره، �صرائط واركانا .

وهنا توجد حالتان هما :
الحالة االولى / رد الطعن شكال :

اذا ثبت ملحكمة التمييز ان الطعن مل تكتمل 
عنا�صره، او ان الف�صل املطعون به ين�صوي 
معدوم،  انه  اأي  العام،  للنظام  خمالفة  على 

فتقرر رد الطعن التمييزي �صكال .
احلالة الثانية / قبول الطعن �صكال :

املطعون  احلكم  ان  التمييز  ملحكمة  ثبت  اإذا 
به موجود غري معدوم، وان الطعن م�صتوٍف 
يف  و�صرعت  �صكال،  قبوله  قررت  لعنا�صره 

مو�صوعه.

املرحلة املو�صوعية: 
درا�صة  خالل  من  الطعن  مو�صوع  تدقيق 
ال�صبط  وحما�صر  الدعوى  عري�صة 
بني  املتبادلة  واللوائح  الك�صف  وحما�صر 
وحيث  فيها،  ال�صادرة  واالحكام  اخل�صوم 
ان هذا الطعن ينظر من قبل حمكمة التمييز 
االثار  جميع  عليه  فتنطبق  االحتادية، 
التمييزي،  الطعن  على  املنطبقة  واالحكام 
الطعن  مبحث  يف  مف�صال  بيناها  والتي 

التمييزي، فال نعيدها.
الطعن  يف  بالف�صل  املحكمة  التزام  ثالثا/ 

مل�صلحة القانون : 
يف  االول  مو�صوعني،  على  االثر  هذا  نق�صم 
املرتبة  االثار  يف  والثاين  بالتمييز،  الف�صل 

على الف�صل، ونتناولها يف بندين:
البند االول / الفصل في الطعن :

التعديل  قانون  من  ج(   ( الفقرة  ن�صت  لقد 
االدعاء  لقانون   2000 ل�صنة   7 رقم  الثالث 
العام املرقم  159 ل�صنة  1979 امللغى على 
اأمام حمكمة  القانون  )يكون الطعن مل�صلحة 
برئا�صة  خما�صية  هيئة  من  وينظر  التمييز، 

رئي�ص املحكمة اأو اأحد نوابه فاإذا تاأيد لها:
فيه  املطعون  القرار  اأو  احلكم  يف  اإن   .1
واإعادة  نق�صه  الهيئة  فتقرر  للقانون،  خرقا 

قرار  اأو  حكم  الإ�صدار  حمكمتها  اإىل  الدعوى 
جديد تر�صله تلقائيا اإىل حمكمة التمييز .

رعاية  دائرة  عام  مدير  قرار  يف  اإن   .2
القا�صرين  رعاية  مدير  اأو  القا�صرين 
فيه  املطعون  العدل  املنفذ  اأو  املخت�ص 
واإعادة  نق�صه  الهيئة  فتقرر  للقانون،  خرقا 
جديد  قرار  الإ�صدار  الدائرة  اإىل  املعاملة 

تر�صله تلقائيا اإىل حمكمة التمييز(.
االحتادية  التمييز  حمكمة  اإكمال  وبعد 
لتدقيقاتها التمييزية، فاإنها تف�صل فيه باأحد 

الف�صلني االتيني:
اوال/ الفصل الشكلي :

الطعن  رد  االحتادية  التمييز  حمكمة  تقرر 
للف�صل  التطرق  دون  ومن  �صكال،  التمييزي 

املطعون فيه، وذلك يف ثالث حاالت، وهي : 
اأ . اذا مل يكن الطعن م�صتوفيا لعنا�صره .

خمالفا  فيه  املطعون  الف�صل  كان  اذا  ب . 
�صرية  ح�صب  معدوم  انه  اأي  العام،  للنظام 
الق�صاء، وتعاد الق�صية اىل املحكمة التي 

ا�صدرته لتف�صل فيها جمددا .
ت . اذا كان الف�صل �صادرا من حمكمة غري 
ح�صب  اي�صا  معدوما  فيكون  خمت�صة، 
على  الق�صية  وحتال  الق�صاء،  �صرية 
املحكمة املخت�صة لتف�صل فيها على وفق 
اال�صول، مع ا�صعار املحكمة التي ف�صلت 

فيها بذلك . 
ثانيا/ الفصل الموضوعي :

قبول  االحتادية  التمييز  حمكمة  تقرر 
الف�صل  كان  اذا  �صكال  التمييزي  الطعن 
ين�صِو  مل  اأي  موجودا،  به  املطعون 
الطعن  وكان  العام،  للنظام  خمالفة  على 
م�صتوفيا لعنا�صره، وبعد اكمال تدقيقاتها 
القانونية  الطعن  ا�صباب  ان  وجدت  اذا 
الف�صل  على  تنطبق  وال  �صحيحة  غري 
الف�صل  ت�صديق  تقرر  فيه،  املطعون 

املطعون فيه ورد الطعن مو�صوعا.

البند الثاني / اثار القرار التمييزي :
لقد ن�صت الفقرة ) د ( من قانون التعديل 
الثالث رقم 7 ل�صنة 2000 لقانون االدعاء 
امللغى   1979 ل�صنة    159 املرقم   العام 
احلكم  يف  اخلما�صية  الهيئة  تنظر   ( على 
يف  عليهما  املن�صو�ص  اجلديد  القرار  اأو 
الفقرة،ويكون  هذه  من  )ج(  من  )1و2( 
الطعن  يقبل  وال  االإتباع،  واجب  قرارها 

بطريق ت�صحيح القرار(. 
الهياأة  ت�صدره  الذي  التمييزي  القرار 
عليه  ترتتب  التمييز  حمكمة  يف  اخلما�صية 

ثالثة اثار مهمة هي :
اوال/ واجب االتباع : 

الق�صائية  اللجنة  او  املحكمة  على  يجب 
التمييزي  القرار  اتباع  املعنية  الدائرة  او 
وال  القانون،  مل�صلحة  الطعن  يف  ال�صادر 

يجوز لها ان حتيد عنه.

ثانيا/ االرسال التلقائي :
يجب على املحكمة او اللجنة الق�صائية 
للقرار  اتباعها  بعد  املعنية  الدائرة  او 
او  الدعوى  يف  والف�صل  التمييزي 
الهياأة  اىل  جمددا  ار�صالها  املعاملة 
اخلما�صية يف حمكمة التمييز لكي تتثبت 
او  املحكمة  تلك  اتباع  من  الهياأة  هذه 
عدمه،  من  التمييزي  للقرار  الدائرة 
واذا ما طعن احد اخل�صوم بهذا احلكم 
او القرار باأي طريق من طرق الطعن، 
ثم  ومن  �صكال،  رده  او  اهماله  وجب 
اخلما�صية  الهياأة  اىل  الق�صية  ار�صال 

ملحكمة التمييز . 
تنظر الهياأة اخلما�صية ملحكمة التمييز 

يف الف�صل اجلديد:
للقرار  مطابق  غري  وجدته  فاإن   .1
نق�صته،  منها  ال�صادر  التمييزي 
ا�صدرته  التي  اجلهة  اىل  واأعادته 

لغر�ص اتباعه.
لقرارها  مطابقا  وجدته  وان   .2

التمييزي �صّدقته.

ثالثا/ حرمة الطعن به تصحيحا :
العام  االدعاء  ورئي�ص  اخل�صوم،  على  يحرم 
الطعن بطريق، ت�صحيح القرار التمييزي يف القرار 

التمييزي امل�صّدق ال�صادر من الهياأة اخلما�صية.

الطعن لمصلحة القانون 
طريق طعن غير عادي الن المشرع حدد له سببا معينا، وهو خرق القانون الذي فيه مخالفة للنظام العام 

يسلكه رئيس االدعاء العام او من يقوم مقامه عند غيابه حصرا لتالفي النتائج المترتبة على هذه المخالفة.
وهذا الطعن ينصب على القرارات واألحكام الباتة، مما يؤدي الى المساس بعدة مبادىء قانونية من اهمها حجية االمر 
المقضي فيه، والحق المكتسب واستقرار االحكام والمراكز القانونية للخصوم، ولكن المشرع أجازه بالنظر لجسامة المصالح 

وخطورتها التي يرمي الى حمايتها، وهذه المصالح جديرة باالهتمام، حيث رجح المشرع حمايتها ورفع الضرر عنها.
وان الحكمة من منح رئيس االدعام العام هذا الطعن هو لحماية نظام الدولة والحرص على المصالح العليا للشعب، والمحافظة 

على اموال الدولة والقطاع العام المنصوص عليها في الفقرة )اوال( من المادة )2( من قانون االدعاء العام )49( لسنة 2017.  
واالدعاء العام هو جهاز حكومي من مكونات السلطة القضائية االتحادية يتمتع باالستقالل المالي واالداري، ومقره في 
بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس االدعاء العام او من يخوله، وبغية تحقيق االهداف التي جاءت بها 

المادة )2( من قانون االدعاء العام المرقم )49( لسنة 2017 فقد منح االدعاء العام سلطات وصالحيات واسعة، منها :
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كورونيات

ياسمين عبد

اإن تداعيات الظروف احلالية ت�سع الأ�سر 
يف جميع بقاع العامل يف اختبار حقيقي يف 
له، ومعرفة  مواجهة كورونا والت�سدي 
مدى عمق عالقتهم ومتا�سكهم، وتك�سف 
لهم  ينبغي  التي  ال�سعف  نقاط  عن  لهم 
داخل  املتنوعة  العالقات  يف  معاجلتها 
الظاهرة  هذه  الواحدة،  الأ�سرة  اإطار 
اإىل  العامل  حاجة  مدى  وتعك�س  تبني 
التي  احلقيقية  الإن�سانية  القيم  تر�سيخ 
عن  وتبعده  الإن�سان،  جوهر  يف  تتواجد 
امل�ساوؤى النا�سئة عن الأنانية التي تعيق 
والإح�سا�س  وال�سفقة  والعطف  الرحمة 
بالآخر وحمبة اخلري له، حيث اإن تكاتف 
لإ�سالح  و�سروري  مهم  اأمر  الأ�سر 
املجتمع بالأ�سرة املتكاملة، حتى يكونوا 
القيم  مب�ستوى  بينهم  وتراحم  امان  يف 

الإن�سانية. 
احلوار  نوع  هي  التداعيات  اأهم  ومن 
تبقى  جنده  ما  وطاأة  وحتت  والألفة، 
وباإمكان  املنيع،  احل�سن  هي  الأ�سرة 
الأ�سر،  بني  اأنف�سهم  يجدوا  اأن  الأفراد 
من  الجتماعي  التكافل  يحقق  ما  وهذا 

اأجل تخطي املرحلة .

جزءا  حاليا  ي�سكل  كورونا  ففايرو�س 
فعله،  علينا  يتوجب  وما  تاأقلمنا،  من 
المثل  احلل  يرى  اأ�سبح  الطفل  فحتى 
يف احلفاظ على وقايته بعد تنبيه الأهل 

مرات عديدة له. 
كافة  البلدان  يف  الجتماعية  النظم  اإن 
اأفراد  بني  الوا�سع  الرتابط  على  تقوم 
اأحيانا،  الثالثة  باأجيالها  الأ�سرة، 
وهذا  والأحفاد،  والأبناء  الأجداد 
النظام  اأنظمة  فقط  متليه  ل  الرتابط 
منظومة  وتقويه  تعززه  بل  الجتماعي، 
عريقة  واأخالقية  ودينية  ثقافية  قيم 

متمثلة يف احلفاظ على الأ�سرة .
من  خري  الوقاية  مبداأ  من  وانطالقا 
للمرفق  املحدودة  والإمكانات  العالج، 
ال�سحي، هناك قدرات هائلة اإىل جانبها، 

فينبغي علينا الت�سدي لها.  
اأما بعد الأزمة، فئلن متر دون اأن ترتك 
جميعا،  والأنظمة  الأ�سر  على  ب�سمتها 
و�سحة  �سحته  ثمن  الإن�سان  ومعرفة 
حريته  وثمن  عليها،  واحلفاظ  اأ�سرته 

التي ل يتوجب اأن تنتهك .
الدينية  القيم  امل�سار  هذا  وتنطوي 
الأ�سرة  ببنية  تتعلق  التي  والإن�سانية 
مع  الأجيال  بني  العالقة  وطبيعة 

ال�سياقات الثقافية والجتماعية الهادفة 
مرحلة  جتتاز  التي  املجتمعات  لتطور 
بعد  ما  العي�س يف ظل ظروف  ا�ستقطاب 

املر�س.
تتوفر  اأن  يجب  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
هتك  اأي  ت�ستوعب  التي  القطاعات 
القدرة  من  ابتداًء  اأجمع  العامل  يف  يفتك 
يف  الأ�سعدة،  كل  وعلى  ال�ستيعابية، 
وجتاوز  والتخطي  البتكار  �سرورة 
حجم  ومعرفة  وحتديدها،  الأزمات 

الأ�سرار واخل�سائر لأي كان. 
قادر  اهلل  اأن  خا�سة  معركة،  اأ�سميها  ل 
الوجود،  من  الوجود  ميحو  اأن  على 
كورونا،  فريو�س  مع  معركة  يف  كنا  لو 
فكيف  امل�سري،  هي  الهزمية  ولكانت 
مل  ميدان  فى  نراه،  ل  عدوا  نحارب 
وننتظر  نحدده،  مل  توقيت  ويف  نخرته، 
�سابقتها  كما  كورونا،  اأزمة  ننت�سر..  اأن 
اأوجدها اهلل  من الكوارث الطبيعية التي 
عز وجل، �سيكون لها حل، ول نعرف اإن 
لهذا  و�سطها،  اأو  العا�سفة  بداية  يف  كنا 

يجب املحاولة دائما. 
الت�سافر  يجب  ال�سيا�سة  جانب  ومن 
من  الغري  ي�ستطيع  ل  ما  واإجناز 
اجلهات اجنازه بنف�س الكفاءة والتكلفة 

يف  التلبية  ب�سرعة  واأي�سا  الر�سيدة، 
وكوارث،  اأزمات  من  الطوارئ  مواجهة 
ومن جانب ال�سناعة والتجارة والزراعة 
م�سروعات  اإجناز  �سرعة  يتوجب 
ال�ست�سالح.. والأهم املجالت ال�سحية 
فر�س  واإيجاد  والتنموية،  والبيئية 

الدولة  و�سيطرة  هادفة،  وم�ساريع  عمل 
الإدارة  �سوؤون  على  الأزمات  اأوقات  يف 
القدرة  وتعزيز  املواطنني،  وم�سالح 
املهني  والتدريب  والتاأهيل  التعايف  على 
ال�سيا�سات  ودعم  والذاتية،  والتقني 
الفقرية،  لالأ�سر  حلول  واإيجاد  الهادفة، 

الذاتي  والدعم  العي�س،  �سبل  وحت�سني 
والتنموي للمجتمع، لذلك ينبغي التوقي 
حتى ل منوت موتا جماعيا يف هذا الفق. 
�سيء  ل  اأن  دائما  وناأمل 
ال�سابق،  يف  كان  كما  �سيكون 
ون�ستفيق على عامل اأقل �سوء.

التداعيات األسرية في مواجهة كورونا العصر وماذا بعد األزمة؟

يف  موؤخرًا  اأجري  ا�ستطالع،  اأظهر 
بريطانيا اأن هناك الكثري من الأ�سخا�س 
ظل  يف  بالعمل  بال�ستمرار  يرغبون 
ظروف مر�سية اأكرث ومالئمة لالأ�سرة، 
اإذ يرون اأنه مهما كان الو�سع اعتياديا 
اجلائحة،  بعد  ما  عليه  �سيكون  ملا 
قبلها،  كان  كما  يكون  باأن  يرغبون  ل 
على الأقل، عندما يتعلق الأمر بك�سب 

الرزق.
وك�سف ال�ستطالع، الذي �سمل 1500 
الإغالق  ان  عن  الآباء،  من  �سخ�س 
لتجربة  للكثريين  الفر�سة  منح  التام 
بني  التوازن  لتحقيق  جديدة  طرق 
الوقت  عملهم وحياتهم ال�سرية، وان 

قد حان حلدوث تغيري.
اإذ عبرّ 13 باملئة فقط من امل�ستطلعة 
اآراوؤهم عن رغبتهم بالعودة اىل اأنظمة 
العمل ال�سائدة ماقبل تف�سي الوباء، يف 
حني اأعرب اغلبهم عن تف�سيلهم لفكرة 
الدوام لثالثة اأيام فقط يف املكتب كحد 

اأق�سى.
العاملني  الآباء  من  العديد  ويرى 
امل�ساركني يف ال�ستطالع ان الكثري من 
اإذ  ُبعد،  عن  تنجز  اأن  ميكن  الأعمال 
يرى ما يقارب ثلثي العدد ان ا�سحاب 
هذه  من  منفتحني  �سيكونون  العمل 
تطبيق  ا�ستخدام  ات�ساع  بعد  الناحية 
“زووم”، وغريه من و�سائل التوا�سل 
عب النرتنت، لتم�سية عمل العديد من 

ال�سركات بالرغم من اإغالقها لأبوابها.
اأي  امل�ساركني،  من  باملئة   48 وي�سري 

ما يقارب الن�سف، ممن كانوا يعملون 
تفكريهم  اىل  اجلائحة،  قبيل  مكتب  يف 
عن  بالعمل  لال�ستمرار  طلب  بتقدمي 
اأربعة  كل  من  واحد  يرى  اذ  ُبعد، 
الأكرث  العمل  حياة  اأن  اأ�سخا�س، 
اإيجابي  تاأثري  ذات  �ستكون  مرونة 

عليهم، وبالتايل على اأ�سحاب العمل.
العمل،  �ساعات  تقلي�س  يخ�س  وفيما 
ذهب 21 باملئة من امل�ساركني مع ذلك، 
اإذ يرى ما ن�سبته 53 باملئة منهم، اأي 
اأكرث من الن�سف، اأن املرونة يف العمل 

بينما  النتاجية،  زيادة  يف  �ست�سهم 
على  منهم  باملئة   58 ن�سبته  ما  اتفق 

اأنها �ست�سهم يف زيادة الولء. 
يقرب  ما  ي�سري  نف�سه،  الوقت  ويف 
�سملهم  الذين  اأخما�س  اأربعة  من 
اأبدوا  عملهم  اأرباب  باأن  ال�ستطالع 
تعاطفهم يف ما يخ�س حاجتهم للتوفيق 
بني العمل ورعاية الأطفال، بالرغم من 
ي�سعرون  بدوؤوا  الآباء  من  العديد  اأن 
بال�سغوط التي يتعر�سون لها ب�سبب 

التعليم يف املنزل والعمل من املنزل.

ظروف العمل ما بعد الجائحة 
ليست كما قبلها

يف ع�سر ما قبل جائحة كورونا، كان قرار الذهاب اإىل �سالونات احلالقة 
اأ�سا�سي على  وت�سفيف ال�سعر وطالء الأظافر من عدمه يتوقف ب�سكل 
مدى الحتياج للقيام به وتوافر الوقت لذلك واملواعيد املتاح حجزها. 
واجلدل  للحرية  مثريًا  اأمرًا  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  فبات  اليوم،  اأما 
واأحياناً للتوتر واخلوف، وي�سل اإىل كونه قرار حياة اأو موت لبع�س 

الفئات من كبار ال�سن واأ�سحاب احلالت املر�سية الكامنة واملزمنة.
التعاي�س  مرحلة  اأثناء  ال�سالونات  هذه  اإىل  الدخول  اأمان  مدى  وحول 
مع جائحة كوفيد-19، قالت عاملة وبائيات الأمرا�س املعدية يف كلية 
ال�سحة العامة يف جامعة تك�سا�س، كاثرين تروي�سي، يف اإجابة مبا�سرة 
على موقع Healthline الطبي الأمريكي: اإنه “ملجرد اأنك ت�ستطيع 

اأن تفعل �سيئاً ل يعني اأنه يجب عليك ذلك”.
كما ت�ستطرد تروي�سي �سارحة اأنه “يف حني متت اإعادة فتح �سالونات 
ت�سفيف ال�سعر واحلالقة والأظافر موؤخرًا مع وجود اإر�سادات ومبادئ 
توجيهية مو�سى بها من جانب الهيئات ال�سحية، اإل اأن هذا ل يعني 
اأن اجلميع �سيكون باأمان تام اأو اأن جميع الفئات ميكنها التعامل معهم 

يف املرحلة احلالية”.
تدابري احلماية والأمان

للتعامل  جديدة  معايري  على  ال�سالمة  حماية  تدابري  بع�س  وت�ستمل 
مثل اللتزام بو�سع املقاعد على بعد م�سافة ل تقل عن مرتين، وفح�س 
وتوفري  ال�سالون  اإىل  دخولهم  قبل  والزبائن  للعاملني  احلرارة  درجة 

خيارات لدفع النقود بدون تالم�س.
اخلدمات  جمال  يف  العمل  بتنظيم  املعنية  اجلهات  تو�سي  ذلك  اإىل 
حجز  بنظام  ال�سعر  وت�سفيف  احلالقة  �سالونات  التزام  ب�سرورة 
املواعيد قبل احل�سور، مع مراعاة توفري اأماكن انتظار يف الهواء الطلق 
اأي�ساً على  اأن تكون املقاعد  للزبائن الذين ي�سلون قبل موعدهم، على 
اأو مطبوعات  اأية جمالت  م�سافة ل تقل عن مرتين، واأن ل يتم و�سع 
الغالبية العظمى  اأياديهم مبناطق النتظار. وتن�س  ورقية يف متناول 

من القواعد الإر�سادية على عدم ا�سطحاب الأطفال اإىل ال�سالونات.
الواقية  للكمامات  املوظفني والعاملني والزبائن  ارتداء  وبالطبع، يعد 
اإجبارياً ولي�س اختيارياً، مع مراعاة التباعد مل�سافة مرتين عند تبادل 
يجب  الذين  نف�سهم،  العاملني  وبني  والزبائن  العاملني  بني  حديث  اأي 
فح�سهم للك�سف عن اإ�سابتهم بعدوى كوفيد-19، كما اأن عليهم ارتداء 

قفازات يتم تغيريها بعد النتهاء من التعامل مع كل زبون على حدة.
ال�سماح  فينبغي  التزاحم،  ومنع  العمالء  ل�ستيعاب  اأما 
مع  الأ�سبوع  يف  اأيام   7 ال�سعر  ت�سفيف  �سالونات  بفتح 
�ساعات عمل ممتدة، ورمبا يقوم بع�س ال�سالونات باإعداد 

غرف خا�سة للعمالء الذين يطلبون احتياطات اإ�سافية.
مزيد من الحتياطات

يف  الطبي  املدير  ونائبة  املعدية  الأمرا�س  اخت�سا�سية  قالت  ذلك،  اإىل 
جمموعة وي�ستميد الطبية يف نيويورك، �ساندرا كي�س: اإنه “اإذا ا�ستقر 
اتخاذ كل  من  بد  فال  ال�سعر،  ت�سفيف  اإىل �سالون  تذهب  اأن  الراأي  بك 

الإجراءات الوقائية املمكنة والقيام بذلك باأكرث طريقة اآمنة”.
الذهاب،  قررت  “اإذا  لين”:  لـ”هيلث  ت�سريح  يف  كي�س  ون�سحت 
الواقية  النظارات  فاأو�سيك بارتداء قناع الوجه املنا�سب ورمبا حتى 
لتقليل خطر و�سول قطرات اجلهاز التنف�سي اإىل عينيك”. م�سيفة: اأنه 
ال�سالون حلماية عمالئه  التي يتخذها  الإجراءات  ما  املهم معرفة  من 

وموظفيه قبل الذهاب اإىل هناك.
اخلطر موجود

اإن الطبيعة الهائلة للتفاعل بني املوظف والزبون يف �سالونات احلالقة 
وت�سفيف ال�سعر جتعل احلفاظ على امل�سافة املادية م�ستحياًل. وقالت 
كي�س: “يف الواقع لن تزيد امل�سافة بني م�سفف ال�سعر والزبون عن طول 
الذراع، وهو م�سافة مرت بينهما. وبالتايل، فاإنه حتى مع ارتداء القناع 

اأو الكمامة الواقية، ل يزال هناك خطر عند هذه امل�سافة القريبة”.
الأماكن  داخل  للتواجد  الزمنية  الفرتة  “مراعاة  اأن  �سارحة  واأردفت 
تن�سح  التي  الحرتازية  الإجراءات  اأحد  هي  بالآخرين  الت�سال  اأو 
بها منظمة ال�سحة العاملية وهيئات ال�سحة املحلية يف خمتلف البلدان 

حتى الآن”.
اإىل ذلك، اأو�سحت اأن “ق�سة �سعر املراأة عادة ما تكون من 35 اإىل 40 
دقيقة على الأقل، وكلما طال وقت التعر�س للتعامل مع الآخرين، زادت 

خماطر الإ�سابة بالفريو�س”.
وتابعت: “اإذا كنت يف منطقة مادية قريبة مع اأ�سخا�س اآخرين لفرتة 
اأطول من الوقت، فاإن خطر التعر�س ي�سبح اأكب. فعلى �سبيل املثال، 
اإذا كنت متر بالقرب من �سخ�س ما ب�سرعة اأثناء ال�سري على الر�سيف 
اأو على م�سار الدراجات، فاإن خطر الإ�سابة بفريو�س كورونا اأقل من 
اأن تكون على بعد اأقل من مرت من �سخ�س يغ�سل �سعرك ويقوم بق�س 

وت�سفيف �سعرك ملدة قد متتد اإىل �ساعة اأو اأكرث”.
عمله  ميكن  ل  ما  على  يقت�سر  اأن  يجب  “الأمر  اأن  على  �سددت  كما 
م�سفف  اإما  الطرفني،  ي�سمل  بالعدوى  الإ�سابة  خطر  لتقليل  باملنزل، 
ال�سعر اأو الزبون، حيث اإن هناك الكثري من احلالت التي ل تظهر عليها 
الأعرا�س على الفور ورمبا يكون املوظف اأو الزبون حاماًل للفريو�س، 
ول يدري ب�سبب اأنه ل ي�سعر بالأعرا�س ول يعاين من اأي �سيء. ومن 
املرجح اأن هناك خطورة اأكب على موظفي ال�سالونات، وعلى 
وجه اخل�سو�س من يقومون بغ�سل ال�سعر وق�سه وت�سفيفه، 
الزبائن  ع�سرات  من  قرب  عن  للتعامل  �سي�سطرون  الذين 

يومياً، ولكنهم يحتاجون اإىل النزول للعمل لك�سب عي�سهم”.

في ظل "كورونا".. الذهاب إلى 
صالونات الحالقة خطر على الحياة

البيطانية  اأك�سفورد  جامعة  جتارب  اأظهرت 
اخلا�سة بتطوير لقاح ملكافحة فريو�س كورونا 
تن�سيط  واأنه متكن من  اآمن،  املطور  اللقاح  اأن 

جهاز املناعة.
 1077 على  اأجريت  التي  التجارب،  واأظهرت 
اأج�سام  توليد  اإىل  اأدى  اللقاح  اأن  �سخ�سا، 
ت�ستطيع  )تي(  نوع  من  وخاليا  م�سادة، 

مكافحة الفريو�س.
ولكن  كبرية،  بدرجة  واعدة  النتائج  وتبدو 
اإن كان هذا كافيا  الوقت مبكرا ملعرفة  ل يزال 
حلماية اجل�سم، كما اأنه ل تزال جتَرى جتارب 

على نطاق اأو�سع.
 ChAdOx1»ويطور اللقاح، الذي يعرف بـ
ل  وعدرّ م�سبوقة،  غري  ب�سرعة   »19-nCoV
اإ�سابة  اإىل  يوؤدي  ل  حتى  كثريا  الفريو�س  هذا 
اأ�سبه  »يبدو«  وحتى  بالعدوى،  الأ�سخا�س 

بفريو�س كورونا.
بوا�سطة  ذلك  اإىل  التو�سل  من  العلماء  ومتكن 
ببوتني  اخلا�سة  اجلينية  التعليمات  نقل 
التي  املهمة  الأداة  وهو  كورونا،  فريو�س 
اإىل  خاليانا،  لقتحام  الفريو�س  ي�ستخدمها 
اللقاح  اأن  الذي يطورونه.. ويعني هذا  اللقاح 
يف  املناعة  جهاز  واأن  كورونا،  فريو�س  مياثل 

اجل�سم ي�ستطيع تعلم مهاجمته.
ما الأج�سام امل�سادة وخاليا - تي؟

فريو�س  اإىل  بالن�سبة  كبري  تركيز  هناك  مازال 
لي�ست  كورونا على الأج�سام امل�سادة، ولكنها 

اإل جزءا واحدا من دفاع جهاز املناعة لدينا.
�سغرية  بروتينات  هي  امل�سادة  والأج�سام 
بالفريو�سات  فتلت�سق  املناعة  جهاز  يخلرّقها 
الأج�سام  وت�ستطيع  اجل�سم..  تهاجم  التي 

امل�سادة اإيقاف عمل الفريو�س.
اأما خاليا - تي، فهي خاليا دم بي�ساء، ت�ساعد 
وت�ستطيع  املناعة،  جهاز  عمل  تن�سيق  على 
ثم  اأول  بالفريو�س  امل�سابة  اخلاليا  حتديد 

تدمريها بعد ذلك.
ويوؤدي اأي لقاح فعال اإىل اإفراز اجل�سم لأج�سام 
وتبلغ  ملواجهته..  تي   - وخاليا  م�سادة 
بعد  اجل�سم  يف  ذروتها  تي   - خاليا  م�ستويات 
م�ستويات  اأما  التلقيح.  من  يوما   14 مرور 
 28 بعد  ذروتها  اإىل  فت�سل  امل�سادة  الأج�سام 
كافية  لفرتة  بعُد  الدرا�سة  جُتر  ومل  يوما. 
ملعرفة طول فرتة بقاء خاليا - تي والأج�سام 
جملة  اأوردته  ما  بح�سب  اجل�سم،  يف  امل�سادة 

لن�سيت الطبية.
وقال البوفي�سور، اأندرو بولرد، ع�سو فريق 
�سعداء  »نحن  �سي:  بي  لبي  اأك�سفورد  جامعة 
جدا بالنتائج التي ن�سرت لأننا راأينا الأج�سام 

امل�سادة وخاليا - تي معا«.
ونعتقد  جدا،  واعدة  نتائج  »هذه  واأ�ساف: 

املرتبط  النوع  من  هي  اجل�سم  ا�ستجابة  اأن 
ي�ساأله  الذي  الأ�سا�سي  ال�سوؤال  لكن  باحلماية. 
يقدم  وهل  اللقاح،  يعمل  هل  هو:  واحد  كل 

حماية للج�سم؟.. علينا اأن ننتظر«.
واأظهرت الدرا�سة اأن 90 يف املئة ممن اأجريت 
مناعتهم  اأجهزة  ا�ستجابت  التجارب  عليهم 
من  واحدة  جرعة  بعد  م�سادة  اأج�سام  بتوليد 
اللقاح. وتلقى 10 اأ�سخا�س فقط جرعتني حتى 

ت�ستجيب اأج�سامهم للقاح.
وقال البوفي�سور بولرد: »ل نعرف حتى الآن 
ما امل�ستوى املطلوب لبلوغ درجة احلماية، لكن 

ميكننا زيادة ا�ستجابة اجل�سم بجرعة ثانية«.
هل هو اآمن؟

نعم، هو اآمن، لكْن هناك اأعرا�سا جانبية.. ومل 
يوؤد اللقاح اإىل حدوث اأعرا�س جانبية خطرية، 
لكن حوايل 70 يف املئة ممن �ساركوا يف التجارب 
ومن  احلرارة،  درجة  يف  ارتفاع  من  عانوا 
الأعرا�س  هذه  اإن  الباحثون  ويقول  ال�سداع. 

ميكن عالجها بتناول اأقرا�س البارا�سيتامول.
من  غيلبريت،  �سارة  البوفي�سورة،  وتقول 
كثري  عمل  هناك  يزال  »ل  اأك�سفورد:  جامعة 
اأمامنا قبل اأن نوؤكد اإن كان اللقاح الذي نطوره 
�سي�ساعد على مواجهة مر�س كوفيد-19، لكن 

تلك النتائج مب�سرة«.
ما اخلطوة الآتية يف التجارب؟

الآن  حتى  العلماء  اإليها  تو�سل  التي  النتائج 
اأمان  �سمان  هو  الأ�سا�سي  هدفهم  لكن  واعدة، 

اللقاح بقدر ي�سمح باإعطائه للنا�س.
اللقاح  كان  اإن  اإظهار  الدرا�سة  ت�ستطيع  ول 
�سيمنع النا�س من الإ�سابة مبر�س كوفيد-19، 

اأو اأنه �سيخفف اأعرا�سه فقط.
التجارب  من  املقبلة  املرحلة  يف  و�سي�سارك 
اأكرث من 10 اآلف �سخ�س يف بريطانيا.. وو�سع 
اأخرى،  بلدانا  لي�سمل  اأي�سا  التجارب  نطاق 
بريطانيا  يف  كورونا  فريو�س  م�ستويات  لأن 
مدى  معرفة  معها  ال�سعب  ومن  منخف�سة، 

فعالية اللقاح.
األف   30 فيها  ي�سارك  اأكب  جتارب  و�ستجرى 
�سخ�س يف الوليات املتحدة، و2000 �سخ�س 
يف جنوب اإفريقيا، و5000 �سخ�س يف البازيل.

وهناك دعوات اأي�سا اإىل اإجراء »جتارب حتٍد« 
اللقاح،  اأعطوا  الذين  امل�ساركون  فيها  ُيعررّ�س 
اإىل العدوى عمدا بفريو�س كورونا. ولكن هناك 
خماوف اأخالقية من تنفيذ تلك اخلطوة ب�سبب 

عدم وجود عالج.
متى اأ�ستطيع تناول اللقاح؟

يحتمل التو�سل اإىل لقاح فعال لفريو�س كورونا 
قبل نهاية هذا العام، ولكنه لن يكون متاحا على 

نطاق وا�سع.
جمال  يف  للعاملني  تناوله  اأولوية  و�ستعطى 

ال�سحة والرعاية ال�سحية، وكذلك الأ�سخا�س 
الإ�سابة بكوفيد-19 بدرجة  املعر�سني خلطر 

كبرية، اإما ب�سبب ال�سن اأو احلالة ال�سحية.
ل  قد  وا�سع  نطاق  على  التلقيح  اأن  ويعتقد 
�سيء  كل  �سار  اإذا  اجلديد،  العام  بدء  قبل  يتم 

بح�سب اخلطة.
بوري�س  البيطاين،  الوزراء  رئي�س  وقال 
واثق  اإين  واأقول  متفائل،  »اإنني  جون�سون: 

100 يف املئة من اأننا �سنح�سل على اللقاح هذا 
العام، اأو العام القادم، وهذه جمرد مبالغة«.

التي  الوحيدة  هي  اأك�سفورد  جامعة  ولي�ست 
لفريو�س  لقاح  تطوير  يف  املرحلة  تلك  بلغت 
الوليات  يف  اأخرى  جهات  فهناك  كورونا، 

املتحدة ويف ال�سني، ن�سرت نتائج م�سابهة.
وعقدت احلكومة البيطانية �سفقات للح�سول 

على 190 مليون جرعة من لقاحات خمتلفة.

أكسفورد البريطانية تحقق نجاحا في تطوير لقاح لـ«كورونا« ينشط المناعة
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ر�دعا  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون  حدد 
فقر�تها  مف�صال  جرمية  لكل  وعقوبة 
يغفل  ومل  �جلرمية،  ونوع  و�أ�صبابها 
كونها  �خليانة  بفعل  �لقتل  جر�ئم  عن 
باملجتمع منذ  �لتي ظهرت  من �جلر�ئم 
مو�ده  فقر�ت  مبوجب  وحدد  ن�صاأته، 

�لعقوبات لكل حالة.
ويقول �لقا�صي، خ�صري �صلمان، قا�صي 
�إن »�مل�صرع  جممع حماكم �ملحمودية: 
بد�عي  �لقتل  جر�ئم  عالج  �لعر�قي 
كقتل  �خليانة  �صمنها  ومن  �ل�صرف، 
�لزوج لزوجته �و �حد حمارمه، وعّده 
ما  وهو  للعقوبة،  خمففا  قانونيا  عذر� 
�وردته �ملادة 409 من قانون �لعقوبات 
�لعر�قي رقم 111 ل�صنة 1969 �ملعدل 
�و  زوجته  فاجاأ  من  حددت  و�لتي 
�حدى حمارمه يف حالة تلب�س بالزنا �و 

وجودها يف فر��س و�حد مع �صريكها«.
ويو��صل �لقا�صي حديثه: �ن »عقوبته 
خم�س  عن  التزيد  مدة  �حلب�س 
�لعر�قي  �مل�صرع  يحدد  ومل  �صنو�ت، 
بالن�صب  �ملحرم  �ملحرم هل هو  من هو 
وهو  بالر�صاعة،  �أو  بامل�صاهرة  �أو 
يعده  ما  �لعذر، وهو  �مل�صتفيد من هذ� 
�أن  مبينا  ت�صريعيا«،  ق�صور�  �لقا�صي 
عذر�  عّدته  �لقانون  من   128 »�ملادة  
�جلرمية  بارتكاب  للعقوبة  خمففا 

لبو�عث �صريفة  �و بناًء على ��صتفز�ز، 
فاأن  �ل�صريف  �لباعث  تو�فر  فاإذ� 
نزلت  �العد�م  عقوبتها  �لتي  �جلناية 
�لعقوبة �ىل �ل�صجن �ملوؤبد �و �ملوؤقت �و 

�حلب�س �لذي التقل مدته عن �ل�صنة«.
يف  تز�يد�  »هناك  �أن  �لقا�صي  ويرى 
�ملتعلقة  �صيما  ال  �لقتل،  جر�ئم  حاالت 
عازيا  �الخرية،  �الونة  يف  باخليانة 
ظرف  لوجود  ذلك  ور�ء  �ل�صبب 
�لرت�بط  على  �ثر  �صعب  �قت�صادي 
�ال�صري دفع بع�س �لن�صاء �ىل �رتكاب 
فعل �خليانة �لزوجية، وكذلك �لظروف 
�صفحات  عرب  ين�صر  وما  �الجتماعية 
تنتهزها  و�لتي  �الجتماعي  �لتو��صل 
�ىل  �ل�صعيفة  �لنفو�س  ذ�ت  �لن�صاء 

�لوقوع يف �حلر�م ».
وينوه �لقا�صي باأن »�مل�صتفيد من عذر 
�لزوج وحمارم  بالعقوبة هو  �لتخفيف 
�لزوجة،  وبذلك ال ي�صتفيد غري هوؤالء 
و�خلالة«.  �لعمة  �بن  �و  �لعم  كابن 
يف  �لعملية  »�لتطبيقات  �أن   �إىل  الفتا 
�أن  على  �قت�صرت  �جلز�ئية  �ملحاكم 
�ملحرم  هو  �لعذر  وفق  �مل�صتفيدعلى  
من �لن�صب فقط  كاالب و�البن و�جلد، 

وال ي�صتفيد منه �ملحرم بامل�صاهرة«.
و�أ�صار �إىل �أن »�ملادة 130 من �لقانون 
نف�صه ورد فيها �ذ� توفر عذر خمفف يف  
�لعقوبة  نزلت  �العد�م  عقوبتها  جناية 
�ىل �ل�صجن �ملوؤبد �و �ملوؤقت �و �حلب�س 

و�ذ�  �ل�صنة،  �ىل  مدته  الت�صل  �لذي 
كانت �لعقوبة �ل�صجن �ملوؤبد �و �ملوؤقت 
نزلت �لعقوبة  �ىل �حلب�س �لذي التقل 
مدته عن �صتة �أ�صهر ما مل ين�س �لقانون 

على خالف ذلك«.  
�ل�صفار،  �حمد  �لقا�صي  معه  ويتفق 
على  يرتتب  �لذي  »�الثر  �إن  قائال: 
ثبوتها  بعد  �لزوجية  �خليانة  فعل 
�الربعون  �ملادة  عليه  ن�صت  ما  هو 
رقم  �ل�صخ�صية  �الحو�ل  قانون  من 
على  �لفقرة)2(  يف   1959 ل�صنة   188
من  �صببا  �لزوجية  �خليانة  �عتبار 
�رتكب  �ذ�  �لق�صائي  �لتفريق  ��صباب 
ومن  �لزوجية،  �خليانة  �الخر  �لزوج 
هو  �خليانة  ثبتت  �ذ�  �ي�صا  �ثارها 
النها  عنها  �الطفال  ح�صانة  ��صقاط 
وقوع  حالة  ويف  �الهم،  �المانة  خانت 
�لقا�صي،  زميله  قاله  ما  فاأكد  جرمية، 
وما ن�صت عليه فقر�ت قانون �لعقوبات 

�لعر�قي«.
�صرع  »�لقانون  �أن  �ل�صفار  و�أ�صاف 
مفاجاأة  حلظة  �جلاين  عن  �لتخفيف 
لو  �أما  حمارمه،  �حدى  �و  زوجته 
من  هي  �ملر�أة  وكانت  �لعك�س  حتقق 
�صوف  فاإنها  وقتلته  زوجها  فاجاأت 
�ملزدوج  �لعقاب  طائلة  حتت  تكون 
جرمية  وتكون  و�الجتماعي،  �لقانوين 
 405 �ملادة  وفق  على  حتاكم  عادية 
»�لقانون  �أن  �إىل  الفتا  �لعقوبات«،  من 

ومربر�  للذكور  خا�صا  متيز�  �عطى 
للقتل، و�ن هذه �جلرمية لي�صت حديثة 
�لعهد، فهي موجودة يف جميع �الزمنة 
ح�صب  مفرو�صة  عقوبات  لها  وكانت 
�و  فالقتل  ومكانه،  وزمانه  جمتمع  كل 

عرب  تد�وال  �الكرث  يعد�ن  �لعار  غ�صل 
�الجيال و�الوقات، وهما من �لعقوبات 
�ملجتمعية ولي�س �لعقوبات �لقانونية«.

حاالت  �زدياد  �لقا�صي  عز�  فيما 
عن  ف�صال  �خليانة،  ب�صبب  �جلر�ئم 

تدهور  �ىل  �القت�صادي،  �لو�صع  �صوء 
مو�قع  و�نت�صار  �ملجتمعية،  �لقيم 
)�ل�صو�صل  �الجتماعي  �لتو��صل 
ب�صكل  و��صتخد�مها  ميديا(، 

ي�صيء �ىل �لعالقات �ال�صرية.

الخيانة الزوجية تزيد من معدالت جرائم القتل

عالء حممد
�ملجتمعات  يف  و�ل�صعوذة  �ل�صحر  ظاهرة  ��صتمرت 
و�حل�صار�ت �لقدمية، وبقيت على مر �لع�صور، وهي من 
عن  �لنظر  بغ�س  �ملجتمعات  بكل  �نت�صرت  �لتي  �لظو�هر 

�مل�صتوى �لثقايف لل�صعوب.
�لبالد  يف  ��صتجابة  يلقون  �ملهن  هذه  ��صحاب  يز�ل  وال 
حتقيق  حمكمة  قا�صي  يقول  �لثقايف..  �لوعي  قلة  نتيجة 
»جمتمعنا  �إن  �جلليل:  عبد  حارث  �ل�صدر،  مدينة 
ملختلف  �لتحقيق  حماكم  يف  عملنا  خالل  ومن  �لعر�قي، 
مناطق بغد�د، فقد وجدنا هذه �لظاهرة تنمو يف �الأحياء 
�لر�قية و�الأحياء �ل�صعبية على حد �صو�ء مع �لفارق من 
�كرث  �ل�صعبية  �الأحياء  يف  تنت�صر  فهي  �نت�صارها،  حيث 
�لرجال  من  �لدجالني  و�غلب  �لر�قية،  �الأحياء  يف  منها 

يتخذ م�صمى �لروحاين«.
وي�صيف عبد �جلليل �أن »��صبابا ثقافية ور�ء �نت�صارها، 
�جلاين  تدفع  مادية  ��صباب  ومنها  �لوعي،  قلة  وهي 
عن  ف�صال  و�لدجل،  و�ل�صعوذة  �ل�صحر  مهنة  المتهان 
�ل�صخ�صية  و�الأمنيات  باحلاجات  تتمثل  معنوية  ��صباب 

لل�صحية«.
�الجتماعي  �لتو��صل  »و�صائل  �أن  �جلليل  عبد  و�أ�صاف 
�صاهمت يف �نت�صارها ب�صكل و��صع، حيث ��صبح من �ل�صهل 
على �لدجالني عر�س خدماتهم للنا�س عن طريق �صفحات 
غالبيتها  تكون  و�لتي  �ملو�قع  هذه  على  وح�صابات 
�ل�صحية  على  �ل�صهل  من  ��صبح  وكذلك  وهمية،  باأ�صماء 
�لو�صول �ليهم، بل و�صل �الأمر �ىل �إطالق قنو�ت ف�صائية 
و�لتي  هو�تف  �رقام  طريق  عن  �ملجال  بهذ�  متخ�ص�صة 

تعد هي �خلطوة �الأوىل ال�صتدر�ج �ل�صحية«.
�لدجالني  هوؤالء  لدى  �لد�رج  »�الأ�صلوب  �أن  �إىل  و�أ�صار 
هو �التفاق على مبلغ معني مقابل ح�صول �ل�صحية على 
�الأوىل  دفعتني،  على  �ملبلغ  دفع  يكون  ما  وعادة  مر�ده، 
�لعمل وح�صول �ملر�د،  عند �التفاق و�لثانية بعد �جناز 
�لدفعة  تكون  مر�دها  على  �ل�صحية  حت�صل  مل  حال  ويف 
ل�صر�ء  تكاليف  كانت  �نها  بحجة  للرد،  قابلة  غري  �الأوىل 
ت�صتطيع  ال  �ل�صحية  فاأن  وبالتايل  �لعمل،  الإجناز  مو�د 
عدم  على  �التفاق  ب�صبب  مقدماً  �ملدفوع  باملبلغ  �ملطالبة 
»�أن  �إىل  الفتا  ذويها«.  علم  من  ب�صبب خوفها  �أو  �رجاعه 
بو��صطة  �لظاهرة  هذه  تطور  لوحظ  �الأخرية  �الآونة 
من  ج�صدياً  ت�صل  و�لتي  مادياً  �ل�صحية  �بتز�ز  طريقة 
خالل مقاطع فيديو ت�صور لل�صحية باأي �صكل من �الأ�صكال 

�أو �صور كانت �ل�صحية قد �ر�صلتها للجاين بحجة حاجته 
�حلالة  هذه  ففي  و�ل�صعوذة،  �ل�صحر  �عمال  الإكمال  لها 
يقوم �جلاين باملطالبة مببالغ نقدية �و ��صتغالل �ل�صحية 
�صبكة  على  �ملقاطع  �أو  �ل�صور  ن�صر  عدم  مقابل  ج�صدياً 
قانون  من   452 �ملادة  عاجلتها  �حلالة  وهذه  �النرتنت، 
هذه  وتعد  �ملعدل،   1969 ل�صنة   111 رقم  �لعقوبات 

�جلرمية جناية«.
�جلرمية  »هذه  �جلليل  عبد  حارث  �لقا�صي  وتابع 
من  لها  ملا  �خلطرة  �الجتماعية  �جلر�ئم  من  ��صبحت 
�ملو�صوع  حل  �ل�صحية  حاولت  حال  يف  كارثية  عو�قب 
بنف�صها دون علم �أي من ذويها خ�صية �لف�صيحة، وبالتايل 
�صكل  باأي  مالية  مبالغ  على  �حل�صول  �ل�صحية  جترب  قد 
من �الأ�صكال لدفعها �ىل �جلاين، �أما دو�فع �لنا�س للجوء �ىل 
مثل هوؤالء �لدجالني، فهي على �لغالب م�صائل �صخ�صية، 
مطلقة  �و  بالزو�ج  وتاأخرت  فتاة  �ل�صحية  تكون  كاأن 
�صابا  �ل�صحية  تكون  قد  �أو  طليقها،  �ىل  بالعودة  وترغب 
�أو يعتقد �ن لدى  �أو رجال ويرغب باحل�صول على عمل، 
لدى  مقبوال  �ل�صحية  جعل  على  �لقدرة  �لدجالني  هوؤالء 
�جلميع وكالمه م�صموع، �أو يطلب زيادة يف رزقه، وغري 
بعدم  �ملو�طنني  لكل  �لن�صيحة  موجها  �الأمور«.  من  ذلك 
�للجوء �ىل مثل هوؤالء �لدجالني، و�العتماد على �ر�دة �هلل 
�صبحانه وتعاىل، ويف حال تعر�صهم �ىل م�صايقات �لتوجه 
�ىل �قرب مركز لل�صرطة �أو مكتب ملكافحة �الإجر�م لياأخذ 
�لقانون دوره، وبالتايل �حلد من هذه �لظاهرة �لتي باتت 
ت�صكل خطر� جمتمعيا حقيقيا، ومكافحتها تقع على عاتق 

�جلميع«.
مكي:  �حمد  �لر�صافة،  حتقيق  حمكمة  قا�صي  يقول  فيما 
�عد�د  �خذت  و�لثقايف  �لديني  �لوعي  غياب  ظل  »يف  �إنه 
الفتا  �الزدياد«،  يف  و�مل�صعوذين  �ل�صحرة  هوؤالء  زبائن 
�إىل �أن »�لفئة �الكرب من مرتادي �أماكن هوؤالء من �لن�صاء، 
زوجها  بعني  �صورتها  حت�صني  يف  �ملر�أة  ترغب  فتارة 
تعتقد  �خرى  وتارة  �خلارجية،  �لعالقات  عن  و�بعاده 
ت�صبب  �لذي  �ل�صحر  عمل  تاأثري  حتت  و�قعة  �نها  �ملر�أة 
يف حدوث �مل�صاكل بينها وبني زوجها، و�حيانا تظن �نها 
�و  �ل�صحر،  بو��صطة  �إال  �ملنا�صب  �لزوج  لن حت�صل على 
عدم  يف  ت�صبب  مما  �ل�صحر  عمل  تاأثري  حتت  �نها 
زو�جها، وهنا ياأتي دور �ل�صحرة و�مل�صعوذين يف 
��صتغالل ما ت�صبو �ليه �لن�صاء، و�إقناعهن باأنهن 

لن ي�صلن �ىل �هد�فهن �إال بهذه �العمال«.

و�أ�صاف مكي �أن »قلة من �ل�صحايا يقومون باالبالغ عن 
�ل�صلبية  �لنتائج  �و  �لف�صيحة  تلك �حلاالت حتت خ�صية 
�المر  �كت�صاف  بعد  �ل�صحية  لها  تتعر�س  �لتي  �لعائلية 
من قبل عائلتها، �إال �أنه يف حال �بالغ �ل�صحية يتم �تخاذ 
�الجر�ء�ت �لقانونية بحق �ملتهم، وب�صكل �صريع وفوري، 
�لق�صايا  يف  �ملتهمني  من  عدد  على  �لقب�س  �لقاء  مت  وقد 
ومتت  �جلرمية،  بارتكابهم  و�عرتفو�  علينا،  �ملعرو�صة 
�حكام  و�صدرت  �ملخت�صة  �ملحكمة  على  ق�صاياهم  �حالة 
�لقي  �لتي  �حلاالت  من  �لكثري  يف  �عتمدنا  وقد  بحقهم، 
فيها �لقب�س على �ملتهمني على ت�صكيل فريق عمل ون�صب 
�رتكابه جرميته  �ثناء  �لقب�س عليه  للمتهم، و�إلقاء  كمني 

)باجلرم �مل�صهود(«.
كتاب  على  عملهم  يف  يعتمدون  »�لدجالون  و�أو�صح: 
بال�صحر،  للقيام  �للجوء �ىل �ملخططات و�لر�صومات  ويتم 
�ملدين  �لدفاع  يف  يعمالن  �ثنني  ملتهمني  بحادثة  م�صت�صهد� 
قاما باإن�صاء �صفحة على موقع �لفي�س بوك، �دعيا باأنهما 
�لزوجية  �مل�صاكل  حلل  �لقدرة  ولديهما  بال�صحر،  يعمالن 
�لطلبات  من  �لعديد  تو�ردت   « م�صيفا  �العمال«.  وفك 
على تلك �ل�صفحة من قبل �ال�صخا�س، وكان جميعهم من 
باأعمال حلل  بالقيام  �لن�صاء، وكان �غلب �لطلبات تتعلق 

�مل�صاكل �لزوجية«.
يطلبان  كانا  »�ملتهمني  �أن  مكي  �حمد  �لقا�صي  ويذكر 
وكتابة  كامل  ب�صكل  و�لتعري  �لكامري�  فتح  �ل�صحية  من 
من  ح�صا�صة  مناطق  على  و�لعبار�ت  �لكلمات  بع�س 
ذلك  وبعد  �ملحادثة،  بحفظ  يقومان  كانا  بعدما  ج�صدها، 
�الن�صياع  �و  مالية  مبالغ  بدفع  �ل�صحية  لتهديد  �للجوء 
�ىل رغبتهما يف ممار�صة �جلن�س معهما، وبخالفه يقومان 
�لتو��صل  مو�قع  على  عارية  وهي  �ل�صحية  �صور  بن�صر 
�حد  قبل  من  �خبار  ورود  بعد  »�أنه  ويبني  �الجتماعي«. 
�ل�صحايا �صدر قر�ر من قبلنا بت�صكيل فريق عمل ون�صب 
�مل�صهود،  باجلرم  عليهما  �لقب�س  و�لقاء  للمتهمني،  كمني 
ومت �صبط بع�س �لر�صومات و�الور�ق �لتي حتتوي على 
و�لتي  �ملتهمني  بحيازة  �ل�صعوذة  باأعمال  تتعلق  كتابات 

كانت ت�صتخدم يف خد�ع �ل�صحايا«.
�لعر�قي  �لقانون   « �أن  �إىل  مكي  �حمد  �لقا�صي  لفت  فيما 
يعاقب  ومل  و�ل�صعوذة  �ل�صحر  �عمال  يجرم  مل 
تتخذ  �لقانونية  �الجر�ء�ت  �ن  �إال  ممار�صيها، 
بحق �ملتهم يف هذ� �لنوع من �جلر�ئم وفقا الأحكام 

�ملادة )456( من قانون �لعقوبات �لعر�قي«.

السحر والشعوذة يلقيان رواجا 
في العاصمة

ليث جو�د
على �لرغم من �لعقوبات �لتي فر�صتها �لقو�نني �لنافذة و�لتي ت�صل 
�إىل حد �صلب �الأطفال من ذويهم، فما ز�لت ظاهرة �لعنف �صد �لطفل 
تتفاقم، فقد �صجلت �ملحاكم �لعر�قية 1606 دعوى بهذ� �ل�صاأن خالل 
�الأعلى،  �لق�صاء  ملجل�س  ر�صمية  الإح�صائية  طبقا  �ملا�صي،  �لعام 
بغ�س �لنظر عن تلك �لتي بقيت خلف �الأبو�ب �ملو�صدة ومل ت�صجلها 

�ملحاكم ب�صبب قلة �لوعي �لقانوين و�الأعر�ف �الجتماعية.
وفيما يرى قا�س متخ�ص�س بالعنف �الأ�صري �أن �لعقوبات �لو�ردة 
يف �لقو�نني كافية لردع هذه �لظاهرة، يوؤكد خبري قانوين �حلاجة �ىل 

ت�صريع موحد خا�س يالئم �الأعر�ف �لعر�قية.
للق�صاء كلمته

يف  كمال،  علي  �لر�صافة،  يف  �ال�صري  �لعنف  حمكمة  قا�صي  وقال 
منها  متعددة  �صور�  ياأخذ  �الأطفال  »تعنيف  �إن  »للق�صاء«:  حديث 
و�لنف�صية  �جل�صدية  �العتد�ء�ت  عن  ف�صال  و�ل�صرب،  �الهمال 
و�جلن�صية �ملختلفة �لتي متار�س �صد �الطفال من قبل ذويهم �و ممن 

هم على رعايتهم �صو�ء كان �الب �و غريه«.
�لظاهرة  لهذه  �نت�صار�  �صهدت  �الخرية  »�الآونة  �أن  كمال  وتابع 
�صور�  �العالم  و�صائل  وكل  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  وتناقلت 

وفيديوهات العتد�ء�ت على �الطفال يف مناطق خمتلفة من �لبالد«.
»قانون  �ن  �لقا�صي:  يذكر  و�لت�صريعي،  �لقانوين  �ملوقف  وعن 
رعاية  قانون  وكذلك  �ملعدل،   1969 ل�صنة   111 رقم  �لعقوبات 
�الحد�ث �لعر�قي، قد تناوال �هم �لعقوبات بهذ� �خل�صو�س، 
�أكد قانون رعاية �الحد�ث على عقوبة �صلب �لوالية من  �إذ 
�الب �و �الم يف حال تعر�س �لطفل لال�صاءة �و �العتد�ء�ت، 
�ل�صلطة  �ملخت�صة  للمحكمة  ترك  �لقانون  كون  عن  ف�صال 

�لو��صعة يف تقدير متى وكيف يتم ذلك«.
�لنافذة هي  �لقو�نني  �إليها يف  �مل�صار  �لعقوبات  و�أ�صاف �ن »جميع 
كافية ومالئمة، وكفيلة للحد من �نت�صار حاالت �لعنف �صد �الطفال«.
و��صار كمال �ىل »�نه هناك ممار�صات تتم من خالل �جبار �الطفال 
على �العمال وهم دون �ل�صن �لقانونية، وجتدر �ال�صارة �ىل �ن هناك 
جهات  لرقابة  تخ�صع  �لعر�قية  �ملحاكم  ت�صهدها  كثرية  تطبيقات 

�لطعن«.
�صيئة  �آثار�  �ملعنف  �لطفل  على  ترتك  �لظاهرة  »هذه  �ن  �ىل  ولفت 
�لذي  و�لقلق  �خلوف  جر�ء  نف�صيته  �و  �صلوكه  على  كانت  �صو�ء 

يتعر�س له«.
قو�نني عر�قية بحتة

حديث  يف  �لتميمي،  علي  �لدكتور  �لقانوين،  �خلبري  ذكر  بدوره، 
يف  موجودة  �الطفال  حلقوق  �صمانات  »هناك  �ن  لـ«�لق�صاء«: 
تلك  على  �ملوقعة  �لبلد�ن  �أحد  و�لعر�ق  �لدولية،  �التفاقيات 
�قتب�س بع�س مو�ده  �لعر�قي  �لد�صتور  �التفاقيات، ف�صال عن كون 
تلك  من  و30   29 �ملادتني  ال�صيما  �لطفولة  حماية  يخ�س  ما  يف 

�التفاقيات«.
مثل  �لطفولة  حلماية  متعددة  قو�نني  »هناك  �ن  �لتميمي  و�أ�صاف 
 18 دون  و�صبية  �طفال  �ىل  ق�صمهم  و�لذي  �الحد�ث  رعاية  قانون 
بتعذيب  يقوم  �صخ�س  �ي  �و  �لويل  على  عقوبات  و�وجب  عاما، 
�الطفال، ��صافة �ىل �ن قانون رعاية �لقا�صرين رقم 97 ل�صنة 1980 
�لذي تطرق يف بع�س مو�ده �ىل حماية حقوق �لطفل، وكذلك �حلال 
بع�س  ��صارت  حيث   ،2015 ل�صنة   35 رقم  �لعمل  لقانون  بالن�صبة 

فقر�ته �ىل م�صاألة حماية حق �لطفولة«.
و�و�صح �لتميمي �ن »قو�نني �خرى �أوجبت تو�جد حمكمة خمت�صة 
و�ن  باملخالفات،  �حلدث  توقيف  يجوز  ال  بحيث  �الحد�ث  ملحاكمة 
تد�بري  �ىل  �إ�صافة  �حلدث،  حق  على  حفاظا  �صرية  �جلل�صة  تكون 

و�حكام �ل�صم وحقه باملري�ث«.
بحماية  �خلا�صة  و�ملو�د  �لت�صريعات  »تبعرث  �لتميمي  و�نتقد 
طويل،  دهر  منذ  �صدرت  �لقو�نني  بع�س  �أن  �ىل  ��صافة  �لطفولة، 
�لتكنولوجيا  تن�صجم مع تعقيد�ت �حلياة و�لتطور يف جماالت  وال 

و�لو�صع �القت�صادي وت�صعبات �حلياة و�صعوبتها«.
�الأ�صرة من  قانون )حماية  �لقانوين »�صرورة ت�صريع  و�أكد �خلبري 

�لعر�قية  �الأعر�ف  مع  تن�صجم  حديثة  �صياغة  و�صياغته  �لعنف( 
من  �ملاأخوذة  �القتبا�صات  عن  وبعيدة  �الإ�صالمية،  و�ل�صريعة 
�لقو�نني �الجنبية، النه كلما كان �لقانون عر�قيا كان �صهل �لتطبيق، 

وي�صمن حقوق �لطفولة وفقا للقيم �لعر�قية«.
�ال�صر�ر �لنف�صية

�لعبادي،  ن�صال  �لدكتورة  �الجتماعية،  �لباحثة  ذكرت  بدورها، 
��صتخد�م  باأّنه  ��صطالحاً  يعرف  »�لعنف  �أن  لـ«�لق�صاء«  حديث  يف 
�لقوة بطريقة غري قانونية، �أو �لتهديد با�صتخد�مها من �أجل �لت�صّبب 
بال�صرر و�الأذى لالآخرين، وُيعّرف �لعنف يف علم �الجتماع على �أّنه 

�للجوء �إىل �الأذى من �أجل تفكيك �لعالقات �الأ�صرية«.
و��صافت �ن »للعنف تاأثري� على �حلالة �لنف�صية و�لع�صبية للطفل 
لالألياف  »�ملايلني«  �ُصمك غالف  �نخفا�س يف  �ىل  يوؤدي  وقد  �ملعنف، 
ملعاملة  تعر�صو�  َمن  �أدمغة  عن  �لطبيعي  �الن�صان  عن  �لع�صبية 

حادة يف طفولتهم«.
فرتة  يف  طويلة،  ملدة  للعنف  �لتعر�س  »��صتمر�ر  �أن  ورجحت 
�لطفولة، ُيحدث خلاًل د�ئًما يف �الألياف �لع�صبية باملخ، �لتي تت�صكل 
يف �أثناء �لعقدين �الأولني من حياة �الإن�صان، وهو ما ُيحتمل �أن يدفع 

�ل�صخ�س �إىل �النتحار«.
و��صحت �لعبادي �نه »ميكن تو�صيح �الأمر على نحٍو علمي مب�صط، 
فلو تخيلنا �أن �ل�صكل �الأمثل لعمل �لدماغ يعتمد على �إطالق �إ�صار�ت 
كهربائية ُتَعدُّ مبنزلة ر�صائل الأع�صاء �جل�صم، حينها �صتكون �خلاليا 
لنقل  طويلة  م�صافاٍت  ي�صافر  �لذي  �لربيد  �صاعي  هي  �لع�صبية 
�لر�صالة، ويقوم يف هذه �حلالة بت�صليمها ل�صاٍع �آخر »خلية ع�صبية 

�أخرى«، وهكذ� حتى ت�صل �إىل مناطق �جل�صم«.
وتابعت �ن »�لطريق �لذي ي�صل بني �خلاليا �لع�صبية ي�صمى »حموًر� 
ع�صبيًّا«، وللحفاظ على �صالمة �لر�صالة »�الإ�صارة �لكهربائية« جرى 
دهنية  مبادة  �إحاطته  خالل  من  وحمايته  �لع�صبي«  »�ملحور  عزل 
مرحلة  خالل  تتكون  �ملادة  هذه  »مايلني«،  عليها  يطلق  بي�صاء 
�لطفولة، وترت�كم تدريجيًّا يف عملية ُتعرف با�صم »ميليناتيون«، يف 
�صن  �لن�صج حتى  ت�صتمر يف  ثم  »�ملايلني«،  مادة  ت�صكيل  �إىل  �إ�صارة 

�لبلوغ �ملبكر«.
ولفتت �ىل �ن »�ملحنة �لتي يتعر�س لها يف مرحلة مبكرة من �حلياة، 
�لق�صرة  يف  �لع�صبية  �لوظائف  من  جمموعًة  د�ئم  ب�صكل  تعطل  قد 
�حلز�مية �الأمامية للمخ، و�لتي توؤدي دوًر� بارًز� يف عمليات �صنع 

�لقر�ر و�إد�رة �مل�صاعر و�لعاطفة«.
وتطرقت �لعبادي �ىل �جلانب �لنف�صي للطفل �ملعنف، و�لذي تكون له 
��صباب عديدة، منها �ن �ل�صباب يكونون عنيفني، ويكّررون ما فعله 

�آباوؤهم بهم، وكاأّن دورة �لعنف تنتقل من جيل �ىل �خر«.
و�لعويل  �ل�صر�خ  فيه  لفظياً  يكون  قد  �الأ�صري  »�لعنف  �ن  وبينت 
و�ل�صتائم بني �أفر�د �الأ�صرة وبكل �الجتاهات، وقد يكون عنفاً بدنياً، 
�و عقدة  لديه م�صكلة  �صتنمو  و�لديه  بني  ي�صاهد عنفاً  �لذي  فالطفل 
�لقوة،  ��صتعمال  عرب  يتم  �ملجتمع  يف  �لذ�ت  �إثبات  باأن  تتلّخ�س 

و�صينمو عنده �جلانب �النفعايل على ح�صاب �جلانب �لعقالين«.
�إجباره  �أو  �الأب، من خالل �صربه  �الأم  �نه »عندما تعنف  وت�صيف 
�لطفل  �صيكره  �قت�صادياً،  باالأ�صرة  تتحّكم  الأنها  �أمور  تنفيذ  على 
�صخ�صية �أبويه، وال يتوّحد نف�صياً مع �أي منهما، وال يعد �أي منهما 
م�صاعر،  بال  �صخ�صية  م�صروع  �لطفل  هذ�  و�صيكون  �الأعلى،  مثله 
يعّذب �لقطط و�لكالب وال يتاأمل الأمل �الآخرين، ال بل يتلّذذ بتعذيبهم، 
لذ� ميكن �لقول �ن �لعنف �لذي يتعّر�س له �الإن�صان يف �لطفولة قد 

يجعله �أكرث مياًل للتطرف«.
و�كدت �ن »هناك حاجة ما�صة لتفعيل �الجر�ء�ت �لتنفيذية وت�صريع 
ما تو�صل  قو�نني جديدة على وفق متطلبات �حلاجة، وعلى وفق 
�إليه �ملجتمع من عنف و�صلبيات �جتماعية بكل جماالت �حلياة، و�ن 
�لعنف  �صن ومعاجلة ظاهرة  �لق�صائية دور كبري يف  لل�صلطة  يكون 

�الأ�صري«.
 وعّدت �لعبادي »�رتفاع من�صوب ق�صايا �لعنف لعدة �أ�صباب، 
�أمنية  نف�صية و�قت�صادية و�جتماعية وثقافية  منها تد�عيات 

و�صيا�صية، �نعك�صت ب�صكل كبري على �الأ�صر و�ملجتمع«.

العنف ضد األطفال.. آفة تتفاقم 
بالرغم من العقوبات الرادعة
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درا�سات عليا 

طالب  ر�سالة  بغداد  جامعة  ناق�ست 
حممد،  اكرم  م�سطفى  املاج�ستري، 
النارية  )اال�سلحة  املو�سومة 
ويعد  الكفيل(،  متحف  يف  اخلفيفة 
العراق  يف  االول  هو  التخ�س�ص  هذا 
درا�سة  وهي  االو�سط،  وال�سرق 
اثروتاريخية عن مناذج 18 بندقية و 
جامعة  يف  درا�سة  واول  م�سد�سا،   13
درجة  على  بها  الطالب  ح�سل  بغداد 
من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت  االمتياز.. 
الرزاق  عبد  ا.د.ناه�ص  اال�ساتذة:  
حمادي  جا�سم  ا.د.رفاه  رئي�سا، 
م�سطفى  مرت�سى  ميثم  ا.د.  ع�سوا، 
ح�سني  فرحان  حيدر  ا.م.د  ع�سوا، 

ع�سوا وم�سرفا .
وقال طالب املاج�ستري، م�سطفى اكرم 
باالأ�سلحة  ر�سالتي  اخت�ست  حممد: 
النارية اخلفيفة يف متحف الكفيل والتي 
ابتكار  وبدءا  العراق،  يف   االوىل  تعد 
اىل  و�سوال  املقذوف  ال�سالح  االن�سان 
ح�سلت  هلل  واحلمد  فيه،  النار  ادخال 
الفر�سة  االمتياز، واغتنم  على درجة 
الأ�سكر كل من �ساندين، وحتية احرتام 

وتقدير لكل اال�ساتذة االفا�سل.

بغداد تناقش )األسلحة النارية 
الخفيفة في متحف الكفيل(

بجامعة  القانون  كلية  ناق�ست 
الدبلوم  بحث  الكرتونيا  بغداد 
الف�ساد،  مكافحة  املهني يف  العايل 
حكمت،  حممد  �سيماء  للطالبة 
بعنوان )ذاتية التنظيم االجرائي 
القانون  يف  املوظفني  جلرائم 

العراقي- درا�سة مقارنة(.
من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
ال�سادة: اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور 
وليد مرزة عبا�ص رئي�سا، اال�ستاذ 
�سامي  �سباح  الدكتور  امل�ساعد 
امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوا،  داود 
الدكتور قائد هادي ده�ص ع�سوا، 
كاظم  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 

عبداهلل ح�سني ع�سوا وم�سرفا.
بيان  اىل  البحث  ويهدف  هذا 
الدولة  اموال  ماي�سيب  ج�سامة 
االفراد  اموال  او  وم�ساحلها 
االخالل  عند  وم�ساحلهم 

يوؤدي  مما  الوظيفة،  بواجبات 
الطبيعي  ال�سري  انتظام  عدم  اىل 
العامة، ومن ثم تعطيل  للوظيفة 
املرافق العامة، ف�سال عن زعزعة 
الوظيفة  يوؤدي  مبن  االفراد  ثقة 
العامة وبالكيفية التي توؤدى بها.

ومت تق�سيم البحث على ف�سلني، 
الدعوى  حتريك  االول  تناول 
فيما  املوظف،  على  اجلزائية 
املتخذة  االجراءات  الثاين  تناول 
واالثار  العام  املوظف  بحق 

املرتتبة عليها.
تو�سيات  اىل  البحث  تو�سل  وقد 
امل�سرع  دعوة  منها  عدة، 
مراجعة  �سرورة  اىل  العراقي 
عمل  حتكم  التي  الت�سريعات  كل 
ازالة  لغر�ص  الرقابية  االجهزة 
والتداخل  التعار�ص  كل 
املوجود بني القوانني من اجل 

اعمالها،  اداء  ح�سن  �سمان 
االداري  التحقيق  واعطاء 
يف  ي�ستحقها  التي  االهمية 

جمال جرائم املوظفني.

قانون بغداد تناقش )ذاتية 
التنظيم اإلجرائي لجرائم الموظفين 

في القانون العراقي(

ر�سالة  تناق�ص  القانون  كلية 
اال�سحلة  عن  الكرتونيا  ماج�ستري 
ذاتية الت�سغيل وامل�سوؤولية الدولية

ناق�ست كلية القانون، جامعة بغداد، 
القانون  بفرع  ماج�ستري  ر�سالة 
برنامج  عرب  الكرتونيا  الدويل 
دعاء  للطالبة   ،Google Meet
)اال�سلحة  واملو�سومة  جليل حامت، 
وامل�سوؤولية  الت�سغيل  ذاتية 

الدولية(.
وتاألفت جلنة املناق�سة من ال�سادة: 
يا�سني  يحيى  الدكتور  اال�ستاذ 
امل�ساعد  اال�ستاذ  رئي�سا،  �سعود 
الدكتور م�سطفى �سامل عبد ع�سوا، 

ابراهيم  نربا�ص  الدكتور  املدر�ص 
امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوا،  م�سلم 
الدكتور حممود خليل جعفر ع�سوا 

وم�سرفا.
تو�سيح  اىل  الر�سالة  وتهدف  هذا 
ثم  ومن   الذاتية،  اال�سلحة  مفهوم 
هذه  توافق  مدى  على  الرتكيز 
اال�سلحة مع مبادىء القانون الدويل 
حلقوق  الدويل  والقانون  االن�ساين 

االن�سان.
ثالثة  على  الر�سالة  تق�سيم  ومت 
مفهوم  االول  تناول  ف�سول، 
فيما  الت�سغيل،  ذاتية  اال�سلحة 
الواجب  املبادئ  الثاين  تناول 

اأما  ا�ستخدامها.  حال  يف  تطبيقها 
امل�سوؤولية  فتناول  واالخري  الثالث 
القانونية املرتتبة عن اال�سرار التي 

حتدثها اال�سحلة ذاتية الت�سغيل.
تو�سيات  اىل  الر�سالة  تو�سلت  وقد 
موقف  توحيد  �سرورة  منها  عدة، 
اىل حظر  الدعوة  الدويل يف  املجتمع 
اال�سلحة الذاتية ملا لها من اثر كبري 
الدويل  القانون  مبادئ  انتهاك  يف 
حلقوق  الدويل  والقانون  االن�ساين 
نظام  ايجاد  عن  ف�سال  االن�سان، 
عبء  عليه  يقع  من  يحدد  قانوين 
وحتمل امل�سوؤولية عن االنتهاكات  

التي حتدثها هذه اال�سلحة.

رسالة ماجستير حول )األسلحة ذاتية 
التشغيل والمسؤولية الدولية(

ناق�ست كلية القانون بجامعة بغداد الكرتونيا بحث الدبلوم 
العايل املهني يف مكافحة الف�ساد، للطالبة هيام يون�ص كرمي، 
مكافحة  يف  ودورها  الداخلية  الرقابة  )ا�ستقاللية  بعنوان 

الف�ساد االداري يف الوحدات االدارية- درا�سة تطبيقية(. 
امل�ساعد  اال�ستاذ  ال�سادة:  من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
الدكتور  املدر�ص  رئي�سا،  ابراهيم  عبداهلل  حممد  الدكتور 
ح�سني  بهاء  الدكتور  املدر�ص  ع�سوا،  �سلمان  ح�سني  وفاء 
حممد ع�سوا، اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور يحيى علي حمادي 

ع�سوا وم�سرفا.
هذا ويهدف البحث اىل ت�سليط ال�سوء على ظاهرة الف�ساد 
االداري واهم اال�سكال التي يظهر فيها، وبيان اف�سل ال�سبل 
الداخلية  الرقابة  اق�سام  ا�ستقاللية  م�سكلة  مع  للتعامل 

ودورها يف مكافحة الف�ساد االداري يف الوحدات احلكومية.
ومت تق�سيم البحث على ثالثة ف�سول، تناول االول االطار 
االداري،  الف�ساد  ظاهرة  الثاين  تناول  فيما  للرقابة،  العام 
الف�ساد  من  الوقاية  طرق  واالخري  الثالث  الف�سل  وتناول 

االداري وو�سائل عالجه.
وقد تو�سل البحث اىل تو�سيات عدة، منها ت�سريع القوانني 
الالزمة لتوفري احلماية القانونية واالمنية للعاملني باأق�سام 
الرقابة والتدقيق الداخلي لت�سجيعهم على الت�سدي للف�ساد 
االداري دون �سعورهم باخلوف، ف�سال عن 
تعيني ذوي االخت�سا�ص الدقيق والكفاءة 
اكت�ساف  من  ليتمكنوا  االق�سام  هذه  يف 

حاالت الف�ساد االداري ومنع حدوثه.

مناقشة بحث دبلوم عاٍل عن استقاللية 
الرقابة الداخلية ودورها في مكافحة الفساد 

ر�سالة  بغداد  بجامعة  القانون  كلية  ناق�ست 
مرمي  للطالبة  العام،  القانون  بفرع  ماج�ستري 
الدوائي  )االمن  واملو�سومة  فا�سل،  �سباح 
وواجب الدولة يف حتقيقه يف القانون العراقي 

. مقارنة(  – درا�سة 
اال�ستاذ  ال�سادة:  من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
رئي�سا،  ر�سيد  نعمان  الدكتورة �سبا  امل�ساعد 
�سالح  بان  الدكتورة  امل�ساعد  اال�ستاذ 
عبدالقادر ع�سوا، اال�ستاذ امل�ساعد الدكتورة 
الف�سلي ع�سوا، اال�ستاذ  �سجى حممد عبا�ص 

ع�سوا  حمزة  مرزة  وليد  الدكتور  امل�ساعد 
وم�سرفا.

هذا وتهدف الر�سالة اىل بيان اجلوانب املهمة 
ال�سلطة  حيث  من  الدوائي  باالمن  املرتبطة 
الدواء  من  االفراد  حاجة  بتاأمني  املخت�سة 
واملادية  القانونية  والتدابري  اال�سا�سي، 
الدوائي  لتحقيق االمن  الدولة  بها  التي تقوم 
يف  الدولة  لعمل  القانوين  والتكييف  وحمايته، 

هذا املجال.
ومت تق�سيم الر�سالة على بابني، تناول االول 

الت�سريعي،  وا�سا�سه  الدوائي  االمن  مفهوم 
االمن  حتقيق  و�سائل  الثاين  تناول  فيما 

الدوائي وحمايته.
وقد تو�سلت الر�سالة اىل تو�سيات عدة، منها 
و�سع ت�سريع خا�ص جامع مانع يتوىل امل�سرع 
الدوائي  االمن  حتقيق  �سمان  خالله  من 
ومراقبة  وتنفيذ  تطوير  عن  ف�سال  وحمايته، 
فعاليات ال�سيا�سات الوطنية لالدوية والدالئل 
التي  واخلطط  واال�سرتاتيجيات  االر�سادية 

ت�سمن تطويرهذه الربامج الدوائية.

دراسة ماجستير عن )األمن الدوائي وواجب الدولة في تحقيقه بالقانون العراقي(

القانون  بفرع  دكتوراه  اطروحة  ناق�ست 
بغداد  بجامعة  القانون  كلية  يف  اخلا�ص 
العقار  حلائز  القانوين  )التنظيم  مو�سوع 
قتيبة  للطالب  مقارنة(  درا�سة   – املرهون 

مهدي �سالح. 
وتاألفت جلنة املناق�سة من ال�سادة: اال�ستاذ 
اال�ستاذ  رئي�ساً،  �سلطان  حميد  الدكتور 
الدكتور علي فوزي ابراهيم ع�سوًا، اال�ستاذ 
ع�سوًا،  القادر  عبد  �ساكر  علي  الدكتور 

علي  ابراهيم  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 
الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ  ع�سوًا،  حمادي 
علي مط�سر عبد ال�ساحب ع�سوًا، واال�ستاذ 

الدكتور ح�سني عبد اهلل ع�سوًا وم�سرفاً.
تناول  ف�سول،  ثالثة  االطروحة  وت�سمنت 
العقار  حلائز  القانوين  املفهوم  منها  االول 
الثاين  وتناول  التاأميني،  الرهن  نطاق  يف 
القانونية  احلائز  خيارات  عن  احلديث 
تناول  فقد  الثالث  اأما  التاأميني.  الرهن  يف 

الرهن  يف  وحقوقه  العقار  حائز  م�سوؤولية 
التاأميني.

مفهوم  بيان  اىل  االطروحة  وتهدف  هذا   
هذه  حتقق  �سروط  على  والتعرف  احلائز 
املرهون،  للعقار  امللكية  ملتقى  يف  ال�سفة 
ف�ساًل عن بيان اال�سا�ص القانوين ملدى التزام 

احلائز ب�سمان الرهن.
وتو�سلت االطروحة اىل عدد من التو�سيات، 
اهمها تو�سية امل�سرع العراقي بتعديل ن�ص 

املادة )1306 / 2( من القانون املدين، وذلك 
الذي  القانوين  الت�سرف  بنوع  يتعلق  مبا 
باأثر  يتعلق  مبا  وكذلك  العقار،  ملكية  مي�ص 
ف�ساًل  الرهن،  مو�سوع  العقار  على  احلجز 
عن تو�سية امل�سرع العراقي باأن يو�سع من 
التي  احلاالت  لي�سمل  احلائز  مفهوم 
امللكية،  حق  حماية  يف  منها  ي�ستفيد 
ي�سملها  التي  احلاالت  ذلك  ومن 

تطبيق احكام القرار 1198 املعدل.

اطروحة دكتوراه في القانون تناقش )التنظيم القانوني لحائز العقار المرهون(
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قرارات متييزية 

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 9/ وزن االدلة/ 2013

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

يت�صح ان االدلة يف الدعوى غري كافية وغري 
جاءت  امل�صتكني  اقوال  ان  حيث  مقنعة، 
ال�صك  بدليل وي�صاورها  منفردة وغري معززة 
بوجود  املحكمة  امام  واقرارهما  والتاأويل، 
ذلك  اىل  ي�صاف  الطرفني،  بني  جتاري  تعامل 
تعر�ض  التحقيق،  مرحلة  ويف  امل�صتكي،  ان 
قد  املتهمني  قبل  من  وال�صرب  للتعذيب 
تعر�ض  بعدم  ايد  الذي  الطبي  بالتقرير  كذب 

امل�صتكي اىل اأية �صدة خارجية.

ن�ض احلكم
الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�صعة 
االحتادية، وجد ان حمكمة جنايات الر�صافة 
املرقمة  بالدعوى   2010/8/9 بتاريخ  قررت 
املوجهة  التهمة  الغاء  810/ج/2010 
وفق  على  ع(  هـ  ر  و  ع  هـ  ا  )ع  للمتهمني 
احكام املادة الرابعة/ 1 بداللة املادة الثانية 
 13 رقم  االرهاب  مكافحة  قانون  من   1،3،8
عن  �صدهما  االدلة  كفاية  لعدم   2005 ل�صنة 
و  ا  ن  ا  ب  )ا  عليهما   املجنى  خطف  جرمية 
حمكمة  قررت  عنهما..  واالفراج  ا(،  ع  ا  ك 
 2010/10/10 بتاريخ  االحتادية  التمييز 
الثانية/  اجلزائية  الهيئة   /10168 بالعدد/ 
قرار حمكمة اجلنايات، واعادة  نق�ض   2010
املتهمني  حماكمة  الإجراء  ملحكمتها  الدعوى 
للقرار  واتباعا  �صدهما،  االأدلة  لكفاية  جمددا 
بتاريخ  اجلنايات  حمكمة  قررت  التمييزي 
االإ�صرار  نف�صها  وبالدعوى   ،2012/9/10
املوجهة  التهمة  باإلغاء  ال�صابق  قرارها  على 
للمتهمني على وفق املادة املذكورة واالإفراج 
عنهما لعدم كفاية االدلة �صدهما، ولدى عطف 
ال�صادرة  والقرارات  الدعوى  على  النظر 
وكما  يتلخ�ض،  احلادث  باأن  ات�صح  فيها 

وحماكمة،  حتقيقا  الدعوى  وقائع  اأظهرته 
اإخبار  ورد   2009/10/22 بتاريخ  انه 
االحتادية  ال�صرطة  معلومات  مديرية  اىل 
الدور  اإحدى  يف  خمطوفني  اأ�صخا�ض  بوجود 
االإخبار  ذلك  �صوء  ويف  ال�صماعية،  منطقة  يف 
حترير  لغر�ض  ال�صرطة  من  قوة  ت�صكيل  مت 
املنطقة  اىل  االنتقال  وبعد  املخطوفني، 
ا  )ع  املتهم  دار  اىل  وبالتحديد  املذكورة، 
بينما  بداره،  االخري  على  القب�ض  مت  ع(  هـ 
خمطوف،  �صخ�ض  اأي  على  العثور  يتم  مل 
املتهم متت  دار  القوة من  افراد  وبعد خروج 
فتم  اخر،  م�صاهدة �صخ�صني ومعهما �صخ�ض 
القب�ض عليهم، حيث كانوا يف احدى �صيارات 
االأجرة، وتبني باأنهم امل�صتكان )ا ب ا و ك ا(، 
واملتهم )ر هـ(، فتم اح�صار اجلميع اىل جهة 
اأفادا  امل�صتكني  اأقوال  تدوين  وبعد  التحقيق، 
باأنهما تعر�صا للخطف من منطقة الكرادة من 
قبل املتهمني )ع ا هـ ع(، واملدعو )م( واملدعو 
التهديد  وحتت  االب(،  ا�صم  )جمهول  )ح( 
الدور  احدى  اىل  اإي�صالهما  ومت  باالأ�صلحة 
وم�صاومة  وتعذيبهما  ال�صماعية  منطقة  يف 
ذويهما لدفع الفدية، واإجبارهما على التوقيع 
ال�صكوى  يطلبان  وانهما  بي�صاء،  اوراق  على 
)ع  املتهمني  اقوال  تدوين  وبعد  والتعوي�ض، 
اجلرمية  ارتكاب  انكرا  ع(  )هـ  ولدي  ر(  و  ا 
وافاد  املحكمة،  واأمام  التحقيق  ادوار  كل  يف 
املتهم )ع ا هـ( باأن ال�صكوى �صده هي كيدية 
بوجود  يتعلق  املو�صوع  وان  لها،  �صحة  وال 
وان  امل�صتكني،  وبني  بينه  جتاري  تعامل 
للتنازل  عليه  ال�صغط  بق�صد  كانت  ال�صكوى 
عما موجود له بذمة امل�صتكني من مبالغ مالية، 
لغر�ض  داره  اىل  ح�صرا  قد  امل�صتكني  وان 
املو�صوع،  حول  بينهما  ودية  ت�صوية  اإجراء 
وقد متت ت�صويته باإعطاء مهلة للم�صتكني ملدة 
وقد  بذمتهما،  ما  ت�صديد  لغر�ض  ا�صهر  ثالثة 
جرت الت�صوية بح�صور ال�صهود )ا ر و و ع ا 
ع ك و ب ك ج(، وان امل�صتكني خرجا من داره 
باإرادتهما، اأما املتهم )ر هـ( فاأنكر ان تكون له 

عالقة باملو�صوع �صوى انه ي�صكن مع �صقيقه 
املتهم )ع  ا( بالدار نف�صها، وانه يعلم بوجود 
)ع  املتهم  امل�صتكني وبني  بني  تعامل جتاري 
ومتت  الدار  اىل  ح�صرا  امل�صتكني  وان  ا(، 
ت�صوية املو�صوع، وقد دونت اقوال ال�صهود 
املذكورين واأيدوا اأقوال املتهمني، كما دونت 
ا ح  و  القاب�صة )م �ض ح  القوة  اأفراد  اأقوال 
باأنهم  متطابقة  باأقوال  واأفادوا  ا(،  ح  م  و  م 
مل يجدوا امل�صتكني بدار املتهمني، وامنا كانا 
املنطقة،  �صوارع  احدى  يف  لالأجرة  ب�صيارة 
ومعهما املتهم )ر هـ ع(، وكانا باجتاه احدى 
يف  االأدلة  باأن  يت�صح  وبذلك  ال�صيطرات.. 
الدعوى غري كافية وغري مقنعة للتجرمي، وال 
ق�صائي  حكم  الإقامة  اليها  االطمئنان  ميكن 
جاءت  امل�صتكني  اقوال  ان  حيث  �صليم، 
منفردة وغري مّعززة بدليل وي�صاورها ال�صك 
ال�صكوى  عن  تنازلهما  اىل  ا�صافة  والتاأويل، 
)تعامل  بوجود  املحكمة  امام  واإقرارهما 
اىل  ا�صافة  املتهمني،  وبني  بينهما  جتاري( 
ان اقوال امل�صتكني يف ادوار التحقيق والذي 
تعر�ض  باأنه  ا(  ن  ا  ب  )ا  امل�صتكي  فيها  ذكر 
قد  املتهمني  قبل  من  وال�صرب  للتعذيب 
عدم  اأيد  الذي  العديل  الطبي  بالتقرير  ُكذبت 
عليه  خارجية،  �صدة  الأية  امل�صتكي  تعر�ض 
قررت  الر�صافة  جنايات  حمكمة  ان  وحيث 
املرقمة  وبالدعوى   2012/9/10 بتاريخ 
املوجهة  التهمة  الغاء  810/ج/2010 
للمتهمني )ع ا هـ ع و ر هـ ع( على وفق احكام 
املادة الرابعة/ 1 بداللة املادة الثانية 1،3،8 
عنهما  واالإفراج  االإرهاب  مكافحة  قانون  من 
لعدم كفاية االأدلة �صدهما عن جرمية خطف 
تكون  لذا  ا(،  ع  ا  ك  و  ا  ن  ا  ب  )ا  امل�صتكني 
تطبيق  بقرارها  راعت  قد  اجلنايات  حمكمة 
احكام القانون تطبيقا �صحيحا، قرر ت�صديقه 
باالتفاق  القرار  و�صدر  القانون،  ملوافقته 
ا�صتنادا الأحكام املادة 259/ اأ ـ 2 من قانون 
10/ربيع  يف  اجلزائية  املحاكمات  ا�صول 

االول/ 1434هـ املوافق 2013/1/23م.

أدلة الدعوى غير كافية وغير مقنعة

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 287/ امل�صوؤولية 

اجلزائية/2012
التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 

االحتادية
مبداأ احلكم

اأ�صار  الذي  الك�صف،  حم�صر  اإن 

املروري  احلادث  يف  اخلطاأ  بن�صبة 
بن�صبة 75%، ال ميحو اجلرمية، وال 
يخلي املتهم )م.ج.ع( من امل�صوؤولية 
ارتكبه  الذي  اخلطاأ  عن  اجلزائية 
احلادث  ح�صول  يف  وتق�صريه 
حمل  ذلك  يكون  وامنا   ،  25 بن�صبة 

اعتبار عند تقدير العقوبة.

ن�ض احلكم
اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القرارات كافة التي اأ�صدرتها حمكمة 
جنايات مي�صان بتاريخ 2012/8/1 
472/جـ/2012،  املرقمة  بالدعوى 
كانت قد راعت عند اإ�صدارها تطبيق 
�صحيحا،  تطبيقا  القانون  اأحكام 

التي  الكافية  االأدلة  اعتمدت  اأن  بعد 
حتقيقا  الدعوى  وقائع  اأظهرتها 
وحماكمة، ذلك اأن خطاأ املجنى عليه 
الذي  احلادث  ح�صول  يف  �ض(  )ك 
يف  مبني  هو  وكما  وفاته،  اإىل  اأدى 
حم�صر ك�صف حوادث املرور بن�صبة 
يخلي  وال  اجلرمية  ميحو  ال   ،%75

امل�صوؤولية  من  ع.(  )م.ج.  املتهم 
ارتكبه  الذي  اخلطاأ  عن  اجلزائية 
وتق�صريه يف حدوث احلادث بن�صبة 
25%، وامنا يكون ذلك حمل اعتبار 
عند العقوبة، وهذا ما ا�صتندت اليه 
بحق  العقوبة  فر�ض  عند  املحكمة 
املتهم املذكور.. عليه، ولكل ما تقدم، 

قرر ت�صديق كل القرارات ال�صادرة 
التمييزي،  الطعن  ورد  بالدعوى 
ا�صتنادا  باالأكرثية  القرار  و�صدر 
الأحكام املادة 259/اأ/1 من قانون 
اأ�صول املحاكمات اجلزائية يف 
املوافق  هـ   1434 5/حمرم/ 

2012/11/19 م.

محضر الكشف

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 73/ جرمية القتل/2012

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية 
مبداأ احلكم

ال ي�صرتط قانون ادارة املرور ان يكون املتهم 
احد  بوفاة  ت�صببه  عند  ال�صيارة  مقود  خلف 
احلادث  يكون  ان  يكتفي  وامنا  اال�صخا�ض، 
كانت  ال�صيارة  وان  ال�صيارة،  لتلك  نتيجة 
وبني  بينهما  يف�صل  وال  ت�صرفه،  حتت 

احلادث فا�صل زمني بعيد.

ن�ض احلكم
الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�صعة 
بابل  جنايات  حمكمة  ان  وجد  االحتادية، 
وبالدعوى   2012  /1  /22 بتاريخ  قررت 
املتهم  اإدانة   ،2012  / ج   /103 املرقمة 
 1/24 الق�صم  احكام  وفق  على  )�ض.ت.ح( 
ل�صنة   86 رقم  املرور  ادارة  قانون  من 
الب�صيط  باحلب�ض  عليه  وحكمت   ،2004
املادة  باأحكام  ا�صتدالال  واحدة  �صنة  ملدة 
تنفيذ  باإيقاف  واأمرت  عقوبات،   1  /132
ان  على  �صنوات  ثالث  ملدة  احلب�ض  عقوبة 
فرتة  خالل  وال�صلوك  ال�صرية  بح�صن  يتعهد 
املحكمة  �صندوق  يف  وتودع  التنفيذ،  ايقاف 
اليه  تعاد  دينار  مائتا  قدرها  نقدية  تاأمينات 
التنفيذ عماًل باأحكام  بعد انتهاء فرتة ايقاف 
عقوبات،   146  /145/144  /118 املواد 
ولعدم قناعة نائب املدعي العام امام املحكمة 
املذكورة بالقرارات ال�صادرة، طلب بالالئحة 
يف   2012/12  /10 املرقمة  التمييزية 
2012/1/23 اجراءات التدقيقات التمييزية 
التهمة  والغاء  املحكمة  قرارات  ونق�ض 
الدعوى  ورود  وبعد  املتهم،  عن  واالفراج 
الهياأة  اأع�صاء  بني  النظر  وجهات  واختالف 
اجلزائية يف هذه املحكمة باأن احلادث حمكوم 
بقانون ادارة املرور او يدخل �صمن حوادث 
العقوبات،  بقانون  املحكومة  اخلطاأ  القتل 
يف  اجلزائية  املو�صعة  الهياأة  على  عر�ض  ثم 
هذه املحكمة، ولدى عطف النظر على اوراق 
لدن  من  فيها  ال�صادرة  والقرارات  الدعوى 
انه  باأن احلادث يتلخ�ض  الهياأة يت�صح  هذه 

امل�صروع  منطقة  ويف   2011/9/1 بتاريخ 
)�ض  املتهم  كان  احللة  مدينة  �صواحي  يف 
 /49298 املرقمة  �صيارته  اوقف  قد   ) ح  ت 
ترابي  تل  فوق  داره  امام  لوري  نوع  بغداد 
ولده  قيام  واثناء  بطاريتها،  وعطل  ب�صتان، 
خلف  باللعب  �صنتني  العمر  من  البالغ  )ح( 
وده�صته،  نحوه  االخرية  حتركت  ال�صيارة 
مركز  اخبار  مت  وقد  وفاته،  اىل  ذلك  وادى 
التحقيق  اجراء  ومت  بذلك،  الباقر  �صرطة 
مع املتهم املذكور واعرتف باحلادث بال�صكل 
وتعزز  وحماكمة،  حتقيقيا  املو�صوف 
اعرتافه مبحا�صر الك�صف على حمل احلادث 
وخمططه وحمل جثة املجني عليه، والتقرير 
حم�صر  ويف  له،  الت�صريحي  العديل  الطبي 
يت�صح  وبذلك  املتهم،  �صيارة  على  الك�صف 
لهذه الهياأة باأن االدلة يف الدعوى �صده كافية 
حتت  ينطوي  فعله  وان  لالدانة،  ومقنعة 
احكام الق�صم 1/24 من قانون ادارة املرور 
امل�صار اليه لت�صببه بوفاة ولده املجني عليه 
مراعاة  وعدم  ملركبته،  قيادته  نتيجة  )ح( 
وال  املرورية،  والبيانات  واالنظمة  القوانني 
العقوبات  قانون  من   411 املادة  ح�صور 
قانون  ي�صرتط  ال  حيث  املتهم،  فعل  على 
مقود  خلف  املتهم  يكون  ان  املرور  ادارة 
اال�صخا�ض  احد  بوفاة  ت�صببه  عند  ال�صيارة 

عند تقرير م�صوؤوليته، وامنا يكتفي ان يكون 
ال�صيارة  وان  القيادة،  لتلك  تنيجة  احلادث 
بينها  يف�صل  وال  وت�صرفه،  ادارته  حتت 
وبني احلادث فا�صل زمني بعيد، وان املتهم 
هي  التي  املرور  وبيانات  انظمة  خالف  قد 
الناجمة عن  احدى �صور اخلطاأ يف اجلراثم 
حوادث املرور، وان املتهم املذكور قد خالف 
�صروط  يراع  ومل  والتعليمات،  االنظمة  تلك 
املتانة واالأمان ب�صيارته، واوقفها على مكان 
بده�ض  الت�صبب  اىل  اأدى  وحتركها  مرتفع، 
حمكمة  ان  وحيث  عليه،  عليه..  املجني 
 2012/1/22 بتاريخ  ق�صت  بابل  جنايات 
باأدانة   2012 103/ج/  املرقمة  بالدعوى 
الق�صم  احكام  وفق  على   ) ع  ت  )�ض  املتهم 
1/24 من قانون ادارة املرور، وحكمت عليه 
وامرت  واحدة  �صنة  ملدة  الب�صيط  باحلب�ض 
امل�صار  واملربرات  لال�صباب  تنفيذها  باأيقاف 
راعت  قد  املحكمة  تكون  لذا  بقرارها،  اليها 
عند  �صحيحا  تطبيقا  القانون  احكام  تطبيق 
ا�صدارها لقراراتها.. قرر ت�صديقها ملوافقتها 
للقانون، ورد الطعن التمييزي، و�صدر القرار 
باالكرثية ا�صتنادًا الأحكام املادة ) 259/ اأ 
ـ 1( من قانون ا�صول املحاكمات 
1/�صعبان/1433  يف  اجلزائية 

هــ املوافق 2012/6/20 م.

حادث نتيجة لتلك السيارة

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 332//2012

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
النق�ض  قرار  اتبعت  وان  اجلنايات،  حمكمة  ان 
ال�صادر  الغيابي  للحكم  تت�صَد  مل  انها  اإال  التمييزي، 
املادة  باأحكام  عمال  نف�صها  الدعوى  يف  املتهم  بحق 
عدم  الن  اجلزائية،  اال�صول  قانون  من   40/245

اال�صارة اىل ذلك يبقى احلكم قائما.

ن�ض احلكم
حمكمة  يف  العامة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
الر�صافة  ان حمكمة جنايات  االحتادية، وجد  التمييز 
املرقمة  وبالدعوى   2005/8/23 بتاريخ  قررت 
ز ( على وفق   . م   . املتهم )ب  ادانة  360/ج/2005، 
احكام املادة 1/406/ز من قانون العقوبات، وبداللة 
مع  لقيامه  وذلك  منه،   49،48،47 اال�صرتاك  مواد 
املتهمني املفرقة ق�صاياتهم بقتل املجنى عليه )ح. ز. ح( 
وال�صروع بقتل املجنى عليه )ن . ز .ح (، وذلك باإطالق 
النار عليهما بوا�صطة بندقية كال�صنكوف يف منطقة بوب 
ال�صام، وحكمت عليه باالعدام �صنقا حتى املوت، وبناًء 
على الطعن التمييزي املقدم، فقد ا�صدرت هذه املحكمة 
القا�صي   2005/ العامة  الهياأة   /64 املرقم  قرارها 
بنق�ض كل القرارات ال�صادرة بالدعوى اعاله والتدخل 
اىل  الدعوى  واعادة  ونق�صه،  االحالة  بقرار  متييزا 
اجلنايات  حمكمة  طريق  عن  الزهور  حتقيق  حمكمة 
قرار  يف   ) ح   . ز   . )ن  امل�صاب  ا�صم  الإدراج  املذكورة 
اجلنايات  حمكمة  على  جمددا  املتهم  واحالة  االحالة، 
النق�ض  لقرار  واتباعا  جمددا..  حماكمته  الإجراء 
بتاريخ  الر�صافة  جنايات  حمكمة  قررت  التمييزي 
45/ج/2006  املرقمة  وبالدعوى   2006/11/22
ادانة املتهم املذكور على وفق احكام املادة 1/406/ز 
منه،   49،48،47 املواد  وبداللة  العقوبات،  قانون  من 
وبداللة امر جمل�ض الوزراء رقم 3 ل�صنة 2004، واحلكم 
عليه باالعدام �صنقا حتى املوت، وعند عر�ض الق�صية 
الهياأة   /52 املرقم  قرارها  ا�صدرت  املحكمة  هذه  على 
بنق�ض  والقا�صي   ،  2007/7/  19 يف   2007/ العامة 
كل القرارات ال�صادرة يف الدعوى واعادتها اىل حمكمتها 
تهمتني  املتهم جمددا، وتوجيه  املحاكمة بحق  الإجراء 
له، االوىل على وفق احكام املادة 1/406/اأ من قانون 
العقوبات، وبداللة مواد اال�صرتاك 49،48،47 منه عن 
على  والثانية  ح(،  ز.   . )ح  عليه  املجنى  قتل  جرمية 
العقوبات،  قانون  من   31 406//اأ  املادة  احكام  وفق 
جرمية  عن  منه   49،48،47 اال�صرتاك  مواد  وبداللة 
ال�صروع بقتل املجنى عليه )ن. ز.ح(، لكون الفعل كان 
م�صحوبا ب�صبق اال�صرار، ولهروب املتهم من ال�صجن، 

قررت حمكمة جنايات الر�صافة بتاريخ 2008/7/10 
وبالدعوى املرقمة 48/ج/2006 ادانة املتهم )غيابيا( 
يف  اليه  امل�صار  القانوين  للو�صف  وفقا  جرميتني  عن 
عن  املوت  حتى  �صنقا  باالعدام  عليه  وحكمت  اعاله، 
جرمية قتل املجنى عليه )ح . ز . ح(، وبال�صجن املوؤبد 
ح(،  .ز.  )ن  عليه  املجنى  بقتل  ال�صروع  جرمية  عن 
قرارها  املحكمة  هذه  ا�صدرت  املقدم  الطعن  ونتيجة 
املرقم 364/ الهياأة العامة / 2008 يف 2008/9/22 
برد الطعن �صكال، واعادة ا�صبارة الدعوى اىل حمكمتها 
او  نف�صه،  عليه  املحكوم  ت�صليم  حلني  بها  لالحتفاظ 
قررت  الهارب  املتهم  على  القب�ض  وبعد  عليه،  القب�ض 
 2012/3/13 بتاريخ  الر�صافة  جنايات  حمكمة 
املتهم  ادانة  45/ج2006/1  املرقمة  وبالدعوى 
املادة  احكام  وفق  على  االوىل  جرميتني،  عن  املذكور 
1/406/اأ من قانون العقوبات وبداللة مواد اال�صرتاك 
 3 رقم  الوزراء  جمل�ض  باأمر  املعدل  منه   49،48،47
ل�صنة 2004 عن جرمية قتل املجنى عليه )ح . ز.ح(، 
وحكمت عليه بال�صجن املوؤبد ا�صتدالال باملادة 1/132 
املادة  العقوبات، والثانية على وفق احكام  من قانون 
مواد  وبداللة  العقوبات،  قانون  من  1/406/اأ/31 
ل�صنة   3 باالأمر  املعدل  منه   49،48،47 اال�صرتاك 
ز   . )ن  عليه  املجنى  بقتل  ال�صروع  جرمية  عن   2004

ا�صتدالال  �صنة   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكمت  .ح(، 
عطف  ولدى  العقوبات..  قانون  من   1/132 باملادة 
فيها،  ال�صادرة  والقرارات  الدعوى  اوراق  يف  النظر 
وجد ان حمكمة جنايات الر�صافة، وان اتبعت النق�ض 
الهياأة   /52 بعدد  املحكمة  هذه  من  ال�صادر  التمييزي 
اجراءاتها  ان  اإال   ،2007/7/19 يف   2007/ العامة 
تت�صَد  مل  حيث  كاملة،  وغري  ناق�صة  كانت  الدعوى  يف 
عمال  نف�صها  الدعوى  يف  املتهم  بحق  الغيابي  للحكم 
املحاكمات  ا�صول  قانون  من  245/ج  املادة  باأحكام 
اجلزائية الن عدم اال�صارة اىل ذلك يبقى احلكم قائما، 
الفارغة  الظروف  ب�صاأن  املنا�صب  القرار  تتخذ  مل  كما 
املوؤرخ  ال�صبط  مبح�صر  احلادث  حمل  يف  امل�صبوطة 
املرقمة  ال�صيارة  وبخ�صو�ض   ،2004/10/28 يف 
)302655( فح�ض موؤقت موديل 1996 زرقاء اللون، 
مالحظة  دون  الدعوى  ح�صمت  قد  املحكمة  كانت  وملا 
كل  نق�ض  قرر  عليه  قرارها،  ب�صحة  اخل  مما  ذلك، 
القرارات ال�صادرة يف الدعوى اعاله، واعادة ا�صبارة 
جمددا  املحاكمة  الإجراء  حمكمتها  اىل  الدعوى 
و�صدر  بيانه،  تقدم  ما  وفق  على  املتهم  بحق 
القرار باالتفاق ا�صتنادا الأحكام املادة 259/اأ/8 
 /10 يف  اجلزائية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من 

�صوال /1433 هــ، املوافق 2012/8/28 م.

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 347//2011

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
املحطات  خارج  والكاز  البنزين  بيع 
من  1/3/ج  املادة  حتكمه  احلكومية 
وم�صتقاته  النفط  تهريب  مكافحة  قانون 

رقم 41 ل�صنة 2008

ن�ض احلكم
الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�صعة 
بتاريخ  انه  وجد  فقد  االحتادية، 
2010/6/20 مت القب�ض على املتهم )ك 
ح ع( عندما كان يقوم ببيع مادة البنزين 
اجراء  وعند  العام،  ال�صارع  يف  والكاز 

وحماكمة  حتقيقا  اعرتف  معه  التحقيق 
بذلك، حيث افاد باأنه ال يوجد لديه عمل، 
)اأ �ض  املدعو  اوراقه  املفرقة  املتهم  وقام 
ع( بت�صليمه دراجة نارية من نوع �صتوتة 
البنزين  بنقل  ويقوم  بها  يعمل  لكي 
ال�صارع  على  ببيعه  يقوم  ثم  بها،  والكاز 
العام  ال�صارع  العام، واأثناء وقوفه على 
عليه،  قب�ض  املذكورة  املادة  وبحوزته 
ولهذا  والبنزين،  الكاز  مادة  �صبط  ومت 
الب�صرة  اأحداث  حمكمة  قررت  فقد 
املرقمة  الدعوى  يف   2010/9/5 بتاريخ 
)ك  املتهم  ادانة   2010/ 134/اأحداث 
ح ع( على وفق املادة 3/اوال من قانون 
رقم  وم�صتقاته  النفط  تهريب  مكافحة 
)ج(  بالفقرة  ا�صتدالاًل   2008 ل�صنة   41
بو�صعه  عليه  واحلكم  اوال،  املادة  من 
ال�صلوك ملدة ثالث �صنوات  حتت مراقبة 

قانون  من  77/اواًل/ب  باملادة  ا�صتدالال 
الق�صية  و�صع  وعند  االحداث..  رعاية 
مو�صع التدقيق من لدن هذه الهيئة، فقد 
بتاريخ  ال�صادرة  القرارات  كل  ان  وجد 
/134 املرقمة  الدعوى  يف   2010  /9/5
احداث  حمكمة  قبل  من  احداث/2010 
الب�صرة كانت املحكمة املذكورة قد راعت 
القانون  احكام  تطبيق  اإ�صدارها  عند 
االدلة  اعتمدت  ان  بعد  �صحيحاً،  تطبيقاً 
الدعوى  وقائع  اظهرتها  التي  الكافية 
التي  ولالأ�صباب  وحماكمة،  حتقيقاً 
اعتمدتها املحكمة فاإن قراراتها ال�صادرة 
ت�صديقها  قرر  �صحيحة،  الدعوى  يف 
املادة  الأحكام  ا�صتنادًا  للقانون  ملوافقتها 
املحاكمات  اأ�صول  قانون  /اأ-7 من   259
الثاين  22/ربيع  يف  باالكرثية  اجلزائية 

/1432هـ، املوافق 2011/3/27.  

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاتهيبقى الحكم قائما

نوع احلكم: جزائي
رقم احلكم: 237/جترمي/2012

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

ان  للمحكمة  تبني  اإذا  يتم  التهمة  �صحب  اإن 
من  عقوبة  اأ�صد  املتهم  اىل  امل�صندة  اجلرمية 
اجلرمية التي وجهت اليه التهمة عنها، او كانت 

تختلف عنها يف الو�صف.
ن�ض احلكم

العامة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
ملحكمة التمييز االحتادية، وجد ان احلادث كما 
اظهرته وقائع الدعوى بتاريخ 2008/11/26 
املرقمة  ال�صيارة  انفجار عبوة ال�صقة يف  حدث 
213112 بغداد فح�ض موؤقت نوع برن�ض �صوداء 
وهو  ع(،   . .ع  )اأ  عليه  املجني  يقودها  اللون، 
حماية  �صمن  املكلف  املثنى  لواء  منت�صبي  احد 
منطقة ال�صيدية، وادى انفجارها اىل ا�صت�صهاده 
متاأثرا من �صدة اال�صابة، ودونت اقوال املدعية 
باحلق ال�صخ�صي )ه . ج. غ(، وايدت احلادث 
ومل تكن لديها �صهادة عيانية، وطلبت ال�صكوى 
ال�صريني  امل�صدرين  اقوال  اأما  املتهمني.  �صد 
امل�صدقة امام قا�صي التحقيق حتت الت�صل�صالت 
معلومات  على  مبنية  جاءت  فقد   318 و   317
ا�صمه  ذكر  دون  )م(  املتهم  من  عليها  ح�صلوا 

عيانية.  �صهادات  لهما  ولي�صت  وجماعته،  كامال 
اأكدا  فقد  ع.ع(،  )ع.  و  ع(  )ا.  ال�صاهدان  اأما 
قبل  عليه  للمجني  تهديد  ح�صول  اقوالهما  يف 
)املفرقة  .ح(  )ق  املتهمني  قبل  من  ا�صت�صهاده 
امللقب  و)ا(  ح(  )م.  املتهم  و�صقيقه  ق�صيته( 
نف�صه  عليه  املجنى  من  بذلك  �صمعا  وقد  م(،  )ا. 
واقعة  حول  عيانية  �صهادة  لهما  تكون  ان  دون 
التهديد، وعند القب�ض على املتهمني كل من )ا .ج 
وقا�صي  التحقيق  �صابط  امام  اعرتف  فقد  .ع( 
التحقيق بح�صور ع�صو االدعاء العام واملحامي 
املنتدب بانتمائه اىل املجاميع االرهابية )اجلي�ض 
اال�صالمي( منذ عام 2006 وا�صرتاكه بـ8 عمليات 
ارهابية، منها جرمية قتل املجنى عليه )ا. ع .ع( 
كونه احد �صباط اجلي�ض العراقي بن�صب عبوة 
ال�صقة ا�صفل �صيارته نوع برن�ض وتفجريها عن 
ُبعد ليو�صح ان من جلب العبوة هو املتهم )م . 
ح . خ(. اأما املتهم )م . ح . خ( فقد اعرتف امام 
�صابط التحقيق وقا�صي التحقيق بح�صور ع�صو 
اىل  بانتمائه  املنتدب  واملحامي  العام  االدعاء 
املجاميع االرهابية عام 2007 وا�صرتاكه بعدة 
ا�صرتاكه بجرمية  انكر  انه  اإال  ارهابية،  عمليات 
باجلرمية  علم  وانه  ع(،   . )ا  عليه  املجنى  قتل 
)ق.ح(  املتهم  ق�صيته  املفرقة  �صقيقه  خالل  من 
خ�صية  عنها  باالخبار  يقم  ومل  )ا.ج(،  واملتهم 

على حياته، وتعزز اعرتافهما بالك�صف واملخطط 
وب�صهادة  االخبار  ا�صل  و�صورة  احلادث  ملحل 
�صيارة  على  االيل  وبالك�صف  عليه،  املجنى  وفاة 
املجنى عليه وال�صورة ال�صوئية لها، وال عربة 
للتقريرين الطبيني العدليني بالعددين 15811يف 
2009/9/1 اخلا�ض باملتهم )م.ح( و 27664 يف 
2010/12/12 واخلا�ض باملتهم )ا.ج( كونهما 
مل يحددا االلة املحدثة لهذه التندبات، وهي ادلة 
كافية ومقنعة لتجرميهما مبوجب مادتي التهمة 
املوجهة اليهما، وحتديد عقوبة كل واحد منهما، 
ويكون قرارها بتجرمي املتهمني على وفق مادتي 
التهمة املوجهة اليهما، وحتديد عقوبة كل واحد 
منهما مبقت�صاها �صحيحا وموافقا للقانون، قرر 
باالتفاق ت�صديق القرارات ال�صادرة بحق املتهم 
)ا. ج. ع .م( جترميا وعقوبة، وباالكرثية، ومت 
. ح  ال�صادرة بحق املتهم )م  القرارات  ت�صديق 
من  259/اأ/1  املادة  الأحكام  ا�صتنادا  .�ض(  خ   .
قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية، ورد الطعون 
باأن �صحب التهمة  التمييزية، والتنويه للمحكمة 
اجلرمية  ان  للمحكمة  تبني  اإذا  اإال  يكون  ال 
امل�صندة اىل املتهم ا�صد عقوبة من اجلرمية التي 
عنها  تختلف  كانت  او  عنها،  التهمة  اليه  وجهت 
 /  14 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  الو�صف..  يف 

حمرم/ 1434 هــ، املوافق 2012/11/29 م.

سحب التهمة
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درا�سات 

المدرس المساعد/ عمر عباس العبيدي
باحث ودكتوراه في القانون الدولي

الدولية  ال�سبكة  عرب  الإرهاب  متويل  جرمية  تعد 
للمعلومات باأنها جرمية اإلكرتونية اإرهابية م�ستحدثة 
هذه  تعد  اإذ  والتكنولوجي،  العلمي  بالتقدم  ترتبط 
ال�سعيدين  على  اخلطرة  اجلرائم  من  الظاهرة 
والأفراد  الدول  اأمن  تهدد  اإذ  والدويل،  الداخلي 
والدمار  النا�س  قتل  يف  متثلت  اإذ  �سواء،  حد  على 
ملمتلكاتهم، وقد نالت هذه الظاهرة اجلميع دون النظر 
وطوائفهم،  ودياناتهم  ومعتقداتهم  جن�سياتهم  اىل 
التي  واملتطورة  احلديثة  الأ�ساليب  خالل  من  وذلك 
هذه  وتتمثل  الإجرامية،  الأعمال  تنفيذ  يف  ت�ستخدم 
ترنو  ما  ولتحقيق  �سوره..  بكل  بالإرهاب  الظاهرة 
مالية  بيئة  تتوفر  اأن  لبد  الإرهابية  التنظيمات  اإليه 
هذه  اإن  اإذ  الإجرامي،  ن�ساطها  لإ�ستمرار  م�ساعدة 

لي�سوا  اأ�سخا�س  قبل  من  تقدم  ما  عادًة  امل�ساعدات 
عليهم  ويطلق  الإرهابية،  التنظيمات  تلك  يف  باأع�ساء 
اأو  عاديني  اأ�سخا�سا  يكونوا  فقد  الإرهاب"،  "ممولو 
اأو  اأخرى  اإحلاق �سرر بدول  اأو حق دون  اإعتباريني 

ال�سعي لتغيري نظام احلكم القائم فيها. 
جرمية  خطورة  عن  ناجمة  الدرا�سة  هذه  اأهمية  اإن 
هذه  فاإّن  لذلك  معاجلتها،  واإ�سكالت  الإرهاب  متويل 
اإطار ق�سايا مكافحة الإرهاب  اجلرمية تندرج �سمن 
ت�سكيل  يف  املهمة  الق�سايا  من  وهي  عامة،  ب�سفة 
الراأي العام، واحلكومات كافة يف دول العامل، وكذلك 
تاأتي  لذا  احلكومية،  وغري  احلكومية  املنظمات 
الهتمام  مدى  على  ال�سوء  تلقي  لكي  الدرا�سة  هذه 
الدويل  ال�سعيدين  على  الإرهاب  متويل  مبكافحة 

والوطني.
غالبية  يف  ترتبط  الإرهاب  متويل  جرمية  ان  وكذلك 
احل�سول  يتم  والتي  الأموال  غ�سل  بجرمية  الأحيان 
هذه  ت�سعى  ولهذا  م�سروعة،  غري  م�سادر  من  عليها 
غ�سل  عمليات  بني  الرتباط  تو�سيح  اىل  الدرا�سة 
الأموال وعمليات متويل الإرهاب يف اآن واحد، وكذلك 

بينها وبني اجلرمية املنظمة.
موحد  تعريف  اإيجاد  هو  الدرا�سة  من  الهدف  اإن 
الختالف  وتو�سيح  الإرهاب  متويل  جلرمية 
والت�سابه بني جرمية متويل الإرهاب وجرمية غ�سل 
هذه  مفاهيم  لختالف  املنظمة  واجلرمية  الأموال 
اجلرائم مع بع�سها، وكذلك تو�سيح اجلهود الوطنية 
والدولية والإقليمية ملحاربة جرمية متويل الإرهاب 
وطنية،  قوانني  ا�سدار  خالل  من  عليها  والق�ساء 
واإبرام معاهدات دولية واإ�سدار قرارات دولية جترم 
عمليات متويل الإرهاب، وتقرر عقوبات يتم توقيعها 
الفعال  الدويل  التعاون  تعزيز  املخالفني. وكذلك  على 
بني الدول واملنظمات الدولية على نحو يكفل معاقبة 
الإرهاب  متويل  حماربة  وُيَعد  الإرهابيني،  املجرمني 
من اهم الو�سائل يف الوقت احلا�سر ملكافحة الإرهاب 

ب�سورة عامة.
مل  التي  اجلرائم  من  الإرهاب  متويل  جرمية  وتعد 
اإذ  عليها،  والتحليل  البحث  من  يكفي  ما  ت�سليط  يتم 
الأعمال  جترمي  على  ركزت  قد  الدرا�سات  اأغلب  اإن 
عرب  الإرهاب  متويل  جرمية  وتركت  الإرهابية 

الإنرتنت، هذا وقد ظهرت يف الآونة الأخرية �سورة 
جديدة من �سور التمويل املايل للتنظيمات الإرهابية، 
اإلكرتونية رقمية،  ُعمل  وتتمثل هذه ال�سور يف ظهور 
ومن اأ�سهرها واأكرثها تداوًل هي عملية "البتكوين"، 
الدويل  ال�سعيدين  على  العام  الراأي  اأثارت  والتي 
اإفرتا�سية  باأنها عملة  العملة  اإذ تعد هذه  والداخلي، 

رقمية ل وجود فيزيائي لها.
مكافحة  يف  املهم  الدور  الأمن  ملجل�س  كان  وقد 
من  عدد  �سدور  خالل  من  الإرهاب  متويل  جرمية 
جرمية  من  باحلد  فاعل  ب�سكل  اأ�سهمت  القرارات 
متويل الإرهاب، وذلك من خالل جملة من الإجراءات 
املتعلقة بالكيانات والأ�سخا�س املمولة، هذا ف�ساًل عن 
التمويل  اإحباط  لعملية  الإجرائية  الأخرى  الو�سائل 
للحفاظ  الإرهابية  للتنظيمات  متويل  كل  وجتفيف 
اىل  اإ�ستنادًا  ذلك  كل  الدوليني،  والأمن  ال�سلم  على 
الف�سل  مبوجب  له  املمنوحة  ال�سالحيات 
التي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع 
تخول جمل�س الأمن اأن يعتمد قرارات ملزمة 

جلميع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة.

جريمة التمويل اإللكتروني للتنظيمات اإلرهابية عبر الشبكة 
الدولية للمعلومات

مصر/ الخبير القانوني حسام حسن 
الجعفري

اأول/ جمهورية م�سر العربية 
نظم ذلك قانون مكافحة املخدرات رقم  182 ل�سنة 
 ،1989 ل�سنة   122 رقم  بالقانون  املعدل   1960
والت�سدير  اجللب  بني  املخدرات  قانون  وفرق 
للتعاطي  املكان  وتهيئة  والجتار  والزراعة 

والتعاطي. 
اول/ بالن�سبة جللب وت�سدير املواد املخدرة

ل  وبغرامة  بالإعدام،  )يعاقب   33 املادة  ن�ست 
تقل عن مئة األف جنيه ول تتجاوز خم�سمائة األف 
جنيه: )اأ( كل من �سدر اأو جلب جوهرًا خمدرًا قبل 
احل�سول على الرتخي�س املن�سو�س عليه يف املادة 
اأو  ف�سل  اأو  ا�ستخرج  اأو  اأنتج  من  كل  )ب(   ..)3(
الإجتار..  بق�سد  ذلك  وكان  خمدرا  جوهرا  �سنع 
اأو  �سدره  اأو  النباتات  من  نباتا  زرع  من  كل  )ج( 
اأو  باعه  اأو  اإ�سرتاه  اأو  اأحرزه  اأو  حازه  اأو  جلبه 
بذوره،  وكذلك  منوه،  طور  كان  اأيا  نقله  اأو  �سلمه 
وكان ذلك بق�سد الإجتار اأو اجتر فيه باأية �سورة، 
وذلك يف غري الأحوال امل�سرح بها قانونا.. )د( كل 
اإدارتها  اأو  من قام ولو يف اخلارج بتاأليف ع�سابة، 
الإن�سمام  اأو  اأو يف تنظيمها  اإدارتها  التداخل يف  اأو 
اإليها اأو ال�سرتاك فيها، وكان من اأغرا�سها الإجتار 
اأو  للتعاطي  تقدميها  اأو  املخدرة  اجلواهر  يف 
هذه  يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  من  اأي  ارتكاب 
عن  ف�سال  املحكمة،  وتق�سي  البالد،  داخل  املادة 
يف  عليها  املن�سو�س  للجرائم  املقررتني  العقوبتني 

هذا املادة، بالتعوي�س اجلمركي املقرر قانونا.
ثانيا/ بالن�سبة لالجتار باملواد املخدرة

اأو  بالإعدام  )يعاقب   34 املمادة  ن�ست  حيث 
ال�ساقة املوؤبدة وبغرامة ل تقل عن مئة  بالأ�سغال 
األف جنيه ول تتجاوز خم�سمائة األف جنيه: )اأ( كل 
من حاز اأو اأحرز اأو ا�سرتى اأو باع اأو �سلم اأو نقل 
بق�سد  ذلك  وكان  خمدرا،  جوهرا  للتعاطي  قدم  اأو 
غري  يف  وذلك  �سورة،  باأية  فيه  اجتر  اأو  الإجتار 
رخ�س  من  كل  )ب(  قانوناً..  بها  امل�سرح  الأحوال 
له يف حيازة جوهر خمدر ل�ستعماله يف غر�س معني 
وت�سرف فيه باأية �سورة يف غري هذا الغر�س.. )ج( 
كل من اأدار اأو هياأ مكانا لتعاطي اجلواهر املخدرة 
عليها  املن�سو�س  اجلرائم  عقوبة  وتكون  مبقابل.. 
عن  تقل  ل  التي  والغرامة  الإعدام  املادة  هذه  يف 
مئة األف جنيه ول تتجاوز خم�سمائة األف جنيه يف 
ا�ستخدم اجلاين يف ارتكاب  اإذا  الآتية: 1.  الأحوال 
 21 العمر  من  يبلغ  مل  من  اجلرائم  هذه  اإحدى 
من  اأو  اأ�سوله  من  اأحدًا  ا�ستخدم  اأو  ميالدية  �سنة 
اأو  تربيتهم  يتوىل  ممن  اأحدًا  اأو  زوجه  اأو  فروعه 
مالحظتهم اأو ممن له �سلطة فعلية عليهم يف رقابتهم 
اأو  املوظفني  من  اجلاين  كان  اإذا   .2 توجيههم..  اأو 
هذا  اأحكام  بتنفيذ  املكلفني  العموميني  امل�ستخدمني 
القانون اأو املنوط بهم مكافحة املخدرات اأو الرقابة 
ات�سال  لهم  ممن  كان  اأو  حيازتها  اأو  تداولها  على 
ارتكابها  يف  اجلاين  ا�ستغل  اإذا   .3 وجه..  باأي  بها 
وظيفته  مبقت�سى  له  املخولة  ال�سلطة  ت�سهيل  اأو 
للد�ستور  طبقاً  له  املقررة  احل�سانة  اأو  عمله  اأو 
اإحدى دور  اإذا وقعت اجلرمية يف  اأو القانون.. 4. 

اأو  اخلدمية  ومرافقها  التعليم  دور  اأو  العبادة 
اأو  العالج  اأماكن  اأو  العامة  احلدائق  اأو  النوادي 
املع�سكرات  اأو  العقابية  اأو  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
اأو ال�سجون اأو باجلوار املبا�سر لهذه الأماكن.. 5. 
اإذا قدم اجلاين اجلوهر املخدر اأو �سلمه اأو باعه اإىل 
من مل يبلغ من العمر 21 �سنة ميالدية اأو دفعه اإىل 
الغ�س  اأو  الإكراه  و�سائل  من  و�سيلة  باأية  تعاطيه 
كان  اإذا   .6 الت�سهيل..  اأو  الإغراء  اأو  الرتغيب  اأو 
اأو  الكوكايني  من  اجلرمية  حمل  املخدر  اجلوهر 
 .7 عليها..  املن�سو�س  املواد  من  اأي  اأو  الهريوين 
من  جناية  يف  عليه  احلكم  �سبق  قد  اجلاين  كان  اإذا 
اجلنايات املن�سو�س عليها يف هذه املادة اأو املادة 

ال�سابقة.
ثالثا/ عقوبة تهيئة املكان للتعاطي

ن�ست املادة 35 )يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة 
وبغرامة ل تقل عن خم�سني األف جنيه ول تتجاوز 
هياأه  اأو  مكانـا  اأدار  من  كل  )اأ(  جنيه:  األف  مئتي 
للغري لتعاطي اجلواهر املخدرة بغري مقابل.. )ب( 
مقابل جوهرا  بغري  للتعاطي،  قدم  اأو  �سهل  من  كل 

خمدرا يف غري الأحوال امل�سرح بها قانونا(.
ون�ست املادة 39 )يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن 
تتجاوز  ول  جنيه  األف  عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنة 
ثالثة اآلف جنيه كل من �سبط يف مكان اأعد اأو هياأ 
تعاطيها  اأثناء  وذلك  املخدرة  اجلواهر  لتعاطي 
اإذا كان  اإىل مثلها  العقوبة  مع علمه بذلك(.. وتزاد 
اجلوهر املخدر الذي قدم هو الكوكايني اأو الهريوين 
اأو اأي من املواد املن�سو�س عليها، ول ي�سري حكم 
اأو اأخوة  اأو فروع  اأ�سول  اأو  هذه املادة على زوج 

من اأعد اأو هياأ املكان املذكور اأو على من يقيم فيه.
رابعا/ عقوبة التعاطي 

ن�ست املادة 37 )يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة 
وبغرامة ل تقل عن ع�سرة اآلف جنيه ول تتجاوز 
خم�سني األف جنيه كل من حاز اأو اأحرز اأو ا�سرتى 
جوهرا  �سنع  اأو  ف�سل  اأو  ا�ستخرج  اأو  اأنتج  اأو 
يف  الواردة  النباتات  من  نباتا  زرع  اأو  خمدرًا 
ذلك  وكان  ا�سرتاه،  اأو  حازه  اأو   )5( رقم  اجلدول 
غري  يف  ال�سخ�سي  ال�ستعمال  او  التعاطي  بق�سد 
الحوال امل�سرح بها قانوناً.. وللمحكمة ان تاأمر يف 
املق�سى  العقوبات  بتنفيذ  بالدانة  ال�سادر  احلكم 
بها يف ال�سجون اخلا�سة التي تن�ساأ للمحكوم عليهم 
يف جرائم هذا القانون او يف الماكن التي تخ�س�س 
عند  للمحكمة  ويجوز  العقابية..  باملوؤ�س�سات  لهم 
يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  يف  بالعقوبة  احلكم 
الفقرة الوىل- بدل من تنفيذ هذه العقوبة ان تاأمر 
باإيداع من يثبت اإدمانة اإحدى امل�سحات التي تن�ساأ 
مع  بالتفاق  العدل  وزير  من  بقرار  الغر�س  لهذا 
الجتماعية،  وال�سوؤون  والداخلية  ال�سحة  وزراء 
ول  واجتماعيا،  ونف�سيا  طبيا  فيها  ليعالج  وذلك 
يجوز ان تقل مدة بقاء املحكوم عليه بامل�سحة عن 
�ستة ا�سهر، ول اأن تزيد على ثالث �سنوات اأو مدة 

العقوبة املق�سى بها ايهما اأقل.
بقرار  �سفائه  بعد  املودع  عن  الفراج  ويكون 
املودعني  على  بالإ�سراف  املخت�سة  اللجنة  من 
بامل�سحة، فاإذا تبني عدم جدوى الإيداع اأو انتهت 
املدة الق�سوى املقررة له قبل �سفاء املحكوم عليه، 
اأو خالف املودع الواجبات املفرو�سة عليه لعالجه، 
اأو ارتكب اأثناء اإيداعه اأيا من اجلرائم املن�سو�س 
عليها يف هذا القانون رفعت اللجنة امل�سار اإليها الأمر 
اإىل املحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب احلكم 
باإلغاء وقف التنفيذ، ل�ستيفاء الغرامة وباقي مدة 
ا�ستنزال  بعد  بها  املق�سى  للحرية  املقيدة  العقوبة 
ول  بامل�سحة..  عليه  املحكوم  ق�ساها  التي  املدة 
يجوز احلكم باليداع اإذا ارتكب اجلاين جناية من 
اجلنايات املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه 
بتدبري  اأو  بالعقوبة  عليه  احلكم  �سبق  بعد  املادة 
الإيداع امل�سار اإليه، ويف هذه احلالة ت�سري الأحكام 
وجها  املحكمة  راأت  اإذا  ال�سابقة  املادة  يف  املقررة 

لتطبيق املادة )17( من قانون العقوبات.

�سد  اجلنائية  الدعوى  حتريك  عدم  يجوز  هل 
املتعاطي؟ 

تقام  )ل  )اأ(  مكررًا   37 املادة  ا�سارت  فقد  نعم، 
امل�سار  للجنة  يتقدم  من  على  اجلنائية  الدعوى 

اإليها يف املادة ال�سابقة من تلقاء نف�سه من متعاطي 
املواد املخدرة للعالج، ويبقى يف هذه احلالة حتت 
املادة  يف  عليها  املن�سو�س  امل�سحات  يف  العالج 
تن�ساأ  التي  العالج  دور  يف  اأو  القانون  هذا  من   37
الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  من  بقرار  الغر�س  لهذا 
العالج  لتلقي  وذلك  ال�سحة،  وزير  مع  بالتفاق 
هذه  تقرر  اأن  اإىل  والجتماعي  والنف�سي  الطبي 
اأو  امل�سحة  املري�س  غادر  فاإذا  ذلك،  غري  اللجنة 
اإليها  امل�سار  العالج  دور  على  الرتدد  عن  توقف 
قبل �سدور قرار اللجنة املذكورة يلزم بدفع نفقات 
احلجز  بطريق  منه  حت�سيلها  ويجوز  العالج 
من   45 املادة  حكم  �ساأنه  يف  ينطبق  ول  الإداري، 
على  املادة  هذه  اأحكام  ت�سرى  ول  القانون،  هذا 
من كان حمرزا ملادة خمدرة ومل يقدمها اإىل اجلهة 
تردده على  اأو عند  امل�سحة  املخت�سة عند دخوله 

دور العالج.
الدعوى  تقام  )ل  )ب(  مكررا   37 املادة  ون�ست 
املواد  تعاطيه  اأو  اإدمانه  ثبت  من  على  اجلنائية 
اأحد  اأو  اأ�سوله  اأحد  اأو  زوجه  طلب  اإذا  املخدرة، 
 37 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  اإىل  فروعه 
مكررًا من هذا القانون، عالجه يف اإحدى امل�سحات اأو 
دور العالج املن�سو�س عليها يف املادة )37( مكررًا 
)اأ(.. وتف�سل اللجنة يف الطلب بعد فح�سه و�سماع 
اأقوال ذوي ال�ساأن، ولها اأن تطلب اإىل النيابة العامة 
براأيها..  مبذكرة  وموافاتها  الطلب  هذا  حتقيق 
ويكون اإيداع املطلوب عالجه يف حالة موافقته اأحد 
امل�سحات اأو اإلزامه بالرتدد على دور العالج بقرار 
من اللجنة، فاإذا رف�س ذلك رفعت اللجنة الأمر عن 
طريق النيابة العامة اإىل حمكمة اجلنايات التي يقع 
اإقامته منعقدة يف غرفة امل�سورة،  يف دائرتها حمل 
لتاأمر باإيداعه اأو باإلزامه بالرتدد على دور العالج.. 
ويجوز للجنة يف حالة ال�سرورة، وقبل الف�سل يف 
املالحظة  حتت  عالجه  املطلوب  تودع  اأن  الطلب، 
اأن  اأ�سبوعني ملراقبته طبياً، وله  ملدة ل تزيد على 
يتظلم من اإيداعه بطلب يقدم اإىل النيابة العامة اأو 
النيابة العامة خالل  مدير املكان املودع به، وعلى 
اإىل  ترفعه  اأن  اإليها  الطلب  و�سول  من  اأيام  ثالثة 
املحكمة امل�سار اإليها يف هذه املادة لتاأمر مبا تراه.. 
ويف جميع الأحوال تطبق ب�ساأن العالج والنقطاع 

عنه الأحكام املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة.

ما عقوبة حيازة املخدر حيازة جمردة؟
عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  )مع   38 املادة  ن�ست 
ال�ساقة  بالأ�سغال  القانون يعاقب  اأ�سد ين�س عليها 
املوؤقتة، وبغرامة ل تقل عن خم�سني األف جنيه ول 
اأو  اأحرز  اأو  حاز  من  كل  جنيه  األف  مئتي  تتجاوز 
ا�سرتى اأو �سلم اأو نقل اأو زرع اأو اأنتج اأو ا�ستخرج 

من  نباتاً  اأو  خمدرًا  جوهرا  �سنع  اأو  ف�سل  اأو 
النباتات، وكان ذلك بغري ق�سد الجتار اأو التعاطي 
اأو ال�ستعمال ال�سخ�سي، ويف غري الأحوال امل�سرح 
ال�ساقة  الأ�سغال  العقوبة  وتكون  قانوناً..  بها 
جنيه  األف  مئة  عن  تقل  ل  التي  والغرامة  املوؤبدة 
اجلوهر  كان  اإذا  جنيه  األف  خم�سمائة  تتجاوز  ول 
املخدر حمل اجلرمية من الكوكايني اأو الهريوين اأو 

اأي من املواد املخدرة املن�سو�س عليها.

ثانيا/ اململكة العربية ال�سعودية 
واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  )نظام(  قانون  ن�س 
رقم  امللكي  باملر�سوم  وال�سادر  1426هـ،  العقلية 
بني  التفرقة  على   ،1426  /  7  /  8 بتاريخ  م/39 

املهرب واملروج واملتعاطي على النحو الآتي:
اول/ املهرب

 وله اأ�سد العقوبات، وهي القتل تعزيرا “الإعدام” 
والتي  املخدرات،  قانون  من  املادة 37  لن�س  طبقا 
�سرعا  ثبت  من  تعزيرا  بالقتل  )يعاقب  على  ن�ست 

بحقه �سيء من الأفعال الآتية:
1 - تهريب مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية.

2 - تلقي مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو �سنع اأو اإنتاج 
مواد  تلقي  اأو  زراعة  اأو  ا�ستخراج  اأو  حتويل  اأو 
غري  يف  الرتويج  بق�سد  عقلية  موؤثرات  اأو  خمدرة 

الأحوال املرخ�س بها يف هذا النظام.
الأفعال  من  اأي  ارتكاب  يف  بالتفاق  امل�ساركة   -  4

املن�سو�س عليها يف الفقرات ال�سابقة.
للمرة  موؤثرات عقلية  اأو  ترويج مواد خمدرة   - 5
الثانية بالبيع اأو الإهداء اأو التوزيع اأو الت�سليم اأو 
مثبت  �سابق  حكم  �سدور  ب�سرط  النقل  اأو  الت�سلم 

لإدانته بالرتويج يف املرة الأوىل.
اأن يكون قد �سبق  6 - الرتويج للمرة الأوىل، على 
املن�سو�س  الأفعال  اأحد  بارتكاب  باإدانته  حكم  اأن 

عليها يف الفقرات 3،2،1 من هذه املادة.
و�سدد امل�سرع ال�سعودي العقوبة ملا ي�سببه تهريب 
املخدرات واإدخالها للبالد من ف�ساد عظيم ل يقت�سر 
في�سيبها  باأكملها،  الأمة  اإىل  ميتد  بل  املهرب،  على 
باملهرب  ويلحق  ج�سيمة،  واأخطار  بالغة  باأ�سرار 
اخلارج،  من  املخدرات  ي�ستورد  الذي  ال�سخ�س 
وكذلك ال�سخ�س الذي يتلقى املخدرات من اخلارج 

فيوزعها بني املروجني.

ثانيا/ املروج
 يفرق النظام بني من يروج املخدرات للمرة الأوىل 
يف  بالإدانة  عليه  احلكم  �سابقة  بعد  العائد  وبني 
جرمية تهريب اأو ترويج.. ففي احلالة الأوىل تكون 
بهذه  اأو  �سنة،   15 اىل  �سنتني  من  احلب�س  العقوبة 

الق�سائي  النظر  يقت�سيه  ح�سبما  جميعاً  العقوبات 
 -1( املخدرات  قانون  من   38 املادة  لن�س  طبقا 
�سنوات  خم�س  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 
على  يزيد  ل  مبا  وباجللد  �سنة،   15 عن  تزيد  ول 
ريال  األف  من  وبغرامة  مرة،  كل  يف  جلدة  خم�سني 
اإىل خم�سني األف ريال - كل من حاز مادة خمدرة اأو 
بذورا اأو نباتا من النباتات التي تنتج مواد خمدرة 
اأو باع �سيئا من ذلك اأو ا�سرتاه  اأو موؤثرات عقلية 
اأو موله اأو مول به اأو اأحرزه اأو �سلمه اأو ت�سلمه اأو 
اأو �سرفه باأية �سفة  اأو قاي�س به  اأو بادل به  نقله 
كانت اأو تو�سط يف �سيء من ذلك، وكان ذلك بق�سد 
الجتار اأو الرتويج مبقابل اأو بغري مقابل، وذلك يف 

غري الأحوال املرخ�س بها يف هذا النظام(.

ثالثا/ املتعاطي 
حيث ن�ست املادة 41 )1- يعاقب بال�سجن مدة ل 
من  كل  �سنتني،  على  تزيد  ول  اأ�سهر  �ستة  عن  تقل 
يف  عليها  املن�سو�س  اجلرمية  الأفعال  اأحد  ارتكب 
املادتني )ال�سابعة والثالثني( و)الثامنة والثالثني( 
اأو  التعاطي  بق�سد  ذلك  وكان  النظام،  هذا  من 
ال�ستعمال ال�سخ�سي يف غري الأحوال امل�سرح بها 

نظاما. 
- وت�سدد العقوبة يف احلالت الآتية : 

مكافحة  بهم  املنوط  من  املتعاطي  كان  اإذا   - اأ 
على  الرقابة  اأو  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرات 
حيازتها اأو تداولها، اأو الذين لهم �سلة وظيفية باأي 

نوع من اأنواع املخدرات اأو املوؤثرات العقلية.
ب - اإذا تعاطى املادة املخدرة اأو املوؤثر العقلي اأو 

ا�ستعملها اأو كان حتت تاأثريها اأثناء تاأدية عمله.

بديلة  عقوبات  او  للمتعاطي  اإعفاء  هناك  هل 
للحب�س؟

الدعوى  تقام  )ل   :42 املادة  ن�ست  حيث  نعم، 
اأو  اإدمان املخدرات  اأو  اأو ا�ستعمال  ب�سبب تعاطي 
املوؤثرات العقلية بحق مرتكب اأحد هذه الأفعال اإذا 
تقدم بنف�سه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو زوجه اأو 
ت�سليم  اأقاربه طالبا عالجه، وي�سرتط يف ذلك  اأحد 
اأو  خمدرات  من  املدمن  اأو  املتعاطي  بحوزة  ما 

موؤثرات عقلية اإن وجدت اأو الإر�ساد اإىل مكانها.
املواد  ا�ستعمال  ق�سايا  يف  التحقيق  حفظ  يجوز 
اإذا  الأوىل  املرة  يف  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة 

حتققت العتبارات الآتية:
اأ - األ يتجاوز عمر املتهم ع�سرين عاما.

التعاطي  اأو  ال�ستعمال  جرمية  تقرتن  األ   - ب 
بجرمية جنائية ت�ستدعي النظر �سرعا.

اأو  ال�ستعمال  جرمية  تقرتن  األ   - ج 
عنه  نتجت  مروري  بحادث  التعاطي 

وفيات، ورتبت يف ذمته حقوق خا�سة.
د - األ يكون قد �سدر من املتهم -عند �سبطه- اأية 
اأو  القب�س  ل�سلطة  �سررا  حتدث  �سديدة  مقاومة 

غريهم.

�سلب  من  بدل  للمتعاطي  بديلة  عقوبات  هناك  هل 
احلرية وال�سجن؟

اإيقاع  من  بدل   - يجوز   (  :43 املادة  ن�ست  لقد 
العقوبة على املدمن ب�سبب تعاطي املواد املخدرة 
اإحدى  يف  باإيداعه  الأمر   - العقلية  املوؤثرات  اأو 
وحتدد  الغر�س..  لهذا  املخ�س�سة  امل�سحات 
باإيداع  الأمر  فيها  يجوز  التي  احلالت  الالئحة 
املدمن امل�سحة واجلهة التي تاأمر باإيداعه و�سروط 

الإفراج عنه(.
ووفقا للمادة 50: )يجوز- بدل من توقيع العقوبة 
والأربعني(  )احلادية  املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
من هذا النظام - اإلزام املتعاطي اأو م�ستعمل املواد 
اإدمانه،  يثبت  ممن  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة 
الغر�س  لهذا  تخ�س�س  نف�سية  عيادة  مبراجعة 
من  ويلزم  الإدمان..  من  التخل�س  على  مل�ساعدته 
العيادة  مبراجعة  امل�سحة  من  عنه  الإفراج  يتقرر 
طبيب  يرفع  اأن  على  �سفائه،  من  للتيقن  النف�سية 
املدمن تقريرا عن حالته  املكلف مب�ساعدة  العيادة 
اإىل جلنة النظر يف حالت الإدمان خالل ثالثة اأ�سهر 
من تاريخ بدء املري�س مبراجعة العيادة النف�سية، 
ا�ستمراره  اأو  العيادة،  مراجعته  اإيقاف  تقرر  لكي 

ملدة اأخرى(.
تامة،  ب�سرية  املدمن  )يعالج   :  51 للمادة  وطبقا 
تتعلق  معلومة  واأية  هويته،  على  التكتم  ويجب 
�سيئا  املعلومات  بتلك  املعنيني  يف�سي من  به، ومن 
يعاقب  الق�سية  مراحل  من  مرحلة  اأية  يف  ذلك  من 
اأو بغرامة  اأ�سهر،  بال�سجن مدة ل تزيد على ثالثة 

ل تزيد على ثالثني األف ريال(.
هل هناك اإعفاء من العقوبة لغري املتعاطي؟ 

املقررة عن  العقوبات  من  )يعفى  املادة 61  ن�ست 
من  )الثالثة(  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم 
يكن  مل  ما   - اجلناة  من  بادر  من  كل  النظام،  هذا 
العامة  ال�سلطات  باإبالغ  اجلرمية-  على  حمر�سا 
البالغ  ح�سل  فاإذا  بها..  علمها  قبل  اجلرمية  عن 
تعني  ال�سلطات  علم  اإىل  و�سولها  بعد  اجلرمية  عن 
لإعفاء املبلغ اأن يوؤدي بالغه اإىل �سبط باقي اجلناة 

ما دام ذلك ممكنا(.

ثالثا/ المارات العربية املتحدة
 ن�س القانون الحتادي رقم )14 ل�سنة 1995( يف 
العقلية،  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة  �ساأن 
ل�سنة   8( رقم  احتادي  بقانون  باملر�سوم  واملعدل 
والجتار  اجللب  بني  القانون  وفرق   ..)2016

والتعاطي. 
اول: جلب املخدرات:

اأن�سطة  مع  اجللب  جرمية  تدخل 
وهي  نف�سها،  العقوبة  يف  اأخرى 
املخدرات،  ت�سدير  اأو  ا�سترياد 
اأو  نقلها  اأو  ت�سنيعها  وكذلك 
ف�سلها اأو اإنتاج مواد خمدرة من 
وخارج  ترخي�س  بدون  نوع  اأي 
ال�سرورية  ال�ستعمالت  نطاق 
كاأغرا�س  القانون..  التي رخ�سها 
العالج وما �سابه ذلك، وقد فر�ست 
حكومة الإمارات عقوبات رادعة، 
مرتكب  القانون  يعاقب  حيث 
ذكرها  ال�سابق  الأن�سطة  من  اأي 
بال�سجن لفرتة ل تقل باأي حال عن 
الع�سر  تتجاوز  ول  �سنوات  �سبع 
بحد  غرامة  فر�ست  كما  �سنوات، 
درهم  األف  خم�سون  قدرها  اأدنى 
مبلغ  الأق�سى  وحدها  اإماراتي، 

مئتي األف درهم اإماراتي.
بال�سجن  القانون  عليها  ويعاقب 
مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات ول 
وبالغرامة  �سنة،   15 على  تزيد 
التي ل تقل عن خم�سني األف درهم 

ول تزيد على مئتي األف.

دراسة مقارنة بين الحيازة واإلحراز بالمواد المخدرة في 
التشريعات العربية 
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�سمري خليل

ح�سل الفيلم الوثائقي العراقي ”و�سمة عار” 
جائزة  على  مراد  جعفر  املغرتب  ملخرجه 
بارنز  مهرجان  يف  عاملي  وثائقي  فيلم  اف�سل 
ال�سينمائي الربيطاين بعد مناف�سة قوية مع 78 

فيلم من �ستى دول العامل.
مراد،  جعفر  الفيلم  خمرج  مع  ات�سال  ويف 
قال: فيلمي �ستيكما او بالعربي “و�سمة عار” 
يتحدث عن �سحايا حرب اخلليج، اأناق�ش فيه 
كبرية  جمموعة  على  وقع  الذي  الكبري  الظلم 
�سحية  كانوا  والذين  العراقي،  ال�سباب  من 
اأركز  ان  واحببت   ،1991 عام  اخلليج  حرب 
على مدينة واحدة والتي �سمت العدد االكرب 
من هوؤالء ال�سحايا وهي مدينة الب�سرة والتي 
ابحث  ال�سباب.. كنت  فقدت 500 �سحية من 
بكتابته واخراجه  اقوم  عن مو�سوع مهم كي 
اأجد عمال مي�ش  وثائقي، وب�سراحة مل  كعمل 

م�ساعري مثل هذا العمل”.
وي�سيف: ” كنت حمظوظا بعثوري على هذا 
م�سريتي  يف  نقلة  �سيكون  والذي  املهم  العمل 
االن�سانية  وامل�ساعر  املو�سوع  الأهمية  الفنية 

الت�سوير  لها..  تناويل  وطريقة  فيه  املوجودة 
ا�سرار  من  العمل  يحتويه  ملا  جدا  �سعبا  كان 
مناق�ستها يف  يودوا  الذين مل  ال�سحايا  لهوؤالء 
امام  ليتحدثوا  اقنعتهم  لكنني  االمر،  بادئ 
الكامريا عن هذه اال�سرار والظلم الكبري الذي 
ذاتها  بحد  كانت  اقناعهم  وعملية  عليهم  وقع 
لنوثق  الت�سوير  مراحل  يف  كبرية  خطوة 
هوؤالء  من  عليها  ح�سلنا  التي  املعلومات  كل 
ال�سحايا، حيث اخذ الت�سوير مدة طويلة جدا 
الب�سرة واجلزء  ليكتمل اجلزء االكرب منه يف 

االخر هنا يف بريطانيا".
لتهيئة  مرة  من  اأكرث  العراق  “زرت  وتابع: 
الت�سوير  واعدنا  للت�سوير،  ار�سية  اأف�سل 
اأكرث من مرة كي نخرج باأف�سل �سورة ممكنة، 
ابو  رعد  الفنان  �سديقي  ا�سكر  ان  يجب  وهنا 
ا�سرت على م�ساعدته يل الإكمال ت�سوير م�ساهد 
الب�سرة، وكان يتمنى ان ي�ساهد العمل، ولكن 
اىل  انتقل  الأنه  امنيته  القدر حال دون حتقيق 
رحمة اهلل يف بداية هذا العام، وانا اهدي هذا 

العمل لروحه وادعو له بالرحمة”.
* من توىل انتاج الفيلم؟

اململوكة  فيلم(  )هارمونيكا  ل�سركة  -االنتاج 

وينهام،  جاز  االجنليزي  املو�سيقار  ل�سديقي 
وا�سكر  العمل،  باإنتاج  اي�سا  انا  وا�سهمت 
واحمد  ماهود  يا�سني  الفنانني  اأ�سدقائي 
اتوقع  العمل،  هذا  يف  م�ساركتهما  على  �سمة 
املهرجانات  يف  كثرية  م�ساركات  الفيلم  لهذا 
من  يحمله  ملا  ينجح  ان  وامتنى  العاملية، 
ي�ساهد  كي  قبل،  من  يناق�ش  مل  مهم  مو�سوع 

على  وقعت  التي  املاآ�سي  من  واحدة  العامل 
جمموعة كبرية من ال�سباب العراقي والذي ما 

زال يعاين منها اىل يومنا هذا.
وان ثالثة مهرجانات بريطانية اختارت الفيلم 
ذكر  ح�سبما  لها  الر�سمية  امل�سابقة  يف  ليكون 
فيلمه  بفوز  �سعادته  عن  اعرب  الذي  مراد 

مبهرجان بارنز الربيطاين.

�سهادات  على  مراد  جعفر  املخرج  ح�سل  فقد 
)هارمونيكا(  كفيلمي  عاملية  وجوائز 
مهرجانا   39 يف  �ساركا  حيث  و)الرحلة(، 
و)العودة  جوائز  �سبعه  على  وح�سل  عامليا، 
مهرجانا  بـ63  �سارك  الذي  فكتوريا(  اىل 
جائزة   13 على  وح�سل  اوعامليا،  عربي 
مهرجانا   49 بـ  �سارك  الذي  املراآة(  و)خلف 
جوائز،  ت�سعة  على  وح�سل  وعامليا،  عربيا 
الواليات  معظم  يف  اقيمت  املهرجانات 
فران�سي�سكو،  و�سان  هوليود  منها  االمريكية 
واي�سا يف عدد من دول امريكا اجلنوبية ويف 
اىل مهرجانات  اإ�سافة  الدول االوربية،  معظم 

عربية يف م�سر واملغرب والعراق”.
اهم  من  واحدا  يعد  بارنز  مهرجان  ان  يذكر 
يرتاأ�سها  والتي  الربيطانية  املهرجانات 
منتجون وخمرجون معروفون يعملون 
وجلنة  الربيطاين  التلفزيون  اأجهزة  يف 
التحكيم اي�سا تتكون من اع�ساء فازوا 
ولهم  الربيطاين،  البافتا  مهرجان  يف 
اي�سا خربة كبرية يف ال�سينما العاملية، 
وعر�ست االفالم امل�ساركة باملهرجان 

على الهواء عرب االنرتنت.

"وصمة عار" أفضل فيلم وثائقي عالمي في مهرجان بارنز السينمائي البريطاني

السيرفوق الطرقات

عبد األمير الشمري

احذر من مخاطر الطرق
وانتبه واتبع االشارات

وتوقف عند الضوء
 االحمر

واستمر بالعبور عند 
االخضر

حذار من االصفر 
لكونه العلة

في عالم املغاالت
عالم يسوده االضطراب

اسود  احمره 
وسواده قاتل

والرؤيا معتمة
والضجيج ميأل املكان

جهلة في عموم 
الطرقات

وحراس ال يبالون
محاصر   انت 

من كل االجتاهات
أما ان تبيع الوطن

وتتنازل عن حقوقك
ام بقاؤك في الشوارع

مشردا ال متلك قوت
يومك

تبحث عن القمامة
لتسد جوعك

وتتحدث مع نفسك
باالشارات

ليتهموك باجلنون
وتبعد عنك الشر
من قطاع الطرق
بعصر  احلاملني 

السرقات
وتهريب اخملدرات

وسرقة املال العام
لكي تبقى مجنونا

طول الدهر
لكن ما العمل

وكيف النهوض بالوطن
السكوت حالة مقرفة

الثورة حتتاج ادوات
احلل االمثل

العصيان املدني
جتربة رائدة في عالم

االنتصارات
ويبقى اللون االصفر

سيد املهام

�سالم مكي
املحنة التي تعاين منها ق�سيدة النرث، 
عند  تقف  ومل  اليوم،  وليدة  لي�ست 
حمنة  هي  ما  بقدر  معينني،  كّتاب 
النرث،  ق�سيدة  والدة  مع  ولدت 
ال�سعر  حلركة  امتدادا  بو�سفها 
اأو  النقاد،  بع�ش  يرى  كما  العربي 
بو�سفها جن�سا خمتلفا اأو جن�سا ثالث 
اكما يرى غريهم.. تتجلى تلك املحنة 
تخلت  عندما  النرث،  ق�سيدة  اأن  يف 
عليها  ت�ستند  التي  الركائز  اأهم  عن 
الق�سيدة العربية قبل ظهورها والتي 
الق�سيدة،  تلك  عيوب  تغطي  كانت 
واأعني الوزن والقافية، مقابل ظهور 

الق�سيدة،  لتلك  معينة  حمددات 
ملقايي�ش  خا�سعة  �سرفة،  داخلية 
ففي  واح�سا�سيه..  ال�ساعر  جتربة 
ال�ساعر  قال  وكما  النرث،  ق�سيدة 
يف  معه:  حوار  يف  بول�ش،  �سركون 
يقيد  ما  ثمة  لي�ش  النرث،  ق�سيدة 
اخلا�سة  جتربته  �سوى  ال�ساعر 
ودميومة ال�سوت الذي ت�ستمل عليه 
التي  االأخرى  والتفا�سيل  الق�سيدة 
�سركون،  وقبل  نهاية..  اأية  لها  لي�ش 
قالت نازك املالئكة يف مقدمة ديوانها 
كما  ال�سعر،  يف   : ورماد”  �سظايا   ”
عبارة  تطبيق  ي�سح  احلياة،  يف 
القاعدة  هي  قاعدة  الال  �سو:  برنارد 

كّفرت  نازك،  اأن  ورغم  الذهبية.. 
ق�سايا   ” بكتاب  هذا،  اقتبا�سها  عن 
” �سايكولوجية  املعا�سر” و  ال�سعر 
ا�ستغله  من  هنالك  اأن  اإال  ال�سعر”، 
اأب�سع ا�ستغالل، فكتب وكتب، مدعيا 
انه  ملجرد  نرث،  ق�سيدة  يكتب  اأنه 
ت�ساأله،  وحني  مقطعة..  اأ�سطر  يكتب 
الال  هي  الذهبية  قاعدتي  يقول: 
قواعد  توجد  فال  ال�سعر!  يف  قاعدة 
تلك  لتقييم  اإليها  الرجوع  ميكن 
الداخلي  االح�سا�ش  �سوى  الكتابة 
الذي  هو  االح�سا�ش  وذلك  لل�ساعر، 
يحدد طبيعة الن�ش، ومدى �سعريته.
 يقول، موري�ش �سابالن، عن ق�سيدة 

منظر  اأي  يتجراأ  مل  نوع  اإنها  النرث: 
وغياب  قوانينه..  عن  يعلن  اأن  على 
هّب  من  لكل  اأباح  القوانني،  تلك 
وين�سبه  عاديا  كالما  يكتب  اأن  ودّب 
له  يحق  اأحد  وال  ال�سعر،  اإىل 
ال�سعراء  كرث  وبالتايل،  االعرتا�ش!، 
جند  الذي  الوقت  ويف  ال�سعر..  وقّل 
يف  يرى  اأدوني�ش،  مثل  مهما  �ساعرا 
اأن  العربي”  لل�سعر  مقدمة   ” كتابه 
يف  اأ�سا�ش  مقاي�ش  اللغة  ا�ستخدام 
فحيث  والنرث..  ال�سعر  بني  التمييز 
العادية  طريقتها  عن  باللغة  نحيد 
على  ون�سفي  والداللة،  التعبري  يف 
واملفاجاأة  االثارة  خ�سائ�ش  طاقتها 

�سعرا..  نكتبه  ما  يكون  والده�سة 
حمددات  تلم�ش  باالإمكان  اأنه  جند 
كما  وغريه.  ال�سعر  بني  التفريق 
االأول  التعريف  اإىل  العودة  ميكن 
والذي  النرث،  لق�سيدة  والتاأ�سي�سي 
قطعة  باأنها:  برنار  ل�سوزان  يعود 
نرث موجزة مبا فيه الكفاية، موحدة، 
م�سغوطة، كقطعة من البلور.. ميكن 
لالأ�س�ش.  اأخرى  مالمح  نحدد  اأن 
اأنه  التعريف،  هذا  يف  اال�سكالية  لكن 
بل  �سعر!  النرث  ق�سيدة  اأن  يقل  مل 
ن�سا،  اأحدهم  كتب  فلو  نرث..  قطعة 
ما  لكن  موجزا،  م�سغوطا،  موحدا، 
كتبه ق�سيدة نرث ولي�ش �سعرا! وهذا 

برنار،  باأن  انطباعا  يعطي  التعريف 
لي�ست جن�سا  النرث،  اأن ق�سيدة  ترى 
مثله  نرث،  لكنها  �سعرا،  وال  ثالثا 
بالوحدة  ميتاز  هو  فقط  غريه،  مثل 
قيل  ما  رغم  واالإيجاز!  والكثافة 
حازت  النرث  ق�سيدة  اأن  من  ويقال 
وحازت  ومقبولية،  م�سروعية  على 
على اعرتاف النقد، وال حاجة اليوم 
الإعادة ال�سجال واحلديث عنها، لكن 
ت�سببه  وما  ا�سكاليات  من  حتمله  ما 
ال�سواء من  لل�سعر والنرث على 
بالدخول  طارئني  لكتاب  �سماح 
بالنقاد  حري  ال�سعر،  عامل  اإىل 
اأن يعيدوا تقييم ق�سيدة النرث.

اإليه  يتو�سل  مما  احلروف  �سر  اأن  تظن  ))وال 
امل�ساهدة  بطريق  هو  واإمنا  العقلي،  بالقيا�ش 
والتوفيق االإلهي(( البوين.. ))عندما راأيتها الأول 
مّرة كانت ترّبي النحول يف الكثبان لكي تقوى على 
العدو وراء الريح((.. �سوقي عبد االمري وكتاب 

نادو.
نعيم عبد مهلهل

فاإن  مقروءة  لي�ست  ذات  يف  الّروؤيا  تعّمقت  اإذا 
يف  احلرف  جعل  يف  والف�سل  عبادة،  ال�ّسر  ك�سف 
�سائغ،  حرفة  اإىل  يعود  ومعنى  �سورة  جمعِه 
ي�سوعياً،  عربياً،  )مندائياً،  ال�سائغ  كان  ومتى 
وثنياً،  بوذياً،  هندو�سياً،  ايزيدياً،  توراتياً، 
الّتحّوالت  ثقافة  يعرف  اأن  عليه  فاإن  مارك�سياً( 
قبل اأن يجعل �سيماء الكتابة منهجاً لطغراء الغيب 
يف تواقيع روحه، واأ�سّد ما يظهر يف الفعل حلظة 
العا�سق  يخّبئه  مبا  ت�سي  ال  املالمح  اأن  التاأليف 
قبل  القلوب  ُت�سمع  �سوتاً  �سالته  ت�سري  حني  اإال 
�سيوان االأذن واملايكروفونات.. وذلك هو �سوت 

�سوقي عبد االأمري يف نادو.
اأتيُت اإىل هذا الف�سل قبل ف�سل اآخر، اأحتّدث فيه 
املهم  واملنظر  ال�ّساعر  ي�سعره  روحي  مقارب  عن 
مقّدمًة  يكتب  وهو  )اأودني�ش(  �سعيد  اأحمد  علي 
باإيقاٍع يتوافق متاماً مع ما ي�سكنني يف روؤيا النظر 
اإىل نادو كقارئ وباحث وناقد، غري اأين ال اأ�سل اإىل 
تفكري اأدوني�ش ولغته وهو يفتح يف مقدمته لكتاٍب 
بالفرن�سية،  االأمري  عبد  ل�سوقي  �سي�سدر  �سعرّي 
لل�ّسعر  العميق  فهمه  مب�سفرة  املغلق  يفتح 
وتبدو  الروحي،  وتاأثريه  احل�سارّية  ومكانته 
عّراب  و�سايا  اأو  كاهن  تعاليم  اأدوني�ش  كلمات 
يقوله  كان  ملا  بديلة  قراءة  اأو  ملنظر  اإ�ساءات  اأو 

لوي�ش  �سديقه  برتجمة  الكتاب  قراأ  لو  احلالج 
ما�سينيون.

اإىل  نعود  ال�ّساحرة  اأدوني�ش  مقدمة  عن  وبعيدًا 
كتاب نادو يف قراءتنا ال�سيمائية للّن�ّش والّتعامل 
مع املادة ال�ّسحرية التي يتعطر فيها احلرف ومن 
ثّم ميّر من بني اأ�سابع ال�ّساعر، ليتحول اإىل كلمة، 
وبكلمة ياأتي موؤثر الفهم حتى عندما نراه ياأخذ من 
جهويته  يف  ال�ّسرق  اأو  ال�ّسومري  املكان  مرئيات 
ن�سجته  الذي  الغرام  ابتهاالت  ياأخذ  وموروثاته 
واأنا�سيد  واأدعية  مزامري  اإىل  املق�سمة  الق�سيدة 
تتجّمع كّلها عرب �سيماء ال�ّسحر والّت�سحري لتكون 
عبد  )�سوقي  ال�ّساعر  روح  ح�سور  على  �ساهدًا 
الّزمن القدمي لتن�سجم مع  اإىل  االأمري( وهي تعود 
التي  ولذائذه  وممكناته  وموجوداته  مفرداته 
تنتهي  التي  املو�سيقية  الرع�سة  تلك  هنا  تنتج 

عندها نهايات كل مقطع:
))اأعرف االآن اأْن ال فرَق بني ال�سماء واالأر�ش،

بني طمي االأنهار ولعنات االآلهة
بني القرى واالأرامل

وكذا بني اجل�سد واملاء
فقد كنُت قبل حني

اأعوم يف رحم االآلهة االأم
و�سيحُة والدتي مل تهداأ بعُد

يف �سوتي.((
هذه الّلغة امل�سكونة ب�سيماء الّتحدي �سبقتها رغبة 
عود اإىل مكامن االآلهة، وهنا �سنعرف  ال�ّساعر بال�سّ
اإىل وقائع  الغيب  اأن يحّول  يريد  ال�ّسعر  اأّن  متاماً 
منظورة يف ع�سر تكاد تغيب عنه تلك االإمياءات 
بني  للتفاهم  اإ�سارات  خلدون  ابن  �سّكلها  التي 
روحها  عن  حتّدث  والتي  واحل�سارة،  البداوة 

مدلولها  يف  وبحث  اخليميائي  يف  كويلو  باولو 
ال�سهروردي وابن �سينا وكهنة برج بابل واأنبياء 
ال  هوؤالء  البابلي،  ال�سبي  مع  اأتوا  الذين  اليهود 
ي�ستح�سرهم باالأ�سماء كتاب نادو، ولرمبا ال�ّساعر 
اأّنه يعرف  الرغم  ي�ستغل عن ق�سد معهم على  مل 
ودراية،  ق�سد  غري  من  ولكّنهم  كلها،  ثقافتهم 
ياأتون هنا يف منت املكتوب واإح�سا�سه، ويت�سّكلون 
احلدث  اأنا�سيد  يف  بثها  التي  الروؤى  تدافع  مع 
واالأ�سطرة والغرام ورمبا مثلي �سيتلّم�سون بقايا 
عطر اأثر ما يدّونه، لي�سعرنا اأن �سيماء احل�ّش هي 
جت�سيد  )نادو(،  مدونته  يف  الكتابة  �سيماء  ذات 
اإىل  االآلهة  اأرحام  من  اخلروج  يف  للّرغبة  فعلّي 
عامل املتغريات هذا ليثبت اإمكانّية ال�ّساعر ليكون 

احلامل الّدائم لبو�سلة احللم.
نوع  وهي  �سحر  ال�ّسيماء  اأول  اإن  القول  دام  وما 
عبد  �سوقي  يقوم  الذي  ال�ّسحر  فاإن  اأنواعه،  من 
االأمري بتاأليفه ولي�ش حت�سريه، اإمنا هو جزء من 
ح�سابات مل ينظر اإليها كجمالية اأخرى يف امل�سهد 

ال�سعري العربي احلديث.
نفع  ما  مرة:  ذات  العدوية  رابعة  �ساألوا  فحني 
االإلهي ولي�ش قرب و�سادتك �سوى  الغزل  كل هذا 
الرمل؟..قالت: هذا الرمل متى �سمع اآهاتي اأ�سبح 
بغداد  اأ�سواق  يف  يباع  فهو  منه  فاغرفوا  ذهباً. 

باملثاقيل.
نعك�ش االأمر على تلك الهواج�ش املبثوثة ب�سدى 
فن�ستحوذ  عباراتها،  ومو�سيقى  اللغة  اإيقاعات 
على حلظة من ذهب االإ�سغاء املدّونة وهي مت�سي 
مع منظورها و�سياحتها ورحلتها يف طرقات الزمن 
وكّل  احلا�سر،  اإىل  وعودًة  املا�سي  اإىل  رجوعاً 
وال�سبك  والّتاأليف  االإن�ساد  من  الهو�ش  هذا  بذرة 

هو �سعور باحلّب وال غري احلّب.
))البيا�ش

طبا�سري روحها
تكتب به على املاء

ال لنقراأ... بل لنن�سى ما نقراأ
 تطوف... ال تعوم

كما لو كانت هي االلهة واحلجيج
والكعبة البي�ساء

هذه البجعة 
نور غريب يف البتالت

ي�سبه ذاك الذي يوم�ش يف االإطاللة
على العدم((

والقراءة  والنظم  املعرفة  �سند  يف  املدلول  هذا 
االأمري  عبد  �سوقي  ال�ّساعر  جعل  ما  هو  والتغزل 
اأّنه  يعلم  ال  هو  ورمبا  يكتب،  اأن  ثمالة  يعي�ش 
الوعي  دالالت  ت�سكنها  غرام  ل�سيماء  يوؤ�ّس�ش 
واالأيروتيكيا  واال�ستح�سار  والتيه  والغيب 
مع  تتبارز  اأن  حتاول  وهي  مثرية  بقيت  التي 
وثقافتنا  واآثارنا  قراءاتنا  من  الهائل  الرتاث  ذلك 
ما  فعل  االآن يف حلظة خمتلة ج�سدها،  لت�ستجمع 
هو  مبا  الت�سّبث  �سيماء  يف  العربي  ابن  يراه  كان 
خفي يف القول: دعنا نذهب اإليه الأن جميئه خطيئة 

ال تغتفر.
اإليه،  �سوقي عبد االأمري يف كتاب نادو، هو يذهب 
يجيء  من  واأنوثة  وعطره  وروحه  بقوامه  وذلك 
اإليه، ورمبا هذه العبارة التي كانت مقدمة للمقطع 
امل�ستّل من الكتاب اأعاله، ترينا كل ما ق�سدناه باأن 
لقراءة  ممرًا  والّروح  اجل�سد  �سيماء  من  جنعل 
ذي  الكتاب  هذا  وم�ساعر  مرويات  ف�سول  بع�ش 
من  �سيئاً  �سافو  تعطينا  وفيه  االأزرق،  الغالف 

احلرية وال�ّسهوة والّطاقة لنكتب ومنار�ش ونكرع 
خمر متر نخيل �سوق ال�سيوخ مع اجلمع املبارك 
االأثرية  العال  �ساحبة  نادو  مدن  كل  اآلهة  من 

وندمية ال�ّسحب التي متّر من فوق الزقورات:
))املعرفُة هي ما َيثقُل حمُلُه

ال اجَلمال((
والعلمّية  احل�ّسّية  الدالالت  يف  املعرفة  هذه 
يف  ليم�سي  ال�ّساعر  دعت  ما  هي  وال�سعورّية 
مغامرته، واإذا اأمهاتنا كّن يطّرْزَن �سيباتهم بتوهج 
الّده�سة  تلك  بقراءة  اأطّرزها  فاأنا  االأبناء،  وجوه 
ال�سيمائية  تلك  بروح  االأثر  ت�سنع  التي  الناعمة 
ال�سوت  دالالت  عرب  احلاذقة،  الت�سويرية 
القلب،  ولدّقات  للهاج�ش،  معرفة  هي  واملعنى.. 
وجمتمعّي  روحّي  دور  من  ال�ّسعر  يوؤديه  وملا 
وح�سارّي حتى عندما يكون كتاباً عن احلّب مثل 

كتاب )نادو(.
يف النهاية وعند �سيماء املكان وح�ّسه واملوؤّثر الذي 
ي�سنعه لنا �سوقي عبد االأمري يف كتابه، �سن�سل اإىل 
اإدراك، اأن الكتاب مينحنا قناعًة باأنه ُكِتَب ليكون 
م�سدرًا للبوح يف خ�سيته و�سره وعلنه، اإّن الّروؤيا 
غريب  بتعقيد  مهمومة  ذاكرة  تاأتي  املتخّيلة 
كان  فقد  العامل،  ذلك  يف  يدور  كان  الذي  كّل  اإزاء 
االنتباه ملا يحدث حتى يف تعاقب الف�سول ودورة 
اليوم الواحد، والرغبة ب�سناعة الغرام وامل�ساألة 
الوعي  لغة  يف  كبريًا  حيزًا  ي�سغالن  الريا�سية، 
التي بداأت منذ ازمنة اال�سارة واللغة امل�سمارية 
وحتى مدونات م�سالت احلروب التي كانت حتمل 
هاج�ش  املنت�سرين،  للملوك  مديحها  طيات  بني 
�سماوياً  ن�سيدًا  االنت�سار  هذا  جعل  عرب  الروؤيا، 
مل يتحقق اإال عندما اتت االآلهة بعرباتها املدججة 

بال�ّسالح وهزمت الغزاة، وحتى يف ق�سائد الع�سق 
كان  وال�ّسعادة  اخلبز  عن  البحث  وت�سرعات 
ما  خيارات  يف  قانعة  روح  اإىل  يركن  ال�سومري 
وموا�سم  االأعرا�ش  ق�سائد  يف  حتى  لهذا  يحدث، 
رقبة  يلف  احلزن  خيط  ت�ساهد  واملطر،  احل�ساد 
بعد  االأر�ش  �سماء  قزح  قو�ش  يلف  كما  الق�سيدة 
يف  تعي�ش  ومازالت  ولدْت  اأبدّية  اإنها  ماطر،  يوم 
ووا�سحة  م�سيئة  اأتخّيلها  فمرات  املكان،  اأحفاد 
تظهرهم  عندما  اجلنوب  اأطفال  وجوه  يف  حتى 
حف والف�سائيات وهم ي�سّددون نظرة  �سور ال�سّ

الريبة اإىل دبابة وخوذة جندي حمتل.
يكاد  الذي  وم�سهدها  و�سيماوؤها  الّروؤى  هي  تلك 
ومعربة  جميلة  �سينمائية  بحرفة  م�سغواًل  يكون 
وغرائبية  عندما يكون فيها اال�ستح�سار واملناجاة 
اأنها  اإال  هاج�سا كبريا من مادة الكتاب ال�سعرية، 
عرب دالالت الفهم والعلم تاأخذنا اإىل اإدراك ر�سالة 
ال�ّساعر يف احلياة. وهنا يف كتاب نادو ل�سوقي عبد 
قادمة من م�سطلحات  لي�ست  الّر�سالة  فاإّن  االأمري 
القراءات  و�سع  من  هي  اإمنا  وكتب،  وقوامي�ش 
وموهبته  بذاته  ال�ّساعر  اإح�سا�ش  وعا�ش  بعيدًا، 
وقدرته على ا�ستح�سار من يحب، وهذا اأي�ساً كما 
يف ال�سيمائية يحتاج اإىل ا�ستح�سار طق�ٍش قوّي من 
واإر�ساله  واأدائه  بعمله  واملعرفة  ال�ّسحر  طقو�ش 

ملن يريد اأن يجلبه معه اإىل داخل جبته:
))النظر يف املا وراء

هو الذي اأغرى االآلهة
يف ا�ستدراجها اإىل معابدها

واالنك�سار
يف انحنائها فوق النيلوفر

در�ٌش يف االأنوثة((.

"كتاب نادو".. فصل عن مرئيات الكتاب وسيمائيته

محنة قصيدة النثر

فاطمة اأمري 
حيث  افكاري،  بنات  بني  تتج�سد  امنية  بل  حلما،  هذا  يكن   مل  
اللون  ذات  الدين  عالء  نوع  قدمية  ومدفاة  العراقي  البيت 
الزيتوين.. وب�ساط حماك بكل ب�ساطة يحتوي على  جميع االلوان 
املبهجة للحياة، وزاية اخرى حتتوي على تكية قدمية يفرت�سها 
�سر�سف بلون النقاء االبي�ش والذي يذكرين باأما�سي جدي حني 
حمطتي  فهو  حجة،   21 الـ  �ساحب  الرجل  عليه  يجل�ش  كان 
التجاعيد  الدنيا حني انظر تلك  التي كانت متت�ش تعب  الهادئة 

يف وجهه.
اللون  ذات  الع�سرية  وقت  ا�سرتجاع  ن�ستطيع  لو  اأمتنى  كم   
كاأنه  عطره  الوقت  هذا  والب�سكت..  بال�ساي  واملغمو�ش  املتميز 
�سحره  انترث  هيل  رائحة  او  املطر  من  تبللت  ار�ش  رائحة 
وجذابيته ال ميتلكاها حتى فجر ال�سباح.. اأمتنى �سماع �سوت 
ابي عند دخوله البيت ونت�سابق جميعا من الذي �سيح�سنه اوال، 
وننظر اىل االكيا�ش ونفتحها ب�سرعة اين حلوتي املف�سلة.. انت 
كنت حالوة احلياة ونكهتها مبرور الظروف التي ع�ستها، وابي 

الذي ا�سم رائحته حني يقبل على باب الدار.هي اأمنية ال اكرث.

أمنية مشروعة ...

ليله  �ساعات  واأّرق  �سكن  وهنا  عا�ش،  هنا 
اىل  خطواته  تراك�ست  هنا  ومن  يرتقب، 
االيام  �سراب  وراء  واخرى  املجهول، 
�سيء  بال  اراين  وايابه،  ذهابه  يف  اأراه   ..
او  مبعنى  نظراتي  ادري  وما  تالحقه 

بدونه.
كاأين  متعرثة  احيانا  خطواتي  تبدو 
اخ�سى  اغالبني،  مرة،  الأول  ال�سري  اتعلم 

�سقوطي الالمربر..
مغرمة  اأنا  ادري،  ال  جاري..  اأحب 

اللحظات  اأجمل  ادري..  ال  ملاذا  مبراقبته 
وبيدي  حجرتي  نافذة  عند  اجل�ش  عندما 
وهو  اجلار  هذا  اأراقب  واأنا  ال�ساي  قدح 
من  يريد  ما  ال�سغرية  بجنته  يزرع 

اال�سجار واالزهار..
عاما..  �سبعني  العمر  من  يبلغ  جار  يل    
مالئكي  وجه  �ساحب  كثريا،  تفر�سته 
م�ساملة  جميلة  وابت�سامة  روؤوم  وقلب 
تبث بداخلك االطمئنان وال�سكون، يع�سق 
زراعة احلدائق ومدمن على عطر الزهور 

وتربية اأنواع من الطيور .
جاري ال يعرتف بعلم االأرقام وال االأعداد 
يراقب  واإىل..  من  الزمنية  بالفرتات  يتكلم 
تقّدح..  متى  واالأزهار  تنمو  كيف  الرباعم 

ومتى ومتى ...  
اأجل�ش  كعادتي  واأنا  االأيام  من  يوم  يف 
بيدي  ال�ساي  وقدح  نافذتي،  قرب 
احلبي�سة  بالذاكرة  املختزنة  وال�سور 

وهو  جاري  اأراقب  باأكدا�سها،  تتهاوى 
بني  يتنقل  النبات  وي�سقي  االأ�سجار  يقلم 

املزروعات بهمة ابن الع�سرين.
راأيته منفعاًل كاأنه يتكلم ب�سمت يهز راأ�سه 
الف�سول  اأخذين  يديه،  ي�سفق  وتارة  تارة 
وملاذا  هكذا  هو  ملاذا  حزين،  جاري  ملاذا 

وملاذا ..
له  هرعت  اجلميل،  املالك  هذا  اأحزن  من 
م�سرعة وقدح ال�ساي بيدي بدون ا�ستئذان 
دفعني  هكذا  اخلا�ش..  عامله  دخلت 
اإذن ال ادري وكل ما  الف�سول وال ادري.. 

ادريه اين ال ادري ..
اال�ستغراب  بني  مبت�سما  مرحبا  يل  نظر    
اأنا  ملاذا  له؟..  اأقول  ماذا  ال�سوؤال  وحرية 
وتعرثت  وتك�سر  بفمي  الكالم  تلعثم  هنا، 

اخلطى كما قد كنت..
ال�سامتة  باللغات  خبري  جاري  قراأين... 
منفعال  كنت  قال  املرتفة..  العيون  ولغات 

روحي  اخا�سم  عال..  ب�سوِت  واتكلم 
االأدغال  لها...  واعود  وتخا�سمني، 

واحل�سائ�ش ال�سارة حتاول قتل ازهاري
هذا  ادعى  عاٍل..  ب�سوت  يتكلم  مل  جاري 

كي يتجنب اإحراجي .
خجلي  ويا  مني،  خجلت  ويلتي  يا 
ُبعد  اراقبه عن  اإين  يعلم  ووا�سفي، جاري 

كم انت راٍق يا جاري.
االأ�سجار  تزرع  واأنت  متى  منذ  �ساألته: 
بق�سوة  الع�سب  وحتاور  الثمار  وتقطف 
قال  اجلنان...   بعامل  الغارق  واأنت 
االأرقام:  بلغة  اأنطق  ال  الهام�ش  وب�سوته 
احلياة..  عرفت  اأن  منذ  الزراعة   عرفت 
يدي  و�ستبقى  حياً  دمت  ما  و�ساأزرع 

تالم�ش نعومة االغ�سان. 
قال اتركي لغة االأعداد.. احلياة لي�ش 
هناك  حد..  لها  لي�ش  واحلياة  عد  لها 

حلظات تعادل الوجود وما وجد.

قصة قصيرة
وكان جاري
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الغذائية  الأنظمة  بني  الدرا�سات  قارنت 
الغذائي  النظام  مثل  “التقليدية”، 
الياباين  الغذائي  والنظام  املتو�سطي 
“الغربي”  الغذائي  والنظام  التقليدي، 
النموذجي، واأظهرت نتائج الدرا�سات اأن 
خطر الإ�سابة بالكتئاب اأقل بن�سبة %25 
اإىل 35% لدى اأولئك الذين يتناولون نظاماً 

غذائياً تقليدياً.
هذه  باأن  الختالف  هذا  العلماء  ويف�سر 
اإىل  متيل  التقليدية  الغذائية  الأنظمة 
والفواكه  باخل�سروات  غنية  تكون  اأن 
والأ�سماك  املعاجلة  غري  واحلبوب 
على  وحتتوي  البحرية،  واملاأكولت 
اخلالية  اللحوم  من  فقط  ب�سيطة  كميات 
انها  كما  الألبان.  ومنتجات  الدهون  من 
خالية من الأطعمة وال�سكريات امل�سنعة 
الغذائية  املواد  تعد من  والتي  واملكررة، 
“الغربية”.  الأطعمة  يف  الأ�سا�سية 
هذه  من  فالعديد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

تخمريها،  يتم  املعاجلة  غري  الأطعمة 
الربوبيوتيك  مبثابة  فهي  وبالتايل 
احلية  البكترييا  من  حيوية  “معززات 
وكالة  ذكرت  بح�سب  املفيدة” الطبيعي، 

“dw” الأملانية.
مفاجئة،  تكون  قد  اأخرى،  جهة  ومن 
على  فقط  توؤثر  ل  اجليدة  فالبكترييا 
توؤثر  واإمنا  وامت�سا�سها،  الأمعاء  ه�سم 
اأي�ساً على درجة اللتهاب يف جميع اأنحاء 
ج�سمك، وكذلك مزاجك وم�ستوى طاقتك.

واأ�سبح مما ل �سك فيه اأن النظام الغذائي 
يوؤثر على احلالة املزاجية. ب�سكل رئي�سي، 
حتتاج اأدمغتنا اإىل املغذيات لتعمل ب�سكل 
يوؤثر  واأي�ساً،  بوظائفها.  وتقوم  جيد 
على  مبا�سر  ب�سكل  نتناوله  الذي  الطعام 
العوامل الأخرى التي ميكن اأن توؤثر على 
بكترييا  مثل  والإدراك،  املزاجية  احلالة 
الأمعاء والهرمونات والناقالت الع�سبية.
وقد تو�سل الباحثون اإىل اأن اإجراء بع�ض 

ي�ساعد  اأن  ميكن  الغذائية  التغيريات 
حالت  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض 
الأطفال،  حالت  حت�سني  مثل  معينة، 
املقاوم  ال�سرع  من  يعانون  الذين 
الغذائية  الوجبات  طريق  عن  للعقاقري، 
الكربوهيدرات.  وقليلة  بالدهون  الغنية 
على   12-B فيتامني  مكمالت  ت�ساعد  كما 
الذاكرة،  و�سعف  اخلمول  م�ساكل  عالج 

اأو مكمالت فيتامني د يف عالج الكتئاب.
ديكن�سون،  �سوزان  الباحثة،  واأو�سحت 
”ان  ال�سويد:  يف  غوتنربغ  جامعة  من 
النظام  يف  املكرر  ال�سكر  كمية  زيادة 
الغذائي تزيد من ا�سطراب نق�ض النتباه 
حني  يف   ،ADHD الن�ساط  فرط  مع 
الفواكه  من  املزيد  تناول  اأن  يبدو 
من  يحمي  الطازجة  واخل�سروات 
"اأن  اإىل  واأ�سارت  احلالت”.  هذه 
الدرا�سات ل تزال قليلة ن�سبياً يف هذا 

املجال".. بح�سب ما ن�سرته الوكالة.

دراسة: طعامك اليومي يحدد 
حالتك المزاجية.. ما وجبات 

المزاج الجيد؟

يعد الزجنبيل من بني 
اأكرث التوابل التي ت�سنف على اأنها �سحية ومفيدة على الكوكب، 
وهي مادة حمملة بالعنا�سر الغذائية الفريدة واملركبات الن�سطة 

بيولوجيا ولها فوائد قوية للج�سم والدماغ.
وي�ستخدم الكثريون الزجنبيل باأ�سكاله املختلفة لعالج جمموعة 
من الأمرا�ض، وا�ستخدم لفرتات طويلة يف عمليات الطب البديل 

اأو الطب ال�سعبي القدمي.
وتعد نبتة الزجنبيل من النباتات املزهرة ذات املن�ساأ ال�سيني، 
وتنتمي لعائلة “Zingiberaceae”، وهي مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالكركم والهيل واخلولنجان، ون�ستخدم جذورها )اجلزء 
“جذر  عليه  يطلق  ما  غالبا  والذي  الأر�ض(،  حتت  املغمور 

الزجنبيل” اأو بب�ساطة “الزجنبيل”.
يف  املتخ�س�سة  الطبية   ”healthline“ �سحيفة  ون�سرت 
ال�سحة والغذاء، 11 فائدة طبية مثبتة علميا للزجنبيل، وهي 

كالآتي:
يحتوي على “اجلينجرول” ال�سحري

اأ�سكال  يف  ال�ستخدام  من  جًدا  طويل  تاريخ  الزجنبيل  ميلك 
خمتلفة من الطب التقليدي والبديل، حيث ا�ستخدم لع�سر اله�سم 
واحلد من الغثيان، وامل�ساعدة على مكافحة الأنفلونزا ونزلت 

الربد، على �سبيل املثال ل احل�سر.
حيوي  ن�سط  مركب  “جينجرول” هو  على  الزجنبيل  ويحتوي 
من  الكثري  عن  م�سوؤول  وهو  الزجنبيل،  يف  “�سحري” موجود 
لاللتهابات  م�سادة  جدا  قوية  تاأثريات  وله  الطبية،  خ�سائ�سه 

وم�سادات الأك�سدة.
عالج الغثيان

وخا�سة  الغثيان،  اأ�سكال  من  العديد  معاجلة  للزجنبيل  ميكن 
غثيان ال�سباح، واأكدت الدرا�سات اأن الزجنبيل لديه قدرة جيدة 
على عالج غثيان دوار البحر، وهناك بع�ض الأدلة التي توؤكد اأنه 

فعال مثل الأدوية التي تو�سف متاما.
والغثيان  اجلراحة،  بعد  الغثيان  من  اأي�ًسا  الزجنبيل  ويخفف 
الناجت عن العالجات الكيميائية ملر�سى ال�سرطان، ويكون الأكرث 

فعالية عندما يتعلق الأمر بالغثيان املرتبط باحلمل، مثل غثيان 
ال�سباح.

وين�سح بتناول نحو 1 غرام من الزجنبيل ملنع اأنواع خمتلفة من 
الغثيان، ينطبق هذا على دوار البحر والغثيان املرتبط بالعالج 

الكيميائي، والغثيان بعد اجلراحة وغثيان ال�سباح.
تخفي�ض اآلم الع�سالت

الناجت  اآلم الع�سالت  اأن الزجنبيل فعال �سد  الدرا�سات  اأثبتت 
من  غرامني  ا�ستهالك  اأن  الدرا�سات  اإحدى  واأكدت  التمرين،  عن 
الزجنبيل يومًيا ملدة 11 يوًما يقلل من اآلم الع�سالت ب�سكل كبري 

لدى الأ�سخا�ض الذين يقومون بتمارين.
م�ساد له�سا�سة العظام

اكدت جتربة علمية مطبقة على عينة م�سبوطة من 247 �سخ�ًسا 
م�ساًبا به�سا�سة العظام واآلم يف الركبة، اأن اأولئك الذين تناولوا 
دواء  اإىل  بحاجة  وكانوا  اأقل  اأمل  من  يعانون  الزجنبيل  خال�سة 

اأقل للعالج.
وزيت  القرفة  الزجنبيل  من  مزيًجا  اأن  اأخرى  درا�سة  ووجدت 
ه�سا�سة  ملر�سى  والت�سلب  الأمل  من  يقلل  اأن  ميكن  ال�سم�سم، 

العظام عند تطبيقه مو�سعياً على اأماكن الأمل.
يخف�ض ال�سكر ويقلل اأمرا�ض القلب

تقليل  يف  كبريا  دورا  يلعب  الزجنبيل  اأن  حديثة  درا�سة  اأكدت 
م�سادة  قوية  خ�سائ�ض  على  لحتوائه  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة 

ملر�ض ال�سكر.
ويف درا�سة حديثة اأجريت عام 2015 على 41 م�سارًكا م�سابني 
من  جرام   2 نحو  ا�ستهالك  اأدى  الثاين،  النوع  من  ال�سكري  بداء 
م�سحوق الزجنبيل يومًيا اإىل خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم بن�سبة 

.%12
يف   %28 بن�سبة  انخفا�ض  اأي�ًسا  هناك  كان  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
يف   %23 بن�سبة  وانخفا�ض  اجل�سم،  يف  ال�سحمية  الربوتينات 
عالمات الربوتينات الدهنية املوؤك�سدة، وهذان عامالن رئي�سيان 

خلطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
عالج ع�سر اله�سم املزمن

ي�ساعد الزجنبيل على عالج ع�سر اله�سم املزمن، وهو ال�سعور 
باأمل متكرر وعدم الراحة يف اجلزء العلوي من املعدة، ويعتقد اأن 

تاأخر اإفراغ املعدة هو امل�سبب الرئي�سي لع�سر اله�سم.
ومن املثري لالهتمام اأن الزجنبيل قد �سرع من اإفراغ املعدة لدى 
الوقت  من  الزجنبيل  وقلل  احلالة،  بهذه  امل�سابني  الأ�سخا�ض 

الذي ت�ستغرقه عملية اله�سم من 16 اإىل 12 دقيقة.
خف�ض اآلم الدورة ال�سهرية

ال�سهرية  الدورة  اآلم  تقليل  على  الزجنبيل  م�سحوق  ي�ساعد 
امراأة  املطبقة على 150  الدرا�سات  اإحدى  واأكدت  ب�سكل كبري، 
اآلم الطمث عند تناولهن 1 غرام  اأن جميعهن �سجلوا انخفا�ض 
من  الأوىل  الثالثة  الأيام  خالل  يومًيا  الزجنبيل  م�سحوق  من 
الأمل ب�سكل فعال  الزجنبيل من تقليل  ال�سهرية، ومتكن  الدورة 

مثل اأدوية حم�ض امليفيناميك والإيبوبروفني.
يزيل الكولي�سرتول

 ”LDL“ ترتبط امل�ستويات العالية من الربوتينات الدهنية اأو
“الكول�سرتول ال�سيئ” بزيادة خطر الإ�سابة  اأو ما يطلق عليه 

باأمرا�ض القلب.
يعانون  �سخ�ًسا   85 على  يوًما   45 ملدة  ا�ستمرت  درا�سة  ويف 
م�سحوق  من  غرام   3 ت�سبب  الكولي�سرتول،  ن�سبة  ارتفاع  من 
الكولي�سرتول  عالمات  معظم  يف  ملحوظ  انخفا�ض  يف  الزجنبيل 

لدى الأ�سخا�ض الذين طبقت عليهم الدرا�سة.
م�ستخل�ض  اأن  اىل  الفئران  على  اأجريت  اأخرى  درا�سة  واأ�سارت 
اإىل  ال�سار  الكولي�سرتول  م�ستوى  خف�ض  اإىل  اأدى  الزجنبيل 
عليه  يطلق  الذي  الكولي�سرتول  ن�سبة  خف�ض  لعقار  مماثل  حد 

“اأتورفا�ستاتني”.
مينع ال�سرطان والتهاب القولون

منع  على  ت�ساعد  قد  مادة  على  الزجنبيل  يحتوي 
لوجود  لل�سرطان  امل�سادة  اخل�سائ�ض  وُتن�سب  ال�سرطان، 
يف  كبرية  بكميات  توجد  مادة  وهي   ،”gingerol-6“

الزجنبيل اخلام.
خال�سة  من  جرامان  قلل  �سخ�ًسا،   30 على  اأجريت  درا�سة  ويف 

املوؤيدة  الإ�سارة  جزيئات  من  كبري  ب�سكل  يومًيا  الزجنبيل 
لاللتهاب يف القولون.

يح�سن وظائف الدماغ
يح�سن الزجنبيل من وظائف الدماغ ويحمي من مر�ض الزهامير، 
اإىل  املزمن  واللتهاب  التاأك�سدي  الإجهاد  يوؤدي  اأن  ميكن  حيث 

ت�سريع عملية ال�سيخوخة.
وت�سري بع�ض الدرا�سات املطبقة على احليوانات اإىل اأن م�سادات 
الزجنبيل  يف  املتواجدة  بيولوجًيا  الن�سطة  واملركبات  الأك�سدة 

ميكن اأن متنع ال�ستجابات اللتهابية التي حتدث يف الدماغ.
اأن  توؤكد  اأدلة  وجود  اإىل  الدرا�سات  بع�ض  واأ�سارت 
ويف  مبا�سرة.  املخ  وظائف  يعزز  اأن  ميكن  الزجنبيل 
اأظهر  اأجريت على 60 امراأة يف منت�سف العمر،  درا�سة 

م�ستخل�ض الزجنبيل حت�سني الذاكرة لديهن.

يكافح انتقال العدوى
الطازج،  الزجنبيل  على  “اجلينجرول”  مادة  وجود  وي�ساعد 
انتقال  خماطر  تقليل  على  بيولوجًيا،  الن�سطة  املواد  من  وهي 
العدوى والأمرا�ض، وميكن اأن مينع م�ستخل�ض الزجنبيل منو 
البكترييا  �سد  فعال  وهو  املختلفة،  البكترييا  اأنواع  من  العديد 

الفموية املرتبطة بالأمرا�ض اللتهابية يف اللثة.
 ،”RSV“ وقد يكون الزجنبيل الطازج فعاًل اأي�ًسا �سد فريو�ض

وهو �سبب �سائع للتهابات اجلهاز التنف�سي.
الأطعمة  من  واحد  هو  الزجنبيل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ونوهت 
ومع  التو�سيف،  هذا  ت�ستحق  والتي  والنادرة”  “اخلارقة 
بطرق  ي�ستهلك  اأن  وميكن  باعتدال،  تناوله  يجب  ذلك 
خمتلفة مثل تناوله ب�سكل مبا�سر اأو اإ�سافته اإىل بع�ض 
املاأكولت اأو من خالل غليه باملاء، وغريها من الطرق.

صندوق عقاقير سحري.. 11 فائدة طبية 
مثبتة علميا للزنجبيل

�سركة  اأجرتها  درا�سة  وجهت 
»مايكرو�سوفت« الأمرييكية حتذيرًا 
عن  املرئية  الجتماعات  من  خطريًا 
بعد  »قاتلة«  تكون  قد  واأنها  ُبعد، 

تخطيها مدة معينة.
ورمبا  بعد،  عن  العمل  بات 
اجتماعات الفيديو، �سريبة رئي�سية 
املفرو�سة  الحرتازية  لالإجراءات 

ب�سبب تف�سي جائحة »كوفيد 19«.
اأجرتها  التي  الدرا�سة  لكن 
موقع  ون�سرها  مايكرو�سوفت، 
اأن  اأظهرت  ناو«  نيوز  »تاميز 
الدماغ  على  اأنها  يبدو  ال�سريبة 

اأي�سا.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن اجتماعات 
الفيديو عن بعد تت�سبب يف م�ستويات 
وتبداأ  امل�ستدام،  الرتكيز  من  عالية 
عدد  موت  ورمبا  الدماغ  اإرهاق  يف 
 30 من  فرتة  مرور  بعد  خالياه  من 

اإىل 40 دقيقة على بداية الجتماع.
اأن  اأي�سا  الدرا�سة  اأظهرت  كما 
من  يعملون  الذين ظلوا  الأ�سخا�ض 
منازلهم لفرتات طويلة، تكون لديهم 
اإعدادات  مع  التكيف  يف  �سعوبة 

املكتب بعد ذلك.
ونقلت الدرا�سة عن، جاريد �سباتارو، 
قوله:  مايكرو�سوفت،  رئي�ض  نائب 
العمل  يف  ال�سائعة  الأمل  »نقطة 

ت�سبب  لأنها  الدماغ،  هي  بعد  عن 
�سعور ال�سخ�ض مبزيد من الإرهاق 

والتعب و�سعف الإبداع«.
وتابع �سباتارو بقوله: »بداأ باحثون 
الب�سرية  العوامل  خمتربات  من 
الظاهرة،  هذه  فهم  يف  موؤخًرا  لدينا 
هل يعمل العمل عن ُبعد واجتماعات 
فر�ض  على  الواقع  يف  الفيديو 
�سريبة على دماغنا اأكرث من العمل 
الدماغ  علماء  وتو�سل  ال�سخ�سي؟ 

اإىل الإجابة باأنها، نعم«.
»كوفيد  قبل  الدرا�سة  هذه  بداأت 
يف  امل�ستمر  العمل  من  كجزء   »19
العمل  جتربة  حول  مايكرو�سوفت 
 13 من  الباحثون  طلب  بعد..  عن 
مهام  اإمتام  فريقني  من  م�ساركا 
وجًها  واحدة  مرة   – مًعا  مماثلة 

لوجه ومرة واحدة عن ُبعد.
وارتدى امل�ساركون يف البحث جهاز 
يف  التغريات  يراقب  الذي   EEG
الدرا�سة  ووجدت  الدماغ.  موجات 
اأن التعاون عن ُبعد هو اأكرث �سعوبة 

عقلًيا من التعاون ال�سخ�سي.
اأمناط  كانت  التحديد،  وجه  وعلى 
املرتبطة  الدماغية  املوجات 
اأعلى  والإرهاق  بالإجهاد 
بكثري عند التعاون عن ُبعد من 

التعاون ال�سخ�سي.

»لكنهم  مايكرو�سوفت:  وقالت 
اأي�ًسا:  متوقع  غري  �سيًئا  وجدوا 
اإذا عمل الزوجان مًعا عن ُبعد لأول 
اخلا�سة  الدماغ  موجات  فاإن  مرة، 
بهما اأ�سارت اإىل اأنه كان من ال�سعب 
�سخ�سي  ب�سكل  مًعا  العمل  عليهما 

بعد ذلك«.
الجتماعي  الت�سال  اأن  يبدو 
مت  التي  العمل،  وا�سرتاتيجيات 
اإن�ساوؤها عند العمل �سخ�سًيا تنتقل 
غري  العك�ض  ولكن  بعيد،  مكان  اإىل 

�سحيح.
حدوث  اأي�سا  الدرا�سة  وجدت  كما 
الدماغ  خاليا  بع�ض  يف  تلف 
�ساعات  يق�سون  الذين  لالأ�سخا�ض 
عن  املرئية  الجتماعات  يف  اأطول 
ُبعد، ما قد يجعلهم عر�سة لأمرا�ض 

قد تكون قاتلة فيما بعد.
هناك  اأن  اإىل  العلماء  واأ�سار 
خطورة  من  تزيد  عوامل  عدة 
الجتماعات املرئية عن بعد ل�ساعات 
النحو  على  جاءت  والتي  طويلة، 
ب�سكل  الرتكيز  اإىل  احلاجة  الآتي: 
ل�ستخراج  ال�سا�سة  على  م�ستمر 
وال�ستمرار  ال�سلة  ذات  املعلومات 
الإ�سارات  تقليل  امل�ساركة..  يف 
على  ت�ساعدك  التي  اللفظية  غري 
يف  دورها  معرفة  اأو  الغرفة  قراءة 

ال�سا�سة  م�ساركة  احلديث.. 
مع عر�ض قليل جًدا لالأ�سخا�ض 

الذين تتفاعل معهم.

باأنه  مايكرو�سوفت  واقرتحت 
هناك حاجة لفرتات راحة منتظمة 
�ساعتني  كل  ُبعد  عن  العمل  عند 

باإعادة  عقلك  لل�سماح  تقريبا 
ال�سحن، وق�سر الجتماعات على 

30 دقيقة اأو اأقل.

االجتماعات المرئية عن ُبعد قد تكون قاتلة !

اأحالم يو�سف
الك�س�سوارات  ت�سنع  موهوبة،  �سابة  اخلياط،  ريا 
مبهارة عالية، تختار اللوان بعناية، �سممت الزياء على 
وبت�سجيع  املتو�سطة،  املرحلة  يف  �سبية  كانت  مذ  ورق 
بداأت تطور موهبتها وتبحث عن طرق اخرى  من اهلها 
ثم  واملرايا،  الزجاج  على  فر�سمت  هوايتها،  ملمار�سة 
اتخذت من هوايتها حرفة ل تنفعها اقت�ساديا ح�سب، بل 
تدفعها اىل البحث عن زوايا اخرى وتفا�سيل جديدة يف 

كل عمل ليبدو اجمل.
تقول ريا عن عملها وهوايتها: ”وانا يف املرحلة الدرا�سية 
املتو�سطة كنت اميل اىل العمال اليدوية والر�سم، احيانا 
ا�سمم الزياء على الورق وار�سم اخلطوط بدقة واخيطها 
حتى اين �سنعت ثيابا لبع�ض الدمى خا�ستي ا�سافة اىل 
ع�سقي للتلوين، الذي ا�سعر انه ي�سفي احلياة على كل 
ببايل  منها، وبعد تخرجي من اجلامعة خطرت  تف�سيلة 
يف  اي�سا  اللوان  وا�ستعمال  الك�س�سوارات  �سنع  فكرة 
الر�سم على الكانف�ض وعلى الزجاج وال�سحون واملرايا، 
موهبتي  عززوا  الذين  اهلي  من  بت�سجيع  هذا  وكل 

و�ساعدوين على تنميتها”.
حتتاجينها  التي  اخلام  املواد  ت�سرتين  مكان  اأي  من   *

ل�سنع العمال مثل اخلرز والزجاج واملرايا وغريها؟
- اكرث من مكان يف بغداد تتوفر به كل املواد وال�سياء 
و�سوق  ال�سورجة،  �سوق  راأ�سها  وعلى  نحتاجها،  التي 

انتقاء  على  واحر�ض  املتنبي،  �سار  من  املتفرع  ال�سراي 
اجودها ليكون العمل متكامال.

* ما اللوان التي تف�سلني ا�ستعمالها؟
- هناك الوان خا�سة للر�سم على الزجاج او ال�سرياميك، 
حال  يف  الزيتية،  واللوان  الكريليك  الوان  اىل  ا�سافة 

قمت بالر�سم على الكانف�ض او القم�سة العتيادية.
حرفة  اتخذتها  اأو  هواية  جمرد  به  تقومني  ما  وهل   *

وتبيعني ما تنتجني؟
اعيد  فكنت  هواية،  جمرد  كان  املو�سوع  البداية  يف   -
ت�سكيل الك�س�سوارات القدمية خا�ستي، بعد هذا اتخذتها 
حرفة.. بع�ض ال�سياء اقوم ب�سنعها م�سبقا فتعجب احد 
الزبائن ويطلبها، وهناك من يطلب مني ر�سما خا�سا على 

الزجاج او على �سحن او كاأ�ض او لوحة معينة.
* هل تعر�سني منتجاتك يف بازارت او ك�سك على غرار ما 

موجود يف املركز الثقايف يف �سارع املتنبي؟
تقام  والتي  بغداد  يف  بازارات  بعدة  �ساركت  نعم،   -
اعجاب  على  اعمايل  وحازت  املهرجانات،  هام�ض  على 
الكثري من املتواجدين، ا�سافة اىل �سفحاتي على مواقع 

التوا�سل الجتماعي التي اعر�ض فيها نتاجاتي.
* ما الذي حتلمني به؟

- حلمي الكرب، عراق مزدهر، مرفه، وحلمي اخلا�ض 
اكرب،  نطاق  على  معروفة  واكون  نتاجاتي،  اطور  ان 

لن هذا ي�سجع على البداع اكرث والتجدد والبتكار.

مصممة اإلكسسوارات.. ريا 
الخياط: األلوان تضفي الحياة 

على أعمالنا
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العنف الالأخالقي

ازدادت حاالت العنف االأ�سري يف املدة االخرية، 
تتفاقم  وباتت  املاأ�ساوية،  الق�س�ص  وتنوعت 
كال�سرب  متنوعة  خميفة،وباأ�ساليب  ب�سورة 
واالكراه  والتهديد  واالختطاف  واحلجز  البدين 
العنف  و�سل  وموؤخرا  ذلك،  وغري  والتخويف، 
خالل  من  ذلك  و�سهدنا  �سوره،  باب�سع  القتل  اىل 
ما ين�سر من فيديوات و�سور يف مواقع التوا�سل 
االجتماعي، بحيث ا�سبح ال مير يوم اإال ون�ساهد 
الأ�سباب  او رجل،  او طفل  امراأة  ق�سة عنف �سد 
بع�سها تكون تافهة ح�سب ما ي�ساع عنها، والبع�ص 
االخر حتتاج اىل حلول ب�سيطة، واخرى بال ا�سباب 
تذكر، لكن من اأهم العوامل الرئي�سية التي ت�سبب 
االقت�سادي  والظرف  اهلل  عن  االبتعاد  هو  العنف 
ازمة  نعي�ص  ونحن  خ�سو�سا  النف�سي،  والكبت 
كورونا واحلظر ال�سحي االجباري، مما ادى اىل 
غ�سب  حلظة  ويف  العائلة،  داخل  م�ساكل  ن�سوء 
او ا�ستهتار ينفذ اجلاين او اجلانية اجلرمية دون 

التفكري بعواقبها وتكون النهاية ماأ�ساوية.
اليوم  ن�سمعها  والتي  امل�سجلة،  العنف  حاالت  اإن 
بكرثة، هي جمرد ن�سبة �سئيلة، وبالتاأكيد ما خفي 
ما  يخفون  املعنفني  من  الكثري  فهناك  اعظم،  كان 
الأ�سباب  العنف  انواع  كل  ويتحملون  لهم،  يجري 
الزوجات  بع�ص  ان  ذلك  على  ومثال  �سخ�سية، 
يتحملن  ازواجهن  عنف  اىل  يتعر�سن  اللواتي 
الكثري من اجل اطفالهن، او الأنهن ال ميلكن ماأوى 
اآخر، او لظروفهن االقت�سادية ال�سيئة، لهذا نرى 
الكثريات منهن يتحملن العنف دون االف�ساح عما 
للعنف  يتعر�سون  اطفالهن  وحتى  له،  يتعر�سن 
امام اعينهن على يد اآباء ال يخافون اهلل، ي�سربون 
الرجولة  الأنف�سهم   ليثبتوا  واطفالهم  زوجاتهم 

التي يفتقرون اإليها باحلقيقة.
لذا  ويت�سعب،  يطول  املو�سوع  بهذا  الكالم  اإن 
نهاية  هناك  تكون  ان  يجب  اإنه  واقول  اخت�سر 
حلول  تو�سع  وان  العراق،  يف  العنف  مل�سل�سل 
وان  امل�ست�سرية،  الظاهرة  هذه  من  للحد  فعلية 
الرادع لكل من يفكر  القانون  الظلم بوجود  ينتهي 
على  خطرا  ي�سكل  بداأ  والذي  العنف  مبمار�سة 
الإقرار  ال�سرورة ملحة  اليوم  باتت  فقد  املجتمع، 
رمبا  الذي  اال�سري  العنف  من  احلماية  قانون 
يف  اال�ستقرار  ويحقق  العائلة،  متا�سك  �سي�سمن 
املجتمع، لذا علينا جميعا التكاتف من اجل حتقيق 
ذلك، واال�سراع اىل ت�سريع القانون للحد من تف�سي 
على  تقع  الكربى  وامل�سوؤولية  االخالقي،  الف�ساد 
ميكن،  ما  باأ�سرع  القانون  هذا  الإقرار  الربملان 
على  �سرط ان تكون بنوده وا�سحة وغري مبهمة، 
)النف�سي،  اخلم�ص  بحاالته  العنف  يعرف  وان 
اجل�سدي، اجلن�سي، الفكري، االقت�سادي(، 
وان تكون عقوبة اجلاين �سديدة  وبالنهاية 
�سالمة الفرد من ا�ساليب العنف وا�ستقرار 
على  ذلك  ينعك�ص   ، ارادها  بكل  اال�سرة 

املجتمع لين�ساأ متما�سكا �سليما.

بشرى العزاوي

حملة للتبرع بالدم في مقر نقابة المحامين العراقيين

تبذل وكالة الف�ساء االأمريكية “نا�سا” جهوًدا حثيثة 
لتحقيق هدفها املتمثل يف نقل الب�سر اإىل القمر لالإقامة 
طور  يف  االآن  حتى  زالت  وما  �سطحه..  على  الدائمة 
درا�سة املكان االأن�سب الإقامة الب�سر.. ت�سمنت االأفكار 
االأر�ص،  حتت  وقواعد  للنفخ  قابلة  خياًما  ال�سابقة 
“جاك�سا”  اليابانية  الف�ساء  وكالة  مع  التعاون  لكن 
اأثمر موؤخًرا فكرة جديدة وفًقا لتقارير اآر�ص تكنيكا؛ 
اإن�ساء مركبات جوالة  اأنه باالإمكان  مفاد هذه الفكرة 
مدجمة حتاكي مبداأ الكرفانات املتجولة.وقال، مارك 
يف  لال�ستك�ساف  املتقدمة  االأنظمة  مدير  كري�سيت�ص، 
وكالة نا�سا: “هذا االبتكار هو االأروع على االإطالق، 

فهو مبثابة كرفان متجول على �سطح القمر.”

�سركة  مع  جاك�سا  اليابانية  الف�ساء  وكالة  وتتعاون 
جّوالة  مركبة  الإنتاج  عامني  من  اأكرث  منذ  تويوتا 
هذه  جت  وُتوِّ القمر،  �سطح  على  ال�ّسري  باإمكانها 
وترى  موؤخًرا.  اإليها  نا�سا  وكالة  بان�سمام  ال�سراكة 
نا�سا يف املركبة اجلوالة التي طورتها اليابان و�سيلة 
تطوير  عملية  يف  �ستبذلها  التي  اجلهود  الخت�سار 

مركبتها اخلا�سة انطالقا من ال�سفر. 
وقال، كليف نيل، العامل ب�سوؤون القمر من جامعة 
نوتردام، الآر�ص تكنيكا: “اإن ميزانية نا�سا �سعيفة 
كثرًيا«.  �ست�ساعدها  ال�سراكة  وهذه  جًدا، 
وعندما ك�سفت وكالة جاك�سا عن �سيارتها العام 

املا�سي، كانت تت�سع اآنذاك ل�سخ�سني فقط.

كرفان للعيش على سطح 
القمر

موافقة  ت�سرتط  هل 
لغر�ص  االأوىل  الزوجة 
زوجة  من  الزواج 

اأخرى؟
موافقة  ت�سرتط  ال  ج/ 
لغر�ص  االأوىل  الزوجة 
اأخرى  من  الزواج 
االأحوال  قانون  بح�سب 

العراقي،  ال�سخ�سية 
اإقليم كرد�ستان  ولكن يف 
موافقة  ُي�سرتط  العراق 
اأمام  االأوىل  الزوجة 
املادة  بح�سب  املحكمة 
تعديل  قانون  من  االأوىل 
االحوال  قانون  تطبيق 
اقليم  يف  ال�سخ�سية 

العراق   – كورد�ستان 
 ،2008 ل�سنة   15 رقم 
وُيعاقب القانون االأخري 
من يخالف ذلك باحلب�ص 
�ستة  عن  تقل  ال  مدة 
على  تزيد  وال  ا�سهر 
قدرها  وبغرامة  �سنة، 

ع�سرة ماليني دينار.

معلومة قانونية

يف  العراقيني  املحامني  نقابة  اأقامت 
م�سروع  ملناق�سة  مو�ّسعة  ندوة  مقرها 
 ، االأ�سري  العنف  مناه�سة  قانون 

واأبعاده القانونية واالجتماعية .
املحامني  نقيب  الندوة  وتراأ�ص 
ال�سعدي،  �سياء  االأ�ستاذ  العراقيني، 
القانونية  اللجنة  رئي�ص  وبح�سور 

النائب  العراقي،  النواب  جمل�ص  يف 
النائب  اللجنة  وع�سو  هادي،  ريبوار 
من  عدد  ح�سر  كما  الغزي،  حممد 
النقابة،  يف  القانونية  اللجنة  اأع�ساء 
االأن�سان  حقوق  جلنتي  عن  ف�سال 
جمل�ص  ع�سو  ورئي�ستيهما  واملحاميات 
وع�سو  املوىل،  �سارة  املحامية  النقابة 
الفقار  ذو  املحامي  النقابة  جمل�ص 
ح�سور  اىل  باالإ�سافة  ال�سبالوي، 
الدكتورة  االإعالميات،  منتدى  رئي�سة 
املحامني  من  وعدد  املعموري،  نربا�ص 

ني . واملخت�سّ

نقابة  اإن  ال�سعدي:  قال  كلمته،  وخالل 
تكون  اأن  البد  العراقيني  املحامني 
الت�سريعات  خط  يف  مهماً  عن�سرًا 

هم  املحامني  كون  العراقية،  الوطنية 
املبا�سر  االهتمام  ذات  ال�سرائح  اكرث 
حلركة  اإغناء  وجودهم  واأن  بالقانون، 

الت�سريع يف البلد . 
بع�ص  النقيب  ال�سيد  وا�ستعر�ص 

القانون  مب�سروع  اخلا�سة  املالحظات 
املطروح، مبيناً »اأن االأ�سرة هي الوحدة 
االأ�سا�سية باملجتمع، واأن على الت�سريع 
مراعاة الكيان االأ�سري دون الركون اىل 
ال�سرطة  ومراكز  البولي�سية  املعاجلات 
معاجلة  هو  القانون  فغاية  اأول،  كحٍلّ 

احلاالت االجتماعية االأ�سرية«. 
من  قلقه  عن  املحامني  نقيب  واأعرب 
التعريف  ينتجها  قد  ت�سريعية  فو�سى 
االأ�سري  للعنف  املحدد  وغري  الوا�سع 
املطروح،  القانون  تناوله  الذي 
بع�ص  اإلغاء  خطورة  اىل  باالإ�سافة 

تنظم  والتي  املرعية  االأخرى  القوانني 
حاالت اجتماعية اأو تربوية، خ�سو�ساً 
تربية  يف  االأبوية  بال�سلطة  تتعلق  التي 

االأبناء . 
واكد نقيب املحامني: اأن القانون يحتاج 
النقابة وجلانها  اىل درا�سة وافّية، واأن 
على قدر وا�سع من امل�سوؤولية يف تقدمي 
هذا  لت�سريع  النا�سجة  املالحظات 

القانون . 
من جانبه، حتدث العميد ال�سابق لكلّية 
علي  الدكتور  بغداد،  جامع  يف  القانون 
الرفيعي، عن نظرة عامة ملواد م�سروع 
وقائي  قانون  اأنه  اىل:  م�سريًا  القانون، 
العنف  من  االأ�سرة  حماية  على  يعمل 
باأن  جيدة  �سابقة  وانها  وقوعه،  قبل 
ت�ساغ قوانني وقائية حلماية االأ�سرة . 

ع�سو  تطّرق  اأخرى،  بحثية  ورقة  ويف 
تركي  احمد  الدكتور  القانونية،  اللجنة 
حمل  القانون،  عالقة  اىل  اللهيبي، 
النقا�ص، بالقوانني النافذة ومعاجلاتها، 
انه  بحجة  القانون،  م�سروع  راف�ساً 

يفكك االأ�سرة . 

القانون  اللهيبي حول خمالفة  و حتدث 
الد�ستور  من  اأوال   /  2٩ املادة  لن�ص 
»االأ�سرة  على  تن�ص  والتي  العراقي 

الدولة  وحتافظ   ، املجتمع  اأ�سا�ص 
واالخالقية  الدينية  وقيمها  كيانها  على 

والوطنية » . 
وانتقد اللهيبي عمومية تعريف القانون 
ح�سرها  �سرورة  على  م�سددًا  لالأ�سرة، 
دون  واالأحفاد،  واالأوالد  واالأم  باالأب 
الدرجات  من  االأقارب  اىل  التو�سع 
االأخرى. م�سريًا اىل ن�ص املادة ) 102 ( 
من القانون املدين العراقي والتي اأعطت 
االأب الوالية اجلربّية يف تربية االأبناء . 
من  اللهيبي  حذر  اخر،  جانب  من 
التي  بالكيفية  االإيواء  دور  افتتاح 
ال�سماح  وباخل�سو�ص  القانون،  حددها 
مردفاً:  بذلك.  احلكومية  غري  للجهات 
وتربية  ثقافة  يتلّقى  جياًل  �ستخلق  انها 
االأهل  ويجعل  االأ�سرية،  الرتبية  غري 

عاجزين عن ال�سيطرة على اأبنائهم . 
القانونية،  اللجنة  ع�سو  وعرّب  هذا 
اأن  اأهمية  عن  احل�سن،  احمد  املحامي 

ت�ساغ بع�ص الظواهر االجتماعية التي 
جتّرم  وان   ، االأ�سري  العنف  اىل  توؤدي 
بن�ص �سريح، موؤكدا: اأن هكذا ن�سو�ص 

ت�سيف القيمة الواقعية للقانون . 
العام  املبداأ  يكون  اأن  احل�سن  واأقرتح 
االأ�سرة  بق�سايا  التحقيقات اخلا�سة  يف 
�سّرية وجعلها اأ�سال ال ا�ستثناء. م�سريًا 

اىل اإمكانية ا�ستخدام التقنيات احلديثة 
خالل التحقيق ل�سمان عدم الك�سف عن 
يتعر�سون  الذين  والن�ساء  االأحداث 

حلاالت العنف . 
الآراء  اال�ستماع  الندوة  يف  وجرى 
واقرتاحاتهم،  معاجلاتهم  و  احل�سور 
عدم  على  الرتكيز  بينها  من  كان  حيث 
ومدى  الت�سريعية  املنظومة  جدّية 
واملهمة  االأ�سا�سية  للقوانني  �سياغتها 
اآخرون  فيما طلب  البلد،  التي يحتاجها 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تتباحث  اأن 
الإيجاد  املحامني  نقابة  مع  املعنية 

االجتماعي  الواقع  مع  تتنا�سب  �سيغة 
يف البلد . 

حول  امل�ساركني  بع�ص  وحتدث 

واملوروث  البلد  ثقافة  مراعاة  �سرورة 
االجتماعي، ف�ساًل عن ال�سرائع الدينية 
�سرورة  مع  توجهاتها،  مبختلف 
يف  وخمت�سني  برتبويني  اال�ستعانة 

العلوم االجتماعية والنف�سية . 

عن  احلا�سرين  اآراء  بع�ص  واأعربت 
طريق  عن  االأخبار  تقدمي  خطورة 
خارج  اأ�سخا�ص  اأو  ال�سري  املخرب 
يزيد  ذلك  اأن  موؤكدين  االأ�سري،  االإطار 
يف  اإ�سهامه  من  اكرث  االأ�سر  م�ساكل  من 

احلل. 
جلنة  ت�سكيل  قررت  النقابة  اأن  يذكر 
�سياغة  الإعادة  وخمت�سني  حمامني  من 
املقرتحات  وتقدمي  الن�سو�ص،  بع�ص 
جمل�ص  اىل  وقت  باأ�سرع  واإر�سالها 
النواب العراقي، لغر�ص االطالع عليها 

قبل ال�سروع يف قراءة القانون.

نقابة المحامين تناقش مشروع قانون مناهضة العنف األسري 

نظمت نقابة املحامني العراقيني 
، الثالثاء ، حملة للتربع بالدم ، 

للمحامني و موظفي النقابة .

و  للمواطنني  دعماً  احلملة  تاأتي  و 
املوؤ�س�سات ال�سحية يف الظرف الذي 
نعي�سه بظل انت�سار فريو�ص كورونا 

و ت�ساعد اأعداد االإ�سابات .
وتوافد املحامون منذ ال�سباح للتربع بالدم 
مناطق  من  الر�سمي  الدوام  نهاية  حتى  و 

بغداد كافة ف�سال عن موظفي النقابة .
يذكر اأن النقابة اأقامت يف وقت �سابق حمالت 

متعددة ويف منا�سبات و طنية خمتلفة .


