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السعدي يوجه بمراقبة الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو إعارة اسم المحامي
نقيب المحامين يبحث مع األمين العام لمجلس الوزراء عددا من القضايا المشتركة

علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني� ،ضياء
ال�ضعدي ،الأمني العام ملجل�س الوزراء،
ال�ضيد حميد نعيم الغزي ،لبحث عدد من
الق�ضايا املهمة التي تخ�س املحامني.
وح�ضر �ضمن الوفد ،وكيل النقابة
رزاق العبيدي ،وعدد من ال�ضادة
اأع�ضاء املجل�س ،حيث بحث اجلانبان،
خالل اللقاء ،جمموعة من املوا�ضيع
التي تخ�س مهنة املحاماة و�ضري عمل
املحامني.
وطرح ال�ضيد النقيب جملة من
املوا�ضيع التي مت�س �ضميم عمل
املحامني ،مو�ضحاً اأبرز العراقيل التي
تواجههم مع و�ضع اآليات منا�ضبة يف
العالقة بني موظفي الدوائر يف الوزارات
واملحامني ،ومبا يكفل �ضهولة ت�ضيري
املعامالت بعيدا عن الروتني.
ومن اأبرز ما ناق�ضه الطرفان مو�ضوع

تخ�ضي�س قطع ارا�س للمحامني مبا
ينا�ضب ا�ضتحقاقهم ومنزلتهم الرفيعة
يف املجتمع.
ويف �ضياق مت�ضل ،حتدث الوفد النقابي
عن م�ضاألة �ضريبة املحامني ،ومقدارها
العايل ،وا�ضفني مقاديرها باملجحفة،
فيما طالبوا باأن ينظر جمل�س الوزراء
يف املو�ضوع كونه يعد غاية يف الأهمية
لعمل املحامني يف البلد.
وناق�س ال�ضعدي حيثيات م�ضروع تعديل
قانون املحاماة ،ف�ض ًال عن الآليات
الواقعية لتطبيق الن�ضو�س القانونية
التي دعمت امتيازات املحامني ،واأهداف
تنفيذه خدمة لل�ضالح العام.
من جهته ،اأ�ضاد الغزي بدور
املحامني يف اإ�ضناد قرارات وقوانني
الدولة ،م�ضدد ًا على �ضرورة اإبعاد
امل�ضيئني ملهنة املحاماة فيما يخ�س
احلالت الفردية من ا�ضتغالل املهنة.

قرار (ترامب) انتهاك
للعدالة والحقوق

نقيب المحامين يوجه بمراقبة الجمع بين المحاماة والوظائف العامة
املحامي _خا�س
وج َه نقيب املحامني العراقيني� ،ضياء
ال�ضعدي ،روؤ�ضاء هيئات الإنتداب كافة،
وجلنة مزدوجي الوظيفة يف النقابة،
مبتابعة ور�ضد اجلمع بني املحاماة
والوظائف العامة اأو اإعارة ا�ضم املحامي.
واأ�ضا َر ال�ضيد النقيب ،يف كتابه ،اإىل املادة

الرابعة  /اأول من قانون املحاماة والتي
ن�ضت "ل يجوز اجلمع بني املحاماة
والوظائف العامة وال�ضتخدام يف الدوائر
الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية وامل�ضالح
احلكومية براتب او مكافاأة".
ولفت ال�ضعدي روؤ�ضاء الهيئات اإىل ن�س
املادة الرابعة /رابعا ،التي حظرت اجلمع

بني املحاماة وبني ال�ضتخدام باأجر لدى
ال�ضركات التجارية مطلقاً ،ولدى ال�ضركات
املوؤ�ض�ضة مبوجب امتياز خا�س من
الدولة ،ويدخل يف اطارها املدير املفو�س
لل�ضركة التجارية باأجر اأو بدون اأجر.
واأردف الكتاب بالإ�ضارة اإىل املادة
احلادية والأربعني والتي ن�ضت على

"يحظر على املحامي اإعارة ا�ضمه".
هذا ودعا نقيب املحامني روؤ�ضاء
هيئات النتداب وجلان ال�ضلوك املهني
اىل ر�ضد حالت عدم الإلتزام مبا
تقدم ،واإخبار النقابة بهذه املخالفات
املتعلقة باجلمع على الوجه املخالف
لقانون املحاماة النافذ.

وحذرّر ال�ضيد النقيب من خطورة
الإنتماء املزدوج اأو اإعارة املحامي
ا�ضمه للغري ،مو�ضحاً :انه يرتب
اآثار رّا �ضلبية على املحاماة واملحامني،
ل�ضيما اأن هذه املكاتب التي تدار من
غري املحامني ت�ضتخدم لأغرا�س ل
تن�ضجم مع مهنة املحاماة واأخالقياتها.

تهنئة نقيب المحامين العراقيين وكيل النقابة يزور غرفة محامي
في ذكرى تأسيس الجيش
مدينة الصدر
العراقي الباسل
يحتفل الوطن هذا اليوم بذكرى بناء �ضوره العتيد� ،ضوامخ
الأبطال يف اجلي�س العراقي البا�ضل ،هذه الذكرى امليمونة التي
ر�ضمت �ضور البطولة قبل مئة عام ،بفر�ضاة ال�ضجاعة والإقدام
والت�ضحية.
أمواج
�ضعبنا العراقي الأبي اإن قدر هذا الوطن اأن يتعر�س ل ٍ
عاتية من ال�ضعاب والتدخالت اخلارجية والعدوان الع�ضكري
والفكري ،ولكنها تتحطم دوماً اأمام �ضالبة ومتا�ضك �ضعبنا وما
ميثاق عه ٍد باحلفاظ على الأر�س
يربطه بجي�ضه الوطني من
ِ
وحماية ال�ضعب و�ضون الكرامة الوطنية ،وال�ضواهد لي�ضت
بعيدة ،فما زال �ضع ُبنا ي�ضهد اأيام الن�ضر املوؤزر على عدو الع�ضر
«داع�س» الإجرامي ،حيث جنح اجلي�س العراقي يف مهمة الدفاع
والتحرير ،ومبوؤازرة القوات الأمنية ب�ضنوفها كافة واحل�ضد
واجب احلفاظ
ال�ضعبي ،واأدى اإىل جانب هذه املهمة ال�ضعبة
َ
على الأمن والإ�ضتقرار.
اإن اجلي�س الذي ا�ضتطاع حتقيق تلك املهام البطولية ،لن يكون اإل
جي�ضا للدفاع عن العراق وم�ضالح �ضعبه ،يقدم الولء اخلال�س
للوطن ،ويعاهد اهلل والأر�س باأن ل يكون جي�ضاً لقمع ال�ضعب ،بل
ملتزم مبهمته الوطنية الد�ضتورية بكامل عقيدته واإميانه وبثقة

اجلندي املقدام ال�ضجاع ،وبهذه الروح رّية اخلال�ضة ،ا�ضتطاع
ُ
جي�ضنا ا�ضتعادة ثقة ال�ضعب حني مت�ضك بانتمائه الوطني وجعل
منه املعيا َر الوحيد للتعاون مع املواطنني يف جميع املحافظات،
وبالأخ�س منها املحافظات التي اجنز فيها مهم َة التحرير
والن�ضر بنجاح.
اإننا ،ويف هذه الذكرى العزيزة ،التي نبارك فيها ل�ضعبنا الأبي
ول�ضباط اجلي�س البا�ضل ومراتبه وجنوده الأبطال ،ناأمل اأن
ي�ضل الوعي الع�ضكري نحو جي�س يحرتم املهنية الوظيفية ،ل
يتدخل بالعملية ال�ضيا�ضية ،والأهم من ذلك اأن ي�ضع احرتام
املواطن اأ�ضا�ضاً يف تعامله ،واأن يدافع عنه ،وعن الوطن ،حتى
نتجه لعملية البناء والإ�ضتقرار على اأ�ض�س د�ضتورية.
حتية الإجالل والإكرام والإكبار جلي�ضنا البطل ،ونتقدم للجميع
باأجمل التهاين والتبيكات� ،ضائلني الباري (عز وجل) اأن يزيدَه
قو ًة وثباتاً.
وحتية التقدير العايل لأرواح ال�ضهداء ،وللجرحى ولعوائلهم
امل�ضحية ال�ضابرة.
�ضياء ال�ضعدي
نقيب املحامني العراقيني

املحامي _خا�س
زا َر وكيل نقابة املحامني العراقيني ،رزاق العبيدي،
غرفة حمامي مدينة ال�ضدر  ،ملتابعة �ضوؤون املحامني
والإطالع ب�ضكل ميداين على اأعمالهم املهنية.
وخالل زيارته ،ا�ضتمع العبيدي لأهم املعوقات التي
تعرقل اأعمالهم ،م�ضج ًال مالحظاته اخلا�ضة حولها.
ويف حديثه ،اأكد العبيدي :اأن غرف املحامني يف
املحاكم كافة ،هي لكل املحامني ،فهي لي�ضت خمت�ضة
مبحامني معينني اأو ل�ضفات نقابية خا�ضة .م�ضيفاً:

اأن الغرف يجب اأن تكون بيتاً نقابياً للجميع.
هذا ودعا العبيدي املحامني اإىل التوا�ضل والتعاون
مع نقابتهم لفر�س هيبة املهنة و رفعتها .
ويف �ضا ٍأن مت�ضل ،زار العبيدي غرفة التحقيق
املركزية ملتابعة �ضري اأعمالهم و الإطالع على
طلباتهم ب�ضكل مبا�ضر.
يذكر اأن ال�ضيد الوكيل �ضرح ،يف وقت �ضابق،
ب�ضعيه لزيارة جميع الغرف ،والتحاور معهم حول
اأهم ما ي�ضهل اعمالهم ويذلل ال�ضعوبات املهنية.

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

ٍ
يعب عن عدم الإحرتام حلقوق الن�ضان
ت�ضرف
يف
رّ
واحلريات الأ�ضا�ض رّية ومبادئ العدالة وقواعدها ،اأ�ضدر
الرئي�س الأمريكي (ترامب) قرار العفو عن اجلناة
املحكومني من عنا�ضر ال�ضركة الأمنية (بالك ووتر)
مرتكبي جرمية القتل العمد للعراقيني يف �ضاحة الن�ضور
يف بغداد �ضنة ( )٢٠٠٧والتي راح �ضحيتها (� )١٧ضهيد ًا
و( )٢٠جريحاً.
اإن جرمية �ضاحة الن�ضور تعد واحدة من العديد من
اجلرائم الدموية التي نالت اأبناء ال�ضعب العراقي منذ
وقوع الإحتالل الأمريكي – البيطاين ،ب�ضبب وجود
القوات الع�ضكرية املحتلة على اأر�س العراق وما حلق
به من �ضركات اأمنية اأجنبية متعاونة معه ،ومنها �ضركة
(بالك ووتر) �ضيئة ال�ضيت التي تلطخت اأيادي عنا�ضرها
املرتزقة الأ�ضرار بدماء العراقيني الأبرياء عند ارتكابها
واحدة من اأب�ضع اجلرائم فتكاً يف �ضاحة الن�ضور.
لقد و�ضف جمل�س الأمن الدويل بقراره املرقم
( )٢٠٠3/١483الوليات املتحدة الأمريكية واململكة
املتحدة البيطانية انهما دولتان قامتا باحتالل العراق،
وهذا ما يرتب عدد ًا من الآثار والإلتزامات الدولية ،وكذلك
امل�ضوؤولية القانونية الدول رّية النا�ضئة عن ذلك الإحتالل
والقائمني به ،ومقا�ضاة القيادات ال�ضيا�ضية والع�ضكرية
وال�ضباط واجلنود مرتكبي اجلرائم ومقا�ضاتهم دولياً
ل من املحاكم الع�ضكرية الأمريكية التي تو رّلت مقا�ضاة
بد ً
مرتكبي تلك اجلرائم الدولية بتهمة خمالفة القواعد
الع�ضكرية امل�ضلكية ،وبالرغم من ذلك فاإن قراراتها
ال�ضادرة بال�ضجن مل حترتم من الرئي�س المريكي عندما
اأعلن العفو عن مرتكبي اجلرائم الدولية.
اإن نقابة املحامني العراقيني تطالب بتحقيق حالة من
اجلهد احلكومي اجلاد بالتعاون مع مفو�ضية حقوق
الن�ضان واملنظمات احلقوقية والن�ضانية من اأجل حتقيق
م�ضاءلة دولية ملرتكبي اجلرائم الدموية �ضد اأبناء �ضعب
العراق ،و�ضمان تعوي�ضات عادلة طبقاً للقانون الدويل،
والت�ضدي لكل الطرق القانونية املتاحة لوقف قرار الرئي�س
المريكي (ترامب) من التنفيذ لأنه ي�ضتهدف الإنق�ضا�س
على العدالة التي كفلتها املواثيق وال�ضكوك الدولية.

السعدي يتابع أعمال المحامين
نقابة المحامين تناقش دور التشريعات في حماية
في استئناف الرصافة
حقوق المرأة

املحامي _خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني� ،ضياء ال�ضعدي ،غرفة حمامي
ا�ضتئناف الر�ضافة ملتابعة اأعمال املحامني والإ�ضتماع لهم.
والتقى ال�ضيد النقيب رئي�س حمكمة ا�ضتئناف الر�ضافة ،القا�ضي
عماد اجلابري ،حيث رحب اجلابري بال�ضعدي ،وتباحث
اجلانبان ب�ضاأن التعاون امل�ضرتك والعمل على ا�ضا�س �ضيادة
الإحرتام ،ومبداأ امل�ضاركة لتحقيق العدالة و�ضيادة القانون.

وخالل كلمتهن اأكد ال�ضيد النقيب احرتامه لآراء املحامني
والإ�ضتماع لروؤاهم ،مردفاً :اأن على املحامي اأن ينتهج اأ�ضاليب
ال�ضدق واحل�س املهني يف تقومي العمل النقابي.
م�ضددا على �ضرورة اأن ي�ضع املحامون ثقتهم بنقابتهم وخططها
الآنية والإ�ضرتاتيجية خلدمتهم.
من جانبه� ،ضكر رئي�س هيئة الإنتداب ،املحامي �ضادق الالمي،
النقيب ،معب ًا عن بالغ امتنانه للمتابعة والإ�ضتماع للمحامني.

اللجنة العليا تنظر في شكاوى
مختلفة وتتخذ قرارات بشأنها

املحامي _خا�س
عقدت اللجنة العليا امل�ضرتكة بني نقابة
املحامني العراقيني ووزارة الداخلية
اإجتماعها الدوري ،مبكتبها يف مقر
النقابة ،ملناق�ضة اأهم الق�ضايا ونظر
ال�ضكاوى املقدمة اأمامها.
وتراأ�س الإجتماع رئي�س اللجنة ،اللواء
احلقوقي الدكتور حممد بردي ،وبح�ضور

وكيل النقابة /ع�ضو اللجنة العليا،
الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،وباقي اأع�ضاء
اللجنة.
وحققت اللجنة يف عدد من الق�ضايا،
تخ�س �ضكاوى املحامني وامل�ضاكل
امل�ضجلة ،فيما مت حل بع�ضها بالرتا�ضي،
واتخاذ الإجراءات القانونية بحق بع�س
ال�ضباط امل�ضكو منهم.

ويف ال�ضياق نف�ضه ،اأحالت اللجنة اأحد
املحامني على ال�ضلوك املهني ،لثبوت
خمالفته و اإدلئه باأقوال غري �ضحيحه
ب�ضاأن �ضكواه.
هذا واأ�ضار ،وكيل النقابة ،اإىل �ضرورة
توخي الدقة يف تقدمي ال�ضكاوى،
ومتابعتها ،موؤكد ًا �ضعي اللجنة العليا
حللحلة امل�ضاكل كافة �ضمن م�ضوؤوليتها.

املحامي _خا�س
نظمت جلنتا املحاميات وحقوق الإن�ضان يف
نقابة املحامني العراقيني ،وبالتعاون مع �ضبكة
(�ضوتها) ،وبدعم هيئة الأمم املتحدة ،ندوة
حوارية حول دور الت�ضريعات يف حماية حقوق
املراأة.
الندوة جرت بح�ضور نقيب املحامني العراقيني،
�ضياء ال�ضعدي ،وع�ضو جمل�س النقابة ،املحامية
�ضارة املوىل /رئي�س جلنتي املحاميات وحقوق
الإن�ضان ،وع�ضو جمل�س النقابة الأ�ضتاذ ذو
الفقار ال�ضبالوي ،بالإ�ضافة اإىل ممثلني عن بع�س
املوؤ�ض�ضات املدنية املهتمة بحقوق املراأة ،ف�ض ًال
عن عدد من املحامني.
وخالل كلمته ،رحب ال�ضيد النقيب باحل�ضور،
م�ضري ًا اإىل اأهمية عقد هكذا ندوات للخروج
بتو�ضيات واقعية ترفعها النقابة للجهات
الت�ضريعية.
واأكد ال�ضعدي �ضرورة اأن تبحث هذه الإجتماعات

يف القوانني العراقية كافة ،لدرا�ضة الن�ضو�س
التي تناولت املراأة و حقوقها �ضلباً اأو اإيجاباً،

وتقييمها وفقاً للم�ضلحة الإجتماعية ،وتعطي
راأيها اإىل ال�ضلطة الت�ضريعية.

وع رّرج نقيب املحامني حول عدة ن�ضو�س عقابية
يجب تعديلها ،كالظرف املخفف يف قتل غ�ضل العار،
وغريها ،مردفاً حديثه حول بع�س ن�ضو�س قانون
الأحوال ال�ضخ�ضية ،وتفا�ضيل متعلقة بن�ضو�ضه.
ودعا ال�ضيد النقيب اللجان املجتمعة اإىل تكثيف
الدرا�ضة لهذه الت�ضريعات عن طريق تناولها
بجل�ضات مو�ضعة وخمت�ضة.
من جانبها� ،ضكرت املوىل احل�ضور ،معبة عن
اهتمام جلنتيها بدرا�ضة املو�ضوع ،مو�ضحة اأهمية
الراأي الذي ي�ضدر عن اللجان النقابية ،كونها
�ضاحبة الإخت�ضا�س القانوين والدراية الفعلية
بتاأثريها الإجتماعي عن طريق الإحتكاك املبا�ضر
من خالل العمل يف املحاكم .
وطرح احلا�ضرون مداخالت عدة ،ت�ضمنت
اآرا ًء حول احللول الت�ضريعية ،والن�ضو�س
التي يجب اأن تتعر�س للتعديل ،ف�ض ًال عن
امل�ضاكل الإجتماعية التي اأنتجها عدم التطبيق
ال�ضليم للقانون ،اأو ب�ضبب النق�س الت�ضريعي.
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تعويض

المحامي مروان الكناني
هل يجوز التعوي�ض عن ال�سرر الذي
ح�سل يف حمرمات االأنابيب النفطية؟ هل
ي�ستحق التعوي�ض من قام يف احلفر ومد
ا�سالك االت�ساالت يف حمرمات االأنابيب
النفطية ؟
اجلواب
اإ�سارة اىل قرار جمل�ض قيادة الثورة
املنحل رقم  167ل�سنة  ،1985ف�سرورة
موافقة وزارة النفط على احلفر ومد
ا�سالك االت�ساالت ،فاإذا مل ياأخذ املوافقة
من وزارة النفط وح�سل انفجار يف
اأنابيب النفط وكانت نتيجة االنفجار
والتخريب اىل تدمري ا�سالك االت�ساالت
او غريها من االأ�سياء ،فاإن الدعوى تكون
فاقدة ل�سندها القانوين ،اإ ًذ ًا يجب موافقة
وزارة النفط.
اأو ًال :متنع ال�سركات االأجنبية والعربية
والوطنية واملقاولون وموؤ�س�سات القطاع
اال�سرتاكي والقطاع املختلط واجلهات
الع�سكرية من القيام باحلفريات يف
حمرمات خطوط اأنابيب النفط اأو

الغاز اأو املنتجات النفطية خارج املدن
وداخلها لتنفيذ االأعمال امللتزمني بها الأية
جهة اإال بعد احل�سول على موافقة وزارة
النفط .
ثانياً  :على اجلهة �ساحبة امل�سروع اأن
تراجع وزارة النفط بتقدمي اخلرائط
الالزمة لتنفيذ م�سروعها بغية ت�سقيط
حمرمات م�سارات االأنابيب ونقاط
التقاطع عليها خالل مدة ال تزيد على
ع�سرين يوماً من تاريخ تقدمي الطلب.
ثالثاً  :قبل اإحالة امل�سروع تقوم اجلهة
املنفذة باإجراء م�سح للمنطقة املقرر
تنفيذ احلفريات اأو االأعمال االأخرى فيها
لتحديد االأنابيب التي تتعار�ض مع م�سار
احلفريات ،وعمل نقاط اختبار منا�سبة
على طول م�سار املنطقة املطلوب حفرها
قبل املبا�سرة باإجراء احلفريات على
اأن يتبع االأ�سلوب اليدوي يف احلفر يف
املناطق القريبة من م�سار االأنابيب داخل
املدن وخارجها ،واأن يتم تنفيذ جميع
هذه االأعمال حتت االإ�سراف املبا�سرة من
ممثل عن وزارة النفط .
رابعاً  :على اجلهة �ساحبة امل�سروع عند
اإعدادها ت�ساميم امل�ساريع ،التي تقع
�سمن حدود اأمانة العا�سمة اأو مراكز
املدن واالأق�سية والنواحي على امتداد
خطوط االأنابيب وحمرماتها ،اأن تراجع
وزارة النفط للح�سول على م�سارات
االأنابيب الإدخالها �سمن الت�ساميم بهدف
جتنب تلك امل�سارات ،ويجوز االتفاق
يف حالة ال�سرورة الق�سوى مع اجلهات
املعنية على حتويل االأنابيب اإن اأمكن

�سمن جدول زمني يتفق عليه على اأن
تتحمل �ساحبة امل�سروع تكاليف ذلك .
خام�ساً  :اأ يجب اعتماد املوا�سفات
واملقايي�ض املعتمدة من وزارة النفط
لت�سميم املعابر املختلفة وعر�سها على
وزارة النفط ال�ستح�سال املوافقة عليها
قبل ال�سروع بالتنفيذ ،ويتم تنفيذ املعابر
حتت اإ�سراف ممثل عن وزارة النفط
بدون االإخالل بالتزام اجلهة املنفذة .
ب تتخذ اجلهة املنفذة االإجراءات
االآتية:
 •1يكون عبور االأنابيب والكابالت
املطلوب مدها حتت اأنابيب النفط اأو
الغاز اأو املنتجات النفطية اإال اإذا ارتاأت
وزارة النفط غري ذلك .
 2تن�ساأ قناطر يف مناطق تقاطعات الطرق
اأو ال�سكك مع االأنابيب مبوا�سفات ت�سهل
عملية �سيانة هذه االأنابيب ،على اأن
يتم االتفاق على موا�سفات القناطر بني
وزارة النفط و�ساحبة امل�سروع .
 3اإذا تقاطعت كابالت كهربائية مع
خطوط االأنابيب تو�سع بالطات
كونكريتية بني االأنابيب والكابالت
وعالمات تبني م�سار الكابالت .
�ساد�ساً :اإذا خالفت اجلهة املنفذة اأحكام
هذا القرار فت�سببت خمالفتها باأحداث
�سرر باأنبوب النفط اأو الغاز اأو املنتجات
النفطية اأو م�ساره اأو ملحقاته اأو
حمتوياته ،تلزم بالت�سامن مع ال�سركة
االأجنبية والعربية اأو الوطنية اأو
املقاول اأو القطاع اال�سرتاكي اأو املختلط
الذي تعمل اجلهة املنفذة حل�سابه باأداء

االتفاق على التنازل عن حق الحضانة

المحامي حسن خالد جدعان
يف البدء ان احل�سانة حق للمح�سون
على احلا�سن ،وال ميكن االتفاق
على التنازل عن حق احل�سانة ،واي
اتفاق على ذلك يكون باطال واملحكمة
الت�سدق هذا التنازل ملخالفة ذلك
القانون وال ت�سقط ح�سانة االم عن
حق احل�سانة اإال عند فقدها احد
�سروط احل�سانة ،املادة  57احوال
�سخ�سية ،والت�سقط اإال بحكم ق�سائي
بعد التحقق من فقدان احلا�سنة الاأد

�سروط احل�سانة من خالل اللجنة
الطبية.
وقد تتنازل االم عن ح�سانتها الأطفالها
الأ�سباب دفعتها لذلك االمر ،وتعود
جمددا للمطالبة بح�سانة االطفال
بعد تال�سي هذه اال�سباب ،فاملحكمة
ال ميكن ان ت�سدر قرارها برد الدعوى
الكت�ساب احلكم درجة البتات او انه
م�سمول بحجية االحكام حول قرار
احلكم بت�سليم االطفال لوالدهم ،او ان
املدعية االم كانت قد تنازلت �سابقا عن
ح�سانتها لالأطفال وميكن اعتبار ذلك
ا�سقاطا حلقها بح�سانتهم .
وقد ن�ست املادة ال�سابعة واخلم�سون
الفقرة 6/من قانون االحوال
ال�سخ�سية على (للحا�سنة التي
انهت ح�سانتها بحكم ان تطلب
ا�سرتداد املح�سون ممن حكم له
بت�سلم املح�سون منها اإذا ثبت ت�سرر
املح�سون خالل مدة وجوده معه).
وهذا ماذهبت اليه حمكمة التمييز يف
العديد من قراراتها (ان التنازل الذي

اعتمدت املحكمة عليه يف رد الدعوى
ال يعتد به ،الن احل�سانة مل تقرر
اإال مل�سلحة املح�سون ،وهي تدور
وجود ًا وعدماً مع ذلك).
واملبداأ التمييزي بالعدد 5093/
الت�سل�سل  5380/يف 2011 10/11
ا�سار اىل (وجد ان احلكم املميز غري
�سحيح وخمالف لل�سرع والقانون،
الن املحكمة ردت دعوى املدعية
ا�ستناد ًا اىل ا�ستح�سال املدعى عليه
حكماً بتاأييد ح�سانته للطفلني ،وهذا
احلكم ال يعد �سابقاً للف�سل يف مو�سوع
هذه الدعوى ،وان دعوى احل�سانة
تدور مع م�سلحة املح�سون ولي�ض
مع م�سلحة اخل�سوم ،وال يقبل
تنازل االم عن احل�سانة اإذا كان هذا
التنازل ي�سر مب�سلحة املح�سون..
لذا كان املقت�سى ان جتري املحكمة
حتقيقاتها يف الدعوى للو�سول اىل
مكمن م�سلحة املح�سون ،ومن
ثم ت�سدر حكمها املوافق لل�سرع
والقانون ..لذا قرر نق�سه).

التعوي�سات االآتية :
اأ كلفة الت�سليح مبوجب قوائم اأ�سولية
تعدها اجلهة امل�سوؤولة عن الت�سليح يف
وزارة النفط .
ب قيمة النفط اخلام اأو الغاز اأو املنتجات
النفطية املهدرة نتيجة ال�سرر مقدرة
باالأ�سعار التي حتددها وزارة النفط .
جـ �سعف املبالغ املن�سو�ض عليها يف
البندين (اأ ،ب) من هذه الفقرة يف حالة
تكرار االإ�سرار باأنبوب اأو جمموعة
االأنابيب املتجاورة يف موقع ال يتجاوز
خم�سة كيلومرتات عن موقع ال�سرر
االأول لالأنابيب خارج املدن وكيلو مرت
واحد داخل املدن .
د مبالغ اإ�سافية تعوي�سية مبوجب
حما�سر ك�سف اأ�سولية للتعوي�ض عن
جميع االأ�سرار الناجمة عن احلادث واأية
غرامات تعوي�سية اأخرى حتدد ح�سب
طبيعة احلادث ومقدار ال�سرر الناجم
عنه
ي�سدر وزير النفط تعليمات يعني فيها
اجلهة املخت�سة يف وزارة النفط باإ�سدار
قرارات التعوي�ض املن�سو�ض عليها
يف الفقرتني (�ساد�ساً و�سابعاً) ،وكل ما
يقت�سي لتنفيذ اأحكام هذا القرار .
تطبيقات ق�سائية
مبداأ :العدد  \ 82الهيئة اال�ستئنافية /
منقول 2018/
اذا كان الكيبل ال�سوئي الذي اأحدث
االأ�سرار يقع �سمن حمرم خطوط
االنابيب النفطية ،وان دائرة االت�ساالت
مل ت�ستح�سل موافقة وزارة النفط

على مد ذلك الكيبل ،فاإن د عو ى
املطالبة بالتعوي�ض تكون فاقدة
ل�سندها القانوين ل�سمولها باأحكام
القرار  167ل�سنة  1985الذي منع
اجلهات كافة من القيام باأعمال احلفر
يف حمرمات االأنابيب ما مل تكن هناك
موافقة لوزارة النفط .
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن
التمييزي واقع �سمن املدة القانونية
قرر قبوله �سكال ،وبعد عطف النظر على
احلكم املميز وجد انه �سحيح وموافق
للقانون ،حيث اأن التاأييد من خالل
التحقيقات التي اأجرتها املحكمة اأن
الكيبل ال�سوئي الذي اأحدث االأ�سرار
به يقع �سمن حمرم خطوط االنابيب
النفطية ،حيث اأن دائرة املدعي /املميز
مل ت�ستح�سل موافقة دائرة املدعي
عليه على مد الكيبل ال�سوئي ،وبالتايل
تكون الدعوى م�سمولة بقرار جمل�ض
قيادة الثورة املعدل املنحل رقم 167
ل�سنة  1985الذي منع اجلهات كافة من
القيام باأعمال احلفر يف حمرمات اأنابيب
النفط ما مل تكن هناك موافقة لوزارة
النفط ومعه تكون دعوى املدعي
باملطالبة بالتعوي�ض فاقدة ل�سندها
القانوين واجبة الرد ،وحيث اأن احلكم
املميز قد التزم بوجهة النظر القانونية
املتقدمة قرر ت�سديق ورد الطعن
التمييزي مع حتميل ر�سم التمييز،
و�سدر القرار ا�ستنادا الأحكام املادة
 2\210مرافعات مدنية وباالتفاق.

التقادم المسقط في
المسؤولية التقصيرية

المحامي طالل حمد طه
املادة  232من القانون املدين ال
ت�سمح دعوى التعوي�ض النا�سئة
عن العمل غري امل�سروع بعد انق�ساء
ثالث �سنوات من اليوم الذي علم فيه
املت�سرر بحدوث ال�سرر وبال�سخ�ض

الذي احدثه ،وال ت�سمع الدعوى يف
جميع االحوال بعد انق�ساء � 15سنة
من يوم وقوع العمل غري امل�سروع.
لهذه املادة ا�ستثناء اإذا كان املدعي
�سغريا اأو حمجورا اأو الأ�سباب اأخرى
وفقا لن�ض املادة  435من القانون
املدين.
- 1تقف املدة املقررة لعدم �سماع
الدعوى بالعذر ال�سرعي ،كاأن يكون
املدعي �سغريا او حمجورا ولي�ض له
ويل او غائبا يف بالد اجنبية نائية ،او
ان تكون الدعوى بني الزوجني او بني
اال�سول والفروع ،او ان يكون هناك
مانع اخر ي�ستحيل معه على املدعي
ان يطالب بحقه.
 – 2واملدة التي مت�سي مع قيام
العذر ال تعد.

فقدان الثقة بين المرشح
والمواطن ..كيف وما
الحلول؟

عامر ال غازي
كيف ن�ستعيد ثقة الناخب بعد فقدانها؟
نحن نعلم ان ما مر من احداث �سيا�سية منذ عام 2003
وليومنا هذا ،وما ح�سل من تراكمات اقت�سادية
و�سحية وخدمية ادت اىل فقدان ثقة املواطن بكل
االحزاب ب�سبب عدم الوفاء بالوعود التي ابرمت،
ومت من خاللها انتخاب هذه الكتل ال�سيا�سية ،وعلينا
ان نو�سح امرا مهم جدا اأال وهو :كيف تعاد الثقة
لكي نخو�ض هذه املرحلة من جديد؟
على جميع املر�سحني العمل بنظام (�ساأثبت حقوقك
فعال) ولي�ض قوال ،وهذا اأنظر ان فيه �سعوبة
كبرية ،وال�سبب ماجاء به القادة ال�سابقون..
�سيا�سيا فالعراق لي�ض خمترب جتارب لكي يكون يف
معرتك مع ر�سا�سة الرحمة ..اقت�ساديا فماقام به
االقت�ساديون جاء بنا اىل هذه النتائج.
اجلميع يعلم ان �سراع االنتخابات على االبواب،
واجلميع يدرك ان ا�ستعادة الثقة بالقول والفعل اأمر
لي�ض بالهني ،ولطرح االيجابية واملقبولية عليكم ايها
املر�سحون ان تن�سلخوا من كل طرف ا�ساء التخطيط
وتبنوا كتال م�ستقلة هدفها بناء العراق والتنازل عن
الكثري من املميزات واملخ�س�سات ،واالنطالق نحو
ال�ساد�ض من حزيران املقبل بتوعية �سبابية ن�سوية
قانونية تنري ما مت ظالمه.
املواطن ا�سبح مدركا متاما بكل مايدور حوله،
ِ
يجد نفعا
واال�ستغالل ال�سابق يف مثل هذه العملية مل
به.
واود ان ابني اىل ال�سارع العراقي من خالل ماطرحت
ان من بينكم انا�ض ي�ستحقون الفوز والتوحد يف ر�ض
�سفوفكم ،واالختيار ال�سائب �سيجعل من العراق
حمطة تغيري جذرية ،وخري �ساهد هو ثوراتكم
العارمة و�سهداوؤها -رحمهم اهلل.-
ومن ال�سروري ان تبداأ ،قانونا ،نقاباتنا كافة
واللجوء اىل نقابة املحامني لن�سر ثقافة قانون
االنتخابات اجلديد ،والعمل على تثقيف املواطن
وتوجيه املر�سح حول املادة القانونية التي يجب
عليه االمتثال لها يف حال فوزه ،وما عليه من واجبات.
ولكي نبني عراقا مزدهرا علينا بناء �سفوف
جرب).
ابنائنا ..واختتم مقايل بـ(املُجرب ال ُي
ْ

طريقة استخراج أصول المسائل اإلرثية
حارث العاني
اثناء درا�سة مادة املواريث مل اأمل�ض من احد من
اال�ساتذة اعتماد مناهج مب�سطة يف تدري�ض هذه املادة،
واعتقد جازما ان الكثري من طالب كليات القانون
واملحامني – وانا منهم طبعا  -مل تختمر يف ذهنهم
كيفية ا�ستخراج ا�سول امل�سائل االرثية ،بل ان البع�ض
اعتربها طال�سم ي�سعب حل رموزها وف�سل االبتعاد عن
اخلو�ض فيها ،ومرد ال�سعوبة ال يكمن يف امل�سائل نف�سها
كما كنت اعتقد  -قبل اطالعي على كتاب (علم الفرائ�ض
واملواريث) ملوؤلفه املهند�ض مولود خمل�ض الراوي –
وامنا تكمن يف عدم وجود مناهج مب�سطة وطرق تدري�ض
عملية ،ف�سال عن امكانيات من تولوا اإلقاء حما�سرات
مادة املواريث التي تت�سم بالرتابة وعدم اخلربة..
ومع اقتنائي الكتاب ادركت متاما مدى ترهل طرق
التدري�ض ملادة املواريث يف كلية القانون ،وبالوقت
نف�سه تفتحت �سهيتي على تعلم هذه املادة وفق ا�سلوب
م�سوق اعتمده املوؤلف و�سهل احلفظ ..لذلك ارتاأيت ان
ان�سر الطرق ال�سريعة يف حل امل�سائل االرثية يف مرحلتها
االولية وكيفيو ا�ستخراج ا�سول امل�سائل ومن ثم توزيع
االن�سبة ال�سرعية على م�ستحقيها من الورثو ،وكذلك
التعرف على املبادىء التي متكن الطالب من معرفة
ا�سول امل�سائل االرثية.
اأنواع االرث
قبل الولوج يف طرق ومبادىء ح�ساب وا�ستخراج
ا�سول امل�سائل البد من معرفة انواع االرث من باب
التذكري ،وهي على نوعني -:
اأ  .االرث بالفر�ض:
وهم من حددت لهم ان�سبة معينة يف كتاب اهلل تعاىل
وهم (الزوجان – االبوان – االجداد – البنات –

واالخوات).
ب .االرث بالتع�سيب :
وهم من الورثة الذين مل حتدد ان�سبتهم ولذلك فهم
ياأخذون ما ابقت الفرو�ض وهم ( االأبناء – االباء (اي
االأب واأبو االأب وان عال) – االأخوة – االأعمام).
الفر�ض
الفر�ض هو �سهم مقدر من الرتكة لوارث خا�ض ،قد
فر�ض له يف كتاب اهلل تعاىل او �سنة ر�سوله (�ض) او قيام
االجماع عليه ،والفرو�ض الواردة يف كتاب اهلل تعاىل
�ستة ،وهي -:
اأ .الن�سف ()2/1
ب .الربع ()4/1
ت .الثمن ()8/1
ث .الثلثان ()3/2
ج .الثلث ()3/1
ح .ال�سد�ض ()6/1
ولت�سهيل احلفظ يقال-:
 الن�سف ون�سفه ون�سفه (اي  2/1 :و  4/1و ) 8/1 الثلثان ون�سفه ون�سفه (اي  3/2 :و  3/1و )6/1ا�سول امل�سائل :
ا�سل امل�ساألة وهو ا�سغر عدد الأ�سهم الرتكة بحيث ميكن
لكل �سنف من الوارثني اخذ ن�سيبه منه بدون ك�سر..
وقد تعلمت وتعلمتم اي�سا ان ا�سل امل�ساألة ي�ستخرج
من خالل معرفة امل�ساعف امل�سرتك الب�سيط ملقامات
الك�سور بوا�سطة عملية حتليل االعداد ..وقد يبدو االمر
�سهال يف ما اذا كانت الفرو�ض قليلة ،ولكن االمر يزداد
�سعوبة اذا تزاحمت الفرو�ض يف امل�ساألة الواحدة..
لذلك �ساأتطرق اوال اىل الطريقة ال�سريعة يف معرفة
ا�سول امل�سائل ثم املبادىء االخرى الحت�سابها اآمال ان
تنال اإعجابكم.
اأ .الطريقة ال�سريعة واال�سهل ال�ستخراج ا�سول امل�سائل

االرثية -:
اوال .بدءا نق�سم جميع الفرو�ض الواردة يف كتاب اهلل
تعاىل على جمموعتني ،وكما يلي:
املجموعة  /اأ جمموعة الن�سف ون�سفه ون�سفه 2/1
.8/1 4/1
املجموعة  /ب جمموعة الثلثان ون�سفه ون�سفه 3/2
.6/1 3/1
ثانيا بعد ذلك نتبع املبادئ اال�سا�سية ال�ستخراج ا�سل
امل�ساألة ،وهي:
( . )1اذا كانت الفرو�ض يف امل�ساألة من جمموعة واحدة.
فـ اأ�سل امل�ساألة = اكرب مقام فيها
مثال :جميع الفرو�ض من املجموعة /اأ
اأ�سلها = 4
نحو  4 /1 /و - 2/1
ا�سلها = 8
 8 / 1و – 2/1
 8 /1و  4/1و  ... 2/1ا�سلها = 8
( .)2املبداأ نف�سه ينطبق على الفرو�ض يف املجموعة /
ب.
( . )3اذا كانت الفرو�ض يف امل�ساألة من املجموعتني
عندئذ يكون
ا�سل امل�ساألة = اكرب مقام من املجموعة  /اأ ) × 3
امثلة  )4/1( .و ( )3/1ا�سل امل�ساألة 12=3×4
(  ) 8/1و(  )2/1و ( )6/1ا�سل امل�ساألة 24= 3× 8
(  )2/1و ( ) 4/1و(  ) 6/1ا�سل امل�ساألة 12=3×4
(  )2 /1و ( )3/2ا�سل امل�ساألة 6=3×2
ب .املبادىء االخرى يف ا�ستخراج ا�سل امل�سائل
االرثية:
اوال .اذا كان بني الورثة �ساحب فر�ض واحد ،فيكون
مقام الك�سر لفر�سه هو ا�سل امل�ساألة،
مثال  /م�ساألة فيها زوج وابن  /احلل  ...للزوج 4/1
 ،ولالبن الباقي باعتباره(ع�سبة) ،فاأ�سل امل�ساألة هو
( ،)4للزوج �سهم واحد و � 3سهام لالبن.

ثانيا .اذا كان بني الورثة اكرث من �ساحب فر�ض عندئذ
يكون احلل بطريقتني:
( . )1ا�ستخراج ا�سل امل�ساألة من ا�ستخراجي امل�ساعف
الب�سيط ملقامات الك�سور من خالل عملية حتليل االعداد.
( . )2اعتماد الطريقة ال�سريعة كما او�سحنا اعاله .
ثالثا .اذا مل يكن بني الورثة �ساحب فر�ض (مبعنى
االرث حم�سور يف الع�سبة فقط) فـ (اأ�سل امل�ساألة =
عدد روؤو�ض الع�سبة).
وهناك �سورتان:
( .)1اذا كان الورثة من جن�ض واحد (ذكورا فقط او
اناثا فقط) فيكون
عدد روؤو�سهم = عددهم.
مثال :م�ساألة فيها ثالثة ابناء ..ا�سل امل�ساألة هو العدد
( )3فيكون لكل منهم �سهم.
( .)2اذا كان الورثة من جن�سني خمتلفني (ذكورا واناثا
معا) فيكون
ا�سل امل�ساألة = (عدد الذكور× + )2عدد االناث
مثال :م�ساألة فيها ابن وبنت:
احلل� 2 ..... 3 =1 +2 ×1 :سهم لالبن � ...سهم واحد
للبنت .
اخلامتة
اآمل ان اكون قد وفقت يف نقل املعلومة والفائدة
العلمية لكل من كان يجد �سعوبة يف ا�ستخراج
ا�سول امل�سائل االرثية ابتدا ًء ،من دون التعر�ض
اىل امل�سائل االخرى التي تخ�ض امل�سائل االرثية
من رد وت�سحيح ومنا�سخات ..واأود ان اقول
انني ت�سرفت يف اإعداد هذا البحث يف عدة
موا�سع اإال ان ا�سل املادة تن�سب اىل �ساحب
كتاب (علم الفرائ�ض واملواريث) وم�سمم
برنامج (الق�سام ال�سرعي يف حل امل�سائل االرثية)
اال�ستاذ املهند�ض مولود خمل�ض الراوي.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

الدعوى الجزائية

وقفات قانونية

املحامي /حمزة عدنان
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ا – ال يجوز حتريك الدعوى اجلزائية اإال بنا ًء على �شكوى
من املجني عليه او من يقوم مقامه قانونا يف اجلرائم االآتية:
 – 1زنا الزوجية او تعدد الزوجات خالفا لقانون االحوال
ال�شخ�شية.
 – 2القذف او ال�شب او اف�شاء اال�شرار او التهديد او االيذاء
اذا مل تكن اجلرمية قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء
قيامه بواجبه او ب�شببه .
 – 3ال�شرقة او االغت�شاب او خيانة االمانة او االحتيال او
حيازة اال�شياء املتح�شلة منها اذا كان املجني عليه زوجا
للجاين او احد ا�شوله او فروعه ،ومل تكن هذه اال�شياء
حمجوزا عليها ق�شائيا او اداريا او مثقلة بحق ل�شخ�ص اخر.
 – 4اتالف االموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت
اجلرمية غري مقرتنة بظرف م�شدد.
 – 5انتهاك حرمة امللك او الدخول او املرور يف ار�ص
مزروعة او مهياأة للزرع او ار�ص فيها حم�شول او ترك
احليوانات تدخل فيها.
 – 6رمي االحجار او اال�شياء االخرى على و�شائط نقل او
مبان او ب�شاتني او حظائر.
بيوت او ٍ
 – 7اجلرائم االخرى التي ين�ص القانون على عدم حتريكها
اإال بنا ًء على �شكوى من املت�شرر منها.
ب – ال يجوز حتريك الدعوى اجلزائية يف
اجلرائم الواقعة خارج جمهورية العراق اإال
باإذن من رئي�ص جمل�ص الق�شاء االعلى .

جريمة الحريق العمدي في القانون العراقي

الطالق التعسفي
والتعويض عنه
مفهوم الطالق التع�شفي :وهو ايقاع الطالق من قبل الزوج
وباإرداته املنفردة دون وجه حق او بغري عذر م�شروع.
�شروط الطالق التع�شفي
-1ان تنتهي العالقة الزوجية من قبل الزوج دون �شبب مقنع
او مربر �شرعي ،اي ان يكون متع�شفا با�شتعمال حقه.
بناء على طلب الزوجة او بر�شاها.
-2ان ال يكون الطالق
ً
-3ان ي�شيب الزوجة �شرر مادي او ادبي ب�شبب هذا الطالق.
التعوي�ص عن الطالق التع�شفي
-1ان تطلب الزوجة من املحكمة احلكم بالتعوي�ص عن
الطالق التع�شفي.
-2يجب اأن يكون التعوي�ص منا�شبا مع حالة الزوج املادية
ودرجة تع�شفه.
 -3ال يزيد التعوي�ص عن مقدار نفقه الزوجة ملدة �شنتني.
* يجب التنويه ان تراخي الزوجة يف طلب التعوي�ص
عن الطالق التع�شفي يحرمها من حق املطالبة.

القا�شي /كاظم عبد جا�شم الزيدي
احلريق ظاهرة طبيعية قبل اأن تكون
جرمية يعاقب عليها القانون ،حيث الزمت
االن�شان منذ بداية اخلليقة وحياة الب�شر
كونها �شرورية حلياة لهم ،فاالحرتاق
ظاهره كيميائية قد تكون �شلبية تنجم عنها
ا�شرار مادية اأو معنوية ،ويوؤدي اإىل اإتالف
الكثري من االأموال ،وقد توؤدي اإىل اإزهاق
حياة االن�شان اأو احليوانات يف بع�ص
احلاالت بالرغم من اال�شتفادة من احلرائق
يف بع�ص ال�شناعات و التعدين يف جمال
املعادن و الذهب والف�شة ،وقد ازدادت
يف االآونة االأخرية ظاهرة حرق املزارع
وحما�شيل احلنطة وال�شعري واحلريق
يف الدوائر الر�شمية واملخازن واالأ�شواق
الكربى ك�شوق ال�شورجة ،وان احلرائق قد
حتدث نتيجة العوامل الطبيعية كارتفاع
درجات احلرارة ،والعوا�شف الرعدية
توؤدي اإىل حرائق يف الغابات ،ولكن يف
بع�ص احلاالت يكون احلريق متعمدا اأو
مفتعال ب�شبب ت�شرفات بع�ص النا�ص التي
قد تكون عمدية اأو ب�شبب متا�ص كهربائي يف
اأماكن خمتلفة كالبيوت وامل�شانع واملحال
التجارية نتيجة �شوء التخزين اأو نتيجة
اجلهل واالإهمال وعدم وجود التهوية
وارتفاع درجات احلرارة اأو نتيجة رمي
اعقاب ال�شجائر اأو اإ�شعال النار بالقرب من
املن�شاآت النفطية ،وان مكافحة احلرائق هو
من واجبات الدفاع املدين ،حيث ن�ص قانون
الدفاع املدين العراقي رقم ( )44ل�شنة
 2013الذي �شدر بغية تعزيز االإجراءات
والتدابري الوقائية جلميع �شرائح املجتمع
واأثرها يف تقليل احتماالت ح�شول احلوادث
وحتجيم اأثارها يف حالة حدوثها ،ولغر�ص
تنفيذ مراجع التدريب وتاأمني و�شائل و
م�شتلزمات واأجهزة التدخل واملعاجلة يف
احلاالت الطارئة ،وتو�شيع دائرة اجلهد
املنظم يف دوائر الدولة و جميع القطاعات
�شمن �شوابط قانونية ملزمة يف اإطار
مهام واجبات الدفاع املدين وان�شجامها مع
هذا التطور واملخاطر املحتملة ،واالأ�شل
ان جميع اجلرائم قد تقع ب�شكل مبا�شر،
ولكن ا�شتثناء تقع اجلرمية ب�شكل غري

مبا�شر وعليه يعد اجلاين يف جرمية احلريق
م�شوؤوال جزائيا حتى لو ت�شافرت اأ�شباب
اأخرى ،ان جرمية احلريق �شواء كانت
عمدية او غري عمدية ،اأي ب�شكل خطاأ،
توجب قيام اجلاين بفعل ،فال ميكن ان تقع
هذه اجلرمية بطريقة االمتناع او الرتك،
وال يعتد القانون العقابي يف كثري من
احلاالت بكيفية قيام اجلاين بفعل احلريق
اأي ال ي�شرتط طرقا حمددة ،وذلك الختالف
الطرق والو�شائل يف احداث احلريق.
فقد يكون باإلقاء مادة حارقة او كربيت
م�شتعل او �شيكارة م�شتعلة او بت�شليط
تيار كهربائي ،وميكن القول ان احلريق
يقع باأي مادة ميكن من �شاأنها اال�شتعال.
كما ان امل�شرع العراقي يف قانون العقوبات
العراقي رقم  111ل�شنة  1969املعدل قد
ن�ص يف املادة  360منه على ان (يعاقب
باحلب�ص مدة ال تزيد على �شنتني و بغرامة
او باإحدى هاتني العقوبتني من عطل عمدا
باأية �شورة من ال�شور او اخفى او غري
مكان اأي جهاز او اآلة او غري ذلك مما هو معد
الإطفاء احلرائق ،)...وان امل�شرع العراقي
قد عاقب على جرمية احلريق العمدي يف
املادة ( )342من قانون العقوبات العراقي
رقم  111ل�شنة  1969املعدل ،والتي ن�شت
على  .1:يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على
� 15شنة كل من ا�شعل نارا عمدا يف مال
منقول او غري منقول ،ولو كان مملوكا له
اذا كان من �شاأن ذلك تعري�ص حياة النا�ص
او اأموالهم للخطر .2..وتكون العقوبة
ال�شجن املوؤبد او املوؤقت اذا كان ا�شعال
النار يف احدى املحال التالية :اأ .م�شنع او
م�شتودع للدخائر او االأ�شلحة او ملحقاته
او يف خمزن ع�شكري او معدات ع�شكرية.
ب .منجم او بئر للنفط ج  .م�شتودع للوقود
او املواد القابلة لاللتهاب او املفرقعات.
د .حمطة للقوة الكهربائية او املائية او
الذرية.هـ .حمطة لل�شكك احلديد او ماكنة
قطار او يف عربة فيها �شخ�ص او يف عربة
من �شمن قطار فيه ا�شخا�ص او يف مطار
او يف حو�ص لل�شفن او يف �شفينة .و .مبنى
م�شكون او حمل اهل بجماعة من النا�ص.ز.
مبنى م�شغول من دائرة ر�شمية او �شبة

الخطأ المادي وغير المادي

خطة عمل لتشريع القوانين المتعلقة
بحقوق اإلنسان خالل 2021
نه�شة علي
تتوجه جلنة حقوق االن�شان النيابية لت�شريع القوانني
املتعلقة مبجال حقوق االن�شان خالل العام احلايل.
واأو�شح رئي�ص اللجنة ،اأر�شد ال�شاحلي ،على هام�ص
م�شاركته مبوؤمتر منظمات املجتمع املدين الرتكمانية:
ان هناك خطة عمل خالل العام احلايل للنهو�ص بواقع
حقوق االن�شان وت�شريع القوانني املتعلقة بهذا ال�شدد،
وذلك بعد ر�شد عدد من انتهاكات حقوق االن�شان
يف جماالت عدة منها الثقافية وال�شحية والرتبوية
واالمنية وا�شتهداف املدنيني ،وكل ما يتعلق بهذا
اخل�شو�ص .الفتاً اإىل :ان اللجنة لديها م�شروع تركز
فيه على حماية واقع االن�شان العراقي من االنتهاكات.
واأ�شاف :ان املوؤمتر ي�شم جتمعا ملنظمات املجتمع
املدين بح�شور ممثلني من املحافظات وم�شاركة
قوميات من كركوك ،ويعد �شربة قا�شمة ملحاوالت
ع�شابات “داع�ص” االرهابية متزيق الن�شيج
االجتماعي .م�شريا اىل :ان للمجتمعني مطالب عدة
متثل حقوقهم االن�شانية والقومية ،ف�شال عن بع�ص
القرارات التي بقيت عالقة ومل تطبق و�شيتم اخلروج
بتو�شيات ترفع اىل اجلهات املخت�شة بال�شاأن التخاذ
االجراء الالزم.

بدورها ،اكدت رئي�شة االحتاد العربي للمراأة ،فاتن
بابان :ان امل�شاركة يف التجمع تاأتي من اجل م�شاندة
القرارات واخلطوات الفاعلة التي تخدم مكونات
كركوك.
بينما ،قال مدير مكتب حقوق االن�شان يف

بعثة اليونامي :ان حرية التعبري والتعاي�ص
ال�شلمي من اولويات حقوق االن�شان ،وان
املجتمع الدميقراطي هو الذي يكفل احلقوق
واحلريات ،وان حلول امل�شكالت التكون
فردية وامنا ن�شعى اىل م�شاركة الراأي العام.

محام
نصائح ٍ
-1القا�شي ال يقبل ال�شكوى بعد مرور ثالثة ا�شهر يف جرائم
زنا الزوجية وتعدد الزوجات وال�شب والتهديد واتالف االموال
وانتهاك حرمة امللك ورمي االحجار.
 - 2القا�شي ال يقبل ال�شكوى بعد مرور ثالثة ا�شهر اذا كان
امل�شتكي زوجا للجاين او احد اوالده او ابوه او امه.
 -3يف حالة التنازل عن ال�شكوى يجب ان يذكر املتنازل عبارة
(اتنازل عن احلق اجلزائي واملدين) ملنع املحكمة املدنية من
النظر باملو�شوع .
 -4اذا رفعت �شكوى امام القا�شي فال ترتكها بعد تقدميها ملدة
ثالثة ا�شهر دون مراجعة ،فهذا يعد متنازال عن ال�شكوى .
 -5ال ت�شمح الأي �شخ�ص دخول دارك او حملك الإجراء التفتي�ص
او امر القب�ص والتحري اإال بعد ان تطلع على تلك االوامر
و�شدورها من القا�شي وبح�شور املختار .
 - 6ال تكفل �شخ�شا امام الق�شاء ما مل تتاأكد من ح�شن اخالقه
و�شمعته الطيبة ب�شرط ان تكون اجلرمية غري خطرية او يكون
مبلغ الدين ب�شيطا .
 -7اذا تورطت بكفالة �شخ�ص �شيء يحق لك اإلغاء تلك الكفالة
ب�شرط ان حت�شر املكفول امام القا�شي او ت�شلمه اىل مركز
ال�شرطة .
 -8اذا كفلت متهما او مديونا وهرب منك �شتحال على قا�شي
اجلنح لتح�شيل مبلغ الكفالة منك كامال او بع�شه او تعفى منه او
يق�شط عليك ملدة ال تتجاوز �شنة واحدة .
 - 9ال ت�شلم �شيارتك اىل �شخ�ص �شارب للخمر رمبا يعمل بها

حادث او ي�شبط بها وهو �شكران فتحجز ال�شيارة ملدة �شنة كاملة
وال ت�شلم لك اإال بعد انق�شاء املدة .
 - 10ال ت�شمح الحد با�شتخدام هاتفك اجلوال �شواء باإجراء
مكاملة او ار�شال ر�شالة او ا�شتخدام و�شائل التوا�شل االجتماعي
.
 -11اذا و�شلت اليك ر�شالة تهديد او اهانة بوا�شطة املوبايل
ال ترد مبثلها فذلك يوؤدي اىل �شياع حقك بل احتفظ بها وقدمها
للقا�شي تكون نتيجة ال�شكوى م�شمونة ل�شاحلك .
 - 12اذا تعر�شت حلادث اعتداء او اهانة يف مكان عام فحاول
قدر االمكان ان ال تفقد اع�شابك وال تواجه اخلطاأ بخطاأ اخر،
واحر�ص على تثبيت �شهادة ال�شهود واقامة �شكوى امام القا�شي،
وتاأكد �شياأتيك املعتدي متو�شال ذليال طالبا ر�شاك .
 - 13ال تقرتب من الفتيات القا�شرات اأبدا الأن عقوبتها �شديدة
وال تقبل الكفالة .
 - 14احذر العالقات الن�شائية امل�شبوهة فقد تقام �شدك
دعوى خطف وهي جرمية خطرة من ال�شعوبة االفالت منها،
واالدعاءات الكاذبة كثرية يف االآونة االخرية.
 - 15جتنب العالقات الن�شائية التي قد تعر�شك اىل اتهام بدعوى
اغت�شاب وابتزاز من املراأة امل�شتكية ،حيث تواجه عقوبة �شديدة
ويف حال الرباءة �شتبقى يف التوقيف ملدة اكرث من خم�شة ا�شهر
حلني و�شول التقرير الطبي من دائرة الطب العديل يف بغداد .
حمام امام مراجع بل متيز باأفكارك وبعلميتك
 -16التطعن بزميل
ٍ
وحقق النجاح بعملك دون ت�شقيط االآخرين او اال�شاءة اإليهم.

ر�شمية او موؤ�ش�شة عامة او ذات نفع
عام .3.وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد اذا
كان الغر�ص من اجلرمية تي�شري ارتكاب
جناية او جنحة او طم�ص اثارها او اذا
عطل الفاعل االت االإطفاء او و�شائلة او
اف�شى احلريق اىل عاهة م�شتدمية او
كان ا�شعال النار با�شتعمال مفرقعات او
متفجرات .4 .وتكون العقوبة االإعدام
او ال�شجن املوؤبد اذا اف�شى احلريق اىل
موت ان�شان ،وجند ان امل�شرع العراقي مل
ي�شتعمل م�شطلحا واحدا يف كل من اأنواع
احلريق ،فهو ي�شتخدم (كل من ا�شعل النار
عمدا) عند قيام جرمية احلريق العمد
ولكنه مل ي�شتخدم امل�شطلح نف�شه عند
بيانه احكام جرمية احلريق اخلطاأ ،فقد
ن�ص على انه (كل من ت�شبب بخطئه يف
احداث احلريق ،)...وان الق�شد اجلنائي
يف جرمية احلريق العمدي هو ق�شد خا�ص
لدى الفاعل باعتبار ان جرمية احلريق

عمدا من جرائم اخلطر العام ،وحتميل
الفاعل كل النتائج التي يرتتب عليها فعله
اجلرمي املتوقعة وغري املتوقعة ،ويف
قانون العقوبات العراقي ي�شاأل اجلاين
بعقوبة م�شددة يف اجلرائم ذات اخلطر
العام.
وقد ت�شل العقوبة اإىل االإعدام يف حالة
موت االن�شان كما جاء يف املادة / 342
رابعا من قانون العقوبات ،حيث يعاقب عن
موت االن�شان ،وان مل يكن يتوقع حدوث
املوت .واأ�شار امل�شرع العراقي اإىل نوعني
من الظروف امل�شددة يف جرمية احلريق
عمدا ،وعلة الت�شديد ترجع اإىل بع�ص
االأمكنة مثل امل�شانع واملطارات وحمطات
ال�شكك احلديدية ودوائر الدولة ،والت�شديد
الراجع اإىل اتخاذ جرمية احلريق و�شيلة
الرتكاب جرمية اأخرى اأو طم�ص اأثارها
والت�شديد الراجع اإىل الو�شيلة اأي ا�شتعمال
و�شائل اأخرى الرتكاب اجلرمية مثل

ا�شتعمال املفرقعات اأو املتفجرات اأو
الت�شديد الراجع اإىل النتيجة اأو تعطيل
املرفق العام ،وان امل�شرع العراقي مل ين�ص
على تخفيف العقوبة يف جرائم احلريق،
ومع ازدياد جرائم احلريق عمدا فمن
ال�شروري تعديل قانون العقوبات العراقي
رقم  111ل�شنة  1969املعدل وت�شديد
العقوبة يف حالة ا�شتهداف املزارع ،ذلك
الن ذلك احلريق ي�شتهدف االقت�شاد
الوطني واعتبارها من جرائم التخريب
االقت�شادي ،وكذلك احلال بالن�شبة حلرق
املحال التجارية واالأ�شواق ،فالبد من
ت�شديد العقوبة وتعديل ن�ص املادة 342
من قانون العقوبات العراقي رقم 111
ل�شنة  1969بالن�شبة حلرق دوائر الدولة،
والتعمق بالتحقيق يف جرائم احلريق من
قبل ال�شلطات االأمنية ،وعدم اعتبارها
نتيجة متا�ص كهربائي اأو ق�شاء اأو قدر
لكونها تكلف الدولة مبالغ كبرية.

املادة  167من قانون املرافعات املدنية الفقرة
 1/منها ا�شارت اىل :اليوؤثر يف �شحة احلكم
مايقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او
ح�شابية ،وامنا يجب ت�شحيح هذا اخلطاأ
من قبل املحكمة بنا ًء على طلب الطرفني او
احدهما ..والفقرة  3/منه ا�شارت اىل :يدون
قرار الت�شحيح حا�شية للحكم ال�شادر وي�شجل
يف �شجل االحكام ويبلغ الطرفني.
وال�شوؤال لدينا هو :متى تكون االخطاء مادية
وميكن معاجلتها على وفق حكم املادة 167
مرافعات مدنية ،ووفقاً ملدد الطعن املن�شو�ص
عليها يف املادة  204مرافعات مدنية البالغة
ع�شرة ايام بالن�شبة الأحكام حماكم االأحوال
ال�شخ�شية والبداءة؟
ومتى يكون الت�شدي لها يغري من كيان احلكم
الق�شائي ويغري م�شمونه ،او كان باإمكان
املدعي فيها اللجوء اىل طرق الطعن القانونية
االخرى؟
املبادئ التمييزية اأدناه ا�شتعرا�ص جلواب
ال�شوؤال الوارد اأعاله
• (خطاأ مادي كتابي) ..لدى التدقيق
واملداولة وجد وجود خطاأ مادي كتابي عند
حترير م�شودة قرار هذه املحكمة (بالعدد/

يف) لذا قرر ت�شحيحه وقراءة القرار على
النحو االآتي :لدى التدقيق واملداولة تبني ان
طلب النقل الي�شتند اىل �شبب من اال�شباب
املن�شو�ص عليها يف املادة  97من قانون
املرافعات املدنية ..لذا قرر رده واعادة
ا�شبارة الدعوى اىل حمكمتها لل�شري فيها وفقاً
الأحكام القانون ،وتاأ�شري ذلك حا�شية للقرار
املذكور وا�شعار حمكمة االأحوال ال�شخ�شية
يف () ،و�شدر القرار باالتفاق .
(العدد � / 521 /شخ�شية اوىل  2009 /يف
. )2009/4/16
• (تاريخ دفع نفقة)  ..لدى عطف النظر
على احلكم املميز وجد انه �شحيح وموافق
الأحكام ال�شرع والقانون ،ذلك ان تاريخ دفع
النفقة املثبت باحلكم املراد ت�شحيحه اليعد
خطاأ مادياً ،اإذ كان باإمكان املميز اللجوء اىل
طرق الطعن القانونية  ..لذا قرر ت�شديقه .
(العدد � / 2384 /شخ�شية اوىل  2008 /يف
. )2008/7/24
• (طعن خارج املدة)  ..لدى عطف النظر
على احلكم املميز فقد وجد انه �شحيح
وموافق للقانون ،ذلك ان احلكم الفا�شل يف
الدعوى �شدر ح�شورياً يف ، 2009/5/14

وان طلب ت�شحيح اخلطاأ املادي قدم بتاريخ
 2009/5/31ومل يقدم طعنه به �شمن املدة
القانونية املن�شو�ص عليها يف املادة  204من
قانون املرافعات املدنية او ت�شحيح اخلطاأ
املادي طبقاً حلكم املادة  167من القانون
املذكور و�شمن املدة القانونية اي�شاً  ..لذا قرر
ت�شديق القرار املميز .
(العدد � / 3123 /شخ�شية اوىل  2009 /يف
. )2009/7/2
• (ت�شحيح تاريخ زواج)  ..لدى عطف
النظر على احلكم املميز وجد انه غري
�شحيح وخمالف الأحكام ال�شرع والقانون
وانه بني على اخطاء جوهرية يف تطبيق
احكام القانون ،وذلك الن املحكمة حكمت
باإبطال حجة الزواج (بالرقم/يف) وعلى
خالف ما جاء بعري�شة الدعوى الذي طالبت
بها املدعية بت�شحيح تاريخ الزواج املثبت يف
احلجة ،تكون بذلك املحكمة قد ف�شلت يف �شيء
مل يدع به اخل�شوم هذا من جهة ،ومن جهة
ثانية كان يتعني على املحكمة ان ت�شتجوب
املدعية عن امل�شلحة التي تبغيها من اقامة
الدعوى ،وحيث ان املحكمة مل تراع ما تقدم
من اخل ب�شحة حكمها املميز  ..لذا قرر نق�شه.

ّ
أول دعوى للمطالبة بتعويضات التلوث اإلشعاعي
هدى العزاوي
رفع امل�شت�شار القانوين يف جمل�ص النواب ،ع�شو اللجنة
التفاو�شية مع االأمم املتحدة ،هاتف الركابي ،اأمام حمكمة
�شويدية خمت�شة ،اأول دعوى ق�شائية للمطالبة بتعوي�شات
عن التلوث اال�شعاعي الذي تعر�ص له العراق يف احلروب
ال�شابقة ،واأرفق بتقرير من جلنة خمت�شة مر�شل اإىل النائب
االأول لرئي�ص جمل�ص النواب ،ح�شن الكعبي ،ن�شر يف
اجلريدة الر�شمية ب�شفة ح�شرية.
وقدم الركابي دعواه بتاريخ  2020/12/26اأمام «املحكمة
ال�شويدية اجلنائية امللكية» التي تطبق املعايري الدولية يف
�شتوكهومل للمطالبة بالتعوي�شات جراء التلوث باالأ�شلحة
والقنابل وال�شواريخ احلاوية لليورانيوم املن�شب وغريه
التي ا�شتهدفت العراق لعقود ،وقال« :جنم عن هذه
الدعوى ات�شال من االكادمييني العراقيني املغرتبني يف
فرن�شا وكندا وكوبنهاكن وبلجيكا ،الذين اأبدوا ا�شتعدادهم
للم�شاعدة �شمن الفريق القانوين املخت�ص بـ(ال�شعي من
اأجل اإ�شدار قرار من جمل�ص االأمن الدويل ب�شاأن تعوي�ص
جمهورية العراق عن االأ�شرار التي حلقت بها جراء تدمري
من�شاآتها النووية» .ونا�شد الركابي جميع املنظمات البيئية
ومن ميتلك معلومات عن كارثة الثلوث اال�شعاعي واآثار
اليورانيوم املن�شب لالإدالء بها اأمام الفريق القانوين.
ووفق تقرير الركابي واأع�شاء جلنته ،فاإن الواليات
املتحدة االأمريكية فتكت بالعراق ثالث مرات ب�شربها

العراقيني باليورانيوم املن�شب(،)2003 ،1999 ،1991
ف�ش ًال عن �شرب الكيان االإ�شرائيلي ملفاعل متوز النووي
�شنة  ،1981حيث �شقط مئات االآالف من العراقيني ممن
اأ�شيبوا باليورانيوم ،مما �شبب اأنواعاً من ال�شرطانات
واجللطات الدماغية والت�شوهات اخللقية ،وما زالت

االر�ص العراقية تغرق باآثار التلوث اال�شعاعي.
واأ�شاف الركابي اأن «امل�شيبة االكرب هي اأن الدولة العراقية
طوال كل هذه ال�شنني مل حترك �شاكناً ،فال هي قامت بتطهري
البلد من التلوث ،وال هي طالبت املجتمع الدويل باإلزام
اأمريكا وحلفائها بالتطهري اأو طالبت بالتعوي�شات».

قرارات تمييزية
العدد ( ) 134الثالثاء

إثبات نسب (فحص الحمض النووي)

قرارات لجنة االستماع في هيئة اإلعالم قابلة للطعن
عبارة عن جهة �د�رية تنظر يف �ل�صكاوى �لتي
ترفع �إليها ،و�ع�صاوؤها من ذوي �الخت�صا�س
يف ذلك �ملجال ،ولي�س حمكمة ق�صائية وقر�ر�تها
خا�صعة للطعن �مام (جمل�س �لطعن)".
و�أو�صح �أن "�ملحكمة وجدت �ن جمل�س
�لطعن (جمل�س �ال�صتئناف) م�صكل من ثالثة
قا�س يعد جهة طعن معتربة
�ع�صاء برئا�صة ٍ
قانوناً ،الأنه يوؤمن �حليادية �لق�صائية و�ملهنية
�الد�رية ،حيث يخت�س بالنظر يف �لطعون �لتي
ترد على �لقر�ر�ت �لتي ي�صدرها �ملدير �لعام
لهيئة �العالم و�الت�صاالت ،وكذلك �لقر�ر�ت
�لتي ت�صدرها (جلنة �ال�صتماع) يف �لهيئة
�ملذكورة".
و�صدد على �أن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا ذكرت
�أن وجود جهة طعن ميثلها (جمل�س �ال�صتئناف)
يتفق وحكم �ملادة ( )100من �لد�صتور وال

�أكدت �ملحكمة �الحتادية �لعليا �أن جلنة
�ال�صتماع يف هيئة �العالم و�الت�صاالت جهة
�إد�رية تنظر �ل�صكاوى ،وقر�ر�تها قابلة للطعن
�أمام جمل�س �لطعن.
وذكر بيان �صادر عن �ملكتب �العالمي للمحكمة
�أن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا �صبق �أن نظرت
دعوى للطعن بعدم د�صتورية (جلنة �ال�صتماع)
و(جمل�س �لطعن) يف هيئة �العالم و�الت�صاالت
�ملن�صو�س عليهما يف �لبند ( )3و�لبند ()4
من �لق�صم �الول من قانون هيئة �العالم
و�الت�صاالت رقم ( )65ل�صنة .2004
و�أ�صاف �لبيان �أن "�ملدعي ذكر �أن قر�ر�ت جلنة
�ال�صتماع وجلنة �لطعن حم�صنة من �لطعن،
وهو �مر يخالف �لد�صتور".
وبني �أن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا تو�صلت يف
حكمها ب�صاأن �لطعن �إىل �أن (جلنة �ال�صتماع)

يخالفها ،الأن �ملادة �ملذكورة مل تن�س على حق
�لطعن باالأعمال �و �لقر�ر�ت بالق�صاء ،لذلك فاإن
�لن�صو�س و�لت�صكيالت مو�صوع �لطعن جاءت
خيار ً� ت�صريعياً ،وال ت�صكل خمالفة للد�صتور".
وبني �أن "�ملحكمة قالت �إن هذ� ��صتقر عليه
ق�صاء هذه �ملحكمة يف �الحكام �ل�صادرة عنها،
ومنها �الحكام (�/50حتادية )2017/و (/53
�حتادية� )2017/ملوؤرخني  2017/6/20و
."2017/7/27
ويو��صل �ن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا ق�صت
باأن �لدعوى فاقدة ل�صندها �لد�صتوري وو�جبة
�لرد من هذه �جلهة ،وقررت �حلكم بردها".
وم�صى �لبيان �إىل �أن "قر�ر �حلكم �صدر باالتفاق
باتاً وملزماً ��صتناد ً� الأحكام �ملادة ( )94من
�لد�صتور و�ملادة (/5ثانياً) من قانون �ملحكمة
�الحتادية �لعليا رقم ( )30ل�صنة ."2005

ال مخالفة دستورية في أحكام التجاوز على
عقارات األوقاف
ق�صت �ملحكمة �الحتادية �لعليا بعدم
وجود خمالفة د�صتورية يف توجه
�مل�صرع بجعل �حكام �لتجاوز�ت على
عقار�ت �الوقاف خمتلفة عن بقية
�لعقار�ت كونها؛ تتعلق بحقوق �ل�صرع
و�ملعتقد وحقوق �ملرتزقة فيها.
وقال بيان �صادر عن �ملكتب �العالمي
للمحكمة �أن "�ملحكمة �الحتادية
�لعليا كانت قد نظرت دعوى للطعن
بعدم د�صتورية �لفقرة ( )2من �ملادة
�لثانية ع�صرة من قانون �إد�رة �الأوقاف
رقم ( )64ل�صنة � 1966لتي تُ�ص ّمن
�ملتجاوز على عقار �لوقف �صعف �أجر
�ملثل بخالف �ملتجاوز على �لعقار�ت
�الأخرى ،غري عقار�ت �لوقف".
و�أ�صاف �لبيان �أن "�ملدعي طلب
م�صاو�ة حكم �ملادة مو�صوع �لطعن
مع حكم �ملادة ( )197من �لقانون �ملدين
�لتي تُ�ص ّمن �ملتجاوز ،على غري عقار�ت
�لوقف ،باأجر مثله ،وقد ��صتند يف دعو�ه

�ىل �أحكام �ملادتني ( )14و( )16من
�لد�صتور".
ولفت �إىل �أن "�ملحكمة وجدت �أن ن�س
�ملادة ( )14من �لد�صتور تقرر مبد�أ
�مل�صاو�ة بني �لعر�قيني �أمام �لقانون
دون �لنظر �ىل �جلن�س �أو �لعرق �أو
�لقومية �أو �الأ�صل �أم �للون �أو �لدين �أو
�ملذهب �أو �ملعتقد �أو �لر�أي �أو �لو�صع
�القت�صادي �أو �الجتماعي ،وال عالقة لها
يف مو�صوع هذه �لدعوى".
و�صدد �لبيان على �أن "�ملحكمة �أكدت �أن
عدم �مل�صاو�ة بني و�قعة �لتجاوز على
�أر�س �لوقف �لذي حتكمه �لفقرة ( )2من
�ملادة ( )12من قانون �إد�رة �الأوقاف،
وو�قعة �لتجاوز على غري �أر�س �لوقف
�لذي حتكمه �ملادة ( )197من �لقانون
�ملدين ،ال ت�صتوجب �مل�صاو�ة بني �الآثار
�ملالية �ملرتتبة على كل منهما ،وذلك
ب�صرف �لنظر عن �صخ�س �ملتجاوز".
وبني �أن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا
ّ

ذهبت �إىل �أنه ال ينبغي �مل�صاو�ة بني
�ملتجاوزين يف هذه �حلالة ،الأن �لعقار
�ملتجاوز عليه هو �لذي يجب �أن يكون
حمل �العتبار عند تقدير �أجر �ملثل،
ولي�س �صخ�س �ملتجاوز عليه".
و�أو�صح �لبيان �أن "�ملحكمة �أكدت �أن
�لعقار �ملتجاوز عليه يختلف يف طبيعة
�الهد�ف �ملخ�ص�س لها ،فعقار�ت �لوقف
ب�صوره �ملتعددة لها خ�صو�صيتها
�لنابعة من تعلق حق �ل�صرع و�ملعتقد
فيها �أو وجود مثل هذ� �حلق وحق �آخر
هو حق �ملرتزقة فيها ،لذ� خ�صها �مل�صرع
باأحكام تختلف عن �الأحكام �لتي تخ�س
�لعقار�ت �الأخرى ،هذ� بالن�صبة �ىل
�ملادة (� )14لتي ��صتند �ملدعي عليها
�صند ً� لدعو�ه فهي غري منتجة يف �لتطبيق
على مو�صوع �لدعوى".
و�أكد �أن "�ملحكمة �صددت على �أن
��صتناد �ملدعي �ىل �أحكام �ملادة ( )16من
�لد�صتور �لتي تقرر مبد�أ تكافوؤ �لفر�س

للعر�قيني ،فهي �الأخرى ال ت�صلح �صند ً�
لدعوى �ملدعي".
و�أردف �أن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا
ذكرت �أن دعوى �ملدعي بطلب �حلكم
بعدم د�صتورية �لفقرة ( )2من �ملادة
( )12من قانون �إد�رة �الأوقاف ،قد
فقدت �صندها من �لد�صتور".
وتابع �ن "�ملحكمة وجدت �أن طلب
�ملدعي بجعل حكم �ملادة ()2/12
من قانون �إد�رة �الأوقاف كحكم �ملادة
( )197من �لقانون �ملدين ،فاإن ذلك يقع
خارج �خت�صا�س �ملحكمة �الحتادية
�لعليا �ملن�صو�س عليه يف �ملادة ()93
من �لد�صتور و�ملادة ( )4من قانون
�ملحكمة �الحتادية �لعليا رقم ()30
ل�صنة ."2005
وم�صى �لبيان �إىل �أن "�ملحكمة
�الحتادية �لعليا ،وبنا ًء على
ما تقدم ،ردت �لدعوى لعدم
��صتنادها �إىل �صند من �لد�صتور".

إبطال قيد عقار
�ملبد�أ
�إن هروب �ملدعى عليه �لذي مت �حلكم عليه غيابياً
عن جرمية قيامه بتزوير معاملة بيع �لعقار �لذي مت
ت�صجيله با�صمه خالفاً الأحكام �لقانون من قبل حمكمة
�جلنايات �ملخت�صة وعدم ت�صليمه نف�صه للعد�لة ال
يعد مانعاً من �إبطال قيد �لت�صجيل �لعقاري للعقار
مو�صوع �لدعوى ،و�لقول بخالف ذلك يرهن حتقيق
�لعد�لة الأ�صخا�س هاربني عن وجه �لعد�لة.
 نوع �حلكم :مدين. رقم �لقر�ر� / 495 :لهيئة �ال�صتئنافية عقار /.2020
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لدى �لتدقيق و�ملد�ولة لوحظ باأن �لطعن �لتمييزي
مقدم يف مدته �لقانونية قرر قبوله �صك ًال ،ولدى عطف
�لنظر على �حلكم �ملميز وجد باأنه غري �صحيح
وخمالف للقانون الن �ملدعي� /إ�صافه لوظيفته قد
طلب �إبطال قيد �لت�صجيل �لعقاري للقطعة �ملرقمة
(  / 226 / 30م )22حيدرية و�لتي �صجلت بالقيد
�لعقاري با�صم �ملدعى عليه (ع.ه.ع) و�لذي قام

ببيعها لبقية �ملدعى عليهم ،والن �لتحقيقات قد �أيدت
باأن ت�صجيل �لقطعة �عاله با�صم �ملدعى عليه (ع.ه.ع)
بالقيد �لعقاري �ملرقم (  / 2ت  )1 / 1996 /جملد
جاء ��صتناد ً� �ىل كتاب مديرية عقار�ت �لدولة يف
كربالء بالعدد  4230 /يف  ،1996 / ٨ / 3والن
هذ� �لقيد قد ��صتند على معاملة بيع جارية مبوجب
مز�يدة علنية ثبت عدم �صحتها ،و�ن �ملدعى عليه
(ع.ه.ع) قد قام بتزوير معاملة بيع �لقطعة يف مديرية
عقار�ت �لدولة يف كربالء ،وقد ثبت ذلك باحلكم
�ل�صادر من حمكمة جنايات كربالء بالعدد  / 202ج
 2015 /يف  2016 / ٨ / 9و�لذي ق�صى باحلكم على
�ملجرم (ع.ه.ع) بال�صجن ملدة � 15صنة وفق �حكام
�ملادة ( )292من قانون �لعقوبات ،و�ل�صجن ملدة
� 14صنة وفق �حكام �ملادة ( )29٨ / 2٨9من قانون
�لعقوبات ،وقد �صدر �حلكم غيابياً بحق �ملجرم
(�ملدعى عليه  /ع.ه.ع) ،وال ينال من �العتماد عليه
باإثبات و�قعة �لتزوير ملعاملة بيع �لعقار مو�صوع
�لدعوى ،ومن ثم �إبطال قيود �لت�صجيل �لعقاري كون
�حلكم �جلز�ئي �صدر غيابياً الن هروب �ملدعى عليه
(ع.ه.ع) وعدم ت�صليم نف�صه لعد�لة �لق�صاء يرتد
عليه وال يرتد على �ملدعي� /إ�صافه لوظيفته ،وهذ�

المينع من �لتعاطي مع ما ثبت من قيامه بالتزوير
وفقاً حلكم ق�صائي وفقاً ملا هو ثابت حالياً ،و�لقول
بخالف ذلك يرهن حتقيق �لعادلة الإر�دة �طر�ف يف
�لدعوى هاربني من وجه �لعد�لة� ،إال �ن ما يعيب
�حلكم �لبد�ئي �ن �ملحكمة قد ��صدرته باإبطال
�لقيود �لعقارية �جلارية على �لقطعة ( 226 / 30
 /م )22حيدريه كافة و�لذي مت تاأييده ��صتئنافاً،
وهذ� غري �صحيح� ،إذ كان على حمكمة �ال�صتئناف
�ن تف�صخ �حلكم تعدي ًال ،و�ن تنق�س فقرتها �حلكمية
على �لقيود �لعقارية �لو�جبة �البطال ،وهي �لقيد
�لذي �صجل با�صم �ملدعى عليه (ع.ه.ع) و�لقيود
�لالحقة على هذ� �لقيد و�لتي �صجلت با�صم بقية
�ملدعى عليهم ،وتثبيت ذلك يف �لفقرة �حلكمية ،والأن
تنفيذ �لفقرة �حلكمية للحكم �لق�صائي تتعلق بطريف
�لدعوى ،ويجب �ن تكون و��صحة و�صريحة ال لب�س
فيها ،فيكون �حلكم �ملميز و�جب �لنق�س من هذه
�جلهة فقط ،وتاأ�صي�صاً على ماتقدم قررت �ملحكمة
نق�س �حلكم �ملميز و�إعادة �إ�صبارة �لدعوى �إىل
حمكمتها لل�صري فيها وفق �ملنو�ل �ملقدم �صرحه،
على �ن يبقى ر�صم �لتمييز تابعاً للنتيجة ،و�صدر
�لقر�ر باالتفاق يف 2020 / 1 / 29م.

�ملبد أ�
على �ملحكمة �إحالة جميع �أطر�ف �لدعوى على معهد
�لطب �لعديل الإجر�ء فح�س �حلم�س �لنووي للتاأكد
من مدى ثبوت �لن�صب �ملدعى به ،وعدم �العتماد
على �لفح�س �ملربز من قبل �أطر�ف �لدعوى �جلاري
خارج �لعر�ق.
 رقم �لقر�ر� / 401 :لهيئة �ملو�صعة �ملدنية �لثانية.2013 /
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ت�صكلت �لهيئة �ملو�صعة �ملدنية �لثانية يف حمكمة
�لتمييز �الحتادية بتاأريخ � / 12صفر 1435 /ھ
�ملو�فق 2013 / 12 / 16م ،و�أ�صدرت با�صم �ل�صعب
�لقر�ر �الآتي :
 �ملميز�ن (.1 /م.ج.د)(.2 .ج.ي.م) �ملميز عليه ( /ن.غ.ج) .�أدعى وكيل �ملدعيني (م.ج.د) و (ج.ي.م) لدى
حمكمة �ملو�د �ل�صخ�صية يف �لب�صرة �أنه �صبق �أن
��صتح�صل �ملدعى عليه (ن.غ.ج) وبو��صطة وكيله
(ر�.أ�.س) على �لق�صام �ل�صرعي  / 23ق 2011 /
يف � 2011 / 6 / 1٨ل�صادر من حمكمة �ملو�د
�ل�صخ�صية يف �لب�صرة خالفا للو�قع ،حيث قام
باإدخال ��صمه كوريث وحيد للمرحوم (غ.ج.د)
�صقيق (�ملدعي �الأول) ،وحيث �أن �ملتويف �أعاله مل
يرزق بولد من زوجته (ك.ل) ،و�أن كل �الأوليات �لتي
بحوزة و�لدته (�ملدعية �لثانية) تثبت ذلك (وح�صب
�لتف�صيل �لو�رد يف عري�صة �لدعوى) ،لذ� طلبا
دعوة �ملدعى عليه للمر�فعة و�حلكم بنفي ن�صبه من
�ملتويف (غ.ج.د) وزوجته (ك.ل) وحتميله �لر�صوم
و�مل�صاريف و�الأتعاب� ..أ�صدرت حمكمة �ملو�صوع
بالعدد  / 14مو�د �صخ�صية  2011 /يف / 12 / 27
 2011حكما ح�صوريا ق�صى بنفي ن�صب �ملدعى عليه
من و�لده �ملتويف (غ.ج.د) كونه مل يرد من فر��س
�لزوجية من زوجته �ملطلقة (ك.ع.ل) ،و�الإ�صعار �إىل
مديرية �الأحو�ل �ملدنية و�جلن�صية �لعامة ومديرية
�الأحو�ل �ملدنية و�جلن�صية يف �لب�صرة لتاأ�صري ذلك
يف �صجالتها بعد �كت�صاب �حلكم �لدرجة �لقطعية
وحتميل �ملدعى عليه �مل�صاريف و�الأتعاب ..ولعدم
قناعة �ملدعى عليه باحلكم فقد طعن به متييز�

�ملبد أ�
تخت�س حمكمة �جلنايات �ملخت�صة بق�صايا �لنز�هة
بالنظر يف �جلرمية �ملن�صوبة للمتهمني �لتي تتعلق
باالخالل بو�جبات �لوظيفة �لعامة من خالل �إحد�ث
�صرر عمدي مب�صالح �جلهة �حلكومية �ملن�صوبني لها،
و�ن �لتكييف �لقانوين لفعلهم وفق قر�ر �الحالة وفق
�ملادة ( )340عقوبات ��صتناد� الأحكام �ملادة �الأوىل من
قانون هيئة �لنز�هة رقم ( )30ل�صنة .2011
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لدى �لتدقيق و�ملد�ولة من قبل �لهيئة �ملو�صعة �جلز�ئية
يف حمكمة �لتمييز �الحتادية ،فقد وجد باأن تنازعاً �صلبياً
ح�صل بني حمكمة جنايات نينوى � /لهيئة �لثالثة
�ملخت�صة بق�صايا �لنز�هة ،وبني حمكمة جنايات نينوى
� /لهيئة �الأوىل يف نظر �لدعوى �خلا�صة باملتهمني (ق.
ع� .أ .وجماعته) ،وقد طلبت �ملحكمة �الأخرية من هذه
�لهيئة تعيني �ملحكمة �ملخت�صة بنظرها نوعياً ..ولدى
�لتاأمل يف وقائع �لدعوى فقد وجد باأن �ملتهمني كل من
(ق.ع�.أ.وجماعته) �أحيلو� من قبل حمكمة حتقيق
نينوى �ملخت�صة بق�صايا �لنز�هة لغر�س حماكمتهم
وفق �أحكام �ملادة ( )340من قانون �لعقوبات عن
تهمة �ال�صرت�ك باإحد�ث �صرر عمدي باأمو�ل �لدولة من
خالل تزوير معامالت �لقرو�س �لزر�عية يف �مل�صرف
�لزر�عي /فرع �ل�صنابل عام  ، 2011وقد طعن �ملدعي

بالئحة وكيليه �ملوؤرخة  2012 / 1 / 2طالبا نق�صه..
قررت حمكمة �لتمييز �الحتادية بتاأريخ / 9 / 19
 2012وبعدد  / 197مو�صعة مدنية  2012 /نق�س
�حلكم �ملميز� ..أ�صدرت حمكمة �ملو�د �ل�صخ�صية يف
�لب�صرة بتاأريخ  2013 / ٨ / 20وبعدد  / 14مو�د
�صخ�صية  2011 /حكما ح�صوريا يق�صي برد �لدعوى
وحتميل �ملدعيني كل �مل�صاريف و�الأتعاب لوكيل
�ملدعى عليه ووكيل �ل�صخ�س �لثالث مبلغ (مائة
وخم�صني �ألف دينار) منا�صفة بينهما ..وطعن وكيل
�ملدعيني متييز� بقر�ر �حلكم طالبا نق�صه لالأ�صباب
�ملذكورة بعري�صتهما �ملوؤرخة .2013 / ٨ / 29
�لقر�ر
لدى �لتدقيق و�ملد�ولة من �لهيئة �ملو�صعة �ملدنية
�لثانية يف حمكمة �لتمييز �الحتادية ،وجد �أن �لطعن
�لتمييزي مقدم �صمن �ملدة �لقانونية قرر قبوله
�صكال ،وعند عطف �لنظر على �حلكم �ملميز وجد �أنه
غري �صحيح وخمالف لل�صرع و�لقانون ،و�أن �تبعت
�ملحكمة قر�ر �لنق�س �ل�صادر عن هذه �ملحكمة بالعدد
� / 197 /لهيئة �ملو�صعة �ملدنية �لثانية  2012 /يف
� ، 2012 / 9 / 19إال �أنها تو�صلت �إىل نتيجة غري
�صحيحة� ،إذ كان �ملتعني على حمكمة �ملو�صوع �أن
ت�صتكمل حتقيقاتها �لالزمة و�صوال الإ�صد�ر �حلكم
�لقانوين �ل�صليم� ،إذ كان عليها �ال�صتي�صاح من �ملمثل
�لقانوين لد�ئرة �الأحو�ل �ملدنية (بعد �إدخاله �صخ�صا

ثالثا يف �لدعوى) عن م�صمون كتاب مديرية �جلن�صية
�لعامة �ملرقم  163 /يف  2011 / 10 / 5و�الجر�ء�ت
�لتي �تخذتها �لد�ئرة حوله ،وهل �أجري �لتحقيق يف
حالة �لتزوير �لتي وردت بالكتاب من عدمه .كما كان
عليها �إحالة جميع �أطر�ف �لدعوى على معهد �لطب
�لعديل الإجر�ء فح�س �حلم�س �لنووي ومدى ثبوت
ن�صب �ملميز عليه ملورث �ملميزين دون �العتماد على
�لفح�س �ملربز من قبل �أطر�ف �لدعوى و�جلاري
خارج �لعر�ق ،و�إدخال �صقيقه و�لد �ملميز عليه
(ج.ج.د) �صخ�صا ثالثا يف �لدعوى لال�صتي�صاح منها
حول مو�صوع �لدعوى وتكليف �ملميز عليه باإثبات
�إ�صهار مورثه لالإ�صالم ،حيث �إن ��صتمارة �صورة
قيده لعام  1957ت�صري �إىل ديانته هو (م�صيحي)
و�الأ�صباب �لتي حالت دون تاأ�صري ذلك يف �صجله
�ملدين .كما �إن �ملحكمة مل تتحقق عن تاأريخ زو�ج
و�لدة �ملميز عليه �ملدعوة (ك�.أ  /مغربية �جلن�صية)
من زوجها �ل�صابق �ليهودي (ج.ت.ه) وطالقها منه،
وهل �أن هناك تعار�صا بني هذ� �لزو�ج وزو�جها من
مورث �ملميز عليه ومفاحتة �صفارة جمهورية �لعر�ق
يف لندن حول هذ� �ملو�صوع ،وحيث �أن �ملحكمة
�أ�صدرت حكمها �ملميز خالفا ملا تقدم ،قرر
نق�صه و�إعادة ��صبارة �لدعوى �إىل حمكمتها
الإتباع ما تقدم ،على �أن يبقى �لر�صم �لتمييزي
تابعا للنتيجة ،و�صدر �لقر�ر باالتفاق يف / 12
�صفر � 1435 /ملو�فق 2013 / 12 / 16م.

جريمة انتهاك حرمة السكن
�لقر�ر
لدى �لتدقيق و�ملد�ولة وجد باأن
�لطعنني �لتمييزين مقدمني �صمن
�ملدة �لقانونية قرر قبوله �صكال و�لتي
تركزت خال�صته على �أن فعل �ملتهم
�ملد�ن ،و�ملتمثل بقيامه با�صرت�ق
�لنظر �ىل زوجة و�بنة �مل�صتكي عن
طريق �حلائط �لفا�صل بني د�ريهما
كونهما جارين ينطبق و�أحكام �ملادة
( )400من قانون �لعقوبات الأن نظره
لهن قد �أخل بحيائهن ،ومن خالل ن�س
�ملادة �أعاله و�لتي جاء فيها (من
�أرتكب مع �صخ�س ذكر �أو �أنثى فعال
خمال باحلياة بغري ر�صاه �أو ر�صاها
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �صنة
وبغر�مة ال تزيد على مائة دينار �أو
باإحدى هاتني �لعقوبتني) -9 ..فاأنه ال
ينطبق على وقائع �لدعوى� ،أو باالأدق
فاإن فعل �ملتهم �أقرب �إليه باالنطباق
ن�س �ملادة (  ) 1 / 42٨من قانون
�لعقوبات ولي�س ن�س �ملادة ()400
من قانون �لعقوبات الأن قيام �صخ�س

االختصاص النوعي
�لعام بقر�ر �الإحالة �ملذكور �أمام حمكمة جنايات نينوى
 /هـ� 3ملخت�صة بق�صايا �لنز�هة بالئحته �ملوؤرخة / 5
 ..2019 / 12وقررت �ملحكمة �ملذكورة �إحالة �لطعن مع
�إ�صبارة �لدعوى على حمكمة جنايات نينوى  /هـ 1للنظر
فيه ح�صب �الخت�صا�س و�لتي رف�صت �الإحالة وعر�صت
�الأمر على هذه �لهيئة لتعيني �ملحكمة �ملخت�صة بنظرها..
ومن خالل ما تقدم جتد هذه �لهيئة �أن �جلرمية �ملن�صوبة
للمتهمني تتعلق باالإخالل بو�جبات �لوظيفة �لعامة من
خالل �إحد�ث �صرر عمدي مب�صالح �جلهة �حلكومية
�ملن�صوبني لها ،و�أن �لتكييف �لقانوين لفعلهم وفق قر�ر
�الإحالة وفق �ملادة ( )340من قانون �لعقوبات ..وحيث
�أن �ملادة �الأوىل من قانون هيئة �لنز�هة ذي �لرقم ()30
ل�صنة  2011ن�صت من �خت�صا�س �لهيئة يف �لتحقيق يف كل
ق�صية ف�صاد وتتعلق باالإخالل بو�جبات �لوظيفة �لعامة
وفق �ملو�د �لقانونية �مل�صار �إليها يف �ملادة �ملذكورة،
ومن �صمنها �ملادة ( )340من قانون �لعقوبات ،وبالتايل
ينعقد �الخت�صا�س �لنوعي بنظر �لدعوى �إىل حمكمة
جنايات نينوى� /لهيئة �لثالثة �ملخت�صة بق�صايا
�لنز�هة ،ويخرج من �خت�صا�س �لهيئة �الأوىل ملحكمة
جنايات نينوى ..وتاأ�صي�صاً على ما تقدم قرر تعيني
حمكمة جنايات نينوى /هـ� 3ملخت�صة بق�صايا �لنز�هة
بنظر �لدعوى �خلا�صة باملتهمني (ق.ع�.أ.وجماعته)،
و�إيد�ع �إ�صبارة �لدعوى لديها حل�صمها عمال وفق
�أحكام �لقانون ،و�إ�صعار �لهيئة �الأوىل ملحكمة جنايات
نينوى بذلك ،و�صدر �لقر�ر باالتفاق �إ�صتناد ً� الأحكام
�ملادة (� / 13أوالآ  /ب  )3 /من قانون �لتنظيم �لق�صائي
رقم ( )160ل�صنة � 1979ملعدل يف  / 2جمادى
�لثاين 1441 /هـ �ملو�فق 2020 / 1 / 27م.

2021 / 1 / 12

ما بالنظر بعينيه �ىل حمارم وعور�ت
ن�صاء جاره يكون قد �نتهك حرمة
م�صكنه بكل �أبعاده ،وحرمة �مل�صاكن
من �حلقوق �لد�صتورية �لعتيدة ..فقد
ن�س �لد�صتور �لعر�قي �لنافذ ل�صنة
 2005على حرمة �مل�صكن يف �ملادة
�ل�صابعة ع�صرة /ثانيا و�لتي جاء فيها
(حرمة �مل�صاكن م�صونة وال يجوز
دخولها �أو تفتي�صها �أو �لتعر�س لها
�إال بقر�ر ق�صائي ووفقا للقانون) .كما
�أن �ملادة (  ) 42٨بفقر�تها من قانون
�لعقوبات �لعر�قي قد عاقبت باحلب�س
مدة ال تزيد عن �صنة كل من دخل حمال
م�صكونا �أو �أحد ملحقاته بدون ر�صى
�صاحبه ،ومقت�صى فل�صفة حرمة
�مل�صاكن تقوم على جملة من �الأهد�ف
ي�صعى �لن�س �لد�صتوري و�لن�س
�لعقابي لتحقيقها ،ويف مقدمتها حماية
حق �الإن�صان بالعي�س باأمان يف م�صكنه
ويف �صالمة ج�صده و�صرفه وعر�صه،
و�أ�صر�ر حياته �ل�صخ�صية مع عائلته،
وهذه �لغايات �لرئي�صية �لتي قررت

مل�صلحة �ل�صخ�س ناجتة عن مبد�أ
حرمة �مل�صاكن ،و�أي �صخ�س يحاول
�أن ينتهك هذه �حلرمة ينال جز�ءه
�لعادل يف �لعقوبة �ملقررة يف �ملادة
( )1 / 42٨من قانون �لعقوبات.
كما �أن ��صرت�طه ركن �لدخول يف
د�ر �ل�صكن �أو �أحد ملحقاته وفقا ملا
يقت�صيه ن�س �ملادة �ملذكورة �صلفا
متحقق يف هذه �لق�صية ،الأن �لدخول
�لذي ق�صده �مل�صرع �إما دخول حقيقي
�أو دخول حكمي لد�ر �ل�صكن ،فاأما
�لدخول �حلقيقي فيتحقق بدخول
�ل�صخ�س بكامل كيانه �جل�صدي
وبقدميه �ىل د�ر �ل�صكن �أو �أحد
ملحقاته �لعائدة للغري بدون �إذنه.
�أما �لدخول �حلكمي فيتحقق بقيام
�ل�صخ�س ب�صوء نية باالطالع على
�حلياة �ل�صخ�صية الأ�صحاب �مل�صكن،
وبالنظر �إليهم بريبة �ىل عور�تهم،
�صاربا بهذ� �لفعل �ل�صنيع عر�س
�حلائط حقوق �جلار( ..فوطء حرمة
�مل�صكن بالعني نتيجة �لنظر �إليها

بوقاحة و�صوء �أخالق ال تختلف مطلقا
عن وطئها بالقدم ودخولها بدون �إذن
�صاحبها ما د�مت �لغاية �ملرجوة منها
و�حدة يف كال �حلالتني �أال وهي �نتهاك
حرمة م�صكن �الآخرين) ،و�ل�صعي
بت�صميم �ىل حتقيق ذلك ،زد على
ذلك فاإن �جلد�ر �لفا�صل �لذي يعد
من ملحقات د�ر �ل�صكن ما بني د�ري
�مل�صتكي و�ملتهم وقيام �الأخري بالنظر
من خالله وت�صلقه يعد �لركن �ملادي
�ملتمثل بالدخول متحققا وفقا للمعيار
�ملادي يف جرمية �نتهاك حرمة �ل�صكن،
وتاأ�صي�صا على ما تقدم يكون �جتاه
حمكمة جنح �حللة باإد�نة �ملتهم وفقا
الأحكام �ملادة (  ) 1 / 42٨من قانون
�لعقوبات ،قد جاء تطبيقا �صليما لروح
�لقانون ،لذ� قررت �ملحكمة ت�صديق
كل �لقر�ر�ت �ملميزة ،ورد �لالئحتني
�لتمييزية ،و�صدر �لقر�ر باالتفاق على
وفق �لقر�ر  104ل�صنة  19٨٨يف / 14
ذي �حلجة  1433 /هـ �ملو�فق / 30
ت�صرين �الأول  2012 /م .

قرار تمييزي مهم جدا
️☑ تفريق لل�صرر بالعدد 4400 /
/هيئة �الأحو�ل �ل�صخ�صية و�ملو�د
�ل�صخ�صية 201٨/
�دعت �ملدعية بو��صطة وكيلها
لدى حمكمة �الأحو�ل �ل�صخ�صية
يف  .......باأن �ملدعى عليه زوجها
�صرعاً وقانوناً ،ولكرثة �خلالفات
و�مل�صاكل و�ل�صرر �لذي �أ�صابها
منه ،طلبت دعوته للمر�فعة و�حلكم
بالتفريق لل�صرر وحتميله �لر�صوم
و�مل�صاريف� ..أ�صدرت حمكمة

�ملو�صوع بالعدد �/.....س201٨/
 ،201٨/4/10حكماً
وبتاريخ
ح�صورياً يق�صي بالتفريق �لق�صائي
بني �ملدعى عليه و�ملدعية ،و�إعطائها
�حلق للمطالبة بحقوقها �ل�صرعية
و�لقانونية مبا يف ذلك حق �ل�صكنى
وحتميل �ملدعى عليه �لر�صوم
و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة ،طعن
�ملدعى عليه باحلكم متييز ً� بالئحة
وكيله �ملوؤرخة يف . 201٨/4/15
�لقر�ر

لدى �لتدقيق و�ملد�ولة وجد �أن �لطعن
�لتمييزي مقدم �صمن �ملدة �لقانونية،
لذ� قرر قبوله �صك ًال ،ولدى عطف
�لنظر على �حلكم �ملميز وجد �أنه غري
�صحيح وخمالف لل�صرع و�لقانون� ،إذ
�أن �ملحكمة ��صتندت يف حكمها �ملميز
�ىل �لبينة �ل�صخ�صية �ملقدمة من
�ملدعية �ملوؤيدة الدعائها باأن �ملدعى
عليه يقوم ب�صربها ،و�ن هذ� �ل�صبب
ال يرقى بالنتيجة لف�صم عرى �لر�بطة
�لزوجية �لتي د�مت منذ عام ،1991

وعلى فر�س �صحة ثبوته حيث �أن
�ل�صرر �لذي تدعيه �ملدعية مل تكن من
�ال�صر�ر �جل�صيمة �ملوجبة للتفريق.
كما �أنها مل ت�صتند �ىل تقارير طبية
بخ�صو�س و�قعة �ل�صرب �لذي تدعيه
�ملدعية ،ومل تبادر الإقامة �صكوى
جز�ئية بذلك ،هذ� من جهة ،ومن
جهة �أخرى فاإن �ملحكمة قررت �إيقاع
�لتفريق دون �أن ت�صف �لتفريق كونه
بائنا بينونة �صغرى طبقاً ملا ن�صت
عليه �ملادة �لـ 45من قانون �الأحو�ل

�ل�صخ�صية رقم 1٨٨
ل�صنة  .1959كما �أنها �حتفظت للمميز
عليها �ملطالبة بحق �ل�صكنى بدعوى
م�صتقلة خالفاً للمادة �الأوىل من �لقانون
رقم  77ل�صنة � 19٨3ملعدل ،وحيث �أن
�ملحكمة خالفت وجهة �لنظر �ملتقدمة،
�الأمر �لذي �أخل ب�صحة حكمها �ملميز،
لذ� قرر نق�صه ،و�إعادة �لدعوى �إىل
حمكمتها الإتباع ما تقدم ،على �أن يبقى
ر�صم �لتمييز تابعاً للنتيجة ،و�صدر
�لقر�ر باالتفاق يف  201٨/7/23م.

المبدأ :انحالل العقد
�إن �نحالل �لعقد �مللزم للجانبني ال يتحقق
�إال عن طريق �حلكم (�لف�صخ �لق�صائي)
�و �التفاق (�لف�صخ �التفاقي) �و �لقانون
(�النف�صاخ).
رقم �لقر�ر – � /2756لهيئة �ال�صتئنافية
منقول2013/
تاريخ �لقر�ر – 2013/12/9
ت�صكلت �لهيئة �ال�صتئنافية منقول يف حمكمة
�لتمييز �الحتادية بتاريخ �/5صفر1435/هـ
�ملو�فق  ، 2013/12/9و�أ�صدرت با�صم
�ل�صعب �لقر�ر �الآتي:
�ملميز� /ملدير �لعام لل�صركة �لعامة خلدمات
�ل�صبكة �لدولية للمعلومات � /إ�صافة لوظيفته
�ملميز عليه� /ملدير �ملفو�س ل�صركة نوروز تيل

ميثلها �ل�صيد (ك.ع.ج� / ).إ�صافة لوظيفته
�دعى وكيل �ملدعي لدى حمكمة بد�ءة
�لكر�دة باأنه �صبق �أن قام �ملدعي بتوقيع عقد
م�صاركة يتمثل مبد كابل �لياف �صوئية مع
موكله بتاريخ  2011/7/19لغر�س تنفيذ
�اللتز�مات �لو�ردة فيه� ،إال �نه �خل بتنفيذ
�لتز�ماته �لتعاقدية ،وبرغم توجيه �الإنذ�ر
للمدعى عليه من قبل كاتب عدل �لكر�دة� ،ال
�نه مل ي�صتجب لالإنذ�ر ولال�صر�ر �حلا�صلة
ب�صركة موكله ،لذ� طلب دعوة �ملدعى عليه
و�حلكم بالتعوي�س ملا فات د�ئرة موكله من
ك�صب وما حلقها من خ�صارة ،و�ملقدر قيمته
مببلغ خم�صة و�صبعني مليون دينار� ..أ�صدرت
حمكمة �ملو�صوع بالعدد /4044ب2013/
يف  2013/9/5حكما ح�صوريا يق�صي برد

دعوى �ملدعي وحتميله �مل�صاريف ،ولعدم
قناعة �ملدعي باحلكم �ملذكور ،فقد طعن به
بالئحة وكيله �ملوؤرخة � ،2013/9/12أ�صدرت
حمكمة ��صتئناف بغد�د � /لر�صافة �الحتادية
بالعدد �/1204س 2013/يف 2013/10/14
حكما ح�صوريا يق�صي بتاأييد �حلكم �لبد�ئي
�مل�صتاأنف وحتميل �مل�صتاأنف �مل�صاريف ،ولعدم
قناعة �مل�صتاأنف باحلكم �ملذكور ،فقد طعن به
متييز� بالئحة وكيله �ملوؤرخة . 2013/11/4
�لقر�ر
لدى �لتدقيق و�ملد�ولة وجد �ن �لطعن
�لتمييزي مقدم �صمن �ملدة �لقانونية وم�صتمال
على �أ�صبابه ،فقرر قبوله �صكال ،ولدى عطف
�لنظر على �حلكم �ملميز �ملطعون به تبني
�نه �صحيح ملو�فقته �حكام �لقانون ذلك الن

عقد �مل�صاركة �ملربم بني �لطرفني بتاريخ
 2011/7/19ملزم لكل منهما ،لذ� فاإن عدم
�إيفاء �حدهما مبا وجب عليه بالعقد يجيز
للعاقد �الآخر – بعد �الأعذ�ر – �ن يطلب
�لف�صخ مع �لتعوي�س �ن كان له مقت�صى الن
�نحالل �لعقد �مللزم للجانبني ال يتحقق �إال عن
طريق �حلكم (�لف�صخ �لق�صائي) � ،و �التفاق
(�لف�صخ �التفاقي) � ،و �لقانون (�النف�صاخ) ،
وال مورد لطلب �لتعوي�س قبل �حلكم بالف�صخ
و�لتثبت من �لطرف �ملخل بالتز�ماته ،وملا كان
�حلكم �ال�صتئنايف �ملميز قد ق�صى بذلك،
لذ� قرر ت�صديقه ورد �لطعون �لتمييزية،
وحتميل �ملميز � /إ�صافة لوظيفته ر�صم
�لتمييز ،و�صدر �لقر�ر باالتفاق يف /5
�صفر1435/هـ �ملو�فق  2013/12/9م.
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صراخ وشتائم ومفردات أجنبية ..حروب إلكترونية تداهم منازلنا
فجر محمد
صراخ وشتائم ومفردات انكليزية
اكتظت بها البيوت ،إذ لم تكن هذه
االصوات بسبب الواجبات املنزلية
او االعمال ،بل كان هذا التواصل
املزعج بسبب االلعاب االلكترونية
التي سيطرت على كل شرائح
اجملتمع ولم يسلم منها احد ،وبعالم
افتراضي يتسم بالعنف ولغة القتال
واالسلحة.
وما ان تسمع بكلمة (بوشنكي،
كالن ،سيب فاير) ،تعرف حينها بأن
هذه االلعاب هي سيدة املوقف ،وال
كالم فوق وجودها ،وما أن ينتهي هذا
الصراخ يغلب االعتكاف واالنعزال
على املستخدمني بشكل اقرب ما
يكون للمرض.

�سراخه وا�ستخدامه امل�سطلحات الع�سكرية من
ا�سماء اال�سلحة واملعدات احلربية كان ي�سيطر
على اجواء املنزل ب�سكل كبريومزعج ،اإذ ال
ي�ستطيع احمد يو�سف ( 13عاماً) اأن يبتعد عن
�سا�سة هاتفه املحمول او اجهزته الذكية كااليباد
والتاب للحظات قليلة ،وترك لعبته املف�سلة
(الببجي) التي ت�سيدت هواتف اغلب املراهقني
وال�سباب اليوم ،وقد بدا منغم�ساً فيها ب�سكل مبالغ
فيه.
هو�س
تقول لنا والدة ال�ساب احمد ،ومبالمح تت�سم
بالغ�سب واالنزعاج" :منذ اأن قام ولدي بتحميل
هذه اللعبة الع�سكرية وهو ال يفارق هاتفه
املحمول ،وال اجهزته اللوحية الذكية فقد
ا�سبحت مبثابة هو�س ال ينتهي بالن�سبة له،
ولي�س هذا وح�سب ،بل ان �سراخه وانعزاله
ل�ساعات طويلة داخل غرفته اأ�سبحا اأمرا يثري
ال�ساأم وال�سجر لدى افراد اال�سرة جميعا ،حتى
بداأنا ن�سعر وكاأنه يخو�س معركة حقيقية ،ناهيك
عن انتهاك اخل�سو�سية ،ب�سبب وجود خا�سية
اللعب املبا�سر عرب ال�سبكة العنكبوتية التي تتيح

له التحدث مع االخرين ب�سورة مبا�سرة ،اإذ
ي�سمعون كل ما يدور يف الغرفة التي يلعب فيها".
اختيار االألعاب
من املفرت�س اأن يكون لكل ا�سرة قانون خا�س
بها يف اختيار اوالدها لاللعاب ،والتي تنا�سب
�سخ�سياتهم وبيئتهم الثقافية واالجتماعية ،ولكن
من وجهة نظر الباحث بال�سوؤون االجتماعية
والنف�سية واالكادميي ،ويل اخلفاجي ،فاإن غياب
البديل احلقيقي واملت�سم بالثقافة عو�ساً عن
االلكرتونيات التي حتث على العنف هو ال�سبب
الذي دفع املراهقني اىل تلك االلعاب الع�سكرية،
ف�سال عن تكري�س مفاهيم القوة وال�سجاعة،
وارتباطها باجلانب الع�سكري وهو يف نظر عدد
من علماء علم النف�س اأمر مطلوب ،ولكن با�سلوب
متوازن وغري متطرف ،كي ال يكون �سخ�سا عدائيا
م�ستقبال ،ومييل للعنف والقوة يف اغلب ت�سرفاته.
�سراع القبائل
قد توحي الت�سمية للوهلة االوىل للقارئ بكتاب
ما او رمبا ا�سطورة قدمية ،لكنها يف احلقيقة
ا�سم الإحدى االلعاب االلكرتونية املعروفة
باللغة االنكليزية " "clash of clansالتي
ا�ستقطبت الكثري من املراهقني ،اإذ هي لعبة
ا�سرتاتيجية ع�سكرية يقوم فيها الالعبون ببناء
قرى خا�سة بهم ،وار�سال اجليو�س يف مهمات
لتدمري مع�سكرات العدو ،رمبا يكون من الطبيعي
اأن ت�ستقطب هكذا العاب املراهقني االوالد ،ولكنها
اي�سا ا�سبحت حمط اعجاب الفتيات ،فعلى �سبيل
املثال ت�ستهوي هذه اللعبة نور وليد ( 16عاما)،
فهي تق�سي �ساعات متوا�سلة يف بناء قريتها
وت�ستخدم امل�سطلحات اخلا�سة بهذه اللعبة ،بل
ا�سبحت تتناف�س مع زميالتها يف اللعب.
العنف املجتمعي
ا َّإن التوجه الع�سكري للمجتمع العراقي لي�س وليد
اليوم ،بل هو نتاج ل�سيا�سات احلروب املا�سية،
وقد بداأت ب�سكلها الفعلي يف ت�سعينيات القرن
املا�سي ،وح�سب راأي الباحثة واالكادميية يف
اجلامعة امل�ستن�سرية ،الدكتورة �سهاد القي�سي،
فاإن النظام املباد ك ّر�س املفاهيم الع�سكرية يف
املجتمع ،بدليل وجود جماميع قتالية �سمت
املراهقني واليافعني ،ور�سوخ اال�سر اآنذاك
وقبولها بتجنيد ابنائها مقابل مبالغ مالية معينة.
وت�سري القي�سي اىل :انه يف ال�سابق كانت منظمتا
اليون�سكو واليون�سيف حترمان زج االطفال يف

ال�سباب واملراهقني من قبل جماعات ارهابية،
ب�سبب خا�سية التوا�سل احلر وغري املقيد،
وامكانية التعرف على ا�سخا�س من جن�سيات
وانتماءات خمتلفة ،ف�سال عن وجود احل�سابات
الوهمية التي ت�ستهدف ال�سباب غالباً.
عنف مفرط
الحظت موؤخرا على �سغريي احمد ( 10اعوام)
ا�ستخدامه العنف وال�سرب عندما يلعب مع ابناء
عمه ال�سغار ،اإذ تكمل االأم حديثها ،وتردف" :مل
يكن ابني �سابقا ذا طباع عنيفة ،ولكنه بعد ان
ا�سبح مدمنا لاللعاب الع�سكرية برزت لديه �سفات
خمتلفة منها الع�سبية ال�سديدة والتعامل بالعنف
والق�سوة مع اقرانه والرغبة بال�سراخ ،ف�سال عن
العناد ال�سديد وعدم االن�سياع لتوجيهات االكرب
منه �سناً".

النزاعات امل�سلحة ،وترف�سان االلعاب الع�سكرية
ومتنعان ا�ستريادها خلطورتها على ال�سغار.
ن�سو�س عقاب َّية
من حق اأي طفل اأن يعي�س طفولة هادئة و�سحيحة
يف ظل مناخ ا�سري م�ستقر ،وي�ستفيد من الو�سائل
التقنية واملعرفية ب�سكل يطور من مهاراته الحقا،
هذا ما ن�ست عليه اتفاقية نيويورك لعام ،1990
وهذا ما ب ّينه النا�سط االعالمي والقا�سي ،نا�سر
عمران املو�سوي ،حمذر ًا من خماطر اال�ستخدام
اخلاطئ للو�سائل التقنية وااللعاب االلكرتونية،
خ�سو�سا يف مرحلتي الطفولة واملراهقة ،وهي
من ا�سعب املراحل يف حياة الفرد ،النها تتاأرجح
بني البناء ال�سلوكي االجتماعي ال�سليم واجلنوح
االجرامي ،اإذ ينتقل تدريجيا من التقليد الطبيعي
ل�سلوك الوالدين اىل تقليد ابطال افرتا�سيني داخل
ال�سا�سة ال�سغرية ،وما يزيد االمر خطورة هو
ان هذه االلعاب ،خ�سو�سا املت�سمة بالعنف ،قد
حتر�س احلدث على اجلرمية وهذا وا�سح يف
م�سامني واهداف هذه االلعاب.
مو�سحا :ان املعاجلة احلقيقية النت�سار األعاب
العنف لي�ست فردية خا�سة باالأ�سرة او موقفا
قانونيا رادعا عرب ت�سريعات عقابية ،بل جملة
متكاملة من احللول ،تبداأ بالرتبية والتوعية

االجتماعية وخلق البديل االيجابي ورقابة
موؤ�س�ساتية خمت�سة مع ن�سو�س عقابية فاعلة
ورادعة.
اح�سائيات خطرية
اظهرت االح�سائيات التي قام بها عدد من
املخت�سني موؤخرا ان االلعاب الع�سكرية
االلكرتونية ا�ستقطبت ماي�سل اىل  350مليون
العب ،ام�سوا اكرث من  3مليارات من ال�ساعات
يف اللعب مطلع �سهر ايار املا�سي ،ف�سال عن
وجود ارتفاع ملحوظ وكبري جدا با�ستخدام تلك
االلعاب ،ومت بيع ماليني الن�سخ منها ،وب�سكل
�سريع.
خماوف كبرية
بدا ال�سغري (احمد يو�سف) من�سغال ومنزعجا
يف الوقت نف�سه لعجزه عن �سراء انواع اال�سلحة
واملعدات وال�سخ�سيات التي تتواجد بلعبة
"الببجي" ،لذلك زاد غ�سبه و�سراخه ب�سكل
وا�سح وهو يرتدي نظارته الطبية التي بداأ
با�ستخدامها منذ فرتة وجيزة ،اإذ تقول والدته:
"الحظت �سعفاً حاد ًا يف نظر ولدي موؤخر ًا
وا�ستغربت كثريا ،فهو مل ي�ستكِ يوما من م�سكلة
يف عينيه ،لذلك عر�سته على طبيب خمت�س اكد

يل ان ب�سره بداأ ي�سعف ب�سكل وا�سح نتيجة
ق�سائه �ساعات طويلة على �سا�سة هاتفه املحمول،
لذلك ن�سحني الطبيب ب�سرورة تقليل �ساعات
ا�ستخدام الهاتف خالل اليوم الواحد حفاظا على
�سحة ولدي ،ولي�س ذلك وح�سب ،بل خماويف
بداأت تزداد ،ب�سبب توا�سله مع من هم اكرب منه
�سنا يف هذه اللعبة التي الت�سع �سروطاً وال قيود ًا
على الفئات العمرية.

ال�سخ�س َّية البولي�س َّية
يف العديد من املجتمعات هناك ت�سجيع لل�سخ�سية
الع�سكرية والبولي�سية ،لذلك ينمو الطفل على
القوة والق�سوة احيانا ،بل يقتني العديد من
االباء ا�سلحة اللعب ال�سغرية الأوالدهم لتمييزهم
عن اخواتهم ال�سغريات ،ولكن من وجهة نظر
الباحث ،ويل اخلفاجي ،فاإن هكذا ا�ساليب تتبع مع
ال�سغار قد تعطيهم االح�سا�س ب�سرورة التمتع
بال�سخ�سية الع�سكرية كي يتم تقبلهم يف هذا
املجتمع ،عو�سا عن تلك ال�سخ�سية املتزنة.

اإدمان اإلكرتوين
ت�سري الدرا�سات والتقارير اىل امكانية تعر�س
املراهقني اىل االدمان االلكرتوين ،الذي بدوره
يحمل يف طياته العديد من االآثار ال�سلبية ،منها ما
تعد اآثار ًا ق�سرية املدى ،كعدم اإمتام املهام ،وعدم
حت ّمل امل�سوؤوليات ،وزيادة �سريعة يف الوزن،
واأخرى طويلة املدى تظهر على �سكل اأعرا�س
ج�سدية ،كاآالم الظهر والرقبة واآالم يف ر�سغ اليد،
وم�سكلة يف الروؤية ،ناجتة عن التحديق لفرتات
طويلة يف ال�سا�سات االإلكرتونية.
م�ساع من قبل بع�س الدول
وتوؤكد التقارير وجود
ٍ
حلظر جمموعة من االلعاب ،ومنها (ببجي ،كول
اوف ديوت ،كال�س او كالن�س ،فورت نايت ،بال
بول  ،8ليك او الين�س ،بتل فيلد ،مدل اوف اونر)،
اإذ ترافق هذه االلعاب خماوف من امكانية جتنيد

االإعالم الوطني
من املهام االأ�سا�سية لالعالم الذي يعد �سلطة
رابعة يف املجتمع ،بث ر�سائل الوعي والتثقيف
والدور الرقابي ،الذي يهدف اىل احلفاظ على
ر�سانة املجتمع وحمايته من مظاهر العنف ،وتقع
على عاتق االعالم الوطني املهمة االكرب وهي
تثقيف االجيال ال�سابة وتوعيتها.
وترى االكادميية ،الدكتورة �سهاد القي�سي:
ان حلول االعالم الوطني الر�سني حمل
االنتهازي واملتحزب ،هو الو�سيلة املثلى
كي تنمو االجيال بطريقة �سوية ،ويتحلون
باالنتماء الوطني عرب الربامج البناءة
والهادفة اىل تكوين �سخ�سية ر�سينة وحمبة
لوطنها ،وبالتايل �سيبتعدون ب�سكل تدريجي
عن االلعاب والربامج املت�سمة بالعنف املفرط.

المكتبات الرقمية على خط التصاعد واالنتشار
رلى واثق
املكتبة االلكترونية أسعفت الطلبة مبجال
البحوث والرسائل ،فالكثير من املصادر باتت
غير متوفرة بطبعتها الورقية ،او صعوبة
توفيرها مع ارتفاع ثمنها ،على العكس من
مثيلتها االلكترونية ،فبضغطه زر تكون
أمام املتلقي ،هذا ما أكده الطالب ،محمد
زكي ،متمما حديثه« :من اجلانب اآلخر
فإن الكتب التي يتم حتميلها من الشبكة
العنكبوتية وفرت الوقت للكثيرين ،السيما
الشباب في التنمية الثقافية الفردية،
فبإمكانه قراءة مايرغب وبشتى اجملاالت وفي
اي وقت او مكان ،وغالبا ما يكون ذلك عند
االنتقال من مكان الى آخر في مركبات النقل
العام للقضاء على الوقت مبا هو مفيد».
القراءة والتربية

بنيَ« :اأنّ قراءة الكتب
االعالمي والكاتب ،هادي جلو مرعيَّ ،
االلكرتونية او الورقية مرتبط بالرتبية ،فالقارئ الذي
اعتاد على قراءة اجلريدة او الكتاب املطبوع ال يتمكن من
اال�ستغناء عنها ،ولكن مع التطور التقني واعتياد النا�س على
الكومبيوتر والهاتف بداأ النا�س يف�سلون الكتاب االلكرتوين».
وي�سيف»:االن�سان يف�سل ماتع ّود عليه وما هو اأي�سر واألطف
على ذائقته ووقته وقدرته ومزاجه والزمن الذي يعي�س فيه،
ِمرئ من دهره ماتع ّودا) ،وعليه اأخذ
وكما يقول ال�ساعر (لكل ا ٍ
الكتاب االلكرتوين ن�سيبا كبريا يف الوقت احلا�سر».

�ساحب مكتبة يف �سارع املتنبي �سليم نا�سر يقول�« :ساعات
انتعا�س �سارع املتنبي قليلة جدا ،وحم�سورة بالنهار فقط،
وهو وقت العمل واالزدحامات املرورية ،االمر الذي مينع
الكثريين من الو�سول اليه ،وهذا �سبب الركود فيه ،اإذ
ورواد الكتب على يوم اجلمعة من كل
يقت�سر تواجد املثقفني ّ
اأ�سبوع ،هذا وان ال�سباب بداأوا مييلون للكتب االلكرتونية
لل�سهولة ورخ�س الثمن مقارنة بالورق ّية» .متا ّأ�سفا ملا و�سل
اليه الكتاب الورقي من قلة االهتمام على العك�س مما كان
يتمتع به يف ال�سابق من حظوة لدى جميع ال�سرائح كل ح�سب
ميوله.
وا�ستدرك نا�سر« :امليل غالبا يف الوقت احلا�سر لكتب التنمية
الب�سر ّية التي �سهدت اإقباال وا�سعا من قبل ال�سباب ،ومازال
هناك اهتمام من قبل املثقفني على الكتاب املطبوع ،اإال اأنه
لي�س بامل�ستوى املطلوب».
مقاهٍ وكتب
�ساحب احد املقاهي يف بغداد ،عبد الرحمن ليث ،يقول:
«بداأت برفوف �سغرية بزاوية املقهى و�سعت عليها عددا
حمدودا من الكتب ولكونه مكاناً معزوال كان يجل�س فيه
ال�سباب لغر�س العمل معهم حا�سباتهم املحمولة ،ا�ستهوتهم
عناوين الكتب وبداأوا يطالعونها حتى القت رواجا».
وي�سيف « :مبرور الوقت ازدادت الكتب حتى اخذت جانبا
كبريا من املقهى و�سار للمقهى زوار معروفون يقرتحون
انواعا من الكتب لتوفريها ،مل اكن االول بهذا اجلانب فقد
�سبقتني مقاه عدة ومطاعم حمدودة بهذا اجلانب ،وهذا االمر
اعتقد �سيكون ايجابيا يف رفع قيمة الكتاب والثقافة وتعويد
ال�سباب على القراءة».
�سهولة االقتناء

خبري احلا�سبات ،حيدر حمزوز ،يو�سح« :ال يوجد فرق بني
الكتب االلكرتونية واالعتيادية �سوى ان النوع االول باإمكانك
قراءتها على جهاز الكرتوين كالـ» IPADاو الهاتف اخللوي
او احلا�سبة ،باال�سافة اىل ماتقدمه من �سهولة يف البحث،
هذا وان هنالك نوعني من الكتب االلكرتونية فمنها مايكتب
على برنامج ومن ثم حتول اىل الـ» »Wordومتتاز
ب�سهولة البحث عن كلمات بالكتاب ،خ�سو�سا اذا كانت كتب
كبرية من ذوات الـ� 1000سفحة ،اأما بالن�سبة للكتب القدمية
في�سور الكتاب اال�سلي عرب املا�سح ال�سوئي ويحول اىل
�سيغة « »PDFلتكون ال�سور موجودة من كل �سفحة من
الكتاب».
ويتابع حمزوز« :تنزيل تلك الكتب يكون ح�سب رغبة
ال�سخ�س او املوؤلف ،اإذ ان هنالك مواقع حتتوي على كتب
ميكن �سراءها عرب البطاقات االلكرتونية للو�سول اىل الكتب
مقابل ثمن ،وتعطيك �سالحية معينة فقط للقراءة دون تنزيل
الكتاب او خزنه ح�سب نوع اال�سرتاك ،يف حني ان هنالك
الكثري من مواقع تن�سر الكتب ب�سورة جمانية لتكون متاحة
للجميع مما ي�سر كثري ًا بحقوق املوؤلف ،ويعد خرقاً حلقوق
امللكية الفكرية يحا�سب عليه القانون يف البلدان التي تطبق
مثل هذه القوانني».
وي�ستطرد« :الكتب ترفع يف اغلب االحيان على ال�سبكة
العاملية لالنرتنت مثلها مثل الفيديوهات التي ترفع على مواقع
اليوتيوب او الفي�سبوك او تويرت لتكون متاحة للجميع ،يف
حني ان هنالك �سبكات داخلية التي تكون داخل اجلامعات
او املكتبات وتكون متاحة للت�سفح الداخلي يف تلك االماكن
اال انك الت�ستطيع اكمال قراءته يف البيت لوجود وقت حمدد
لذلك ،وخري مثال على ال�سبكات الداخلية مكتبة «الكونغر�س»
االمريكي التي تعد واحدة من اكرب املكتبات يف العامل التي

فيها فهر�سة الكرتونية وكتب حقيقية موجودة فيها».
للمطبوع رواده
رئي�س احتاد النا�سرين العراقيني ،عبد الوهاب الرا�سي،
يوؤكد« :الكتاب االلكرتوين اثر على اقتناء الكتب الورقية،
اإال انه يف الوقت نف�سه داعم له» .م�سري ًا اىل :انه رافد اخر
وا�سافة معرفية للكتاب ب�سكل عام �سواء كان بن�سخته
الورقية او االلكرتونية ،هذا وان هنالك �سريحة كبرية
تف�سل الكتاب الورقي ،عن طريق اقتنائه يف املكتبة اخلا�سة
لال�ستفادة منه يف الوقت املنا�سب كاأي قطعة تذكارية ويعده
جزءا من تراثه الذي يحتفظ فيه .مبيناً :اأن الكثريين
يوؤ�س�سون مكتبات ورقية لالحتفاظ بها يف منازلهم ،او
دوائرهم العتمادها كمرجع ميكنه العودة اليه متى ما�ساء،
يف حني ان هذا املو�سوع قد يتعذر يف الكتاب االلكرتوين لعدم
وجود االنرتنت او �سعوبات اخرى ميكن ان تعرقل هذه
امل�ساألة ،وهناك �سريحة كبرية من ال�سباب تف�سل اقتناء
الكتب االلكرتونية لرخ�س ثمنه او ل�سهولة ا�ستخدامه،
واحدهما يكمل االخر وال يتقاطع معه.
وي�ستبعد الرا�سي »:اندثار الن�سخ الورقية للكتب مع مرور
الزمن امام الن�سخ االلكرتونية� ،سارباً املثل يف االطاريح
العلمية التي تعتمد ب�سكل كامل على الكتاب الورقي ،حيث
يتطلب كتابة امل�سدر او املرجع ومنقول عن الكتاب املعني
وا�سم املوؤلف وجميع هذه التفا�سيل يخلو منها الكتاب
االلكرتوين ،ا�سافة اىل ان املعلومات املوجودة يف الن�سخة
الورقية تكون اكرث من الكتاب االلكرتوين ودقيقة جدا وتنقل
باأمانة».
ونبه »:من خالل جتربتي وتواجدي يف �سارع املتنبي على
مدى اكرث من  50عاما كان واليزال الكتاب الورقي من و�سائل
املعرفة اال�سا�سية وم�سدر ًا لالقتناء ،يف حني ان �سريحة

ال�سباب رمبا ت�ستقي بع�س املعلومات الب�سيطة من الكتاب
االلكرتوين ،اإال انه من ال�سعب ان يقر ًا الكتاب ب�سكل كامل».
مكتبة رقمية
وزير الثقافة وال�سياحة واالثار ال�سابق ،الدكتور عبد االمري
احلمداين ،بني يف بيان �سابق للوزارة« :الوزارة اعادت احياء
قراءة الكتاب العراقي عن طريق دعم حمالت «اأنا عراقي
اأنا اأقر أًا» و»الكتاب للجميع» باآالف الكتب ،ا�سافة اىل دعم
�ساحات التظاهر يف بغداد واملحافظات بعدد كبري من الكتب
املرتجمة ومن ا�سدارات بغداد عا�سمة الثقافة العراقية،
هذا وان الوزارة او�سلت عددا اخر من الكتب اىل اجلامعات
املوجودة يف املناطق املحررة ب�سالح الدين ودياىل وكركوك
ونينوى واالنبار ،ا�سافة اىل  60مليون كتاب اىل اجلامعات
اجلنوبية.
م�سيفاً« :م�سينا باإ�سدار وطباعة املنجز االبداعي للمثقفني
بالتعاون مع احتاد االدباء او نقابة الفنانني هو جزء من
واجب الوزارة جتاه مبدعيها ،رغبة منها يف اال�سهام بن�سر
الوعي الثقايف عن طريق الكتاب ،وان تكون �سراكة حقيقية
مع االحتادات املخت�سة للم�سي مب�ساريع الطباعة والن�سر
على م�ستوى املجالت الثقافية والكتب».
وتطرق احلمداين« :للوزارة مكتبة رقمية موجودة يف
املكتبة الوطنية ودار الكتب يف باب املعظم ت�سم االف
امل�سادر واملخطوطات ،ف�سال عن ار�سيف ممتاز،
وهنالك م�سروع ال�ستكمالها .م�سري ًا اىل :ان الوزارة
�سعت اىل اتاحة املطبوعات ب�سكل رقمي كونه مهمت
جدا بعد ان ا�سبح متاحا ب�سهولة حتميل البحوث
العلمية واالكادميية وتنزيلها لال�ستفادة منها،
ال�سيما الأولئك الذين ال يتمكنون من �سراء الكتب».

بابل تزهر بما يؤلد في ثكناتها من حروف
حوار فرح تركي نا�سر
احلرف روح تبعث من مولد احلرف االول..
حوار مع املهند�سة والكاتبة (هبة حممد
�سفاء) ..ن�سقت من رواية (�سق�سقة حرب)
االوىل مالمح لونها االدبي ،لتخو�س معامل
اأكرب ..ت�سف النجاح يف ن�سو�سها يف موؤلفها
الثاين اأال وهو (�سحائب بن) ال�سادر عن دار
وتريات الثقايف.
وتزامنا مع �سدور كتابها ،كان لنا لقاء معها،
واأجابت متف�سلة عن اأ�سئلتنا ب�سدر رحب
وعمق اعتدناه معها.
* هبة حممد �سفاء ما بني احلروف والهند�سة..
كيف وجدت نف�سك؟
 الهند�سة مهن ٌة مل اخرتها لكنني احببتهاالتناغم بينها
ووجدت نوعاً من
مبرور الوقت،
ُ
ٍ
وبني �سخ�سيتي كهبة .اأما الكتابة فهي روحي
التي ا�س ُكبها على الورق.
* روايتك �سق�سقة حرب ..هل كانت جتربة
ناجحة وما مدى ر�ساك عنها ..هل هناك رواية
قادمة؟

 (�سق�سقة حرب) مت ت�سنيفها من قبل املخت�سنيعلى انها ادب م�سرح ،وباحلقيقة اأعتربها
ناجحة ،واثارت اعجاب النقاد واملخت�سني،
ومت توزيعها بواقع طبعتني وحتويلها اىل
الكرتونيا ،وهذا يدل على تفاعل اجلمهور معها،
وبالتايل تقدم لنا انطباعاً اولياً عن كونها مطبوعا
القى ا�ستح�سانا كبريا ،ونعم اأنا يف طور االعداد
لرواية توثق مراحل من تاأريخ العراق.
* موؤلفك (�سحائب بن) جاء وكاأنه اجابة
عذبة ورقيقة لكل االأذى والق�سوة ملا نعانيه يف
العراق ،ما راأيك يف هذا؟
 (�سحائب بن) ترجم جزءا من يومياتناكعراقيني ووثق ملرحلة ع�سناها ،وح�سب
قناعتي تلك هي مهمة ال�ساعر احلقيقية بتوثيق
ونقل االحداث باأ�سلوبه ليكون �ساهد ًا حمايد ًا
ومن�سفاً ملا مرت به بالده.
* قدميا قالوا اإن االمل يجعلنا اقوياء واملعاناة
تهذب ارواحنا ..هل هناك في�س منهما يف
كتاباتك؟
 االمل هو حتديد ًا النار التي تذيب �سوائب�سخ�سياتنا وارواحنا وتعيد بلورتنا ب�سكل

جديد نقي له روؤية خمتلفة متاماً عن �سابقتها،
ُنتج لنا
االمل واملعاناة هما البوتقة التي ت ُ
االبداع والتميز ،لذا رمبا يف جانب الالوعي
جند ان�سكاب �سيء من هذين العن�سرين يف
ن�سو�سي.
* جميعنا لنا انك�سارات ..ماذا لو كانت غري
معلنة هل �ست�سهم يف ثبات كربيائنا؟
 انك�ساراتُنا غري املعلنة تُ�سهم يف جعلنا اكرثقوةً  ،ان نبت�سم رغم اجلراحات هو مترين
�سعب نتقنه مبرور الوقت فيمنحنا �سالب ًة
تختزن بداخلها ه�سا�سة ارواحنا.
ُ
* من هو ال�سهيد التايل؟
 كل حر هو م�سروع �سهيد تايل ،وال ا�ستثنينف�سي.
* اأي االمور التي ت�ستقطب اهتمامك لتكتبي..
واأي لون ادبي االقرب لقلبك؟
اكتب حني اج ُد يف روحي رغبة ،لذلك اقر ُبها
ُ
لروحي ال�سعر ،وتاأتي البقية تباعاً.
* املبدعة هبة حممد َمن هم الذين �سبق لهم
االخال�س والرت�سد ،وتكون حمبتهم ع�سية
على االغتيال؟

الذين مل جترح ارواحهم ارواحنا
 االنقياءَ
ولو بحرف او موقف ،تبقى حمبتهم ع�سي ًة على
االغتيال.
* كم طورا للموت علينا اأن منر به؟
 -ما مفهوم املوت اوالً ..ال ارى املوت فناء

اجل�سد ،املوت هو تال�سي م�ساحات الفرح داخل
الروح ،رحيل االحبة موت ،فقدان ال�سعور
باملتع الب�سيطة موت ،الروتني القاتل موت ،اإال
موت م�سغر يهيئن الطريق ملوت اكرب.
انهن ٌ
* الوقوف يحتاج اىل ما ن�ستند عليه ،ولو كان
ظلناَ ..من الذي كان �سندا لهبة حممد ..دون
طلب منها؟
 قناعتي ان القاع لي�س يل ،وانني �ساأكون يوماًما اردتُه ،تلك القناعتان كانتا �سندي اوالً ،ومن
ثم االحبة وال�سديقات والزوج والعائلة.
* هل تواجه املراأة الكاتبة �سغوطا خالف
الرجل الكاتب ،وما راأيك يف املجتمع من حيث
جمهور قرائه؟
 املراأة الكاتبة تعاين ب�سكل م�ساعف يف جمتمعينظر دائماً لالنثى بعني االرتياب ،وهو غري
قادر على ا�ستيعاب فكرة ان الكاتب او الكاتبة
ال يعربان عن نف�سيهما بال�سرورة ،وبالتايل
الغزل ،احلب ،الغ�سب،اخليانة ،الخ ،ال متثل
حياة الكاتب نف�سه ،وان الكاتب/ة اذا اراد
االقت�سار بالكتابة عن ذاته وح�سب ،ف�سيحجم
ابداعه ويقتل خياالته ،وي�سبح تكرار ًا مم ًال

مل�سهد يومي ال اكرث.
* ما الذي يفعله بنا الكتاب ...هل للكتب �ساأن
يف تغيري افكارنا لو �سامح اهلل وكانت �سوداوية
او ملوثة ...واأية �سريحة وعمر تن�سحني لبدء
القراءة؟
 للكتاب اذا ما ا�ستخدم ب�سكل �سحيح اأثر كبرييف اعادة هيكلية قناعاتنا واولوياتنا بالتاأكيد.
اأما العمر فكل عمر هو منا�سب للبدء بالقراءة
بالن�سبة يل.
* لو واجهكِ حتدٍ فر�س عليك ترك قلمك ..ماذا
�ستفعلني؟
 مهما كان التحدي كبري ًا يبقى قلمي هو اخليارالراجح.
* كلمة اخرية منك لكل �ساحبة حلم او �ساحبة
قلم؟
 ن�سيحتي لكل من يقرر خو�س غمارالكتابة هي التثبت من امكاناته و�سقلها
و�سحذ اأ�سنة طموحه وتطوير ذاته ،النها
لي�ست مهمة ي�سرية وال باباً من ابواب
حتتاج
ال�سهرة ،بل هي مهمة �سعبة وامانة
ُ
اىل ظهر �سلب ور�سانة واإرادة واعية.

بحوث
العدد ( ) 134الثالثاء

2021 / 1 / 12

الفصل  ..تصنيفاته وأنواعه
ال�صعوبات ،ارتكز على طريق الطعن التمييزي
ومدته يف تطبيقه فاأ�صبحت املرتبتان هما :

المحامي محمد هاشم المنكوشي
املطلب االول  /ت�صنيفاته :
ت�صنيفات الف�صل هي :
 .1مراتبه .
 .2انواعه .
 .3او�صافه .
نتناولها يف ثالثة فروع :
الفرع االأول  /مراتب الف�صل :
الف�صل ال�صادر من املحكمة له مراتب معينة ،وهذه
املراتب يتم حتديدها على ا�صا�س جواز الطعن به بطرق
الطعن القانونية من عدمه ،حيث ان الف�صل بكل انواعه
وهي (احلكم ،الف�صل ،االمر) يجوز الطعن به بطرق
الطعن القانونية .
ق�صم الفقهاء هذه الطرق اىل طرق عادية وغري
وقد ّ
عادية ،و�صابط التق�صيم هو ان الطرق العادية مل يح�صر
القانون ا�صبابها وهي ( االعرتا�س على احلكم الغيابي
واال�صتئناف والتظلم) .اما الطرق غري العادية فاإن
القانون ح�صر اأ�صبابها وهي ( اإعادة املحاكمة والتمييز
وت�صحيح القرار التمييزي والطعن مل�صلحة القانون
واعرتا�س الغري ،فهو وان مل حتدد له ا�صباب اإال انه
طعن غري عادي الن الطاعن هو من غري اخل�صوم ).
لذا يوجد معياران لتحديد هذه املراتب هما :
املعيار االول  /مراتب الف�صل بلحاظ �صدوره :
الف�صل بلحاظ وقت �صدوره ولي�س مبا ا�صبح عليه ،له
ثالث مراتب هي :

اوال /الفصل االبتدائي :
هو الف�صل الذي يجوز الطعن فيه بطرق الطعن القانونية
مت�س عليه
العادية وغري العادية النه مل ي�صتنفذها او مل ِ
مددها ،والذي يحوز على حجية االمر املق�صي به .
ثانيا /الف�صل النهائي او البات :
هو الف�صل الذي ال يقبل الطعن به بطريق الطعن التمييزي
النه ا�صتنفذه او م�صت عليه مدته القانونية ،والذي يحوز
على قوة االمر املق�صي به .
وهذا يعني ان �صرية الق�صاء العراقي جرت على قيام
املعاون الق�صائي بالكتابة على الف�صل عبارة اكت�صب
الدرجة القطعية اذا ا�صتنفذ الطعن التمييزي او م�صت
مدته ،وبعك�صه يكتب عبارة مطابق فقط او غري مكت�صب
الدرجة القطعية .
ومن اجلدير بالذكر وجود عدة ا�صباب ادت اىل ا�صتناد
الق�صاء على طريق الطعن التمييزي ،منها :
 .1ان حمكمة التمييز االحتادية تقع يف قمة الهرم الق�صائي
املدين ،وان املبادئ القانونية التي تتبناها يف قراراتها لها
قيمة واقعية تتعدى نطاق الق�صية التي �صدرت فيها ،وال
يحق ملحاكم الدرجة االوىل والثانية خمالفتها مبوجب
مفهوم املادة (/13اوال/اأ ) من قانون التنظيم الق�صائي .
 .2لقد ن�صت الفقرة ( )1من املادة (  )208مرافعات على
( الطعن بطريق التمييز يوؤخر تنفيذ احلكم املميز اذا كان
متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري.)...
 .3ان جميع الف�صول ال�صادرة من املحاكم تخ�صع لطريق
الطعن التمييزي ،وهذا الطريق وان كان غري عادي اإال ان
مدته وهي  30يوما ت�صتوعب مدد الطعن العادية وهي
االعرتا�س على احلكم الغيابي واال�صتئناف .
المطلب الثاني  /انواع الفصل :
الف�صل ال�صادر من املحكمة يف الق�صية على نوعني هما :

البند االول  /الحكم :
هو الف�صل املو�صوعي ال�صادر يف الدعوى الذي يقر
احلقوق يف ن�صابها ويح�صم مو�صوع النزاع  ..ويتميز
هذا احلكم بخ�صي�صتني هما :
اوال /يفصل بأصل الحق :
احلكم ال�صادر يف الدعوى يت�صمن البت باأ�صل احلق وهو
اما ان يكون للمدعي او للمدعى عليه او لكالهما معا اذا
كان حكما خمتلطا .
ويجب على القا�صي بعد وجدان الدعوى لعنا�صرها
الولوج يف ا�صل احلق ،والتحقيق يف االدلة وامل�صتندات
املقدمة من اخل�صوم وتقوميها من حيث ال�صحة
والبطالن وتف�صريها ،والبحث عن ال�صبب القانوين للحق
املطالب به ومن ثم احلكم باأ�صل احلق ل�صاحبه ،وميتنع
على املحاكم اعادة النظر فيما ق�صت به.
ثانيا  /غير وقتي :
احلكم ال�صادر يف الدعوى ي�صع حدا للنزاع برمته ،ومينع
املحكمة من الرجوع عليه ال�صتنفاذ واليتها ،وتكون له
حجية االمر املق�صي به التي متنع اخل�صوم من اقامة
دعوى جديدة باملو�صوع نف�صه.
وحيث ان احلكم له ح�ص�س واثار ،لذا �صنتناولها يف
فقرتني :
الفقرة االولى  /حصص الحكم :
احلكم ال�صادر يف الدعوى على ح�صتني هما :
اوال /ح�صوري :
هو احلكم ال�صادر يف الدعوى التي ح�صر فيها اخل�صم
جل�صة من جل�صات املرافعة ولو مل يبد اقواال او طلبات
فيها.
ثانيا /غيابي :
هو احلكم ال�صادر يف الدعوى على اخل�صم الذي تخلف

فيها قرار كالك�صف امل�صتعجل وتدوين �صهادة �صاهد .
وقد عرفه م�صروع قانون االإجراءات املدنية العراقي
بانه ( قرار وقتي تتخذه املحكمة طبقا لالإجراءات التي
يحددها القانون للوقاية من خطر التاأخري يف حماية حق
يرجح وجوده ).
ويجب على القا�صي عند الف�صل يف الطلب امل�صتعجل ان
يبني قراره على ا�صا�س توفر �صرائط الطلب امل�صتعجل ال
على ا�صا�س ثبوت احلق او نفيه.
وحيث ان القرار امل�صتعجل له خ�صائ�س واثار ،لذا
�صنتناولها يف فقرتني :
الفقرة االولى  /خصائصه :
يتميز القرار امل�صتعجل بخ�صي�صتني هما :
اوال /ال مي�س ا�صل احلق :
ملا كان الطلب امل�صتعجل هو طلب ال مي�س ا�صل احلق،
لذا فاإن القرار امل�صتعجل يجب ان ي�صدر وفقا للطلب ال
يح�صم مو�صوع النزاع وال مي�س ا�صل احلق ،حيث ان
القانون حرم على القا�صي ان يق�صي بغري ما طلب منه .
فعدم امل�صا�س باأ�صل احلق توجب على القا�صي اإ�صدار
قراره ا�صتنادا اىل ظاهر االدلة وامل�صتندات وعدم تقوميها
من حيث ال�صحة والبطالن ،ومن دون التطرق لل�صبب
القانوين الذي يحدد حقوق والتزامات اخل�صوم.
ثانيا /وقتي :
هو بقاء القرار امل�صتعجل اىل زمان اقامة الدعوى والف�صل
باأ�صل احلق ،الن الق�صد من القرار هو حماية احلق
موؤقتا.
فقرار احلرا�صة الق�صائية يبقى حلني ثبوت احلق
ل�صاحبه وال ينتهي اإال بقرار من الق�صاء مبوجب الفقرة
( )2من املادة (  )148مرافعات ،ومنع املدعى عليه من
ال�صفر يرفع بقرار من املحكمة عند رد الدعوى ويتاأكد
ب�صدور حكم ل�صالح املدعي ،واالقرار الق�صائي و�صهادة
ال�صاهد والك�صف امل�صتعجل جميعها تكون معتربة عند
اقامة الدعوى باأ�صل احلق النها من ادلة اثباتها حتى

باملعنى الدقيق امام الق�صاء امل�صتعجل حيث ال يجوز
اثارة مو�صوعه جمددا ،اإال ان حجيته موؤقتة النه ف�صل
يف طلبات قائمة على ظروف متغرية فيكون ملدة موؤقتة
تنتهي بكل االحوال عند اقامة دعوى املطالبة باأ�صل
احلق والف�صل فيها ،كقرار احلرا�صة الق�صائية .
وهذه احلجية ال تكون ملزمة للمحكمة التي تنظر الدعوى
املقامة باأ�صل احلق حيث يجوز لها ان ت�صتند على القرار
امل�صتعجل عند ا�صدار حكمها اذا ثبت لها مطابقته للواقع،
ويجوز لها اأال تاأخذ به اذا ثبت عدم مطابقته للواقع ،ومن
م�صاديقه اذا اقر املن�صوب اليه ال�صند ب�صحة توقيعه
امام الق�صاء امل�صتعجل ،واثناء نظر الدعوى ثبت عدم
مديونيته ،فهنا حتكم املحكمة برد الدعوى .
 )4جواز النزول عنه :
القرار امل�صتعجل �صواءا كان دليال من ادلة اثبات الدعوى
التي تقام باأ�صل احلق ،او قرار ًا يحمي حقوق طالب
الق�صاء امل�صتعجل ،فقد اختلف فقهاء القانون يف التنازل
عنه اىل قولني :
القول االول /
يرى عدم جواز النزول عنه النه لي�س بحق وبالتايل فال
تنطبق عليه املادة ( )90مرافعات ،وهو قول مرجوح .
القول الثاين /
يرى جواز النزول عنه الن املادة ( )90مرافعات اذا كانت
قد اجازت التنازل عن احلق فباالولوية يجوز التنازل
عما هو ادنى من احلق ،النه م�صداق من م�صاديق حق
االخت�صا�س ( االولوية ) وهو �صلطة �صخ�س على �صئ
ال يعد ماال ،والن املادة ( )89مرافعات اجازت التنازل
عن اي اجراء او ورقة من اوراق الق�صية وهي لي�صت
بحقوق ،والقرار امل�صتعجل ان كان مبالك انه دليل من
ادلة االثبات كاالقرار الق�صائي و�صهادة ال�صاهد والك�صف
امل�صتعجل واالذن الق�صائي ،فاإن القانون اجاز التنازل
عن دليل االثبات ،وان كان مبالك انه يحمي حق طالب
الق�صاء امل�صتعجل كمنع املدعى عليه من ال�صفر ف‘ن
القانون اي�صا اجاز التنازل عنه ،ومل ي�صرتط القانون

اوال /الفصل االبتدائي :
هو الف�صل الذي يجوز الطعن فيه بطرق الطعن القانونية
العادية وغري العادية ،ويحوز على حجية االمر املق�صي
به ،ومن م�صاديقه :
 .1احكام حمكمة البداءة ال�صادرة بدرجة اوىل �صواء
كانت غيابية فيجوز االعرتا�س عليها وا�صتئنافها او
ح�صورية فيجوز ا�صتئنافها ،ويجوز الطعن فيها بالطرق
غري العادية وهي التمييز والت�صحيح واعادة املحاكمة
واعرتا�س الغري .
 .2واالمر الوالئي الذي يجوز التظلم منه ثم متييزه .
ثانيا /الفصل النهائي :
هو الف�صل الذي ال يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية،
ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن غري العادية ،ويحوز
على قوة االمر املق�صي به ،ومن م�صاديقه :
 .1االحكام ال�صادرة من حمكمة اال�صتئناف حيث يجوز
الطعن فيها بالطرق غري العادية وهي التمييز والت�صحيح
واعادة املحاكمة واعرتا�س الغري .
 .2القرارات ال�صادرة من الق�صاء امل�صتعجل ومنها
القرار ال�صادر يف التظلم من االوامر على العرائ�س الن
املحكمة تنظره على وجه اال�صتعجال ،حيث يجوز الطعن
فيها متييزا .
ثالثا /الفصل البات :
هو الف�صل الذي ال يقبل الطعن فيه بطرق الطعن
القانونية العادية وغري العادية ،ومن م�صاديقه:
 .1القرار الت�صحيحي ال�صادر من حمكمة التمييز عند
الطعن بقرار حمكمة التمييز ال�صادر يف االحكام .
 .2القرار التمييزي ال�صادر من حمكمة التمييز عند
الطعن بالقرار امل�صتعجل .
 .3القرار التمييزي ال�صادر من حمكمة التمييز عند
الطعن بقرار التظلم .
املعيار الثاين  /مراتب الف�صل بلحاظ نتيجته :
الف�صل بلحاظ النتيجة التي ينتهى اليها مرتبتان هما :
اوال  /الف�صل االبتدائي :
هو الف�صل الذي يجوز الطعن فيه بطرق الطعن القانونية
مت�س عليه
العادية وغري العادية ،النه مل ي�صتنفذها او مل ِ
مددها .
ثانيا /الفصل النهائي او البات:
هو الف�صل الذي ال يقبل الطعن فيه بطرق الطعن
القانونية العادية وغري العادية النه ا�صتنفذها
او م�صت عليه مددها.
وهذا املعيار ترتتب عليه ثمرة عملية وهي ان
الف�صل يف املرتبة االوىل يحوز على حجية االمر
املق�صي به ويف املرتبة الثانية يحوز على قوة
االمر املق�صي به .
وقد اخذ امل�صرع العراقي بهذا املعيار يف الفقرة
( )2من املادة ( )16من قانون العقوبات التي
ن�صت على ( يق�صد باحلكم النهائي او البات يف
هذا القانون كل حكم اكت�صب الدرجة القطعية
بـن ا�صتنفذ جميع اوجه الطعن القانونية او
انق�صت املواعيد املقررة للطعن به).
وهذا املعيار ،وان كان وا�صحا وي�صري ًا فهمه،
اإال انه ي�صعب تطبيقه عمليا يف االحكام الن
بع�س طرق الطعن غري العادية هي :
 .1طريق اعادة املحاكمة تبداأ مدة الطعن فيها
من اليوم التايل للعلم ب�صبب االعادة وهو امر
جمهول .
 .2وطريق االعرتا�س غري اخلايل من مدة
الطعن .
مما يعني ا�صتحالة و�صول االحكام للمرتبة
الثانية .
لذا فاإن الق�صاء العراقي وبغية التخل�س من هذه

 .1الف�صل ال�صكلي .
 .2الف�صل املو�صوعي .
نتناولهما يف مق�صدين.
المقصد االول  /الفصل الشكلي ( القرار) :
هو الف�صل الذي ترد فيه املحكمة الق�صية �صكال ومن دون
اخلو�س يف مو�صوعها لعدم ا�صتيفائها احد عنا�صرها
�صرطاً كان او ركناً ،وي�صمى بـ ( القرار) الن املحكمة ال
مت�س فيه ا�صل احلق مو�صوع الق�صية .
والق�صية املرودة �صكال قد يحرم اقامتها جمددا كدعاوى
احليازة وال�صفعة املقامة بعد فوات ميعادها القانوين،
والق�صية التي �صبق الف�صل يف مو�صوعها ،وقد ال يحرم
كالق�صية املردودة ب�صبب عدم توجه اخل�صومة او ب�صبب
ببطالن االنذار وبالتايل فيجوز جتديدها .
ومن اجلدير بالذكر ان القرار هو م�صرتك لفظي يدل على
معان منها:
عدة ٍ
 .1الف�صل الذي يق�صي برد الق�صية �صكال �صواء كانت
طعنا او طلبا ق�صائيا ( دعوى ،طلب م�صتعجل ،طلب
والئي ) .
 .2الف�صل املو�صوعي ال�صادر من الق�صاء امل�صتعجل يف
الطلب امل�صتعجل .
 .3الف�صول ال�صادر من حمكمة التمييز �صواء كانت
مو�صوعية او �صكلية مبوجب املادة ( )210مرافعات .
 .4القرارات التي يجوز متييزها على انفراد واملن�صو�س
عليها يف املادة ( )216مرافعات .
المقصد الثاني  /الفصل الموضوعي :
هو الف�صل الذي يح�صم مو�صوع الق�صية باإجابة طلبات
املتقا�صي او ردها كال او جزءا ،بعد وجدان الق�صية لكل
عنا�صرها �صرائط واركاناً .
وحيث ان الطلبات الق�صائية اال�صلية على ثالثة انواع
وهي الدعوى والطلب امل�صتعجل والطلب الوالئي ،لذا
فاإن الف�صل املو�صوعي ال�صادر فيها على ثالثة ا�صناف
هي :
 .1احلكم .
 .2القرار .
 .3االمر .
نتناولها يف ثالثة بنود :

عن احل�صور يف جميع جل�صات املرافعة ،وهذا احلكم هو
�صعيف القرينة على �صحة ما ق�صي به النه مبني على
حتقيق ناق�س لعدم اال�صتماع الأقوال الغائب.
واالأ�صل وجود مالزمة بني نوع املرافعة ونوع احلكم
وهذه املالزمة هي كلما كانت املرافعة ح�صورية كان
احلكم ح�صوريا ،وان كانت غيابية كان احلكم غيابيا،
وي�صتثنى منه حالتان حيث تكون املرافعة ح�صورية
وي�صدر احلكم غيابيا.
ويفرتق احلكمان اعاله من حيثيتني هما :
 .1حيثية طرق الطعن :
احلكم احل�صوري ال يقبل الطعن بطريق االعرتا�س على
احلكم الغيابي ،واحلكم الغيابي يجوز الطعن فيه بطريق
االعرتا�س على احلكم الغيابي.
 .2حيثية �صريان مدد الطعن :
ت�صري مدد الطعن القانونية يف احلكم
احل�صوري من اليوم التايل للنطق باحلكم الن
اخل�صوم يعدون مبلغني به تبليغا تلقائيا ،يف
حني انها ت�صري يف احلكم الغيابي من اليوم
التايل لتبليغه او اعتباره مبلغا .
الفقرة الثانية /اثار الحكم :
يرتتب على احلكم االثار القانونية االتية :
 .1النفاذ املعجل بقوة الحكام النفقات مبوجب الفقرة
( )1من املادة ( )165مرافعات او بحكم املحكمة اذا
�صملته بالنفاذ مبوجب املادة ( )164مرافعات .
 .2يحوز على حجية ال�صيء املق�صي به اول �صدوره
وقوة االمر املق�صي به بعد اكت�صابه الدرجة القطعية .
 .3ت�صتنفذ املحكمة واليتها عليه ،فال يجوز لها تعديله او
ت�صحيحه .
 .4اال�صل يف االحكام انها كا�صفة عن احلقوق اإال يف بع�س
االحوال فاإنها من�صئ لها .
 .5االحكام تكون موؤكدة للحقوق .
 .6االحكام هي حقوق فتنتقل اىل الورثة .
وهذه االثار �صنف�صلها يف املبحث الالحق .
البند الثاني  /القرار :
هو الف�صل املو�صوعي ال�صادر من الق�صاء امل�صتعجل يف
الطلب امل�صتعجل ،وبع�س الطلبات امل�صتعجلة ال ي�صدر

يثبت خالفها اثناء نظر الدعوى فيتم اإهدارها .
والوقتية تن�صاأ من طبيعة الطلب امل�صتعجل امل�صتبطن
لوجود حالة ا�صتعجال في�صدر القرار لدرء اخلطر
املحدق وحلني اقامة الدعوى باأ�صل احلق� ،صواء طال
زمان اقامة هذه الدعوى او ق�صر.
الفقرة الثانية  /آثار القرار :
يرتتب على القرار امل�صتعجل االثار
القانونية االتية :
 )1النفاذ املعجل .
 )2ا�صتنفاذ الوالية .
 )3احلجية :
هي قرينة قانونية على ان الف�صل ال�صادر
من املحكمة �صحيح من حيث ال�صكل
وحقيقة من حيث املو�صوع ،لذا فهو حجة
ودليل قاطع يجب على الق�صاء احرتامه
وعلى اخل�صوم عدم اعادة طرح مو�صوعه
جمددا ،وهذه القرينة ال تقبل اثبات
العك�س اذا اكت�صب الف�صل درجة البتات،
ولي�س للخ�صوم االتفاق على خالفها النها
من النظام العام .
وقد اختلف فقهاء القانون يف حجية القرار
امل�صتعجل اىل فريقني :
االول  /يرى ان القرار المستعجل ال حجية له.
ويرد على هذا القول كيف ت�صلب احلجية عنه الن �صلبها
يعني اجازة اقامة طلبا م�صتعجال باملو�صوع نف�صه
جمددا من اخل�صوم وهو حمال قانونا الن �صبق الف�صل يف
مو�صوع الطلب امل�صتعجل من النظام العام .
الثاين  /يرى ان القرار امل�صتعجل له حجية وقتية يجوز
تعديله او اإلغاوؤه اذا تغريت الظروف.
ويرد على هذا القول كيف يتم تعديل القرار امل�صتعجل
او اإلغاوؤه بعد ا�صتنفاذ املحكمة لواليتها على الطلب
امل�صتعجل!.
ولكن ال�صحيح ان القرار امل�صتعجل �صواء كان مفاده
حماية حق طالب الق�صاء كاحلرا�صة الق�صائية ومنع
املدعى عليه من ال�صفر او اعتباره دليال من ادلة االثبات
كاالقرار الق�صائي والك�صف امل�صتعجل وتدوين �صهادة
�صاهد واالذن الق�صائي ،فاإنه يحوز على احلجية

�صكلية معينة للتنازل ،وهو قد يح�صل اثناء نظر الدعوى
املقامة با�صل احلق ،وقد يح�صل قبل اقامتها ويثبت
التنازل يف ا�صبارة الطلب امل�صتعجل وهو الراجح .
واما �صرية الق�صاء فهي غري م�صتقرة النها تارة تاأخذ
بالقول االول واخرى بالثاين .
البند الثالث  /العمل الوالئي :
هو الف�صل ال�صادر من الق�صاء الوالئي يف الطلب الوالئي
من دون خ�صومة ،وال يعد ف�صال يف مو�صوع النزاع .
وقد ورد يف اال�صباب املوجبة ل�صدور قانون املرافعات
((  ...فاإذا كان الت�صرف املطلوب من القا�صي من �صاأنه
ان ي�صدر دون منازعة ك�صبط احلجج واال�صهادات او
ي�صتهدف التحفظ واملفاجئة كتوقيع احلجز االحتياطي
عد ذلك عمال والئيا .))...
والعمل الوالئي له ثالث ح�ص�س هي :
 .1احكام .
 .2حجج .
 .3امر .
نتناولها يف ثالث فقرات :
الفقرة االولى  /الحكم :
هو الف�صل املو�صوعي ال�صادر يف الدعوى اخلالية
من النزاع ،وهذا اخللو اما ان يكون ابتدا ًء عند
اقامة الدعوى كدعوى تاأييد احل�صانة وتاأييد
االعالة ،او اثناء املرافعة كطلب ت�صديق ال�صلح
احلا�صل بني اخل�صوم .
وهذه االحكام ال تعد حكما حقيقة ،وان الب�صت
بلبا�س احلكم الن مو�صوعها غري متنازع عليه،
ويقوم القا�صي باأعمال �صلطته الوالئية وي�صدق
على الواقع املتفق عليه او على املو�صوع
املت�صالح عليه .
ويرى الفقه ان هذا احلكم ال يجوز الطعن به
بطرق الطعن يف االأحكام الأنه لي�س حكم حقيقة،
ولكنه �صكت ومل يعني طريقا للطعن فيه عند
خرقه للقانون ،وبغية تاليف هذا االمر فقد جرت
�صرية الق�صاء على ان هذا احلكم اذا ح�صل فيه
خرق للقانون فيطعن فيه بطرق الطعن باالأحكام
بغية اإحقاق احلق ،وال يجوز التظلم منها النها

لي�صت امرا على عري�صة.
ويرتتب على هذه االحكام كافة االثار القانونية
للحكم التي بيناها اعاله وهي النفاذ املعجل
واحلجية وا�صتنفاذ الوالئية وتقرير احلقوق
وتقويتها وانتقالها .
الفقرة الثانية  /الحجج :
وهي الوثائق الر�صمية التي ت�صدرها املحاكم بنا ًء على
الطلبات الوالئية املقدمة اليها ،ومن م�صاديقها حجج
الوالدة والوفاة والق�صامات ال�صرعية والنظامية ،وحجة
االأذن بالزواج من ثانية ،واإبرام عقود الزواج .
ولي�س للمت�صرر من ا�صدار احلجة التظلم منها ،بل
يتعني عليه اقامة دعوى الإبطالها كحجة الوفاة ال�صادرة
بحق �صخ�س على قيد احلياة ،او لت�صحيحها كالق�صام
ال�صرعي الذي مل يدرج فيه احد الورثة عمدا او �صهوا،
وهذا الطريق وان مل ين�س عليه قانون املرافعات املدنية،
اإال ان �صرية الق�صاء جرت عليه ل�صد النق�س الت�صريعي
بهذا ال�صدد لتاليف وجود حجج معيبة وخمالفة الأحكام
القانون �صادرة من املحاكم ،حيث ان هذه احلجج تعد
�صندات ر�صمية .
واال�صل يف ابطال ال�صند الر�صمي او ت�صحيحه ال يكون اإال
بحكم ق�صائي او قرار قانوين ا�صتئنا�صا باملادتني االتيتني:
 .1املادة ( )31ت�صجيل عقاري والتي تن�س على (ت�صحح
اخلرائط ا�صتنادا اىل االحكام الق�صائية احلائزة على
درجة البتات او القرارات القانونية التي لها قوة احلكم
وي�صحح ال�صجل وفقا لذلك).
 .2املادة ( )67ت�صجيل عقاري والتي تن�س (ي�صحح
ال�صجل العقاري ا�صتنادا اىل حكم ق�صائي حائز درجة
البتات او اىل قرار قانوين له قوة احلكم).
وي�صتثنى منه حيث يجوز ابطال ال�صندات املنظمة او
املوثقة من الكاتب العدل بحكم ق�صائي او باتفاق الطرفني
ا�صتنادا ملنطوق املادة ( )45كتاب عدول والتي تن�س
(ال يجوز اإبطال ال�صندات املنظمة اأو املوثقة من الكاتب
العدل اإال بحكم ق�صائي اأو باإتفاق الطرفني مع مراعاة
االأحكام املتعلقة بعزل الوكيل).
ومن اجلدير بالذكر ان الق�صامات ال�صادرة من غري
حمكمة حمل اإقامة املتوفى هي ق�صامات ال يعتد بها
ا�صتنادا ملنطوق الفقرة ( )1من املادة ( )305مرافعات
على (تخت�س حمل اقامة املتويف الدائم باإ�صدار الق�صام
ال�صرعي وال يعتد بالق�صامات ال�صرعية ال�صادرة من
حمكمة اخرى) ،وعدم االعتداد بها يعني انها معدومة
بن�س القانون ال بحكم ي�صدر من املحكمة اي ال حاجة
الإقامة دعوى الإعدامها.
ويرتتب على �صدور هذه احلجج االثار القانونية االتية
:
 .1جواز تنفيذها مبا�صرة .
 .2حتوز احلجية .
 .3ت�صتنفذ اجلهة التي ا�صدرتها واليتها عليها فال يجوز
لها تعديلها او ت�صحيحها اإال من خالل الطعن بها عن
طريق اقامة دعوى.
الفقرة الثالثة  /االمر :
هو الف�صل الوالئي الوقتي ال�صادر من الق�صاء من دون
�صماع اأقوال اخل�صم االخر ،ومن دون تكليفه باحل�صور
بق�صد حماية احلق حتى يف�صل يف مو�صوع النزاع،
ومن م�صاديقها اأمر احلجز االحتياطي ،واإ�صارة عدم
الت�صرف يف الدعاوى العينية كالتمليك واإزالة ال�صيوع،
ووقف تنفيذ احلكم عند الطعن به .
وقد عرفه م�صروع قانون االجراءات املدنية العراقي
باأنه (قرار وقتي ي�صدره القا�صي يف االحوال املن�صو�س
عليها يف القانون يف امر م�صتعجل بنا ًء على طلب يقدم
اليه من احد اخل�صوم ،وال ي�صرتط يف ا�صداره ان يتم يف
مواجهة اخل�صم االخر).
وحيث ان االمر له خ�صائ�س واثار ،لذا �صنتناولها يف
حمورين :
المحور االول  /خصائصه :
يتميز االمر الوالئي بخ�صي�صتني هما :
اوال /ال مي�س ا�صل احلق:
ملا كان طلب االمر الوالئي هو طلب ال مي�س ا�صل احلق،
لذا فاإن االمر الوالئي يجب ان ي�صدر وفقا للطلب ال يح�صم
مو�صوع النزاع وال مي�س ا�صل احلق حيث ان القانون
حرم على القا�صي ان يق�صي بغري ما طلب منه .
فعدم امل�صا�س باأ�صل احلق توجب على القا�صي ا�صدار
امره ا�صتنادا اىل ظاهر االدلة وامل�صتندات وعدم تقوميها
من حيث ال�صحة والبطالن ،ومن دون التطرق لل�صبب
القانوين الذي يحدد حقوق والتزامات اخل�صوم.
ثانيا  /وقتي :
هو بقاء االمر الوالئي اىل زمان اقامة الدعوى والف�صل
باأ�صل احلق كما يف احلجز االحتياطي او بقائه اىل ان يتم
ح�صم الدعوى كاإ�صارة عدم الت�صرف الن الق�صد منه هو
حماية احلق موؤقتا.
والوقتية تن�صاأ من طبيعة طلب االمر الوالئي امل�صتبطن
لوجود حالة ا�صتعجال ،في�صدر االمر لدرء اخلطر املحدق
وحلني اقامة الدعوى باأ�صل احلق او حلني ح�صمها.
المحور الثاني  /آثاره :
يرتتب على �صدور االمر الوالئي االثار القانونية
االآتية :
اوال /النفاذ املعجل :
االمر الوالئي م�صمول بالنفاذ املعجل مبوجب
الفقرة ( )1من املادة ( )165مرافعات ،وعلى
اجلهات التنفيذية احرتامه وتنفيذه .
ثانيا /احلجية :
يحوز االمر الوالئي على حجية ال�صئ املق�صي به
فال يجوز للخ�صوم تقدمي طلب باملو�صوع نف�صه.
ثالثا /ا�صتنفاذ الوالية :
ال ت�صتنفذ املحكمة واليتها على االمر الوالئي الن
وظيفتها اقرب اىل االدارة منها اىل الق�صاء ،لذا
فيجوز لها اإلغاوؤه او تعديله مع الت�صبيب.
رابعا  /جواز النزول عنه :
اال�صل يجوز النزول عنه م�صتقال كالتنازل عن حق
احلجز االحتياطي فقط امام املحكمة التي و�صعته او
امام املنفذ العدل او التنازل عنه وعن احلكم معا..
وي�صتثنى منه حيث ال يجوز النزول عن االمر الوالئي
املتعلق بالنظام العام كاإ�صارة عدم الت�صرف.

تقارير
العدد ( ) 134الثالثاء

2021 / 1 / 12

اإلخبار الكاذب ..جريمة دوافعها االنتقام وتشويه السمعة
غسان مرزة
حتدث قضاة متخصصون بالشأن اجلزائي عن
جرمية اإلخبار الكاذب ،وفيما حددوا العقوبة التي
تنتظر مرتكبيها ،أكدوا أن القضاء ينظر في نية
هؤالء املشتكني قبل إصدار قرار عقابي بحقهم.
ويقول القاضي ،إياد محسن ضمد ،من محكمة
حتقيق النزاهة في الرصافة إن «جرمية اإلخبار
الكاذب تتلخص بإخبار إحدى السلطات
التحقيقية او االدارية عن جرمية لم تقع ،وإسنادها
الى احد األشخاص بقصد االضرار به بصورة
كيدية ،او إخبار السلطات املذكورة ،وبسوء
نية ،أن هناك جرمية حصلت فعال وارتكبها احد
األشخاص ممن يعلم اخملبر انه لم يرتكبها أو أن
األخير اختلق أدلة إلسناد اجلرمية ألحد األشخاص
او تسبب في اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق احد
األشخاص يعلم ببراءته من اجلرمية».
وعن الدوافع ،يضيف القاضي ضمد «غالبا ما
يلجأ بعض االشخاص لإلخبار كذبا عن آخرين
بقصد تصفية بعض اخلالفات احلياتية بينهم
واإلضرار بهم من خالل إقامة دعاوى تتعلق
بجرائم لم حتدث او لم يرتكبها اخملبر عنه».
ويرى القاضي أن «قانون العقوبات العراقي رقم
 111لسنة  1969عاقب مرتكبي جرمية اإلخبار
الكاذب وفقا للمادة  243و 244من القانون
املذكور ،وقد عدلت املواد املذكورة مبوجب القانون
رقم  15لسنة  2009والذي جعل عقوبة اإلخبار
الكاذب بذات عقوبة اجلرمية اخملبر عنها كذبا ،وفي

جميع االحوال ال تزيد عقوبة اإلخبار الكاذب عن
السجن مدة عشر سنوات فإذا كان اخملبر كذبا قد
اخبر عن جرمية فإنه يعاقب بذات عقوبتها سواء
أكانت جناية ام جنحة إذا ثبت للمحكمة كذب
اخباره من خالل إجراءات التحقيق التي تتبعها
محاكم التحقيق ومحاكم املوضوع اخملتصة.
وعرج القاضي على أن «العقوبة تختلف بحسب
جسامة اجلرمية اخملبر عنها كما ذكرت سابقا
وهي تتشدد كلما كانت اجلرمية اخملبر عنها ذات
عقوبة جزائية اشد» ..لكنه أوضح أن «املادة
 246من قانون العقوبات العراقي أوجبت عدم
مساءلة اخملبر إذا كان إخباره بصدق او بحسن
نية عن جرمية توجب معاقبة صاحبها حتى لو
لم تتوافر األدلة ،وذلك لضمان عدم إحجام األفراد
عن اإلبالغ عن اجلرائم».
من جانبه ،يذكر قاضي التحقيق في محكمة
الكرخ اخملتصة في قضايا اإلرهاب ،صالح خلف
عبد :أن «اإلخبار الكاذب جرمية قدمية وليست
وليدة اليوم ومنصوص عليها منذ تشريع قانون
العقوبات العراقي رقم  / 111لسنة .»1969
ويعرفها بأنها «اإلبالغ عن شخص واالدعاء
بقيامه بجرمية (قتل أو خطف وغيرها) مثال ً مع
علمه بعدم وقوعها ،وذلك لغرض االبتزاز املالي
او االنتقام او للضغط على املشتكي في قضية
أخرى».
وأكد القاضي أنه في «بدايــة تشريع قانون
العقوبات وفي املادة (  ) 243منه كانت العقوبة
مخففة ،حيث اعتبرت جرمية اإلخبار الكاذب

جنحة وليست جناية ولكن بعد تعديل هذه
املادة من القانون أصبحت حتدد باعتبارها جنحة
أو جناية حسب نوع اجلرمية اخملبر عنها وطبيعة
احلكم باحلد األدنى أو األعلى للعقوبة ،فإذا حكم
باحلد األدنى باحلبس مثال ً أصبحت جنحة ،أما إذا
حكم باحلد األعلى للعقوبة ( 10سنوات) مثال ً
أصبحت جناية ،وحملكمة املوضوع حق تقدير
فرض العقوبة التي تتناسب مع حجم اجلرمية
اخملبر عنها ،ويحق للشخص الذي يقع عليه
اإلخبار الكاذب حق املطالبة بالتعويض املادي
واملعنوي».
وأمت حديثه قائال ً «عندما ننظر في أي قضية
نرجع الى القواعد العامة للجرمية والتي تتكون
من الركن املادي والركن املعنوي ،فالركن املادي
هو اإلخبار الكاذب والركن املعنوي هو القصد
اجلرمي ،فجرمية اإلخبار الكاذب هي من اجلرائم
العمدية التي يشترط بها الركن املعنوي ،فإذا
لم يكن هناك قصد جرمي انتفت اجلرمية ،وفي
بعض احلاالت اخملبر يبلغ وبسالمة نية عن جرمية
(سرقة أو خطف) مثال ً وحسب ما أماله القانون
عليه (لكل من علم بوقوع جرمية يفرض عليه
اإلبالغ عنها) ،ولكن يتضح بعد ذلك أنه فعل
مباح أي (ال توجد جرمية) ،فينظر القاضي هنا
هل هناك قصد جرمي فإذا ثبتت سالمة النية،
وكان الواعز هو إخبار السلطات فيقوم القاضي
بغلق الدعوى بصورة نهائية لعدم وقوع اجلرمية،
أما في حالة وقوع اجلرمية وعدم كفاية األدلة
فتغلق الدعوى بصورة مؤقتة وال يعد هنا إخبارا ً

كاذبا ،وذلك لوقوع اجلرمية فعال ً».
ومن جهة أخرى ،ال يجد القاضي أن هناك
«فرقا في فرض العقوبة في جرمية اإلخبار
الكاذب فيما إذا وقعت على موظف او شخص

ذي صفة رسمية أو مكلف بخدمة عامة
او كان شخصا ً عاديا ألن اجلرمية هي
نفسها في كلتا احلالتني» ،الفتا الى ان
«احملكمة تقدر مدى تأثير املعلومات اخملبر

عنها إذا كانت متس الشخص اخملبر عنه
في حال كان ذا مركز اجتماعي ووظيفي،
وستتدخل مبعنى طلب التعويض عن
األضرار املادية واملعنوية التي حلقت به».

برغم العقوبات ..الطمع يدفع أشخاصا مختصون :ال عقبات في استخراج هويات مجهولي
النسب ..ومعامالتهم تسير بانسيابية
ألداء شهادة مزيفة أمام المحاكم
ليث جواد
تباينت آراء القضاة حول تضاعف أعداد شهود الزور أمام احملاكم ،ففيما
ذهب قاضي حتقيق إلى أن حجم شهادة الزور انحسر تدريجيا بعد تشديد
العقوبة ،ذكر قاض آخر أن شهادة الزور ارتفعت ومبعدالت تتجاوز أضعاف
املعدالت قبل  2003بسبب ارتفاع معدالت اجلرمية ،إضافة إلى سوء الوضع
االقتصادي الذي أنتج أشخاصا يتم استئجارهم ألداء شهادة كاذبة.
لكن القاضيني أكدا إيالء املشرع العراقي أهمية كبيرة لهذه اجلرمية لتأثيرها
املباشر على سير التحقيق والقضية.
فيما يعزو قاضي محكمة االحوال الشخصية ،القاضي ايسر عباس
العنبكي ،ارتفاع جرائم شهادة الزور الى ضعف ما كانت عليه قبل 2003
الرتفاع معدل الدعاوى واجلرائم في اجملتمع العراقي.
وقال قاضي محكمة حتقيق الكرخ ،محمد سلمان ،في حديث لـ»احملامي»:
ان «جرمية شهادة الزور تعد من اجلرائم املاسة بسير العدالة ،حيث تناولها
املشرع العراقي في قانون العقوبات في مواد الفصل الثالث من الباب الرابع،
وقد أولى املشرع العراقي أهمية لهذه اجلرمية ملا لها من أهمية في سير
التحقيقات وتأثيرها على مجريات القضايا والتحقيقات اجلارية».
وأضاف سلمان :أن «لهذه اجلرمية تأثيرا مباشرا على حالة األشخاص
واحلقوق سواء كانوا متهمني أم مشتكني ،فللشهادة أهمية كبيرة في
إحقاق احلق والوصول إلى احلكم الصحيح والكشف عن احلقيقة حيث
تعد من األدلة املهمة املعتبرة في الدعاوى اجلزائية وحتى املدنية ،ولهذه
األهمية أولى القرآن الكرمي أهمية كبيرة للشهادة ،حيث ورد بقوله تعالى
في سورة الفرقان (والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما)،
وكذلك قوله تعالى في سورة احلج (فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا
قول الزور)».
وتابع القاضي ان «هذه اجلرمية ذكرت في االحاديث النبوية الشريفة ايضا،
حيث قال الرسول األكرم (ص) (أال أنبئكم بأكبر الكبائر (ثالثا ً) قالوا بلى
يا رسول اهلل ،قال ( :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين – وجلس وكان متكئا ً
فقال إال وقول الزور) ،ومن هنا جند أهمية شهادة الزور كما سبق ذكره».
العقوبة نفسها
واشار سلمان الى أن «املشرع العراقي أولى أهمية لهذه اجلرمية ،حيث عرفت
املادة ( )251من قانون العقوبات شهادة الزور ((شهادة الزور هي أن يعمد
الشاهد بعد أدائه اليمني القانونية أمام محكمة مدنية أو إدارية أو تأديبية
أو محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تعزيز الباطل أو
إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة
عنها)) ،من هنا جند ان املشرع عالج مسألة الشهادة سواء كانت بفعل
ايجابي أو سلبي ،بل حتى انه اهتم بشخص الشاهد نفسه ،فقد جرم
املشرع شهادة الزور من قبل الشاهد في شهادته زورا ً باحلبس أو بالغرامة
فإذا ترتب على شهادة الزور حكم على املتهم يعاقب الشاهد بالعقوبة
املقررة نفسها على اجلرمية للمتهم األصلي احملكوم بنا ًء على شهادته».
ونوه سلمان بأن «الشاهد الذي يدلي بالشهادة زورا ً ويقدم وقائع غير
صحيحة فإن املشرع العراقي يعاقبه حتى لو كانت شهادته بشكل سلبي،
أي مبعنى امتناعه عن الشهادة أو كتمان بعض األمور التي يعرفها أثناء
الشهادة» ،مضيفا «أما من حيث شخص الشاهد فقد راعى املشرع وجوب
أداء الشهادة بشكل صحيح دون أي تأثيرات ،لذا اعتبر أي تهديد أو إغراء أو
إكراه أو وعد للشاهد بأداء أو االمتناع عند الشهادة جرمية يعاقب عليها
من يحاول إيقاع التأثير على هذه الشهادة وفق املادة ( )254من قانون
العقوبات».
احلق العام
ونوه الى أن «جرمية شهادة الزور تعد من جرائم احلق العام ،وبالتالي حتى في
حالة تنازل املشتكي أو املتضرر من الشهادة ال ميكن قبول الصلح فيها ،إال
أن املشرع العراقي في املادة ( )256قانون العقوبات اعتبر رجوع الشاهد عن
أقواله وتعزيز احلقيقة في الدعوى قبل صدور حكم في موضوعها أو صدور
قرار موضوعي من سلطة التحقيق تعد عذرا ً قانونيا ً مخففا ً للجرمية،
ولكن ال يعفى من اجلرمية».
ولفت سلمان إلى ان «هذه اجلرمية عادة ما تكثر في احملاكم اجلزائية أكثر من
الدعاوى املدنية كون الدعاوى املدنية وفي بعض الوقائع القانونية ال ميكن
إثباتها بالشهادة ،وبالتالي تكون اجلرمية في محاكم اجلزاء أكثر من احملاكم
املدنية ويشمل ذلك جميع الدعاوى دون استثناء سواء كانت في مرحلة

التحقيق أو احملاكمة».
مؤكدا «هناك أحكام عديدة صدرت عن جرائم شهادة الزور إال أن هذه
اجلرائم بدأت باالنحسار تدريجيا ً بعد أن شدد املشرع العراقي والقضاء
مبحاسبة املتهمني فيها حيث ساوى بني عقوبة املتهم الذي مت احلكم
عليه في شهادة الزور وعقوبة الشاهد وهي عقوبة رادعة للحد من هذه
اجلرمية ،إضافة إلى أهمية اجلانب األخالقي والديني والثقافي وضرورة شيوع
الثقافات القانونية وإبراز اجلرائم وزرع القيم االجتماعية السلبية التي متنع
الشاهد من ارتكاب هذه اجلرمية».
بدوره ،ذكر قاضي محكمة األحوال الشخصية في بغداد اجلديدةن أيسر
عباس ،في حديث لـ»احملامي» :ان «املشرع حدد من هم مبنزلة شاهد الزور
في املادتني  253و  254من قانون العقوبات وهم املستفيد واملكره واجملبر
واملتوسط ،ومن اعطى من الغير ألداء شهادته زورا واملكلفني من اخلبراء
وغيرهم ،وهو خير ما فعل املشرع في هذا املوضوع».
مضيفا ان «شهادة الزور تكثر في الدعاوى املنظورة امام محكمة االحوال
الشخصية واالوراق التحقيقية املنظورة من قبل قضاة محاكم التحقيق
بسبب ان اغلب الدعاوى االحوال الشخصية اطرافها من االزواج واالقارب،
وان جميع الوقائع الشرعية والقانونية ميكن اثباتها بالشهادة لوجود املانع
االدبي ،لذا فأن اغلب االدلة في تلك الدعاوى هي الشهادة».
وقد أوضح ان «في دعاوى التحقيق فإن تعريف اجلرمية هي القيام بالفعل
او االمتناع عن فعل جرمه القانون ،وبالتالي ان القيام واالمتناع يعد واقعة
جرمية ،وان الدليل األقرب لإلثبات هي الشهادة ،فتجد ان الشهادة من ادلة
االثبات املهمة لقيام اجلاني بذلك الفعل اجملرم قانونا».
وأشار عباس الى ان «العقوبة احملددة لشاهدة الزور في النصوص القانونية
املذكورة اعاله جاءت مطلقة بعبارة (احلبس) ومفهوم احلبس هو سلب
احلرية من يوم الى خمس سنوات ،وترك تقدير العقوبة او مدة احملكومية
الى محكمة املوضوع وجسامة تلك الشهادة وطرق الشهادة».
تفعيل العقوبة
واوضح ان «النص التشريعي ال يحتاج الى تشديد بل هو بحاجة الى احلد
والردع لتلك اجلرمية ،والعمل بالشطر االول من العقوبة وهو احلبس دون
اللجوء الى الشطر الثاني من العقوبة وهي الغرامة».
مبينا انه «ومن خالل جتربتي البسيطة في محاكم التحقيق واالحوال
الشخصية ان  %10من الشهود عند حثهم وإفهامهم بأهمية الشهادة
وما هي العقوبة املترتبة في حال ثبوت زور شهادتهم وما هو اليمني التي
سيقسمها شرعا وعقوبتها الشرعية يتم العدول والرجوع عنها قبل
اإلدالء بشهاداتهم».
وأكد قاضي األحوال الشخصية أن «جرمية شهادة الزور ارتفعت ومبعدالت
تتجاوز أضعاف املعدالت قبل  ،2003وميكن ايعاز االسباب إلى ارتفاع معدل
الدعاوى واجلرائم الى أضعاف الدعاوى واجلرائم ،إضافة إلى ذلك سوء الوضع
االجتماعي واملالي لبعض الطبقات مما دفعها الى االعتماد على نفقات
االطفال كمورد للعائلة والفصل العشائري في دعاوى التهديد املصحوب
بفعل على سبيل املثال ،مما يدفع األطراف الى اللجوء الى شهادة الزور
وإلثبات موارد املدعى عليه واثبات واقعة التهديد املصحوب بفعل املتهم،
وميكن ايجازها بضعف الدين وزيادة الطمع والرغبة بالثراء».
ولم يستبعد القاضي عباس «وجود شهود يتم استئجارهم ،فهناك
العديد من احلاالت التي متت احالتها على محاكم التحقيق التخاذ
االجراءات القانونية بحق متهمني الرتكابهم جرمية شهادة الزور»،
الفتا إلى ان «معطيات وظروف شهاداتهم تدل على كونهم شهودا
مت استئجارهم لعدم عالقتهم او قرابتهم بأطراف القضية».

إيناس جبار
تستغرق عملية استخراج األوراق الثبوتية
جملهولي النسب رحلة غير قصيرة في أروقة
احملاكم ،ورمبا يتعذر عليهم إجناز الكثير من
املعامالت بسبب عدم امتالكهم مستمسكا
رسميا ،صحيفة «احملامي» أعدت تقريرا يتضمن
القوانني واإلجراءات باستيضاح الرأي القضائي
والقانوني في ما يخص خطوات هذه املعاملة.
يقول القاضي احمد الصفار في حديثه الى
«احملامي» :إن « مجهول النسب هو الشخص
الذي لم يلحق بأبيه وأمه أو بأحدهم أو هو الذي
ال يعرف أبويه أو احدهم ،ولم يرد تعريف له في
املنظومة القانونية العراقية».
ويضيف القاضي أن «تنظيم أحوال الشخص
مجهول النسب في هذه احلالة له اجتاهان،
األول قضائي املتمثل باإلجراءات التي تقوم بها
احملكمة ،واآلخر اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها
دائرة األحوال املدنية وبعض اجلهات التنفيذية
مثل دور الدولة املودع فيها احلدث مجهول
النسب وتختلف تلك اإلجراءات تبعا ً لعمره».
ويستعرض القاضي اإلجراءات حسب العمر
بأنه «إذا كان الطفل صغيرا ً لم يتم التاسعة
من العمر أو حدثا ً أمت التاسعة من العمر ولم
يتم الثامنة عشرة من العمر ،وعلى وفق حكم
املادة ( )3من قانون رعاية األحداث رقم 76
لسنة  1983املعدل ،وكان احدهم قد ثبت فقده
للرعاية األسرية فعلى قسم الرعاية األسرية
في دور الرعاية االجتماعية التي ينظم أحكامها
قانون الرعاية االجتماعية رقم  126لسنة
 1980املعدل أن تصدر هوية له ،وأن يطلب من
محكمة األحداث استصدار قرار إليداعه في
إحدى دور الدولة».
وأضاف انه «إذا كان هؤالء الصغار واألحداث ال
ميلكون وثائق تعريفية ولم يثبت وجود وثائق لهم
تتولى دائرة اإلصالح ذلك األمر وفق حكم املادة
(/32أوال) من قانون األحوال املدنية التي جاء
فيها اآلتي (على محكمة األحداث أن ترسل
بصورة سرية نسخة من القرار الالزم بتعيني
اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل
والدته واملؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه
إلى املديرية العامة)».
وبني أن «املادة (/20أوال) من قانون البطاقة
نّ
الوطنية نصت على أن «تقوم محكمة األحداث
وبصورة سرية بإرسال نسخة مـــن القرار
اخلاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب
وتاريخ ومحل والدته واملؤسسة التي آوته وتاريخ
العثور عليه إلى املديرية وفقا ً لنموذج يعد لهذا
الغرض».
ويكمل الصفار بالقول انه «إذا أكمل السابعة
من العمر ولم يبلغ اخلامسة عشرة عاما تصدر
احملكمة اخملتصة حجة بنا ًء على طلب يقدمه
وصي مؤقت تنصبه احملكمة لهذا الغرض فقط
وعلى وفق حكم املادة ( )2/32مكررة من قانون
األحوال املدنية واملادة (/20سادسا ً) من قانون
البطاقة الوطنية».
ويعرج القاضي «إذا بلغ اخلامسة عشرة من
العمر له احلق شخصيا في طلب إصدار حجة

مجهول النسب ويقدم الطلب إلى محكمة
األحوال الشخصية اخملتصة بقضايا املسلمني او
املواد الشخصية لغير املسلمني ،وتتم املباشرة
بعد ذلك بعملية استصدار بطاقة له».
ويوضح القاضي إن «إجراءات احملكمة إلصدار
حجة مجهول النسب تكون بعد تقدمي الطلب
أو ورود كتاب من دائرة رعاية األحداث أو دور
الدولة إلى محكمة األحوال الشخصية أو املواد
الشخصية إلصدار احلجة يتولى قاضي احملكمة
التأشير عليها ومفاحتة اجلهات ذات العالقة
للتحقق والتحري عن الشخص طالب احلجة
أو املطلوب إصدار احلجة له ،مثل دائرة األحوال
املدنية و الدوائر األمنية».
ويؤكد انه «إذا توصلت احملكمة إلى قناعة بأن
املطلوب إصدار احلجة له غير معلوم النسب
ألبويه أو احدهم فتختار له احملكمة االسم
الثالثي وتعده مسلما وجنسيته عراقية ،وحتدد
عمره بنا ًء على تقرير اللجنة الطبية اخملتصة
بتقدير العمر ثم تصدر احملكمة حجة مجهول
النسب على وفق اختصاصها املشار إليه في
املواد ( 300ـ  )301من قانون املرافعات املدنية».
وأشار القاضي إلى أن «سبب اختيار الدين
اإلسالمي واجلنسية العراقية جملهول النسب
فإن ذلك يرجع إلى اإللزام القانوني بحكم املادة
( )2/32من قانون األحوال املدنية واملادة ()45
من قانون رعاية األحداث واملادة (/20ثانيا ً) من
قانون البطاقة الوطنية ،فضال عن ذلك فإن
السبب يكمن في البيئة التي وجد فيها ذلك
الشخص».
وأكمل ان «اجملتمع في العراق ذو أغلبية إسالمية
باستثناء إذا كان الشخص معلوم األب ومجهول
األم فإن ديانته تكون تبعا ً ألبيه ،أما إذا كانت األم
معلومة واألب مجهول فإن ديانته تكون اإلسالم،
وان كانت األم غير مسلمة وفي حاالت يكون ذلك
الشخص مولودا في بيئة ومجتمع غير مسلم
ودلت القرائن على أن أبويه غير مسلمني ،ولكن
غير معروفي االسم بسبب الغياب أو الفقدان أو
أي سبب آخر ،فإن للمحكمة أن تثبت ديانته التي

ثبتت عبر القرينة حتى إن كانت غير اإلسالم».
ويلفت إلى أن «احملكمة تصدر وثيقة بعنوان
(حجة مجهول النسب) تكون مبثابة شهادة
ميالده مدون فيها كل املعلومات املدنية (االسم
واسم األبوين واجلد ومكان الوالدة وتاريخها
والديانة واجلنسية أو أية معلومات أخرى
كالعالمة الفارقة وبعد تأشيرها في سجل
احلجج ترسل نسخ منها إلى دائرة األحوال
املدنية».
ومن ناحية األحوال املدنية ،تقول احملامية رجاء
املعموري ان «إجراءات دائرة األحوال املدنية تكون
(بعد ورود احلجة إلى دائرة األحوال املدنية التي
يوجد فيها سجل يسمى على وفق ما ورد في
املادة ( )28من نظام األحوال املدنية رقم 32
لسنة  1974املعدل (اوال يسجل الوليد غير
الشرعي املعروف احد والديه في سجل واقعات
الوالدة بعد إبراز قرار من احملكمة الشرعية أو
محكمة املواد الشخصية الذي يتضمن إثبات
البنوة واسم الوليد وتاريخ الوالدة ومحلها
واالسم الذي تختاره احملكمة للمجهول من
األبوين واجلدين ،ويرحل قيد الوليد بعدئذ من
سجل الواقعات إلى السجل املدني تبعا لذلك».
وأكملت «ثانيا :يعد أصحاب األسماء اخملتارة
وفق الفقرة ( )1من هذه املادة بحكم األشخاص
املتوفني ،وتؤشر حالة اليتم في السجل املدني
تبعا لذلك) وال تدون أي عالمة أو إشارة تدل على
كونه مجهول النسب ،وتكون هذه املعلومات
سرية وفي حال كونه مجهول األبوين يسجل
هؤالء مع اجلد بأنهم متوفون ،أما إذا كان مجهول
النسب من جهة االم او األب فقط فيدون ذلك
متوفى».
وتضيف احملامية «أما اذا ظهر له أقارب او أهل
فإن القانون ونظام األحوال املدنية عالج ذلك
األمر بإحلاق سجله بسجل طالب اإلحلاق ،وعلى
وفق حكم املواد ( )25 ، 24من نظام األحوال
املدنية ثم يذهب ذلك الشخص إلى االندماج
في اجملتمع بوصفه شخصا ً عراقيا له جميع
احلقوق املقررة في الدستور والقانون».
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التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية
د .ضياء عبدالله عبود الجابر األسدي
جامعة كربالء /كلية القانون
مل يرد يف قانون اأ�صول املحاكمات
اجلزائية العراقي تعريفا للتلب�س،
وكذلك هو احلال يف القوانني االجرائية
يف الدول االخرى ،بل اقت�صر االمر على
ذكر احلاالت التي تكون فيها اجلرمية
م�صهودة او متلب�صا بها.
واإزاء �صكوت امل�صرع عن تعريف التلب�س
عمل الفقه اجلنائي جاهد ًا اىل و�صع
تعريف له ،فعرف باأنه تقارب زمني
بني حلظة ارتكاب اجلرمية وحلظة
اكت�صافها ،وعرف اي�صاً باأنه تطابق او
تقارب زمني بني وقت الرتكاب اجلرمية
ووقت اكت�صافها.
وهذا التطابق يح�صل اذا ما كان التلب�س
حقيقيا ،ويكون كذلك يف حالة م�صاهدة
اجلرمية حال ارتكابها ،وهذه امل�صاهدة
اليق�صد منها امل�صاهدة العيانية للجرمية،
بل نعتقد ان امل�صرع مل يكن يق�صد ح�صر
هذا االمر على الروؤية العيانية فقط،
بل يق�صد بذلك ادراك اجلرمية باإحدى
احلوا�س اخلم�س (الروؤية ،ال�صمع،
الذوق ،اللم�س ،ال�صم) ،وكان من االف�صل
ا�صتخدام م�صطلح ادراك اجلرمية بد ً
ال
من م�صطلح م�صاهدة ،الن امل�صاهدة
تن�صرف اىل الروؤية العيانية ،االمر الذي
يت�صبب بخلق ا�صكاليات كان امل�صرع
بغنى عنها.
كما ان هذه امل�صاهدة (االدراك) يكون
للجرمية وقت ارتكابها �صواء كانت يف
وقت بدايتها او بعد البدء بها اأو عند
انتهائها ،اأي م�صاهدة الركن املادي
للجرمية ،كم�صاهدة القاتل وهو يطلق
الر�صا�س على املجنى عليه ،اأو م�صاهدة
ال�صارق وهو ي�صع يده يف جيب احد
الركاب يف البا�س ،اأو م�صاهدة اجلاين
وهو يطعن املجنى عليه بال�صالح
اجلارح ،اأو م�صاهدة املرت�صي وهو ياأخذ
مبلغ الر�صوة ،اأو �صم رائحة املخدر

وهو بيد املجنى عليه ،او تذوق الطعام
التالف ،اأو تلم�س الدماء وهي تنزف من
املجنى عليه ،اأو ك�صف ال�صالح املحمول
اأو املخبئ وغري املرخ�س.
اإن هذه امل�صاهدة تكون للفعل ولي�س
للفاعل ،وبغ�س النظر عن عدد مرات
ارتكاب الفعل فم�صاهدة فعل واحد يكفي
لتحقق حالة التلب�س ،وبغ�س النظر عن
التعرف على الفاعل وهويته من عدمها.
ويجب ان تكون هذه امل�صاهدة م�صروعة
ومن قبل من له �صلطة منحها القانون له
ر�صمياً ،ويف نطاق احدى احلاالت االآتية
التي اوردها القانون يف املادة (/1ب)
من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية
النافذ-:
اأوالً -م�صاهدة اجلرمية حالة ارتكابها.
ثانيا -م�صاهدة اجلرمية عقب ارتكابها
بربهة ي�صرية.
ثالثاً -تتبع اجلاين من قبل املجنى عليه
اأو تتبعه من قبل اجلمهور مع ال�صياح
اثر وقوع اجلرمية.
رابعاً -وجود اجلاين بعد وقوع اجلرمية
بوقت قريب حامال اآالت واأ�صلحة اأو
اأمتعة اأو اأوراقا اأو اأ�صياء اأخرى ي�صتدل
منها على انه فاعل يف اجلرمية اأ�صلي اأو
�صريك.
خام�صاً -وجود اآثار اأو عالمات على
ج�صم اجلاين اأو مالب�صه بعد وقت قريب
من وقوع اجلرمية.
وعند ح�صول جرمية م�صهودة وادراكها
من قبل احد اع�صاء ال�صبط الق�صائي اأو
و�صول االخبار اليه ،يقوم ع�صو ال�صبط
الق�صائي (�صابط ال�صرطة اأو املفو�س)
باالنتقال اإىل حمل احلادث باأ�صرع وقت
ممكن بعد اإي�صال العلم اإىل قا�صي
التحقيق املخت�س قدر االإمكان ،ويتخذ
االإجراءات الالزمة يف الق�صية والتي
تتمثل مبا ياأتي-:
 - 1اال�صتماع وتدوين اإفادة املجني
عليه اإن كان حيا.
 -2اال�صتماع الإفادات ال�صهود اإن وجدوا

.
� -3صبط االأ�صلحة واملحافظة عليها.
 -4املحافظة على االأدلة املتوافرة يف
م�صرح اجلرمية .
 -5تثبيت حالة االأ�صخا�س واالأ�صياء
بعمل مرت�صم مب�صط لها اأو اإعداد ك�صف
ا الأ �صخا �س
مغادرة
ومنع
ملحل

احلادث .
 -6م�صاءلة
املتهم اأو �صوؤاله
ولي�س ا�صتجوابه.
 -7اال�صتعانة باخلرباء
واملخت�صني .
اأما عن مربرات منح تلك ال�صالحيات يف
حالة التلب�س لع�صو ال�صبط الق�صائي،
فال�صك ان هناك العديد من املربرات
واال�صباب التي ت�صتدعي منح �صباط
ال�صرطة ومفو�صيها �صالحيات خا�صة
وا�صتثنائية يف حالة اجلرمية امل�صهودة
ال ميلكونها يف حالة اجلرمية العادية،
ومن هذه اال�صباب واملربرات ما ياأتي-:
 -1احليلولة دون �صياع معامل اجلرمية.
 -2منع هروب اجلاين.
 -3جعل م�صاألة اخلطاأ يف تقدير االأدلة
قليال .
 -4املحافظة على اأدلة اجلرمية وتثبيت
حالة االأ�صياء.
وهناك العديد من املعايري التي طرحت

للقول باأن هذه اجلرمية م�صهودة ام ال،
وبالتايل ترتب االثار التي حددها القانون
واملتمثلة مبنح ال�صالحيات اال�صتثنائية
ل�صباط ال�صرطة ومفو�صيها يف تلك
احلالة ،ومن ثم الت�صليم ب�صحة تلك
االجراءات يف ظل االقرار بتوافر ،وقيام
تلك احلالة (اجلرمية امل�صهودة) ،وهذه
املعايري اعتمدت املدة الزمنية من حلظة
وقوع اجلرمية اأو اكت�صافها ،اأو
افرتا�س ا�صتمرار حالة
التلب�س ،وهي كما
ياأتي-:
اأ و ً
ال -
الت�صريع
خلت

ترك االمر لل�صلطة التقديرية للمحكمة
املخت�صة ،على ان تاأخذ بنظر االعتبار
وقائع احلادث ومالب�صاته ،واملدة التي
م�صت على ح�صول اجلرمية ،وهو امر
نراه �صليما ،الن املدة تختلف من جرمية
اىل اخرى وفق ظروف كل حالة على حدة
فما يعد متلب�صا به يف جرمية قد ال يعد
كذلك يف اخرى.
ثانياً -الق�صاء
عد الق�صاء الفرن�صي (ممثال مبحكمة
النق�س الفرن�صية /الدائرة اجلنائية)
يف احد احكامه ال�صادرة يف عام 1991
اجلرمية م�صهودة وهي جرمية اغت�صاب
مت االإخبار عنها بعد وقوعها باأربع
وع�صرين �صاعة ،فجعل املعيار الزمني
للجرمية امل�صهودة ال يزيد عن ()24
�صاعة.
اأما يف م�صر فاالأمر مرتوك لل�صلطة
التقديرية للمحكمة ..اإن تقدير الظروف
املحيطة باجلرمية واملدة التي م�صت من
وقت وقوعها اإىل وقت اكت�صافها للف�صل
فيها فيما اإذا كانت اجلرمية متلب�صا بها
اأو غري متلب�س بها موكول اإىل حمكمة
املو�صوع وال معقب عليها يف
خ�صو�صه.
ولكن هذا الراأي
منتقد فالبد
اأ ن

ا لت�صر يعا ت
من
جميعاً
حتديد اأو ذكر معيار
�صريح ووا�صح للتلب�س ،وبل

يزيد الوقت عن � 24صاعة فاأكرث ،وان
تكون امل�صاهدة جاءت بطريق م�صروع،
وقد ا�صتقر ق�صاء حمكمة النق�س
امل�صرية على ذلك ،فق�صت باأنه ال يجوز
اإثبات حالة التلب�س بنا ًء على م�صاهدة
ع�صو ال�صبط الق�صائي من خالل
ثقوب اأبواب امل�صاكن ملا يف ذلك م�صا�س
بحرمتها واملنافية لالآداب ،كذلك ال يجوز
اإثبات حالة التلب�س بنا ًء على دخول
املنزل دون اإذن تفتي�س باعتبار اأن ذلك
ي�صكل جرمية.
احد املمر�صني يعمل يف م�صت�صفى جمع
مواد طبية يف منزله بطريق غري م�صروع
فجاء الطبيب وك�صر املنزل وفتحه دون
اإذن ،فاأبطلت اأعماله االإجراءات.
ثالثا -الفقه
ذهب الفقه باجتاهات عديدة بخ�صو�س
حتديد املدة الزمنية الالزمة للقول باأن
اجلرمية م�صهودة اأو متلب�س بها ،وا�صعاً
باحل�صبان طول املدة الزمنية على وقوع
اجلرمية اأو اكت�صافها ،وكما ياأتي-:
-1هناك اجتاه يف الفقه يرى اأن التلب�س
ي�صتمر حتى مدة (� )24صاعة من وقوع
اجلرمية ،مادام املجرم يحوم يف حمل
احلادث ومل يغادره بعد .
-2هناك من ي�صع مدة زمنية متتد بني
(� )8 -6صاعات لبقاء التلب�س .
-3هناك من ي�صع مدة زمنية متتد بني
(� )24 -12صاعة .
-4هناك من ي�صع مدة زمنية متتد
بني (� )48 -24صاعة ،اأي يوم اىل
يومني من وقت اكت�صاف اجلرمية
الرتكابها.
-5الفقه الفرن�صي يتجه
اإىل حتديد فرتة اجلرمية
امل�صهودة عقب ارتكابها
بربهة ي�صرية بـ()24
�صاعة كحد اأق�صى ،اإال انه
يف�صل اأن تقل عن (� )24صاعة
بحيث ال تتجاوز (� )12صاعة.

تمييز القرارات اإلدارية واالستئنافية لإلدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
م.م .عال سامح لطفي
اإن امل�صرع العراقي ال�صريبي ،وحتديدا يف قانون
�صريبة الدخل العراقي رقم  113ل�صنة 1982
املعدل ،يعطي مزيدا من ال�صمانات القانونية
حلماية امل�صالح املالية والقانونية لدافع ال�صريبة
(ال�صخ�س الطبيعي وال�صخ�س املعنوي) ،واي�صا
مل�صلحة الدولة املالية التي متثلها اجلهات االدارية
ال�صريبية والهيئة العامة لل�صرائب ،ولعل ابرز هذه
ال�صمانات ا�صافة لغريها يف املراحل ال�صابقة ،هو
اإعطاء احلق باالعرتا�س متييزا للقرارات االدارية
وحتى القرارات الق�صائية التي ت�صدر عن جلان
اال�صتئناف ،وهذا احلق يثبت قانونا لطريف النزاع
بتقدمي التمييز امام هيئة التمييز ،وهي هيئة �صبه
ق�صائية ولها �صالحيات وواجبات ق�صائية ،ولكنها
لي�صت من املحاكم امل�صتقلة يف العراق كما هو الو�صع
القانوين للمحاكم االدارية او املدنية وغريها ،وهيئة
التمييز ينطبق عليها هذا الو�صف كما هو الو�صع
القانوين بالن�صبة اىل جلنة اال�صتئناف يف الهيئة
العامة لل�صرائب.
وهيئة التمييز امل�صار اليها اعاله تت�صكل عادة
قا�س
من عدة اع�صاء بقرار من وزير املالية ،من ٍ
واع�صاء اخرين لهم اخت�صا�صات مالية وغريها،
وين�صر قرار الع�صوية والت�صكيل يف اجلريدة
الر�صمية العراقية ،مع حتديد الوزير ملكافاآت
واجور اع�صاء الهيئة التمييزية وحتى اع�صاء
اللجان اال�صتئنافية بتعليمات ت�صدر من الوزارة،
وهذه االو�صاع القانونية ال�صابقة وردت بن�صو�س
قانونية �صريحة يف القانون ال�صايق نف�صه.
ومن خالل االطالع على ن�صو�س الت�صريع ال�صريبي
على الدخل احلدد �صابقا والتي تنظم اآلية متييز
القرارات االدارية واال�صتئنافية يف جمال ال�صريبة،
نالحظ ان ال�صروط التي تتعلق باالعرتا�س امام
هيئة التمييز براأينا مل حتدد بال�صكل الوا�صح
وال�صريح وب�صياغة قانونية تدل على اهمية هذه
املرحلة من االعرتا�س امام اجلهات املخت�صة
مقارنة باملراحل ال�صابقة لالعرتا�س االداري
واالعرتا�س اال�صتئنايف ،فال�صروط غام�صة يف كثري
من جوانبها ،ولعل اهم مواطن ال�صعف والق�صور يف
الن�س الت�صريعي تتلخ�س باأن امل�صرع ال�صريبي مل
يحدد حمتوى طلب االعرتا�س التمييزي وال�صكلية
القانونية املطلوبة لقبول االعرتا�س يف هذه املرحلة،
ومل يحدد الت�صريع اي�صا مكان تقدمي الطلب ب�صكل
وا�صح و�صريح ،وغري ذلك ،ونعتقد ان �صروط
االعرتا�س التمييزي ال تختلف كثريا عن �صروط
االعرتا�س امام جلنة اال�صتئناف وهيئة االدارة

ال�صريبة ،حيث ان دافع ال�صريبة يجب عليه
تقدمي طلب التمييز اىل هيئة ال�صريبة او اىل الهيئة
العامة لل�صرائب ،ولكن يف هذه املرحلة فاإن الطلب
يتخذ �صيغة دعوى ق�صائية متييزية ،مع مالحظة
ان الن�س القانوين مل يحدد حرفيا هذا الو�صع
القانوين �صمن الن�صو�س القانونية التي تنظم اآلية
االعرتا�س التمييزي يف املادة (.)40
ويف ال�صياق نف�صه ،يجب ان يحدد اطراف النزاع
ال�صريبي ا�صباب وطلبات التمييز ،مع تقدمي
الوثائق التي توؤيد االعرتا�س امام هيئة التمييز،
وان االختالف يف ال�صروط يبدو وا�صحا يف
حمتوى الن�صو�س الت�صريعية والذي يرتكز يف
�صرط تقدمي االعرتا�س التمييزي لطريف النزاع
خالل مدة ( )15يوما من تاريخ التبليغ برف�س
االعرتا�س اال�صتئنايف ،ون�صيف اي�صا ان �صدور
القرار اال�صتئنايف يعد تبليغا ر�صميا ب�صريان مدة
االعرتا�س التمييزي ،وال يجوز الأطراف االعرتا�س
االدعاء بعدم التبليغ نظرا لعدم وجود ورقة تبليغ
م�صتقلة ل�صريان مدة االعرتا�س التمييزي ،حيث ان
�صدور القرار اال�صتئنايف بالرف�س مثال العرتا�س
احد اطراف النزاع او كان قرار جلنة اال�صتئناف
متعار�صا مع م�صلحة احد اطراف النزاع ،فاإن ذلك
يعد تبليغا ر�صميا لبداية مدة االعرتا�س التمييزي
من دون حاجة ل�صدور تبليغ جديد وم�صتقل ،وهذا
احلكم القانوين يثبت يف م�صمون بع�س القرارات
التمييزية ،كذلك ان املعرت�س يجب عليه دفع ر�صم
قيمته  %1من قيمة ال�صريبة ،ومن الطبيعي ان
االعرتا�س التمييزي هو حق لكال طريف العالقة
القانونية ال�صريبية وهما املكلف وهيئة ال�صريبة،
واجلهة االدارية ال�صريبية عادة اذا كانت هي يف
املركز القانوين كمعرت�س ،فهي معفية من الر�صم،
حيث ان الن�س القانوين ال�صريبي ي�صري ب�صراحة
اىل ان دفع الر�صم يكون من املكلف املعرت�س فقط
ومل يتطرق اىل اإلزام هيئة ال�صريبة بالدفع ،وان
االعرتا�س التمييزي ال يجوز قبوله اإذا مل يقدم
اوال اىل هيئة ال�صريبة وا�صتح�صال موافقتها على
االعرتا�س ،وان يكون االعرتا�س التمييزي مقدما
خالل مدته القانونية ،وهذا ما توؤكده التطبيقات
العملية للقرارات اال�صتئنافية والتمييزية.
واجلدير بالذكر يف هذا املجال �صرورة حتديد
اخت�صا�صات وقرارات هيئة التمييز بعد نظر
النزاع ،ف�صالحياتها وا�صعة تتلخ�س بنظر الق�صايا
التي قيمة ال�صريبة فيها اكرث من ( )10000دينار
عراقي .اأما ماكان دون ذلك فهو من اخت�صا�س
جلان اال�صتئناف والتي تكون القرارات فيها نهائية
ال يجوز االعرتا�س عليها امام اجلهات االخرى،

كما ان االعرتا�س التمييزي هو دعوى ق�صائية
�صريبية تدقق من خاللها هيئة التمييز جميع
االحكام والقرارات ال�صادرة عن جلنة اال�صتئناف،
ا�صافة اىل تدقيق واعادة النظر بقرارات هيئة
ال�صريبة وكيفية تقدير الدخل وال�صريبة وجميع
الوثائق وادلة االثبات التي ي�صتند اليها طرفا النزاع
للو�صول اىل حقيقة الدخل واثبات احلق املتنازع
عليه ،وبالنتيجة ت�صدر قرارات متييزية ا�صتنادا
لقناعة هيئة التمييز مثل املوافقة على االعرتا�س
واإلغاء القرار ال�صريبي او اال�صتئنايف او توؤيد هيئة
التمييز القرار ال�صريبي وقرار جلنة اال�صتئناف
النه موافق للقانون وترف�س االعرتا�س او قد تعدل
بالقرار ال�صريبي على ا�صا�س الطلبات التي يحددها
طرفا النزاع اإذا كانت من�صجمة مع القانون ،واي�صا
ان قرارات هيئة التمييز بحكم الن�س الت�صريعي غري
قابلة لالعرتا�س وقطعية اأو نهائية ،وهذا احلكم

بجواز تقدمي االعرتا�س التمييزي بعد م�صي مدة
( )15يوما اال�صا�صية لالعرتا�س التمييزي ،وهذا
ما يفهم من م�صمون الن�صو�س القانونية ال�صريبية
التي تنظم مرحلة االعرتا�س التمييزي ،حيث ان

يوما يف املراحل ال�صابقة (االعرتا�س االداري
واالعرتا�س الق�صائي اال�صتئنايف) لتحقيق
العدالة ال�صريبة واملالئمة يف اجراءات فر�س
ال�صريبة ،ولتحقيق التوازن باأحكام الن�صو�س

يختلف فيه مو�صوع االعرتا�س يف القانون ال�صريبي
عن الت�صريعات االخرى غري ال�صريبية التي تنظم
اآلية االعرتا�س والطعن باالحكام والقرارات،
حيث توجد هناك طرق اخرى لالعرتا�س بعد
�صدور القرار التمييزي مثل طريقة ت�صحيح القرار
التمييزي وغريها.
ويالحظ ان القانون ال�صريبي على الدخل مل ي�صمح

القانون مل يتطرق اىل حكم هذه احلالة ا�صال بن�س
�صريح ،وهذا ما يدل على عدم اجلواز بتاأخري
تقدمي االعرتا�س ،ونحن نعتقد انه كان من االف�صل
ال�صماح بالتاأخري يف تقدمي االعرتا�س التمييزي بعد
مدة ( )15يوما ،والأ�صباب واعذار م�صروعة مثل
ال�صفر او حالة املر�س او الظرف الطارئ ،وكما
هو احلال بجواز تقدمي االعرتا�س بعد مدة ()21

القانونية ال�صريبية التي تنظم اآلية االعرتا�س يف
جميع املراحل.
اأخريا ،فاإن القانون ال�صريبي على الدخل مل يذكر
�صراحة حكم دفع مبلغ ال�صريبة كامال او اال�صتمرار
بدفع االق�صاط ك�صرط لقبول االعرتا�س التمييزي
باملقارنة مع املراحل االعرتا�صية ال�صابقة ،ومل يحدد
مدى تاأثري غياب هذه ال�صروط على حل النزاع او نظر
النزاع من جانب هيئة التمييز ،ونحن نعتقد اأن هذا
ال�صرط يجب اأن يكون موجودا ومتوفرا قيا�صا ل�صروط
قبول االعرتا�س االداري امام هيئة ال�صريبة او حتى
يف مرحلة االعرتا�س الق�صائي امام جلنة اال�صتئناف،
واأي�صا ان هيئة التمييز ال وجود لها او لفروعها يف
حمافظات العراق ،وترتكز يف �صالحياتها ومبا�صرة
وظائفها الق�صائية يف العا�صمة بغداد فقط ،وترتيبها
�صمن الهيكل االداري للهيئة االدارية العامة لل�صرائب.
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دراسة :الدهون البنية تقي من اإلصابة
باألمراض ‘المستعصية’

ك�سفت در��سة جديدة عن وجود �أدلة قوية على
�أن �لذين ميلكون ن�سبة كبرية �لأن�سجة �لدهنية
�لبنية يف �أج�سامهم �أقل عر�سة للمعاناة من
جمموعة من �لأمر��ض “�مل�ستع�سية”.
و�أفاد �لطبيب مب�ست�سفى جامعة “روكفلر” يف
نيويورك ،بول كوهني ،معلقا على �لدر��سة �لتي
تابعت �أكرث من � 50ألف م�سارك� :نه “للمرة �لأوىل،
يك�سف بحث عن �سلة تلك �لدهون بانخفا�ض
خماطر �لإ�سابة باأمر��ض معينة” ،مبينا �ن “هذه
�لنتائج جتعلنا �أكرث ثقة ب�ساأن �إمكانية ��ستهد�ف
�لدهون �ل ُبن ّية لفو�ئدها �لعالجية”.
وتعد �لدهون �لبنية �أو �لأن�سجة �لدهنية �ل ُبن ّية
�سائعة ب�سكل خا�ض يف �لثدييات يف فرتة �ل�سبات،

�إذ ت�ساعدها على تنظيم درجة �حلر�رة عندما
يكون �لطق�ض بارد� ،ومل يكت�سف �لعلماء ،حتى عام
� ،2009أن بع�ض �لب�سر �لبالغني لديهم دهون بنية
يف �أج�سامهم �أي�سا ،عادة حول �لرقبة و�لكتفني.
وكانت هناك �لكثري من �لدر��سات على �لفئر�ن،
و�لتي بحثت يف فائدة وجود تلك �لدهون �لبنية،
لكن �لبحث يف �لب�سر كان �أكرث �سبابية حتى وقت
قريب.
ويبدو �أن وجود �لدهون �لبنية يح�سن عمليات
�لأي�ض ( )Metabolismلل�سخ�ض ،بالتايل قد
ي�ساعده على �إنقا�ض �لوزن.
و�أ�سار كوهني �إىل �ن “�ل�سوؤ�ل �لطبيعي �لذي
يطرحه �جلميع هو :ماذ� ميكنني �أن �أفعل للح�سول

«اكتئاب وروائح وهمية» ..متعافون من
كورونا يعانون «فقدانا دائما» لحاسة الشم

على �ملزيد من �لدهون �لبنية؟“ ،و�أجاب “ل منلك
�إجابة �سريحة على ذلك حتى �لآن ،لكن �ملو�سوع
�سيكون م�ساحة مثرية للعلماء ل�ستك�ساف يف
�ل�سنو�ت �لقادمة”.
وبالنظر �إىل جمموعة بيانات كبرية من 52487
م�ساركا ،وجد فريق �لبحث دليال على وجود
دهون بنية يف �أقل من  10باملئة من �حلالت
(� 5070سخ�سا).
ويعتقد �لباحثون �أن هذ� قد يكون �أقل من �لو�قع
ب�سبب �لظروف �لتي كان �مل�ساركون فيها ،فقد
طُ لب منهم جتنب �لتعر�ض للربد وممار�سة
�لريا�سة وتناول �لكافيني قبل �لفح�ض ،وكلها
مرتبطة بن�ساط �لدهون �لبنية.
وتبني �أن نحو  4.6يف �ملئة من �مل�سابني بالدهون
�لبنية يعانون �أي�سا مر�ض �ل�سكري من �لنوع ،2
يف حني �أن هذ� �لرقم كان  9.5يف �ملئة يف جمموعة
“ل حتتوي على دهون بنية”.
و�سوهدت نتيجة مماثلة يف نتائج م�ستوى
�لكولي�سرتول �ل�سار ،وتبني �أن  18.9يف �ملئة من
�لأ�سخا�ض �لذين لديهم دهون بنية ،لديهم ن�سبة
�أقل من �لكولي�سرتول �ل�سار ،مقارنة بالأ�سخا�ض
�لذين ل حتوي �أج�سادهم هذ� �لنوع من �لدهون .
كما �سهد �رتفاع �سغط �لدم وف�سل �لقلب �لحتقاين
ومر�ض �ل�سريان �لتاجي �ختالفات �إيجابية
�سغرية يف �ملجموعات �لتي متلك �لدهون �ل ُبن ّية
مقابل تلك �خلالية منها.
�جلدير بالذكر �ن �لدهون �لبنية هي
�آلية طبيعية تعمل على ت�سخني �جل�سم
وتن�سيطه عندما يكون يف حميط بارد� ،إذ
تنتج �لدهون �لبنية �حلر�رة لت�ساعد يف
�حلفاظ على درجة حر�رة معتدلة يف �جل�سم

مع تف�سي فريو�ض كورونا يف �أو�ئل
�لعام �ملا�سي� ،تفق �لعلماء على �أن
فقد�ن حا�ستي �ل�سم و�لتذوق �أحد
�أعر��ض �لإ�سابة بكوفيد ،19-بل كانتا
�لعر�ض �لأول �أو �لوحيد يف بع�ض
�لأحيان.
ي�ستعيد معظم �ملر�سى حا�سة
�ل�سم و�لذوق يف غ�سون �أ�سابيع من
تعافيهم ..لكن �لبع�ض ي�ستمر يف فقد�ن
هذه �حلو��ض ،ول ي�ستطيع �لأطباء
حتديد متى �أو ما �إذ� كانت �ستعود.
ل يعرف �لعلماء �سوى �لقليل عن كيفية
ت�سبب �لفريو�ض يف ��ستمر�ر فقد�ن
�ل�سم �أو كيفية عالجه .لكن �حلالت
ترت�كم مع �نت�سار فريو�ض كورونا يف
جميع �أنحاء �لعامل ،ويخ�سى بع�ض
�خلرب�ء من �أن �لوباء قد يرتك �أعد� ًد�
كبرية من �لنا�ض يعانون فقد�نا د�ئما يف
حا�ستي �ل�سم و�لتذوق ،وفقا ل�سحيفة
نيويورك تاميز.
وقالت ،كاثرين هان�سن ،من مدينة
�سياتل �لأمريكية� ،إنه عندما �أ�سيبت
بالفريو�ض يف مار�ض �ملا�سي ،كان �أحد
�لأعر��ض �لأوىل �لتي ظهرت عليها هو
فقد�ن حا�سة �ل�سم ثم حا�سة �لتذوق،
ومنذ ذلك �حلني ل ت�ستطيع تذوق
�لطعام رغم تعافيها ،م�سرية �إىل �أنها
ل ت�ستطيع حتمل م�سغ �لطعام ،و�أنها
تعي�ض �لآن يف �لغالب على �حل�ساء.
�رتباطا وثيقًا بكل
ً
ترتبط �لر�ئحة
من �لذوق و�ل�سهية ،وغال ًبا ما ي�سلب

فقد�ن حا�سة �ل�سم �لنا�ض متعة �لأكل..
أي�سا
لكن �لغياب �ملفاجئ قد يكون له � ً
تاأثري عميق على �حلالة �ملز�جية
ونوعية �حلياة.
وقال �لدكتور� ،سانديب روبرت د�تا،
�لأ�ستاذ �مل�ساعد يف علم �لأع�ساب
يف كلية �لطب بجامعة هارفارد� :إن
�رتباطا
ً
�لذكريات و�لعو�طف مرتبطة
وثيقًا بالر�ئحة ،ويلعب نظام حا�سة
�ل�سم دو ًر� مه ًما و�إن كان غري معرتف
به �إىل حد كبري يف �لرفاهية �لعاطفية.
و�أ�ساف �لدكتور د�تا�“ :أنت تفكر يف
�لأمر كاإح�سا�ض جمايل �إ�سايف .ولكن
عندما ُيحرم �سخ�ض ما من حا�سة
�ل�سم ،فاإن ذلك يغري �لطريقة �لتي يدرك
بها �لبيئة ومكانه يف �لبيئة ..يرت�جع
�سعور �لنا�ض بالرفاهية ..ميكن �أن
مزعجا ومربكًا حقًا”.
يكون �لأمر
ً
مزعجة للغاية
وي�سف �لعديد من �مل�سابني �خل�سارة
باأنها مزعجة للغاية ،بل �إنها منهكة،
خا�سة لأنها غري مرئية لالآخرين.
وذكرت ،باميال د�لتون� ،لتي تدر�ض
�رتباط �لر�ئحة بالإدر�ك و�لعاطفة
يف مركز مونيل للحو��ض �لكيميائية يف
فيالدلفيا“ :حا�سة �ل�سم لي�ست �سيئًا
نوليه �لكثري من �لهتمام حتى تختفي..
ثم يالحظ �لنا�ض ذلك ،وهو �أمر حمزن
للغاية .ل �سيء مت�سابه متاما”.
در�ض �لعلماء �لربيطانيون جتارب
 9000مري�ض بفريو�ض كورونا

�ن�سمو� �إىل جمموعة على موقع
في�سبوك �لتي �أن�ساأتها �ملجموعة
�خلريية “ ”AbScenبني 24
مار�ض و � 30سبتمرب ..وقال �لعديد من
�لأع�ساء �إنهم مل يفقدو� متعة تناول
أي�سا يف �لتو��سل
�لطعام فح�سب ،بل � ً
�لجتماعي .لقد �أ�سعفت �خل�سارة
رو�بطهم مع �لآخرين ،مما �أثر على
�لعالقات �حلميمة وجعلهم ي�سعرون
بالعزلة ،وحتى �لنف�سال عن �لو�قع.
وكتب �أحد �مل�ساركني “�أ�سعر �أنني
أي�سا نوع
غريب عن نف�سي� .إنها � ً
من �ل�سعور بالوحدة يف �لعامل .كاأن
جزء مني مفقود ،حيث مل يعد باإمكاين
�سم وجتربة م�ساعر �حلياة �ليومية
�لأ�سا�سية “.
ويعد فقد�ن حا�سة �ل�سم �أحد �لعو�مل
�ملوؤدية للقلق و�لكتئاب ،لذ� فاإن
�لآثار �ملرتتبة على �نت�سار فقد�ن
حا�سة �ل�سم تزعج خرب�ء �ل�سحة
�لعقلية ب�سدة ..فقد وجد �لباحثون
�أن �سعف حا�سة �ل�سم غال ًبا ما ي�سبق
�لعجز �لجتماعي يف مر�ض �نف�سام
�ل�سخ�سية ،و�لن�سحاب �لجتماعي
حتى لدى �لأفر�د �لأ�سحاء.
و�لأ�سو�أ من ذلك �أن بع�ض �لناجني
من كوفيد  19-يعانون �لرو�ئح
�لوهمية �لكريهة و�ل�سارة يف كثري
من �لأحيان ،مثل رو�ئح حرق
�لبال�ستيك �أو �لأمونيا �أو �لرب�ز،
وهو ت�سويه ي�سمى “بارو�سميا”.

أطعمة يجب االبتعاد عنها قبل النوم
�كدت در��سة �مريكية جديدة وجوب �لبتعاد عن  11طعاما
قبل �لذهاب �ىل �لفر��ض لنها توؤثر �سلبا يف جودة �لنوم وتوؤدي
�ىل �قالق �لنوم و�ليقاظ ليال.
وتقول �لكاتبة “لورين كان” يف تقرير ن�سرته جملة “هيلث
د�يج�ست (� )Health Digestلأمريكية� :إن “كثري� من
�لأبحاث �لعلمية �أثبتت �أن بع�ض �لأطعمة توؤثر �سلبا على
جودة �لنوم”.
ونقل �لتقرير عن �لدكتور “رونالد كابالن” موؤلف كتاب
“�إ�سرت�تيجية �حلياة �لطويلة” �أن تناول �لطعام ليال ل يوؤدي
“فقط �إىل �إ�سافة �سعر�ت حر�رية غري �سرورية” ،ومن وجهة
نظره ،فاإن �لأكل قبل �لنوم يوؤثر �سلبا على جودة �لنوم،
لأن �جل�سم ل ي�ستطيع حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية بال�سرعة
�ملطلوبة.
ويف ما يلي  11غذ� ًء ين�سح بعدم تناولها قبل �لنوم:
� -1لقهوة :من �ملعروف �أن �سرب �لقهوة ليال ميكن �أن يف�سد

نومك ،ويلقى �للوم غالبا على �لكافيني باعتباره منبها للجهاز
�لع�سبي ،ومع ذلك ،يقول �لعديد من خرب�ء �لتغذية – مثل
�خت�سا�سية �لتغذية �سيدين لب� -إن �لأمر ل يتعلق فقط
“بالقلق” �لذي ت�سببه �لقهوة ،لأن �لكافيني يحفز “حركة
�لأمعاء” ،وله تاأثري مدر للبول؛ مما يعني �أنك قد ت�سطر
لال�ستيقاظ �أكرث من مرة ليال للذهاب �إىل �حلمام.
بالإ�سافة �إىل ذلك ،فاإن �لكافيني يريح �لع�سلة �لعا�سرة بني
�ملعدة و�ملريء ،وعندما يحدث ذلك قد تنتقل حمتويات �ملعدة
– مبا يف ذلك �لأحما�ض �له�سمية� -إىل �ملريء مما ي�سبب تهيجا
يعرف با�سم �رجتاع �ملريء.
� -2ل�ساي :يرتبط غالبا �سرب �ل�ساي بالر�حة و�لهدوء ،لكن
تناول �ل�ساي ميكن �أن يف�سد �لنوم؛ �إذ يحتوي على �لكافيني،
و�إن كان بن�سبة �أقل من �لقهوة ،ومع ذلك قد يوؤدي �إىل
�مل�ساكل نف�سها �لتي ت�سببها �لقهوة ،مبا يف ذلك �سعوبة �لنوم
و�ل�ستيقاظ عدة مر�ت للذهاب �إىل �حلمام و�رجتاع �ملريء.

� -3لكثري من �ملاء :وفقا للدكتورة �ساوندر� د�لتون �سميث
�ملتخ�س�سة يف �لطب �لباطني ،فاإن كل �مل�سروبات توؤثر على
جودة �لنوم عند تناولها يف وقت متاأخر ،وهذ� ي�سمل �ملاء
�أي�سا؛ �إذ قد يوؤدي �سرب كمية كبرية من �ملاء قبل �لنوم �إىل
��سطر�رك لال�ستيقاظ ليال من �أجل �لذهاب �إىل �حلمام.
� -4ل�سوكولتة :تناول �ل�سوكولتة قبل �لنوم ميكن �أن يبقيك
ّ
�ملن�سطات� ،أحدهما
م�ستيقظا ،لأنها حتتوي على نوعني من
�لكافيني.
�ملن�سط �لآخر هو �لثيوبرومني (،)Theobromine
�لذي يحفز م�ساعر �ل�سعادة �لتي من �ساأنها �أن توؤثر على
�لنوم ،وتختلف م�ستويات �لثيوبرومني باختالف منتجات
�ل�سوكولتة ،حيث حتتوي �لد�كنة منها على �أعلى �ملعدلت.
� -5لأغذية �حلم�سية :ميكن �أن يوؤدي تناول �لأطعمة
�حلم�سية مثل �لطماطم �أو �مل�سروبات �لريا�سية �أو �حلم�سيات
-مثل �لربتقال و�لليمون -قبل �لنوم �إىل بع�ض �مل�ساكل.

العمل لساعات طويلة على الحاسوب
يهددك بمتالزمة خطيرة
�أعلنت ر�بطة �أطباء �لأع�ساب �لأملانية �ن
�لعمل على �حلا�سوب لفرتة طويلة يرفع خطر
�لإ�سابة مبا يعرف بـ”carpal tunnel
� ”syndromeأو مبتالزمة �لنفق �لر�سغي.
و�أكدت �لر�بطة �أن �لنفق �لر�سغي عبارة عن نفق
يف نطاق �لر�سغ متر عربه �لأوتار و�لأع�ساب،
بح�سب ما ذكر موقع “� ”healthlineلطبي.
وبعد تعر�ض �أن�سجته للتورم ،تتعر�ض �لأع�ساب
لل�سغط ،ما يوؤدي بدوره �إىل �ل�سعور بالأمل �ملركز،
وي�سعر �مل�ساب بالأمل حينما ي�سيق ع�سب يف
�لر�سغ بفعل �لتحميل �خلاطىء �أو �لز�ئد.

ويف �لبد�ية تظهر �أعر��ض �ملتالزمة يف �سورة
وخز �أو تنميل يف �ليد مث ًال ،ل �سيما يف �لإبهام
و�ل�سبابة و�لو�سطى ،وغالباً ما تظهر �لآلم لي ًال.
ويف وقت لحق ميكن �أن ميتد �لأمل لي�سمل �ل�ساعد
و�سول �إىل �لكتف وموؤخرة �لعنق.
وكل ما كان �كت�ساف �لإ�سابة مبكر� كانت فر�ض
�ل�سفاء منه �أكرب ،وميكن عالج �ملتالزمة يف �لبد�ية
باجلبرية� ،لتي حتول دون تعر�ض �لر�سغ لالنثناء
وتهيج �لع�سب ،بينما تعمل حقن �لكورتيزون
على تخفيف �ملتاعب ب�سكل موؤقت فقط.
�أما �حلالت �ل�سديدة فتتطلب جر�حة ..علما �أن

�إهمال �لعالج قد يوؤدي �إىل ق�سور يف حركة �ليد �أو
�ل�سمور �لع�سلي.
ولتجنب �لإ�سابة بهذه �ملتالزمة يجب
��ستخد�م لوحة مفاتيح وفاأرة تتمتعان
بت�سميم مريح ،مع مر�عاة �أخذ فرتة
ر�حة ق�سرية من وقت �إىل �آخر لتعوي�ض
�حلركات �لرتيبة �أثناء �لعمل على
�حلا�سوب مثل نقر �لأزر�ر �أو �لفاأرة.
وميكن �أي�ساً �إجر�ء مترين �لإطالة خالل
فرتة �لر�حة ،بفرد �لذر�ع مع �إرخاء �ليد،
ثم جذبها نحو �جل�سم باليد �لأخرى.

ال يعرفها الكثيرون 5 ..أشياء يمكنك فعلها
على تطبيق واتسآب
يعد و�ت�ساآب من بني �أكرث تطبيقات �ملر��سلة �سيوعً ا يف �لعامل ،ويبحث �مل�ستخدمون
د�ئمًا عن ن�سائح جديدة لتح�سني جتربتهم ،وبينما يقدم و�ت�ساآب ما يكفي� ،إل
�أن هناك بع�ض �حليل غري �ملعروفة للجميع ،و�سو�ء �أكنت ت�ستخدم رقم هاتفك
�حلقيقي ل�ستخد�م و�ت�ساآب �أو معرفة ما �إذ� كان �لبع�ض ي�ستخدم رقم هاتف مزي ًفا
للتو��سل ،فاإليك �سبعة �أ�سياء قد ل تعرفها يف و�ت�ساآب ،بح�سب موقع � TOIلهندي
كما يلي:
– ميكنك �ل�ستماع �إىل ر�سائل و�ت�ساآب �ل�سوتية �سر� بدون �سماعات
يف �ملرة �لتالية �لتي تتلقى فيها مل ًفا �سوتيًا على و�ت�ساآب ،بد ًل من �لإم�ساك
ب�سماعات �لأذن ،ما عليك �سوى �أخذ هاتفك وو�سعه على �أي من �أذنيك بعد �ل�سغط
على زر �لت�سغيل ،كما لو كنت جتري مكاملة ،ففي �للحظة �لتي ترفع فيها �لهاتف
بعد �ل�سغط على زر �لت�سغيل يف ملف �سوت و�ت�ساآب وو�سع �جلهاز على �أذنيك،
�سيتم ت�سغيل ملف �ل�سوت عرب �سماعة �لأذن بهاتفك �لذكي ولي�ض مكرب�ت �ل�سوت.
وهذ� يعني �أنه ميكنك يف �لو�قع ��ستخد�م ملفات و�ت�ساآب �ل�سوتية كميزة
“� ”walkie-talkieملمتعة �لتي ميكنك من خاللها �لتو��سل با�ستخد�م مقاطع
�سوتية ق�سرية بد ًل من �لكتابة �أو �لت�سال بامل�ستلم.
– ميكنك ��ستخد�م و�ت�ساآب با�ستخد�م رقم هاتف �أر�سي للت�سجيل
ميكنك ت�سجيل رقم هاتف �أر�سي ل�ستخد�م و�ت�ساآب ،ولكن لي�ض تطبيق و�ت�ض
�آب �لعادي ،حيث �ستحتاج �إىل تنزيل تطبيق و�ت�ساآب  ،Businessوبعد تثبيت

و�ت�ساآب � ،Businessسيطلب �لتطبيق رقم هاتف للت�سجيل �مل�ستند �إىل ،OTP
حدد رمز دولتك متبوعً ا برقم �لهاتف �لأر�سي مع رمز  ،STDولكن �حذف �لرقم
� 0ملوجود يف �ملقدمة� ،إن وجد.
وبعد �إدخال �لرقم� ،سري�سل تطبيق و�ت�ساآب  Businessكلمة �ملرور ملرة
و�حدة ،ونظ ًر� لأنه رقم خط �أر�سي ،فلن تتلقى �أي ر�سالة ن�سية� ،نتظر حتى �نتهاء
�سالحية  ،OTPثم حدد “ ”Call meللتحقق من .OTP
– �قر�أ ر�سائل و�ت�ساآب “�س ًر�” بدون ت�سغيل عالمات �لو�سول �لزرقاء
مبجرد تلقي ر�سالة ،ما عليك �سوى �إلغاء قفل �جلهاز دون م�سح �لإ�سعار�ت بعيدً�،
حيث �ستتمكن من قر�ءة �لر�سالة كاملة دون فتح �لتطبيق وظهور �لعالمات �لزرقاء
للمر�سل.
– �عرف ما �إذ� قام �سخ�ض ما بحظرك على و�ت�ساآب
�ستظهر د�ئمًا �أي ر�سائل مر�سلة �إىل جهة �لت�سال �لتي حظرتك عالمة �ختيار
و�حدة ،مما يعني �أنه مت �إر�سال �لر�سالة من جانبك ،ولكن مل يتم حتديثها �أبدً� �إىل
عالمة �ختيار مزدوجة مما يعني �أنه مت ت�سليم �لر�سالة.
– �عرف ما �إذ� كان �سخ�ض �آخر يقر�أ ر�سائلك على و�ت�ساآب
با�ستخد�م و�ت�ساآب  ،Webقد يكون من �ملمكن متامًا �أن يتم ت�سجيل �لدخول �إىل
ح�ساب و�ت�ساآب �خلا�ض بك من �سطح مكتب دون علمك ،حتقق د�ئمًا من �لإعد�د�ت
للتحقق من عدم و�سول �أي جهاز غري معروف �إىل ح�ساب و�ت�ساآب �خلا�ض بك.

وتو�سح �لدكتورة ،د�لتون �سميث� :أن تناول �حلم�سيات قد
يجعلك تعاين �أعر��ض �لرجتاع �حلام�سي �ملريئي ،مبا يف ذلك
�ل�سعال �أو �لختناق� ،إن ��ستلقيت بعد تناولها بفرتة وجيزة.
� -6لدهون :ميكن لالأطعمة �لغنية بالدهون �أن ت�سبب غاز�ت
�لبطن و�لنتفاخ وع�سر �له�سم ،وفقا للدكتورة د�لتون �سميث.
كما يوؤدي تناول �لأطعمة �لتي حتتوي على ن�سبة عالية من
�لدهون �مل�سبعة و�ل�سكر �إىل نوم غري عميق و�ل�ستيقاظ
�ملتكرر ليال.
� -7لبيتز� :وفقا للدكتور رونالد كابالن ،فاإن �لبيتز� من �أ�سو�أ
�لأطعمة �لتي ميكنك تناولها قبل �لنوم ،و�أو�سح كابالن �أن
�لبيتز� غنية بالكربوهيدر�ت �لب�سيطة و�لدهون ،مما ي�سبب
��سطر�بات �لنوم.
� -8لكثري من �ملك�سر�ت� :ملك�سر�ت غنية بالدهون �لتي
ت�سبب �لغاز�ت و�لنتفاخ وع�سر �له�سم ،بالإ�سافة �إىل ذلك
فاإنها حتتوي على ن�سبة عالية من �لألياف �لتي قد ت�سبب

��سطر�بات �جلهاز �له�سمي ،وفقا لد�لتون �سميث.
� -9لأطعمة �لغنية بالألياف :توؤكد �سميث �أن تناول �أطعمة
غنية بالألياف يف وقت متاأخر ميكن �أن يوؤثر على جودة
�لنوم؛ ويعود ذلك �إىل حقيقة �أن �لألياف ت�سبب �لغاز�ت
و�لنتفاخ ،وت�سمل �لأطعمة �لغنية بالألياف �ملك�سر�ت وزبدة
�ملك�سر�ت و�لفو�كه (خا�سة �لفو�كه �ملجففة مثل �خلوخ
و�لزبيب و�مل�سم�ض �ملجفف) و�خل�سر�و�ت (خا�سة �لربوكلي
و�لقرنبيط و�مللفوف) و�حلبوب �لغنية بالألياف و�لفا�سوليا،
و�ل�سوفان.
� -10لأطعمة �حلارة :وفقا لخت�سا�سية �لتغذية �ألي�سيا
جالفني ،فاإن تناول �لأطعمة �حلارة ليال ميكن �أن يوؤدي �إىل
�لتاأثري �سلبا على جودة �لنوم.
� -11لوجبات �ل�سريعة :حتتوي �لوجبات �ل�سريعة على
�لكثري من �لدهون و�ل�سكر ،ومن ثم فاإنها تعيق �لنوم ،خا�سة
�إذ� مت تناولها مع م�سروب غازي يحتوي على �لكافيني.

حاالت تثبت أن سياراتنا تخزن معلومات
عنا أكثر مما نتوقع
عندما نفكر يف �خل�سو�سية ،ومن ميكنه �لو�سول
�إىل بيانات �ملوقع �خلا�سة بنا ،فاإننا غالبا ما نركز
على هو�تفنا ،ولي�ض على �جلهاز �لذي ياأخذنا يف
�لو�قع �إىل �أماكن خمتلفة ،مثل �سيار�تنا.
يتطرق تقرير حديث من موقع “�إن بي �سي نيوز”
( )NBC Newsللكاتبة �أوليفيا �سولون،
�إىل مقد�ر �لبيانات �لتي يتم جمعها بو��سطة
�سيار�تنا ،وكيف ميكن ��ستخد�مها من قبل �ل�سرطة
و�ملجرمني على حد �سو�ء.
�إذ ميكن ل�سيارتك -بح�سب حد�ثتها و�إمكاناتها-
�أن جتمع كل �أنو�ع �لبيانات دون علمك ،مثل بيانات
�ملوقع ووقت فتح �أبو�بها وحتى ت�سجيالت �سوتك.
ت�ستخدم مقالة �سبكة �إن بي �سي ق�سية جو�سو�
وي�سيل مثال ،وهو رجل متهم بالقتل لأن �ساحنة
�ل�سحية فيها ت�سجيل ل�سوته وقت �لقتل.
ويبحث �لتقرير �أي�سا يف �سركة ت�سمى “بريل
كورب” (� ،)Berla Corpأن�ساأت ن�ساطا
جتاريا من خالل ��ستخر�ج تلك �لبيانات نيابة عن
�ل�سرطة.
ومن �ل�سعب �سمان �أي نوع من حماية �لبيانات
ب�سكل عام ،وذلك بب�ساطة لأن �ل�سيار�ت جتمع
�لكثري من �لبيانات �حل�سا�سة ،ويتميز برنامج
بريل بالقدرة على قر�ءة �ملع ّرفات �لفريدة لأجهزة
�لبلوتوث ( )Bluetoothو�لو�ي فاي (Wi-
� )Fiلتي �ت�سلت بنظام �ملعلومات و�لرتفيه يف
�ل�سيارة ،بالإ�سافة �إىل �سجالت �ملكاملات وجهات
�لت�سال و�لر�سائل �لن�سية.
لكن بيانات �ملعلومات و�لرتفيه لي�ست كل ما ميكنها
قر�ءته� ،إذ ميكنها �أي�سا �إلقاء نظرة على �ل�سجالت
�لتي يحتفظ بها �حلا�سوب �لد�خلي لل�سيارة،
و�لك�سف عن وقت فتح �أبو�ب معينة مثال ،ف�سال
عن توفري �سجل موقع من نظام حتديد �ملو�قع

�لعاملي �ملدمج.
ولي�ست �ل�سرطة فقط هي من يقدر على �لو�سول
�إىل هذه �ملعلومات ،فقد ذكر تقرير “�إن بي �سي” �أن
رجال �أ�سرت�ليا ��ستخدم تطبيقا للو�سول �إىل بيانات
مبا�سرة من �سيارة لند روفر ل�سديقته �ل�سابقة.
ومل يكن �لرجل قادر� على �لو�سول �إىل �ملعلومات
�ملبا�سرة عن �ل�سيارة فح�سب ،بل كان �أي�سا قادر�
على �لتحكم فيها وت�سغيلها و�إيقاف ت�سغيلها عن
ُبعد ،وفتح �لنو�فذ.
تقول �لكاتبة� ،أوليفيا �سولون :لقد ر�أيت بنف�سي
كيف ل يفكر �لنا�ض يف كل �ملعلومات �لتي حتتفظ
بها �سيار�تهم ..لقد ��سرتيت موؤخر� �سيارة

م�ستعملة ،و�ت�سح �أن �لوكيل مل مي�سح �أيا من
معلومات �ملالك �ل�سابق.
وت�سيف :كان باإمكاين روؤية رقم هاتفه وعنو�ن
منزله ب�سهولة �إذ� �أردت ،وكان باإمكاين �أن �أرى
تعريفه لأ�سماء هو�تفه يف �ل�سيارة.
وتتابع �لكاتبة� :أن جوهر �مل�سكلة تكمن يف �أننا
ن�سارك بياناتنا �خلا�سة مع �ملزيد من �لأجهزة،
لكن �لأنظمة �لتي نعتمد عليها للحفاظ على
�أمان هذه �لبيانات تزد�د تعقيد�� ..إذ� كنا نريد
حقا �لتعامل مع هذه �مل�سكلة ،فقد يتعني علينا
�إلقاء نظرة فاح�سة على �سيار�تنا ،و�لبدء
بالتفكري يف مقد�ر �لبيانات �لتي حتتاجها حقا.
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حكايات وأسرار عن معاني أسماء المدن العراقية
نقدم لقرائنا ،وجلمهور الباحثني وطالب العلم
واملعرفة ،هذه القائمة الق�سرية واملخت�سرة عن
معاين ا�سماء املدن العراقية مبا فيها العا�سمة
بغداد ،مع ف�سحنا املجال الأي تعقيب ي�سلنا
بخ�سو�ش هذا املو�سوع احليوي لين�سر يف هذه
ال�سفحة عرب اأعدادنا املقبلة.
 .1بغداد :كلمة فار�سية تعني "ب�ستان العطايا"
وبال�سومرية تعني "قلعة ال�سقر".
.2النجف :االأر�ش املرتفعة التي ال يعلوها املاء .
 .3كربالء :بابلية تعني "قرب االله" او "قربان
االإله" ،وبالعربية "االأر�ش الرخوة".
 .4االنبار :كلمة عربية تعني خمزن االأ�سلحة
واحلبوب ،والرمادي تن�سب اإىل "لون االأر�ش" او
ف�سيلة من الذئاب  ،بناها الوايل العثماين "مدحت
با�سا".
.5وا�سط� :سميت بهذا اال�سم ملوقعها املتو�سط بني
"الب�سرة والكوفة وخرا�سان" بناها وايل العراق
االموي احلجاج بن يو�سف الثقفي ،ومركزها
"الكوت" تعني البناء او القلعة اىل جانب املاء او
اأر�ش اأحاط بها املاء .

.6بابل :تعني "بوابة االله" او مدينة "ال�سوف" ،
"واحللة" مركزها �سميت بذلك حل�سن منظرها فهي
كاحللة ،اأي "احللية".
.7القاد�سية :وهي مركز ناحية تابع ملحافظة
النجف تن�سب لوجود موقع معركة القاد�سية
ال�سهرية ،والديوانية" وتعني دار ال�سيافة واول
من بناها و�سكنها ال�سيخ حمد اآل حمود �سيخ قبيلة
اخلزعل يف الفرات االو�سط يف القرن الثامن ع�سر
امليالدي.
 .8ذي قار :املكان الذي جرت فيه معركة "ذي قار"
 ،وين�سب لوجود عيون مياه عذبة" ،والنا�سرية"
مركزها ترجع اىل بانيها "ال�سيخ نا�سر االأ�سقر
ال�سعدون �سنة 1870م .
 .9مي�سان :تن�سب اإىل مملكة قدمية لل�سلوقني
حتمل اال�سم نف�سه ،وتعني باالرامية املاء اال�سن
او مياه امل�ستنقعات ،و"العمارة" مركزها تن�سب
اىل تعمريها من قبل ال�سيخ "عبد القادر" �سيخ بني
"الم"  ،او ال�سيخ "عمارة البغدادي".
 .10ال�سماوة :مركز حمافظة املثنى ،تعني
االر�ش امل�ستوية التي ال حجر بها وال علو او

ارتفاع ،و"املثنى" املحافظة تن�سب للقائد العربي
"املثنى بن حارثة ال�سيباين".

عقيل مهدي ..المسرحي
األكاديمي

أسماء عراقية المعة
صاحب قصيدة «البلبل الفتان»

إعداد /رفعت مرهون الصفار

باقر حممد حممود �سماكة الربيعي ،من مواليد
مدينة احللة عام � ..1924ساعر واأ�ستاذ جامعي،
ح�سل على الدكتوراه يف االأدب االأندل�سي من
اجلامعات االإ�سبانية ..د ّر�ش يف جامعة بغداد ،وعدد
من اجلامعات العرب ّية.
نظم ال�سعر منذ بداية �سبابه واأ�سدر ثالثة دواوين
�سعرية( :ن�سمات الفيحاء) و(هل تذكرين)

و(اأ�سرار).
اهتم باأدب االأطفال ومتيز فيه ،ويعد من اأحد اأهم
كتاب اأدب الطفل العراقي ..هو �ساحب الن�سيد
الطفويل ال�سهري (البلبل الفتان ،يطري يف الب�ستان)..
له ديوان (البلبل) لالأطفال.تويف يف بغداد عام ،1994
وهو من مدينة احللة ..وبهذا ن�ستذكر ال�سعراء لكي
ال نن�ساهم ،واأي�سا تذكرة لالجيال بهم.

 .11الب�سرة :بالعربية تعني "احلجارة البي�ساء"،
وبالكلدانية تعني "بوابة ال�سحراء".
 .12دياىل� :سومرية وتعني "ديال�ش" وتعني
"النهر" ،ومركزها "بعقوبة" ارامية تعني ا�سرتاحة
القوافل او بيت احلار�ش او بيت العقوبة .
� .13سالح الدين :تن�سب اإىل "�سالح الدين
االأيوبي"  ،و"تكريت" مركزها اكدية تعني القلعة
احل�سينة وبالفار�سية تعني املراأة ذات الثدي
الواحد .
 .14كركوك :من اللغة ال�سريانية تعني "القلعة"،
وبال�سومرية تعني "النار امللتهبة ".
 .15املو�سل :مركز حمافظة نينوى تعني االأر�ش
املو�سلة بني "العراق وال�سام"  ،و"نينوى" مركزها
ا�سورية تعني "الهة ال�سمك" او "احلوت نيناوا".
 .16اربيل :كلمة ا�سورية تعني "االلهة االربع" ،
و"هولري" تعني "معبد ال�سم�ش".
 .17ال�سليمانية :تن�سب اإىل "�سليمان با�سا" والد
"ابراهيم با�سا بابان" موؤ�س�ش املدينة .
 .18دهوك :تعني بالكردية "مكيالني" او "�ساعني"
او "بي�ستني" ،كناية عن اجلبلني اللذين تقع بينهما

اأ.د .عقيل مهدي يو�سف ..تولد :الكوت  /وا�سط ..1951
التح�سيل العلمي :دكتوراه فل�سفة اآداب وفنون ..در�ش
البكالوريو�ش يف جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة –
ق�سم الفنون امل�سرحية ( .)1973-1972اأما املاج�ستري
والدكتوراه فمن جامعة فيت�ش – بلغاريا (.)1983-1982
ا�ستاذ جامعي  /عميد كلية الفنون �سابقاً (-2005
 ..)2012موؤلف وخمرج م�سرحي ورئي�ش رابطة النقد يف
العراق ..ع�سو املجل�ش املركزي يف اإحتاد االأدباء والكتاب
يف العراق.
له العديد من املوؤلفات تربو على  80كتابا يف حقول
(االإخراج والتمثيل وعلم اجلمال والنقد امل�سرحي) ،اأخرج
واأ ّلف عددا من امل�سرحيات تربو على  30ن�سا م�سرحيا..
اأ�سرف وناق�ش العديد من اأطاريح ور�سائل الدكتوراه
واملاج�ستري يف جامعات العراق.
متقاعد وحما�سر يف كلية الفنون اجلميلة  -الدرا�سات
العليا  /بغداد.
ُك ّرم يف مهرجان القاهرة العربي للم�سرح التجريبي ،و ُك ّرم
من قبل وزارة الثقافة التون�سية.

وله كتب �سكر من قبل وزير التعليم العايل
والبحث العلمي يف العراق ورئا�سة اجلامعة
 /بغداد . .حاز على جائزة االإبداع يف الن�ش
امل�سرحي املوؤلف للعام  2019من وزارة الثقافة
العراقية �..ساهم يف موؤمترات علمية يف جامعات
وكليات عراقية متنوعة.وله اي�سا كتب �سكر من
هياأة النزاهة وجلنة الثقافة يف الربملان العراقي .

أول الغيث

العـلم المناسب ..في
السارية المناسبة

عادل العرداوي
خطوة اختيار ال�ساعر الكبري واال�ستاذ االكادميي،
الدكتور حممد ح�سني اآل يا�سني ،رئي�سا للمجمع العلمي
العراقي اكرث من موفقة ،وجديرة بالتثمني واال�سادة.
فموؤ�س�سة علمية وبحثية ر�سينة مثل املجمع العلمي
العراقي جديرة باأن يقود �سفينتها (قبطان) متمكن
وحاذق وملاح ،واالهم من هذا وذاك ان يكون ذلك
القبطان ابن البيئة الثقافية واالكادميية والعارف
ومن
ببواطنها وظواهرها ،والعارف بها متام املعرفةَ ،
لتلك ال�سفينة غري قبطانها القدير حممد ح�سني اآل يا�سني.
اأقول هذا بعد ان انكم�ش دور ون�ساطات وفعاليات
هذه املوؤ�س�سة يف ال�سنوات االخرية ،مع اال�سف ،ال بل
ون�سينا ان هناك موؤ�س�سة علمية وثقافية مرموقة ما
زالت حية يف امل�سهد االكادميي والثقايف با�سم املجمع
العلمي العراقي!
وبت�سلم الدكتور اآل يا�سني ،فاإن االآمال املخباأة انتع�ست
وتفتحت من جديد الإعادة زخم احلياة اىل هذا املرفق
احليوي ،و�ساحب التاريخ الطويل والزاخر بالعطاء.
خا�سة اإذا ما عرفنا ان الدكتور اآل يا�سني هو �سليل ا�سرة
ال عن
كاظمية ،عراقية ،علمية عريقة ال غبار عليها ،ف�س ً
كون الدكتور اآل يا�سني من كبار �سعراء العربية يف الوقت
احلا�سر ،واحلار�ش االمني للغتنا العربية الر�سينة
واجلميلة .ناهيك عن كونه واحدا من اف�سل االكادمييني
يف جمال تدري�ش العربية يف الو�سط اجلامعي العراقي،
اإذ ق�سى جل حياته م�سلياً يف حمرابها املقد�ش .لذلك
فاإن اختيار هذا العلم العلمي البارز ،جاء يف
وقته ومكانه ،فهو علم فوق �سارية بارزة.

أبرز المقاهي التراثية في رصافة بغداد

املحامي طارق حرب

فيلك�ش جونز القائد االنكليزي قدم اىل بغداد �سنة  1846م
كقائد لل�سفن االنكليزية وم�سوؤول عن املقيمية الربيطانية
يف بغداد ،توىل خالل مدة ت�سع �سنوات تنظيم تقرير عن
كل �سيء عن بغداد خالل العهد العثماين ،وبعد ان اكمله
غادر بغداد �سنة  ، 1855وذكر يف تقريره معلومات
مفيدة وطريفة عن مقاهي بغداد ،وهو يتفق مع كتب
اخرى كتبت عن بغداد يف تلك الفرتة ،وما يخ�سنا هو
مقاهي اجلزء ال�سرقي من بغداد ،اي مقاهي حمالت
الر�سافة التي كانت اكرث من �ستني حملة هي حمالت
(ابو �سبل واملفرج وحمام املالح وجديد ح�سن با�سا
واالكمكخانه واملربعه و�سبابيغ االل والدهانة والعوينه
وبنات احل�سن وجميلة وال�سنك ورا�ش ال�ساقيه وباب
ال�سيخ والد�ستي (الفرا�سه) والهيتاويني و�سراج الدين
والطاطران وقا�سي احلاجات واملهدية وعبا�ش افندي
والدنكچيه وكنج عثمان ودكان �سناوه وكوك نظر والقره
غول والطوبچية واملرادية وقمر الدين (ديالن ايلي)
والبالجنيه وامليدان وباب املعظم و�سوق ال�سفافري
وقنرب علي (جامع خ�سر بيك) والعاقولية وباب االغا
والف�سل وح�سني با�سا واحليدر خانه والتوراة وات

اغاچي و�سيد �سلطان علي ورا�ش القرية ،واآخر حمالت
ر�سافة بغداد هي حملة �سوق الغزل ،ففي جميع هذه
املحالت مقاه ،باال�سافة اىل اجلوامع ك�سمة مميزة لها،
واحياناً قد يكون هناك اكرث من مقهى يف املحلة البغدادية
الواحدة ،وطبقاً لتحديد حمالت الر�سافة يتبني لنا �سغر
م�ساحة بغداد م�ساح ًة و�سكاناً ،حيث يقدر عدد �سكان
بغداد اآنذاك مبا ال يزيد على الع�سرين األفاً من العوائل،
حيث يق�سم �سكان بغداد على اربعة االف عائلة من ا�سول
تركية ،ف�سال عن الفني وخم�سمائة عائلة من ا�سل فار�سي،
وبقدرهم من العوائل اليهودية ،والف عائلة م�سيحية
ومثلها كردية ،والعرب بحدود الف عائلة ،وهنالك اعداد
قليلة للبدو والغرباء واملقيمني ب�سفة موؤقتة على الرغم
من ان بغداد حتتل مركز ًا جغرافياً و�سيا�سياً مهماً حيث
ال توجد يف تلك الفرتة مدينة ت�ستحق ان ت�سمى مدينة
با�ستثناء بغداد ،واإذا رجعنا اىل مقاهي حمالت بغداد
يف الر�سافة جند ان حملة البو�سيل فيها مقهى يف عقد
ابو �سيفني وقبل ان تتحول ابو �سيفني اىل حملة ،وهنالك
يف حملة البو�سبل مقهى اخرى هي مقهى (الكورچيه)
لوجود بقايا من�سات ت�سمى بغداديا (الكوره) ل�سناعة
الطابوق وبع�ش احلاجات املنزلية ،ويف حملة البومفرج
هنالك  3مقاه هي مقهى ابو غزال ومقهى مبارك ومقهى
البومفرج ،ويف حملة حمام املالح هنالك مقهى املالح ويف

حملة جديد ح�سن با�سا التي كانت تعرف با�سم (الدنچيه)
وت�سمى اي�ساً حملة دالل وحملة �ساه قويل وكان ا�سمها
وقتها حملة دالل ،توجد قهوة خرطوم الفيل ويف حملة
قريبه من املحلة ال�سابقة وتتداخل معها هي حملة �ساه
قويل والتي بالتحديد هي �سمال �سارع املتنبي وغرب
حملة احليدرخانه ،ومل جند ذكرا الأي مقهى فيها ،ويف
حملة املربعة هنالك مقهى املربعة ومقهى حبوب ويف
حملة �سبابيغ االل هنالك مقهى �سبابيغ االل ومقهى
ال�سندوقچي ويف حملة الدهانه هنالك مقهى ح�سني كردي
ومقهى الدهانه ،ويف حملة العوينة ازداد عدد املقاهي اىل
 3هي مقاهي �سليم وباب اجلامع وري�ش العوينه ،وال
توجد مقهى يف حملة بنات احل�سن ويف حملة جميلة التي
كانت جتاور جامع اخلالين هنالك مقهى ابو علي ويف حملة
ال�سنك (الذباب) مقهى واحد هو مقهى الباب ال�سرقي ،ويف
حملة را�ش ال�ساقية هنالك مقهى الت�سابيل ومقهى �سكر
قبل ان تتحول تلك املنطقة اىل حملة ومقهى الفناهره،
ويف حملة باب ال�سيخ هنالك مقهى �سلمان ومقهى ام
النخلة ومقهى ف�سوة عرب عندما كانت تعد ف�سوة
عرب جزءا من حملة باب ال�سيخ ،ويف حملة الفرا�سة او
الد�ستي هنالك مقهى الربازه ويف حملة الهيتاويني مقهى
الهيتاويني ومقهى التخته بند ،وخلت حملة �سراج الدين
من اي مقهى ،ويف حملة الطاطران مقهى الوتار ومقهى

قرط ويف حملة قا�سي احلاجات وهي قريبة من �سوق
الغزل فيها  4مقاهٍ هي مقهى قا�سي احلاجات ومقهى خان
عدين ومقهى خان الدعن ومقهى خان(امليوه) ن�سبة اىل
هذا النوع من الفاكهة ،ويف حملة عبا�ش افندي ،وهو من
اهل بغداد كان معا�سرا للوايل العثماين داود با�سا ،هنالك
 6مقاه ،والول مره جند هذا العدد الكبري من املقاهي،
فهنالك مقهى عبا�ش افندي ومقهى �سيخ حممود ومقهى
ابن (ب�ش ب�ش) ومقهى �سامل ومقهى خ�سري ومقهى ابو
علي  ،ويف حملة �سوق الغزل مقهى االغا ،وال يوجد
مقهى يف حملة را�ش القرية ،وهنالك  4مقاه يف حملة �سيد
�سلطان علي هي مقهى امل�سجد ومقهى (بقچه يل) ومقهى
القاطرخانه ومقهى ذباب ،وخلت حملة ات اغاچي من
املقاهي وامتالت بالكنائ�ش وال توجد مقهى يف حملة
التوراة ،ويف حملة قنرب علي قهوة ا�سماعيل كهيه ،ويف
حملة احليدر خانه  4مقاه هي البزارة وح�سن وكمبتلي
وامي�ش ،وال توجد مقهى يف حملة ح�سن با�سا ،ويف حملة
الف�سل مقهى تخت بند مال ومقهى احمد افندي ومقهى
الوقف ومقهى التبانه ،ويف حملة باب االغا مقهى �سغري
ومقهى بروازي ،ويف حملة العاقوليه مقهى كببچيه ويف
حملة جامع خ�سر بيك املقهى اجلديدة ومقهى املحكمه
ومقهى خان التمر ومقهى كافل ح�سني ومقهى الكمرك،
ويف حملة ال�سفافري مقهى ال�سكه خانه ومقهى القزازين

ومقهى ال�سفافري ،ويف حملة باب املعظم مقاهي
ق�ساب با�سي و�سعدي والوقف ،ويف حملة امليدان
مقاهي امل�سلى وال�سقايف والوقف واخلان ،ويف
حملة البالجنيه مقاهي البالجنيه والتخته بند ،ويف
حملة ديالن ايلي او قمر الدين مقهى ايالن ديلي وال

يوجد مقهى يف حملة املرادية ،ويف حملة الطوبچيه
مقهى دودي وال يوجد مقهى يف حملة القراغول ،ويف
حملة كوك نزر مقهى تخته رواجني ويف حملة دكان
�سناوه مقهى املختار ،ويف حملة كنج عثمان مقهى
كنج عثمان ،ويف مقهى الدنكچيه مقهى الدنكچيه.

من عجائب المخلوقات
تعرف على (طائر السلوى) المذكور في القرآن الكريم
ذكر طائر ال�سمان (ال�سلوى) يف ثالث اآيات يف القراآن
الكرمي هي� :سورة البقرة االآية ، )57( :و�سورة
االأعراف االآية ،)160( :و�سورة طه اآية.)80( :
ال�سمان (ال�سلوى) يف �سورة البقرة االآية)57( :
ال�سل َْوى ُكلُوا
َ
[وظَ َّل ْلنَا َع َل ْي ُك ُم الغَ َم َ
ام َواأَ ْن َز ْلنَا َع َل ْي ُك ُم امل ََّن َو َّ
َ
مِ ن َط ِّي َب ِ
َاك ْم َو َما ظَ َل ُمونَا َو َلكِ ن َكانُوا اأ ْنف َُ�س ُه ْم
ات َما َر َز ْقن ُ
ون].
َيظْ ِل ُم َ
َاه ُم ا ْث َنت َْي
و�سورة االأعراف االآية)160( :
[وقَطَّ ْعن ُ
َ
ا�ست َْ�سقَا ُه
َع ْ�س َرةَ اأَ ْ�س َباطاً ُاأ َمماً َواأَ ْو َح ْينَا اإِ َىل ُم َ
و�سى اإِذِ ْ
�ساكَ احلَ َج َر فَا ْن َب َج َ�س ْت مِ ْن ُه ا ْث َنتَا
َق ْو ُم ُه اأَنِ ْ
ا�سرِ ب ِّب َع َ
ُ
َا�ش َّم ْ�س َر َب ُه ْم َوظَ َّل ْلنَا َع َل ْيهِ ُم
َع ْ�س َرةَ َع ْيناً َق ْد َع ِل َم ُكلُّ اأن ٍ
ال�سل َْوى ُكلُوا مِ ن َط ِّي َب ِ
ات َما
الغَ َم َ
ام َواأَن َز ْلنَا َع َل ْيهِ ُم امل ََّن َو َّ
ون].
َر َز ْقن ُ
َاك ْم َو َما ظَ َل ُمونَا َو َلكِ ن َكانُوا اأَنف َُ�س ُه ْم َيظْ ِل ُم َ
َاكم
و�سورة طه اآيةَ [ )80( :يا َبنِي اإِ ْ�س َرا ِئيلَ َق ْد َاأجنَ ْين ُ
مي َن َو َن َّز ْلنَا َع َل ْي ُك ُم
اع ْدن ُ
ِّم ْن َع ُد ِّو ُك ْم َو َو َ
ِب الطُّ ورِ االأَ ْ َ
َاك ْم َجان َ
ال�سل َْوى ،كلوا من طيبات مارزقناكم والتطغوا فيه
امل ََّن َو َّ

فيحل عليكم غ�سبي ومن يحلل عليه غ�سبي فقد هوى].
ووجه االإعجاز هو اإنزاله �سبحانه وتعاىل طائر ال�سمان
اأو ال�سلوى على بني اإ�سرائيل ومل ينزل عليهم طائرا
غريه ملا فيه من القيمة الغذائية وو�سفه �سبحانه وتعاىل
اأنه من الطيبات يف االآيات الثالث ال�سابقة ،وهذا ما اأثبته
العلم احلديث.
وطائر ال�سلوى هو طائر ال�سمان كما اأجمع املف�سرون،
وطائر ال�سمان اأكرب من الع�سفور واأ�سغر من احلمام
قليال ،وهو طائر خريفي .
وورد يف ل�سان العرب البن منظور  :ال�سماين :جن�ش من
الطري اأكرب من الع�سفور ويكون ال�سماين واحدا .
قال ابن البيطار  :ال�سلوى وهي ال�سماين وقتيل الرعد..
وقال القزويني يف عجائب املخلوقات  :ال�سماين طائر
�سغري وهو ال�سلوى الذي كان ينزل على بني اإ�سرائيل..
وقال الدمريي :ال�سماين :ا�سم لطائر يلبد باالأر�ش وال
يكاد يطري اإال اأن يطار ،وال�سماين طائر معروف ،وي�سمى

قتيل الرعد من اجل انه اإذا �سمع �سوت الرعد مات .
وهو طائر معروف جميل و�سمني يوؤكل حلمه الأنه من
ا�سهى واألذ اأنواع اللحوم ،له م�سية خا�سة م�سي احلياء،
وبا�ستطاعته الطريان مل�سافة طويلة ..وذكر يف القراآن
الكرمي با�سم ال�سلوى يف عدة اآيات كرميات.
وهو الذى اختاره اهلل طعاماً لليهود ولكنهم ف�سلوا عليه
اأنواع الطعام االأخرى ،وق�سته معروفة مع بني اإ�سرائيل
..تبداأ حكايته عندما خرج بنو اإ�سرائيل من م�سر طلبوا
من نبيهم مو�سى حلماً ،فاأنزله اهلل �سبحانه وتعاىل لهم
(املن) الأنه اأبي�ش من اللنب واأحلى من الع�سل ،ثم
اأر�سلنه لهم �سبحانه وتعاىل ..كان ينزل عند م�ساكنهم،
فكان الرجل يذبح منه ما يكفي يومه دون عناء اأو تع
 ..فجحد بنو اإ�سرائيل بهذه النعمة وطلبوا من مو�سى
(عليه ال�سالم) اأنواعاً اخرى من الطعام ..فاأخربهم
مو�سى باأن ينزلوا اأي بلد ف�سيجدوا ذلك كثري ًا ثم منعه
اهلل عنهم (املن وال�سلوى) وكتب عليهم غ�سبه و�سخطه.

هكذا اأمر واأباح واأر�س َد العزيز الكرمي لبني اإ�سرائيل يف
(كلُوا مِ ْن َط ِّي َب ِ
َاك ْم ) البقرة..271
قوله تعاىلُ :
ات َما َر َز ْقن ُ
واأمرهم باالأكل وبالعبادة كما قال تعاىلُ ( :كلُوا مِ ْن رِ ْز ِق
ا�س ُك ُروا َل ُه ) �سباأ.15 :
َر ِ ّب ُك ْم َو ْ
ولكنهم خالفوا وكفروا فظلموا اأنف�سهم ،بعد ما �ساهدوه
من االآيات البينات واملعجزات القاطعات وخوارق
العادات ،ومن هنا يتبني ف�سيلة اأ�سحاب �سيدنا حممد
(�ش) على �سائر اأ�سحاب االأنبياء يف �سربهم وثباتهم،
وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه يف اأ�سفارهِ وغزواتهِ منها .
ففي عام تبوك يف ذلك احلرال�سديد واجلهد مل ي�ساألوا
ال على
خرق عادة وال اإيجاد اأمر مع اأن ذلك كان �سه ً
النبي (�ش) ،ولكن ملا اأجهدهم اجلوع �ساألوه يف تكثري
طعامهم فجمعوا ما معهم ،فجاء قدر مربك ال�ساة فدعا
اهلل فيه واأمرهم فملئوا كل وعاء معهم ،وكذا ملا احتاجوا
اإىل املاء �ساأل النبي اهلل تعاىل ،فجاءتهم �سحابة فاأمطرتهم
ف�سربوا و�سقوا االإبل وملئوا اأ�سقيتهم ثم نظروا فاإذا هي

مل جتاوز الع�سكر فهذا هو االأكمل يف اتباع ال�سيء مع قدر
اهلل مع متابعة الر�سول .
ومن مميزات حلم (ال�سمان) انه ميتاز حلم ال�سمان
بالنعومة ،وبال�سفة املرمرية ،حيث اأن ن�سيج الع�سالت
يعد من النوع الناعم ،وال توجد األياف يف ن�سيج حلمه
مما يجعله �سهل امل�سغ واال�ست�ساغة.
اأما بي�سه فهو ي�ستخدم يف كل اأنواع املاأكوالت التي
تعتمد يف ت�سنيعها على البي�ش ،فهو يعطي االأكل املذاق
احلقيقي للبي�ش البلدي ..ويعد من اأف�سل اأنواع بي�ش
الطيور ،حيث تزيد ن�سبة ال�سفار اإىل البيا�ش عنها يف
باقي الطيور كالدجاج والرومي والبط واالإوز ،باالإ�سافة
اإىل اأنه غني بالعنا�سر املعدنية والفيتامينات..
تلك ال�سفات واأوجه االإعجازجعلت اإنزاله �سبحانه
وتعاىل طائر ال�سمان اأو ال�سلوى على بني اإ�سرائيل،
ومل ينزل عليهم طائرا غريه ملا فيه من القيمة الغذائية
وو�سفه اأنه من الطيبات ،وهذا ما اأثبته العلم احلديث.

بانوراما
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هل الطيور تنام أثناء رحالتها الطويلة؟
�لطيور �ملهاجرة تطري دون توقف لعدة �أيام
يف وقت و�حد ،وتق�ضي �أحياناً �لكثري من
�لوقت عرب �ملحيطات ولي�س لديها �أية فر�ضة
للهبوط و�لر�حة .هذ� ما دفع بع�س �لنا�س
لل�ضوؤ�ل �لآتي :هل هذه �لطيور جتد و�ضيلة
للنوم �أثناء رحالتها �أو �أنها تبقى م�ضتيقظة
طو�ل �لوقت؟ وجد �لعلماء موؤخر ً� باأن
�لطيور لديها نظام دقيق يف كيفية �حل�ضول
على قيلولة يف منت�ضف �لتحليق يف �لهو�ء.
قام �لباحثون بدر��ضة حتليل ن�ضاط �لدماغ
لت�ضعة طيور فرقاطة من جزر غالباغو�س
(وهي جمموعة من �لطيور تق�ضي �أ�ضابيع
�أو حتى �أ�ضهر وهي حتلق فوق �ملحيط
دون توقف) ،وذلك من خالل و�ضع �أجهزة
��ضت�ضعار م�ضممة للك�ضف عن ن�ضاط �لدماغ،
ال عن �لت�ضارع لقيا�س حركات ر�أ�س
ف�ض ً

�لطائر ،ثم مت تتبع �لطيور ملدة � 10أيام.
مثل �لدلفني ،ميكن للطيور �لنوم مع فتح
عني و�حدة ون�ضف �لدماغ يكون م�ضتيقظاً،

لحم دجاج ‘مزروع’ في
المختبر يباع ألول مرة
في العالم!

قا لت
�ل�ضركة �لأمريكية �لنا�ضئة (� )Eat Justإنه متت �ملو�فقة على بيع حلومها كعن�ضر يف قطع
�لدجاج ،وهذه �لأخبار متثل “طفرة يف �ضناعة �لأغذية �لعاملية” ،حيث حتاول �ل�ضركات
ب�ضكل متز�يد �إيجاد طرق �أقل �ضرر� بالبيئة لإنتاج �للحوم.
وقال جو�س تيرتيك� ،ملوؤ�ض�س �مل�ضارك و�لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة �“ :Eat Justأنا متاأكد
من �أن مو�فقتنا �لتنظيمية على �للحوم �ملزروعة يف �ملخترب �ضتكون �لأوىل من بني �لعديد من
�ملو�فقات يف �ضنغافورة ويف دول حول �لعامل”.
ويعد ��ضتهالك �للحوم �لعادية تهديد� بيئيا لأن �ملا�ضية تنتج غاز �مليثان ،وهو �أحد غاز�ت
�لدفيئة �لقوية ،يف حني �أن قطع �لأ�ضجار لإف�ضاح �ملجال للحيو�نات يق�ضي على �حلو�جز
�لطبيعية �ضد تغري �ملناخ.
ويتز�يد �لطلب على بد�ئل �للحوم �مل�ضتد�مة ب�ضبب �ل�ضغط �ملتز�يد من �مل�ضتهلكني ب�ضاأن
�لبيئة ورفاهية �حليو�ن ،لكن �ملنتجات �لأخرى يف �ل�ضوق تعتمد على �لنباتات.
وكانت هناك خماوف من �أن تكون �لأ�ضناف �ملزروعة يف �ملعامل باهظة �لثمن ،لكن متحدثا
با�ضم  Eat Justقال �إن �ل�ضركة حققت “تقدما كبري�” يف خف�س �لتكلفة.
وقال لـ“ :AFPمنذ �لبد�ية �ضنحقق �لتكافوؤ يف �أ�ضعار �لدجاج �لفاخر يف مطعم ر�ق “.
ومل يك�ضف عن �ضعر قطع �لدجاج ،لكنه قال �إنه �ضيتم �إطالقها قريبا يف مطعم يف �ضنغافورة قبل
طرح منتجات �أخرى – مبا يف ذلك �ضدور �لدجاج مع �للحوم �ملزروعة يف �ملخترب.
و�أ�ضاف �ملتحدث �أن �ضركة  Eat Justتاأمل خف�س �لتكلفة �إىل ما دون تكلفة �لدجاج �لتقليدي
يف �ل�ضنو�ت �ملقبلة.
و�أجرت �ل�ضركة �أكرث من  20عملية �إنتاج يف  1200لرت من �ملفاعالت �حليوية ل�ضنع بديل
�لدجاج ،و�أظهرت فحو�ضات �ل�ضالمة و�جلودة �أن منتجها “�مل�ضتنبت” – م�ضطلح �للحوم
�ملزروعة يف �ملخترب�ت من �خلاليا �حليو�نية – يفي باملعايري �لغذ�ئية.
ومن �ملتوقع �أن يزيد ��ضتهالك �للحوم باأكرث من  %70بحلول عام  ،2050و�لبد�ئل �لتي يتم
�إنتاجها يف �ملخترب لها دور تلعبه يف �ضمان �إمد�د�ت غذ�ئية �آمنة ،كما قالت .Eat Just
وقال تيرتيك“ :من خالل �لعمل يف �ضر�كة مع قطاع �لزر�عة �لأو�ضع و�ضانعي �ل�ضيا�ضات ذوي
�لتفكري �مل�ضتقبلي ،ميكن ل�ضركات مثل �ضركتنا �مل�ضاعدة يف تلبية �لطلب �ملتز�يد على �لربوتني
�حليو�ين مع �رتفاع عدد �ضكاننا �إىل  9.7مليار بحلول عام .”2050
�أكدت وكالة �لغذ�ء �ل�ضنغافورية �أنها و�فقت على بيع دجاج � Eat Justملزروع يف �ملخترب
على �ضكل قطع دجاج ،بعد �أن خل�ضت �إىل �أنها �آمنة لال�ضتهالك.
وقال وليام ت�ضني� ،لعامل �ملقيم يف �ضنغافورة وع�ضو جلنة �خلرب�ء �لتي تقدم �مل�ضورة للجهة
�لتنظيمية� :إن �لأمن �لغذ�ئي كان م�ضدر قلق رئي�ضي يف �حلملة لتطوير بد�ئل �للحوم.

وهذه �حلقيقة يعرفها �لعلماء منذ �أكرث من
عقد من �لزمان .وقد وجدت هذه �لدر��ضة
�أن تلك �لطيور ُتوقف �أدمغتها ب�ضكل جزئي

�أثناء �لطري�ن �أي�ضاً.
يف حني �أنها ُتوقف ن�ضف �لدماغ �أثناء
�لتحليق� ،إل �أنها ت�ضتطيع �أي�ضاً �لتحليق
يف �لهو�ء وكال �لن�ضفي متوقف ،وهذ� يعد
�لنوم يف منت�ضف �لرحلة� ،إذ �إنه عندما
يح�ضل ذلك ،فاإنها متيل �إىل �لقيام بالتحليق
على �رتفاعات �أعلى ومع تيار�ت �لهو�ء،
لكنها ل تفعل ذلك د�ئماً.
على �لأر�س ،فاإن �لطيور متيل �إىل �لنوم
حلو�يل  %50من يومها (خالل �لنهار
و�ضاعات من �لليل) ..لكن �أثناء �لتحليق
فاإنها متيل �إىل �لنوم يف �لليل فقط لأقل
من �ضاعة ،وتنام �أقل عمقاً مما تفعله
وهي على �لأر�س .رمبا �أثناء �لهجرة،
فاإنها حتتاج لأن تكون على �طالع على
�لتهديد�ت ،وم�ضادر �لغذ�ء �ملحتملة.

العطور تسبب اضطراب نقص
االنتباه وفرط الحركة
بح�ضب در��ضة �مريكية فاإن �لكثري من �لعطور
ومو�د �لتجميل رمبا تكون �ضبباً لعدم �لقدرة على
�لرتكيز ..هذ� ما �أثبتته در��ضة �أمرييكية موؤخر�ً ،ما
يعني �أن علينا �لنتباه �إىل وجود مو�د معينة يف ما
ي�ضتهلكه �لأطفال و�ملر�هقني من منتجات� ،إذ ي�ضتهلك
�ملر�هقون بطبيعة �حلال �لكثري من مو�د �لتجميل
و�لعطور ومنتجات �لعناية بالنظافة �ل�ضخ�ضية
بنحو يومي من دون �لنتباه �إىل �أن هذه �ملنتجات
رمبا تكون �ضبباً ملا يعاين منه بع�ضهم من م�ضكالت
تتعلق بالرتكيز ،و�ملعروفة طبياً با�ضم ��ضطر�ب
نق�س �لنتباه وفرط �حلركة (.)ADHD
وتو�ضل باحثون يف كلية �لطب يف جامعة هارفارد
�لأمريكية �إىل وجود عالقة بني �أعر��س نق�س
�لنتباه و�لن�ضاط �ملفرط ،وبني ��ضتهالك �ملنتجات
�لتي حتتوي على مو�د معطلة لعمل �لغدد �ل�ضماء
يف �جل�ضم ،وفقاً لورقة بحثية ن�ضرت موؤخر ً� على
موقع (جاما) �لعلمي .و�لغدد �ل�ضماء هي �مل�ضوؤولة
عن �إفر�ز �لهرمونات �لتي تلعب دور ً� �أ�ضا�ضياً يف
عمليات �لنمو و�لتكاثر وتنظيم وظائف �جلهاز
�لع�ضلي
ويف مقدمة هذه �ملو�د مادة �لفثالت� ،مل�ضتعملة
عادة يف �ضناعة �ملنتجات �لبال�ضتيكية بهدف زيادة
مرونتها و�ضفافيتها وحتملها و�إطالة عمرها.
ويو�ضح فريق �لبحث �لأمرييكي �أن هذه �ملو�د
�لكيميائية ،وعلى ر�أ�ضها �لفثالت ،تعمل كهرمونات
�ضناعية توؤثر على عمل �لهرمونات �لطبيعية �لتي
يفرزها �جل�ضم ،ومن �ضمنها هرمون �لذكورة

(ت�ضتو�ضتريون) �ملوجود بكميات خمتلفة لدى
جميع �لب�ضر.
وتنبه �لدر��ضة �إىل �أن �ملو�د �ملعطلة لعمل �لغدد
�ل�ضماء يتم ��ضتعمالها حالياً يف �ضناعة �لكثري
من �ملنتجات ،ما يوؤدى �إىل �لتعر�س لتلك �ملو�د
على نطاق و��ضع ،وفقاً ملوقع �ضحيفة ديلي ميل
�لربيطانية.
وتو�ضل �لباحثون �إىل �أن �لتعر�س لبع�س تلك �ملو�د
خالل فرتة �ملر�هقة ميكن ربطه بالإ�ضابة با�ضطر�ب
نق�س �لنتباه وفرط �حلركة� ،إل �أن هذ� �لر�بط ظهر
بنحو �أقوى لدى �لذكور باملقارنة مع �لإناث.
ومت �لتو�ضل للنتائج ب�ضحب عينات بول من
 205مر�هق ومر�هقة بغر�س �لك�ضف عن ن�ضبة
�ملو�د �لكيميائية يف �أج�ضادهم ،وفقاً ملوقع “ميد
بيج تود�ي” �لطبي .كما �عتمد فريق �لبحث
على ��ضتطالع مت �إجر�وؤه للتعرف على �ضلوكيات
�ملر�هقني� ،ضارك فيه كل من �أولياء �لأمور و�ملدر�ضني
�أي�ضاً ..ومبقارنة نتائج �لتحليل و�ل�ضتطالع ،متكن
فريق �لبحث من حتديد �ملر�هقني �لذين يعانون من
م�ضاكل �ضلوكية.
ويرجح �لعلماء �أن �ل�ضبب ور�ء �لعالقة بني م�ضكالت
�ضعف �لنتباه وفرط �حلركة من جانب و�لتعر�س
للمو�د �لكيميائية من جانب �آخر رمبا يكون ناجتاً
عن طبيعة فرتة �ملر�هقة باعتبارها �ملرحلة �لأهم
يف منو وتطور �ملخ.
كما �إنها �لفرتة �لتي يكون فيها �ملر�هقون �أكرث
تعر�ضاً وتاأثر ً� باملو�د �ملعطلة لعمل �لغدد �ل�ضماء.

وداعا لضياع الهاتف ..قطعة إلكترونية
مميزة للعثور على المفقودات!
�أعلنت مو�قع خمت�ضة ب�ضوؤون
�لتقنيات �حلديثة �أن �ضركة
�ضام�ضونغ تطور قطعة �إلكرتونية
مميزة �ضت�ضاعد �لنا�س يف �لعثور
على هو�تفهم و�أ�ضيائهم �ملفقودة.
وتبعا للت�ضريبات فاإن �ضام�ضونغ
ح�ضلت على �لرت�خي�س �لالزمة
لتطوير قطعة �إلكرتونية حتمل
�لرمز  ،EI-T5300و�ضتطلق يف
�لأ�ضو�ق حتت ��ضم Galaxy
.Smart Tag
و�لقطعة �جلديدة �ضتكون عبارة
عن ميد�لية �إلكرتونية �ضغرية

لك سيدتي

ميكن تعليقها مع �لهاتف �أو
�ملفاتيح �أو حقيبة �ليد على �ضبيل
�ملثال ،و�ضتحوي هذه �مليد�لية
�ضر�ئح خا�ضة ميكن تعقب
مكانها عرب �لأقمار �ل�ضناعية
وبو��ضطة تطبيق خا�س موجود
يف �لهاتف �لذكي ،ففي حال فقد�ن
�لهاتف مثال ميكن �لرجوع �إىل
�لتطبيق ملعرفة مكان وجوده،
كما ميكن للم�ضتخدم و�ضل �أكرث
من ميد�لية عرب �لتطبيق �خلا�س
به ملعرفة �أماكن �أ�ضيائه �ملهمة
�ملت�ضلة بتلك �مليد�ليات يف كل

حلظة.
ومن �ملفرت�س �أن حت�ضل
ميد�ليات Galaxy Smart
 Tagعلى �إمكانية �لت�ضال مع
�لأجهزة �لذكية عرب �لبلوتوث،
و�إمكانية نقل �لبيانات عرب تقنيات
� Ultra-Widebandأو
�ضبكات .LTE
ومن �ملنتظر �أن تعلن �ضام�ضونغ
عن هذه �لتقنية ب�ضكل ر�ضمي يف
�ضهر يناير �لقادم خالل �حلدث
�لذي �ضتك�ضف فيه عن هو�تف
� Galaxy S21ملنتظرة.

توم وجيري يعودان للسينما

الخلطة الرهيبة لتحمير الدجاج
�ملقادير:
دجاجة م�ضلوقة بدون نزع �جللد مقطعة �ربعة
�جز�ء
 مقادير �خللطة : 4مالعق كبرية كات�ضب
 4مالعق كبرية مايونيز
 2ملعقة كبرية �ضل�ضة طماطم
 2ملعقة كبرية خل �بي�س
 2ملعقة كبرية زيت نباتي
ملعقة �ضغرية كمون ناع ،مملعقة �ضغرية فلفل ��ضود ناعم ،ملعقة �ضغرية ملح ناعم ،ملعقة �ضغرية
كركم ناع ،مملعقة �ضغرية بهار�ت م�ضكلة ناعمة.
�لطريقة:
 نخلط جميع مقادير �خللطة مع بع�ضها �لبع�س . ندهن قطع �لدجاج جيد� باخللطة �ل�ضابقة . ندخل �لدجاجة يف �لفرن �ملحمى �ضابقاً على درجة حر�رة متو�ضطة حتى تتحمر ،مع مالحظة مر�قبتهامن وقت �يل �آخر حتى تتحمر .
 -تقدم مع �لرز �و �لبطاطا �ملقلية .

أبراج األسبوع
توقعات برج الحمل

مهنياً :تتخطى بع�س �مل�ضاريع �ملطروحة �أو تع ّدلها ،ورمبا ت�ضتاء من
م�ضكلة لها عالقة مبمتلكات �أو �أو�ضاع عائلية.
عاطفياً :تبادل �لأفكار مع �ل�ضريك يكون مفيد ً� ،وهذ� مينع � ّأي تاأويالت
م�ضتقبلية يف �لعالقة بينكما.
�ضحياً :مهما حاولت �أن تكون نحيفاً ور�ضيقاً ،فاإنك لن حتقق ذلك ما مل تنتبه لنوعية
طعامك و�لقيام ببع�س �لتمارين �لريا�ضية.

توقعات برج الثور

ّ
وتتخطى معظم �حلو�جز
مهنياً :ت�ضتعيد قوتك ومركزك يف عملك وتثبت وجودك
و�لقيود.
عاطفياً :قد تثري �حل�ضا�ضيات مع �ل�ضريك �أو تتهمه بالربودة وعدم �لتعاطف
و�لتعا�ضد مع ق�ض ّيتك.
�ضحياً :ل حتاول �أن تتناول �لأطعمة �ملمنوعة عليك باخلفاء ،فاأنت توؤذي نف�ضك وتخون من يحبونك.

توقعات برج الجوزاء

مهنياً :حاول �أن تبحث عن �لأ�ضباب �حلقيقية لتاأجيل �لت�ضويات ،ول تورط
نف�ضك يف م�ضاريع قد تكون خميبة لالآمال.
عاطفياً :ت�ضمح لك �لظروف بتحديد خيار�تك �لعاطفية و�إعادة �لنظر يف بع�س
�لجتاهات ،ويطمئن قلبك جلهة �ل�ضريك.
�ضحياً :ل حتاول �أن ت�ضحك على نف�ضك حني توهم �جلميع �أنك تتبع حمية ،بينما �أنت يف �خلفاء ل
ترتك �أي وجبة تفلت منك.

توقعات برج السرطان

مهنياً :عليك ��ضتغالل �لأجو�ء �ليجابية يف �لعمل �ىل �أق�ضى �حلدود ،وخ�ضو�ضاً
�أن �لفرتة �ملقبلة قد ت�ضهد ركود ً� وعدم ��ضتقر�ر.
عاطفياً :يب�ضرك هذ� �ليوم بفرتة جيدة من �حلياة �لعاطفية ،وتعد �ل�ضريك
مب�ضاريع كبرية تنفذها.
�ل�ضحية لأن طاقتك �ضعيفة ومناعتك خفيفة ،ومع �لوقت يتح�ضن �لو�ضع.
�ضحياً :ر�عي ظروفك
ّ

توقعات برج األسد
مهنياً :جتد �مل�ضاعدة �ملطلوبة من �ضخ�س يفاجئك بقدر�ته ،فحاول �ل�ضتفادة
من �لدر�س من �أجل م�ضتقبل �أف�ضل.
ّ
عاطفياً :يحاول �أحدهم تف�ضيل عالقتك بال�ضريك ،لكنه لن ينجح يف مبتغاه ول
�ضيما �أنك تعرف مكانتك لدى �ل�ضريك.
�ضحياً :عليك �لتاأين عند �إنقا�س وزنك و��ضت�ضارة �لطبيب �أو مطالعة �ملجالت �خلا�ضة بعمل حمية.

توقعات برج العذراء

متار�ضها.

مهنياً� :إذ� �أردت �لإعالن عن م�ضروع �أو �ل�ضري به �أو عقد �ملو�عيد ،فافعل ذلك� ،إذ
�إ ّنك ت�ضرق بجاذبية حتت تاأثري �لقمر من برجك.
عاطفياً :يعدك هذ� �ليوم باأجمل �لأوقات �لعاطفية �جلميلة ،وبفرت�ت من �ملتعة
و�لت�ضلية مع �ل�ضريك.
�ضحياً� :أنت مفعم ن�ضاط وحيوية ،و�لف�ضل يف ذلك كرثة �لتمارين �لريا�ضية �لتي

توقعات برج الميزان

بالفيتامينات.

مهنياً :قد يت�ضبب �أحد �لزمالء ببع�س �مل�ضاكل �لعابرة ،لذ� ل تتدخل يف �ضوؤون
�لآخرين ،و�ح ِم عالقاتك من �لتح ّديات و�جلد�لت �لعقيمة.
عاطفياً :حاول �أن ت�ضتعيد بع�ضاً من حنانك �ملعهود ،فهذ� مطلوب ب�ضدة يف
�ملرحلة �ملقبلة لإبقاء �لعالقة كما ترغب.
�ضحياً :خفف من �ضرب �لقهوة و�ملنبهات ،و�أكرث من �ضرب �لع�ضري �لغني

توقعات برج العقرب

مهنياً :ل ترت ّدد يف �لتعبري عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك ،ويف �لنهاية ل بد من
�أن تتو�ضح �ل�ضورة فتنال حقك.
عاطفياً :عامل �لثقة مهم جد ً� لتحقيق �لتقدم لك ولل�ضريك ،ما عد� ذلك يبقى من
دون جدوى ولن ت�ضل �إىل �لنتائج �ملرجوة.
�ضحياً� :إذ� كانت �ضحتك بخري تكون بخري فحاول �ملحافظة عليها جيد ً� من خالل �لقيام بالتمارين
�لريا�ضية.

توقعات برج القوس

ر�جع �أور�قك وم�ضتند�تك ،و�نتظر بع�س
مهنياً :ل تتو ّرط يف ق�ضية �ضائكةِ ،
ردود �لفعل �ملتع ّلقة بق�ضية مالية.
عاطفياً :يحذرك هذ� �ليوم من بع�س �لرت�جع يف حياتك �لعاطفية ،وي�ضري �إىل
�ل�ضرورة �لنتباه �إىل كل كلمة تقولها.
�ضحياً� :لر�ضاقة �لتي تتمتع بها تريحك نف�ضياً وت�ضاعدك على �لقيام بكل ما تريد �إجنازه بر�حة.

توقعات برج الجدي

مهنياً :يفتح �أمامك هذ� �ليوم �آفاقاً و��ضعة� ،إمنا عليك �لتحفظ �إز�ء �أي جديد،
وترغب جد ً� يف حت�ضني و�ضعك �ملهني.
عاطفياً� :ملعاجلة �لهادئة خلالفك مع �ل�ضريك �أف�ضل طريقة ،ونتيجتها عودة
�ملياه �إىل جماريها.
�ضحياً :ي�ضتح�ضن توفري جهدك للقيام بالعمل �ملطلوب منك ،وعدم �لتفريط فيه لأعمال �ضطحية.

توقعات برج الدلو

طرحت �ضركة “و�رنر بر�ذرز �لفيديو
�لرتويجي �لأول لفيلم “توم وجريي �ملقرر
عر�ضه يف �ضالت �ل�ضينما خالل مار�س�/آذ�ر
من �لعام �ملقبل”.
ويف �لفيديو �لذي تزيد مدته على دقيقتني
يظهر �لقط “توم” و�لفاأر “جريي”
يدخالن �إىل �أرقى فنادق مدينة نيويورك
�لأمريكية ع�ضية ��ضتعد�ده ل�ضت�ضافة
“زفاف �لقرن”� ،إذ ت�ضتعني �ملوظفة (كلوي
غر�ي�س مورتيز) بـ”توم” ليخل�ضها من
“جريي” ،لتبد�أ من بعدها �ضل�ضلة �ملقالب
و�ملو�قف �ملاألوفة بني �ل�ضخ�ضيتني.

ي�ضرد �لأحد�ث �ملمثل فر�نك ولكر ،وتطل
يف �لفيلم �ضخ�ضيتا “توم” و”جريي”
�لكرتونيتان� ،إىل جانب ممثلني هم كلوي
غر�ي�س مورتيز ومايكل بينيا وكولني جو�ضت
وكني جونغ وروب دياليني وباليف �ضارد�.
جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن بع�س �ل�ضتديوهات
ري� �أفالمها �ملرتقبة للعام
جتدول �أخ ً
�ملقبل� ،آملة �نح�ضار وباء “كوفيد
 ”19ورفع �لإقفال و�إجر�ء�ت �لتباعد�لجتماعي ،بينما تطلق بع�ضها �أفال ًما
على من�ضات �لبث عرب �لإنرتنت ،مثل
“ديزين” مع فيلمها �ملرتقب “مولن”.

مهنياً :تفانيك يف �لعمل يوؤدي دور ً� كبري ً� يف طرح ��ضمك لرتقية جديدة ،وهذ� ما
يرتك �نطباعات �إيجابية.
عاطفياً� :إذ� و�جهتك بع�س �مل�ضكالت مع �ل�ضريك ،عليك �للجوء �إىل �ملق ّربني
كونهم م ّرو� بتجارب مماثلة.
�ضحياً� :إ�ضطر�بات وت�ضنجات يف �ملعدة و�ضد�ع �ضبه يومي� ،ضارع �إىل ��ضت�ضارة �لطبيب.

توقعات برج الحوت

�إر�دة قوية.

مهنياً :تو�جهك �ضعوبات كثرية يف �لعم،ل لكنك تتخطاها قريباً وتتغلب على كل
من يحاول عرقلة م�ضاريعك.
ربرة جتاه �ل�ضريك توؤجج �لنفور بينكما ،وترتك
عاطفياً� :لغرية غري �مل ّ
�نعكا�ضات �ضلبية غري متوقعة.
�ضحياً� :أنت �لوحيد �لقادر على �لتخل�س من �ل�ضمنة �لز�ئدة �إذ� كنت �ضاحب

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي

علياء عبود الحسني
مدير التحرير
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جريدة «المحامي» في جولة خاصة لمتحف نقابة المحامين العراقيين
تأريخ المحاماة منذ أقدم العصور إلى اليوم ..إرث قانوني يفتخر به

اغتصاب األطفال ..نظرة
قانونية

كان لجريدة «المحامي» لقاء خاص مع مؤسس متحف نقابة
المحامين العراقيين ،االستاذ احمد مجيد الحسن ،ليحدثنا
عما يحتويه هذا االرث القانوني ،وذلك من خالل اآلتي:
* أول سؤال لنا كان :متى تأسس المتحف؟

المحامية علياء عبود الحسني

احمد مجيد الحسن
ال�ستاذ احمد جميد احل�سن لي�سرت�سل جميبا «
 اأُن�سيء متحف املحامني �سنة  2018يف الذكرىاخلام�سة والثمانني لتاأ�سي�س النقابة ،توثيقاً
لتاريخها الفذ ودورها يف اإ�ساعة الوعي الوطني
وال�سيا�سي والدميقراطي والثقايف بني ابناء
ال�سعب ،واإبراز ًا لدورها يف بناء العراق احلديث،
ويبني املتحف تاريخ املحاماة منذ اأقدم الع�سور
اىل اليوم ،وكذلك يوثق تاريخ تاأ�سي�س نقابة
املحامني.

الع�سر الإ�سلمي حيث اأ�سحت فيه الوكالة تتبع
النهج الإ�سلمي .اأما الع�سر العبا�سي ،فظهر فيه
وكلء الدعاوى الذين يوجدون يف اأبواب الق�ساة
للدفاع عمن يوكلهم من املتخا�سمني ،وكانت
املرافعات جتري على وفق الفقه الإ�سلمي.
وحتوي اخلزانة مناذج كتب املحاماة يف الع�سر
العبا�سي مثل (كامل اللة يف �سنعة الوكالة).

•ممن يتاألف املتحف ؟
 يتاألف املتحف من ( )13خزانة ،وثلث مكتباتعمودية وواحدة اأر�سية ،ومن جداريتني :الأوىل:
وتت�سدر املتحف وت�سم �سور املحامني الذين
ت�سنموا منا�سب عليا (رئي�س وزراء اأو وزير)..
والثانية :وت�سم املحامني املبدعني من (فقهاء
وباحثني وموؤرخني وكتاب وفنانني و�سعراء).
اأما املكتبات فت�سم الكتب التي تتعلق باملحاماة
واملحامني.

*هل للع�سر العثماين ح�سور يف متحف نقابة
املحامني ؟
 نعم ،فقد �سمت اخلزانة الثالثة وثائق الع�سرالعثماين ،حيث كان العراق جزء ًا منه ،لذا فاإن
املحاماة تطورت فيه تبعاً لتطورها فيه.
وت�سم كذلك �سورة (مدر�سة احلقوق ال�سلطانية)
يف اإ�سطنبول التي اأ�س�ست �سنة  ، 1874وا�سماء
اأوائل املحامني العراقيني الذين تخرجوا فيها مثل
(عبد اجلبار اخلياط  )1883التي ت�سم اخلزانة
�سورته ،وغريهم.
وت�سم اي�ساً الوثائق العثمانية ال�سادرة عن تلك
املدر�سة ،ومناذج اإعلنات املحامني يف ذلك العهد.

•ان اغلب البدايات يف اي عمل ما تكون مميزة
حتمل بني طياتها مقتنيات مهمة ،فماذا حتتوي
اوىل مل�سات املتحف ؟
ان اوىل اللم�سات هي احتواء اخلزانة الوىل علىجم�سمات الت�سريعات العراقية القدمية ،وهي:
�.1سريعة اوركاجينا.
�.2سريعة اور منو.
�.3سريعة لبت ع�ستار.
�.4سريعة ا�سنونا.
�.5سريعة حمورابي.
�.6سرائع ما بعد حمورابي.
وتعد ال�سرائع العراقية القدمية اأقدم ال�سرائع
التي عرفها العامل ،ف�سل عن ان العراقيني هم اأول
من عرف الكتابة ،فلذا فاإن ال�سرائع العراقية هي
اأقدم ال�سرائع املكتوبة يف العامل.

* وهل اكتفى املتحف على ثلث خزانات فقط ؟
يكتف ،فهناك الرابعة واخلام�سة،
 بالتاأكيد ملِ
حيث �سمت اخلزانتان وثائق تاأ�سي�س (مدر�سة
حقوق بغداد) �سنة  1908يف زمن الوايل ناظم
با�سا الذي �سعى اىل تاأ�سي�سها ،وكذلك وثائق
تخرج املحامني باللغة العثمانية ،و�سور الوجبات
الأوىل من املحامني العراقيني الذي تخرجوا فيها،
و�سورة لأحد املحامني قبل (� )100سنة يف كامل
اناقته ،و�سورا جماعية لدورات التخرج ل�سنوات
عدة.

املحامي الذي �ساهم يف تفجري الباخرة الربيطانية
(فاير فلي) يف ثورة الع�سرين.

*هل كان ملوؤ�س�سي النقابة ونقبائها ح�سور يف
املعر�س ؟
 نعم ،فقد احتوت اخلزانتان ال�سابعة والثامنةعلى وثائق تاأ�سي�س نقابة املحامني �سنة ،1933
و�سور املحامني املوؤ�س�سني امام نقابتهم واأخرى
يف حديقة املعر�س ،وبراءة منح جللة املغفور
له جللة امللك (غازي الأول) و�سام الرافدين
من الدرجة الأوىل من النوع املدين لل�سيد (ناجي
ال�سويدي) اول نقيب للمحامني ،وت�سم بع�س
ن�ساطات و�سور ووثائق نقابة املحامني لغاية
خم�سينيات القرن املا�سي ،ووثيقة تخرج
املحامي (جلل الطالباين) يف كلية احلقوق �سنة
.1959/1958

اأما اخلزانة التا�سعة فقد �سمت �سور ووثائق
انتخابات نقابة املحامني لدورات انتخابية متفرقة،
وكذلك �سور املهرجانات النتخابية ،واحدى
اجلرائد البغدادية التي وثقت نتائج انتخابات
احدى ال�سنني.

اأما اخلزانة العا�سرة فقد �سمت اأ�سماء املحاميات
الرائدات ،وبيان ميزانية النقابة ل�سنة  ،1948كما ن�سرتها
جملة الق�ساء ،و�سورة اول مقر لنقابة املحامني ،وطلب
انتماء اول حمامية عراقية لنقابة املحامني ،وتكرمي نقيب
املحامني للزعيم (عبد الكرمي قا�سم).
اأما اخلزانة الثانية فقد احتوت على لوحات تبني
بدايات تبلور املحاماة كمهنة م�ستقلة ابتدا ًء من
الع�سر اليوناين فالع�سر الروماين الذي اأ�سحت فيه
املحاماة مهنة وا�سحة املعامل ،ثم الع�سر اجلاهلي
حيث يعد ال�ساعر هو املحامي عن القبيلة يف نزاعها
مع القبائل الأخرى ،ووجود ما ي�سمى (احلِ جاج اأو
احلجيج) الذي يكلف بالدفاع عمن يكلفه بذلك ،ثم

اأما اخلزانة ال�ساد�سة فقد �سمت �سورا ووثائق
عن املحاماة يف عهد الحتلل الربيطاين كنظام
املحاماة ل�سنة  ،1918و�سور تخرج املحامني
لدورات متعددة ووكالت واجازات للمحامني يف
ذلك العهد ،و�سهادة تخرج احد الوزراء ،و�سورة

*هل وثقت م�ساركات وفعاليات نقابة املحامني
على ال�سعيد الداخلي واخلارجي ؟
 نعم ،بالتاأكيد ،وكان ذلك يف اخلزانتني احلاديةع�سرة والثانية ع�سرة ،فلم تفتاأ نقابة املحامني من
امل�ساهمة وامل�ساركة الفعلية والفعالة يف املنا�سبات
والنتفا�سات والثورات التي �سهدنا وطننا العزيز
كافة ،وكذلك الحداث والثورات واملنا�سبات
العربية.
وتوثق اخلزانتان بال�سور والوثائق م�ساهمات
نقابة املحامني يف تلك الحداث .كما ت�سم مقابلت
نقباء املحامني العراقيني للحكام العرب يف
منا�سبات �ستى.

واأخريا احتوى املتحف على اخلزانة الثالثة
ع�سرة ،حيث تعد نقابة املحامني العراقيني احدى
النقابات ال�سبع التي �ساركت يف تاأ�سي�س احتاد
املحامني العرب يف دم�سق �سنة  ،1944وتوثق
اخلزانة بال�سور والوثائق م�ساهمة نقابة املحامني
يف الحتاد كا�ستقبال رئي�س جمل�س ال�سيادة لوفد
احتاد املحامني العرب ،واأخرى للزعيم عبد الكرمي
قا�سم للوفد ،وبيان موؤمتر املحامني العرب الأول.

اإن ازدياد ن�سبة الغت�ساب بالن�سبة للأطفال والن�ساء يف ال�سنني الأخرية له
مربرات كثرية ،منها كرثة املثريات اجلن�سية يف احلياة من قنوات تلفزيونية
وانرتنت وتاأخر �سن الزواج بفعل الأزمات القت�سادية ،وانهيار القيم الأخلقية
واملجتمعة والنف�سية ،و�سعف النفو�س ،واأي�سا عدم وجود مت�سك بالقيم
الدينية ،ولكن هذه املربرات اأي�سا غري كافية لفعل هذا اجلرم الفظيع جدا،
والتحول اىل وح�س ب�سري ينه�س يف حلم الرباءة والطفولة والن�ساء ،وقد يوؤدي
اأحيانا لقتل الطفل ،ولكن هناك ن�سبة كبرية جدا ل تظهر اىل العلن وتكون حتت
رماد النفو�س ن�سبة للخوف من املجتمع الذي لبد ان يوؤدي دورا ايجابيا مع
�سحايا الغت�ساب اجلن�سي.
يعرف الغت�ساب باأنه فعل يقوم به �سخ�س مبمار�سة جن�سية ج�سدية دون
رغبة ور�سا الطرف الخر ،والغت�ساب يف اللغة يعرف باأنه اأخذ �سيء عنوة
من غري ر�سا الطرف الآخر ،ويف جمتمعنا دوما يكون الفعل ذكورياً بحت ،وهو
اإجبار الطفل او املراأة على ملم�سة اأع�ساء تنا�سلية او ممار�سة ج�سدية كاملة،
ويكون الفعل دوما بالتهديد او بالقوة.
اإن جرمية التحر�س والغت�ساب تكون يف طي الكتمان وال�سرية املطلقة يف كل
الأوقات لرتكيبة املجتمع واخلوف من الف�سيحة وال�سرت ،وهذا يجعل الفعل
يتكرر ،ول يوجد ردع ملغت�سب للأطفال ..اإن مغت�سب الطفل دوما ل يفرق بني
بنت او ولد ،وغالبا ما يكون اجلناة من الرا�سدين دوما ،واحيانا يكونوا على
م�سا�س بالأطفال حياتياً ،فقد يعملون يف (املربية  -املدار�س � -سائق الأطفال -
واآخرين لهم �سلة يف التعامل مع الأطفال مبا�سرة) ،وهذا هو الأكرث و�سوحا لن
الإعلم ينقله ب�سورة دائمة .
ويوؤكد علماء الجتماع وعلم النف�س على نقاط مهمة ،اإذ لبد من ملحظة
التغريات الغريبة يف �سلوك الطفل او البنت ،لأنها قد تكون دللت وا�سحة توؤكد
اأن الطفل قد تعر�س او يتعر�س للغت�ساب ..اإن الطفل املعتدى عليه تنتابه
بعد عملية الغت�ساب اأعرا�س نف�سية كثرية ومتباينة ،يف جمملها ال�سطراب،
اخلوف الدائم ،كرثة التلفت ،وال�سعور بعدم الأمان ،وهذه اأعرا�س نف�سية
انعكا�سية وقتية .اأما الأعرا�س اللحقة ،والتي حتدث للطفل بعد فرتة من
العتداء عليه ،فتتمثل يف التغري امللحوظ يف كل ت�سرفاته ،فاإذا مت اغت�سابه
من رجل كبري ،فاإنه �سوف يخاف من كل الرجال .اأما اإذا كان املعتدي �سبياً
اأو فتى في�سبح يف خوف دائم من الفتيان الذين يف عمر مغت�سبه نف�سه ،كما انه
يتفادى الختلط بغريه من الأطفال ،خا�سة الكبار منهم ،وي�سبح منعزل� ،سارد
الذهن ،كما اأنه يتحا�سى املكان الذي مت اغت�سابه فيه ،وعادة يخاف من مكان ما
او �سخ�س بعينه ،وتنعدم لديه رغبة امل�ساركة يف اأن�سطة ريا�سية او ثقافية
اأو العاب اأطفال ،بالإ�سافة اىل التبول غري الإرادي ،او البكاء ب�سورة دائمة
واخلوف من مل�س الآخرين له ،وي�سبح عدائيا جتاه الآخرين ..وهناك موؤ�سر
اكرث و�سوحاً يتمثل بتدهور م�ستواه التعليمي ،واأحياناً يكون مرتقبا ل�سيء
ميكن ان يحدث ،ويكون حذرا جدا ومهزوز ال�سخ�سية ،كما ميكن ملحظة اذا
كانت يف ج�سده اآثار للع�س او جروح غريبة او كدمات على ج�سده ،او نق�سان
ال�سهية او معرفة م�سطلحات جن�سية او ج�سدية ل ميكن لطفل مثل عمره اأن
يعرفها من غري معرفة م�سدر هذه امل�سطلحات ..ولبد بل �سك من توجيه
العائلة والبنات والطفال يف ان هناك اأخطارا قد تلحق بهم وحتذيرهم من كيفية
التعامل مع الغرباء واملجرمني ،وحماية النف�س من الوقوع يف الغت�ساب ،كما
على ال�سرة معرفة ان الغت�ساب يعالج ب�سورة نف�سية وتربوية ،واأي�سا هناك
دور جمتمعي لتقبل املغت�سبة او املغت�سب ب�سورة عادية حتى ل حتدث �سروخ
نف�سية دائمة جتعله عر�سة لل�سياع والنحراف او ال�سذوذ او الإدمان م�ستقبل.
تتفق اغلب املدار�س النف�سية على ان الطفل املعتدى عليه اإذا مل ُيعر�س على
خبري نف�سي قبل بلوغه ال�سابعة ع�سرة من عمره ،لتاأهيله نف�سيا ،فاإنه قد يتحول
اإىل منتقم من الأطفال انتقاما ملا حدث له يف �سغره ،وهو ي�سعر بنوع من التلذذ،
ورد العتبار لغت�سابه الأطفال ،وكاأنه ينتقم ملا تعر�س له يف طفولته من انتهاك
جن�سي ،وبالتايل ي�سبح من ال�سواذ جن�سيا.
وعادة يحتاج الطفل املعتدى عليه اىل تاأهيل يبداأ بربنامج خا�س معه ،ومع
اأ�سرته حتى يتمكن من جتاوز هذه املحنة .اأما دور الأ�سرة يف تاأهيل الطفل
فيتمثل باأن تتحدث معه باللني ،ول تزجره او توؤنبه عند اكت�سافها انه تعر�س
لنتهاك جن�سي ،والهم ان يتلقى الطفل العلج ال�سلوكي بوا�سطة اخلبري اأو
اخلبرية النف�سية ،دون تاأخري.
اأما اجلاين فبع�س املدار�س النف�سية اكدت ان هناك عوامل تتعلق بالرتكيبة
النف�سية لل�سواذ جن�سيا جتعلهم يرتكبون جرائم الغت�ساب ،فاملغت�سب من
املرجح ان يكون قد تعر�س لعملية اغت�ساب يف طفولته وهو يقوم بالنتقام
لنف�سه من مغت�سبه عندما يكرب ،ولذلك يعتدي على الأطفال ال�سغار ،وخا�سة
الذين يف عمره عندما مت اغت�سابه ..وهنالك عوامل اأخرى ،مثل زيادة نوع معني
من الهرمونات ،والإثارة الزائدة ،وامل�ساهد املثرية ،والهم �سعف الإميان،
فلقد ثبت اأن مغت�سبي الأطفال من �سعاف الإميان ،حتى لو تظاهروا بذلك..
وتقع على احلكومة م�سوؤولية فتح باب البحوث والدرا�سات يف املجال النف�سي
واملجتمعي ،وعمل توعية يف املدار�س والأحياء ،وف�سح املجال لو�سائل الإعلم
وللمهتمني بق�سايا الغت�ساب ،و�سن ت�سريعات رادعة وخميفة لكل من ت�سول
له نف�سه ان يقوم بهذا الفعل امل�سني ،وان تكون الأحكام رادعة جدا بحيث اأن
العقوبة احلالية غري كافية ،ولكن يف الفرتة الأخرية و�سلت عقوبة الغت�ساب
اىل الإعدام يف م�سر ،على �سبيل املثال ،ولو جعل القانون العراقي رادعا قوياَ
خلاف الكثريون من القيام بهذه الفعلة امل�سيئة ،فامل�سرع العراقي تناول ق�سية
اغت�ساب الطفال يف قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�سنة  1969املعدل،
فح�سب املادة 393 :من قانون العقوبات العراقي-1 :يعاقب بال�سجن املوؤبد
او املوؤقت كل من واقع انثى بغري ر�ساها او لط بذكر او انثى بغري ر�ساه او
ر�ساها -2 ..يعد ظرفا م�سددا اإذا وقع الفعل يف احدى احلالت التية :اأ -اإذا كان
من وقعت عليه اجلرمية مل يبلغ من العمر � 18سنة كاملة ..ب -اإذا كان اجلاين
من اقارب املجني عليه اىل الدرجة الثالثة او كان من املتولني تربيته او ملحظته
او من له �سلطة عليه او كان خادما عنده ..ج -اإذا كان الفاعل من املوظفني او
من املكلفني بخدمة عامة او من رجال الدين او الطباء ..د -اإذا �ساهم يف ارتكاب
الفعل �سخ�سان فاأكرث تعاونوا يف التغلب على مقاومة املجني عليه او تعاقبوا
على ارتكاب الفعل ..هـ -اإذا ا�سيب املجني عليه يف مر�س تنا�سلي نتيجة ارتكاب
الفعل ..و -اإذا حملت املجني عليها او ازيلت بكارتها نتيجة الفعل -3 .واإذا
اف�سى الفعل اىل موت املجني عليه كانت العقوبة ال�سجن املوؤبد -4 ..واإذا كانت
املجني عليها باكرا ،فعلى املحكمة ان حتكم لها بتعوي�س منا�سب.
هذا ما �سرعه امل�سرع العراقي ،واملق�سود بالظرف امل�سدد مبعنى احتمال ان
ي�سل اىل عقوبة العدام ،مما يعني ان احلكم يبقى ح�سب قناعة القا�سي.
لكني ارى انه اإذا قتل اجلاين ال�سحية �سواء اأكان طفل ام مراهقا ،فهنا
تختلف اجلرمية جملة وتف�سيل ..و�سوف اقومها على املادة  406وهي
جرمية القتل والتي تكون عقوبتها العدام لن مادة  406ظرفها خا�س،
وهذا ح�سب راأيي اخلا�س ،وكما ف�سرت مو�سوع املادة  406واعترب ان
هنالك تق�سريا من امل�سرع لعدم اهتمامه مبو�سوعة اغت�ساب الطفال،
بل اكتفى بفقرة  3التي ت�سري اىل �سجن املوؤبد ،واهلل اعلم كم يبقى اجلاين
 5او  4اعوام ،حتى ي�سمل بعفو او تقوي�س حكم مع كل الأ�سف.

