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المحامين العراقيين يزور نقابة محامي كردستان للتباحث حول العمل المشترك
نقيب
ُ
في زيارة تعد األولى منذ سنوات ..نقابة المحامين العراقيين تستقبل وزير العدل العراقي
علي الفاطمي
ا�ستقب َل نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،وزير العدل
العراقي ،القا�سي �سالر عبد ال�ستار ،يف
مقر النقابة ،للتباحث حول اأهم اجلوانب
املهنية امل�سرتكة بني اجلانبني.
وجرى اللقاء بح�سور بع�ض اع�ساء
جمل�ض النقابة حيث رحب ال�سعدي
بال�سيد الوزير ،مثمناً زيارته كجزء من
اأ�س�ض حتقيق العدالة و�سيادة القانون.
وطرح ال�سيد النقيب ق�سايا عدة تخ�ض
عمل املحامني يف دوائر ومديريات
الوزارة ،بينها التاأكيد على عدم تفتي�ض
املحامي والحتفاظ بالهاتف النقال اأثناء
مراجعته ،بالإ�سافة اإىل اعتماد هوية
نقابة املحامني التي ت�ستمر نفاد ًا حتى
�سنتني من تاريخ اآخر جتديد.
واأ�سار ال�سعدي اإىل �سرورة توجيه
كتاب اإىل الدوائر التابعة لوزارة العدل
ب�سرورة التعامل احل�سن مع املحامي
طبقاً ملا يفر�سه قانون املحاماة .مردفاً:
اأن النقابة �ستتخذ الإجراءات القانونية
الالزمة يف حالة عدم التزام املوظفني

العاملني �سمن مديريات ودوائر الوزارة،
بالتعامل القانوين مع املحامني ،و�ستقدم
ال�سكوى لل�سيد وزير العدل مما يتطلب
الإهتمام يف اإجراء التحقيق مع املوظف

املق�سر ،واإعالم النقابة طبقاً لأحكام
املادة  ٢ / ٢٧من قانون املحاماة.
وتطرق ال�سيد النقيب اإىل اإيجاد نوافذ
خا�سة ملراجعة املحامني يف الدوائر كافة،

ف�س ًال عن الدوائر التي ت�سهد عم ًال مزدحماً
وكرثة مراجعني ،كالتنفيذ والت�سجيل
العقاري �سواء يف بغداد اأو املحافظات.
وب�ساأن دائرة الإ�سالح العراقية ،طلب

ال�سعدي ال�سماح للمحامني مبقابلة
ال�سجناء يف ال�سجون التابعة للوزارة
لغر�ض اإكمال بع�ض الإجراءات اأو تنظيم
الوكالت.
ويف �سياق اآخر ،طلب نقيب املحامني
اإ�سعار النقابة عن اأي ت�سرف يقدم عليه
املحامي خارج حدود القانون وقواعد
ال�سلوك املهني ،لغر�ض اإجراء التحقيق
مع املق�سر ،واتخاذ الإجراءات بحقه.
من جانبه ،اأعرب وزير العدل عن تفهمه
الكامل ملا طرح خالل النقا�ض ،مبيناً:
اأن العمل مع املحامي يجب اأن يكون
قائماً على اأ�سا�ض ال�سراكة ل�سمان
�سري الإجراءات وفقاً للقانون وحتقيق
العدالة.
ووعد ال�سيد الوزير بالإ�سراع يف اإ�سدار
تعميمات لغر�ض ت�سهيل اأعمال املحامني،
واحلد من مراجعة الدللني واملعقبني،
وح�سر املراجعات باملحامي.
هذا وك�سف معاليه عن عزمه فتح ق�سم
خا�ض ل�ستقبال �سكاوى املحامني
ومتابعتها وال�سعي العاجل حللها.
يذكر اأن هذه الزيارة تُعد الأوىل من
نوعها لوزارة العدل منذ �سنوات.

نقيب المحامين العراقيين يزور السعدي يدعو الحكومة لدراسة
نقابة محامي كردستان للتباحث الحاجة الفعلية لخريجي القانون
حول العمل المشترك
وتحديد القبول في كلياتها

املحامي _خا�ض
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،نقابة
حمامي كورد�ستان يف اأربيل ،لتنظيم عمل املحامني العراقيني يف
الأقليم ،والتباحث حول العمل امل�سرتك.
وجاءت زيارة ال�سعدي على راأ�ض وفد نقابي �سم ع�سو
املجل�ض الأ�ستاذ طه املفرجي ،وعددا من املحامني ،حيث
ا�ستقبل وكيل نقابة كورد�ستان وعدد من اأع�ساء جمل�سها وفد
نقابة املحامني العراقيني.
وخالل الإجتماع امل�سرتك ،بحث اجلانبان اأو�ساع املحامني
املنتمني للنقابتني ،وظروف ممار�سة مهنة املحاماة ،مع
الرتكيز على اإبراز اأهمية دور املحامني يف املجتمع.
وحتاور الطرفان حول اآليات العمل امل�سرتك مبا ي�سمن
خدمة املحامني املنتمني لكلتا النقابتني ،ف�س ًال عن التن�سيق
الالزم لإزالة جميع املعوقات التي تعرقل ممار�سة املهنة،
م�سددين على �سرورة العمل بامتيازات املحامي وفقاً للقوانني
وال�سوابط والتعليمات النافذة.
هذا وانتهى الإجتماع بجملة من القرتاحات والقرارات ،اأهمها
ت�سكيل جلنة م�سرتكة مهمتها متابعة الأعمال والن�ساطات
وقرارات اجلانبني حلماية حقوق املحامني ،بالإ�سافة اإىل
العمل على ت�سهيل مهامهم .كما خل�ض اجلانبان اإىل �سرورة
�سياغة جمموعة من ال�سوابط اخلا�سة بالنتماء وال�سالحيات

واملخالفات ،ونطاق عمل املحامي يف حدود عمل كلتا النقابتني.
سه ردانى سه روكى سه نديكاى پاريزه رانى
عيراق بو سه نديكاى هه ريمى كوردستان.
سه ردانى به ريز (ضياء السعدى) سه روكى سه
نديكاى پاريزه رانى عيراق بو كوردستان به مه به
ستى ريكخستنى كاروبارى ئه وپاريزه رانه ى سه
ر به عيراقن
سه ردانى (السعدي) به نوينه رايه تى ئه ندامى
نوينه رانى (طه المفرجي) و چه ند پاريزه ريك
پيشوازى ليكردنيان
له اليه ن جيگرى سه روكى سه نديكاى كوردستان
و ئه ندامانى
تييدا هه ردوال هاورا بون له هاوكارى كردن و به
ره و پيش بردنى كارى پاريزه رايه تى هه ما هه
نگى زياتر
له كوتا يدا هه ردوال پيشنياريان كرد ليژنه
يه كى هاوبه ش پيك بينن بو پاراستنى مافى
پاريزه رايه تى وه ئاسان كارى بكريت بو
كاره كانى هه ردوال وه به پيوستيان زانى جه
خت بكه نه سه ر انتماء كردنى باريزةران
لة سنورى هةردوو ال و هةردوو سةنديكا.

السعدي :يجب ضمان وجود
جهة عراقية مستقلة تشرف على
اإلنتخابات البرلمانية وتراقبها
املحامي_خا�ض
اأك َد نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،على �سرورة اأن تتعاون
ال�سلطات احلكومية واملفو�سية العليا
امل�ستقلة لالإنتخابات مع النقابة ،لأجل
اإ�سراكها يف عملية الإ�سراف والرقابة،
والإعداد لالإنتخابات الربملانية القادمة .
جاء ذلك خالل ا�ستقباله عدد ًا من ممثلي
بع�ض الأحزاب والتيارات الإنتخابية،
ف�س ًال عن عدد من اأع�ساء جمل�ض النواب
العراقي ،الإثنني املا�سي ،للت�ساور حول
عملية الرقابة على الإنتخابات الربملانية
من قبل املحامني .
وح�سر الإجتماع �سكرتري احلزب
ال�سيوعي الأ�ستاذ رائد فهمي والنائب
عبد الكرمي عبطان ،ف�س ًال عن ح�سور
الأ�ستاذ رحيم الدراجي ،اأمني عام جتمع
كفى ،والدكتورة ندى اجلبوري ،رئي�ض
منظمة املراأة وامل�ستقبل ،بالإ�سافة اإىل
الأ�ستاذ حامت حطاب اجلنابي ،والأ�ستاذ
عبد ال�ساحب العطية.
وخالل حديثه ،اأ�سار ال�سيد النقيب اإىل:
اأن دور النقابة يربز يف كون رقابتها
تعزز م�سداقية العملية الإنتخابية
والعرتاف بها وجناحها ،ل�سيما ان
رقابة املحامني �ستكون حتت ال�سراف
املبا�سر للنقابة كتنظيم مهني م�ستقل
تعمل يف جانب من مهامها بالدفاع عن

حقوق ال�سعب العراقي الأ�سا�سية
وحرياته ،ومن �سمنها حقه بالإنتخاب .
واأو�سح ال�سعدي :اأن النقابة وجهت
مذكرتها لالأمم املتحدة وعدد من
ال�سلطات واملوؤ�س�سات احلكومية
واملدنية ،اإل اأنها مل تتلق الإجابة حلد
الآن .داعياً اإىل وجوب اأن يكون دورها
اإ�سرافيا ولي�ض رقابيا فقط .
وبني نقيب املحامني :اأن هذا الدور
نّ
�سيتمثل بر�سد املخالفات والرقابة
املبا�سرة على اإجراءات الإنتخابات
وخطواتها العملية ،و�ست�سطلع بكتابة
التقارير املخت�سة ورفعها اإىل اجلهات
الدولية واملنظمات وال�سلطات ذات
العالقة .
و�سدد ال�سيد النقيب على اأهمية تو�سيع
قاعدة امل�ساركة يف الإنتخابات ،وال�سعي
خللق ثقافة الإقرتاع ال�سحيح املبني
على اأ�سا�ض الكفاءة والنزاهة وحرية
الإختيار .
ولفت ال�سعدي اإىل :اأن هنالك الكثري من
اجلهات التي ت�سعى لتزوير الإنتخابات
اأو التالعب يف بع�ض اأدوارها،
ا�ست�سعرت اخلطر والرعب من ت�سريح
النقابة واإ�سرارها على حماية العملية
الإنتخابية .م�سيفاً :اأن هذا يحتنّم علينا
الإ�سراع يف ت�سكيل الفريق ومبا�سرته
اأعماله .

وحذر نقيب املحامني من املمار�سات
التي ت�سكل حمرمات خطرية توؤثر على
اإرادة الناخب بال�سغط الع�سائري اأو
احلزبي اأو املناطقي والفئوي .مردفاً
بوجوب اأن يكون الإختيار مبنيا على
الإرادة احلرة للناخب يف اختيار ممثليه
يف جمل�ض النواب .
من جانبه� ،سدنّد رائد فهمي على وجوب
التعاون مع النقابة ،وتوفري الأر�سية
الالزمة لكي تلعب دورها وتدعم الدولة
وموؤ�س�ساتها القانونية عن طريق هذه
املهمة احل�سا�سة واملهمة.
هذا واأ�سار عبطان اإىل اأهمية التوعية
على امل�ساركة الوا�سعة يف الإنتخابات،
عازياً عزوف املواطنني اإىل عدم ثقتهم
بالنظام ب�سكل عام ،ولي�ض بالوجوه
فقط ،ولن يتم التغيري اإل بامل�ساركة
الفاعلة والإنتخابات النزيهة .
واأثناء النقا�ض ،طلب النائب رحيم
الدراجي اإطالع النقابة وتقدمي
امل�سورة القانونية اإىل جمل�ض النواب يف
التعديالت التي جترى الآن على بع�ض
املواد يف قانون الإنتخابات اجلديد .
واتفق املجتمعون على التحرك
اجلدي من اأجل دعم اإن�ساء املركز
الرقابي ،و�سمان الإ�سراع يف تدريب
مالكاته ،واملبا�سرة بالأعمال
ال�سرورية الالزمة لأداء مهمته .

املحامي _خا�ض
بني نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
نّ َ
ال�سعدي ،التحديات التي تعي�سها مهنة املحاماة
والطرق املمكنة التي ت�سلكها النقابة لتذليل تلك
العقبات ،عازياً تزايد اأعداد املحامني اإىل الو�سع
الإقت�سادي الذي مير به البلد ،وقلة فر�ض العمل،
ف�س ًال عن ال�سيا�سة غري املدرو�سة للقبول يف كليات
القانون ،وعدم مراعاة احلاجة الفعلية للقانونيني
يف البلد ،داعياً احلكومة ملراعاة ذلك .
جاء ذلك خالل جل�سة اأداء اليمني اجلماعية ،والتي
جرت يف مقر النقابة .
واأدى املحامون اجلدد اليمني القانونية اأمام نائب
رئي�ض حمكمة ا�ستئناف الكرخ ،القا�سي اأمري
ال�سمري ،وبح�سور ال�سيد النقيب وال�سيد وكيل

النقابة الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،والأمني املايل
الأ�ستاذ ذو الفقار ال�سبالوي ،بالإ�سافة حل�سور
عدد من اأع�ساء جمل�ض النقابة وهم :الأ�ستاذ
حممد قا�سم احل�سيناوي ،والأ�ستاذة �سارة املوىل
والأ�ستاذة �سهد الدليمي والأ�ستاذ و�سام اأبو طبيخ
.
وبارك ال�سعدي للمحامني انتماءهم ،مو�سحاً:
اأن مهنة املحاماة حتتاج للمتابعة والتوا�سل
وحت�سيل املعلومة ،ف�س ًال عن الإلتزام باأخالقياتها
واآدابها ومراعاة قواعد ال�سلوك املهني .
و�سدد نقيب املحامني على مراقبة ال�سلوكيات غري
الأخالقية يف ا�ستجالب الدعاوى ،بالإعتماد على
التغرير اأو الر�سوة ،ف�س ًال عن الت�سرفات غري
الأخالقية ،واملا�سة بهيبة املحاماة واأدبياتها .

وكيل النقابة يناقش مع مستشار
أراض
رئيس الوزراء تخصيص قطع ٍ
للمحامين
املحامي _خا�ض
زار وكيل نقابة املحامني العراقيني،
الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،م�ست�سار
رئي�ض الوزراء (رئي�ض الهيئة العليا
للتن�سيق بني املحافظات) الدكتور
كاظم ال�سهالين ،ملناق�سة عدد من
الق�سايا اخلا�سة باملحامني.
وخالل حديثه ،اأو�سح العبيدي :اأن
املحامني هم رجال القانون وا�سا�ض

بناء الأوطان وتقدم الأمم .مقدماً طلباً
ر�سمياً ت�سمن �سمول �سريحة املحامني
بتخ�سي�ض قطع الأرا�سي ال�سكنية
يف بغداد واملحافظات اأ�سوة بباقي
�سرائح املجتمع العراقي.
هذا ونقل العبيدي حتايا ال�سيد النقيب
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،موؤكد ًا اأهمية
توجيه ال�سادة املحافظني يف بغداد
واملحافظات كافة باإ�سدار تعليمات

اإىل الدوائر التابعة لهم تت�سمن ت�سهيل
عمل ال�سادة املحامني وفق احكام
قانون املحاماة املرقم ( )1٧3ل�سنة
 /1965املادة  ٢6منه.
من جانبه ،رحب ال�سهالين بال�سيد
الوكيل ،مبيناً اأهمية دعم �سريحة
املحامني وتقدمي الت�سهيالت
الالزمة لهم ،فيما اأعرب عن متابعته
للطلبات التي متت مناق�ستها.

تنظيم رقابة وطنية

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

اإن طبيعة عمل املحامي وان�سغاله اليومي بالدفاع عن احلقوق والعمل
امل�ستمر لتحقيق العدالة و�سيادة القانون� ،ستكون �سبباً مو�سوعياً يف تاأكيد
اختياره لدور الرقابة على النتخابات ،تبعا لتجربته ودرايته القانونية،
اإ�سافة اىل الواجب الد�ستوري والوطني الذي ي�سفي قدر ًا كبري ًا من اجلدية
وال�سرامة والدقة للقيام بالدور الرقابي املوؤثر واملحكوم با�ستقاللية هذا
الدور ،دون التاأثر اأو التاأثري بنوازع غري قانونية ،لتحقق �سرط ا�ستقاللية
النقابة وا�ستقاللية املحامي عند القيام بدوره على �سعيد حتقيق العدالة
و�سيادة القانون.
لذلك فنحن عازمون على تنظيم رقابة وطنية داخلية من املحامني ،تدار
بتوجيه مبا�سر من نقابتهم ،وتتواجد ب�سورة موؤقتة يف اإدارة العمليات
النتخابية �سمن اأجهزة املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،اأو يف املراكز
واملحطات النتخابية �سمن اأجهزة املفو�سية العليا ،عند اإجراء النتخابات
يف الدوائر النتخابية يف جميع املحافظات ،للقيام بوظائفها املتعلقة يف ر�سد
املخالفات النتخابية ،وتاأ�سري التدخالت بكل اأ�سكالها واأنواعها ،مبا يوؤمن
حرية الناخب يف الختيار ،بعيد ًا عن التدخالت وتزييف او تزوير اإلرادات.
وهذه الرقابة ذات اأهمية بالغة على �سعيد اجناز انتخابات نزيهة وعادلة،
وباجتاه تاأكيد م�سداقيتها وتعزيز العرتاف بها وجناحها ،ل�سيما ان
رقابة املحامني لالنتخابات العامة ملجل�ض النواب �ستكون حتت ال�سراف
املبا�سر لنقابة املحامني العراقيني كتنظيم مهني م�ستقل تعمل يف جانب من
مهامها للدفاع عن حقوق ال�سعب العراقي وحرياته� ،سوا ًء اأكانت مدنية اأم
�سيا�سية اأم اقت�سادية اأم اجتماعية اأم ثقافية.
اأو ًل :متطلبات تاأ�سي�ض مركز رقابة ور�سد املخالفات النتخابية:
 -1يوؤ�س�ض يف نقابة املحامني العراقيني مركز لرقابة ور�سد انتخابات
جمل�ض النواب على وجه التحديد ،وغريه من النتخابات العامة التي
جتري يف جمهورية العراق.
 -٢يتم التعاون مع املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات لتخاذ الإجراءات
والقرارات التي تك�سبه ال�سفة القانونية طبقاً للنظام القانوين املعمول به.
 -3العرتاف بهذا املركز ب�سورة ر�سمية ،والإقرار بدوره من �سلطات
الدولة والوزارات ذات العالقة باإجراء انتخابات جمل�ض النواب كافة،
بتوفري فر�ض تنفيذ اخلطط والربامج ال�سامنة لتاأدية املركز لدوره
الرقابي ور�سد املخالفات النتخابية.
ثانياً :املقومات الأ�سا�سية لقيام املركز باملهام والوظائف امللقاة على عاتقه:
 -1تدريب املحامني على القيام بواجباتهم الرقابية ور�سد املخالفات
وتوثيقها ومتابعتها ،وكتابة التقارير وا�ستخدام الأجهزة اللكرتونية
وتنظيم الت�سالت بني فرق الرقابة والر�سد املوجودة يف املحطات
واملراكز النتخابية على م�ستوى الدائرة النتخابية ،وبني املركز الرئي�ض
للرقابة والر�سد يف مقر النقابة يف بغداد.
 -٢اإبرام عقد مع منظمات وطنية ودولية خمت�سة ،لتقوم مبهام تدريب
واإعداد املحامني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم يف الكيفية التي تعتمد يف
اإجراء ال�سراف واملراقبة والر�سد ،ومتكني املحامني من ا�ستخدام اأجهزة
احلا�سوب والت�سالت اللكرتونية.
 -3ت�سكيل دائرة اإعالمية �سمن مركز مراقبة النتخابات بعد تاأهيل
املحامني العاملني فيها يف هذا املجال.
 -4لغر�ض وجود جلان الرقابة والر�سد امل�سكلة من املحامني يف جميع
اأو اأغلب الدوائر واملراكز النتخابية ،ويف �سوء قانون انتخابات جمل�ض
النواب رقم ( )9ل�سنة  ٢0٢0وملحقاته ،يكون املطلوب توفريه وجود ما ل
وحمام.
يقل عن ( )3500ثالثة اآلف وخم�سمائة حمامية
ٍ
 -5توفري معدات واأجهزة حا�سوب وات�سالت الكرتونية بني املحطات
واملراكز يف الدوائر النتخابية ل�ستخدامها يف اعالن النتهاكات واخلروقات،
واملتابعة وتاأمني املعاجلات القانونية.
ثالثاً .التغطية املالية مل�ستلزمات الر�سد والرقابة:
اإن التعاقد مع جهة عراقية اأو دولية لغر�ض تدريب املحامني على اعمال
وحمام ،يتم اختيارهم �سمن
الر�سد والرقابة لأكرث من ( )3500حمامية
ٍ
�سروط تو�سع م�ستقب ًال ،على �سكل دورات حمددة املدة والربنامج
واملحا�سرين واملدربني ،يتطلب تهيئة اأجور مالية تدفع للغر�ض املذكور،
وبالإمكان مفاحتة البعثة الدولية لالأمم املتحدة يف العراق (يونامي) يف
اإمكانية اإدارة هذه الدورات التاأهيلية والإعدادية من قبلها جماناً.
وكذلك فيما يتعلق بتاأمني اأجور ومكافاآت مالية للعاملني من املحامني �سمن
جهاز الرقابة والر�سد التابعة ملركز النقابة يدخل يف عدادها التكاليف املالية
كافة ،وان التقديرات الأولية ت�سري اىل ر�سد مبلغ ل يقل عن ( )3ثالثة
مليارات دينار عراقي لتغطية النفقات املتعلقة باملركز ،على اأن حتدد اأولياً
مبوجب موازنة تقديرية ي�سار اللتزام بها ،وتدار جلهة ال�سرف والقب�ض
من اجلهة احلكومية املانحة ،اأو املنظمة الدولية اأو العراقية ،ول عالقة
لنقابة املحامني باأوامر ال�سرف والقب�ض ،واإمنا يقت�سر دورها على تقدمي
جداول باأ�سماء املحامني املكلفني مبهامهم ح�سب بيانات معدة م�سبقاً.
اإن النقابة على ا�ستعداد لتقدمي الإي�ساحات ب�ساأن تفا�سيل املقرتح
املقدم ،وناأمل الهتمام مبا يوؤمن اجناز رقابة عراقية من نقابة املحامني
العراقيني مبا يوفر امل�سداقية والنزاهة والعدالة يف عملية النتخابات.

العدد (  ) 135االحد

2021 / 2 / 7

حق األطفال المولودين خارج الزواج ومجهولي النسب باكتساب
الجنسية والتعليم

المحامية علياء عبود الحسني
كفلت القوانني والت�سريعات الدولية كما
الد�ستور العراقي حق االطفال يف اكت�ساب
اجلن�سية ،حيث عالج قانون اجلن�سية العراقي
و�سع االأطفال املولودين خارج اإطار الزواج
يف الفقرتني ( )3 ،٢من املادة  3من قانون
اجلن�سية العراقي ،حيث ن�ست ف  ٢من م 3
(يعترب عراقيا من ولد يف العراق من ام عراقية

واب جمهول او ال جن�سية له) .كما ا�سارت ف
 3من م ( 3يعترب عراقيا من ولد يف العراق من
والدين جمهولني ويعترب اللقيط الذي يعرث
عليه يف العراق مولودا فيه ما مل يقم الدليل
على خالف ذلك) ،وبذلك كفل امل�سرع حماية
الطفل من حالة انعدام اجلن�سية ،فاإذا كانت
هذه املادة القانونية تكفل للطفل املولود يف
العراق احلق يف اكت�ساب اجلن�سية العراقية،
فلماذا جند العديد من االطفال الذين ولدوا
خارج اطار الزواج او االطفال اللقطاء او
االطفال الذين مل ي�سجل زواج والديهم يف
املحكمة ب�سكل قانوين ((اأي مت زواجهم
بوا�سطة رجل الدين والذين مل تكتمل معامالت
زواج والديهم)) ،نراهم يحرمون من االلتحاق
باملدار�س ا�سوة باأقرانهم؟! ،هذا من جانب ،اأما
اجلانب االخطر واالهم ،فهو ان اغلب املالجئ
التي تاأوي االيتام يف العراق مل تتمكن من منح
هوؤالء االطفال اجلن�سية العراقية اما لكونهم
لقطاء او جمهويل االبوين ،وبالوقت نف�سه
هوؤالء االوالد مل يلتحقوا باملدار�س اأبدا لعدم
ح�سولهم على (هوية االحوال املدنية) ،فهم
بالتايل حرموا من حقهم ال�سرعي يف اكت�ساب

اجلن�سية العراقية التي ن�س عليها قانون
اجلن�سية العراقي رقم ( )٢6ل�سنة ٢006
النافذ ،وحرموا بالتايل من حقهم الطبيعي
بالتعليم الذي ن�س عليه د�ستور العراق النافذ
ل�سنة  ٢005يف باب احلقوق واحلريات يف
املادة ( )33من الد�ستور التي ن�ست على
(او ًال :التعليم عامل ا�سا�س لتقدم املجتمع،
وحق تكفله الدولة ،وهو اإلزامي يف املرحلة
االبتدائية ،وتكفل الدولة مكافحة االمية..
ثانياً :التعليم املجاين حق لكل العراقيني يف
خمتلف مراحله ..ثالثاً :ت�سجع الدولة البحث
العلمي لالأغرا�س ال�سلمية مبا يخدم االإن�سانية،
وترعى التفوق واالإبداع واالبتكار وخمتلف
مظاهر النبوغ) .كما كفلت املواثيق الدولية
واتفاقيات حقوق الطفل امل�سادق عليها من قبل
العراق حق الطفل بالتعليم ،وهي كما يلي -:
 .1املادة ( )٢6من االإعالن العاملي حلقوق
االإن�سان الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية
العامة لالأمم املتحدة املرقم /٢17اأ (د)3-
يف  ،1948/1٢/15والتي تن�س على ما يلي:
((لكل �سخ�س حق التعليم ،ويجب اأن يوفر
التعليم جماناً ،على االأقل يف مرحلته االبتدائية

واالأ�سا�سية ،))...امل�سادق عليه من قبل
العراق.
 .٢املواد ( )19،18من العهد الدويل اخلا�س
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي اعتمدته
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب
قرارها املرقم /٢٢00اأ يف كانون االأول/
دي�سمرب عام  1966والذي دخل حيز التنفيذ يف
.1976/3/٢3
 .3املواد ( )٢8،17،4،3من اتفاقية حقوق
الطفل امل�سادق عليها مبوجب قرار اجلمعية
العامة لالأمم املتحدة املرقم  ٢5/٢4يف
 1989/11/٢0والنافذة ابتدا ًء من
 ، 1990/9/٢وامل�سادق عليها من قبل العراق.
 .4املواد ( )15،13من العهد الدويل اخلا�س
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية
امل�سادق عليه مبوجب قرار اجلمعية العامة
لالأمم املتحدة املرقم /٢٢00اأ (د )٢1-يف
 1966/٢/16والذي دخل حيز التنفيذ يف
.1976/1/3
حيث ان جميع املواثيق الدولية تن�س على
حق الطفل بالتعليم ،وخ�سو�سا القوانني
والت�سريعات الو�سعية ،فاأين هو تطبيق هذه

إلى المحامين الجدد

الشيك من الناحية الجزائية والتجارية
المحامي مروان الكناني
ال�سيك هو عبارة عن حمرر منظم وفق �سروط
ن�س عليها القانون مبوجب اأمر ال�ساحب من
امل�سحوب عليه باأن يدفع عن االإطالع مبلغا من
النقود اإىل �سخ�س معني اإىل امل�ستفيد.
ان ال�سيك يكون فيه ال�ساحب هو ال�سخ�س
الذي ياأخذ من ر�سيده من االأموال يف امل�سرف
املح�سوب عليه وهو امل�سرف الذي ي�سحب منها
امل�ستفيد ال�سيك.
امل�ستفيد هو ال�سخ�س الذي يحرر ال�سيك
مل�سلحته ..ان قانون التجارة رقم  30ل�سنة
 1984اإ�سار اإىل البيانات املطلوبة يف ال�سيك ح�سب
املادة  138من قانون التجارة.
املادة 138
يجب ان ي�ستمل ال�سيك على البيانات االتية :
اوال  :لفظ �سيك مكتوبا يف الورقة باللغة التي
كتبت بها.
ثانيا  :امر غري معلق على �سرط باأداء مبلغ معني
من النقود.
ثالثا  :ا�سم من يوؤمر باالداء (امل�سحوب عليه).
رابعا  :مكان االداء.
خام�سا  :تاريخ ان�ساء ال�سيك ومكان اإن�سائه.
�ساد�سا  :ا�سم وتوقيع من اأن�ساأ ال�سيك (ال�ساحب).
ان ال�سيك م�ستحق االأداء لدى االإطالع ح�سب
املادة 155من قانون التجارة.
املادة 155
اوال  :يكون ال�سيك م�ستحق الوفاء مبجرد االطالع
عليه ،وكل بيان خمالف لذلك يعد كاأن مل يكن.
ثانيا  :اذا قدم ال�سيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه

كتاريخ الإ�سداره وجب وفاوؤه يف يوم تقدميه.
ثالثا  :اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ ال�سيك،
فللحامل ان يطلب من امل�سحوب عليه الوفاء
اجلزئي بالقدر املوجود لديه ،وان يطلب منه
تاأ�سري هذا االيفاء على ظهر ال�سيك ،وان يعطي
ا�ست�سهادا بذلك ،ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا
اال�ست�سهاد او بعمل احتجاج.
ان املادة  459من قانون العقوبات العراقي
اإ�سارت اإىل حالة جرمية �سيك بال ر�سيد:
•1ان يكون ال�سيك خاليا من الر�سيد ويكون
خال من الر�سيد ،حيث
اجلاين يعلم اأن ال�سيك ٍ
يكون قد اأعطى ال�سيك بال ر�سيد ب�سوء نية.
•٢ان يكون مقابل الوفاء اأقل من مبلغ ال�سيك،
حيث يحق اإىل امل�ستفيد ان يطلب يف القدر املوجود،
وان يطلب منه تاأثري هذا االإبقاء على ظهر ال�سيك
وان يعطي ا�ست�سهادا بذلك.
•3من خالل اال�ست�سهاد ال�سادر من امل�سرف يف
عدم وجود ر�سيد او كان هناك ر�سيد اأقل من
املبلغ املطلوب ي�ستطيع اإقامة دعوى جزائية وفق
اأحكام املادة  459من قانون العقوبات العراقي
رقم  111ل�سنة . 1969
املادة  459جرمية ال�سيك بال ر�سيد
 – 1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات
وبغرامة تعادل خم�سة ا�سعاف مبلغ ال�سك على
ان ال تقل عن ثالثة االف دينار من اعطى ب�سوء نية
كاف قائم
�سكا وهو يعلم ان لي�س له مقابل وفاء ٍ
وقابل للت�سرف فيه او ا�سرتد بعد اعطائه اياه كل
املقابل او بع�سه بحيث ال يفي الباقي بقيمته او
امر امل�سحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد
حتريره او توقيعه ب�سورة متنع من �سرفه.
 – ٢ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغريه �سكا

او �سلمه �سكا م�ستحق الدفع حلامله وهو يعلم ان
لي�س له مقابل يفي بكل مبلغه.
 – 3يعاقب بال�سجن املوؤقت وبغرامة تعادل
ع�سرة ا�سعاف قيمة ال�سك املزور او امل�سروق
على ان ال تقل عن ثالثة االف دينار كل من زور
�سكا او ا�ستخدم �سكا م�سروقا وهو على علم
بذلك.
املادة 175
الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه املادة مبوجب املادة
( )1من قانون تعديل قانون التجارة رقم  30ل�سنة
 ،1984رقمه � 10سادر بتاريخ 199٢/01/01
وا�ستبدلت بالن�س االتي:
اوال  :تتقادم دعوى رجوع حامل ال�سيك على
ال�ساحب واملظهرين وغريهم من امللتزمني بدفع
قيمته مب�سي �ستة ا�سهر من انق�ساء ميعاد
تقدميه.
ثانيا  :تتقادم دعوى رجوع امللتزمني بع�سهم على
البع�س االخر مب�سي �ستة ا�سهر من اليوم الذي
اوفى فيه امللتزم قيمة ال�سيك او من يوم مطالبته
ق�سائيا بالوفاء.
الن�س القدمي للفقرة (ثالثا):
ثالثا  :تتقادم دعوى احلامل على امل�سحوب عليه
مب�سي ثالث �سنوات من انق�ساء مدة تقدمي .
التقادم يف ال�سيك ملدة  6ا�سهر بعدها
ي�سبح ال�سيك عبارة عن ورقة عادية،
ويجوز االدعاء يف قيمة ال�سيك يف حالة كان
ورقة عادية لدى حمكمة البداءة يف دعاوى
الدين ،حيث ال يدخل بعد انتهاء مدة 6
ا�سهر ال�سيك يف ن�س املادة  459عقوبات،
وي�سبح ورقة عادية ،ويكون االدعاء امام
حمكمة البداءة يف دعاوى الدين.

املواثيق والقوانني ،واين هي حق الطفولة
التي حرمت من حنان االبوين يف حقها
باكت�ساب جن�سية عراقية تنعم من خاللها بحق
اأي طفل عراقي ولد على ار�س العراق ،ومن
اب�سط حقوقه هو حقه يف التعليم ،ملاذا تقف
وزارة الرتبية حائ ًال بوجه الطفل الذي يود
االلتحاق مبدار�سها يف حالة كونه لقيطا وال
ميتلك هوية االحوال املدنية ،اأمل يكن االحرى
بها ان تخ�س�س قوانني ا�ستثنائية خا�سة مبثل
هذي ال�سريحة ،للنهو�س بها ودعمها والتي
كفل قانون اجلن�سية والد�ستور واملواثيق
الدولية حقهم يف ان يتعلموا ،وان مينحوا
جن�سية عراقية؟؟؟! ..هذا نداء ان�ساين با�سم
املئات من االطفال االيتام وجمهويل الن�سب
واللقطاء ،ومن الذين مل يكت�سبوا اجلن�سية
العراقية ب�سبب بطء االجراءات الر�سمية
يف املعامالت التي حالت دون التحاقهم مع
اأقرانهم يف املدار�س ،هذه ال�سريحة بحاجة
اىل اجراءات ا�ستثنائية وفورية وقرار
�سجاع وحا�سم مينحهم احلق يف دخول
املدار�س ب�سفة موؤقتة حاملا تكتمل معامالت
ت�سجيلهم ب�سجالت اجلن�سية ب�سكل ر�سمي.

المحامي أحمد العكيلي
كيف منيز بني دعوى اإ�سقاط احل�سانة
وا�سرتدادها ودعوى ت�سليم ال�سغري
(منع معار�سة) ودعوى تاأييد
احل�سانة ؟
 -1دعوى اإ�سقاط احل�سانة :تقوم
على ا�سا�س انتفاء �سرط من �سروط
احل�سانة لدى املدعى عليه او ت�سرر
ال�سغري من بقائه يف ح�سانته ليتم �سم
ال�سغري اىل ح�سانة املدعي ،وي�سرتط
فيها ان يكون املدعي عليه هو احلا�سن
(القانوين والفعلي) لل�سغري وقت
اإقامة الدعوى ،وعلى املدعي يف
هذه الدعوى اثبات توفر جميع
�سروط احل�سانة فيه وجمرد
اثبات انتفاء �سرط من �سروط
احل�سانة يف املدعى عليه .

 -٢دعوى ا�سرتداد احل�سانة :ينبغي
اأن يكون املدعي يف هذه الدعوى هو
اخل�سم الذي ا�سقطت عنه احل�سانة
�سابقاً مبقت�سى حكم ق�سائي �سادر
بحقه ،وعادة تكون االأم هي املدعية
يف هذه الدعوى ،ويكون املدعى عليه
هو ال�سخ�س الذي �سدر حكم �سابق
ل�ساحله ب�سم ال�سغري اليه ،ويقع
على عاتق املدعية اثبات وجود احلكم
الق�سائي ال�سابق وتوفر �سروط
احل�سانة فيها او زوال املانع الذي
ادى اىل ا�سقاطها وح�سانتها ال�سابقة
للمح�سون .
 -3دعوى منع املعار�سة (ت�سليم
ال�سغري) :يبتغي املدعي يف هذه
الدعوى اعادة املح�سون اإليه ،حيث
تقوم على ا�سا�س ح�سول اعتداء
وجتاوز من قبل املدعي عليه كونه
احلا�سن الفعلي ولي�س القانوين
لل�سغري ،وبهذا يعد املدعى عليه
غا�سباً حل�سانة املدعي القانونية .
 -4دعوى تاأييد احل�سانة :مل ين�س
امل�سرع على هذه الدعوى ،وقد ظهرت
للحاجة املا�سة اإليها وقد مت تاأ�سي�سها
نتيجة قرارات واحكام الق�ساء ..واإن
الغاية من هذه الدعوى اثبات ان
املدعي هو احلا�سن احلقيقي والفعلي
لل�سغري ،وان املح�سون موجود يف
ح�سانته بغية اإدارة �سوؤونه ومراجعة
احلا�سن للدوائر واجلهات الر�سمية
ذات العالقة مب�سلحة املح�سون .

من يقف بوجه
تقدم العراق سياسيًا
واقتصاديًا ودوليًا؟

بقلم :أ .عامر آل غازي
دول اجلوار هي تركيا وايران وال�سعودية و�سوريا واالردن،
وبقيادة امريكية وتخطيط ما�سوين تزعزعت الثقة وت�ستت ال�سعب
برمته.
ان ما يحدث االآن هو توجه امريكي نحو زعزعة االمن يف املنطقة
والغاية منه االطمئنان على �سوق التجارة االقت�سادية االأمريكية.
اأما ناقو�س اندالع احلرب يف املنطقة فما هو اإال قناع الذئب الذي
يفزع الغنم لتخويفها.
ان ملجرد التفكري فقط يف اندالع اي مواجهة ع�سكرية يف منطقة
اخلليج يعني ارتفاع اأ�سعار النفط اىل م�ستويات قيا�سية� ،ستتجاوز
فيها حاجز الـ 100دوالر للربميل ،وهذه امل�ستويات لن تقبل بها
وا�سنطن ،و�سبق اأن فعل الرئي�س ترامب ما بو�سعه اأواخر العام
املا�سي من اأجل اأن ي�سمن هبوط االأ�سعار.
مع �سرورة االإ�سارة هنا اىل اأن الواليات املتحدة هي اأكرب م�ستهلك
واكرب م�ستورد للنفط على م�ستوى العامل ،وهو ما يعني اأن احلرب
مع اإيران او العراق او اخلليج �ستكون لها فاتورتان ،االأوىل
ع�سكرية باهظة والثانية نفطية واقت�سادية باهظة اأي�سا.
ال�سوؤال :ماذا تريد الواليات املتحدة من هذا الت�سعيد مع اإيران
ودول اخلليج؟ وملاذا االآن؟
واجلواب :ان اإدارة بايدن تفكر على حتقيق اأ�س�س جتارية ال
�سيا�سية وتريد على االأغلب ابتزاز دول اخلليج كافة ،ومن �سمنها
العراق ،عرب اأ�سعارها باأن اخلطر االإيراين يت�ساعد  ،وتزعم ان
الواليات املتحدة هي املت�سدي الوحيد لهذا اخلطر ،وعليه فاأن
املكا�سب التي جتنيها هذه الدول من عودة اأ�سعار النفط اىل ال�سعود
�ستدفعها اىل اأمريكا ب�سكل اأو باآخر ،لي�سبح االأمريكيون بذلك هم
امل�ستفيدين من ارتفاع االأ�سعار ومن هبوطها على حد �سواء.
خال�سة القول هنا هو اأن الواليات املتحدة لن تخو�س حرباً مع
ايران وال مع دول اخلليج وال ت�ستطيع اأن تخو�سها ،الأن حرباً كهذه
ت�سكل تهديد ًا ل�سوق النفط العاملي باأكمله ،ف�س ًال عن اأنها ميكن اأن
تغري خريطة املنطقة ،اإ�سافة اىل اأنها ال ميكن اأن تنتهي اىل حتقيق
مكا�سب كبرية لالأمريكيني .اأما الت�سعيد والتوتر واالأزمة الكالمية
وال�سيا�سية ،فهذه ميكن اأن توؤدي للعديد من املكا�سب لالأمريكيني،
واغلب الظن اأن االأزمة الراهنة لن تخرج عن هذا امل�سار ،ولن
تتجاوز هذه احلدود ،وهذا ما يح�سل يف العراق االآن.

الطالق في العراق ..أسبابه وحلوله
املحامية هيفاء كرمي ح�سون
�سهد العقد االأخري اأرقاما واأح�سائيات مفزعة للطالق
هزت اأروقة املحاكم العراقية مما ينذر باأزمة جديدة
تهدد املجتمع العراقي ،اإذ ان الطالق و�سل ملرحلة
يجب الوقوف عندها ،وو�سع حلول جدية من اأجل
احلد من هذه الظاهرة ،وال نن�سى مدى تاأثري الطالق
على االأطفال ال�سيما يف حالة زواج االأب او االأم ،حيث
يكونوا عر�سة للت�سرد واالنحراف مما يوؤثر �سلباً على
املجتمع.
ومن خالل عملي يف �سوح املحاكم وما �ساهدته من
حاالت الطالق واالأعداد الهائلة طلبت من �سقيقتي يف
الدرا�سات العليا يف االأح�ساء (دعاء كرمي) ان يكون

بحثها عن الطالق وا�سبابه وحلوله ،والذي جاء على
�سكل ا�ستمارات وزعت بني االأزواج املتداعني ،ومن
ثم ملئها يف خمتلف حماكم بغداد من جانبي الكرخ
والر�سافة .
حيث تبني من خالل اال�ستبيان ان احد اهم واكرب
االأ�سباب التي تذهب بالعالقة الزوجية اىل م�سار
الطالق بع�سها نف�سية وبع�سها اقت�سادية واجتماعية،
رافقها نق�س يف الوعي الثقايف والديني للزوجني .كما ان
هناك اأ�سبابا مل تدرج باال�ستبيان جاءت ما بني ا�سباب
ب�سيطة وق�س�س غريبة واخرى نادرة ال تعد ان تكون
�سببا يهتز له عر�س الرحمن.
ن�ستعر�س االأ�سباب االأكرث �سيوعاً للطالق :

-1الزواج املبكر :غالباً يوؤدي اىل توتر العالقة ب�سهولة
بعد الزواج وعدم قدرة القا�سر على حتمل م�سوؤولية
الزواج ،ا�سافة اىل عدم الن�سج العقلي والبدين.
-٢اخليانة وم�ساكل املوبايل واالنرتنيت :حيث
�ساهمت مواقع التوا�سل االجتماعي ب�سكل كبري
بانت�سار اخليانة بني الزوجني وباالأخ�س بني فئة
ال�سباب ،وذلك من قبل الطرفني (الزوج والزوجة)،
اأذ �سكلت مواقع التوا�سل االجتماعي بيئة خ�سبة
ملمار�سة اخليانة بني الزوجني.
-3تدخل االأهل :اإن تدخل االأهل يف احلياة الزوجية من
اأكرث االأ�سباب �سيوعاً ،حيث يرجع غالبيتها اىل ال�سكن
امل�سرتك مع عائلة الزوج ،وبالتايل ي�سعب وجود

التفاهم والتحاور بني الزوجني مما يجعل تدخلهم اأ�سد
تاأثريا.
-4العنف االأ�سري :للعنف االأ�سري ح�سة كبرية
يف زيادة حاالت الطالق ،فكثريا ما تتعر�س الزوجة
للعنف اجل�سدي واالأذى النف�سي من قبل الزوج ،وكذلك
يحدث الطالق ب�سبب تعنيف اأحد الزوجني لالأطفال.
كما ان العنف ال يقت�سر على الن�ساء فح�سب ،بل توجد
عدد من احلاالت التي يتعر�س بها االأزواج للعنف
واالعتداء بال�سرب عليهم ،اإال انهم يلتزمون ال�سمت
ب�سبب خوفهم من نظرة املجتمع اليهم.
-5ا�سباب اقت�سادية واجتماعية ك�سعف الدخل
وعدم ا�ستطاعة الزوج حتمل تكاليف املعي�سة ،وعدم

القدرة على تامني ال�سكن ،وكذلك االختالف يف املكانة
االجتماعية للزوجني .
-6ادمان الزوج على املخدرات وامل�سكرات واملقامرة.
-7الطالق ب�سبب الفرق الكبري يف ال�سن اأو العقم لدى
احد الزوجني.
-8الطالق ب�سبب الزواج الثاين اأو �سوء االأختيار.
اما احللول التي ميكن ان حتد من ظاهرة الطالق ،فهي:
-1احلد من زواج القا�سرات :اأي اعادة النظر يف
ت�سريعات الزواج ورفع �سن الزواج لكال اجلن�سني.
-٢ت�سريع قانون مناه�سة العنف اال�سري حلماية
الزوجة والطفل.
�-3سرورة تدخل الدولة يف تامني ا ال حتيا جا ت

موقف القانون والمذهب الجعفري من التفريق االختياري (الخلع)

المحامي الدكتور شهاب أحمد العنبكي
حدد امل�سرع العراقي التفريق االختياري
يف قانون االحوال ال�سخ�سية النافذ 188
ل�سنة  1959وتعديالته ،وبالذات املادة
ال�ساد�سة واالربعني بفقراتها الثالث باأنه
(ازالة الزوجية او النكاح ال�سحيح بلفظ
اخللع مقابل عو�س) ،اي هناك بذل تلتزم به
الزوجة ،وبالتايل فهو طالق على البذل من

املال لتفتدي به نف�سها من احلياة الزوجية.
لقد ا�سرتط القانون النافذ يف املادة ()46
بفقراتها الثالث ان يتم هذا التفريق امام
قا�سي االحوال ال�سخ�سية ،وان يكون
الزوجان اهال الإيقاع الطالق وهو طالق
بائن وال يجوز الرجوع اىل احلياة الزوجية
مرة اخرى اإال بعقد ومهر جديدين ،واإن هذا
يعني انه عقد او اتفاق فيه �سروط واجبة
التنفيذ من طرفيه ،باإيجاب من الزوجة
وقبول من الزوج او العك�س (وازالة قيد
الزواج باإرادة حرة ور�سا من الطرفني
مقابل هذا البذل ويقع امام القا�سي ،اإذ انه
عقد من عقود املعاو�سة) ..واخللع كما ارى
طريقة ح�سارية الإزالة قيد الزوجية ب�سكل
ح�ساري ومهذب وداللة على ثقافة االزواج،
وهي تطبيق �سليم لقول اهلل عزوجل (فام�سك
مبعروف او ت�سريح باإح�سان).
اوال /موقف املذهب اجلعفري من التفريق
االختياري :يرى املذهب ان للزوجة ان ترجع
عن بذلها خالل فرتة العدة ،وقد حدد املذهب
ثالثة �سروط لهذا الرجوع.
 -1ان يكون الرجوع عن البذل خالل فرتة
العدة.

 -٢ان يبلغ املطلق بهذا الرجوع وخالل
فرتة العدة.
 -3ان ي�ستطيع املطلق الرجوع مبطلقته
دون مانع �سرعي (كزواج املطلق باأخت
املطلقة اثناء فرتة الطالق ومازالت العدة
مل تنته او زواجه من امراأة اخرى لي�سبح
عدد زوجاته اأربعا ،واإن اعادها �ستكون
اخلام�سة او ان ي�ساب باجلنون بفقد اهليته
واإرادته ،)...وفقا للمذهب فاملطلقة يف اخللع
لها ف�سخ هذا البائن بينونة �سغرى اىل طالق
رجعي وا�ستحقت جميع حقوقها الزوجية يف
عقد الزواج ،وجاز للزوج الرجوع بها او ان
يرف�س فيرتكها دون مراجعة لتم�سي عدتها
فينقلب الطالق الرجعي هذا اىل طالق بائن،
وت�ستحق الزوجة حقوقها كاملة من املهرين
ونفقة العدة.
هذه احلالة اإذا كانت مطلقة بالغة را�سدة.
اأما اذا كانت قا�سرا فيكون الطالق رجعيا
عند املخالعة لعدم اهليتها لبذل اي حق
من حقوقها ولي�س لوليها كذلك هذا احلق
الأنه يعد تربعا من مال القا�سر با�ستثناء
ان القا�سر التي اكملت اخلام�سة ع�سرة
من عمرها وتزوجت باإذن من املحكمة فاإنها

تعامل معاملة الر�سيدة وفقا حلكم املادة ()٢
من قانون رعاية القا�سرين.
ثانياً /وجهة النظر القانونية :ان رجوع
الزوجة او املطلقة عن البذل يف عدتها
والعودة اىل احلياة الزوجية باإرادتها يعني
انها ف�سخت هذا العقد املربم مع مطلقها
واملوثق امام الق�ساء ،وهو عقد �سحيح فيه
ايجاب وقبول ،وهو عقد من عقود املعاو�سة
ملزم لطرفيه ،وان هذا الرجوع من طرفها غري
�سحيح وخمالف للقانون ،واملفرو�س انه ال
يرتب اأثرا على الطرف االخر من العقد� ،سيما
ان لدينا قانونا يحكم هذا الطالق االختياري
متمثال باملادة ( )46بفقراتها الثالث ،وارى
ان تذهب املحاكم اىل تطبيق القانون النافذ
لالأحوال ال�سخ�سية دون الذهاب اىل اراء
ال�سادة الفقهاء ،اإذ ان القانون امل�سرع هو
القانون الواجب التطبيق ا�ستنادا الأحكام
املادة االوىل من قانون االحوال ال�سخ�سية
الفقرة ( )1منه ،وهنا قد يثري البع�س
ت�ساوؤال مفاده ان هذا خمالف لل�سرع واملذهب
اجلعفري احلنيف! ،ولالإجابة عليه البد لنا
ان نتطرق ،وعلى �سبيل املثال ال احل�سر ،اىل
جمموعة من االختالفات بني ال�سرع احلنيف

وموؤداه بقانون االحوال ال�سخ�سية النافذ،
ومنها:
 -1منع قانون تعدد الزوجات ،بينما
ال�سريعة اال�سالمية احلنيفة اجازت للرجل
الزواج واجلمع الأربع زوجات.
 -٢اعطى القانون حفيد املتويف عند وفاة
والده قبل جده يف الو�سية الواجبة (القرار
 7٢ل�سنة  )1979يف حني ان بع�س املذاهب
ومنها اجلعفري ال تورث احلفيد هنا.
(الو�سية الواجبة).
 -3اعترب القانون ان االخت ال�سقيقة بحكم
االخ ال�سقيق يف احلجب (القرار  34ل�سنة
 )1983خالفا لبع�س املذاهب اال�سالمية
التي ترى ان البنت ال حتجب ،وغريها كثري،
ويف مواطن متعددة ..وعليه ارى عدم جواز
رجوع الزوجة عن العقد والعودة للحياة
الزوجية وفقا للمذهب اجلعفري ،وخالفا
لن�س القانون الواجب التطبيق ،وعلى
اجلهات ذات العالقة ،ومنها حمكمة التمييز
املوقرة ،االخذ بهذا الراأي القانوين اإن وجدته
�سحيحا وموافقا للقانون ،وان احلياة
الزوجية اال�سل فيها توافق اإرادتني ولي�س
ارادة واحدة ال�ستمرار احلياة الزوجية.

اال�سا�سية للراغبني بالزواج كتوفري �سلف الزواج
وتوفري الوحدات ال�سكنية الأن اجلانب االقت�سادي
لال�سرة له دور كبري يف حدوث م�ساكل الطالق.
-4طول فرتة اخلطوبة غالباً ما يقلل من احتماالت
الطالق.
-5ابراز دور منظمات املجتمع املدين ،واقامة الندوات
التوعوية.
-6ت�سييق تعدد الزوجات اال يف ظروف ا�ستثنائية او
ا�سباب موجبة.
-7واخريا تثقيف املجتمع واملقبلني على الزواج
باهمية ودور اال�سرة ،وكيفية احلفاظ عليها عن طريق
دور العباد،ة وما لها من تاثري ايجابي على املجتمع.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

جريمة خيانة
األمانة

وقفات قانونية
العد (  ) 135االحد

كيف يتم التبليغ في الدعاوى المدنية؟

المحامي أحمد العبيدي
جرمية خيانة الأمانة هي كل من ا�ؤمتن على مال منقول مملوك
اأ� عهد به اليه باأية كيفية كانت اأ� �سلم اليه على �سبيل الأمانة
فا�ستعمله ب�سوء ق�سد ملنفعته اأ� لفائدة �سخ�ص اآخر اأ� ت�سرف
ب�سوء ق�سد خالفا للغر�ص الذي عهد به اليه اأ� �سلم له من اجله
ح�سبما هو مقرر قانونا اأ� ح�سب التفاق اأ� التعليمات ال�سريحة اأ�
ال�سمنية ممن �سلمه اإياه اأ� عهد به اليه يعاقب باحلب�ص ،لذا يجب
اأن يكون الت�سليم على �سبيل الأمانة كما ذهب اليه امل�سرع العراقي
يف املواد (.)455- 453
�بعد اأن ترتكب جرمية خيانة الأمانة من قبل اجلاين تتخذ
الإجراءات بحق اجلاين �فقا للمادة � ، 453تعد من اجلنح اإل اذا
كان الت�سرف باأموال حمجوزة ق�سائيا اأ� اإداريا فيعد الفعل جناية،
حيث تكون العقوبة ال�سجن مدة ل تزيد على �سبع �سنوات اذا كان
مرتكب اجلرمية �سخ�سا معينا باأمر املحكمة بخ�سو�ص مال عهدت
به اليه املحكمة اأ� كان ���سيا اأ� قيما على قا�سر اأ� فاقد الأهلية
اأ� كان م�سوؤ�ل عن (اإدارة موؤ�س�سة خريية) ب�ساأن اأموال املوؤ�س�سة.
�تعد جرمية خيانة الأمانة من اجلرائم املخلة بال�سرف� ،تت�سابه جرمية
خيانة الأمانة مع جرائم ال�سرقة �جرمية الحتيال �جرمية اغت�ساب
الأموال �جرمية اختال�ص الأموال العامة� ،تعد جرمية خيانة الأمانة
متحققة مبجرد ال�ستيالء على املال املوؤمن حتت يد اجلاين �عجزه على
اإرجاعه عند مطالبته بذلك ،اإىل جانب ال�سرر العام الذي ي�سيب املجتمع
الذي ترتتب على ارتكاب جرمية خيانة الأمانة ،فقد يرتتب عليها �سرر
خا�ص ي�سيب املجني عليه اأ� غريه� ،هذا ال�سرر اخلا�ص هو �سبب حتريك
الدعوى املدنية� ،غالبا ما يرتتب على اجلرمية �سرر ي�سيب املال املوؤمتن
فالبد من اللجوء اإىل ��سيلة معينة لإ�سالح هذا ال�سرر� ،هذا ما يكون
اإما عن طريق الرد ،اأي اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه �سابقا قبل �قوع
اجلرمية ،اأ� تعوي�ص ال�سرر احلا�سل نتيجة هذه اجلرمية� ،اأن اإثبات
جرمية خيانة الأمانة يتطلب اإثبات اأمرين هما �جود عقد اأمانة اأ� ت�سليم
ناقل للحيازة العار�سة �حتقق هذا الأمر من عدمه مرت�ك لتقدير حمكمة
املو�سوع� ،الأمر الثاين ح�سول الت�سرف يف ال�سيء �ا�ستعماله ا�ستعمال
خمالفا للقانون ملن �سلمه� ،هي اأمور ميكن اإثباتها بكل طرق الإثبات� ،اأن
جرمية خيانة الأمانة تعد جرمية �قتية تقع �تنتهي مبجرد اختال�ص املال.

اختصاص محاكم
االستئناف
 -1تنظر حماكم ال�ستئناف
ب�سفتها الأ�سلية الطعن يف الأحكام
ال�سادرة من حماكم البداءة بدرجة
اأ�ىل� ،بامل�سائل الأخرى املبينة يف
القانون.
 -2تنظر حماكم ال�ستئناف ب�سفتها
التمييزية يف :
اأ  -الطعن متييزًا يف الأحكام
ال�سادرة من حماكم البداءة بدرجة
اأخرية كافة� ،فق اأحكام هذا

القانون �القوانني الأخرى� ،تكون
مدة الطعن (  ) 30يو ًما.
ب  -يف الطعن متييزًا يف القرارات
ال�سادرة من حماكم البداءة �حماكم
الأحوال ال�سخ�سية اأ� حماكم املواد
ال�سخ�سية املبينة يف الفقرة (  ) 1من
املادة (  ) 216من قانون املرافعات
املدنية� ،تكون مدة الطعن ( ) 7
اأيام.
املادة (  ) 34مرافعات مدنية
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المحامية أمل الزرفي
بعد اأن يتم ت�سجيل الدعوى يتم حترير تبليغ
املدعى عليه مع ن�سخة من عري�سة الدعوى،
�عند تبليغه ترتك له فر�سة ممكنة ،هذه
الفر�سة يجب اأن تتنا�سب مع امكانيته من
اأجل مراجعة هذه الدعوى حتى ي�ستطيع
حمام ميكن اأن يتقدم للدفاع عنه
توكيل
ٍ
ا� املراجعة اأمام هذه املحكمة يف املوعد
املخ�س�ص لها.
يجب ان يكون املبلغ اما مبلغا ق�سائيا
ا� مبلغا بوا�سطة مركز ال�سرطة� ،يف كل
احلالت يجب ان يذكر ا�سمه �لقبه� ،ان
يكون �ا�سحا على �رقة التبليغ� ..عند عدم
متكن املبلغ من تبليغ املدعى ،عليه اأن يقوم
ب�سرح ال�سباب التي تدعو اىل عدم تبليغ
املدعى عليه� ،بالتايل من املمكن اأن يرجع
اىل اجراءات ن�سو�ص قانونية اأكد عليها
قانون املرافعات املدنية ب�سبب من يتهرب من
التبليغ ما مل ميكن تبليغه ب�سبب اجراءات

اأخرى .كما ميكن اأن ت�سل �رقة التبليغ
�يعلم بها املدعى عليه عن طريق ال�سحف
ا� عن طريق املختار الذي ميكن ان يعلق
التبليغ على باب الدار اأ� تبليغه مبا�سرة
�توقيعه على هذه الورقة.
اأحيانا ليوجد هذا الرجل يف البيت فمن املمكن
اأن تقوم ز�جته ا� احد اأ�لده اأ� �الدته اأ�
العامل معه يف العمل بالتبليغ� ،ميكن ان
ت�سلم الورقة اليه �يقوم بتوقيع �رقة التبليغ
كاأمنا هو املكلف بها بالتوقيع ..عندما ت�سل
اىل املحكمة �رقة التبليغ من املبلغ يقول فيها
ان املدعى عليه لي�ص موجودا اأ� اأن العنوان
جمهول اأ� ان حمل القامة جمهول �بعد
التثبت من هذه املعلومات من املختار بعدها
�سوف تلجاأ املحكمة اىل تبليغ املدعى عليه
بال�سحف املحلية على نفقة املدعي� ،تقوم
بتحرير الجراء نف�سه باأن فالن ابن فالن عليه
ان يح�سر امام املحكمة يف املوعد املحدد يف
ال�ساعة املحدده لأن فالن ا� فالنة اقام عليك
الدعوى �هذا التبليغ ين�سر يف �سحيفتني

المحامي حسين حمود الوائلي
اليوم نطرح لكم مو�سوعا مهما حول متليك
العقار �فق قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل
رقم  1198ل�سنة � 1977تعديالته �اثر
التقادم فيه .
قبل الدخول يف مو�سوع التقادم لبد ان
ن�ستعر�ص نبذة خمت�سرة من احكام قرار
جمل�ص قيادة الثورة املنحل  1198ل�سنة
� 1977تعديالته.
ان قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل اعاله عالج
مو�سوع العقد الباطل م�ستندا على �سر�ط لو
حتققت فاإن للم�سرتي طلب متليكه العقار
بقيمته املعينة يف التعهد�� ..سر�ط التمليك
هي -1ان لتكون هناك معار�سة حتريرية من
البائع�-2 ..سكن العقار -3 ..اقامة ابنية ا�
م�سيدات-4 ..الغرا�ص يف حق الت�سرف �اقامة
امل�سيدات لالأغرا�ص الزراعية �احليوانية .

�قد ترك القرار للق�ساء تطبيق احكام عقد
البيع الواردة يف القانون املدين� ،كلنا يعرف
ان العقود ب�سورة عامة تخ�سع للم�سوؤ�لية
العقدية �التقادم� ،لبد ان لنن�سى ان عقد
البيع غري امل�سجل يف دائرة الت�سجيل العقاري
يعد من العقود الباطلة اإل ان القرار 1198
ل�سنة � 1977تعديالته هو ا�ستثناء من قاعدة
البطالن اذا حتققت �سر�طه كما بينا .
فهل ي�سري على عقد البيع الذي رفعت مبوجبه
دعوى التمليك التقادم امل�سقط؟
�من هذه التطبيقات ...
لو ان �سخ�ص رفع دعوى متليك على عقار
م�سى على مقا�لة عقد البيع اخلارجية اكرث
من  15عاما ،فهل ي�سري عليها التقادم املانع من
�سماع الدعوى لو دفع املدعى عليه بالتقادم ؟
نقول ان التقادم املانع من �سماع الدعوى يف
القانون املدين هو � 15سنة مبوجب احكام املادة
� ، 429لكن قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل

احلالة الثانيـة
اإذا �سدر حكم من املحكمة املخت�سة بنا ًء على �سلطتها
التقديرية للوقائع باأخذ املح�سون من حا�سنته
الأم ��سمه اىل حا�سن اآخر ،قد يكون غري الأب ،ثم
ظهر ت�سرر املح�سون يف ذلك ،عندها منح القانون
احلا�سـنة الأم امكانية اقامة دعوى ل�سرتداد ح�سانة
�لدها .
احلالة الثالثة
ز�اج الأم باأجنبي �الذي قد يرتتب عليه �سقوط
ح�سانتها لولدها ال�سغري اذا مل يتعهـد لهـا
بالرعايـة �الهتمام به ثم طلقها الأجنبي ا� تويف
�لي�ص يف عدة طالق ا� �فاة مع احتفاظها ببقية
�سر�ط احل�سانة�.قد اأخذت حمكمة متييز العراق
يف احدى قراراتها بالقول انه اذا �سقطت ح�سانة
الأم لولدها ال�سغري بـ�سبب ز�اجها من اأجنبي
عنه ،فاإن طالقها رجعيا من هذا الز�اج ل يعطيها
حـق طلـب الـ�سغري اإل بعـد انتهـاء عـدة الطالق.

كامال ا� بع�سه ا� تعفى منه ا� يق�سط عليك ملدة ل
تتجا�ز �سنة �احدة .
 -5ل ت�سلم �سيارتك اىل �سخ�ص �سارب للخمر رمبا
يعمل بها حادثا ا� ي�سبط بها �هو �سكران فتحجز
ال�سيارة ملدة �سنة كاملة �ل ت�سلم لك اإل بعد
انق�ساء املدة .
 -6ل ت�سمح لأحد با�ستخدام هاتفك اجلوال �سواء
باإجراء مكاملة ا� ار�سال ر�سالة ا� ا�ستخدام ��سائل
التوا�سل الجتماعي .
 -7اتلف كارت تعبئة املوبايل بعد النتهاء من
التعبئة �ل ترميه يف ال�سارع قد ي�ستخدم �سدك
كدليل تواجد يف حمل اجلرمية.
 -8اإذا ��سلت اليك ر�سالة تهديد ا� اهانة بوا�سطة

رقم � 1198رد فيه يف (رابعا ) منه (ينفذ هذا
القرار من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية،
�ي�سري على ما�سبقه من �قائع ا� تعهدات
مامل يكن قد �سدر بها حكم ق�سائي اكت�سب
الدرجة القطعية )
بنا ًء على ما �رد يف القرار �سريانه على الوقائع
التي �سبقته ،فاإن هذا يعني ان القرار ي�سري
على التعهدات (العقود) قبل ن�سر هذا القانون،
�لبد ان ننتبه انه ان ال�سريان مل يحدد مده
قبل نفاذه ،اي مبعنى اآخر ان مدة ال�سريان
مفتوحة �لو م�سى عليها على �سبيل املثال
 50عاما� ،بالتايل فاإذا كان �سريانه مفتوحا
�غري حمدد املدة على املا�سي ن�ستخل�ص باأنه
مفتوح املدة ب�سريانه على العقود التي جرت
بعد نفاذه ،فلو مل ي�سرِ على املا�سي لي�سري
على العقود التي تلت نفاذه بالن�سبة للتقادم
امل�سقط فالعقد الذي م�سى على ان�سائه اكرث
من  15عاما غري م�سمول باأحكام التقادم

مبقت�سى هذا القرار الذي قيد احكام التقادم
باعتباره ن�سا خا�سا يقيد احكام الن�ص العام
يف القانون املدين ،ناهيك عن اأمر اخر �هو ان
مدة التقادم املانع من �سماع الدعوى يف القانون
املدين لها احكام منها قطع التقادم ،فقد �رد
باملادة / 438ف 1من القانون املدين (تنقطع
اي�سا املدة املقررة لعدم �سماع الدعوى اذا
اقر املدين بحق الدائن �سراحة ا� دللة مامل
يوجد ن�ص بخالف ذلك) ..اإذ ًا لبد من ان يقر
الدائن �سراحة ا� دللة ،فكيف اقراره دللة؟..
اجابت الفقرة  2من املادة اعاله (�يعد اأقر
دللة بحق الدائن اذا ترك هو حتت يده مال
مرهونا بالدين رهن حيازة)� ،بالتايل اعطت
هذه الفقرة مثال لالقرار باحلق دللة ،حيث
ترك البائع العقار حتت يد امل�سرتي �هو �ساكن
فيه ا� اقام م�سيدات ح�سب ما ي�سرتطه القرار
 ، 1198فاإنه يعد اإقرارا باحلق دللة� ،بالتايل
الدفع مبر�ر الزمان ل قيمة قانونية له.

أثر القانون في تحضر المجتمع

مصطفى غازي كامل

الدرا�سة لقوانني الد�ل تعرب غالبا عن م�ستوى
تلك املجتمعات كون القوانني غالبا ما تت�سكل من
الأعراف ال�سائدة يف املجتمع اأ�سا�سا� ،من ثم تقوم

نصائح قانونية

-1
ل ت�سمح لأي �سخ�ص من دخول دارك ا� حملك
لإجراء التفتي�ص ا� امر القب�ص �التحري اإل بعد
ان تطلع على تلك ال�امر ��سد�رها من القا�سي
�بح�سور املختار .
 -2ل تكفل �سخ�سا امام الق�ساء مامل تتاأكد من
ح�سن اخالقه ��سمعته الطيبة ب�سرط ان تكون
اجلرمية غري خطرية ا� مبلغ الدين ب�سيطا.
 -3اإذا تورطت بكفالة �سخ�ص �سيء يحق لك اإلغاء
تلك الكفالة ب�سرط ان حت�سر املكفول امام القا�سي
ا� ت�سلمه اىل مركز ال�سرطة .
 -4اإذا كفلت متهما ا� مديوان �هرب منك �ستحال
على قا�سي اجلنح لتح�سيل مبلغ الكفالة منك

هذه الوكالة بعد تال�تها يف اجلل�سات
ال�ىل حتى ميكن ان يكون هذا املحامي

حا�سرا بديال عن املدعي اأ� بديل املدعى
عليه يف اجلل�سات ال�ىل من املرافعة.

التقادم في تمليك العقار

حضانة األطفال
اإن حـ�سانة الـ�سغري اأحاطها ال�سرع باحلماية
القانونية �املتمثلة :اأن تفقد احلا�سنة (الأم )
لولدها ال�سغري اأحد �سر�ط احل�سانة املعتربة
�سرعاً �قانوناً ..فت�سقط عنها احل�سانة فتلزم بت�سليم
املح�سون اىل اأبيه ،اأ� اىل اأي حا�سن اآخر تقـدره
املحكمـة ،ح�سب �قائع كل دعوى اأي منح احل�سانة ما
هو اعلى ا� ما د�ن الأب بدرجة القرابة كاجلد �اجلدة
�العـم �العمـة �اخلال �اخلالة� ..لكن قد يح�سل
ز�ال املانع بحرمان الأم من ح�سانة �لدها ال�سغري
مما مينحهـا فر�سـة العـودة باملطالبة با�سرتداد
ح�سانتها اذا توافرت احدى احلالت الثالث -:
احلالة الأ�ىل
�فاة الأب ا� فقدانه احد �سر�ط احل�سانة جتيز بقاء
ال�سغري لدى اأمه مع امكانية قيـا�ص ذلـك علـى امكانية
رفع دعوى للمطالبة با�سرتداد الطفل ال�سغري الذي
كان حتت رعاية �الده املتويف� ،تقـدير ذلـك للمحكمـة
املخت�سة .

حمليتني� ،ميكن اأن يكون التبليغ بوا�سطة
الذاعة� ،يعد هذا تبليغا اأ�سوليا �ت�ستمر
املحكمة باإجراءاتها الأ�سولية باملرافعة
الغيابية باعتبار ثبت لها غياب املدعى عليه.
�اإذا ح�سر املدعى عليه يف اأي جل�سة من
جل�سات املحكمة تقلب املحكمة املرافعة من
الغيابية اىل احل�سورية �ت�ستمر بالجراءات
�فق ال�سول� ..لكن اذا ح�سر املدعى
عليه جل�سة من جل�سات هذه املحكمة ثم
غاب بعدها فاإن املحكمة لتعد هذه املرافعة
غيابية� ،اأن ت�ستمر باملرافعة الوجاهية
�العلنية التي كانت �فق موجباتها حتذير
املدعى عليه �دفاعه �الخذ باأقواله التي
د�نت يف املح�سر يف اجلل�سات ال�ىل.
اي�سا يف حالة ح�سور املحامي اذا كان هذا
املحامي �كيال خا�سا يف هذه الدعوى عليه
ان يح�سر امام موكله �اأمام القا�سي يف
حمكمة املو�سوع� ،ان ي�سدق هذه الوكالة
حتى ميكن اأن ترتبط يف هذه الدعوى،
�على القا�سي اأن يقوم باإدراج حمتويات

املوبايل ل ترد مبثلها فذلك يوؤدي اىل �سياع
حقك بل احتفظ بها �قدمها للقا�سي تكون نتيجة
ال�سكوى م�سمونة ل�ساحلك .
 -9اذا تعر�ست حلادث اعتداء ا� اهانة يف مكان
عام فحا�ل قدر المكان ان ل تفقد اع�سابك �ل
تواجه اخلطاأ بخطاأ اخر� ،احر�ص على تثبيت
�سهاده ال�سهود �اقامة �سكوى امام القا�سي� ،تاأكد
�سياأتيك املعتدي متو�سال ذليال طالبا ر�ساك .
 -10احذر من العالقات الن�سائية امل�سبوهة فقد
تتعر�ص �تقام �سدك دعوى اثبات ز�اج �ب�سهادة
ال�سهود تتعر�ص للت�سحية �امل�ساكل مع ا�سرتك
�ا�لدك.
 -11احذر العالقات الن�سائية امل�سبوهة فقد
تعر�سك لدعوى اثبات ن�سب �ادعاء املراأة �جود
حمل منك ا� من غريك ل يهم� ،هي م�سكلة كبرية
جدا لها ابعاد ل تنتهي .
 -12ل تقرتب من الفتيات القا�سرات اأبدا لأن
عقوبتها �سديدة �ل تقبل الكفالة .
 -13احذر العالقات الن�سائية امل�سبوهة فقد
تقام �سدك دعوى خطف �هي جرمية خطرة من
ال�سعوبة الفالت منها �الدعاءات الكاذبة كثرية
يف الآ�نة الخرية .
 -14جتنب العالقات الن�سائية التي قد تعر�سك اىل
اتهام بدعوى اغت�ساب �ابتزاز من املراأة امل�ستكية،
حيث تواجه عقوبة �سديدة �يف حال الرباءة �ستبقى
يف التوقيف ملدة اكرث من خم�سة ا�سهر حلني ��سول
التقرير الطبي من دائرة الطب العديل يف بغداد .
 -15ل تر�سل ر�سالة غرامية اىل امراأة قد ت�ستغلها
�سدك يف املحكمة بدعوى حتر�ص ا� يطلع عليها
احد افراد ا�سرتها �حتدث م�سكلة كبرية قد تقتل

بالتطوير لها� ،املحا�لة لتحديثها ب�سكل ح�ساري..
�ل ميكن اأن يتح�سر الإن�سان د�ن اأن تكون هناك
قوانني حتفظ حقوقه �حرياته الأ�سا�سية �ت�سبطه
اأي�سا يف ممار�سة اأي �سلوك �سار باملجتمع �الد�لة.
الأ�سل يف الإن�سان اأنه يتحول اإىل �سخ�ص فو�سوي
طاملا علم اأنه ل يوجد عقاب �ثواب باخت�سار� ،لذلك
قيل قدميا (من اأمن العقوبة اأ�ساء الأدب)� ،بال �سك
اأن قوة القانون من حيث الفكرة �من حيث التطبيق
هما عامالن اأ�سا�سيان يف تغيري �حتديث طبائع
ال�سعوب لتكون اأقل عد�انية �اأكرث اعتدال �مثالية..
�من اأكرث الأمثلة احلديثة على ذلك؛ قانون التحكم
يف اجلرمية �فر�ص القانونViolent Crime
Control and law Enforcement Act
يف اأمريكا ،الذي اأقر يف عام  ،1994حيث يف ال�سنة
الأ�ىل من �سد�ر القانون انخف�ست جرائم العنف
بن�سبة اأكرث من  60يف املائة من العام ال�سابق! ح�سب

تقارير �زارة العدل الأمريكية ،فالنا�ص هم اأنف�سهم
مل يتغري�ا يف اأمريكا� ،لكن اأفكار �هيكلة القانون
القوية مع تطبيقه ب�سكل جيد اأدى اإىل انخفا�ص
اجلرمية ب�سكل كبري� ،لي�ص لأن النا�ص اأكرث متدنا
�حت�سرا ،فالنتيجة هنا “�هي التح�سر” ل تاأتي اإل
مبقدمة قبلها �هي القانون القوي �التطبيق اجليد
له.
�يف هذا ال�سياق� ،من موقع اهتمام �تتبع؛ جند
اأننا يف اأم�ص احلاجة اإىل ال�ستفادة من اأحدث
القوانني �الأنظمة يف العامل ،كون ذلك ي�ساعدنا على
النهو�ص باأ�سرع �قت �باأقل تكلفة ،كوننا ن�ستفيد
من جتارب الآخرين بدل من التدرج احل�ساري
البطيء ،خ�سو�سا اجلوانب التي مت�ص حاجة النا�ص
�التجارة �القت�ساد ،ب�سبب اأن هذه اجلوانب
هي العوامل الأ�سا�سية التي ترتكز عليها ح�سارة
الإن�سان اأ�ل� ،جتذب ال�ستثمار �تنميه ثانيا ب�سبب

تقدم القوانني �حداثتها.
القانون عموما له اأد�ار �اأهداف متعددة� ،من
اأهمها حماية النا�ص من العتداء �اجلرمية�� ،سمان
امل�سلحة العامة للبلد �عامة ال�سعب �حمايتها،
�ت�سوية النزاعات �اخلالفات التي حت�سل بني
املواطنني �املن�ساآت �خالفها ،اإ�سافة اإىل ت�سجيع
النا�ص لعمل املفيد لهم �جمتمعهم ��طنهم بطريقة
حديثة� ،كل هذه الأمور فيها جوانب اإن�سانية
م�سرتكة بني الب�سر �يجب ال�ستفادة من الآخرين
فيها.
كما ان تطور القانون �م�ستوى حداثته يتطور ب�سكل
�سريع د�ليا ،حيث ت�ستحدث يوميا الكثري من الآليات
�املنتجات التي حتتاج اإىل معاجلة قانونية .كما ان
�سكل القانون �اآلياته �مو�سوعه نف�سه يتطور ب�سكل
�سريع� ،يجب علينا اأن نالحق هذا التطور من خالل
التحديث �الت�سريع امل�ستمر �املواكب للم�ستجدات.

معلومات قانونية مستوحاة من رئاسة
محكمة التمييز االتحادية
 - 1يجوز لقا�سي حمكمة الأحوال
ال�سخ�سية اإح�سار ال�سهود �العاقد الديني
ال بحكم املادة
جرب ًا بوا�سطة ال�سرطة عم ً
( )17من قانون الإثبات .
 - 2يجوز لقا�سي حمكمة الأحوال
ال�سخ�سية ابطال دعوى اثبات الز�جية يف
مراحلها الأ�ىل حتى لو كانت متعلقة باحلل
�احلرمة .
 - 3ان ف�سخ عقد الز�ج من جانب الز�جة
ي�ستند لقانون الأحوال ال�سخ�سية ،اأما
الف�سخ من جانب الز�ج ي�ستند للقواعد
العامة من خالل الرجوع اإىل اأحكام ال�سريعة
الإ�سالمية .
 - 4يجوز نفي ن�سب �لد من الوالدين
املتوفني املزمع ن�سبه اإليهما حتى لو كانا
مقرين به حال حياتهما اإذا اأثبت التطور
العلمي يف جمال الطب ذلك .
 - 5اأجرة احل�سانة غري قابلة للزيادة
ب�سبب قلة حاجة املح�سون لرعاية احلا�سنة
مب�سي الزمن �عدم �جود �سند قانوين لها .
 - 6اإذا تركت الز�جية الدار الز�جية
ال�سرعي فال ت�ستحق نفقة ما�سية ،اإل اأنه
ل مينع مطالبتها بالنفقة امل�ستمرة لكونه
اف�ساحا من جانب الز�جة باأنها م�ستعدة
املطا�عة .
 - 7ان الز�ج ل يلتزم بالنفقات الالزمة
التطبيب يف العيادات �امل�ست�سفيات الأهلية

اإل اإذا تعذر اإجراء الالزم يف امل�ست�سفى
احلكومي .
 - 8ل ي�سح حتميل املدعي يف دعوى
ت�سديق الإطالق اأتعاب املحاماة لعدم
�جود طرف رابح اأ� خا�سر يف الدعوى .
 - 9ل يحكم بالتعوي�ص التع�سفي اإل بعد

انتهاء عدة املطلقة� ،اأ�سبح الطالق بائنا
بينونة �سغرى اأ� كان ابتدا ًء بائنا بينونة
�سغرى .
 - 10ان دعوى املطالبة باملهر املوؤجل
مقوم بالذهب تنح�سر بحالت الطالق
�ل ا�سمل حالت التفريق اأ� الوفاة.

قرارات تمييزية
العدد ( ) 135االحد
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جريمة إعطاء صك بدون رصيد
نوع احلكم :جزائي
رقم احلكم2015//431 :
جهة اال�سدار :رئا�سة حمكمة ا�ستئناف الكرخ
االحتادية ب�سفتها التمييزية
مبداأ احلكم
اعرتاف املتهم ال�سريح يف مرحلتي التحقيق
واملحاكمة باأنه اعطى ال�سك اىل امل�ستكي مع
علمه ان احل�ساب ال يعود له ،مما يجعل �سوء
النية متوفرة لديه عند اعطاء ال�سك ،وكلها
ادلة تكفي لتجرمي املتهم عن جرمية اعطاء �سك
بدون ر�سيد على وفق احكام املادة 1/459
عقوبات.
ن�ص احلكم
مقدم يف مدته القانونية وم�ستمل على اأ�سبابه،
تقرر قبوله �سك ًال وعند عطف النظر على
احلكم املميز املوؤرخ  2015/9/20تبني انه

موافق لالأ�سول واأحكام القانون الن الثابت من
وقائع الدعوى حتقيقاً وحماكمة باأن املتهم (
ن .ي .ا ) قام باإعطـــاء امل�ستكي ال�سك املرقم
(  ) 3060464املوؤرخ  2013/7/8مببلغ
قدره (�ستة واربعون مليون دينار) امل�سحوب
على م�سرف الر�سيد فرع الكرخ  ، 23 /ولدى
مراجعة امل�ستكي للم�سرف املذكور تعذر
�سرف قيمته الن احل�ساب امل�سحوب عليه
ال�سك ال يعود للمتهم ح�سب اال�ست�سهاد
ال�سادر من امل�سرف املربز يف اال�سبارة ،لذا
فاإن االدلة املتح�سلة بالق�سية املتمثلة مبح�سر
�سبط ال�سك واال�ست�سهاد وال�سادر من
امل�سرف املذكور واعرتاف املتهم ال�سريح يف
مرحلتي التحقيق واملحاكمة باأنه اعطى ال�سك
اىل امل�ستكي مع علمه ان احل�ساب اليعود له،
مما يجعل �سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء

ال�سك ،كلها ادلة تكفي لتجرمي املتهم عن جرمية
اعطاء �سك بدون ر�سيد على وفق احكام املادة
 1/459عقوبات .اأما دفع املتهم باأن ال�سك كان
لل�سمان ،فهو دفع مردود وال�سند له من القانون
الن ال�سك هو اداة وفاء يقوم مقام النقود يف
التعامل التجاري واالقت�سادي ،ويكون
م�ستحق الوفاء مبجرد االطالع ،وكل بيان
يخالف ذلك يعد باط ًال ،وكاأن مل يكن ا�ستناد ًا
الأحكام املادة  / 155من قانون التجارة
النافذ ،كما وجد ان العقوبة املفرو�سة على
املتهم جاءت منا�سبة مع ظروف الق�سية وقيمة
ال�سك عليه ،وا�ستناد ًا الأحكام املادة /259اأ2-
االأ�سولية تقرر ت�سديق كل القرارات ال�سادرة
يف الدعوى ،ورد الطعن وحتميل املميز ر�سم
التمييز ،و�سدر القرار باالتفاق فــي /26
حمرم 1437 /هـ املوافق  2015 /11/8م.

الزواج المؤقت
يعد الزواج املوؤقت باطال يف
القانون العراقي ،لكونه يفتقد
اأحد �سروط عقد الزواج يف
القانون العراقي ،وهو اأن يكون
عقد الزواح موؤبدا ال موؤقتا،
اإال ان هذا البطالن ال يعني
نفي ن�سب الطفل بالفرا�ص اإذا
ا�ستوفى ال�سروط ال�سرعية.
طلب ت�سديق طالق خارجي
(زواج متعة)
القرار
لدى التدقيق يف حيثيات الدعوى
وم�ستنداتها وجدت انه بتاريخ
 2012/12/3تزوجا بعقد
خارجي موؤقت (متعة) ملدة
اربعة ا�سهر على مهر معجلة
 5ماليني وموؤجلة  10ماليني،
واجنبا الطفلة (م) ،وحيث جتد
املحكمة ان عقد الزواج انعقد
ملدة معلومة ،وحيث ان قانون
االحوال ال�سخ�سية ا�سرتط
ان يكون عقد الزواج موؤبد ًا

القرار
لدى التدقيق واملداولة لوحظ باأن الطعن قدم
�سمن املدة القانونية فقرر قبوله �سك ًال ،وعند
عطف النظر على القرار املميز وا�سبابه ،وجد
انه غري �سحيح وخمالف للقانون باعتبار ان
العامل باأجر يومي م�سمول بحجز الراتب على
وفق ما ن�ست عليه الفقرة (اوال) من املادة

( )82من قانون التنفيذ باعتبار املدين يتقا�سى
اجورا من الدولة  ،وحيث ان املنفذ العدل مل
يراع ذلك عند اتخاذه لقراره املميز ،االأمر الذي
ِ
اأخل ب�سحة القرار املذكور ،فقرر نق�سه واإعادة
اال�سبارة اىل جهتها التخاذ القرار املنا�سب يف
�سوء ما تقدم ..و�سدر القرار باالتفاق يف /8
حمرم1435/هـ املوافق .2013/11/2

ممارسة حق السكنى للزوجة

وهذا ما�ستقرت عليه قرارات
حمكمة التمييز االحتادية ومن
�سمنها القرار التمييزي املرقم
 2432يف  ، 2017/12/12اأما
يف ما يخ�ص ادعاء اثبات ن�سب
الطفلة من املدعى عليه ،عليه
وحيث ان كان الزواج موؤقتاً

ولكن ي�سح ن�سب الطفلة من
املدعى عليه ا�ستدالال باحلديث
النبوي ال�سريف ( :الولد
للفرا�ص والعاهر للحجر )،
قررت املحكمة او ًال احلكم برد
الدعوى املدعية بت�سديق عقد
ااخلارجي ،ثانياً  :اثبات ن�سب

الطفلة من املدعى عليه وا�سعار
مديرية االحوال املدنية بذلك،
و�سدر القرار ا�ستناد ًا اىل احكام
املواد 300 ،162 ، 161 ، 160
مرافعات 21 ،اثبات ،حكماً
ح�سورياً قاب ًال للتمييز ،وافهم
علناً بتاريخ .2018/10/6

مبادئ قانونية لمحكمة التمييز
االتحادية  /األحوال الشخصية
-1الدار املهياأة من الزوج للمطاوعة
م�ستاأجرة ملدة �سهر واحد ،وهذا ينال من
كونها بيتا �سرعيا ..قرار �/ 2235ص.2012/
-2ال تلزم الزوجة مبطاوعة زوجها خارج
البلد ما مل ي�سرتط ذلك يف عقد الزواج ..قرار
�/3809ص.2010/
 -3يقوم املهر املوؤجل بالذهب يف حالة
الطالق فقط دون التــفــريق ..قرار
�/2339ص.2005/
 -4حكم امل�ساهدة يت�سمن بالتبعية حق
اال�سطحاب �سمن �ساعات امل�ساهدة  ..قرار
�/289ص.2009/
 -5مغادرة الزوج اىل خارج العراق خ�سية
اجلماعات امل�سلحة واالإقامة هناك ال يعد
�سببا م�سروعا لقيامه بهجر زوجته يف
الفرا�ص ومن حق االأخرية طلب التفريق
وفق املادة 43/اأوال2/من قانون االحوال
ال�سخ�سية ..قرار �/3542ص.2009/
 -6يقع الطالق اإذا كانت الزوجة مرتوكة
الفرا�ص الأكرث من �سهر الأن الزوج ال يعلم

بانتقال الزوجة من طهر اىل اآخر ..قرار
�/1893ص.2008/
-7طالق االآي�ص يقع بائنا بينونة
�سغرى وال جتوز فيه الرجعة  ..قرار
�/3712ص.2010/
 -8البينة التي ا�ستمعت للفظ الطالق
بالهاتف النقال امل�سموع ال تاأخذ الإثبات
واقعة الطالق ..قرار �/2447ص.2012/
 -9تقدير ن�سبة التعوي�ص امل�ستحق للمدعية
جراء الطالق التع�سفي خا�سع لل�سلطة
التقديرية للمحكمة يف تقدير الوقائع ..قرار
�/2188ص.2009/
– 10اإعطاء احلق للمتداعني با�ستئناف
احلياة الزوجية دون حاجة لعقد غري
�سحيح كون ان هذا احلق للزوج فقط الذي
له الرجوع مبطلقته رجعيا خالل العدة وان
مل تر�ص ..قرار �/4261ص.2013/
 -11ت�سري بحق االدعاء العام مدد الطعن
�سواء كان احلكم ح�سوريا اأم غيابيا ،والقول
بخالف ذلك يوؤدي اىل عدم ا�ستقرار املعامالت

واإحلاق ال�سرر بحقوق االأطراف ..قرار
�/5116ص.2012/
 – 12اذا ثبت ان املبلغ امل�سلم من املدعى
عليه اىل املدعية كان بالدوالر االمريكي فاأنها
تلزم باإيداعه يف �سندوق املحكمة يف دعوى
التفريق قبل الدخول بعد ان يتم حتويله
للدينار العراقي ..قرار �/4589ص.2010/
 – 13ان عدم حتديد تاريخ الهجر وذكر
عبارة ما يقارب ال�سنتني يف عري�سة الدعوى
يعد من االأخطاء التي تغتفر ،اإذ باإمكان
املحكمة تكليف املدعية بتحديد تاريخ ذلك..
قرار �/3105ص.2011/
 – 14حكم التفريق للن�سوز يجب اأن يت�سمن
االإ�سارة اىل �سقوط املهر املوؤجل ..قرار
�/1812ص.2010/
 -15قبل ا�سدار احلكم بالتفريق على
املحكمة هنا ان ت�ساأل املميز عليه اإن
كان ميتنع عن تطليق املدعية اأم ال مع
مراعاة �سوؤالها عن حالتها الن�سائية ..قرار
�/1829ص.2009/

إبطال عريضة الدعوى لتجاوز المدة
القانونية
املادة /83الفقرة  2/مرافعات
 ،تن�ص على "اإذا ا�ستمر وقف
الدعوى بفعل املدعي اأو امتناعه
مدة �ستة اأ�سهر تبطل عري�سة
الدعوى بحكم القانون".
مبداأ احلكم
قرار ابطال عري�سة الدعوى
ال�سادر وفق املادة  2/83من
قانون املرافعات املدنية يكت�سب
درجة البتات عند عدم الطعن
فيه متييز ًا وفق ما تن�ص عليه
املادة  216من القانون املذكور
وتعد كل القرارات ال�سادرة
بالدعوى ،وكذلك االجراءات
املتخذة فيها بعد قرار ابطال
عري�ستها ،معدومة وال قيمة لها
من الناحية القانونية .
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من

العامل باأجر يومي م�سمول بحجز الراتب
مبوجب احكام قانون التنفيذ باعتباره يتقا�سى
اجور ًا من الدولة.
رقم القرار – /537ت2013/
تاريخ القرار – 2013/11/12
ت�سكلت الهيئة التمييزية يف رئا�سة ا�ستئناف بغداد
 /الر�سافة االحتادية بتاريخ 2013/11/12
وا�سدرت باإ�سم ال�سعب القرار االآتي :
املميز  /املدين  /م.ع.ح.
املميز عليه  /قرار املنفذ العدل يف الر�سافة
املوؤرخ 2013/10/3
بنا ًء على ح�سور املدين امام مديرية تنفيذ
الر�سافة ،وما جاء باإفادته ،قرر منفذ العدل
يف الر�سافة بتاريخ  2013/10/3وعدد
 -1( 2013/1962تت�سلم النفقة ال�سهرية كاملة،
 -2يت�سلم الق�سط املرتاكم بواقع مائة الف دينار
�سهرياً -3 ،تعر�ص االقوال على اجلهة الدائنة،
 -4يرف�ص طلب حجز الراتب كوdcdvfه اجرا
يوميا) ،ولعدم قناعة املميز بالقرار اعاله ،طعن
به متييزا بالئحته املوؤرخة  2013/10/8طالباً
نق�سه لال�سباب الواردة فيها.

الهيئة املو�سعة املدنية يف حمكمة
التمييز االحتادية وجد باأن
املميز (نائب املدعي العام اأمام
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف
الكرخ) مل يكن طرفاً يف الدعوى
املطعون يف احلكم ال�سادر فيها،
وان احلكم ال يتعلق باحلل
واحلرمة ولي�ص من االأحكام
امل�سمولة باملادة ( )6من قانون
االدعاء العام رقم  49ل�سنة
 2017وكذلك املادة 1/309
من قانون املرافعات املدنية ،مما
يجعل الطعن التمييزي واجب
الرد يف هذه اجلهة ،لذا قرر
رده �سك ًال ،اإال انه من االطالع
على ا�سبارة الدعوى لوحظ
باأن حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
وبتاريخ  2008/10/9كانت
قد قررت ا�ستئخار الدعوى

اىل حني ح�سم الدعوى املرقمة
�/2153ص ،2008/وبتاريخ
 2011/12/28قررت ابطال
عري�سة الدعوى ملرور مدة
�ستة اأ�سهر على اعتبارها
م�ستاأخرة وعدم مراجعة
الطرفني خاللها ،وذلك ا�ستناد ًا
الأحكام املادة  2/83من قانون
املرافعات املدنية ،وبنا ًء على
طلب وكيل املدعى عليها قررت
املحكمة وبتاريخ 2012/8/16
ا�ستئناف ال�سري بالدعوى
وا�سدرت حكمها احلا�سم فيها
بتاريخ  ، 2012/9/18واإذ اأن
عري�سة الدعوى ابطلت بقرار
املحكمة ال�سادر على وفق املادة
 2/83من قانون املرافعات ،وان
هذا القررا مل يطعن فيه متييز ًا
على وفق ما تن�ص عليه املادة

 216مرافعات ،وبذلك يكون
قد اكت�سب درجة البتات مما
يجعل القرارات كافة ال�سادرة
بالدعوى ،وكذلك االجراءات
املتخذة فيها بعد قرار ابطال
عري�ستها ،معدومة وال قيمة لها
من الناحية القانونية ،واإذ اأن
االنعدام ال تلحقه احل�سانة
وال ت�سري ب�ساأنه مدد الطعن،
ويقت�سي الك�سف عنه عليه،
ولكل ما تقدم من ا�سباب
قرر الك�سف عن انعدام
القرارات واالجراءت كافة
ال�سادرة بالدعوى املرقمة
�/1006ص 2007/حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية يف الكرخ،
و�سدر القرار باالتفاق يف
/27ربيع االأول1441/هـ
املوافـــق 2019/11/24م.

قرار حمكمة التمييز االحتادية
 / 1425الهيئة املدنية  2015 /يف
2015/3/16
املبداأ :للزوجة ان متار�ص حق
ال�سكنى دون ان تلحق �سرر ًا بالزوج
واإال اعتربت متع�سفة .
ادعى وكيل املدعي لدى حمكمة
بداءة الديوانية باأن املدعى عليها
ح�سلت على حق ال�سكنى يف الدار
املرقمة  -----مبوجب قرار حمكمة
االحوال ال�سخ�سية ،وانها قد تركت
الدار مقف ًال و�سكنت يف دار ذويها،
لذا طلب دعوتها للمرافعة واإلزامها
بتخلية الدار وت�سليمها له خالية من
ال�سواغل ..اأ�سدرت حمكمة املو�سوع
حكمها برد دعوى املدعي وحتميله

امل�ساريف ،وطعن وكيل املدعي
باحلكم متييز ًا.
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة

القانونية قرر قبوله �سك ًال ،ولدى
عطف النظر على احلكم املميز وجد
انه غري �سحيح وخمالف للقانون،
ذلك ان الثابت من اوراق الدعوى
وم�سبطة ا�ست�سهاد خمتار احلي ان

املدعى عليها تركت الدار منذ تاريخ
 2014/11/27وان تاريخ توقيع
امل�سبطة  ، 2014/11/18وحيث
ان ان قانون حق الزوجية املطلقة يف
ال�سكن رقم  77ل�سنة  1983قد منح
حق ال�سكنى للزوجة دفعا لل�سرر
عنها ،فيجب ان متار�سه دون ان تلحق
�سرر ًا بالزوج كما ورد يف ا�سبابه
املوجبة ،فكان يتعني على املحكمة
ازاء تع�سف الزوجة يف ا�ستعمال
حقها بتخلية العقار مو�سوع الدعوى
بقدر �سهام املدعي ،وحيث ان املحكمة
قد اغفلت ما تقدم مما اخل ب�سحة
حكمها املميز ،عليه قرر نق�سه واعادة
ا�سبارة الدعوى اىل حمكمتها التباع ما
تقدم ،وا�سدار احلكم وفق القانون.

مبـــــــادئ قانونيــــــــة مهمـــــــــة
 ال يعذر بجهل القانون. ال اإجتهاد مع �سراحة الن�ص. الالحق يلغي ال�سابق. ال يلغى الن�ص القانوين اإال بن�ص قانويناأ�سمى منه اأو ي�ساويه درجة (توازي
اال�سكال).
 االأ�سل ح�سن مفرت�ص واالإ�ستثناء�سيئ.
 اخلا�ص يقيد العام. من ميلك الكل ميلك اجلزء. الجرمية وال عقوبة اأو تدابري اأمنبغري قانون (مبداأ ال�سرعية اجلزائية).
 االأ�سل الرباءة وال عقوبة بغري دعوى(مبداأ ال�سرعية االإجرائية).
 االإجتهاد الق�سائي ملزم �ساأنه �ساأنالقاعدة القانونية ..مبداأ د�ستوري ( م
 171م.د).

 اجلزائي يوقف املدين. احلق الذي الي�ستند اإىل اإثبات يحميههو والعدم �سواء.
 احليازة يف املنقول �سند امللكية. احلق العيني اأقوى من احلقال�سخ�سي.
العقد �سريعة املتعاقدين. تكييف العقد على اأ�سا�ص القانونوتف�سريه على اأ�سا�ص الواقع.
 البطالن اإال بن�ص. االأ�سل يف�سر ال�سك ل�سالح املدين. لكل حق دعوى حتميه.الدين مطلوب وغري حممول.احلكم ُيرد واخل�سم ال ُيرد. اليحكم القا�سي اإال مبقت�سى مايطلبهاخل�سوم.
 -من ال �سفة له ال دعوى له.

 البينة على من ادعى (عبء االإثباتعلى املدعي).
 نفي النفي اإثبات. اليحتج �سد الكتابة اإال بالكتابة. من اأدىل بوثيقة فهو قائل مب�سمونها. االإقرار �سيد االأدلة (االإ�ستثناء يفامل�سائل اجلزائية).
 الجتوز �سهادة ال�سهود اإذا زاد الدينعلى 100.000دج.
 الثمن التافه الينعقد به العقد وينعقدالعقد بالثمن البخ�ص .
الين�سب ل�ساكت قول ولكن ال�سكوت يفمعر�ص احلجة بيان (حاالت ال�سكوت
املالب�ص).
االإقرار يكون ملن له �سلطان على العقد.االإجازة تكون ملن له م�سلحة يف العقد.-االإعذار و�سع امللتزم يف مو�سع

املق�سر.
يكون الت�سرف مفقرا اإذا انق�ص مناحلقوق اأو زاد من االإلتزامات .
االأ�سل براءة الذمة. الجتوز متابعة ال�سخ�ص مرة اأخرىعلى الفعل نف�سه ولو حتت و�سف اآخر.
كل جمني عليه مت�سرر من اجلرميةوالعك�ص غري �سحيح.
ال�سكوى تت�سمن البالغ والبالغ لي�صبال�سكوى.
االأ�سل اإ�ستقالل �سلطة االإتهام عن�سلطة التحقيق واإ�ستقالل �سلطة التحقيق
عن �سلطة احلكم .
 عدم م�سروعية االإجراء تبطل االإجراءومانتج عنه من اأدلة.
 ال�سك مانع من موانع الق�ساء (الرباءةللمتهم اأما االإدانة للربيء).

هل يقع الطالق من خالل الفيس بوك
(الماسنجر)؟
املبداأ
لدى التدقيق واملداولة وجد ان املميز قدم طعنه
التمييزي خالفاً ملا توجبه املادة ( )2/205من قانون
املرافعات املدنية ،وما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة
ومنه قرارها ال�سادر بعدد ( / 94الهياأة املو�سعة املدنية
 )2011/وتاريخ  2011/12/25ب�ساأن ذكر ا�سماء
اخل�سوم و�سهرتهم وحمل اقامتهم فقد ذكر (املميز

عليه  /قرار حمكمة االحوال ال�سخ�سية يف الزهور)،
ومل يذكر ا�سم خ�سمه على الرغم من ان اخل�سوم يف
الطعن التمييزي هم طرفا الدعوى ،لذا قرر رد العري�سة
التمييزية �سك ًال ،وملا كانت هذه الدعوى تتعلق باحلل
واحلرمة ،لذا و�سعت مو�سوع التدقيق واملداولة،
وحيث ثبت باأن �ساهدي جمل�ص الطالق كانا متواجدين
مع املدعية الزوجة ومل يكونا متواجدين بالقرب من

الزوج ،وحيث ان الطالق ح�سل عن طريق الفي�ص
بوك (املا�سنجر) ،وحيث ان كال الطرفني املتداعيني
هما من مقلدي الفقه اجلعفري ،ففي مثل هذه احلالة
يكون الطالق غري واقع لعدم توفر ال�سروط ال�سرعية
والقانونية ،وحيث ان املحكمة ق�ست بخالف ما تقدم،
وق�ست بت�سديق الطالق بني الطرفني املتداعيني ،االمر
الذي اخل ب�سحة حكمها املميز ،لذا قرر نق�سه.

المدين ودعوى استرداد ما استوفي منه
رقم القرار/1037 :الهيئة املدنية/
منقول2012 /
تاريخ القرار2012/6/21 :
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد باأن
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة
القانونية فقرر قبوله �سكال ..ولدى
النظر يف احلكم املميز وجد باأنه
�سحيح وموافق للقانون ،ذلك ان
مو�سوع الدعوى هو طلب احلكم
باإعادة احت�ساب املبلغ الواجب
تنفيذه يف اال�سبارة التنفيذية

املرقمة ( 2007/215مديرية تنفيذ
النا�سرية) واعادة ما زاد عن ذلك
ا�ستنادا للمادة ( )52من قانون
التنفيذ ،وبتعوي�ص قدره خم�سة
ماليني دينار عن ال�سرر املادي
واملعنوي الذي حلق به ب�سبب
امل�سوؤولية التق�سريية وكما او�سح
ذلك تف�سيال يف عري�سة الدعوى..
وقد وجد باأن املادة املذكورة
اأجازت للمدين ان يقيم الدعوى
الإ�سرتداد ما ا�ستويف منه بغري وجه
حق ،وتعوي�سه عما حلق به من

�سرر خالل �سنة واحدة من تاريخ
ا�ستيفاء الدين ،وتعذر ا�سرتداد
ما ا�ستويف من الدين ت�سرف
الدائن به كما لو ا�ستويف منه من
قبيل العينيات .اأما اذا ا�ستوفيت
من املدين مبالغ زائدة و�سلمت
للدائن فاإن املادة ( )36من القانون
املذكور اوجبت على مديرية
التنفيذ ا�سرتدادها دون حاجة
ل�سدور حكم بذلك ..هذا من جانب،
ومن جانب اآخر فاإن املادة (/22
ثانيا) من القانون اأجازت للمنفذ

العدل اح�سار املدين عند االقت�ساء
جربا مبذكرة ي�سدرها لهذا الغر�ص
وال عالقة ملو�سوع ا�سدار امر
القب�ص والتوقيف باملنفذ العدل،
ولعدم حتقق اركان امل�سوؤولية
التق�سريية فاإن الدعوى الت�ستند
على اأ�سا�ص قانوين �سحيح ،وملا
تقدم قرر ت�سديق احلكم املميز
ورد الطعن التمييزي ،وحتميل
املميز ر�سم التمييز ..و�سدر القرار
باالتفاق يف �/1سعبان1433/
املوافق 2012/6/21

تحقيقات
العدد ( ) 135االحد
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الملكية الفكرية ..حقوق الكترونية محفوظة
فجر محمد
مؤلفات وكتب وبحوث علمية
وانسانية ،فضال ً عن اعمال فنية ظلت
حبيسة االوراق ،خوفا ً عليها من بيئة
رقمية ال حتافظ على جهود الغير،
واخرى سرقت وجيرت بأسماء اخرى،
فضاع اجلهد الذي بذله اصحابها،
لذلك حفاظا ً على االرث االنساني
وجدت امللكية الفكرية ،وبعد ظهور
جائحة "كورونا" وتوقف احلياة
الطبيعية لفترة من الزمن ،اصبحت
اآللية االلكترونية ضرورة ملحة
للحفاظ على اجلهد االنساني من
السرقة والضياع.
حافز

ملوؤلفات االكادميية الدكتورة �سماء الزبيدي
وبحوثها العلمية ،التي تناق�ش ادارة االعمال
وطرق الت�سويق ب�سكل متطور ،مكانة خا�سة
ومهمة لديها ،ولهذا فهي ت�سعى اىل احلفاظ عليها
قدر امل�ستطاع ،وهي ترى اأن االعرتاف بامللكية
الفكرية واقرتانها بالباحث او املوؤلف او �ساحب
الفكرة ملنتج معني ميثل نوعاً من التقدير ودافعاً
ملزيد من العطاء وحافز ًا لال�ستمرار وحقاً مهماً من
حقوق املوؤلف.
اآل َّية
كي ال تكون جائحة "كورونا" عقبة امام املبدعني
لت�سجيل نتاجاتهم االدبية والفنية واالن�سانية
ب�سكل ر�سمي ،وليحافظوا عليها ،اوجدنا نظاماً
الكرتونياً ،هذا ما بينته مديرة املركز الوطني
حلماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف وزارة
الثقافة وال�سياحة واالآثار ،هند احلديثي ،وتابعت
القول" :ان االهتمام باالأعمال الفنية واالدبية
واملوؤلفات دفعنا اىل ت�سجيل العمل الكرتونيا

االكادميية الدكتورة �سماء الزبيدي �سكت من
هذا االمر ،قائلة" :ان هناك ثقافة منت�سرة بني
افراد املجتمع وهي اقتناء الكتاب املن�سوخ
دون االهتمام باال�سل ،كما اأن ج�سع ا�سحاب
املكتبات واملطابع جعلهم يلجوؤون اىل الن�سخ دون
اال�ستئذان من املالك او الرجوع اليه ،للح�سول
على اكرب قدر ممكن من االرباح ،ودون اعطاء
حقوق املوؤلفني ،ف�س ًال عن �سعف اجلانب الرقابي
على املطبوعات ،فالكتب املوؤلفة ،وعلى وجه
اخل�سو�ش العلمية منها ،اغلبها ال تتم مراجعتها
من قبل جلان خمت�سة او التعرف عليها ،ان
كانت من�سوخة او مرتجمة او نتيجة جهد وبحث
حقيقيني ،ف�سال عن �سعف الرقابة على املطابع
التي تن�سخ اآالف الكتب يومياً ،كما ان هناك بع�ش
املمار�سات التي توؤذي الكاتب ،ومت�ش به �سواء
كانت عن عمد او ال ،وهي التالعب باملحتوى ،او
تغيري غالف الكتاب واملعلومات املثبتة عليه دون
الرجوع اىل املوؤلف".

وذلك ل�سهولة املهمة و�سرعتها ،اإذ مت و�سع اآلية
خا�سة ت�سهل على �ساحب العمل ت�سجيل عمله
يف ا�ستمارة الكرتونية مع ارفاق العمل الذي قام
به اي�سا ،ف�س ًال عن وثائقه الثبوتية ،حفاظاً على
حقه الكامل".
كورونا
احلديثي لفتت اىل "اأن هذا النظام مت اعداده
موؤخر ًا متا�سياً مع التغريات التي احدثتها
جائحة كورونا ،ولت�سهيل العمل الكرتونياً اكرث
من الورقي ،والبد من اال�سارة اىل اأن احلماية
الفكرية ال تقت�سر على املوؤلفات بل تتعداها اىل
ت�سجيل العالمات التجارية لل�سركات ،ف�سال عن
اطروحات الدكتوراه واملاج�ستري".

"الويبو"
بعد اأن رف�ش خمرتعون اجانب امل�ساركة يف
معر�ش االخرتاعات الدولية املقام يف فيينا
عا�سمة النم�سا عام  1873خ�سية من وقوع
افكارهم واخرتاعاتهم �سحية لل�سرقة او
اال�ستغالل التجاري ،لذلك ظهرت احلاجة امللحة
اىل منظمة حتافظ على امللكية الفكرية ،وهكذا
ا�ستمرت اجلهود لغاية تاأ�سي�ش منظمة حماية
امللكية الفكرية املعروفة بـ"الويبو" ،ويف عام
 1974ان�سمت املنظمة اىل ا�سرة منظمات االمم
املتحدة ،وا�سبحت مهمتها حماية املوؤلفات
وامل�سنفات االدبية والفنية ،وت�سعى اىل فر�ش
احلماية للملكية الفكرية لل�سور واالغاين واالعمال
الفنية ،وبح�سب املنظمة فاإن ر�سالتها تنطوي على
تعزيز وابتكار ون�سر وا�ستخدام وحماية اأعمال
الفكر االإن�ساين من خالل التعاون الدويل ،يف �سبيل
حتقيق التقدم االقت�سادي والثقايف واالجتماعي،
وحماية امللكية الفكرية حق من حقوق البحوث
العلمية والدرا�سات الر�سينة ،لثقتهم ب�سرورة
احلفاظ عليها ،لكونها تعد م�سنعاً من م�سانع
اقت�ساد املعرفة ،والنها حتتوي على املعلومات
املهمة الواجب توفرها من اجل و�سع حلول
للم�سكالت التي تعرت�ش القطاعات املختلفة ،ويف

عام  1994طبقت "الويبو" نظام الرباءات الدويل،
اإذ ا�سبح اليوم من اكرب االنظمة التي تودع فيها
�سندات احلماية الفكرية ،ويف عام  1998مت افتتاح
اكادميية "الويبو" التي تعتمد يف منهجها على
تعدد االخت�سا�سات ،وت�ستهدف جمهورا عري�سا
من حمرتيف امللكية الفكرية ،ومل حت�سر املنظمة
جهودها يف البحوث والدرا�سات واملوؤلفات ،بل
اهتمت يف االعوام االخرية بالتنمية امل�ستدامة
و�سلطت ال�سوء عليها.

تشريعات

ين�سر الباحثون والعلماء واملفكرون بني احلني
واالآخر بحوثهم ودرا�ساتهم العلمية الر�سينة،

والن االنرتنت ف�ساء مفتوح ،فال �سبيل للحفاظ
على هذه اجلهود العلمية� ،سوى بقوانني ر�سينة
وت�سريعات حتافظ على تلك االعمال ،ومن وجهة
نظر الباحثة العلمية ،رند موفق ،فاإنه بعد انت�سار
جائحة كورونا ،وتداول الدرا�سات العلمية،
ا�سبح من الواجب ايجاد قوانني حتفظ البحوث
يف ظل انت�سار االنرتنت واملواقع االلكرتونية
املختلفة.
اإن غياب الت�سريعات ال يعني بال�سرورة اأن
متر ال�سرقات العلمية دون مالحظة او ح�ساب،
ومن االمثلة على ذلك قيام احد ال�سحف بن�سر
مقال ،حتدثت فيه عن مناذج ل�سرقات يف احدى
اجلامعات االمريكية ،حني اعد احد الباحثني

بالتعاون مع زميل اآخر له بحثاً يتحدث فيه عن
طريقة تتنباأ مبدى تاأثري العالج الكيميائي يف
مر�سى ال�سرطان ،وبداأت اجلامعة بتطبيق هذه
الطريقة على املر�سى ،ولكن بعد مدة وجدت
اجلامعة اأن الباحث قد تالعب بنتائج البحث،
فف�سل من اجلامعة ،ومت �سحب اأبحاثه ودورياته
العلم َّية.
رقابة
من منا مل يزر مكتبة ويطالع فيها كتباً م�ستن�سخة
ومقلدة احيانا يف حني غابت اال�سلية عن الرفوف،
ولكن القليل منا يطرح الت�ساوؤالت عن غياب الن�سخ
اال�سلية ،ولهذا املو�سوع ا�سباب متعددة منها
البحث عن الربح ال�سريع بعيدا عن حق املوؤلف..

حتقيقات �سحف َّية
ال تقت�سر حقوق امللكية الفكرية على املوؤلفات
والدرا�سات العلمية واالن�سانية ،بل ت�سمل
التحقيقات ال�سحفية التي يبذل ا�سحابها جهود ًا
يف �سبيل اخراجها للنور واي�سالها للجمهور..
مديرة املركز ،هند احلديثي ،حتدثت عن احدى
الق�سايا التي رفعت فيها دعاوى ق�سائية ،قائلة
":هناك اكرث من موؤلف جلاأ اىل املركز كي يثبت
حقه ،بعد اأن تعر�ست جهوده لل�سرقة والن�سر
دون علمه او جريت با�سم اآخر ،ومن التجارب
بهذا اخل�سو�ش رفع احد ال�سحفيني دعوى
ق�سائية على احدى ال�سحف لن�سرها حتقيقه
ال�سحفي مع و�سع ا�سم �سخ�ش اآخر عليه ،وبعد
البحث واملتابعة من قبل ال�سحفي مت رفع دعوى
ق�سائية وجنح بك�سبها �سد تلك ال�سحيفة،
وح�سل على تعوي�ش مايل ،لذلك من حق اأي
�سحفي اأن ي�سمن حقوق امللكية الفكرية الأي
حتقيق او عمل �سحفي قام به حلمايته ،ولكي ال
تتم �سرقته من قبل و�سيلة اإعالم َّية اأخرى".

الواسطة ..وجه الفساد اآلخر
آية حسني
وسط النهار ،وحتت أشعة الشمس احلارقة،
افترش الشاب حيدر علي ( 25عاما ً) األرض
أمام إحدى املؤسسات ،وهو بانتظار دوره في
مقابلة عمل ،وبعد ساعات طويلة مت السماح
له بالدخول إلى مكتب املدير العام ،وما أن طرق
الباب حتى تفاجأ بوجود زميله ،الذي مت فصله
في الثانوية هو من يشغل منصب سكرتير
املدير ،إذ علم بعد ذلك بأنه قد حصل عليه
عن طريق والده الذي ميتلك عالقات مع
مسؤولني.
ومثله مثل الكثيرين من األفراد الذين يحصلون
على وظائف مرموقة في الدوائر واملؤسسات
احلكومية واالهلية عن طريق احملسوبية ،فحني
يُحرم أشخاص آخرون اكثر كفاءة لكونهم
اليرتبطون بعالقات مع نافذين في الدولة،
تغلق أبواب العمل أمامهم ،وتتحطم آمالهم
وأحالمهم في احلصول على وظيفة الئقة.
فقدان االأمل
بعد اأن اكمل العديد من ال�سباب درا�ستهم اجلامعية
ا�سطدموا بحاجز يدعى بـ»الوا�سطة» والتي هي اأحد
ا�سباب دمار املجتمع العراقي ،فقد اأ�سهمت يف هجرة

سرور العلي

املئات من ال�سباب اإىل خارج البلد ،وال تزال ت�سهم يف
تدمريه اإىل يومنا هذا.
يقول «علي» وعالمات احلزن والتعب تبدو وا�سحة
على حمياه« :دخلت اإىل مقابلة املدير العام ع�سى
اأن اأح�سل على فر�سة العمل لكوين امتلك �سهادة
املاج�ستري ،فاعتذر واأخربين اأنه ال يوجد اي مكان
�ساغر يف املوؤ�س�سة ،فخرجت واأنا يف حالة من الياأ�ش ،اإذ
مل اترك وزارة حكومية او اهلية دون اذهب لها واأقدم
لعلي اأجد وظيفة اأ�ستطيع من خاللها اإعانة
اوراقي،
ّ
اأ�سرتي».
هناك مفهوم �سائع بني النا�ش باأن اإجراءاتهم
ومعامالتهم ال تتحقق اإال «بالوا�سطة» ،وقد خلقت
وظيفة جديدة غري قانونية حتت م�سمى «املعقبني»،
وهم جمموعة من اال�سخا�ش يقفون على ابواب
الدوائر والوزارات اخلدمية بالتحديد ،مهمتهم اكمال
معامالت املواطنني مقابل مبلغ من املال يدفع لهم ،اإذ
يكون «معقب املعامالت» ذا عالقة جيدة ومت�سعبة مع
املوظفني.
�سامل ح�سن ( 44عاماً) ،حدثنا عن هذه الظاهرة،
قائال« :لكرثة اعمايل وعدم توفر الوقت الكايف الجناز
املعامالت القانونية ،مثل ا�سدار هوية االأحوال
املدنية ،او البطاقة التموينية وغريها من امل�ستم�سكات،
كنت اكملها عن طريق هوؤالء االأ�سخا�ش ،فعند ح�سابي
الأجور النقل اىل الدوائر واال�ستن�ساخات واالنتظار
يف طوابريه ،كان اال�سهل يل اأن اجعل اأحد هوؤالء
«املعقبني» يتمم معاملتي يل ،وبهذا اكون قد ك�سبت

راحتي مببلغ مادي ب�سيط».
مبداأ التفرقة
تعد الوا�سطة من االأ�سباب التي توؤدي اإىل انخفا�ش
م�ستوى الكفاءة يف الدوائر ،وهي مبثابة اعتداء على
حقوق االآخرين وحريتهم يف �سغل وظائف ي�ستحقونها،
فهي تخل مببداأ تكافوؤ الفر�ش وامل�ساواة بني
املواطنني.
املوظفة زهراء حممد ( 3٠عاما) ،تقول« :اأتعب كثري ًا
خالل العمل ،اإذ اأعمل ل�ساعات طويلة مبفردي ،على
الرغم من وجود موظفة معي بالق�سم ،لكنها ال تقوم
باأي عمل ،ويف كثري من االحيان تتغيب عن الدوام،
ما جعلني هذا االمر اأرفع �سكوى اىل م�سوؤول الق�سم،
لكي يتخذ االجراءات الالزمة ،لكنه مل يقم باأي �سيء
اجتاهها».
مو�سحة« :عرفت يف ما بعد انها من اأقارب املدير ،وال
ي�ستطيع اأحد اأن يتكلم معها يف الدائرة».
«فيتامني واو»
املمار�سة ال�سائعة «للوا�سطة» يف بلداننا العربية،
والتي ُيطلق عليها اي�ساً بـ»فيتامني واو»� ،سببت القلق
واالكتئاب وال�سغوط واال�سطراب النف�سية ،والتي
من خاللها تنعدم الروح الوطنية ،ومن هذا اجلانب
يحدثنا الباحث واالكادميي ،احمد عبا�ش الذهبي،
فيقول« :املح�سوبية او املحاباة او الوا�سطة تعني
تف�سيل االأقارب اأو االأ�سدقاء ال�سخ�سيني ب�سبب
قرابتهم ولي�ش كفاءتهم ،فاملح�سوبية نظام �سيا�سي
جوهره عالقة ال متاثلية بني جمموعات من الفاعلني

ال�سيا�سيني املو�سوفني بانهم رعاة وعمالء واحزاب
�سيا�سية» .ويردف الذهبي« :هناك تعاريف عديدة،
اإذ ميكن تعريفها بانها جمموعة من االفعال القائمة
على مبدا (خذ هناك ..اعط هنا) با�سلوب يتيح لكل من
العمالء والرعاة جني االموال من دعم االخر ،واالكرث
من ذلك اأن املح�سوبية تتميز عادةً بانظمة املبادلة،
حيث يبادل امل�س ّوتون الدعم ال�سيا�سي بنتائج خمتلفة
من عملية �سناعة القرار العام».

وا�سار الباحث اإىل :ان الو�ساطة او الوا�سطة اآفة
اجتماعية ،متجذرة يف ثقافة املجتمعات العربية ،وال
اأق�سد بالو�ساطة التدخل بني طرفني لتحقيق امل�سلحة
او اأحالل الوئام حمل اخل�سام ،واأمنا الو�ساطة
املق�سودة هنا املح�سوبية ال�سائعة التي تدمر املجتمع،
وت�سبب الفوارق الطبقية بني اأبناء املجتمع ،مما ي�سعر
اأبناء املجتمع ،خ�سو�ساً ال�سباب ،بالظلم والتهمي�ش
داخل وطنهم ،ما جتعلهم ي�سعرون وكانهم غرباء».

بشكل صحيح؟
استخدامها
نتعلم
متى
ميديا..
السوشيل
ٍ

لعبت وسائل التواصل االجتماعي
ْ
دورا ً في تغيير سلوكيات البشر
وممارساتهم وطرق تواصلهم مع
اآلخرين ،ومنها ما هو سلبي كعدم
احترام خصوصية الغير والتدخل في
أدق التفاصيل ،ويجد كثيرون متعة
في استخدام تلك الوسائل واملنصات،
ولكن املضايقات التي يواجهونها
ويقترفونها مع بعضهم البعض
جعلتها مصدر إزعاج.

معاك�سات
حتولت من�سات التوا�سل مليدان من
ْ
املعاك�سات بني ال�سباب والفتيات لغر�ش
التعرف ،والأن اال�ستخدام املبالغ به يدفع
ال�سباب مل�ساك�سة فتيات ال يعرفونهن،
لذا كان الت�سبب مب�سايقتهن.
ال�سابة ،زهراء اأحمد ،طالبة جامعية،
قالت»:ت�سلني يوميا ع�سرات الر�سائل
من اأنا�ش ال اأعرفهم ،وال تربطني بهم
�سداقة اأو قرابة على الرغم من اأنني مل
اأ�سع �سورتي احلقيقية ،حتى ا�سطررت

اأخريا حلذف ح�سابي يف الفي�ش بوك».
وتابعت» :للتخل�ش من م�سايقات
االآخرين علينا اأن نقلل من ا�ستخدامنا
لهذه الو�سائل ،وعلى الفتاة اأال ت�ستفز
ال�ساب واالبتعاد عن برامج الدرد�سة».
وحتى املدراء وامل�سوؤولني مل ي�سلموا من
تلك امل�سايقات وتعكري �سفو راحتهم ،اإذ
يعاين ،فرا�ش �سالح ( )55عاما ،مدير يف
اإحدى الدوائر احلكومية ،من ات�ساالت
موظفيه ،اأثناء تناوله طعام الع�ساء اأو
اأثناء ا�ستحمامه ،يقول �سالح»:يجب اأن
يراعي هوؤالء االآداب واالأوقات املعينة
التي نكون فيها غري متواجدين على تلك
الو�سائل ،ويحق لنا اأن ننعم بقيلولة
وراحة بعيدا عن �سغط العمل».
ر�سائل غري الئقة
وي�ستخدم البع�ش اأ�سماء م�ستعارة
و�سورا غري حقيقية ملمار�سة م�سايقاتهم
عرب االنرتنت ،واإر�سال ر�سائل ذات
حمتوى غري الئق اأحيانا.
الرتبوي ،ح�سني علي احلمداين ،قال عن
هذه الظاهرة« :احلديث عن امل�سايقات
يف ال�سو�سيال ميديا يقودنا اإىل احلديث
عن عامل افرتا�سي ،اأو على االأقل
خليط بني الواقع واالفرتا�ش ،وبالتايل

باب امل�سايقات مفتوح على م�سراعيه
للجميع ،يف ظل توفر االإمكانيات،
و�سهولة القيام بذلك ،ولعل البع�ش
تعر�ش للكثري من هذه امل�سايقات،
�سواء عرب االأ�سماء الوهمية التي يختفي
البع�ش خلفها ،اأو من خالل ن�سر االأخبار
الكاذبة ،خا�سة اأن الكثري من النا�ش يعد
مواقع التوا�سل االجتماعي و�سيلة مهمة
من و�سائل متابعة االأخبار من جهة ،ومن
جهة اخرى و�سيلة للتوا�سل مع االآخرين
�سواء االأقرباء اأو االأ�سدقاء ،لكن هذا يف
الوقت نف�سه يتيح لالآخرين التوا�سل
معك بطريقة اأو باأخرى ،ناهيك عن الكثري
من عمليات االبتزاز االلكرتوين التي
يتعر�سن لها الن�ساء ب�سورة كبرية».
م�سيفا»:كما اأن هناك خرقا للح�سابات
من قبل اأ�سخا�ش حمرتفني يف هذا،
ولتجنب كل ذلك علينا اأن نوؤ�س�ش لوعي
اإلكرتوين للم�ستخدمني ،قائما على
حت�سني احل�سابات ،وتبديل كلمة املرور
بني احلني واالآخر ،وربط ذلك باأمان اأكرث
�سواء رقم هاتف اأو بريد الكرتوين ،واأخذ
الكثري من االحتياطات التي من �ساأنها اأن
تعزز احلماية».
ذو حدين

وحتدث املحامي ،خ�سر عبد الرزاق،
فقال » :ت�سكل م�سايقات مواقع
التوا�سل االجتماعي واحدة من اأكرب
امل�سكالت التي تواجه ال�سباب ،ومن
اإيجابيات مواقع التوا�سل االجتماعي
هو الو�سول اإىل االأ�سخا�ش ب�سرعة،
ولكن قد تتحول اإىل �سلبية ،حني نزعج
االآخرين وت�ستخدم ب�سكل عك�سي ،كما اأن
االن�سغال بتلك الو�سائل فقط ،تقلل من
حتقيق االأهداف الناجحة والواقعية،
فيلجاأ الفرد للعامل االفرتا�سي».
تنمر
وي�سعر البع�ش باخلوف من التعر�ش
مل�سايقة عرب من�سات التوا�سل ب�سبب
اأ�سكالهم ،واأو�سحت ،مروة ح�سني ()28
عاما »:كلما اأقوم بن�سر اإحدى �سوري
اأثناء جولتي يف �سوارع بغداد اأو عندما
اأ�سافر ،ينتابني قلق من ردود اأفعال
االآخرين ،فبع�سهم يتعمد االإ�ساءة
لتحطيم معنوياتي وانتزاع فرحتي».
اأما علي رعد ( )19عاما ،وهو من
ذوي االحتياجات اخلا�سة ،فقد اعتاد
اأن يعر�ش حلظات ممتعة من حياته
اليومية ،وهو يلعب تن�ش الطاولة يف
النادي مع زمالئه ،اأو لقطات متفرقة يف

منزله ،ولكنه يواجه اأحيانا انتقادات
وا�سعة من متابعيه ،ولكنه ي�سر
على موا�سلة اال�ستمتاع مبا يحبه،
قائال»:اأنا متقبل جل�سدي واإعاقتي ،ويف
كل مباراة اح�سل على املركز االأول،
واأ�سرتي واأ�ساتذتي يقفون دوما معي
وي�ساندونني ،وي�سجعونني على امل�سي
ب�سلم النجاح».
غرية وح�سد
ويزداد التوتر بني الزوجني ،ل�سوء
ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي،
فيهدد ا�ستقرار العالقة بينهما ،وب�سبب
ظهورهما اأحيانا يف العامل االفرتا�سي
ب�سورة مثالية غري موجودة يف الواقع،
اإذا ت�سكو ،فرح با�سم ( )3٠عاما ،من
الكاآبة حاملا تت�سفح ح�سابها ال�سخ�سي
على الفي�ش بوك ،و�سعورها بالنق�ش
نظرا لعدم معاملة زوجها لها مثل
زميالتها ما خلق لديها نوعا من الغرية
واحل�سد جتاههن.
وحتدث ،اأحمد عبا�ش الذهبي ،دكتور
علم نف�ش« :حرفيا ال�سو�سيل ميديا
حتولت مل�سدر اإزعاج وكابو�ش يف حياة
الكثري من النا�ش ،اإذ اأ�سبحت عبارة
عن اأمرا�ش تدخل اأج�سامنا ،وت�سبب

االكتئاب والقلق والو�سوا�ش القهري،
والعديد من االأمرا�ش النف�سية نتيجة
الجتياح مواقع التوا�سل االجتماعي كل
البيوت يف العامل ،و�سارت حتظى بجزء
مهم من وقت النا�ش من خمتلف ال�سرائح
العمرية ،واأحدثت هذه املواقع ثورة
عنيفة يف منط حياة االأ�سخا�ش ،وباتت
وتفجر بينهما
تهدد احلياة الزوجية،
ّ
م�سكالت و�سل بع�سها اإىل املحاكم،
وانتهى كثري منها بالطالق ،ومل ينته
اإزعاج مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل
هذا احلد ،بل اأ�سبحت م�سدرا لن�سر
اأفكار منحرفة ت�ستخدم لتدمري القيم
االجتماعية من خالل التطفل والتدخل يف
خ�سو�سيات االآخرين».
وبني ،جمال عبد النا�سر علي32 ،
ّ
عاما ،مدرب تنمية ب�سرية« :اأن
امل�سكلة يف امل�ستخدمني ولي�ش يف
و�سائل التوا�سل ،والتكنولوجيا
قدمت الكثري من املميزات والتطورات،
ولكن هناك من ي�ستخدمها ب�سكل �سيئ
كتجاوزه على غريه وجتريحه و�ستمه
باألفاظ مهينة وخاد�سة للحياء،
متنا�سني اأن الفرد حتكمه اأخالقه
وتربيته ولي�ست من�سة توا�سل».

بحوث
العدد ( ) 135االحد
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الحجية  ..عناصرها وأركانها والحكمة من تشريعها
�صنتناولها يف مق�صدين :
المقصد االول  /عناصرها :
وهي االمور املكونة لها �صواء كانت خارجة عن حقيقتها
او داخلة فيها ،لذا �صنتناول �صرائطها واركانها يف بندين :

البند االول  /شرائطها:

ي�صرتط لالحتجاج بالف�صل خم�صة �صرائط هي :
اوال� /صدور الف�صل من حمكمة او هياأة ق�صائية .
ثانيا /ان يكون الف�صل �صحيحا ال معدوما .
وهذان ال�صرطان حررناهما يف مطلع هذا املطلب ان �صئت
فراجع .

ثالثا  /وحدة الخصوم :

المحامي محمد هاشم المنكوشي
هي اأثر من اآثار الف�صل ،وقد اختلف فقهاء القانون يف
طبيعتها اىل فريقني هما :

الفريق االول  /قاعدة موضوعية :

يرى هذا الفريق ان احلجية الثابتة للف�صل هي قاعدة
مو�صوعية ،واالدلة هي :
 .1ان هذه احلجية هي حجية ن�صبية تفيد ان الف�صل هو
عنوان احلقيقة للخ�صوم فقط ولي�س للجميع ،ولو كانت
قرينة قانونية لكانت حجيتها للجميع .
 .2ان هذه احلجية ال تدح�س باالإقرار او اليمني ،يف حني
ان القرينة القانونية تدح�س باالإقرار او اليمني.

الفريق الثاني  /قرينة قانونية :

يرى هذا الفريق ان احلجية الثابتة للف�صل هي قرينة
قانونية قاطعة ،واالدلة هي :
 .1ان هذه احلجية قائمة على اعتبارات تتعلق بامل�صلحة
العامة ال تهدم باالإقرار او اليمني ،لذا فاإن الف�صل يبقى
قرينة قاطعة على ما ق�صي به حتى ولو اقر املف�صول له
بعدم �صحته .
 .2ان اليمني ال ميكن توجيهها ملن �صدر الف�صل ل�صاحله
الن �صحته تتعلق بالقا�صي الذي ا�صدره ،وال مدخلية
ل�صخ�صية املف�صول له فيه ،واالقرار بعدم �صحة الف�صل
ال يعقل �صدوره ممن ك�صب الق�صية.
ولكن هذا اخلالف عقيم وال ثمرة فيه ل�صببني هما :
اوال /القائلني ان احلجية هي قاعدة مو�صوعية بينوا
انها غري اجبارية ويجوز خمالفتها وهدمها ،لذا فمن باب
اوىل جواز دح�صها باالإقرار او اليمني..
ثانيا /ان زمام القواعد املو�صوعية والقرائن القانونية
هي بيد امل�صرع ،فاإذا اراد ان يجعل من احلجية قرينة
قانونية فال بد من الت�صليم بهذا التكييف ،وهو ما فعله يف
املادة ( )105اثبات والتي تن�س (لالأحكام ال�صادرة من
املحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة
مبا ف�صلت فيه من احلقوق اذا احتد اطراف الدعوى ومل
تتغري �صفاتهم وتعلق النزاع بذات احلق حمال و�صببا).
لذا فاإن احلجية هي قرينة قانونية على ان الف�صل
ال�صادر من املحكمة �صحيح من حيث ال�صكل وحقيقة من
حيث املو�صوع ،وهذه القرينة ال تقبل اثبات العك�س اذا
اكت�صب الف�صل درجة البتات ،ولي�س للخ�صوم االتفاق
على خالفها الأنها من النظام العام .
احلكمة من ت�صريعها
لقد اختلف فقهاء القانون يف احلكمة من ت�صريع احلجية
اىل فريقني هما :

الفريق االول  /احترام عمل القاضي
:

يرى هذا الفريق ان احلجية قائمة على ا�صا�س وجوب
احرتام عمل القا�صي من قبل اخل�صوم واملحاكم ،الن
الق�صاء بعد ان يف�صل يف الق�صية ويكت�صب درجة البتات
تكون كلمته هي العليا ،وان عدم االلتزام بها او الت�صكيك
فيها هو من اال�صتهانة به ،فيجب اإعالء كلمة الق�صاء.

الفريق الثاني  /تحقيق المصلحة
العامة :

يعتقد هذا الفريق ان احلجية تهدف اىل حتقيق امل�صلحة
العامة املرتبطة بالنظام العام من خالل امرين هما :
 .1و�صع حد للخ�صومات النا�صئة بني النا�س ،وعدم
تاأبيدها الن فيها �صيادة الفو�صى واختالل النظام .
 .2منع ح�صول التناق�س يف الف�صول الن فيها ما يخل
بكرامة الق�صاء ويزعزع ثقة النا�س به .
احلجية من النظام العام /
احلجية مل تقرر مل�صلحة اخل�صوم ،وامنا قررت بهدف
حتقيق ا�صتقرار احلماية الق�صائية التي هي من النظام
العام ،ويرتتب عليها امران هما :

االول  /الدفع بالحجية :

لقد ن�صت الفقرة ( )3من املادة ( )209مرافعات على
(ال يجوز احداث دفع جديد وال ايراد ادلة جدية امام
املحكمة املخت�صة بالنظر بالطعن متييزا با�صتثناء الدفع
باخل�صومة واالخت�صا�س و�صبق احلكم يف الدعوى).
يجب التمييز بني مفهومني هما :
 .1الدفع باحلجية :
وهو طلب املتقا�صى عليه رد الق�صية ل�صبق الف�صل يف
مو�صوعها يف اي مرحلة من مراحل التقا�صي حتى امام
حمكمة التمييز وهو من دفوع عدم قبول الق�صية ،وهذا
الدفع يجوز للقا�صي اثارته من تلقاء نف�صه ،ولو مل يدفع
به اخل�صوم الأنه من النظام العام.
 .2التم�صك باحلجية :
هو طلب املتقا�صي اجابة طلباته الواردة يف الق�صية
الأنه اثبتها بالف�صل ال�صادر من املحكمة ،ومن م�صاديقه
اذا �صدر حكم باإدانة متهم من حماكم اجلزاء فيجوز
للم�صتكي عند اقامة دعوى التعوي�س التم�صك بحجية
احلكم اجلزائي الأثبات دعواه .
وهذا يعني ان من يدفع باحلجية و�صبق الف�صل يف
مو�صوع الق�صية هو املتقا�صى عليه والقا�صي ،ويكون
الف�صل دليال على اثبات دفعه ،واملتم�صك بحجية الف�صل
هو املتقا�صي ،ويكون الف�صل دليال على اثبات ق�صيته .
الثاين  /النزول عن احلجية واالتفاق على خالفها :
يحظر على اخل�صوم النزول عن احلجية واالتفاق على
خالفها ،واإال كان باطال ،اي لي�س مبقدور اخل�صوم اهدار
حجية الف�صل ،واالتفاق على جتديد النزاع املف�صول فيه
�صابقا ،الأنه يلزم منه نق�س الغر�س من ت�صريع احلجية
والذي بيناه يف مطلع هذا املق�صد.

وحيث ان احلجية لها عنا�صر واحكام ،لذا

ي�صرتط لالحتجاج بالف�صل احتاد اخل�صوم يف الف�صل
املحتج به ويف الق�صية املنظورة باأن يكون خ�صومها هم
خ�صوم الف�صل اأنف�صهم ،ويفهم منه حرمة التم�صك بحجية
الف�صل مع اختالف اخل�صوم ،ولو كان املو�صوع غري قابل
للتجزئة .
والعربة يف وحدة اخل�صوم هو ب�صفاتهم ال اأ�صخا�صهم،
وبالتايل فلو اقيمت دعوى دين على �صخ�س باعتباره
املدير املفو�س لل�صركة ا�صافة لوظيفته وبعد الف�صل فيها
اقام الدائن نف�صه دعوى دين على املدعى عليه ب�صفته
ال�صخ�صية ،فلي�س للمدعى عليه الدفع ب�صبق الف�صل يف
مو�صوع الدعوى الختالف اخل�صوم يف الدعويني .
وخ�صومة الف�صل التي ت�صلح لالحتجاج به ان يكون كل
خ�صم قد نازع االخر يف مو�صوع الق�صية ال�صابقة .اأما اذا
كانا مت�صاندين كطرف واحد ومل يخا�صم احدهما االخر
فال يكون الف�صل حجة الأحدهما على االخر .
اجلدير بالذكر ان الف�صل الذي توفى احد اخل�صوم فيه
يكون حجة على ورثته ،ولي�س لهم التم�صك باختالف
اخل�صوم لدفع احلجية و�صبق الف�صل ،كما يكون حجة
على دائنيه وخلفه اخلا�س.

رابعا  /وحدة الموضوع :

ي�صرتط لالحتجاج بالف�صل احتاد املو�صوع (حمال
و�صببا) يف الف�صل املحتج به ،ويف الق�صية املنظورة باأن
يكن مو�صوعها هو مو�صوع الف�صل نف�صه ،ويفهم منه
حرمة التم�صك بحجية الف�صل مع اختالف املو�صوع ،ومن
م�صاديقه :

 .1اختالف المحل

اإذا اقام املدعي دعوى متليك على العقار وردت دعواه ،ثم
اقام دعوى فرق بدلني فاإن حكم التمليك ال يعد �صبق ف�صل
يف مو�صوع الدعوى املنظورة الختالف املو�صوع فيهما .

 .2اختالف السبب

اإذا اقيمت دعوى متليك باال�صتناد ملقاولة بيع معينة
وردت هذه الدعوى ،ثم اقام املدعي نف�صه دعوى متليك
اخرى على العقار االول نف�صه باال�صتناد ملقاولة ثانية،
فاحلكم ال�صابق ال ميكن االحتجاج به يف الدعوى
املنظورة الختالف ال�صبب يف الدعويني .
خام�صا  /ان يكون الف�صل مو�صوعيا :
اال�صل ان الدفع ب�صبق الف�صل يف مو�صوع الق�صية يدفع
به عند الف�صل يف مو�صوع الق�صية وح�صم مو�صوع
النزاع ،وي�صتثنى منه حيث ان هذا الدفع يجوز التم�صك
به يف بع�س موارد الرد ال�صكلي منها :
 )1اقامة دعوى ال�صفعة بعد مرور زمانها القانوين – �صتة
ا�صهر – وردتها املحكمة �صكال .
 )2اقامة دعاوى احليازة بعد مرور زمانها القانوين –
�صنة – وردتها املحكمة �صكال.
واإذا اقيمت الق�صية جمددا يف املوارد اعاله ،فتدفع ب�صبق
الف�صل يف مو�صوعها ،وال يجوز الدفع ب�صبق الف�صل يف
مو�صوع الق�صية يف موارد الرد ال�صكلي االتية :
 .1قرار رد الق�صية �صكال لعدم توجه اخل�صومة.
 .2قرار رد الق�صية �صكال لعدم توجيه انذار.
حيث ان القانون اجاز اقامة الق�صية جمددا بعد مراعاة
ال�صكلية الواجبة .
البند الثاين  /اركانها :
ترتكز احلجية على ركيزتني هما :
 .1قرينة ال�صحة.
 .2قرينة احلقيقة.
نتناولهما يف فقرتني :

الفقرة االولى  /قرينة الصحة :

ال�صحة هي و�صف يعر�س على ال�صيء امل�صتويف
لكل عنا�صره من �صرائط واركان والذي يرتب اثاره
املق�صودة منه .
يفرت�س القانون يف الف�صل ال�صادر من املحكمة انه �صحيح
من حيث االجراءات وال�صكل ،من خالل ا�صتيفائه جلميع
عنا�صره وهي (وجود ق�صية ،وختام باب املرافعة،
واملداولة ،وحتريره م�صتمال على البيانات القانونية،
والنطق به ،و�صدوره من حمكمة خمت�صة) ،وهذا هو
اال�صل يف الف�صول ال�صادرة من املحاكم اىل ان يثبت
خالفه من خالل الك�صف عن انعدامه.
الفقرة الثانية  /قرينة احلقيقة :
يفرت�س القانون يف الف�صل ال�صادر من املحكمة انه احلق
بعينه من حيث املو�صوع وانه مطابق للواقع ،وهذا هو
اال�صل يف الف�صول ال�صادرة من املحاكم ،ويجوز اثبات
عك�صها من خالل الطعن بها بطرق الطعن القانونية ،واإذا
ا�صتنفذت هذه الطرق من دون تغيري يف نتيجتها او م�صت
مددها ،فتعد حقيقة الف�صل قرينة قانونية قاطعة ال تقبل
اثبات العك�س الأنها متعلقة بالنظام العام .
وقرينة احلقيقة تثبت ا�صال للمنطوق وا�صتثنا ًء لالأ�صباب
وال يثبت �صيء منها للوقائع ،ا�صتنادا ملنطوق الفقرة
(اوال) من املادة ( )22اثبات والتي تن�س (ال�صندات
الر�صمية حجة على النا�س كافة مبا د ّون فيها من امور قام
بها موظف عام او �صخ�س مكلف بخدمة عامة يف حدود
اخت�صا�صه او وقعت من ذوي ال�صاأن يف ح�صوره ما مل
يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانونا ،واأما ما ورد على
ل�صان ذوي ال�صاأن من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات
عدم �صحتها طبقا الأحكام هذا القانون).
والأهمية هذا املو�صوع نتناولها ب�صيء من التف�صيل :
اوال /املنطوق :
هو الفقرة احلكمية التي حتدد حقوق اخل�صوم
والتزاماتهم ،وتنطق به املحكمة يف اليوم املعني الإ�صدار
الف�صل.
واال�صل ان احلجية وقرينة احلقيقة تثبت جلميع اجزاء
املنطوق الأنه ميثل احلقيقة الق�صائية ،وي�صتثنى منه
حيث ال تثبت لالأجزاء التي ذكرت عر�صا ومل تكن حمل
بحث وتدقيق من قبل املحكمة ،ومن م�صاديقه اذا وردت
يف املنطوق �صفات كالتاجر او االبوة والبنوة ومل تقم
املحكمة بالتحقيق فيها فهذه ال�صفات ال حجية لها.
ثانيا /اال�صباب :

هي
العلل الواقعية والقانونية التي بني عليها منطوق
الف�صل ..واالأ�صل ان احلجية وقرينة احلقيقة ال تثبت
لالأ�صباب ،وي�صتثنى منه حيث تثبت لالأ�صباب املرتبطة
ارتباطا وثيقا باملنطوق والتي يرتكز عليها يف وجوده
وي�صتحيل فكها عنه.
ويفرق الفقه بني نوعني من اال�صباب هما :
 .1اال�صباب اجلوهرية :
وهي التي ترتبط باملنطوق وحتوز احلجية ،ومن
م�صاديقه اذا ق�صت املحكمة باإبطال قيد العقار ب�صبب
التزوير وعللت ق�صاءها باأنه ت�صرف مل ي�صدر من املالك
فاإن هذا ال�صبب يحوز احلجية ويحرم اعادة مناق�صته .
 .2اال�صباب العر�صية :
وهي التي ال ترتبط باملنطوق وال حتوز احلجية ،ومنها
اال�صباب التي تذكرها املحكمة من باب نافلة القول،
واخلارجة عن نطاق النزاع املعرو�س عليها ،ومن
م�صاديقه اذا ق�صت املحكمة مبنع املعار�صة ،وذكرت
يف ا�صبابها ان من حق املدعي الرجوع على املدعى عليه
باأجر املثل .

ثالثا /الوقائع :

هي البيانات واالإقرارات املقدمة من اخل�صوم ،وهذه
الوقائع تقيد املحكمة عند الف�صل يف مو�صوع الق�صية،
الن القا�صي ال يجوز له ان يق�صي بعلمه ال�صخ�صي يف
امل�صائل اخلا�صة التي ح�صل عليه من خارج الق�صية ،كما
تقيد حمكمة التمييز ،اإذ لي�س لها البحث يف وقائع جديدة
مقدمة من اخل�صوم .
واحلجية وقرينة احلقيقة ال تثبت لهذه الوقائع ،وان
اكت�صب الف�صل قوة االمر املق�صي به ،الن القانون اجاز
اثبات عك�صها بكل الطرق القانونية مبوجب ذيل الفقرة
(اوال) من املادة ( )22اثبات.
املق�صد الثاين /احكامها :
نتناول اأنواع احلجية واآثارها يف بندين :
البند االول  /انواع احلجية :
احلجية على نوعني هما :
 .1حجية مطلقة .
 .2حجية ن�صبية .
نتناولهما يف فقرتني :

الفقرة االولى  /الحجية المطلقة :

لقد ن�صت املادة ( )22اثبات على ( اوال  /ال�صندات
الر�صمية حجة على النا�س كافة مبا دون فيها من امور قام
بها موظف عام او �صخ�س مكلف بخدمة عامة يف حدود
اخت�صا�صه او وقعت من ذوي ال�صاأن يف ح�صوره ما مل
يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانونا ،واأما ما ورد على
ل�صان ذوي ال�صاأن من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات
عدم �صحتها طبقا الأحكام هذا القانون ..ثانيا /تعد من
قبيل ال�صندات الر�صمية� ،صهادات اجلن�صية وبراءات
االخرتاع واحكام املحاكم و�صجالت الت�صجيل العقاري
وما هو يف حكم ذلك).
احلجية املطلقة هي احلجية الثابتة للف�صل بلحاظ انه
�صند ر�صمي منظم و�صادر من موظف عام يف حدود �صلطته
واخت�صا�صه وهو القا�صي ،لذا فهو حجة على النا�س
كافة.

الفقرة الثانية  /الحجية النسبية :

لقد ن�صت املادة ( )105اثبات على ( االحكام ال�صادرة
من املحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة
مبا ف�صلت فيه من احلقوق اإذا احتدت اطراف الدعوى
ومل تتغري �صفاتهم وتعلق النزاع باحلق نف�صه حمال
و�صببا ) .
احلجية الن�صبية هي احلجية الثابتة للف�صل بلحاظ انه
ف�صل يف مو�صوع الق�صية من احلقوق ،لذا فهو حجة على
طرفيه فقط ،وهذه احلجية لها مرتبتان هما :
االوىل  /حجية االمر املق�صي به :
لقد ن�صت الفقرة ( )3من املادة ( )160مرافعات على
(احلكم الذي ي�صدر من املحكمة يبقى مرعيا ومعتربا
ما مل يبطل او يعدل من قبل املحكمة نف�صها او يف�صخ او
ينق�س من حمكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية).
وهي احلجية الن�صبية الثابتة للف�صل االبتدائي مبجرد
�صدوره ،وهو الذي يجوز الطعن فيه بطرق الطعن
العادية وغري العادية ،الأنه مل ي�صتنفذها او مل مت�صي
عليه مددها .
وهذه احلجية متنع من اقامة ق�صية جديدة مبو�صوع

الف�صل امام املحكمة نف�صها التي ف�صلت فيه او اي حمكمة
اخرى ،وال متنع من الطعن به بطرق الطعن القانونية
الن طرق الطعن ال تعد ق�صية جديدة يثار فيها املو�صوع
املف�صول فيه ،وامنا هي تكملة لالإجراءات بغية مراجعة
الف�صل ومراقبته.
واإذا طعن بالف�صل باأحد طرق الطعن القانونية ،فاإن
احلجية التي يتمتع بها تبقى قائمة وال تزول الن يف زوالها
امكانية لرفع ق�صية جديدة مرة ثانية بالعنا�صر االأوىل
نف�صها ،وهنا يقع املحذور وهو وجود طعن قائم وق�صية
جديدة مما يوؤدي اىل تناق�س الف�صول فيهما ،وبغية دفع
هذا التناق�س البد من حترمي اقامة ق�صية جديدة وهو اثر
من اثار احلجية .
واحلجية القائمة تكون موقوفة اىل ان يف�صل يف الطعن،
ولكنها ال تقيد املحكمة التي تنظره ،وامنا يكون لها مطلق
احلرية يف التحقيق واتخاذ االجراءات الالزمة و�صوال
للحقيقة ،واذا ف�صلت املحكمة يف الطعن فاإن حجية
الف�صل املطعون فيه تكون وفق التف�صيل االآتي:
 .1اإذا ا�صدرت حمكمة البداءة حكما يف الدعوى ثم طعن
به ا�صتئنافا ،فاإن احلكم اال�صتئنايف �صواء كان موؤيدا او
فا�صخا له كليا او جزئيا يوؤدي اىل زوال حجية احلكم
البدائي وتثبت حجية جديدة للحكم اأال�صتئنايف الأنه يجب
احلكم البدائي .
 .2اذا ا�صدرت حمكمة البداءة او االحوال ال�صخ�صية او
العمل حكما وطعن به متييزا ،فاإن القرار التمييزي اذا
كان ناق�صا فاإنه يوؤدي اىل زوال حجيته ،واذا كان م�صدقا
فت�صتقر حجيته .
 .3اذا طعن باحلكم بطريق اعادة املحاكمة او اعرتا�س
الغري ،فاإن احلكم ال�صادر يف الطعن اذا ابطل احلكم
املطعون فيه ،فاإن حجيته تزول وتثبت حجية جديدة
للحكم ال�صادر بنتيجة الطعن ،واإذا رد الطعن فت�صتقر
حجية احلكم املطعون به .

الثانية  /قوة االمر المقضي به :

وهي احلجية الن�صبية الثابتة للف�صل النهائي عند الذين
جعلوا مراتب الف�صل ثالثة وهي االبتدائي والنهائي
والبات ،والف�صل النهائي وهو الذي ا�صتنفذ طرق الطعن
العادية ومل ي�صتنفذ طرق الطعن غري العادية .
وحيث ان امل�صرع العراقي جعل مراتب الف�صل اثنني
هما االبتدائي والنهائي او البات مبوجب الفقرة ( )2من
املادة ( )16عقوبات ،لذا فاإن هذه احلجية تثبت عنده
للف�صل النهائي او البات الذي ال يقبل الطعن فيه بطرق
الطعن العادية وغري العادية الأنه ا�صتنفذها او م�صت
عليه مددها .
ومن اجلدير بالذكر ان كل ف�صل حائز على قوة االمر
املق�صي به هو حائز على حجية االمر املق�صي به وال
عك�س.

البند الثاني  /آثارها :

تختلف اثار احلجية باختالف املحتج عليه ،وهذا
املو�صوع على ق�صمني هما :
 .1احلجية بالن�صبة اىل املو�صوع نف�صه.
 .2حجية احلكم بالن�صبة للمحاكم االخرى .
نتناولهما يف فقرتني :

الفقرة االولى  /الحجية بالنسبة الى
الموضوع نفسه:

الف�صل هو حجة ودليل قاطع يحرم على اخل�صوم اعادة
طرح مو�صوعه جمددا ،ويلتزم الق�صاء باحرتامه ،ولكن
هذه احلجية ال متنع من ت�صحيح الف�صل وتف�صريه،
لذا يترتب على هذه الحجية اثران

هما :
اوال /االثر السلبي :

هو التزم اخل�صوم بعدم عر�س النزاع الذي �صبق عر�صه
على الق�صاء ،ال امام املحكمة نف�صها التي ف�صلت فيه ،وال
امام اي حمكمة اخرى ،وان توفرت لديهم ادلة واقعية
او ا�صانيد قانونية مل تقدم يف الق�صية املف�صول فيها ،الن
احلجية متنع مناق�صة ما مت الف�صل فيه ،وان اختالف
طلبات اخل�صوم ال يغري من مو�صوع الق�صية املف�صول
فيها .

ثانيا /االثر االيجابي :

وهذا االثر له �صورتان هما :
ال�صورة االوىل  /جواز ت�صحيح الف�صل وتف�صريه :
اإذا �صدر ف�صل وحاز على قوة االمر املق�صي به ،وكان
غام�صا او ورد يف منطوقه بع�س االخطاء املادية ،فاإن

احلجية ال متنع من تف�صريه وال ت�صحيحه .
ال�صورة الثانية  /احرتام املحاكم :
لقد ن�صت املادة (  )106اثبات على (ال يجوز قبول دليل
ينق�س حجية االحكام الباتة).
تلتزم املحاكم باحرتام الف�صل اإذا ابرز يف ق�صية باعتباره
دليال من ادلة االثبات ،وله عالقة بالدعوى املنظورة،
وهذا االحرتام يتجلى باأمرين هما :
 .1عدم قبول اأي دليل ينق�س حجيته اأي يدح�س �صحته
وحقيقته .
 .2حرمة مناق�صة املو�صوع او املوا�صيع التي ف�صل فيها،
وان قدم اخل�صوم ادلة جديدة او ا�صانيد قانونية مل تقدم
�صابقا.
ومن م�صاديقه اذا اأقيمت دعوى ابطال قيد عقار وق�صت
املحكمة باإبطاله ،وحاز على درجة البتات ،ثم اقام املدعي
نف�صه دعوى اجر مثل على املدعى عليه الأنه �صاغل
للعقار بدون وجه حق ،فال يجوز للمحكمة ان تقبل اي
دليل ينق�س حجية حكم االبطال ،وال ان تعود وتناق�س
مو�صوع ابطال القيد .

الفقرة الثانية  /حجية الحكم امام
المحاكم االخرى :

احلكم ال�صادر من املحكمة املخت�صة �صواء كان مدنيا او
جزائيا له حجية امام املحاكم االخرى ،وهذا يعني ان هذا
املو�صوع ينق�صم على ق�صمني هما :
 .1حجية احلكم املدين امام املحاكم اجلزائية .
 .2حجية احلكم اجلزائي امام املحاكم املدنية .
لذا �صنتناولهما يف حمورين :

المحور االول  /حجية الحكم المدني
امام المحاكم الجزائية:

لقد ن�صت املادة ( )229من قانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية املرقم  23ل�صنة  1971على ( ال يكون احلكم
ال�صادر من غري املحكمة اجلزائية حجة امام املحكمة
اجلزائية يف ما يتعلق ب�صحة الواقعة املكونة للجرمية او
و�صفها القانوين او ثبوت ارتكاب املتهم اياها).
احلكم املدين اما ان يكون مو�صوعه من اخت�صا�س
املحكمة اجلزائية او من اخت�صا�س املحكمة املدنية..
نتناولهما بالتف�صيل :
اوال /احلكم املدين الذي يكون مو�صوعه من اخت�صا�س
املحكمة اجلزائية:
ال يكون هذا احلكم حجة على املحاكم اجلزائية ،الن
التحقيق يف مو�صوع هذا احلكم هو من اخت�صا�س املحاكم
اجلزائية ،ومن م�صاديقه حكم حمكمة البداءة القا�صي
باإلزام املدعى عليه بتعوي�س املدعي مبلغا من النقود الأنه
�صرق منقوالته وت�صرف بها .
ثانيا /احلكم املدين الذي يكون مو�صوعه من اخت�صا�س
املحكمة املدنية:
يكون هذا احلكم حجة على املحاكم اجلزائية الأنه �صادر
من املحكمة املخت�صة ،ومن م�صاديقه :حكم ت�صديق
الزواج ال�صادر من حمكمة االحوال ال�صخ�صية الذي
يحتج به امام حمكمة التحقيق يف ال�صكوى املقامة من قبل
اب الزوجة والذي يدعي فيها ان الزوج زنا ببنته.

المحور الثاني  /حجية الحكم
الجزائي امام المحاكم المدنية :

لقد ن�صت املادة ( )107اإثبات على ( ال يرتبط القا�صي
املدين باحلكم اجلزائي اإال يف الوقائع التي ف�صل فيها هذا
احلكم وكان ف�صله فيها �صروريا ).
كما ن�صت الفقرة (ج) من املادة (  )227ا�صول حماكمات
جزائية على ( ال ترتبط املحكمة املدنية باحلكم او القرار
اجلزائي البات او النهائي يف امل�صائل والوقائع التي مل
يف�صل فيها او التي ف�صل فيها دون �صرورة ) .
يرتكز مبداأ حجية احلكم اجلزائي امام املحاكم املدنية
على قواعد النظام العام التي تعطي االولوية للق�صاء
اجلزائي ،وذلك الأنه ي�صدر احكامه با�صم املجتمع
ومل�صلحته العليا بهدف حتقيق االمن واال�صتقرار يف
املجتمع.
وي�صرتط يف حجية احلكم اجلزائي امام املحاكم املدنية
ثالثة �صروط هي :
 .1وحدة الواقعة.
� .2صدور حكم جزائي بات.
� .3صدور احلكم اجلزائي قبل احلكم املدين.
نتناولها تباعا.

اوال /وحدة الواقعة :

لقد
ن�صت املادة ( )26ا�صول حماكمات جزائية على (على
املحكمة املدنية وقف الف�صل يف الدعوى حتى يكت�صب
القرار ال�صادر يف الدعوى اجلزائية املقامة ب�صاأن الفعل
الذي ا�ص�صت عليه الدعوى املدنية درجة البتات.)...
اإذا حتققت امل�صوؤوليتان اجلزائية واملدنية من فعل
واحد باأن كان الفعل ي�صكل جرمية تعاقب عليها القوانني
العقابية ،وينطوي على حق مدين للمجنى عليه ،فيتوجب
على القا�صي املدين وقف الدعوى املدنية حلني الف�صل يف
ال�صكوى اجلزائية ا�صتنادا لقاعدة ( اجلنائي يوقف املدين
..

ثانيا  /صدور حكم جزائي بات :

يجب ان ي�صدر حكم جزائي بات من حماكم اجلنايات او
اجلنح ،وهذا احلكم له ثالث �صور هي :
ال�صورة االوىل /ثبوت ن�صبة الفعل لفاعله :
وهذه ال�صورة لها حالتان هي :

الحالة االولى  /الحكم على المتهم:

اذا جزمت املحكمة ب�صدور الفعل اجلرمي من املتهم،
وحكمت عليه واكت�صب احلكم الدرجة القطعية ،فاإن
القا�صي املدين يكون مرتبطا باحلكم اجلزائي الن هذا
احلكم يكون حجة عليه ،ولي�س له رد دعوى التعوي�س
بزعم عدم ثبوت ن�صبة الفعل للمدعى عليه .

الحالة الثانية  /عدم الحكم على
المتهم :

اإذا جزمت املحكمة ب�صدور الفعل اجلرمي من املتهم ،ولكن
مل حتكم عليه بعقوبة لوجود مانع من موانع امل�صوؤولية
املن�صو�س عليها يف املواد من ( )65 – 60عقوبات وهي
( فقد االدراك واالرادة ،االكراه ،ال�صرورة ،ال�صن) ،فاإن
القا�صي املدين ال يرتبط باحلكم اجلزائي لعدم املالزمة
بني امل�صوؤولية اجلزائية وامل�صوؤولية املدنية ،ويجب
عليه اإلزام املدعى عليه بالتعوي�س لثبوت ن�صبة الفعل
التق�صريي للمدعى عليه.
ال�صورة الثانية  /ثبوت عدم ن�صبة الفعل لفاعله:
اإذا جزمت املحكمة ان الفعل اجلرمي مل ي�صدر من
املتهم ،وافرجت عنه حمكمة التحقيق وم�صت مدة
�صنتني او افرجت عنه حمكمة اجلنح او اجلنايات
وم�صت مدة �صنة فيكون بقوة حكم الرباءة ،او حكمتا
بالرباءة واكت�صب درجة البتات ،فاإن القا�صي املدين
يكون مرتبطا باحلكم اجلزائي الن هذا احلكم يكون
حجة عليه ولي�س له احلكم بالتعوي�س بزعم �صدور
الفعل من املدعى عليه .

الصورة الثالثة  /الفصل في الواقعة
دون الفصل في نسبتها :

قد تقرر املحكمة اجلزائية وقف االجراءات القانونية
بحق املتهم لعدة ا�صباب ،منها وفاته او �صموله بالعفو
العام او اخلا�س ،وهي هنا مل جتزم يف ن�صبة الفعل
لفاعله او عدم ن�صبته ،وامنا حكمت باأن الواقعة
املن�صوبة للمتهم ال ميكن معاقبته عليها .
لذا فاإن القا�صي املدين ال يرتبط باحلكم اجلزائي،
فاإن ثبت له �صدور الفعل من املدعى عليه من خالل
التحقيقات التي جتريها املحكمة فيجب عليه اإلزامه
بالتعوي�س واإال فال تعوي�س .

ثالثا /صدور الحكم الجزائي قبل
الحكم المدني:

اإذا اقيمت الدعوى املدنية قبل حتريك ال�صكوى
اجلزائية،وجب على القا�صي املدين وقف الدعوى
املدنية ،واحالة اخل�صوم اىل حمكمة التحقيق
للتحقيق يف الفعل امل�صرتك ح�صب االخت�صا�س
مبوجب املادة ( )83مرافعات .
واإذا تعا�صر اقامة الدعوى املدنية وال�صكوى
اجلزائية وجب على املحكمة جعل الدعوى
م�صتاأخرة حلني الف�صل يف ال�صكوى اجلزائية
مبوجب املادة ( )26ا�صول حماكمات جزائية،
وهذا القرار هو كا�صف عن الوقف القانوين.
ويف كال احلالتني اعاله اذا مل متتثل املحكمة للوقف
القانوين ،وف�صلت يف مو�صوع الدعوى املدنية فاإن
حكمها يكون معدوما.
اأما اأذا اقرت املحكمة جعل الدعوى م�صتاأخرة
حلني الف�صل يف ال�صكوى اجلزائية ،و�صدر احلكم
اجلزائي فاإنه يكون حجة على املحكمة املدنية
وفق التف�صيل الذي بيناه يف ال�صرط الثاين اعاله.

تقارير
العدد ( ) 135االحد
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جوازات السفر عرضة لتالعب المزورين ..والمحاكم ترى نحو  100دعوى تزييف شهريا
إيناس جبار

جواز ال�شفر هو امل�شتم�شك الر�شمي الوحيد الذي
يعرب احلدود الدولية ،والأهمية هذه البط�قة
التعريفية ف�إنه� تتعر�ض لكثري من ق�ش�ض التزوير
اأو الفقدان والتهريب ،وت�شهد اأروقة املح�كم
على الدوام ورود عدد كبري من دع�وى التزوير
اأو فقدان اجلواز ،منه� م� �شببته هجرة ال�شب�ب
ومنه� تعليم�ت احلج والعمرة ،واأ�شب�ب جمتمعية
اأخرى ،وك�ن ل�شحيفة املح�مي لق�ءات مع ق�ش�ة
وخمت�شني ال�شتبي�ن املوقف الق�نوين لهذه احل�الت.
يقول الق��شي ،ب�ش�ر حممد ج�ش�م ،ق��شي اأول
حمكمة حتقيق الر�ش�فة اإن «امل�دة  15من ق�نون
جوازات ال�شفر رقم  32ل�شنة  2015تع�قب
ب�حلب�ض مدة ال تقل (� )3شنوات (كل من ب�ع اأو
ا�شرتى جواز �شفر عراقي اأو ا�شتحوذ عليه بق�شد
ا�شتخدامه خالف� ملقت�شي�ت اإ�شداره)».
ويوا�شل الق��شي اأن «هذه امل�دة حددت عقوبة
ال�شخ�ض الذي يبيع جواز �شفر العراقي اأو ا�شرتاه
اأو ا�شتحوذ عليه ال�شتخدامه يف غري ال�شبب الذي
ا�شدر له او ل�شخ�ض اآخر ،واعتربه� جرمية من
جرائم اجلنح وتنظره� حمكمة اجلنح».
وي�شري الق��شي اإىل اأن «الفقرة الث�نية من امل�دة
نف�شه� اأ�ش�رت اإىل من اتلف اأو اف�شد اأو اأع�ب اإبط�ل
جواز �شفره الن�فذ املفعول ب�شوء نية ،والأي �شبب
ك�ن ،ف�إن العقوبة نف�شه� ت�شري عليه».
وي�شت�شهد الق��شي بح�الت واردة اىل حمكمته،

منه� اأنه «يف املدة امل��شية حني فر�شت اململكة
العربية ال�شعودية ر�شوم� على املعتمرين الأكرث
من مرة ،اأقدم البع�ض من املواطنني الراغبني
ب�أداء من��شك العمرة على اإتالف جوازات �شفرهم
التي حتوي ت�أ�شريات دخول لالأرا�شي ال�شعودية،
وكذلك يف بع�ض ح�الت ال�شفر اإىل البلدان التي
تفر�ض دول اأخرى قيودا ورق�بة يف ح�لة ال�شفر

اإليه� عند طلب الت�أ�شريات الدخول».
ويعرج الق��شي على اأن «تبديل جوازات ال�شفر
تكون يف ح�الت ،منه� التلف والفقدان ،ق�ش�ء
وقدر ،ومنه� االإهم�ل ،وبقرار من املحكمة بعد بي�ن
االأ�شب�ب ميكن اإ�شدار جواز جديد من املحكمة
ويغلق التحقيق واإ�شع�ر مديرية اجلوازات
ب�إ�شدار جواز جديد وفق� للم�دة  8من الفقرة ب من

رجال األمن أبرز المتضررين
االعتداء على الموظف جريمة عقوبتها
تصل إلى اإلعدام

ليث جواد
اأكد ق�ش�ة متخ�ش�شون ب�ل�ش�أن اجلزائي اأن االعتداء على املكلف بخدمة
ع�مة �شواء ك�ن ع�شكري� اأو مدني� ت�شل عقوبته� اىل احلب�ض ،ويف بع�ض
االحي�ن اىل االعدام.
فيم� عزوا اأ�شب�ب ارتف�ع معدالت االعتداء على القوات االمنية اىل جهل
املواطنني ب�لق�نون او ب�شبب ال�شلوك االجرامي لدى بع�ض املتهمني
والظروف املحيطة بهم.
وق�ل رئي�ض الهيئة الث�نية للمحكمة اجلن�ئية املركزية يف ا�شتئن�ف
الر�ش�فة ،جمعة ال�ش�عدي ،يف تعليق اإىل (املح�مي) :ان «املح�كم تتع�مل
مع االعتداء على اأي موظف �شواء ك�ن مدني� او ع�شكري� اأثن�ء ت�أديته
خدمة ع�مة من قبل املدنيني مبوجب ن�ض امل�دة  230من ق�نون العقوب�ت
رقم  111ل�شنة  1969والتي ت�شل عقوبته� اىل احلب�ض».
وا�ش�ف ان «الق�نون حدد العقوب�ت اخل��شة ب�العتداء على املكلفني
بخدمة ع�مة ب�حلب�ض ملدة ال تزيد عن ثالث �شنوات ،وتكون هذه العقوبة
م�شددة يف ح�ل تعر�ض املعتدي اىل اذى او ع�هة م�شتدمية نتيجة ذلك
االعتداء».
ولفت ال�ش�عدي اإىل اأن «الق�نون يعطي احلق الأي �شخ�ض ب�لدف�ع عن
نف�شه ،وب�لت�يل اي�ش� يحق للعن��شر االمنية الدف�ع عن اأنف�شهم اثن�ء
ت�أدية الواجب االمني املكلفني به ،وا�شتخدام القوة اذا تطلب االمر ذلك».
وعزا الق��شي ا�شب�ب ارتف�ع جرائم االعتداء على املوظفني او القوات
االمنية يف االآونة االخرية نتيجة للظرف الراهن الذي مير به البلد ح�لي�
ب�شبب �شوء الو�شع االقت�ش�دي والبط�لة امل�شت�شرية.
فيم� ق�ل الق��شي االول ملحكمة حتقيق الكرخ الق��شي ،حممد �شلم�ن ،يف
حديث لـ»املح�مي» :ان «امل�دة  230من ق�نون العقوب�ت حددت العقوبة
اخل��شة ب�العتداء على القوات االمنية او املكلف بخدمة ع�مة ب�حلب�ض
ملدة ال تزيد على ثالث �شنوات ،ام� اذا نتج عن ذلك االعتداء ع�هة
م�شتدمية او جرح ف�إن العقوب�ت هن� تكون وفق اجلرمية التي نتجت ك�أن
تكون جرمية �شرب مف�ض اىل املوت او احداث ع�هة م�شتدمية ،وب�الإمك�ن
ان تكون العقوبة �شعف تلك املدة يف ح�لة اقرتانه� بظرف م�شدد وفق م�
تقت�شيه امل�دة  136من ق�نون العقوب�ت».
واأ�ش�ف �شلم�ن اأن «االعتداء اللفظي او االإ�ش�رات امل�شيئة التي تقلل من

�ش�أن املوظف او اه�نته بغ�ض النظر عم� اذا ك�ن مدني� او ع�شكري�
ف�إنه� تعد جرمية ويتم التع�مل معه� وفق اأحك�م امل�دة  229من ق�نون
العقوب�ت والتي حددت عقوبته� ب�حلب�ض مدة ال تزيد عن �شنتني اأو
غرامة م�لية».
وا�ش�ر الق��شي اىل ان «هذه اجلرمية اذا وقعت يف ح�الت �شبق اال�شرار
والرت�شد او اذا ارتكبت من قبل  5ا�شخ��ض ،او اذا ك�ن املتهم يحمل
�شالح� فيه خطورة على حي�ة املوظف ،يحق للمحكمة احلكم ب�شعف
العقوبة على اعتب�ر اجلرمية ارتكبت يف ظرف م�شدد لكي تكون رادع�
لالأخرين ،وللحف�ظ على مك�نة وهيبة موؤ�ش�ش�ت الدولة».
ع�زي� ا�شب�ب ارتف�ع معدالت االعتداء على القوات االمنية اىل «جهل
املواطنني ب�لق�نون او ب�شبب ال�شلوك االجرامي لدى بع�شهم او ب�شبب
الظروف املحيطة ب�ملتهم ،لكن هذا ال مينع من تطبيق الق�نون بحق اي
معتد ،كم� انه ال يجوز التربير ب�جلهل ب�لق�نون».
وللحد من هذا ال�شلوك ،يرى الق��شي «انن� بح�جة اىل زي�دة الوعي
الق�نوين للمواطنني ،ووقفة ج�دة من قبل االعالم لتثقيف ب�ش�أن خطورة
تلك االعتداءات على املوظفني الن ذلك الفعل يعد جرمية يع�قب عليه�
الق�نون ،ف�شال عن اأن تلك االعتداءات مت�ض هيبة الدولة».
واأكمل ان «الغ�ية من العقوبة على ال�شعيد اخل��ض هو االقت�ش��ض من
اجل�ين ومع�قبته على �شلوكه االإجرامي واإ�شالحه ب�لوقت نف�شه .اأم�
على �شعيد الع�م ف�إن الهدف منه� حتقيق الردع الع�م ،ف�أنن� نبعث بذلك
ر�ش�ئل اىل املجتمع ب�أن القي�م بهذا الفعل جرمية يع�قب عليه الق�نون،
وب�لت�يل تكون و�شيلة للحد من هذه االفع�ل ،ومنع تكراره� يف امل�شتقبل».
و�شدد على ان «هذه اجلرائم تعد من جرائم احلق الع�م ،اي انه حتى اإن
تن�زل املجنى عليه عن حقه ب�شبب الرتا�شي ،ف�إن احلق الع�م يبقى ق�ئم�
وت�شتكمل كل االجراءات بحق املتهم لكون ذلك االعتداء وقع على موظف
اثن�ء الدوام الر�شمي ا�شتن�دا اىل احك�م امل�دة ث�لث� من ق�نون ا�شول
املح�كم�ت اجلزائية».
وب�ش�أن دف�ع املكلف بخدمة عن نف�شه وا�شتخدام القوة ،ذكر
الق��شي انه «يف ح�ل قي�م املكلف ب�لدف�ع عن نف�شه ب��شتخدام
القوة ،ونتج عن ذلك موت املعتدي ،ف�إن الق�نون اعطى احلق
للمكلف بذلك ،لكن ب�شروط وحمددات وفق م� تقت�شيه املواد 42
و43و  44من ق�نون العقوب�ت ،ويرتك تقدير املو�شوع للمحكمة».

الق�نون ،ويتم ذلك كله بعد ح�شور �ش�حب اجلواز
وتدوين اأقواله ومف�حتة مديرية اجلوازات لبي�ن
�شحة �شدور اجلواز الذي فقد اأو اتلف» .الفت�
اإىل ان «مديرية اجلوازات وال�شفر تقوم ب�إبط�ل
اجلواز الت�لف اأو املفقود ا�شتن�دا اإىل امل�دة ()9
الفقرة الرابعة».
ويلفت الق��شي اإىل انه «اإذا ك�ن فقدان اجلواز الأول

مرة ن�جت� عن اإهم�ل ،فع�جلته امل�دة ( )10من
الق�نون بفر�ض عقوبة قدره� ( )250000األف دين�ر
عراقي اأو م� يع�قب ب�ملبلغ نف�شه ،اأو قد ت�شل اإىل
مليون دين�ر عراقي ملن فقده الأكرث من مرة وب�شبب
االإهم�ل ،وال مينع من �شدور جواز �شفر جديد
اإال بعد م�شي  3اأ�شهر من تبداأ من ت�ريخ �شدور
احلكم».
ويق�شم الق��شي جوازات ال�شفر من حيث اإمك�نية
التزوير ،ق�ئال اإن «جواز ال�شفر من نوع ( )Aذو
جودة ع�لية وال ميكن تزويره ،وان احل�الت التي
اأ�شرت لدى املحكمة وب�شكل وا�شع هي اإ�شدار جواز
ر�شمي بن� ًء على م�شتم�شك�ت ثبوتية مزورة ،اأي
اأن اجلواز �ش�در ب�شكل ر�شمي ،لكن امل�شتم�شك�ت
املزورة ا�شتخدمت بعد ملء اال�شتم�رة الكرتوني�
مثل هوية االأحوال املدنية و�شه�دة اجلن�شية
العراقية وبط�قة ال�شكن املزورة».
وي�شري اإىل انه «بعد اإ�شدار البط�قة الوطنية
املوحدة انح�شر تزوير اجلوازات ب��شتخدام
بط�ق�ت �شكن مزورة فقط ويف ح�الت حقيقية
�شدور جواز �شفر بن� ًء على بط�قة وطنية موحدة
مزورة» ،ويذكر «مث�ال على ذلك اإ�شدار جوازات
لع�ئلة فل�شطينية مكونة من خم�شة اأ�شخ��ض ،حيث
�شبق اأن اأ�شدرت اجلوازات �ش�بق� وعند التجديد
مت �شبطهم بعد الت�أكد من تزوير هوي�ت االأحوال
املدنية و�شه�دة اجلن�شية العراقية».
ويرى الق��شي اأن «اغلب ح�الت التزوير يقوم به�
اأ�شخ��ض يعت��شون على تعقيب املع�مالت وهم

�شبكة من املزورين متواجدين قرب مك�تب اإ�شدار
اجلوازات ،وان احل�الت التي ترد للمحكمة ترتاوح
م� بني  150-100ح�لة تزوير �شهري�».
ومن ج�نبه� ،تعلق الق��شية� ،شيم�ء نعيم ،ق��شي
حمكمة حتقيق الكرخ :ان «جواز ال�شفر هو امل�شتند
الذي ت�شدره الدولة للفرد لغر�ض ال�شفر اإىل خ�رج
البلد اأو العودة اإليه ،كم� عرفه الد�شتور ،اأم� جواز
املرور فهو امل�شتند الذي ي�شدر للفرد الذي فقد
جوازه خ�رج العراق او االأجنبي الذي فقد جوازه
يف العراق ولي�ض لدولته متثيل دبلوم��شي كم� ورد
يف امل�دة (/1ث�ني�) من ق�نون اجلوازان ت رقم 32
ل�شنة .»2015
وتعرج الق��شية على «عدم جواز مغ�درة العراق
اإال ملن يحمل جواز �شفر اأو جواز مرور اأو وثيقة
�شفر �ش�درة وفق� للق�نون وفق امل�دة ( /3اأوال /د)
لكن هن�ك ا�شتثن�ء وفق امل�دة الق�نونية (/3ث�ني�)،
وهم املعفيون وفق اتف�قي�ت دولية يكون العراق
طرف� فيه� وبحدود تلك االتف�قي�ت ونوتية ال�شفن
والط�ئرات ،اأي يكون م�شتخدم� ب�شفة نوتي ،وهم
من ي�شلون العراق ويغ�درونه يف طواقم ال�شفن
اأو الط�ئرات ،وكذلك البدو الرحل الذين تتطلب
ظروفهم التنقل عرب احلدود العراقية الربية».
وت�شري الق��شية اىل «عدم جواز منح العراقي
ال�ش�در بحقه حكم ق�ش�ئي ب�ت مبنع ال�شفر الأي
�شبب �شواء اأك�ن مدان� بجرمية اأو ب�الإره�ب اأو
االإخالل ب�أمن الدولة الداخلي اأو اخل�رجي
ومن اأودع ال�شجن اإال بعد رفع املنع».

التشرد ظاهرة تتفاقم ..ضحاياها
األطفال وأسبابها الحروب والجوع
عالء محمد
انحراف االأحداث وت�شردهم من الظواهر املنت�شرة
والتي تع�ين منه� الكثري من دول الع�مل ال�شيم�
العراق ،وهي ظ�هرة خطرية ومالزمة لنمو املدن
والتو�شع احل�ش�ري.
ويرجع خمت�شون انت�ش�ره� اإىل ا�شب�ب اقت�ش�دية
وثق�فية وا�شرية ونف�شية حميطة ب�الأطف�ل الذين
يتخذون االم�كن الع�مة ك�حلدائق اأو اأم�كن
مهجورة م�أوى لهم م� ي�شكل خطرا كبريا على
املجتمع كونهم يخ�لطون امل�شبوهني واملنحرفني.
وتقول ق��شي حمكمة حتقيق االحداث يف حمكمة
ا�شتئن�ف بغداد  -الكرخ ،هن�ء عب��ض :اإن «امل�شرع
العراقي ع�لج ظ�هرة الت�شرد يف ق�نون رع�ية
االحداث رقم  76ل�شنة  1983يف املواد (24و  25و
 26و  27و  )28منه ،حيث يعد ال�شغري اأو احلدث
م�شردا اذا وجد مت�شوال يف االم�كن الع�مة اأو ت�شنع
اال�ش�بة بجروح اأو ع�ه�ت اأو ا�شتعمل الغ�ض
كو�شيلة لك�شب عواطف اجلمهور بق�شد الت�شول،
واذا م�ر�ض متجوال �شبغ االحذية اأو بيع ال�شك�ئر
اأو اية مهنة اخرى تعر�شه للجنوح وك�ن عمره اقل
من خم�ض ع�شرة �شنة».
وت�شيف عب��ض يف مق�بلة مع «املح�مي» :اأن «كل
�شخ�ض مل يكن له حمل اإق�مة معني اأو اتخذ االأم�كن
الع�مة م�أوى له ،ومل تكن له و�شيلة م�شروعة
للتعي�ض ولي�ض له ويل امر اأو مرب ،وترك منزل وليه
اأو املك�ن الذي و�شع فيه بدون عذر م�شروع ،كم�
يعد ال�شغري م�شردا اذا م�ر�ض اأية مهنة اأو عمل مع
غري ذويه».
وبينت اأن «امل�دة ( )25اعتربت ال�شغري اأو احلدث
منحرف ال�شلوك اإذا ق�م ب�أعم�ل يف ام�كن الدع�رة
اأو القم�ر اأو �شرب اخلمور وخم�لطة امل�شردين
اأو الذين ا�شتهر عنهم �شوء ال�شلوك» .مبينة اأن
«امل�دة ( )26ا�ش�رت اإىل اأنه اذا وجد ال�شغري اأو
احلدث يف احل�الت املبينة للم�دتني (24و )25من
هذا الق�نون ف�إن ق��شي التحقيق يحيله ملحكمة
االأحداث التي ت�شدر قراره� النه�ئي بعد ت�شلم
تقرير مكتب درا�شة ال�شخ�شية والذي ن�ض على
ت�شليم ال�شغري اأو احلدث اىل وليه ليقوم بتنفيذ م�
تقرره املحكمة من تو�شي�ت يف �شوء تقرير مكتب
درا�شة ال�شخ�شية ل�شم�ن ح�شن تربيته و�شلوكه
مبوجب تعهد م�يل من��شب ،وكذلك ت�شليم ال�شغري
او احلدث عند عدم وجود ويل له اىل قريب �ش�لح
بن� ًء على طلبه ،اإ�ش�فة اإىل انه يجوز للمحكمة ان
تقرر مت�بعة تنفيذ التعهد من قبل مراقب ال�شلوك».
ولفتت ق��شي حمكمة حتقيق االأحداث اإىل اأنه «يف
ح�ل اأخل الويل اأو القريب ب�شروط التعهد الذي
مت مبوجبه ت�شليم احلدث اأو ال�شغري اليه فعلى
املحكمة اإلزام املتعهد بدفع مبلغ ال�شم�ن كال او
جزء ًا ،وايداع ال�شغري اأو احلدث يف دور الدولة
املخ�ش�شة لكل منهم� املن�شو�ض عليه� يف ق�نون
الرع�ية االجتم�عية اأو اية دار اجتم�عية اخرى
حددت لهذا الغر�ض ،موؤكدة اأنه «اذا ك�ن ال�شغري
اأو احلدث امل�شرد م�ش�ب� بتخلف عقلي ،فعلى
حمكمة االحداث اأن تقرر اإيداعه يف اأحد املع�هد
ال�شحية اأو االجتم�عية املعدة لهذا الغر�ض».
وت�بعت الق��شي اأن «امل�دة ( )27اأ�ش�رت اإىل اأنه اذا
ظهر لل�شغري او للحدث املودع وفق� الأحك�م امل�دة
( )26من هذا الق�نون قريب له وطلب ت�شليمه اليه
فعلى حمكمة االحداث بعد مراع�ة م�شلحة احلدث
ان ت�شلمه اليه ل�شم�ن ح�شن تربيته و�شلوكه
مبوجب تعهد م�يل من��شب ،كم� يجوز للمحكمة

اأن تراقب تنفيذ التعهد بوا�شطة مراقب �شلوك اأو
ب�حث اجتم�عي ملدة تن�شبه� ،واذا مل يظهر لل�شغري
او احلدث قريب وطلب �شخ�ش� مليئ� (غني مقتدر)
متحدي� يف اجلن�شية والدين مع ال�شغري اأو احلدث
ت�شليمه اليه لرتبيته وتهذيبه ،فلمحكمة االحداث ان
ت�شلمه اليه ل�شم�ن ح�شن تربيته و�شلوكه مبوجب
تعهد م�يل من��شب ،وعلى املحكمة ان تراقب تنفيذ
التعهد بوا�شطة مراقب �شلوك او ب�حث اجتم�عي
ملدة تن�شبه�».
فيم� يقول الق��شي ك�ظم الزيدي :اإن «االأطف�ل هم
ال�شحية االكرب للت�شرد بعدم� ازدادت هذه الظ�هرة
يف الكثري من املدن م�شتغلني ذلك (الطفل) لعوامل
اجتم�عية ونف�شية ،االمر الذي يوؤدي اىل انحراف
ال�شلوك ،فيم� يعترب ال�شغري اأو احلدث منحرف
ال�شلوك عند قي�مه ب�لعمل يف ام�كن الدع�رة اأو
القم�ر اأو �شرب اخلمور وخم�لطة امل�شردين اأو
الذين ا�شتهر عنهم �شوء ال�شلوك وك�ن م�رق� على
�شلطة وليه واالخطر من ذلك ا�شتغالل هوؤالء
االأطف�ل جن�شي� وهذا م� يدفع اإىل القلق ويتوجب
على اجله�ت املخت�شة للبحث عن احللول املن��شبة
للق�ش�ء اأو احلد من هذه الظ�هرة «.
واأ�ش�ف الزيدي اأنه «من اجل اتخ�ذ التدابري
الت�أديبية واجلزائية ال ع�دة تكييف احلدث مع
جمتمعه ومن اجل ا�شدار قرار �شليم و مالئم
خلطورة املتهم املنحرف فيحت�ج ذلك اىل درا�شة
�شخ�شيته ال�ش�ملة منه� االجتم�عية والنف�شية
والطبية والبدنية كي ت�شهل مهمة الق��شي» ،مبين�
اأن «�شرطة االأحداث تتوىل البحث عن ال�شغ�ر
ال�ش�لني واله�ربني من اأ�شرهم يف ام�كن جذب
االحداث ك�ملق�هي ودور ال�شينم� وتقوم ب�إبع�دهم
عن املن�طق اخلطرة واإي�ش�ل احلدث اإىل ذويه ويتم
فور القب�ض عليهم اإح�ش�رهم اأم�م ق��شي حتقيق
االأحداث وت�شليمهم اىل ذويهم كونه� ظ�هرة موؤ�شفة
ومتثل خطورة اجتم�عية تنذر بوقوع اجلرمية».
وت�بع اأن «هن�ك و�ش�ئل وق�ئية يجب القي�م به�
حلم�ية احلدث من الت�شرد وهذه الو�ش�ئل البد من
اتب�عه� جه�ت ذات عالقة تبداأ من االأ�شرة واملدر�شة
واملوؤ�ش�ش�ت االجتم�عية واإتب�ع اأ�ش�ليب وق�ئية
حديثة للحف�ظ على احلدث واملت�شرد من خالل
الرع�ية ال�شحية والرع�ية الرتبوية واالقت�ش�دية

وتوفري العي�ض ال�شليم بعيدا عن التفكك والت�شدع
الع�ئلي وا�شتقرار الو�شع االقت�ش�دي لالأ�شرة
وح�شن �شرية و�شلوك الوالدين وتر�شيخ هذه اخللق
يف ابن�ئهم كون اال�شرة اخل�لية من االنحراف�ت هي
الو�شيلة الوق�ئية حلم�ية احلدث من الت�شرد ،كم�
يجب االهتم�م ب�ملوؤ�ش�ش�ت التي تعنى ب�الأحداث
والتمييز بني االنحراف واجلرمية».
كم� يوؤكد الق��شي ك�ظم الزيدي اأن «للبحث
االجتم�عي دورا كبريا من خالل التقرير املف�شل
ملعرفة ظروف معي�شة احلدث والتي ادت اىل
ت�شرده ،كم� يجب االهتم�م ب�لبحث االجتم�عي
املتواجد يف املدار�ض وتفعيل دوره وزي�دة اعداد
الب�حثني االجتم�عيني واالهتم�م ب�لكوادر الع�ملة
ب�ملوؤ�ش�ش�ت االجتم�عية واملوؤ�ش�ش�ت اال�شالحية
اخل��شة ب�الأحداث خ��شة ان احل�الت التي
اورده� ق�نون رع�ية االحداث العراقي ب�ش�ن
احلدث امل�شرد ومنحرف ال�شلوك مل يكن طرح تلك
احل�الت جزاف� وامن� هي وليدة البيئة بحيث اوجد
مع�جلة لتلك احل�الت وفق� للق�نون ومل يقت�شر على
املع�جلة وامن� �شعى اىل الوق�ية وحم�ية احلدث
من اجلنوح».
بدوره� ،تتحدث الب�حثة االجتم�عية يف حمكمة
االحوال ال�شخ�شية يف الكرخ ال�شيدة ،وئ�م
ح�مت ،عن ان «بع�ض اجله�ت احلكومية تتحمل
م�شوؤولية زي�دة ح�الت امل�شردين يف البلد لعدم
احت�ش�نهم وتقدمي كل م� هو مطلوب لهم من
خدم�ت وم�أوى وغريه� من التف��شيل ليتم��شى
مع احلي�ة اليومية ،االمر الذي يوؤدي اىل
ا�شتغاللهم من قبل اجلم�ع�ت االره�بية واملتطرفة
والع�ش�ب�ت املنظمة م� يوؤثر ب�شكل وا�شح على
�شرائح كبرية من املجتمع لوجود ق�شم كبري
منهم دون راتب وعدم �شمولهم ب�إجراءات �شبكة
احلم�ية االجتم�عية ،ف�شال عن انت�ش�ر اجلهل
والتخلف كون اغلب امل�شردين ت�ركني للدرا�شة
وال يجيدون القراءة والكت�بة ،ف�شال عن ان هن�ك
ا�شب�ب� اخرى تتمثل بفقدان االب نتيجة الوف�ة اأو
احلروب اأو احلوادث االره�بية» .مبينة اأن «للحد
منه� اأو التخفيف يتطلب ت�ش�فر اجلهود من خالل
اخلطط املعدة والكفيلة من اجله�ت امل�شوؤولة
النت�ش�ل هوؤالء ،وتوفري بيئة من��شبة لهم».
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(الدليل اإلرشادي لصياغة العقود) ..كتاب
للمحامي أحمد خليل

�صدر م�ؤخرا كتاب للمحامي احمد
خليل ابراهيم اجلب�ري ،بعن�ان
(الدليل االر�صادي ل�صياغة العق�د)،
وجاء يف مقدمة البحث «ال�صك ان
تدقيق ومراجعة وتنقيح العق�د
�صرورة ملحة لكل متعاقد ،وقد حث
عليها ال�صرع احلنيف يف ( َيا اأَ ُّي َها
ِين ا َآمنُ�ا اإِذَا َت َدا َينتُم ِب َد ْي ٍن اإِ َلٰ
ا َّلذ َ
َاك ُت ُب� ُه) ،وقال تعال
اأَ َجلٍ ُّم َ�ص ًّمى ف ْ
َ
ِين ا َآمنُ�ا اأ ْوفُ�ا ِبال ُْعقُ�دِ )،
( َيا اأَ ُّي َها ا َّلذ َ
وعن اأبي �صعيد اخلدري قال ر�ص�ل
ترا�ض) ،واهمية
اهلل (اإمنا البيع عن
ٍ
هذا امل��ص�ع تت�صح ك�صرورة
ملحة الرتباطه ال�ثيق باحلق�ق
وااللتزام بالعق�د التي ت�صاغ ي�ميا يف
احلياة العملية وارتباطه بالنزاعات
والدعاوى الق�صائية التي ترفع يف

املحاكم واال�صرار واخل�صائر اجلمة
التي كان باالمكان تفاديها او تقليلها
للحد االدنى ل� ان هذه العق�د متت
�صياغتها كما يجب ،ومت تدقيقها
ومراجعتها على ال�جه ال�صحيح،
ومن خالل التجربة العملية التي مررت
بها فاإن تدقيق العق�د ومراجعتها
وك�صف ما بها من خلل براأيي ميكن ان
يك�ن مهمة واكرث �صع�بة من �صياغة
عقد من البداية او يبدو انه يفيدك
ل� مل تكن لديك املهارة املطل�بة يف
تدقيقه ومراجعته ،ومن ال�هلة االول
انت تتحرك يف هذا العقد ،ويك�ن هذا
اول جتديد لتدقيقه واعادة �صياغتها،
واالمر يحتاج ال مهارة ومقدرة
خا�صة للخروج من هذا القالب
وتدقيقه ومراجعته واعادة �صياغته

واخراجه كعقد �صحيح �صليم �صرعا
وقان�نا.
ويت�صمن الكتاب عدة عناوين نذكر
منها «ماهية العق�د ون�صاأتها ،مدار�ض
�صياغة العق�د ،تعريف العقد ،االتفاق
والعقد ،جمال العقد ونطاقه ،مبداأ
�صلطان االرادة ،قاعدة حرية االطراف
يف اختيار لغة العقد ،اركان العقد،
اإثبات عدم االهلية ،عي�ب الر�صا،
النظرية التقليدية ،وج�د ال�صبب ،نقد
النظرية التقليدية ،النظرية احلديثة،
�صبب االلتزام ،تق�صيمات العق�د،
مذكرة التفاهم ،حكم العرب�ن،
اوجه ال�صبه بني العرب�ن وال�صرط
اجلزائي ،اخطاء �صائعة يف �صياغة
العق�د ،ن�صائح قبل كتابة العق�د
املدنية االدارية ،وغري ذلك».

(إبراهيم)  ..ديوان شعر يصدره عبد
األمير حسين
�صدر للمهند�ض اال�صت�صاري عبد االمري ح�صني دي�ان
�صعر بعن�ان (ابراهيم) ،وت�صمن الدي�ان الكثري
من الق�صائد ،منها �صيد ال�صهداء ،يف ذكراك يا�صيد
ال�صهداء ،م�صاهدة ،عراق عراق عراق ،الد�صت�ر ،هند،
انفجارات ،عف�ا ايها التاريخ ،ال�صقيفة ،الثقافة ،االم
املجاهدة ،مطر مطر ،ب�ابة ع�صار ،ال�فاء ،كتاب ،ام
مالك ،النف��ض النقية ،االمام م��صى ابن جعفر (ع)،
اختاري الزفاف ،اخليار ال�صعب ،االرقام ،مقيا�ض
العمر ،الروح ،ال�ص�م ،ق�صيدة ،املتنبي وي��صف
عمر ،نح� عراق جديد ،كاأ�ض ال�صباب ،ليلة خمي�ض،
االر�ض والعق�ل ،اماين ،والدة احل�صن عليه ال�صالم،
ليلة وفاة ،ليلة القدر ،حمطات الت�قف ،نهج وحتدي،
وغريها من العناوين.
ويذكر ان للكاتب م�ؤلفات عديدة منها:
 -النمل (املرتكزات اال�صا�صية لبناء االن�صان) .2005

الشمري يصدر كتابا بعنوان (الدليل
القانوني)
�صدر للمحامي علي ح�صني ال�صمري
كتاب بعن�ان (الدليل القان�ين يف اقامة
الدعاوى املدنية واالح�ال ال�صخ�صية
واالدارية معززة بقدرات حمكمة التمييز
االحتادية).
وجاء يف مقدمته «م�صى على �صدور
القان�ن املدين العراقي رقم  40ل�صنة
 1951ما يقارب � 70صنة وما زال ه�
امل�صدر اال�صا�صي للحق�ق ال�صخ�صية
واحلق�ق العينية ،و�صيبقى على اال�ص�ض
والق�اعد القان�نية املن�ص��ض عليها نافذة
للمحافظة على حق�ق االفراد ويف ار�صاء
واحقاق احلق والعدالة ،واي�صا م�صدرا
لفقهاء والق�صاء يف العراق .
وان الق�انني اخلا�صة ال�صادرة يف العراق
كقان�ن املرافعات املدنية رقم  83ب�صنة
 1969وقان�ن االثبات رقم ( )107ل�صنة
 1979وقان�ن االح�ال ال�صخ�صية رقم
 18ل�صنة  1959وقان�ن تنظيم التجارة
رقم  20ل�صنة  1970وقان�ن التجارة
رقم  30ل�صنة  1984وقان�ن العمل رقم
 37ل�صنة  2015وقان�ن ال�صركات رقم
 41ل�صنة  1978وقان�ن ال�صركات العام
رقم  22ل�صنة � 1992صدرت من رحم
القان�ن املدين ،بل ون�ص��ض م�ا�صيع هذه

الق�انني اخلا�صة كانت واردة يف ن�ص��ض
القان�ن املدين.
واي�صا كان القان�ن مظهرا لطاقات فقهاء
القان�ن وقدرات حمكمة التمييز االحتادية
و�صراح الق�انني وخا�صة اخلا�صة منها،
وكان له�ؤالء االأعزة هم املثال الرائع
الإحقاق احلق والعدالة ولهم االثر عند
اعداد هذا الكتاب.
يت�صمن الكتاب عدة م�ا�صيع ،منها
دعاوى املنازعات ،وتنازع الق�انني عند
التطبيق ،م�صادر االلتزام ،اثار االلتزام،

التنفيذ اجلربي ،الدع�ى غري املبا�صرة،
دع�ى املدين امل�صرتك ،العالقة بني الدائن
واملدينني املت�صمنني انتقال االلتزام،
ح�الة الدين ،ح�الة احلق ،انق�صاء
االلتزام ،ال�فاء ،رف�ض ال�فاءن املقا�صة،
ق�اعد كلية االثبات ،بيع االولياء الكالء
و�صرائهم الأنف�صهم دعاوى القر�ض والدخل
الدائم ،القي�د ال�اردة على االمتناع
بال�صيء ،االيجار ،احكام القان�ن املدين
رقم ( )40ل�صنة  ،1951دعاوى املقاولة
واال�صت�صناع ،وغري ذلك من امل�ا�صع.

(اختبار وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة
االتحادية العليا) في بحث للشبيبي
�صدر للمحامي وليد حممد ال�صبيبي بحث
بعن�ان (اختبار وتعيني رئي�ض واع�صاء املحكمة
االحتادية العليا (املحكمة الد�صت�رية) ،ومن
الذي يرتااأ�ض ال�صلطة الق�صائية يف د�صت�ر ()17
دولة يف العامل.
وذكر الباحث يف مقدمة كتابه «منذ ان بداأت
ازمة املحكمة االحتادية العليا ثم نق�ض الن�صاب
لع�ص� منها ثم ع�ص�ين (ب�فاة ا�صتاذنا الفا�صل
القا�صي عب�د التميمي رحمه اهلل) بالعراق مطلع
عام � 2020صرعنا بكتاب �صل�صلة من البح�ث
والدرا�صات التي تتعلق بكيفية اختيار رئي�ض
واع�صاء املحكمة االحتادية العليا (املحكمة
الد�صت�رية ) يف العديد من البلدان ،وكنا ن�صعى
الن ننجز درا�صتنا بعد درا�صة د�صاتري ح�ايل
 70دولة بالعامل مبا فيها التي متتلك د�صت�ريا
مكت�با بل تعتمد على االعراف الد�صت�رية رغم
�صع�بة العث�ر على املراجع باللغة العربية (ال
بل حتى باللغة االجنبية للبلد املعني كما ه�
معل�م) ،اإال اننا م�صينا قدما على هذا اجلهد
ي�صب يف م�صلحة ذوي ال�صاأن يف بلدنا العزيز
ونتجه لتاأ�صي�ض دولة امل�ؤ�ص�صات ال دولة افراد
او ا�صخا�ض ،حيث تطغى بالفعل امل�صلحة العامة

على امل�صالح الفردية ،وما اجنزنا درا�صة ال��صع
الد�صت�ري بهذا ال�صاأن يف  17دولة بالعامل ،ويف
مقدمتها طبعا بلدنا احلبيب يف د�صاتريه ال�صابقة
و�ص�ال لد�صت�رنا احلايل ،حتى ت�قفنا عند
ال��صع الد�صت�ري يف بريطانيا ذي االرث القان�ين
العريق ،فتفرغنا ح�ايل  3ا�صهر
للجمع والرتجمة فقط ،لكننا
مل ن�صرع بالكتابة حتى اوقفنا
عملنا الن�صغالنا مب�صروع كتابي
اآخر على ان نع�د للدرا�صة
ال�ا�صعة هذه الحقا ،ويعلم
ذوو االخت�صا�ض ان تق�صيم
اجلهد او البحث عن املراجع
االجنبية يك�ن على ثالثة
حماور او مراحل ،وكاالآتي:
-1مرحلة اجلمع ملعرفة حدود
الكتابة.
-2مرحلة الرتجمة ملا جمعت
من مادة الكتابة التي �صتك�ن
مراجع للبحث.
-3مرحلة الكتابة واالبداع
واخللق.

وكي ال ي�صيع هذا اجلهد والبحث يف تلك
الدول  ، 17فقد اآثرنا ان نن�صرها بكتاب
ورقي م�صتقل حتى تنفع من يريد الت��صع
يف هذا املجال جمال الفقه الد�صت�ري
املقارن ،وباالأخ�ض يف م��ص�عة البحث.

الدكتور وضاح غسان يصدر (نظرة حديثة
إلى التزام البائع بضمان العيوب الخفية)

ال�صفدع (مدر�صة للح�ار) . 2005افكار على �صجرة الت�ت (ق�صائد نرثية) .2005الديب (ق�ص�ض متن�عة وهادفة) . 2005الغربة والبحر (ق�صائد نرثية) . 2006وطني اجلريح (ق�صائد نرثية) . 2008امراأة ورجل (ق�ص�ض متن�عة وهادفة) .2008هنادي (ق�صائد نرثية) . 2009جمه�لة العن�ان (ق�صائد نرثية) .2010عمر جتاوز احلد (ق�صائد نرثية) . 2012 هديل احلرب (�صعر) .2016االمبلزون وال�صمبلزون . 2018 -درة ق�صائد نرثية . 2020

�صدر للدكت�ر و�صاح غ�صان كتاب بعن�ان (نظرة حديثة ال التزام البائع
ب�صمان العي�ب اخلفية).
وقد جاء يف مقدمة الكتاب «حر�صت ال�صرائع ال�صماوية والت�صريعات
ال��صعية على معاجلة م�صاألة �صمان العي�ب اخلفية التي تك�صف يف
املبيع ومدى �صمان البائع لها مما يدل
على مدى اهمية هذا امل��ص�ع واثاره
االقت�صادية واالجتماعية».
واإذا اوغلنا يف القدم جند ان ت�صريعات
اقدم ح�صارتني على وجه االر�ض قد
تعر�صت لهذا امل��ص�ع ،حيث جند
�صريعة حم�رابي قد ت�صمنت يف املادة
 278مايتعلق مب�صاألة �صمان العي�ب
اخلفية ،وكذلك احلال بالن�صبة للت�صريع
امل�صري الفرع�ين.
واإذا امعنا النظر يف الق�انني التي
ظهرت بعدهما ،وبالتحديد القان�ن
الروماين جنده اي�صا قد تطرق ال
م�صاألة ال�صمان للعيب اخلفي حتقيقا
لال�صتقرار يف املعامالت.
وملا جاء اال�صالم و�صطع ن�ره على العامل باأ�صره �صددت ال�صريعة
اال�صالمية الغراء على هذا امل��ص�ع �ص�اء ما جاء به القراآن الكرمي اأم ما
جاءت به ال�صنة النب�ية املطهرة ،فقد اأمر اهلل تعال يف كتابه العزيز النا�ض

باأن ي�ف�ا مبا التزم�ا به قال تعايل ( َيا اأَ ُّيهَا ا َّلذِينَ اآ َم ُن�ا اأَ ْو ُف�ا ِبا ْل ُع ُق�دِ،)...
وقال تعال (يا اأيها الذين اآمن�ا ال تاأكل�ا اأم�الكم بينكم بالباطل.)...
اأما بالن�صبة لل�صنة النب�ية املطهرة ،فقد �صددت على هذه امل�صاألة ،فعن
عقبة بن عامر (ر�صي اهلل عنه) ،قال �صمعت النبي (�ض) ،يق�ل (امل�صلم
اخ� امل�صلم اليحل مل�صلم باع من اخيه
بيعا وفيه عيب اإال بينه له) ،وقد حدد
وبني ما على البائع
الفقة اال�صالمي نّ
االلتزام به يف حالة وج�د عيب يف
املبيع ،وكان للفقه اال�صالمي الف�صل يف
ار�صاء ق�اعد ال�صمان وحماربة الغ�ض
واال�صتغالل ،وجميع ما ينايف تعاليم
ا�صالمنا احلنيف ويخل باال�صتقرار يف
التعامل ،والتاأثري على االقت�صاد برمته
كمح�صلة نهائية.
وقد ت�صمن الكتاب عدة م�ا�صيع،
منها مفه�م �صمان العي�ب اخلفية
يف الت�صريعات القدمية وبيان
م�صدره ،ويف الف�صل االول تناول
حتديد ماهية العي�ب اخلفية ومدى �صمان البائع لها .اأما الف�صل
الثاين فقد تناول اآثار وج�د العيب اخلفي وقيام م�ص�ؤولية البائع
العقدية ،ويف الف�صل الثالث تعديل احكام ال�صمان القان�ين للعيب
اخلفي ،ومدى ج�از رج�ع امل�صرتي بغري دع�ى ال�صمان.

طب وتكنولوجيا
العدد ( ) 135االحد

مواد غذائية لتخفيض الوزن
وتعزيز المناعة في الشتاء

ك�سفت اخت�سا�سية التغذية الرو�سية ،يلينا كالني ،عن
ثالث مواد غذائية ت�ساعد كثريا على تخفي�ض الوزن
وتعزز منظومة املناعة يف ف�سل ال�ستاء.
ووفقا للخبرية ،يجب اأن ي�سم النظام الغذائي
التوابل :مثل الكركم ،جميع اأنواع الفلفل ،ورق الغار،
القرنفل ،الزجنبيل ..هذه املواد تنظف الدم وت�ساعد
على مكافحة العدوى .كما اأن هذه التوابل ت�سرع
عملية التمثيل الغذائي بف�سل مذاقها احلاد “تن�سط
ميتاكوندريا يف اخلاليا وتزيد عملية التبادل احلراري،
ما ينتج عنه حرق جزء من ال�سعرات احلرارية“.
وت�سيف :ال تقل فائدة الب�سل والثوم عن فائدة
التوابل ،الأنهما يحتويان على الفيتامينات وعنا�سر
معدنية مفيدة لل�سحة :البوتا�سيوم ،الكال�سيوم،

الفو�سفور� ،سيلينيوم ،املنغنيز ،اليود ،وفيتامني
 Сوفيتامينات جمموعة  ،Вكما اأن للب�سل والثوم
خ�سائ�ض م�سادة للبكترييا ،و�سرورية خا�سة يف
حال تفاقم املر�ض.
ووفقا لراأي اخلبرية ،على االأ�سخا�ض الراغبني يف
تخفي�ض وزنهم ،تناول منتجات االألبان احلام�سية،
“الأن الوزن الزائد لي�ض دهونا فقط ،بل واأي�سا املاء
الراكد يف االأن�سجة واخلبث املرتاكم يف االأمعاء“.
وت�سيف“ :حتتوي منتجات االألبان احلام�سية
على بكترييا مفيدة (البكترييا التكافلية) تعي�ض
يف اأمعاء االإن�سان “تناف�ض” البكترييا املر�سية،
واإحدى وظائفها هي تطهري االأمعاء ،اأي اأن هذه
البكترييا تزيل ال�سموم واخلبث من االأمعاء“.
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في الطقس البارد ..تناولوا هذه األطعمة
ين�سح خرباء يف جمال ال�سحة بتناول اأطعمة معينة
خالل ف�سل ال�ستاء ،حتى متنحهم الدفء يف الطق�ض
البارد.
ونقل موقع “ ”boldskyيف تقرير له عن خرباء،
قولهم“ :يف حني يحر�ض معظم النا�ض على تكدي�ض
املنزل باملالب�ض ال�ستوية ،واحل�سول على مدفاأة،
غالبا ما ين�سون اأهم واأ�سهل طريقة للتدفئة يف
ال�ستاء”.
واأو�سحوا اأن اأهم واأ�سهل طريقة هي تناول اأطعمة
ميكن اأن ت�ساعدك على البقاء يف حالة دفء وعافية
خالل �سهور الربد.
وذكر التقرير جمموعة من االأطعمة التي ين�سح
بتناولها يف ف�سل ال�ستاء والتي جاءت كاالآتي:
اخلردل :نوع من التوابل النفاذة املعروف اأنه
يحافظ على دفء اجل�سم خالل ف�سل ال�ستاء،
حيث يحتوي على مركب الذع رئي�سي ي�سمى “األيل
اإيزوثيو�سيانات” ،والذي ميكن اأن يرفع درجة
حرارة اجل�سم بطريقة �سحية.
القرفة :ميكن اأن ت�ساعد اإ�سافة القرفة اإىل اأطباقك
خالل ف�سل ال�ستاء يف تعزيز عملية التمثيل الغذائي،
وبالتايل توليد احلرارة يف االأجواء الباردة.
الزعفران :ي�ساعد م�سروب الزعفران املعروف
بالذهب االأحمر يف تدفئة ج�سمك يف برد ال�ستاء.

الع�سل :من اأف�سل االأطعمة املنا�سبة لف�سل ال�ستاء،
لكونه غنيا بالعديد من العنا�سر الغذائية وال�سكريات
الطبيعية التي متنحك دفعة �سريعة من الطاقة.
وي�ساعد الع�سل اأي�سا يف عالج التهاب احللق ،وهي

م�سكلة تواجه معظم النا�ض يف ف�سل ال�ستاء�.سكر
اجلاجري :نوع من االأطعمة املريحة التي حتتوي
على ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية ،وي�ساعد
تناوله خالل ف�سل ال�ستاء يف حتفيز حرارة اجل�سم.

«تفاحة في اليوم» ..هذا ما تفعله بصحتك

قال موقع “هيلث الين” اإن العبارة ظهرت
الأول مرة يف عام  ،1913وكانت يف االأ�سل:
“تناول تفاحة قبل الذهاب اإىل الفرا�ض،
و�ستمنع الطبيب من ك�سب رزقه”.
واأو�سح م�سدر اأن االأبحاث التي اأجريت
حتى اليوم مل توؤكد ما اإذا كان تناول

التفاح يرتبط فعليا بـ”زيارات اأقل
للطبيب” ،م�سريا ،يف الوقت نف�سه ،اإىل
اأن اإ�سافة هذه الفاكهة اإىل نظامك الغذائي
�سي�ساعدك بدون �سك على حت�سني العديد
من جوانب �سحتك.
ويف خمتلف الدرا�سات التي اأجريت على

التفاح ،وجد الباحثون اأن هذا النوع من
الفواكه غني مب�سادات االأك�سدة واالألياف
الغذائية ويحتوي على �سعرات حرارية
قليلة.
وتو�سلوا اإىل اأن التفاح يح�سن اجلهاز
الع�سبي والقلب ،ويحمي من اخلرف

ويخف�ض خطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية
ويخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول
املرتفعة.وخل�ض “هيلث الين” اإىل اأنه
“من غري املحتمل اأن يوؤثر تناول تفاحة
كل يوم �سلبا على �سحتك ..واإن مل
تنفعك فهي بالتاأكيد لن ت�سرك”.

طريقة استيقاظك صباحا واحتمال اإلصابة بالسكري !2
ال تظهر عادة اأي اأعرا�ض ملر�ض ال�سكري
النوع  2اأو قد تكون عليه خفية للغاية
بحيث ال ميكن مالحظتها.
وميكن اأن تظهر اإحدى العالمات الدالة
على اإ�سابتك مبر�ض ال�سكري ،يف الطريقة
التي ت�ستيقظ بها يف ال�سباح.
وغالبا ما يت�سلل داء ال�سكري النوع ، 2
وال يظهر اإال عندما تكون م�ستويات ال�سكر
يف الدم مرتفعة جدا با�ستمرار.
وتعد م�ستويات ال�سكر يف الدم غري
امل�ستقرة �سمة من �سمات مر�ض ال�سكري
النوع  ..2واإذا كنت تعاين حالة مزمنة،
فهذا يعني اأن ج�سمك ال ينتج كمية كافية
من االأن�سولني ،اأو اأن االأن�سولني الذي
ينتجه ال متت�سه اخلاليا.
ويقول اخلرباء اإنه اإذا ا�ستيقظت متعبا

على الرغم من نومك طوال الليل ،فقد
ي�سري ذلك اإىل اأن م�ستويات ال�سكر يف الدم
اإما مرتفعة جدا اأو منخف�سة جدا ،وفقا
ملوقع .diabetes.co.uk
كما يو�سح موقع Diabetes.co.uk
اأنه عندما ال يكون هناك كمية كافية من
االأن�سولني ،اأو ال يعمل االأن�سولني ب�سكل
فعال ،فهذا يعني اأن ال�سكر يف دمنا ال
ميكنه الو�سول اإىل خاليانا ،وبالتايل ال
تتلقى خاليانا الطاقة التي حتتاجها،
ونتيجة لذلك ،ن�سعر بالتعب.
وت�سمل العالمات االأخرى الرتفاع ن�سبة
ال�سكر يف الدم ما يلي:
• زيادة العط�ض وجفاف الفم.
• احلاجة اإىل التبول ب�سكل متكرر.
• عدم و�سوح الروؤية.

•فقدان الوزن غري املق�سود.
•االلتهابات املتكررة مثل
والتهابات املثانة والتهابات اجللد.

مايكروسوفت تحذر من هجمات
تستهدف متصفحات الويب الشائعة
حذّرت �سركة “مايكرو�سوفت”()Microsoft
يف من�سور عرب مدونتها امل�ستخدمني من هجمات
ت�ستهدف مت�سفحات الويب ال�سائعة ،مثل
“غوغل كروم” ()Google Chrome
و”فايرفوك�ض” ( )Firefoxو”مايكرو�سوفت
اإيدج” ( ،)Microsoft Edgeعن
طريق برجمية �سارة تُ�سمى “اأدروزيك”
(.)Adrozek
تُعد اأدروزيك جمموعة من الربجميات ال�سارة،
التي ت�ستهدف م�ستخدمي حوا�سيب “ويندوز”
( ،)Windowsويجري توزيعها من خالل
اأنظمة التنزيل الكال�سيكية اأو ما ُي�سمى “عملية
التنزيالت” (،)drive-by downloads
حيث حتاول اخرتاق دفاعات املت�سفح عند
حتميل املت�سفح لواحدة من �سفحات الويب
امل�سابة ،التي و�سلت اإىل اأكرث من مليوين �سفحة
حتى االآن.
وتقوم الربجمية بتعديل اإعداداتها من اأجل حقن
االإعالنات يف �سفحات نتائج البحث ،واأحيانا
ت�سرق كلمات مرور امل�ستخدم وبيانات ت�سجيل
الدخول االأخرى.
باالإ�سافة اإىل ذلك تقوم برجمية اأدروزيك بتغيري
رمزها با�ستمرار؛ لكيال تكت�سفها برامج مكافحة
الفريو�سات التقليدية ،حيث تقوم بتثبيت نف�سها
يف حا�سوب امل�ستخدم على اأنها برنامج عادي
مرتبط بال�سوت ،وت�ستهدف برجمية اأدروزيك
ب�سكل خا�ض مت�سفحات مايكرو�سوفت اإيدج
وغوغل كروم وفايرفوك�ض ومت�سفح “ياندك�ض”
( )Yandexالرو�سي.
وتعمل الربجمية ال�سارة عن طريق تعديل
بع�ض امللفات اخلا�سة باملت�سفحات؛ لتغيري
اإعدادات املت�سفح ،وتعطيل ميزات االأمان له،
وعدم اكت�ساف التعديالت غري امل�سرح بها.
وت�سمل التعديالت ،التي جتريها هذه الربجمية،
تعطيل حتديثات املت�سفح ،وعمليات التحقق
من �سالمة امللف ،واإيقاف ميزة الت�سفح االآمن،
كما ت�سمح لالإ�سافات ال�سارة بالعمل يف و�سع

القالع

•اآالم البطن.
• ال�سعور باملر�ض.
واإذا مت ت�سخي�ض اإ�سابتك مبر�ض

ال�سكري النوع  ، 2ولديك االأعرا�ض
املرتبطة بارتفاع م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،فقد يو�سى باإجراء تغيريات يف منط
احلياة.
وهناك جانبان رئي�سيان الإدارة ن�سبة
ال�سكر يف الدم – النظام الغذائي والتمارين
الريا�سية.
وميكن اأن يكون للكربوهيدرات تاأثري
وا�سح على م�ستويات ال�سكر يف الدم،
لذا فهي لي�ست كمية الكربوهيدرات التي
تتناولها ولكن اجلودة هي املهمة.
و�سمم املوؤ�سر الغالي�سيمي ()GI
ُ
مل�ساعدتك على التمييز بني الكربوهيدرات
اجليدة وال�سيئة ،وهو ترتيب ن�سبي
للكربوهيدرات يف االأطعمة وفقا لكيفية
تاأثريها على م�ستويات اجللوكوز يف الدم.

ويوجد لدى االأطعمة الكربوهيدراتية
التي تت�سبب يف زيادة �سريعة يف ن�سبة
ال�سكر يف الدم ،ت�سنيف  GIمرتفع،
وت�سمل:
• ال�سكر واالأطعمة ال�سكرية.
• امل�سروبات الغازية ال�سكرية.
• خبز اأبي�ض.
• بطاطا.
• اأرز اأبي�ض.
وتتفكك االأطعمة املنخف�سة اأو املتو�سطة
من  GIب�سكل اأبطاأ ،وتت�سبب يف ارتفاع
تدريجي يف م�ستويات ال�سكر يف الدم
مبرور الوقت ،وت�سمل:
• بع�ض الفاكهة واخل�سروات.
• االأطعمة امل�سنوعة من احلبوب
الكاملة مثل ال�سوفان.

جهاز صغير يعقم هاتفك من البكتيريا والجراثيم
اأثبتت الدرا�سات اأن هاتفك ميكن اأن يحتوي على
بكترييا اأكرث  18مرة من احلمامات العامة..
و�سنعرفك اليوم على جهاز ذكي ميكن اأن يقوم
بتعقيمه من اأجلك.
بينما يركز معظمنا على احلفاظ على نظافة
اأيدينا ،غال ًبا ما يتم اإهمال هواتفنا املحمولة ،مما
يرتك البكترييا تزدهر بحرية عليها ..ومن احللول
التقنية املطروحة ملواجهة هذا االأمر ،جهاز �سغري
ي�ستخدم �سوء  UV-Cلتطهري الهاتف اإ�سمه
 ،PhoneSoapمما يق�سي على  ٪99.9من
اجلراثيم ال�سائعة ويحافظ على �سحتك يف النهاية.

يذكر اأنه مل يتم اإختبار � PhoneSoapسد
 ، 19-COVIDومع ذلك ،يعد طريقة جيدة
لتقليل التعر�ض للبكترييا التي قد توؤثر على �سحتك
وت�سعف جهاز املناعة لديك.
يتميز  PhoneSoapبت�سميم ب�سيط ولكنه فعال،
فهو يبدو ك�سندوق �سغري م�ستطيل ال�سكل ،مما
يجعله بحجم مثايل لالإحتفاظ به على بجانب ال�سرير
اأو يف مكتبك اأو حتى يف املطبخ ..والإ�ستخدام اجلهاز
قم بتو�سيل �سلك الطاقة املرفق مبقب�ض كهربائي،
و�سع هاتفك داخل اجلهاز واأغلقه .ومبجرد االإغالق،
�سرتى اإ�سارة ت�سبه �ساعقة الربق تتحول اإىل اللون

االأزرق ،وهذا يعني اأن عملية التطهري بداأت ..وبعد
ع�سر دقائق� ،سينطفئ ال�سوء ،و�سيكون هاتفك
نظيفاً معقماً وجاهز ًا لالإ�ستخدام.
تاأتي عملية التنظيف على �سكل �سوء UV-C
داخل اجلهاز ،عبارة عن م�سباحان قويان لالأ�سعة
فوق البنف�سجية .وهذا ال�سوء يبيد اجلراثيم
ويك�سر احلم�ض النووي للبكترييا ال�سيئة بحيث
ال يعود باإمكانها العي�ض اأو التكاثر .وي�ساعد
ت�سميم اجلهاز يف حتقيق التطهري بزاوية
 360درجة ،لذلك حتى ال�سقوق ال�سغرية التي
ي�سعب الو�سول اإليها يف هاتفك �ستكون نظيفة.

مكمالت غذائية تحد من خطر اإلصابة بأمراض القلب
الت�سفح اخلفي ،وتقوم بت�سغيل االإ�سافات بدون
احل�سول على االأذونات املنا�سبة.
كما ميكنها اإخفاء االإ�سافات من �سريط االأدوات،
وتعديل ال�سفحة الرئي�سية االفرتا�سية
للمت�سفح ،وتعديل حمرك البحث االفرتا�سي
للمت�سفح.
وت�سمح هذه اخلطوات للربجمية ال�سارة
بحقن االإعالنات يف �سفحات نتائج البحث؛ مما
ي�سمح مل�سغليها بجني االأرباح عن طريق توجيه
امل�ستخدم نحو االإعالنات ،و�ستكون قادرا على
معرفة اأنك م�ساب اإذا ح�سلت على عدد كبري
من روابط الويب ذات املظهر الغريب يف نتائج
البحث.
اجلدير بالذكر اأن هذه الروابط لي�ست بال�سرورة
خبيثة؛ لكن مطوري برجمية اأدروزيك ال�سارة
يح�سلون على اأموال يف كل مرة ينقر فيها
�سخ�ض ما على اأحدها.
عادة ،ميكنك التخل�ض من الربجميات االإعالنية

ال�سارة من خالل اإعادة تعيني املت�سفح يف
االإعدادات؛ لكن برجمية اأدروزيك تختبئ
ب�سورة جيدة يف املت�سفح ،وتغري االإ�سافات
ال�سرعية املعروفة با�سم “اإك�ستين�سن”
( )Extensionاأو حتاكيها ،وتوقف احلماية
االأمنية ،وتعطل التحديثات التلقائية ،وتغري
اإدخاالت الت�سجيل؛ لذا فاإن التخل�ض منها
يتطلب الكثري.
حيث �سيتعني عليك حذف مت�سفح الويب ،الذي
ت�ستخدمه حاليا ،وجميع املت�سفحات القائمة
على حمرك “كروميوم” ()Chromium
بالكامل ،واإجراء فح�ض �سامل للحا�سوب،
واإعادة ت�سغيله ،وت�سغيل برنامج الفح�ض مرة
اأخرى ،ثم اإعادة تثبيت املت�سفحات وا�سترياد
االإ�سارات املرجعية املحفوظة ،وب�سكل عام،
لتجنب االإ�سابة بهذه الربجمية ال�سارة واأي
برامج �سارة اأخرى ،تاأكد من اأن مت�سفحات
الويب يف حا�سوبك حمدثة الآخر اإ�سدار دائما.

ميكن للمكمالت الغذائية اأن ت�سمن ح�سول
ال�سخ�ض على جميع الفيتامينات واملعادن
واملواد املغذية التي يحتاجها ،ولكن ما الذي
يجب اأن تتناوله اإذا كنت تريد احلفاظ على
�سحة قلبك؟
يزعم تقرير ُن�سر يف جملة Methodist
،DeBakey Cardiovascular
اأن اأحما�ض اأوميغا  3الدهنية واأنزمي
 coenzyme Q10وخمرية االأرز
االأحمر ،ميكن اأن ت�ساعد يف احلفاظ على
�سحة قلبك.
االأحما�ض الدهنية اأوميغا 3-
ك�سف معدو الدرا�سة املن�سورة يف عام 2019
عن اأن هناك “اأدلة دامغة” تفيد باأن اأحما�ض
اأوميغا  3الدهنية قد تفيد القلب.
ونظرت اأوىل الدرا�سات التي متت مراجعتها،
يف ا�سرتات االأحما�ض الدهنية اأوميغا 3
( ..)O3AEEوهذه ن�سخة مو�سوفة من
اأحما�ض اأوميغا  3الدهنية ومعتمدة من
اإدارة الغذاء والدواء لعالج ارتفاع ن�سبة
الدهون الثالثية.
ووجد الباحثون اأن  O3AEEاأدى اإىل
انخفا�ض خطر االإ�سابة بالنوبات القلبية
بن�سبة  ،٪28وانخفا�ض خطر الوفاة من

النوبات القلبية بن�سبة  ،٪50وانخفا�ض
خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية بن�سبة
.٪17
ويف التجربة الثانية ،انخف�ض معدل الوفيات
باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية بن�سبة
.٪19
ويف التجربة الثالثة ،كان هناك انخفا�ض
بن�سبة  ٪24يف م�ساكل القلب واالأوعية
الدموية الرئي�سية.
اأنزمي Q10
هناك دليل قوي ل�سالح االإنزمي امل�ساعد
 Q10يف عالج ق�سور القلب االحتقاين ،ال
�سيما يف جتربة .Q-SYMBIO
وخالل التجربة التي ا�ستمرت عامني ،اأعطي
امل�ساركون  100ملغ من االإنزمي امل�ساعد
 Q10ثالث مرات يف اليوم.
وبعد عامني ،اأبلغ عن النتائج على اأنها
“رائعة” ،وكانت امل�ساكل القلبية العك�سية
الرئي�سية يف املجموعة املعاجلة اأقل بن�سبة
 ،٪43مقارنة مبجموعة الدواء الوهمي.
خمرية االأرز االأحمر
يعد ارتفاع الكولي�سرتول ال�سبب الرئي�سي
للنوبات القلبية ،ويوجد مكمل واحد ميكن
اأن يخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول املرتفع ،هو

خمرية االأرز االأحمر ،التي حتتوي على مادة
ت�سمى موناكولني .K
وعند ا�ستخدام موناكولني  Kيوميا ،ميكن
اأن يقل الكولي�سرتول ال�سار  LDLبن�سبة
 15اإىل  ٪25يف غ�سون �ستة اإىل ثمانية
اأ�سابيع ..وميكنه اأي�سا خف�ض الكولي�سرتول
مبقدار مماثل.
ومن املهم مالحظة اأن املكمالت لي�ست هي

الطريقة الوحيدة للحفاظ على �سحة قلبك.
ُيعد التدخني اأحد االأ�سباب الرئي�سية
الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ،لذا فاإن
التوقف عن التدخني هو اأهم �سيء ميكنك
القيام به لتح�سني �سحة قلبك ،كما تن�سح
موؤ�س�سة القلب الربيطانية ( .)BHFكما
يعد الن�ساط البدين املنتظم واالأكل ال�سحي
اأف�سل طريقة للحفاظ على ال�سحة اجليدة.

ضفاف التراث
العدد ( ) 135االحد

معالم تراثية

خان مرجان ..كان موقعًا
سياحيا مرموقًا ..ولكن!

القصر العباسي في بغداد
يقع الق�سر العبا�سي على ال�سفة ال�سرقية
لنهر دجلة قريبا من باب املعظم ،وهو
ق�سر رائع العمارة ويقابل نهر دجلة
مبا�سرة ،جدرانه مزينة بالنقو�ش
واال�سالمية،
العربية
والزخارف
ويعرف بالق�سر العبا�سي ،ويقول بع�ش
الباحثني انه ق�سر امل�سناة الذي بناه
اخلليفة العبا�سي النا�سر لدين اهلل عام
576هـ 1180م ،حيث اتخذه دار خلوه
لنف�سه واحياناً مع حا�سيته ،ويخالفهم يف
الراأي ،الدكتور ناجي معروف ،اال�ستاذ
يف التاريخ العربي اال�سالمي يف جامعة
بغداد ،اإذ يوؤكد ان هذا البناء �سيد يف
عهد حفيده امل�ستن�سر باهلل 622-575هـ
1225-1180م والذي بنى املدر�سة
امل�ستن�سرية ،وهذا البناء هو للمدر�سة
ال�سرابية الذي �ساهم يف تاأ�سي�سها �سرف
الدين اقبال ال�سرابي الذي ا�س�ش ثالث
مدار�ش حملت ا�سمه واحدة يف بغداد
ووا�سط ومكة ،وهناك ادلة كثرية تقول

إعداد /أبو مريم

انه دار امل�سناة ب�سبب موقعه البعيد عن
مناطق بغداد ال�سكنية يف ذلك الع�سر،
واحاطته بالب�ساتني ووقوعه على نهر
دجلة مبا�سرةً  ،ووجود م�سناة هناك،
وهي مر�سى للزوارق متتد ما بني بوابة
الق�سر والنهر ،وكان اخلليفة النا�سر
لدين اهلل ياأتيه عن طريق النهر يف الزوارق
اخلا�سة ،وكان بعيد ًا عن اعني العامة.

حكايات وطرائف
نوري السعيد  ..وصاحب (الزناد)
من الطرائف التي تروى وحدثت
يف عام  1٩45ايام العهد امللكي،
�سدور تعميم من جمل�ش
الوزراء العراقي انذاك بزيادة
ا�سعار مادة (البنزين) فثارث
ثائرة �سواق ال�سيارات ،خا�سة
اخلا�سة
�سواق اللوريات
باحلموالت ،وح�سل ا�سراب
عام جراء ذلك االجراء  ..حيث
جتمع ح�سد كبري من �سواق
ال�سيارات امام مبنى رئا�سة
الوزراء يف ( الق�سلة) وهم
يهتفون �سد حكومة البا�سا
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نوري �سعيد  ،وبعد فرتة على
جتمعهم خرج لهم (ابو �سباح/
نوري ال�سعيد) وحتدث معهم
وهو �ساحب نكتة كما هو معهود
وحماور بارع ،وبعد قليل انتهت
التظاهرة وبقي �سخ�ش واحد
يهتف وي�سب احلكومة ونوري
�سعيد ،فدنا منه رئي�ش الوزراء
مت�سائال عن نوع �سيارته ف�ساح
به الرجل :
با�سا اين ما عندي �سيارة..فقال ال�سعيد:
 -لعد لي�ش طالع وخاب�ش

الدنيا ..؟!
فقال الرجل:
 با�سا اين عندي (زناد) الإيقادال�سكائر ،كل �سهرين انكعه
بالبنزين وخفت يغله البانزين
وياأثر عليه وعلى اعيايل !!..
عندها �سحك نوري �سعيد
�سحكة عاليه ،وقال:
 ولكم حمد يعرف دماراتكمغريي...
رحم اهلل الزمن اجلميل ...ال ميلك
(�سياره خايف عاجلداحه) ،كل
واحد يبكي على لياله!.

حكاية أول مقهى في بغداد
إعداد :علي مصطفي الغبان
ا�س�ست اول مقهى يف بغداد
عام  15٩5م يف زمن وايل
بغداد العثماين (�سنان با�سا
جغالة زادة) ،وكان موقعها
بالقرب من بناية املدر�سة
امل�ستن�سرية جماور �سفاف
نهر دجلة يف جانب الر�سافة،
وكانت تقدم فيها القهوة املرة
فقط ،ومبرور الوقت �سيدت
وفتحت مقاهٍ اخرى كان
يرتادها اهل بغداد اآنذاك من
خمتلف طبقاتهم ،اإذ وجدوا
فيها مكانا ال�سرتاحتهم وعقد
�سفقاتهم التجارية ،وطرح
ق�ساياهم االجتماعية ،وغريها
من االمور احلياتية االخرى .

يقع خان مرجان االثري التاريخي يف
جانب الر�سافة من بغداد ،وحتديدا
قرب املدر�سة املرجانية ،عند مدخل
�سارع اأ�سامة بن زيد حالياً املتفرع
من �سارع الر�سيد ،وهو اأحد خانات
بغداد امل�سهورة ،والذي بني يف
الفرتة بني عامي 758هـ1356 /م -
760هـ1358/م ،وعرف يف العهود
املتاأخرة با�سم خان (االأورمتة) ،اأي
اخلان امل�ستور اأو املغطى ،ذلك اأن
اخلان كان يتميز عن معظم خانات بغداد
االخرى باأن فناءه ،اأي حو�سه الداخلي،
مغطى بعقود هائلة من الطابوق ،وقد
عقد ما بينها ب�سقوف معقودة اأخرى،
ومن ثم اأتاح هذا للتجار الذين كانوا
يرتادونه اأو ينزلون فيه فر�سة االإقامة
الطيبة ،حيث حتفظ ب�سائعهم واأكرثها
من االأن�سجة احلريرية ونحوها من
اآثار وا�سرار العوادي الطبيعية ،بينما
جتري يف فنائه ال�سفقات التجارية،
وتربم العقود بني مرتاديه من التجار،
واخلان عبارة عن بهو م�سقوف ترتفع
قاعدته  14مرت ًا عن اأر�سيته ،ويتميز
هذا املبنى ،باالإ�سافة اإىل �سل�سلة

العقود املتوازية ،بنقو�ش مكتوبة ت�سكل
�سطورا تزين البوابة للمدخل من جهة
�سوق البزازين احلايل ،حيث حتوي
ت�سعة اأ�سطر من الكتابة البارزة يف
الطابوق االآجر ،وكتبت على نـحو بالغ
الروعة والدقة! ،ومتثل �سائر الكتابة
ن�ش (وقفية اأمني الدين مرجان الكبرية
على املدر�سة املرجانية ،ودار ال�سفاء)
التي اأن�ساأها على �ساطئ نهر دجلة ،يف
نهاية �سارع اأ�سامة بن زيد.
اجلدير باالإ�سارة اإن بناية اخلان �سهدت
يف �سنوات م�ست عمليات �سيانة وترميم
من قبل الهيئة العامة لالأثار والرتاث،
وبعدها حولته الهيئة العامة لل�سياحة
يف �سبعينات القرن املا�سي اىل مرفق
�سياحي جميل على �سكل مطعم تراثي،
تقدم فيه االكالت البغدادية ال�سهرية،
ال الفرق
وكذلك حتيي يف �سالته لي ً
املو�سيقية والغنائية و�سالت من املقام
العراقي واالغاين العراقية ال�سعبية.
وكان اخلان اي�ساً حمجاً للوفود والزوار
الذين يزورون بغداد ،لكن حالته
تدهورت واأ�سابه االهمال بعد احداث
عام  2003وماتبعها من انعكا�سات
�سلبية اثرت على غلق هذا املرفق
احليوي واالثر البغدادي العراقي.

أول الغيث

ثقافة الحوار أم حوار
الطرشان؟

عادل العرداوي
ال�سك اننا يف العراق ،ويف هذه املرحلة احل�سا�سة التي
يعي�سها جمتمعنا ما احوجنا الإ�ساعة ثقافة احلوار وتر�سيخ
تلك الثقافة بني افراد املجتمع لتكون منهجا ال يحيدون عنه
يف حياتهم وتعامالتهم اليومية ،ومغادرة ا�ساليب التهمي�ش
واالق�ساء او م�سادرة اآراء النا�ش ووجهات نظرهم ،بل
قبولها واال�ستماع اإليها ،وباالمكان الرد عليها ب�سكل هادئ
و�سل�ش و�سفاف ،من دون �سحيج و�سياح وع�سبية ،وهذا
ما موجود ومعا�ش مع اال�سف يف تعامالتنا وحواراتنا
اليومية وعلى خمتلف امل�ستويات االجتماعية والثقافية ،ال
فرق بني متعلم ومثقف وحا�سل على موؤهل علمي مرموق
او �سخ�ش اأمي اليعرف القراءة والكتابة!
وهذا الواقع الذي ن�سري له هو واقع حال مر ومزرٍ البد من
تغيريه اذا كنا ننزع حقاً للحاق بركب ال�سلوك االن�ساين
ال ام عاجالً.
املتح�سر الذي يجب اأن ي�سود اآج ً
اأقول هذا تعليقاً على ما ورد يف حما�سرة لالكادميي الدكتور
علي العبيدي ،األقاها قبل فرتة يف الندوة ال�سهرية ملجل�ش
(اجلواهرية الثقايف) يف الكاظمية ،والتي كانت حتمل عنوان
(ثقافة احلوار � ..سرورة جمتمعية) والتي نبه فيها اىل ان
ثقافة احلوار الهادئ واملتزن غائبة يف بلدنا العراق ،بل هي
غري موجودة متاا ،وتلك تعد م�سكلة امل�ساكل !
اإذ ان للحقيقة اكرث من وجه واكرث من روؤية،
واختالف وجهات النظر امر طبيعي جد ًا ،فكما
ناأمل ان حترتم اآراوؤنا ووجهات نظرنا من االآخرين،
علينا ان نبادلهم امل�ساعر نف�سها ،لكي نفهم قيمة
احلياة و�سريورتها ،وبعك�سه فاإن حياتنا تتحول
اإىل غابة تت�سارع فيها االرادات القوية التي ال
تف�سي اىل اخلري وال�سالم واملحبة واالطمئنان،
فهل تدبرنا امرنا ووعينا الدر�ش قبل فوات االآوان؟

مدينة المشخاب
من قرية صغيرة على ضفاف الفرات إلى حاضرة كبيرة
عبد الزهرة تركي الفتالوي
لوؤلوؤة الفرات االو�سط ،عرو�ش عراقية جديدة
وزهرة يافعة ت�سكل مركزا ملنطقة زراعية
وا�سعة ..ت�سري املعلومات املتوارثة من اهلها
اىل ان هذا املكان كان يف املا�سي م�سكونا من
اأعداد متفرقة من اأتباع ع�سرية اخلزاعل ،ويف
مرحلة االر�ش الزراعية كان مزروعا من ع�سرية
اآل فتلة (كان املوقع احلايل ملدينة امل�سخاب
مغمورا باملياه وفيه جتري ثالثة اأنهار �سغرية
الإرواء االرا�سي الزراعية هي ،نهر اجلدول،
نهر الو�ساد ،طرب فرعون) ..ويف بداية القرن
الع�سرين كان عبارة عن جرف تر�سو عنده
ال�سفن للتزود من ب�ساعة العامة املتمثلة
باحلبوب والتمر ..لقد بداأت الق�سبة
تزدهر يف اأواخر العهد العثماين لتاأخذ
طابعها بو�سفها قرية �سغرية تقع على

�سفتي نهر امل�سخاب عرفت بال�سوارية.
يقول �ساحب كتاب تاريخ الديوانية احلاج
وداي العطية (كانت ال�سوارية عام 1٩12م
التتجاوز عدة بيوت من اجلراديغ املبنية من
الق�سب) ..لقد ظهر اأول حمل لبيع العطاريات
يف حدود العام 1٩14م بجواره ق�ساب ثم ما
لبثت املحالت اأن تكاثرت تدريجيا فاأ�سبح
عددها يف نهاية عام  1٩15اأكرث من  13حمال،
وكانت مبنية بالبواري والربدي وجذوع
النخيل ،ثم قرر ال�سيخ مبدر بناء �سوق متكامل
باللنب والطني ،حيث �سرع بالبناء يف بداية عام
1٩15م ،وحتى العام  1٩24كانت ال�سوارية
عبارة عن �سوق �سغرية جتاورها �سرائف من
ق�سب ومياه.
كتب املوؤرخ املعروف ال�سيد عبدالرزاق احل�سني
(كانت مدينة امل�سخاب ت�سمى ال�سوارية حتى

اواخر �سنة  1٩26على ا�سم ابن �سوار احد
رجال مبدر الفرعون ،وهو اول من ا�ستوطن
املنطقة) ..واأحلق اال�سم بالنهر الذي امتدت
على �سفتيه وعرف بنهر ال�سوارية واطلق
االهايل على الق�سبة فيما بعد �سوارية امل�سخاب.
ويف ثالثينات القرن املا�سي اأ�سحت امل�سخاب
مدينة متكاملة تقريبا ،ففيها �سفارون وحدادون
وجنارون و�سباغون وخياطون وقما�سون
وحالقون و�سراجون وق�سابون وحائكون
وبناوؤون ومالحون وجتار حبوب وع�سابون
وخرازون وندافون وروافون و�سراجون،
ويبلغ طول ال�سوق امل�سقف مابني كيلو مرت اىل
كيلومرتين ،وباجلملة فاإن امل�سخابيني ا�ستغنوا
عن الذهاب اىل مدينة احلرية ،ثم ا�سبحت مينا ًء
مهما على �ساطيء الفرات التقل يف االهمية عن
ال�سنافية واحلرية والكوفة وطويريج ،حيث

تبدو اأ�سرعة ال�سفن واقفة على اأر�سفتها كاأنها
غابة بي�ساء وقد اأدركت اأنا موؤلف هذا الكتاب يف
نهاية �ستينات القرن املا�سي عملية ر�سو ال�سفن
التي حتركها املكننة احلديثة مبختلف االحجام،
حيث يتم حتميلها باملحا�سيل الزراعية كال�سلب
واحلنطة والتمور ..وتوقع اخلرباء لهذه املدينة
يف بداية ن�سوئها م�ستقبال زاهرا ،فقد جاء يف
دليل اململكة العراقية املطبوع عام 1٩35
االآتي (والظاهر ان هذه الناحية �ستكون من
امهات املدن العراقية) ..وتبلغ م�ساحة املدينة
االآن  53000دومن ،وعدد الوحدات ال�سكنية
 5000وحدة ..مير يف و�سطها نهر الفرات،
واهم اأحيائها ال�سكنية هي :الع�سري ،بغداد،
ال�سهيد ال�سدر� ،سهيد املحراب ،النزيزة،
الكرامة ،اي�سر ال�سوارية ،حي ال�سهداء،
ال�سراي ،ثورة الع�سرين ،القد�ش ،الع�سكري.

الطبيب العراقي الراحل خالد ناجي

ماذا لو قدر للعقل العراقي أن يأخذ دوره في إدارة مؤسسات الدولة؟
قول الدكتور خالد ناجي :انه كان يف كلية الطب يف
بغداد يف االربعينات جمموعة من اال�ساتذة االنكليز،
ا�سافة اىل ح�سور عدد من الدكاترة امل�سهورين يف
حفلة تخرج طلبة ال�سنة االخرية ،ويلتقون بهم
ويناق�سوهم ويتم االتفاق على ار�سال ق�سم منهم
الإكمال درا�ستهم العليا يف انكلرتا ،يقول د .خالد
انه �ساأل احد الدكاترة االنكليز عن راأيه يف الطالب
العراقيني ،فقال له« :عقولكم مثل كاعكم حتفرها
�سوية تنطيك زرع ،تغمج �سوية تنطيك اثار ،تغمج
بعد اكرث تنطيك نفط» ،فكيف يكون حال العراق لو
قدر للعقل العراقي ان يكون هو الذي يدير �سوؤون
الدولة وموؤ�س�ساتها؟
ويف ادناه ملحة عن حياة الدكتور خالد ناجي -رحمه
اهلل-
الدكتور اجلراح العراقي خالد ناجي ،ولد يف بغداد

حملة راأ�ش القرية يف العام  ،1٩23تخرج من الكلية
الطبية العراقية امللكية
يف العام  1٩45وكان ا�سغر زمالئه �سنا ،نال درجة
املاج�ستري يف اجلراحة يف العام  ،1٩48ويف العام
التايل نال لقب االخت�سا�ش يف اجلراحة العامة..
مار�ش عمله يف ردهة اجلراحة يف امل�ست�سفى امللكي
وبعدها يف مدينة الطب ملدة  25عاما جنبا اىل جنب
مع تدري�سه ملادة اجلراحة ال�سريرية منذ تخرجه
حتى تاريخ احالته على التقاعد.
قدم اكرث من اربعني بحثا ا�سيال يف �ستى انواع
االمرا�ش والعمليات اجلراحية ،وهو اول طبيب
عراقي ين�سر بحثا طبيا يف املجلة العلمية العاملية
(الالن�ست) ..ابتكر طريقة لزراعة اجللد املرثوم
للحروق الوا�سعة ،وا�ستدعي الإلقاء حما�سرة
عنها امام الكلية الطبية امللكية الربيطانية ،فاألقاها

ونوق�ست مناق�سة وافية �سنة .1٩84
قام بزرع الغدة الدرقية الل�سانية يف جدار البطن
الإحدى الن�ساء بعد رفعها من الل�سان ،واألقى عن هذا
االجناز العلمي الرائع حما�سرة يف جامعة اك�سفورد
�سنة .1٩80
يعد الدكتور خالد ناجي خبريا يف االكيا�ش املائية
وطرق معاجلتها ،واألقى يف مو�سوعها حما�سرة
يف الكلية الطبية امللكية الربيطانية ،واعتربت عند
ن�سرها من البحوث الفريدة والنادرة من نوعها،
وذلك �سنة .1٩75
ا�ستدعي من قبل معهد راين لالبحاث ال�سرطانية
التابع جلامعة لندن ،واألقى حما�سرة عن جغرافية
ال�سرطانات يف العراق و�سبل تدبريها �سنة ..1٩83
ولكي التتعر�ش جهوده العلمية املتميزة اىل ال�سياع
والن�سيان ا�س�ش متحفه اخلا�ش باالعمال والعمليات

التي اجنزها وهو يحوي  600اأمنوذج جراحي مع
اآالف ال�سرائح الت�سويرية والن�سجية والت�ساوير
ال�سعاعية .
يعد الدكتور ناجي تراثيا من الطراز االول ،فقد
�سغف يف احياء الرتاث العربي يف الطب وتاريخه،
وله يف هذا املجال موؤلفات مهمة ،منها (طرق ايقاف
النزيف الدموي عند العرب-ابن البيطار طبيبا-
طريقة تدري�ش الطب عند الرازي ،وغريها الكثري).
كان -رحمه اهلل -ريا�سيا منذ نعومة اظفاره فقد
مار�ش الغولف وك�سرت يداه مرتني جراء العابه
العنيفة ،وكان ميار�ش التن�ش وال�سباحة وريا�سة
امل�سي ،وفوق هذا كله كان من هواة ت�سلق اجلبال،
وقد ت�سلق جبال االلب ما�سيا!
تاأخر يف الزواج حتى العقد اخلام�ش من عمره،
وعندما تزوج مل يوفق ،وله من زواجه ابنه الوحيد

�سعالن الذي اليزال يعي�ش خارج العراق ..ويف �سنة
 2002اقرتن بال�سيدة هدى ،وهي امراأة فا�سلة
اأحبته وخدمته يف كربه ومر�سه ورافقته حتى اآخر
حلظة من حياته ..ويف بغداد تعر�ش بعد االحتالل
و�سقوط النظام ال�سابق يف  ٩ني�سان  2003اإىل م�ساكل
منها �سرقة بيته و�سيارته ،ف�ساء و�سعه ال�سحي
والنف�سي ،فكانت الدموع التفارق جفنيه ،وبعد
اأن زاد عليه املر�ش ،قررت زوجته نقله اإىل عمان
باالأردن وقد عولج هناك ،لكنه تويف باأجله املحتوم
يوم  5ني�سان  /ابريل �سنة  ، 2008رحمه اهلل وجزاه
خريا على ماقدم لوطنه واأمته ولالإن�سانية جمعاء.
�سورة نادرة لعمالقة الطب جتمع ا�ستاذ
اجلراحة الدكتور خالد ناجي والدكتور
ها�سم الوتري مع اللورد الطبيب لوران يف
الكلية الطبية امللكية العراقية عام 1٩48
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السعادة ترتبط بالهواء الطلق!
نعي�ش يف هذه االيام حالة ترقب وخوف ب�سبب االخبار
التي تداولتها و�سائل االعالم نقال عن اطباء حول العامل
باأن فريو�ش كورونا ط ّور نف�سه ،وميكن ان يكون اكرث
خطورة مما كان عليه يف ف�سل ال�سيف ،ما يجعل القلق
رفيا لنا طول الوقت.
كيف لنا ان نعي�ش حياتنا ب�سورة اف�سل مع فر�ش
االغالق والدعوات ملالزمة البيت واالبتعاد عن االماكن
املزدحمة ،اإال ان ركنا اىل حقيقة ترددت كثريا على ل�سان
االطباء انف�سهم باأن امل�سي يف الهواء الطلق ال يدعو اىل
ارتداء الكمامة واي�سا ي�سهم بزرع بع�ش الراحة.
قام جمموعة من الباحثني من جامعة اأجنليا رو�سكني
الربيطانية باإجراء درا�سة �سملت � 286سخ�سا خالل
فرتة االإغالق ال�سارم يف اأبريل /ني�سان املا�سي ،ما اأدى
اإىل حمدودية الوقت الذي ميكنهم ق�ساوؤه يف اخلارج.
واأظهرت الدرا�سة باأن “النا�ش يكونون اأكرث �سعادة
يف اأثناء ح�سولهم على بع�ش الهواء النقي واإغالق
�سا�ساتهم واأجهزتهم”.
ووفقا للدرا�سة ،فاإن” اخلروج من املنزل واإيقاف ت�سغيل
االأجهزة وق�ساء وقت اأقل اأمام ال�سا�سة ،ميكن اأن يح�سن
م�ستويات ال�سعادة يف اأثناء االإغالق” .ح�سبما ذكرته
�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ووجد الباحثون اأن “م�ستويات ال�سعادة كانت اأعلى
عندما يكون امل�ساركون خارج حدود البيت خا�سة يف
احلدائق العامة ،حيث ي�سهم ا�ستن�ساق االوك�سجني
لتح�سني ال�سحة البدنية والنف�سية على حد �سواء،
وينخف�ش م�ستوى ال�سعور بال�سعادة عندما يق�سون
وقتا اأطول اأمام ال�سا�سة اأو على االأجهزة الذكية.

وكجزء من الدرا�سة ،مت قيا�ش م�ستويات ال�سعادة لدى
عينة من  286بالغا من النم�سا ،مبعدل ثالث مرات يف
اليوم على فرتات ع�سوائية على مدى  21يوما .وخالل
فرتة الدرا�سة ،كان امل�ساركون النم�ساويون خا�سعني
لالإغالق الوطني الذي �سمح لهم فقط باخلروج الأن�سطة
حمددة مبا يف ذلك التمارين الريا�سية.
ويف هذا ال�ساأن ،قال الربوفي�سور فريين �سوامي ،املوؤلف
امل�سارك يف الدرا�سة من جامعة اأجنليا رو�سكني“ :اإن
عمليات االإغالق ميكن اأن ت�ساعد على اإبطاء انتقال عدوى
فريو�ش “كورونا” امل�ستجد ،لكن االأبحاث اأظهرت اأن
فرتات االإغالق الطويلة توؤثر على ال�سحة العقلية”.

وذكر فريق الباحثني :اإنه “يجب على احلكومات اأن
تطلب من النا�ش احل�سول على بع�ش الهواء النقي بدال
من البقاء يف منازلهم يف اأثناء االإغالق ب�سبب فريو�ش
“كورونا” امل�ستجد ،وذلك من اأجل حت�سني مزاجهم.
واأظهرت درا�سات �سابقة اأن “التواجد يف الهواء الطلق،
خا�سة يف امل�ساحات اخل�سراء ،ميكن اأن يح�سن ال�سحة
العقلية من خالل تعزيز �سورة اجل�سم االأكرث اإيجابية”..
االأمر الذي دفع االأكادمييني من جامعة اأجنليا رو�سكني
الربيطانية ،وجامعة كارل الند�ستايرن يف النم�سا،
وجامعة بريدانا يف ماليزيا ،اإىل درا�سة تاأثري اخلروج اإىل
الهواء الطلق على احلالة املزاجية لالأ�سخا�ش يف اأثناء

أبراج األسبوع
االإغالق الوطني الق�سري.
ونظر الباحثون اأي�سا اإىل تاأثري ا�ستخدام التلفزيون
والكمبيوتر والهاتف الذكي وم�ساعر الوحدة على مزاج
ال�سخ�ش يف اأثناء احلظر والتزام البيت االجباري.
وقال الربوفي�سور �سوامي ،ل�سحيفة “ديلي ميل”“ :كل
ما ميكننا قوله اأن م�ساركينا كانوا اأكرث �سعادة عندما
كانوا يف الهواء الطلق مقارنة بالداخل ،بغ�ش النظر عما
كانوا يفعلونه يف الهواء الطلق”.
وتابع �سوامي“ :ب�سرف النظر عن كل �سيء اآخر،
م�ستويات ال�سعادة كانت اأقل يف اأثناء ا�ستخدام االأجهزة،
ومبعنى اآخر ،كان تاأثري وقت ال�سا�سة م�ستقال عن
التواجد يف الداخل واخلارج”.
واأ�ساف“ :لقد وجدنا اأي�سا اأن وقت ا�ستخدام ال�سا�سة
اليومي االأكرب كان مرتبطا مب�ستويات اأعلى من ال�سعور
بالوحدة”.
كما اأو�سح الربوفي�سور �سوامي اأن “النتائج التي
تو�سلت اإليها درا�ستنا مهمة يف هذا ال�سياق الأنها تظهر اأن
القدرة على ق�ساء الوقت يف الهواء الطلق يف ظل ظروف
االإغالق لها تاأثري مفيد على الرفاهية النف�سية”.
وتابع“ :التواجد يف الهواء الطلق يوفر فر�سا للهروب
من �سغوط البقاء يف املنزل ،واحلفاظ على العالقات
االجتماعية مع االآخرين ،وامل�ساركة يف الن�ساط البدين
وكل ذلك ميكن اأن يح�سن ال�سحة العقلية”.
وقال الباحث :اإن “هناك تداعيات عملية على
ال�سيا�سة ال�سحية على النتائج التي تو�سلوا
اإليها ،خا�سة بالنظر اإىل االإعالن عن االإغالق
ال�سامل الذي تقرر فر�سه يف اململكة املتحدة”.

التنظيم ..ثقافة يجيدها لك سيدتي
من عرف قيمة الوقت الخلطة الرهيبة لتحمير الدجاج

رحيم ال�سمري
ق�سي واآية خلدون �ساطع البريوتي ،اأخوان �سقيقان،
اع�ساء املنتخب الوطني للرماية بامل�سد�ش الهوائي
احلر ،تدرجا منذ �سبع �سنوات مبنتخبات االأ�سبال
والنا�سئني وال�سباب اىل ان و�سال للخط االول
للمنتخبات الوطنية العراقية ،متحدين كل االحداث
واالزمات واآخرها احلظر ال�سحي لوباء كورونا،
وا�سطرارهم ال�ستمرار التدريبات من املنزل بتهيئة
مكان منا�سب ،موجهني الدعوة اىل وزير ال�سباب
والريا�سة الكابنت ،عدنان درجال ،لتوفري الدعم،
وزيارة موقع مقر االحتاد املركزي للرماية يف منطقة
اال�سكان ،لالطالع على الواقع وتوفري اال�سناد
والتاأهيل للفئات العمرية التي جتري التدريبات هناك.
تقول اآية خلدون ،توالد بغداد عام  :1٩٩٩نوا�سل
تدريباتنا بجهود ذاتية وا�سناد ودعم االهل ،وال
تتوفر حتى اجور نقل للذهاب للتدريبات  ،وال وجبات
غذائية وال عدة ومالب�ش تدريب ،و�سالحنا �سخ�سي
من اموالنا ،وجميع التجهيزات الريا�سية من مادة
ال�سجم يوفرها الوالدان.
وا�سارت اية اىل :انها بداأت هواية رماية م�سد�ش
هوائي  1٠امتار ،ثم تدرجت باملنتخبات اىل ان
و�سلت ملنتخب املتقدمني ،والعبة باملنتخب الوطني
وم�ساركة بعدة بطوالت يف ايران وم�سر وقطر
والكويت واالإمارات واذربيجان ببطوالت ا�سيا
والت�سامن اال�سالمي ،وح�سلت على املركز الثاين يف
بطولة القاهرة  2٠16واملركز الثاين يف ال�سارقة بدولة

االمارات  ،2٠1٩ومثلت اأندية الكاظمية واالأعظمية
وامانة بغداد.
وتابعت :برغم تخ�س�سها االكادميي وح�سولها على
بكلوريو�ش الكلية التقنية االدارية ق�سم املحا�سبة ،اإال
ان الريا�سة تبقى يف روحها ،وظروف جائحة كورونا
مل متنعنا من ا�ستمرار التدريبات داخل املنزل وتهيئة
االجواء ،بعد غلق كل االأندية والقاعات الريا�سية،
ونتطلع للم�ساركات القادمة باإ�سناد املدربني واالهل
واالأخ االأكرب ُق�سي.
اأما بطل العراقُ ،ق�سي خلدون ،تولد بغداد ، 1٩٩6
والعب املنتخب الوطني ونادي اجلي�ش بامل�سد�ش
الهوائي  1٠امتار واي�سا  5٠مرتا ،فقد ا�ساد باجلانب
الفني االإدراي ،وحتدث عن م�ساركاته ببطوالت
عديدة حملية ودولية واحل�سول على ميداليات
اأغلبها املركز الثاين ،ل�سنوات عديدة ،وميدالية
فخرية من امري دولة الكويت ،و�سارك مع املنتخبات
الوطنية قي بطوالت اقيمت يف ايران والكويت وم�سر
واالمارات  ،ويف املع�سكر التدريبي بالكويت للتهيئة
واالعداد الأبطال العامل للدورات االأوملبية عام . 2٠1٩
واكد ُق�سي :مل جند الدعم املطلوب من اللجنة
االأوملبية ووزارة ال�سباب لتقدمي اال�سناد والت�سجيع،
ووفرنا التجهيزات بدعم االهل الوالد والوالدة،
واأثمانها مرتفعة وباه�سة الكلفةً ،ولعل الريا�سة
جتدد افكار وحيوية ال�سباب من كال اجلن�سني
ومتثل واجهة ح�سارية للبلدان وال�سعوب،
وعلى الدولة االهتمام بها وت�سجيعها.

ستيك بصلصةالفطراللذيــــــــــــــذة
املقادير:
اربع �سرائح حلم بقري �سايف(�ستيك)
ب�سله كبريه مقطعه �سرائح طوليه
>3او  4ف�سو�ش ثوم مهرو�سه
ملعقتني زيت زيتون
ع�سري ليمونه كبريه
بهارات كاري وملح
علبتني كرميه جاهزه
كوب فطر �سرائح ويف�سل ا�ستخدام الفطر املجمد
لنكهة اقوى واجمل

توقعات برج الحمل

مهنياً :تتلقى اأخبار ًا جيدة اأو تعرف حظاً �سعيد ًا يف واملفاو�سات وت�سل اىل
نتيجة مر�سية وتثبت موقعك اأو تنت�سر على مناف�ش.
عاطفياً :تعي�ش يوماً م�سوقاً جد ًا ومليئاً واملفاجاآت ،وت�سعد برفقة احلبيب
وتعي�ش اأجواء رومن�سية حاملة.
�سحياً :اأنت �سخ�ش تدرك اأبعاد كل خطوة تقدم عليها ،وهذا ما يالحظه اجلميع بعد فقدانك الوزن
الزائد.

توقعات برج الثور

مهنياً :يوم حافل بالن�ساط ت�سارك فيه يف اأحد املوؤمترات وتلفت االأنظار بقدرتك
على التجاوب مع الظروف واملتط ّلبات.
عربت لل�سريك عن حقيقة م�ساعرك ،وهذا ي�ساعدك اأكرث ،تاأكد
عاطفياً :ترتاح اإذا ّ
من اأي اأمر قبل اإطالق االأحكام امل�سبقة لئال تظلمه.
�سحياً :حاول اأن ت�ستفيد من املناخ اجل ّيد ،فالطبيعة اأف�سل عالج من �سغوط العمل.

توقعات برج الجوزاء

مهنياً :تنجز عم ًال ينال ا�ستح�سان اأرباب العمل ،وتتال�سى ال�سغوط ويطمئن
بالك وتفتح باب احلوار حلل م�سكالت عالقة.
عاطفياً :يكون تاأثريك نافذ ًا حتى لو تعاملت مع ال�سريك مبزاجية ،وتطلق اأفكاراً
جديدة تالقي الرتحيب واال�ستح�سان.
�سحياً :متيل اإىل الرتفيه واخلروج يف �سهرات مع االأ�سدقاء ،هذا مفيد للو�سع ال�سحي.

توقعات برج السرطان

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن و�سع يجب اأن حت�سمه جلهة اختيار امل�سروع الذي
تراه االأف�سل لك.
عاطفياً :حذار االجنرار وراء االأحا�سي�ش واالأفكار ال�سلبية حتّى لو �سعرت
بتح ّديات وا�ستفزازات بغية االإيقاع بينك وبني ال�سريك.
�سحياً :معدتك احل�سا�سة توجب عليك االنتباه اإىل نوعية الطعام والتخفيف من
تلك التي ت�سبب لك م�سكالت �سحية.

توقعات برج األسد
مهنياً :يحمل اإليك هذا اليوم ب�سرى ،وحتقق اأمر ًا تفتخر به ،اأو ت�سمع عن تطور
يحدث يف حياتك املهنية اأو ال�سخ�سية.
عاطفياً :تعي�ش اأوقاتاً جميلة وداعمة من ال�سريك ومن معظم من تختلط بهم يف
حياتك اليومية ،فتزداد ثقتك بنف�سك وترتاح معنوياً.
�سحياً :تبدو يف حالة من ال�سعادة الدائمة والن�ساط غري املعهود منك ،ال�سبب الريا�سة اليومية
واالنتباه اإىل نوعية طعامك.

توقعات برج العذراء

الطريقة:
نقوم بقطيع اللحم ون�سعه بطبق ون�سيف له الليمون والثوم وزيت الزيتون وملعقه من الكاري
ونخلطهم ونرتكه ملده �ساعه بالثالجه
نقوم بو�سع القليل من الزيت يف مقاله ون�سع �سرائح الب�سل اىل ان تذبل ثم ن�سيف اللحم املتبل اليه
ثم نقلب اىل ان ي�ستوي على نار متو�سطه ثم ن�سيف الفطر ونحرك اخلليط على نار هادئه ملده  5دقائق
واخريا ن�سيف الكرميه وامللح والبهار ونرتها لتغلي ثم نطفاأ األنار ون�سكب اال�ستيك بطبق يقدم مع
البطاطه املقليه واخلبز
والف هنا و�سفاء
مالحظة  :ميكن ا�ستخدام مكعب مرقه حلم بدال البهار وامللح وميكن ا�سافه الكاري اذا حبيتوا
ال�سل�سه �سفره ب�ش انا ماف�سل ا�سيفه

مهنياً :الن ّيات جتاهك لي�ست �سليمة ،فاحلذر واجب ويوفر عليك متاعب عديدة
اأنت بغنى عنها اليوم وال �سيما اأن ا�ستحقاقات كثرية بانتظارك.
عاطفياً :التناف�ش مع ال�سريك ال يفيد اأحد ًا منكما ،وقد يوؤدي اإىل �سدامات غري
ربرة قد ت�سل اإىل االفرتاق ورمبا اإىل االنف�سال.
م ّ
�سحياً :اأنت عنيد يف قراراتك عن وعي ،وال �سيما حني يتعلق االأمر بالو�سع .

توقعات برج الميزان

مهنياً :ا�ستغ ّل الوقت الإجناز عمل مه ّم ف�سلت يف اإمتامه يف ال�سابق ،وانطلق
مب�ساريع جديدة مهمك تكن كبرية ،فاأنت على قدر امل�سوؤولية.
عاطفياً :تت�سم عالقتك بال�سريك باجلدية ،وتنطلقان معاً يف رحلة الزواج وبناء
اأ�سرة على اأ�س�ش وا�سحة تكون الثقة املتبادلة قاعدتها االأ�سا�سية.
�سحياً :ال تخذل كل من يدعوك اإىل م�ساركته يف رحلة اإىل الطبيعة ،فهي مفيدة لك.

توقعات برج العقرب

يجر فحوصات
لم
حال
في
الرجل
حياة
تهدد
أمراض
ِ
طبية مبكرة
عالقة الرجال باالأطباء وتناول
االأدوية معقدة جد ًا ،فهناك الفئة
التي ترف�ش زيارة الطبيب واأخرى
ال تقوم بذلك اإال بعد دخولها مرحلة
�سحية حرجة واأخري ًا الفئة االأكرث
�سهرة والتي «تف�سل املوت على
تناول حبة دواء».
وطبعاً كي ال نظلم اجلميع هناك فئة
تهتم ب�سحتها ب�سكل دائم وتواظب
على اإجراء الفحو�سات الطبية.
وللفئة التي تتجنب زيارة الطبيب
نعر�ش لكم  1٠فحو�سات طبية
على كل رجل اخل�سوع لها؛ الأنها قد
تنقذ حياتكم.
�سغط الدم
ي�ساب واحد من كل اأربعة
اأ�سخا�ش مبر�ش ارتفاع �سغط
الدم يف منت�سف عمرهم .و�سغط
الدم يوؤدي اإىل االأمرا�ش القلبية
وال�سكتات الدماغية والف�سل
الكلوي .واإن كان هناك تاريخ عائلي
مع م�ساكل ال�سغط اأو االأمرا�ش
القلبية فاإن اخل�سوع لهذا الفح�ش
�سرورة ملحة ..ميكن زيارة اأي
�سيدلية قريبة اأو �سراء جهاز قيا�ش
ال�سغط ،ويف حال كانت القراءة
النهائية  14٠/٩٠حينها يجب
التفكري جدياً بزيارة الطبيب؛ الأنك
تعاين من �سغط دم مرتفع.
�سرطان البور�ستات
يعد من اأكرث اأنواع ال�سرطانات
�سيوعاً بني الرجال ،وترتفع معدالت
االإ�سابة كلما تقدم الرجل بال�سن..
وعلى كل رجل جتاوز اخلم�سني

من عمره اخل�سوع بانتظام لفح�ش
الربو�ستات.
ومن االأعرا�ش ال�سعور ب�سعوبة
بالتبول اأو العك�ش متاماً ،اأي
احلاجة املتكررة للتبول .باالإ�ساقة
اإىل اأمل يف منطقة االأرداف واأخري ًا
العجز اجلن�سي .فوائد الفح�ش هذا
هي خ�سوع املري�ش لعالج وقائي
جتنبه االإ�سابة بال�سرطان ،ناهيك
عن اكت�ساف االإ�سابة مبكر ًا ما ينقذ
حياة املري�ش.
ال�سكري
مر�ش الع�سر القاتل ،وتقدر ن�سبة
الرجال امل�سابني بالنوع الثاين
من ال�سكري من دون علمهم بنحو
مليون ..ال�سكري يف حال مل تتم
معاجلته يوؤدي اإىل اأمرا�ش القلب
والف�سل الكلوي وال�سكتات الدماغية
وفقدان الب�سر ،واأحياناً اإىل برت
االأطراف .تاريخ العائلة يلعب دور ًا
مهماً هنا اأي�ساً ،فاإن كان اأحد اأفراد
العائلة من امل�سابني بال�سكري يجب
اخل�سوع فور ًا للفح�ش.
من االأعرا�ش التحذيرية االإ�سابة
بالعط�ش ال�سديد ،التبول املتكرر
وبكميات كبرية ،االإرهاق باالإ�سافة
اإىل فقدان مفاجئ للوزن.
الكول�سرتول
اأدت التغيريات اجلذرية يف اأنواع
االأطعمة التي نتناولها اإىل تزايد
معدالت االإ�سابة بالكول�سرتول،
ناهيك عن �سغوطات احلياة
امل�ستمرة ،فالتوتر يتالعب
مب�ستويات الكول�سرتول .ارتفاع

معدل الكول�سرتول يوؤدي اإىل
االأمرا�ش القلبية وت�سلب
ال�سرايني .ال يوجد اإ�سارات
حتذيرية حمددة ميكن احلديث
عنها لكن اإن كنت من الفئة التي
تتناول االأطعمة امل�سبعة بالدهون
اأو تعاين من الوزن الزائد ،وطبعاً اإن
كان اأي فرد من اأفراد العائلة يعاين
من امل�سكلة هذه فيجب اخل�سوع
للفح�ش.
�سرطان اخل�سية
من اأ�سهل االأمرا�ش عالجاً يف حال مت
اكت�ساف االإ�سابة مبكر ًا .وي�ساب
ب�سرطان اخل�سية ب�سكل كبري
الذكور حتت الـ  35من عمرهم.
االأعرا�ش التي يجب التنبه لها
هي تورم يف اخل�سية اأو بروز ورم
�سغري عادة يكون بحجم حبة
احلم�ش اأو ال�سعور باالأمل يف اإحدى
اخل�سيتني اأو كلتيهما.
اأمرا�ش الرئة
يودي �سرطان الرئة بحياة 21
األف رجل �سنوياً ،وعدد �سحاياه
اأكرب من �سحايا �سرطان القولون
والربو�ستات .اإن كنت من املدخنني
فعليك اإما االقالع عن هذه العادة
ال�سيئة اأو اخل�سوع لهذا الفح�ش
ب�سكل دوري.
خطورة هذا النوع من ال�سرطانات
تكمن يف عدم ظهور اأعرا�سه يف
املراحل االأوىل ،وغالباً ما تظهر
بعد اأن يكون قد و�سل اإىل مراحل
متقدمة .من االأعرا�ش التي يجب
التنبه لها ،ال�سعال امل�ستجد الذي

ال يختفي� ،سعال م�سحوب بالدم،
�سيق النف�ش ،بحة يف ال�سوت،
ال�سعور باأمل حاد يف حميط منطقة
الكتفني وبروز اأوردة ال�سدر.
�سغط العني -غلوكوما
يعرف �سغط العني اأي�ساً «باملياه
الزرقاء» ،وت�سيب الرجال اأكرث
من الن�ساء ويف حال مل يتم عالجها
قد توؤدي اإىل العمى .ترتفع ن�سبة
اإ�سابة الرجال بالغلوكوما بعد
جتاوزهم �سن االأربعني ،وتت�ساعف
هذه الن�سبة يف حال االإ�سابة
بال�سكري وال�سداع الن�سفي.
اأعرا�ش الغلوكوما ال ميكن ر�سدها
اإال بعد حدوث م�ساكل بالب�سر،
لذلك فاإن الفح�ش الدوري للعيون
اأمر هام.
ه�سا�سة العظام
اأثبتت االأبحاث اجلديدة اأن الرجال
يبداأون بفقدان الكثافة العظمية بعد
جتاوزهم �سن الثالثني ،وت�سيب
واحد ًا من كل خم�سة رجال .واإن
كانت هذه الن�سب مل تقنعك فاإن
ن�سبة الوفيات عند الرجال ب�سبب
ك�سر الورك ت�سل اإىل .%37
من االأعرا�ش التي يجب ر�سدها،
ال�سعور باأمل �سديد بعد التعر�ش
ل�سربة خفيفة ،االإ�سابة بك�سور
بعد تعرث ب�سيط .واإن كنت من
الذين يتناولون اأدوية حتتوي على
الكورتيزون ملدة جتاوزت الثالثة
االأ�سهر فيجب مراجعة طبيبك؛ الأن
الكورتيزون من امل�سببات الرئي�سية
له�سا�سة العظام .وبطبيعة

واال�ستهتار.

مهنياً :تفاءل باخلري جتده ،بانتظارك اأيام مزدهرة فيها جناح و�سعادة وراحة
على ال�سعيد املهني
عاطفياً :اتخذ قرار ًا بتح�سني و�سعك العاطفي ،واإذا كنت وحيد ًا تفرح بازدهار
العالقات ،ولن تعاين الوحدة بعد اليوم.
�سحياً :تقتنع اأخري ًا ما و�سلت اإليه من و�سع �سحي مرت ّد �سببه االإهمال

توقعات برج القوس

مهنياً :املواجهة مع بع�سهم باتت حتمية ،وخ�سو�ساً اأنك جاهز يف كل املجاالت،
لكن الت�س ّرع يدفعك اإىل ارتكاب االأخطاء.
تعرب عن اأفكارك واآرائك اأمام ال�سريك ب�سراحة تامة ،فتزداد قيمة يف
عاطفياًّ :
نظره ويزداد تعلقه بك اأكرث فاأكرث.
ورمبا حتمل فو�سى وعدم ر�سى ،ما ينعك�ش
�سحياً :مت ّر باأمور خم ّيبة لالآمالّ ،
�سلباً على و�سعك ال�سحي.

توقعات برج الجدي

مهنياً :الفر�ش املنا�سبة هي اخليار االأف�سل املتاح حالياً ،لذا ي�ستح�سن اأن
ت�ستغلها لتحقيق طموحك املهني.
عاطفياً :من حقك اأن تقلق من ت�سرفات ال�سريك ،لكن تو�سيح االأمور هو احلل
االأن�سب بغية اال�ستمرار يف العالقة.
ً
�سحياً :ال تراهن على االآخرين كي يقولوا لك ما هو االأجنح لك �سحيا ،بل ا�ست�سر اأ�سحاب
االخت�سا�ش.
احلال فان انخفا�ش هرمون
الت�ستو�سرتون مع التقدم بال�سن
يوؤثر اأي�ساً على الكثافة العظمية.
�سرطان اجللد
اأكد تقرير �سادر عن معهد بحوث
ال�سرطان يف بريطانيا اأن عدد
الرجال الذين ميوتون ب�سبب
�سرطان اجللد يفوق عدد الن�ساء.
فال�سرطان االأ�سود يح�سد �سنوياً
 13٠٠رجل مقابل  ٩٠٠امراأة.
وال�سبب يف ارتفاع الن�سبة هو تاأخر
الرجال يف طلب امل�ساعدة ،باالإ�سافة
اإىل عوامل بيولوجية جتعل ج�سد
الرجل يتعامل ب�سكل خمتلف مع
�سرطان اجللد .االأعرا�ش التي
يجب التنبه لها هي نزيف اجللد،
تغري حجم ولون ال�سامات يف اجللد،

عدم انتظام حوافها وتغري لونها
وال�سعور بحكة مزعجة.

توقعات برج الدلو

فح�ش الثدي
بات من املعلوم باأن �سرطان الثدي
ي�سيب الرجال اأي�ساً ،لكن خطورته
تكمن يف عدم اكت�سافه عند الذكور
اإال بعد و�سوله ملراحل متقدمة.
ي�ساب الرجل ب�سرطان الثدي
نتيجة اختالل التوازن الهرموين،
الذي يوؤدي اإىل ت�سخم غدة الثدي،
وقد ي�ساب به ب�سبب عوامل
وراثية .من االأعرا�ش التي يجب
التنبه لها ظهور ورم يف حميط حلمة
الثدي ،اإفرزات قد تكون م�سحوبة
بالدم من الثدي ،وت�سخم الغدد
اللمفاوية حتت االإبط.

توقعات برج الحوت

مهنياً :تق ّدمك يف العمل يتح ّدث عن اإمكان احتاللك من�سباً مهنياً مهماً يكون مبثابة
ترقية لك تقدير ًا جلهودك وتاألقك.
ت�سحي بحبك لالنخراط يف االأجواء االجتماعية وامل�ساركة يف لقاءات
عاطفياً:
ّ
ّ
وتف�سل الرتكيز على مهامك املهنية والعملية.
االأ�سدقاء
�سحياً :التوازن يف كل �سيء مفيد ،وال �سيما على ال�سعيد ال�سحي اإذا وازنت بني عملك وممار�سة
الريا�سة.

الريا�سية.

مهنياً :ي�ساعدك هذا اليوم على تنظيم اأعمالك اأكرث من اأي وقت م�سى ،وهذا
مك�سب اإ�سايف لك.
عاطفياً :ال تكن اأنانياً ،فال�سريك ي�ستحق منك معاملة اأف�سل واأكرث ن�سجاً بعد
�سنوات طوال اأم�سيتماها معاً.
�سحياً :ال تعتمد على الن�سائح لتح�سني �سحتك ،بل حاول اأن متار�ش التمارين
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السعدي يتابع سير مراجعات
لجنتا المحاميات
اللجنة العليا تعقد اجتماعها
استعالمات
في
المحامين
وحقوق اإلنسان
الدوري وتفتح مجلسًا للتحقيق مع
السلطة القضائية
تقيمان دورة تطويرية
أحد ضباط نجدة ذي قار

املحامي _خا�ص
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،مقر ال�ضلطة الق�ضائية الإحتادية،
لالإطالع على الإ�ضتعالمات اجلديدة للمجمع بعد
افتتاحها قبل اأيام ،متابعاً �ضري مراجعات املحامني
�ضمن امل�ؤ�ض�ضات التابعة للمجمع.
وا�ضتمع ال�ضعدي لعدد من املحامني الذين

يت�اجدون لإكمال اأعمالهم يف امل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية،
م�ضج ًال اأهم املالحظات والطرق املمكنة لت�ضهيل
مراجعاتهم وتنظيمها وفقاً للقان�ن.
يذكر اأن املجمع ي�ضم امل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية
الإحتادية العليا وهي( :جمل�ص الق�ضاء الأعلى،
حمكمة التمييز الإحتادية ،املحكمة الإحتادية
العليا ،الإدعاء العام والإ�ضراف الق�ضائي).

املحامي _خا�ص
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.
وجرى الجتماع بح�ض�ر نقيب املحامني
العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي،
ورئي�ص اللجنة الل�اء احلق�قي الدكت�ر
حممد بردي القري�ضي ،بالإ�ضافة ملمثل
النقابة يف اللجنة العليا ،وكيل النقابة
الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،وباقي اأع�ضاء
اللجنة.
ونظرت اللجنة يف عدد من الق�ضايا
املتعلقة بال�ضكاوى والطلبات امل�ضجلة
اأمامها ،فيما قررت فتح جمل�ص حتقيقي
بحق �ضابط ومنت�ضبني يف جندة حمافظة

ذي قار ،على خلفية �ضك�ى اأحد املحامني.
وخالل الإجتماع ،اأ�ضاد ال�ضيد النقيب
بجه�د اللجنة العليا واأع�ضائها يف جمابهة

التعامل غري القان�ين مع املحامني خالفاً
للقان�ن ،وردعها بعق�بات م�ضلكية،
اإ�ضافة اإىل اإقامة ال�ضكاوى اأمام الق�ضاء.

نقيب المحامين يوصي المحامين الجدد بحفظ أخالقيات المهنة
ومراعاة قواعد السلوك المهني
املحامي _خا�ص
اأدى عدد من املحامني اجلدد اليمني
القان�نية اأمام نائب رئي�ص حمكمة ا�ضتئناف
الكرخ ،القا�ضي اأمري ال�ضمري ،وبح�ض�ر
نقيب املحامني العراقيني الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،ووكيل النقابة الأ�ضتاذ رزاق

العبيدي ،وال�ضتاذه �ضهد الدليمي .
وخالل كلمته ،حت ّدث ال�ضعدي عن اخالقيات
عمل املحامي ،واأهم ال�اجبات واحلق�ق
التي كفلها قان�ن املحاماة ،م�ضري ًا اإىل
اأهمية اأن يتحلى املحامي باأخالقه املهنية،
و�ضرورة التقيد بتقاليد مهنة املحاماة،

واأن يراعي اآدابها و اأعرافها .
واأكد ال�ضعدي :اأن النقابة مهتمة باجلانب
العلمي ،وت�ضعى لأن يح�ضل املحامي على
املعل�مة العلمية ال�ضرورية ملمار�ضة عمله.
وتطرق ال�ضعدي اإىل واجبات املحامي
جتاه م�كله ،ذاكر ًا ح�ضا�ضية املعل�مات

نقيب المحامين يزور محامي
األحوال الشخصية في الكرخ
ويتابع أعمالهم
املحامي _خا�ص
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي،
اخلمي�ص املا�ضي ،غرفة حمامي الأح�ال ال�ضخ�ضية يف
الكرخ ،ملتابعة �ض�ؤون املحامني والإطالع ب�ضكل ميداين على
اأعمالهم املهنية .
والتقى ال�ضعدي رئي�ص هيئة الإنتداب ،املحامي كرمي
ال�ضاعدي ،وحمامي الغرفة ،حيث ا�ضتمع لأهم املع�قات

التي تعرقل اعمال املحامني ،م�ضتعر�ضاً احلل�ل املمكنة
لذلك .
وحتدث ال�ضيد النقيب ح�ل اأهم اخلطط التي تتحرك النقابة
وفقها لتذليل ال�ضع�بات ورفع امل�ضت�ى العام للمحامني يف
العراق .
هذا و�ضكر حمام� الأح�ال ال�ضخ�ضية يف الكرخ احل�ض�ر
امليداين والإ�ضتماع مل�ضاكلهم ومتابعة اأعمالكم ب�ضكل واقعي .

وخ�ض��ضية ق�ضايا النا�ص التي ت�كل
اإليه .م�ضدد ًا يف ال�قت نف�ضه على �ضرورة
التعامل وفق النظم الأخالقية بني املحامني
والق�ضاء .
م�ضدد ًا على وج�ب ممار�ضة املهنة
ب�ضرف ونزاهة ،وعلى املحامي اأن

زيارة ميدانية لإلطالع على الواقع
المهني للمحامين في البياع

الأ�ضتاذة �ضاهرة اجلنابي .
وبحث الطرفان اإمكانية تدريب
الزمالء املحامني الذين �ضي�ضرف�ن
على مراقبة انتخابات جمل�ص
الن�اب املقبلة ،بالإ�ضافة اإىل
درا�ضة اإمكانية التعاون يف ت�ضكيل

املحامي _خا�ص
زار وكيل نقابة املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،يرافقه ع�ض�
جمل�ص النقابة الأ�ضتاذة �ضارة امل�ىل،
غرف حمامي البداءة والأح�ال
ال�ضخ�ضية يف البياع ،ملتابعة �ض�ؤون
املحامني والإطالع ب�ضكل ميداين على
اأعمالهم املهنية.
وخالل زيارتهما ،ا�ضتمعا لأهم املع�قات
التي تعرقل اعمال املحامني ،م�ضجلني

حيث حتدث ال�ضيد ال�كيل عن
اهم م�ضاكل املحامني ،ويف �ضمنها
م��ض�ع الر�ضم وتنظيم مراجعة
املحامني ل�ضتيفائه.
وخالل الزيارة ،اطلع ال�فد على
املكان املخ�ض�ص لغر�ص اإن�ضاء
غرفة جديدة للمحامني.
هذا و�ضكر حمام� البياع احل�ض�ر
امليداين والإ�ضتماع مل�ضاكلهم
ومتابعة اأعمالكم ب�ضكل واقعي.

فرق عمل تط�عية م�ضرتكة بني
النقابة واملنظمة بهدف الت�عية
وحث الناخبني على الت�ض�يت،
ف�ض ًال عن امل�ضاركة مبراقبة
عملية العد والفرز يف النتخابات
الت�ضريعية املرتقبة .

وفد نقابي يزور غرفة محامي
األعظمية ويلتقي عددًا من
قضاة المجمع
املحامي _خا�ص
زار وفد نقابي تراأ�ضه وكيل نقابة املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،غرفة حمامي الأعظمية،
ملتابعة اأعمالهم وال�ق�ف على اأهم م�ضاكلهم.
وح�ضر �ضمن ال�فد ،الأمني املايل الأ�ضتاذ ذو الفقار
ال�ضبالوي ،وع�ض� جمل�ص النقابة الأ�ضتاذ ح�ضن
الزهريي ،ف�ضال عن ح�ض�ر رئي�ص هيئة انتداب حمكمة
التحقيق املركزية يف الر�ضافة الأ�ضتاذ ولء العامري.
وخالل اللقاء ،ا�ضتمع ال�فد اإىل املحامني ،م�ؤكدين �ضعي

مالحظاتهم اخلا�ضة ح�لها ،فيما
ا�ضتعر�ض�ا الطرق القان�نية حللها.
وحتدث ال�ضيد ال�كيل ح�ل اأهم
اخلطط التي تتحرك النقابة وفقها
لتذليل ال�ضع�بات ورفع امل�ضت�ى العام
للمحامني يف العراق.
والتقى ال�فد النقابي رئي�ص املجمع،
القا�ضي الأول ال�ضيد �ضباح العاين،
والقا�ضي الأول ملحكمة الأح�ال
ال�ضخ�ضية ال�ضيد ح�ضن الزهريي،

يط�ر نف�ضه مبا ين�ضجم والدفاع
عن احلق�ق امل�ضروعة .من جانبهم،
�ضكر املحام�ن النقابة ،لت�جيهاتها
ودعمها املبا�ضر للمحامني ال�ضباب،
م�ؤكدين ممار�ضة املهنة باأمانة طبقا
للق�ضم املهني الذي اأق�ضم�ا عليه .

لقاءات متعددة لبحث تدريب
المحامين على مراقبة اإلنتخابات
البرلمانية المقبلة
ملحامي _اخلا�ص
ا�ضتقبل نقيب املحامني العراقيني،
ال�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،الدكت�رة
ندى اجلب�ري ،رئي�ضة منظمة
املراأة وامل�ضتقبل العراقية،
وامل�ضاورة القان�نية للمنظمة،

املحامي _خا�ص
افتتحت جلنتا املحاميات وحق�ق الإن�ضان يف نقابة املحامني العراقيني ،برئا�ضة ع�ض�
جمل�ص النقابة ال�ضتاذة �ضارة امل�ىل دورة تط�يرية يف عدد من الق�انني ،بالإ�ضافة اإىل
قان�ن املحاماة وق�اعد ال�ضل�ك املهني .
واأقيمت فعاليات الي�م الأول يف مقر النقابة ،وبح�ض�ر نقيب املحامني العراقيني الأ�ضتاذ
�ضياء ال�ضعدي ،ووكيل النقابة الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،ف�ض ًال عن ح�ض�ر الأمني املايل
الأ�ضتاذ ذو الفقار ال�ضبالوي ،ومب�ضاركة عدد كبري من املحامني .
و�ضتت�ضمن الدورة يف حما�ضراتها تط�ير الكفاءة القان�نية للمحامي من الناحية العملية
واملهنية ،وبح�ض�ر اأ�ضاتذة اأكفاء.
وخالل الإفتتاح ،بارك ال�ضيد النقيب جه�د اللجنتني لإ�ضرفهما على اإقامة الدورة ،مقدماّ
ثناءه لالأ�ضاتذة الذين �ضيت�اجدون لتقدمي املحا�ضرات ،داعياً املحامني امل�ضاركني اإىل
الإهتمام الدائم بالقراءة ،واحلر�ص على التزود باملعل�مة والت�ضلح بالعلمية القان�نية .
من جانبها ،اأعربت امل�ىل عن �ضعادتها بالتفاعل الكبري من قبل املحامني للم�ضاركة بالدورات
التط�يرية ،وم�اظبتهم على احل�ض�ر.
وقد ق�ضمت املحا�ضرات يف الي�م الأول كالآتي:
 قان�ن املحاماة  /الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي . قان�ن اأ�ض�ل املحاكمات اجلزائية  /الأ�ضتاذ رزاق العبيدي. ق�اعد ال�ضل�ك املهني  /الأ�ضتاذة �ضارة امل�ىل . قان�ن الأح�ال ال�ضخ�ضية  /الأ�ضتاذ ر�ض�ل العامري . قان�ن املرافعات  /الأ�ضتاذ هادي الكاظمي . -تنظيم العق�د  /الأ�ضتاذ اأحمد اجلب�ري .

النقابة الدائم لالإهتمام باملحامني ،وتلبية طلباتهم.
واأثنى العبيدي على دور هيئة الإنتداب يف الإهتمام
بغرفتهم وبناء عالقات طيبة مع الق�ضاء ،وال�ضعي
خلدمة الزمالء.
والتقى ال�فد النقابي قا�ضي املجمع الأول،
القا�ضي �ضهيب املعا�ضيدي ،وقا�ضي التحقيق
الأول القا�ضي فرا�ص الغريري ،حيث تباحث
اجلانبان ح�ل العالقة امل�ضرتكة وت�ضهيل اأعمال
املحامني مبا يحقق العدالة والعمل بالقان�ن.

المولى تفتتح دورة
تطويرية لمحامي
محافظة ميسان
املحامي _خا�ص
بت�جيه من ال�ضيد نقيب املحامني العراقيني ،افتتحت ع�ض� جمل�ص نقابة
املحامني العراقيني /رئي�ضة جلنة املحاميات ،املحامية �ضارة امل�ىل ،دورة
تط�يرية ملحامي حمافظة مي�ضان ،بتنظيم من جلنتها.
وا�ضتقبل رئي�ص هيئة الإنتداب ،املحامي عقيل ع�كي ،امل�ىل ،حيث ح�ضرت
بني املحامني يف حمكمة ا�ضتئناف مي�ضان الإحتادية ،م�ضتمعة لتطلعاتهم،
م�ؤكدة �ضعي جلنتها لإقامة دورات خمتلفة من اأجل تر�ضني احلركة
العلمية للمحامني .
من جانبهم ،رحب املحام�ن بامل�ىل� ،ضاكرين اهتمام النقابة بالدعم العلمي
والت�ا�ضل مع املحامني والإ�ضتماع لتطلعاتهم .
يذكر اأن جلنة املحاميات افتتحت ،الأ�ضب�ع املا�ضي ،دورة تط�يرية ملحامي
بغداد يف مقر النقابة ،وت�ضعى اىل اإقامة الدورات يف املحافظات كافة .

ضمن سلسلة
زياراته ..وكيل
النقابة يتابع أعمال
المحامين في الدورة
املحامي _خا�ص
زار وكيل نقابة املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ رزاق العبيدي،
غرفة حمامي الدورة ،لالإ�ضتماع لهم وحل م�ضاكلهم العملية
ب�ضكل ف�ري.
وا�ضتمع العبيدي لأهم املع�قات وامل�ضاكل التي ت�اجه
املحامني يف الغرفة ،فيما اأجرى عدد ًا من الإت�ضالت لتذليل
بع�ص ال�ضع�بات التي عر�ضت اأمامه.
وخالل الزيارة ،التقى ال�ضيد ال�كيل رئي�ص جممع املحاكم
يف الدورة ،القا�ضي علي خليل �ضل�م ،حيث تباحث اجلانبان
ح�ل عالقة ال�ضراكة بني الق�ضاء والنقابة ،يف حتقيق العدالة
و�ضيانة احلق�ق.
واأكد الطرفان على �ضرورة التعاون املتبادل وت�ضهيل اأعمال
املحامني واإجابة طلباتهم وعدم عرقلتها.
هذا ووعد ال�ضيد ال�كيل باإجراء زيارات ميدانية للجنة العليا
امل�ضرتكة بني النقابة ووزارة الداخلية ملديريات ال�زارة يف
قاطع الدورة ،ملتابعة اأعمال املحامني فيها.

