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معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم ()1209

جريدة اسبوعية تصدر عن نقابة المحامين

بعد سنوات من التوقف ..نقابة المحامين العراقيين تستأنف إصدار مجلة القضاء
نقيب المحامين العراقيين يزور ناحيتي المأمون والمنصور لحل المشاكل والمعوقات
علي الفاطمي
زار نقيب املحامني العراقيني� ،شياء
ال�شعدي ،ناحيتي املاأمون واملن�شور،
يف زيارتني منف�شلتني ،اخلمي�ض ،على
اإثر عدد من �شكاوى املحامني قدمت له
ب�شاأن عرقلة العمل يف الناحيتني.
والتقى ال�شعدي ،بادئ الزيارة ،مدير
ناحية املن�شور ،احلقوقي عبد اهلل
الكناين ،حيث طرح عليه اأهم امل�شاكل
واملعوقات التي يعاين منها املحامي،
م�شتعر�شاً الن�شو�ض القانونية
واالإمتيازات املقررة وفقها.
من جانبه ،رحب الكناين بال�شيد
النقيب ،مبدياً كامل التعاون مع
املحامني ،موجهاً بت�شهيل اأعمالهم،
وعدم ال�شماح بعرقلة طلباتهم.
ويف ال�شياق نف�شه ،التقى
ال�شيد النقيب مدير ناحية
املاأمون ،احلقوقي عمار
العامري ،حيث رحب العامري
بال�شيد النقيب ،موجهاً بتقدمي
االإحرتام الالئق والت�شهيل
املمكن للمحامني ،وعدم
�شحب هواتفهم النقالة اأثناء
املراجعة ،واالإكتفاء بالتعرف
على هوياتهم فقط.
هذا ووعد مدراء الناحيتني
باإ�شدار كتاب يت�شمن
ت�شهيل اأعمال املحامني
�شري�شل قريباً اإىل النقابة.

المحامون وانتفاضة
تشرين

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

محامو واسط يختارون هيئتهم الجديدة وبإشراف نقابي
املحامي _خا�ض
ويف مقر حمكمة
جرت
االإ�شتئناف ،اإنتخابات غرفة
حمامي وا�شط ،الختيار رئي�ض
واأع�شاء هيئة االإنتداب.
وا ْأدىل املحامون باأ�شواتهم
املحامني
نقيب
باإ�شراف
العراقيني ،االأ�شتاذ �شياء
ال�شعدي ،ووكيل النقابة،
العبيدي،
رزاق
االأ�شتاذ
باالإ�شافة حل�شور ع�شو جمل�ض
النقابة ،االأ�شتاذ اإبراهيم ر�شيد،
ومب�شاركة جمموعة من موظفي
متت االإنتخابات
النقابة ،حيث ّ
بان�شيابية و�شفافية ،ويف اأجواء
ّ
مهنية دميقراطية.
وخالل حديثه ،اأو�شح نقيب
املحامني ،االأ�ش�ض ال�شليمة
املنا�شب
املر�شح
الختيار
الإدارة الغرفة ،موؤكد ًا اأهمية اأن

يكون االإختيار مهنياً مبيناً على
اأ�شا�ض الكفاءة يف تقدمي اخلدمة
للزمالء.
وفور اإغالق ال�شناديق ،بداأت
عملية العد والفرز باإ�شراف
مبا�شر من الوفد النقابي
احلا�شر ،و جاءت النتائج كما
يلي :
اأوال  -فوز املحامي حركات ناذر
العبودي مبن�شب رئي�ض هيئة
االإنتداب ،وح�شل على 2٦3
�شوتاً.
ثانياً  -فوز اأع�شاء الهيئة
كل من :املحامي اأجمد حممد
اجلعيفري ،املحامية جميلة
�شلمان ،املحامي مرت�شى
عبد �شتيت ،املحامي زمن
حربي ال�شبلي ،املحامي
ظافر حميد ح�شني ،املحامية
�شمرية عبد اهلل حمي.

اإن نقابة املحامني حتيي الذكرى ال�شنوية االوىل النتفا�شة ت�شرين التي
ا�شتعلَ اأوارها على امتداد االر�ض العراقية ،ال�شيما يف بغداد ومناطق
تعبري وا�شع عن عمق الوعي ال�شعبي
اجلنوب والفرات االو�شط ،يف
ٍ
�شادت يف العراق
واملعاناة القا�شية الناجتة عن االو�شاع املرتدية التي
ْ
بعد احتالله �شنة  ،2003واآثارها اخلطرية على �شعيد بناء الدولة
وا�شتقاللها و�شيادتها ،وحجم اال�شرار الكبرية التي حلقت بحياة ال�شعب
العراقي ،االقت�شادية واملعا�شية واالجتماعية والثقافية ،الناجتة عن
�شوء اإدارات احلكومات التي تعاقبت على العراق دون تقدمي احللول
الالزمة لالرتقاء بالعراق و�شعبه نحو االمن واال�شتقرار والبناء والتقدم.
لق ْد َ
وقف املحامون العراقيون ونقابتهم اىل جانب انتفا�شة �شعب العراق
مب�شاهمات موؤثرة منذ انطالقها يف بغداد واملحافظات االخرى برغم ان
توا�شلها قد َ
�شعب العراق اأعداد ًا هائلة من ال�شهداء واجلرحى
كلف
َ
وامل�شابني ،الذين نالتهم يد اجلرمية وهم يعربون ب�شورة �شلمية عن
مطالبهم.
اإن املحامني العراقيني مل يكونوا جزء ًا من هذه التجمعات االحتجاجية
فقط ،بل اأ ّدوا مهام الدفاع عن حقوقهم امام املحاكم ،و�شمان اإطالق
�شراح العديد من املعتقلني واملحتجزين منهم من ال�شلطات االمنية.
مل تكن انتفا�شة ت�شرين اإال تعبري ًا عن ارادة ال�شعب العراقي ،التي
ما زالت قائم ًة يحدوها اال�شرار العنيد على �شرورة املبا�شرة اجلدية
والفعلية باالإ�شالحات ال�شيا�شية والد�شتورية واالقت�شادية مبا يوؤمن
حقوقه و�شيادة القانون.
وبهذا ال�شدد تبقى املطالبة باإجراء حماكمات عادلة ملن قام بعمليات
وملح
القتل واالغتيال واالختطاف للمنتف�شني قائمة كمطلب �شعبي عاجل
ٍ
ال منا�ض منه اإال اال�شتجابة له ،وفا ًء لدم ال�شهداء من اأبناء ال�شعب.
وكذلك احلال يف متابعة روؤو�ض الف�شاد االداري واملايل و�شراق املال العام،
واإعادة االموال املنهوبة كاأحد اأبرز مطالب االنتفا�شة التي من �شمنها
اجراء االنتخابات العامة ملجل�ض النواب يف التاريخ املحدد لها
بعد توفري م�شتلزماتها كافة ،ويف املقدمة منها اإعادة الن�شاب
القانوين للمحكمة االحتادية العليا املعنية بامل�شادقة على
نتائج االنتخابات النيابية.
يحيون الذكرى ال�شنوية االوىل
إذ
اإن املحامني ونقابتهم ،ا
ّ
النتفا�شة ت�شرين ،يعاهدون �شعب العراق على امل�شي يف درب
املطالبة باال�شالحات الأو�شاعنا الراهنة ،بكل قوة و�شالبة اىل
ان تتحقق جميع مطالب االنتفا�شة ال�شعبية بكل االقتدار.

قائد شرطة النجف يوجه نقابة المحامين تستأنف نقابة المحامين تصدر إعمامًا
المراكز كافة بتسهيل إصدار مجلة «القضاء» إلى هيئات اإلنتداب كافة حول
أعمال المحامين
التبليغات النقابية

املحامي _خا�ض
زار رئي�ض هيئة انتداب حمامي النجف االأ�شرف ،د .علي ال�شيباين ،مع
عدد من اع�شاء الهيئة ،قيادة �شرطة النجف الأجل التباحث حول �شوؤون
املحامني.
والتقى الوفد مدير ال�شرطة ،اللواء فائق الفتالوي ،حيث تناول اللقاء اأهم
امل�شاكل التي تواجه املحامي اأثناء العمل ،فيما وجه ال�شيد اللواء ب�شرورة
ت�شهيل عمل املحامي ،ويف جميع االأوقات ،واأن ينال االحرتام الالزم.
هذا واتفق الطرفان على ت�شكيل جلنة م�شرتكة من نقابة املحامني يف النجف
واأحد �شباط القيادة بهدف حل امل�شاكل التي قد تظهر يف العمل ،كما اتفق
اجلانبان على تفعيل مكافحة ال�شم�شرة وعملية حتويل الدعاوى.
نداء عرب ال�شيطرة املركزية اإىل كل
وقد وجه اللواء ،فائق الفتالوي،
ً
املكاتب واملراكز ب�شرورة ت�شهيل عمل املحامي اأثناء اللقاء.
ويف �شياق مت�شل ،زار وفد حمامي النجف مدير جن�شية النجف االأ�شرف،
احلقوقي غزوان ابو كلل ،للتباحث حول �شوؤون املحامني واأعمالهم يف
دائرته.
واتفق اجلانبان على وجوب االحرتام الكامل للمحامي اأثناء مراجعة
دوائر اجلن�شية كافة ،باالإ�شافة اإىل ا�شتثناء املحامي من احلجز االلكرتوين،
وتكون هناك �شبابيك خا�شة للمحامني.
و �شمن ما مت تداوله ،ت�شهيل مراجعة املحامني يف معاملة اجلوازات مع
ال عن االتفاق على ت�شكيل جلنة م�شرتكة من نقابة املحامني
املوكلني ،ف�ش ً
و�شابط من مديرية اجلن�شية حلل امل�شاكل كافة التي قد حت�شل.
واأكد مدير الدائرة ا�شتثناء املحامني من كل مواعيد املراجعة
بالن�شبة للح�شول على اجلوازات واملعامالت كافة.

املحامي _خا�ض
تعتزم نقابة املحامني العراقيني اإ�شدار جملة
الق�شاء قريباً.
وتعد الق�شاء املجلة الر�شمية للنقابة رافد ًا
علمياً وقانونياً وثقافياً مميز ًا على م�شتوى
املخت�شة.
املوؤ�ش�شات العراقية املهنية
ّ
و�شتن�شر املجلة موادها وفقاً لالآتي:
�شروط ن�شر املقاالت والبحوث والدرا�شات
القانونية والر�شائل اجلامعية القانونية
املطلوبة للن�شر يف جملة نقابة املحامني الر�شمية
(جملة الق�شاء) كاالآتي :
اأوال � :شروط ن�شر املقاالت القانونية :
من�شدة اإلكرتونيا ،وعلى ملف على
 - 1تكون
ّ
برنامج (وورد اأوفي�ض) ،وتر�شل على اإمييل
املكتب االإعالمي mediaoffice@ :
lawyers.gov.iq
اأو جلبها على قر�ض ليزري اأو فال�ض رام،
وت�شليمها اإىل املكتب االإعالمي يف مقر النقابة .
 . 2ان يكون املو�شوع باللغة العربية ح�شراً،
واأن يكون املو�شوع قانونيا اأو له عالقة
بالقانون يف كل االحوال.
 .3اأن ال يقل حجم املقال القانوين عن ()3000
حرف اأو (�شفحة ون�شف من حجم  ،)A4وان
ال يزيد حجم املقال القانوين على ( )5000حرف
او ال يزيد على �شفحتني بحجم ( A4
)  /بخط حرف  1٦غري مثخن.

 - .4ار�شال ال�شرية ال�شخ�شية ( )CVلكاتب
املقال تت�شمن االآتي:
اأ  -ا�شمه الرباعي واللقب.
ب � -شهادته الدرا�شية و�شنة تخرجه.
ج � -شنة انتمائه لنقابة املحامني و�شالحيته
( اأ  /ب  /ج ) اإن كان الكاتب حماميا .اأما
بالن�شبة للحقوقيني (قا�ض ،معاون ق�شائي
ا�شتاذ جامعي  -اكادميي  ) ...ذكر وظيفته،
ومكان عمله و�شنة تعيينه .
د  -موؤلفاته ومن�شوراته ال�شادرة (ان وجدت).
ثانيا � :شروط ن�شر البحوث والدرا�شات
القانونية والر�شائل واالطاريح اجلامعية
القانونية:
من�شدة اإلكرتونيا ،وعلى ملف يف
 .1تكون
ّ
برنامج ( وورد اأوفي�ض ) اأو تر�شل على اإمييل
املكتب االإعالمي mediaoffice@ :
lawyers.gov.iq
اأو جلبها على قر�ض ليزري اأو فال�ض
رام ،وت�شليمها اإىل املكتب االإعالمي يف
مقر النقابة .
 -2ان يكون املو�شوع باللغة العربية
ح�شر ًا ،وان يكون املو�شوع قانوين او
له عالقة بالقانون يف كل االحوال.
 - .3ان ال يزيد حجم البحث او الدرا�شة
اأو الر�شالة او االطروحة القانونية على
( )15000حرف اأو ال يزيد.

املحامي _خا�ض
اأ�شدر نقيب املحامني العراقيني� ،شياء ال�شعدي،
الثالثاء ،اإعماماً اإىل هيئات االإنتداب يف بغداد
واملحافظات كافة ،حول التبليغات النقابية
اخلا�شة بال�شكاوى املهنية وال�شلوكية ..وجاء يف
كتاب ال�شيد النقيب
من املهام االأ�شا�شية الداخلة يف اخت�شا�شات هيئات
االنتداب يف غرف املحامني هي اجراء التبليغات
ال�شادرة من النقابة اىل املخاطب فيها من املحامني،
اإال اأن املالحظ تاأخر هيئات االنتداب بالقيام بهذا
التكليف اأو التباطوؤ والتلكوؤ يف تنفيذ هذا االجراء،
وعلى وجه اخل�شو�ض التبليغات املتعلقة
باحل�شور اأمام جلان ال�شكاوى وال�شلوك املهني
يف النقابة ،وهذا الت�شاهل وتهرب بع�ض املحامني
املطلوب تبليغهم قد اأدى اإىل تراكم اأعداد هائلة من
ال�شكاوى ،االأمر الذي اقت�شى التاأكيد على ما ياأتي:
اوال :اعتماد الغرفة امل�شجل فيها املحامي حمال
الإجراء التبليغ من قبل هيئة االنتداب.
ثانيا :على ق�شم ال�شكاوى القيام باالت�شال
الهاتفي باملحامي وتبليغه برقم ال�شكوى
وا�شم امل�شتكي وتاريخ ويوم و�شاعة النظر
فيها من جلنة ال�شكاوى او ال�شلوك املهني،

ويثبت ذلك يف اال�شبارة اخلا�شة بال�شكوى.
ثالثا :على رئي�ض كل هيئة انتداب او من يكلفه
من اأع�شاء هيئة االنتداب املبا�شرة فور ورود
ورقة التبليغ من النقابة باإجراء التبليغ بال�شرعة
املمكنة ،واأخذ توقيعه باالإم�شاء على ن�شخة
التبليغ ،ويثبت تاريخ و�شاعة التبليغ ،وبيان ذلك
من املكلف بالتبليغ ح�شب االأ�شول املقررة قانونا.
رابعا :على ق�شم ال�شكاوى وجلان ال�شلوك املهني،
بعد ت�شجيل ال�شكوى يف �شجل االأ�شا�ض ،املبا�شرة
فورا بتنظيم ورقة التبليغ وار�شالها اإىل هيئة
انتداب الغرفة امل�شجل فيها ،واالت�شال هاتفيا
باملحامي على الوجه املتقدم بالفقرة (ثانيا) من
هذا البيان ،وحتت طائلة امل�شوؤولية ،واال�شرت�شاد
باجلملة االأوىل من الفقرة ( )1من املادة (  )20من
قانون املرافعات املدنية رقم  3ل�شنة  19٦5عند
امتناع املحامي عن التبلغ واعتباره مبلغا .
اإن انفاذ القانون عند اجراء التبليغات يجب اأن
ينال االهتمام مبا يوؤمن اجراء التحقيقات ،وباجتاه
ت�شفري ال�شكاوى ،وهذا مايتطلب عدم التهاون
اأو املجاملة على ح�شاب االإ�شراع واحل�شم لهذه
ال�شكاوى ،ومعاجلة الرتاكم احلا�شل فيها التزاما
منا باأحكام القانون وقواعد ال�شلوك املهني.
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دعوى إزالة الشيوع في القانون العراقي
املحامية /جوهرة الدليمي
هي من الدعاوى التي كثريا ما تقام امام
الق�شاء والغر�ض منها انهاء حالة ال�شيوع
بني ال�شركاء ،و�شواء كان املال منقوال او
عقارا و�شواء كان م�شجال باأ�شماء ال�شركاء
او باأ�شماء مورثهم ،وان اجراءات هذه
الدعوى تكون على مرحلتني ،مرحلة
تنظرها حمكمة البداءة ب�شفتها حمكمة،
ومرحلة تنظرها وتبا�شر بها ب�شفتها
مديرية تنفيذ ،وقا�شيها ب�شفة منفذ عدل .
املرحلة االوىل
تقام دعوى ازالة �شيوع العقار او املنقول
امام املحكمة التي يتبع اليها العقار ،وان
اهم اجراء يف دعوى ازالة ال�شيوع هو
اكمال اجراءات تبليغ كل ال�شركاء �شواء
الذين ذكرهم املدعي بدعواه او الذين
تدخلهم املحكمة ا�شخا�شا ثالثة ،وذلك
الإكمال اخل�شومة يف هذه الدعوى ،ومن
ثم املبا�شرة فيها والكتابة اىل مديرية
الت�شجيل العقاري املخت�شة يف حالة كون
املراد ازالة �شيوعه (عقارا) او الكتابة اىل
مديرية املرور يف حالة كون املراد ازلة
�شيوعه (�شيارة) .اأما اإذا كان املراد ازالة
�شيوعه معمال او مكائن فيتم الكتابة اىل
مديرية التنمية ال�شناعية ودائرة الكاتب
العدل ،ويف كل احلاالت اعاله فاإن الق�شد
هو اثبات العائدية والتاأكد من ملكية
ال�شيء املراد ازالة �شيوعه ،وكذلك و�شع
ا�شارة عدم الت�شرف على قيده بغية
منع ال�شركاء من الت�شرف به (كالبيع او
الهبة او الرهن) بعد اقامة دعوى به امام
الق�شاء ،ثم تقوم املحكمة مبفاحتة دائرة

رعاية القا�شرين الإ�شعارهم بوجود دعوى
ازالة �شيوع ،وان من بني ال�شركاء قا�شر،
واال�شتماع اىل اقوالهم كاأ�شخا�ض ثالثة
ومدى موافقتهم على دعوى ازالة ال�شيوع
من عدمه ،ثم تقوم املحكمة باإجراء
الك�شف املوقعي بداللة خبري فني م�شاح
(اذا كان املراد ازالة �شيوعه عقارا)،
وذلك للتاأكد من قابلية العقار للق�شمة
بالن�شبة الأ�شغر ح�شة من عدمه ،ففي
حالة كون العقار قابال للق�شمة بالن�شبة
الأ�شغر ح�شة من ح�ش�ض ال�شركاء تكلف
املحكمة امل�شاح باإعداد مرت�شم بالقطع
التي ق�شمها موؤ�شرة باالرقام وم�شاحة
كل قطعة .اأما يف حالة عدم قابلية العقار
للق�شمة بالن�شبة الأ�شغر ح�شة فيثبت
امل�شاح ذلك مبرت�شمه ،وتزيل املحكمة
�شيوع العقار بيعا ،وبالطريقة املقررة يف
قانون التنفيذ النافذ.
واليفوتنا ان نذكر انه يف حالة كون
العقار او القطعة املراد ازالة �شيوعها
قابلة للق�شمة ،ويكون ال�شركاء (ال�شركاء
كافة) موافقني على ازالة �شيوعها ق�شمة،
وح�شب املرت�شم املعد من قبل اخلبري
الفني او اخلرباء الفنيني الثالثة او
اخلم�شة ،فاإن على املحكمة ان تفاحت
دائرة التخطيط العمراين لبيان فيما اإذا
كانت الق�شمة موافقة للت�شميم العمراين
للمدينة اذا كان العقار م�شموال بالت�شميم
العمراين ،وكذلك مفاحتة مديرية البلدية
ودائرة الت�شجيل العقاري املخت�شة
لبيان ارقام القطع املفرزة وتاأ�شريها
لدى الدائرة االخرية ،ف�شال عن اعطائها

جريمة االبتزاز
اإللكتروني
املحامية مرمي الكناين

اأرقاما وفقا ملا هو معمول به اداريا .اأما
يف حالة عدم موافقة ال�شركاء على االفراز
والتق�شيم الذي قدمه اخلرباء (عدم
تو�شل ال�شركاء اىل توزيع للقطع املفرزة
ر�شائيا) فتلجاأ املحكمة الإجراء القرعة
وبح�شور ال�شركاء او من ميثلهم بعد
تبليغهم ا�شوليا ،ومن ثم ت�شدر قرارها
يف �شوء نتيجة الق�شمة التي جتريها ،وما
يجب ذكره يف دعوى ازالة ال�شيوع هو
عدم جتاوز ما ن�شت عليه قرارت جمل�ض
قيادة الثورة املنحل ،والتحقق من
الدفوع التي ترد مبوجبها ،ومن القرارات
ذات ال�شلة باملو�شوع هي:
 .1القرار املرقم  1041ل�شنة 1982
املكمل بالقرار املرقم  1611ل�شنة 1982

والذي مبوجبه عدم اعطاء احلق للورثة
الرا�شدين ازالة �شيوع الدار املوروثة اذا
كانت م�شغولة من الزوجة.
 .2القرار املرقم  104ل�شنة 1988
والقا�شي بعدم جواز ازالة �شيوع
العقار (دار ال�شكن) امل�شغولة من قبل
القا�شرين ،وميكن اال�شارة اىل ان
اتعاب املحاماة التي حتكم بها املحكمة
تكون بن�شبة  %10من بدل املبيع ،على
ان ال تزيد على مئة وخم�شني الف دينار
ويتحملها جميع ال�شركاء.
مدة الطعن
تكون القرارت القابلة للتمييز خالل
ع�شرة ايام من �شدور القرار اأمام
حمكمة ا�شتئناف املنطقة ب�شفتها

التمييزية .اأما اذا كان غيابيا فيكون قابال
لالعرتا�ض والتمييز.
الر�شم املدفوع
ي�شتوفى ر�شم ابتدائي قدره الف دينار،
ويكمل بقية الر�شوم بعد االعالن عن بيع
العقار او ر�ش ّوه على احد املزايدين،
وت�شديد البدل على ان يكون بن�شبة %2
من البدل على ان ال يزيد على خم�شة
وع�شرين الف دينار مع مبلغ (الف دينار)
املدفوع ابتدا ًء.
مالحظة :امل�شرتي اذا كان املدعي
نف�شه يجب ان ي�شرتي العقار على
انفراد .اأما املدعى عليهم او غريهم،
فيمكن لهم �شراء العقار على ال�شيوع
النهم مل يطلبوا اإزالة �شيوع العقار.

جرائم مخلة بالشرف
املحامي /مروان الكناين
 .1اإ�شارة قانون العقوبات رقم  111ل�شنة 1969
اجلرائم العادية املادة  :21اجلرائم املخلة بال�شرف كال�شرقة
واالختال�ض والتزوير وخيانة االمانة واالحتيال والر�شوة
وهتك العر�ض.
 .2اإ�شارة قانون مكافحة االإرهاب رقم 1٣ل�شنة 200٥
املادة  :6اجلرائم يف مواد قانون مكافحة االإرهاب رقم 1٣
ل�شنة  200٥املادة  ٣\2قانون مكافحة االإرهاب ،املادة 6
قانون مكافحة االإرهاب رقم  1٣ل�شنة .200٥
تعد اجلرائم الواردة يف هذا القانون من اجلرائم العادية
املخ ّلة بال�شرف.
 .٣قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم  68ل�شنة 199٧
اوال :يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل عن ثالث �شنوات كل من
اقر�ض نقودا باأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على
احلد املقرر قانونا ،وتعد هذه اجلرمية من اجلرائم املخلة
بال�شرف.
ثانيا :تكون عقوبة اجلرمية املن�شو�ض عليها يف البند (اوال)
من هذه القرار ال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنوات اذا
ارتكب املقر�ض جرمية مماثلة خالل ثالث �شنوات من تاريخ
�شريورة احلكم االول نهائيا او يف ظروف احلرب.
ثالثا :حتكم املحكمة مب�شادرة مبلغ القر�ض والفائدة او املال
الذي حتول اليه.
رابعا :ين�ش أا يف وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية �شندوق
ي�شمى (�شندوق الفقراء) تودع فيه الن�شبة املئوية
املخ�ش�شة لل�شندوق من املال امل�شادر مبوجب احكام هذا
القرار ،وتوزع بني امل�شتحقني على وفق تعليمات ي�شدرها
وزير العمل وال�شوؤون االجتماعية.
خام�شا :تتوىل وزارة املالية توزيع الن�شب االآتية من املال
امل�شادر مبوجب احكام هذا القرار:
 -1ن�شبة ( )%40اربعني من املئة اىل �شندوق الفقراء.

 -2ن�شبة  %40اربعني من املئة اىل املقرت�ض املخرب عن فعل
الربا.
 -٣ن�شبة  %20ع�شرين من املئة اىل املخرب عن فعل الربا اذا
كان غري املقرت�ض.
�شاد�شا :لوزير املالية ،بالتن�شيق مع وزير العدل ،ا�شدار
تعليمات لت�شهيل تنفيذ احكام البند خام�شا من هذا القرار.
جرمية االقرتا�ض ..فوائد ربوية
ن�ض املادة  46٥قانون العقوبات رقم 111ل�شنة 1969
املادة 46٥
يعاقب باحلب�ض وبغرامة ال تزيد على الف دينار ،او باإحدى
هاتني العقوبتني من اقر�ض اآخر نقودا باأية طريقة بفائدة
ظاهرة او خفية تزيد على احلد االق�شى املقرر للفوائد املمكن
االتفاق عليها قانونا ..وتكون العقوبة ال�شجن املوؤقت مبا ال
يزيد على ع�شر �شنوات اذا ارتكب املقر�ض جرمية مماثلة
للجرمية االوىل خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شريورة احلكم
االول نهائيا.
 .4قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم  1٣2ل�شنة 1996
جرمية ت�شريب اأ�شئلة االمتحانات
اوال  -1-يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل عن �شنة ،كل من �شرب
او اف�شى او ذاع او تداول ب�شورة غري م�شروعة ا�شئلة
االمتحانات املدر�شية النهائية او ا�شئلة االمتحانات العامة.
 -2وتكون العقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات،
اذا كان مرتكب اجلرمية ع�شوا يف جلان االمتحانات او من
وا�شعي ا�شئلتها او مكلفا بنقلها او باحلفاظ عليها او بتهيئتها
او بتغليفها او برتجمتها.
 -٣وتكـون العقـوبة احلب�ض مـدة ال تزيد على �شنة اذا كانت
اجلرمية املن�شو�ض عليها يف الفقرتني (1و )2من هذا البند قد
ن�شاأت عن تق�شري او اهمال.
ثانيا  – 1-يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل عن �شنة وال تزيد
على ثالث �شنوات كل من �شاعد على الغ�ض يف االمتحانات

املدر�شية النهائية او االمتحانات العامة او �شهـّل القيام به.
 -2ال ت�شري احكام الفقرة ( )1من هذا البند على الطالب
الذين يرتكبون الغ�ض يف داخل القاعة االمتحانية ،وترتكب
بحقهم احكام االنظمة املدر�شية.
ثالثا  -يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات كل من
تالعب بالدفاتر او االوراق امل�شتخدمة يف االجابة على ا�شئلة
االمتحانات املدر�شية واالمتحانات العامة او بال�شجالت
املدر�شية اخلا�شة بدرجاتها ،كتبديل اغلفتها او الكتابة
فيها او �شحب اوراق منها او ا�شافة اوراق اإليها او حتريف
درجاتها او ا�شتبدالها.
رابعا  -تعد اجلرائم العمدية املن�شو�ض عليها يف هذا القرار
خملة بال�شرف.
خام�شا  -ت�شتثنى الن�شاء من اجراءات التوقيف واحلجز
خالل مدة التحقيق واملحاكمة يف الق�شايا التي يحلن بها
مبوجب هذا القرار ،وتقبل منهن الكفاالت اىل حني �شدور
قرارات ق�شائية .
 .٥قرار جمل�ض قيادة الثورة  ٣9ل�شنة 1996
 -1تعد االفعال االآتية من جرائم تخريب االقت�شاد الوطني،
ومن اجلرائم املخلة بال�شرف ،ويعاقب مرتكبها ،وكل من
�شاهم يف ارتكابها ،باالعدام او ال�شجن املوؤبد او ال�شجن
املوؤقت او احلب�ض مدة خم�ض �شنوات ،وبغرامة ال تقل عن
ع�شرة االف دينار وال تزيد على مئة الف دينار ،وللمحكمة
ان ت�شادر من اموال املحكوم عليه ما يتنا�شب مع ج�شامة
ال�شرر.
 .6جرمية اإخراج االدوية
اخراج االأدوية ب�شورة غري ر�شمية من املركز ال�شحي الذي
يعمل به املتهم لغر�ض املتاجرة جرمية حمكومة بالقرار
/1/٣9اأ ال�شادر من جمل�ض قيادة الثورة املنحل واملعدل
بالقرار  1٣٥ل�شنة .1996
 .٧قرار جمل�ض قيادة الثورة املعدل رقم 18

قرار جمل�ض قيادة الثورة ( املنحل ) رقم (  )18ل�شنة 199٣
النافذ.
احلكم بالعقوبة يف جرائم الر�شوة اأو االختال�ض او ال�شرقة
ي�شتتبعه بحكم القانون عزل املوظف من اخلدمة ،وعدم جواز
اإعادة تعيينه يف دوائر الدولة .
 .8عقوبات قوى االأمن الداخلي
العقوبات التبعية
املادة -٣8-
اوال :يطرد رجل ال�شرطة من اخلدمة بحكم القانون اذا �شـدر
بحقه حكم بات من حمكمة خمت�شة يف احدى احلاالت االآتية:ـ
اأ – اجلرائم املعاقب عليها باالعدام او ال�شجن .
ب – جرائم االرهاب واجلرائم املا�شة باأمن الدولة .
جـ – اجلرائم املخلة بال�شرف.
د ـ جرمية اللواط او املواقعة.
ثانيا :يجوز ان يطرد رجل ال�شرطة من اخلدمة اذا �شدر
بحقه حكم بات من حمكمة خمت�شة باحلب�ض مدة تزيد على
(� )2شنتني.
ثالثا :يحال املذكورون يف البند (ثانيا) من هذه املادة على
احدى حماكم قوى االمن الداخلي للنظر يف فر�ض عقوبة
الطرد اذا كان احلكم قد �شدر من حمكمة جزاء عادية.
 .9قانون العقوبات الع�شكري رقم  19ل�شنة 200٧
املادة 16
ترتتب على عقوبة الطرد االثار االآتية من دون احلاجة اىل
الن�ض عليها يف قرار احلكم :
اوال – فقدان الرتبة الع�شكرية .
ثانيا – ا�شرتداد االنواط واالو�شمة يف حالة ادانته عن جرمية
خملة بال�شرف او ما�شة باأمن الدولة الداخلي واخلارجي .
ثالثا – عدم جواز اإعادة تعيينه يف اجلي�ض
ب�شفة �شابط او نائب �شابط او �شابط �شف
او موظف او يف االجهزة االمنية االخرى.

وسائل تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية
احلقوقي /علي اال�شدي
اإن احلكم ال�شادر يف الدعاوى االإدارية ال
يثري اأية م�شاكل اإذا ما �شدر مبواجهة اأحد
اأ�شخا�ض القانون اخلا�ض ،لكون االإدارة متتلك
و�شائل وامتيازات ال�شلطة العامة ،ومن ثم
اإمكانية اإجبارهم على تنفيذ االأحكام ال�شادرة
مبواجهتهم ،اإال اأن االأمر خمتلف متاما اإذا ما
تعلق التنفيذ باجلهة االإدارية ،اإذ تثور العديد
من امل�شاكل التي تعرت�ض طريق التنفيذ ،ال�شيما
يف حال تعمدت االإدارة عدم التنفيذ ومن ثم فاإن
املطالبة باحلق ال يكون لها اأي معنى اإذا مل يكن
باالإمكان اإ�شتيفائه ،فبدون التنفيذ ال تكون هناك
جدوى لالأحكام ،ومن ثم تنعدم الثقة بالق�شاء.
واأمام هذه امل�شكلة احلقيقية التي تواجه تنفيذ
االأحكام الق�شائية ال�شادرة مبواجهة االإدارة
مع الق�شور الت�شريعي يف قانون التنفيذ العراقي
رقم  4٥ل�شنة  1980املعدل ،الذي مل يت�شمن
اإجراءات اإلزام االإدارة بتنفيذ االأحكام الق�شائية
ال�شادرة �شدها ،يف الوقت الذي يحظر يف بع�ض
الت�شريعات على القا�شي التدخل يف عمل االإدارة
اأو احللول حملها مع انعدام و�شائل التنفيذ
املبا�شر يف مواجهتها ملا تتمتع به من امتيازات
ال�شلطة العامة ،جلاأ القا�شي االإداري اإىل عدة
و�شائل يف �شبيل تنفيذ اأحكامه والتي تختلف من
نظام قانوين اإىل اآخر ،نوجزها يف االآتي:
او ًال /الغرامة التهديدية :اإن الغرامة التهديدية
تعد من الو�شائل غري التقليدية ل�شمان تنفيذ
االحكام الق�شائية والتي و�شفت بكونها عقوبة
مالية تبعية ي�شدرها القا�شي بق�شد �شمان ح�شن
تنفيذ حكمه ،وحتدد ب�شفة عامة عن كل يوم
تاأخري ،ولقد اخذ بهذه الو�شيلة امل�شرع الفرن�شي
مبوجب القانون رقم  ٥٣9ل�شنة  ،1980وكذلك
التطورات الت�شريعية التي و�شعت من نطاق

فر�شها ،بعد اأن كانت تقت�شر على جمل�ض الدولة
لتمنح �شائر جهات الق�شاء االإداري مبوجب
القوانني ال�شادرة �شنة  198٧و .199٥
اإن هذه الو�شيلة بهذا النظام املحكم تطبيقه
يف فرن�شا ال يوجد له تطبيق يف العراق وم�شر
�شوى ما نظم اأحكامه يف القانون املدين على وفق
املادة  2٥٣من القانون املدين العراقي رقم 40
ل�شنة  ،19٥1وكذلك املادة  21٣من القانون
املدين امل�شري رقم  1٣1ل�شنة  ،1948ف�شال
عن اأن املوقف الق�شائي االإداري يف كال الدولتني
مل يت�شمن اأية اإ�شارة اإىل هذه الو�شيلة الإجبار
االإدارة على التنفيذ ،ليت�شع الفارق ما بني املوقف
الت�شريعي والق�شائي يف فرن�شا عما هو موجود يف
باقي البلدان االأخرى.
ثانياً /توجيه اأوامر لالدارة ب�شرورة التنفيذ:
قد يلجاأ القا�شي االإداري ،يف �شبيل تنفيذ
حكمه �شد االإدارة ،اإىل توجيه اأوامر ب�شرورة
التنفيذ ،ويراد باالمر الق�شائي باأنه طلب موجه
من القا�شي االإداري اإىل جهة االإدارة يقت�شي
باإلزامها بالقيام بعمل اأو االمتناع عن القيام
به ،وبالرجوع اإىل موقف الت�شريعات من هذه
الو�شيلة ،فقد منح امل�شرع الفرن�شي مبوجب
القانون ال�شادر �شنة  199٥القا�شي االداري
�شلطة توجيه اأوامر لالدارة ب�شرورة التنفيذ،
بينما يف م�شر فقد خال نظامها القانوين من اأي
ن�ض قانوين يجيز اأو يحظر على القا�شي االإداري
توجيه مثل هذه االأوامر ،وكذلك يف العراق ،اإذ مل
ين�ض قانون جمل�ض الدولة على هذه الو�شيلة اإال
اأن التطبيقات الق�شائية ت�شري اإىل �شلطة القا�شي
االإداري يف توجيه اأوامر لالدارة واجبارها على
تنفيذ اأحكامها كما يف القرار ال�شادر عن حمكمة
الق�شاء االإداري يف  ،1991/11/2٣وكذلك
القرار املرقم / 16ق�شاء اإداري 200٧ /والقرار

املرقم /1٥2ق�شاء اداري ..2008 /وهذا اجتاه
حممود ،ال�شيما اأن احلكمة من توجيه هذه االأوامر
هي اإعالء لقوة ال�شيء املق�شي به ،ويتنا�شب مع
طبيعة الق�شاء االإداري االإن�شائي الذي يبتكر
احللول ويجد الو�شائل باجتهاده.
ثالثاً /احللول :كما معروف ان وظيفة الق�شاء
االإداري تقت�شر على الف�شل يف املنازعات التي
تعر�ض امامه ومن ثم من غري املمكن التدخل يف
عمل االإدارة اأو احللول حملها ،وعلى الرغم من
اأن هذه هي القاعدة اإال اأن اال�شتثناء حا�شر ،اإذ
ان فكرة حلول القا�شي االداري حمل االإدارة
ال يعني اأنه ميار�ض عمال اإداريا ،بل يظل العمل
ال�شادر عنه خمتلفا بطبيعته واآثاره عن العمل
ال�شادر عن االإدارة ،ومن ثم فاإن ا�شتخدام هذه
الو�شيلة الإجبار االإدارة على التنفيذ تكون ناجعة
وحتقق اإعالء حجية االأمر املق�شي به ،وهو ما
يتحقق عند النظر والتمعن يف املادة /٧ثانيا /
ط من قانون جمل�ض الدولة العراقي رقم  6٥ل�شنة
 19٧9املعدل الذي اأعطى ملحكمة الق�شاء االداري
�شالحية تعديل القرار االإداري ال�شادر عن جهة
االإدارة اإىل جانب االإلغاء.
رابعاً /احلجز على اأموال الدولة :من الو�شائل
التي ميكن للقا�شي االإداري يف �شبيل تنفيذ اأحكامه
الق�شائية هي احلجز على اأموال االإدارة املعنية
بالتنفيذ ،اإال اأنه قد ي�شطدم تنفيذها بحقيقة عدم
جواز احلجز على اأموال الدولة لكونها خم�ش�شة
للمنفعة العامة ،اإذ اأن احلجز عليها يخل مببداأ
�شري املرفق العام وتزعزع الثقة يف املركز املايل
للدولة ،لكون مركز دائن الدولة لي�ض كمركز
الدائن الذي يجرب مدينة مع�شرا والذي يجوز له
يف القانون اخلا�ض طلب احلجز على اأموال املدين
مبا يكفي �شداد الدين.
اأما املوقف الت�شريعي من هذه الو�شيلة ،فامل�شرع

الفرن�شي مر م�شلكه بجواز وحظر اإمكانية اللجوء
اإىل هذه الو�شيلة ،ففي الوقت الذي ف ّرق به ما بني
اأموال الدومني العام واخلا�ض ،واإمكانية احلجز
على اأموال الدومني اخلا�ض ،وحظر اإمكانية
احلجز على اأموال الدومني العام اإال اأن تطورا
ت�شريعيا مبوجب املادة  11٥من قانون التعاقدات
احلكومية الفرن�شي رقم  6ل�شنة  1994املعدل
الذي اأجاز على وفقه اإيقاع احلجز على اأموال
الدومني العام اأو اخلا�ض يف �شبيل اإطفاء الديون
املرتتبة بذمة االأ�شخا�ض ذوي العالقة ،وهو ما
مت تثبيته يف الور�شة التدريبية يف فرن�شا التي
اأقامها البنك الدويل بتاريخ  ٣اإىل  20اأكتوبر 2014
بح�شور االأ�شتاذ الدكتور Dr-ghani Al-
 saadeالذي وفر لنا هذه املعلومة القانونية
املهمة م�شكور ًا.
اأما يف م�شر ،فال جمال لتطبيق هذه الو�شيلة
جتاه االإدارة وهو ما ت�شمنه قانون االإجراءات
امل�شرية رقم  ٥8٣ل�شنة  ،19٥٥وهو ما اأكدته
املحكمة االإدارية العليا بالطعن املرقم ٥1٧9
ل�شنة  4٧ق.ع  ،2018وكذلك فتوى اجلمعية
العمومية لق�شمي الفتوة والت�شريع مبجل�ض
الدولة يف جل�شة يوم  2018 /6 /2٧والذي ق�شت
بعدم جواز اإيقاع احلجز االداري على اأموال
م�شت�شفى املوا�شاة التابعة جلامعة االإ�شكندرية
لتح�شيل دين ال�شريبة.
وكذلك �شاير امل�شرع العراقي م�شلك نظريه
امل�شري ،واجته نحو عدم جواز احلجز على
اأموال الدولة على وفق املادة  ٧1من القانون املدين
العراقي ،اإال اأن تطورا ت�شريعيا ملفتا اأجاز احلجز
على اأموال �شد اأموال البنك املركزي اأو ممتلكاته
يف اأي اجراء مت عر�شه امام املحاكم وفقا لن�ض
املادة  ٧2من قانون البنك املركزي رقم  ٥6ل�شنة
 ،2004ويوجد تطبيق ق�شائي وحيد �شادر من

قبل حمكمة ا�شتئناف بغداد /الر�شافة بالدعوى
املرقمة  /48ت /يف  2009/2/26يتعلق بحجز
اأموال عائدة الإحدى اجلهات احلكومية مذكورا
عند د .حممود خلف اجلبوري /الق�شاء االإداري
�ض .268
بيد اأن امل�شرع العراقي تدارك هذا املوقف باإلغاء
هذه املادة والن�ض على عدم جواز اإيقاع احلجز
على اأموال البنك املركزي مبقت�شى قانون التعديل
الثاين لقانون البنك املركزي العراقي بالرقم 82
ل�شنة  201٧ن�شر باجلريدة الر�شمية بالعدد
 44٧٥يف .2018/1/2
خام�شاً /امل�شاءلة ال�شخ�شية للموظف املمتنع:
اإن هذه الو�شيلة تعد من الو�شائل االأكرث ردعا
واالقدر على التخفيف من ظاهرة عدم االمتثال
الأحكام الق�شاء ،وبذلك فاإن املوظف املمتنع عن
تنفيذ االحكام الق�شائية احلائزة على حجية االأمر
املق�شي به يكون امل�شوؤول احلقيقي عن هذا اخلطاأ
الذي له عالقة مبمار�شة الوظيفة امل�شندة له ،ومن
ثم فاإن القا�شي االداري هو املخت�ض ملعرفة هذا
اخلطاأ وتقييمه من حيث تاأثريه على �شري املرفق
العام واإمكانية حما�شبته.
�شاد�شاً /الطعن باالإلغاء �شد القرارات املت�شلة
بالتنفيذ اأو عدم تنفيذ االحكام الق�شائية االإدارية:
يحق للفرد الذي �شدر احلكم ل�شاحله الطعن
باالإلغاء �شد القرارات االإدارية التي ت�شدر عن
االإدارة على حد �شواء ال�شلبية اأو غري ال�شلبية
املت�شلة بالتنفيذ اأو عدم تنفيذ االحكام ال�شادرة
من الق�شاء االإداري ،لكون عمل االإدارة هذا
يعد خمالفا للقانون وانتهاكا ملبداأ امل�شروعية،
وتعار�شا وا�شحا ملبداأ حجية االأمر املق�شي
به ،ومن ثم ميكن ل�شاحب احلق الطعن بالقرار
ال�شادر باالمتناع عن تنفيذ احلكم الق�شائي،
وكذلك التعوي�ض اإن كان له مقت�شى.

االبتزاز االإلكرتوين :هي
عملية تهديد وترهيب
لل�شحية بن�شر �شور اأو مواد
فيلمية اأو ت�شريب معلومات
�شرية تخ�ض ال�شحية ،مقابل
دفع مبالغ مالية اأو ا�شتغالل
ال�شحية للقيام باأعمال غري
م�شروعة ل�شالح املبتزين
كاالإف�شاح مبعلومات �شرية خا�شة بجهة العمل اأو غريها من
االأعمال غري القانونية ..وعادة ما يتم ت�شيد ال�شحايا عن طريق
الربيد االإلكرتوين اأو و�شائل التوا�شل االإجتماعي املختلفة كـ
الفي�ض بوك ،تويرت ،واإن�شتغرام وغريها من و�شائل التوا�شل
االإجتماعي نظ ًرا النت�شارها الوا�شع وا�شتخدامها الكبري من قبل
جميع فئات املجتمع.
وتتزايد عمليات االبتزاز االإلكرتوين يف ظل تنامي عدد م�شتخدمي
و�شائل التوا�شل االإجتماعي والت�شارع امل�شهود يف اأعداد برامج
املحادثات املختلفة.
عملية االبتزاز
غال ًبا تبداأ العملية عن طريق اإقامة عالقة �شداقة مع ال�شخ�ض
امل�شتهدف ،ثم يتم االنتقال اإىل مرحلة التوا�شل عن طريق برامج
املحادثات املرئية ( ،)Video conferencingليقوم بعد
ذلك املبتز باإ�شتدراج ال�شحية وت�شجيل املحادثة التي حتتوي
على حمتوى م�شيء وفا�شح لل�شحية ،ثم يقوم اأخريا بتهديده
وابتزازه بطلب حتويل مبالغ مالية اأو ت�شريب معلومات �شرية،
وقد ت�شل درجة االبتزاز يف بع�ض احلاالت اإىل اإ�شناد اأوامر خملة
م�شتغال بذلك ا�شت�شالم ال�شحية
بال�شرف واالأعراف والتقاليد،
ً
وجهله باالأ�شاليب املتبعة للتعامل مع مثل هذه احلاالت.
كيفية جتنب الوقوع يف فخ االبتزاز ؟
 جتنب قبول طلب ال�شداقة من قبل اأ�شخا�ض غري معروفني . عدم الرد والتجاوب على اأية حمادثة ترد من م�شدر غريمعروف.
 جتنب م�شاركة معلوماتك ال�شخ�شية حتى مع اأ�شدقائك يفف�شاء االإنرتنت (اأ�شدقاء املرا�شالت).
 ارف�ض طلبات اإقامة حمادثات الفيديو مع اأي �شخ�ض ،ما ملتكن تربطك به �شلة وثيقة.
 ال تنجذب لل�شور اجلميلة واملغرية ،وتاأكد من �شخ�شيةاملر�شل.
حال تعر�شك لعملية اإبتزاز
 عدم التوا�شل مع ال�شخ�ض املبتز ،حتى عند التعر�ضلل�شغوط ال�شديدة.
 عدم حتويل اأي مبالغ مالية. جتنب امل�شادات مع املبتز وعدم تهديده بال�شرطة ،وقمباالإبالغ عند وقوع احلادثة مبا�شرة لدى اجلهات املخت�شة.
قانون اجلرمية االإلكرتونية
نظرا لكون هذا النوع من اجلرائم حديثا -بع�ض ال�شيء-
فاإن القوانني التي تنظم التعامل معه تعد قليلة ،بل رمبا غري
موجودة يف بع�ض الدول.
اأما قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�شنة  1969فلم ي�شر
�شراحة اإىل جرائم االبتزاز االإلكرتوين ،ولكنه عالج جرمية
االبتزاز املايل يف املادة . 4٥2
املادة 4٥2
 – 1يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنني اأو
باحلب�ض من حمل اآخر بطريق التهديد على ت�شليم
نقود اأو ا�شياء اخرى غري ما ذكر يف املادة ال�شابقة.
 – 2وتكون العقوبة مدة ال تزيد على ع�شر
�شنني اذا ارتكبت اجلرمية بالقوة اأو االكراه.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
االشراف اللغوي
احمد مجيد الحسن
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي
المصورون
مصطفى احمد
صالح الربيعي
مازن سالم

دعوى المطاوعة

وقفات قانونية
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اإن دعوى املطاوعة هي الدعوى التي منح القانون
حق اإقامتها للزوج فقط التي من خاللها يطب الزوج
زوجته االنتقال من بيت اأهلها اىل بيت الزوجية
املعد م�سبقا ،وان هذا النوع من الدعاوى غالبا ما
يلجاأ اإليه االأزواج لكي يحرم الزوجة من حقوقها
يف حال ك�سب الزوج هذه الدعوى ،وامتنعت
الزوجة من االنتقال معه اىل دار الزوجية.
فاأحياناً تكون الزوجة قد كرهت معا�سرة زوجها
وال ت�ستطيع االنف�سال عنه ب�سهولة لوجود �سروط
حمددة يف قانون االأحوال ال�سخ�سية تخ�ص
التفريق الق�سائي التي يجب ان تتوفر كي ت�ستطيع
ان تنف�سل عن زوجها فترتك بيت الزوجية ..وقد
يحدث العك�ص ،ففي حاالت كثرية يكون �سبب
اقامة هذه الدعوى مت�سك الزوج بزوجته ب�سورة
كبرية ،وبعد ياأ�سه من جميع حماوالت اإعادتها اىل
دار الزوجية يقيم هذه الدعوى .
�سروط دعوى املطاوعة
اإن لدعوى املطاوعة �سروطا معينة يجب توافرها
حتى ي�ستطيع الزوج ك�سب الدعوى ،فيجب:
اوال :ان يكون بيت الزوجية مالئما حلالة الزوجني
الثقافية واالجتماعية وامل�ستوى املعي�سي .
ثانيا :ان يكون خا�ساً بالزوجني ،اي اليجوز ان
يكون هناك احد مع الزوج من االأهل واالأقارب او
مع زوجة ثانية.
ثالثا :ان يوؤثث باأثاث غري متنازع عليه ،ويكون
ملكا للزوج وال مانع من ان يكون البيت م�ستاأجرا
من قبل الزوج ،لكن يجب ان يكون عقد االيجار
با�سم الزوج ..مع مالحظة ان دعوى املطاوعة
ممكن ان ت�ستاأخر عند اقامة الزوجة دعوى تفريق
حلني البت يف دعوى التفريق.
وعلى الرغم من كل هذه ال�سروط
اخلا�سة بدعوى املطاوعة ،ففي املقابل
ال يوجد �سيء يجرب الزوجة على
االنتقال من بيت اأهلها اإىل بيت الزوج.

أسس قانونية وشرعية بشأن الميراث
 .1مرياث احلمل :اذا كانت زوجة املتويف
حامال منه فاإن حملها هذا يعد ولدا حكما،
وتوقف له ح�سة يف املرياث باعتبارة
ولدا ذكرا او ولدين احتياطا ،فاإذا كان
مع احلمل اوالد فاإن احل�سة املوقوفة
للحمل ت�ساركهم يف ال�سهام .اما اذا
الورثة االخرون غري االوالد فاإن احل�سة
املوقوفة حتجب بقية الورثة موؤقتا حتى
ت�سع حملها ،حيث يعاد احت�ساب امل�ساءلة
االرثية ،والن احلمل يعد قا�سرا وفقا
للمادة  3من قانون رعاية القا�سرين.
 .2مرياث املفقود :يعد املفقود بحكم
القا�سر على وفق املادة  3قا�سرين ،ويعد
بحكم احلي وانه يرث من الغري كما يرث
االحياء ولكن ح�سته توقف لدى القيم
ويدرج ا�سمه يف الق�سام فاإن عاد �سلمت
له امواله ،وان ثبتت وفاته حقيقة تق�سم
على الورثة من يوم وفاته التي يحكم بها

مبوجب املادة  93قا�سرين.
 .3اأما مرياث الغري من املفقود وا�ستنادا

اىل املادة  95واملادة  96قا�سرين ،فاإذا
حكم على وفاته بعد م�سي اربع �سنوات

مبادئ قضائية لمحكمة التمييز االتحادية
املحامي رزاق حمد العوادي
 .1املحكمة املخت�سة بتعديل او تبديل
املعلومات الواردة يف �سهادات الوالدة
او الوفاة هي حمكمة البداءة ولي�ص
حمكمة االحوال ال�سخ�سية ..رقم
القرار  2009\208تاريخ 9\22
\.2009
 .2اذا كان مبلغ ال�سيك عن عقد باطل

فال ينعقد وال يفيد احلكم ولي�ص للدائن
حق املطالبة بقيمتة ..رقم القرار 102
ل�سنة .2009
 .3ان طلب اعادة املحاكمة من
الطرق غري االعتيادية للطعن،
وان عدم تبلغ الطاعن باحلكم
الغيابي ال يبيح له �سلوك هذا
الطريق الن له حق االعرتا�ص..

رقم القرار  308ل�سنة .2009
 .4طلب ترجيح االحكام يقت�سر على
اخل�سوم وروؤ�ساء التنفيذ ا�ستنادا
الأحكام املادة  217من قانون املرافعات
املدنية رقم  83ل�سنة  1969املعدل .
 .5ال يجوز ابطال قيد العقار ال�ستناد
الت�سجيل اىل ق�سام �سرعي �سادر
من جهة ر�سمية ،وان اخفاء احد

الفرق بين الدعويين الجزائية والمدنية
 - 1الدعوى اجلزائية هي طلب اتخاذ االجراءات
اجلزائية بحق مرتكب اجلرمية ملحاكمته وتنفيذ
العقوبة بحقه .اأما الدعوى املدنية فهي طلب �سخ�ص
حقه من اخر امام الق�ساء.
 -2حترك الدعوى اجلزائية ب�سكوى �سفوية او
حتريرية بينما ال تقام الدعوى املدنية اإال بوا�سطة
عري�سة حتريرية هي (عري�سة الدعوى).
 -3تقدم الدعوى اجلزائية اىل قا�سي التحقيق او
املحقق او اي م�سوؤول يف مركز ال�سرطة او اي من
اع�ساء ال�سبط الق�سائي او باإخبار اىل االدعاء العام.
بينما ينح�سر حق تقدمي الدعوى املدنية بالقا�سي فقط
دون غريه.
 -4يحق ملن علم بوقوع جرمية ان يقدم اخبار ًا حترك
به الدعوى اجلزائية ،بينما ال يحق الأي �سخ�ص
مبا�سرة الدعوى املدنية اإال �ساحب احلق.
 -5ال يجوز وقف الدعوى اجلزائية او تعطيل �سريها
او التنازل عنها او عن احلكم ال�سادر فيها او وقف
تنفيذه اإال يف االحوال املبينة يف القانون ،يف حني يجوز
ابطال عري�سة الدعوى املدنية او التنازل عنها او وقف
املرافعة او انقطاعها.
 -6الدعوى اجلزائية التي ال توجد فيها احلق العام
يحكمها مبداأ التقادم ،وهو (مرور الزمان على واقعة
معينة) ،وهو م�سي املدة املقررة املانعة من �سماع
الدعوى يف جرائم املادة الثالثة اال�سولية .
 -7الدعوى اجلزائية ال تقام اإال امام املحاكم اجلزائية،
يف حني جائز اقامة الدعوى املدنية امام املحاكم املدنية
او املحاكم اجلزائية تبعا للدعوى اجلزائية.
 -8الدعوى اجلزائية تولد حقا عاما وحقا خا�ص،
العام م�سلحة املجتمع واخلا�ص املطالبة بالتعوي�ص،
بينما الدعوى املدنية الوجود للحق العام فيها ،وهي
فقط حق خا�ص املطالبة بالتعوي�ص.

على فقده ومل يتحقق وجوده ،ومل يكن
له وارث فعلى دائرة رعاية القا�سرين
ا�ستح�سال موافقة وزير العدل لت�سجيل
امل�ستقل وفقا للمادة  98قا�سرين ،وللوزير
اعادتها اىل املفقود عند ح�سوره خالل
خم�ص �سنوات من تاريخ قرار الت�سجيل
باحل�ساب.
 .4مرياث الزوجات :عند وجود الفرع
الوارث وي�سرتكن الربع او الثمن
بالت�ساوي.
 .5الو�سية الواجبة :اذا مات الولد ذكرا
كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فاإنه يعد
بحكم احلي عند وفاة اي منهما ،وينتقل
ا�ستحقاقه من االرث اىل اوالده ذكورا
كانوا ام اناثا ح�سب احكام ال�سريعة
اال�سالمية باعتبارها و�سية واجبة ال تزيد
على الثلث ،وتقدم على غريها من الو�سايا
االخرى يف اال�ستيفاء من ثلث الرتكة.

 -9احلكم ال�سادر بنتيجة الدعوى اجلزائية يقال عنه
اذا مر عليه الوقت اكت�سب درجة البتات ،يف حني يقال
عنه بالدعوى املدنية اكت�سب القرار الدرجة القطعية.
 -10نتيجة الدعوى اجلزائية �سدور حكم ،بينما
نتيجة الدعوى املدنية �سدور قرار.
 -11طرفا الدعوى اجلزائية هما امل�ستكي واملتهم،
بينما طريف الدعوى املدنية هما املدعي واملدعى عليه.
 -12اقوال املتهم يف الدعوى اجلزائية ت�سمى اعرتافا
اذا اعرتف بارتكاب اجلرمية ،يف حني يطلق على اقوال
املدعى عليه اذا اقر باحلق املدعى به ت�سمى اقرارا.
 -13اعرتاف املتهم يف الدعوى اجلزائية ي�سري بحق
بقية املتهمني وتدون اقواله ب�سفة �ساهد �سدهم ،بينما
اقرار املدعى عليه يف الدعوى املدنية يعد حجة قاطعة
وقا�سرة على املقر فقط ،وال ي�سري على من مل يقر من
باقي املدعى عليهم.
 -14ا�ستماع اقوال الغري يف الدعوى اجلزائية ي�سمى
بال�سهادة ويطلق عليهم �سهود ،بينما يف الدعوى
املدنية ت�سمى بالبينة ال�سخ�سية ،ويف بع�ص االحيان

يح�سل ان تكون هناك بينة موقعية.
 -15القانون الواجب التطبيق يف الدعوى اجلزائية
هو قانون العقوبات وقانون ا�سول املحاكمات
اجلزائية وقوانني خا�سة اخرى ،يف حني القانون
الواجب التطبيق يف الدعوى املدنية هو قانون
املرافعات املدنية وقانون االثبات والقانون املدين
وقوانني خا�سة اخرى.
 -16ت�سمى اجلل�سات يف الدعوى اجلزائية بجل�سات
املحاكمة ،ويف الدعوى املدنية بجل�سات املرافعة.
 -17يجوز انتداب املحامي من قبل املحكمة او توكيله
مبوجب وكالة يف الدعوى اجلزائية ،بينما ال انتداب
للمحامي يف الدعوى املدنية.
 -18ح�سور املحامي وجوبي يف الدعوى اجلزائية
ليدافع عن املتهم ،بينما ح�سور املحامي يف الدعوى
املدنية جوازي الأي طرف.
 -19اجراء الك�سف على حمل احلادث جمانا من
قبل املحكمة يف الدعوى اجلزائية ،بينما تتقا�سى
املحكمة اجر الك�سف يف الدعوى املدنية.

 -1القا�سي ال يقبل ال�سكوى بعد مرور ثالثة
ا�سهر يف جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات
وال�سب والتهديد واتالف االموال وانتهاك
حرمة امللك ورمي االحجار.
 - 2القا�سي ال يقبل ال�سكوى بعد مرور ثالثة
ا�سهر اذا كان امل�ستكي زوجا للجاين او احد
اوالده او اباه او امه.
 -3يف حالة التنازل عن ال�سكوى يجب ان يذكر
املتنازل عبارة (اتنازل عن احلق اجلزائي
واملدين) ملنع املحكمة املدنية من النظر
باملو�سوع.
 -4اذا رفعت �سكوى امام القا�سي فال ترتكها
بعد تقدميها ملدة ثالثة ا�سهر دون مراجعة الن
ذلك يعد متنازال عن ال�سكوى .
 -5ال ت�سمح الأي �سخ�ص من دخول دارك
او حملك الإجراء التفتي�ص او امر القب�ص
والتحري اإال بعد ان تطلع على تلك االوامر
و�سدورها من القا�سي وبح�سور املختار.
 - 6ال تكفل �سخ�سا امام الق�ساء ما مل تتاأكد
من ح�سن اخالقه و�سمعته الطيبة ب�سرط ان
تكون اجلرمية غري خطرية او يكون مبلغ
الدين ب�سيطا.
 -7اذا تورطت بكفالة �سخ�ص �سيء يحق لك
اإلغاء تلك الكفالة ب�سرط ان حت�سر املكفول
امام القا�سي او ت�سلمه اىل مركز ال�سرطة.
 -8اذا كفلت متهما او مديونا وهرب منك
�ستحال اىل قا�سي اجلنح لتح�سيل مبلغ الكفالة
منك كامال او بع�سه او تعفى منه او يق�سط
عليك ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة.
 - 9ال ت�سلم �سيارتك اىل �سخ�ص �سارب للخمر
رمبا يعمل بها حادثا او ي�سبط بها وهو
�سكران ،فتحجز ال�سيارة ملدة �سنة كاملة ،وال
ت�سلم لك اإال بعد انق�ساء املدة .

الورثة بعدم ذكر ا�سمه يف الق�سام
يتحمله الورثة انف�سهم ..تاريخ القرار
.2016\12\27
 .6من �سروط دعوى الف�سخ ان يكون
طالب الف�سخ م�ستعدا لتنفيذ التزامه،
وان يكون اخللل من الطرف االخر،
وهذا مامل يتحقق يف دعوى املدعي،
وبذا يكون طلب الف�سخ بال �سند..

تاريخ القرار . 2016\12\17
 .7الطعن بالقرار ال�سادر من حمكمة
البدءاة بتجديد القوة التنفيذية
لالحكام الباتة خا�سعا للطعن متييزا
امام حمكمة اال�ستئناف ب�سفتها
القرار
تاريخ
التمييزية..
 2014\8\11بع�سا من املبادئ
ملحكمة التمييز االحتادية.

ُ
محام
نصائح
ٍ

 - 10ال ت�سمح الأحد با�ستخدام هاتفك اجلوال
�سواء باإجراء مكاملة او ار�سال ر�سالة او
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي .
 -11اذا و�سلت اليك ر�سالة تهديد او اهانة
بوا�سطة املوبايل ال ترد مبثلها ،فذلك يوؤدي
اىل �سياع حقك بل احتفظ بها ،وقدمها للقا�سي
لتكون نتيجة ال�سكوى م�سمونة ل�ساحلك .
 - 12اذا تعر�ست حلادث اعتداء او اهانة
يف مكان عام فحاول قدر االمكان ان ال تفقد
اع�سابك وال تواجه اخلطاأ بخطاأ اخر،
واحر�ص على تثبيت �سهادة ال�سهود واقامة
�سكوى امام القا�سي ،وتاأكد �سياأتيك املعتدي
متو�سال ذليال طالبا ر�ساك .
 - 13ال تقرتب من الفتيات القا�سرات اأبدا الأن

عقوبتها �سديدة وال تقبل الكفالة .
 - 14احذر العالقات الن�سائية امل�سبوهة فقد
تقام �سدك دعوى خطف وهي جرمية خطرة
من ال�سعوبة االفالت منها ،واالدعاءات
الكاذبة كثرية يف االآونة االخرية .
 - 15جتنب العالقات الن�سائية التي قد
تعر�سك اىل اتهام بدعوى اغت�ساب وابتزاز من
املراأة امل�ستكية ،حيث تواجه عقوبة �سديدة،
ويف حال الرباءة �ستبقى يف التوقيف ملدة اكرث
من خم�سة ا�سهر حلني و�سول التقرير الطبي
من دائرة الطب العديل يف بغداد .
حمام امام مراجع بل متيز
 -16التطعن بزميل
ٍ
باأفكارك وبعلميتك ،وحقق النجاح بعملك
دون ت�سقيط االآخرين او اال�ساءة اإليهم.

بعض الخطوات في الدعاوى الشرعية
املحامي م�سطفى فاهم كزار
• عقود الزواج
 -1اجلن�سيه العراقية و�سهادة اجلن�سية العراقية
للطرفني.
 -2بطاقة ال�سكن للطرفني.
 -3تعهد خطي من اخلاطب باأنه غري متزوج.
 -4ربط الفح�ص الطبي لهما.
• حجة ال�سرورة الق�سوى
 -1احالة املخطوبة اىل اللجنة الطبية ملعرفة
لياقتها للزواج من عدمه.
 -2ربط تقرير الباحثة االجتماعية.
 -3موافقة االدعاء العام.
 -4ال�سهود.
 -5موافقة الوىل او القيمومة املوؤقتة لالم.
• حجة احلجر
 -1احالة املري�ص اىل اللجنة الطبية.
 -2موافقة القا�سرين.
 -3موافقة االدعاء العام.
 -4ال�سهود.
• الق�سام ال�سرعي
 -1طلب ق�سام �سرعي خمتوم من خمتار املنطقة
والقائم قامية.
� -2سورة قيد الت�سجيل العام ل�سنة .1957

� -3سورة قيد وفاة ا�سلية.
 -4احالة الطلب اىل دائرة ال�سريبة اذا كانت
الوفاة قبل �سنة .1994
� -5سهود عدد اثنني يح�سرون امام ال�سيد القا�سي
لالدالء ب�سهادتهما.
 -6خبري بتق�سيم املاآلة االرثية.
 -7فى حالة وجود قا�سرين توؤخذ موافقة مديرية
القا�سرين.
• حجة ت�سديق زواج خارجي
 -1طلب يقدم اىل ال�سيد القا�سي.
� -2سورة قيد الت�سجل العام للطرفني ل�سنة
.1957
 -3اذا كان الزوجان لديهما اطفال عمرهم اقل من
�سنتني ،فيحال االطفال اىل اللجنة الطبية لتقدير
اعمارهم.
� -4سهود عدد اثنني.
 -5اذا كان االطفال عمرهم اكرب من �سنتني
فيكلفون باإقامة دعوى.
• ت�سديق عقود الزواج او القرارات التي ت�سدر
من حمكمة االحوال ال�سخ�سية
 -1يقدم طلب بذلك من قبل �ساحب العقد او
الدعوى اىل القا�سي االول للمحكمة.
 -2ي�ستوفى الر�سم القانوين.

 -3يطبع بخم�ص ن�سخ ا�سلية اذا كان موجها اىل
دولة عربية او �ست ن�سخ.
 -4اذا كان موجها دولة اجنبية ا�سلية باحلا�سبة.
 -5يوقع من قبل القا�سي االول للمحكمة واملعاون
الق�سائي.
 -6يختم العقد او القرار بختم املحكمة طبق
اال�سل وم�سادقة القا�سي االول ويختم بختم
املحكمة اال�سلي.
 -7ي�سادق عليه من قبل ال�سيد رئي�ص حمكمة
اال�ستئناف.
 -8ير�سل من قبل مدير ادارة املحكمة االحتادية
بدفرت ذمة اىل جمل�ص الق�ساء االعلى وي�سادق
ويتم توقيعه من قبل معايل رئي�ص جمل�ص الق�ساء
االعلى املوقر ،بعدها يعاد اىل مدير ادارة املحكمة
االحتادية وي�سلمه االخري اىل �ساحبه ال�سرعي.
 -9بعدها تتم ترجمته عن طريق نقابة املرتجمني
قرب اجلامعة امل�ستن�سرية ،ثم يوقع وي�سادق
اخريا من قبل وزارة اخلارجية.
مالحظة :اأي �سيء مل ي�سدر من املحكمة املخت�سة
وامنا �سدر من حمكمة اجنبية ال ي�سادق اإال من
قبل املحكمة االجنبية ووزارة اخلارجية العراقية
طبقا لقانون تنفيذ االحكام االجنبية.
ثان
• حجة اذن لزواج ٍ

 -1طلب يقدم اىل ال�سيد قا�سي االحوال
ال�سخ�سية.
 -2عقد الزواج.
 -3تبليغ الزوجة االوىل فى حالة عدم ح�سورها.
 -4املقدرة املالية.
 -5مطالعة االدعاء العام.
 -6تقرير البحث االجتماعي.
� -7سهود عدد اثنني.
• حجة قيمومة لغر�ص ال�سفر واخراج جواز �سفر
 -1قرار الطالق اذا كانت مقدمة الطلب مطلقة.
 -2تبليغ والد القا�سر اذا كان جمهول االقامة او
العنوان.
 -3هوية االحوال املدنية.
 -4موافقة مديرية رعاية القا�سرين.
• قيمومة على �سجني
 -1قرار حكم مكت�سب الدرجة القطعية.
 -2موافقة القا�سرين.
 -3موافقة االدعاء العام البحث االجتماعي.
 -3ال�سهود.
• حجة الوفاة املتاأخرة
 -1طلب يقدم اىل ال�سيد قا�سي االحوال
ال�سخ�سية.
� -2سورة قيد ال�سجل العام ل�سنة  1957ملعرفة

اذا كانت موؤ�سرة من عدمه.
 -3تفاحت دائرة ال�سحة فيما اذا كانت الوفاة
موؤ�سرة من عدمه.
� -4سهود عدد اثنني.
 -5كتاب من حمكمة التحقيق.
• القيمومة للفقدان
 -1االوراق التحقيقية.
� -2سورة قيد املفقود.
 -3الن�سر يف �سحفتني حمليتني.
 -4موافقة القا�سرين.
 -5موافقة االدعاء العام.
 -6البحث االجتماعي.
 -7ال�سهود.
• حجة الوقف
� -1سورة قيد الت�سجيل العقاري م�سدقة.
 -2موافقة االوقاف.
 -3ال�سهود.
• القيمومة املوؤقتة
� -1سورة قيد وفاة االب.
 -2موافقة القا�سرين.
 -3البحث االجتماعي.
 -4راأي االدعاء العام.
 -5ال�سهود.

• اجراءات حجة الو�ساية على القا�سرين
 -1ت�سلم طالب احلجة ال�ستمارة لغر�ص التوقيع
من قبل املختار ومالأ اال�ستمارة.
 -2يزود املواطن طالب احلجة بكتاب اىل مديريتي
االحوال املدنية والقا�سرين املخت�ستني.
 -3يح�سر ال�سهود امام ال�سيد قا�سي حمكمة
االحوال ال�سخ�سية.
 -4راأي االدعاء العام.
 -5ثم يحولها ال�سيد القا�سي للر�سم والت�سجيل.
 -6مالء اال�ستمارة اخلا�سة باحلجة ثم ت�سجل
حجة الو�ساية.
 -7الق�سام ال�سرعي.
• اجراءات حجة الو�سية
 -1ت�سلم طالب احلجة ال�ستمارة بعد رفقها مع
�سورة قيد الت�سجيل العقاري.
 -2يح�سر املو�سى واملو�سى له امام ال�سيد القا�سي.
 -3تنظم حجة الو�سية بعد دفع الر�سم القانوين.
• حجة التخارج
 -1طلب حجة التخارج.
 -2الق�سام ال�سرعي.
� -3سورة قيد الت�سجيل العقاري للعقار.
� -4سهود عدد اثنني.
 -5خبري.

قرارات تمييزية
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قبول الصفح

إبطال التسجيل المكتسب الشكل النهائي

املحامي ح�سني الزبيدي
اإذا كان الن�س القانوين لي�س من دعاوى احلق
ال�سخ�سي ،فيكون قبول ال�سفح عن املحكوم
غري �سحيح وخمالفا للقانون.
 رقم القرار  / ٤٤ :ه / ،جزائية .٢٠١٨ / تاريخ القرار .٢٠١٨ / ٤ / ١ : امل�سدر :جملة الت�سريع والق�ساء /العددالثاين� / ٢٠١٨ /س ١٧٦و �س. ١٧٧
ت�سكلت حمكمة ا�ستئناف دياىل االحتادية
ب�سفتها التمييزية بتاريخ ،٢٠١٨ / ٤ / ١
واأ�سدرت باإ�سم ال�سعب القرار االآتي :
 املميز  /حمكمة جنح املقدادية. املميز �سده  /املتهم (م�.س.ك).بتاريخ  ٢٠١٧ / ٨ / ٢٨وبالدعوى املرقمة / ٦٧
ج  ٢٠١٧ /اأ�سدرت حمكمة جنح املقدادية قرارا
يق�سي بقبول ال�سفح عن املتهم (م�.س.ك)،
واإخالء �سبيله من التوقيف ،ولتقدمي الطعن
التمييزي ولورود اال�سبارة من حمكمة التمييز
االحتادية بالعدد  / ١٥٠٠٩هيئة جزائية /
 ٢٠١٧يف  ٢٠١٨ / ٣ / ٨للنظر فيها ح�سب
االخت�سا�س ،قدم ال�سيد املدعي العام مطالعته
بالعدد  ٤٦يف  ٢٠١٨ / ٣ / ١٩طلب فيها نق�س
القرار ال�سادر� ..سجل التمييز بالعدد  / ٤٤هـ/
جزائية  ٢٠١٨ /وو�سعت الهيئة اال�سبارة

مو�سع التدقيق واملداولة ،واأ�سدرت قرارها
االآتي :
القرار :
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن القرار
ال�سادر من حمكمة جنح املقدادية بتاريخ ٢٨
 ٢٠١٧ / ٨ /ق�سى بقبول ال�سفح عن املدان
(م�.س.ك) واملحكوم باحلب�س الب�سيط ملدة
�سهر واحد واإخالء �سبيله من التوقيف غري
�سحيح وخمالف للقانون كونه مدانا على وفق
اأحكام املادة ( )٤٠٢من قانون العقوبات ،والأن
املادة ( )٣٣٨االأ�سولية اأجازت املحكمة التي
اأ�سدرت احلكم اأو املحكمة التي حلت حملها اأن
تقرر قبول ال�سفح عمن �سدر عليه حكم بعقوبة

اأ�سلية مقيدة للحرية يف جرمية يجوز ال�سلح
عنها يف الدعوى التي يتوقف حتريكها على
�سكوى املجنى عليه ح�سب اأحكام املادة ()١٩٤
من القانون املذكور يف اإحدى اجلرائم الواردة
يف املادة ( / ٣اأ) منه ،وحيث اأن املادة ()٤٠٢
من قانون العقوبات لي�ست من دعاوى احلق
ال�سخ�سي ،فيكون قبول ال�سفح عن املحكوم
(م�.س.ك) غري �سحيح وخمالفا للقانون ،قرر
نق�سه واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها لتنفيذ
ماتبقى من مدة حمكوميته ،واإ�سدار اأمر
القب�س بحق املدان على وفق املادة ()٤٠٢
عقوبات ،و�سدر القرار باالتفاق يف / ١٥
رجب ١٤٣٩ /هـ  /املوافق ٢٠١٨ / ٤ / ١م.

اإن حجز العقار او منع املالك من
الت�سرف به يجب ان ي�سدر من
�سلطة ق�سائية او جهة ر�سمية
خمولة قانوناً ،وان وزارتي العدل
العامة
واال�سغال
والبلديات
المتلكان هذه ال�سالحية.
ان اإبطال الت�سجيل املكت�سب ال�سكل
النهائي ينبغي ان يكون بقرار
ق�سائي ،وان �سالحية وزير العدل
تقت�سر على ابطال الت�سجيل غري
املكت�سب ال�سكل النهائي ا�ستناد ًا
اىل حكم املادة ( )١٣٩من القانون
الت�سجيل العقاري رقم  ٤٣ل�سنة
. ١٩٧١
رقم القرار ٢٠٠٨/٧٠
تاريخ القرار ٢٠٠٨/٥/٢١
القـــرار
يطلب وزير العدل بهام�سه املوؤرخ
يف  ٢٠٠٧/١٢/١٢املثبت على كتاب
املفت�س العام يف وزارة العدل املرقم
بـ( )١٨يف  ٢٠٠٧/١١/٢٧الراأي من
جمل�س �سورى الدولة ا�ستناد ًا اىل
احكام املادة ( )٩من قانون املجل�س
رقم ( )٦٥ل�سنة  ١٩٧٩يف �ساأن ما
جاء بكتاب مكتب املفت�س العام يف

وزارة البلديات واال�سغال العامة
املرقم بـ(�س )٣٣/يف ٢٠٠٥/٢/٧
حول طلب مديرية البلديات العامة
ا�ستح�سال قرار من جمل�س الوزراء
او من وزير العدل باإلغاء متليك
القطع ال�سكنية التي مت متليكها
خالفاً للقانون مبوجب اجراءات
وزارة الدفاع امل�ستندة اىل قرار
جمل�س قيادة الثورة (املنحل) رقم
( )١١٧ل�سنة  ،٢٠٠٠وكذلك قيام
دائرة الت�سجيل العقاري بو�سع
ا�سارة احلجز على القطع املذكورة .
بينت الدائرة القانونية فـي وزارة
العدل بكتابهـا املرقم بـ( )٢٥٨يف
 ٢٠٠٧/٣/٢٩ان قرار جمل�س قيادة
الثورة (املنحل) رقم ( )١١٧ل�سنة
 ٢٠٠٠مل ين�س على �سالحية و�سع
ا�سارة عدم الت�سرف الأية جهة،
وان االمر يتطلب ان يكون يف �سوء
القواعد القانونية العامة ،وهي
قانون الت�سجيل العقاري رقم ()٤٣
ل�سنة . ١٩٧١
الت�سجيل
دائرة
وبينت
العقاري العامة بكتابها املرقم
بـ(/٣اأ )٢٧١٩/٢/يف ٢٠٠٧/٢/٢١

باأنها توؤيد راأي الدائرة القانونية
املت�سمن عدم �سالحية وزارة
البلديات واال�سغال العامة بتقييد
ملكية اال�سخا�س ،ومنع الت�سرف
بحجة وجود تزوير يف بع�س القطع،
وبالتايل تعطيل ت�سرف من كانت
ملكيته �سحيحة ا�سافة ملن كانت
ملكيته غري �سحيحة ،وتقرتح
التوفيق بني ما ذهبت اليه الدائرة
القانونية وما ذهبت اليه وزارة
البلديات واال�سغال العامة باأن تقوم
دوائر الت�سجيل العقاري بالتاأكد من
دوائر البلدية ب�سحة التخ�سي�س
من خالل القوائم املوجودة لديها
والكتب الواردة اليها من وزارة
الدفاع ،وامكانية قبول الت�سرف على
القطع التي يثبت �سحة تخ�سي�سها،
وعدم قبوله على غريها التي مل يثبت
�سحة تخ�سي�سها ،ويف �سوئه تقوم
دائرة البلدية باإقامة الدعوى الإعادة
ت�سجيل امللكية با�سمها ،وا�ساف
ممثل الدائرة املذكورة ان الت�سجيل
قد ح�سل يف �سوء اإعمام �سادر
عن جمل�س الوزراء ق�سى بتمديد
الت�سجيل ح�سب القرار املذكور.

نظام تسليم المجرمين عن طريق االتفاقات الدولية
نوع احلكم :جزائي
رقم احلكم/١١٨ :الهيئة املو�سعة اجلزائية٢٠١٩/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
اإن تبني نظام ت�سليم املجرمني عن طريق عقد االتفاقات
الدولية املقرتنة بوجود ن�سو�س قانونية ملزمة يف
قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية ،ويجوز لالدعاء العام
الطعن بقرار حمكمة اجلنايات برف�س ت�سليم املتهمني غري
احلاملني للجن�سية العراقية بكل طرق الطعن القانونية،
ومنها طلب التدخل التمييزي ا�ستنادا لن�س املادة /٥
عا�سرا من قانون االدعاء العام.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�سعة اجلزائية
ملحكمة التمييز االحتادية لطلب التدخل التمييزي املقدم
من ال�سيد رئي�س االدعاء العام ،وجد باأن املتهم (م .ع .ح.
ر.م .ق) وهو اإيراين اجلن�سية قد دخل االرا�سي العراقية
بتاريخ  ٢٠١٨/٢/٢٦وذلك لغر�س زيارة العتبات
املقد�سة يف العراق ..ويوم املغادرة يف  ٢٠١٨/٣/٢٨اإىل
تركيا ومن ثم املانيا كون عمله هناك ،مت ا�ستيقافه من
قبل رجال االمن يف مطار بغداد الدويل وكان يحمل جواز
�سفر اإيرانيا الأنه مطلوب لل�سلطات الق�سائية يف جمهورية
اإيران االإ�سالمية ،وذلك ل�سدور حكم ق�سائي �سده عن
جرمية احتيال على امل�ستكي (م .ع� .س) مببلغ مقداره
( )١٢٦،٠٠٠،٠٠٠ريال اإيراين ،ولتنفيذ هذا احلكم فقد
�سدر بحقه اأمر قب�س ،وذلك ح�سب الن�سرة الدولية

احلمراء ال�سادرة من املنظمة الدولية لالنرتبول املرقمة
( A- )٢٥٣٢٧/١٤٢٠١٠يف  ٢٠١٠/١٢/٩لكونه اإيراين
اجلن�سية ،ويحمل جواز ال�سفر املرقم ..٩٦٢٩٤٧٥٣Z
وقد مت تنظيم ملف ا�سرتداده من قبل ال�سلطات االإيرانية
عرب القنوات الدبلوما�سية املتبعة من خالل منظومة (/٧ء
ح ،)١-وقد مت تدوين اأقوال املمثل القانوين لل�سفارة
االإيرانية يف جمهورية العراق والذي اأكد اأن املتهم اأعاله
مطلوب للق�ساء االإيراين عن ق�سية احتيال ،وهناك ن�سرة
دولية حمراء بذلك وقد �سدر حكم بال�سجن �سد املتهم
اأعاله ..وقد لوحظ ربط احلكم ال�سادر من ال�سلطات
الق�سائية يف جمهورية اإيران اال�سالمية والذي مبوجبه مت
احلكم على املتهم بال�سجن ملدة �سبع �سنوات عن جرمية
احتيال �سد امل�ستكي والكتمال ملف اال�سرتداد ،فقد
قررت رئا�سة االدعاء العام �سعبة اال�سرتداد ومبوجب
كتابها املرقم  ٧٨٩٦٦يف  ٢٠١٨/٥/٩اإىل حمكمة جنايات
الر�سافة للنظر يف ت�سليم املوماأ اإليه اإىل ال�سلطات الق�سائية
االإيرانية كونه حمكوما عن جرمية احتيال ..وقد قررت
املحكمة اجلنائية املركزية /الهيئة الثانية مبوجب قرارها
املوؤرخ  ٢٠١٨/٥/٣٠رف�س ت�سليم املواطن االإيراين
(م .ع .ح .ر) واالإفراج عنه ،وذلك لعدم وجود اتفاقية
لت�سليم املجرمني بني جمهورية العراق وجمهورية اإيران
االإ�سالمية ..وترى اكرثية هذه الهيئة ان هناك اتفاقية قد
عقدت بني جمهورية العراق وجمهورية ايران االإ�سالمية
لت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم وامل�سادقة عليها بالقانون
رقم  ٩٠ل�سنة  ،٢٠١٢والأن �سروط ت�سليم املحكوم (م .ع.

ح) وهو اإيراين اجلن�سية اىل دولته متوافرة من الناحية
القانونية وفقاً ملا تطلبته املواد من ( )٣٦٧-٣٥٧من
قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الأن ال�سخ�س املطلوب
ت�سليمه لل�سلطات الق�سائية يف ايران قد ارتكب جرمية
داخل االأرا�سي االيرانية وهي جرمية احتيال ،وهذه
اجلرمية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي باحلب�س
ملدة اكرث من �سنتني ،وجرمية االحتيال لي�ست من اجلرائم
الع�سكرية او ال�سيا�سية التي يحظر فيها الت�سليم ..والن
فل�سفة ت�سليم املطلوبني للق�ساء وعقد االتفاقات الثنائية

تمييز بسبب عيوب «شكلية»
ا�سدرت حمكمة بداءة كربالء حكماً بالدعوى
املرقمة ( ).....ق�سى باإزالة �سيوع العقار املرقم
( ،)...ولعدم قناعة املدعى عليه ،فقد طعن
فيه متييزاً ،واأ�سدرت حمكمة اإ�ستئناف كربالء
ب�سفتها التمييزية القرار التايل بالعدد /١٨٧
ازالة �سيوع  ٢٠٠٩/يف .١٧/٨/٢٠٠٩
القرار:
لدى التدقيق واملداولة وجد اإن الطعن التمييزي
قد �سابه عيب باأ�سوله ( �سكله ) لال�سباب التالية:
او ً
ال  :ان احلكم املميز قد �سدر بحق الطاعن
غيابياً وكان عليه الطعن باحلكم اإعرتا�ساً واإبداء
دفوعه يف تلك املرحلة وله احلق فيما بعد  -اإن
خ�سر الدعوى -الطعن متييز ًا بهذا القرار ،يف حني
اإنه مل ي�سلك الطريق امل�سار اليه وطعن باحلكم

متييز ًا مبا�سرةً  ،ومبا اإن الثابت قانوناً عدم جواز
اإيراد دفوع جديدة اأمام حمكمة التمييز با�ستثناء
الدفع باخل�سومة واالخت�سا�س ،و�سبق احلكم
بالدعوى ( ماده ٢٠٩/٣/مرافعات) ،لذا فقد
�ساب الطعن عيباً باأ�سوله ..ثانياً :اإن الطاعن
اأورد دفوعاً ال تخ�سه ،واإمنا تخ�س اخرين يف
حني اإن الثابت قانوناً اليقبل طعن بغري م�سلحةٍ
للطاعن ولي�س للخ�سم اأن يتم�سك مبا لغريه من
دفوع واإن التم�سك بدفوع الحتقق �سوى م�سلحة
نظرية للطاعن عدم �سالحيتها �سبباً للطعن..
ثالثاً :اإن الثابت قانوناً وجوب اإ�ستمال الطعن
على جميع اأ�سماء اخل�سوم ،واإن اإغفال ق�سم
منهم بطالن (مادة  ٢٠٥/٢/مرافعات) ،لذا
�سكال.
قرر رد الالئحة التمييزية
ً

غصب أثاث زوجية
ادعت املدعية لدى حمكمة االحوال ال�سخ�سية يف
الديوانية باأن املدعى عليه والد زوجها قد غ�سب
االثاث الزوجية ،وطلبت اإلزامه باإعادتها عينا،
وان تعذر اإلزامه بقيمتها ،وقد ا�سدرت حمكمة
االحوال ال�سخ�سية يف الديوانية حكما ق�سى
باإلزام املدعى عليه بت�سليم االثاث املدرجة يف
قرار احلكم اىل املدعية عينا ،وان تعذر ت�سليمها
اإلزامه بقيمتها ،ولعدم قناعة املدعى عليه بالقرار
هذا فقد طعن فيه متييزا بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٢
 ،وا�سدرت حمكمة التمييز قرارا بعدد /٣٠٢
�سخ�سية ثانية ٢٠٠٤/يف . ٢٠٠٤/٧/١٩
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي
واقع �سمن املدة القانونية ،قرر قبوله �سكال،
ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه
غري �سحيح وخمالف للقانون ،ذلك ان الهيئة

العامة ملحكمة التمييز قد ا�ستقر راأيها مبوجب
القرار املرقم /٥٥هيئة عامة  ٢٠٠٣/واملوؤرخ
يف  ، ٢٠٠٣/١٢/١٦على ان حمكمة االحوال
ال�سخ�سية وحمكمة املواد ال�سخ�سية تخت�س
بنظر الدعوى املتعلقة باأثاث بيت الزوجية،
ومنها امل�ساغ الذهبي التي تقام من قبل احد
الزوجني على الزوج االخر بالذات ابتدا ًء ،ومن
يدخل فيها من اال�سخا�س الثالثة ،اما غري ذلك
من الدعاوى التي تتعلق باالثاث الزوجية التي
مل ت�سم ابتدا ًء بني الزوجني بالذات ،فتخت�س
بنظرها حمكمة البداءة ا�ستنادا اىل اخت�سا�سها
املن�سو�س عليه يف املواد  ٣٠و ٣٢و ٣٣من
قانون املرافعات املدنية ،فكان على حمكمة
االحوال ال�سخ�سية احالة الدعوى على حمكمة
البداءة ح�سب االخت�سا�س ،لذا قرر نق�سه،
واعادة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم.

بني الدول هي من م�ساديق التعاون الدويل يف مكافحة
اجلرمية واحلد من انت�سارها وعدم اعطاء الفر�سة
للمجرمني بارتكاب جرائمهم واالإفالت من العقاب ب�سبب
�سهولة االنتقال من دولة اىل اخرى يف الوقت احلا�سر
نتيجة التقدم غري امل�سبوق يف جمال النقل واملوا�سالت
وبكل الو�سائل اجلوية والبحرية والربية والتي ت�ستغل
من املجرم للهروب ب�سرعة من وجه العدالة ،لذا فاإن تبني
نظام ت�سليم املجرمني عن طريق عقد االتفاقيات الدولية
واملقرتنة بوجود ن�سو�س قانونية ملزمة يف القانون اأ�سول

املحاكمات اجلزائية يوؤدي اىل حتقيق العدالة ،وذلك عن
طريق القاء القب�س على املجرمني الفارين يف دول اأخرى
بغية تنفيذ العقوبة بحقهم او حماكمتهم هذا من جانب،
ومن جانب اآخر فاأن قرار حمكمة اجلنايات ال�سادر
برف�س ت�سليم املتهم االيراين اجلن�سية من القرارات التي
يجوز لالدعاء العام الطعن بها بكل طرق الطعن القانونية
ومنها طلب التدخل التمييزي وذلك ا�ستناد ًا ل�سراحة ن�س
املادة (/٥عا�سر ًا) من قانون االدعاء العام رقم  ٤٩ل�سنة
 ٢٠١٧واملادة ( )١١من القانون نف�سه ،وال ميكن تقيد حق
االدعاء العام بالطعن بحكم املادة (/٣٦١هـ) من قانون
ا�سول املحاكمات اجلزائية والتي ن�ست (ال يجوز الطعن
متييز ًا يف قرار املحكمة بقبول طلب الت�سليم اأو رده) الأن
نطاق تطبيق هذه الفقرة ي�سمل ذوي العالقة يف طلب
الت�سليم ،اأي املطلوب ت�سليمه واجلهة طالبة الت�سليم ،وال
ين�سرف حكم الن�س اأعاله على حق االدعاء العام ودوره
يف الطعن باالحكام والقرارات التي ت�سدرها املحاكم،
ومنها قرار ت�سليم املجرم اأو رف�س ذلك ،والأن قرار حمكمة
اجلنايات املطلوب التدخل متييز ًا به قد �سدر خالف ما
�سلف ذكره وبيانه مما ي�ستوجب واحلالة هذه التدخل
به متييز ًا ..وتاأ�سي�ساً على ما تقدم قررت املحكمة التدخل
متييز ًا بقرار املحكمة اجلنائية املركزية /الهيئة الثانية
ال�سادر بالعدد /٢ج ٢٠١٧/٢يف  ،٢٠١٨/٥/٣٠ونق�سه
واإعادة اال�سبارة اإىل املحكمة املذكورة اأعاله التباع ذلك
وفقاً للمنوال املتقدم �سرحه ،و�سدر القرار باالأكرثية يف
/٢٠رجب١٤٤٠/هـ املوافــق ٢٠١٩/٣/٢٧م.

تطبيقات قضائية
قرار جمل�س قيادة الثورة
رقم  ٢٣٤ل�سنة ٢٠٠١
اوال  -:يعاقب باالإعدام كل من:
١ـ يرتكب جرمية اللواط بذكر او انثى ،او يعتدي على عر�س
�سخ�س ذكر او انثى بدون ر�ساه او ر�ساها ،وحتت التهديد
بال�سالح او با�ستخدام القوة ب�سكل يخ�سى معه على حياة املجنى
عليه او املجنى عليها.
 ٢ـ يزين باإحدى حمارمه ،وكان وقت ارتكابه اجلرمية قد اكمل
الثامنة ع�سرة من عمره.
 ٣ـ يثبت تعاطيها البغاء.
 ٤ـ يثبت ارتكابه جرمية ال�سم�سرة رج ًال كان ام امراأة ،ويعاقب
بالعقوبة نف�سها من ي�ساركه يف اجلرمية.
 ٥ـ ي�ستغل او يدير حم ًال عاماً او اي حمل اخر ي�سمح بدخول
اجلمهور فيه ا�ستخدام ا�سخا�س ميار�سون البغاء لغر�س
ا�ستغاللهم يف الت�سويق ملحله.
 ٦ـ ميلك او يدير منز ًال او غرفاً او فندقاً ي�سمح للغري بتعاطي
البغاء فيه او ي�سهل ذلك او ي�ساعد عليه.
ثانيا  -:ي�سادر املال املتخذ الأغرا�س ال�سم�سرة منقو ًال كان ام
عقار ًا اململوك الأي من اال�سخا�س املذكورين يف الفقرات ()٤
و( )٥و( )٦من البند (او ًال) من هذا القرار.
تطبيقات ق�سائية
نوع احلكم :جزائي
رقم احلكم /١٩٢ :االدلة٢٠١٢/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
االدلة اذا ما �ساورها ال�سك فال ميكن االطمئنان اإليها وال ت�سلح
لتاأ�سي�س حكم قانوين �سليم يف جرمية خطرية ،وي�سبح القرار
التميزي قاب ًال للت�سحيح .
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�سعة اجلزائية يف
حمكمة التمييز االحتادية ،وجد ان حمكمة جنايات �سالح الدين
ق�ست بتاريخ  ٢٠١١/٨/٢٥وبالدعوة املرقمة /٥٨٤ج٢٠١١/
بتجرمي املتهمة (و ج م) على وفق احكام املادة الثالثة من
قانون البغاء رقم  ٨ل�سنة  ، ١٩٨٨وبداللة املواد ٤٧،٤٨،٤٩

عقوبات املعدل وقرار جمل�س قيادة الثورة املنحل ( رقم ٢٣٤
يف  ٢٠٠١/١٠/٣٠وامر جمل�س الوزراء رقم  ٣ل�سنة )٢٠٠٤
وذلك عن جرمية تعاطيها ال�سم�سرة وحكمت عليها بال�سجن
املوؤبد ا�ستدال ًال باملادة  ١/١٣٢عقوبات ..قررت حمكمة التمييز
االحتادية بتاريخ  ٢٠١١/١٢/٢٨وبالعدد / ١٢٨٢٦الهياأة
اجلزائية الثانية  ٢٠١١/ت�سديق كل القرارات ال�سادرة يف
الدعوى تعدي ًال بحذف اال�ستناد باملادة  ٣من قانون البغاء..
قدم ال�سيد نائب رئي�س االدعاء العام طلباً بتاريخ ٢٠١٢/٣/١١
وبعدد /٨٤٧٦ج ٢٠١١/بت�سحيح القرار التمييزي امل�سار
اليه ..ولدى عطف النظر على وقائع الدعوى وجد انه بتاريخ
 ٢٠١١/٥/٧ويف حمافظة �سالح الدين خلف فوج الطوارئ االول
على �سفاف نهر دجلة األقت مفارز الفوج املذكور القب�س على
املتهمني املفرقة ق�سيتهم كل من (ا ح م ) و(�س �س ك) و(م ف ع
) و(ع ف ز ) ،حيث اعرتف كل من (�س �س ) و(ع ف ) مبمار�سة
اجلن�س ،وعند تدوين اقوال املتهمة ( ع ف ) ب�سفة �ساهدة افادت
انه بتاريخ  ٢٠١١/٥/٦ح�سرت من بغداد اىل دار املتهمة بهذه
الق�سية (و ف ج) كونها من اقاربها ومل جتدها يف دارها ،حيث
تبني انها ذهبت اىل كركوك لغر�س العالج ،وكذلك جاءت اقوال
املتهمني االخرين واكدوا يف اقوالهم اأن املتهمة (و ج م) مل تكن
موجودة يف الدار بتاريخ احلادث .اأما املتهمة فقد انكرت حتقيقا

وحماكمة تعاطيها لل�سم�سرة وبينت باأقوالها باأنها من الغجر
وتقوم باإحياء احلفالت واملنا�سبات مقابل مبالغ مالية ،وانها
بتاريخ  ٢٠١١/٥/٦مل تكن موجودة يف الدار وذهبت للعالج
يف كركوك كونها تعاين من امرا�س ال�سكر وال�سغط و�سوفان
الفقرات ،ومل تقم بت�سلم مبالغ نقدية او مالية من املتهمني،
وبالتايل ت�سبح االدلة بال�سكل املذكور ازاء انكار املتهمة يف كل
مراحل التحقيق االبتدائي والق�سائي وامام املحكمة ال ميكن
االطمئنان اإليها وال ت�سلح لتاأ�سي�س حكم �سليم يف جرمية خطرية
وغري كافية وغري مقنعة للتجرمي وي�ساورها ال�سك ،لذا جتد
الهياأة املو�سعة اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية باأن طلب
م�ستوف
الت�سحيح املقدم من ال�سيد نائب رئي�س االدعاء العام
ٍ
ل�سروطه القانونية ،قرر قبوله ك ًال وت�سحيح القرار التمييزي
ال�سادر بتاريخ  ٢٠١١/١٢/٢٨بالعدد /١٢٨٢٦الهيئة اجلزائية
الثانية ٢٠١١ /ونق�س كل القرارات ال�سادرة من حمكمة جنايات
�سالح الدين بتاريخ  ٢٠١١/٨/٢٥بالدعوى املرقمة /٥٨٤ج/
 ، ٢٠١١واإلغاء التهمة واالفراج عن املتهمة واخالء �سبيلها من
ال�سجن حاال ما مل يكن هناك مانع قانوين يحول دون ذلك ،وا�سعار
ادارة �سجنها بذلك ،و�سدر القرار باالتفاق ا�ستناد ًا الأحكام
املواد /٢٥٩اأ٦-و٢٦٦و/٢٦٨ب من قانون ا�سول املحاكمات
اجلزائية يف /٢ذي القعدة ١٣٣٣/هـ املوافق  ٢٠١٢/٩/١٨م.
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ازدياد حاالت االعتداء على األطباء في ظل تفشي جائحة "كورونا"
حماية الأطباء كافية وحتقق الردع مع ما
تن�س عليه العقوبة والتي واكبت مع ما
�صدره جمل�س الق�صاء الأعلى من تعميم بهذا
اخل�صو�س".
ويرى القا�صي اأن "من اأهم اأ�صباب التي

اإينا�س جبار
اأكد جمل�س الق�صاء الأعلى ،من خالل
اإعمامه خالل ال�صهر املن�صرم ،على حماية
الكوادر الطبية وال�صحية من العتداءات
التي تطولهم ،ل�صيما يف املدة الأخرية التي
�صهدت العديد من حوادث العتداء وال�صرب
لالأطباء والعاملني يف القطاع ال�صحي من
قبل ذوي املر�صى وامل�صابني ،وحتميلهم
م�صوؤولية تدهور و�صع املري�س ال�صحي،
م�صددا على العقوبات التي فر�صها امل�صرع
العراقي ملكافحة هذه الظاهرة.
ويقول قا�صي حمكمة حتقيق الر�صافة ،علي
كمال :اإن "امل�صرع العراقي اأوىل من خالل
ن�صو�س قانون العقوبات اهتماما مبوظفي
الدولة ملا تقدمه هذه الفئات من خدمة لأفراد
املجتمع ،اإ�صافة اإىل احرتام املوظفني كونهم
جزءا من هيبة و�صيادة الدولة ،ومل�صاعدتهم
على اأداء اأعمالهم ب�صورة �صليمة".
وي�صيف القا�صي اأن "املواد العقابية الواردة
يف القانون العراقي  229و 230تناولت
العتداءات احلا�صلة على كل موظفي
الدولة ،واملادة  331من القانون نظمت
قوانني خا�صة بالعتداءات التي تطول فئات
معينة من موظفي الدولة واأولتهم حماية
خا�صة ،واأبرزها قانون حماية الأطباء رقم

تدفع املتهمني باجتاه العتداء على الأطباء
هي قلة الوعي وعدم الدراية باأهمية ودور
هذه الفئة املهمة من فئات املجتمع ،والدليل
الأبرز على دورهم وجمهودهم هو ما قدمته
الكوادر الطبية خالل ت�صديهم جلائحة

 26ل�صنة ."2013
وي�صري القا�صي اإىل اأن "حق ال�صكوى مكفول
قانونا ود�صتورا ،وان العتداءات التي تقع
على الأطباء نظم اأحكامها قانون اأ�صول
املحاكمات اجلزائية".
وي�صيف كمال ان "حالت العتداء على
الكوادر الطبية تفاقمت يف املدة الأخرية من
خالل ما ن�صاهده يف و�صائل الإعالم وكمية
الق�صايا املنظورة اأمام املحاكم".
وعن كفاية القوانني والت�صريعات من عدمها،
يلفت القا�صي اىل ان "العقوبات الواردة
�صواء يف قانون العقوبات العراقي اأو قانون

كورونا بكل طاقاتهم واإمكانياتهم".
ويقرتح القا�صي على و�صائل الإعالم "توعية
املجتمع باأهمية دور الأطباء وت�صحياتهم من
خالل عملهم ،ولعتبارهم خط ال�صد الأول،
ووجوب التثقيف بقانون حماية الأطباء".
من جانبها ،تتفق القا�صية� ،صيماء نعيم
هوين ،مع زميلها ،وتقول يف حديث اإىل
"الق�صاء"" :لكون مهنة الطب من املهن
ال�صامية ،وللدور املهم للطبيب يف اإنقاذ
اأرواح الب�صر وتخفيف الآلم البدنية
والنف�صية للمر�صى ،ولتعر�س اأطباء العراق
اإىل العنف با�صتمرار ،مما دفع الكثري منهم
اإىل الهجرة اإىل خارج العراق رغم احلاجة
اىل خدماتهم واخت�صا�صهم ،ما دفع امل�صرع
العراقي ل�صن قانون حماية الأطباء رقم 26
ل�صنة  ،2013حيث اأكدت املادة اأول منه
على حماية الأطباء من العتداء واملطالبات
واملالحقات الع�صائرية ،وابتزازهم من نتائج
اأعمالهم الطبية".
ولففت هوين اإىل اأن "املادة خام�صا من
القانون حددت عقوبة كل من يدعي مطالبة
ع�صائرية او غري قانونية �صد نتائج اأعمال
طبيب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالث �صنوات،
وبغرامة ل تقل عن ع�صرة ماليني دينار،
واعتبار كل من تعدى على طبيب اأثناء
ممار�صة مهنته اأو تاأدية واجبه بالعقوبة

املقرة بقانون العقوبات العراقي ،وهي
العتداء على موظف".
وعرجت القا�صية على املادة الثالثة من
القانون باأنه "ن�س على عدم جواز اإلقاء
القب�س اأو توقيف الطبيب املقدمة �صده
�صكوى لأ�صباب مهنية طبية ،اإل بعد
اإجراء حتقيق مهني من قبل جلنة وزارية
خمت�صة".
وعن اآلية تقدمي ال�صكوى للكوادر الطبية،
تو�صح القا�صية اأن "مراكز ال�صرطة تتلقى
ال�صكاوى التي ت�صجل من قبل الأطباء
والكوادر الطبية ،ويتم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب
او اأي من الكوادر الطبية ،وتتم اإحالته اإىل
املحكمة املخت�صة باعتبار احلالة اعتداء
على موظف اأثناء الواجب ،وحتى يف حال
تنازل الطبيب اأو اأي منت�صب يف وزارة
ال�صحة عن اجلرائم التي يتعر�س لها اإثناء
تاأدية وظائفهم او ب�صببها".
وتلفت اإىل ان "حالت العتداء على الأطباء
زادت خالل جائحة كورونا رغم الدور املهم
الذي يوؤدونه" .م�صرية اإىل اأن "العقوبة
جزائية مع تعوي�س مدين ،ففي حالة تنازل
الطبيب امل�صتكي عن حقه املدين ،فال يرتتب
عليه غلق ال�صكوى ،وتعد من جرائم احلق
العام ،وتتم اإحالة مرتكبيها على املحكمة".

التنظيم القانوني لحيازة السالح
�صياء ها�صم ح�صني
كثرية هي الظواهر ال�صلبية املنت�صرة يف جمتمعنا،
والتي ا�صبح بع�صها ميثل عرفاً �صائد ًا لدى فئات
معينة من ال�صعب ،ومن بني تلك الظواهر تعد
حيازة ال�صالح غري املرخ�س هي ال�صد خطورة على
حياة املواطنني والكرث فتكاً بالبرياء ،وقد حر�س
امل�صرع العراقي منذ بداية ن�صوء الدولة احلديثة
على �صن قوانني تنظم عملية حيازة ال�صالح والفئات
امل�صموح لها بذلك ،والطرق القانونية للح�صول على
الرتخي�س بحمله وغريها من املتعلقات ،فمع بداية
القرن الع�صرين والتطورات احلا�صلة على كل
ال�صعدة وت�صاعد الخطار �صد املجتمع� ،صدر
اول قانون عراقي خا�س بال�صالح وتبعاته ،وهو من
القوانني الوىل على �صعيد املنطقة العربية وال�صرق
الو�صط ،وهو القانون ذو العدد  47ل�صنة 1932
ال لنظام ال�صلحة لعام 1919
والذي جاء تعدي ً
والذي �صرى منذ تاريخ  1932/ 3/ 26وا�صتمرت
التعديالت ح�صب متطلبات كل مرحلة واحلاجة
املا�صة لقانون يراعي التطورات احلياتية و�صو ً
ل
اىل قانون ال�صلحة النافذ ذي العدد  51ل�صنة 2018
واملن�صور يف �صحيفة الوقائع العراقية بتاريخ 20
 2017/ 3/والذي مبوجبه مت اإلغاء القانون املرقم
 13ل�صنة  ..1992وبنظرة �صريعة على تلك القوانني
جند ان العامل امل�صرتك فيها هو ت�صنيف ال�صلحة
اىل عدة انواع ح�صب طبيعة ا�صتعمالها والعتاد
امل�صتخدم فيها ،فمنها ال�صلحة النارية واملتمثلة
بامل�صد�صات والبنادق الآلية وبنادق ال�صيد،
وال�صلحة احلربية واملتمثلة باملدافع والهاونات
والدبابات ،وغريها من ال�صلحة امل�صتخدمة من قبل
القوات امل�صلحة ،كما توجد انواع اخرى قد تكون
مبثابة �صالح من حيث ال�صكل واملظهر اإل ان القانون
ل يحا�صب على حيازتها مثل امل�صد�صات امل�صتخدمة
يف بدء امل�صابقات الريا�صية وال�صلحة الرمزية
والتذكارية وا�صلحة الزينة.

اإن وجود ال�صالح بيد الفراد بعيد ًا عن �صلطة الدولة
ي�صكل خطرا حمدقا وتهديدا ل�صالمة املواطنني،
خ�صو�صاً ان �صخ�صية الفرد العراقي معروف عنها
بال�صد الع�صبي ،وهذه احلالة النف�صية واملزاجية
ال�صيئة توؤدي اىل فقدان الرتكيز والدراك لالفعال
والت�صرفات ،فنجد ان الكثري من ال�صخا�س يلجاأون
اىل ال�صالح عند ح�صول اي نزاع مع الخرين ،ويكون
المر ا�صد خطورة حني يتحول النزاع ال�صخ�صي اىل
�صراع جماعي ،وهذا ما نالحظ حدوثه بكرثة يف
الونة الخرية ،خ�صو�صاً يف املناطق ذات الطابع
الع�صائري ،كما لوحظ ان نوعية الت�صليح لدى تلك
العنا�صر ل يقت�صر على ال�صلحة اخلفيفة فقط،
وامنا يتعداه اىل ال�صلحة املتو�صطة وحتى الثقيلة،
المر الذي يرتك عالمة ا�صتفهام حول م�صدر تلك
ال�صلحة وطرق احل�صول عليها ،وهو ما ي�صكل
جناية بحد ذاتها ت�صل عقوبتها اىل العدام او
ال باأحكام الفقرتني او ً
ل وثانياً من
ال�صجن املوؤبد عم ً
املادة  24من قانون ال�صلحة النافذ.
اأما اجلنحة الكرث انت�صار ًا والتي ل يكاد يخلو
بيت يف الوقت احلا�صر منها ،فهي حيازة ال�صلحة
اخلفيفة كامل�صد�صات مبختلف انواعها والبنادق
الآلية وبنادق ال�صيد التي يعتقد الكثري من النا�س
ان حيازتها ل يحتاج ملوافقات ر�صمية اإل ان
الواقع اأن القانون يحا�صب على ا�صتعمالها وحملها
وحيازتها مع النواع امل�صار اليها اآنفاً بدون رخ�صة
من اجلهات املخت�صة باحلب�س الب�صيط ملدة ل تزيد
عن �صنة او بغرامة ل تقل عن خم�صمائة الف دينار
ول تزيد عن مليون دينار ا�صتناد ًا لأحكام الفقرة
ثالثاً من املادة  24من قانون ال�صلحة رقم  51ل�صنة
.2017
ومن اجلدير بالذكر ان الفي�صل يف حتديد نوع
ال�صالح امل�صبوط والتي حتدد املحكمة العقوبة
املنا�صبة من خالله هو تقرير مديرية الدلة اجلنائية
ق�صم ال�صلحة اجلرمية والفحو�صات املتنوعة
التابع لوزارة الداخلية ،حيث ير�صل ال�صالح بقرار

من قا�صي التحقيق لإجراء الفح�س الفني وبيان
�صالحية ال�صالح لال�صتعمال من عدمه ،كما حددت
الفقرة الرابعة من املادة نف�صها امل�صار اليها اآنفاً
عقوبة احلب�س مدة ل تزيد عن ثالث �صنوات ول تقل
عن �صنة او بغرامة ل تقل عن مليون دينار ول تزيد
عن خم�صة ماليني دينار لكل من كان جمازا بحمل
�صالح وا�صتخدمه بتظاهرة او جتمع �صد احلكومة.
كما توجد ن�صو�س ت�صريعية اخرى حتد من هذه
الظاهرة ،فقد جاء يف املادة /9اولً/ب من الد�صتور
العراقي النافذ لعام  2005حظر تك ّون امليلي�صيات
امل�صلحة خارج نطاق القوات امل�صلحة العراقية،
كما ان املادة  195من قانون العقوبات العراقي رقم

 111ل�صنة  1969املعدل حددت عقوبة العدام او
ال�صجن املوؤبد لكل من ي�صهم يف اثارة حرب اهلية او
اقتتال طائفي ،وذلك بت�صليح املواطنني او بحملهم
على الت�صلح بع�صهم �صد البع�س الخر.
اإن انت�صار ال�صالح لدى الفراد واجلماعات خارج
ال�صياقات القانونية والد�صتورية ،وبدون موافقات
ا�صولية من اجلهات ذات العالقة ،ا�صافة اىل كونه
ميثل تهديدا لل�صلم الهلي ،فاإنه يعد انتقا�صا من
قيمة الدولة واذلل لهيبتها على ال�صعيدين املحلي
والدويل ،وعلى هذا ال�صعيد ل بد لنا من ال�صادة
بالقرار اجلريء ملجل�س الق�صاء العلى باعتبار
ال ارهابياً يحا�صب عليه
(الدكة الع�صائرية) فع ً

مبوجب قانون مكافحة الرهاب رقم  13ل�صنة
 ،2005حيث �صاهم هذا القرار بانخفا�س ن�صبة
هذه الفعال بن�صبة كبرية جداً ،لذا يجب ان تتظافر
جهود كل موؤ�ص�صات الدولة و�صلطاتها من اجل احلد
من انت�صار هذه الظاهرة اخلطرية والتي قد ينتقل
تاأثريها خارج حدود الدولة ،والعمل بقوة وحزم
على م�صادرة كل ال�صلحة غري املرخ�صة ،ومتابعة
ا�صواق بيع ال�صالح حتى املرخ�س منها والتي تالقي
رواجاً كبريا ،وو�صع قيود و�صروط �صارمة على
رخ�صة حمل ال�صالح واملتاجرة به ،لنها �صتكون
اخلطوة الهم يف اعادة ا�صتقرار البالد ،واحلفاظ
على ارواح البرياء من عبث املجرمني.

هل يمنح فيروس "كورونا" الزوجة طالقًا من قرينها المصاب؟
مروان الفتالوي
اأثار طلب تقدمت به زوجة للطالق من قرينها ،موجة
من ردود الأفعال بعدما ادعت اأن زوجها م�صاب
بفريو�س كورونا ،وان من ال�صتحالة �صفاءه.
وت�صري الإح�صاءات العاملية اإىل ارتفاع ملحوظ
يف حالت الطالق منذ تف�صي اجلائحة يف يوهان
ال�صينية بداية العام احلايل ،اإل اأن املتخ�ص�صني
اأرجعوا ذلك اإىل حالة الإغالق العام التي يعي�صها
العامل واحلجر املنزيل املتبع يف اأغلب البلدان ،ما
ي�صكل توترا عائليا وخالفات بني الأزواج ،اإل اأن
اأحدا مل يتوقع اأن اإ�صابة اأحد الزوجني بالفريو�س
قد يكون �صببا للطالق!.
وتذكر الزوجة يف طلبها ،الذي قدمته لإحدى
حماكم الأحوال ال�صخ�صية يف بغداد وانت�صر يف
مواقع التوا�صل الجتماعي ،اأنها تطلب من املحكمة
ا�صتدعاء زوجها الذي يرقد يف م�صت�صفى النعمان
واحلكم بالتفريق بينهما لإ�صابته بالفريو�س،
وا�صتحالة �صفائه منه ،كما تعرب.
وبعيدا عن قبول اأو رد دعوى التفريق التي تقدمت
بها هذه الزوجة ،فكيف ينظر الق�صاء ملثل هذه
الدعاوى من الناحية القانونية؟

كذلك،

يقول القا�صي ،مرت�صى الغريباوي :اإن "امل�صرع
العراقي اأعطى احلق للزوج باإنهاء العالقة بعد
اأن يردد ال�صيغة ال�صرعية لإنهاء العالقة الزوجية
باأ�صكالها املعروفة" .لفتا اإىل اأن "امل�صرع اأجاز
للزوجني اأي�صا حق انهاء العالقة الزوجية بطلب من
الق�صاء على وفق دعوى يقدمها اإىل املحكمة ا�صتنادا
اإىل املادة  40من قانون الأحوال ال�صخ�صية".

ويبني" :وتن�س املادة ( )40على اأن "لكل من الزوجني
طلب التفريق عند توافر احد الأ�صباب الآتية-1 :
اإذا ا�صر احد الزوجني بالزوج الآخر او باأولدهما
�صررا يتعذر معه ا�صتمرار احلياة الزوجية ..ويعد
من قبيل الإ�صرار ،الإدمان على تناول امل�صكرات او
املخدرات ،على ان تثبت حالة الإدمان بتقرير من
جلنة طبية ر�صمية خمت�صة ..ويعد من قبيل

الإ�صرار
ممار�صة القمار يف بيت الزوجية ....الخ".
ويرى الغريباوي اأن "هذا الن�س القانوين متطور
لأنه ن�س بوجوب التفريق على ال�صرر ومل يحدد
ماهية ال�صرر ،لكنه ا�صرتط تعذر ا�صتمرار احلياة
الزوجية معه �صواء اأكان هذا ال�صرر ا�صاب الزوجة
اأو الأولد ،وترك ن�صبة حتديد ال�صرر للمحكمة
واجتهاد القا�صي ،وذكر حالت على �صبيل املثال
منها الإدمان على امل�صكرات ،وهذا يجب اأن يثبت
بتقرير علمي طبي ،وكذلك ذكر على �صبيل املثال
ممار�صة القمار يف بيت الزوجية".
ويكمل القا�صي "كون هذا الن�س مرناً وغري حمدد
فاإن هذا يعزز اإمكانية تطبيقه على كل احلالت

امل�صتجدة ،ومنها ظرف الوباء احلايل ،فالزوجة
باإمكانها تقدمي دعوى تفريق ،لكن م�صاألة قبولها اأو
ردها فيها نظر ،فالأمر يحتاج اإىل راأي فني ،طبي
ويبقى تقدير ال�صرر عائدا اإىل املحكمة ،فاإن ثبت ان
هذا املر�س ي�صبب �صررا للزوج الآخر ب�صكل يتعذر
معه ا�صتمرار احلياة الزوجية ،فاملحكمة ت�صري
باإجراءات الدعوى ،واذا ثبت علميا العك�س فرتد
الدعوى".
وعن الأمثلة التطبيقية اأو احلالت امل�صابهة،
ي�صتذكر الغريباوي دعوى تفريق بال�صتناد اإىل
املادة  /40اأول من قانون الأحوال ال�صخ�صية
"اأقامها زوج يزعم اأن قرينته م�صابة بالتهاب الكبد
الفريو�صي من النوع ال�صديد املعدي ،مبا ي�صبه حالة
الفريو�س امل�صتجد".
واأكمل اأن "الزوجة متت اإحالتها على جلنة طبية
متخ�ص�صة بغية الك�صف عنها ،وبعد الك�صف اأو�صح
الراأي الفني اأن املر�س ل يوؤثر على ا�صتمرار احلياة
الزوجية اإذا ما ا�صتعملت املري�صة عقارا طبيا
متوفرا ،ثم اأ�صدرت املحكمة قرارا برد الدعوى".
وردا على �صوؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى
لو وردت اإليه �صخ�صيا ،يجيب القا�صي اخلبري
ب�صوؤون الأحوال ال�صخ�صية" :اإذا رفعت اأمامي مثل
هذه الدعوى ،ومع ورود الراأي الطبي ال�صريح ،فال

اأع ّد هذا املر�س كافيا لإنهاء احلياة الزوجية لأنه
اأمر خارج عن اإرادة الزوج اأو الزوجة ،وبح�صب
التجارب املعا�صة فاإن بالإمكان ال�صفاء منه ،فغالبا
يكون القرار غلق الدعوى مع عدم ثبوت الدعاء".
وحول ما اإذا كان الراأي الطبي هو احلا�صم يف هذا
املو�صوع ،يجد الغريباوي اأن "التقرير الفني غري
كاف على اعتبار اأنه راأي علمي قائم على الظن،
ٍ
مبعنى اأنه يحتاج اىل قرينة من �صاأنها تعزيز الدعاء
مي�س احلقيقة".
حتى ت�صل املحكمة اإىل حكم ناجع ّ
ويعود الغريباوي لي�صيد بالن�س القانوين يف املادة
 40من قانون الأحوال ال�صخ�صية "كونه يت�صع
للحالت امل�صتجدة واملتطورة ،ومينح القا�صي
مرونة يف الجتهاد والقيا�س على الرغم من اأن
الت�صريع �صدر منذ زمن بعيد".
اأما عن الأمرا�س الأخرى التي ل ميكن معها ا�صتمرار
احلياة الزوجية كالعقم مثال ،فيقول الغريباوي
اإنه "اإذا ثبت العقم لدى اأحد الزوجني على وفق
تقارير طبية ،فامل�صرع هنا اأفرد لهذا ن�صا خا�صا
بطلب التفريق ،لكنه خ�س به الزوج دون الزوجة
بح�صب املادة  / 43اأول ،اإذ يذكر :يحق
للزوجة طلب التفريق اإذا كان الزوج
عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج،
ومل يكن لها ولد منه على قيد احلياة".
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عريضة استدعاء دعوى تفريق
للخالف بين الزوجين

الئحة دعوى تأييد الحضانة
السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .........المحترم
عنوانه :م ز د
عنوانها :م ز د

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .....المحترم
املدعية:
املدعى عليه:
جهة الدعوى :
لقد �ضبق ملوكلتي ان اقامت دعوى التفريق لل�ضرر امام حمكمتكم على املدعى عليه وفق .......وقد ردت الدعوى املذكورة لعدم
ثبوت ال�ضرر املوجب للتفريق ،ونظر ًا ال�ضتمرار اخلالفات امل�ضتحكمة بينهما ،وحيث ان الطرفني غري من�ضجمني وغري متفاهمني
ومن االوفق االنف�ضال ح�ضب قانون االحوال ال�ضخ�ضية النافذ ،لذا اطلب دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلـــــكم بالتفريق
للخالف احلا�ضل بينهمـــا وحتميله امل�ضاريف واتعاب املحاماة .
وتقبلوا فائق ال�ضكر واالحرتام

املدعية:
وكيلها املحامي:
مبوجب الوكالة :

اال�ضباب الثبوتية:
 ا�ضبارة الدعوى املرقمة.� -ضائر البيانات القانونية.

املدعي :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...
اإن املدعى عليه هو زوج موكلتي الداخل بها �ضرعا وقانونا مبوجب عقد الزواج املرقم ( ).............بتاريخ
( )...........وال�ضادر من حمكمتكم املوقرة وقد طلقها مبوجب قرار الطالق املرقم ( )....بتاريخ ( ).....وال�ضادر
من حمكمتكم املوقرة وبح�ضانتها اوالدها منه كل من (ا�ضم الطفل او االطفال ) تولد (.)....
عليه اطلب من حمكمتكم دعوى املدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه بن�ضخة من عري�ضة الدعوى واحلكم بتاأييد
احل�ضانة ملوكلتي لغر�ض مراجعة كل الدوائر الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية ومديرية اجلوازات العامة لغر�ض ا�ضدار
اجلوازات وال�ضري باالطفال ،وحتميله كل الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .
مع ال�ضكر والتقدير
املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرقمة
املرفقات
 عقد زواج م�ضدق . قرار طالق م�ضدق. ن�ضخة من جنا�ضي االطفال . وكالة .� -ضائر البيانات القانونية .

الئحة مشاهدة األطفال

دعوى تسليم األطفال

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .........المحترم

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .........المحترم
عنوانه :م ز د
عنوانها  :م ز د

املدعي :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...
اإن املدعى عليه هو زوج موكلتي الداخل بها �ضرعا وقانونا مبوجب عقد الزواج املرقم ( ).............بتاريخ ( )...........وال�ضادر من حمكمتكم
املوقرة وقد طلقها مبوجب قرار الطالق املرقم (  )....بتاريخ ( ).....وال�ضادر من حمكمتكم املوقرة ولها من فرا�ض الزوجية اوالدها منه كل
من (ا�ضم الطفل او االطفال  ...تول) ،وهم ب�ضن احل�ضانة ،وانه قد اخذ اوالدها غ�ضبا و�ضمهم اليه دون وجه حق رغم احتفاظها ب�ضروط
احل�ضانة .
عليه اطلب من حمكمتكم دعوة املدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه بن�ضخة من عري�ضة الدعوى واحلكم عليه بت�ضليم االوالد ملوكلتي ،وحتميله
كل الر�ضوم وامل�ضاري واتعاب املحاماة .
مع ال�ضكر والتقدير
املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرفقة
املرفقات
 ن�ضخة من عقد زواج م�ضدق. ن�ضخة من قرار الطالق م�ضدق. ن�ضخة م�ضورة من جنا�ضي االطفال. وكالة.� -ضائر البيانات القانونية .

الئحة دعوى إسقاط الحضانة

املدعي :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...
اإن املدعى عليها هي زوجة موكلي الداخل بها �ضرعا وقانونا مبوجب عقد الزواج املرقم ( ).....وبتاريخ ( )....وال�ضادر من حمكمتكم املوقرة ،وقد طلقها
مبوجب قرار الطالق املرقم ( )......وبتاريخ ( )....وال�ضادر من حمكمتكم املوقرة وبح�ضانتها اوالده ورعايتهم واالهتمام مب�ضاحلهم وتربيتهم .
عليه اطلب من حمكمتكم املوقرة دعوة املدعى عليها للمرافعة بعد تبليغها بن�ضخة من عري�ضة الدعوى واحلكم عليها بتمكني موكلي من م�ضاهدتهم،
وحتميلها كل الر�ضوم وامل�ضاري واتعاب املحاماة .
مع ال�ضكر والتقدير
املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرفقة
املرفقات
 ن�ضخة من عقد زواج م�ضدق. ن�ضخة من قرار الطالق م�ضدق. ن�ضخة م�ضورة من جنا�ضي االطفال. وكالة.� -ضائر البيانات القانونية .

الئحة االعتراض على الحكم الغيابي
السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في .......المحترم

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .........المحترم
عنوانه :م ز د
عنوانها  :م ز د

املدعي :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...
اإن املدعى عليها هي زوجة موكلي الداخل بها �ضرعا وقانونا مبوجب عقد الزواج املرقم ( )............وبتاريخ (  ،)..........وال�ضادر من
حمكمتكم املوقرة وقد طلقها مبوجب قرار الطالق املرقم ( )...............وبتاريخ ( ).............وال�ضادر من حمكمتكم املوقرة وبح�ضانتها
اوالده منها كل من (ا�ضم الطفل او االطفال ...تولد) ،وهي (غري امينة على ح�ضانة االطفال او م�ضابة مبر�ض عقلي او نف�ضي  ...الخ) ،مينعها
من ح�ضانة اطفاله ورعايتهم.
عليه اطلب من حمكمتكم املوقرة دعوة املدعى عليها للمرافعة بعد تبليغها بن�ضخة من عري�ضة الدعوى واحلكم باإ�ضقاط احل�ضانة عنها،
وحتميلها كل الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .
مع ال�ضكر والتقدير

املرفقات
 ن�ضخة من عقد زواج م�ضدق. ن�ضخة من قرار الطالق م�ضدق. ن�ضخة م�ضورة من جنا�ضي االطفال. وكالة.� -ضائر البيانات القانونية .

عنوانه :م ز د
عنوانها  :م ز د

املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرفقة

وكيله املحامي /
عنوانه م ز د

املعرت�ض :
املعرت�ض عليه :
جهة االعرتا�ض :
بتاريخ  20 / /ا�ضدرت حمكمتكم املوقرة قرارا غيابيا بالدعوى املرقمة (� /....ض  ) 20 /والقا�ضي بـ (  ،).......وحيث ان القرار ال�ضادر جاء خمالفا
الأحكام القانون وجمحفا بحقوق موكلي ،لذا بادرت اىل االعرتا�ض عليه �ضمن املدة القانونية ،طالبا ابطال احلكم الغيابي ورد دعوى املدعى او تعديل
احلكم املعرت�ض عليه لالأ�ضباب االآتية:
 -1يتم ذكر اال�ضباب ح�ضب نوع الدعوى وحيثياتها
............. -2
............ -3
عليه ،ولكل ما تقدم من ا�ضباب اوردناها بالئحتنا االعرتا�ضية ،نطلب دعوة املعرت�ض عليه للمرافعة بعد تبليغه بن�ضخة من عري�ضة االعرتا�ض او ابطال
احلكم الغيابي ،ورد دعوى املدعى او تعديل احلكم الغيابي .
مع ال�ضكر والتقدير
املحامي:
وكيل املعرت�ض:
مبوجب الوكالة املرفقة
املرفقات
 االعالم ال�ضرعي املرقم ....� -ضائر البيانات القانونية.

الئحة دعوى إثبات نسب
السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  ........المحترم
املدعية :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...

عنوانها م ز د
عنوانه م ز د

ان املدعى عليه هو زوجي الداخل بي �ضرعا وقانونا مبوجب
) بتاريخ (  ) ........وال�ضادر
عقد الزواج املرقم (
من حمكمتكم املوقرة ..ويل من فرا�ض الزوجية ولدي منه (ا�ضم
الطفل) ،ومل يقم بت�ضجيله با�ضمه واإحلاق ن�ضبه به (او الإنكاره
ن�ضب الطفل) ح�ضب ان (ا�ضم الطفل) من مواليد () .......
والديانة م�ضلم واجلن�ض ذكر واجلن�ضية عراقي وحمل الوالدة
( . ) ............

عليه اطلب من حمكمتكم املوقرة دعوة املدعى عليه للمرافعة
بعد تبليغه بن�ضخة من عري�ضة الدعوى واحلكم باإثبات ن�ضب
الطفل املذكور اعاله ،وا�ضعار دوائر ذات العالقة املخت�ضة
وحتميله كل الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .
مع ال�ضكر والتقدير

املرفقات
 ن�ضخة م�ضدقة من عقد زواج. وكالة .� -ضائر البيانات القانونية .

املدعية :
وكيلها املحامي:
مبوجب الوكالة املرفقة

دراسات
العدد ( ) 129الثالثاء 2020 / 10 / 13

القصد الجرمي

العنــف فــي العــراق
أ.م.د .حسن علي كاظم
تبرز في الواقعين العربي واإلسالمي
عامة ،وفي العراق خاصة بعد سقوط
النظام السابق عام  ،2003ظاهرة
خطيرة ينذر استمرارها بانهيار الكثير
من المكتسبات ،التي حققها العالمان
العربي واإلسالمي والعراق بعد التحوالت
الجذرية التي شهدها العراق مؤخرا في
مختلف المجاالت ،إذ تبرز ظاهرة القتل
واالغتياالت ،واستشراء لغة العنف
والتعصب كلغة وحيدة لمعالجة الكثير
من المشكالت التي تمر فيها مجتمعاتنا،
أو طريقة لتحقيق األهداف.
لذا نحن بحاجة اإىل درا�سة هذه الظاهرة ،ونعدها
م�ؤ�سرا لالنهيار واالنزالق الذي ي�سهده واقعنا
الراهن ..علينا تفكيك هذه الظاهرة معرفيا ونحدد
م�جباتها واأ�سبابها وطرق معاجلتها ،الن هذه
الظاهرة مبت�لياتها النف�سية وال�سل�كية تعد
مع�ال للهدم والتفتيت الأعمدة البناء واالإعمار يف
البلد على خمتلف االأ�سعدة ،لذا نحتاج اإىل روؤية
متزنة ر�سيدة ترى االأم�ر على حقيقتها ،وت��سح
االأ�سباب احلقيقية لتلك الظاهرة املنحرفة ،و�سبل
اخلروج منها اأو جتاوزها.
واإن اخللل الذي يعي�سه ال��سع ال�سيا�سي والثقايف
العربي ،يلقي بظله الثقيل على جممل احلياة
العربية ،ويتج�سد يف داء العنف والتع�سب ،وغياب
اأدنى حاالت الت�سامح ال�سيا�سي واملعريف والثقايف،
جتاه ق�ى املجتمع ال�سيا�سية واملدنية ،وكاأن
همنا االأ�سا�س ه� البحث عن عدو نحاربه ،لنربز
تر�سانتنا الفكرية وال�سيا�سية جتاهه.
ويعرف العنف باأنه االإيذاء باليد اأو بالل�سان،
بالفعل اأو بالق�ل يف احلقل الت�سادمي مع االآخر،
وهذا العنف الفردي .اأما العنف اجلماعي ،فه�
اأن تق�م جمم�عة ب�سرية ذات خ�سائ�س م�سرتكة،
با�ستخدام الق�ة ك��سيلة لتحقيق
تطلعاتها اخلا�سة ،اأو تطبيق �سياقها
اخلا�س على ال�اقع اخلارجي.

اإذن العنف كظاهرة فردية اأو جمتمعية ،ه� تعبري
عن خلل ما يف تفكري و�سياق �سانعها� ،س�اء على
امل�ست�ى النف�سي اأو االقت�سادي اأو االجتماعي اأو
ال�سيا�سي ،وه�ؤالء ي�ستخدم�ن العنف مت�همني اأن
هذا اخليار �سي�فر لهم كل متطلباتهم واأهدافهم،
وهذا اأ�سل�ب خاطئ ..ومل ي�سجل لنا التاأريخ
االإن�ساين اأن العنف واالأعمال التخريبية والرتويع
والتخ�يف ،وا�ستخدام اأدوات الق�ة الغا�سمة
يف العالقات االإن�سانية ،قد حقق اأهدافه وو�سل
اإىل مطاحمه ،واإمنا على العك�س من ذلك ،جند اأن
العنف ي�سكل قناة اأ�سا�سية لتبديد الطاقات ون�سف
االجنازات ،وتعري�س اأمن اجلميع للكثري من
املخاطر وامل�ساوئ.
واالإن�سان ه� الكائن الذي ي�ستخدم العنف لتدمري
ذاته اأو ن�عه ،ولعل اجلذر الفكري واملعريف الذي
يغذي حاالت العنف ه� حالة التع�سب ،فاملتع�سب
يرف�س حالة االختالف الطبيعية ،التي متثل جزءا
من القان�ن العام والنام��س الطبيعي الك�ين ،فيلجاأ
اإىل الرتويع والتخ�يف ..فالتع�سب املقيت ،ه�
ال�جه االآخر للعنف ،فهما وجهان حلقيقة واحدة،
ال�جه الثقايف والفكري ه� التع�سب ،وال�جه
االجتماعي وال�سل�كي ه� العنف ،واللج�ء اإىل
الق�ة الغا�سمة يف العالقات االإن�سانية.
اأما احلا�سن االأكرب لظاهرتي التع�سب والعنف،
فه� اال�ستبداد بكل �س�ره واأ�سكاله ،حيث يلتهم
احلياة بتن�عها ويختزلها يف ب�ؤرة �سيقة ،ويقمع
كل من يحاول اأن يعرب عن راأيه اأو ميار�س حريته اأو
يطالب بحق�قه ..لذا ن�ستطيع الق�ل اإن هذا الثال�ث
اخلطر(اال�ستبداد ،التع�سب ،العنف) يتغذى
كل واحد من االآخر ،فاال�ستبداد يهيئ االأر�سية
والظروف ملمار�سة العنف والتع�سب ،وهذان
االأخريان ي�ؤكدان خيار اال�ستبداد ،ويعمقانه على
م�ست�يات احلياة كافة.
ول� نظرنا اىل �سمات العراقي عم�ما ،جتد ان ال�سفة
البارزة يف �سخ�سية العراقي ،طيب وكرمي و�سهم
وغي�ر … وهذه ال�سفات اجلميلة واحل�سنة بال
�سك م�ج�دة عند العراقيني ،لكن اإىل جانب هذه
اخل�سال هناك ميل لدى بع�س العراقيني يتمثل
يف �سيق اأفق احل�ار لديهم وانكفائهم على الذات
والتخندق جتاه االآخر ،وال ي�جد يف الغالب
ا�ستعداد لالعرتاف باخلطاأ يف حالة ح�س�له ،بل

غالبا ما تتحرك االأنا لدى البع�س وا�سعني �ستى
االأعذار واملربرات للذات ،ومتهمني االآخر ب�ستى
امل�بقات واخلطايا ،لذا الطابع الغالب على
احل�ارات بني االأطراف العراقية مييل اإىل ال�سراخ
والتهديد وال�عيد واالن�سحاب ورف�س الت�سليم
باحلقيقة ،واأحيانا ياأخذ اجتاهات بعيدة عن اآداب
احل�ار وال�سل�ك احل�ساري.
اأما الع�امل التي �ساعدت على انت�سار العنف يف
العراق ح�سب اعتقادنا هي كما ياأتي:
الع�امل االأ�سرية :اإن حرمان االأطفال من رعاية
وحنان االأب�ين ،وانخفا�س م�ست�ى ال�عي لدى
االأب�ين والتم�سك بالعادات والتقاليد ،اإ�سافة
للخالفات بني االأب�ين اأو املعاملة التمييزية �سمن
االأ�سرة ،اإ�سافة اإىل تردي امل�ست�ى املعي�سي لالأ�سرة
العراقية نتيجة لفقدان رب االأ�سرة مل�رد يتعي�س
منه وي�سعره بكرامته ،وهذا ينعك�س �سلبا على
اأفراد االأ�سرة ،ال�سيما االأطفال ،اإذ يظهر العنف يف
�سل�ك كل منهم نتيجة للكبت.
الع�امل االجتماعية :اإن ف�سل االأطفال عن تك�ين
�سداقات مع اقراأنهم ت�ؤثر �سلبا على مهاراتهم
االجتماعية ،وتقلل من ثقتهم باأنف�سهم وباالآخرين،
وتنمي م�ساعر العنف واالنعزالية يف نف��سهم ..لذا
ينبغي االلتفات اإىل اأطفالنا واإف�ساح املجال لهم من
اأن ينمي عنده حق االختيار ،مع ت�جيه الن�سح
واالإر�ساد دون ا�ستخدام ال�سرب واالإكراه.
الع�امل االقت�سادية :من اأهم االأ�سباب التي اأدت
اإىل ا�ستفحال ظاهرة العنف يف العراق ه� الفقر
والبطالة ،اإذ بلغت ن�سبة الفقر يف العراق ،ح�سب
اإح�سائيات قامت بها بع�س منظمات املجتمع
املدين م�ؤخرا ،بنح�  43يف املائة من �سكان العراق
يعي�س�ن يف حالة فقر ..وبالرغم من خمالفة ذلك
لن�س املادة ( )22من الد�ست�ر التي اأقرت احلق
بالعمل لكل عراقي ،وهذا �ساهم ب�سكل مبا�سر لدى
البع�س من ذوي النف��س ال�سعيفة اأن يعمل�ا �سمن
تنظيمات اإجرامية داخلية اأو مرتبطة باخلارج من
اجل احل�س�ل على املال ،والقيام باأعمال عنف يف
العراق.
ع�امل قان�نية :اإن غياب ال�سلطة والقان�ن يف
املجتمع ي�ؤدي اإىل انت�سار الف��سى والف�ساد
على امل�ست�يات جميعا ،وبالتايل انعدام االأمن
واال�ستقرار .كذلك جند بع�س اجلهات احلك�مية،

د� .سياء عبداهلل االأ�سدي
وعلى خمتلف امل�ست�يات ،بدال من اأن تك�ن راعية
لتطبيق القان�ن ،اإال اإننا نرى اأنهم هم من يعبث
باالأمن وباملال العام ،وال يطبق القان�ن عليهم،
ولكن يطبق بق�ة وبق�ساوة على الفقري ل� اأخطاأ
حتى ل� كان خطاأ ب�سيطا ..لذا ندفع باجتاه تغليب
مبداأ �سيادة القان�ن ،على اأن يطبق على اجلميع
ب�سكل مت�ساوٍ  ،وال احد يعل� على القان�ن ،ا�ستنادا
لن�س املادة ( )14من الد�ست�ر التي اأقرت امل�ساواة
بني العراقيني اأمام القان�ن.
الع�امل الفكرية اأو الثقافية :اإن ازدياد ن�سبة االأمية
والتخلف يف املجتمع و�سلب احلق�ق واحلريات
واحلد من حرية التعبري عن الراأي وحرية الفكر
واملعتقد ،وهذا خمالف لن�س املادة ( )38،130من
الد�ست�ر ،كل هذا ي�ساهم باحلد من التفكري ال�سليم
واالنحراف نح� ثقافات واأفكار تت�سم بالعنف..
لذا ينبغي ت�خي احلذر يف اخلطابات امل�جهة
للم�اطنني� ،س�اء ال�سادرة من رجال دين اأو قادة
�سيا�سيني ،م�ستغلني ع�اطفهم خا�سة مع زج ق�سايا
الدين وبع�س احل�ادث التاريخية يف اخلطابات
التي من �سانها اأن تثري وجدان وع�اطف الب�سطاء
واجلهلة ،الذين يندفع�ن باجتاه ارتكاب حماقات
يندى لها اجلبني ..واختيار منطق بديل عن هذا
يت�سم بامل��س�عية واالعتدال يدفع باجتاه ال�حدة
وعدم الفرقة والتناحر الف�س ،والتاأكيد على اله�ية
العراقية واالنتماء اإىل هذا البلد.
اأ�سباب اأخرى للعنف :ونرى من االأ�سباب الرئي�سة يف
تف�سي ظاهرة العنف والعنف امل�ساد يف جمتمعاتنا
العربية واالإ�سالمية ،والعراق خا�سة ،هي تبني
�سيا�سات خاطئة ت�ؤدي اإىل ع�سكرة احلياة املدنية..
وبالتايل تنعدم احلق�ق الطبيعية للحياة االإن�سانية
املدنية ،وتتح�ل هذه احلق�ق اإىل �سيا�سة مكب�تة،
اإذ تنزل من �ساحة العلن ،ومن جمال التفاعل احلر
بني االإرادات وامل�سالح ،اإىل اأقبية الكبت والتهرب
من الن�ر وتدخل دهاليز الظالم ،وهناك تتابع من�ها
غري الطبيعي دون اأية مراقبة م�سروعة .وكذلك
ميكن اأن ن�عز العنف يف العراق اىل ما يلي:
اأ) ت�ايل عه�د اال�ستبداد يف احلكم بالعراق.
ب) دور الق�ى الغازية (اال�ستعمار واالحتالل).
ت) تدخل دول اجل�ار يف ال�ساأن الداخلي للعراق.
ث) دور الق�ى ال�سيا�سية العراقية.
ج) االبتعاد عن اأخالق وتعاليم االإ�سالم.

هناك نظريتان طرحها الفقه اجلنائي الغربي والعربي والعراقي
بخ�س��س م��س�ع تعريف الق�سد اجلرمي.
اأوالهما تبنيه – اأي الق�سد اجلرمي او ما يطلق عليه الفقه
اجلنائي وعدد من الت�سريعات اجلنائية بـ (الق�سد اجلنائي/
الق�سد اجلزائي /الق�سد العمد) -على العلم فقط ال غري ،ولذا
�سميت بنظرية العلم ،فالق�سد اجلرمي وفقاً ل�جهة نظر هذه
املدر�سة ارادة الفعل وت�س�ر النتيجة دون ارادتها ،فالعلم
بعنا�سر اجلرمية مطل�ب دون ا�سرتاط ارادة النتيجة .
اأما النظرية الثانية فرتى ان العلم وحده غري كاف ،فالبد من
وج�د ارادة م�جهة لذلك العلم نح� ارادة النتيجة ،ك�ن العلم
اأمرا نف�سيا ثابتا ومعل�ما ،وه� �سفة جمردة عن االجرام ،فال
ميكن للم�سرع ان يجرم العلم وحده ،الأنه �سفة جمرة ،االمر
الذي يجعله يحتاج اىل ارادة حرة خمتارة ت�جهه ال�جهة
اجلرمية نح� ارتكاب اجلرمية واتيان عنا�سرها مع ارادة
النتائج املرتتبة عليها او قب�لها على اقل تقدير ،وهي هنا
االرادة والتي تك�ن متغرية غري ثابتة بحكم الع�امل وامل�ؤثرات
املختلفة ،فالق�سد وفقاً لهذه النظرية او املدر�سة ارادة الفعل
وارادة النتيجة اأو على اقل تقدير قب�لها ،وهنا نك�ن امام
�س�رتي الق�سد اجلرمي املبا�سر والق�سد االحتمايل.
وقد اخذ امل�سرع العراقي يف قان�ن العق�بات رقم ( )111ل�سنة
 1969املعدل بالنظرية الثانية ،اأي نظرية العلم واالدارة ،وهذا
ما ميكن مالحظته من خالل ن�س املادة( )33و( )34من القان�ن
املذك�ر.
كما ان الفقه اجلنائي العراقي قد ذهب اىل ذلك االمر م�سنداً
اىل الن�س��س القان�نية ،والتطبيقات الق�سائية املتعلقة بهذا
امل��س�ع.
مما تقدم يظهر لنا ان امل�سرع العراقي اأورد تعريفاً �سريحا
للق�سد اجلرمي ((ه� ت�جيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب
الفعل املك�ن للجرمية هادفا اىل نتيجة اجلرمية التي وقعت
او اية نتيجة جرمية اخرى)) ،مما يعني انه تبنى فيه
نظرية العلم واالدارة ،وه� م�سلك حمم�د ،وكان م�فقاً فيه
كثرياً.
وا�ساف اىل تلك احلالة ال�اردة يف املادة ( )33حالة اخرى
اوردها يف املادة ( ،)34فكان لدينا ق�سد جرمي مبا�سر
�س�اء كان ب�سيطا ام مقرتنا ب�سبق اال�سرار ،كما ي�جد
لدينا الق�سد االحتماىل ك�س�رة من �س�ر اجلرمية العمدية.

معنى مصطلح األحوال الشخصية وأهم مواضيعه
الدكتور حيدر حسين الشمري
كثيرا مانسمع بمصطلح (االحوال
الشخصية) والذي ال يكاد يترك
اسماعنا كل يوم ،ولكن قد يثار
تساؤل حول المقصود من هذا
المصطلح ،وما العناوين التي تندرج
تحته ،وما اصل هذه الكلمة؟
يقصد بمصطلح االحوال الشخصية
كما جاء في الموسوعة العربية
الميسرة تحت لفظ أحوال شخصية
بأنه مجموعة ما يتميز به اإلنسان
عن غيره من الصفات الطبيعية أو
العائلية التي رتب القانون عليها
أثرًا قانونيًا في حياته االجتماعية
مثل كونه ذكرًا أو أنثى ،وكونه
زوجًا أو أرمل أو مطلقًا أو أبًا أو
ابنًا شرعيًا أو كونه تام األهلية أو
ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون
أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها
لسبب من أسبابها القانونية ،او
هو مجموعة األحكام والمبادئ
والمسائل المنظمة للعالقات داخل
األسرة ،بما يشمل أحكام الخطبة
والزواج ،والمهر ،ونفقة الزوجة
وواجباتها تجاه زوجها ،والطالق
وتفريق القاضي بين الزوجين
والخلع والنسب والرضاع ،وحضانة
األوالد والميراث والوصية والوقف.
ان م�سطلح االح�ال ال�سخ�سية
من امل�سطلحات القان�نية اجلديدة
التي ظهرت لدى فقهاء الغرب للداللة
على جمم�عة االأو�ساف التي يتميز
بها كل فرد عن �س�اه ،والتي ترتبط
به ارتباطاً م�سريياً :فهي اأو�ساف
ذاتية� ،سدرت عن معطيات،
اأوجبت حق�قاً والتزامات ..فاال�سم
واالأهلية والزواج اأم�ر تظهر منها
ذاتية �ساحبها وخ�س��سياته،
وهي األ�سق ما تك�ن ترجمة عن
معتقداته وت�س�راته يف الك�ن
واحلياة.
ومع ا�ستداد حركة التجارة
وتنقل االأ�سخا�س يف بلدان اأوروبا
املختلفة يف الع�س�ر ال��سطى ،كان
ال بد لكل مدينة اأو مقاطعة حكمها
الذاتي وق�انينها اخلا�سة بها التي
قد تختلف بكثري اأو قليل عن اأنظمة
املدينة االأخرى ،ما دفع امل�ستغلني
يف الدرا�سات احلق�قية والفقهية
من ف�سل بني حاالت املرء املختلفة،

فجعل�ا للحالة ال�سخ�سية اأعاله
ق�ة تنتقل مع املرء حيثما ذهب،
وترافقه كظله الذي ال ينقطع،
واأطلق�ا على ما يتعلق بالعقارات
ال االأح�ال العينية واأعط�ها
مث ً
ق�ة ت�سدها اإىل مكانها ،فت�سري
عليها دوماً اأحكام ذلك املكان.
فه� اإذن كما ات�سح اأ�سله ا�سطالح
اإيطايل ابتدعه الفقهاء االإيطالي�ن يف
القرنني الثاين ع�سر والثالث ع�سر
ال مل�سكلة تنازع الق�انني ،ثم
ح ً
وعم كل الق�انني
ذلك
بعد
انت�سر
ّ
االأجنبية االأخرى.
واأول من ا�ستعمل هذا امل�سطلح
يف الفقه العربي االإ�سالمي يف مطلع
القرن الع�سرين العالمة امل�سري
حممد قدري با�سا عندما األف كتابه
«االأحكام ال�سرعية يف االأح�ال
ال�سخ�سية» ،وه� كتاب �سنفه
يف م�اد قان�نية بلغت  647مادة
اأخذها كلها من الق�ل الراجح يف
مذهب االإمام اأبي حنيفة من دون
غريه تلبية حلاجات الق�ساء
ال�سرعي االإ�سالمي يف م�سر الذي
يعتمد هذا املذهب يف اأحكامه على

امل�سريني امل�سلمني ،ثم �ساع هذا
الكتاب وانت�سر يف اأكرث االأقطار
العربية واالإ�سالمية ،ومنها العراق
وم�سر ..وقد حددت حمكمة
النق�س امل�سرية يف حكمها ال�سهري
بتاريخ 1934/6/21م معنى
م�سطلح االأح�ال ال�سخ�سية،
فن�س هذا احلكم على اأن:
“االأح�ال ال�سخ�سية هي جمم�ع
ما يتميز به االإن�سان عن غريه من
ال�سفات الطبيعية اأو العائلية التي
رتب القان�ن عليها اأثر ًا قان�نياً يف
حياته كك�نه اإن�ساناً ذكر ًا اأو اأنثى
وك�نه زوجاً اأو اأرمل اأو مطلقاً اأو
ابناً �سرعياً ،اأو ك�نه تام االأهلية اأو
ناق�سها ل�سغر �سن اأو عته اأو جن�ن
اأو ك�نه مطلق االأهلية اأو مقيدها
ب�سبب من اأ�سبابها القان�نية .اأما
االأم�ر املتعلقة بامل�سائل املالية
فكلها بح�سب االأ�سل من االأح�ال
العينية ،اإذن فال�قف والهبة
وال��سية والنفقات على اختالف
اأن�اعها ومنا�سئها من االأح�ال
العينية لتعلقها باملال وبا�ستحقاقه
وعدم ا�ستحقاقه ،غري اأن امل�سرع
امل�سري وجد اأن ال�قف والهبة

وال��سية وكلها من عق�د التربعات
تق�م غالباً على فكرة الت�سدق
املندوب اإليه ديانة ،فاأجلاأه هذا
عدها من قبيل م�سائل االأح�ال
اإىل ّ
ال�سخ�سية ،فيما يخرجها عن
اخت�سا�س املحاكم املدنية التي
لي�س من نطاقها النظر يف امل�سائل
التي قد حت�ي عن�سر ًا دينياً ذا اأثر
يف تقرير اأحكامها.
وعم�ما فمنذ ن�س�ء هذا امل�سطلح
يف الفقه االأجنبي والفقهاء خمتلف�ن
يف حتديد نطاقه وم�سم�نه،
مع اتفاقهم على اإطاره العام..
فاالأح�ال عندهم ن�عان ،ن�ع ذو
وي�سمى باالأح�ال
طابع �سخ�سي ُ
ال�سخ�سية ،ون�ع ذو طابع مايل
ي�سمى باالأح�ال العينية ..وعندما
انتقل هذا امل�سطلح اإىل العربية
ال معه اخلالف يف
انتقل حام ً
م�سم�نه ..وقد اتفق الفقهاء العرب
على اأن هذا امل�سطلح ي�سم �سائر
املنظمة للعالقات االأ�سرية
االأحكام
ِّ
مثل الزواج والطالق وال�الية،
وكذلك االأحكام اخلا�سة باالإن�سان
كاالأهلية ..ولعل اأو�سح ما يدل
على ذلك ت�سمية القان�ن العثماين

ال�سادر يف عام 1917م املت�سمن
لهذه االأحكام با�سم «قان�ن حق�ق
العائلة».
اإال اأن هنالك اأحكاماً اأخرى هي
حمل اختالف بني الفقهاء ،اإذ يرى
بع�سهم دخ�لها يف نطاق االأح�ال
ال�سخ�سية ،ويرى اآخرون خروجها
عنها ودخ�لها يف االأح�ال العينية،
ومن ذلك ال��سية والهبة وال�قف
واملهر ..وقد اجته حممد قدري
با�سا اإىل ت��سيع نطاق االأح�ال
ال�سخ�سية واأدخل فيها االأب�اب
االآتية :الزواج وما يت�سمنه من
اأركان و�سروط ،وما ينتج عنه من
اأحكام واآثار كاملهر ،والطالق وما
يت�سمنه من اأركان و�سروط وما
ينتج عنه من اأحكام واآثار كالعدة،
وحق�ق االأوالد كالن�سب والر�ساعة
والنفقة وال�الية وال��ساية،
جر واأ�سبابه واآثاره ،والهبة،
َ
واحل ْ
وال��سية ،والرتكات ،وامل�اريث..
واجته اآخرون اإىل اإخراج الهبة
وال��سية وامل�اريث من دائرة
االأح�ل ال�سخ�سية وهم اأكرث فقهاء
م�سر املعا�سرين ،فقد ق�سروا
كتاباتهم يف االأح�ال ال�سخ�سية
على نطاق الزواج والطالق
واآثارهما ،وحق�ق االأوالد كالن�سب
والنفقة وال�الية وال��ساية.
اأما يف العراق فقد ظهر هذا
امل�سطلح يف عام  1931عندما
�سرع قان�ن االح�ال ال�سخ�سية
لالجانب رقم  78ل�سنة  1931الذي
ا�سار يف م ( )1منه على ان (على
املحاكم العراقية عندما تنظر يف
دعاوى امل�اد ال�سخ�سية املتعلقة
باالجانب والتي جرت بتطبيق
قان�ن البلد االجنبي فيها ان تطبق
ذلك القان�ن على وفق احكام قان�ن
الدولة اخلا�سة باعتبارها القان�ن
ال�سخ�سي).
والقان�ن ال�سخ�سي ه� قان�ن
الدولة التي يك�ن ذلك ال�سخ�س
من رعاياها او قان�ن دولة اخرى
عندما ين�س القان�ن املذك�ر على
تطبيقه ..لكن هذا القان�ن خا�س
باالجانب ،ولكن ب�سدور قان�ن
االح�ال ال�سخ�سية العراقي
النافذ رقم  188ل�سنة  1959طبق
هذا امل�سطلح على كل العراقيني
امل�سلمني ،وتناول كل م�سائل
االح�ال ال�سخ�سية من زواج
وطالق واآثارهما من ن�سب وعدة

وح�سانة ونفقة وو�سية ومرياث
وو�ساية.
مع مالحظة ان من اهم م�ا�سيع
االح�ال ال�سخ�سية التي تبحث يف
نطاق القان�ن املدين هي االهلية وما
يتعلق بها من م�انع وع�ار�س.
وكذلك العديد من احكام ال��سية
وال��ساية والق�امة واحكام
حق االنتقال واملرياث فهي ام�ر
باال�سل ترجع اىل مفه�م االح�ال
ال�سخ�سية ،اإال انها مل تنظم ب�سكل
ٍ
واف يف قان�ن االح�ال ال�سخ�سية،
ونظمها القان�ن املدين وق�انني
اخرى مثل قان�ن رعاية القا�سرين.
ويالحظ على م�قف الت�سريع
العراقي من م�سائل االح�ال
ال�سخ�سية انه غري دقيق ،وذلك
النه كما ا�سلف عدم ادخاله لبع�س
م�سائل االح�ال ال�سخ�سية ،ومنها
االهلية وع�ار�سها يف قان�ن
االح�ال ال�سخ�سية ،واإمنا نظمها
يف ق�انني متفرقة كالقان�ن املدين
ورعاية القا�سرين… الخ.
كما ان امل�سرع العراقي زج م�ا�سيع
يف قان�ن االح�ال ال�سخ�سية ال
عالقة لها به كال��سية التمليكية
وامل�اريث التي هي يف الغالب
تتعلق باملال ال يف م�سائل االح�ال
ال�سخ�سية ،حيث ان مدار بحثها يف
الق�انني املدنية ،وان نظمها االخري
يف م�سائل متفرقة لي�ست بالقليلة.
وعليه نرى �سرورة ان تتم اإعادة
التنظيم القان�ين مل�سائل االح�ال
ال�سخ�سية يف العراق من جديد،
وذلك من خالل:
� -1سن قان�ن خا�س لالح�ال
ال�سخ�سية يت�سمن م�سائل الزواج
والطالق ،وما يرتتب عليها من
م�سائل تتعلق بالن�سب واحل�سانة
والر�ساع والنفقة … الخ ،ويدخل
فيها م�ساألة االهلية وعي�يها
وع�ار�سها.
 -2تنظيم م�سائل ال��سية وما
يتعلق بها من احكام يف قان�ن
م�ستقل .
 -3تنظيم م�سائل املرياث
يف قان�ن خا�س بالتزامن
مع القان�ن املدين مع
مراعاة مذهب امل�رث حني
ال�فاة عمال مبا كان عليه
احلال يف العراق قبل نفاذ
قان�ن االح�ال ال�سخ�سية
احلايل يف .1959-12-30
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التحكيم القانوني والهندسي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
في ظل ما شهده العراق في السنوات األخيرة من تطورات اقتصادية وتجارية ،وما ترتب عليه من تطوير
البنية التحتية ،فقد فتحت آفاقا جديدة في :ازدياد النمو العمراني والتجارة الدولية.
وتنوع مظاهر التنمية االقتصادية في شتى المجاالت .وكذلك نقل التكنولوجيا.
وكان البد من مواكبة هذا التطور السريع بوضع األسس والمعايير التي تتناسب معها ،ومن أهمها تطوير
العقود الهندسية وعقود اإلنشاء بما يتناسب والعقود الدولية المتعارف عليها في كثير من دول العالم ،وذلك
من خالل نشر الوعي المجتمعي بما يحتويه العقد من شروط و بنود أساسية تحمي أطرافه وتحفظ حقوقهم
والتركيز على تضمين العقود بند ينص على التحكيم واللجوء إليه كحل لتسوية النزاع عند حدوثه.
المهندس االستشاري المحامي أحمد الضايع
ما التحكيم؟ والتحكيم الهند�سي؟
التحكيــــــــم :هو و�سيلة لت�سوية النزاعات واخلالفات مبا
فيه التوفيق والو�ساطة وف�ض اخلالفات.
التحكيــــــــم :هو املالذ الذي توؤول اليه العقود ذات الأهمية
الكربى.
التحكيم :هو « نظام ق�سائي خا�ض ،يختار فيه الأطراف
ق�ساتهم ،ويعهدون اإليهم مبقت�سى اتفاق مكتوب ،مبهمة
ت�سوية املنازعات التي قد تن�ساأ اأو ن�ساأت بالفعل بينهم
بخ�سو�ض عالقاتهم التعاقدية اأو غري التعاقدية والتي
يجوز ح�سمها بطريق التحكيم  ،وفقاً ملقت�سيات القانون
والعدالة واإ�سدار قرار ق�سائي ملزم لهم».
فهو اإذن عبارة عن و�سيلة قانونية اأف�سح املُ�سرع لها املجال
للف�سل يف املنازعات املتفق على عر�سها على التحكيم
مواز للق�ساء ل يخلو من مزايا ،حيث ينتهي اإىل حكم
كنظام ٍ
يتقيد به الفرقاء ويوؤدي اإىل ح�سم النزاع الذي �سجر بينهم،
�ساأنه يف ذلك �ساأن الق�ساء ولكن ب�سرعة ملحوظة وبقدر اأقل
من اجلهد.
والتحكيم الهند�سي مطلب اأ�سا�سي حلل اأية م�سكلة تعرت�ض
امل�ساريع والأعمال الفنية ،خ�سو�سا اأن العتماد على غري
املتخ�س�سني قد يوؤدي اإىل نتائج ل حتمد عقباها وت�سيع
بها احلقوق.
وللتحكيم الهند�سي دور اأ�سا�سي ومهم يف حل الق�سايا
وف�ض املنازعات ،واعتماده كو�سيلة لــــحل املنازعات،
وجاء لالأهداف الآتية:
اأول :الوقت املخ�س�ض للجل�سات ودرا�ستها يف التحكيم
يفوق كثريا ما ميكن للمحكمة اأن تخ�س�سه.
ثانيــا :اإعطاء الأطراف فر�سا اأكرب لطرح وجهات نظرهم.
ثالثــاً� :سهولة و�سول املحكم بنف�سه اإىل اأية جهة يحتاج
منها اإىل معلومة.
رابعـا :و�سع اأ�س�ض ومعايري للتحكيم الهند�سي لتكون
مرجعا للهيئات الر�ســــــمية فــــــي الدولة.
خام�سا :ابراز دور املهند�ض كمحكم اأ�سا�سي يف ت�سوية
املنازعات بني اأطراف العقد ،وكذلك و�سع اأ�سول وقواعد
اإجراءات التحكيم الهند�سي كاآلية لف�ض النزاعات ،وكذلك
درا�سة العالقة بني اأ�سلوب �سياغة العقود بطريقة قانونية
والنزاعات التي قد حتدث بني اأطراف العقد.
والتحكيم قوامه اإرادة الأطراف ،اإذ تهيمن هذه الإرادة
على نظام التحكيم باأكمله بدءا من التفاق على املبداأ نف�سه،
مرور ًا باختيار املحكمني وحتديد عددهم واخت�سا�سهم،
وحتديد اجلهة التي تتوىل الإ�سراف على التحكيم وحتديد
الإجراءات واجبة التطبيق ،والواجب اإتباعها حلل النزاع،
والقانون الذي يحكم ذلك النزاع  ،مما ُي�سعر الأطراف باأنهم
ي�ساركون يف عملية التحكيم.
اإن العقود الهند�سية تخت�ض مبجال مهني دقيق وحتتاج
اىل �سرعة يف احلل ملا يتعلق بها من حقوق جارية ،حيث
ان املنازعات الهند�سية غالبا ما تاأخذ وقتا طويال اذا ما
اأحيلت على الق�ساء ب�سبب ان املنازعات الدقيقة والفنية
مازالت تاأخذ جهدا وم�سقة والعنت لدى الق�ساء ،حيث
ل تتوفر لديهم القدرة العملية ول الدراية الفنية الكاملة
مبثل هذه ال�سوؤون ،حيث يتم اللجوء اىل ا�سل اخلربة من
قبل املحاكم وهو ما يوؤدي اىل اإ�سابة الق�سية بال�سلل ،ويف
ذلك ما ي�سبه التفاق على التحكيم طاملا ان املحاكم �سوف
تلجاأ يف النهاية اىل اخلرباء لإ�سداء الن�سح ،فمن باب اأوىل
اللجوء اىل التحكيم مبا�سرة لذوي اخلربة يف ال�سوؤون
الفنية .
كاف او �سعف يف ثقافة املهند�سني
هناك عدم وعي ٍ
باجلوانب القانونية اخلا�سة بالعقود الهند�سية ودللتها.
كما ان دور املهند�ض كمحكم يكاد يكون �سئيال ،وهذا يرجع
اىل ق�سور املامه باجلوانب القانونية اخلا�سة بالتحكيم.
لذا من ال�سروري وجود كيان هند�سي قانوين يقوم بتطبيق
ق�ساء التحكيم الهند�سي وحتديثه .كذلك ربط مهنتي
الهند�سة والقانون حتى ننه�ض بكادر وحمكم هند�سي يقوم
بت�سوية النزاعات كافة التي تن�ساأ بني الأطراف.

المنازعات :

املنازعات التي تن�ساأ عن عقد مقاولت اعمال الهند�سة الذي
يتم اإبرامه بني �ساحب العمل ومقاول ،حيث ُيرتب هذا
العقد عدة التزامات قانونية على عاتق كل من طرفيه بحيث
يرتتب على عدم وفاء اأي منهما بالتزاماته ان يطالبه الخر
بتنفيذها واإل جلاأ اىل الق�ساء الوطني او التحكيم التجاري
الدويل م�ستندا اىل ن�سو�ض العقد لإجباره على التنفيذ او
طلب التعوي�ض عن عدم التنفيذ ،وهنا يتم اعمال القواعد
العامة التي حتكم العقود يف النظام القانوين الوطني.

أنواع النزاعات
الهندسية:

النزاع بني الأطراف:
النزاع العقدي :هو النزاع الذي ين�سا ب�ساأن تف�سري بنود
العقد.
النزاع العملي :هو النزاع الذي ين�ساأ اثناء تنفيذ العمال.
النزاع املايل :هو النزاع الذي ين�ساأ ب�ساأن التعوي�سات
املالية.
النزاع على امللكية الفكرية للمخططات.
النزاع بني اأحد الأطراف واملحكم او هيئة التحكيم.
النزاع املتعلق ب�سالمة حكم التحكيم.

الوسائل المستحدثة
لتسوية منازعات االتصاالت

وهنا نركز على حمورين اأ�سا�سيني :
املحور الأول :ماهية منازعات الت�سالت وعنا�سرها؟.
املحور الثاين :طرق ف�ض منازعات الت�سالت� ،سواء
اأكانت الطرق التقليدية املتمثلة يف الق�ساء (الدولة)

خالف ذلك ،واإذا كان ال�سلح مبادرة من تلقاء القا�سي،
وقبل الطرفان مبادرته ،اأثبت القا�سي ذلك يف حم�سر
اجلل�سة ويوقع القا�سي والطرفان ،ويعد هذا املح�سر يف
قوة ال�سند التنفيذي.
وال�سلح الق�سائي هو اتفاق امام القا�سي حول حق متنازع
فيه بني �سخ�سني مبقت�ساه يتنازل احدهما عن ادعائه
مقابل تنازل الخر عن ادعائه او مقابل اأداء �سيء ما ،فكل
طرف من الأطراف املتنازعة يتنازل عن ادعائه .
فاملنازعة بني احد العمالء وم�سغل خدمة ميكن الت�سالح
فيها امام الق�ساء اإذا مت رفع الدعوة اىل املحكمة بتنازل كل
طرف عن ادعائه.
الطرق البديلة (امل�ستحدثة) لت�سوية منازعات الت�سالت
قد حاولت الكثري من الدول املتقدمة اإيجاد طرق بديلة
لت�سوية منازعات الت�سالت غري ق�سائية تتفق مع فنية
تلك املنازعات ،ومن هذه الطرق :
 التفاو�ض . التقييم احليادي. الو�ساطة التي يقوم بها اجلهاز الذي ينظم خدمةالت�سالت داخل الدولة .
 و�ساطة التحكيم ،حيث ينتهي الو�سيط عمله كمحكم اذاف�سل عمله كو�سيط.
واأخريا جلوء الأطراف اىل التحكيم مع مراعاة ان تعك�ض
ت�سوية املنازعات يف قطاع الت�سالت حال و�سطا تراعى
فيه جميع م�سالح العاملني يف القطاع (م�سغلي خدمة او
عمالء).

المفاوضات في منازعة
االتصاالت

واإمكانية انهاء النزاع �سلحا ،اأم الطرق احلديثة املتمثلة
يف التفاو�ض والو�ساطة والتوفيق والتقييم احليادي
املبـــكر والتحــــكيم ودور اجلـــــــــهاز املنـــــــــــظم خلدمة
الت�سالت يف ف�ض تلك النزاعات.
ونوؤكد هنا ان الطرق التقليدية لت�سوية منازعات
الت�سالت املتمثلة يف ق�ساء الدولة اأ�سبحت ل تتما�سى مع
طبيعة منازعات الت�سالت التي تتميز بفنييتها العالية .

ماهية منازعات االتصاالت؟

اإنَّ حترير قطاع الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية
 Telecommunication Sectorقد مهد الطريق
لدخول اأطراف كثرية يف عمليات ت�سغيل هذا القطاع،
وقد اأدى اىل زيادة يف عدد منازعات الت�سالت ال�سلكية
والال�سلكية يف جميع انحاء العامل بني �سركات ت�سغيل
اخلدمة ذاتهم وبني تلك ال�سركات والعمالء operators
 & clientsوبني تلك ال�سركات واجلهات التي تقوم
بتنظيم اخلدمة operators & Regulators
 ..واإن اآثار تلك املنازعات �سارة جدا على ال�سركات
والعمالء ،وميكن ان تعر�ض جمال الت�سالت للخطر،
بل تعر�ض القت�ساد القومي للخطر ،حيث تفقد الدولة
ال�ستثمار على اأرا�سيها لن التعامل مع النزاعات بكفاءة
و�سفافية يعزز ثقة امل�ستثمرين يف نزاهة الق�ساة واجلهاز
منظم خدمة الت�سالت ،ومن ثم ت�سبح طريقة ت�سوية
منازعات الت�سالت احد طرق اجلذب غري املبا�سر
لال�ستثمار.
اإن حترير قطاع الت�سالت يكون من خالل فتح اأ�سواق
جديدة ل�سركات ت�سغيل خدمة التلفون الثابت واملتحرك
(املحمول) ،وادى هذا النفتاح اىل ا�سدار العديد من
الت�سريعات اجلديدة يف جمال الت�سالت هدفها تنظيم
خدمة �سركات الت�سغيل اجلديدة ..ويتطلب النفتاح اأي�سا
حترير املجال الدويل (النفاذ الدويل لالت�سالت) ،ويتطلب
اأي�سا حترير قطاع الت�سالت والدخول يف خ�سخ�سة هذا
القطاع والذي يعود بالنفع على امل�ستهلكني خلدمات هذا
القطاع.

مــنازعات اإلتصاالت:

هي املنازعة الواقعة بني مقدمي اخلدمات او م�سغليها
وبينهم وبني العمالء وبينهم وبني اجلهاز الذي يقوم
بتنظيم خدمة الت�سالت بالدولة ،وبينهم وبني الغري،
والناجتة عن رخ�ض ت�سغيل خدمة الت�سالت وعقود
ال�سرتاك مع العمالء ،والفعل ال�سار الذي ي�سيب الغري،
واملتعلقة بحقوق والتزامات م�سغلي اخلدمة ،والربط
البيني ،والرتددات ،وال�سارات ،و�سكاوى امل�سرتكني �سد
م�سغلي اخلدمة ،و�سكاوى الغري �سد م�سغلي اخلدمة.

عناصر منازعة االتصاالت :

اأول :اطراف املنازعة
 -1م�سغلو اخلدمة او مقدموها (�سركات الهاتف املتنقل او
الثابت او اأية �سركة تقدم خدمة ات�سالت) ،فهناك فارق
بني مقدم خدمة ات�سالت وم�سغل تلك اخلدمة ،فالأول هو
اأي �سخ�ض طبيعي او اعتباري مرخ�ض من اجلهاز بتقدمي
خدمة او اكرث من خدمات الت�سالت للغري ،والثاين هو اأي
�سخ�ض طبيعي او اعتباري مرخ�ض له من اجلهاز باإن�ساء
او ت�سغيل �سبكة ات�سالت.
 -2العمالء (امل�سرتكون) ،وهم الأ�سخا�ض الذين
ي�ستفيدون من خدمات الت�سالت.
 -3اجلهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة الت�سالت.
 -4الغري هم الأ�سخا�ض الذين يتاأثرون باأ�سرار ناجتة عن
اعمال �سركات الت�سالت.
ثانيا :حمل املنازعة
قد يكون:
 -1حقوق والتزامات م�سغلي اخلدمة.

 -2الربط البيني.
 -3الرتددات.
 -4الإ�سارات.
� -5سكاوى امل�سرتكني �سد م�سغلي اخلدمة.
� -6سكاوى الغري التي تعود عليهم من ممار�سة م�سغلي
اخلدمة لأعمالهم.
ثالثا� :سبب املنازعة
فقد تكون رخ�سة الت�سغيل التي متنح مل�سغلي اخلدمة
(ترخي�ض ت�سغيل خدمة الت�سالت الذي يح�سل عليه
م�سغل اخلدمة من جهاز تنظيم خدمة الت�سالت بالدولة)
اأو عقد ال�سرتاك بني العميل وم�سغل اخلدمة (مثل العقد
املربم بني �سركة تلفون ثابت واأحد العمالء او العقد املربم
بني �سركة تلفون متنقل واأحد العمالء) ،اأو العمل ال�سار
(غري امل�سروع) الذي يقوم به م�سغلو اخلدمة وي�سيب
الغري بالأ�سرار.

أنــــواع مـــــــــنازعـــــات
االتصــــــــــــــــــاالت
تعدد اأنواع منازعات الت�سالت:
يف ظل التطور امل�ستمر الذي ي�سهده قطاع الت�سالت فاإنه ل
ميكن تعداد املنازعات املتعلقة بقطاع الت�سالت يف قائمة
ح�سرية ،اإل ان املنازعات الأكرث �سيوعا ملا تت�سم به طبيعة
قطاع الت�سالت.
املنازعات الناجتة عن التطور التكنولوجياإن من �ساأن التطور التكنولوجي ان ميكن من تقدمي خدمات
جديدة او ان يوفر اأ�ساليب جديدة لتقدميات خدمات
موجودة م�سبقا ،على �سبيل املثال اإمكانية قيام مقدم خدمة
جديد بالو�سول اىل اخلدمة الدولية من خالل تقنية ال�سوت
عرب بروتوكول النرتنت ودون حاجة اىل املرور ب�سبكة
امل�سغل املحتكر خلدمة الت�سالت الدولية ،مما يعني
اإمكانية ن�سوب نزاع بني امل�سغل املنفرد ومقدم اخلدمة
اجلديد ب�سبب هذه املمار�سات.
املنازعات املتعلقة بتحرير �سوق الت�سالتيحاول امل�سغلون اجلدد ممن اكت�سبوا الفر�سة للدخول اىل
قطاع الت�سالت مناف�سة امل�سغلني احلاليني الذين اكت�سبوا
قوة مهيمنة  ،Position dominantوعادة ما يتمتع
امل�سغلون ال�سابقون مبجموعة من المتيازات ال�ستثمارية
التي تنح�سر مع عمليات حترير ال�سوق ..فبينما يحاول
امل�سغلون ال�سابقون الإبقاء على ما اكت�سبوه من حقوق
وامتيازات يحاول امل�سغلون اجلدد املطالبة باإلغاء هذه
المتيازات او التقليل منها واحلقوق احل�سرية والتي من
جهة نظرهم تخل بامل�ساواة ،مما ينعك�ض ذلك على قدرتهم
التناف�سية يف حالة الغاء او تقليل تلك احلقوق احل�سرية
التي اكت�سبوها يف املا�سي.
منازعات الربط البيني Different RelativeInterconnection
اإن منازعات الربط البيني هي النزاعات الأكرث �سيوعا بني
م�سغلي اخلدمات ،وان انتقال اأ�سواق الت�سالت من وجود
م�سغل منفرد او عدد من امل�سغلني اىل اأ�سواق مفتوحة ل
توجد قيود على دخولها ،يتوافق مع ممار�سات تعك�ض
حر�ض امل�سغلني على املحافظة على ح�ستهم ال�سوقية من
خالل و�سع العراقيل امام امل�سغلني اجلدد تتمثل بو�سع
�سروط تع�سفية للربط فيما بينهم ،لذلك يجب ان يتدخل
اجلهاز الذي ينظم الت�سالت بو�سع مبادئ توجيهية
يجب اللتزام بها قبل التفاو�ض على اتفاقات الربط البيني،
بالإ�سافة اىل تطوير اإجراءات التحكيم لتالئم منازعات
الربط البيني.
 املنازعات املتعلقة بالرتددات DifferendsRelatifs dueto frequencies
حتتاج الت�سالت الال�سلكية ل�ستخدام ترددات ،وعلى
الرغم من ان املنظم يتخذ عادة ما يلزم من التدابري املتعلقة

برتاخي�ض الرتددات ،اإل ان التداخل يبقى واردا بق�سد
او بغري ق�سد وهو ما قد ينعك�ض على ن�ساط امل�سغلني
الآخرين ،او على جودة اخلدمة املقدمة من قبلهم ،وهو ما
قد يخلق نوعا من التنازع.
باملناف�سةDifferends
املتعلقة
املنازعاتRelatifs dueto Concurrence
يرتافق حترير الأ�سواق ودخول اكرث من م�سغل يقدم
اخلدمة نف�سها اىل الأ�سواق ،مع مناف�سة بني امل�سغلني
على ا�ستقطاب اعداد اكرب من امل�سرتكني ،وتكون املناف�سة
م�سروعة وذات فائدة للقطاع طاملا انها تتفق مع املمار�سات
النزيهة وامل�سروعة يف التجارة .اأما املمار�سات التي
تت�سمن على �سبيل املثال بيعا باأ�سعار تقل عن التكلفة بهدف
اق�ساء مناف�سني من ال�سوق او عرقلة دخول موؤ�س�سات
اأخرى اإليه قد تنال من جو املناف�سة امل�سروع الذي يفرت�ض
ان ي�سود يف القطاع ،وتوؤدي كذلك اىل ال�سرار باملناف�سني
وبالقطاع ب�سكل عام ،مما يخلق اإمكانية حلدوث منازعات
بني امل�سغلني.
منازعات العمالء (امل�سرتكني) مع مقدمي اخلدمةDifferends enter operation services
with consummators
تتعدد ال�سكاوى التي تقدم �سد مقدمي اخلدمة ،فت�سمل
اأ�سعار اخلدمات املقدمة وا�س�ض ح�ساب الفاتورة
واملنازعات املتعلقة بجودة اخلدمة واملنازعة حول اإ�سافة
اخلدمات على العميل دون تقدمي طلب منه وحما�سبته
عليها واملنازعات حول اخل�سو�سية وحماية البيانات
واملنازعات حول العرو�ض الرتويحية والعالنية ،ويجب
على اجلهاز املنظم لالت�سالت اإيجاد و�سائل فعالة حلل
النزاعات التي تن�س أا بني امل�سرتكني ومقدمي اخلدمة،
واإيجاد و�سائل فعالة للمراقبة ،ويف بع�ض الأحيان ت�ستخدم
طرق غري ر�سمية حلل النزاع بعيدا عن اجلهاز املنظم
لالت�سالت ،وذلك مثل تدخل الو�سطاء من جهاز حماية
امل�ستهلكني لف�ض النزاع بني امل�ستهلك ومقدم اخلدمة وديا.
أرا�ض جماورة
املنازعات املتعلقة بتوافر اإ�سارة على ا ٍقد تتوافر اإ�سارات من �سركة تعمل يف جمال خدمات التلفون
(الثابت او املتحرك) على اأرا�سي الدول املجاورة لأغرا�ض
غري ال�ستغالل التجاري – با�ستثناء حالت التعاقد -
فيتبني من مواقع الهوائيات قربها من مناطق ت�سمح بنقل
الإ�سارات الال�سلكية عرب احلدود ،ودخولها يف اأرا�سي دولة
جماورة.
اإن هذا ميثل انتهاكا لف�ساء بلد اآخر ،ويتعلق بتهديد
ال�سيادة الوطنية والدفاع الوطني والمن والقت�ساد
والت�سالت ،بالإ�سافة اىل ان نقل الإ�سارة اىل دولة
جماورة قد تكون له اأغرا�ض اأخرى مت�ض المن القومي
للدولة املوجودة بها ال�سركة م�سدرة الإ�سارة اىل الدولة
الأخرى ،وذلك يف حالة تعمد اإقامة حمطات تقوية ل�سركة
هواتف متنقلة او ثابتة ،وذلك لتمرير مكاملات دولية عرب
احلدود لدولة جماورة ،ولقيام دولة جماورة بالت�سنت
وت�سجيل املحادثات الدولية.

منازعات الغير مع مشغليالخدمة

تواجه �سركات الت�سالت منازعات مع الغري ب�سبب
ممار�سة هذه ال�سركات لن�ساطها كنزاعات الأبــــــــــــــراج
وما يثار حولها من ا�سرار �سحية او ك�سف للعقارات
املجاورة لها ،او التعدي على اأمالك الغري اثناء قيام
ال�سركة بو�سع الكابل والتمديدات الأر�سية او التعدي
على كابل ال�سركة ،وذلك اثناء قيام الأ�سخا�ض باحلفر يف
املناطق التي يوجد بها كابل مملوك لل�سركة.

طرق تسوية المنازعات في
قطاع االتصاالت

اإن اللجوء اىل الطرق التقليدية لف�ض منازعات
الت�سالت ل يتالءم مع طبيعة تلك املنازعات،
والتي تتميز بتعقيداتها الفنية ،فمجال الت�سالت
جمال فني دقيق يحتاج دائما اىل خبري فني يكون
على دراية تامة بفنيات تلك املنازعة ،ويف الوقت
نف�سه حتتاج منازعة الت�سالت اىل �سرعة يف
الف�سل ،وذلك لن التاأخري يف ف�سل تلك املنازعة
قد يوؤدي اىل خماطر اقت�سادية كبرية لي�ست فقط
على اطراف النزاع ولكن على اقت�ساديات الدول
وذلك لن جمال الت�سالت ي�سخ ا�ستثمارات
كبرية داخل الدولة فهو ثاين اكرب اقت�ساد بعد
النفط.
ف�سناعة الت�سالت من ال�سناعات اجلاذبة
لال�ستثمار ،وتدهورها نتيجة املنازعات يوؤدي اىل:
 تدهور القت�ساد. حتويل ال�ستثمار. توقف املناف�سة يف قطاع الت�سالت. �سوء نوعية اخلدمات املقدمة من قبل م�سغلياخلدمة.
 ارتفاع يف ا�سعار اخلدمات املقدمة .بالإ�سافة اىل ذلك فاإن الطرق غري الر�سمية
لت�سوية منازعات الت�سالت لها فائدة ملا تتميز
من �سرية جل�ساتها يف احلفاظ على عالقات
جتارية طويلة الجل.
اللجوء اىل الطريق التقليدي لف�ض النزاع (احلل
الق�سائي)
اإذا ما مت رفع النزاع اىل الق�ساء (الطريق
التقليدي لف�ض منازعات الت�سالت) فالقا�سي
لي�ض خبريا هند�سيا ،لي�ض لديه دراية كبرية
بالفنيات الدقيقة يف هذا املجال ،ومن ثم فاإنه
ي�ستعني بخبري منتدب من وزارة العدل ،ويف
العادة يكون هذا اخلبري مهند�سا خمت�سا يف
املجال الذي يثار ب�ساأنه املنازعة ..وت�ستغرق
املنازعة �سنوات اىل ان يف�سل القا�سي فيها وينتج
عن تعطيل الف�سل يف تلك املنازعات اإحلاق ا�سرار
كبرية مب�سغلي اخلدمة والعمالء ..فاملنازعة بني
م�سغلي اخلدمات او بينهم وبني منظم اخلدمة
يكلف تعطيل الف�سل يف تلك املنازعات ماليني
الدولرات ،ونتيجة لهذه امل�سكلة التي اأ�سحت
ظاهرة عاملية جندها يف كل دول العامل ،فتاأخري
الف�سل يف منازعات الت�سالت ا�سبح ظاهرة
يجب ان تعالج ،وقد فطن اىل ذلك موؤخرا الحتاد
الدويل لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، UIT
اإذ تدارك كيف ت�سر منازعات الت�سالت تطوير
هذا املجال ،لذا حاول الحتاد ان ي�سكل ما ي�سمى
باحلوار العاملي ملنظمي خدمات الت�سالت
 G-REXمن خالل هذا احلوار تعرف منظمو
اخلدمة على الطرق البديلة لت�سوية املنازعات
يف قطاع الت�سالت وتبادل اخلربات يف حل تلك
املنازعات.

الصلح عند اللجوء للحل
القضائي

لقد تعددت يف الآونة الأخرية الدعاوي الق�سائية التي
تخ�ض قطاع الت�سالت ،وذلك لزدياد عدد م�سغلي
اخلدمة ،لفتح �سوق املناف�سة وحترير قطاع الت�سالت،
وازدياد اأعداد العمالء ،واإزاء حل هذه امل�سكلة الآن ،نعتقد
ان اف�سل احللول هو اللجوء اىل ال�سلح الق�سائي الذي
يتم عن طريق املحكمة طلبا من اخل�سوم انف�سهم او من
القا�سي نف�سه يف جميع مراحل اخل�سومة الق�سائية ،وتتم
حماولة ال�سلح يف املكان والوقت الذي يراهما القا�سي
منا�سبني ما مل توجد ن�سو�ض خا�سة يف القانون تقرر

ويق�سد باملفاو�سات احلوار املبا�سر بني الأطراف املتنازعة
و�سول اىل حل للنزاع الدائر بينهم ،ويتم التفاو�ض دون
تدخل من طرف ثالث ،بل يعتمد على احلوار بني الطرفني
مبا�سرة ،اإل انه ل يوجد ما مينع من متثيل الأطراف
املتنازعة بوا�سطة حمامني.
ويعد التفاو�ض طريقا بديال لت�سوية املنازعات فبدل من
جلوء الأطراف اىل ق�ساء الدولة يتم اللجوء اىل التفاو�ض
حلل النزاع ويتميز هذا النظام بال�سرية ،اإذ ل يح�سر
جل�سات التفاو�ض اإل الأطراف املتنازعة او وكالئهم،
فعك�ض جل�سات املحاكم التي تتميز بالعلنية ،فاإن جل�سات
املفاو�سات �سرية ويتميز التفاو�ض اأي�سا ب�سرعة حل
النزاع ،عك�ض املحاكم املثقلة بالدعاوى والتي يتاأخر فيها
الف�سل يف الدعوى ،وبخا�سة منازعات الت�سالت التي
حتتاج اىل خبري فني ..واأخريا يخفف نظام التفاو�ض
من العبء املثقل على عاتق حماكم الدولة ،اإذ بانتهاء
النزاع يف مرحلة املفاو�سات ل يرفع اىل حماكم الدولة،
وتتم املفاو�سات من خالل ا�ستعدادات كل الأطراف
للقيام بالتفاو�ض مع تبادل املعلومات ثم تنتقل اىل مرحلة
القرتاحات والتنازلت ثم يف النهاية احللول التي انتهى
اليها الأطراف والتي يلتزمون بها.

المفاوضات في المنازعات
الواقعة بين مشغلي الخدمة
والعمالء

قد تثور منازعة بني م�سغل اخلدمة والعميل ،وبدل من ان
يلجاأ العميل اىل الق�ساء فعليه ان يلجاأ اىل التفاو�ض مع
ال�سركة ،فيجب ان حتل هذه املنازعة من خالل التفاو�ض
اأول ،حيث ميكن للعميل الذي وقع عليه ظلم من قبل
م�سغلي اخلدمة ان يقوم بالت�سال اأول بخدمة العمالء
بال�سركة التي تقوم من تلقاء نف�سها بحل امل�سكلة واإل حتيل
املو�سوع للموظف املخت�ض لتبداأ مرحلة املفاو�سات مع
العميل ،وحتل امل�سكلة ،واذا ف�سلت هذه املحاولة يجب
على العميل ان يلجاأ اىل اجلهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة
الت�سالت داخل الدولة والذي من املفرت�ض ان يكون لديه
اإدارة او ق�سم للقيام مبهمة ت�سوية املنازعات بني العمالء
وم�سغلي اخلدمة.

المفاوضات في المنازعات
الواقعة بين مشغلي الخدمة
او مقدميها (شركات
االتصاالت)

قد تثور منازعات بني م�سغل خدمة واآخر بني م�سغل
خدمة ومقدمها ..فاخلطوة الأوىل لف�ض هذا التنازع  -بدل
من اللجوء اىل الق�ساء -هو اللجوء اىل املفاو�سات بني
ال�سركات واذا ف�سلت املفاو�سات تتم اإحالة النزاع اىل
اجلهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة الت�سالت داخل الدولة
ليف�سل هو يف تلك املنازعة.

المفاوضات في المنازعة
الواقعة بين الجهاز الذي
ينظم خدمة االتصاالت
ومشغل خدمة

قد تثور منازعة بني جهاز تنظيم خدمة
الت�سالت وم�سغل خدمة ،فاخلطوة الأوىل
لف�ض التنازع بدل من اللجوء اىل الق�ساء هو
اللجوء اىل املفاو�سات بني ال�سركات ،واإذا
ف�سلت املفاو�سات يتم حل النزاع عن طريق
الو�ساطة او التوفيق ،واإذا ف�سلت الو�ساطة
او التوفيق يتم حل النزاع عن طريق التحكيم.
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ال تأمنوا الجائحة !

تدابير الوقاية األساسية من (كوفيد)19-
احر�س على متابعة اآخر امل�شتجدات عن
فا�شية مر�س كوفيد ،19-على املوقع
الإلكرتوين ملنظمة ال�شحة العاملية ،ومن
خالل �شلطات ال�شحة العامة املحلية
والوطنية ..ويف حني ل تزال عدوى
كوفيد 19-متف�شية يف ال�شني ب�شكل
اأ�شا�شي ،فهناك بع�س بوؤر التف�شي يف
بلدان اأخرى ..ومعظم الأفراد الذين
ي�شابون بالعدوى ي�شعرون باأعرا�س
خفيفة ويتعافون ،ولكن الأعرا�س قد
تظهر ب�شكل اأكرث حدة لدى غريهم..
احر�س على العناية ب�شحتك وحماية
الآخرين بوا�شطة التدابري التالية:
اغ�شل اليدين بانتظام
ملاذا؟ ..اإن تنظيف يديك باملاء وال�شابون
اأو فركهما مبطهر كحويل من �شاأنه اأن يقتل
الفريو�شات التي قد تكون على يديك.
احر�س على ممار�شات النظافة التنف�شية
احر�س على تغطية الفم والأنف بثني
املرفق اأو مبنديل ورقي عند ال�شعال اأو
العط�س ،ثم تخل�س من املنديل الورقي
فور ًا باإلقائه يف �شلة مهمالت مغلقة ،ونظف
يديك مبطهر كحويل اأو باملاء وال�شابون.
ملاذا؟ تغطية الفم والأنف عند ال�شعال
والعط�س متنع انت�شار اجلراثيم
والفريو�شات .اأما اإذا غطيت فمك واأنفك
بيدك اأثناء العط�س وال�شعال ،فقد تنقل
اجلراثيم اإىل كل ما تلم�شه من اأ�شياء
واأ�شخا�س.
جتنب القرتاب كثريا من النا�س
احتفظ مب�شافة ل تقل عن مرت واحد (3
اأقدام) بينك وبني اأي �شخ�س ي�شعل اأو
يعط�س.
ملاذا؟ عندما ي�شعل ال�شخ�س اأو يعط�س،
تتناثر من اأنفه اأو فمه قُطريات �شائلة
�شغرية قد حتتوي على الفريو�س..

فاإذا كنت �شديد القرتاب منه ميكن
اأن تتنف�س هذه القُطريات ،مبا يف ذلك
الفريو�س امل�شبب ملر�س كوفيد 19-اإذا
كان ال�شخ�س م�شاباً به.
جتنب مل�س عينيك واأنفك وفمك
ملاذا؟ تلم�س اليدين العديد من الأ�شطح
وميكنها اأن تلتقط الفريو�شات ..واإذا
تلوثت اليدان فاإنهما قد تنقالن الفريو�س
اإىل العينني اأو الأنف اأو الفم ..وميكن
للفريو�س اأن يدخل اجل�شم عن طريق هذه
املنافذ وي�شيبك باملر�س.
اإذا كنت تعاين من احلمى وال�شعال
و�شعوبة التنف�س ،اإلتم�س امل�شورة
الطبية على الفور ،فقد تكون م�شاباً
بعدوى اجلهاز التنف�شي اأو حالة مر�شية
وخيمة اأخرى ..وات�شل قبل الذهاب اإىل
مقدم الرعاية واأخربه اأن كنت قد �شافرت
اأو خالطت اأي م�شافرين موؤخر ًا
ملاذا؟ اإن ات�شالك امل�شبق مبقدم الرعاية
�شي�شمح له بتوجيهك �شريعاً اإىل مرفق
الرعاية ال�شحية املنا�شب ،و�شي�شاعد
ذلك اأي�شاً على منع اأي انت�شار حمتمل
للفريو�س امل�شبب ملر�س كوفيد19-
وغريه من الفريو�شات.
تابع امل�شتجدات واتبع ن�شائح مقدمي
الرعاية ال�شحية
احر�س على متابعة اآخر امل�شتجدات
ب�شاأن مر�س كوفيد ،19-واتبع الن�شائح
التي يقدمها لك مقدم الرعاية ال�شحية
وتلك ال�شادرة عن �شلطات ال�شحة
العامة املحلية والوطنية اأو عن رب عملك
ب�شاأن اأ�شاليب حماية نف�شك والآخرين من
الإ�شابة بعدوى كوفيد.19-
ملاذا؟ لأن ال�شلطات املحلية والوطنية
لديها اأحدث املعلومات عما اإذا كانت
عدوى كوفيد 19-قد انت�شرت بالفعل يف

منطقتك ،وهي الأقدر على تقدمي الن�شائح
ب�شاأن ما ينبغي للنا�س يف منطقتك فعله
حلماية اأنف�شهم.
تدابري احلماية لالأ�شخا�س الذين
يتواجدون يف مناطق تنت�شر فيها عدوى
كوفيد 19-اأو زاروها موؤخر ًا (خالل 14
يوماً الأخرية)
•اتّبع الإر�شادات املو�شحة اأعاله.
•يف حال بداأت ت�شعر بالتوعك ،ولو
باأعرا�س خفيفة كال�شداع واحلمى
املنخف�شة الدرجة (( 37.3درجة مئوية
اأو اأكرث ،ور�شح خفيف يف الأنف ،اعزل
نف�شك بالبقاء يف املنزل حتى تتعافى
متاما ..واإذا تطلّب الأمر ال�شتعانة
ب�شخ�س ما لإح�شار ما حتتاج اإليه من
لوازم اأو كنت م�شطرا اإىل اخلروج ل�شراء
ما تاأكله مثال ،فارتد قناعا لتجنب نقل

علماء ..كورونا ال ينتقل عبر
المنتجات البالستيكية

طماأنت جمموعة من العلماء ،املدافعني عن البيئة،
باأن احلاويات والعبوات البال�شتيكية التي ت�شتخدم يف
«املعركة» �شد فريو�س كورونا امل�شتجد ،قابلة لإعادة
ال�شتخدام وباأنها اآمنة على ال�شحة.
ويخ�شى املدافعون عن الق�شايا البيئية من ارتفاع
م�شتوى التلوث بالبال�شتيك يف اأعقاب تف�شي فريو�س
كورونا امل�شتجد ،حيث تخلت اأعمال عن �شيا�شات
اإعادة ا�شتخدام اأو تدوير املخلفات البال�شتيكية ذات
ال�شتخدام الواحد.
ووفق ما ذكرت �شحيفة «ذا غارديان» الربيطانية ،فاإن
 119عاملا من  18دولة ،ميثلون خرباء اأوبئة وفريو�شات
واأحياء وكيميائيني واأطباء ،اأ�شاروا ،يف بيان ،اإىل اإمكانية
اإعادة ا�شتعمال الأدوات البال�شتيكية القابلة لإعادة
ال�شتخدام اأكرث من مرة ،مع مراعاة تعقيمها.
ونقلت ال�شحيفة الربيطانية عن اأ�شتاذة الكيمياء يف
جامعة اأك�شفورد واأحد املوقعني على البيان ال�شادر

عن العلماء� ،شارلوت ويليامز ،قولها« :ناأمل اأن نتخطى
اأزمة كوفيد ،19-وندعو لتجنب ال�شتهالك املفرط
للمواد البال�شتيكية ذات ال�شتخدام الواحد».
وت�شري الدرا�شات الطبية اإىل اأن فريو�س كورونا امل�شتجد
ينت�شر ب�شكل رئي�شي عرب ا�شتن�شاق قطرات رذاذ
ال�شخ�س امل�شاب بالوباء ،اإل بع�س الأبحاث اأكدت
اإمكانية تف�شيه بلم�س الأ�شطح امللوثة بالفريو�س ،الأمر
الذي جعل كثريين يتخل�شون من الأدوات البال�شتيكية
القابلة لال�شتعمال اأكرث من مرة ،خوفا من حتولها لبيئة
ناقلة للعدوى.
الجدير بالذكر اأن احلظر املفرو�س على املواد
البال�شتيكية التي ت�شتخدم ملرة واحدة� ،شيدخل
حيز التنفيذ يف اأوروبا العام املقبل ،و�شط
خماوف من اأن �شناعة التعبئة والتغليف
ت�شتخدم الوباء للت�شدي لهذا احلظر ،والرتويج
خلطورة اإعادة ا�شتعمال تلك املنتجات.

كيف تموت األوبئة؟
رافقت الأوبئة واجلوائح تاريخ الب�شر منذ اأقدم الع�شور،
كالطاعون الأ�شود يف الع�شور الو�شطى والإنفلونزا
الإ�شبانية يف القرن الع�شرين.
وتو�شيحا لهذه امل�شرية ،قدمت �شحيفة لوتان ال�شوي�شرية
جمموعة اأ�شئلة مع اإجاباتها حول الأوبئة وكيف تنتهي،
بالإ�شافة اإىل معلومات اأخرى ،نلخ�شها يف ما يلي:
 عام  ،1665قتل اآخر طاعون كبري يف بريطانيا �شبعنياألف �شخ�س ،اأي ما يعادل  %20من ال�شكان.
واأ�شرع بنهاية هذا الوباء حريق لندن الكبري عام ،1666
ويعتقد اأن النريان قتلت ن�شبة كبرية من الفئران
والرباغيث التي تنقل املر�س.
 عمل «اأطباء الطاعون» يف املدن منذ الع�شور الو�شطى،حيث كانوا م�شوؤولني عن عالج املر�شى ودفنهم ،وكان
ميكن التعرف عليهم ب�شهولة من خالل قبعاتهم اجللدية
وقلن�شواتهم الواقية وع�شيهم التي يحملونها للدفاع عن
اأنف�شهم من املر�شى اليائ�شني ،خا�شة من خالل اأقنعتهم
اخلا�س للغاية ،التي على �شكل منقار طائر.
وكان الطبيب ميالأ املنقار باملحاليل والأزهار والتوابل
لتنقية الهواء الذي ي�شل اإىل اأنفه.
ومتكن الطبيب الإجنليزي جون �شنو يف القرن  19من
مكافحة وباء الكولريا الثالث ،الذي �شرب لندن عام

1854؛ اإذ ر�شم خرائط التوزيع اجلغرايف للمر�شى يف
منطقة �شوهو ،وا�شتجوب ال�شكان ،وربط الوباء مبياه
ال�شهاريج ،واكت�شف م�شخة ملوثة واأغلقها ،لي�شبح اأبا
لعلم الأوبئة ورائد جمع البيانات.
 قتلت «الإنفلونزا الإ�شبانية» ما ل يقل عن خم�شنيمليونا بني عامي  1918و ،1919واأدت عدة اأمور اإىل نهاية
هذا الوباء� ،شملت ا�شتخدام احلجر ال�شحي والتباعد
الجتماعي والت�شجيع على املزيد من النظافة ،وحت ّور
الفريو�س بعد اإ�شابة ما ي�شل اإىل ربع �شكان العامل،
للتكيف مع امل�شيفني اجلدد ،حيث ا�شتنفدت ال�شاللة
املميتة خزانها.
 ال�شابون اأحد م�شادات الفريو�شات القوية والرخي�شة،حيث تتكون جزيئاته من جزيء حمب للماء ويت�شبث به،
وجزيء نافر له ويت�شبث بالدهون.
وعندما يغ�شل املرء يديه ،يتم�شك اجلزيء املحب للماء
باملاء ،ويدمر التوتر الذي يحدثه ال�شابون الغالف الدهني
للفريو�س عن طريق اجلزيء النافر للماء ،ويك�شر جزيء
احلم�س النووي الريبي يف قلب الفريو�س.
 الطريقة الأب�شط والأكرث اأمانا للحجرال�شحي هي قطع املوا�شالت ،وبداأ اللجوء
اإىل احلجر ال�شحي يف القرون الو�شطى.

العدوى اإىل اأ�شخا�س اآخرين.
ملاذا؟ �شي�شمح جتنبك ملخالطة الآخرين
وزيارتك للمرافق الطبية باأن تعمل هذه
الفعالية ،و�شي�شاعدان
املرافق مبزيد من ّ
على حمايتك اأنت والآخرين من الفريو�س
امل�شبب ملر�س كوفيد 19-و�شائر
الفريو�شات.
ا�شاأل منظمة ال�شحة العاملية
�شوؤال :هل يجب اأن اأجتنب امل�شافحة
ب�شبب فريو�س كورونا امل�شتجد؟
جواب  :نعم ،لأن الفريو�شات التنف�شية
ميكن اأن تنتقل بامل�شافحة ومل�س العينني
والأنف والفم ..تبادلوا التحية بالتلويح
عن بعد اأو بالإمياءة اأو بالإنحناءة بدل
من امل�شافحة.
�شوؤال :كيف ميكن اأن اأحيي �شخ�شا
حتى اأتفادى اإ�شابتي بفريو�س كورونا

عبدالزهرة الهنداوي

امل�شتجد؟
لتجنب الإ�شابة مبر�س
جواب:
كوفيد ،19-الأكرث اأمانا هو جتنب
التالم�س املبا�شر عند التحية ..وت�شمل
التحية الآمنة بالتلويح والإمياءة
والإنحناءة.
�شوؤال :هل ارتداء القفازات املطاطية يف
الأماكن العمومية فعال يف منع الإ�شابة
بعدوى فريو�س كورونا امل�شتجد؟
جواب :ل ،اإن املواظبة على غ�شل
يديك العاريتني ي�شمن لك حماية اأف�شل
من الإ�شابة بعدوى كوفيد 19-مما
�شت�شمنه القفازات املطاطية ،اإذ اإن
من املمكن الإ�شابة بالفريو�س عرب
القفازات نف�شها ،فاإذا مل�شت وجهك
ميكن اأن ينتقل الفريو�س من القفازات
اإىل وجهك وي�شيبك بالعدوى.

نتذكر ،عند بداية ظهور وباء "كورونا" يف العراق ،قبل ثالثة ا�شهر
من الآن ،كيف كان النا�س يخ�شون ويخافون خوفاً �شديد ًا ،فمكثوا يف
البيوت ،وافرطوا يف ا�شتخدام املعقمات واملنظفات ،وكانوا يتحركون
بحذر �شديد عندما يخرجون اىل ال�شوارع ،لأمر �شروري ،وهم يتلفتون
ذات اليمني وذات ال�شمال ،حذر ال�شطدام بفريو�س كورونا امل�شتجد!
حتى اجراءات القوات المنية ،يف تلكم اليام ،كانت اكرث �شدة،
و�شرامة ،لدرجة ان دوريات ال�شرطة كانت جتوب املناطق والحياء
ال�شكنية ،وتعاقب ومتنع كل من يخالف التعليمات.
وع ّد العراق يف حينها ،من اف�شل البلدان ،بعد الجراءات ال�شارمة
ُ
التي جرى اتخاذها ،ملواجهة الوباء.
طبعا ،رافقت تلك الجراءات حمالت توعوية وا�شعة ،عرب القنوات
الف�شائية ،وال�شحف ،ومواقع التوا�شل الجتماعي ،ا�شهمت بنحو
كبري يف اقناع النا�س بفداحة اخلطر املحدق ،و�شرورة تفاديه ،من
خالل البقاء يف البيوت ،وعدم اخلروج ،ا ّإل لالمور ال�شرورية جدا.
ولكن مبرور الزمن ،وبعد رفع حظر التجوال ،حدثت حالة تراخ
�شديدة ،وكاأن النا�س ادركوا او اكت�شفوا انه ل وجود لوباء ا�شمه
كورونا ،فانطلقوا يف ال�شواق ويف ال�شوارع ،غري مبالني ،ول
مكرتثني ،باخلطر املحدق بهم ،فغابت الكمامات والكفوف ،اإل ما ندر،
وحل التقارب ،بديال عن التباعد الجتماعي الق�شري ،وعاد النا�س
يت�شافحون ،ويتكاتفون ،ويقبلّون بع�شهم بع�شا!! ،يف ما امتالأت
ال�شاحات العامة بالأطفال ،وهم ميار�شون األعابهم املف�شلة ،و�شط
ت�شجيع امهاتهم اللواتي كنّ يفرت�شن اأدمي تلك ال�شاحات!! .كما �شهدت
بع�س املناطق ا�شتئناف بطولت كرة القدم و�شط ح�شور جماهريي
وا�شع النطاق!
اأما احلركة يف �شوارع العا�شمة ،فقد اأ�شحت �شعبة جدا ،نتيجة
اكتظاظها باملتب�شعني واملتون�شني! ،فكان من نتيجة ذلك كله ان
ت�شاعدت اأعداد ال�شابات والوفيات ،ل�شيما يف بغداد ،بنحو لفت،
وان كان احد اأ�شباب هذا الرتفاع يعزى اإىل ات�شاع م�شاحة الفح�س
من قبل وزارة ال�شحة ،ولكن يف نهاية املطاف ،فاإن موؤ�شر الزيادة
هذا ينذر بخطر كبري ،فالفريو�س ما زال ن�شطاً ويهاجم ب�شرا�شة ،بعد
تال�شي الآمال بحرارة ال�شيف التي كان من املوؤمل انها �شتق�شي عليه.
لذلك فاإن اخل�شية ،كل اخل�شية ،من احتمال ان نكون امام م�شهد
اكرث تعقيدا ،يف قابل اليام ،فيما لو ا�شتمرت ،المور على ما هي
عليه اليوم ،وهذا ي�شتدعي اعادة النظر بالإجراءات ،ورفع منا�شيب
التوعية من خالل و�شائل العالم ،لكي يدرك النا�س ان وباء كورونا
حقيقي ،ومازال يرتب�س بنا الدوائر ،وقد ن�شاب به
يف اأية حلظة ،اإن مل نلتزم بالإر�شادات والتعليمات
املطلوبة ..احذروا فـ "كورونا" ما زال يف الديار!.

إلى المرتجفين خوفًا وهلعًا من الكورونا
ح�شني ال�شدر
ان رج ًال �شاأل ( ابن
 -1جاء يف التاريخ َّ :
عبا�س ) – حرب الأمة – قائالًَ :م ْن الذي
النا�س يوم القيامة؟ ..فقال:
ُيحا�شب
َ
يحا�شبهم اهلل تعاىل ..فقال الرجل:جنونا
ورب الكعبة ،ل ّأن الكرمي ل ُيدقق يف
اذن
ِّ
احل�شاب.
اإن ح�شن الظن باهلل الكرمي ي�شفي على
النف�س عن�شر الطماأنينة وي�شحنها
بكل مقومات ال�شمود ازاء الأحداث
والطوارئ.
ول ينبغي لأحد ا ْأن ي�شمح لل�شيطان ا ْأن ميالأ
نف�شه بالو�شاو�س والفرتا�شات ال�شلبية
الرهيبة ،ليزعزع ثقته بربه ،وي�شلبه كل
األوان ال�شكون وال�شتقرار النف�شي.
 - 2وحكي  :انه قيل لعرابي يف الب�شرة:
هل حت ّدث نف�شك بدخول اجلنّة؟ ..قال:
�شككت يف ذلك قط ،واين �شوف
واهلل ما
ُ
اأخطو يف ريا�شها ،واأ�شرب من حيا�شها،
وا�شتظل با�شجارها ،واآكلُ من ثمارها،
واأتف ّياأ بظاللها ،وارت�شف من قاللها،
واأعي�س يف غرفها وق�شورها ..قيل له :اأَ
َف ِب َح َ�شنَةٍ ق ّدمتَها اأم ب�شاحلةٍ اأ�شل ْفتَها؟..
واي ح�شنةٍ اأعلى �شرفاً واأعظ ُم
قال:
ُّ
اأجر ًا من اإمياين باهلل تعاىل ،وجحودي لكل

معبود �شوى اهلل تبارك وتعاىل.
قيل له :اأ فال تخ�شى الذنوب؟ ..قال :خلق
اهلل املغفرة للذنوب ،والرحمة للخطاأ،
والعفو للجرم وهو اأكرم مِ ْن ا ْأن يعذّب
ُحمبيه يف نار جهنم.
وكان النا�س يف م�شجد الب�شرة يقولون:
لقد ح�شن ظن العرابي بربه ،وكانوا ل
ل اجنلت غمامة الياأ�س
يذكرون حديثه ا ّ
عنهم ،وغلب �شلطان الرجاء عليهم.
 - 3ا ّإن فريو�س (الكورونا) قد اأن�شى
رب
الكثري من النا�س اأنهم يف رعاية ٍّ
كرمي رحيم ،يتعهدهم بلطفه واح�شانه
َون َِعمِ هِ امل�شتمرة وبد ً
ل من العت�شام به،
والنقطاع اإليه ،والبتهالت والدعوات
اخلال�شة بانزال العون اليهم ،بالغوا يف
الياأ�س والقنوط حتى اأ�شبحوا ل ي�شعرون
بلذة احلياة!
 - 4اإنهم اأخطوؤوا حني ن�شوا اأو تنا�شوا
ما اأغدقه اهلل عليهم من النعم والربكات
طوال املدة ال�شابقة على تف�شي فريو�س
الكورونا.
يقول ال�شاعر:
أح�شن اهللُ فيما م�شى
كما ا
َ
ح�شن فيما بقي
كذلكَ ُي
ُ
إلقاء احلَ ْبلِ على
 - 5وهذا ل يعني ا َ

بالتو�شيات
وال�شتهانة
الغارب،
والن�شائح الطب ّية املقررة للوقاية من
(الكورونا) ،فاحلفاظ على النف�س واجب،
ورعاية املقررات الطبية يف هذا اخل�شو�س
ل ُب َّد من اللتزام بها ،درء ًا لل�شرر واإبعاد ًا
للنف�س عن التهلكة.
 - 6ا ّإن خمالطة النا�س – مبن فيهم
امل�شاب واحلامل للفريو�س – عملي ٌة
غب ّية ،ف�ش ًال عن كونها مرجوجة �شرعاً..
ان مالزمة البيوت عملية �شعبة،
�شحيح ّ

ولكنها موقوتة �شماناً لل�شالمة والنجاة.
لزم بيته منذ
 - 7ان كاتب ال�شطور
َ
اأ�شابيع ،ومل يخرج اىل خارج املنزل على
الطالق.
انه كما يقال :واعظ متعظ ،التزم مبا دعا
اليه قبل ا ْأن يدعو غريه.
 - 8الطوارئ كلها ل تبقى ولبد ا ْأن
تزول ..ن�شاأله تعاىل ا ْأن يدفع الوباء
والبالء عن العراق احلبيب ،وعن
�شعبه العزيز انه �شميع جميب.

راقبها جيدا ..تراجع حاسة الشم قد يدل على
إصابتك بكورونا
املعطيات حول فريو�س كورونا امل�شتجد
«كوفيد »19-تتواىل ،واآخرها اأن فقدان حا�شة
ال�شم اأو حا�شة التذوق قد يكون موؤ�شرا على
الإ�شابة بكورونا ،فماذا عليك اأن تفعل اإذا
فقدت حا�شة ال�شم؟
ت�شري معطيات من كوريا اجلنوبية وال�شني
واإيطاليا اإىل اأن العديد من املر�شى امل�شابني
بكورونا قد يعانون من فقدان حا�شة ال�شم،
دون ظهور اأعرا�س اأخرى.
فقد دعت اجلمعية الربيطانية لطب الأنف
والأذن واحلنجرة ال�شلطات اإىل ن�شيحة اأي
�شخ�س يعاين من فقدان حا�شة ال�شم اأو حا�شة
التذوق باأن ي�شع نف�شه يف عزل ذاتي.
ووفقا لعلماء يف اململكة املتحدة ،فاإنه ميكن اأن
يكون فقدان اأو تراجع حا�شة ال�شم املفاجئ
اأحد اأعرا�س الإ�شابة بفريو�س كورونا.
وال�شباب هم اأكرث احتمال باأن يحملوا
الفريو�س دون وجود اأعرا�س اأخرى مثل
احلمى وال�شعال ،ويعني هذا اأنه ميكن لأي
�شخ�س يعاين من فقدان مفاجئ حلا�شة ال�شم،
اأن يكون ناقال خفيا للفريو�س.
ثلث املر�شى
ويف كوريا اجلنوبية وال�شني واإيطاليا ،اأفاد
حوايل ثلث املر�شى الذين ثبتت اإ�شابتهم
بفريو�س كورونا بفقدانهم حا�شة ال�شم.
وقالت رئي�شة كلية طب الأنف واحلنجرة

الربيطانية ،كلري هوبكينز ،ورئي�س جمعية
طب الأنف والأذن واحلنجرة الأ�شتاذ ،نريمل
كومار ،يف بيان م�شرتك اإن  %30من مر�شى
كوريا اجلنوبية الذين ثبتت اإ�شابتهم بكورونا
اأ�شيبوا بفقدان حا�شة ال�شم.
وقال الطبيبان اإن العديد من املر�شى بكورونا
يف جميع اأنحاء العامل مل تظهر عليهم �شوى
اأعرا�س فقدان ال�شم والتذوق ،دون الأعرا�س
الأخرى الأكرث �شيوعا مثل احلمى وال�شعال.
وقد يعني عدم وجود اأعرا�س اأخرى مثل
ال�شعال واحلمى اأن ال�شخ�س لن يتم التعرف
عليه بو�شفه م�شتبها يف اإ�شابته بكورونا،
وبالتايل لن ُيفح�س و ُيعزل ،مما قد يوؤدي
اإىل ت�شببه يف نقل العدوى ،في�شهم بالتايل يف
النت�شار ال�شريع للمر�س يف جميع اأنحاء
العامل.
ودعا الأ�شاتذة اأي �شخ�س تظهر عليه اأعرا�س
فقدان حا�شة ال�شم اأو حا�شة التذوق اإىل العزلة
الذاتية ملدة �شبعة اأيام.
ازدياد يف حالت فقدان ال�شم
وكان نائب وزير ال�شحة الفرن�شي جريوم
�شالومون قد �شرح اجلمعة لدى عر�شه
التقرير اليومي ب�شاأن الفريو�س يف فرن�شا ،باأن
اأطباء الأنف والأذن واحلنجرة قد لحظوا يف
الأيام الأخرية ازديادا يف حالت فقدان ال�شم.
ولفت �شالومون اإىل اأن هذه احلالت تتمثل يف

فقدان مفاجئ لل�شم من دون حدوث ان�شداد
يف الأنف ،حتى اإنها ترتافق اأحيانا مع فقدان
حا�شة التذوق.
وقد حت�شل حالت فقدان ال�شم التي ك�شف
عنها م�شابون بكوفيد 19-ب�شورة معزولة اأو
مع اأعرا�س اأخرى للفريو�س.
واأ�شار جريوم �شالومون اإىل اأنه يف حالت
فقدان ال�شم «يجب الت�شال بالطبيب املعالج
وتفادي التطبيب الذاتي من دون ا�شت�شارة
خرباء».
غري اأن هذه الظاهرة ل تزال نادرة ن�شبيا،
وهي ت�شجل عموما لدى املر�شى اليافعني
ممن يظهرون اأ�شكال غري متقدمة من املر�س،
بح�شب امل�شوؤول يف وزارة ال�شحة.
اإ�شافة فقدان حا�شة ال�شم اإىل قائمة اأدوات
الفح�س
اأما الأكادميية الأمريكية لطب الأنف والأذن
واحلنجرة فدعت اأخريا اإىل اإ�شافة فقدان
حا�شة ال�شم اإىل قائمة اأدوات الفح�س ب�شاأن
كورونا.
واأعلن م�شوؤولون مبنظمة ال�شحة العاملية
الثنني اأنهم يبحثون يف وجود �شلة حمتملة
بني فقدان حا�شة ال�شم والإ�شابة بفريو�س
كورونا ،رغم اأنهم لحظوا اأن الدليل على
وجود ات�شال حمتمل ل يزال اأوليا.
وقالت رئي�شة وحدة الأمرا�س والأمرا�س

احليوانية املن�شاأ يف منظمة ال�شحة العاملية،
ماريا فان كريخوف ،يف مكاملة هاتفية مع
ال�شحفيني اإن «فقدان حا�شم ال�شم اأو فقدان
التذوق هو اأمر نبحث فيه ..نحن نتوا�شل
مع عدد من البلدان وننظر يف احلالت التي
مت الإبالغ عنها بالفعل ملعرفة ما اإذا كانت هذه
ميزة م�شرتكة .لي�س لدينا اجلواب على ذلك
بعد».
ويف اأملانيا قام الأطباء يف امل�شت�شفى اجلامعي
يف بون بفح�س  100مري�س بفريو�س كورونا،
ووجدوا اأن ما ي�شل اإىل الثلثني بلّغوا عن
فقدان حا�شة ال�شم والتذوق لأيام عدة ،وفق ما
�شرح به رئي�س معهد الفريو�شات يف امل�شت�شفى
هندريك �شرتيك.
ما العمل يف حال فقدان حا�شة ال�شم؟
 -1الت�شال بالطبيب.
 -2العزل الذاتي يف املنزل ملدة اأ�شبوع اأو اأكرث
ح�شب تو�شيات الطبيب.
 -3و�شع قناع يف املنزل.
 -4يو�شي رئي�س املجل�س الوطني لأطباء
الأنف والأذن واحلنجرة ،الدكتور جان
مي�شال كلني ،بعدم تناول اأدوية ال�شتريويدات
الق�شرية التي تخفف دفاعات املناعة.
 -5اأي�شا يو�شي كلني بعدم تنظيف
الأنف لأن ذلك قد ينقل الفريو�س من
الغ�شاء املخاطي لالأنف اإىل الرئتني.

الثقافية
العدد ( ) 129الثالثاء 2020 / 10 / 13

سناء النقاش ..السرد االستقصائي
�سوقي كرمي ح�سن
* خطر ذ�ك �لقول �لذي �أعلنه
همنغوي حني �س�أله
�رن�ست
ْ
�س�ب �سحفي م�س�ك�س ،كيف
ت�ستطيع �ن متزج بني م� تكتبه
من رو�ي�ت ،وبني �لتق�رير �لتي
تكتبه� لل�سح�فة ؟ ..ف�أج�ب،
وهو ي�سحب نف�س�ً عميق�ً من
غليونه :وهل تظن �ن هن�ك
فروق�ت بني �لكت�بتني؟
قد يبدو �ملو�سوع �س�ئك�ً جد�ً،
ونحن نعرف �ن �ل�سح�فة مهنة
�ال�ستهالك �ليومي� ،لذي متر
من خالله �ملو�سوع�ت دون �ن
ت�أبه لدميومته� ،فيم� يتوجب
على �الديب� ،يج�د م�ستوي�ت
بن�ء وثيم ف�علة ،ولغة مغ�يرة
اليجب �ن تقرتب من لغة
�ل�سح�فة �لتقريرية و�جل�فة يف
�لكثري من �ملر�ت� ،لقليل ممن
�سرقتهم �ل�سح�فة ،من �الدب
ظلو� يفرقون بني �المرين،
وميكن �ن يكون م�ركيز �ولهم،
البد من عدم تق�رب ،والبد
لل�سحفي �لذي يريد �بع�د طريف
��ستغ�الته عن بع�سهم� ،حتديد
حدود �مل�س�ف�ت� ،لتي يتوجب
عليه ولوجه� بت� ٍأن وهدوء ،وهذ�
م� فعلته �ل�س�ردة �سن�ء �لنق��س،

�لتي �خذت منه� �ل�سح�فة
ن�سف عمره� �و يزيد ،علمته�
�لت�أمالت �ملعرفية �ليومية ،
�ن �ليومي �ل�سردي� ،ملحمل
ب�لثيم �لقهرية ،يحت�ج �ىل
تدوين ،وحفظ و�بق�ء ،فعمدت
�ىل خي�ر تو�فقي� ،تخذت من
�ال�ستق�س�ء و�سيلة �سردية،
مع قدرة و��سحة يف �د�رة
�حلدث �ل�سردي وت�سكالته
�لفكرية و�الجتم�عية� ،لتق�سي
و�ملت�بعة منح� �سن�ء �لنق��س،
�لبحث عن �سري�ت �ل�سخو�س
�لتي تقدمه� ملتلقيه� ،ثمة
�ل�سي�ع �الن�س�ين بخ�سو�سيته
و�النك�س�ر�ت
�النثوية،
�لوجد�نية �لتي تر�فق هذ�
�ل�سي�ع ،وردود �الفع�ل،
�حل�دة يف مر�ت ،و�ملتخ�ذلة يف
�سردي�ت �خر� ،ملر�أة ،تتحرد
لدى �لنق��س من �نوثته� النه�
ت�سعى ب�جت�ه قو�ه� �خلفية
و�لتي جتده� ف�علة يف �ثب�ت
�لذ�ت ،وحم�ولة ��سالح م� وقع
يف �خلط�أ ،مل تر�سر �ل�س�ردة
�لنق��س يف م�سرود�ته� �خلطيئة،
حم�ولة جعل �خلط�أ �الجتم�عي
هو �لف�عل �ملوؤثر ،وهو �لد�فع
�ىل �م�م ،حيث يتوجب �يج�د

�خلو�مت� ،لتي قد التر�سي
�ملتلقي ،ومتنحه فر�سة للرف�س
و�الحتج�ج ،خي�ر �ملو�سوع�ت
�ل�سردية غري �مل�ألوفة ،و�حدة
من �خ�س مقوم�ت �ل�سرد،
ومعلم تو�فر يف جممل �لق�س
�لعر�قي �ملع��سر ،لكن �لنق��س
حت�ول �يج�د خمرج نف�سي
ل�سخ�سي�ته� �النثوية ،لكنه
ب�خلجل،
حمفوف
خمرج
و�الرتب�ك و�لرتدد ،وهذه
��س�رة تنطبق على جممل �لنت�ج
�ل�سردي �لن�سوي يف �لعر�ق،
مع ��ستثن�ء�ت ب�سيطة ،ظلت يف
عتمة �ل�سرد ،حتى ك�دت ت�سل
�ىل �لن�سي�ن� ،لفكر �ل�سردي
�النثوي مي�ل �ىل �لهم �ل�سخ�سي
ودو�فعه وتبني �خلط�ب
�الن�س�ين �لقهري �لذي تع�نيه
�ملر�أة� ،قت�س�دي�ً و�سي��سي�ً
و�جتم�عي�ً ،وبخ��سة بعد
�سنو�ت �لتغيري �لتي و�سعت
�ملر�أة �لعر�قية ،يف موقف
تر�جعي الحت�سد عليه ،تلم�ست
�سن�ء �لنق��س هموم �ن�ثه� لتمنح
متلقيه� منوذج�ً �حتج�جي�ً
ر�ف�س�ً ،دون �ن تعلن ذلك بتحدٍ
و�سر�حة وو�سوح� ،ل�سوؤ�ل
�لذي ير�ود ذهنية �ملتلقي بعد

�النته�ء من قر�ءة �سردي�ت
�سن�ء �لنق��س� ،ىل �ين تريد
�ل�س�ردة جر �رو�حن� ،وم�هي
�لق�سدي�ت �لداللية �لتي تريد
�ي�س�له� ،هذ� �ن ك�ن ثمة دالالت
و�سفر�ت د�خل هذه �ل�سردي�ت
�القرب �ىل �لتق�سي و�لبحث؟
هل ميكن �كت�س�ف �سرد مهم� ك�ن
وجوده خ�ل من �لت�سفري �لداليل،
و�لق�سدية �العالنية؟
�جلو�ب ،مهم� ح�ولن� فل�سفته،
عمومي�ته
من
وجتريده
�ل�سردية ،ب�إجت�ه �خل�سو�س،
�سيكون ب�لرف�س ،فالبد بحتمية
�ل�سرد ،ومع�نيه ،من وجود
ر�س�لة ،ومر�سل ،ومر�سل �ليه،
وم�د�م �المر بهذ� �لو�سوح،
فالبد من غ�ئية ،ومرموز�ت،
تقنع �ملتلقي وجتعله يعلن
قبوله ور�س�ه  ،وعتم�د م�تلق�ه
كجزء من �الرثية �لوجد�نية
�لنق��س
خي�ر�ت
�لع�مة،
�ل�سردية ،تقرتب من �لوم�س�ت
�ل�سريعة ،و�خت�س�ر ملحوظ
يف حرك�ت �سخو�سه� ،ثمة ر�و،
هو �لذي يدون �الحد�ث ،ويعيد
�سي�غته� ،ويحكيه� ،بتقريرية
م�سطحة ترف�س �لت�س�عد،
تظل �س�ئرة �سمن م�س�ر و�حد،

وهذه و�حدة من تنقالت �سن�ء
�لنق��س ،من �ل�سح�فة �ىل �ل�سرد
�ال�ستق�س�ئي� ،لذي قدر �ن يجد
له مك�ن�ً د�خل �حليز �ل�سردي
�لعر�قي و�لعربي� ،نتق�لة
جريئة ،لكنه� حتت�ج �ىل مت�بعة
وتو�سيح من لدن �ل�سردية

�لعر�قية� ،لتي ب�تت تتعكز على
م� تعرف وق�درة على �لتح�ور
معه ،مهملة كل م�قد يعكر
�سفوهه� وبه�ء ح�سوره� �لذي
تع ّده مهم�ً؟
�ل�سوؤ�ل ..يح�ج �ىل �ج�بة ،كيف
تقر�أ �سن�ء �لنق��س� ..س�ردة

مت�زج بني جن�سني خمتلفني..
�أم تر�ه� �س�ردة �ف�دت من
�ال�ستق�س�ء �ل�سحفي وو�سفته
�سردي�ً ،وقد جنحت فيه؟
�الأج�بة ،تتطلب زمن�ً ،و�جته�د ً�
من قبل �سن�ء �لنق��س للتعريف
مب�سروعه� �ل�سردي �ملغ�ير!!

طاقات تجمعت في شخصية واحدة

القصة القصيرة جدا

كاتب السيناريو والممثل أحمد وحيد :المجتمع هو
التحدي األكبر

خروج عن المألوف والمتداول

حو�ر /فرح تركي
ك�تب �ل�سين�ريو وحمرتف �ل �ست�ند �ب و�أخري�
ممثل ،جمموعة من �لط�ق�ت جتمعت يف �سخ�سية
و�حدة ونتج عنه� �لكثري من �لنج�ح�ت �لتي
�آن�ستن� يف �سهر رم�س�ن �ملب�رك ،وب�الأخ�س يف
م�سل�سل بنج ع�م �لذي ع�لج �لكثري من �لق�س�ي�
�الجتم�عية وتلقى ردود فعل متن�ق�سة ،و�ث�ر
�لكثري من �لت�س�وؤالت ،وللبي�ن على �لق�دم من
م�سل�سل بنج ع�م و�لكثري من �المور �لتي طرحه�
�ملبدع �حمد وحيد ك�ن لن� هذ� �حلو�ر معه..
بد�ية ن�سكر �سعة �سدرك و��ستج�بتك �للطيفة
للحو�ر ف�أهال بك:
 �أهال و�سهال ،و�سعيد الهتم�مكم ور�سدكم.* بجهود ذ�تية وب�إمك�ني�ت ب�سيطة ودون �أي
دعم ،قدمت برن�جمك « م�سموطة» ،م� حجم
�لتحدي�ت �لتي و�جهته� يف خ�سم ذلك ؟
 «م�سموطة» ك�نت م�سروع� طرحته من خاللمو�قع �ل�سو�سل ميدي� و�أعط�ين �سيئ� و�أخذ
مني �أ�سي�ء� ،أعط�ين �حلرية ب�عتب�ر �أن �قرر
�ملو�سوع ،وهذ� تكرر معي �أي�س� يف �لتلفزيون
عند ظهوري ب�أن �أكون �س�حب �لقر�ر يف
�ملحتوى �لذي �أقدمه ،فهن� ال �أحد يفر�س على
�لك�تب �سيئ�� .أم� من مز�ي� �ل�سو�سل ميدي� فهي
�حلرية يف �لوقت و�لر�أي .
* بر�أيك ،جتربة تقدمي برن�مج كوميدي �أو
�أي برن�مج ن�جح للمجتمع �لعر�قي حتديد�
و�لعربي عموم� ،هل ذلك يعد حتدي� كبري� مع
�لذ�ئقة �لفنية �ملتب�ينة و�الختالف�ت بوجه�ت
�لنظر؟
 نعم �لتحدي �الكرب هو �ملجتمع النه غري مرنكف�ية لتقبل �لكثري من �ملو��سيع ،ولذلك ف�أن
عدم تقبل �الغلبية الأية فكرة نطرحه� فهذ� يكون
حتدي� كبري� ،حيث يكمن �ن يكون �لطرح دون
ت�سنج ،فنحن يف ع�سر بد�أت �لكوميدي� تنتهي،
فهي يف كل مك�ن ،و�ملتلقي قد ت�سبع ،لذلك من
�ل�سعب ��سحك�هم.
* هل ميكنن� �عتب�ر �ن مو�قع �لتو��سل
�الجتم�عي �سيف ذو حدين ،و�أن �المر يحت�ج
�إىل دقة كبري يف �لتع�طي معه� ،م� ر�أيك ؟
 -مو�قع �لتو��سل �الجتم�عي �سيف ذو ع�سرين

حد بر�أيي ،ف�أنت م�سوؤول عن �ملحتوى �لذي
تقدمه وفج�أة جتد ب�أن �لن��س التتقبله وهن� قد
�نت�سر �لفيديو ومتت م�س�هدته وبرغم �جلهد
�لذي بذلته ف�أنت حينه� �ستكون يف �سد�م مع
�لن��س ،ولهذ� يجب ب�أن تكون و�عي� جد� وتدر�س
�ملو�سوع من جميع جو�نبه ،وتقر�أ �لق�س�ي�
�ملحيطة به النك مبجرد �أن تقدم مو�سوع� ن�ق�س�
من ن�حية معينة ف�أنك �سوف تتهم ب�لتق�سري هذ�
من �جلهة �الحرت�فية ولي�س �لهو�ة.
* يف �سهر رم�س�ن �ملب�رك عر�ست لك قن�ة U
 .TVم�سل�سل بنج ع�م ب�لتع�ون مع جمموعة
بن�ء على �عالن م�سبق من �ال�ست�ذ
والية بطيخ
ً
علي ف��سل عن هذ� �لتع�ون ،حدثن� عن هذ�
�مل�سل�سل ؟
 م�سل�سل بنج ع�م �ل�سر�حة ك�ن حلم� ير�ودينمن �سنو�ت كلم� كنت �أعمل فديو على �لفي�س بوك
لدق�ئق ك�نت متر على ذهني مو��سيع كثرية،
ف�أن� �إن�س�ن الميكنني �أن �أ�سمي نف�سي و�قعي�
بقدر م� ميكنني �أن �أقول �نني ع�رف ب�سغوط
�لعمل فو�سعت يف ب�يل ب�أن هن�ك مو��سيع
�ستظلم �إذ� مت طرحه� يف دق�ئق معدودة ،فكنت
�أخبئهم الن من �مل�ستحيل من�ق�سته� من خالل
�لتو��سل �الجتم�عي بدق�ئق �إىل �أن جتمعت
و�أ�سبحت كمية كبرية فعندم� �ر�د �ال�ست�ذ علي
ف��سل عر�س م�سل�سل خ�رج نط�ق �لكوميدي�،
قررت �أن هذ� هو وقت عر�س تلك �الفك�ر ،وفعال
مت ذلك وقدمته والقت قبوال منه ،وبد�أن� بكت�بته�
وك�ن ذلك يف نه�ية ع�م  2017ولكنه مت ت�سويره
يف . 2019
* هل هن�ك جت�وب من �ل�س�رع �لعر�قي مع
م�سل�سل بنج ع�م ،وكيف وجدت �لردود ؟
 ك�ن �لتف�عل كبري� جد� الن �ملو��سيع وطرحه��أخذت وقت� يف �ملع�جلة و�لكت�بة و�لت�سوير
و�لتدقيق و�الختي�ر قبل كل �سيء ،وكذلك
�ملونت�ج الن هن�ك جت�رب فنية لقنو�ت ،وذلك
قبل رم�س�ن ب�سهرين ،يطلب �سين�ريو من ك�تب
ويكون �لوقت ق�سري� يف كل �سيء ويكونو� يف
دو�مة �كم�ل يف �لوقت �ملحدد فقط ،وتغيب
عنهم تف��سيل و�أمور معينة ويعر�س دون
مر�جعة �أو تدقيق �أو ت� ٍأن يف �ختي�ر �ملو��سيع
�ملهمة �أو �لكالم �جلميل و�لخ ،ولكن بنج ع�م ك�ن

ثري� يف ح�سوله على كل هذ�� ...لن��س �أحبت
مو��سيعه و�جلر�أة يف �لطرح� ،أمور كن� ن�سمع
عنه� ولكنن� ل ن�س�هده� يف �لتلفزيون ،وك�ن
هن�ك مو��سيع �أخطر مل تعر�س ،ومل نقرر لالآن
�إذ� ك�نت �ستعر�س يف بنج ع�م  ، 2وك�نت هذه
جرعة بنج �أوىل لنخترب تف�عل �لن��س مع �لطرح
�لذي قدمن�ه يف �مل�سل�سل ،وك�نت �لنتيجة جيدة
و�لتف�عل �يج�بي� ،و�ستكون �ملو��سيع �الأخرى
يف ق�ئمتن� للعر�س يف �لوقت �لق�دم ب�إذن �هلل.
* �أحمد وحيد على �ل�سومرية برن�مج (�خر
ظهور)؟
 برن�مج (�خر ظهور) من �لرب�مج �لتي�أحببته� جد ً� وهو من �لنوع �ملف�سل لدي �ست�ند
�ب كوميدي و�لذي عرفني �لكثري من �لن��س من
خالله ،ويف �لعر�ق �أكرث �سخ�س مهتم فيه هو
�أن� ،وهو موجود يف كل �لع�مل لكن يف �لعر�ق
لالأ�سف لي�س موجود� ،ف�جتهت �إىل هذ� �لفن
و�أحر�س ب�أن كل بر�جمي �لتلفزيونية متتلك
مل�سة من �ست�ند �ب كوميدي.
* �لكلمة �الأخرية؟
 لكم و�فر �ل�سكر على هذه �الأ�سئلة �لتي ك�نتقريبة مم� يجول يف ب�يل ،مع �أطيب �لتح�ي�.

عبد �له�دي �لزعر
منذ مطلع �لقرن �لث�من ع�سر حني ن�سر د�ني�ل ديفو
– رو�ية روبن�سون كروزو – 1719وم� تلته� من
�سردي�ت كربى �أج�د فيه� �سن�ع �لق�س �الوربيون
�أمي� �ج�ده حتى منت�سف �لقرن �لت��سع ع�سر وم�
ز�لو� ،ك�نت تلك �ل�سرود متتلك ط�قة تعبريية
ه�ئلة و�أ�س�ليب فنية تثري �العج�ب لكنه� بطيئة
�لوقع ت�سري �لهوين� !
الر�ء ف�إن ذلك �البد�ع ال ميكن جت�هله
مهم� تب�ينت � ّ
�أو �د�رة �لظهر عنه بل �ال�ستف�دة من حيثي�ت
جن�حه وتقني�ته ..لكن ع�سرن� ع�سر �سرعة وال
مت�سع لقر�ءة رو�ية يف ثالثة �أي�م متو��سلة �أو عدة
جل�س�ت� ،ذن البد من �يج�د بديلٍ مريح يوؤدى �لدور
ب�إج�ده.
مثقفو �لغرب ومنظروه �أكدو� �أن �ل�سرد ظ�هرة
كونية ،و�سرع�ن م� وجدت هذه �لدعوة ��ستج�بة
طيبة عند �الأدب�ء �لعرب فتف�نو� فيه� متحي�س�ً
ودر��سة.
�لق�سة �لق�سرية جد� ( هي �حلل ) ب�عتب�ره� ن�سق�
متك�مال ومنظومة متفردة غري مفككة �لبنية ت�ستغل
على تر�كيب ال متن�هية من �ملع�ين و�لدالالت ؛
�أجمل م� تقدمه لقر�ئه� — �لت�أويل و�حلد�س —
ويعتمد ذلك �أ�س��س� على مرجعي�ت وحموالت
�ملتلقي و�سعة مد�ركه �لقر�ئية .
وهذ� �لنوع من �لق�س ال ي�ستقيم على داللة و�حدة
ث�بته بل على دالالت مت�س�بكة مو�سوعية وذ�تيهةز
تعتمد – ق -ق -ج -على �للغة �لعربية يف
جمتمع�تن� �ل�سرقية ،فلغتن� ر�ئدة ثرية ،وكلم�
غ��س �ملن�س�أ يف ثن�ي�ه� �أخرج لقر�ئه درر� ال تقدر
بثمن ،ف�لعربية منتجة للمع�ين ،فيه� �ال�ستق�ق
و�لنحت و�لرت�دف ،وله� �لقدرة على �الف�س�ح يف
�أدق �ملو��سيع وعورةً و�أكرثه� ��سك�ال.
من خالل �لنظر �لدقيق للتع�لق�ت �لبنيوية يبدو لن�
�أن �للغة هي �لو�سيلة �ملثلى بني �ملر�سل و�ملر�سل
�إليه قد تكون �لتن��س�ت وتو�رد �خلو�طر ب�الأخ�س
بني ( �لن�س �ملكتوب و�لن�س �ملج�ور ) ذ�ت �سالة
متد�خله ال ميكن �لتفريق بينهم� ب�سهولة !
هن� ي�ستوجب على — �لق�رئ �لن�قد — فك �سيفرة
�لن�س بحكمة و�سرب لكونه� ال تنتمى لثيمة و�حدة
رمب� يختلط فيه� �الجتم�عي و�لنف�سي و�لفكري
وعليه �البتع�د عن م�سطرية �ملن�هج �جل�هزة ف�إنه�
تقتل �البد�ع.
بع�س �لنق�د ي�سحذون �أدو�تهم �حل�دة بغية
��سالح �خلط�أ فيبدوؤون �لهجوم من �أول وهلة
! يت�سورون �ن �لق�سة �لق�سرية خلقت للمتعة

�لفنية فقط وتن��سو� �إنه� م�سدر للمعرفة و�لفكر مع�ً
و ب�عثة على �لت�أويل ،رغم ق�سره� و�ختز�له� جند
�ملع�ين مند�سة بني �سقوق �ملفرد�ت .
فى ر�أيي �ملتو��سع �إن �أبرز �سم�ت �لق�سة �لق�سرية
جد� -مبد�أ �لتنوع – لكونه� تنفتح على �الختالف
و�لتو�فق – �لقبول و�لرف�س – ف�ل�سرد بنظر
�ر�سطو هو حتديد �مل�هية و�مل�هية ال تدرك �إال
ب�إح�طة �لعالئق و�أ�سب�به� جمتمعة ،وال ميكن �حلكم
على جزء وغ�س �لنظر عن �الأجز�ء �الأخرى .
�أين م� نلتفت جند �ل�سرد فهو يف �الأ�سطورة و�لق�سيدة
�ل�سعرية و�خلر�فة و�مللحمة و�ملو�سيقى ،حتى يف
رق�س�ت �لب�ليه وحرك�ت �لب�نتوم�مي ،ولكن �سرد ق
– ق – ج يختلف مت�م� فال مدخل وال عقدة وال حل
بل جمموعة مفرد�ت منتق�ة بعن�ية ف�ئقة م�سفوعة
بغ�ية معلومة تتحد فت ّكون معنى رغم له�ثه�
و��سر�عه� نحو �لقفلة .
و�حلقيقة �ن كل حمكية تتكون من عتبتني :
� -1ل�سيم�ئي�ت �ل�سردية
�-2لعالق�ت �لق�ئمة بني �خلط�ب و�لزمن .
ال بنيوي�ً فلو �سبكت بجد�رة
ال يعترب ق�سره� خل ً
ووعى ع�لٍ الأح�ط �لق�رئ بجم�لي�ت غري متوقعة
مثل �الده��س و�ملف�رقة و�لرتميز و�اليح�ء .
هن� البد من وقفة �عتقد �نه� مهمة :
يف كت�ب ( موروفولوجي� �خلر�فة 1928
) لفالدير بروب تطرق للق�سة �لق�سرية
جد� ف�أ�س�ع فيه� �سكال فني� ر�ئد� ؛ بعدم�
ع�ك�سه روالن ب�رت وجرمي��س وغريه �إذ
عزلو� �ل�سرد عن �لنظرية �الأدبيه و�أدرجوه
�سمن �ل�سيمو طيقي� حيث تقلل من �س�أنه� .

عائلة المجانين
م�جد �حلج�مي

��ستقل �ملقعد �الأم�مي م�ست�أذن� ،بعد �أن
ّ
�أقبل �إيل وحيد� كئيب� تبدو عليه عالم�ت
�حلزن و�لقلق ،ك�ن ه�دئ� يف �لدق�ئق
�الأوىل عند رحلتن� من �أحد �ملط�عم يف مركز
�لع��سمة �لكندية (�أوت�و�) �إىل منزله غرب
�ملدينة� ،أنهى �سمته حني �س�ألته:
– كيف هو يومك �سيدي؟
�أخذ نف�س� عميق� ثم تنهد ق�ئال:
– حزين ،توفيت و�لدتي يوم �أم�س.
– �آ�سف جد� ،رحمه� �هلل.
– الد�عي لالأ�سف ،مل تكن �أم�ً مث�لية ،ال

ت�ستحق �حلزن �إطالق�.
– لكنك حزين؟
الأنني جمنون ،ف�لع�قل ال يحزن على�أم رمت ولده� �سغري� على و�لده لتعي�س
مع ع�سيقه� �لذي خ�نت �أبي معه قبل �أن
يطلقه� عندم� ك�سف �أمرهم�� .خت�رت �أن
تعي�س يف مدينة (مونرتي�ل) حي�ة �سعيدة
مليئة ب�حلب و�لغر�م و�لرف�ه دون �أن
تكرتث مل� ع�نيته من �لبوؤ�س و�ل�سق�ء
و�حلرم�ن� .أ�س�فر �أحي�ن� الأر�ه� لكنه�
تنظر �إىل �س�عته� ثم �إىل وجهي دون حديث
�أو �سعور ب�ل�سع�دة لروؤيتي� ،أعود �إىل

منزل �أبي حزين� حمطم�� ،أ�سمع �أح�ديث
�لن��س عن حن�ن �الأم وعن ح�سنه� �لد�فئ
ذلك �ملك�ن �لذي يذهب كل �لهموم و�مل�آ�سي
و�الحز�ن� ،أ�سمع �أي�س� �أن ��سهى �الأطعمة
تلك �لتي ت�أكله� �أم�م نظر�ت �الأم ،بل
�أعرف �سديق� ال ي�أتيه �لنوم �إال بعد قبلة
وعن�ق من �أمه  .مل تغريه� �ل�سنني حتى
بعد �أن �أجنبت �أختي و�أخويه�� ،س�أَ َل ْته�
�أختي يوم� عندم� ر�أته� ال تطيق وجودي
يف منزله� عن �سبب ذلك �لكره و�الزدر�ء،
جتيبه� بكل برود :ال توجد �أ ٌم تكره ولده�
لكنه ُيذَكرين ب�أي�م �لفقر و�ملع�ن�ة �لتي

كنت �أعي�سه� مع �بيه .هجرته� طويال
بعد ذلك عندم� �متنعت �أن حت�سر
زف�يف قبل �كرث من ثالثني ع�م�� .نتهى
حديثه عندم� رن جر�س ه�تفه ،نظر
�إىل �س��سته ،نظر �إيل ق�ئال :هذه �أختي
�ملجنونة �أحبه� كثري� لقد ن�سيت �أن �أقول
لك �نني ل�ست �ملجنون �لوحيد يف هذه
�الأ�سرة.
ك�ن �سوته� يخرج م�سموع�ً عندم� حدثته
ق�ئلة:
– عزيزي� ،أنتظرك مع �أخوتك غد�
يف �ل�س�عة �لر�بعة ع�سر� يف كني�سة

�حلو�ريني كي نلقي �لنظرة �الأخرية قبل
�أن نقوم بدفنه� مع�ً ،البد �أن نكون جميع�
بقربه� ،ال تن�سى �أن روح �الأم تفتقد جميع
�أبن�ئه� بعد موته�.
�سمت قليال ثم �سرخ ق�ئال:
هل جننتم؟!!مل تكن تر�ين عندم� كنت �س�خ�س�ً
�أم�مه� وهي حي ٌة ترزق فكيف تر�ين
�ليوم وهي مغم�سة �لعينني؟!
�أذهبو� �أنتم فال مك�ن يل بينكم.
�أغلق ه�تفه بغ�سب ثم �لتفت �إيل
�س�حك�� :أمل �أقل لك ب�أنن� ع�ئلة جم�نني.

بانوراما
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مواد مضافة إلى طعامنا تجعلنا
مرضى دون أن نعلم!

تدخل األجداد في تربية األحفاد..
سلبيات وإيجابيات
اإن الفراغ الذي يطبع حياة الأجداد وحاجتهم
اإىل الهتمام والعاطفة ،ي�ض ّكل عوامل ودوافع
لتدخلهم يف تربية اأحفادهم ،فهم يحتلّون
مكان ًة مم ّيزةً لدى اأجدادهم وي�ضتحوذون على
جلّ اهتمامهم ورعايتهم لدرجة قد تدفعهم
للتدخل يف �ضوؤونهم ويف اأدقّ تفا�ضيل تربيتهم،
ّ
الأمر الذي يح ّتم تناق�ضاً اأو رمبا ت�ضارباً مع
توجهات الوالدين ال�ضابني.
ّ
يتدخل الأجداد يف تربية اأحفادهم ،ل�ضعورهم
ّ
بامل�ضوؤولية جتاههم ،وباأنهم الأقرب اإليهم
عاطفياً بعد والديهم ،فهم ي�ض ّكلون ا�ضتمراري ًة
جيني ًة ومالذ ًا هانئاً لهم يف خريف العمر.
لذا جندهم حري�ضني على متابعة �ضوؤون
اأحفادهم وعلى تلبية متطلّباتهم كافة،
متجاوزين بذلك اأحياناً بع�س املمنوعات
التي يكون الأهل قد فر�ضوها على اأطفالهم،
ومتنا�ضني خ�ضو�ض ّية وا�ضتقالل ّية الأ�ضرة
ال�ضغرية النا�ضئة ،وحماولني فر�س

هناك العديد من املواد امل�ضافة الغذائية التي ي ّدعون
اأنها «بدون خطر» يف الأ�ضواق ،ولكن يف احلقيقة هي
ت�ضكّل خطر ًا كبري ًا! ..هذه امل�ضافات الغذائية جتعلكم
حرفياً اأكرث مر�ضاً ،ت�ضرق �ضبابكم ،وتزيد وزنكم!،
وامل�ضافات الغذائية هي منتجات كيميائية مركبة
ابتكرها الإن�ضان ،ت�ضتخدم حلفظ الطعام ،اأو لي�ضبح
طعمه اأف�ضل اأو لإ�ضافة قيمة غذائية اإليه ،الخ ..اآلية
اجلوع عندكم تتجاهل هذه امل�ضافات وهذا يزيد من
رغبتكم يف اأن تاأكلوا اأكرث فاأكرث ،ولكن هذا ما يحدث
بالفعل !
و�ضائل الإعالم ت�ضتخدم علم النف�س الت�ضويقي لتجعلكم
تعتقدون اأن الأطعمة « اخلالية من الد�ضم اأو من
الدهون « هي �ضحية وت�ضاعدكم على فقدان الوزن..
ل ت�ضدقوا كل ما ت�ضمعونه ..ت�ضد انتباهكم وتبيعكم
اأ�ضياء من املواد امل�ضاع ا�ضتخدامها دون علمنا ب�ضررها
هي:
�ضراب الذرة ذو الن�ضبة العالية من الفركتوز :وهو اأقل
كلفة من ال�ضكر واأكرث حالوة ..هناك اإعالنات كثرية
تخربكم اأن �ضراب الذرة ذو ن�ضبة عالية من الفركتوز
مفيد لل�ضحة ..اإنهم يحاولون اإقناعكم اأنه بدون اأي
خطر وطبيعي ..جند �ضراب الذرة يف م�ضروبات
ال�ضودا ،البونبون واحللويات ب�ضكل عام ،التوابل،

الكورنفليك�س ،اأنواع اخلبز واملعجنات ،الخ.
الغلوتاميت اأحادي ال�ضوديوم :مادة غذائية م�ضافة
معروفة جد ًا ،وهو يختبئ يف كل اأنواع الأطعمة ويحمل
اأ�ضما ًء خمتلفة :بروتني نباتي حملول ،م�ضتخل�س
نباتي حملول ،م�ضتخل�س نباتي بروتيني ،كازينات
ال�ضوديوم ،م�ضتخل�س اخلمرية ،طحني �ضوفان
حملول ،منكهات طبيعية وكازينات الكال�ضيوم ..هناك
ع�ضرات الأ�ضماء الأخرى ..ي�ضبب الـ  GMSاأوجاع
الراأ�س ،التهيج ،الغثيان ،م�ضاكل يف اجلهاز التنا�ضلي،
يف اجلهاز الع�ضبي ،انخفا�س ال�ضغط.
املحليات ال�ضناعية :هذه املحليات تعر�س للنا�س خطاأ
على اأنها اأطعمة منا�ضبة لفقدان الوزن ..اإنها �ضامة جد ًا
جل�ضمكم وحترك عالوة على ذلك اآلية اجلوع وهذا
يجعلكم ترغبون يف الأكل اأكرث واأكرث ..جتنبوا كل ما
هو مكتوب عليه :بدون د�ضم ،بدون مواد دهنية ،ليت،
بدون كالوري ،بدون �ضكر ،قليل ال�ضكر اأو قليل الد�ضم..
اأغلب هذه الأطعمة مليئة باملحليات ال�ضناعية..
اقروؤوا مكوناتها!
الدهون املحولة  : transزيت ال�ضويا املهدرج جزئياً،
املرغرين ،الزيوت النباتية املهدرجة هي مواد دهنية
مت حتويل تركيبتها الكيميائية يف املخترب ..اإنها ت�ضمن
لكم الكيلوات الزائدة لأن ج�ضمكم لي�س لديه فكرة عما

ميكن اأن يفعل بها ب�ضبب اأنها مركبات كيميائية ..ترتبط
هذه الدهون باأمرا�س القلب� ،ضرطان ال�ضدر والقولون،
التهاب املفا�ضل وبالن�ضبة املرتفعة من الكول�ضرتول.
امللونات الغذائية� :ضباغ اأحمر ،اأزرق رقم  ،1اأزرق
رقم  ،6الخ ..اإنها م�ضنوعة من قطران الفحم وهي
م�ضرطنات قوية ..توؤدي اإىل ردات فعل ح�ضا�ضية وميكن
اأن حتتوي ملوثات ت�ضبب ال�ضرطان.
املواد احلافظة /املواد امل�ضافة :كلها ميكن اأن توؤدي
اإىل م�ضاكل يف الكبد ،يف الكلى ،يف ال�ضلوك ،ت�ضوهات
جنينية� ،ضرطانات ،عقم� ،ضعف احلهاز املناعي،
اأوجاع الراأ�س ،غثيان ،الخ.
ن�ضائح:
تاأكدوا من قراءة لئحة املكونات على الأطعمة امل�ضنعة
التي ت�ضرتونها ..ثقفوا اأنف�ضكم بخ�ضو�س الأطعمة
التي ت�ضاعدكم على فقدان الوزن والأطعمة ..اإذا كانت
لئحة املكونات طويلة جتنبوها! ،لإنها لن ت�ضاعدكم
على فقدان الوزن وجتعلكم مر�ضى ..كلوا الأطعمة
ب�ضكلها الطبيعي  -كلما كانت الأطعمة م�ضنعة اأكرث،
�ضارت اأبعد من اأن تكون طبيعية اأو �ضحية،
وزادت من احتمال تعر�ضكم للبدانة ..جتنبوا
كل ما هو م�ضجل عليه :بدون د�ضم ،قليل
الد�ضم ،بدون كالوري ،قليل الكالوري.

أعراض نقص فيتامين .. B
تتطلب االنتباه
ري جمموعة الفيتامني ب  Bاإىل جميع اأنواع الفيتامني
ت�ض ُ
ب  Bالثمانية والتي ت�ضمل الفيتامني ( B1الثيامني)،
والفيتامني ( B2الريبوفالفني) ،والفيتامني B3
(النيا�ضني) ،والفيتامني ( B5حم�س البانثوثيانيك)،
والفيتامني ( B6بريدوك�ضني) والفيتامني ( B8البيوتني)،
وفيتامني ( B9حم�س الفوليك اأو الفولت) ،والفيتامني
( B12الكوبالمني اأو ال�ضيانوكوبالمني) .وتكون ال�ضيغة
الكيمياوية يف بع�س الأحيان خمتلفة جداً؛ وجميع هذه
الفيتامينات قابلة للذوبان يف املاء و�ضرورية ل�ضري عمل
اجل�ضم على نحو جيد.
من النادر اأن يكون هناك نق�س يف الفيتامينات ب  Bبني �ضكان
البلدان املتقدمة .وب�ضكل عام يكفي اأن يكون النظام الغذائي
متنوعاً لي�ضد حاجة كل �ضخ�س من هذه الفيتامينات .وعلى
الرغم من ذلك فا َّإن بع�س امل�ضاكل ال�ضحية املعينة (مثل
الإدمان على �ضرب الكحول وفقدان ال�ضهية ال�ضديد –
اأنورك�ضيا ،على �ضبيل املثال) قد ت�ضتدعي احلاجة اإىل اأخذ
املكمالت الغذائية اخلا�ضة بالفيتامني ب .B
اأمرا�س القلب قد ي�ضببها نق�س الفيتامني ب
 فيتامني ب : B1 1مر�س الربي بري :اأمرا�س القلبوال�ضطرابات الع�ضبية.
 -ب : B2 2مر�س الأ�ضقربوط :حروق واآفات يف العني

يع ّد الآي�س كرمي واح ًدا
من اخليارات املف�ضلة لدى
الكثريين يف مو�ضم ال�ضيف
باحلر
ال�ضعور
لتفادي
والعط�س ،خا�ض ًة مع ارتفاع
درجة حرارة الطق�س ،لكن
رمبا توؤثر تلك احللوى اللذيذة
يف �ضحتك ب�ضكل �ضلبي ..ويف
الآتي بع�س الفئات املمنوعة
من تناوله.
مر�ضى ال�ضكري
يوؤثر تناول الآي�س كرمي يف
معدل ال�ضكر يف الدم ،كما
يحتوي على بع�س املحليات

ال�ضناعية ،ومن ثم ين�ضح
الأطباء املخت�ضني بعدم تناوله
جتن ًبا لأي م�ضاعفات �ضحية
ناجتة عن ارتفاع �ضكر الدم.
مر�ضى اجلهاز اله�ضمي
ُيراعى البتعاد عن تناول
الآي�س كرمي لدى اأولئك الذين
يعانون با�ضتمرار من الغازات
واأمل املعدة وعدم الراحة
باجلهاز اله�ضمي ،حيث
يحتوي على الدهون التي
توؤدي اإىل زيادة ال�ضغط على
املعدة له�ضمها.
متبعو احلمية الغذائية

ي�ضهم تناول الآي�س كرمي
يف زيادة الوزن لحتوائه
على ن�ضبة عالية من الدهون
وال�ضكريات ،لذا ميكن تناوله
منخف�س ال�ضعرات احلرارية
اأو تناول املياه الباردة حفاظً ا
على الوزن.
مر�ضى احل�ضا�ضية
يعاين مر�ضى احل�ضا�ضية من
احلليب ومنتجات الألبان من
م�ضكالت �ضحية عند تناوله،
وعلى راأ�ضها اأمل ال�ضدر
التنف�س
و�ضعوبة
وتورم احللق وغريها.

نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع
حرارة الهاتف

تعد م�ضكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف
الذكي اإحدى امل�ضاكل ال�ضائعة التي تواجه
م�ضتخدمي الهواتف الذكية عموما.
وهناك الكثري من الأ�ضباب التي قد توؤدي
اإىل �ضخونة الهاتف ،مثل ا�ضتخدام الهاتف
اأثناء ال�ضحن وكذلك اأثناء ال�ضحن ال�ضريع يف
الهواتف التي توفر هذه امليزة.
ول نن�ضى اأن ا�ضتخدام بع�س التطبيقات،
التي تتطلب املزيد من الطاقة ،لفرتات طويلة
يوؤدي اإىل رفع درجة حرارة الهاتف ب�ضورة
ملحوظة.
يف الآتي  10ن�ضائح �ضريعة للتغلب على
م�ضكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي:
 .1جتنب ترك هاتفك الذكي يف بيئة ذات
درجات حرارة مرتفعة مثل تركه داخل
ال�ضيارة يف ف�ضل ال�ضيف ،اأو تعري�ضه ل�ضوء
ال�ضم�س املبا�ضر لفرتات طويلة.
 .2عند ارتفاع حرارة اجلهاز اأثناء ال�ضحن،

قم بف�ضل ال�ضاحن من اجلهاز وحتقق من
اإغالق اأي تطبيقات قيد الت�ضغيل وانتظر حتى
يربد اجلهاز ثم ابداأ يف �ضحنه مرة اأخرى.
 .3يف�ضل ا�ضتخدام كابل  USBمعتمد من
ال�ضركة امل�ضنعة للهاتف الذي ت�ضتخدمه،
فاأحيانا التلف يف الكابل اأو عدم ا�ضتخدام كابل
 USBاأ�ضلي يوؤدي اإىل �ضخونة اجلزء ال�ضفلي
من الهاتف اأثناء ال�ضحن.
 .4ل ت�ضتخدم التطبيقات التي تتطلب املزيد
من الطاقة لفرتات طويلة جدا ،وميكنك حتديد
هذه التطبيقات من خالل العتماد على تطبيق
متخ�ض�س يف مراقبة اأداء البطارية اأو من خالل
اإعدادات الهاتف.
 .5ت�ضغيل الألعاب القوية وعالية اجلودة
على الهاتف يعمل على ا�ضتنزاف الطاقة
ب�ضرعة وكذلك رفع درجة حرارة الهاتف عند
ال�ضتخدام لفرتة طويلة ،لذا احر�س على
ا�ضتخدام هذه الألعاب ب�ضورة معقولة.

 .6عند رغبتك مب�ضاهدة فيلم اأو مقطع فيديو
ملدة زمنية طويلة ،فيف�ضل عدم ت�ضغيله على
اأق�ضى �ضطوع لل�ضا�ضة بل �ضبط ال�ضطوع على
قيمة متو�ضطة.
 .7حتقق من اأنك قمت بتحديث النظام يف هاتفك
الذكي لآخر اإ�ضدار ،وكذلك حتقق من حتديث
التطبيقات التي ت�ضتخدمها لآخر اإ�ضدار كذلك،
ففي بع�س الأحيان تاأتي هذه التحديثات بحل
لبع�س امل�ضاكل املتعلقة بالطاقة.
 .8قم باإلغاء تن�ضيط بع�س املزايا عند عدم
حاجتك لها ،مثل اإيقاف ال�ضبكة الال�ضلكية
وكذلك البلوتوث و الـ .GPS
 .9ت�ضجيل الفيديو لفرتات طويلة بالدقة
العالية قد يوؤدي اإىل ارتفاع حرارة الهاتف ،لذلك
يف�ضل جتنب حتديث التطبيقات اأو ت�ضغيل اأي
تطبيقات يف اخللفية اأثناء الت�ضجيل.
 .10حتقق من عدم وجود اأي م�ضاكل اأو
اأعطال يف البطارية اخلا�ضة بالهاتف.

لماذا ينتشر فيروس (كورونا) بسرعة كبيرة؟

والتهابات اجللد والأغ�ضية املخاطية (ال�ضفتان والفم
واحللق)
 ب :B3 3مر�س البالغرا اأو البالجرا (احل�ضاف):ال�ضعوربالوخز يف القدمني واليدين .وفقدان ال�ضهية اإىل الأكل
وال�ضعور بالتعب وال�ضداع والدوار واحل�ضا�ضية ال�ضديدة
لل�ضوء.
 ب :B5 5الأرق ،والت�ضنجات يف ال�ضاقني وال�ضعوربالوخز اأو اخلدر يف القدمني واليدين والتعب وال�ضعور
بحالت اكتئابية وال�ضطرابات اله�ضمية ونق�س املناعة.
 ب : B6 6التهيج والكتئاب وال�ضعور بالت�ضوي�س اأوالرتباك والتهاب الل�ضان وت�ضقق ال�ضفتني ،والتهاب اجللد
الدهني.
 ب :B8 8فقدان ال�ضهية والتهاب اجللد وال�ضعور بالوخزيف الأ�ضابع وت�ضاقط ال�ضعر وال�ضعور بالكتئاب والرتباك
اأو الت�ضوي�س.
 ب :B9 9الإ�ضهال وفقدان ال�ضهية والنحافة ال�ضديدةوالتهاب الل�ضان وال�ضداع وخفقان القلب وتغري املزاج.
 ب : B12 12التعب وال�ضعور بالوهن وال�ضعفو�ضيق التنف�س وال�ضعور بالغثيان والإم�ضاك والغازات
والنحافة ال�ضديدة وال�ضعور بالوخز اأو اخلدر يف
الأطراف وا�ضطرابات املزاج و�ضعوبة امل�ضي.

أربـــع فئـــات يجـــب أال تتنــاول
(اآليـــس كريـــم)

اأ�ضلوبهم اخلا�س يف الرتبية لقناعتهم باأنّه
الأ�ضلوب الأف�ضل والأمثل ،ول ّأن الأبناء يف
نظرهم ،ل يزالون يفتقرون اإىل اخلربة التي
يتمتعون بها!
ولعلّ الأجداد الذين يعي�ضون بعيد ًا عن
اأحفادهم هم الأ�ض ّد تعبري ًا عن عاطفتهم ،اإذ
بكم كبري من احلب ومن
يلجوؤون اإىل م ّد الطفل ٍ ّ
التدليل املفرط يف اأق�ضر مدة ممكنة ،يف حني
جند اأولئك الذين يت�ضاركون امل�ضكن نف�ضه مع
اأحفادهم ،اأكرث تناغماً وان�ضجاماً مع اأ�ضلوب
الوالدين الرتبوي ،فهم مبثابة ال�ضركاء
احلقيقيني يف تن�ضئة الأطفال وتربيتهم.
مما ل �ضك فيه ا ّأن الفراغ الذي يطبع حياة
و ّ
الأجداد وحاجتهم اإىل الهتمام والعاطفة،
وبحثهم عن لعب دور ي�ضعرهم
باأهميتهم ،ي�ض ّكل عوامل ودوافع
لتدخلهم يف تربية اأحفادهم.
ال موؤثّر ًا لدى كل
ويعد الر�ضا عن الذات عام ً

من اجل ّدين ،فكلّما ازدادت درجة هذا العامل،
كلّما كانت عالقة اجلد اأو اجلدة باحلفيد
�ضح ّية ومتوازنة ،واإل جلاأ اإىل الإفراط يف
التدليل واإغداق احلب على اأحفاده لدرجة
قد ت�ضل اإىل حد التواطوؤ معهم وجتاوز لئحة
املمنوعات وال�ضوابط املفرو�ضة من قبل
الأهل!
�ضلب ّيات واإيجاب ّيات
 بناء �ضخ�ض ّية غري نا�ضجة ،تتلقى الأوامروالنواهي من جهات ع ّدة ومتناق�ضة ،وقد
يجد الطفل يف ذلك ،بالإ�ضافة اإىل عامل
الت�ضرت على
تواطوؤ الأجداد معه اأحياناً يف
ّ
خطاأ ارتكبه اأو يف حمايتهم له اأو يف ح�ضوله
على ما يريد بغ�س النظر عن موافقة الأهل،
خمرجاً ومفر ًا من ال�ضوابط والقيم التي
يحر�س الأبوان على فر�ضها يف اإطار املنزل،
مما يدفعه لحقاً اإىل الت�ضرف باخلفاء دون
مراجعة اأبويه اأو الوقوف عند راأيهما.

أ�ضاب فريو�س (كورونا) اأكرث من  19مليون
ا
َ
�ضخ�س ،يف غ�ضون اأ�ضهر و�ضط ت�ضاوؤل حول
�ضبب انت�ضاره ال�ضريع مقارنة بالإنفلونزا
العادية التي ي�ضاب بها النا�س بني الفينة
والأخرى.
العدوى التي ظهرت يف ال�ضني ،اأواخر العام
املا�ضي ،تنتقل ب�ضرعة فائقة جدا ،كما اأنها
غالبا ما تعلق على الأ�ضطح ،وتبقى �ضاعات
طويلة يف الأماكن املغلقة التي ل تخ�ضع
لتهوية كافية.
وتبعا لذلك ،فاإن �ضخ�ضا واحدا م�ضابا بكورونا
قد ينقل العدوى اإىل ع�ضرات ال�ضخا�س ،اأو
رمبا املئات ،ول�ضيما يف التجمعات الب�ضرية
الكبرية.
وقال الباحث يف علوم ومناذج احل�ضاب
ودرا�ضة الأمرا�س املعدية يف مركز فريد
هات�ضين�ضون لبحوث ال�ضرطان ،جو�ضوا �ضيفر:
اإنه يرى اأن ن�ضبة الأ�ضخا�س الذين ينقلون
العدوى اإىل عدد كبري ما زالت حمدودة.
واأ�ضار الأكادميي الأمريكي ،اأن ما يرتاوح بني
 10و %20من امل�ضابني هم امل�ضوؤولون عن
 %80من حالت العدوى اجلديدة.
ت�ضرع
واعترب جو�ضوا اأن فهم الأ�ضباب التي
ّ
انت�ضار فريو�س (كورونا) ،من �ضاأنه اأن يعني
على تطويق املر�س الذي اأودى بحياة اأكرث من

 721األف �ضخ�س يف العامل.
وك�ضف الباحث جو�ضوا ،يف درا�ضة اأولية،
اأن ال�ضخ�س امل�ضاب بكورونا ين�ضر العدوى
ب�ضكل اأكرب يف البداية حينما يكون الفريو�س يف
اأعلى م�ضتوياته ،اأي خالل يوم اأو يومني من

الإ�ضابة ،وهذه املدة ق�ضرية جدا.
واأ�ضاف :لكن ال�ضخ�س امل�ضاب يظل قادرا
على نقل املر�س بعد هذه الفرتة ،ولذلك
ينبغي اللتزام دائما باإجراءات الوقاية
مثل التباعد الجتماعي وارتداء الكمامة.

أخطاء شهيرة في اإلسعافات األولية ..تجنبها
ال�ضخ�س امل�ضاب بنزيف الأنف
ــ
ُ
يجب عليه األ يرفع راأ�ضه ب�ضكل
مبالغ فيه ،وعليه اأن يجعل راأ�ضه
مائال قليال لالأمام مع ال�ضغط على
الأنف ليتوقف النزيف.
ــ عند التعر�س حلروق ب�ضيطة يجب
و�ضع احلرق حتت املاء املعتدل من
 10اإىل  15دقيقة ،وعدم و�ضع الثلج
على احلرق مبا�ضرة.
ــ عند فقد الأ�ضنان يجب و�ضع
اجلزء املك�ضور يف احلليب ،والذهاب
اإىل طبيب الأ�ضنان لإعادته يف مكانه.
ــ عند اإ�ضابة العني برذاذ املواد
الكيميائية ،ل يجب فرك العينني
بقوة ويجب غ�ضلهما باملاء ملدة 20
دقيقة والتوجه للطوارئ.
ــ عند ت�ضميد اجلروح ل تقم باإزالة
الأجزاء العالقة بها ،وقم فقط

بتعقيمها وبعدها توجه مبا�ضرة اإىل
الطوارئ.
ــ عند التعر�س لك�ضر يجب الت�ضال
بالإ�ضعاف ،وعدم حتريك اجلزء
املك�ضور.
ــ يف حالة ال�ضعقة الكهربائية ل
تلم�س ال�ضخ�س امل�ضاب وقم باإيقاف
م�ضدر الكهرباء اإن اأمكن والت�ضال
فورا بالإ�ضعاف.
ــ عند �ضرب املواد ال�ضامة ل تعطي
املري�س اأي �ضيء لل�ضرب كاحلليب
اأو املاء ،واإمنا عليك اإزالة الأ�ضياء
املتبقية يف فمه وقراءة مل�ضق
احلاوية واتباع التعليمات والت�ضال
على الإ�ضعاف.
ــ عند ال�ضعور بالدوار ل يجب
النهو�س ب�ضرعة كبرية ،وعلى
امل�ضاب ال�ضتلقاء اأو اجللو�س.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي

رائد القصة العراقية المحامي عبد الملك نوري

جتتمع يف �صخ�صية عبد امللك نوري اأو�صاف المنوذج
الثقايف ،مثلما ميثل عينة اأدبية التقى فيها �صدان �صيا�صيان
لي�صكال خطوط ال�صذوذ وال�صتواء والتقاطع يف حالة
العراق الأدبي ..هو ابن وزير من ال�صباط ال�صريفيني
الذين �صاركوا يف تاأ�صي�س الدولة العراقية .ولكنه بداأ
حياته الأدبية وال�صيا�صية مارك�صياً مواجهاً ومتحدياً
العوائل والنخب التي خرج من بني �صفوفها واكت�صب
العلم واملعرفة بني اأح�صانها ..تلك املفارقة �صكلت ،كما
نتخيل� ،صبباً مهماً يف حمددات �صرية عبد امللك نوري

الإبداعية بني تاألقه الأدبي ال�صريع وانتكا�صته وانطفاء
وهج اإبداعه يف وقت مبكر ،وهي حالة ل تخ�صه وحده،
بل هي اأحد اأ�صباب الإ�صكالت ال�صيكولوجية والجتماعية
والإبداعية ملجموعة من الأدباء والفنانني العراقيني اإبان
الأربعينات واخلم�صينات ..فخلف خطوط التقاطع بني
ثقافة النخبة وثقافة ال�صعب ،كانت تكمن عوامل ال�صد
والتوتر يف �صخ�س الأديب اأو الفنان ،وتتبني من خاللها
�صيزوفرينيا ثقافية كانت من اأهم اأ�صباب تعرج م�صار
الثقافة العراقية يف �صعود وانتكا�س ،بني فورات اإبداعية
من جهة وعجز وخيبات من جهة اأخرى.
وعبد امللك نوري كان كاتبا مقال يف جمال الكتابة والن�صر،
ولكنه ريادي متميز يف نحت الق�صة الق�صرية خالل
اخلم�صينيات مع كبار كتاب الق�صة اأمثال جعفر اخلليلي
وذنون اأيوب وفوؤاد التكريل ،اإ�صافة اإىل اأنه كان كاتبا
اجتماعيا فقد اعتنى بكتاباته باجلانب ال�صيكولوجي،
وهذا يدل على قلقه امل�صتمر اإزاء حياته املعقدة.
له كتاب مهم جدا ا�صمه (ق�صائد ومقالت) فيه وعي ثقايف
متجل ودرا�صات نقدية راقية ،اأثارت يف حينها الكثري من
ٍ
ال�صجيج يف ق�صايا الفكرية والأدبية حتدث عن هموم
كمحام
املارك�صية وحزب ال�صعب ،اإ�صافة اإىل عمله
ٍ
اإن�صاين ل يرد اأحدا يطلب م�صاعدته ،كان منا�صال
يوميا حتى اعتكف يف داره مع اأخته بعد �صل�صلة من
الق�صايا واملماحكات ال�صيا�صية التي تعر�س لها.

التحديق في الضوء األحمر لثالث دقائق يعزز صحة العين
اأثبتت درا�صة علمية من جامعة لندن اأن النظر
لل�صوء الأحمر ملدة ثالث دقائق فقط يومياً
يعزز من �صحة العني ،حيث قال العلماء اإن
�صعلة � LEDصغرية ينبعث منها �صوء اأحمر
عميق ميكن اأن ت�صاعد على حت�صني الب�صر..
وبح�صب موقع “مريور” ،اأظهرت الدرا�صة
التي ت�صم عينة �صغرية من � 24صخ�صاً،
اأن التحديق يف �صوء الطول املوجي الطويل

ملدة ثالث دقائق كل يوم ميكن اأن ُيح�صن
ب�صكل كبري الروؤية لدى اأولئك الذين ترتاوح
اأعمارهم بني  40وما فوق ،حيث تبداأ اخلاليا
يف �صبكية العني يف التدهور عند �صن الأربعني.
وقال ،الربوفي�صور جلني جيفري ،من معهد
 UCLلطب العيونُ “ :تظهر درا�صتنا اأنه
من املمكن حت�صني الروؤية ب�صكل كبري التي
انخف�صت لدى الأفراد امل�صنني با�صتعمال

تعري�صات موجزة ب�صيطة لأطوال املوجات
ال�صوئية التي تعيد �صحن نظام الطاقة الذي
انخف�س يف خاليا ال�صبكية ،بد ً
ل من اإعادة
�صحن البطارية ،اإن التكنولوجيا ب�صيطة
واآمنة للغاية ،با�صتعمال �صوء اأحمر عميق
لطول موجة حمدد ،يتم امت�صا�صه
بوا�صطة امليتوكوندريا يف �صبكية العني
التي توفر الطاقة لوظيفة اخللية”.

مايكروسوفت تنجح في تجربتها
لوضع مركز بيانات كامل تحت الماء
جنحت �صركة مايكرو�صوفت يف جتربتها
لو�صع مركز بيانات كامل يف قاع البحر
ال�صكتلندي ،حيث و�صل عدد 864
خاد ًما و  27.6بيتابايت من التخزين
لعمق  117قد ًما يف املحيط ،منذ عام
 ،2018وك�صفت النتائج بعد عامني عن
اأن فكرة مركز البيانات حتت املاء هي
يف الواقع فكرة جيدة ج ًدا .وفقا ملا ذكره
موقع “ ،”the vergeقد يبدو اإلقاء
مركز بيانات كامل يف قاع املحيط اأم ًرا
غري ًبا ،لكن فريق Project Natick

التابع ل�صركة مايكرو�صوفت افرت�س
اأن و�صع مركز البيانات �صينتج عنه
مراكز بيانات اأكرث موثوقية وكفاءة
يف ا�صتخدام الطاقة ..وتواجه مراكز
البيانات على �صطح الأر�س م�صكالت مثل
التاآكل من الأك�صجني والرطوبة والتحكم
يف التحولت يف درجات احلرارة ،ولكن يف
بيئة �صيقة للماء مع حتكم حمكم يف درجة
احلرارة ،تظهر م�صكالت اأقل بكثري.
ولعل الفكرة هي اأن هذه الأنواع من
اخلوادم ميكن ن�صرها ب�صهولة باأحجام

اأفريقيا ،بينما ل مينعه التيكيت،
ويراه منا�ص ًبا .من جهة اأخرى ،من
�صوء الأدب يف الدول العربية رفع
القدمني على الطاولة ،الأمر الذي
مقبول ومعتا ًدا يف اأمريكا،
يع ّد
ً
كطريقة مل�صاهدة التلفزيون.
الربوتوكول
نظم الأخالقيات
الربوتوكول
ُي ّ
أي�صا ،اإل اأنه نظام دويل ،يحدد
ا ً
كيف تقام املوؤمترات ،و ُي�صتقبل
الر�صميون للدول وتنظم املفاو�صات،
عل ًما اأن الإخالل يف الربوتوكول
يت�ص ّبب بعواقب �صيا�صية ودولية..
ويخت�س الربوتوكول بالتعامل مع
ّ
املوؤ�ص�صات الكربى يف ما بينها كذلك،
يف اأثناء تبادل اخلربات واملوارد
واإقامة العقود امللزمة ،وهو وا�صح

كبرية و�صغرية بالقرب من �صواحل
املناطق التي حتتاج اإليها ،مما يوفر
و�صو ًل حمل ًيا اأف�صل اإىل املوارد امل�صتندة
اإىل جمموعة النظراء يف اأماكن اأكرث.
وتقول مايكرو�صوفت اإن مركز البيانات
حتت املاء كان لديه فقط ثُمن معادل
ف�صل مركز البيانات الأر�صي ،ويعد
معدل الف�صل املنخف�س هذا اأم ًرا مه ًما،
نظ ًرا لأنه من ال�صعب ج ًدا خدمة
خادم معطل عندما يكون يف حاوية
حمكمة الإغالق يف قاع املحيط.

طور فريق من الباحثني باجلامعة الوطنية يف
�صنغافورة تقنية جديدة جلعل الروبوتات اأكرث
ذكاء ومرونة عن طريق تزويدها بوحدة ا�صت�صعار
مدجمة تعمل على غرار ال�صبكات الع�صبية الطبيعية
يف الكائنات احلية.
وجنح الباحثون يف متكني الروبوت من اأداء مهام
معقدة ،وا�صتخال�س نتائج دقيقة ب�صاأن الأ�صياء
املحيطة به عن طريق وحدات ا�صت�صعار خا�صة
باللم�س والروؤية.
وا�صتعمل فريق الدرا�صة نوعية من اجللد ال�صناعي
حتمل ا�صم “اأ�صينكرونو�س” تتميز بقدرتها على
ا�صت�صعار اللم�س اأ�صرع من اجللد الب�صري بواقع
األف مرة ،كما ميكنها التعرف على اأحجام وملم�س
و�صالبة الأ�صياء مبعدل اأ�صرع ع�صر مرات من غم�صة
العني.
وقام الباحثون بتزويد ذراع روبوتية باجللد
ال�صناعي املتطور لقراءة الن�صو�س املكتوبة بطريقة
احلروف البارزة برايل ،ومت حتويل هذه البيانات
اإىل ن�صو�س مكتوبة بدقة كبرية مع ا�صتخدام كمية
من الطاقة اأقل بن�صبة  ،%20مقارنة باملعاجلات
الإلكرتونية التقليدية.
وبداأ باحثون بالعمل على تطوير جيل جديد من
الروبوتات الناعمة والكرث ذكاء وامل�صتوحاة من
خ�صائ�س التمدد املتوفرة لدى احليوانات الرخوية
مثل الأخطبوط واحللزون والفاأرة.
وي�صتعمل الباحثون يف ت�صميم اجليل اجلديد من
الروبوتات الناعمة مواد كيميائية مثل البوليمر
ل من املعادن واملواد
والبال�صتيك ،بد ً
ال�صلبة بهدف اإك�صابها خا�صية الإن�صياب
ب�صهولة من الأماكن ال�صيقة جداً.

وثابت ول يختلف من دولة لأخرى،
ليوحد اللغة يف الحرتام بني العامل
وروؤ�صائه ومنظماته.
هل يغني الربوتوكول عن التيكيت؟
اإىل الربوتوكول ،يحتاج ال�صيا�صيون
أي�صا اإىل تعلم التيكيت للت�صرف
ا ً
بذوق وتهذيب يف املنا�صبات غري
الر�صمية ،ويف اأثناء ال�صرتاحات،
ويف احلفالت الكربى ..وهم يحتاجون
اإىل تعلم التيكيت اخلا�س بكل دولة:
اتيكيت تناول الطعام والعتذار
أخرا ،بالإ�صافة اإىل
عن احل�صور متا ً
اتيكيت الزيارات املنزلية ومواعيد
الت�صالت الهاتفية ،اأي جمموعة
القواعد الوا�صعة التي تخ�س
اجلوانب الجتماعية من حياة
ال�صيا�صيني ،والتي ت�صهم يف احلكم

ال�صورية ،وال�صخ�صية الرئي�صية يف امل�صل�صل هي
�صخ�صية مراد علمدار ..وكان الفنان الرتكي ،جناتي
�صا�صماز ،الذي قدم �صخ�صية ““مراد علمدار” ،اعلن
العمل عن قرب عودة م�صل�صل “وادي الذئاب”،
والذي يعد الأطول بتاريخ الدراما الرتكية.
وبح�صب �صا�صماز ،فاإن اجلزء اجلديد من امل�صل�صل
�صيحمل ا�صم “وادي الذئاب الفو�صى” .وعن طاقم
امل�صل�صل ،اأ�صار �صا�صماز اإىل م�صاركة وجوه جديدة
يف اجلزء املقبل مع بقاء عدد من جنوم امل�صل�صل
الذين �صاركوا يف اأحداثه منذ البداية.
ُي�صار اإىل اأن م�صل�صل وادي الذئاب مكون من 10
موا�صم� ،صارك فيه عدد من النجوم الأتراك ،اأهمهم
جناتي �صا�صماز وهو ال�صخ�صية الرئي�صية فيه،
حيث قدم �صخ�صية مراد علم دار الذي ولد با�صم

اأمين قرخانلي ،وكان اأبوه رجل مافيا و�صيا�صة،
مت خطفه من قبل ا�صالن اقبي يف �صغرة بعدها مت
توظيفه يف الدولة.
لتقوم بعدها الدولة الرتكية بدعمه للق�صاء على
اأعداء الدولة واملافيا ،وكذلك الق�صاء على كل من
يريد اإنهاء اأو التقليل من هيبة البالد ..مراد علمدار
يواجه يف اأجزاء امل�صل�صل ،عدة اأعداء وينجح يف
الق�صاء عليهم ،ويتم اإ�صتهداف الكثري من اأحبائه.
وين�صم مراد بعد ذلك اإىل هيئة اخلتيارية ثم ي�صبح
رئي�صها ،وبعد ذلك يحاول الق�صاء على
حرا�س املعبد ..ومن اأقرب املقربني ملراد هم
ميماتي وعبد احلي وجاهد وايرهان ،وكذلك
منظمة الأمن القوميُ .يذكر ان �صا�صماز كان
قد �صرح اأن اجلمهور ل يناديه اإل با�صم مراد.

وقالت ،الباحثة بيلغة بايتَكني :اإنّ الفريق يعتمد يف
درا�صاته العلمية على املواد الناعمة اأكرث من املعادن
واملواد ال�صلبة.
واأو�صحت بايتكني :اأنّ الروبوتات عادة ما تُ�صنع من
املعادن واملواد ال�صلبة ،و ُيعتمد يف التحكم بها على
برامج كمبيوتر ودوائر الكرتونية .واأ�صافت بايتكني:
اأنّ الأجيال اجلديدة من الروبوتات باتت تُ�ص ّنع
بالعتماد على مواد كيميائية ناعمة.
واأ�صارت بايتكني اىل :اأنّ ا�صتخدام املواد الناعمة
تُك�صب الروبوتات خ�صائ�س وميزات متنوعة،
وجتعلها اأقل وزنا من الروبوتات امل�صنوعة من
املعادن وال�صلب ،ومتنحها املرونة والقدرة الزائدة
على جتاوز العقبات ،اإ�صافة اإىل توفري الطاقة و�صهولة
ا�صتخدامها من قِبل الب�صر.
وتابعت قائل ًة�“ :صناعة الروبوتات الناعمة تعد من
املجالت احلديثة يف العامل ،ونحن بداأنا بالعمل على

تطوير مثل هذه الأنواع من الروبوتات ،وميكنني اأن
اأقول اإننا حال ًّيا يف مرحلة التجريب ،ونحاول �صنع مثل
هذه الروبوتات”.
ومل تعد الروبوتات ذكية فح�صب ،فهي ت�صعى اإىل
م�صادقة الإن�صان من خالل حماكاة م�صاعره وموؤان�صته
باأحاديث ودية ،غري اأنه ل يزال ينبغي لهذه الكائنات
املكلفة اأن تربهن عن فعاليتها كي تتبناها الأ�صر.
“جيبو” و”اأيبو” و”اإيلي كيو” و”بادي”
مدججة بتقنيات
و”كلوي” ،كلها روبوتات “ناطقة” ّ
الذكاء ال�صطناعي ت�صبه �صخ�صيات الر�صوم
املتحركة اأحيانا ،وتنت�صر بكرثة يف اأروقة املعر�س
العاملية لالأجهزة الإلكرتونية جاذبة النتباه.
ويف هذه ال�صوق ،التي ت�صهد مناف�صة حمتدمة ،تكت�صي
هذه املخلوقات ال�صغرية ميزة اإ�صافية ،فهي حتاكي
امل�صاعر مع اأ�صواء خمتلفة وحركات “اأعينها”
واأ�صوات ت�صدرها ،ما يجعلها اأكرث لطفا ومو ّدة.

الشروع في جريمة االحتيال
قي�س لطيف التميمي
اإن جرمية الحتيال تكون تامة
اإذا �صلم املجنى عليه ماله اإىل
اجلاين نتيجة فعل التدلي�س
ال�صادر من اجلاين عليه ،فالأمر
يقف عند حد ال�صروع اإذا ات�صل
اجلاين باملجني عليه ،وبداأ يف
عر�س اأ�صاليبه عليه ،ومل ي�صتطع
اإمتامها اأو اأمتها ،ولكن املجنى
عليه مل ينخدع بها اأو انخدع،
ولكنه مل ي�صلم ماله ،وكذلك اإذا
وقع املجنى عليه يف الغلط ،ولكن
ثبت اأن غلطه كان ل�صبب اآخر
غري تدلي�س اجلاين ،اأي اإذا
انتفت العالقة ال�صببية

على الدولة التي ميثلها ال�صيا�صي،
وقد تعيق عمله اإن مل يكن مل ًما يف
جمتمعات مت�صددة ،كالفرن�صية
مثال.
والأملانية والإجنليزيةً ،
يحتاج ال�صيا�صي اإىل درا�صة عادات
كل دولة واتيكيت التعامل مع
�صكانها ،لي�صهل عليه ك�صب مودة
�صيوفه ،واإيجاد اأر�س م�صرتكة،
حتى ل يخل باأحدها عن غري ق�صد.
ميكن لالفراد تلبية بروتوكولت
ال�صيافة واللباقة ،لإظهار الرقي
والتح�صر اأمام املجتمع ،اإل اأنه لي�س
اإلزام ًيا اإل يف املوؤ�ص�صات الكربى ،اأي
يخ�س الزي الر�صمي ،وقوانني
يف ما
ّ
العمل الداخلية .باملقابل ،يكتفى
باتباع قواعد التيكيت غري
امللزمة يف اأمور احلياة اليومية.

لعشاق مسلسل وادي الذئاب ..إنتاج جزء
جديد في عام 2022
ك�صفت بع�س امل�صادر عن مفاجاأة مميزة جلمهور
امل�صل�صل الرتكي ال�صهري ” وادي الذئاب ”..
فبح�صب هذه امل�صادر فاإن �صناع العمل قرروا اإنتاج
جزء جديد من العمل على اأن يتم عر�صه يف عام
 .2022وجاءت هذه الأخبار مبثابة مفاجاأة �صارة
جدًا جلمهور امل�صل�صل الذي يحظى بجماهريية
وا�صعة بالرغم من عر�س  10اأجزاء منه ،ويعد من
اأجنح الأعمال الرتكية ،ل �صيما يف الوطن العربي،
حيث ميلك قاعدة جماهريية وا�صعة عربيًا.
وعرب اجلمهور عن حما�صتهم لهذا اخلرب ،متمنني اأن
ّ
يكون �صحيحً ا ،ومعربين عن فرحتهم بخرب وجود
جزء جديد ،مع التعليق اأن امل�صل�صل هو اأجنح عمل
تركي ..ووادي الذئاب هو م�صل�صل تركي مت عر�صه
على عدد من القنوات العربية بعد دبلجته اإىل اللهجة

احمد خضير
نائب مدير التحرير

تقنية جديدة تطور روبوتات أكثر
ذكاء ومرونة

الفرق بين االتيكيت والبروتوكول
يخلط البع�س بني م�صطلحني،
هما :التيكيت والربوتوكول،
اأو يظن اأنهما مرتادفان ،ويرجع
كال منهما منظم لالآداب
ذلك اإىل اأن اًّ
وال�صلوكيات ،ويحفظ الذوقيات
واأخالقيات التعامل بني الب�صر..
يف الآتي ملحة عن الفروق بني
الربوتوكول والتيكيت.
التيكيت ،هو منط �صلوكي منظم
حلياة الب�صر يف خمتلف املجالت،
ال�صخ�صية
املجالت
ومنها
والر�صمية والجتماعية والدولية،
فلكل دولة عاداتها اخلا�صة التي قد
تتعار�س اأو تتفق مع املبادئ العامة
لالتيكيت ،والتي من املهم احرتامها
مثال:
ودرا�صتها قبل زيارة البلد..
ً
مل�س راأ�س الأطفال يع ّد اإهانة بجنوب

رية

جريدة اسبوعية قانونية عامة
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ولد عبد امللك نوري يف مدينة ال�صوي�س مب�صر عندما كان
والده يف رحلة خارج العراق واأكمل درا�صته يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،حيث اأجاد اللغة الإنكليزية وعاد اإىل
بغداد ودخل كلية احلقوق وتخرج عام  1944م�صتغال يف
املحاماة فرتة من الزمن واأواخر الأربعينيات وانتظم يف
ال�صلك الدبلوما�صي ،وكان قائما باأعمال ال�صفارة العراقية
يف جاكارتا ،وبعدها يف طوكيو وبراغ ،ون�صر اآنذاك العديد
من الق�ص�س الق�صرية يف ال�صحف واملجالت العراقية قبل
اأن تفوز ق�صته (فطومة) بجائزة جملة الأديب اللبنانية
عام  ، 1948وكانت اأول جمموعة ق�ص�صية هي (ر�صل
الإن�صانية) عام  1946و(ن�صيد الأر�س) عام ، 1954
وله م�صرحية من تاأليفه بعنوان (خ�صب وخممل) عام
 .. 1972تناولت جمموعة عبد امللك نوري الرائدة (ن�صيد
الأر�س) نقد ال�صعف الذي ت�صببه الظروف غري الأ�صلية
اأن اأ�صخا�صها غري را�صني عن حياتهم ،غري منا�صبني..
يعرفون امل�صافة احل�صا�صة بني رغباتهم وبني حتققها
الفا�صل ..ل ميكن النقا�س عن م�صائرهم التي ل تقبل
ال�صتئناف ،فهي خمططة اجتماعياً ونف�صياً ويلزمهم احلل
من خارجهم :طفل ينذر طفولته للرجولة ،ريفي تثريه
املدينة وت�صطاده ،رجل يحكم املبغى حياته اجلن�صية،
نادلة مقهى متهيبة من اأنوثتها ،مدمن خمرة يجمع اأ�صباب
اإدمانه بولع ،رجل متعطل اجتماعياً يحفر ثغرات جديدة
يف عطالته… �صحايا �صعفاء يقي�س بهم النظام قوته.

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

ا
أل
خ

بني فعل التدلي�س والغلط.
وكذلك يقف الن�صاط الإجرامي
عند ال�صروع اإذا �صلم املجنى عليه
ماله ،ولكنه ثبت اأن هذا الت�صليم
كان ل�صبب اآخر غري الغلط الذي
وقع فيه ،اأي اإذا انتفت العالقة
ال�صببية بني الغلط والت�صليم.
وال�صروع كما يكون يف حالة
اجلرمية املوقوفة ،اأي مل يكمل
اجلاين ن�صاطه ل�صبب خارج عن
اإرادته كما يف حالة القب�س على
اجلاين اأثناء قيامه بالتدلي�س،
يكون اأي�صا يف حالة اجلرمية
اخلائبة عندما ياأتي اجلاين
ن�صاطه التدلي�صي ،ولكنه مل

يح�صل الت�صليم ل�صبب خارج
عن اإرادة اجلاين كما يف حالة عدم
وقوع املجنى عليه يف الغلط.
كما اأن ال�صروع يتحقق يف حالة
اجلرمية امل�صتحيلة ل�صبب
يتعلق اإما مبو�صوع اجلرمية اأو
بالو�صيلة امل�صتعملة ،ومثال ذلك
اإذا كان املجنى عليه عاملا من
قبل بكذب اجلاين بحيث ي�صتحيل
خداعة ،كما لو انتحل اجلاين
�صخ�صية مدير �صركة ،وكان
املجنى عليه يعرف هذا املدير
حق املعرفة ،وكذلك حالة ما اإذا
كانت اأ�صاليب التدلي�س غري جيده
ال�صبك بالقيا�س اإىل ذكاء املجنى

عليه بحيث مل يخدع بها.
وكذلك احلال اإذا كان املال الذي
ي�صعى اجلاين اإىل ال�صتيالء عليه
غري موجود يف حيازة املجنى
عليه بحيث كان من امل�صتحيل
عليه اأن ي�صلمه اإليه ،وهذه
هي ال�صتحالة الن�صبية .اأما
ال�صتحالة املطلقة ،فمثالها يف ما
اإذا كان املال الذي ي�صعى اجلاين
اإىل ال�صتيالء عليه مملوكا له،
ومن اأهم حالت ال�صتحالة
املطلقة هي عندما تكون اأ�صاليب
اجلاين مف�صوحة و�صاذجة،
بحيث ل يت�صور اأن ينخدع بها
اأحد ،كما لو ادعى اأحدهم النبوة.

موهوب عراقي يستخدم هاتفه لتشغيل
وسيارة والده
محرك الديزل
متكن �صاب عراقي من مدينة ال�صرقاط
التابعة ملحافظة �صالح الدين و�صط
العراق -وبجهود ذاتية ب�صيطة-
من تطوير اآلية ت�صغيل حمرك ديزل
من الطريقة اليدوية امليكانيكية اإىل
الت�صغيل الإلكرتوين باللم�س عرب
الهاتف.
كما ا�صتطاع تغيري ت�صغيل حمرك
�صيارة والده من العمل عرب املفتاح
اليدوي اإىل الطريقة الإلكرتونية
احلديثة عرب ربطه بالهاتف النقال.
وقال ال�صاب ،حممد عزيز العمريي،
الطالب يف كلية هند�صة النفط بجامعة
تكريت ومن مواليد  :1998اإنه جلاأ
اإىل اإعادة برجمة ت�صغيل حمرك ماكنة

الديزل نوع لي�صرت لت�صهيل ت�صغيل
هذا املحرك الذي يحتاج اإىل جهد
وطاقة كبرية لت�صغيله.

مبينا :اأنه برمج ال�صريحة مب�صروع
من عدة مراحل ليتمكن من ت�صغيل
املحرك عرب الهاتف النقال.
وا�صتطاع حممد العمريي -احلا�صل
على درع التميز العلمي -برجمة
�صيارة والده نوع «بيكب ني�صان
 ،2001ليتمكن من ت�صغيل حمركها
عرب الهاتف النقال بلم�صة واحدة.
وعرب اأقارب العمريي عن �صعادتهم
ّ
مبوهبته وعقليته التقنية الفذة،
ومبا قام به من جهد تقني يف تطوير
اآلية ت�صغل املحرك الذي ي�صتخدم
ب�صكل
كبري يف املناطق الزراعية ل�صتخراج
املياه اجلوفية من حتت الأر�س.

زوجان يهزمان "كورونا"

ا�صطفت املالكات ال�صحية على طول
ممرات م�صت�صفى لي�صرت امللكي الربيطاين،
اأم�س الأول ،لتوديع زوجني ظل رباط
الزوجية يجمعهما منذ اأكرث من 60
عاماً .وقد اأُنعم عليهما بال�صفاء من وباء
كوفيد ،19-بعد اأكرث من ثالثة اأ�صابيع من
املعاناة يف وحدة العناية الفائقة.
وكانت مغادرة مايكل اإنغالند ( 91عاماً)،
وزوجته جيليان ( 88عاماً) ،م�صهد ًا مفعماً
بالعواطف ،والإعجاب ،وهما مي�صيان،
كل منهما يتوكاأ على الآخر .وقالت
املمر�صة ،لورا لوما�س ،م�صرفة العنرب:
اإن اإنغالند كان يحر�س على ال�صتيقاظ
مبكر ًا ،لريتدي مالب�صه ،بانتظار مرور
الطبيب ،وما ان ينتهي من مقابلة الطبيب
يخرج لعيادة زوجته .واأ�صافت لوما�س:
اأن اإنغالند وجيليان حني يلتقيان مي�صكان
بيدي بع�صهما ،ويتناولن كاأ�صاً من
ال�صاي .وكان الفريق ال�صحي يعمل على

�صمان اأن يتناول الزوجان وجباتهما معاً.
وقال اإنغالند لدى مغادرته امل�صت�صفى:
ل ليكون
«اأريد اأن اأ�صبح اأف�صل حا ً
ل واأخري ًا.
مب�صتطاعي العناية بزوجتي اأو ً
اأريد اأن اأكون يف خدمة جيليان» .واأ�صاف
اأنه مل ي�صعر بوح�صة خالل تنوميه يف
امل�صت�صفى ،لأن جيليان كانت قريبة منه،
وي�صتطيع اأن يراها كل يوم.
وزاد اإنغالند ،الذي اقرتن بجيليان قبل
 61عاماً :اأن يتم خروجنا من امل�صت�صفى يف
اليوم نف�صه منا�صبة خا�صة وعزيزة على
قلبينا� .صنق�صي طور نقاهتنا معاً.
وك�صف را�صيل ،اأحد اأبنائهما ،عن اأن
والدهم عانى من كوفيد 19-معاناة
موؤملة ،اىل درجة اأن الأطباء اأبلغوه باأنهم
يتوقعون وفاته يف غ�صون � 48صاعة.
واأ�صاف :اأن والده ات�صل باأبنائه الثالثة
ليودعهم .لكنه جتاوز املحنة مبعجزة.
وقام را�صيل ،الذي رافق والديه عند

خروجهما من امل�صت�صفى ،بتوزيع هدايا
بني الكوادر ال�صحية ،للتعبري عن تقدير
العائلة جلهودهم لإنقاذ اإنغالند وجيليان.

