
علي الفاطمي
والإ�سكان  الأرا�سي  جلنة  زعقدْت 
نقيب  رئي�سها  بح�سور  الأول،  اجتماعها 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 

ال�سعدي، وعدد من اأع�ساء اللجنة . 
وا�ستهل ال�سيد النقيب الإجتماع بالتعريف 
طرح  فيما  وم�سوؤولياتها،  اللجنة  مبهام 
التي  النقاط  اأعمال الإجتماع واأهم  جدول 

جتب مناق�ستها .
من  اأن  ال�سعدي:  اأكد  حديثه،  وخالل 
على  يح�سل  اأن  عراقي  حماٍم  كل  حق 
الواقعية  ال�سبل  له  �سكن لئق، واأن توفر 

لتحقيق ذلك . 
بع�ض  �سطوة  من  املحامني  نقيب  وتاأ�سف 
على  واملنتفعني  ال�سيا�سية  الأحزاب 
هذا  باأن  مردفاً  بغداد،  يف  كثرية  اأرا�ٍض 

يعرقل تخ�سي�ض الأر�سي ب�سكل جماين .
ولفت ال�سعدي: اأن ميزانية النقابة املالية 
خا�سة،  قطع  �سراء  على  قادرة  غري 

وتوزيعها بني املحامني. م�سريًا اىل اإمكانية 
حتمل جزء من املبلغ املايل اإذا ما ح�سلت 

النقابة على اأرا�ٍض منا�سبة لل�سراء. 
زيارات  اأجرى  اأنه  النقيب:  ال�سيد   َ وبنينّ
العالقة،  ذات  احلكومية  للجهات  متعددة 
ووزير  بغداد  حمافظ  زيارة  اآخرها  كان 

املالية. 
وفقها  تتحرك  مبقررات  اللجنة  وخرجت 
من  عدد  تكليف  بينها  احلا�سر،  الوقت  يف 
اأع�سائها متابعة ال�ساأن يف حمافظة بغداد، 
باب  فتح  عن  قريباً  الإعالن  اإىل  بالإ�سافة 
الأرا�سي  لأ�سحاب  العرو�ض  تقدمي 
�سرائها،  لأجل  �سرفاً  اململوكة  الزراعية 
ف�ساًل عن اإجراء حمادثات مع امل�ستثمرين 
مو�سوع  لدرا�سة  املجمعات  اأ�سحاب 

ال�سقق ال�سكنية. 
هذا و�ستوجه النقابة هيئات الإنتداب كافة 
بالعمل وفقاً ملا تقرره اللجنة، بخ�سو�ض 

قطع اأرا�سي حمامي املحافظات.

ذكرى النصر المؤزر 
على عصابات »داعش«

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير 

من  تاأريخاً  للبالد  اأعادت  عزيزة،  ذكرى  عام  كل  يف  وطننا  ي�سهُد 
املجد والكربياء وال�سموخ، حيث اأُعلن يف مثل هذا اليوم الإنت�سار 
"داع�ض" الإجرامي، وحترير الأر�ض من  املوؤزر ودحر ع�سابات 
الذين  الأفذاذ،  اأبنائها  ب�سواعد  املزعومة،  اخلرافة  دولة  دن�ض 
ما عرف  الذي  العراق،  ا�سم  ال�سجاعة والبطولة  رفعوا من جذر 

عهد النكنّو�ض يوماً رغم ا�ستباك اأذرع ال�سر واحتادها عليه. 
واإننا اإذ نبارك ل�سعبنا هذه الذكرى امليمونة التي اأثبت فيها بلدنا 
وتوحده  وت�سامنه  �سعبه  حلمة  هي  الدائمة  انت�ساراته  �سر  اأن 
�سد اأية هجمة �سواء اأكانت ع�سكرية اأو عقائدية اأو فكرية، �سيما 
اأن النت�سار مل يكن انت�سارًا ع�سكرياً فح�سب، بل تبعه النت�سار 
الغلبة على الأفكار املتطرفة والعقائد  على اخلطر الأعظم، وهو 
املنحرفة، وباخل�سو�ض اأن الع�سابات الإرهابية "داع�ض" كانت 
هذه  �سماحة  لت�سويه  حماولة  يف  اإ�سالمية،  اأيديولوجيات  تتبنى 
الدين  لهذا  والعدالة  ال�سالم  واأفكار  العظيمة،  ال�سامية  الر�سالة 
احلنيف، وبهذا الإطار فاإننا ندعو موؤ�س�ساتنا احلكومية واملدنية 
واملثقفني واملوؤ�س�سات الإعالمية، حلماية املنظومة الفكرية و�سد 
هجمات القوى الناعمة، التي باتت اأخطر فتكاً من ال�سالح، والتي 
لتحتل  التجهيل،  و�سناعة  الأدمغة  وغ�سل  املبادئ  حرف  قوامها 
لتحرير  مدعوون  جميعاً  فاإننا  والأر�ض،  املدن  قبل  الإن�سان 

الإن�سان، فهو القيمة ال�سامية التي لبد اأن نحافظ على كيانها .
لنقابة  البطولية  املواقف  ن�ستذكر  العزيزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
القوات  دعم  يف  دائما  �سباقة  كانت  التي  العراقيني  املحامني 
الأمنية ب�سنوفها كافة واحل�سد ال�سعبي، ومدت يدها لت�ساهم يف 
هذا  وقبل  اللوج�ستي،  الدعم  عن  ف�ساًل  الأبطال،  معنويات  رفع 
بالدعم القانوين والوقوف مع الق�ساء العادل يف مالحقة املجرمني 
والإقت�سا�ض منهم، وم�ساندة عوائل ال�سهداء واجلرحى، وبهذا 
الوطن  نداء  لبوا  الذين  املحامني  زمالءنا  نحيي  فاإننا  ال�سدد 
فداًء  الزكية  ودمائهم  باأرواحهم  م�سحني  اإخوانهم  مع  ليقاتلوا 

لرتاب الوطن. 
ب�سنوفها  البطلة  الأمنية  لقواتنا  والإكبار  الإجالل  حتية 
للمرجعية  العايل  والإحرتام  التقدير  وحتية  كافة،  وت�سكيالتها 
قواتنا  �ساند  الذي  الغيور  املتحم�ض  ولل�سباب  الر�سيدة،  الدينية 

و�سحذ هممهم، و�سد ع�سدهم )قوات احل�سد ال�سعبي( .
حفظ اهلل بلدنا و�سعبنا واأر�سنا، ودفع ال�سوء والبالء عن اجلميع.

نقابة المحامين العراقيين تختتم فعاليات جناحها في معرض العراق الدولي للكتاب
لجنة األراضي واإلسكان تعقد اجتماعها األول وتدرس اآلليات الكفيلة بتحقيق أغراضها 

املحامي _خا�ض
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�ستقبَل 
لهم،  للمباركة  اجلديدة،  ال�سركات  ت�سجيل  انتداب  هيئة 

واحلديث حول �سوؤون الغرفة. 
وبارك ال�سيد النقيب لرئي�ض واأع�ساء هيئة الإنتداب بعد فوزهم 
الدائرة،  يف  املحامني  اأعمال  مبتابعة  مو�سياً  زمالئهم،  بثقة 
بعرقلة  تتمثل  املوظفون،  ميار�سها  حالة  باأية  النقابة  واإخبار 
طلبات املحامني اأو تاأخريها. م�سريًا اإىل تعليمات الأمانة العامة 
ملجل�ض الوزراء اخلا�سة بوجوب ت�سهيل اعمال املحامني، ف�ساًل 

عن ن�سو�ض قانون املحاماة. 
احلكومية  املفا�سل  بع�ض  اعرتاف  عدم  من  ال�سعدي  وتاأ�سف 
املفاهيم  لهذه  حد  و�سع  وجوب  على  م�سددًا  املحامي،  بدور 

اخلاطئة، وتفعيل الن�سو�ض والإعمامات ب�سكل عملي. 

مبا  كلمتهم،  وتوحيد  املحامني  تكاتف  اإىل  املحامني  نقيب  ودعا 
بكرامتها  الالئق  الإحرتام  وفر�ض  املهنة  �سورة  على  ينعك�ض 

اأمام املحاكم واملراجع القانونية. 
املهنية  التوجهات  تدعم  النقابة  اأن  النقيب:  ال�سيد  واأو�سح 
خلدمة الزمالء، مبا يوؤمن معاجلات واقعية ملا يجري من م�ساكل 

يف دائرة ت�سجيل ال�سركات.
خمت�سة  جلان  ت�سكيل  تعتزم  النقابة  اأن  عن:  ال�سعدي  وك�سَف 
التي  امل�سروعة  غري  والأعمال  القانونية  املخالفات  مبراقبة 
جتري يف ت�سجيل ال�سركات، مهمتها التحقيق وتقدمي التو�سيات 

واحللول الواقعية لهذه املخالفات. 
حل�سن  النقيب  ال�سيد  الهيئة  واأع�ساء  رئي�ض  �سكر  جانبه،  من 
املمكنة  واحللول  املهنية  الروؤى  اهم  م�ستعر�سني  ا�ستقباله، 
لتذليل ال�سعوبات التي تواجه اعمال حمامي ت�سجيل ال�سركات.

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني بالرقم )1209 ( العدد  )  133  (  االربعاء   23 / 12 / 2020 

نقيب المحامين يوجه بضرورة 
اإلخبار عن أية عرقلة في دوائر الدولة 

املحامي _خا�ض
ووزارة  العراقيني  املحامني  نقابة  بني  العليا  اللجنة  اأجرت 
الداخلية  وزارة  ملديريات  مفاجئة  ميدانية  زيارات  الداخلية 
اأهم  ومعاجلة  املحامني  اأعمال  ملتابعة  غريب،  اأبي  ق�ساء  يف 

م�ساكلهم ب�سكل مبا�سر. 
الدكتور  احلقوقي  اللواء  العليا،  اللجنة  رئي�ض  الوفد  وتراأ�َض 
اللجنة  النقابة/ ع�سو  القري�سي، وبح�سور وكيل  بردي  حممد 
ف�ساًل  اللجنة،  اأع�ساء  وباقي  العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  العليا، 
اإبراهيم  الأ�ستاذ  غريب،  اأبي  حمامي  غرفة  منتدب  ح�سور  عن 

الزيدي. 
غريب،  اأبي  �سرطة  مديرية  بزيارة  امليدانية  اجلولة  وبداأت 
طرح  حيث  دويچ،  خلف  عبد  العميد  مديرها،  اللجنة  والتقت 
ال�سيد الوكيل م�ساكل املحامني والق�سايا التي تعرقل اأعمالهم يف 
التابعة للمديرية، موؤكدًا �سرورة التعامل مع املحامني  املراكز 
على اأ�سا�ض واحد، بال متييز اأو اإعطاء خ�سو�سية من قبل بع�ض 
التعامالت  لإنهاء  وذلك  غريهم،  دون  معينني  ملحامني  ال�سباط 

غري القانونية، اأو امل�سبوهة. 
واأو�سح العبيدي الإمتياز القانوين الذي فر�ض مبوجب ن�سو�ض 
قانون املحاماة، مردفاً ب�سرورة تطبيق تو�سيات اللجنة العليا 

واإعمامات وزارة الداخلية، ب�ساأن ت�سهيل اأعمال املحامني. 

بردي  حممد  الدكتور  اللواء  اللجنة،  رئي�ض  بنينّ  جانبه،  من 
يف  وي�سرتك  احلق،  اإحقاق  اأركان  من  املحامي  اأن  القري�سي: 
يطرح  ما  اأغلب  اأن  منوهاً:  ال�سرطة.  �سباط  مع  الوظيفة  هذه 
غري  توجهات  نتيجة  هي  بل  بذاتها،  م�ساكل  لي�ست  �سكاوى  من 
واأوامر  اللجنة  لتو�سيات  الواقعي  التطبيق  وعدم  �سحيحة، 

ال�سيد وزير الداخلية بهذا ال�ساأن. 
املدنية  الأحوال  دائرة  اإىل  اللجنة  انتقلت  نف�سها،  اجلولة  ويف 
رئي�ض  برفقة  الدائرة،  اأروقة  بني  جتولت  حيث  غريب،  اأبي  يف 
على  مبا�سر  ب�سكل  واطلعت  مرعيد،  اإبراهيم  العميد  الدائرة، 
ملراجعة  خا�سة  نوافذ  بتخ�سي�ض  موجهني  املحامني،  اأعمال 

املحامني . 
مبكتب  تتعلق  �سكوى  اللجنة  تلقت  الزيارة،  هام�ض  وعلى 

معلومات الر�سالة، فيما توجهت ملتابعة الأمر وحله ب�سكل اآين. 
وق�سم  الر�سالة،  �سرطة  مركز  بزيارة  اللجنة جولتها  واختتمت 
للمحامني  بال�سماح  وجهت  حيث  الق�ساء،  يف  الإجرام  مكافحة 
اأوقات  �سمن  مراجعاتهم  وتنظيم  النقالة،  الهواتف  باإدخال 
من  احلد  �سرورة  على  م�سددين  بعده،  وما  الر�سمي  الدوام 
التعامل  يف  القانونية  غري  الأ�ساليب  وا�ستعمال  ال�سم�سرة 
واملحامني  ال�سباط  اأ�سماء  برفع  اأو�سوا  فيما  املحامني،  مع 
اتخاذ  لغر�ض  العليا  اللجنة  اإىل  الأعمال  هذه  ميار�سون  الذين 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
يذكر اأن وكيل النقابة / ع�سو اللجنة العليا الأ�ستاذ رزاق 

الزيارة  اجراء  �ست�ستمر يف  اللجنة  باأن  العبيدي، �سرح 
امليدانية، لتذليل العقبات واإنهاء م�ساكل املحامني.

اللجنة العليا تجري زيارات ميدانية لدوائر الداخلية في قضاء أبي غريب 

املحامي _خا�ض
انتخابات  املحمودية،  حمامي  غرفة  ويف  جرْت، 

رئي�ض واأع�ساء هيئة الإنتداب، وباإ�سراف نقابي. 
نقيب  الإنتخابية،  العملية  على  لالإ�سراف  وح�سر 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 
العبيدي، وعدد من  الأ�ستاذ رزاق  النقابة،  ووكيل 
ال�سادة اأع�ساء املجل�ض، ف�ساًل عن م�ساركة عدد من 

موظفي النقابة.
عن  النقيب  ال�سيد  حتدث  الإنتخابات،  بدء  وقبيل 
للمر�سحني، �سارحاً طريقة  اآلية الإختيار ال�سحيح 

الإقرتاع، والأ�س�ض املهنية لالإختيار. 
اأن يكون اختيار املر�سحني على  اىل  ال�سعدي  ودعا 
وفق الأ�س�ض املهنية، ومبا يحقق م�سلحة املحامني 

واملهنة. 
 موؤكدًا: اأن الإنتخابات هي م�سروع خلدمة الزمالء 

ويجب علينا اإجناحه. 
وعلى هام�ض الإنتخابات، زار ال�سيد النقيب قا�سي 

م�سددًا  املجمع،  ق�ساة  من  وعددا  الأول  املحكمة 
الإحرتام  اإ�ساعة  �سرورة  على  زياراته  خالل 
املتبادل بني اجلانبني، والعمل وفق مبداأ ال�سراكة، 

واحرتام القانون. 
ملحامي  �سكره  عن  النقابة  وكيل  عرب  جانبه،  من 
املحمودية وان�سباطهم خالل عملية الإقرتاع، مبيناً 

دعم النقابة للتوجهات املهنية التي تخدم الزمالء. 
والفرز  العد  عملية  بداأت  ال�سناديق،  اإغالق  وفور 
باإ�سراف ال�سادة اأع�ساء املجل�ض وموظفي النقابة، 

باأ�سلوب �سفاف، وبح�سور جميع املحامني . 
واأفرزت نتائج الإنتخابات التايل : 

- فوز املحامي تركي حميد رئي�سا للهيئة. 
اأعلى  على  ح�سلوا  الذين  الأع�ساء  اأما 
الأ�سوات، فهم كل من:  املحامية هند عذاب 
خ�سري، املحامي عمار كاظم، املحامي نبيل 
املحامي  ر�سيد،  اهلل  عبد  املحامي  مثنى، 

اأحمد عبد احلكيم، املحامي ماهر خليل.

المحامي تركي حميد يفوز 
برئاسة انتداب المحمودية 

املحامي _خا�ض
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  افتتح 
الكرخ  حتقيق  حمكمة  حمامي  غرفة  ال�سعدي، 

الأوىل. 
ا�ستئناف  حمكمة  رئي�ض  نائب  الإفتتاح  وح�سَر 
حمكمة  ورئي�ض  العالق،  علي  القا�سي  الكرخ، 
بالإ�سافة  جابر،  عبد  جابر  القا�سي  اجلنايات، 
حل�سور قا�سي املحكمة الأول، القا�سي علي ح�سني 

جفات، وعدد من ال�سادة الق�ساة.
با�سم  املحامي  الغرفة،  منتدب  ورحب 
�سكره  بالغ  عن  معربًا  باحل�سور،  احلديثي، 

لدعم الغرفة وحماميها. 

غرفتهم،  افتتاح  للمحامني  النقيب  ال�سيد  وبارَك 
النقابة  ت�سعى  التي  اخلطط  اهم  م�ستعر�سا 
وتذليل  اعمالهم،  ت�سهيل  لأجل  وفقها  للتحرك 

العقبات التي تعرقل �سريها. 
املتبادلة  ال�سراكة  بعالقة  املحامني  نقيب  واأ�ساد 
زرع  �سرورة  على  م�سددًا  والق�ساء،  النقابة  بني 
على  والقائم  اجلانبني  بني  املتبادل  الإحرتام 

ا�سا�ض حتقيق العدالة و�سيادة القانون. 
واأو�سح ال�سيد النقيب: اأن حمكمة حتقيق مكافحة 
وبقوة  تت�سدى  كونها  اأهميتها  تاأتي  الإرهاب 
القانون ملقرتيف اجلرائم الإرهابية يف العراق، من 

دون اإغفال لدور املحامني يف حتقيق العدالة.

السعدي يفتتح غرفة المحامين 
في محكمة تحقيق الكرخ األولى

املحامي _خا�ض
يف  الإن�سان  وحقوق  املحاميات  جلنتا  نظمت 
نقابة املحامني العراقيني، ندوة حوارية تزامناً 
املراأة،  �سد  العنف  ملجابهة  يوما   )1٦( الـ  مع 
حتمي  التي  العراقية  الت�سريعات  ملناق�سة 
املراأة و�سبل احلد من ممار�سات العنف �سدها. 
املحامني  نقيب  بح�سور  جرت  الندوة 
وع�سو  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
رئي�ض  املوىل/  �سارة  املحامية  النقابة،  جمل�ض 
بالإ�سافة  الإن�سان،  املحاميات وحقوق  جلنتي 
اإىل ممثلني عن بع�ض املوؤ�س�سات املدنية املهتمة 

بحقوق املراأة، ف�ساًل عن عدد من املحامني. 
تكون  اأن  ال�سعدي �سرورة  اأكد  كلمته،  وخالل 
الت�سريعات  خط  يف  مهماً  عن�سرًا  النقابة 
حلركة  اإغناًء  ذلك  عادًا  العراقية.  الوطنية 
لي�ست  النقابة  باأن  مردفاً:  البلد،  يف  الت�سريع 
بال�ساأن  ها موؤ�س�سة خمت�سة  لكننّ جهة ت�سريعية 
احلقوقي والقانوين، ويجب اأن يكون لها راأي 

يف تقومي حركة القوانني يف البلد. 

قد  الذي  العنف  حالت  اإىل  ال�سعدي  واأ�سار 
العراقي،  املجتمع  يف  املراأة  �سد  متار�ض 
مو�سحاً: اأن العنف بات ل يقت�سر على اجلانب 
العنف  اإىل  يتعدى  بل  فقط،  واملادي  اجل�سدي 

اأن  م�سيفاً:  والنف�سي.  واملعنوي  اللفظي 
حالت عدم احرتام مكانة املراأة وا�ستغاللها 
�سد  عنفاً  ي�سكل  قد  �سرعية  غري  ق�سايا  يف 

�سريحة الن�ساء بجانب اآخر. 

يف  النقابة  راأي  اإىل  املحامني  نقيب  وتطرق 
الذي  الأ�سري  العنف  مناه�سة  قانون  ت�سريع 
التي  التعديالت  على  مركزًا  موؤخرًا،  طرح 
املحامني  نقابة  يف  القانونية  اللجنة  اقرتحتها 

بهذا ال�ساأن. 
تتعلق  ل  املوا�سيع  هذه  اأن  ال�سعدي:  وتابع 
تتعدى  بل  فقط،  والتنظيمي  القانوين  باجلانب 
على  تقوم  املجتمع  يف  اأخالقية  قيما  تخلق  لأن 

اأ�سا�ض احرتام املراأة. 
من جانبها، �سكرت املوىل احل�سور، معربة عن 
اهتمام جلنتيها بهذه املوا�سيع، واأنها �ستتعاون 
مع اللجنة القانونية يف رفع التو�سيات والآراء 
القانونية اإىل اجلهات الت�سريعية متى ما تعلق 

الأمر بق�سايا تخ�ض املراأة.
ت�سمنت  عدة،  مداخالت  احلا�سرون  وطرح 
والن�سو�ض  الت�سريعية،  احللول  حول  اآراًء 
عن  ف�ساًل  للتعديل،  تتعر�ض  اأن  يجب  التي 
امل�ساكل الإجتماعية التي اأنتجها عدم التطبيق 

ال�سليم للقانون، اأو ب�سبب النق�ض الت�سريعي.

نقابة المحامين العراقيين تقيم ندوة حوارية حول 
حماية المرأة من العنف 
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احملامي/ مصطفى ناظم بادي

قانون  من  اكرث  يوجد  العراقي  الت�شريع  يف 
يتطرق يف ثناياه اىل اجلرمية املخلة بال�شرف 
كما  املفهوم،  لذلك  تعريفاً  يعطي  ان  دون  من 
اىل  تطرق  قد  القوانني  تلك  يف  امل�شرع  ان 
الت�شبيه  �شبيل  على  اجلرائم  تلك  من  عدد 
هو  وكما  كاٍف،  حرف  م�شتعماًل  )املثال( 
ياأتي كحرف  ان ذلك احلرف  اللغة  معلوم يف 
)للت�شبيه(  �شدارتها  ويف  معاين،  عدة  له  جر 
كقوله تعاىل )وردة كالدهان(، و)انت �شامخ 
حيث  كاال�شد(،  و)انت  اجلبل،  اأي  كالطود( 
املرقم ٢٤  العراقي  املدنية  قانون اخلدمة  ان 
تطرق  منه  ٧/ف٤  املادة  ويف   ١٩٦٠ ل�شنة 
للتعيني  املتقدم  ال�شخ�ص  يكون  ان  لزوم  اىل 
بجناية  عليه  حمكوم  غري  العامة  الوظيفة  يف 

)كال�شرقة  ال�شرف  مت�ص  التي  اجلنحة  اأو 
وكذلك  واالحتيال(،  والتزوير  واالختال�ص 
ان امل�شرع يف قانون العقوبات العراقي املرقم 
 ٢١ املادة  ويف  املعدل،   ١٩٦٩ ل�شنة   ١١١
بال�شرف  املخلة  اىل اجلرائم  منه، تطرق  ف٦ 
وخيانة  والتزوير  واالختال�ص  )كال�شرقة 
االمانة واالحتيال والر�شوة وهتك العر�ص(، 
كما ان هناك بع�ص القرارات والقوانني ن�شت 
على اعتبار جرائم بعينها خملة بال�شرف مثل 
قيادة  جمل�ص  عن  ال�شادر   ٦١ املرقم  القرار 
اإذ   ،١٩٨٨  /١/١٧ بتاريخ  املنحل  الثورة 
اعترب جرمية الهروب من اخلدمة الع�شكرية 
الثورة  �شد  العمل  وجرمية  عنها  والتخلف 
املحكمة  وعلى  بال�شرف،  املخلة  اجلرائم  من 
ان  كما  حكمها،  قرار  يف  ذلك  على  تن�ص  ان 
الربملان  عن  ال�شادر  االرهاب  مكافحة  قانون 
الكورد�شتاين رقم ٣ ل�شنة ٢٠٠٦ ، ويف املادة 
١٢ منه، اعترب اجلرائم االرهابية الواردة يف 

ذلك القانون من اجلرائم املخلة بال�شرف.
يف  ترد  مل  بال�شرف  املخلة  فاجلرمية  اإذن 
جاءت  وامنا  احل�شر،  �شبيل  على  القانون 
القيا�ص  ميكن  وبالتايل  الت�شبيه،  �شبيل  على 
العلة متحدة، ومع ذلك جند  اذا كانت  عليها 
واإن  املفهوم،  لذلك  الفقهية  التعريفات  ان 
متفقة  انها  اإال  العبارات،  بع�ص  يف  اختلفت 
يالحظ  ال�شدد  هذا  ويف  امل�شمون،  حيث  من 

العراقي يف فتوى  القانوين  التدوين  ان ديوان 
له حتت رقم ١/ج/١/ ٢٢١ يف ٩/٢٣/ ١٩٦٢ 
هي  باأنها  بال�شرف  املخلة  اجلرمية  عّرف  قد 
اجلرمية التي تخل باعتبار مرتكبها يف الهيئة 
االجتماعية او هي التي ترجع �شعفا يف اخللق 
االخالقي،  وامل�شتوى  الطبع  يف  وانحرافا 
فكلما كانت هذه املعايري متوفرة يف اجلرمية 
مو�شوعة البحث والتي مل تكن �شمن اجلرائم 
ذكر  والتي  القانونية  الن�شو�ص  يف  امل�شبهة 
اعتبارها  ميكن  �شراحة  بال�شرف  خملة  باأنها 
�شبيل  وعلى  بال�شرف،  املخلة  اجلرائم  من 
او  االغت�شاب  وجرمية  الزنا  جرمية  املثال 
املخدرات  وتعاطي  العملة  وتزييف  اللواطة 
التي  اجلرائم  من  وغريها  بها،  االجتار  او 
تتوفر  طاملا  بال�شرف  خملة  بكونها  تو�شف 
فيها تلك املعايري، ومبا ان قرار جمل�ص قيادة 
 /٨/١٢ يف   )٦٠٩  ( املرقم  املنحل  الثورة 
كلمة  ت�شتعمل  باأن  املحاكم  األزم  قد   ١٩٨٧
عبارة  وحلول  )املدان(  كلمة  حمل  )املجرم( 
االدانة(  )قرار  عبارة  حمل  التجرمي(  )قرار 
اجلرائم  باإحدى  املتهم  على  احلكم  عند 
املا�شة بال�شرف كال�شرقة واالختال�ص وخيانة 
االمانة والتزوير والر�شوة واجلرائم املتعلقة 
الذي  االمر  ان  غري  االقت�شادي،  بالتخريب 
عندما  املحاكم  لدى  ال�شعوبة  بع�ص  يثري 
عادية،  املتهم  يرتكبها  التي  اجلرمية  تكون 

التي  الغاية  او  دفعه  الذي  الباعث  ولكن 
لتلك اجلرمية غري  ارتكابه  يريد حتقيقها من 
تلك  تدخل  احلالة  هذه  ففي  دينء،  او  �شريف 
بال�شرف،  املخلة  اجلرائم  نطاق  يف  اجلرمية 
احكام  مراعاة  املحكمة  على  يتعني  وبالتايل 
املرقم  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�ص  قرار 
اعاله،  يف  اليه  امل�شار   ١٩٨٧ ل�شنة   )٦٠٩(
القتل  جرمية  ارتكاب  ذلك  على  االمثلة  ومن 
-١/٤٠٦ )املادة  اجر  مقابل  او  دينء  لدافع 

القتل  جرمية  ارتكاب  وكذلك  ع(،  ق  من  ج 
ال�شرقة  جرمية  الرتكاب  ت�شهياًل  او  متهيدًا 
التخل�ص  او  الفرار  على  ملرتكبها  متكيناً  او 
من العقاب )املادة ١/٤٠٦-ح من ق ع(، الن 
على  بظاللها  تلقي  الدنيئة  الغاية  او  الدافع 
اجلرمية العادية املرتكبة، وجتعل منها خملة 
ايدينا  بني  يتوفر  ال�شدد  هذا  ويف  بال�شرف، 
كورد�شتان  اقليم  متييز  ملحكمة  حديث  قرار 
بعدد ٤٠٨/ الهيئة اجلزائية الثانية/ ٢٠١٦ 
املفهوم،  ذلك  لنا  يو�شح   ،٢٠١٦/٥/١٥ يف 
اإذ جاء فيه )وبذلك يكون املجرمان قد ارتكبا 
جرمية ال�شروع يف قتل املجنى عليه عمدًا مع 
�شبق اال�شرار متهيدًا ل�شرقة نقوده و�شيارته، 
بحلول  تعدياًل  االدانة  قرار  ت�شديق  قرر  لذا 
عبارة جترميهما بداًل من عبارة ادانتهما الن 
الغاية من جرمية ال�شروع يف القتل امنا كانت 
فعاًل،  وقعت  التي  ال�شرقة  جرمية  ارتكاب 

اجلرمية  على  بظاللها  تلقي  الغاية  تلك  وان 
بكاملها، وجتعل منها خملة بال�شرف(.  

ا�شتعمال  الميكن  انه  بالذكر  جدير  هو  ومما 
للمتهمني  بالن�شبة  وجمرم  جترمي  عبارتي 
التي  اجلرمية  كانت  اإن  حتى  االحداث، 
امل�شار  النحو  على  بال�شرف  خملة  ارتكبها 
اليه يف اعاله، حيث ان قانون االحداث القدمي 
منه،   ٧٣ املادة  ويف   ،١٩٦٢ ل�شنة   ١١ املرقم 
قد ن�ص )على املحكمة ان ت�شتعمل كلمة ادانة 
من  بداًل  جانح  وكلمة  جترمي،  كلمة  من  بداًل 

كلمة جمرم(. 
قانون رعاية االحداث  وبالرغم من خلو 
املعدل،   ١٩٨٣ ل�شنة   ٧٦ املرقم  النافذ 
والذي حل حمل القانون القدمي من ن�ص 
قانون  من   ٧٣ املادة  ن�ص  غرار  على 
االحداث امللغى، غري ان العرف الق�شائي 
قد جرى على عدم ا�شتعمال كلمة جترمي 
الذين  االحداث  اىل  بالن�شبة  وجمرم 
يرتكبون احدى اجلرائم املخلة بال�شرف، 
وادانة  كلمتي جترمي  ان  الذي  الوقت  يف 
من الناحية اللغوية مرتادفتان وت�شتعمل 
التي  للجرمية  بالن�شبة  االدانة  عبارة 
ت�شكل خمالفة او جنحة، وعبارة جترمي 
جناية،  ت�شكل  التي  للجرمية  بالن�شبة 
اأي ان ا�شتعمال امل�شطلحني يكون تبعاً 

جل�شامة اجلرمية املرتكبة. 

الجرائم المخلة بالشرف في القانون العراقي 

الفوائد القانونية
احملامي/ طالل حمد طه اجلبوري 

اأوال: موقف امل�شرع  العراقي 
الواردة  القانونية  للن�شو�ص  وفقا  القانونية  بالفوائد  التعامل  العراقي  امل�شرع  اأباح  لقد 
اأجازت  حيث  العراقي،  املركزي  البنك  وتعليمات  التجاري  والقانون  املدين  القانون  يف 
املادة ١٧٢ من القانون املدين باأن ت�شل ن�شبة الفائدة اىل ٧%، وال يجوز اأن تزيد الفوائد 
عن هذه الن�شبة، ووجب رد ما دفع زائدا، يف حني عاجلت املادة ١٧٤ من القانون املدين 
تقا�شي فوائد على متجمد الفوائد وحت�شل يف حالة العجز عن ت�شديد القر�ص على ان ال 
جتاوز ا�شل الدين، ومثال على ذلك اذا اقرت�شت مبلغ ع�شرة ماليني وعجزت عن الت�شديد 
�شت�شري الفوائد اىل ان يبلغ اجمايل الدين اىل ع�شرين مليون دينار  )ن�ص املادة ١٧٢ من 

القانون املدين(. 
 ١ – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على �شعر اخر للفوائد على اال يزيد هذا ال�شعر على �شبعة 
يف املائة، فاإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا ال�شعر وجب تخفي�شها اىل �شبعة يف املائة 

وتعيني رد ما دفع زائدا على هذا املقدار. 
 ٢ – وكل عمولة او منفعة اأيا كان نوعها ا�شرتطها الدائن اإذا زادت هي والفائدة املتفق 
اإذا  للتخفي�ص  قابلة  وتكون  م�شترتة،  فائدة  تعد  ذكره  املتقدم  االق�شى  احلد  على  عليها 
ثبت ان هذه العمولة او املنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها وال منفعة 

م�شروعة.
 يف حني عاجلت املادة اأدناه تراكم الديون والعجز عن ت�شديد القر�ص، فتفر�ص فوائد على 

متجمد الفوائد على اأن ال يتجاوز الفوائد ومتجمد الفوائد راأ�شمال القر�ص، الحظ ن�ص :
املادة ١٧٤ 

 ال يجوز تقا�شي فوائد على متجمد الفوائد وال يجوز يف اية حال ان يكون جمموع الفوائد 
والعادات  بالقواعد  اخالل  دون  كله  وذلك  املال،  راأ�ص  من  اكرث  الدائن  يتقا�شاها  التي 

التجارية .
ثانيا/ موقف الدين االإ�شالمي من الفوائد القانونية 

الربا  التحرمي الن  من  وان احلكمه  القانونية،  الفوائد  او  الربا  اال�شالمي  الدين  لقد حرم 
يوؤدي اىل ان ياأخذ الدائن الدين ا�شعافا م�شاعفة ومعظم الذين ا�شتدانوا بالربا تت�شاعف 
ديونهم مبرور الزمن، فال ينتهوا اإال وهم مثقلون بالدين وفوائده، وعاجزون عن ال�شداد، 
اأي  الن�شيئة،  ربا  �شرعا  املحرمة  الربا  انواع  ومن  واخل�شائر،  امل�شاكل  �شر  اىل  يجر  مما 
التاأخري يف الدفع مقابل ان يدفع زيادة على ما اقرت�شه، وهذه من اكرث انواع الربا �شيوعا 
يف الوقت احلا�شر، وهذه ما اأجازته املادة  ١٧٤ من القانون املدين امل�شروحة انفا، ومن 
املعلوم اأن ربا اجلاهلية امنا كان قر�شا موؤجال بزيادة م�شروطة، فكانت الزيادة بدال من 
االجل فاأبطله اهلل تعاىل وحرمه، قال تعاىل )فاإن تبتم فلكم روؤو�ص اموالكم(، لذلك فاإن العلة 
من التحرمي من وجهة نظر اال�شالم التي ترمي اىل دون املحاباة لراأ�ص املال على ح�شاب 
افراد االمه، فاملرابي بدال ان يعمل عمال جمديا  الكادح ولتحقيق امل�شاواة بني  اجلمهور 
ي�شبح كاملتطفل يعي�ص من كد غريه، وقد �شرف القراآن العمل وحرم الربا، قال تعاىل )ذلك 
باأنهم قالوا اإمنا البيع مثل الربا، واأحل اهلل البيع وحرم الربا( البقرة ٢٧٥ ، لذلك فالربا 

يوؤدي اىل وجود طبقة م�شتبدة ومرتفة ال تعمل �شيئا على ح�شاب الطبقات الكادحة.
ثالثا/ وجهة نظر اال�شالم 

تعاونية  ا�ش�ص  على  التوفري  و�شندوق  التاأمني  و�شركات  البنوك  تقوم  ان  اال�شالم  يرى 
ت�شتغل اموالها يف م�شروعات منتجه قابلة للربح واخل�شارة ولي�ص لها فائدة ثابتة، فتدفع 
ا�شحاب  او  املودعون  ي�شبح  وبذلك  ربحته،  الذي  الربح  بن�شبة  مبلغا  فيها  مودع  الكل 
روؤو�ص االأموال جماعة تعاونيةيدفعون مالهم عند اخل�شارة كل ح�شب م�شاهمته يف راأ�ص 

املال وينالون جميعا االرباح ح�شب مقدار م�شاهمتهم يف راأ�ص املال. 
رابعا/ التجربة االملانية 

الزعيم  عمد  وقد  احلديث،  الع�شر  يف  جناحا  االأكرث  التجربة  النازية  املانيا  جتربة  تعد 
عام  املانيا  يف  احلكم  �شدة  توليه  عند  القانونية  الفوائد  الغاء  اىل  هتلر،  ادولف  النازي، 
١٩٣٣، عندما اراد ان يقيم اال�شرتاكية الوطنية االملانية على دعائم ثابتة البنيان، وقد 
�شركات  اىل  وحولها  امل�شارف  فاألغى  اال�شالم،  اقرها  التي  امل�شاربة  �شركات  حمله  احله 
االنتاج  له  فاجتمع  اموالهم،  ال�شعب ويدخرون  فيها  ي�شاهم  �شناعية وجتارية وزراعية 
اقت�شادي  وتقدم  ازدهار  حتقيق  من  قيا�شية  فرتة  يف  املانيا  ومتكنت  واالدخار،  والعمل 
كبري يف غ�شون �شنوات ق�شرية يف الفرتة املح�شورة من عام ١٩٣٣ ال ١٩٣٩ ، بعد ان 

كانت تعاين من ركود وانهيار اقت�شادي وبطالة. 
خام�شا/ اآراء ومقرتحات  

الدولة،  اقت�شاد  بناء  يف  تنجح  مل  والربا  القانونية  الفوائد  باأن  العملي  الواقع  اثبت  لقد 
الهدف  حتقيق  من  يتمكنوا  ومل  القرو�ص  ت�شديد  يف  يوفقوا  مل  ا�شتقر�شوا  الذين  فاأغلب 
املن�شود من القرو�ص وهي زيادة االنتاج الزراعي وال�شناعي، وبالتايل اثرت على اقت�شاد 
اأن  ال�شناعة، ونرى  او  الزراعة  اأية تنمية �شواء يف  القرو�ص  الفرد والدولة، ومل حتقق 
تقوم احلكومة باإلغاء التعامل بالربا، وان تعذر ذلك، وان�شاء نظام م�شريف اإ�شالمي مواٍز 
اأملانيا النازية يف التنمية االقت�شادية من  للنظام امل�شريف احلايل، واال�شتفادة من جتربة 
خالل اإن�شاء �شركات �شناعية ونفطية وزراعية، وت�شجيع املواطنني على اإيداع اأموالهم 
ليكون للمواطن ن�شيب من االأرباح مع دخول احلكومة كفيال �شامنا لتعوي�ص املودعني عن 
اخل�شائر التي ميكن اأن حت�شل يف حاالت الكوارث واالأزمات االقت�شادية، و�شيحقق هذا 
النظام امل�شريف الذي اقرتحته عدة فوائد �شتنعك�ص اإيجابا على االقت�شاد الوطني، واأوال 
باأن كثريا من اأ�شحاب روؤو�ص االأموال ال يجيدون توظيفها يف م�شاريع منتجة، والبع�ص 
ال يرغب بالتعامل بالفوائد القانونية الأ�شباب دينية، فاإن هذه النظام يتيح للمواطن اإيداع 
اأمواله، ومن جانب اآخر توجد كفاءات و�شباب عاطل عن العمل يفتقر اىل راأ�ص املال، فنكون 

قد جمعنا بني العمل وراأ�ص املال وحققنا التنميه االقت�شادية واالزدهار االقت�شادي.

احملامي/ مروان الكناني

اإ�شارة اىل قانون التنظيم الق�شائي 
رقم ١٦٠ ل�شنة ١٩٧٩

املادة ٢٢ 
لرئي�ص جمل�ص الق�شاء االعلى، بناًء على اقرتاح 
حمكمة  ت�شكيل  اال�شتئناف،  حمكمة  رئي�ص  من 

بداءة للنظر يف نوع واحد او اكرث من الدعاوى.
اخت�شا�ص املحكمة النوعي 

١• قانون التجارة رقم ٣٠ ل�شنة ١٩٨٤
املادة ٥  

كانت  اذا  جتارية  اعماال  التالية  االعمال  تعد   
مل  ما  الق�شد  هذا  فيها  ويفرت�ص  الربح،  بق�شد 

يثبت العك�ص :
 اوال : �شراء او ا�شتئجار االموال منقولة كانت 

ام عقارا الأجل بيعها او ايجارها.
 ثانيا : توريد الب�شائع واخلدمات.

واعمال  ت�شديرها  او  الب�شائع  ا�شترياد  ثالثا:   
مكاتب اال�شترياد والت�شدير.

املواد  ا�شتخراج  وعمليات  ال�شناعة  رابعا:   
االولية.

 خام�شا: الن�شر والطباعة والت�شوير واالعالن.
والهدم  والرتميم  البناء  مقاوالت  �شاد�شا:   

وال�شيانة.
والفنادق  ال�شياحة  مكاتب  خدمات  �شابعا:   
واملطاعم ودور ال�شينما واملالعب ودور العر�ص 

املختلفة االخرى.
 ثامنا: البيع يف حمالت املزاد العلني.

 تا�شعا: نقل اال�شياء او اال�شخا�ص.
 عا�شرا: �شحن الب�شائع او تفريغها او اخراجها.

 احلادي ع�شر: التعهد بتوفري متطلبات احلفالت 
وغريها من املنا�شبات االجتماعية.

امل�شتودعات  يف  الب�شاع  ا�شتيداع  ع�شر:  الثاين   
العامة.

 الثالث ع�شر: عمليات امل�شارف.

 الرابع ع�شر : التاأمني.
ال�شركات  ا�شهم  يف  التعامل   : ع�شر  اخلام�ص   

و�شنداتها.
والوكالة  التجارية  الوكالة  ع�شر:  ال�شاد�ص   
واعمال  والداللة  بالنقل  والوكالة  بالعمولة 

الو�شاطة التجارية االخرى.
٢• دعاوى عقود املقاوالت احلكومية: �شبق ان 
مت تخ�شي�ص حمكمة بداءة خمت�شة بنظر نزاعات 
املخت�شة  البداءة  حمكمة  تدعى  املقاوالت  عقود 
�شكلت  وقد  املقاوالت،  عقود  نزاعات  يف  بالنظر 
بتاريخ  االعلى  الق�شاء  جمل�ص  من  �شادر  ببيان 
األغيت ببيان  اإال ان هذه املحكمة   ،٢٠١٢/١/٢٣
الحق، ومت نقل اخت�شا�شاتها اىل حمكمة البداءة 
مبوجب  التجارية  بالدعاوى  بالنظر  املخت�شة 
البيان ال�شادر من جمل�ص الق�شاء االعلى بالعدد 
وبذلك   ،٢٠١٤/١١/٢٦ واملوؤرخ  )١٥٤/ق/اأ( 

ا�شيفت اإىل اخت�شا�شات املحكمة التجارية.
٣. دعاوى عقود اال�شتثمار: تنظر حمكمة البداءة 
املخت�شة بالدعاوى التجارية والدعاوى الناجتة 
ل�شنة   )١٣( رقم  اال�شتثمار  قانون  تطبيق  عن 
والعالمات  ال�شركات  قوانني  وكذلك   ،٢٠٠٦
باالأعمال  لها عالقة  التجارية واية قوانني اخرى 
التجارية، اإذ انه بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٣ ومبوجب 
البيان ال�شادر من جمل�ص الق�شاء االعلى بالعدد 
)٨٢/ق/اأ(، مت ت�شكيل حمكمة بداءة متخ�ش�شة 
بالنظر بق�شايا اال�شتثمار حلل النزاعات النا�شئة 
كل  مركز  يف  مقرها  ويكون  به،  واملتعلقة  عنه 
مت   ٢٠١٧/٣/٢٨ وبتاريخ  ا�شتئنافية،  منطقة 
املحاكم  مع  املذكورة  اال�شتثمار  حماكم  دمج 

املخت�شة بالنظر بالدعاوى التجارية.
وبذلك يكون اخت�شا�ص حمكمة البداءة املخت�شة 
بالدعاوى  النظر  هي  التجارية  بالدعاوى  بالنظر 
اجنبياً،  اطرافها  احد  يكون  التي  التجارية 
ودعاوى  احلكومية  املقاوالت  عقود  ودعاوى 
عقود اال�شتثمار وال�شركات والعالمات التجارية.

تطبيقات ق�شائية 
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم:  ٦٥ / الهيئة املو�شعة املدنية /٢٠٢٠
جهة اال�شدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
يف  العامة  واليتها  بحكم  البداءة  حمكمة  تنظر 
حمكمة  هناك  تكون  ال  عندما  التجارية  الدعاوى 
تلك  يف  التجارية  الدعاوى  يف  بالنظر  خمت�شة 

املحافظة.
ن�ص احلكم

املو�شعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
لوحظ  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
النوعي  يف  االخت�شا�ص  �شلبي  تنازع  ح�شول 
بني حمكمة بداءة النا�شرية وحمكمة البداءة 
املقاوالت  عقود  دعاوى  بنظر  املخت�شة 
الدعوى  نظر  يف  يف  النا�شرية  احلكومية 
 ) CKG ( ل�شركة  املفو�ص  املدير  من  املقامة 
االندنو�شية على املدعى عليه مدير عام ال�شركة 
املنطقة  يف  الكهربائية  الطاقة  الإنتاج   العامة 
مبنع  للمطالبة  لوظيفته،  ا�شافة  اجلنوبية، 
معار�شته يف اإطالق خطاب ال�شمان، اإذ ترى كل 
واحدة منهما انها غري خمت�شة بنظرها، والأن 
اخت�شا�ص النظر يف هذه الدعوى يكون  منعقدًا 
ملحكمة البداءة املخت�شة بالدعاوى التجارية، 
حمكمة  فيها  توجد  ال  قار  ذي  حمافظة  وان 
فيها  النظر  يكون  اخت�شا�ص  لذلك  جتارية، 
العامة،  البداءة بحكم واليتها  منعقدًا ملحكمة 
حمكمة  لدى  الدعوى  اإ�شبارة  اإيداع  قرر  لذا 
القانون،  وفق  فيها  للنظر  بداءة  النا�شرية 
بدعاوى  املخت�شة  البداءة  حمكمة  واإ�شعار 
النا�شرية بذلك،  عقود املقاوالت احلكومية يف 
)١٣/اأواًل/ب/ للمادة  ا�شتنادًا  القرار   و�شدر 
رقم  الق�شائي  التنظيم  قانون  من  ثانياً/٢( 
/١ وباالتفاق  يف  املعدل،   ١٩٧٩ ل�شنة   ١٦٠

رجب/١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠/٢/٢٥م. 

اسرة التحريراالختصاص النوعي ومحاكم بداءة التجارية 
                    

سكرتير التحرير  
             علي الفاطمي  

           المصحح اللغوي
         مصـطفى العتابي

                المصورون
           صالح الربيعي

        مازن سالم المالكي
           مصطفى احمد

املحامي/ اأحمد العبيدي

جرمية خيانة االأمانة هي كل من اوؤمتن على مال منقول مملوك اأو عهد به اليه 
باأية كيفية كانت اأو �شلم اإليه على �شبيل االأمانة، فا�شتعمله ب�شوء ق�شد ملنفعته 
اأو لفائدة �شخ�ص اآخر اأو ت�شرف ب�شوء ق�شد خالفا للغر�ص الذي عهد به اليه 
التعليمات  اأو  االتفاق  ح�شب  اأو  قانونا  مقرر  هو  ح�شبما  اجله  من  له  �شلم  اأو 
لذا  باحلب�ص،  يعاقب  اليه  به  عهد  اأو  اإياه  �شلمه  ممن  ال�شمنية  اأو  ال�شريحة 
العراقي يف  امل�شرع  اليه  كما ذهب  االأمانة  �شبيل  الت�شليم على  يكون  اأن  يجب 

املواد )٤٥٣-٤٥٥(.
 وبعد اأن ترتكب جرمية خيانة االأمانة من قبل اجلاين تتخذ االإجراءات بحق 
اجلاين وفقا للمادة ٤٥٣، وتعد من اجلنح اإال اذا كان الت�شرف باأموال حمجوزة 
ال  مدة  ال�شجن  العقوبة  تكون  حيث  جناية،  الفعل  فيعد  اإداريا،  اأو  ق�شائيا 
تزيد على �شبع �شنوات اذا كان مرتكب اجلرمية �شخ�شا معينا باأمر املحكمة 
بخ�شو�ص مال عهدت به اليه املحكمة اأو كان و�شيا اأو قيما على قا�شر اأو فاقد 

االأهلية اأو كان م�شوؤوال عن )اإدارة موؤ�ش�شة خريية( ب�شاأن اأموال املوؤ�ش�شة.
 وتعد جرمية خيانة االأمانة من اجلرائم املخلة بال�شرف، وتت�شابه جرمية 
اغت�شاب  وجرمية  االحتيال  وجرمية  ال�شرقة  جرائم  مع  االأمانة  خيانة 
االأمانة  خيانة  جرمية  وتعد  العامة،  االأموال  اختال�ص  وجرمية  االأموال 
على  يد اجلاين وعجزه  املوؤمتن حتت  املال  على  اال�شتيالء  متحققة مبجرد 
املجتمع  ي�شيب  الذي  العام  ال�شرر  جانب  اإىل  بذلك،  مطالبته  عند  اإرجاعه 
�شرر  عليها  يرتتب  فقد  االأمانة  خيانة  جرمية  ارتكاب  على  ترتتب  الذي 
خا�ص ي�شيب املجني عليه اأو غريه، وهذا ال�شرر اخلا�ص هو �شبب حتريك 
الدعوى املدنية، وغالبا ما يرتتب على اجلرمية �شرر ي�شيب املال املوؤمتن، 
يكون  ما  وهذا  ال�شرر،  هذا  الإ�شالح  معينة  و�شيلة  اإىل  اللجوء  من  فالبد 
وقوع  قبل  �شابقا  عليه  كانت  ما  اإىل  احلالة  اإرجاع  اأي  الرد،  طريق  عن  اإما 
اإثبات  واأن  اجلرمية،  هذه  نتيجة  احلا�شل  ال�شرر  تعوي�ص  اأو  اجلرمية، 
اأو ت�شليم  اأمانة  اأمرين هما وجود عقد  اإثبات  جرمية خيانة االأمانة يتطلب 
ناقل للحيازة العار�شة، وحتقق هذا االأمر من عدمه مرتوك لتقدير حمكمة 
ا�شتعماال  وا�شتعماله  ال�شيء  الت�شرف يف  الثاين ح�شول  واالأمر  املو�شوع، 
خمالفا للقانون ملن �شلمه، وهي اأمور ميكن اإثباتها بطرق االإثبات كافة، واأن 
جرمية خيانة االأمانة تعد جرمية وقتية تقع وتنتهي مبجرد اختال�ص املال.

جريمة خيانة األمانة 

احملامي والباحث/ سامر تركي 
غرفة محامي استئناف الكرخ

نظرية االمتداد الد�شتوري 
يف  الد�شتورية  والقواعد  املبادئ  امتداد  هي 
مدنية  من  الداخلية  القوانني  او  الت�شريعات 
اأخرى نظرية  وجزائية واجرائية، او بعبارة 
فلو  االأدنى،  والقوانني  الد�شتور  بني  التكامل 
لوجدناها  القوانني  هذه  ن�شو�ص  تفح�شنا 
املبادئ  من  للكثري  ومف�شلة  جم�شدة 

الد�شتورية .
الطرح اجلديد يف جمال  هذا  االعتماد على  اإن 
اإلزامية القواعد الد�شتورية قد يكون خري عون 
حريتهم  من  الد�شتوريني  الفقهاء  لتخلي�ص 
بني  املو�شوعي  ولي�ص  ال�شكلي  الت�شاد  جتاه 
فكرتي كون الد�شتور اعلى قانون يف البالد من 
مبا�شرة  جزاءات  من  ذاتيا  خلوه  وبني  جهة، 
احكامه من جهة  او  مبادئه  على اخلروج عن 

التي  التربيرات  تغني  النظرية  وهذه  اأخرى، 
والتي  املو�شوعي،  املذاهب  اأ�شحاب  �شاقها 
املحاولة،  هدف  حيث  من  معقولة  كانت  واإن 
القانونية  املعايري  وفق  على  قا�شرة  انها  اإال 
واإلزامية  قانونية  وهو  املطلوب،  اثبات  عن 

القواعد الد�شتورية.
يف  الد�شتوري  االمتداد  على  االأمثلة  ومن 
يف  الد�شتوري  االمتداد  يف  العراقية  القوانني 
من  املادة ١٥  ن�شت  العقابية، حيث  القوانني 
احلياة  يف  احلق  فرد  )لكل  العراقي  الد�شتور 
واالمن واحلرية، وال يجوز احلرمان من هذه 
بناًء  او  للقانون  وفقا  اإال  تقييدها  او  احلقوق 
على قرار �شادر من جهة ق�شائية خمت�شة(، 
قانون  عليه  ن�ص  ما  القاعدة  لهذه  واالمتداد 
يف   ١٩٦٩ ١١ل�شنة  رقم  العراقي  العقوبات 

على  القب�ص  جّرم  الذي  ٤٢١و٤٢٧  املادة 
املواد  وكذلك  وحجزهم،  وخطفهم  االأ�شخا�ص 
٤٢٨ و٤٢٩ ، وو�شع عقوبة ملن ينتهك حرمة 
للمادة  امتدادا  ، كل ذلك  الغري  او ملك  م�شكن 
على  ن�شت  التي  العراقي  الد�شتور  من   ١٧

�شون حرمة امل�شكن .
واملدين  التجاري  القانون  يف  االمتداد  وكذلك 
حيث   ،٨-١٨ املواد  يف   ١٩٧٠ ل�شنة   ٢٠ رقم 
باحلب�ص  )يعاقب  على  منه   ١١ املادة  ن�شت 
ال  وبغرامة  �شنوات  خم�ص  على  تزيد  ال  مدة 
هاتني  باإحدى  او  دينار  اآالف  ثالث  على  تزيد 
العقوبتني من اخفى او اتلف او خّرب او عّطل 
او �شر �شررا بليغا بو�شائل االإنتاج او ال�شلع 
او جعلها  عليها  اليد  املقر و�شع  او اخلدمات 

غري �شاحلة لال�شتعمال(. 

وقد اأورد القانون املدين العراقي يف املادة ١٨٦ 
اتلف  )اإذا   ١٩٥١ ل�شنة   ٤٠ رقم  القانون  من 
او  مبا�شرة  قيمته  انق�ص  او  غريه  مال  احد 
ت�شببا يكون �شامنا اذا كان احداثه هذا ال�شرر 
د�شتوري  امتداد  او تعدى، وان هذا  قد تعمد 
للمادة ٢٣ من الد�شتور التي ن�شت على امللكية 
بها  االنتفاع  للمالك  اخلا�شة م�شونةن ويحق 

وا�شتغاللها والت�شرف بها بحدود القانون .
ومن خالل ما تقدم اأود ان اأبني ان هذا االمتداد 
بني  احلا�شل  للجدل  احلد  ي�شع  الذي  هو 
بالقاعدة  اجلزاء  عن�شر  وجود  حول  الفقهاء 
منها،  الد�شتور  ن�شو�ص  وخلو  الد�شتورية 
اجلزاء  ي�شع  الذي  هو  االمتداد  ان  حيث 
امتداد  اإال  هي  وما  العادية،  القوانني  يف 

للقواعد الد�شتورية، فيكون اجلزاء فيها .

الدكتور سرهنك حميد البرزنجي في مؤلفه )دراسات دستورية معمقة( 

املحامي/ عبيدة حممد
نظرة  العراقي  امل�شرع  نظر  لقد 
تتكتم  التي  الظاهرة  لهذه  علمية 
احلاالت  لكرثة  املحاكم  عليها 
خيانة  ي�شكون  ممن  هائل  ب�شكل 
وح�شنا  الهاتف،  عرب  زوجاتهم 
م�شاألة  ترك  الذي  امل�شرع  فعل 
للقا�شي،  اخليانة  ج�شامة  تقييم 
الوفائي  اخلرق  ح�شول  فلدى 
الزوجية،  باخليانة  امل�شمى 
واأمام  اجلنائي،  القانون  فاإن 

وهو  الزوج  من  الدعوى  حتريك 
املادة  يف  القانون  ا�شرتطه  ما 
اأ�شول املحاكمات  )٣( من قانون 
باب  يف  العراقي  اجلزائية 
بحقوق  تتعلق  التي  ال�شكاوى 
على  اإقامتها  يتوقف  �شخ�شية 
املت�شرر،  من  ال�شكوى  حتريك 
خيانة  �شاكيا  االأزواج  اأحد  يلجاأ 
الزوج  �شكوى  ان  اإال  زوجته، 
تخ�شع ل�شروط ن�ص عليها قانون 
العقوبات العراقي يف املادة ٣٧٨، 

وهي:
الزنا  دعوى  حتريك  يجوز  ١.ال 
�شد اأي من الزوجني او اتخاذ اأي 
اإال بناًء على �شكوى  اإجراء فيها، 
ال�شكوى  تقبل  وال  االآخر،  الزوج 

يف االأحوال االآتية:
بعد  ال�شكوى  قدمت  اإذا   – اأ 
اليوم  على  ا�شهر  ثالثة  انق�شاء 
ال�شاكي  علم  فيه  ات�شل  الذي 

باجلرمية.
ب – اإذا ر�شي ال�شاكي با�شتئناف 

من  بالرغم  الزوجية  احلياة 
ات�شال علمه باجلرمية.

– اإذا ثبت ان الزنا مت بر�شى  ج 
ال�شاكي.

هذه  حكم  يف  بالزوج،  يق�شد   .٢
املادة، من تتوافر فيه هذه ال�شفة 
زالت  ولو  اجلرمية،  وقوع  وقت 
عنه بعد ذلك.. ويبقى حق الزوج 
الذي  الزنا  دعوى  حتريك  يف 
اأربعة  انتهاء  اىل  زوجته  ترتكبه 

اأ�شهر بعد طالقها.

قانون  من   ٣٧٧ املادة  ن�شت 
العقوبات العراقي:

الزوجة  باحلب�ص  ١.يعاقب 
ويفرت�ص  بها،  زنا  ومن  الزانية، 
مل  ما  الزوجية  بقيام  اجلاين  علم 
يف  يكن  مل  انه  جانبه  من  يثبت 

مقدوره بحال العلم بها.
الزوج  نف�شها  بالعقوبة  ٢.ويعاقب 

اإذا زنا يف منزل الزوجية.
االحوال  قانون  جانب  من  اأما 
يرتتب  الذي  فاالأثر  ال�شخ�شية، 

بعد  الزوجية  اخليانة  فعل  على 
املادة  عليه  ن�شت  ما  هو  ثبوتها 
االأحوال  قانون  من  االأربعون 
ل�شنة   ١٨٨ رقم  ال�شخ�شية 
١٩٥٩ قي الفقرة)٢( على اعتبار 
اخليانة الزوجية �شببا من اأ�شباب 
ارتكب  اإذا  الق�شائي  التفريق 
الزوجية،  اخليانة  االآخر  الزوج 
ومن اآثاره اي�شا اإذا ثبتت اخليانة 
االأطفال عنها  ا�شقاط ح�شانة  هو 

النها خانت االأمانة االأهم.

األثر القانوني للخيانة الزوجية عبر الهاتف 



                        

وقفات قانونية                          
غيداء اجلبوري

التقاعد  هيئة  املالية/  وزارة  من  ال�صادرة  التعليمات  تفا�صيل 
الوطنية لذوي �صهداء االرهاب:

او  الزوج  البنات،  االأبناء،  الوالدان،  هم:  ال�صهيد  ذوو   -١
ووالداه  اعزب  ال�صهيد  كان  اإن  واالخوات  االإخوة  الزوجات، 

متوفيني.
٢- مينح ذوو ال�صهيد راتبا تقاعديا وملدة ١٠ �صنوات )اي ال يقل 

�صرف الراتب عن ١٠ �صنوات(.
احلاالت  يف  ال�صهداء  لذوي  التقاعدي  الراتب  �صرف  ي�صتمر   -٣
والبنت  االبن  احلياة(،  قيد  على  بقائهما  )مدة  للوالدين  االآتية: 
ذوي  من  كانوا  ان  والبنت  االبن  الدرا�صة،  يف  ا�صتمرارهما  حال 
مراحلهم  او  اأعمارهم  عن  النظر  ب�صرف  اخلا�صة  االحتياجات 

الدرا�صية، االإخوة الذكور من العاجزين )عوق او عاهة(.
من   %٥٠ ن�صبة  ا�صافة  فتتم  �صهيد،  من  اأكرث  وجود  حال  يف   -٤
الراتب )عن كل �صهيد(، ويف حال وجود اأكرث من �صهيد اعزب متنح 
واآخر  اأعزب  �صهيد  وجود  حال  ويف  �صهيد،  كل  عن   %٥٠ اال�صرة 
متزوج، فيتم منح االأب واالم واالخوة راتبا تقاعديا عن ال�صهيد 
االأعزب ومتنح الزوجة واالأوالد راتبا تقاعديا عن زوجها ال�صهيد 

ويدخل االأب واالم مع الزوجة واالأوالد.
من  ا�صتحقاقه  بني  اجلمع  ال�صهيد  ذوي  من  للم�صتفيد  مالحظة: 
الراتب احلايل او التقاعدي لل�صهيد او امل�صاب بن�صبة عجز ٥٠% 
فما فوق، وميكن زيادة الن�صبة اذا كانت اأقل من ٥٠% او اأية ح�صة 
كان  واإذا  اخر،  راتب  او  اجتماعية(  )رعاية  راتب  او  تقاعدية 
ال�صهيد متزوجا من اأكرث من زوجة متنح كل واحدة وامل�صتحقني 

الراتب نف�صه املقرر للزوجة الواحدة.
مهم لذوي ال�صهداء

مت تفعيل اال�صتفادة من الراتب التقاعدي لل�صهيد لكل ورثته، حتى 
اإن كان ال�صهيد متزوجا او متزوجة. اأما يف حالة كان ال�صهيد اعزب 
حتى  التقاعدي  الراتب  من  اال�صتفادة  ال�صهيد  اخت  او  الأخ  يحق 
�صن  بالغ  كان  لو  حتى  متزوجة،  االخت  او  متزوجا  االخ  كان  اإن 
الر�صد ب�صرط ان يكون االب واالم متوفني قبل ال�صهيد، وملدة ١٠ 
وراتب  اخلا�ص  التقاعدي  الراتب  بني  اجلمع  ويجوز  �صنوات، 

�صحايا االرهاب.
مقدار الراتب على القانون اجلديد رقم ٥٧  

�صهرين.  كل  و9٢٠  مليونا  يعطى  الراتب  من  امل�صتفيد  ال�صهداء: 
اأما امل�صتفيدون من الراتب فيت�صلمون مليونني و١6٠ كل �صهرين. 
واذا كان امل�صتفيدون من الراتب ٣ اأو اأكرث، فلهم مليونان و٤٠٠ 

كل �صهرين.
امل�صابون: من ن�صبة عجز ٧٥ اإىل ١٠٠%، يت�صلمون مليونني و٤٠٠ 
الف كل �صهرين. اأما من ن�صبة عجز ٥٠ اإىل ٧٤ %، فيتقا�صون مليونا 
اإىل ٤9%، فلهم 8٠٠  و6٠٠ الف كل �صهرين. ومن ن�صبة عجز ٣٠ 
الف كل �صهرين. اأما من ن�صبة عجز ٢9% فما دون، فلهم ٤٠٠ الف 

كل �صهرين.
وهذا ح�صب القانون، لكن من ن�صبة عجز ٤9% فما دون، فلم يتم 
العمل بها يف التقاعد حاليا، وبانتظار التعليمات اخلا�صة بالقانون.
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يف ظل ما �صهده العراق يف ال�صنوات االأخرية من تطورات اقت�صادية 
فتحت  فقد  التحتية،  البنية  تطوير  من  عليه  ترتب  وما  وجتارية، 

اآفاقا جديدة يف:
*ازدياد النمو العمراين والتجارة الدولية. 

*تنوع مظاهر التنمية االقت�صادية يف �صتى املجاالت .
* نقل التكنولوجيا.

وكان البد من مواكبة هذا التطور ال�صريع بو�صع االأ�ص�ص واملعايري 
وعقود  الهند�صية  العقود  تطوير  اأهمها  ومن  معها،  تتنا�صب  التي 
االإن�صاء مبا يتنا�صب والعقود الدولية املتعارف عليها يف كثري من 
يحتويه  مبا  املجتمعي  الوعي  ن�صر  خالل  من  وذلك  العامل،  دول 
العقد من �صروط و بنود اأ�صا�صية حتمي اأطرافه وحتفظ حقوقهم 
والرتكيز على ت�صمني العقود بند ين�ص على التحكيم واللجوء اإليه 

كحل لت�صوية النزاع عند حدوثه.
ما التحكيم؟ والتحكيم الهند�صي؟

فيه  مبا  واخلالفات  النزاعات  لت�صوية  و�صيلة  هو  التحكيــــــــم: 
التوفيق والو�صاطة وف�ص اخلالفات.

االأهمية  ذات  العقود  اليه  توؤول  الذي  املالذ  هو  التحكيــــــــم: 
الكربى. 

التحكيم: هو " نظام ق�صائي خا�ص، يختار فيه االأطراف ق�صاتهم، 
اإليهم مبقت�صى اتفاق مكتوب، مبهمة ت�صوية املنازعات  ويعهدون 
التي قد تن�صاأ اأو ن�صاأت بالفعل بينهم بخ�صو�ص عالقاتهم التعاقدية 
وفقاً   ، التحكيم  بطريق  ح�صمها  يجوز  والتي  التعاقدية  غري  اأو 

ملقت�صيات القانون والعدالة واإ�صدار قرار ق�صائي ملزم لهم".
فهو اإذن عبارة عن و�صيلة قانونية اأف�صح املُ�صرع لها املجال للف�صل 
يف املنازعات املتفق على عر�صها على التحكيم كنظام مواٍز للق�صاء 
ال يخلو من مزايا، حيث ينتهي اإىل حكم يتقيد به الفرقاء ويوؤدي اإىل 
ولكن  الق�صاء  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه  بينهم،  �صجر  الذي  النزاع  ح�صم 

ب�صرعة ملحوظة وبقدر اأقل من اجلهد.
تعرت�ص  م�صكلة  اأية  حلل  اأ�صا�صي  مطلب  الهند�صي  والتحكيم 
غري  على  االعتماد  اأن  خ�صو�صا  الفنية،  واالأعمال  امل�صاريع 
بها  وت�صيع  عقباها  حتمد  ال  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد  املتخ�ص�صني 

احلقوق.
وف�ص  الق�صايا  حل  يف  ومهم  اأ�صا�صي  دور  الهند�صي  وللتحكيم 
لالأهداف  وجاء  املنازعات،  لــــحل  كو�صيلة  واعتماده  املنازعات، 

االآتية:
اأوال: الوقت املخ�ص�ص للجل�صات ودرا�صتها يف التحكيم يفوق كثريا 

ما ميكن للمحكمة اأن تخ�ص�صه.
ثانيــا: اإعطاء االأطراف فر�صا اأكرب لطرح وجهات نظرهم.

اإىل  اأية جهة يحتاج منها  اإىل  بنف�صه  ثالثــاً: �صهولة و�صول املحكم 
معلومة.

مرجعا  لتكون  الهند�صي  للتحكيم  ومعايري  اأ�ص�ص  و�صع  رابعـا: 
للهيئات الر�صــــــمية فــــــي الدولة.

املنازعات  ت�صوية  اأ�صا�صي يف  املهند�ص كمحكم  ابراز دور  خام�صا: 
بني اأطراف العقد، وكذلك و�صع اأ�صول وقواعد اإجراءات التحكيم 
الهند�صي كاآلية لف�ص النزاعات، وكذلك درا�صة العالقة بني اأ�صلوب 

بني  حتدث  قد  التي  والنزاعات  قانونية  بطريقة  العقود  �صياغة 
اأطراف العقد.

على  االإرادة  هذه  تهيمن  اإذ  االأطراف،  اإرادة  قوامه  والتحكيم 
مرورًا  نف�صه،  املبداأ  على  االتفاق  من  بدءا  باأكمله  التحكيم  نظام 
وحتديد  واخت�صا�صهم،  عددهم  وحتديد  املحكمني  باختيار 
االإجراءات  وحتديد  التحكيم  على  االإ�صراف  تتوىل  التي  اجلهة 
اإتباعها حلل النزاع، والقانون الذي  واجبة التطبيق، والواجب 
يحكم ذلك النزاع ، مما ُي�صعر االأطراف باأنهم ي�صاركون يف عملية 

التحكيم.
اىل  وحتتاج  دقيق  مهني  مبجال  تخت�ص  الهند�صية  العقود  اإن 
�صرعة يف احلل ملا يتعلق بها من حقوق جارية، حيث ان املنازعات 
الق�صاء  اأحيلت على  ما  اذا  تاأخذ وقتا طويال  ما  غالبا  الهند�صية 
ب�صبب ان املنازعات الدقيقة والفنية مازالت تاأخذ جهدا وم�صقة 
وال  العملية  القدرة  لديهم  تتوفر  ال  حيث  الق�صاء،  لدى  والعنت 
اللجوء اىل  يتم  ال�صوؤون، حيث  الكاملة مبثل هذه  الفنية  الدراية 
اإ�صابة الق�صية  ا�صل اخلربة من قبل املحاكم وهو ما يوؤدي اىل 
بال�صلل، ويف ذلك ما ي�صبه االتفاق على التحكيم طاملا ان املحاكم 
�صوف تلجاأ يف النهاية اىل اخلرباء الإ�صداء الن�صح، فمن باب اأوىل 

اللجوء اىل التحكيم مبا�صرة لذوي اخلربة يف ال�صوؤون الفنية .
باجلوانب  املهند�صني  ثقافة  يف  �صعف  او  كاٍف  وعي  عدم  هناك 
دور  ان  كما  ودالالتها.  الهند�صية  بالعقود  اخلا�صة  القانونية 
املهند�ص كمحكم يكاد يكون �صئيال، وهذا يرجع اىل ق�صور املامه 

باجلوانب القانونية اخلا�صة بالتحكيم.
لذا من ال�صروري وجود كيان هند�صي قانوين يقوم بتطبيق ق�صاء 
التحكيم الهند�صي  وحتديثه. كذلك ربط مهنتي الهند�صة والقانون 
كافة  النزاعات  بت�صوية  يقوم  هند�صي  وحمكم  بكادر  ننه�ص  حتى 

التي تن�صاأ بني االأطراف.
املنازعات :

يتم  الذي  الهند�صة  اعمال  مقاوالت  عقد  عن  تن�صاأ  التي  املنازعات 
عدة  العقد  هذا  ُيرتب  حيث  ومقاول،  العمل  �صاحب  بني  اإبرامه 
التزامات قانونية على عاتق كل من طرفيه بحيث يرتتب على عدم 
اىل  واإال جلاأ  بتنفيذها  االخر  يطالبه  ان  بالتزاماته  منهما  اأي  وفاء 
الدويل م�صتندا اىل ن�صو�ص  التجاري  التحكيم  او  الوطني  الق�صاء 
التنفيذ،  عدم  عن  التعوي�ص  طلب  او  التنفيذ  على  الإجباره  العقد 
النظام  يف  العقود  حتكم  التي  العامة  القواعد  اعمال  يتم  وهنا 

القانوين الوطني.
اأنواع النزاعات الهند�صية:

النزاع بني االأطراف: 
النزاع العقدي: هو النزاع الذي ين�صا ب�صاأن تف�صري بنود العقد.

النزاع العملي: هو النزاع الذي ين�صاأ اثناء تنفيذ االعمال.
النزاع املايل: هو النزاع الذي ين�صاأ ب�صاأن التعوي�صات املالية.

النزاع على امللكية الفكرية للمخططات.
النزاع بني اأحد االأطراف واملحكم او هيئة التحكيم.

النزاع املتعلق ب�صالمة حكم التحكيم.
الو�صائل امل�صتحدثة لت�صوية منازعات االت�صاالت

وهنا نركز على حمورين اأ�صا�صيني :
املحور االأول: ماهية منازعات االت�صاالت وعنا�صرها؟.

اأكانت  �صواء  االت�صاالت،  منازعات  ف�ص  طرق  الثاين:  املحور 
انهاء  واإمكانية  )الدولة(  الق�صاء  يف  املتمثلة  التقليدية  الطرق 
النزاع �صلحا، اأم الطرق احلديثة املتمثلة يف التفاو�ص والو�صاطة 
والتوفيق والتقييم احليادي املبـــكر والتحــــكيم ودور اجلـــــــــهاز 

املنـــــــــــظم خلدمة االت�صاالت يف ف�ص تلك النزاعات.
االت�صاالت  منازعات  لت�صوية  التقليدية  الطرق  ان  هنا  ونوؤكد 
املتمثلة يف ق�صاء الدولة اأ�صبحت ال تتما�صى مع طبيعة منازعات 

االت�صاالت التي تتميز بفنييتها العالية . 
ماهية منازعات االت�صاالت؟

والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  قطاع  حترير  اإنَّ 
الطريق  مهد  قد    Telecommunication Sector
اأدى  وقد  القطاع،  هذا  ت�صغيل  عمليات  يف  كثرية  اأطراف  لدخول 
يف  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  منازعات  عدد  يف  زيادة  اىل 
وبني  ذاتهم  اخلدمة  ت�صغيل  �صركات  بني  العامل  انحاء  جميع 
تلك  وبني    operators & clients والعمالء  ال�صركات  تلك 
 operators اخلدمة  بتنظيم  تقوم  التي  واجلهات  ال�صركات 
على  جدا  �صارة  املنازعات  تلك  اآثار  واإن   ..  & Regulators
للخطر،  االت�صاالت  جمال  تعر�ص  ان  وميكن  والعمالء،  ال�صركات 
بل تعر�ص االقت�صاد القومي للخطر، حيث تفقد الدولة اال�صتثمار 
على اأرا�صيها الن التعامل مع النزاعات بكفاءة و�صفافية يعزز ثقة 
االت�صاالت،  خدمة  منظم  واجلهاز  الق�صاة  نزاهة  يف  امل�صتثمرين 
طرق  احد  االت�صاالت  منازعات  ت�صوية  طريقة  ت�صبح  ثم  ومن 

اجلذب غري املبا�صر لال�صتثمار.
جديدة  اأ�صواق  فتح  خالل  من  يكون  االت�صاالت  قطاع  حترير  اإن 
)املحمول(،  واملتحرك  الثابت  التلفون  خدمة  ت�صغيل  ل�صركات 
الت�صريعات اجلديدة يف  وادى هذا االنفتاح اىل ا�صدار العديد من 

جمال االت�صاالت هدفها تنظيم خدمة �صركات الت�صغيل اجلديدة.. 
الدويل  )النفاذ  الدويل  املجال  حترير  اأي�صا  االنفتاح  ويتطلب 
والدخول  االت�صاالت  قطاع  حترير  اأي�صا  ويتطلب  لالت�صاالت(، 
امل�صتهلكني  على  بالنفع  يعود  والذي  القطاع  هذا  خ�صخ�صة  يف 

خلدمات هذا القطاع. 
مــنازعات االإت�صاالت:

هي املنازعة الواقعة بني مقدمي اخلدمات او م�صغليها وبينهم وبني 
العمالء وبينهم وبني اجلهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة االت�صاالت 
الغري، والناجتة عن رخ�ص ت�صغيل خدمة  بالدولة، وبينهم وبني 
الذي  ال�صار  والفعل  العمالء،  مع  اال�صرتاك  وعقود  االت�صاالت 
اخلدمة،  م�صغلي  والتزامات  بحقوق  واملتعلقة  الغري،  ي�صيب 
والربط البيني، والرتددات، واال�صارات، و�صكاوى امل�صرتكني �صد 

م�صغلي اخلدمة، و�صكاوى الغري �صد م�صغلي اخلدمة.
عنا�صر منازعة االت�صاالت :

اأوال: اأطراف املنازعة
١- م�صغلو اخلدمة او مقدموها )�صركات الهاتف املتنقل او الثابت 
او اأية �صركة تقدم خدمة ات�صاالت(، فهناك فارق بني مقدم خدمة 
ات�صاالت وم�صغل تلك اخلدمة، فاالأول هو اأي �صخ�ص طبيعي او 
خدمات  من  اكرث  او  خدمة  بتقدمي  اجلهاز  من  مرخ�ص  اعتباري 
اعتباري  او  طبيعي  �صخ�ص  اأي  هو  والثاين  للغري،  االت�صاالت 

مرخ�ص له من اجلهاز باإن�صاء او ت�صغيل �صبكة ات�صاالت.
من  ي�صتفيدون  الذين  االأ�صخا�ص  وهم  )امل�صرتكون(،  العمالء   -٢

خدمات االت�صاالت.
٣- اجلهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة االت�صاالت.

٤- الغري هم االأ�صخا�ص الذين يتاأثرون باأ�صرار ناجتة عن اعمال 
�صركات االت�صاالت.

التحكيم القانوني والهندسي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

االإنذار
هو تنبيه املدين من قبل الدائن او وكيله، وقد ن�ص القانون 
املدين العراقي رقم ٤٠ ل�صنة ١9٥١ على ا�صا�صيات االنذار 
واأ�صباب توجيهه وهو اإخبار املدين او الطرف االخر باأنه 
وت�صقط  ي�صتجب  مل  اإن  بحقه  للمطالبة  للق�صاء  �صيتجه 

حجة املدين بعدم العلم .
وال  �صحيحاً  وا�صحاً  االنذار  يكون  ان  الواجب  ومن 
ي�صوبه نق�ص او زيادة او خطاأ، واإال �صتكون دعواه التي 

�صقيمها يف �صوء االإنذار واجبة للرد .
 

احلاالت التي ت�صرتط االإنذار
اأواًل )يف عقد االيجار(

االجرة
املادة ٧٤١ مدين

غري  ملدة  عقد  او  مدة  على  اتفاق  دون  االيجار  عقد  اإذا 
حمددة او اذا تعذر اثبات املدة املدعى بها، فيعد االيجار 
منعقدًا للمدة املحددة لدفع االجرة وينتهي بانق�صاء هذه 
املدة بناًء على طلب احد املتعاقدين اإذا هو نبه املتعاقد 

االآخر باالخالء يف املواعيد االآتي بيانها:
اأ – يف االرا�صي اذا كانت املدة املحددة لدفع االجرة �صتة 
ا�صهر او اكرث يكون التنبيه بثالثة ا�صهر فاإذا كانت املدة 
قبل ن�صفها االخري، كل هذا مع  التنبيه  كان  اقل من ذلك 

مراعاة حق امل�صتاأجر يف املح�صول وفقاً للعرف.
ب – يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر وامل�صانع 

لدفع  املحددة  املدة  كانت  اذا  ذلك،  اىل  وما  واملخازن 
انتهائها  قبل  التنبيه  يكون  اكرث،  او  ا�صهر  اربعة  االجرة 
قبل  التنبيه  كان  ذلك  من  اقل  املدة  كانت  فاإذا  ب�صهرين، 

ن�صفها االخري.
ما  غري  �صيء  اأي  ويف  املوؤثثة،  والغرف  امل�صاكن  – يف  ج 
او  �صهرين  االجرة  لدفع  املحددة  املدة  كانت  اذا  تقدم، 
اكرث يكون التنبيه قبل نهايتها ب�صهر واحد فاإذا كانت املدة 

اقل من ذلك كان التنبيه قبل ن�صفه االخري.
ف�صخ عقد االيجار

املادة ٧8٢ مدين
اإذا اأخل احد الطرفني بااللتزامات التي يفر�صها عليه عقد 

االيجار، كان للطرف االآخر ان يطلب ف�صخ العقد.
الف�صخ بعذر

املادة ٧9٢ مدين
١ – اذا كان االيجار حمدد املدة جاز لكل من املتعاقدين 
ان يطلب ف�صخ العقد قبل انق�صاء مدته اذا حدثت ظروف 
يف  او  االمر  مبداأ  من  االيجار  تنفيذ  جتعل  ان  �صاأنها  من 
الف�صخ  يطلب  من  يراعى  ان  على  مرهقاً،  �صريانه  اثناء 
ان  وعلى   ،٧٤١ باملادة  املبينة  باالخالء  التنبيه  مواعيد 

يعو�ص للطرف االآخر تعوي�صاً عاداًل .
يجرب  فال  الف�صخ،  يطلب  الذي  هو  املوؤجر  كان  – فاإذا   ٢
او  التعوي�ص  ي�صتويف  حتى  املاأجور  رد  على  امل�صتاأجر 

حتى يح�صل على تاأمني كاٍف.
املادة ٧9٣ مدين

يجوز للم�صتاأجر اذا كان موظفاً او م�صتخدماً، او اقت�صى 
ان يغري موطنه ف�صخ ايجار م�صكنه اذا كان هذا االيجار 
املادة  يف  املبينة  املواعيد  يراعى  ان  على  املدة،  حمددة 

.٧٤١
موت امل�صتاأجر او اإع�صاره

املادة ٧8٣ مدين
١ – ال ينتهي االيجار مبوت املوؤجر وال مبوت امل�صتاأجر.

٢ – ومع ذلك اذا مات امل�صتاأجر، جاز لورثته ان يطلبوا 
اأثبتوا انه ب�صبب موت مورثهم ا�صبحت  اذا  ف�صخ العقد 
ا�صبح  او  مواردهم  تتحملها  ان  من  اثقل  العقد  اعباء 
يجب  احلالة  هذه  ويف  حاجتهم،  حلدود  جماوزًا  االيجار 
وان   ،٧٤١ املادة  يف  باالخالء  التنبيه  مواعيد  تراعى  ان 
يكون طلب الف�صخ يف مدة �صتة ا�صهر على االكرث من وقت 

موت امل�صتاأجر.
نقل امللكية

املادة ٧86 من القانون املدين 
يكن  ومل  املاأجور  ملكية  اليه  انتقلت  من  يجوز  ال   –  ١
االيجار نافذًا يف حقه ان يجرب امل�صتاأجر على االخالء، اإال 

بعد التنبيه عليه بذلك يف املواعيد املبينة يف املادة ٧٤١.
قبل  باالخالء  امل�صتاأجر  اجلديد  املالك  نبه  واإذا   –  ٢
بتعوي�ص  ملزماً  يكون  املوؤجر  فاإن  االيجار،  انق�صاء 
امل�صتاأجر  يتفق على غري ذلك، وال يجرب  ما مل  امل�صتجر، 
على االخالء اإال بعد ان يتقا�صى التعوي�ص من املوؤجر او 
من املالك اجلديد نيابة عن املوؤجر، او اإال بعد ان يح�صل 

على تاأمني كاٍف للوفاء بهذا التعوي�ص.
انق�صاء املدة

املادة ٧٧9 مدين
العقد دون  املحددة يف  املدة  بانتهاء  االيجار  – ينتهي   ١
حاجة اىل تنبيه باالخالء، ما مل يكن م�صرتطا يف العقد ان 
عن  حمددة  غري  او  حمددة  اخرى  مدة  اىل  ميتد  االيجار 
مدة  انق�صاء  قبل  معني  ميعاد  يف  باالخالء  التنبيه  عدم 

االيجار.
غري  ملدة  العقد  كان  او  االيجار  مدة  حتدد  مل  – فاإذا   ٢

حمددة، طبقت احكام املادة ٧٤١.
�صيانة املاأجور

املادة ٧٥٤ مدين
من  للم�صتاأجر  ما  مع  يتعار�ص  حقاً  اجنبي  دعا  – اإذا   ١
ان  امل�صتاأجر  على  وجب  االيجار،  عقد  مبقت�صى  حقوق 
يبادر اىل اخطار املوؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى 

ويف هذه احلالة ال توجه االجراءات اإال �صد املوؤجر.
٢ – فاإذا ترتب على هذا التعر�ص ان حرم امل�صتاأجر فعاًل 
ان  للظروف  تبعاً  له  االيجار  بعقد  الواجب  االنتفاع  من 
يطلب الف�صخ او انقا�ص االجرة مع التعوي�ص ان كان له 

مقت�صى.
املادة ٧٥٥ مدين

– اإذا غ�صب املاأجور ومل يتمكن امل�صتاأجر من رفع يد   ١
الغا�صب، جاز له ان يطلب ف�صخ العقد او انقا�ص االجرة.
٢ – فاإذا ق�صر يف رفع يد الغا�صب، وكان ذلك ممكناً له، 

ومل ينذر املوؤجر بوقوع الغ�صب فال ت�صقط عنه االجرةن 
وله ان يرفع على الغا�صب الدعوى بالتعوي�ص.

ثانياً: )عقود الببع(
ت�صليم املبيع

املادة ٥٤٧ مدين
 ١ – اإذا هلك املبيع يف يد البائع قبل ان يقب�صه امل�صرتي، 
حدث  اذا  اإال  امل�صرتي  على  �صيء  وال  البائع  على  يهلك 
نق�صت  واإذا  املبيع،  لت�صلم  امل�صرتي  اعذار  بعد  الهالك 
خمري  فامل�صرتي  ا�صابه،  لتلف  الت�صليم  قبل  املبيع  قيمة 

بني ف�صخ البيع وبني بقائه مع انقا�ص الثمن.
قبل  قيمته  نق�ص  او  املبيع  هالك  كان  اإذا  انه  – على   ٢  
الت�صليم قد حدث بفعل امل�صرتي او بفعل البائع وجب دفع 
الثمن كامال يف احلالة االوىل، واإلزام البائع بالتعوي�ص يف 

احلالة الثانية. 
�صمان التعر�ص واال�صتحقاق

املادة ٥٥١ مدين
١ – ال يرجع امل�صرتي بال�صمان اذا مل يثبت اال�صتحقاق 

اإال باإقراره او بنكوله.
٢ – ومع ذلك يرجع بال�صمان حتى لو مل يثبت اإال باإقراره 
البائع  اعذر  قد  وكان  النية  ح�صن  كان  اإذا  بنكوله،  او 
بدعوى اال�صتحقاق يف الوقت املالئم ودعاه للدخول معه 
يف الدعوى فلم يفعل، هذا ما مل يثبت البائع ان امل�صتحق 

مل يكن على حق يف دعواه باال�صتحقاق.
�صمان العيوب اخلفية

املادة ٥6٠ مدين
من  التحقق  عليه  وجب  املبيع  امل�صرتي  ت�صلم  اذا   –  ١
حالته مبجرد متكنه من ذلك وفقاً للماألوف يف التعامل، فاإذا 
باإخباره  يبادر  ان  عليه  البائع وجب  ي�صمنه  عيباً  ك�صف 

عنه، فاإن اهمل يف �صيء من ذلك اعترب قاباًل للمبيع.
٢ – اأما اذا كان العيب مما ال ميكن الك�صف عنه بالفح�ص 
املعتاد ثم ك�صفه امل�صرتي وجب عليه ان يخرب به البائع 

عند ظهوره واإال اعترب قاباًل للمبيع.

دفع الثمن
املادة ٥٧٢ مدين

١ – ال حق للبائع يف الفوائد القانونية عن الثمن امل�صتحق 
االداء، اإال اذا اعذر امل�صرتي او �صلمه ال�صيء املبيع وكان 
هذا قاباًل ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، وذلك ما مل 

يوجد اتفاق او عرف يق�صي بغريه.
٢ – والزيادة احلا�صلة يف املبيع بعد العقد وقبل القب�ص، 
تكاليف  وعليه  للم�صرتي،  حقا  تكون  والنتاج  كالثمرة 

املبيع، ما مل يوجد اتفاق او عرف يق�صي بغري ذلك.
املادة ٥8٢ مدين

اإذا ا�صرتط البائع ان يف�صخ البيع من تلقاء نف�صه عند عدم 
قيام امل�صرتي بدفع الثمن يف امليعاد املحدد كان للم�صرتي 
مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انق�صاء امليعاد ما دام مل يعذر، 
اإال اإذا ن�ص يف العقد على ان الف�صخ يقع دون اعذاره، ويف 

كل حال ال يجوز للمحكمة ان متنع امل�صرتي اأي اأجل.

اإلنذار في عقدي البيع واإليجار وشروطه 

املحامي جمعة احليايل
اأم  ان  وات�صح  له،  ق�صام  ا�صت�صدار  ذريته  وحاولت  رجل  تويف  �ص/ 
االب غري متوفاة يف �صجالت النفو�ص، مبعنى انها �صت�صبح الوريثة، 
اأي م�صتم�صك  ال�صتينيات، ولكنهم ال ميتلكون  بداية  وهي متوفية يف 
فما  املقربة..  مراجعة  تتم  حتى  قربها  يقع  اأين  يعرفون  وال  لها، 

االإجراء املتخذ؟
ج/ 

الورثة معنون اىل  للمتوفية من قبل احد  ١. تقدمي طلب حجة وفاة 
حمكمة االحوال ال�صخ�صية ثم تدفع الر�صوم امل�صتحقة. 

ال�صخ�صية من قبل املحكمة لغر�ص  ٢. تتم خماطبة دائرة االحوال 
تزويدهم ب�صورة قيد املتوفية. 

٣.  اح�صار �صهود عدد ٢ مع خمتار املحلة لغر�ص اخذ �صهادتهم.
٤.  يقوم املوظف املخت�ص باإكمال اجراء معاملة ا�صدار حجة الوفاة.  
٥.تقدمي طلب للح�صول على الق�صام ال�صرعي من قبل احد ورثة الرجل 

املتويف اىل حمكمة االحوال ال�صرعية ثم تدفع الر�صوم امل�صتحقة.
قيد  ب�صورة  املحكمة  لتزويد  ال�صخ�صية  االحوال  دائرة  6.مفاحتة 

الرجل املتويف.
٧.اح�صار �صهود عدد ٢ مع توقيع املختار على ا�صل الطلب. 

8. بعد اكمال اجراءات املعاملة من قبل املوظف املخت�ص يتم ا�صدار 
الق�صام ال�صرعي. 

سؤال وجواب 
١- متى تعد اخلطوبة حمرمة؟

خمطوبة  اأو  �صرعية  عدة  فرتة  يف  املخطوبة  كانت  اذا  ج/ 
الآخر.

٢- متى يحق للرجل الزواج باأكرث من واحدة بدون اإذن من 
القا�صي؟

ج/ اذا كان املراد الزواج بها ارملة اأو طليقته واأراد ارجاعها 
لع�صمته.

٣- متى ت�صتحق الزوجة النفقة؟
ج/ من تاريخ العقد ال�صحيح.

٤- متى تنقطع النفقة؟
ج/ تنقطع بالطالق اأو باحلكم بن�صوز الزوجة.

معجل  لها  الزوج  يدفع  مل  اذا  نا�صزا  الزوجة  تعد  هل   -٥
مهرها؟

ج/ كال، فعلى الزوج دفع كامل معجل مهرها .
6- هل يقع الطالق بالوكالة؟

ج/ ال يقع .
٧- هل ت�صقط ح�صانة االم املطلقة بزواجها من اآخر؟

برعاية  االخر  الزوج  يتعهد  اأن  ب�صرط  ت�صقط  ال  كال  ج/ 
وتربية املح�صون.

8- اإذا كانت الزوجة حامال وطلقها زوجها، فما عدتها؟ 
ج/ عدة احلامل هي اأقرب االجلني.

معلومات عامة
بالعفو  احيانا  عليه  ويطلق  العام:  العفو 
ال�صلطة  عن  بقانون  وي�صدر  ال�صامل، 
عددا  او  جرمية  في�صمل  الت�صريعية، 
للتهدئة  هو  منه  والهدف  اجلرائم،  من 

االجتماعية. 
العفو  احيانا  عليه  ويطلق  اخلا�ص:  العفو 
من العقوبة، حيث ان تاأثريه ي�صمل العقوبة 
ومينح  الدولة،  رئي�ص  من  منحة  وهو  فقط، 

مبر�صوم ي�صدره رئي�ص الدولة.
اوال- �صروط العفو احلايل :

١. من اكمل ن�صف مدة حمكوميته. 
٢. من بقى له اقل من �صنة من مدة حمكوميته.

٣. املحكوم �صنة فاأقل. 
او  امل�صتكي  من  تنازل  لديه  يكون  ان   .٤

�صاحب احلق. 
ثانيا- اجلرائم )غري امل�صمولة(: 

١ . اجلرائم الدولية. 
٢. اجلرائم االرهابية .

اخلارجي  الدولة  باأمن  املا�صة  اجلرائم   .٣
قانون  من   )١98  -١٥6 )من  والداخلي 

العقوبات العراقي.
اال�صلحة  وا�صتعمال  حيازة  جرمية   ٤.

الكامتة واملفرقعات واال�صلحة ذات الت�صنيف 
اخلا�ص، وهي )املتفجرات او اجهزة التفجري 

او القنابل اليدوية او االلغام والقذائف(.
٥. الف�صاد املايل واالداري. 

6. االجتار بالب�صر. 
٧. تهريب امل�صجونني. 

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

١٠. غ�صيل االموال.
١١. اخلطف. 

١٢. االختال�ص. 
١٣. �صرقة اموال الدولة. 

١٤. اهدار املال العام. 
١٥. تهريب االثار.

او  النقد  اوراق  او  العملة  تزييف   .١6
ال�صندات املالية.

١٧. تزوير املحررات الر�صمية والتي ا�صتفاد 
من  وظيفة  على  احل�صول  على  املزور  منها 

مدير عام فما فوق. 
١8. جرائم قانون املحكمة اجلنائية العراقية 
رقم ) ١٠ ( ل�صنة ٢٠٠٥ مثل جرمية االبادة 
اجلماعية، واجلرائم �صد االن�صانية وغريها. 
ل�صنة   )9( رقم  العفو  بقانون  �ُصمل  من   .١9

ل�صنة ٢٠١6 او من �ُصمل  ٢٠٠8 ورقم )٢٧( 
بعفو خا�ص �صابق.

االجانب 
قانون  ب�صبب  املحكومني  االجانب  �صمول 
)ولي�ص   ٢٠١٧ ل�صنة   ٧6 رقم  االقامة 

االرهاب(.
مالحظة مهمة 

ال توجد تعوي�صات مالية او دفع غرامة عن 
كل �صنة كما اأ�صيع. 

اآلية التنفيذ 
تقوم الدائرة املخت�صة للنزالء برفع اال�صماء 
امل�صمولني اىل اجلهات املخت�صة، وي�صدر بهم 
اال�صالحية  االق�صام  وتقوم  واحد،  مر�صوم 

باإطالق �صراحهم من الق�صم نف�صه.

الفرق بين العفوين العام والخاص 



                        

قرارات تمييزية                   
العدد )133 ( االربعاء    23 / 12 / 2020

حممد علي العمري

يف  املجتمع  حق  الإجرائية  القوانني  توؤمن 
ارتكابه  نتيجة  باأمنه  اخل  ممن  القت�صا�ص 
كل  للأفراد  وتوفر  اإليه،  ن�صبت  التي  اجلرمية 
ال�صمانات ل�صتقرارهم، وحرياتهم، كما اأنها توفر 
اأنف�صهم  الدفاع عن  للمتهمني يف الوقت نف�صه �صبل 
الإجرائية  فالقوانني  اإليهم،  املن�صوبة  التهمة  اإزاء 
التي تعنى بتنظيم �صلطات الدعاء،  القوانني  هي 
تلك  اخت�صا�صات  وحتديد  واحلكم،  والتحقيق، 

ال�صلطات.
امل�صرع  و�صعها  التي  املهمة  ال�صمانات  ومن 
اأفراد  بني  املوازنة  حتقيق  �صبيل  يف  العراقي 
من  )187/اأ(  املادة  عليه  ن�صت  ما  هو  املجتمع، 
قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية رقم )23( ل�صنة 
يت�صدرها  خا�صة  ورقة  يف  التهمة  )حترر   1971
املتهم  ا�صم  وتت�صمن  ووظيفته  القا�صي  ا�صم 
وو�صفها  وزمانه  اجلرمية  وقوع  ومكان  وهويته 

الذي وقعت  القانوين وا�صم املجني عليه وال�صيء 
عليه اجلرمية والو�صيلة التي ارتكبت بها واملواد 
القانونية املنطبقة عليها، وتوؤرخ ويوقعها رئي�ص 
حتتوي  اأن  يجب  حيث  القا�صي(،  او  املحكمة 
على  معني  قا�ٍص  ي�صدرها  تهمة(  )ورقة  اأية 
املادة  من  اأعله  الفقرة  يف  الواردة  املعلومات 
احلكم  يجعل  فيها  نق�ص  واأي  الأ�صولية،   )187(
بـ"ال�صروط  معر�صا للنق�ص، وت�صمى هذه الأمور 
حمكمة  و�صفت  وقد  التهمة،  لورقة  ال�صكلية" 
ا�صتئناف بابل ب�صفتها التمييزية خمالفة ال�صروط 
ال�صكلية لـ)ورقة التهمة( بالـ)خلل اجلوهري( كما 
املوؤرخ )52/ت/ جزائية/ 2014  قرارها  ورد يف 
اإىل انه )اإذا كانت ورقة التهمة  يف 2014/1/19( 
خالية من ذكر املادة القانونية املنطبقة على فعل 
قانون  من  187/اأ  املادة  تطلبه  ملا  خلفا  املتهم 
خلًل  يعد  ذلك  فاإن  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول 
جوهريا يف اإجراءات املحاكمة ويوؤثر يف �صحتها(. 
ا�صتئناف  رئا�صة  يف  التمييزية  الهيئة  ذهبت  كما 

 ( املرقم  قرارها  يف  الحتادية  الر�صافة  بغداد/ 
124 / جزاء / 2009 يف  31 / 12 / 2009(  )لدى 
التدقيق واملداولة وجد انه �صبق اأن اأ�صدرت هذه 
الهيئة قرارا بالعدد 103 / 109 / جزاء / 2009 
يف 22 / 11 / 2009 ت�صمن نق�ص قرار حمكمتكم 
 /  10 / / 2009 يف 29  / ج  بالعدد 87  ال�صادر 
حماكمة  لإجراء  الدعوى  اأوراق  واإعادة   ،2009
املتهم جمددا، ملخالفته للقانون كون ورقة التهمة 
مل تت�صمن ذكر املادة القانونية املنطبقة على فعل 
املتهم خلفا لأحكام املادة 187 من قانون الأ�صول 
مل  حمكمتكم  اإن  لوحظ  انه  اإل  املعدل،  اجلزائية 
املادة  باإ�صافة  فقط  واكتفت  القرار،  هذا  تتبع 
القانونية )دون الإ�صارة حتى اإىل القانون املطبق( 
املتهم  حماكمة  اإجراء  ودون  التهمة،  ورقة  على 
البديهية  الأمور  من  هذه  ان  العر�ص  مع  جمددا 
والعمل  معرفتها،  املحكمة  قا�صي  على  كان  التي 
اإعادة  مبوجبها ومراعاة ذلك م�صتقبل، عليه قرر 

الأوراق اإىل حمكمتها لإتباع ما ذكر اأعله(.

ورقة التهمة
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم: 50/ الهيئة املو�صعة املدنية/ 2020
جهة ال�صدار: حمكمة التمييز الحتادية

مبداأ احلكم
لي�ص للمحكمة طلب حتديد املحكمة املخت�صة مكانيا 
حق  من  املكاين  الخت�صا�ص  لأن  الدعوى  لنظر 

اخل�صوم ولي�ص من النظام العام، واإذا راأت املحكمة 
فيكون  بنظرها  تخت�ص  ل  انها  الدعوى  عليها  املحال 

قرارها قابل للطعن متييزا.. م 79 مرافعات مدنية.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�صعة املدنية يف 
حمكمة التمييز الحتادية لوحظ ح�صول تنازع �صلبي 

بني حمكمتي الأحوال ال�صخ�صية يف  العظمية ومدينة 
ال�صدر يف نظر دعوى النفقة املقامة من املدعية )اأ ه 
ع( على زوجها املدعى عليه )ع و ا(، اإذ ترى كل منهما 
 انها غري خمت�صة مكانياً بنظرها، وملا كان الخت�صا�ص 
املكاين من حق اخل�صوم ولي�ص من النظام العام، واإذا 
تخت�ص  انها  ل  الدعوى  عليها  املحالة  املحكمة  راأت 
بنظرها فيكون قرارها قابًل للطعن متييزًا )املادة 79 
من قانون املرافعات املدنية(، وملا كان طرفا الدعوى 
الإحالة  بقرار  رف�ص  الطعن  يف  حقهما  ي�صتعمل  مل 
ا�صتنادًا  التمييزية  ب�صفتها  ال�صتئناف  حمكمة  اأمام 
للمحكمة  فلي�ص  نف�صه  القانون  من   )1/216( للمادة 
على  وكان  املخت�صة  مكانياً،  املحكمة  حتديد  طلب 
بعد  ال�صدر،  مدينة  يف  ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة 
ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  قبل  من  الإحالة  رف�ص 
وفق  بالدعوى  وحت�صمها  ت�صري  ان  العظمية،  يف 
املخت�صة  املحكمة  حتديد  طلب  رد  قرر  لذا  القانون، 
يف  ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  من  الوارد  مكانياً 
وفق  لنظرها  اإليها  الدعوى  واإعادة  ال�صدر،  مدينة 
يف  ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  القانون،  اإا�صعار 
الأعظمية، و�صدر القرار بالتفاق يف 1/ رجب/ 

1441هـ املوافق 2020/2/25م. 

االختصاص المكاني وحق الخصوم 

املبداأ
 ما كان للمتهم اأن يقوم بالفعل اجلرمي مبفرده لول 
اجلرمية،  ارتكاب  يف  املتهمني  وا�صرتاك  م�صاهمة 
باأداء دوره يف عملية الحتيال،  قام كل منهما  حيث 

و�صاهما يف حمل املتهم على ارتكاب اجلرمية.
- رقم القرار : 422 / جزاء / 2017 .

- تاريخ القرار : 16 / 7 / 2017 .
- امل�صدر: جملة الت�صريع والق�صاء / العدد الثاين / 

2018 / �ص157 و �ص158 .

ت�صكلت الهيئة التمييزية اجلزائية يف رئا�صة حمكمة 
ا�صتئناف بغداد/ الر�صافة الحتادية بتاأريخ 16 / 
7 / 2017م، واأ�صدرت با�صم ال�صعب القرار الآتي : 

- املميز / �ص.م.ج .
املرقم  الكرادة  جنح  حمكمة  قرار   / عليه  املميز   -

174 / ج / 2017 يف 14 / 5 / 2017 .
 174 املرقمة  وبالدعوى   2017  /  5  /  14 بتاأريخ 
الكرادة حكما  اأ�صدرت حمكمة جنح  / ج / 2017، 
التهمة  باإلغاء   )1( يق�صي  للتمييز  قابل  ح�صوريا 
املوجهة للمتهمني كل من )اأ.ر.ج( و )ن.ن.م.ع( وفق 
املادة )456( ق.ع، وبدللة املواد )47 و 48 و 49( 
ا�صتنادا  القرار  و�صدر  عنهما،  والإفراج  عقوبات 
ولعدم  اأ�صول جزائية..  / ج(   182( املادة  لأحكام 
اأعله طعن به متييزا بلئحته  بالقرار  املميز  قناعة 
للأ�صباب  نق�صه  طالبا   2017  /  6  /  5 املوؤرخة 

ال�صيد  على  اأعله  الق�صية  عر�صت  فيها..  الواردة 
 /  6  /  13 املوؤرخة  مبطالعته  وطلب  العام  املدعي 

2017 ت�صديق القرار.

القرار 
الطعن  باأن  وجد  فقد  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييزي مقدم �صمن املدة القانونية، لذا قرر قبوله 
وجد  املميز  القرار  على  النظر  عطف  ولدى  �صكل، 
اأنه غري �صحيح وخمالف للقانون، وذلك لأن الأدلة 
ومقنعة  كافية  كانت  الدعوى  وقائع  من  املتح�صلة 
مادة  وفق  )ن.ن.م.ع(  و  )اأ.ر.ج(  املتهمني  لتجرمي 
التهمة، حيث ثبت من خلل اأقوال امل�صتكي و�صهود 
الإثبات اأنهما �صريكان مع املتهم الهارب )�ص.ث( يف 
ارتكاب الفعل املن�صوب اإليهما، وقام كل منهما باأداء 
امل�صتكي  دوره يف عملية الحتيال، و�صاهما يف حمل 
على ت�صليم املبالغ اإىل املتهم الهارب، وكذلك قيامهما 
اأن  يعني  مما  مبا�صر،  ب�صكل  املبالغ  بع�ص  بت�صلم 
اجلرمي  بالفعل  يقوم  اأن  له  ماكان  الهارب  املتهم 
يف  اأعله  املتهمني  وا�صرتاك  م�صاهمة  لول  مبفرده 
ارتكاب اجلرمية.. وحيث اأن املحكمة قد اأخطاأت يف 
تطبيق القانون وتقدير الأدلة، فقد قرر نق�ص قرارها 
املميز واإعادة ال�صبارة لإجراء املحاكمة جمددا يف 
�صوء ماتقدم اأعله، و�صدر القرار بالتفاق ا�صتنادا 
لأحكام املادة )259 / اأ / 8( الأ�صولية بتاأريخ 16 

/ 7 / 2017م املوافق 21 / �صوال / 1438.

املبداأ
ال�صتئنافية  الطعون  توحيد  عدم   
واملو�صوع  اخل�صوم  نف�ص  من  الواقعة 
يجعل الجراءات التي �صارت بها حمكمة 
احلكم  ويكون  قانونية،  غري  ال�صتئناف 
عن�صر  لفقدان  معدوما  عنها  ال�صادر 
املتمثل  تكوينه  عنا�صر  من  اأ�صا�صي 
توحيد  حتمية  وهو  الجرائي،  بالأ�صا�ص 
حكم  على  الواردة  ال�صتئنافية  الطعون 
الطعون  توحيد  وجوب  لأن  واحد  بدائي 

ال�صتئنافية من النظام العام .

- نوع احلكم: مدين .
املو�صعة  الهيئة   /  129 القرار:  رقم   -

املدنية / 2018 .
- تاريخ القرار: 15 / 5 / 2018 .

التمييز  حمكمة  الإ�صدار:  جهة   -
الحتادية / الهيئة املو�صعة املدنية.

القرار 
الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  ملحكمة  املدنية  املو�صعة 
التمييزي  الطعن  باأن  لوحظ  الحتادية 
قبوله  قرر  القانونية،  مدته  يف  مقدم 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �صكل، 
وخمالف  �صحيح  غري  اأنه  وجد  املميز 
 / الرتبية  وزير   / املدعي  لن  للقانون 
البدائية  دعواه  اأقام  لوظيفته،  اإ�صافة 
املدعى  �صد  الكرادة  بداءة  حمكمة  اأمام 
اإيلف  مل�صرف  املفو�ص  املدير   / عليه 
وطلب  لوظيفته،  اإ�صافة   / ال�صلمي 
خطاب  مبلغ  بت�صديد  املدعي  اإلزام  فيها 
يف   2011  /  259  /  903 املرقم  ال�صمان 
4 / 9 / 2012، والبالغ �صبعة وخم�صني 
مع  دولرا  و�صتني  واثنني  ومائتني  األفا 
وقد   ،)%5( البالغة  القانونية  الفائدة 
ا�صدرت حمكمة البداءة قرارها بالعدد / 
 2018 / 1 /  2 3860 / ب / 2017 يف 
عليه/  املدعى  باإلزام  ق�صى  والذي 
اإ�صافة لوظيفته بتاأديته للمدعي/ اإ�صافة 
وع�صرون  خم�صة  قدره  مبلغ  لوظيفته 
واإلزامه  دولرات  وثلثة  وت�صعمائة  الفا 

ابتداًء   )%5( البالغة  القانونية  بالفائدة 
من تاريخ املطالبة يف 30 / 10 / 2017، 
طعن  وقد  بالزيادة،  املدعي  دعوى  ورد 
به  ا�صتئنافا  عليه  املدعى  احلكم  بهذا 
بلئحته ال�صتئنافية املوؤرخة 10 / 1 / 
2018 بالعدد / 277 / �ص / 2 / 2018 
الر�صافة  بغداد  ا�صتئناف  حمكمة  اأمام 
 /  2  /  4 املوؤرخ  قرارها  اأ�صدرت  والتي 
حمكمة  قرار  بتاأييد  ق�صى  والذي   2018
 / ب   /  3860  / بالعدد  الكرادة  بداءة 
الطعن  ورد   ،2018  /  1  /  2 يف   2017
القرار  هذا  اكت�صب  وقد  ال�صتئنايف، 
الدرجة القطعية مل�صي املدة. كما لوحظ 
الآخر  هو  لوظيفته  اإ�صافة  املدعي/  باأن 
البدائي  باحلكم  ا�صتئنافا  طعن  اأي�صا 
�صجل  وقد   2018  /  1  /  16 بتاريخ 
 / / ب   306 / بالعدد  ال�صتئنايف  طعنه 
ا�صتئناف  حمكمة  اأ�صدرت  وقد   ،2018
ال�صلية  ب�صفتها  الحتادية  الر�صافة 
قرارها املوؤرخ 5 / 3 / 2018 برد الطعن 
ال�صتئنايف وتاأييد احلكم البدائي ال�صادر 
من حمكمة بداءة الكرادة بالعدد / 3860 
/ ب / 2017 يف 2 / 1 / 2018، وقد مت 
هذه  اأمام  القرار  بهذا  متييزا  الطعن 

املحكمة، وجتد هذه الهيئة باأن الثابت اأن 
احلكم البدائي قد مت الطعن به ا�صتئنافا 
من قبل طريف الدعوى املدعى عليه ابتداأ 
املدعي/  والذي طلب ف�صخه ورد دعوى 
اإ�صافة  املدعي/  وتبعه  لوظيفته  اإ�صافة 
بجميع  له  احلكم  طلب  والذي  لوظيفته 
مما  ال�صمان،  بخطاب  املثبت  املبلغ 
توحد  اأن  ال�صتئناف  حمكمة  على  كان 
اخل�صوم  لوحدة  وذلك  ال�صتئنافني، 
واإ�صدار  بها  ال�صري  ثم  ومن  واملو�صوع 
قرارها احلا�صم يف الطعنني، ولأن حمكمة 
واأ�صدرت  ا�صتعجلت  قد  ال�صتئناف 
قرارها بتاأييد احلكم البدائي ورد الطعن 
ال�صتئنايف بالعدد / 277 / �ص / 2018 
قبل توحيده مع الطعن ال�صتئنايف املقدم 
 / �ص   /  306  / بالعدد  املدعي  قبل  من 
ال�صادر  احلكم  قرار  يكون  مما   2018
بالدعوى ال�صتئنافية بالعدد / 277 / �ص 
/ 2018 يف 4 / 2 / 2018 معدوما، وذلك 
اأوانه  قبل  ملو�صوعه  والت�صدي  لنظره 
مقدم  اآخر  ا�صتئنايف  طعن  وجود  رغم 
�صدور  قبل  لوظيفته  اإ�صافة  املدعي  من 
وجوب  لأن  ال�صتئناف  حمكمة  قرار 
الواردة  ال�صتئنافية  الطعون  توحيد 

على حكم بدائي واحد من النظام العام ل 
يجوز جتاوزه وخمالفته لأي �صبب كان، 
مببداأ  امل�صا�ص  اىل  يوؤدي  ذلك  وبخلف 
اإ�صدار  نتيجة  الق�صائي  احلكم  وحدة 
تت�صدى  التي  املحكمة  من  قرار  من  اأكرث 
على  الواردة  ال�صتئنافية  الطعون  لنظر 
حكم بدائي واحد، ولن عدم قيام حمكمة 
ال�صتئنايف  الطعن  بتوحيد  ال�صتئناف 
الثاين يجعل  الول مع الطعن ال�صتئنايف 
غري  بها  �صارت  التي  الجراءات  جميع 
قانونية، فيكون ما انتهت اإليه من حكم يف 
الطعن ال�صتئنايف الأول معدوما، لأنه قد 
تكوينه  عنا�صر  من  اأ�صا�صيا  عن�صرا  فقد 
الذي  الجرائي  الأ�صا�ص  باإنعدام  املتمثل 
ال�صتئناف  ت�صتند عليه حمكمة  اأن  يجب 
وهذا  ال�صليم،  الق�صائي  حكمها  بناء  يف 
الطعون  توحيد  حتمية  هو  الجراء 
بدائي  حكم  على  الواردة  ال�صتئنافية 
واحد، ولن احلكم املعدوم يعد غري قائم 
على  يقت�صي  مما  له،  قانونيا  وجود  ول 
ال�صتئناف  توحيد  ال�صتئناف  حمكمة 
 2018  / �ص   /  277  / بالعدد  الول 
 /  306  / بالعدد  الثاين  ال�صتئناف  مع 
النعدام  حالة  تقرير  لأن   2018  / �ص 
ذلك يجعل  والك�صف عن  الق�صائي  للحكم 
الدعوى )املدعي  اخل�صومة ما بني طريف 
واملدعى عليه( تعود اىل احلالة التي كانا 
املعدوم  الأول  احلكم  �صدور  قبل  عليها 
حمكمة  ولأن  للقانون،  املخالف  والثاين 
املميز  حكمها  اأ�صدرت  قد  ال�صتئناف 
دون اتباع الجراءات القانونية املذكورة 
�صلفا مما اأخل ب�صحته، وتاأ�صي�صا على ما 
املميز  نق�ص احلكم  املحكمة  قررت  تقدم، 
الر�صافة  ا�صتئناف  حمكمة  من  ال�صادر 
 5 يف   2018  /  2  / �ص   /  306  / بالعدد 
انعدام  حالة  عن  والك�صف   2018  /  3  /
قرار احلكم ال�صادر من حمكمة ا�صتئناف 
الر�صافة بالعدد / 277 / �ص / 2018 يف 
4 / 2 / 2018، واإعادة اإ�صبارة الدعوى 
بعد  مو�صوعا  فيها  لل�صري  حمكمتها  اإىل 
اأن  على  ال�صتئنافيني،  الطعنني  توحيد 
يبقى ر�صم التمييز تابعا للنتيجة، و�صدر 

القرار بالتفاق يف 15 / اآيار / 2018م.

الحكم المعدوم

املادة 1
او  ت�صنيع  او  ا�صترياد  يحظر 
تداول او بيع اللعاب املحر�صة 

على العنف باأ�صكالها كافة. 
العقوبات 

املادة 2

 -اأ- يعاقب باحلب�ص مدة لتقل 
بغرامة  او  �صنوات  ثلث  عن 
دينار  مليني  ع�صرة  مقدارها 
األعابا  �صنع  او  ا�صتورد  من  كل 
باأ�صكالها  العنف  على  حمر�صة 

كافة. 

-ب- يعاقب باحلب�ص او بغرامة 
دينار  مليني  ثلثة  عن  لتقل 
اللعاب  تداول  او  باع  من  كل 
باأ�صكالها  العنف  على  املحر�صة 

كافة.
الت�صرف يف املواد امل�صبوطة من 

اخت�صا�ص وزير التجارة 
الت�صرف  التجارة  وزير  يخول 

باملواد امل�صبوطة وفق القانون.
تطبيقات ق�صائية 

القاد�صية  ا�صتئناف  حمكمة 
ب�صفتها التمييزية 

تاريخ  يف  /ت/ج   378 بقرارها 
28\6\2018

القرار جاء غري �صحيح وخمالف 
الثابت  اأن  ذلك  القانون،  لأحكام 
املتهم  قيام  الدعوى  اإ�صبارة  من 
ال�صوتية  امل�صد�صات  حيازة  يف 
اأحكام  يطبق  فاإن  بيعها  لغر�ص 
املادة 2 / ب قانون حظر اللعاب 
مت  قد  العنف  على  املحر�صة 
اتلف  تتوىل  التي  اجلهة  حتديد 
العنف،  على  املحر�صة  اللعاب 
ال�صوتية  امل�صد�صات  اأن  وذلك 
او  النارية  ال�صلحة  من  تعد  ل 
قانون  لتطبيق  لي�صار  احلربية 
 2017 ل�صنة   51 رقم  ال�صلحة 
اإجراءات  يف  التقيد  وجوب  مع 
قانونا،  املحددة  املحاكمة 
قررت  املتهم،  هوية  وتدوين 

املحكمة نق�ص القرار املميز.

قانون حظر األلعاب المحرضة على العنف

مبداأ احلكم
هروب الزوجة بعد عقد زواجها 
مع �صخ�ص اخر مبح�ص ارادتها، 
اأمام  اخر  زواج  عقد  واجراء 
الزوج  ومعا�صرة  الدين  رجل 
الثاين معا�صرة الزواج، وتنازل 
�صد  ال�صكوى  عن  الول  الزوج 
اجلزائية  الدعوى  فاإن  زوجته 

تنق�صي بحق الزوجني .

ن�ص احلكم
وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
الق�صية  وقائع  من  الثابت  اأن 
)ر(  احلدث  املتهمة  اإعرتاف 

بوجود علقة غرامية لها مع املتهم 
)ف( �صابقة لعقد زواجها من املدعو 
خلطبتها  تقدم  قد  كان  والذي  )ع( 
يف  زواج  عقد  ونظم  والدها  من 
يف  ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة 
زواج  82/حجة  بالعدد  العبا�صية 
ومل  /2009يف2009/10/27، 
بينهما،  ال�صرعي  الدخول  يح�صل 
للهرب  املتهمة  دافع  ذلك  وكان 
)ف(  املتهم  مع  اإرادتها  مبح�ص 
اىل مدينة بغداد، وح�صورهما اأمام 
زواجهما  عقد  الذي  الدين  رجل 
ال�صفوي وح�صل الإيجاب والقبول 
برابطة  علمهما  رغم  الطرفني  بني 

الزوجية ال�صابقة، ومن ثم الدخول 
معا�صرة  ومعا�صرتها  ال�صرعي 
باأقوال  ذلك  تاأيد  وقد  الزواج، 
املتهم  واأقوال  املتهمة  والدي 
املحكمة  اأمام  اأقواله  املدونة  )ف( 
امل�صتكي  واأقوال  �صاهد  ب�صفة 
�صكواه  عن  تنازل  والذي  )ع( 
واملتهم  اأعله  احلدث  زوجته  �صد 
املحكمة  امام  وامل�صدقة  )ف( 
ولثبوت   ،2010/3/12 بتاريخ 
)ع(  امل�صتكي  بني  الزوجية  رابطة 
فعلهما  يكون  لذا  اأعله  واحلدث 
 1/377 املادة  واأحكام  منطبقاً 
من  بدًل  العقوبات  قانون  من 

�صكواه  عن  ولتنازله  منه،   376
املادة  لأحكام  وا�صتنادًا  �صدهما، 
لذا  العقوبات،  قانون  من   1/379
بحقهما،  منق�صية  الدعوى  تكون 
خلف  �صارت  املحكمة  اأن  وحيث 
كافة  القرارات  تكون  لذا  ذلك، 
�صحيحة  غري  بالدعوى  ال�صادرة 
نق�صها  قرر  للقانون،  وخمالفة 
بحق  منق�صية  الدعوى  واعتبار 
من  حاًل  �صراحها  واإطلق  املتهمة 
مدر�صة  اىل  والإ�صعار  الإيداع، 
تاأهيل الفتيان بذلك، و�صدر القرار 
رجب/1431هــ   /5 يف  بالتفاق 

املوافق 2010/6/17م .

هروب الزوجة بعد عقد زواجها 
بمحض إرادتها 

االشتراك في ارتكاب الجريمة
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سليم   فيصل 

بني  امليزان  في  حياتكم  هي   هذه 
النجاح والفشل في احلياة الزوجية، 
يتوقف فيها حرصكم على دوامها 
حتت سقف هادئ ومستقر وال يتأثر 
بأي تصدع إذا ما فكرمت ان التعاون 

والتفاهم هما طريقان لفهم احلياة 
الزوجية..فهو ليس متعة عابرة 

بقدر ما هو بناء أسري، وكل ما كان 
االنسجام قائما مضت سفينة الزواج 

إلى حيث أهدافها ومراميها. 
عن  ليتحدثوا  الرجال  من  عدد  اآراء  ا�ستطلعنا 
ي�سعرون  الذي  التذمر  واأ�سباب  الزوجية  حياتهم 
حلم  بني  للتذمر..  بديل  هناك  يكن  مل  وملاذا  به، 
وردي وواقع احلال نطوف بكم عرب هذا احلوار مع 

الباحث ال�سرعي )علي احلنفي(. 
* بداية هل لك اأن حتدثنا عن الطالق؟

- ان الطالق رفع قيد النكاح يف احلال واملال بلفظ 
يف  النكاح  قيد  يرفع  فالذي  ونحوه،  خم�سو�ص 
املال  يرفعه  والذي  البائن،  بالطالق  ي�سمى  احلال 

بعد  او  العدة،  انق�ساء  بعد  الرجعي  الطالق  هو 
اإ�سافة طلقتني اإىل الأوىل.

* وماذا ب�ساأن الطالق الرجعي؟
فيه  ميلك  الذي  الطالق  هو:  الرجعي  الطالق   -
مادامت  ع�سمته  اىل  مطلقته  اإرجاع  حق  املطلق 
حي�سات  )ثالث  الثالثة  القروء  وهي  العدة  يف 
الطالق  هذا  على  ويرتتب  حي�ص(،  من  طهر  او 
اأمران: اأولهما: هو نق�ص عدد الطلقات التي ميلكها 
العالقة  انتهاء  وثانيهما:  زوجته..  بتطليق  الزوج 
اأثناء  يراجعها  مل  حال  يف  الطرفني  بني  الزوجية 
العدة، وبناًء على ذلك فاأن الطالق الرجعي ل يزيل 
للزوجة  العدة، ول يجوز  انتهاء  اإل بعد  الزوجية 
يف حال الطالق الرجعي ان تخرج من بيت الزوجية 
الزوج  على  النفقة  تبقى  كما  العدة،  يف  مادامت 
طوال هذه الفرتة، ويرث كل منهما الآخر اإذا مات 
احدهما، وباإمكان الزوج ان يعيد زوجته لع�سمته 
يف  للزوجة  يحق  ل  كما  جديدين،  عقد  ول  مهر  بال 
هذا الطالق الرجعي ان تطالب مبوؤخر �سداقها اإل 

بعد انتهاء العدة ال�سرعية. 
* وماذا عن الطالق البائن؟

�سغرى  بينونة  البائن  بالطالق  يتعلق  فيما  اأما   -
اإل  مطلقته  مراجعة  يف  احلق  ميلك  ل  املطلق  فاإن 
بعقد ومهر جديدين، ول يتوارث الزوجان اإذا مات 
احدهما، وت�ستحق املطلقة النفقة ويجوز لها طلب 

باإمكان  ولي�ص  موؤجل،  ملهر  تابع  او  الطالق  موؤخر 
الرجل يف هذه احلالة اإحلاق طلقة اأخرى بها.

* هناك اأي�سا اخللع، فما هو؟
وال�سنة،  الكتاب  يف  اخللع  م�سروعية  ثبت  لقد   -

به  افتدت  فيما  عليهما  )فال جناح  تعاىل:  قال  وكما 
اهلل  حدود  يتعد  ومن  تعتدوها  فال  اهلل  حدود  تلك 

 .229 الآية  البقرة  �سورة  الظاملون(  هم  فاأولئك 
زوجة  ق�سة  عن  روي  فما  املطهرة  ال�سنة  يف  اأما 
ثابت بن اقي�ص التي طلبت اخللع من زوجها، فقال 
ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه و�سلم( : اأتردين عليه 
حديقته؟، فقالت: نعم، فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 

عليه و�سلم ( اأقبل احلديقة وطلقها تطليقة.
للزوجة  الفقهاء على اخللع وم�سروعيته، فيحق  واأجمع 
يف هذه احلالة طلب اخللع ب�سرط ان يكون مقابل عو�ص 
اخذ  حرمة  اىل  الفقهاء  بع�ص  وذهب  الزوج،  جهة  من 
ومن  ذلك،  على  اكرهها  حال  يف  ماًل  زوجته  من  الزوج 
بدفع  ذلك  على  الزوجني  اتفاق  اأي�سا  املخالعة  �سروط 
البدل من الزوجة ور�سا الزوج باخللع، واخللع معمول 
حماكم  يف  والإ�سالمية  العربية  الدول  من  عدد  يف  به 

الأحوال ال�سخ�سية.
وعن الأ�سباب املوجبة للخلع، �ساألنا الباحث الجتماعي 
املوجبة  الأ�سباب  من  قائاًل:  فاأجابنا  حممد(،  )عبداهلل 
قبل  الزوجة  عن  اأخفاه  عيب  الزوج  يف  يكون  ان  للخلع 
اجلن�سي،  والعجز  كالعقم  عليه،  يطلعها  ومل  الزواج 
العقلي  واملر�ص  واخلمور،  املخدرات  على  والإدمان 
اخليل  و�سباق  القمار  لعب  على  الإدمان  او  والنف�سي، 
)الري�سز(، ونحو ذلك من الأ�سباب املوجبة للخلع، ف�ساًل 
عن ا�ستحالة الع�سرة بينهما وا�ستخدام العنف اجل�سدي 
�سد املراأة، ويف حال هجر الزوج لزوجته وتعليقها حيث 
ت�سبح املراأة بني حالني، فال هي متزوجة ول هي مطلقة.

في حوار مع الباحث الشرعي علي الحنفي: الطالق خطر دائم تغص بملفاته رفوف المحاكم

القاضي/ ناصر عمران املوسوي

ميكن القول بوجه عام إن السلوك ال ميكن أن 
يكون مثمرا وناجحا ما لم يستند الى قناعات 
واعتقادات موثوق بها، ومن أهم االعتقادات هو 

اإلميان بالدولة القانونية املستندة الى أسس 
دستورية واملرتكزة على نظام دميقراطي مينح 

الفرد مساحة واسعة في تشكيل خياراته 
واعتقاداته التي يقف القانون كهرم وقاعدة 

مهمة لها، والفرد كمنظومة اجتماعية 
هو االساس الذي تتعكز عليه القوانني في 

تطبيقها، وقبلها االعتقاد بها.
والعراق ما بعد التغيير واحد من البلدان الذي 
اعتقد بالنظام الدميقراطي املرسوم باألصابع 

البنفسجية، وخاض جتارب انتخابية عدة 
لتحقيق ذلك، وقد واجه حتديات عديدة، ومن 

ضمن هذه التحديات ظاهرة االسلحة املنتشرة 
بشكل غير قانوني، وقد اسهمت االحداث 

االخيرة بعد سيطرة العصابات االرهابية على 
بعض املدن العراقية وحتريرها باستشراء هذه 

الظاهرة، حتى حتولت الى مظهر مألوف نراه في 
املناسبات االجتماعية، وبخاصة عند التشييع 

اجلنائزي واالستعراض العشائري.
 

الدكة العشائرية
اخلالفات  يف  حا�سرا  ليكون  تعداه  بل  احلد،  هذا  عند  المر  يقف  ومل 
الأ�سرية والنزاعات الع�سائرية او املناطقية، الأمر الذي حدا بالق�ساء 
حيازة  تنظيم  ولأجل  ارهابيا،  �سلوكا   ) الع�سائرية  )الدكة  اعتبار  اىل 
ال�سلحة مت ت�سريع قانون ال�سلحة رقم 51 ل�سنة 2017 والذي جاء يف 
ا�سبابه املوجبة ما ن�سه )ونظرًا لأن قانون ال�سلحة رقم ) 13 ( ل�سنة 
التي  التعديالت  كرثة  ب�سبب  الراهنة  املرحلة  يواكب  يعد  مل   ،  1992
ادخلت عليه، ل �سيما اأمري �سلطة الئتالف املوؤقتة ) املنحلة ( املرقمني 
) 3 ( يف 2003/5/23 واملنقح ) 3 ( يف 2003/12/31 والحكام غري 
الدقيقة، التي ت�سمنتها والرتجمة غري ال�سليمة، ولغر�ص و�سع قانون 
حليازة  جديدة  �سوابط  وو�سعت  طراأت  التي  التطورات  ي�ستوعب 
وحمل ال�سالح الناري وتاأهيل املواطن فنياً حلمل ال�سالح، وحتديد عمر 
ال�سخ�ص املخول بحيازة او حمل ال�سالح، وتنظيم ايلولة ال�سالح الذي 

تقرر املحكمة م�سادرته

حيازة السالح
�سرع هذا القانون، وقد ن�سر يف جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4439 
ال�سادرة يف 20 اذار 2017، واأهم ما ت�سمنه القانون هو حتديده لأنواع 

ل  وما  احليازة  و�سروط  منها،  حيازته  يجوز  وما  والعتدة  ال�سلحة 
بالتعابري  )يق�سد  القانون  من   )1( املادة  ن�ست  حيث  حيازته،  يجوز 
التالية املعاين املبينة اإزاوؤها: اأوًل- ال�سالح الناري: امل�سد�ص والبندقية 
التي  امل�سد�سات  ي�سمل  ول  ال�سيد،  وبندقية  الطلقات  ال�سريعة  الآلية 
والبدء  لالنطالق  �سوتاً  حتدث  والتي  الريا�سية  الألعاب  يف  ت�ستعمل 
القوات  من  امل�ستعمل  ال�سالح  احلربي:  ال�سالح  ثانياً-  املباريات.  يف 
البند  يف  عليه  من�سو�ص  ما  عدا  الداخلي،  المن  وقوى  امل�سلحة 
النارية واخلراطي�ص  الإطالقات  العتاد:  ثالثاً-  املادة.  )اأوًل( من هذه 
العتاد  رابعاً-  اأجزائها.  من  جزء  وكل  الناري  ال�سالح  يف  امل�ستعملة 
احلربي: الذخرية امل�ستعملة يف ال�سالح احلربي وكل جزء من اأجزائها. 
خام�ساً- ال�سالح الثري او التذكاري او الرمزي: ال�سالح الذي يقتنى 
الأ�سلحة  ذلك  يف  ويدخل  الرمز،  او  التذكار  او  للزينة،  عتاد  دون  من 

املوقوفة او املوجودة يف الأماكن املقد�سة واملتاحف العامة(.

املتاجرة بالسالح
من   )3( املادة  يف  جاء  والعتدة  ال�سلحة  نوع  القانون  حدد  اأن  وبعد 
او  اأجزائها  او  احلربية  ال�سلحة  ت�سدير  او  ا�سترياد  )مينع  القانون 
او  ا�سالحها  او  �سنعها  او  حملها  او  احرازها  او  حيازتها  او  عتادها 
نقلها او ت�سليمها او ت�سلمها او الجتار فيها(.. وقد ن�ست املادة )24/
ثانيا(: ) يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ) 10 ( �سنوات كل من هّرب 
ا�سلحة حربية او اجزاءها او عتادها او قام ب�سنعها، وتكون العقوبة 
العدام او ال�سجن املوؤبد اذا ارتكبت اجلرمية بق�سد اإ�ساعة الرهاب او 
الخالل بالأمن العام او دعم اأي مترد م�سلح �سد احلكومة(.. يف حني 
وتهريب  حيازة  على  عقابي  بن�ص   )24( املادة  من  اول  الفقرة  جاءت 
النارية، فن�ست )يعاقب بال�سجن كل من هّرب ا�سلحة نارية  ال�سلحة 
بها دون اجازة من  او الجتار  قام ب�سنعها  او  او عتادها  او اجزاءها 
�سلطة ال�سدار، وتكون العقوبة العدام او ال�سجن املوؤبد اإذا ارتكبت 
اأي  دعم  او  العام  بالأمن  الخالل  او  الرهاب  ا�ساعة  بق�سد  اجلرمية 

مترد م�سلح �سد الدولة(.

عقوبات وجزاءات
ويف الفقرة ثالثا )يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد عن ) 1 ( �سنة واحدة 
كل من حمل او باع او ا�سلح ا�سلحة نارية او عتادها من دون اجازة 
من �سلطة ال�سدار، وبغرامة ل تقل عن )500000( خم�سمائة األف 
دينار، و ل تزيد عن )1000000( مليون دينار كل من حاز ا�سلحة 
الن�ص  وجاء  ال�سدار،  �سلطة  من  اجازة  بدون  عتادها  او  نارية 
العقابي يف الفقرة رابعاً )يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على ) 3 ( ثالث 
�سنوات وبغرامة ل تقل عن ) 1000000 ( مليون دينار ول تزيد على 
) 5000000 ( خم�سة ماليني دينار كل من كان جمازًا بحمل ال�سالح 
الناري وحمله اثناء ا�سرتاكه يف تظاهرات او جتمعات �سد احلكومة، 
ال�سالح من دون اجازة(.. يف  اإذا كان حمل  ال�سجن  العقوبة  وتكون 
حني جاء الن�ص يف الفقرة خام�ساً )يعاقب باحلب�ص وبغرامة ل تقل 
مئتني   )250000( على  تزيد  ول  دينار  الف  مئة   )  100000  ( عن 
وخم�سني الف دينار، او باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف احكام 
غري  يف  مبوجبه  ال�سادرة  البيانات  او  التعليمات  او  القانون  هذا 

الحوال املن�سو�ص عليها يف البنود ) اوًل ( و ) ثانياً ( و ) ثالثاً ( و 
)رابعاً( من هذه املادة.

اإن الن�سو�ص العقابية الواردة يف املادة )24( بفقراتها حددت انواع 
ال�سلحة، فاعتربت حيازة ال�سالح احلربي اأيا كانت �سورته تهريباً، 
بال�سجن مدة ل  العقوبة املفرو�سة على من وجد بحيازته  وحددت 
العدام  اىل  لت�سل  العقوبة  �سددت  ولكنها  �سنوات(،  )ع�سر  عن  تقل 
او  الرهاب  ا�ساعة  بق�سد  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  املوؤيد  وال�سجن 

الخالل بالأمن العام او دعم اأي مترد م�سلح �سد احلكومة.

املصادرة
وتودع ال�سلحة احلربية واأجزاوؤها وعتادها بعد �سبطها اىل اقرب 
جهة ع�سكرية لإدامتها، وتقوم اجلهة الع�سكرية بجلب هذه ال�سلحة 
امام اجلهة املخت�سة بالنظر يف الق�سية، كلما دعت احلاجة اىل ذلك 
حكما  املحكمة  ا�سدرت  واإذا   ،)26 املادة  من  )رابعا  الفقرة  ح�سب 
حتكم  ان  فعليها   )24( املادة  من  )اول(  الفقرة  وفق  بالعقوبة 
بارتكاب  امل�ستخدمة  النقل  وو�سيلة  وعتاده  ال�سالح  مب�سادرة 
مب�سادرة  قرارا  اجلمركية  ال�سلطات  ت�سدر  ان  وميكن  اجلرمية، 
ال�سلحة احلربية املهربة او اجزائها او عتادها او البنادق العتيادية 
املهربة او اجزائها او عتادها، واكت�سب القرار درجة البتات فتوؤول 
ال�سلحة املذكورة نهائيا اىل مديرية املرية يف وزارة الدفاع وح�سب 
م�سادرة  املخت�سة  املحكمة  قررت  واإذا   ،) اأ  ثالثا/   /26( املادة 
ال�سلحة احلربية اأو اجزائها اأو عتادها غري املهربة واكت�سب القرار 
وعتادها  واجزائها  املذكورة  اىل  ال�سلحة  فتوؤول  القطعية،  الدرجة 
/ثالثا   26( املادة  وح�سب  الدفاع  بوزارة  املرية  مديرية  اىل  نهائياً 
بال�سجن  عاقبت  اول(  املادة )24/  فاإن  النارية  ال�سلحة  اأما  /ب(. 
على كل من يقوم بتهريب ا�سلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام 
ب�سنعها او الجتار بها من دون اجازة من �سلطة ال�سدار، و�سددت 
اجلرمية  ارتكبت  اإذا  املوؤبد،  ال�سجن  او  العدام  اىل  لت�سل  العقوبة 
بق�سد ا�ساعة الرهاب او الخالل بالأمن العام او دعم مترد م�سلح 
�سد احلكومة. اأما الفقرة ثالثا فقد عاقبت باحلب�ص مدة ل تزيد على 
نارية او عتادها  ا�سلحة  او باع او ا�سلح  �سنة واحدة كل من حمل 
خم�سمئة  عن  تقل  ل  وبغرامة  ال�سدار،  �سلطة  من  اجازة  دون  من 
او  نارية  ا�سلحة  حاز  من  كل  دينار  مليون  عن  تزيد  ول  دينار  الف 
عتادها من دون اجازة من �سلطة ال�سدار. اأما الفقرة رابعا فعاقبت 
باحلب�ص مدة ل تزيد على ) 3 ( ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن ) 
1000000 ( مليون دينار ول تزيد على )5000000( خم�سة ماليني 
دينار كل من كان جمازًا بحمل ال�سالح الناري وحمله اثناء ا�سرتاكه 
يف تظاهرات او جتمعات �سد احلكومة، وتكون العقوبة ال�سجن اإذا 
غري  النارية  ال�سلحة  وتودع  اجازة  دون  من  ال�سالح  حمل  قد  كان 
املهربة واجزاوؤها وعتادها عند اقرب مركز �سرطة يف املنطقة، التي 
ال�سلحة  هذه  باإح�سار  املركز  يقوم  ان  على  فيها  ال�سالح  �سبط  مت 
امام املحكمة املخت�سة او �سلطة اجلمارك املخت�سة بالنظر يف الق�سية 
وح�سب الفقرة )رابعا( من املادة )26(، واإذا ا�سدرت املحكمة حكماً 
 ) البند ) اوًل ( و )ثانياً  العقوبات املن�سو�ص عليها يف  بعقوبة من 
من املادة ) 24( من هذا القانون، فعليها ان حتكم مب�سادرة ال�سالح 

واجازته وعتاده وو�سائل النقل التي ا�ستخدمت يف ارتكاب اجلرمية.
 واإذا قررت املحكمة املخت�سة م�سادرة ال�سلحة النارية غري املهربة 
او اجزائها او عتادها واكت�سب القرار درجة البتات، فتودع ال�سلحة 
املادة  وح�سب  الداخلية  وزارة  اىل  وعتادها  واجزاوؤها  املذكورة 
26 / ثالثا / ج(، وتقرر �سلطة ال�سدار اإعطاء ال�سلحة واجزائها 
وعتادها املودعة اليها، ا�ستنادًا اىل حكم الفقرة ) جـ ( من الفقرة ) 
ثالثاً ( من هذه املادة اىل احدى دوائر الدولة، التي تطلبها عند حتقق 
احلاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها 

وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة.
 

احليازة في املنقول 
وزير  هو   )1( املادة  من  �ساد�سا  الفقرة  وح�سب  ال�سدار  و�سلطة 
يف  عليها  املن�سو�ص  الجازات  لإ�سدار  يخوله  من  او  الداخلية 
القانون واحليازة كما يعرفها فقهاء القانون )ممار�سة �سلطة فعلية 

على �سيء، واأن ت�ستند تلك ال�سلطة اىل حق(. 
وقد عّرفها امل�سرع العراقي يف املادة ) 1145 / 1 ( من القانون 
املدين العراقي رقم 40 ل�سنة 1951 بقوله )احليازة و�سع مادي 
به ي�سيطر ال�سخ�ص بنف�سه او بالوا�سطة �سيطرة فعلية على �سيء 
يجوز التعامل فيه او ي�ستعمل بالفعل حقاً من احلقوق(، وهناك 
امللكية(،  �سند  املنقول  يف  )احليازة  باأن  معروفة  قانونية  قاعدة 
ويجب اأن ت�ستند امللكية اىل �سبب قانوين يوجب �سرعنة احليازة، 
ويف قانون ال�سلحة بالن�سبة لالأ�سلحة النارية واجزائها وعتادها 
وقد  ال�سدار،  �سلطة  عن  ال�سادرة  الجازة  وهي  وت�سليحها 
حدد القانون اآلية ا�سدار هذه الجازة وانواعها ومدتها وطريقة 

الجازة  عد  )12( على  املادة  ن�ص يف  كما  نفادها،  بعد  جتديدها 
ال�سخ�سية  زوال  او  الجازة،  �ساحب  وفاة  حالة  يف  م�سحوبة 
القانونية  ال�سروط  فقدان  او  الجازة  با�سمه  امل�سجلة  املعنوية 
ال�سالح  مب�سادرة  املخت�سة  املحكمة  من  قرار  �سدور  حالة  او 
الجازة  �ساحب  ال�سخ�ص  ملكية  من  والعتاد  ال�سالح  خروج  او 
القانون من اجازة  ا�ستثنى  به. كما  اآخر منح اجازة  اىل �سخ�ص 
بع�ص   )14( املادة  يف  وعتاده  الناري  ال�سالح  وحمل  حيازة 
ال�سخا�ص لعتبارات خا�سة، وهم كل من )اأ- رئي�ص اجلمهورية 
 . املجل�ص  النواب ونائبيه واع�ساء  . ب - رئي�ص جمل�ص  ونوابه 
بدرجتهم  هم  ومن  والوزراء  ونوابه  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ج- 
الدعاء  واع�ساء  والق�ساة  العلى  الق�ساء  جمل�ص  رئي�ص  .د- 
العام . هـ - اع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي العاملني يف 
املادة  يف  القانون  عاقب  كما  باملثل.  املقابلة  لقاعدة  وفقا  العراق 
تزيد  دينار ول  الف  ( مئة   100000 ( تقل عن  بغرامة ل   )25(
على )250000( مئتني وخم�سني الف دينار حائز ال�سالح الناري، 
الذي مل يجدد اجازته خالل ) 30 ( ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء 
املدة املن�سو�ص عليها يف البند ) اوًل ( من املادة ) 9 ( من هذا 
املادة )24 / خام�سا( باحلب�ص وبغرامة ل  القانون. كما عاقبت 
تقل عن مئة الف دينار ول تزيد على مئتني وخم�سة وع�سرين الف 
دينار او باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأحكام هذا القانون 
او التعليمات او البيانات ال�سادرة مبوجبه يف غري الأحوال، التي 
ن�ست عليها الفقرات التي وردت يف املادة )24(، وقد ن�ست املادة 
)30( من القانون على ان وزير الداخلية ي�سدر تعليمات يف �ساأن 
او  نقلها  او  الرا�سة  حيازة وحمل ال�سلحة اجلارحة وال�سلحة 

�سنعها او اإ�سالحها او ا�ستريادها او املتاجرة بها.

حيازة األسلحة بين الجواز والتحريم

فجر محمد
 

في كنف أٍب قاٍس ال يفهم سوى لغة 
العنف والضرب تربى )ح، ض(، وقضى 

تلك الطفولة العصيبة، التي يتذكر 
تفاصيلها طوال سنوات حياته، 
إذ يقول: كان أبي يضربني ألتفه 

االسباب، وفي إحدى املرات كنت ألعب 
مع ابن عمي الصغير، وكنا نتبادل 

الضربات والصراخ والركض في أرجاء 
املنزل، ثم أمسك بي وصفعني بشكل 

مؤلم، ولم تستطع والدتي أن تبعده 
عني إال بشق األنفس، ال أستطيع 

أْن أتذكر من والدي إال تلك اللحظات 
التي كنت أرى فيها شرر الغضب 

واالستياء تفر من عينيه، واليوم بعد 
أْن أصبحت أباً، أشعر بأنه أورثني تلك 
العصبية، فأنا غالباً ما أضرب صغاري 

ثم أندم الحقاً.
حماية

منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( اأعربت موؤخرًا 
احلالية  التقارير  ب�ساأن  ال�سديد  وقلقها  البالغ  حزنها  عن 
بداأ  اإذ  العراق،  يف  الأطفال  �سد  العنف  ب�ساأن  املتوا�سلة 

انت�سار كورونا، وقالت  يت�ساعد ب�سكل ملحوظ منذ بداية 
املكان  هو  املنزل  يكون  اأْن  »يفرت�ص  لها:  بيان  يف  املنظمة 
الذي ي�سعر الأطفال فيه بالأمن، لكنه مل يعد كذلك بالن�سبة 
لحظت  كورونا  جائحة  بداية  فمنذ  ال�سغار،  هوؤلء  اإىل 
العنف  حالت  يف  ملحوظة  زيادة  و�سركاوؤها  اليوني�سف 
والإ�ساءة �سد الأطفال داخل منازلهم، وعلى اأيدي اأولياء 
اأمورهم اأو مقدمي الرعاية لهم«، م�سددة على اأَنّ »هذا اأمر 
على  العراقية  ال�سلطات  اليوني�سيف  وحثت  مقبول«،  غري 
»اتخاذ اإجراءات فورية �سد مرتكبي هذه الإ�ساءات، لأجل 
بالأمان يف جميع  �سمان حماية الأطفال وتعزيز �سعورهم 
بحق  جميعاً  يتمتعون  الأطفال  لأن  وال�سياقات،  املواقف 

العي�ص يف حياة خالية من العنف والرتهيب«.
موؤكدة »موا�سلة دعمها حلكومة العراق مبا يف ذلك �سمان 
وجود خطوات وا�سحة يتم اتخاذها من اأجل منع الإ�ساءة 

بكل اأنواعها«.
 

اعتقاد خاطئ
من  اأكرث  اأن  تبني  اليون�سيف،  اجرتها  �سابقة  درا�سة  ويف 
�سواء  العنف،  يعي�سون  العراق  يف  الأطفال  من  باملئة   80
اأ�سباب كثرية لهذا النوع  اأو يف املدر�سة، وهناك  يف املنزل 
من العنف، فالو�سع مل ي�ستقر بعد، كما اأن العتقاد ال�سائد 
يف املجتمع باأن ال�سرب هو الو�سيلة الأف�سل لتعليم الطفل 
العراق  يف  متجذر  فكر  وهو  مطيعا،  يكون  واأن  الدرا�سة، 
واملنطقة عامة، وهذا ي�سهم ب�سكل كبري يف تو�سعة ظاهرة 
العنف، ف�سال عما واجهه املجتمع العراقي من جتربة كانت 
�سعبة خالل ال�سنوات الأخرية، �سواء ب�سبب احلروب اأو 

عدم ال�ستقرار، وكل ذلك كان �سببا يف زيادة ن�سبة العنف 
�سد الأطفال.

ضرٌب مبرح
ي�سرتجع  وكاأنه  الأمين  كفه  باطن  اىل  �ص(  ينظر)ح، 
اأن  ويحاول  داخله،  يف  عميقا  حفر  ما  ل�سيء  ذكرى 
يبعد ناظريه مرارا وتكرارا عنها، لكن من دون فائدة، 
بال�سرب  يعاقبه  كان  والده  ان  كيف  الثالثيني  ويروي 
املربح على كف يديه باأي اآلة، خ�سبية كانت اأم حديدية 
من دون اكرتاث، اإذ يبني اأنه يف اإحدى املرات كان يلعب 
برفقة �سقيقته ال�سغرية، وت�سادف ذلك مع عودة الأب 
وال�سراخ،  اللعب  يع�سقون  ال�سغار  ولأن  عمله،  من 
فكان هذا دائما �سببا لغ�سب الأب وع�سبيته املفرطة، 
مما اأفقد الوالد �سوابه ف�سربه ب�سكل موؤمل ما زال اأثره 

باقيا اىل اليوم. 
 

َّة حقوٌق دستوري
العنف  منع  اإذ  والطفل،  ال�سرة  حق  كفل  الد�ستور   
املعاهدات  مع  متا�سياً  اأ�سكاله  بكل  والتمييز  والتع�سف 
بهذا  تتعلق  والتي  اإليها  العراق  ان�سم  التي  والتفاقات، 
ومبا  والطفل  واملراأة  الأ�سرة  وخل�سو�سية  ال�ساأن، 
الدولية  واملواثيق  واملعايري  الإن�سان  حقوق  مع  يتالءم 
بهذا اخل�سو�ص، لذلك قامت وزارة الداخلية، وبناًء على 
مبوجب  امل�سكلة  ال�سرة  حلماية  العليا  اللجنة  تو�سية 
مديرية  با�ستحداث   ،2009 ل�ســنة   )80( الديواين  المر 
هذه  تعمل  اإذ  ال�سري،  العنف  من  والطفل  ال�سرة  حماية 

املديرية على ا�ستقبال ال�سكاوى وق�سايا العنف، وبالفعل 
ت�سلمت هذه املديرية الكثري من الق�سايا وتابعتها من اجل 
�سحيته  وقع  الذي  وال�سرب  العنف  ظاهرة  من  التقليل 

الكثري من الطفال.
 

رادٌع قانوني
العبيدي،  ب�سرى  الدكتورة  املدنية،  والنا�سطة  الكادميية 
لفتت اىل وجود الكثري من احلمالت التي قام بها النا�سطون 
ال�سري،  العنف  مينع  قانون  اإقرار  اجل  من  املدنيون 
هوؤلء  يحاول   2010 عام  فمنذ  الطفل،  �سد  خ�سو�سا 
النا�سطون ال�سغط على اجلهات الر�سمية لإقراره، ويذكر 
ان النا�سطني قد التقوا املرجعيات الدينية التي ابدت دعمها 
على  احلفاظ  مبقدورها  واجراءات  قوانني  لأي  وا�سنادها 
لإقرار  م�ستمرة  اجلهود  زالت  وما  وال�سرة،  الطفل  كيان 
الطفال  �سد  العنف  زيادة  ظل  يف  خ�سو�سا  القانون،  هذا 
ال�سرب  اىل  ت�سل  وقا�سية  وح�سية  ا�ساليب  وا�ستخدام 
واحلرق واجللد واحلب�ص، ف�سال عن حالت القتل الكثرية، 

التي راح �سحيتها الكثري من الطفال وال�سبية. 
وبينت العبيدي: اأن الق�ساء العراقي مل يغب عن باله 
و�سع عقوبة ملن يقوم باإيذاء الطفل ب�سرر او بدونه 
من  واحدة  فلكل  والغت�ساب،  والتنكيل  كاحلرق 
هذه اجلرائم واجلنح عقوبات خا�سة، ويف ما يخ�ص 
فرتة احلجر ال�سحي، فقد �سهدت البالد حالت عنف 
القوات المنية  ب�سكل مريع جدا، ولن  �سد الطفال 
انت�سار  ذلك  اىل  ادى  فقد  احلظر،  بتطبيق  من�سغلة 

العنف مبناطق ومدن خمتلفة.

القشرة الفارغة
اخلفاجي،  ويل  والجتماعية،  النف�سية  بال�سوؤون  الباحث 
وب�سبب  اليوم،  وليد  لي�ص  الطفال  �سد  العنف  ان  بنّي: 
ال�سغوط الكبرية التي تواجه الأ�سر العراقية، وا�سطرار 
الأب اىل املكوث بالبيت يف فرتة احلظر الوقائي، ادى ذلك 
وجها  بع�ص  مع  طويلة  لأوقات  ال�سرة  افراد  بقاء  اىل 
التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  عن  ف�سال  لوجه، 
واجهتها ال�سر �سعيفة الدخل، حيث فقد الكثري من اأرباب 
ودفع  التوتر،  لهم  �سّبب  وهذا  واعمالهم،  وظائفهم  ال�سر 

الباء اىل اإفراغ �سحنات الغ�سب على الطفال وبق�سوة.
باحثو  اأوجده  م�سطلحا  هناك  اأن  اخلفاجي:  ويو�سح 
الفارغة(،  الق�سرة  وهو)اأ�سرة  والجتماع،  النف�ص  علم 
حيث يعي�ص افرادها امام املالأ ب�سكل مثايل، يف حني جوهر 
حقيقتهم يخلو من التقارب والتالحم ال�سري، بل وي�سيع 

جو الغ�سب، وعدم التفاهم يف ما بينهم.
 

ضوابط اجتماعيَّة
الجتماعية  ال�سوابط  غياب  اأن  اىل:  اخلفاجي  واأ�سار 
ومع  افرادها  مع  الأ�سر  تربط  كانت  التي  والن�سانية 
من  حالت  ظهور  اىل  ادت  التي  ال�سباب  اأحد  هو  املجتمع 
وغياب  جهة،  من  الولد  على  ال�سيطرة  وفقدان  العنف، 
جهة  من  اأبنائهم  يف  ال�سحيح  وتاأثريهما  البوين  �سلطة 
وو�سائل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بداأت  حيث  اخرى، 
الت�سال املختلفة بلعب دور املربي، لأن الطفال ا�سبحوا 
هواتفهم  �سا�سات  امام  مت�سمرين  اوقاتهم  اغلب  يق�سون 
اآبائهم  انظار  عن  بعيدين  الذكية،  واجهزتهم  اخللوية 

ان  اخلفاجي:  ويرى  امل�ستمرة.  ومتابعتهم  وتوجيهاتهم 
اأن  من  بد  ل  املدنية،  واملنظمات  والعالم  الدينية  املنابر 
ل�سيما  الأ�سر،  توعية  يف  والفعلي  احلقيقي  دورها  تاأخذ 
احلميدة،  بالخالق  التحلي  ب�سرورة  واملراهقني  الطفال 
التي  والتفاقيات  والت�سريعات  القوانني  تفعيل  عن  ف�سال 
حتفظ حياة الطفال وحتمي كرامتهم، واإعطاء دور اكرب 
التي  املناطق  زيارة  على  وحثهم  الجتماعيني،  للباحثني 
ي�سودها العنف ال�سري لالطالع على م�سبباته احلقيقية، 

وايجاد العالجات ال�سرورية.

مظاهر العنف
الباحثة بال�سوؤون الجتماعية والنف�سية، الدكتورة ندى 
تعج  التي  العنف  وم�ساهد  �سور  اإن  قالت:  العابدي، 
والنرتنت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سفحات  بها 
الطفال  ا�ستقطبت  التي  العنيفة  اللكرتونية  واللعاب 
ر�سائل هادمة  �سواء، كانت مبثابة  واملراهقني على حد 
هذه  لتقليد  الفراد  لدى  الرغبة  بداأت  اإذ  للمجتمع، 
المر،  هذا  وعواقب  بخطورة  وعي  دون  من  املظاهر 
خ�سو�سا ممن يعانون من المرا�ص النف�سية والع�سبية 
�سد  موجهة  كانت  العنف  حالت  اأبرز  ولكن  املفرطة، 
املراأة والطفل ب�سكل خا�ص، ف�سال عن اإهمال امل�سكالت 
املجتمع  افراد  من  كبري  عدد  منها  يعاين  التي  النف�سية 
والجتماعية،  القت�سادية  والزمات  احلروب  ب�سبب 
التي �سربت البالد منذ عقود طويلة، ولذلك من املفرت�ص 
والن�سيحة  وامل�سورة  العالج  اىل  الفراد  يخ�سع  ان 

النف�سية لتجاوز امل�سكالت التي يعانون منها.

األطفـال وعقـد اآلبـاء النـفسيـة



                        

بحوث 
العدد )133 ( االربعاء    23 / 12 / 2020

المحامي وليد محمد الشبيبي

مبادئ ق�ضائية يف هذا املو�ضوع
وال�ضعور  واحلنان  العطف  احل�ضانة  من  )الق�ضد   –  1
يف  �ضخ�ضية/2011   /46 بالعدد  )القرار  بالأمان( 
ال�ضخ�ضية،  الأحوال  يف  املميز  املرجع:   –  2012/1/18
مكتبة  بغداد:  التميمي،  رزاق  رعد  القا�ضي  الأول،  اجلزء 

�ضباح – 2015 �ص 213(. 
2 – )2938/ �ضخ�ضية اأوىل/2008 يف 2008/12/31(: 
الواجب  فاإن  لأمها  ح�ضانتها  عن  احلا�ضنة  تخلت  )اإذا 
املح�ضونة  وت�ضليم  عليها  املدعى  ح�ضانة  باإنهاء  احلكم 
بذلك،  )اجلدة(  الثالث  ال�ضخ�ص  واإلزام  والدها  اإىل 
ابنته  الأب من ح�ضانة  الدعوى ما يربر حرمان  ولي�ص يف 
املرجع:  لأمها..  ح�ضانتها  عن  احلا�ضنة  تخلت  اأن  بعد 
ال�ضخ�ضية تطبيقات  الأحوال  املحامي، يف دعاوى  �ضديق 
كاظم  فوزي  املحامي  عاماً،  ثالثني  يف  العراقي  الق�ضاء 
املياحي  بغداد: توزيع مكتبة �ضباح - الكرادة - 2011 

، �ص333(. 
يف  اأوىل/2008  2581/�ضخ�ضية  بالعدد  احلكم  – قرار   3
2008/9/8 الذي ن�ص على اأنه )ل متدد ح�ضانة ال�ضغري 
اإذا جتاوز �ضن احل�ضانة اإل اإذا كانت الأم حا�ضنة له عند 
ال�ضخ�ضية،  الأحوال  يف  املميز  )املرجع:  التمديد(  طلب 
مكتبة  بغداد:  التميمي،  رزاق  رعد  القا�ضي  الأول،  اجلزء 

�ضباح – 2015 �ص 215(.
�ضن  جتاوزت  وقد   )2001 تولد  )ا(   ( )والطفلة   –  4
لتمديد  قانوين  او  �ضرعي  مربر  يوجد  ل  كما  احل�ضانة 
مع  القامة  يف  الختيار  حق  لهن  لي�ص  انه  كما  ح�ضانتهن 
من يرغنب معه من والديهما كونهن مل يكملن �ضن اخلام�ضة 
 )5/57  ( املادة  عليه  ن�ضت  ما  وح�ضب  العمر  من  ع�ضرة 
ال�ضخ�ضية( رقم احلكم: 2376/هيئة  من قانون الحوال 
 2014-05-12  : احلكم  تاريخ   - ال�ضخ�ضية  الحوال 
الحوال  هيئة  ت�ضكلت  الحتادية:  التمييز  حمكمة   -
ال�ضخ�ضية واملواد ال�ضخ�ضية يف حمكمة التمييز الحتادية 
املوافق2014/5/12م  /1435هـ  رجب   /12 بتاريخ 
برئا�ضة القا�ضي القدم �ضالح �ضمخي الزهريي، وع�ضوية 
املاأذونني  رومي  �ضباح  و  نايل  عبيد  ال�ضيدين  القا�ضيني 

بالق�ضاء با�ضم ال�ضعب، واأ�ضدرت القـرار الآتـي :- 
املميز / املدعي / ) ع ال. ف. ع ( وكيله املحامي ) ا. �ص. 

ال( 
املميز عليها / املدعى عليها / ) ح. ز. خ ( 

ابي  يف  ال�ضخ�ضية  الحوال  حمكمة  لدى  املدعي  ادعى 
�ضرعاً  بها  الداخل  زوجته  هي  عليها  املدعى  ان  غريب 
وقانوناً، وله منها )3( اطفال هن كل من ) )ا( تولد 2000 
امانتها  ولعدم   ،)2003 تولد  )ت(  و   2001 تولد  )ا( 
دعوتها  طلب  عليه  املح�ضونات،  حفظ  ويف  بناته  برتبية 
للمرافعة واحلكم باإ�ضقاط احل�ضانة وتثبتها له وحتميلها 
املو�ضوع  حمكمة  ا�ضدرت  املحاماة..  واتعاب  امل�ضاريف 
حكماً   2013/9/29 بتاريخ  �ص/2012   /1716 بالعدد 
الر�ضوم  وحتميله  املدعي  دعوى  برد  يق�ضي  ح�ضورياً 
وامل�ضاريف.. طعن املدعي بوا�ضطة وكيله باحلكم املذكور 
احلكم  اعيد   ..2013/4/30 يف  املوؤرخة  بالئحته  اعاله 
 /4642 املرقم  التمييزي  بالقرار  حمكمته  اىل  منقو�ضاً 
�ص/2013 بتاريخ 2013/6/10 واتباعاً ا�ضدرت حمكمة 
املو�ضوع 1716/ �ص/2012 يف 2013/9/29 رد دعوى 
الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة..  املدعي وحتميله 
طعن املدعي بوا�ضطه وكيله باحلكم املذكور اعاله بالئحته 
املوؤرخة 2013/10/6.. اعيد احلكم اىل حمكمته منقو�ضاً 
بالقرار التمييزي املرقم 9115/ هيئة الحوال ال�ضخ�ضية 
ا�ضدرت  واتباعاً   2013/11/26 يف  واملوؤرخ   2013/
وتاريخ  �ص/2012   /1716 بعدد  املو�ضوع  حمكمة 
2014/2/23 حكماً ح�ضورياً برد دعوى املدعي وحتميله 
املدعي  وكيل  طعن  والتعاب..  وامل�ضاريف  الر�ضوم 

باحلكم املذكور متييزًا بالئحته املوؤرخة يف 2014/3/5. 
القـــــرار 

مقدم  التمييزي  الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�ضمن املدة القانونية قرر قبوله �ضكاًل، ولدى عطف النظر 
لأحكام  وخمالف  �ضحيح  غري  انه  وجد  املميز  احلكم  على 
اتبعت  وان  املو�ضوع  حمكمة  ان  ذلك  والقانون،  ال�ضرع 
بالعدد  املحكمة  هذه  عن  ال�ضادر  التمييزي  النق�ص  قرار 
ال�ضخ�ضية  واملواد  ال�ضخ�ضية  الحوال  هيئة   /9115
/2013 يف 2013/11/26 اإل انها تو�ضلت اىل نتيجة غري 
�ضحيحة، ذلك ان الطفلة ) )ا( تولد 2000( والطفلة )»ا« 
تولد 2001( وقد جتاوزت �ضن احل�ضانة كما ل يوجد مربر 
لهن حق  لي�ص  انه  كما  لتمديد ح�ضانتهن  قانوين  او  �ضرعي 
الختيار يف القامة مع من يرغنب معه من والديهما كونهن 
مل يكملن �ضن اخلام�ضة ع�ضرة من العمر وح�ضب ما ن�ضت 
عليه املادة ) 5/57( من قانون الحوال ال�ضخ�ضية، وحيث 
ان املحكمة خالفت ما تقدم مما اخل ب�ضحة حكمها املميز، 
لذا قرر نق�ضه واعادة الدعوى اىل حمكمتها لإتباع ما تقدم 
القرار  و�ضدر  للنتيجة،  تابعاً  التمييز  ر�ضم  يبقى  ان  على 
بالتفاق يف 12/ رجب /1435 هـ املوافق 2014/5/12 م.
والده  2003 وهو يف ح�ضانة  تولد  )ح(  الطفل  –  )ان   5
مع  وعدما  وجودا  تدور  احل�ضانة  وان  عليه،  املدعى 
قانون  من   )2/57( للمادة  ا�ضتنادا  املح�ضون  م�ضلحة 
الطبية  اللجنة  بتقرير  ورد  وملا  ال�ضخ�ضية،  الحوال 
املدعى  يكون  وعليه  الجتماعي،  البحث  وتقرير  النف�ضية 
دعوى  وتكون  املذكور  ولده  حل�ضانة  ال�ضلح  هو  عليه 
املدعية فاقدة ل�ضندها القانوين وواجبة للرد وهذا ما ق�ضى 
به احلكم املميز( حمكمة التمييز الحتادية - رقم احلكم : 
-16 : تاريخ احلكم   - ال�ضخ�ضية  الحوال  1143/هيئة 

. 2014-03
 /9718  : احلكم  رقم   - الحتادية  التمييز  حمكمة   –  6
-12-18  : احلكم  تاريخ   - ال�ضخ�ضية  الحوال  هيئة 
2013 : )املح�ضونات ) ب ( تولد 2000/6/10 و ) ز ( 
تولد 2001/10/1 قد جتاوزت �ضن احل�ضانة، ول يوجد 

ما يربر متديد احل�ضانة املميزة(.
يف  ال�ضخ�ضية  واملواد  ال�ضخ�ضية  الحوال  هيئة  ت�ضكلت 
�ضفر/1435هـ   /14 بتاريخ  الحتادية  التمييز  حمكمة 
ال�ضيد  القدم  القا�ضي  برئا�ضة  2013/12/18م  املوافق 
ال�ضيدين  القا�ضيني  وع�ضوية  الزهريي،  �ضمخي  �ضالح 
مقداد بدر و�ضباح رومي املاأذونني بالق�ضاء با�ضم ال�ضعب، 

واأ�ضدرت القـرار الآتـي :- 
املميزة / املدعى عليها / ) هـ. خ. ع ( 

املميز عليه / املدعي / ) م. م . ع ( 
الحوال  حمكمة  لدى  وكيله  بوا�ضطه  املدعي  ادعى 
ال�ضخ�ضية يف ال�ضويرة باأن املدعى عليها طليقته ولهما من 

( و  ز   ( ( و  ز   ( ( و  الزوجية الولد كل من ) ب  فرا�ص 
اتفقا على  ) احمد (، وحيث ان املدعي واملدعى عليها قد 
ح�ضانة الولد املذكورين كل من ) ز ( و ) ب ( و ) ز ( 
رعاية  حتت   ) ا   ( واملح�ضون  عليها  املدعى  رعاية  حتت 
) ز ( جتاوزتا �ضن  ( و  املدعي، ولكون املح�ضونات ) ب 
للمرافعة  عليها  املدعى  دعوة  طلب  عليه  احل�ضانة.. 
واحلكم ب�ضم ح�ضانة البنات املذكورات للمدعي وحتميلها 
حمكمة  ا�ضدرت  والتعاب..  وامل�ضاريف  الر�ضوم 
 2013/11/3 وتاريخ  �ص/2013   /200 بعدد  املو�ضوع 
حكماً ح�ضورياً باإ�ضقاط ح�ضانة املدعى عليها عن الطفلتني 
واإلزام  للمدعي  و�ضمهن   ) م  م.   ( بنات   ) ب  و)   ) ز   (
الر�ضوم  للمدعي وحتميلها  الطفلتني  بت�ضليم  عليها  املدعى 
وامل�ضاريف والتعاب.. طعن وكيل املدعى عليها باحلكم 

املذكور متييزًا بالئحته املوؤرخة يف 2013/11/6. 
القــــرار 

واقع  التمييزي  الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
عطف  ولدى  �ضكاًل  قبوله  قرر  لذا  القانونية،  املدة  �ضمن 
وموافق  �ضحيح  انه  وجد  فقد  املميز  احلكم  على  النظر 

تولد  )ب(  املح�ضونات  لن  والقانون  لل�ضرع 
 2001/10/1 تولد  و)ز(   2000/6/10

قد جتاوزت �ضن احل�ضانة ول يوجد ما 
يربر متديد احل�ضانة املميزة عليهن 
من   4/57 املادة  باأحكام  عماًل 
النافذ،  ال�ضخ�ضية  قانون الحوال 
الطعون  ورد  ت�ضديقه  قرر  لذا 
ر�ضم  املميز  وحتميل  التمييزية 

يف  بالتفاق  القرار  و�ضدر  التمييز، 
 /18 املوافق  هـ   1435/ �ضفر   /14

2013/12 م.
7 – )املح�ضونان )م ر( تولد 2000/7/21 

�ضن  جتاوز  قد   1998/10/20 تولد  و)م( 
احل�ضانة ول يوجد ما يربر متديد احل�ضانة للمميزة /

املدعية على وفق حكم املادة )4/57( من قانون الحوال 
 : احلكم  رقم   - الحتادية  التمييز  حمكمة  ال�ضخ�ضية( 
-26  : احلكم  تاريخ   - ال�ضخ�ضية  2298/هيئةالحوال 

. 2012-06

اتجاه الفقه اإلسالمي
الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�ضم  تعاىل  اهلل  قال   –  1
َربِّ  َوُقْل  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  }َواْخِف�ْص 
 : الإ�ضراء  ]�ضورة  ِغرًيا{  �ضَ َيايِن  َربَّ َكَما  اْرَحْمُهَما 
على  الولية  اأن  على  تدل  الآية  هذه   ..]24 الآية 
وب�ضكل  انحياز  دون  معاً،  والأم  لالأب  تكون  الطفل 

متع�ضف ل مربر له �ضواء لالأم اأو لالأب .
الأم،  على  مق�ضورًا  لي�ص  احل�ضانة  يف  احلق   –  2
ملجرد العناد مع الأب، لكن من حق الأب امل�ضاركة 
اأن  يوؤكد  الكرمي  القراآن  اأن  خا�ضة  طفله،  تربية  يف 
كانت  �ضواء  والأمهات،  لالآباء  حق  الأبناء  تربية 

احلياة الزوجية قائمة اأو مت النف�ضال !
اهلل  الذي رواه عبد  ال�ضريف  النبوي  – احلديث   3
بن عمر: »اأن امراأة اأتت ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه 
واآله و�ضلم(، فقالت:   »يا ر�ضول اهلل اإن ابني هذا كان 
بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له �ضقاء، 
وزعم اأبوه  اأنه ينزعه مني، فقال: »اأنت اأحق به ما 

مل تنكحي«!
4 – يرى جمهور الفقهاء اأن �ضن احل�ضانة بالن�ضبة 
اىل البنت ت�ضع �ضنوات، ولالبن �ضبع �ضنوات، وبنوا 
البناء  يف  الأف�ضل  هي  الأم  اأن  على  هذا  اجتهادهم 
يف  حياته،  من  الأوىل  ال�ضنوات  يف  للطفل  الأ�ضا�ضي 
التن�ضئة  مرحلة  بداية  يف  الأف�ضل  الأب  يكون  حني 
البنة فرمبا  اأما  لالبن.  ال�ضابعة  �ضن  والرتبية بعد 
جعلوا  ولهذا  الولد،  من  باأمها  ارتباطاً  اأكرث  تكون 
القانون  عليه  ن�ص  ما  اأما  �ضنوات.  ت�ضع  �ضنها 
العراقي والقانون امل�ضري وبقية القوانني العربية 
مدة  اأن  من  نهجهما  على  �ضارت  التي  والإ�ضالمية 
الأب  حترم  طويلة،  فرتة  فهي  �ضنة   15 احل�ضانة 
والتاأديب  الرتبية  يف  الولية  ممار�ضة  يف  حقه  من 

والرعاية«.
يرى  النعمان:  حنيفة  اأبي  الإمام  مذهب  – راأي   5
عن  ي�ضتغني  حتى  بالغالم  اأحق  احلا�ضنة  اأن 
�ضنني،  ب�ضبع  ا�ضتقالله  زمن  ر  وقدَّ الن�ضاء،  خدمة 
�ضن  تبلغ  حتى  ال�ضغرية  بالفتاة  اأحق  واحلا�ضنة 

احلي�ص اأو الإنزال اأو بعد ت�ضع �ضنني اأو 11 �ضنة.
عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  اإىل  امراأة  جاءت   –  6
واآله و�ضلم(، فقالت: »يا ر�ضول اهلل اإن زوجي يريد 
وقد  عنبة  اأبي  من  بئر  �ضقاين  وقد  بابني  يذهب  اأن 
نفعني، اأي اإنه كرب ون�ضج«، فقال ر�ضول اهلل )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(: اأ�ضتهما عليه.. فقال زوجها: 

ر�ضول  فقال  ي�ضاركني، يف ولدي..  اأي  من يحاقني، 
اهلل: هذا اأبوك وهذه اأمك، وخذ  بيد اأيهما �ضئت فاأخذ 

بيد اأمه فانطلقت به«.

مدة الحضانة في المذاهب 
اإلسالمية

1 – يف املذهب اجلعفري: ح�ضانة الولد وتربيته ورعايته 
اأبويه  حق  من  هجريتني  �ضنتني  مدة  اأنثى  اأو  كان  ذكرًا 
بال�ضوية، فال يجوز لالأب اأن يف�ضل الطفل عن اأمه خالل هاتني 
ال�ضنتني واإن كانت اأنثى ، فاإذا انتهت ال�ضنتان الهجريتان 
ل  اأن  ا�ضتحبابا  والأحوط  فقط،  لالأب  احل�ضانة  حق  كان 
�ضبع  العمر  من  يبلغ  حتى  اأمه  عن  املولوَد  الأُب  يف�ضل 
يبلغ  اأن  قبل  طالق  اأو  بف�ضخ  الأبوان  افرتق  واإذا  �ضنني، 
الولد ال�ضنتني مل ي�ضقط حق الأم يف ح�ضانته ما مل تتزوج 
من غريه، فاإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب �ضقط حقها يف 

الولد  ح�ضانة 
ح�ضانته  مدة  خا�ضة..  الأب  حق  من  احل�ضانة  و�ضارت 
ان  انثى، وان كان الوىل لالب  ام  الطفل  �ضنتان ذكرًا كان 
اأما بعد البلوغ  ُيراعي الحتياط يف ذلك اىل �ضبع �ضنوات. 
ال�ضرعي فاخليار للولد والبنت يف ال�ضكني مع الب اوالم 
جتب  ذلك  ومع  البالغ،  على  لأحد  ولية  ول  غريهما،  او 

النفقة على الب ب�ضروطها ويتوارثون .
�ضبع  تبلغ  حتى  بالأنثى  اأحق  والأم  بالذكر  اأحق  والأب 
هذا  على  حممولة  ون�ضو�ضاً  اإجماعاً  عمرها  من  �ضنني 
التف�ضيل، منها قول الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: 
ت�ضاء  اأن  اإل  �ضنني  �ضبع  يبلغ  اأن  اإىل  بالولد  اأحق  )املراأة 

املراأة(.
ال�ضالم(  )عليهما  حممد  بن  علي  احل�ضن  اأبي  مكاتبة  ويف 
امراأة  تزوج  فداك  جعلت  ب�ضار  بن  ب�ضر  مع  اإليه  )كتبت 
فولدت بنتاً ثم فارقها متى يجب له اأن ياأخذ ولده؟.. فكتب 
)عليه ال�ضالم( )اإذا �ضار له �ضبع �ضنني فاأن اأخذه فله واإن 

تركه فله(. 
هذا واإن  فارق الأم بف�ضخ النكاح اأو بالطالق قبل اأن تبلغ 
البنت �ضبع �ضنني مل ي�ضقط حق ح�ضانة الأم لإطالق الأدلة 

وا�ضت�ضحاب بقاء حق احل�ضانة.
قّدرها  للغالم  احل�ضانة  مدة  احلنفي:  املذهب  يف   –  2
بع�ضهم ب�ضبع �ضنني وبع�ضهم بت�ضع �ضنني، قالوا : والأول 

هو املفتى به ومدتها يف اجلارية )اأي البنت( فيها راأيان : 
اأحدهما : حتى حتي�ص. 

ثانيهما: حتى تبلغ حد ال�ضهوة، وقدر بت�ضع �ضنني. 
اأمه  الولد يف ح�ضانة  كان  فاإذا  به،  املفتى  قالوا: وهذا هو 
فالأبيه اأن ياأخذه بعد هذا ال�ضن، فاإذا بلغ الولد عاقال ر�ضيدا 
كان له اأن ينفرد ول يبقى يف ح�ضانة اأبيه اإل اأن يكون فا�ضد 
اأب فالأحد  له  يكن  واإذا مل  فالأبيه �ضمه وتاأديبه،  الأخالق 
نفقة  ول  موؤمتنا  كان  متى  ويوؤدبه  اإليه  ي�ضمه  اأن  اأقاربه 

للبالغ اإل اأن يتربع والده بها، واإل اأن يكون طالب علم.  
اأما الأنثى فاإن كان بكرا �ضمنها الأب اإىل نف�ضه، ومثل الأب 
اجلد فاإن مل يكن لها اأب ول جد، فاإن كان لها اأخ �ضمها اإليه 
لها عم غري مف�ضد  فاإن كان  اأن ل يكون مف�ضدا واإل  ب�ضرط 
�ضمها اإليه.. واإل فاإن كان لها ع�ضبية يف رحم حمرم �ضمها 
اإذا  اإل  ثقة  امراأة  عند  القا�ضي  يكن و�ضعها  واإن مل  اإليه، 
فت�ضكن  حرة  تكون  فاإنها  راأي  ولها  عجوز،  م�ضنة  كانت 
اإذا مل  اإل  له �ضمها  فلي�ص  ثيبا  كانت  اإذا  اأما  اأحبت،  حيث 
تكن ماأمونة على نف�ضها، ويف هذه احلالة يكون لالأب واجلد 
�ضمها جربا فاإن مل يكن لها اأب ول جد ولها اأخ اأو عم، فله 
�ضمها ما مل يكن مف�ضدا، فاإن كان مف�ضدا �ضمها القا�ضي عند 

امراأة ثقة.
3 – يف املذهب ال�ضافعي: لي�ص للح�ضانة مدة معلومة فاإن 
ال�ضبي متى ميز بني اأبيه واأمه فاإن اختار اأحدهما كان له، 
اأب واأخت له من  اأو بني  اأو غريه  اأم وجد  وكذا يخري بني 

لالآخر،  يتحول  اأن  اأحدهما  اختيار  بعد  وله  خالة،  اأو  اأم 
مينعها  اأن  بنته  اختارته  اإذا  ولالأب  ذلك  منه  تكرر  واإن 
على  زيارتها  من  اأمها  مينع  اأن  له  ولي�ص  اأمها  زيارة  من 
العادة، واإذا زارت ل تطيل املكث واإذا مر�ضت كانت اأمها 
اأوىل بتمري�ضها يف منزله اإذا ر�ضي واإل مر�ضتها يف منزلها 
ويعودهما ب�ضرط اأن ل يخلو بها يف احلالتني، واإن اختارها 
ذكر مكث عندها الليل وعند اأبيه النهار كي يقوم بتعليمه، 
اأما اإذا اختارتها اأنثى فت�ضتمر عندها دائما، واإن اختارهما 

معا اأقرع بينهما واإذا �ضكت ومل يخرت اأحدا كان لالأم 
4 – يف املذهب املالكي: مدة ح�ضانة الغالم من حني ولدته 
ت�ضقط  ثم  يبلغ  حتى  ح�ضنته  اأم  له  كان  فاإن  يبلغ  اأن  اإىل 
الأب  نفقته على  ت�ضتمر  بلغ جمنونا، ولكن  ح�ضانتها ولو 
اإذا بلغ جمنونا، ومدة ح�ضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل 

بها الزوج بالفعل .
5 – يف املذهب احلنبلي: مدة احل�ضانة �ضبع �ضنني للذكر 
والأنثى ولكن اإذا بلغ ال�ضبي �ضبع �ضنني واتفق اأبواه اأن 
ال�ضبي،  خرّي  تنازعا  واإن  ي�ضح  فاإنه  اأحدهما  عند  يكون 
اختار  اأنه  يعلم  ل  اأن  ب�ضرط  منهما  اختار  من  مع  فكان 
الرتبية  يف  عليه  الت�ضدد  وعدم  ل�ضهولته  اأحدهما 
علم  فاإذا  فا�ضدا  في�ضب  له،  العنان  واإطالق 
اأن رغبة الولد هكذا فاإنه يجرب على 
اختار  فاإن  الأ�ضلح  عند  البقاء 
ونهارا،  ليال  عنده  كان  اأباه 

ل  و
مينع 

زيارة  من 
مر�ص  واإن  اأمه 

اأحق  اأمه  كانت  الغالم 
اأمه  اختار  اإذا  اأما  بيتها،  بتمري�ضه يف 

ليعلمه  نهارا  اأبيه  عند  ويكون  ليال  عندها  يكون  فاإنه 
نقل  الآخر  واختار  عاد  فاإذا  ويوؤدبه،  والكتابة  ال�ضناعة 
اختارهما معا  اأو  اأحدهما  فاإن مل يخرت  اأبدا،  اإليه، وهكذا 
اإليه  اأ�ضابته القرعة رد  اإن اختار غري من  اأقرع بينهما ثم 
كان  فاإن  احل�ضانة،  اأهل  من  اأبواه  كان  اإذا  اإل  يخري  ول 
�ضبع  وقيل  الكفء،  يح�ضنه  اأن  وجب  اأهل  غري  اأحدهما 
�ضنني يكون عند �ضاحب احلق يف احل�ضانة وعلى الوجه 
املتقدم فاإذا زال عقل ال�ضبي كان من حق اأمه. اأما الأنثى 
فاإنها متى بلغت �ضبع �ضنني فاأكرث كانت من حق اأبيها - بال 
كالم - اإىل البلوغ ثم اإىل الزفاف ولو تربعت الأم بح�ضانتها 
لعر�ضه،  اأحفظ  والأب  احلفظ  احل�ضانة  من  الغر�ص  لأن 
واإذا كانت عند الأب كانت عنده دائما ليال ونهارا ول متنع 
اأمها من زيارتها، وكذا اإذا كانت عند الأم فاإنها تكون عندها 
ليال ونهارا ول مينع الأب من زيارتها، واإن مر�ضت فالأم 

اأحق بتمري�ضها يف بيت الأب ب�ضرط اأن ل يخلو الأب بها.
فهنا  اأبيها  اإىل  الطفلة  وعودة  احل�ضانة  انتهاء  وقت  ففي 
خالف بني الفقهاء، فاملفتى به عند احلنفية: اأن احل�ضانة 
قدر  الذي  ال�ضتهاء  حد  بلوغها  عند  تنتهي  الأنثى  على 

بت�ضع �ضنني، ثم ت�ضم اإىل الأب. 
اإىل  ت�ضتمر  الأنثى  على  احل�ضانة  اأن  اإىل  املالكية  وذهب 

زواجها، ودخول الزوج بها. 
وعند ال�ضافعية ت�ضتمر احل�ضانة حتى �ضن التمييز، �ضواء 
ـ وقد  التمييز  �ضن  بلغ  فاإذا  اأنثى،  اأو  ذكرًا  املح�ضون  كان 
قدر ب�ضبع �ضنني غالباً ـ فاإنه يخري بني الأب والأم، اأو بني 
الأب ومن يقوم مقام الأم من احلا�ضنات، كما يف م�ضاألتنا 

هذه.
ل  فاإنها  �ضنني  �ضبع  بلغت  اإذا  الأنثى  اأن  احلنابلة:  وعند 
تخري، واإمنا تكون عند الأب وجوبا اإىل البلوغ، ثم الزفاف، 
لأن الغر�ص من احل�ضانة احلفظ، والأب اأحفظ لها، واإمنا 
عليها  ليوؤمن  نظره  حتت  تكون  اأن  فوجب  منه،  تخطب 
عليها  يوؤمن  ل  لالآفات  معر�ضة  لكونها  الف�ضاد  دخول  من 

النخداع لغرتها. 
الأب  كان  اإذا  اإل  احلنابلة،  اإليه  ذهب  ما  الراجح  ولعل 
واللهو  الزنى  اأو  ال�ضرقة  اأو  بال�ضرب  ا�ضتهر  كمن  فا�ضقاً 
الأب وغريه  يوؤمتن، وهذا عام يف  الفا�ضق ل  فاإن  املحرم، 

فال ح�ضانة لفا�ضق. 
وثمة تفا�ضيل تتعلق مب�ضاألة احل�ضانة، و�ضروط احلا�ضن 
و�ضالمته من الأمرا�ص املعدية، وا�ضتقراره وعدم �ضفره، 

عن  باأجنبي  متزوجة  غري  الن�ضاء  من  احلا�ضنة  وكون 
املح�ضون.. اإىل غري ذلك مما هو مدون يف كتب الفقه. 

احل�ضانة،  اأهل  من  وغريه  الأب  بني  نزاع  وقع  وحيث 
فالواجب رفع الأمر اإىل الق�ضاء ال�ضرعي.

شروط استحقاق الحضانة في 
المذاهب اإلسالمية 

حق  له  يثبت  فيمن  ي�ضرتط  اجلعفري:  املذهب  يف   –  1
احل�ضانة من الأبوين اأو غريهما:

اأول: اأن يكون عاقال ماأمونا على �ضالمة الولد. 
ثانياً: اأن يكون م�ضلماً، فلو كان الأب كافرًا والولد حمكوما 
كان  واإذا  اأمه بح�ضانته،  بالإ�ضالم والأم م�ضلمة اخت�ضت 
اأما  لأبيه.  حقاً  ح�ضانته  كانت  كافرة  والأم  م�ضلماً  الأب 
�ضقوط ح�ضانة الكافرة فاإذا كان الأب م�ضلماً والبن يتبع 
 ُ اهللَّ َيْجَعَل  }َوَلْن  ال�ضريفة:  الآية  فت�ضمله  الدين،  يف  اباه 
ِلْلَكاِفِريَن َعَلى امْلُوؤِْمِننَي �َضِبياًل{ ]الن�ضاء : 141[، ولأن 
)الإ�ضالم يعلو ول ُيعلى عليه(.. ومن الوا�ضح اأن ح�ضانة 
الكافرة على ال�ضبي ال�ضغري من م�ضاديق العلو وال�ضبيل 
الذي نفته الآية والقاعدة املذكورة �ضواًء قلنا اإن احل�ضانة 
هذا  على  فبناًء  الولية،  م�ضاديق  من  اإنها  قلنا  اأو  حق 
ي�ضرتط اأن تكون الأم م�ضلمة حتى يثبت لها حق احل�ضانة 
اإذا كان الولد م�ضلماً. واإذا كان الأب والأم م�ضلمني فارتدا، 
كافرًا  ينقلب  ل  الولد  لأن  معاً  ح�ضانتهما  �ضقوط  فالظاهر 
ولأنه  لال�ضت�ضحاب،  اأمه  اأو  اأبيه  بكفر 
امل�ضلم  على  للكافر  �ضلطة  ل 
ال�ضبيل  نفي  لقاعدة 

التي بيناها.
 : لثاً ثا
واأن 

ل 
ن  يكو
مر�ضاً  مري�ضاً 

معدياً.
كما ويعد  اآخر،  بزوج  الأم متزوجة  تكون  واأن ل   : رابعاً 
يف الأب الذي له حق احل�ضانة جميع ذلك، اإل الأخري لأن 
زواج الأب من امراأة اأخرى ل ي�ضقط عنه حق احل�ضانة.. 
املطلقة زواجاً  املراأة  اإذا تزوجت  الطفل  وت�ضقط ح�ضانة 
اإذا  الأم يف ح�ضانة ولدها حتى  ي�ضقط حق  منقطعاً.. ول 
اأو  ونحوه،  زوجها  مع  نزاع  ب�ضبب  بيتها  من  اخرجت 
باآخر  تزوجت  اإذا  اإل  طالق  اأو  بف�ضخ  الزوج  عن  افرتقت 
بعد مفارقة الأب، كما ويخت�ص الأب مبا بعد ال�ضنتني اىل 
يكون  اأن  احل�ضانة  حق  له  فيمن  وي�ضرتط  البلوغ،  حني 

عاقاًل ماأموناً على �ضالمة الولد.
وتنتهي احل�ضانة ببلوغ الولد ر�ضيدًا، فاذا بلغ ر�ضيدًا مل 
عن  ف�ضاًل  اَلبوين،  حتى  عليه  احل�ضانة  حق  لأحد  يكن 
غريهما، بل هو مالك لنف�ضه ذكرًا كان اأم ُانثى، فله اخليار 
اإذا  نعم،  اأو من غريهما..  منهما  �ضاء  اىل من  اِلن�ضمام  يف 
�ضفقتهما  من  النا�ضئة  اأذيتهما  يوجب  عنهما  انف�ضاله  كان 
الأم  تزوجت  واإذا  ذلك..  يف  خمالفتهما  له  يجز  مل  عليه 
و�ضارت  الولد،  ح�ضانة  يف  حقها  �ضقط  الأب  مفارقة  بعد 
احل�ضانة من حق الأب خا�ضة.. وللمطلقني اللذين لديهما 
ولد دون ال�ضابعة من العمر، واأراد الأب اأن يح�ضن الولد، 
اأو  احلكومية  ال�ضرعية  للمحكمة  يلجاأ  اأن  لأحد  يجوز  ول 
الأب.. ولي�ص  الأم دون ر�ضا  غريها جلعل احل�ضانة عند 
ابنه(،  ابنة  اأو  ابنه  )ابن  حفيده  ح�ضانة  يطلب  اأن  للجد 
بها  بقيامه  الوثوق  مع  اإليه  احل�ضانة  الأب  اأوكل  اإذا  اإل 
على الوجه الالزم �ضرعا.. ويجوز لالأب التوكيل بح�ضانة 

اأولده اإىل غريه مع الوثوق بها على الوجه الالزم �ضرعاً. 
يف  حقها  ي�ضقط  حينئٍذ  فاإنه  بالغري،  الأم  تزوجت  واإذا 
احل�ضانة اإجماعاً ون�ضاً كما عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�ضالم( 
تتزوج(..  مل  ما  بالولد  اأحق  )املراأة  املنقري  معتربة  يف 
اأحق  )الأم  واآله(:  عليه  اهلل  )�ضلى  الأعظم  النبي  وعن 
بح�ضانة ابنها ما مل تتزوج(.. والروايات يف هذا متظافرة، 
دامت مل  ما  يبقى  لالأم  فاإن حق احل�ضانة  هذا  على  فبناًء 
وحينئٍذ  ذلك،  من  حقها  ي�ضقط  واإل  اآخر،  بزوج  تتزوج 

اإجماعاً وللن�ضو�ص.
2 – يف املذهب احلنفي: ي�ضرتط يف احل�ضانة اأمور: 

احل�ضانة  يف  حقها  �ضقط  ارتدت  فاإن  ترتد  ل  اأن  اأحدها: 
�ضواء حلقت بدار احلرب اأو ل، فاإن تابت رجع لها حقها 

ن ثانيها : اأن ل تكون فا�ضقة غري ماأمونة عليه،  فاإ
حرفة  حمرتفة  كانت  اأو  ب�ضرقة  اأو  بف�ضق  فجورها  ثبت 

دنيئة كالنائحة والراق�ضة فاإن حقها ي�ضقط . 
�ضقط حقها،  تزوجت  فاإن  اأبيه،  تتزوج غري  اأن ل   : ثالثها 
فاإن  له،  اأن يكون زوجها رحما لل�ضغري كاأن يكون عما  اإل 
تزوجت اأجنبيا �ضقط حقها، فاإن طلقها الزوج الثاين عاد لها 

حقها يف احل�ضانة. 
اإذا  مراقبة، خ�ضو�ضا  بدون  ال�ضبي  اأن ل ترتك   : رابعها 
الن�ضاء  من  اأمها  كانت  فاإن  رعاية،  اإىل  حتتاج  اأنثى  كانت 
فاإن حقها  الوقت، وتهمل يف تربيتها،  الالتي يخرجن طول 

ي�ضقط بذلك. 
عن  الأم  وامتنعت  مع�ضرا  الأب  يكون  ل  اأن  خام�ضها: 
اأربيه بغري  اأنا  باأجرة، وقالت عمته:  اإل  ال�ضغري  ح�ضانة 

اأجرة، فاإن لها ذلك، وي�ضقط حق اأمه يف احل�ضانة. 
�ضاد�ضها : اأن ل تكون اأمة اأو اأم ولد، فاإنه ل ح�ضانة لها.. 
اأن  لها  فاإن  بذمية  متزوجا  كان  فاإن  الإ�ضالم  ي�ضرتط  ول 
والف�ضاد،  الكفر  عليه  ياأمن  اأن  ب�ضرط  منه  ابنها  حت�ضن 
فاإذا مل ياأمن كاأن راآها تذهب به اإىل الكني�ضة اأو راآها تطعمه 
اأن ينزعه منها،  اأو ت�ضقيه اخلمر، فاإن لالأب  حلم اخلنزير 
اأو مل يتوفر فيها �ضرط من هذه  فاإذا ماتت الأم احلا�ضنة 
الرتتيب  ح�ضب  يليها  من  اإىل  احل�ضانة  انتقلت  ال�ضروط 

املتقدم، اأما العقل فهو �ضرط جممع عليه.
3 – يف املذهب ال�ضافعي: ي�ضرتط للح�ضانة �ضبعة �ضروط: 
كان  اإذا  اإل  ملجنون  ح�ضانة  فال  عاقال  يكون  اأن   : اأحدها 

جنونه قليال نادرا كيوم واحد يف ال�ضنة كلها . 
ثانيها : احلرية فال ح�ضانة لرقيق . 

اأما ح�ضانة  ثالثها: الإ�ضالم فال ح�ضانة لكافر على م�ضلم. 
الكافر للكافر وامل�ضلم للكافر فاإنها ثابتة . 

رابعها : العفة فال ح�ضانة لفا�ضق ولو تارك �ضالة اأو تاركة 
�ضالة . 

خام�ضها: الأمانة فال ح�ضانة خلائن يف اأمر من الأمور . 
�ضاد�ضها: الإقامة يف بلد املح�ضون اإذا كان مميزا. 

�ضابعها : اأن ل تكون اأم ال�ضغري متزوجة بغري حمرم، فاإن 
ر�ضي  اإذا  ت�ضقط  مل  ح�ضانته  فاإن  كعمه،  مبحرم  تزوجت 

الزوج ب�ضمه . 
اأو  – يف املذهب املالكي: ي�ضرتط يف احلا�ضن ذكرا كان   4

اأنثى �ضروط هي:
بع�ص  يف  يفيق  ولو  ملجنون  ح�ضانة  فال  العقل   : الأول 

الأحيان، ول ملن به خفة عقل وطي�ص . 
ح�ضانة  فال  املح�ضون  ب�ضاأن  القيام  على  القدرة  الثاين: 
للعاجز كامراأة بلغت �ضن ال�ضيخوخة اأو رجل هرم، اإل اأن 
يكون عندهما من ميكنه القيام باحل�ضانة حتت اإ�ضرافهما، 

ومثلهما الأعمى والأ�ضم والأخر�ص واملري�ص واملقعد . 
فيه  البنت  حفظ  ميكن  مكان  للحا�ضن  يكون  اأن   : الثالث 
فاإذا كان يف جهة غري  الف�ضاد،  ال�ضهوة من  التي بلغت حد 

ماأمونة، فاإن ح�ضانته ت�ضقط . 
الرابع : الأمانة يف الدين فال ح�ضانة لفا�ضق ي�ضرب اخلمر 

وم�ضتهر بالزنا، ونحو ذلك . 
اخلام�ص : اأن ل يكون احلا�ضن م�ضابا مبر�ٍص معٍد ُيخ�ضى 

على الطفل منه كاجلذام والرب�ص . 
ل�ضفيه  ح�ضانة  فال  ر�ضيدا  احلا�ضن  يكون  اأن  ال�ضاد�ص: 

مبذر لئال يتلف مال املح�ضون، اإن كان له مال . 
اإذا تزوجت مبحرم  اإل  ال�ضابع : اخللو عن زوج دخل بها 
اأو علم من له حق احل�ضانة بعدها يتزوجها، و�ضكت مدة 
يف  ي�ضرتط  ول  بذلك..  ت�ضقط  ح�ضانته  فاإن  عذر،  بال  عام 
خيف  فاإن  اأنثى،  اأو  كان  ذكرا  م�ضلما  يكون  اأن  احلا�ضن 
على الولد من اأن ت�ضقيه خمرا اأو تغذيه بلحم خنزير �ضمت 
الولد، ول  منها  ينزع  لرياقبوها ول  م�ضلمني  اإىل  ح�ضانته 
احلا�ضن  كان  واإن  واملجو�ضية،  الذمية  بني  ذلك  يف  فرق 
ذكرا في�ضرتط اأن يكون عنده من يح�ضن من الإناث كزوجة 
اأو �ضرية اأو خادمة، ول ي�ضح اأن يح�ضن غري حمرم بنتا 
مطيقة للوطء كابن عمها - اإل اإذا تزوج باأمها - ولو كان 

ماأمونا .
5 – يف املذهب احلنبلي: ي�ضرتط للح�ضانة : 

اأول : اأن يكون احلا�ضن عاقال فال ح�ضانة ملجنون . 
ثانيها : اأن ل يكون رقيقا . 

ثالثا : اأن ل يكون عاوزا كاأعمى لعدم ح�ضول املق�ضود به 
ومثل الأعمى �ضعيف الب�ضر . 

يف  حقه  �ضقط  واإل  اأجذم،  اأو  اأبر�ص  يكون  ل  اأن   : رابعا 
احل�ضانة .

خام�ضا : اأن ل تكون متزوجة باأجنبي من الطفل، فاإن كان 
غري اأجنبي كجده وقريبه، فاإن لها احل�ضانة . 

المقدم في الحضانة بعد األم
ذكرت املذاهب على وجه الخت�ضار ما يلي: 

ثم  الأب،  اأم  ثم  الأم،  اأم  ثم  الأم،  تقدم  احلنفية:   -1
من  الأخت  ثم  والأم،  الأب  من  الأخت  وتقدم  الأخوات، 
الأم، ثم الأخت من الأب، ثم اخلالت، ثم العمات، فاإن مل 
اأهله ت�ضتحق احل�ضانة، واخت�ضم  يكن لل�ضبي امراأة من 
ثم  الأب  فيقدم  تع�ضيباً..  اأقربهم  به  فاأولهم  الرجال  فيه 

اجلد ثم الأخ. 
2- املالكية: وذهبوا اإىل اأن الأحق بعد الأم: اأم الأم، واإن 
علت، ثم اخلالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم اجلدة من 
جهة الأب، وت�ضمل: اأم الأب، واأم اأمه، واأم اأبيه، ثم الأب، 
ثم الأخت )اأخت املح�ضون(، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، 

ثم بنت اأخ املح�ضون، ثم بنت اأخته، ثم الو�ضي... اإلخ. 
3- ال�ضافعية: ويرون اأن الأحق باحل�ضانة بعد الأم ـ اإذا 
فتقدم  الوارثات،  الأم  اأمهات  ـ:  فقط  اإناثاً  احلوا�ضن  كان 
القربى فالقربى، ثم اأم الأب، ثم اأمهاتها املدليات بالإناث، 
ثم اأم اأبي الأب، ثم اأم اأبي اجلد، ثم الأخوات، ثم اخلالت، 
هذا على اجلديد من مذهب ال�ضافعي، وعلى القدمي: تقدم 
بنات  ثم  واجلد،  الأب  اأمهات  على  واخلالت  الأخوات 
الأخت وبنات الأخ، ثم العمة.. وتثبت احل�ضانة لكل ذكر 
اأخ  اأب ثم جد ثم  حمرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم 
�ضقيق وهكذا.. واإن اجتمع ذكور واإناث قدمت الأم، ثم اأم 
الأم واإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه اخلالة، والأخت 
والأنثى،  الذكر  الأ�ضل  ويقدم  هما..  اأو  الأب  اأو  الأم  من 
الن�ضب، كالأخت والعمة لقوة  واإن عال على احلا�ضية من 
الأ�ضول، فاإن فقد الأ�ضل، وهناك حوا�ص، فالأ�ضح اأن يقدم 
واإن  اأنثى،  اأو  كان  ذكرا  فالأقرب،  الأقرب  احلوا�ضي  من 
ا�ضتووا يف القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كالأخ والأخت. 
بعد  باحل�ضانة  الأحق  اأن  اإىل  ذهبوا  وقد  احلنابلة:   -4
الأب،  اأمهات  ثم  الأب،  ثم  فالقربى،  القربى  اأمهاتها  الأم 
ثم  اخلالة،  ثم  الأخت،  ثم  اجلد،  اأمهات  ثم  ثم اجلد، 
العمة، ثم بنات اإخوته وبنات اأخواته.. تقدم من ذلك 
من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، 

ثم تكون احل�ضانة لباقي الع�ضبة الأقرب فالأقرب.

الحضانة في الفقه والقانون والقضاء
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احملامي أحمد مجيد احلسن

يختص  الذي  احملامي  هو  الشرعي:  احملامي 
األحوال  قضايا  في  الغير  عن  بالتوكيل 

الشخصية فقط.
الشرعي  احملامي  نظام  العراق  ورث  وقد 
العراق  كان  عندما  العثمانية،  الدولة  من 
الفقه  من  موروث  باالصل  وهو  منها،  جزءاً 
اإلسالمي الذي كانت تعاليمه تطبق في بالد 

اإلسالم منذ العهد النبوي.
عن  )الوكالة  احملاماة  ملهنة  يعرف  يكن  ولم 
أي  األول  العثماني  العهد  في  املتقاضني( 
تنظيم خاص باملهنة، وخضع وكالء الدعاوى 
بأصول  املتعلقة  العامة  الشرعية  للقواعد 
مجلة  صدرت  ان  وبعد  الشرعي،  التوكيل 
تطبيق  صار   )1869( سنة  العدلية  احكام 
أحكامها إلزامياً في محاكم جميع األقاليم 
الوكالة  لها، فخضعت  اخلاضعة  اإلسالمية 

ألحكامها.
الدعاوى(  )وكيل  أو  الشرعي  احملامي  وكان 
األحيان  اغلب  في  العلمي  حتصيله  يقتصر 
أو  ذلك  قبل  الشرعية  العلوم  دراسة  على 

نتيجة املمارسة.
في  الوكالة  الشرعي  احملامي  ميارس  وقد   
القضايا الصلحية احياناً، إال ان  التوكل عن 
احملاكم  غير  أي  اجلزائية،  احملاكم  أمام  الغير 
علمية  اجازة  يحمل  مبن  ينحصر  الصلحية، 
من معهد حقوق، سواء أكان من إسطنبول 

أم من أي معهد أوربي.
وبعد صدور نظام وكالء الدعوى سنة 1876 
أربعة  على  )الوكالء(  احملامني  قسم  الذي 

أصناف:
باختالف  احملاكم  جميع  أمام  الترافع  أ. 

درجاتها.

ب. الترافع أمام محاكم البداءة واالستئناف.
ج. الترافع أمام محاكم البداءة فقط.

د. الترافع أمام احملاكم الشرعية فقط.. وهو 
ما يسمى باحملامي الشرعي.

إسطنبول  في  االسالمية  املشيخة  حاولت 
الشرعية  احملاكم  أمام  التوكيل  اصالح 
فاستصدرت القانون الذي حصر الوكالة أمام 
احملاكم الشرعية بخريجي املدارس الشرعية 
ومعهد احلقوق أو من تولى القضاء الشرعي 
االقل  في  سنوات  خمس  ملدة  االفتاء  أو 
وحصد بشهادة من مقام املشيخة بأهليته 

وكفاءته.
احملاكم  في  ينفذ  لم  القانون  هذا  ان  إال 
لتساهل  األكمل،  الوجه  على  الشرعية 
هذه  توفر  دون  الوكالء  قبول  في  القضاة 

الشروط.
احلكم  وقيام  العثماني  العهد  انتهاء  وبعد 
الوطني في العراق استمر احلال كما هو عليه، 
مختصة  كانت  التي  التمييز  محكمة  فإن 
احملاماة  إجازة  متنح  آنذاك،  احملاماة  إجازة  مبنح 
احلقوق  كليات  خريجي  غير  من  للمحامني 

مقتصرة على القضايا الشرعية فقط.
وكانت من شروط قبول انتماء احملامي لنقابة 
 ،1933 )61( لسنة  رقم  القانون  في  احملامني 
أن يكون متخرجاً في كلية احلقوق العثمانية 
أو كلية احلقوق العراقية، أو مارس احلاكمية 

)القضاء( مدة ال تقل عن خمس سنوات.
احملامني  ان  تبني  النقابة  وثائق  دراسة  ومن 
كانت  احلقوق  كليات  في  املتخرجني  غير  من 
الشرعية،  القضايا  على  تقتصر  إجازاتهم 

وفي حاالت قليلة على محاكم الصلح.
 1960 لسنة   )84( رقم  القانون  أما   
فاقتصرت شروط انتماء احملامي النقابة على 

خريجي كلية احلقوق فقط.

)84( لسنة 1964 ورد في  رقم  القانون  وفي 
)املادة/2( منه:

في  عضواً  تسجيله  يطلب  فيمن  يشترط 
النقابة ومنحه حق ممارسة احملاماة:

أن يكون متخرجا في كلية حقوق عراقية أو 
حائزاً على شهادة حقوق من جامعة معترف 
بها في العراق متنح املتخرج فيها حق ممارسة 
كان  من  الفقرة  هذه  من  ويستثنى  احملاماة، 
قاضيا ومضى عليه في خدمة القضاء مدة 
تقتصر  أن  على  سنوات،  خمس  عن  تقل  ال 
قضايا  على  احملاماة  ممارسة  في  صالحيته 

األحوال الشخصية فقط.
 1965 لسنة   )173( رقم  النافذ  القانون  أما 
منه:  الثانية(  )املادة/  في  جاء  فقد  املعدل، 

جدول  في  اسمه  يسجل  فيمن  يشترط 
احملامني أن يكون:

األولية  اجلامعية  الشهادة  على  حائزاً  ثانياً: 
في القانون أو ما يعادلها.

خريجي  انتماء  قبلت  احملامني  نقابة  فإن  لذا 
كلية الشريعة على ان تقتصر وكالتهم 
ما  وهو  فقط،  الشرعية  القضايا  في 

يطلق عليه احملامي الشرعي.

واليوم لم يعد هناك من هو مسجل في 
جدول احملامني العراقيني كمحاٍم شرعي، 
فاالنتماء الى النقابة اليوم يقتصر على 

خريجي كليات احلقوق فقط.

صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين
المحامي الشرعي

د. ضياء عبداهلل عبود اجلابر األسدي

جامعة كربالء/ كلية القانون

لم يرد في قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي 

القوانني  في  احلال  هو  وكذلك  للتلبس،  تعريفا 

االجرائية في الدول االخرى، بل اقتصر االمر على 

او  التي تكون فيها اجلرمية مشهودة  ذكر احلاالت 

متلبسا بها.

عمل  التلبس  تعريف  عن  املشرع  سكوت  وإزاء 

الفقه اجلنائي جاهداً الى وضع تعريف له، فعرف 

بأنه تقارب زمني بني حلظة ارتكاب اجلرمية وحلظة 

تقارب  او  تطابق  بأنه  ايضاً  وعرف  اكتشافها، 

زمني بني وقت الرتكاب اجلرمية ووقت اكتشافها.

وهذا التطابق يحصل اذا ما كان التلبس حقيقيا، 

حال  اجلرمية  مشاهدة  حالة  في  كذلك  ويكون 

ارتكابها، وهذه املشاهدة اليقصد منها املشاهدة 

يكن  لم  املشرع  ان  نعتقد  بل  للجرمية،  العيانية 

يقصد حصر هذا االمر على الرؤية العيانية فقط، 

احلواس  بإحدى  اجلرمية  ادراك  بذلك  يقصد  بل 

اللمس، الشم(،  الذوق،  )الرؤية، السمع،  اخلمس 

ادراك  مصطلح  استخدام  االفضل  من  وكان 

اجلرمية بدالً من مصطلح مشاهدة، الن املشاهدة 

يتسبب  الذي  االمر  العيانية،  الرؤية  الى  تنصرف 

بخلق اشكاليات كان املشرع بغنى عنها.

للجرمية  يكون  )االدراك(  املشاهدة  هذه  ان  كما 

بدايتها  وقت  في  كانت  سواء  ارتكابها  وقت 

مشاهدة  أي  انتهائها،  عند  أو  بها  البدء  بعد  او 

وهو  القاتل  كمشاهدة  للجرمية،  املادي  الركن 

مشاهدة  أو  عليه،  اجملنى  على  الرصاص  يطلق 

السارق وهو يضع يده في جيب احد الركاب في 

الباص، أو مشاهدة اجلاني وهو يطعن اجملنى عليه 

يأخذ  وهو  املرتشي  مشاهدة  أو  اجلارح،  بالسالح 

مبلغ الرشوة، أو شم رائحة اخملدر وهو بيد اجملنى 

الدماء  تلمس  أو  التالف،  الطعام  تذوق  او  عليه، 

السالح  كشف  أو  عليه،  اجملنى  من  تنزف  وهي 

احملمول أو اخملبئ وغير املرخص.

للفاعل،  وليس  للفعل  تكون  املشاهدة  هذه  إن 

الفعل  ارتكاب  مرات  عدد  عن  النظر  وبغض 

حالة  لتحقق  يكفي  واحد  فعل  فمشاهدة 

الفاعل  على  التعرف  عن  النظر  وبغض  التلبس، 

وهويته من عدمها.

ويجب ان تكون هذه املشاهدة مشروعة ومن قبل 

وفي  رسمياً،  له  القانون  منحها  سلطة  له  من 

نطاق احدى احلاالت اآلتية التي اوردها القانون في 

اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  )1/ب( من  املادة 

النافذ:-

أوالً- مشاهدة اجلرمية حالة ارتكابها.

ببرهة  ارتكابها  عقب  اجلرمية  مشاهدة  ثانيا- 

يسيرة.

ثالثاً- تتبع اجلاني من قبل اجملنى عليه أو تتبعه من 

قبل اجلمهور مع الصياح اثر وقوع اجلرمية.

رابعاً- وجود اجلاني بعد وقوع اجلرمية بوقت قريب 

أو أشياء  أوراقا  أو  أمتعة  أو  وأسلحة  آالت  حامال 

اجلرمية  في  فاعل  انه  على  منها  يستدل  أخرى 

أصلي أو شريك.

خامساً- وجود آثار أو عالمات على جسم اجلاني أو 

مالبسه بعد وقت قريب من وقوع اجلرمية.

قبل  وادراكها من  وعند حصول جرمية مشهودة 

االخبار  وصول  أو  القضائي  الضبط  اعضاء  احد 

)ضابط  القضائي  الضبط  عضو  يقوم  اليه، 

احلادث  إلى محل  املفوض( باالنتقال  أو  الشرطة 

إلى قاضي  العلم  إيصال  بعد  بأسرع وقت ممكن 

اإلجراءات  ويتخذ  اإلمكان،  قدر  اخملتص  التحقيق 

الالزمة في القضية والتي تتمثل مبا يأتي:-

كان  إن  عليه  اجملني  إفادة  وتدوين  االستماع   -  1
حيا.

2- االستماع إلفادات الشهود إن وجدوا .
3- ضبط األسلحة واحملافظة عليها.

4- احملافظة على األدلة املتوافرة في مسرح اجلرمية 
.

بعمل  واألشياء  األشخاص  حالة  تثبيت   -5
مرتسم مبسط لها أو إعداد كشف ومنع مغادرة 

األشخاص حملل احلادث .

6- مساءلة املتهم أو سؤاله وليس استجوابه.
7- االستعانة باخلبراء واخملتصني .

حالة  في  الصالحيات  تلك  منح  مبررات  عن  أما 

فالشك  القضائي،  الضبط  لعضو  التلبس 

التي  واالسباب  املبررات  من  العديد  هناك  ان 

ومفوضيها  الشرطة  ضباط  منح  تستدعي 

اجلرمية  حالة  في  واستثنائية  خاصة  صالحيات 

العادية،  اجلرمية  حالة  في  ميلكونها  ال  املشهودة 

ومن هذه االسباب واملبررات ما يأتي:-

1- احليلولة دون ضياع معالم اجلرمية .
2- منع هروب اجلاني.

3- جعل مسألة اخلطأ في تقدير األدلة قليال .
حالة  وتثبيت  اجلرمية  أدلة  على  احملافظة   -4

األشياء.

وهناك العديد من املعايير التي طرحت للقول بأن 

االثار  ترتب  وبالتالي  ال،  ام  مشهودة  اجلرمية  هذه 

الصالحيات  مبنح  واملتمثلة  القانون  حددها  التي 

ومفوضيها  الشرطة  لضباط  االستثنائية 

تلك  بصحة  التسليم  ثم  ومن  احلالة،  تلك  في 

االجراءات في ظل االقرار بتوافر، وقيام تلك احلالة 

املدة  اعتمدت  املعايير  وهذه  املشهودة(،  )اجلرمية 
أو  أو اكتشافها،  الزمنية من حلظة وقوع اجلرمية 

افتراض استمرار حالة التلبس، وهي كما يأتي:-

أوالً- التشريع

خلت التشريعات جميعاً من حتديد أو ذكر معيار 

االمر للسلطة  ترك  وبل  للتلبس،  وواضح  صريح 

تأخذ  ان  على  اخملتصة،  للمحكمة  التقديرية 

بنظر االعتبار وقائع احلادث ومالبساته، واملدة التي 

مضت على حصول اجلرمية، وهو امر نراه سليما، 

الن املدة تختلف من جرمية الى اخرى وفق ظروف 

في  به  متلبسا  يعد  فما  حدة  على  حالة  كل 

جرمية قد ال يعد كذلك في اخرى.

ثانياً- القضاء

النقض  مبحكمة  )ممثال  الفرنسي  القضاء  عد 

احكامه  احد  في  اجلنائية(  /الدائرة  الفرنسية 

وهي  مشهودة  اجلرمية   1991 عام  في  الصادرة 

جرمية اغتصاب مت اإلخبار عنها بعد وقوعها بأربع 

للجرمية  الزمني  املعيار  فجعل  ساعة،  وعشرين 

املشهودة ال يزيد عن )24( ساعة.

التقديرية  للسلطة  فاألمر متروك  أما في مصر 

باجلرمية  احمليطة  الظروف  تقدير  للمحكمة.. إن 

وقت  إلى  وقوعها  وقت  من  مضت  التي  واملدة 

كانت  إذا  فيما  فيها  للفصل  اكتشافها 

موكول  بها  متلبس  غير  أو  بها  متلبسا  اجلرمية 

في  عليها  معقب  وال  املوضوع  محكمة  إلى 

خصوصه.

ولكن هذا الرأي منتقد فالبد أن يزيد الوقت عن 24 

بطريق  جاءت  املشاهدة  تكون  وان  فأكثر،  ساعة 

النقض  محكمة  قضاء  استقر  وقد  مشروع، 

إثبات  يجوز  ال  بأنه  فقضت  ذلك،  على  املصرية 

الضبط  بناًء على مشاهدة عضو  التلبس  حالة 

ملا في  املساكن  أبواب  ثقوب  القضائي من خالل 

ذلك مساس بحرمتها واملنافية لآلداب، كذلك ال 

املنزل  دخول  على  بناًء  التلبس  حالة  إثبات  يجوز 

دون إذن تفتيش باعتبار أن ذلك يشكل جرمية.

مواد  في مستشفى جمع  يعمل  املمرضني  احد 

فجاء  مشروع  غير  بطريق  منزله  في  طبية 

فأبطلت  إذن،  دون  وفتحه  املنزل  وكسر  الطبيب 

أعماله اإلجراءات.

ثالثا- الفقه

حتديد  بخصوص  عديدة  باجتاهات  الفقه  ذهب 

املدة الزمنية الالزمة للقول بأن اجلرمية مشهودة 

املدة  طول  باحلسبان  واضعاً  بها،  متلبس  أو 

وكما  اكتشافها،  أو  اجلرمية  وقوع  على  الزمنية 

يأتي:-

يستمر  التلبس  أن  يرى  الفقه  في  اجتاه  1-هناك 
مادام  اجلرمية،  وقوع  من  ساعة   )24( مدة  حتى 

اجملرم يحوم في محل احلادث ولم يغادره بعد .

 )8  -6( بني  متتد  زمنية  مدة  يضع  من  2-هناك 
ساعات لبقاء التلبس .

 )24 -12( 3-هناك من يضع مدة زمنية متتد بني 
ساعة .

 )48 -24( 4-هناك من يضع مدة زمنية متتد بني 
اكتشاف  وقت  من  يومني  الى  يوم  أي  ساعة، 

اجلرمية الرتكابها .

حتديد  إلى  يتجه  الفرنسي  5-الفقه 
ارتكابها  عقب  املشهودة  اجلرمية  فترة 

كحد  ساعة  بـ)24(  يسيرة  ببرهة 

أقصى، إال انه يفضل أن تقل عن )24( 

ساعة بحيث ال تتجاوز )12( ساعة.

م.م. عال سامح لطفي

الدخل  ضريبة  قانون  في  وحتديدا  الضريبي،  العراقي  املشرع  إن 
العراقي رقم 113 لسنة 1982 املعدل، يعطي مزيدا من الضمانات 
الضريبة  لدافع  والقانونية  املالية  املصالح  حلماية  القانونية 
الدولة  املعنوي(، وايضا ملصلحة  )الشخص الطبيعي والشخص 
العامة  والهيئة  الضريبية  االدارية  اجلهات  متثلها  التي  املالية 
املراحل  في  لغيرها  اضافة  الضمانات  هذه  ابرز  ولعل  للضرائب، 
السابقة، هو إعطاء احلق باالعتراض متييزا للقرارات االدارية وحتى 
القرارات القضائية التي تصدر عن جلان االستئناف، وهذا احلق يثبت 
قانونا لطرفي النزاع بتقدمي التمييز امام هيئة التمييز، وهي هيئة 
شبه قضائية ولها صالحيات وواجبات قضائية، ولكنها ليست من 
للمحاكم  القانوني  الوضع  هو  كما  العراق  في  املستقلة  احملاكم 
االدارية او املدنية وغيرها، وهيئة التمييز ينطبق عليها هذا الوصف 
كما هو الوضع القانوني بالنسبة الى جلنة االستئناف في الهيئة 

العامة للضرائب.
وهيئة التمييز املشار اليها اعاله تتشكل عادة من عدة اعضاء بقرار 
مالية  اختصاصات  لهم  اخرين  واعضاء  قاٍض  من  املالية،  وزير  من 
الرسمية  اجلريدة  في  والتشكيل  العضوية  قرار  وينشر  وغيرها، 
العراقية، مع حتديد الوزير ملكافآت واجور اعضاء الهيئة التمييزية 
الوزارة،  من  تصدر  بتعليمات  االستئنافية  اللجان  اعضاء  وحتى 
وردت بنصوص قانونية صريحة  السابقة  القانونية  االوضاع  وهذه 

في القانون السايق نفسه.
الدخل  على  الضريبي  التشريع  نصوص  على  االطالع  خالل  ومن 
احلدد سابقا والتي تنظم آلية متييز القرارات االدارية واالستئنافية 
في مجال الضريبة، نالحظ ان الشروط التي تتعلق باالعتراض امام 
هيئة التمييز برأينا لم حتدد بالشكل الواضح والصريح وبصياغة 
اجلهات  امام  االعتراض  من  املرحلة  هذه  اهمية  على  تدل  قانونية 
واالعتراض  االداري  لالعتراض  السابقة  باملراحل  مقارنة  اخملتصة 
االستئنافي، فالشروط غامضة في كثير من جوانبها، ولعل اهم 
مواطن الضعف والقصور في النص التشريعي تتلخص بأن املشرع 
والشكلية  التمييزي  االعتراض  طلب  محتوى  يحدد  لم  الضريبي 
يحدد  ولم  املرحلة،  هذه  في  االعتراض  لقبول  املطلوبة  القانونية 
التشريع ايضا مكان تقدمي الطلب بشكل واضح وصريح، وغير ذلك، 
ونعتقد ان شروط االعتراض التمييزي ال تختلف كثيرا عن شروط 
االعتراض امام جلنة االستئناف وهيئة االدارة الضريبة، حيث ان دافع 
الضريبة يجب عليه تقدمي طلب التمييز الى هيئة الضريبة او الى 
الهيئة العامة للضرائب، ولكن في هذه املرحلة فإن الطلب يتخذ 
صيغة دعوى قضائية متييزية، مع مالحظة ان النص القانوني لم 
يحدد حرفيا هذا الوضع القانوني ضمن النصوص القانونية التي 

تنظم آلية االعتراض التمييزي في املادة )40(.
وفي السياق نفسه، يجب ان يحدد اطراف النزاع الضريبي اسباب 
وطلبات التمييز، مع تقدمي الوثائق التي تؤيد االعتراض امام هيئة 
محتوى  في  واضحا  يبدو  الشروط  في  االختالف  وان  التمييز، 
االعتراض  تقدمي  شرط  في  يتركز  والذي  التشريعية  النصوص 
التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( مدة  خالل  النزاع  لطرفي  التمييزي 
القرار  صدور  ان  ايضا  ونضيف  االستئنافي،  االعتراض  برفض 
االستئنافي يعد تبليغا رسميا بسريان مدة االعتراض التمييزي، وال 
يجوز ألطراف االعتراض االدعاء بعدم التبليغ نظرا لعدم وجود ورقة 
صدور  ان  حيث  التمييزي،  االعتراض  مدة  لسريان  مستقلة  تبليغ 
القرار االستئنافي بالرفض مثال العتراض احد اطراف النزاع او كان 
قرار جلنة االستئناف متعارضا مع مصلحة احد اطراف النزاع، فإن 
دون  من  التمييزي  االعتراض  مدة  لبداية  رسميا  تبليغا  يعد  ذلك 
يثبت  القانوني  تبليغ جديد ومستقل، وهذا احلكم  حاجة لصدور 
يجب  املعترض  ان  كذلك  التمييزية،  القرارات  بعض  مضمون  في 

الطبيعي  ومن  الضريبة،  قيمة  من   %1 قيمته  رسم  دفع  عليه 
القانونية  العالقة  طرفي  لكال  حق  هو  التمييزي  االعتراض  ان 
الضريبية وهما املكلف وهيئة الضريبة، واجلهة االدارية الضريبية 
عادة اذا كانت هي في املركز القانوني كمعترض، فهي معفية من 
ان  الى  بصراحة  يشير  الضريبي  القانوني  النص  ان  الرسم، حيث 
دفع الرسم يكون من املكلف املعترض فقط ولم يتطرق الى إلزام 
هيئة الضريبة بالدفع، وان االعتراض التمييزي ال يجوز قبوله إذا لم 
يقدم اوال الى هيئة الضريبة واستحصال موافقتها على االعتراض، 
وهذا  القانونية،  مدته  التمييزي مقدما خالل  االعتراض  يكون  وان 

ما تؤكده التطبيقات العملية للقرارات االستئنافية والتمييزية.
وقرارات  اختصاصات  حتديد  ضرورة  اجملال  هذا  في  بالذكر  واجلدير 
هيئة التمييز بعد نظر النزاع، فصالحياتها واسعة تتلخص بنظر 
القضايا التي قيمة الضريبة فيها اكثر من )10000( دينار عراقي. 
أما ماكان دون ذلك فهو من اختصاص جلان االستئناف والتي تكون 
القرارات فيها نهائية ال يجوز االعتراض عليها امام اجلهات االخرى، 
من  تدقق  ضريبية  قضائية  دعوى  هو  التمييزي  االعتراض  ان  كما 
جلنة  عن  الصادرة  والقرارات  االحكام  التمييز جميع  هيئة  خاللها 
االستئناف، اضافة الى تدقيق واعادة النظر بقرارات هيئة الضريبة 
وكيفية تقدير الدخل والضريبة وجميع الوثائق وادلة االثبات التي 
يستند اليها طرفا النزاع للوصول الى حقيقة الدخل واثبات احلق 
لقناعة  استنادا  متييزية  قرارات  تصدر  وبالنتيجة  عليه،  املتنازع 
هيئة التمييز مثل املوافقة على االعتراض وإلغاء القرار الضريبي 
جلنة  وقرار  الضريبي  القرار  التمييز  هيئة  تؤيد  او  االستئنافي  او 
االستئناف النه موافق للقانون وترفض االعتراض او قد تعدل بالقرار 
الضريبي على اساس الطلبات التي يحددها طرفا النزاع إذا كانت 
منسجمة مع القانون، وايضا ان قرارات هيئة التمييز بحكم النص 
احلكم  وهذا  نهائية،  أو  وقطعية  لالعتراض  قابلة  غير  التشريعي 
يختلف فيه موضوع االعتراض في القانون الضريبي عن التشريعات 
االخرى غير الضريبية التي تنظم آلية االعتراض والطعن باالحكام 
والقرارات، حيث توجد هناك طرق اخرى لالعتراض بعد صدور القرار 

التمييزي مثل طريقة تصحيح القرار التمييزي وغيرها.
الدخل لم يسمح بجواز تقدمي  الضريبي على  القانون  ان  ويالحظ 
االعتراض التمييزي بعد مضي مدة )15( يوما االساسية لالعتراض 
القانونية  النصوص  مضمون  من  يفهم  ما  وهذا  التمييزي، 
الضريبية التي تنظم مرحلة االعتراض التمييزي، حيث ان القانون 
يدل  ما  وهذا  بنص صريح،  اصال  احلالة  الى حكم هذه  يتطرق  لم 
على عدم اجلواز بتأخير تقدمي االعتراض، ونحن نعتقد انه كان من 
بالتأخير في تقدمي االعتراض التمييزي بعد مدة  االفضل السماح 
)15( يوما، وألسباب واعذار مشروعة مثل السفر او حالة املرض او 
الظرف الطارئ، وكما هو احلال بجواز تقدمي االعتراض بعد مدة )21( 
القضائي  واالعتراض  االداري  )االعتراض  السابقة  املراحل  يوما في 
االستئنافي( لتحقيق العدالة الضريبة واملالئمة في اجراءات فرض 
الضريبة، ولتحقيق التوازن بأحكام النصوص القانونية الضريبية 

التي تنظم آلية االعتراض في جميع املراحل.
أخيرا، فإن القانون الضريبي على الدخل لم يذكر صراحة حكم 
او االستمرار بدفع االقساط كشرط  الضريبة كامال  دفع مبلغ 
االعتراضية  املراحل  مع  باملقارنة  التمييزي  االعتراض  لقبول 
حل  على  الشروط  هذه  غياب  تأثير  مدى  يحدد  ولم  السابقة، 
أن  نعتقد  ونحن  التمييز،  هيئة  جانب  من  النزاع  نظر  او  النزاع 
هذا الشرط يجب أن يكون موجودا ومتوفرا قياسا لشروط قبول 
االعتراض االداري امام هيئة الضريبة او حتى في مرحلة االعتراض 
القضائي امام جلنة االستئناف، وأيضا ان هيئة التمييز ال وجود 
صالحياتها  في  وتتركز  العراق،  محافظات  في  لفروعها  او  لها 
ومباشرة وظائفها القضائية في العاصمة بغداد فقط، وترتيبها 

ضمن الهيكل االداري للهيئة االدارية العامة للضرائب.

تمييز القرارات اإلدارية واالستئنافية لإلدارة التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية
الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي



قانون دولي 
العدد )133 ( االربعاء  23 / 12 / 2020

الدويل يعنى بحماية حقوق  القانون  فرٌع من  الالجئني هو  قانون 
الإن�سان والقانون  الدويل حلقوق  بالقانون  يتعَلّق  الالجئني، وهو 
التوايل  يتناولن على  الإن�ساين، رغم اختالفه عنهما، حيث  الدويل 

حقوق الإن�سان ب�سكل عام واإدارة احلرب ب�سكل خا�ص.
قانون الالجئني احلديث 

موطنهم  يف  تعر�سوا  الذين  الأ�سخا�ص  هم  الالجئون 
الفرتة  يف  فيه  يعي�سون  كانوا  الذي  البلد  اأو  الأ�سلي 
ال�سديد  اخلوف  من  عانوا  اأو  جدية  خماطر  اإىل  ال�سابقة 
اأو  اجلن�سية  اأو  الدين  اأو  العرق  ب�سبب  معينة،  لأ�سباب 

النتماء اإىل فئة اجتماعية معينة اأو الراأي ال�سيا�سي.

وال�سالمة  احلياة  على  اخلطر  اجلدية  املخاطر  هذه  من  وتعد 
البدنية اأو احلرية، وكذلك التدابري التي تت�سبب يف �سغوط نف�سية 
ل تطاق. والن�ساء الهاربات من الأ�سباب التي توؤخذ بعني العتبار.

ومبوجب القانون الدويل، فالالجئون هم الأفراد الذين:
اإقامته  حمل  اأو  جن�سيتها  يحملون  التي  بلدهم  خارج 
التعر�ص  من  يربره  ما  له  تخوف  لديهم  او  املعتاد، 
اأو  جن�سيتهم  اأو  دينهم  اأو  عرقهم  ب�سبب  لال�سطهاد 
انتمائهم اإىل فئة اجتماعية معينة اأو اآرائهم ال�سيا�سية، او 
غري قادرين على اأو لي�ص لديهم الراغبة يف ال�ستفادة من 
حماية ذلك البلد اأو العودة اإىل هناك خوفا من ال�سطهاد.

الالجئون في القانون الدولي

1- يحمي الأ�سخا�ص الذين ل ي�ساركون يف القتال، مثل املدنيني اأو الطواقم 
الطبية اأو العاملني يف جمال الإغاثة.

اجلنود  مثل  القتال،  على  قادرين  يعودوا  مل  الذين  الأ�سخا�ص  يحمي   -2
اجلرحى اأو الأ�سرى.

3- يحظر ا�ستهداف املدنيني، وُيعد ا�ستهدافهم جرمية حرب.
4- يعرتف بحق املدنيني يف احلماية من اأخطار احلرب، ف�ساًل عن العرتاف 
بحقهم يف احل�سول على امل�ساعدة التي يحتاجون اإليها.. ويجب توخي جميع 
تدمري  اأو  مبنازلهم  اأو  بهم  ال�سرر  اإحلاق  لتفادي  املمكنة  احليطة  اأ�سباب 

واإتالف �سبل بقائهم، مثل م�سادر املياه واملحا�سيل واملا�سية …
5- يق�سي باأن للمر�سى واجلرحى احلق يف احل�سول على الرعاية، بغ�ص 

النظر عن اجلهة التي يقفون يف �سفها.
الطبية  واملركبات  الطبي  املجال  يف  العاملني  مهاجمة  عدم  على  ين�ص   -6

وامل�ست�سفيات املخ�س�سة للعمل الإن�ساين.
7- يحظر تعذيب ال�سجناء ومعاملتهم معاملة مهينة.

عن  ف�سال  واملياه،  الغذاء  على  املحتجزين  ح�سول  وجوب  على  ين�ص   -8
ال�سماح لهم بالتوا�سل مع اأحبائهم.

9- يحّد من نطاق الأ�سلحة والتكتيكات التي ميكن ا�ستخدامها يف احلروب، 
بغر�ص تفادي كل معاناة ل مربر لها.

اأ�سكال  اأو  الغت�ساب  �سريحة  ب�سورة  يحظر   -10
العنف اجلن�سي الأخرى اأثناء النزاعات امل�سلحة.

عشر نقاط تحظى باهتمام القانون الدولي
اإميان احلياري

بقانون  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  يعرف   
اخلا�سة  الدولية  ال�سرعية  وهو  الإن�سان،  حقوق 
الإعالن  من  كل  حتته  وُيدرج  الإن�سان،  بحقوق 
اخلا�ص  الدويل  والعهد  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 
الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق 
والجتماعية،  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص 
من  بد  ول  امللحقني،  الربوتوكولني  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سرعة  بني  �سائعت  خطاأ  هناك  اأّن  اإىل  التنويه 
الدولية حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين 

املتاألف من اتفاقيات جنيف الأربع. 
الإن�سان  وحقوق  الإن�ساين  الدويل  القانون  يحظى 
الأهمية �سرورة  باأهمية كبرية، وتنبثق عن هذه 
القانون  يفر�ص  اإذ  لتطبيقه،  الدول  على  ُمّلحة 
التدابري  من  �سل�سلة  اتخاذ  الدول  على  الإن�ساين 
الإن�سان  حقوق  على  للحفاظ  والقانونية  العملية 
وتعميم  جزائية،  ت�سريعات  و�سع  خالل  من 

القانون الدويل الإن�ساين.
القانون الدويل

اأنها  على  الإن�سان  حقوق  الدويل  القانون  ُيعّرف   
عند  املتاأ�سلة  الأ�سا�سية  احلريات  من  جمموعة 
انتهاكها،  اأو  فيها  الت�سرف  ومُينع  الب�سرية، 
العدل  ظل  يف  اجلميع  على  تطبيقها  �سرورة  مع 
مت�ساوياً  ُحرًا  يولد  اإن�سان  كل  اأن  اأي  وامل�ساواة، 

مع غريه من الأفراد من حيث الكرامة واحلقوق. 
وثيقة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 

حلقوق  العاملي  الإعالن  وثيقة  يف  اأي�ساً  ُعرف 
حلقوق  الدويل  القانون  عن  املنبثقة  الإن�سان 
الفروع  عن  متفّرع  خا�ص  فرع  باأنه  الإن�سان 
ويدر�سها  الإن�سانية  بالعالقات  يهتم  الجتماعية، 
احلقوق  ور�سد  الإن�سان،  كرامة  على  بالعتماد 

والرخ�ص املهمة لتطّور ال�سخ�سية الإن�سانية. 
الإن�سان  حلقوق  تعريفها  املتحدة  الأمم  وقّدمت 
العاملية  القانونية  ال�سمانات  من  جمموعة  باأنه 
اأي  من  واجلماعات  الأفراد  بحماية  املخت�سة 

احلريات  على  تتعدى  قد  حكومية  انتهاكات 
وي�ستوجب  الإن�سانية،  والكرامة  الأ�سا�سية 
اإلزامات  فر�ص  �سرورة  الإن�سان  حقوق  قانون 
من  ومنعها  الأمور،  بع�ص  يف  احلكومات  على 
وياأتي  اأخرى،  ناحية  من  الأمور  بع�ص  ممار�سة 
ذلك بحكم اأن احلقوق الإن�سانية هي حقوق اأ�سيلة 

و�سرورية حلياة الإن�سان. 
على  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  القوانني  حتر�ص 
و�سونها،  الإن�سان  حقوق  على  احلفاظ  �سرورة 
يف  عجز  من  تعاين  التي  الدول  بع�ص  هناك  اأن  اإل 
املعايري  وجاءت  الإن�سان،  حقوق  بع�ص  اإقرار 
العاملية لإقرار ما تعجز عنه احلكومات، وبدورها، 
فقد عمدت الأمم املتحدة على احلفاظ على الأمن 
من  عدد  ت�سريع  خالل  من  الدولينّي  وال�سالم 
القوانني الدولية التي ت�سمن �سون حقوق الإن�سان 

وتقّرها، وخا�سة يف تلك املن�سمة للمنظمة. 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

وثيقة  هي  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن   
متعلقة  مادة  ثالثني  من  تتاألف  دولية  حقوقية 
بحقوق الإن�سان، اأطلقتها الأمم املتحدة يف العا�سر 
باري�ص، ومتثل  �سنة 1948م يف  دي�سمرب  �سهر  من 
الإن�سان  حلقوق  الأممي  الراأي  الوثيقة  هذه 

املحمية يف خمتلف بقاع الأر�ص. 
نالت وثيقة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مكانة 
مرموقة يف القانون الدويل، اإىل جانب وثيقتي العهد 
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية منذ 
باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  1966م،  عام 
�سنة  من  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 
الثالث  الوثائق  هذه  وتت�سارك  1966م، 
لتكّون معاً ما يعرف بالئحة احلقوق الدولية.

حقوق اإلنسان في القانون الدولي 

هي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية 
لالأمم  تابعة  الإن�سان  حلقوق  دولية  معاهدة 
وكرامة  حقوق  حماية  اإىل  تهدف  املتحدة 
يف  الأطراف  يلزم  الإعاقة..  ذوي  الأ�سخا�ص 
التفاقية تعزيز وحماية و�سمان التمتع الكامل 
الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص  الإن�سان  بحقوق 
مبوجب  الكاملة  بامل�ساواة  متتعهم  و�سمان 
باعتبارها  التفاقية  هذه  اأ�سهمت  القانون.. 
حافزا رئي�سيا يف احلركة العاملية من م�ساهدة 
لل�سدقة  كموا�سيع  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 
نحو  الجتماعية  واحلماية  الطبي  والعالج 
وعلى  الع�سوية  كاملي  كاأع�ساء  اإليهم  النظر 
قدم امل�ساواة يف املجتمع مع حقوق الإن�سان.. 
الوحيدة  املتحدة  لالمم  اأداة  اأي�سا  هو  بل 
امل�ستدامة  التنمية  البعد  ذات  الإن�سان  حقوق 
من  الأوىل  املعاهدة  اتفاقية  كانت  ال�سريحة.. 

الألفية الثالثة حلقوق الإن�سان.
لالأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  الن�ص  اعتمد 
باب  وفتح   2006 دي�سمرب   13 يف  املتحدة 
بعد   ..2007 مار�ص   30 يف  عليها  التوقيع 
الت�سديق عليها من قبل 20 دولة فقد دخلت حيز 
مار�ص  من  وابتداًء   ..2008 مايو   3 يف  التنفيذ 
2015 �سدق 153 طرفا ووقع 159 طرفا على 
)الذي  الأوروبي  الحتاد  ذلك  يف  مبا  املعاهدة 
من  للحد   2010 دي�سمرب   23 يف  عليها  �سادق 
م�سوؤوليات الدول الأع�ساء يف النقل اإىل الحتاد 
الأوروبي(.. ويف دي�سمرب 2012 �سوت جمل�ص 
ويتم  عليها..  للت�سديق  الأمريكي  ال�سيوخ 
ر�سد التفاقية من قبل اللجنة املعنية بحقوق 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
وذلك  املدين  القانون  تقاليد  تتبع  التفاقية 
»جميع  اأن  مببداأ  ت�ست�سهد  التي  الديباجة  يف 
للتجزئة  قابلة  وغري  عاملية  الإن�سان  حقوق 
ومرتابطة ومت�سابكة« من اإعالن فيينا وبرنامج 

العديد من  تليها 50 مقالة.. على عك�ص  العمل 
يتم  ل  املتحدة  الأمم  والتفاقيات  املواثيق 

تق�سيمها اإىل اأجزاء ر�سميا.
تعرف املادة 1 الغر�ص من التفاقية

»لتعزيز وحماية و�سمان التمتع الكامل وعلى 
قدم امل�ساواة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات 
ذوي  الأ�سخا�ص  جميع  قبل  من  الأ�سا�سية 

الإعاقة وتعزيز احرتام كرامتهم املتاأ�سلة.«
اأما املادتان 2 و3 فتوفران التعاريف واملبادئ 
والرتتيبات  الت�سالت  ذلك  يف  مبا  العامة 

التي�سريية املعقولة والت�سميم العام.
ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  حتدد   32-4 واملواد 
جتاههم..  الأطراف  الدول  والتزامات  الإعاقة 
يف  عليها  التاأكيد  مت  احلقوق  هذه  من  كثري 
العهد  مثل  الأخرى  املتحدة  الأمم  اتفاقيات 
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد 
والجتماعية واتفاقية مناه�سة التعذيب ولكن 
ميكن  اأنها  من  والتاأكد  حمددة  التزامات  مع 
ذوي  الأ�سخا�ص  قبل  من  بالكامل  تتحقق  اأن 

الإعاقة.
ت�سمل احلقوق املحددة يف هذه التفاقية احلق 
املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  الو�سول  يف 
واحلق يف العي�ص امل�ستقل والإدماج يف املجتمع 
)املادة  ال�سخ�سي  والتنقل   )19 )املادة 
 )26 )املادة  التاأهيل  واإعادة  والتاأهيل   )20
والعامة  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  واإىل 
والريا�سة  الرتفيه  واأن�سطة  الثقافية  واحلياة 

)املادتان 29 و30(.
التفاقية  اأطراف  ذلك يجب على  اإىل  بالإ�سافة 
ذوي  لالأ�سخا�ص  الإن�سان  بحقوق  الوعي  رفع 
الإعاقة )املادة 8( و�سمان الو�سول اإىل الطرق 

واملباين واملعلومات )املادة 9(.
التقارير ور�سد  واملواد 33-39 حتكم حالت 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  قبل  من  التفاقية 
املعنية بحقوق  )املادة 33( واللجنة  الإن�سان 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة )املادة 34(.
الت�سديق ودخول حيز  واملواد 40-50 حتكم 
 49 املادة  تتطلب  التفاقية..  وتعديل  النفاذ 
اأ�سكال  يف  متوفرة  تكون  التفاقية  اأن  اأي�سا 

ي�سهل الطالع عليها.
مبادئ التفاقية التوجيهية

تكمن  توجيهية  مبادئ  ثمانية  هناك 
وراء التفاقية:

الأ�سخا�ص  كرامة  احرتام   -
يف  مبا  الذاتي  وا�ستقاللهم  املتاأ�سلة 
باأنف�سهم  خياراتهم  تقرير  حرية  ذلك 

وا�ستقالليتهم.
- عدم التمييز.

- امل�ساركة الكاملة والفعالة والندماج 
يف املجتمع.

الأ�سخا�ص  وقبول  الفوارق  احرتام   -
ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�سري 

والطبيعة الب�سرية.
- تكافوؤ الفر�ص.

- اإمكانية الو�سول.
- امل�ساواة بني الرجل واملراأة.

لالأطفال  املتطورة  القدرات  احرتام   -
الأطفال  حق  واحرتام  الإعاقة  ذوي 

ذوي الإعاقة يف احلفاظ على هويتهم.
تعريف الإعاقة

الجتماعي  النموذج  تتبنى  التفاقية 
لالإعاقة وحتدد الإعاقة باعتبارها:

اأو  بدنية  اإعاقات  لديهم  الذين  »اأولئك 
الأجل  طويلة  ح�سية  اأو  ذهنية  اأو  عقلية 
التي لدى التعامل مع خمتلف احلواجز قد 
يف  وفعالة  كاملة  ب�سورة  امل�ساركة  تعوق 

املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين.«

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اأُعطيت الأمم املتحدة عند اإن�سائها - بعد الدمار 
الذي خلفته احلرب العاملية الثانية - ما اعتربه 
ال�سلم  �سون  هدافها:  اأهم  وقته  يف  موؤ�س�سوها 
الأمم  اأن�سطة  يف  ويدخل  الدوليني..  والأمن 
منع  الدوليني:  والأمن  ال�سلم  �سون  يف  املتحدة 
وبناء  ال�سالم  وحفظ  ال�سالم  و�سنع  النزاعات 
ال�سالم.. وتتداخل هذه الأن�سطة ورمبا نفذت يف 
وقت واحد ليكون لها بالغ الأثر.. وجمل�ص الأمن 
هو جهاز الأمم املتحدة ذي امل�سوؤولية الأ�سا�سية 
عن ال�سلم والأمن الدوليني.. وت�سطلع اجلمعية 
مهمة  تكميلية  باأدوار  العام  والأمني  العامة 
الأمم  مكاتب  مع  جنب  اإىل  جنبا  وحمورية 

املتحدة وهيئاتها الأخرى.
جمل�ص الأمن

جمل�ص الأمن هو من يقرر وجود تهديد لل�سلم اأو 
حدوث عمل من اأعمال العدوان.. ويدعو اأطراف 
اأنه  كما  ال�سلمية،  بالو�سائل  حلها  اإىل  النزاعات 
بع�ص  يف  �سروطها.  اأو  الت�سوية  بطرق  يو�سي 
الف�سل  حتت   - الأمن  ملجل�ص  ميكن  احلالت، 
اإجراءات  اإىل  اللجوء   - امليثاق  من  ال�سابع 
الدوليني  والأمن  ال�سلم  احلفاظ  تدابري  لفر�ص 
ابتداء  التدابري  تلك  وتتنوع  ا�ستعادتهما..  اأو 
بالعمل  وانتهاء  اقت�سادية  عقوبات  فر�ص  من 
اإىل  كذلك  املجل�ص  وعمد  الدويل..  الع�سكري 
بعثات  ف�سال عن  ال�سالم  تاأ�سي�ص عمليات حفظ 

�سيا�سية خا�سة.
اجلمعية العامة

الأع�ساء  للدول  حمفال  العامة  اجلمعية  توفر 
الأع�ساء،  الدول  بقية  اأمام  اآرائها  عن  للتعبري 
الق�سايا  ب�ساأن  الآراء  يف  توافق  ولإيجاد 
بغر�ص  دوريا  اجتماعا  ولالجتماع  ال�سعبة، 
العامة  اجلمعية  وتنظر  الدبلوما�سي.  التبادل 
يف ق�سايا ال�سالم والأمن من خالل جلنتها الأوىل 
الرابعة  واللجنة  الدويل(  والأمن  ال�سالح  )نزع 
واإنهاء  اخلا�سة  ال�سيا�سية  امل�سائل  )جلنة 

تقدمي  �سالحية  العامة  وللجمعية  ال�ستعمار(. 
للجمعية  اأن  كما  قرارات.  هيئة  يف  تو�سيات 
العامة كذلك اعتمادا مقررات عن الق�سايا املهمة 
ع�سوية  واعتماد  والأمن  ال�سلم  ق�سايا  مثل   -
مما   - امليزانية  وق�سايا  املنظمة  يف  جديدة 
الأخرى  الق�سايا  اأما  الثلثني،  موافقة  يتطلب 

فيتطلب فيها موافقة الأغلبية الب�سيطة.
والأمن  ال�سلم  املتحدة  الأمم  ت�سون  كيف   

الدوليني؟
اأكرث الو�سائل  منع النزاعات هو يف املقام الأول 
فعالية يف احلد من املعاناة الإن�سانية يف النزاعات 
وما يرتتب عليها من كلفة اقت�سادية هائلة ف�سال 
عن عواقبها..  وت�سطلع الأمم املتحدة بدور مهم 
يف منع ال�سراع با�ستخدام الدبلوما�سية ومكاتب 
امل�ساعي احلميدة والو�ساطة. وُيعد املبعوثون 
من  امليدان  يف  ال�سيا�سية  والبعثات  اخلا�سون 
الو�سائل التي ت�ستخدمها املنظمة يف ن�سر ال�سالم.

حفظ ال�سالم
الأدوات  اأكفاأ  اأنها   ال�سالم  حفظ  عمليات  اأثبتت 
املتاحة لالأمم املتحدة مل�ساعدة البلدان امل�سيفة 
اإىل  ال�سراع  من  ال�سعب  الطريق  �سق  على 
ال�سالم.. وعمليات حفظ ال�سالم املتعددة الأبعاد 
والأمن  ال�سالم  �سون  فقط  منها  ُيطلب  ل  اليوم 
حماية  و   ال�سيا�سية  العملية  ت�سهيل  اأي�سا  بل 
املحاربني  �سالح  نزع  يف   وامل�ساعدة  املدنيني  
وتقدمي  دجمهم،   واإعادة  وت�سريحهم  ال�سابقني 
تعزيز  و  وحماية  النتخابات،  لتنظيم  الدعم 
حقوق الإن�سان، وامل�ساعدة يف ا�ستعادة �سيادة 
من  ال�سالم  حفظ  عمليات  تفوي�ص  يتم  القانون. 
وت�ساهم  املتحدة..  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص 
وال�سرطة؛  القوات  باأفراد  الأع�ساء  الدول 
من  وبدعم  ال�سالم  عمليات  اإدارة  وتديرها 
املتحدة يف  الأمم  مقر  الت�سغيلي يف  الدعم  اإدارة 
من  جارية  عملية   14 حاليا  وتوجد  نيويورك.. 
املتحدة  الأمم  ون�سرت  ال�سالم.   حفظ  عمليات 

ما   1948 عام  يف  املتحدة  الأمم  اأن�سئت  اأن  منذ 
جمموعه 71 عملية �سالم.

بناء ال�سالم
اإىل  املتحدة  الأمم  يف  ال�سالم  بناء  اأن�سطة  تهدف 
م�ساعدة البلدان اخلارجة من ال�سراع وخف�ص 
اإليه من جديد عن طريق و�سع  احتمال عودتها 
وتتكون  الدوليني.  والتنمية  لل�سلم  متينة  اأ�س�ص 
جلنة  من  املتحدة  الأمم  يف  ال�سالم  بناء  هيكلية 
بناء ال�سالم و�سندوق بناء ال�سالم ومكتب دعم 
ال�سالم  بناء  دعم  مكتب  وي�ساعد  ال�سالم..  بناء 
جلنة حفظ ال�سالم ويقدم لها الدعم يف ما يت�سل 
بامل�سورة ال�ساملة والإر�سادات املتعلقة بو�سع 
�سندوق  يدير  املكتب  اأن  عن  ف�سال  ال�سيا�سات، 
مبا  العام  لالأمني  خدماته  ويقدم  ال�سالم  بناء 
يتعلق بتن�سيق اجلهود التي تبذلها وكالت الأمم 

املتحدة يف م�سمار بناء ال�سالم.
مكافحة الإرهاب

تن�سيق  متزايدا  طلبا  املتحدة  الأمم  اإىل  يطلب 
اجلهود العاملية املعنية مبكافحة الإرهاب.. وقد 
و�سع 18 �سكا عاملية ملكافحة الإرهاب العاملي 
يف اإطار عمل منظومة الأمم املتحدة يف ما يت�سل 
اأيلول/�سبتمرب  ويف  حمددة.  اإرهابية  باأن�سطة 
2006، اعتمدت الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة 
وكان  الإرهاب،  ملكافحة  العاملية  ال�سرتاتيجية 
على  الأع�ساء  الدول  فيها  تتفق  مرة  اأول  ذلك 
خطة �ساملة عامة واإطار عمل عملياتي ملكافحة 

الإرهاب.
نزع ال�سالح

الهيئات  من  وغريها  العامة  اجلمعية  تعمل 
التابعة لالأمم املتحدة، بدعم من مكتب �سوؤون 
والأمن  ال�سلم  تثبيت  على  ال�سالح،  نزع 
الدوليني عن طريق جهود نزع ال�سالح وو�سع 
والكيميائية  النووية  الأ�سلحة  لنت�سار  حد 
الدمار  اأ�سلحة  من  وغريها  والبيولوجية 

ال�سامل، ف�سال عن الأ�سلحة التقليدية.

أهم أهداف األمم المتحدة .. صون السلم 
واألمن الدوليين
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تطبيق  �أن  عن  م�ؤخر�،  تقنية،  ت�سريبات  ك�سفت 
حتديث  ين�ي  )و�ت�ساآب(  �لف�ري  �لرت��سل 
�سروط �ال�ستخد�م يف �سنة 2021، و�سط ت�قعات 

باأن تدخل حيز �لتنفيذ يف فرب�ير �ملقبل.
وبح�سب م�قع "Wabetainfo"، فاإن �س�ر� 
قبل  من  ت�سريبها  جرى  �جلديدة  �ل�سروط  لهذه 
�أوىل،  يعمل�ن على جتريبها، يف مرحلة  م�ظفني 

وفق )�سكاي ني�ز(.
على  )و�ت�ساآب(  م�ستخدم  ي��فق  مل  حال  ويف 
قادر�  يظل  لن  فاإنه  �ملرتقبة،  �جلديدة  �ل�سروط 

على ��ستخد�م �لتطبيق.
على  �مل��فقة  مبجرد  �أنه  �مل�سادر  و�أو�سحت 

�خل�س�ع  �سيعني  �جلديدة،  �ال�ستخد�م  �سروط 
لل�سيا�سة �ملحدثة، بدء� من 8 فرب�ير �ملقبل.

ب�ساأن  للت��سيح  )و�ت�ساآب(  تطبيق  يبادر  ومل 
�إجبارية  �ستك�ن  �أنها  �أكد  لكنه  �لتغيري�ت،  هذه 

للجميع.
و�أو�سح متحدث با�سم �ل�سركة �أن هذه �لتغيري�ت 
�ستتعلق بالطريقة �لتي تعمل بها �ل�سركات على 
من�سة �لرت��سل، �أو كيف تتفاعل مع �مل�ستخدمني.
وياأتي �حلديث عن هذه �لتغيري�ت، بينما و�جه 
تطبيق )و�ت�ساآب( �نتقاد�ت كثرية ب�ساأن طريقة 
عمله منذ ��سرتته �سركة )في�سب�ك( �لعمالقة يف 

�سنة 2014 مببلغ يناهز 19 مليار دوالر.

شركة )واتسآب( تعلن شروطها 
الجديدة ومن يرفض يودع التطبيق

قالت �ملخت�سة يف �س�ؤون �لتغذية، �إينا زيكينا، 
يف مقابلة �سحفية: »�إن �لث�م على �لرغم من 
غذ�ئية  مادة  يعد  �لعديدة،  �ل�سحية  ف��ئده 

�سديدة �ل�سر��سة بالن�سبة لالإن�سان«.
�لذين  لالأ�سخا�ص  يج�ز  ال  »�إنه  و�أ�سافت 

و�لتهاب  �ملعدة  قرحة  تفاقم  من  يعان�ن 
�ملر�رة،  يف  �حل�سى  ووج�د  �لبنكريا�ص 
الأنه  وذلك  �لث�م،  من  كبرية  كميات  تناول 
يحفز �إفر�ز �لع�سارة �ملعدية و�ل�سفر�ء، مما 

قد ي�ؤدي �إىل تفاقم �أعر��ص هذه �الأمر��ص«

من جانبها، قامت �خت�سا�سية �لغدد �ل�سماء، 
وتناول  طهي  طرق  بتقييم  غ�بكينا،  يلينا 
�لبطاط�ص. ووفقا لها، ال يج�ز تناول �لبطاطا 
من  �لكثري  �لق�س�ر  يف  ترت�كم  الأنه  بالق�سر، 

�مل��د �ل�سارة من �لرتبة و�له��ء.

�أو  �ملق�سرة  �لبطاط�ص  طهي  ويف�سل 
هذه  يف  الأنه  �لبخار،  على  حت�سريها 
من  كمية  �أكرب  فيها  �ستبقى  �حلالة 
�لعنا�سر�ملفيدة، وخا�سة �لب�تا�سي�م 

و�ل�س�دي�م وفيتامني ب 6.

خبيرة تغذية: هناك فئة من الناس يجب أن تبتعد 
عن تناول الثوم والبطاطس

�ملتحدة  �ململكة  من  باحث�ن  ك�سف 
�لبالغني  �أن  عن  �ملتحدة  و�ل�اليات 
�ملهام  يف  �أف�سل  �أد�ًء  �أظهرو�  �الأ�سحاء 
تناول م�سروب  بعد  �ل�سعبة،  �الإد�رية 

»كاكاو«.
�لكاك�  �سرب  �أن  �إىل  �أ�سارت  �لدر��سة 
�لذهنية،  �حلركة  خفة  يزيد  �أن  ميكن 
)�لفالفان�ل(،  مركبات  وج�د  بف�سل 
حب�ب  يف  وفرية  كيميائية  م��د  وهي 

�لكاكاو
ويعد �لفالفان�ل من م�ساد�ت �الأك�سدة، 
و�لت�ت  �ل�ساي  يف  بكرثة  ت�جد  �لتي 
و�لف�ل  و�لكرز  و�لكمرثى  و�لتفاح 
�سجرة  بذور  يف  وكذلك  �ل�س�د�ين، 

�لكاكاو، �أو حب�ب �لكاكاو.
باآثاره  بالفعل  معروف  و�لفالفان�ل 
و�الأوعية  �لقلب  �سحة  على  �ملفيدة 
�جلديدة  �لدر��سة  هذه  لكن  �لدم�ية، 
هي �الأوىل �لتي تكت�سف �لتاأثري �الإيجابي 
للفالفان�ل على وظيفة �الأوعية �لدم�ية 
يف �لدماغ و�الأد�ء �ملعريف لدى �لبالغني 

�الأ�سحاء، ح�سبما زعم �لباحث�ن.
كاتارينا  �لدر��سة،  م�ؤلفة  وقالت 

يف  برمنغهام  جامعة  من  رينديرو، 
عبارة  »�لفالفان�ل  �ملتحدة:  �ململكة 
�لعديد  يف  ت�جد  �سغرية  جزيئات  عن 
و�لكاكاو  و�خل�سرو�ت،  �لف��كه  من 

�أي�سا«.
�لف��كه  تعطي  »�إنها  و�أ�سافت 
ومن  �لز�هية،  �أل��نها  و�خل�سرو�ت 
�الأوعية  وظيفة  تفيد  �أنها  �ملعروف 
كانت  �إذ�  ما  معرفة  و�أردنا  �لدم�ية... 
�الأوعية  �أي�سا  تفيد  �لفالفان�ل  مركبات 
لها  كان  �إذ�  وما  �لدماغ،  يف  �لدم�ية 
تاأثري �إيجابي على �ل�ظيفة �الإدر�كية«.

قبل  �مل�ساركني  �لفريق  و�خترب 
ويف  �لكاكاو  لفالفان�ل  تناولهم 
فيها  تناول  �الأوىل  جتربتني منف�سلتني، 
بالفالفان�ل  �لغني  �لكاكاو  �الأ�سخا�ص 
�لكاكاو  خاللها  تناول��  و�الأخرى 
من  جد�  منخف�سة  مب�ست�يات  �ملعالج 

�لفالفان�ل.
�مل�ساركني  معظم  �أن  �لباحث�ن  ووجد 
و�أ�سرع  �أق�ى  ��ستجابة  لديهم  كانت 
�لتعر�ص  بعد  �لدماغ  يف  لالأك�سجني 
لفالفان�ل �لكاكاو مقارنة مع من تناول�� 

�لكاكاو �لذي يفتقر �إىل �لفالفان�ل.
م�ست�يات  »كانت  رينديرو:  وقالت 
�الأك�سجني �لق�س�ى �أعلى بثالث مر�ت 
مقابل  بالفالفان�ل  �لغني  �لكاكاو  يف 
وكانت  �لفالفان�ل،  منخف�ص  �لكاكاو 
��ستجابة �الأك�سجني �أ�سرع بنح� دقيقة 

و�حدة«.
كان  �لكاكاو،  فالفان�ل  تناول  وبعد 
�الختبار�ت  يف  �أف�سل  �مل�ساركني  �أد�ء 
وحل  �سع�بة،  �الأكرث  �ملعرفية 
 11 بن�سبة  �سحيح  ب�سكل  �مل�سكالت 
�أو  �الأ�سا�ص  يف  فعل�ه  مما  �أ�سرع  باملئة 

�لفالفان�ل  مع  �لكاكاو  تناول��  عندما 
�ملنخف�ص.

�إىل  �لنتائج  ت�سري  عام،  وب�سكل 
�الأوعية  ن�ساط  يف  �لتح�سينات  �أن 
للفالفان�ل  �لتعر�ص  بعد  �لدم�ية 
مرتبطة بتح�سني �ل�ظيفة �الإدر�كية.

باحثون: »مشروب شهير« يرفع مستوى الذكاء

�لنا�ص، ب�سكل ال ي�سدق، حيث  �أ�سبحت �له��تف �لذكية مالزمة حلياة 
لهم خطرً� كبريً�  ي�سبب  ما  �الإ�ستغناء عنها، وذلك  �مل�ستحيل  �أ�سبح من 
هذه  �أن  �لـ)ك�رونا(  زمن  يف  �ملعروف  من  بات  حيث  �سحتهم،  على 

�له��تف تعمل على نقل �جلر�ثيم و�لبكترييا.
م�سادً�  ذكي  هاتف  �بتكار  ب�سدد  �أنها  نا�سئة  بريطانية  �سركة  و�أكدت 

جلميع �أن��ع �جلر�ثيم. 
�ملقاومة  �الأجهزة  �أف�سل  �أحد  �ملعدل   »42 �إ�ص-  »كات  هاتف  و�سيك�ن 

للميكروبات، على وفق م�قع »�أوديتي �سنرت�ل«.
مدينة  ومقرها   Bullitt �سركة  ط�رته  �لذي  �لهاتف،  �أن  �إىل  ي�سار 
ردينغ، ه� �أول هاتف م�ساد للبكترييا يف �لعامل ي�ستخدم �أي�نات �لف�سة 
�الأمر��ص  م�سببات  �نت�سار  ل�قف  �لت�سنيع  عملية  �أثناء  غالفه  م��د  يف 

.Biomaster وتكاثرها، يف تقنية ت�سمى
وبح�سب معيار IP68 �لذي ي�سنف مقد�ر مقاومة �الأجهزة �الإلكرتونية 
للغبار و�جلر�ثيم، فاإن �لهاتف �جلديد، �لذي �سيطرح يف �الأ�س��ق مطلع 
�أعلى  على  ح�سل  معق�ل،  ب�سعر  �سر�وؤه  باالإمكان  و�سيك�ن   2021 عام 

درجة يف هذ� �ملجال.
�لفريو�سات ب�سكل  �أو  �لبكترييا  �لتقنية ال تقتل  �أن هذه  �لرغم من  وعلى 
�لبكترييا �مل�ج�دة على  تقلل  �أن  �إنها ميكن  �ل�سركة تق�ل  �أن  �إال  فعال، 
 24 خالل  و%99.9  دقيقة   15 غ�س�ن  يف   %80 بن�سبة  �ملحم�ل  �جلهاز 

�ساعة.
باملاء  منتظم  ب�سكل  �جلديد  هاتفها  غ�سل  �سرورة  �ل�سركة  وت�ؤكد 

و�ل�ساب�ن و�ملطهر�ت، وم��د �لتبيي�ص �أي�سا للتاأكد من بقائه نظيفاً.

شركة بريطانية تستعد لصنع هاتف 
ذكي مضاد للجراثيم

�أ�سبحت �أجهزة �لتلفاز �لذكية جزء� ال غنى عنه يف حياتنا 
�لع�سرية، غري �أن هذه �الأجهزة من خالل �ت�سالها �لد�ئم 
باالإنرتنت وعرب تطبيقات خمتلفة ميكن �أن ت�سكل من�سات 
حتليل وتقييم ل�سل�ك �ال�ستخد�م لالإعالنات �مل�جهة، بل 
وما  بها  �مل�ج�دة  �لغرف  على  بالتج�س�ص  �أكرث  ه�  وما 

يد�ر فيها عرب كامري�تها �ملدجمة وتقنياتها �ل�س�تية.
�مل�ساعد  على  تعتمد  �لتلفاز  �أجهزة  من  �لعديد  وتعد 
�أو  بها  �ملدمج  �أمازون  �أو  �آبل  �أو  غ�غل  من  �ل�س�تي 
�لتحكم  �إمكانية  �ل�س�تي  �مل�ساعد  �ملت��فقة معه، ويتيح 
�الأخرى عن  �لذكية  �ملنزلية  �لتلفاز و�الأجهزة  �أجهزة  يف 

طريق �ل�س�ت.
�لتلفاز  �أجهزة  فاإن  باالإنرتنت،  �مل�ستمر  الت�سالها  ونظر� 

�لذكية قادرة على جمع بيانات �ال�ستخد�م ونقلها، وحتى 
��ستخد�مها لالإعالنات �مل�جهة.

وتقييم  ت�سجيل  ميكن  �أنه  �إىل  حديثة  در��سات  و�أ�سارت 
يف  �سل�كه  وكذلك  للم�ستخدم،  �لعام  �ال�ستخد�م  �سل�ك 
�لت�سفح و�لنقر �أو حتى �لبيانات �حلي�ية مثل �ل�س�ت، 
على  ت�سغيله  يتم  �لذي  �لفردي  �ملحت�ى  �إىل  باالإ�سافة 

�لتلفاز.
�أندريا�ص  �الأملاين،  �لتقني  �خلبري  �أو�سح  جانبه،  ومن 
 ،)IP( بي  �آي  وعن��ن  �مل�قع  نقل  ميكن  �أنه  فل�مر: 
 )Netflix( نتفليك�ص  �إىل  ت�جيهه  �إعادة  يتم  و�لذي 
وم�فري �إعالنات �جلهات �خلارجية، على �سبيل �ملثال، 
مزود  مع  ح�ساب  للم�ستخدم  كان  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�ص 

�لبث �أم ال.
وميكن ت�سجيل ن�ع �جلهاز و�مل�قع، باالإ�سافة �إىل �لرقم 
 ،)WLAN( لت�سل�سلي للتلفاز و��سم �سبكة �لال�سلكية�
تعريف  ملف  الإن�ساء  ��ستخد�مها  نظريا  ميكن  و�لتي 

للم�ستخدم.
تعتمد  �ملجمعة  �لبيانات  كمية  �أن  �إىل  �خلرب�ء  وي�سري 
�أجهزة  �ل�سركة �مل�سنعة، وكقاعدة عامة، جتمع  على 
يف  �مل�ج�دة  تلك  من  �أكرث  بيانات  �الأرخ�ص  �لتلفاز 
ال  �أنه  يف  هنا  �مل�سكلة  وتكمن  �سعر�،  �الأعلى  �ل�سريحة 
جمعها،  يتم  �لتي  �لبيانات،  معرفة  للم�ستخدم  ميكن 
ف�سال عن �أن �ل�سركات �مل�سنعة ال تك�سف عن ذلك، مع 

ظه�ر �أوجه ق�س�ر خطرية يف �ل�سفافية عند �لفح�ص.

هل يمكن لتلفازك الذكي أن يقوم
 بالتجسس عليك ؟

هاين  �لعالجية،  �لتغذية  ��ست�ساري  �أكد 
يعالج  ال  �لطعام  تناول  �أن  �أب��لنجا، 
عقلي  مر�ص  هي  �ل�سمنة  و�أن  �الإكتئاب، 

ولي�ست مر�سا ع�س�ّيا نهائياً.
تلفزي�نية:  مقابلة  خالل  �لنجا،  �أب�  وقال 
�لنف�سي  �لطبيب  يعاجلها  كان  »�ل�سمنة  �إن 
قبل ظه�ر مد�ر�ص عل�م �لتغذية، الأنها تعد 
�ملرتبطة  �لتفكري  طريقة  يف  بخلل  �إ�سابة 

بالطعام«.
و�أو�سح »�أن ما يقال ب�ساأن قدرة �حلل�يات 
بحت  جتاري  كالم  ه�  �ملز�ج  حت�سني  على 
ولي�ص له �أي �أ�سا�ص من �ل�سحة بل بالعك�ص، 
عن  �ل�سعادة  هرم�نات  تزويد  وميكننا 
�أ�سياء ب�سيطة لي�ص لها عالقة  طريق تناول 
�سغرية  بطاط�ص  حبة  مثل  باحلل�يات، 
يف  �لق�سر  نزع  بدون  م�سل�قة  �حلجم 

�مل�ساء«، على وفق )�لي�م �ل�سابع(.
قال:  �ل�سحية،  �لغذ�ئية  �الأنظمة  وعن 
م�سبقاً  معد  بجدول  ي�سمى  ما  هناك  »لي�ص 
لفقد�ن  ي�ؤدي  �سحي  غذ�ئي  نظام  يت�سمن 
ت�سخي�ص  على  يعتمد  �الأمر  ولكن  �ل�زن، 
على  و�لعمل  �سمنة  مري�ص  كل  م�سكلة 

عالجها«.
و��ستكمل »�جل�سم منظ�مة كيميائية حتتاج 

مبا  حمددة،  م��عيد  ويف  بانتظام  للطاقة 
يعني �أنه ال يج�ز تناول �الأطعمة يف �أوقات 

ع�س��ئية �أو �لن�م يف �أوقات غري منا�سبة«.
و�أ�سار ��ست�ساري �لتغذية �لعالجية �إىل: �أن 
�لبع�ص،  يعتقد  كما  لي�ست  �لع�ساء  وجبة 
�أن تت�سمن كل  بل هي وجبة رئي�سية يجب 
ثمرة  على  تعتمد  وال  �لغذ�ئية،  �لعنا�سر 

و�حدة من �لفاكهة �أو ك�ب من �لزبادي.

استشاري تغذية: السمنة مرض عقلي وليس 
عضويا

غري  خاليا   ،2 �لن�ع  �ل�سكري،  مر�سى  لدى  ي�جد 
�لبنكريا�ص  �أن  حقيقة  وت�ؤدي  لالأن�س�لني،  ح�سا�سة 
غالبا ما يت�قف عن �إفر�ز كمية كافية من �الأن�س�لني �إىل 

�سع�بة �ل�سيطرة على م�ست�يات �ل�سكر يف �لدم.
�الأخ�سر  �ل�ساي  ��ستهالك  �أن  �لدر��سات  و�أو�سحت 
 ،A1Cو �جلل�ك�ز  م�ست�يات  بانخفا�ص  يرتبط 
�أثناء  �الأن�س�لني  م�ست�يات  �نخفا�ص  �إىل  باالإ�سافة 

�ل�سيام، و�لتي تعد مقيا�سا ل�سحة مر�سى �ل�سكري 
للب�ليفين�ل  لالأك�سدة  �مل�ساد  �لن�ساط  �أن  ح  و�قرترُ
و�ل�سكريات، هي �لف��ئد �لتي ت�ساعد يف �إد�رة جل�ك�ز 

�لدم.
م�ساد�ت  �إىل  نف�سها  �الأك�سدة  م�ساد�ت  ن�سب  وترُ
�ل�سرطان، وخف�ص �لك�لي�سرتول، وف��ئد �سغط �لدم 

وحتى تاأثري�ت زيادة �ل�سعر.
ويف در��سة ن�سرت يف �ملكتبة �ل�طنية �الأمريكية للطب، 
تاأثري  يف  �لتحقيق  جرى  لل�سحة،  �ل�طنية  �ملعاهد 
�ل�ساي �الأخ�سر على �لتحكم يف �جلل�ك�ز وح�سا�سية 

�الأن�س�لني.
و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن »نتائج �لدر��سات �لتي تبحث 

�جلل�ك�ز  يف  �لتحكم  على  �الأخ�سر  �ل�ساي  تاأثري  يف 
ومت  مت�سقة،  غري  �لب�سر  لدى  �الأن�س�لني  وح�سا�سية 
ت�سمني 17 جتربة ت�سم ما جمم�عه 1133 م�ساركا يف 
�لتحليل �لتل�ي �حلايل. وقلل ��ستهالك �ل�ساي �الأخ�سر 
و�لهيم�غل�بني  �جلل�ك�ز  تركيز�ت  من  كبري  ب�سكل 
 mmol/L  0.09- مبقد�ر   )A1c )Hb A1c

و-0.30%، على �لت��يل.«
�أن �ل�ساي �الأخ�سر له تاأثري�ت  �إىل  وخل�ست �لدر��سة 
�أي خف�ص تركيز �جلل�ك�ز و�لهيم�جل�بني  �إيجابية، 

.A1c
على  �الأخ�سر  �ل�ساي  �آثار  للت  حرُ �أخرى،  در��سة  ويف 

�ل�سمنة ومر�ص �ل�سكري �لن�ع 2.
�الأخ�سر  »�ل�ساي  �أن  �إىل  �لدر��سة  و�أ�سارت 
)Camellia sinensis( ه� �أحد �أكرث �مل�سروبات 
�الآ�سي�ية مبا يف  �لدول  �لعامل، وخا�سة يف  �سعبية يف 
معدل  الرتفاع  ونظر�  و�ليابان..  و�ل�سني  ك�ريا  ذلك 
ميكن  �ل�سكان،  ه�ؤالء  لدى  �الأخ�سر  �ل�ساي  ��ستهالك 
حتى للتاأثري�ت �ل�سغرية على �أ�سا�ص فردي �أن يك�ن 
در��سة  و�أظهرت  �لعامة.  �ل�سحة  على  كبري  تاأثري  لها 

جماعية مرتقبة تعتمد على �ل�سكان �أن ��ستهالك �ل�ساي 
�الأخ�سر يرتبط بانخفا�ص معدل �ل�فيات ب�سبب جميع 

�الأ�سباب و�أمر��ص �لقلب و�الأوعية �لدم�ية �أي�سا. 
و�أ�سارت �لتجارب ذ�ت �ل�س��هد �إىل �أن �ل�ساي �الأخ�سر 
�لربوتني  وك�لي�سرتول  �لدم،  �سغط  خف�ص  يف  فعال 
�لتاأك�سدي،  و�الإجهاد  �لكثافة،  منخف�ص  �لدهني 

وعالمة �اللتهاب �ملزمن.
�أن  ميكن  �الأخ�سر  �ل�ساي  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 

ي�ساعد على تقليل خماطر �الإ�سابة مبر�ص �ل�سكري.
�ستة  �سرب��  �لذين  �أولئك  �ليابان،  يف  �أنه  ووجدت 
�أقل  كان��  ي�ميا،  �الأخ�سر  �ل�ساي  �أكرث من  �أو  �أك��ب 
بن�سبة  �لثاين  �لن�ع  �ل�سكري  مبر�ص  لالإ�سابة  عر�سة 
و�حد�  ك�با  �سرب��  �لذين  باالأ�سخا�ص  مقارنة   ،%33

فقط يف �الأ�سب�ع.
�لذين  �الأ�سخا�ص  �أن  �أخرى  در��سات  ووجدت 
 10 ملدة  با�ستمر�ر  �الأخ�سر  �ل�ساي  �سرب�� 
�أ�سغر  لديهم  �خل�سر  حميط  كان  �سن��ت، 
على  يدل  ما  �أقل،  �جل�سم  يف  �لده�ن  وم�ست�يات 
�أن �ل�ساي قد يلعب دور� يف تقليل خماطر �ل�سمنة.

�حلمر�ء  �للح�م  �أن  عن  �أمريكية  در��سة  ك�سفت 
ي�ست�جب  ما  وه�  �لقلب،  ب�سحة  كبري�  �أذى  تلحق 
من  �أكرب  كميات  وتناول  �لغذ�ئي  �لنظام  تن�يع 
�لنباتات و�حلب�ب من �أجل �ل�قاية من �ال�سطر�بات 

�ل�سحية.
وبح�سب �لدر��سة �ملن�س�رة يف �سحيفة »بي �إم جيه« 
�ألف   40 على  يزيد  ما  �لباحث�ن  و�كب  فقد  �لطبية، 

رجل يف �ل�اليات �ملتحدة على مدى 30 �سنة
ومالأ �مل�سارك�ن يف �لدر��سة ��ستمار�ت مف�سلة كل 4 

�سن��ت، بني عامي 1986 و2016.
غنية  نباتية  �أغذية  تناول  �أن  �لباحث�ن  ووجد 
بالربوتينات مثل �ملك�سر�ت و�لعد�ص وف�ل �ل�س�يا، 
�لقلب  مبر�ص  �الإ�سابة  خطر  خف�ص  على  ي�ساعد 

بـ%14.
�حلمر�ء  �للح�م  تع�ي�ص  �أن  �لدر��سة  و�أوردت 
يك�ن  حينما  �أكرب  بنفع  يع�د  �ل�سحية  باالأغذية 
�ل�سخ�ص قد جتاوز 65 عاما، الأن كبار �ل�سن يك�ن�ن 

�أكرث عر�سة للمعاناة من �أمر��ص �لقلب.
جمم�عة  يف  �لقلب  طبيبة  دوتا،  �أجنايل  وقالت 
»هناك  ني�ي�رك:  يف  �مل�سيخية  �لطبية  »ك�ينز« 
�لكثري من �لدر��سات �لتي �أو�ست باالبتعاد عن حمية 
غذ�ئي  نظام  على  �أكرث  وركزت  �حلمر�ء،  �للح�م 

نباتي«.
�إظهار  يف  حقا  ر�ئعة  �لدر��سة  هذه  »كانت  وتابعت 

ف��ئد �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي، وتاأثري�ته على �لقلب 
وتقليل �ملخاطر«.

�أكادميية  وهي  ديكمان،  ك�ين  �لباحثة،  و�أو�سحت 
تركز  �لدر��سة  »�أن  و�حلمية:  �لتغذية  يف  خمت�سة 
على �أمر مهم، وه� �سرورة �حلد من تناول �للح�م 

�حلمر�ء«.
لكن �لباحثة ت�ساءلت ح�ل ما �إذ� كان تناول �للح�م 

ه� �لذي ي�سيب باملر�ص، �أو �أن �ال�سطر�ب �ل�سحي 
يح�سل لدى �الإن�سان ب�سبب تركيزه على �أكل �للح�م 

و�إغفال باقي �الأغذية �ل�سحية �الأخرى.
ويق�ل خرب�ء: »�إن طريقة طه� �للحم ت�ؤثر بدورها 
على �أ�سر�ر �للح�م �حلمر�ء، الأن تناولها بعد �لطبخ 
�للح�م بعد  �أكل هذه  �لبخار يختلف كثري� عن  على 

�لقلي يف �لزيت �أو �إ�سافة م��د دهنية«.

مشروب قد يحد من اإلصابة بالسكري من 
النوع 2

تعرف على أضرار اللحوم الحمراء على القلب
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أول الغيث

نهى الراضي.. يخلدها 
شارع في قرطبة!

عادل العرداوي 

ظروف  من  وعانت  عا�شت  عراقية،  ت�شكيلية  فنانة  الرا�شي،  نهى 
وق�شوة احل�شار االقت�شادي املرير الذي فر�ض على �شعبنا لقرابة 

)13( �شنة متوا�شلة.
يف عام / 1998، ا�شدرت الرا�شي كتاباً من تاأليفها اأ�شمته )يوميات 
بغدادية(، �شطرت يف �شفحاته يوميات امراأة عراقية تعي�ض حتت 
وطاأة ذلك احل�شار الظامل، وا�شفة تفا�شيل يومية دقيقة ملا كانت 
تعانيه العائلة العراقية من العوز واحلاجة واخلوف من املجهول.

وبقي الكتاب كوثيقٍة ثقافية حتكي مالمح ظروف كارثية وع�شيبة 
عا�شها املجتمع العراقي، ويف عام/ 2004 خطر ببال موؤلفته )نهى 
الرا�شي( ان تت�شل ببلدية مدينة )قرطبة / االندل�شية( اال�شبانية، 
على  بغدادية(  )يوميات  املذكور  كتابها  بعر�ض  تقوم  ان  بهدف 
انظار الراأي العام العاملي، ورمبا كانت تفكر بنقل التجربة اىل مدن 
ا�شبانية او اوربية اخرى لكي يعرف الراأي العام العاملي ماذا ح�شل 
يف العراق من فواجع وماآ�شي احل�شار.. وبالفعل فقد وافقت بلدية 

غرناطة على مقرتح الرا�شي.
املثري او العجيب يف االمر ان الرا�شي، واأثناء حت�شريها مل�شتلزمات 
�شفرها الإ�شبانيا، داهمها مر�ض مفاجئ اودى بحياتها، و�شّيع حلمها 

يف الذهاب مع كتابها املذكور اىل قرطبة!
املفاجئ يف االمر ان بلدية قرطبة اال�شبانية، وبعد ان علمت بوفاة 
نهى الرا�شي املفاجئة، وعدم حتقيق رغبتها واأمنيتها يف عر�ض 
ال�شيدة  لهذه  ووفاًء  تكرمياً  �شجاعاً  قرارًا  اتخذت  فيها،  كتابها 
الرئي�شة  �شوارعها  احد  على  ا�شمها  باإطالق  متثل  العراقية، 
تخليدًا ومتجيدًا لنهى الرا�شي بنت بغداد والعراق، ومن توفرت 
له الفر�شة او �شتتوفر له الحقاً لزيارة قرطبة االندل�شية، �شتتوفر 

له الفر�شة لل�شري او التف�شح يف �شارع نهى الرا�شي.
وتلك مفارقة عجيبة.. قرطبة تتذكر نهى الرا�شي، وبغداد ن�شتها!

حتى  ب�شيطة،  باإمكانات  طبع  �شغري،  �شعري  ديواٌن 
يخيل للقارئ اأنه قدمي، قدم الفرح العراقي الذي اأ�شبح 
كال�شندباد  الأحفادهم  الكبار  يحكيها  حكاية  اأو  ذكرى 

واألف ليلة وليلة.
كل  يف  الب�شيط  املتوا�شع،  ال�شغري  الديوان  هذا 
والكلمات،  الغالف  الطباعة،  الورق،  يحتوي،  ما 
الذهبية  العراقية يف فرتتها  االأغاين  اأجمل  منه  خرجت 
)ال�شبعينيات(، ترى هل �شبق هذا الديوان ديوان اآخر 

منح �شاحة الغناء العراقي اأكرث من 15 اأغنية؟
هو  العراقية،  باللهجة  معروف  ما  وح�شب   ،» »املَكرَيّ
ولكن  اجلري(،  اأو   – )القري  باالأ�شفلت  املعبد  ال�شارع 
يف  اأور  زقورة  هي  فتاح  �شعيد  زامل  ال�شاعر   » »مَكرَيّ
اأور  وزقورة  ال�شومريني،  اآثار  من  وهي  النا�شرية، 
كيلومرتًا،   15 قرابة  النا�شرية  مدينة  مركز  عن  تبعد 
مبحطة  مير  الزقورة  اإىل  املوؤدي  االإ�شفلتي  والطريق 
هو   » »املكرَيّ اأن  البع�ض  ظَنّ  لذا  النا�شرية،  قطار 
حمطة القطار نف�شها، وهذا اإ�شكال ولد بوالدة الق�شيدة 
بعد  خ�شو�شاً   ،» »املَكرَيّ الديوان  اإ�شم  حتمل  التي 
العراقي  اجلمهور  عرفها  �شهرية  اأغنية  اأ�شبحت  اأن 
ب�شوت املطرب يا�ض خ�شر، بعد اأن اأ�شندها له امللحن 
االأغنية  هذه  لتكون   ،1969 عام  ال�شيد  كمال  الراحل 
مبثابة الباب الكبري الذي دخله املطرب يا�ض خ�شر اإىل 

عامل االأغنية العراقية وال�شهرة فيما بعد.
ق�شيدة املكري

من ابداعات ال�شاعر زامل �شعيد فتاح، واأحلان الراحل 
كمال ال�شيد، وغناء اليا�ض خ�شر  عام 1969.

م�شيت وياه للمكري اأودعنه
م�شيت وكل كرت مني انهدم باحل�شره والونه

وعلى الرمله........
ب�شوه الكمره

ينا�شدين وان�شدنه
اكله تروح..........؟ وكليبي

بعد بيمن اهيدنه
بجه ودموعي الكنه

بعد وع�شاي زتنه
ويوميلي بطرف جفيته

من بعيد ا�شوفنه
و�شاح الريل

وانه وياه
يعت بيه ...واعتنه

يجرين بحيله وي�شوفر
وانه معرد واجرنه

ذمة بركبتك خلني ولك م�شوار ا�شوفنه
ولك يا ريل ال تبعد
ولك ولفي واريدنه

وجزاين يجر فراكينه
وما م�ض حيل اردنه

واظل ارف�ض رفي�ض الطري
ادين زغار الزمنه

واهوم�ض ما دريت منني
جدمي وين انكلنه

واحط كلبي على ال�شجه بلجي الزين ي�شمعنه

وعلى الدالل مو�ض ال�شجه
م�شى الريل اهي�شنه

واظل مناطر ال�شجه واعد حماط للب�شرة
ها .. تل اللحم و�شلوا....

جزو.......؟
نام..؟ وهدل �شعرة

ولك يا ريل ال تكعر اخاف تفزز ال�شمره
وارد للنا�شرية اردود خمنوك الف عربة

ويراويني النخل موكاف حبنه وطيبة الع�شرة
ويكلي ا�شرب
�شهر ويعود

واملفطوم �شي�شربه....؟

الـمـكــير...
رائعة المرحوم الشاعر زامل سعيد فتاح

الراحلة  االديبة  املقالة  هذه  كاتبة 
العراق  يف  االوىل  واحلقوقية 
خريجة  داود(  ال�شيخ  )�شبيحة 
حمكمة  وع�شو  احلقوق،  كلية 
ق�شرية  مقالة  وهي  االأحداث.. 
اقت�شرت على ذكر جزء من ا�شماء 
الن�شاء العراقيات اللواتي ا�شتهرن 
االأدب والفكر وال�شحافة  يف ميدان 
كن  من  ومنهن  املا�شي،  القرن  يف 
الوطنية  احلركة  يف  نا�شطات 
وفيما  خا�شة،  الن�شوية  واحلركة 

يلي بع�ض تلك االأ�شماء:
االأدب  ميادين  يف  ملعت  ا�شماء   -1

والفكر وال�شحافة:

* ماهرة النق�شبندي، ولها ق�ش�ض 
مو�شوعة ومرتجمة.

* �شافرة جميل وامال االوقاتي يف 
النرث والرتجمة.

الرحال،  اأمينة  ندمي،  *نعيمة 
افتخار الو�شوا�شي، اديبة ابراهيم 
عفيفة  اال�شرتبادي،  عزة  رفعه، 
الدليمي،  نزيهة  الدكتورة  روؤوف، 
حكومة  يف  البلديات  وزيرة 
االورفلي،  مليعة  قا�شم،  عبدالكرمي 
الها�شمي،  �شعاد  الزيبق،  وجيهة 
ملعان  الدكتورة  حمدي،  جنية 
امني زكي، وديعة جعفر ال�شبيبي، 
رزينة  الها�شمي،  ومديحة  �شبيحة 

فاطمة  النقيب،  فايقة  الزهاوي، 
النجم،  طه  وديعة  زكي،  امني 
حياة الزبيدي، باكيزة امني خاكي، 
رفيعة اخلطيب، ابتهاج عطا امني، 

وغريهن الكثريات.
2- عدد كبري من ال�شاعرات منهن :
ال�شاعر  ابنة  الكاظمي  رباب   *
يف  ولدت  الكاظمي،  عبداملح�شن 
القاهرة وتزوجت من ال�شيد �شادق 
نازك  ال�شاعرة  واأجنبت  املالئكة، 

املالئكة.
عام  ولدت  املالئكة  نازك   *
اأمريكا  يف  درا�شتها  وامتت   ،1923
ولها  والنرث،  ال�شعر  يف  وا�شتهرت 

درا�شات اأدبية ودواوين مطبوعة.
ولدت  اخلزرجي،  وهبي  *عاتكة 
�شهادة  على  وح�شلت   ،1924 عام 
جامعة  من  االأدب  يف  الدكتوراة 
باللون  �شعرها  وميتاز  ال�شوربون، 
الق�ش�شي، ولها م�شرحية )جمنون 
احمد  نهج  نهجت  التي  ليلى( 

�شوقي.
تخرجت  عمارة،  عبا�ض  مليعة   *
من دار املعلمني العالية عام 1950 
املعلمات  دار  يف  مدر�شة  وعملت 
يف  ال�شعر  تنظم  وبداأت  االبتدائية، 
�شن اخلام�شة ع�شرة، و�شعرها من 

اللون احلزين.

* مقبولة احللي، تخرجت من كلية 
وميتاز   ،1955 عام  عالية  امللكة 

�شعرها باجلراأة والغزل العاطفي.
عام  ولدت  الدين،  نور  اأمرية   *
جامعة  من  وتخرجت   1925
القاهرة ق�شم اللغة العربية، ونالت 
بر�شالة   195٧ عام  املاج�شتري 
عنوانها )ال�شعر ال�شعبي يف الفرات 

االأو�شط(.
من  الالمعة  االأ�شماء  اأما   -3
االديبات اللواتي عملن يف ال�شحافة 

نذكر منهن :
يو�شف  وجميلة  زكو  �شلوى   *

و�شرقية الراوي.

جملة  ا�شدرت  ح�شونة  *بولينا 
)ليلى( عام 1923.

* حمدية االعرجي �شاحبة امتياز 
جملة )املراأة احلديثة(.

امتياز  �شاحبة  قا�شم،  ح�شيبة   *
جملة )فتاة العراق(.

* مرمي نرمه، �شاحبة امتياز جملة 
)فتاة العرب(.

ا�شدرت  عبداحلميد،  اقد�ض   *
جملة )الرحاب(.

* درة عبدالوهاب، ا�شدرت جملة 
)بنت الرثية(.

ا�شدرت  وهبي،  توفيق  اآ�شيا   *
جملة )احتاد الن�شاء(.

عراقيات في ميدان األدب والفكر والصحافة

)أبو ضويه( في ذكرى رحيله 
راسم الجميلي.. نجم الكوميديا العراقية

خ�شارة  اجلميلي(  )را�شم  الفنان  رحيل  كان 
فناناً  عرفناه  فقد  تعو�ض،  ال  العراقي  للفن 
�شاماًل ج�ّشد خالل م�شرية جتاوزت ن�شف قرن 
اأدوارا كوميدية ظلت و�شتبقى عالقة يف ذاكرة 
العراقيني، ومن منا ال يتذكر ال�شخ�شية الرائعة 
)ابو �شويه( التي رافقته طوال م�شريته الفنية 
كان  التي  البغدادية  ال�شخ�شيات  جانب  اىل 
العراقيني  من  املاليني  قلوب  فتدخل  يج�شدها، 
)را�شم  ال�شعب  فنان  رحيل  نباأ  اأحزنهم  الذين 
اإح�شا�شا  وكان  مبكرًا،  رحل  الذي  اجلميلي( 
يحاور  وهو  الدنيا  �شيغادر  باأنه  يتملكه  غريبا 

يف  دربه  رفيقة  ال�شبتي(  )�شهام  الفنانة  هاتفياً 
لها  ليوؤكد  وم�شرحي،  تلفزيوين  عمل  من  اكرث 
الذي  الوطن  اح�شان  اىل  يعود  ان  امنيته  ان 
ويدفن  ليموت   2003 عام  االحتالل  بعد  غادره 
لي�شتد  االقوى  كانت  اهلل  ارادة  لكن  العراق،  يف 
من  االول  �شبيحة  يف  وفاته  عن  ويعلن  مر�شه 
 200٧ عام  ال�شهر  هذا  مثل  ويف  االول،  كانون 
ركناً  العراقي  والثقايف  الفني  امل�شهد  ليفقد 
ا�شا�شياً من اركانه بعد ان اأثرى خزائن االذاعة 
والتلفزيون وال�شينما وامل�شرح باأعماله الراقية 
من  وحمبيه  ع�شاقه  قلوب  على  ترتبع  التي 

العراقيني.
)اأبو �شويه(  با�شم  الذي عرف  را�شـم اجلميلي 
منذ بداياته االوىل ا�شتطاع اأن يج�شد ال�شخ�شية 
الظروف  من  الرغم  على  املرحة  البغدادية 
االقت�شادية ال�شعبة التي كان مّير بها املواطن 
�شراج  حملة  يف  الراحل  ولد  اآنذاك..  البغدادي 
اأول عمل  ا�شرتك يف  ببغداد عام 1938..  الدين 
االإبتدائي  له وكان يف ال�شف اخلام�ض  م�شرحي 
)معلم  وتعني  الكتاتيب،  ا�شمها  م�شرحية  وهي 
ثانوية  اإىل  انتقل  الدارجة،  باللهجة  االأوالد( 
ومن  اجلميلة،  الفنون  اأكادميية  ودخل  غازي 

زمالء دورته �شياء البياتي، وعمانوئيل ر�شام، 
يف  تخرج  هارتيون..  وكارلو  الداودي  ور�شام 
اأكادميية الفنون اجلميلة التابعة جلامعة بغداد 
يف عام 1964 ودعي اإىل خدمة العلم، فدخل كلية 
خريجي  من  بزمالئه  اأ�شوة  االإحتياط  ال�شباط 
اأ�شهر  �شتة  وبعد  واملاج�شتري،  البكالوريو�ض 
اأحيل  فقد  فناناً  لكونه  مالزم،   برتبة  تخرج 
للعمل يف اإذاعة القوات امل�شلحة، ثم عمل مديرا 
لالإذاعة حتى رقي اإىل رتبة نقيب، وعند غلق هذه 
االإذاعة رجع اإىل االإذاعة والتلفزيون، واأول عمل 
له يف التلفزيون كان )حياة العظماء( الذي كان 

اإليه  اأ�شند  وقد  �شالل،  عزيز  د.  املرحوم  يقدمه 
دور والد حامت الطائي، وم�شل�شل )حتت مو�شى 
يف  وعمل  �شوية(،  اأبو  �شخ�شية  يف   – احلالق 
القومية  الفرقة  ويف  متوز(،   14( م�شرح  فرقة 
قفطان  �شامي  مع   198٧ عام  اأ�ش�ض  للتمثيل، 
دار  م�شرح  فرقة  الرحيم  عبد  ح�شني  وحممد 
�شعبية  م�شرحيات  خاللها  من  وقدموا  ال�شالم، 
األف عافية، بيت احلبايب، فلو�ض  كثرية منها: 
با�شا(، ويف  وعرو�ض.. مثل يف م�شل�شل )مناوي 
م�شل�شل )با�شاوات اآخر زمن( الذي عر�ض على 
قناة ال�شرقية يف �شنة 2004.. �شارك يف م�شل�شل 

– اإخراج ح�شن ح�شني(، وقام  الليل  )ذئاب 
الوطن(  )اإنباع  الكوميدي  امل�شل�شل  ببطولة 
الذي عر�ض من على �شا�شة قناة ال�شرقية يف 
رم�شان 200٧ وهو من اإخراج املخرج املبدع 
التي  اعماله  اآخر  هذا  وكان  ال�شرقي،  اأو�ض 
م�شل�شل  حقق  ب�شهرين،  وفاته  قبيل  اجنزها 
و�شطع  جدا،  كبرية  �شهرة  الوطن(  )اإنباع 
جنم الفنان الراحل را�شم اجلميلي مرة اأخرى 
يف هذا العمل.. تويف را�شم اجلميلي بالعا�شمة 
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ودفـــن هنـــاك، تغمده اهلل برحمه الوا�شعة.

املحامي طارق حرب

البغدادية  اال�شواق  اىل  امل�شتوردة  الب�شائع  من  جزء  هذه 
العهد  بداية  اأي  الع�شرين،  القرن  وثالثينيات  ع�شرينيات  يف 
امللكي، فاذا دخلت ا�شواق بغداد يف تلك الفرتة ت�شمع من ينادي 
وم�شقول  �شيالين  و�شاي  من�شاوي  منها)چوخ  ب�شائع  وت�شاهد 
الرتكية،  ا�شطنبول  مدينة  يف  بكر  حاج  م�شقول  ا�شطنبويل، 
ا�شكوتلندي،  ووي�شكي  يوناين  وزيتون  �شك�شوين  وفرفوري 
وجنب  عمان،  دولة  عا�شمة  م�شقط  وحالوة  ايراين  و�شجاد 
و�شماور  ا�شرتاخاين،  وفرو  �شيني  وحرير  بلغاري،  ق�شقوان 
رو�شي وف�شتق حلبي و�شخاط �شويدي و�شكاكني راجز )املاين(، 
اندوني�شيا   وعنبه هنديه وبخور جاوي من جاوه احدى جزر 
ممبا�شا  وقهوة  ر�شت  ومتن  ا�شفهاين،  )�شفرجل(  وحيوه 
ولو  املراك�شي(،  افريقيا، واحلم�ض  �شرق  كينيا  دولة  عا�شمة 
اىل  املواد وغريها  ت�شتورد هذه  كانت  التي  اىل اجلهات  رجعنا 

اال�شواق البغدادية جند-
ان م�شتوردي اخلزف )الفرفوري( هم �شتة م�شتوردين حمالتهم 
يف �شوق ال�شورجة، و�شتتهم من اليهود البغداديني، وهم: داود 
و�شليم  عوبديا  و�شا�شون  هاليل  ح�شقيل  وروبني  معلم  �شلمان 
ا�شواق  يف  اخلزف  ويباع  مو�شي،  عزرا  وكرجي  مو�شي  عزرا 
و�شوق  الرواق  و�شارع  جغان  وخان  وال�شموال  ال�شورجة، 
حييم  والياهو  ريف  ادور  قبل  من  يا�شني  حاج  وخان  ال�شفافري 
توفيق  وحييم  الياهو  وح�شقيل  مهدي  وجابر  رحمني  وباروخ 
و�شالح  من�شور  و�شلمان  عوبديا  و�شا�شون  ح�شقيل  وداود 
اليا�ض  مري  وعزرا  يهودا  اهلل  وعبد  �شوميخ  و�شموييل  ت�شيم 

وكابي يعكوب ومن�شي حكيم ومري ح�شقيل ون�شيم عقريب.
اأما م�شتوردو اجلنب ببغداد يف �شارع الر�شيد فهم: جورج عزريا 

امل�شتن�شر  �شارع  ويف  دنكور،  وخمزن  لرياتو،  اليا�ض  وحنا 
االفريقيه ال�شرقيه املحدودة، وخمزن التجهيزات الربيطاين.

ال�شفافري  �شوق  بني  فتوزعوا  ببغداد  ال�شوف  م�شتوردو  اأما 
وخان  النعمان  و�شارع  امل�شتن�شر  و�شارع  الرواق  و�شارع 
وهم  ال�شموال،  و�شارع  ال�شراي  و�شوق  الكبري  املعظماوي 
ال�شرقيه  ابراهيم يو�شف زخله و�شعيد حاج احمد واالفريقيه 
املحدودة، واميل داود م�شيح واندرو  واير وبوغو�ض ا�شحاق 
و�شاوؤول  �شما�ض  و�شليم  يا�شني  ور�شيد حاج  هليل  وخ�شوري 
منفي وفريز بتمن وعبد احلميد، ومابني النهرين وحممد احلاج 
اأما  يعقوب.  ويهودا  مو�شي  ويامني  اجلعفري  ومكي  خالد 
فهم:  الرواق  �شارع  يف  ببغداد  الروحية  امل�شروبات  م�شتوردو 
والفيحاء  مو�شى  وانور  و�شليم  واير  واندرو  �شلطون  ابراهيم 
املحدودة  ال�شرقيه  االفريقيه  امل�شتن�شر  �شارع  ويف  التجارية، 
والياهو خزام وفرانك �شرتيك وكرجي �شالح وما بني النهرين 
وخمزن دنكور وخمزن التجهيزات الربيطاين، ويف �شارع الر�شيد 
�شوق  ويف  �شنبي،  �شلومو  ال�شموال  �شارع  ويف  اخوان  ح�شو 

ال�شفافري يعقوب يو�شف عاين.
ويف ا�شترياد وجتارة ال�شجاد االيراين ببغداد يف �شوق ال�شفافري 
طعام  وح�شني  عبودي  وا�شحاق  زخله  يو�شف  ابراهيم  جند 
وح�شني قطان وح�شني ا�شفهاين وغني وعبد االمري �شيد جميد 
ادورد  الر�شيد  �شارع  ويف  كو�شه،  ومهدي  فيلي  علي  وحممد 
كا�شي، ويف  ابراهيم  اطرقچي ويعقوب  جواهري وحممد على 
حممد  و�شاه  ا�شحاق  وبوغو�ض  بناين  ا�شحاق  الرواق  �شارع 
�شلمان  و�شالح  �شا�شون  و�شالح  كرجي  و�شاوؤول  علي  حاج 
الي�شاع  ويغقوب  ر�شتي  ح�شني  ومرزا  تربيزي  املجيد  وعبد 
ابراهيم  �شيد  ا�شماعيل  ال�شراي  �شوق  ويف  يعقوب،  ويهودا 
ويف  م�شيح  داود  اميل  النعمان  �شارع  ويف  ذنون،  �شيد  وطالب 

ويامني  مو�شي  وروبني  باك  دي  اورورز  امل�شتن�شر  �شارع 
مو�شي، ويف خان حاج ر�شيد ح�شني عليئوف.

�شارع  التي توزعت بني  ا�شترياد احللويات ببغداد  ويف جهات 
عزريا  وجورج  ب�شرتي  وجاك  باك  دي  اوروز  امل�شتن�شر 
بني  وما  و�شماجي،  �شالح  وخ�شوري  ال�شرقيه  واالفريقيه 
ال�شفافري  �شوق  ويف  الربيطاين،  التجهيزات  وخمزن  النهرين 
وجوزيف  من�شيي  ابراهيم  الرواق  �شارع  ويف  حييم  ابراهيم 
ويف  �شمعون  افرامي  الكمرك  �شوق  ويف  ح�شقيل،  وداود  رابينو 
التجارية  والفيحاء  اليا�ض  وحنا  اخوان  ح�شو  الر�شيد  �شارع 
ال�شورجه  �شوق  ويف  ونوڤك�ض،  دنكور  وخمزن  ولرياتو 
خ�شوري ابراهيم ويعقوب مراد، ويف �شارع ال�شموال عبديني 

ومن�شي حكيم.
وكان هناك ثالثة جتار فقط ي�شتوردون النب )القهوه( اىل بغداد، 
يف  من�شي  و�شاوؤول  الرواق  �شوق  يف  خزام  عزرا  �شا�شون  وهم 
ويف  الرواق،  �شوق  يف  قدوري  الرزاق  وعبد  ال�شفافري  �شوق 
ا�شترياد الثقاب )ال�شخاط( يف �شوق ال�شورجة جند خ�شوري 
ن�شراهلل،  ومن�شي  كفي�شي  حاج  وناجي  ح�شقيل  ومري  ابراهيم 
�شارع  ويف  واير  واندرو  ح�شقيل  ابراهيم  الرواق  �شارع  ويف 
ا�شترياد  ويف  املحدودة..  ال�شرقية  االفريقيه  امل�شتن�شر 
ال�شكاكني يف خان اال�شرتبادي ا�شحاق مو�شي ويف �شارع الر�شيد 
اوروز  امل�شتن�شر  �شارع  افرامي �شمعون وحييىم توفيق، ويف 
دي باك ويف خان جغان حييم توفيق، ويف �شارع الرواق لبنتال 

وعبودي وداود ح�شقيل، ويف �شوق ال�شورجة مري ح�شقيل.
ويف ا�شترياد ال�شاي وجدنا ان هنالك 35 تاجرا و�شركة خمت�شة 
با�شترياده وجتارته كما ذكر ذلك الدليل الر�شمي ململكة العراق 
ل�شنة 1936، وهذا الرقم كبري يف مثل ذلك الزمان، ووجدناهم 
متوزعني بني ا�شواق بغداد جميعها او اغلبها على االقل، فهم 

و�شوق  اال�شرتبادي  وخان  الر�شيد  و�شارع  الرواق  �شارع  يف 
دله  وخان  ال�شورجه  و�شوق  ال�شموال  و�شارع  ال�شفافري 
و�شارع  الغزايل  و�شارع  الكرجي  وخان  �شما�ض  وخان  الكبري، 
تواله  فقد  بغداد  اىل  املن�شوجات  ا�شترياد  اأما  امل�شتن�شر. 
اكرث  عددها  كان  بحيث  التجارية  واجلهات  التجار  من  الكثري 
من املائة توزعوا بني جميع ا�شواق بغداد وامكنتها التجارية، 
و�شارع  الرواق  و�شارع  القطان  وخان  ال�شفافري  �شوق  منها 

ال�شموال و�شوق ال�شفافري، و�شارع الر�شيد و�شارع امل�شتن�شر 
وخان  الكبري،  دله  وخان  الكمرك  و�شارع  اال�شرتابادي  وخان 
وخان  اجلديد  و�شوق  ايچكي�شي  قبو  وخان  ال�شغري  البا�شا 
جركي�ض الكبري، وخان الباچه چي وخان �شما�ض وخان يا�شني 
اخل�شريي وخان الذهب الكبري، وخان جغان وخان واملراديه 
وبقي  ال�شغري،  دله  وخان  الكبري  كبه  وخان  الزرور  وخان 

الكثري ممن مل نذكره عن التجارات واال�شتريادات املذكورة.

أبرز بضائع أسواق بغداد التجارية في بداية العهد الملكي
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يعي�ش الرجل حتى �سن 76 عاماً؛ وفقاً لأحدث 
اأرقام مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ش والوقاية 
�سن  حتى  املتو�سطة  املراأة  تعي�ش  بينما  منها، 

81 عاماً.
ب�سحة  تتمتع  املراأة  فاإن  الدرا�سات،  وبح�سب 
تعي�سها،  التي  الإ�سافية  ال�سنوات  يف  جيدة 
التابع   HALE موؤ�سر  وجد  الرجل،  بعك�ش 
عدد  يح�سب  والذي  العاملية،  ال�سحة  ل منظمة 
ال�سنوات التي يتوقع اأن يعي�سها رجل اأو امراأة 
الرجال  اأن  اإ�سابات،  اأو  مبر�ش  الإ�سابة  دون 
ب�سحة  يتمتعون  عاماً،   67 اإىل  التطلع  ميكنهم 
بـ70  الأمريكية  املراأة  �ست�ستمتع  بينما  جيدة، 

عاماً من ال�سحة.
والإناث  الذكور  بني  العمر  يف  الفجوة  هذه 
منذ  موجودة  بل  جديدة؛  ظاهرة  لي�ست 
�سا�سديف،  بريميندر  الدكتور  يقول  عقود، 
نيو  ب جامعة  الع�سبي  النف�سي  الطب  اأ�ستاذ 
طول  در�ش  والذي  اأ�سرتاليا،  يف  ويلز  �ساوث 
اجلن�سني  بني  الفجوة  »هذه  الإن�سان:  عمر 
جميع  على  تنطبق  املتوقع،  العمر  متو�سط  يف 
الطبقة  على  مقت�سرة  ولي�ست  املجتمعات، 

الغنية اأو الفقرية«.
ملاذا تعي�ش الن�ساء اأكرث من الرجال؟

قلياًل  عددًا  هناك  اإن  �سا�سديف:  يقول 
يتعلق  بع�سها  ال�سائعة،  النظريات  من 
بالبيولوجيا، والبع�ش الآخر يتعلق بال�سلوك. 
للتدخني،  عر�سة  اأكرث  هم  »الرجال  وي�سيف: 
اأي�ساً  هم  الوزن«،  وزيادة  املفرط،  وال�سراب 
وقت  يف  الطبية  امل�ساعدة  لطلب  عر�سة  اأقل 
فمن  مبر�ش؛  ت�سخي�سهم  مت  واإذا  مبكر، 

بالعالج«.  ملتزمني  غري  يكونوا  اأن  املرجح 
عالوة على كل ذلك، كما يقول، من املرجح اأن 
واملوت  حياتهم  تهدد  ملخاطر  الرجال  يتعر�ش 
القتال  اأو  امل�ساجرات  اأو  ال�سيارات  يف حوادث 

بالأ�سلحة النارية.
لديه  الرجل  بيولوجيا  اأن  على  اأدلة  وهناك 
الت�ستو�ستريون  م�ستويات مرتفعة من هرمون 
الذكري، قد توؤدي به اإىل نوع من امل�ساكل التي 
ميكن اأن تق�سر حياته. ووجد بحث من جامعة 
الت�ستو�ستريون  هرمون  م�ستويات  اأن  ديوك. 
املرتفعة مرتبطة ب�سلوكيات حمفوفة باملخاطر. 
قد  الت�ستو�ستريون  هرمون  اإن  اخلرباء  يقول 

يخت�سر عمر الرجل بطرق اأخرى.
العلوم  اأ�ستاذ  مني،  جني  كيونغ  يقول   
البيولوجية بجامعة اإينها يف كوريا اجلنوبية: 
وظيفة  من  الذكرية  اجلن�سية  الهرمونات  تقلل 
باأمرا�ش  الإ�سابة  خطر  من  وتزيد  املناعة، 

القلب والأوعية الدموية.
يف حني اأن الروابط بني هرمون الت�ستو�ستريون 
درا�سة  ت�سري  وا�سحة،  غري  املناعة  ووظيفة 
اأن  تظهر  التي  املختربية  الأبحاث  اإىل  مني 
بع�ش  اإطالق  مينع  قد  الت�ستو�ستريون 
من  لالأمرا�ش،  املقاومة  املناعية  اخلاليا 
الأبحاث  من  كبري  قدر  هناك  اأخرى،  ناحية 
هرمون  من  املنخف�سة  امل�ستويات  تربط  التي 
والنتائج  القلب  باأمرا�ش  الت�ستو�ستريون 
فاإن  لذا  الرجال؛  لدى  ال�سيئة  ال�سحية 
الرجل  و�سحة  الت�ستو�ستريون  بني  العالقات 

معقدة.
هرمونات  م�سوؤولية  عدم  ب�سبب  ذلك  يكون  قد 

املراأة  هرمون  يقدم  قد  النقي�ش،  على  الرجل، 
الإ�سافية  الفوائد  بع�ش  لها  الإ�سرتوجني 
»يبدو  �سا�سديف:  يقول  احلياة.  مدى  على 
دورًا  له  اأن  ثبت  فقد  يحمي؛  الإ�سرتوجني  اأن 

م�سادًا لالأك�سدة«.
الدولية  املجلة  يف   2013 عام  مراجعة  وجدت 
لعلم الغدد ال�سماء دلياًل على اأن الإ�سرتوجني 
الذي  النووي  احلم�ش  تلف  مينع  اأن  ميكن 
املراجعة  هذه  اأظهرت  املر�ش،  اإىل  يوؤدي 
اأي�ساً دلياًل على اأن هرمون الإ�سرتوجني ميكن 
اخلاليا  وظيفة  على  احلفاظ  يف  ي�ساعد  اأن 

الطبيعية وال�سحية.
تف�سري  يف  النتائج،  من  الأنواع  هذه  ت�ساعد 
ولكن  والإناث،  الذكور  بني  العمر  طول  فجوة 
ملاذا يغر�ش التطور والنتقاء الطبيعي الن�ساء، 

ولي�ش الرجال، ب�سفات اإطالة احلياة؟
يقول �سا�سديف: كل هذا تخميني متاماً، 
ولكن قد يكون له عالقة بالدور التاريخي 
للمراأة يف تربية الأطفال. يقول: »مبجرد 
من  التخل�ش  ميكن  الأطفال،  يولد  اأن 
مهم  لالأم  القوي  اجل�سد  لكن  الرجال، 

لبقاء الن�سل«.
ال�سدمات  ليقاوم  املراأة  ج�سد  تطور 
ويتعافى  والولدة  للحمل  اجل�سدية 
الر�ساعة  متطلبات  عن  ف�ساًل  منها؛ 
الطبيعية، وهي حتديات ل يتعر�ش لها 

ج�سد الرجل مطلقاً.
يجعلنا  يقتلنا  ل  ما  املثل،  يقول  كما 
اأقوى، وبالن�سبة للن�ساء، قد ترتجم هذه 

القوة اإىل حياة اأطول واأكرث �سحة.

النساء أطول عمرًا من الرجال

اأجل  من   151 للمرة  بالتقدمي  اأيداهو  ولية  من  رجل  قام 
حتطيم الأرقام القيا�سية، و�سق طريقه اإىل لقبه الأخري من 
خالل التقاط 50 قطعة من ذرة الكراميل يف فمه خالل دقيقة 

واحدة لينجح يف ك�سر رقماً قيا�سياً جديد.
وحطم، ديفيد را�ش، اأكرث من 150 رقماً قيا�سياً يف مو�سوعة 
غيني�ش من خالل الرتويج للعلوم والتكنولوجيا والهند�سة 
نهج جديد  انتهج  الأخرية  والريا�سيات، ولكنه يف جتاربه 
على  الطاولة  تن�ش  كرة  �سرب  خالل  من  للمو�سوعة  وقدم 

احلائط بوا�سطة فمه.
واألهمته جتربته الأخرية بالفيديوهات الرتفيهية مبحاولة 
الذرة  حبات  التقاط  خالل  من  اآخر  قيا�سي  رقم  ت�سجيل 
الفم خالل دقيقة واحدة،  املغلفة باحللوى وا�سطيادها يف 

واأن يكون الإلقاء ذاتياً.
مو�سوعة  يف  القيا�سّية  الأرقام  اإدارة  عمل  فريق  ويتابع 
بالأرقام  والتزام  بحيادية  املقدمة  الأفكار  جميع  غيني�ش 
حماولة  اأية  على  امل�سادقة  تتم  فال  �سّحتها،  ل�سمان  كافة 
اأن  بعد  اإّل  القيا�سّية،  لالأرقام  غيني�ش  �سهادة،  متنح  ول 
يتم التحقق من املحتوى وتوافقه مع جميع ال�سروط لديها 
والتي تتمثل يف تقدمي فكرة جديدة اأو ك�سر رقم قيا�سي �سابق 

مت ت�سجيله داخل املو�سوعة وفقاً ل�سرتاطات حتددها.

الرتاخي  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  حذرت 
مب�ساألة )كورونا( يف مو�سم الأعياد.

ت�سريحات  يف  العاملية"  "ال�سحة  واأ�سافت 
مليار  تاأمني  مت  اأنه  )العربية(،  قناة  نقلتها 

جرعة من ثالثة لقاحات �سد )كورونا(.
عدد  يف  تراجع  ر�سد  مت  اإنه  املنظمة:  وقالت 

اإ�سابات )كورونا( يف اأوروبا.
وك�سفت �سركة )�سينوفارم( ال�سينية ل�سناعة 
الأدوية، عن اأنها نظمت تدريبات لوج�ستية يف 
31 مقاطعة بال�سني ا�ستعدادا لتوزيع "اآمن" 
و"فّعال" للقاحها امل�ساد لفريو�ش )كورونا(، 

و"املحتمل جدا" ال�سهر اجلاري.
)غلوبل  �سحيفة  ح�سب  ال�سركة،  وقالت 
 31 غطت  التدريبات  "اإن  ال�سينية(،  تاميز" 
مقاطعة ومنطقة ذاتية احلكم وبلدية يف الرب 
الرئي�سي ال�سيني، و�ساركت فيها اأكرث من 40 
�سركة للمعلومات والتخزين والنقل"، وفق ما 
نقل موقع )رو�سيا اليوم(.واأ�سارت ال�سحيفة، 
ا�ستنادا اإىل خبرية حملية، اإىل ت�سجيل "اللقاح 
ال�سيني يوم الأربعاء يف الإمارات العربية 

املتحدة بفعالية بلغت 86 %".

الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة 
من ثالثة لقاحات ضد )كورونا(

يف  باللعب  لالأطفال  ال�سماح  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
املناطق الطبيعية التي حتتوي على الرتبة والغطاء النباتي، 

ي�ساعد على تعزيز املناعة لديهم.
الذين  ال�سغار  الأطفال  مناعة  اأن  فنلندا  يف  الباحثون  وجد 
مقارنة  اأكرب  كانت  الطبيعية،  البيئات  يف  اللعب  ميار�سون 
بالأطفال الذين مار�سوا اللعب يف املنزل اأو يف اأماكن مغلقة. كما 
ظهرت بع�ش التغيريات يف ميكروبيوم الأطفال، وهي جمموعة 
هائلة من البكرتيا وامليكروبات التي تعي�ش ب�سكل طبيعي يف 
اجل�سم، والتي تعد �سرورية يف عمليات اجل�سم الطبيعية التي 

ت�سمل التمثيل الغذائي ووظائف املخ وجهاز املناعة.
املوارد  معهد  من  �سينكونني،  اآكي  الباحثني،  كبري  وقال 
الأطفال  برتك  ب�سدة  »اأو�سي  توركو:  يف  الفنلندي  الطبيعية 
نعتقد  لأننا  النباتي،  بالغطاء  مليئة  ترابية  بيئات  يلعبون يف 

باأنها حت�سن جهاز املناعة لديهم ب�سكل كبري”.
وقد وجدت العديد من الدرا�سات ال�سابقة، اأن عي�ش الأطفال، 
ويف  باحل�سا�سية،  الإ�سابة  خطر  بانخفا�ش  يرتبط  مزرعة  يف 
من  ابتداًء  احلديثة  احلياة  مظاهر  اأن  ُيعتقد  نف�سه،  الوقت 
ا�ستخدام ال�سابون والأطعمة امل�سنعة وامل�سادات احليوية، 
تعد  والتي  اجل�سم،  يف  امليكروبية  املجتمعات  تنوع  من  تقلل 

�سرورية جلهاز املناعة.
مراكز   10 بتجنيد  الباحثون  قام  احلالية،  الدرا�سة  وخالل 
اأعمارهم  النهارية يف املدينة، ت�سم 75 طفاًل ترتاوح  للرعاية 
باإ�سافة  الباحثون  قام  مراكز،  اأربعة  يف  �سنوات.   5 و   3 بني 
تربة الغابات اإىل م�ساحات اللعب، اإ�سافة اإىل زراعة النباتات 
مراكز  بقيت  حني  يف  ت�سلقها،  لالأطفال  ميكن  التي  احلولية 
الرعاية النهارية الأخرى على حالها.. بعد �سهر واحد، اأظهر 
الأطفال يف املراكز التي احتوت على م�ساحات لعب من الرتاب 
على  املوجودة  البكترييا  اأنواع  بع�ش  يف  تزايدًا  والنباتات 
اجللد. واأظهرت النتائج يف املقابل اأن التنوع البكتريي للجلد 
النهارية  الرعاية  مراكز  يف  الأطفال  بني  عام  ب�سكل  انخف�ش 

العاديـة.
الذين مار�سوا  الأطفال  املاأخوذة من  الدم  اأظهرت عينات  كما 
اللعب على الرتاب ويف م�ساحة نباتية، ن�سبة عالية من بروتني 

.10-IL اجلهاز املناعي امل�ساد لاللتهابات امل�سمى
جامعة  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  جيلربت،  جاك  واأ�ساد 
لإجراء  احلاجة  على  اأكد  ولكنه  بالنتائج،  كاليفورنيا، 
املزيد من الدرا�سات حول هذا املو�سوع لعتمادها ب�سكل 

ر�سمي، بح�سب ما نقل موقع “يو بي اآي” الإلكرتوين.

لعب األطفال في الطبيعة يعزز مناعتهم

يلعب الفيتامني “ب”، مبختلف اأ�سكاله، دورا مهما 
دعمه  عن  ف�سال  اجل�سم،  �سحة  على  احلفاظ  يف 
وم�ستويات  والأي�ش  واجللد  الع�سبي  للنظام 

الطاقة اأي�سا.
“ب”،  الفيتامني  اأ�سكال خمتلفة من  ويوجد ثمانية 
 ،)B2( و”ريبوفالفني”   ،)B1( “ثيامني”  وهي: 
البانتوثنيك”  و”حم�ش   ،)B3( و”النيا�سني” 
و”البيوتني”   ،)B6( و”البرييدوك�سني”   ،)B5(
و”الكوبالمني”   ،)B9( و”الفولت”   ،)B7(
الفيتامينات  با�سم  اأي�سا  يعرف  والذي   )B12(

املعقدة “ب”.
ومن بني جميع هذه الفيتامينات، يعد الفيتامني “ب 
12” الوحيد الذي ي�ستطيع اجل�سم تخزينه لفرتات 

اإىل  حاجة  هناك  اأن  يعني  وهذا  الزمن،  من  طويلة 
من  بانتظام،  الفيتامني  اأنواع  بقية  على  احل�سول 

خالل النظام الغذائي اأو املكمالت الغذائية.
على  احل�سول  دائما  الأف�سل  من  لأنه  ونظرا 
الغذائي،  النظام  خالل  من  واملعادن  الفيتامينات 
اجل�سم  اأن  من  للتاأكد  الأطعمة  اأف�سل  بع�ش  اإليكم 
من  يحتاجها  التي  املحددة  الكمية  على  يح�سل 

جميع اأ�سكال فيتامني “ب”:
- البي�ش:

فاإن  للربوتني،  م�سدر  اأف�سل  كونه  اإىل  بالإ�سافة 
“ب”  فيتامينات  من  جيدة  جمموعة  يقدم  البي�ش 
كل  “ب 7”، يف  “البيوتني” اأو  من  وجرعة كبرية 
من �سفار البي�ش وبيا�سه، لذلك حتتاج اإىل تناولهما 

للح�سول على التاأثري الغذائي الكامل للبي�ش.
حيث  جيدا،  البي�ش  طهي  من  التاأكد  ويجب 
ي�سمى  بروتني  على  النيئ  البي�ش  بيا�ش  يحتوي 
“avidin” ميكن اأن مينع اجل�سم من امت�سا�ش 

البيوتني.
- بذور عباد ال�سم�ش:

م�ستويات  اأعلى  على  ال�سم�ش  عباد  بذور  حتتوي 
مادة  اأية  من   ،”5 “ب  اأو  البانتوثنيك”  “حم�ش 
معظم  يف  الواقع  يف  يوجد  حيث  اأخرى،  غذائية 
ما  عادة  اأنه  اإل  واحليوانية،  النباتية  الأطعمة 
اأثناء  فقدانه  وميكن  فقط،  �سغرية  بكميات  يكون 

املعاجلة.
- اخلمرية الغذائية:

حتتوي اخلمرية الغذائية، وهي نوع من اخلمرية 
بالقيمة  مليئة  اخللية  وحيدة  )فطريات  املعطلة 
فيتامينات  من  عدد  على  طبيعي  ب�سكل  الغذائية(، 
الذين  للنباتيني  منا�سبا  خيارا  يجعلها  ما  “ب” 
فيتامني  من  احتياجاتهم  تلبية  اأجل  من  يكافحون 

.”1 6” و”ب  3” و”ب  12” و”ب  “ب 
- ال�سلمون:

يعد �سمك ال�سلمون اأحد اأف�سل م�سادر الفيتامينات 
“ب” املوجودة برا وبحرا.. وتوفر وجبة واحدة 
الحتياجات  ن�سف  نحو  ال�سلمون  من  100غ  من 
اليومية لل�سخ�ش العادي من فيتامني “ب 3” و”ب 
12” و”ب 6”، كما اأنه يحتوي اأي�سا على فيتامني 

.”5 1” و”ب  2” و”ب  “ب 

- حلوم الدجاج:
من   8 اأ�سل  من  فيتامينات   6 على  الدجاج  يحتوي 
فيتامينات “ب”، ويت�سمن ب�سكل خا�ش م�ستويات 

اأعلى من كل من “ب 3” و”ب 6”
- حلم البقر:

“ب  فيتامني  من  عالية  م�ستويات  البقر  حلم  ي�سم 
الع�سبي  اجلهاز  على  احلفاظ  يف  وي�ساعد   ،”3
من  كمية �سغرية  على  اأي�سا  يحتوي  كما  واجللد، 

فيتامينات “ب 1” و”ب 2” و”ب 6”.
- احلليب:

يحتوي احلليب على فيتامني “ب 2”، ويعد حليب 
البقر م�سدرا جيدا لهذا الفيتامني، حيث يوفر كوب 
واحد منه الكمية التي يحتاجها اجل�سم، بالإ�سافة 

12” و”ب  “ب  فيتامينات  من  �سغرية  كميات  اإىل 
1” و”ب 5”.

- املحار:
لدى املحار جمموعة من فيتامينات “ب” ويحتوي 
اأنه  كما   ،”12 “ب  فيتامني  من  عالية  كميات  على 

م�سدر كبري للزنك.
- الفا�سوليا ال�سوداء والبقوليات:

ت�سمن هذه املواد الغذائية كمية هامة من الفيتامني 
الدم  خاليا  تكوين  على  ي�ساعد  الذي   ”9 “ب 

احلمراء ال�سحية.
- اخل�سروات الورقية:

وامللفوف  ال�سبانخ  مثل  الورقية  اخل�سار  ت�سمن 
وغريهما، كمية هامة من الفيتامني “ب 9”.

أطعمة تعوض نقص فيتامين “ب” في الجسم

رجل يدخل موسوعة غينيس اللتقاط 50 قطعة 
املكّوناتذرة في فمه خالل دقيقة

عجينة كنافة – 500 غرام
جنب عكاوي مفتت، منقوع وم�سّفى – كوبان

قطر – ن�سف كوب
ماء ورد – ملعقة كبرية

ماء زهر – ن�سف ملعقة كبرية
�سمن مذوب – كوب لدهن ال�سينية

�سمن – بح�سب احلاجة

طريقة العمل
تتجان�ش. املكونات حتى  وقّلبي  ال�سمن  ا�سيفي  الكنافة يف وعاء..  – ك�ّسري عجينة 
الكنافة  عجينة  مزيج  ن�سف  ي  ر�سّ بال�سمن..  فرن  �سينية  وجوانب  قعر  – ادهني 

يف ال�سينية.
املكونات حتى تتداخل..  الزهر.. اخلطي  الورد وماء  – يف وعاء، �سعي اجلنب، ماء 

افردي املزيج فوق طبقة عجينة الكنافة.
اجلنب. طبقة  فوق  العجينة  من  املتبقية  الكمية  ي  – ر�سّ

– حّمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.. ادخلي ال�سينية اإىل الفرن لـ45-40 
دقيقة حتى تن�سج الكنافة.

الغرفة. حرارة  على  تربد  الكنافة  واتركي  الفرن  من  ال�سينية  – اخرجي 

طريقة عمل كنافة بالجبنة
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اختتمْت نقابة املحامني العراقيني فعاليات 
جناحها يف معر�ض العراق الدويل للكتاب/ 
على  اأقيم  والذي  النواب،  مظفر  دورة 

اأر�ض معر�ض بغداد الدويل.
املحامني،  نقيب  كّرم  الإختتام،  وخالل 

امل�شاركني  ال�شعدي،  �شياء  ال�شتاذ 
يف  ُعر�شت  التي  املوؤلفات  واأ�شحاب 
ثقافية  �شخ�شيات  عن  ف�شاًل  اجلناح، 

واأدبية وعلمية.
يف  العلمية  اجلهود  النقيب  ال�شيد  و�شكَر 

دوام  لهم  متمنياً  القانونية،  املكاتب  رفد 
العلمية  احلركة  اإغناء  يف  والتقدم  العطاء 

والقانونية يف البالد. 
ال�شعدي  زاَر  الإختتام،  هام�ض  وعلى 
ثناءه  مقدماً  للمعر�ض،  املركزية  الإدارة 

امل�شاحة  وتخ�شي�ض  النقابة  مع  للتعاون 
املحامني  ال�شادة  موؤلفات  لعر�ض  املجانية 
دميومة  على  حر�شه  موؤكدًا  واحلقوقيني، 
الفعاليات  يف  اجلانبني  بني  التعاون 
درعاً  املعر�ض  اإدارة  قدمت  فيما  القادمة، 

مل�شاركة  تثميناً  النقيب،  �شيد  اإىل  تقديرية 
النقابة. 

التا�شع  منذ  افتتح  النقابة  جناح  اأن  يذكُر 
من ال�شهر اجلاري، و�شم موؤلفات خمتلفة، 
قانونية و�شيا�شية واأدبية وفكرية، للعديد 

من الزمالء املحامني واحلقوقيني. 
اأيام  مدى  على  اجلناح  زار  وقد  هذا 
واأدبية  حكومية  �شخ�شيات  العر�ض، 
واأ�شحاب موؤ�ش�شات والعديد من املثقفني، 

م�شيدين بدور النقابة بهذا اخل�شو�ض. 

نقابة المحامين تختتم فعاليات جناحها في معرض العراق الدولي للكتاب 


