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النقابة تخاطب الحكومة التخاذ اإلجراءات بحق أي موظف يقبل مراجعة غير المحامين
نقيب المحامين العراقيين يستقبل نقيب محامي بيروت للتباحث حول قضايا عدة
علي الفاطمي
ا�ستقبل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،نقيب حمامي بريوت،
الأ�ستاذ ملحم خلف ،للتباحث حول ق�سايا
عدة ،تخ�ص النقابتني ،ف�س ًال عن اأو�ساع
املحامني املهنية ،والق�سايا الوطنية.
وناق�ص اجلانبان �سوؤون املحامني وبع�ص
املعوقات التي ترافق اأعمالهم ،ل �سيما يف
ظل انت�سار جائحة كورونا وما عك�سته من
نتائج على م�سار املحاكم و�سري العدالة،
موؤكدين على �سرورة اأن ميار�ص املحامي
ر�سالته الإجتماعية كمدافع عن املظلومني
وامل�ست�سعفني.
وت�ساركت النقابتان الروؤية يف �سرورة
تبادل اخلربات والتجارب املهنية
والنقابية اإعال ًء لر�سالة املحامي و�سرورة
احلفاظ عليها من خالل عدم التطاول على
�سخ�سه وكرامته وحرية كلمته ،وتاأميناً
لهذه الر�سالة ،وتاأدية للدور اجلوهري
يف �سيانة احلقوق والدفاع عن احلريات

العامة.
هذا واأكد الطرفان على اأهمية متكني
املحامني وحت�سينهم ،كل يف جمتمعه،
ليمتلك القدرة على الإ�سرتاك يف حماربة
الف�ساد ،وعدم الإنزلق يف حماباة
الت�سلط ،واأن يبقوا اأحرار ًا يف تاأدية
ر�سالتهم ،كح�سن للحريات العامة
وحقوق الإن�سان.
ويف �سياق مت�سل ،اأو�سح النقيبان
اأهمية م�ساعدة اأوطاننا على تر�سيخ قيم
الدميقراطية من خالل احرتام تداول
ال�سلطة وف�سل ال�سلطات ،وحماية
ا�ستقاللية الق�ساء.
وخالل حديثهما� ،سددا على اأهمية العمل
واحلفاظ على وحدة احتاد املحامني
العرب واإبعاده عن اأي حالة من الإنق�سام
والفرقة ،والقيام بالدور الإيجابي لل ّم
ال�سمل وتوحيد الروؤى.
هذا واتفق النقيبان على اإمتام زيارات
متبادلة بني النقابتني لتبادل اخلربات.

قانون المحكمة االتحادية
وأحكام الدستور

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

نقابة المحامين العراقيين تعلن رأيها القانوني في قانون
المحكمة اإلتحادية العليا
اأ�سدرت نقابة املحامني العراقيني بياناً خا�ساً ت�سمن
روؤيتها القانونية حول قانون املحكمة الإحتادية
العليا ،والإ�سكاليات املطروحة والتي تعرقل
الإ�سراع يف ت�سريعه .
ويف اأدناه ن�ص البيان :
بيان �سادر عن نقابة املحامني العراقيني بخ�سو�ص
م�سروع قانون املحكمة الحتادية العليا
يتوجب على نقابة املحامني العراقيني اأن تبني
موقفها القانوين من م�سروع قانون املحكمة الحتادية
العليا املعرو�ص حالياً على جمل�ص النواب للت�سويت
عليه:
ً
اأو ًل� :سبق لنقابتنا تقديرا منها حلراجة املوقف الذي
ن�ساأ عن نق�ص الن�ساب القانوين للمحكمة الحتادية،
وقرب موعد النتخابات املبكرة بو�سع م�سودة
م�سروع لتعديل قانون املحكمة الحتادية العليا رقم

( )30ل�سنة  200٥النافذ ،مبا يوؤمن معاجلة النق�ص
احلا�سل يف ن�سابها لتمكينها من القيام مبهامها
املن�سو�ص عليها يف املادة ( )93من د�ستور جمهورية
العراق ل�سنة  200٥النافذ ،ومت تقدمي امل�سروع اىل
رئا�سة جمل�ص النواب بتاريخ  ،2020/9/٥ولكن
حت�ص هذه املبادرة التي تقدم ح ًال �سريعاً
َ
لالأ�سف مل
ل�سد النق�ص يف ع�سوية املحكمة اأي ا�ستجابة.
ثانياً :ناق�ص جمل�ص النواب على امتداد جل�ساته
الخرية م�سروعاً لقانون املحكمة الحتادية ي�ستند
اىل املادة ( )92من الد�ستور النافذ ،ومبوجب هذا
امل�سروع تتكون املحكمة الحتادية العليا من رئي�ص
ونائب رئي�ص و( )7اع�ساء ق�ساة ،ي�ساف لهم
( )4خرباء يف الفقه ال�سالمي وع�سوان من فقهاء
القانون ،يحق لهم جميعاً اأن ميار�سوا دور الق�ساة يف
الت�سويت على القرارات التي تتخذها املحكمة.

ثالثاً :ان املبداأ القانوين قد ف ّرق بني القا�سي واخلبري،
حيث ي�سطلع اخلبري ببيان الأمور العلمية والفنية
دون التطرق اىل اجلوانب وامل�سائل القانونية التي
تنح�سر وتدخل يف مهام الق�ساة ،ويف الق�سايا
والدعاوى التي ت�ستدعي ال�ستعانة باخلرباء،
ويف كل الأحوال واحلالت فاإن راأي اخلبري ل يقيد
املحكمة ولي�ص ملزماً لها.
رابعاً :ان هذا ي�ستدعي التاأكيد على ان الق�ساة يف
املحكمة الحتادية وحدهم دون غريهم ميتلكون
ال�سالحية القانونية يف اإ�سدار الحكام والقرارات
الق�سائية  ،وباإمكان املحكمة الحتادية ال�ستعانة
عند ال�سرورة براأي اخلرباء يف الفقه ال�سالمي
وفقهاء القانون والتق ّيد بالوجائب القانونية
الد�ستورية املتعلقة بعدم جواز �سن قانون يتعار�ص
مع ثوابت اأحكام الإ�سالم ومبادئ الدميقراطية،

طبقاً لأحكام املادة ( )2من د�ستور جمهورية العراق
ل�سنة .200٥
خام�ساً :ان اإ�سراك غري الق�ساة باإ�سدار الحكام
والقرارات الق�سائية حتت عناوين خرباء وفقهاء
اأو اأي م�سمى اآخر ،يعد خروجاً عن مفهوم القا�سي
وي�سكل انتهاكاً ل�سلطة القا�سي امل�ستقل الذي ل
�سلطان عليه غري القانون ،وتدخ ًال يف �سوؤون العدالة
املحظور يف املادة ( )88من الد�ستور ،ويرتب اآثار ًا
خطرية على ال�سعيد الجتماعي والقت�سادي
والثقايف من ال�سعوبة تداركها واحتواوؤها.
نتوجه يف بياننا هذا اىل ال�سادة املحرتمني رئي�ص
واأع�ساء جمل�ص النواب واىل اأبناء �سعبنا العراقي
كافة ،اإدراكاً منا لأهمية املحكمة الحتادية العليا
ودورها الوطني الكبري يف بناء الدولة واملجتمع
وحماية وحدة العراق وا�ستقالله و�سيادته

انطالقاً من الإرث الوطني لنقابة املحامني ،ون�سالها �سد الف�ساد و�سد كل
اأ�سكال التمييز العرقي والطائفي ،و�سجلها امل�سرف يف الدفاع عن حقوق
الإن�سان ،وجهدها يف اإر�سال قواعد العدل واحلرية يف املجتمع العراقي منذ
تاأ�سي�سها ،وم�ساركتها الفاعلة يف العمل ال�سيا�سي الوطني والتي كانت ذات
اأثر كبري يف الكثري من املحطات الوطنية الراف�سة لأي هيمنة اأجنبية دولية
او اإقليمية ،لذا فاإن احلفاظ على هذا الدور التاريخي يتطلب بال�سرورة ان
تتوا�سل النقابة ،قياد ًة واأع�ساء هيئتها العامة ،مع مطلب جماهري �سعبنا،
لن نقابة املحامني لي�ست قطاعا مهنيا لتنظيم مهنة املحاماة والدفاع عن
دور املحامي يف حتقيق العدالة فح�سب ،واإمنا هي منظمة وطنية م�سوؤولة
ومعنية مع كل املنظمات والحتادات الجتماعية واملهنية لدعم عجلة
التقدم والتطور ،والنحياز الكامل لق�سايا ال�سعب والوطن امل�سريية،
وبهمة عالية ،بال تردد.
ومن هنا كان موقف نقابة املحامني من م�سروع قانون املحكمة الحتادية
العليا املطلوب ت�سريعه طبقا لأحكام د�ستور جمهورية العراق ومبا يوؤمن
اإبعادها عن فهم التوزيع الطائفي واملذهبي والقومي عند تكوينها ،والقيام
باخت�سا�سها ،لأنها ت�سكل الركن الثاين من مكونات ال�سلطة الق�سائية باإبقائها
بيد الق�ساة والوقف بوجه حماولت النفاذ اإليها حتت اأي م�سمى للنيل من
طبيعتها الق�سائية امل�ستقلة ،مبا ين�سجم مع و�سف الدولة والنظام ال�سيا�سي
يف العراق ،كونه مدنيا ودميقراطيا ،وبالتايل لبد من الإبقاء على الق�ساء
الد�ستوري واإدارته من قبل هيئة ق�سائية تتمتع بال�سخ�سية املعنوية
وال�ستقالل املايل والداري ،واإبعادها دون توزيعها طبقا لالعتبارات
اخلارجة عن نطاق مبادئ الد�ستور من خالل تكوين الع�ساء فيها على
ا�سا�ص النتماءات املكوناتية التي من �ساأنها ان تكون حمال للمنازعات والتي
حتول دون القيام بواجباتها واخت�سا�سها طبقا لأحكام الد�ستور.

النقابة تخاطب الحكومة التخاذ اإلجراءات بحق أي موظف السعدي يلتقي محامي الرمادي
يقبل مراجعة غير المحامين
ويزور قائد شرطة المحافظة

املحامي_خا�ص
ً
اأر�سلت نقابة املحامني العراقيني كتابا خاطبت به الأمانة
العامة ملجل�ص الوزراء /مكتب ال�سيد الأمني العام ،ب�ساأن
تفعيل احكام قانون املحاماة ،وح�سر املراجعة والتوكل عن
الغري ،يف الدوائر والوزارات كافة ،باملحامي فقط.
واأ�سار الكتاب املر�سل للفقرة ( )1من املادة الثانية والع�سرين
من قانون املحاماة النافذ رقم (  )173ل�سنة  19٦٥املعدل،
والتي ن�ست على اعتماد املحامي الوكيل امل�سجل يف جدول

املحامني وحده ح�سرا يف اإبداء امل�سورة القانونية اأو التوكل
عن الغري.
وطالبت النقابة الإعمام اإىل الوزارات ودوائرها كافة للحيلولة
دون قيام غري املحامني الوكالء بقبول مراجعاتهم واإلغاء
التعليمات كافة التي تتعار�ص مع ن�ص اأحكام قانون املحاماة،
مبا يوؤمن قبول مراجعة املحامني وحدهم دون غريهم.
م�سددة على اتخاذ الإجراءات بحق اأي موظف يقبل
مراجعة غري املحامي الوكيل مبوجب وكالة م�سادق عليها

من كاتب العدل.
وعللت النقابة طلبها اأنه بالنظر للمراجعات واملتابعات
التي يقوم بها للوزارات واجلهات الإدارية التابعة لها
من غري املحامني من املعقبني والدللني واملخولني من
ال�سركات اخلا�سة او املكلفني بها من قبل الأفراد خالفا
لقانون املحاماة امل�سار اإليه ،الأمر الذي تطلب توجيه
كتابنا هذا ،وبكل احرتام ،مبا يوؤمن اإجراء املعامالت
القانونية وتطبيق القانون بهذا ال�ساأن خدمة لل�سالح العام.

نقيب المحامين يزور محامي ذي قار ويلتقي رئيس
محكمة االستئناف

املحامي_خا�ص
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
غرفة حمامي ذي قار ،ملتابعة اأعمال املحامني والوقوف
على اأهم احتياجاتهم.
وا�ستقبل ع�سو جمل�ص النقابة ،املكلف باإدارة الغرفة،
الأ�ستاذ حممد قا�سم احل�سيناوي ،ال�سيد النقيب ،حيث
ا�ستمع اإىل حمامي النا�سرية ،فيما حتدثوا عن الو�سع
العام للمهنة واملعوقات التي يجب اأن ت�سعى النقابة
حللها ،ف�س ًال عن اأهم احللول املمكنة.
واأو�سح ال�سيد النقيب :اأنه على ا�ستعداد تام لدعمهم
يف بناء غرفة جديدة للمحامني ،واأنه �سيتابع ذلك ب�سكل
مبا�سر ،و�سيح�سر بنف�سه لفتتاحها بعد اإكمال البناء
خالل الأ�سهر القادمة.
وا�ستعر�ص ال�سعدي خطط جمل�ص النقابة والأعمال
املهنية التي تتحرك النقابة لتحقيقها ،متاأ�سفاً من الو�سع
الذي متر به املهنة نتيجة ال�سيا�سات احلكومية التي ل
تراعي دور املحامي ،ول تطبق قانون املحاماة الذي

اأوجب احرتامه وت�سهيل اأعماله .داعياً اإىل تكاتف النقابة
واملحامني بالتعبري عن رف�ص هذا التعامل القائم على
عدم الهتمام باملحاماة واملحامني.
وخالل زيارته ،التقى نقيب املحامني رئي�ص حمكمة
ا�ستئناف ذي قار الحتادية ،القا�سي حممد حيدر ،حيث
رحب رئي�ص املحكمة بال�سيد النقيب و�سكره للزيارة.
واأثناء اللقاء ،حتدث ال�سعدي عن عالقة ال�سراكة
املتبادلة بني املحامني والق�ساء ،موؤكد ًا �سرورة التعامل
مع املحامني كجزء من املنظومة الق�سائية� ،سعياً
لتحقيق العدالة و�سيادة القانون.
من جانبه ،اأ�سار ال�سيد القا�سي اإىل دعمه
للمحامني وعملهم ،واأنه على ا�ستعداد دائم
لتلبية طلباتهم ،وقبولها طبقاً لن�سو�ص القانون
وروح ال�سراكة بني الطرفني.
ويف ختام الزيارة� ،سكر ال�سيد النقيب حمامي
ذي قار حل�سن ال�ستقبال ،مثمناً ما طرحوه
وحتدثوا به ل�سمو املهنة وحفظ كرامة املحامني.

املحامي_خا�ص
�سمن جولت ميدانية متنوعة
يجريها نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،لغرف
املحامني ،زار ال�سيد النقيب
حمامي الرمادي ،لال�ستماع لأهم
اأطروحاتهم ،وت�سجيل م�ساكلهم
وطلباتهم �سعياً حللحلتها.
ورحب املحامون بزيارة ال�سيد
النقيب ،م�ستعر�سني طلباتهم
وعددا من املعوقات التي تواجههم
خالل ممار�سة اأعمالهم املهنية.
ويف حديثه ،اأثنى ال�سيد النقيب على
ان�سباط حمامي الرمادي ،داعياً اإىل
اللتزام باأخالقيات املهنة وقواعد

ال�سلوك املهني ،فيما ا�ستعر�ص
�سرورة ت�سريع التعديالت الالزمة
لقانون املحاماة ،مو�سحاً اآخر
اخلطوات التي و�سل لها التعديل.
واأكد ال�سعدي على وجوب تعاون
املحامني مع النقابة يف ت�سكيل راأي
�ساغط لالإ�سراع يف ت�سريع تعديل
القانون ،ف�س ًال عن اإلزام اجلهات
احلكومية باحرتام ادوار املحامني
وامتيازاتهم التي اأقرها قانون
املحاماة يف ن�سو�سه.
وخالل جولته ،التقى نقيب املحامني
قائد �سرطة الأنبار ،الفريق هادي
رزيج ك�سار ،وتباحث معه حول
اأو�ساع املحامني يف مراكز ال�سرطة

والدوائر التابعة ملديريته ،مبيناً
ال�سبل الكفيلة بتحقيق التعاون
بني اجلانبني ،ل�سمان العمل وفق
الأطر القانونية.
من جانبه ،رحب ال�سيد الفريق
بزيادة ال�سعدي� ،ساكر ًا التوا�سل
املبا�سر مع النقابة ،للوقوف على
امل�ساكل التي ت�سخ�سها.
واتفق الطرفان على عقد موؤمتر
م�سرتك يف الأيام القليلة القادمة،
يجمع هيئة النتداب وعددا من
املحامني مع �سباط التحقيق،
ف�س ًال عن ح�سور ممثل عن النقابة،
لت�سخي�ص املعوقات وتقدمي
احللول املبا�سرة.
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المسؤولية القانونية عن إساءة استخدام وسائل التواصل
د .سامر محي عبد الحمزة
انت�شرت يف االآونة االخرية ظاهرة ا�شتخدام
الفي�ص بوك و�شيل ًة للت�شهري والتهجم على
موؤ�ش�شات الدولة وممثليها ،والقائمني بذلك
اغلبهم من موظفي القطاع العام ،تال ذلك م�شاءلة
بع�شهم ادارياً  -واحياناً نادرة ق�شائياً -ثم
�شدرت عدة تعميمات بخ�شو�ص هذا ال�شاأن من
ال�شادة املحافظني وال�شادة روؤ�شاء اجلامعات
ومدراء الدوائر حتث موظفيها باالبتعاد عن ن�شر
موا�شيع ت�شيء اىل الدولة او رموزها يف مواقع
التوا�شل االجتماعي ،وبخالفه �شيتعر�شون
للم�شاءلة وفقاً لقانون ان�شباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقم ( )14ل�شنة  1991املعدل.
ولعل ال�شوؤال الذي يتبادر للذهن هو :هل هناك
�شند قانوين مل�شاءلة املوظف عما يكتبه يف �شفحات
التوا�شل االجتماعي؟
قبل ان نناق�ص ذلك ،علينا بيان االعتقادات
ال�شائعة التي ب�شاأن كتابة انتقاد او تهجم على
الدولة او موؤ�ش�شاتها او رموزها.
االعتقاد االأول /حرية الراأي
يعتقد اغلب م�شتخدمي و�شائل التوا�ص
االجتماعي ان نقد الدولة هو جزء من حرية الراأي
التي كفلها الد�شتور العراقي مبوجب الفقرة ثانياً
من املادة ( )38من د�شتور جمهورية العراق لعام
 .2005كما ان اغلب القنوات الف�شائية متار�ص
هذا النقد.
االعتقاد الثاين /تعزيز ال�شفافية وامل�شاءلة
يعتقد م�شتخدمو و�شائل التوا�ص االجتماعي من
املوظفني ان ك�شف ما يعتقدون انه ميثل حاالت
الف�شاد االداري وا�شاءة ا�شتخدام املال العام يف

دوائرهم هو نوع من انواع تعزيز ال�شفافية للحد
من هذه الظواهر ال�شلبية واطالع عامة النا�ص
على التجاوزات واملخالفات لغر�ص ممار�شة
رقابة غري ر�شمية على اعمال الدولة.
االعتقاد الثالث /طبيعة و�شائل التوا�شل
االجتماعي
ان و�شائل التوا�شل االجتماعي والفي�ص بوك
باخل�شو�ص هو و�شيلة غري ر�شمية ال ترتبط
بعمل املوظف وامنا و�شيلة لتبادل العالقات
االجتماعية بني املوظف واقاربه وا�شدقائه .كما
ان الفي�ص بوك و�شيلة غري امينة ميكن فربكتها
وان�شاء �شفحات وهمية الأي �شخ�ص ،وبالتايل ال
ت�شلح ا�شا�شاً لن�شبة الفعل اىل املوظف املعني.
واالآن لناأتي لهذه االعتقادات ونرى القيمة
القانونية لها امام ال�شلطات التحقيقية والق�شائية:
االعتقاد االأول /حرية الراأي
ان حرية الراي الأي �شخ�ص كان موظفاً كان ام
غري موظف مق َّيدة باأال تتعار�ص مع النظام العام
واالآداب العامة وفقاً للمادة ( )38من الد�شتور
العراقي �شالفة الذكر.
والنظام العام ي�شمل كل االوامر الواردة يف
القوانني النافذة مبا فيها القوانني اجلزائية
والتعليمات االدارية ،فاإذا �شكَّل الفعل خمالفة
لقانون ما فاإن ال�شخ�ص يخ�شع للم�شاءلة
القانونية (كاأن ي�شكل الفعل �شباً او قذفاً معاقبا
عليه مبوجب قانون العقوبات العراقي).
االعتقاد الثاين /تعزيز ال�شفافية
تعطي اغلب الد�شاتري والقوانني حرمة خا�شة
لالإعالم امل�شتقل عن الدولة يف تناوله االحداث
مبا يف ذلك حريته يف االنتقاد و�شماع الراأي االخر
بو�شف االعالم ال�شلطة الرابعة يف متابعة اعمال
احلكومة ومراقبتها.

المحامية عذراء الربيعي
لكن
املوظف ال يعد جهة م�شتقلة عن دائرته ،بل يبقى
حمتفظاً بالرابطة الوظيفية اثناء الدوام الر�شمي
وخارجه ،واأحيانا كثرية حتى بعد انتهاء العالقة
الوظيفية وملتزماً بالقوانني ذات العالقة التي
متنعه من القيام باأي فعل يندرج �شمن اال�شاءة
لكرامة الوظيفة وفقاً للمادة ( )4من لقانون
ان�شباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ()14
ل�شنة  1991املعدل.
فحاالت الف�شاد االداري وغريها التي تخ�ص
العمل االداري يجب على املوظف التبليغ
عنها عن طريق الو�شائل التي ر�شمها امل�شرع،
كامل�شوؤول املبا�شر او مكتب املفت�ص العام او

هيئة النزاهة وغريها ،ولي�ص ن�شرها يف و�شائل
التوا�شل االجتماعي طريقاً قانونياً �شالح لذلك.
االعتقاد الثالث /طبيعة و�شائل التوا�شل
االجتماعي
لعل هذا االعتقاد اخطرها ،الأنه يوحي للموظف
انه ي�شتطيع ان يكتب ما �شاء او يقول ما عنَّ
له الن و�شائل التوا�شل االجتماعي هي بيئة
افرتا�شية غري حقيقة وي�شعب فيها تاأكيد ن�شبة
القول للقائل.
والواقع ان م�شاألة اثبات الواقعة تعد من اأ�شهل
االمور على جلان التحقيق وامام الق�شاء،
فيمكن اثباتها بكل طرق االثبات وللمحكمة
�شلطة وا�شعة جد ًا يف تكوين قناعتها بن�شبة

المحامي حمزة عدنان

االختالف
قرا ُأت من اآيات اهلل البينات قوله تعاىل (ولو �شاء ربك
النا�ص اأمة واحدة وال يزالون خمتلفني ) (
جلعل
َ
هود –  ،) 118وقوله تعاىل ( ولو �شاء اهللُ جلعلكم
اآم ًة واحدةً  ..ولكن ليبلوكم يف ما اآتاكم فا�شتبقوا
اخلريات اإىل ا ِ
هلل مرجعكم جميعاً و ُينبئكم مبا كنتم
فيه خمتلفني ) ( املائدة –  ،) 48وقوله تعاىل (
النا�ص بع�شهم ببع�ص لف�شدت االأر�ص
ولوال دفع
ُ
ولكن اهلل ذو ف�شل على العاملني ) ( البقرة – .)251
ُ
إختالف اأمتي رحمة ) يف الوقت
وقال ( �ص )  ( :ا
الذي روي فيه عن االإمام علي (ع ) قوله ال�شهري (
اإ�شربوا بع�ص الراأي ببع�ص يتولد منه ال�شواب ) .
قرا ُأت هذه االآيات الكرمية واالأقوال ال�شريفة
آمنت اأن (االختالف) من اأهم املبادئ
حتى ا ُ
أديان
االأخالقية الب�شرية العملية التي اأقرتها اال ُ
والت�شريعات الو�شعية يف احلياة
ال�شماوية
ُ
ُ
فاالختالف يف هذه الروؤية
العملية وال�شيا�شية..
االإن�شانية االأممية ال يعني اخلالف الذاتي ال�شيق
الذي يعود اإىل النزاعات واخلالفات واإثارة
الفنت يف العالقات االجتماعية وداخل املوؤ�ش�شات
التنفيذية والت�شريعية والق�شائية كما ح�شل
ويح�شل االآن يف املوؤ�ش�شات احلكومية واالأو�شاط
ال�شيا�شية العراقية بعد االحتالل االأنكلو – اأمريكي

الواقعة لل�شخ�ص ،منها �شوؤال ا�شدقائه يف الفي�ص
ك�شهود او متابعة من�شوراته ون�شاطاته وغريها،
ومبجرد اثبات ن�شبة القول اأ�شبح كالمه حجة
عليه وتعر�ص للم�شاءلة القانونية.
كما ان قيام املوظف باإدراج ا�شم الدائرة
التي يعمل بها ووظيفته يف �شفحته يف و�شائل
التوا�شل االجتماعي ،وا�شافة املوظفني
العاملني يف دائرته كاأ�شدقاء يجعل من الدائرة
املعنية طرفاً يف املو�شوع ،اإذ ان ن�شر املوظف
لذلك ي�شبح ما�شاً ب�شمعة الدائرة التي يعمل بها
والتي يتقا�شى اجره منها ،فمن حقها عند ذلك
ان تقا�شيه وحتا�شبه عن اال�شاءة وال�شرر
الذي حلق ب�شمعة املوؤ�ش�شة احلكومية.

عقود الزواج

قرأت… فآمنت

عبد الجبار الجبوري

القيمومة وفق القانون
العراقي

للعراق منذ عام  2003حتى حتول (االختالف) يف
الراأي اإىل (خالف) احرتاب واقتتال وتهمي�ص واإلغاء
آمنت اأن
وم�شادرة الآراء االآخرين ..قرا ُأت ذلك وا ُ
االختالف يعني ال�شعي اإىل احلوار من اأجل حتقيق
االأهداف ال�شامية من االختالف الذي يقود اإىل
(ال�شواب) يف الراأي ،والو�شول اإىل (االأف�شل) يف
الفهم واالدراك والو�شول اإىل (االأح�شن) يف القول
والفعل واجلدل كما قال اهللُ تعاىل (وجادلهم بالتي
هي اأح�شن) و (الذين ي�شتمعون القول فيتبعون
اأح�شنه ) .
آمنت ا ّأن االختالف عدم اتهام البع�ص
لقد ا ُ
بالكفر اأو تقدي�ص الذات اأو تنزيهها،
واالعرتاف باالآخر ،وعدم م�شادرته اأو
اإلغائه ،وح�شن الظن بروؤية االآخرين ووجهة
نظرهم انطالقاً من ال�شعار الدميقراطي (راأيي
وراأيك كالهما �شحيحان يحتمالن اخلطاأ،
وكالهما خطاأ يحتمل فيهما اأو يف اأحدهما
ال�شواب) .
أ�شوب قول قراآين يف طرح الراأي والراأي
ولعل ا
َ
االآخر هو ما جاء يف االآية الكرمية (و�شرب
العظام
ال ون�شي خلقه قال من يحيي
لنا مث ً
َ
مرة
أول
ا
أها
ا
أن�ش
ا
الذي
يحييها
قل
رميم
وهي
ّ
وهو بكل خلق عليم ) .
اختالف االأمة من
وهنا ت�شاءلت :متى يتحول
ُ
رحمة؟(�ص)
الر�شول
يقول
نقمة اىل – كما
ُ
ُ
َ

من االأخطاء ال�شائعة عند اإبرام عقود الزواج
اأمام حماكم االأحوال ال�شخ�شية اإقرار الزوجة
باأنها قب�شت املهر املعجل ( احلا�شر )  ،و
تاأ�شري ( مقبو�ص ) يف عقد الزواج ،وهذا خطاأ
�شائع ،اإذ ان الزوجة قبل ابرام العقد بالعادة
ال تت�شلم اأي �شيء او تت�شلم احياناً ( بع�ص
املخ�شالت الذهبية ) التي تعد جزءا من معجل
مهرها ولي�ص كله ،ويجب على الزوجة عدم
االإقرار بالقب�ص حتت وطاأة اخلجل ،فاأنت
اأمام �شند ر�شمي ُيثبت فيه حالة ت�شلم الزوجة
جلميع مهرها املعجل وهي مل تت�شلمه بالعادة.
من جهة اخرى اإن الزوج ال يعلم عند اإبرام عقد
زواجه ان املهر املعجل ( احلا�شر ) �شين�شرف
لالأثاث الزوجية التي قد ت�شمل (غرفة االأخ�شاب

 +املخ�شالت الذهبية  +املفرو�شات  +املالب�ص
 +اجهزة التربيد والتدفئة) ،وجميع مفردات
غرفة او دار الزوجية وقت الزفاف ،والتي
تكون بالعادة اأغلى من قيمة املهر املعجل
امل�شماة ،لذا من م�شلحة الزوج فهم باأن املهر
املعجل لي�ص مبلغ املال املثبت يف عقد الزواج
بل قيمة ما �شين�شرف اليه ،فاإن كانت جميع
هذه املواد اأقل من قيمة املهر امل�شمى حينها
�شتكون الزوجة هي اخلا�شرة بطبيعة احلال.
ويجوز تاليف عدم الت�شاوي بني قيمة املهر
املثبتة يف عقد الزواج وبني قيمة ما ين�شرف
اليه املهر ،باالإ�شرتاط باأن الزوجة ت�شتحق
فقط (القيمة امل�شماة) املن�شو�ص عليها يف
العقد دون غريها ،و�شيكون واجباً تنفيذ هذا
ال�شرط عم ًال باأحكام املادة  6فــــ  3من قانون
االأحوال ال�شخ�شية  188لعام .1959

ما معنى القيمومة ؟ وما موقف امل�شرع العراقي منها؟
القيمومة تعني اإنابة قانونية ،وهي ان ينيب ال�شخ�ص نف�شه مقام غريه
ليتوىل ادارة �شوؤونه ،وي�شمى هذا ال�شخ�ص بـ(القيم) ،وهو غالبا ما
يكون من اقارب ال�شخ�ص الذي ينوب عنه ،وحتدث هذه احلالة عندما
يكون ال�شخ�ص الذي يتم تن�شيب قيم عليه عاجزا عن ادارة �شوؤونه،
واأ�شباب العجز كثرية ،منها:
اوال /خارج عن اإرادته (كالفقدان والغيبوبة واملر�ص املتمثل
باجلنون) ،فهذه امور جتعل من ال�شخ�ص غري قادر على ادارة �شوؤونه،
ما ي�شتوجب تن�شيب قيم عليه.
ثانيا /حتدث هذه احلالة باإرادة ال�شخ�ص ،وهي (ال�شجن) الذي يحكم
على ال�شخ�ص بال�شجن ملدة ال تقل عن خم�ص �شنوات ،فهنا تكون باإرادة
ال�شخ�ص ،ويف احلالتني اعاله ي�شتوجب تن�شيب قيم ،ولكن ال�شوؤال
الذي يثار هنا هو :ما الفرق بني احلالتني اعاله؟
واجلواب على هذا ال�شوؤال هو ان تن�شيب القيم يف احلالة االوىل
يكون وجوبيا ،حيث ن�شت املادة الثامنة والثمانون من قانون رعاية
القا�شرين العراقي النافذ باأنه على املحكمة ان تقوم بتن�شيب قيم
على املفقود ،وبالتايل يكون تن�شيب القيم عليه ،وعلى من يف حكمه
كاملجنون .
اأما يف احلالة الثانية والتي تخ�ص ال�شجني ،فاإن تن�شيب القيم الإدارة
�شوؤون ال�شجني اأمر جوازي ،ولي�ص وجوبيا ،وهذا ما اكدته املادة
ال�شابعة والت�شعون من قانون العقوبات العراقي باأنه يجوز لالدعاء
العام ان يقدم مطالعة اىل حمكمة االحوال ال�شخ�شية يطلب فيها تن�شيب
قيم على ال�شجني ،ولكن يجب ان يقدم طلبا اىل االدعاء العام من قبل ذوي
ال�شجني او لكل �شخ�ص له م�شلحة يف ذلك ،يطلب فيه تن�شيب قيم على
ال�شجني لكي يت�شنى لع�شو االدعاء العام تقدمي مطالعته ،ويخ�شع القيم
يف هذه احلالة اىل ا�شراف حماكم االحوال ال�شخ�شية ،بخالف احلالة
االوىل التي يكون فيها القيم خا�شعا الإ�شراف دوائر رعاية القا�شرين،
والذي اود اال�شارة اليه باأن ال�شجني لي�ص قا�شرا ،واإمنا عاجز عن
اإدارة اموره ،وعليه ال يخ�شع الإ�شراف دوائر رعاية القا�شرين ،واإمنا
الإ�شراف حماكم االحوال ال�شخ�شية كما متت االإ�شارة �شابقا.

قواعد حجز الرواتب والمخصصات
المحامية زينب الطائي
تن�ص املاده  82من قانون التنفيذ على انه (اوال
–يجوز حجز الرواتب وخم�ش�شات املوظف
والع�شكري ورجل ال�شرطة والعامل وذوي الرواتب
التقاعدية ولكل من يتقا�شى راتبا او اأجورا من
الدولة بن�شبة ال تزيد على خم�ص ما يتقا�شاه من
راتب وخم�ش�شات وب�شمنها خم�ش�شات غالء
املعي�شة ..ثانيا /اإذا كان الدين ال يعود للدولة او
القطاع اال�شرتاكي فال يجوز احلجز وفق الفقرة
(اوال) من هذه املادة اإال اذا كان الدين ثابتا بحكم
ق�شائي بات وال يعتد مبوافقة املدين على خالف
ذلك ..ثالثا /مع مراعاة حكم الفقرتني اعاله يجوز
احلجز بالنفقة املحكوم بها غري املرتاكمة مهما
بلغت وتعد دينا ممتازا) ..وتن�ص املاده  83من
قانون التنفيذ على (انه ال مينع حجز الرواتب
واملخ�ش�شات من حجز اموال املدين االخرى)،
فالن�شان اعاله يت�شمنان املبادئ التالية التي يجب
على مديريات التنفيذ مراعاتها عند حجز الرواتب

واملخ�ش�شات :
 -1جواز حجز الرواتب وخم�ش�شات املوظف
الع�شكري ورجل ال�شرطة والعامل وذوي الرواتب
التقاعدية بن�شبة ال تزيد على خم�ص ،واحلكمة
من عدم اجازة احلجز على ما يزيد على الن�شبة
املذكورة هي �شرورة ترك حد ادنى من الراتب
واملخ�ش�شات يكفي ملعي�شة املدين مع افراد عائلته
من جهة واحليلولة دون ا�شرار املدين بامل�شلحة
العامة ا�شاءة ا�شتعمال وظيفته من جهة اخرى،
الن موظف الذي يعلم ان اجلزء االكرب من راتبه
وخم�ش�شاته ال يقب�ص منها �شوى جزء ي�شري ال
ي�شد حاجاته عي�شه ي�شبح اقل تقدير غري مهتم
بوظيفته ،وقد يدفعه ال�شيق املايل الذي يقع فيه
نتيجة حجز الق�شم االكرب من رواتبه وخم�ش�شاته
اىل االختال�ص واالرت�شاء.
ولكن هل للمدين االتفاق مع دائنه على حجز اكرث
من الن�شب املقررة قانونا؟ ..يرى بع�ص اجلواز
بذلك الن التحديد املذكور مقر مل�شلحة املدين،
فاإذا قبل هو بحجز اكرث من الن�شبة القانونية من

راتبه فال �شيء مينعه من ذلك وال ي�شحح القول
باأن اخلدمة العامة �شتحتل الن املوظف حتت رقابة
احلكومة التي باإمكان اتخاذ التدابري الالزمه ملنعه
من اأي عمل يخل بوظيفته ،والراأي الراجح يذهب اىل
عدم جواز ذلك باعتبار ان القانون امنا حدد املقدار
املمكن حجزه من الراتب واملخ�ش�شات ل�شيانة
امل�شلحة العامة ،وان موافقة املوظف املدين على
حجز اكرث مما حدده القانون غري �شحيح ملخالفة
ذلك النظام العام ،ومع ذلك للموظف املدين ان
يدفع لدائنه ما ي�شاء من راتبه بعد قب�شه اياه لعدم
وجود ما مينعه من ذلك قانونا ،واجلدير بالذكر هو
ان جواز حجز خم�ص الراتب واملخ�ش�شات اليعني
وجوب ح�شم اخلم�ص حتما اذا باإمكان املنفذ بنا ًء
على طلب املدين حجز اقل من ذلك اذا اقتنع ان
الباقي من اخلم�ص ال يكفي الإعا�شة املدين.
-2ان املبداأ اعاله ،وان كان ال يق�شي بعدم جواز
احلجز الراتب واملخ�ش�شات مبا يزيد على
اخلم�ص ،اإال انه اذا كان الدين املنفذ نفقة جارية
غري مرتاكمة فاإنه يجوز احلجز من اجلها مها

ظاهرة إطالق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة
المحامي مروان محمد الكناني
اإ�شارة اىل قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم
 570ل�شنة 1982
يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �شنة واحدة وال
تزيد على ثالث �شنوات كل من اطلق عيارات
نارية يف املنا�شبات العامة او اخلا�شة داخل
املدن والقرى والق�شبات دون ان يكون جماز ًا
بذلك من قبل ال�شلطة املخت�شة .
ان ظاهرة اطالق العيارات النارية يف املنا�شبات
العامة واخلا�شة ويوؤدي اإىل اإزهاق اأرواح النا�ص
ويوؤدي اأي�شا اإىل ال�شرر املادي واجل�شماين
ي�شتوجب التعوي�ص يف ن�ص املواد 207\202
قانون املدين.
واجتاه حمكمة التمييز االحتادية التي اعتربت
جرمية القتل العمد يف حالة اطالق العيارات
النارية يف املنا�شبات العامة واخلا�شة التي
توؤدي اىل اإزهاق ارواح النا�ص ،واعترب جرمية
ال�شروع يف القتل يف حالة اإ�شابة املجني عليه وقد
ا�شتند اىل اأحكام قانون العقوبات رقم 111ل�شنة
. 34\1969
– اإذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاأقدم

عليه قابال املخاطرة بحدوثها.
تطبيقات ق�شائية
اإطالق العيارات النارية يف املنا�شبات العامة
واخلا�شة التي توؤدي اىل اإزهاق ارواح النا�ص،
واعتبار جرمية قتل او �شروع يف القتل .
جهة اال�شدار  :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
توقع املتهم لنتائج فعله وقبوله املخاطرة
بذلك يجعله م�شوؤو ًال عن جرمية القتل املقرتنة
بال�شروع.

ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهياأة املو�شعة
اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان
القرار ال�شادر بالدعوى /2145ج 2015/4
يف  2016/5/24من حمكمة جنايات الر�شافة
باال�شرار على قرارها ال�شادر بذات الدعوى
بتاريخ  2015/9/3والقا�شي باإدانة املتهم (ع.
�ص .ح) وفق اأحكام املادة /1/406ز قانون
العقوبات عن جرمية قتل املجنى عليه (ع.ع.
ن) وا�شابة الطفل (ح .ن� .ص) واحلكم عليه

بال�شجن ملدة � 15شنة �شحيح وموافق الأحكام
القانون ملا ا�شتند اليه من ا�شباب ذلك الن الثابت
من وقائع الدعوى وادلتها حتقيقاً وحماكمة انه
وبتاريخ احلادث امل�شادف  2012/11/2كان
املتهم وجمموعته قادمني من منطقة اآمريل بعد
ا�شرتاكهم يف عملية حتريرها ،وانه كان يحمل
�شالح غدارة وعند الو�شول اىل حمل احلادث
قام مع جمموعته باإطالق النار ع�شوائياً يف الهواء
ابتهاجاً باملنا�شبة ،حيث ا�شفر ذلك عن مقتل
املجنى عليه وا�شابة الطفل ،هذه الوقائع وردت
باأقوال املدعني باحلق ال�شخ�شي وامل�شاب،
واعرتاف املتهم بتلك التفا�شيل وهي ادلة قانونية
كافية الإدانته وفق مادة التهمة ذلك الن املتهم
قام باإطالق النار و�شط جمع من املواطنني قاب ًال
املخاطرة باإمكانه قتل او ا�شابة احدهم ،وان توقع
املتهم لنتائج فعله وقبوله املخاطرة بذلك يجعله
م�شوؤو ًال عن جرمية القتل املقرتنة بال�شروع ،وهو
ما تو�شلت اليه املحكمة بقرار امل�شار اليه ،عليه
قرر ت�شديق كل القرارات ال�شادرة بالدعوى ورد
الطعن التمييزي و�شدر القرار باالكرثية ا�شتناد ًا
الأحكام املادة ( /259اأ ) 1/من قانون اأ�شول
املحاكمات اجلزائية رقم  23ل�شنة  1971املعدل
يف �/1شعبان1438/هـ املوافـق  2017/4/27م .

اجتاة حمكمة ا�شتئناف االنبار ب�شفتها التمييزية
قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم  570ل�شنة
1982
تاريخ القرار 2019\7\23
مبداأ
ان اعرتاف املتهم باإطالق النار و�شبط امل�شد�ص
ينطبق اأحكام القرار  570ل�شنة .1982
لدى التدقيق واملداولة لوحظ اأن الطعن مقدم
�شمن مدته القانونية قرر قبوله �شكال ولدى
عطف النظر على القرار املميز وجد انه �شحيح
وموافق للقانون ،حيث اأن املتهم اعرتف يف دور
التحقيق واملحاكمة بقيامه باإطالق العيارات
النارية من �شالح م�شد�ص الذي كان يحمله ،وقد
تعزز هذا االعرتاف ب�شهادة ال�شاهدين ،كما
تعزز ملح�شر �شبط ال�شالح وتقرير ق�شم حتقيق
االأدلة اجلنائية املت�شمن باأن االطالق االخري
حديث ،وبذلك تكون االأدلة كافية مقنعة الإدانة
املتهم وفق قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم
 570ل�شنة  ، 1982لذا قرر نق�ص القرار املميز
واإعادة الدعوى اىل حمكمتها الإجراء املحاكمة
وفق املنوال املتقدم ،و�شدر القرار باالتفاق
ا�شتنادا الأحكام املادة  259قانون اأ�شول
املحاكمات اجلزائية.

بلغت ،وان جتاوزت الن�شبة املذكورة ،وال�شبب
يف احلكم االخري هو ان الغاية من فر�ص النفقة هي
�شرورتها الإعا�شة املحكوم له ،وان تقييد احلجز من
اجلها بالن�شبة املذكورة يتنافى مع الغر�ص الذي
من اجله فر�شت النفقة.
 -3ان اجازة احلجز على الراتب واملخ�ش�شات يف
حدود القانون جتري لقاء جميع الديون ،اأي �شواء
كانت ديونا تعود للدولة او القطاع اال�شرتاكي ،اأي
تعود لغريهما ،مع مالحظة انه يجب يف حالة عائدية
الدين املنفذ لغري الدولة والقطاع اال�شرتاكي ان
يكون الدين ثابتا بحكم ق�شائي بات.
 -4ان حجز الرواتب واملخ�ش�شات ال مينع
حجز اموال املدين االخرى الن حجز الرواتب
واملخ�ش�شات ال ي�شقط حق الدائن يف طلب
احلجز على اموال املدين االخرى الن لي�ص
هناك ما يربر اإلزام الدائن بانتظار اإيفاء دينه
من الراتب واملخ�ش�شات رغم وجود اموال
اخرى للمدين يجوز حجزها قانونا.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

المعاهدات النووية

قانون دولي

حنان محمد عبد الرحيم

تُعد الأ�سلحة النووية اأخطر اأنواع الأ�سلحة املوجودة على ظهر
الأر�ض ،نظر ًا للقوة التدمريية التي حتدثها ،وحجم املعاناة الإن�سانية
الهائلة التي تنجم عنها ..وهي تعد اأحدث اأنواع اأ�سلحة الدمار ال�سامل
مقارنة بالأ�سلحة البيولوجية والكيميائية ،وهي الأ�سد فتكا من بينها
بالكائنات احلية وبالبيئة ككل .كما اأن اآثارها تتعدى الفرتة الزمنية
التي يتم ا�ستخدامها فيها لتتجاوزها بع�سرات ال�سنني غري ابهة باحلدود
اجلغرافية اأو ال�سيا�سية.
وقد يعود ا�ستخدامها ،حتّى اإن كان على نطاق حمدود ،بعواقب
اإن�سانية وخيمة وطويلة املدى ل توؤثر فقط على الإن�سان ،واإمنا توؤثر
اأي�سا على بيئته الـتي يعي�ض فيها واأي�سا على املناخ ،وعلى ُ�سبل اإنتاج
املواد الغذائية وعلى التنمية الإجتماعية والقت�سادية.
ومن هذا املنطلق كان لبد اأن تُبذل املزيد من اجلهود للحد من املخاطر
الو�سيكة للنفجارات النووية اأو لل�ستخدام املق�سود للأ�سلحة النووية
وموا�سلة العمل على ذلك اإىل حني التخ ّل�ض من اآخر �سلح نووي على
وجه املعمورة ..واأن تلتزم الدول احلائزة لأ�سلحة نووية ف�سل عن
حلفائها اإىل اتّخاذ املزيد من الإجراءات امللمو�سة للح ّد من دور واأهمية
الأ�سلحة النووية واإبداء املزيد من ال�سفافية ب�ساأن الإجراءات املتخذة
لتفادي تلك النفجارات ،واأن تتعهد بت�سريع التق ّدم يف اإجراءات نزع
ال�سلح النووي وببذل املزيد من اجلهود للح ّد من كل اأنواع الأ�سلحة
النووية واإزالتها اإزالة تامة يف نهاية املطاف.
وقد مت توقيع عدد من املعاهدات املتعددة الأطراف بغر�ض منع
انت�سار وجتربة الأ�سلحة النووية ،مع تعزيز التقدم �سوب نزع ال�سلح
النووي ..ومن هذه املعاهدات :معاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة النووية،
ومعاهدة حظر جتارب الأ�سلحة النووية يف اجلو ويف الف�ساء اخلارجي
وحتت �سطح املاء ،املعروفة مبعاهدة احلظر اجلزئي للتجارب
النووية ،وكذلك معاهدة احلظر ال�سامل للتجارب النووية ،التي وقعت
يف عام  ،1996واإن تكن ل تزال رهن النفاذ.
وقد عجزت املوؤمترات العاملية واملعاهدات الدولية حتى الآن عن
حتقيق التوازن املطلوب بني الطموح الإن�ساين علميا وتقنيا واقت�ساديا
من جهة ،وبني املحافظة على نظافة البيئة و�سلمتها وحتقيق التنمية
امل�ستدامة (املتوا�سلة) من جهة اأخرى ..فعلى الرغم من كرثة
التفاقيات الدولية املربمة واملوؤمترات الدولية املعقودة ب�ساأن حماية
البيئة من التلوث ،اإل اأن هناك �سعفا يف التنظيم الدويل حلماية البيئة
من التلوث نتيجة لغياب الفعالية اللزمة لن�سو�ض واإعلنات هذه
التفاقيات واملوؤمترات يف و�سع املعاجلات اجلدية واحلقيقية للم�ساكل
البيئية على اأر�ض الواقع ..بالإ�سافة اإىل عدم وجود منظمة عاملية
متخ�س�سة حلماية البيئة من التلوث ،وكذلك عدم وجود حمكمة بيئية
دولية خا�سة بت�سوية النزاعات البيئية الدولية واإخفاق حمكمة العدل
الفعالة لهذه النزاعات.
الدولية التابعة ملنظمة الأمم املتحدة يف الت�سوية ّ
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الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
زهير كاظم عبود
يف العلقات الدولية يتم التعامل وفقاً للقانون
الدويل ،وميكن اأن تنقطع العلقة الدبلوما�سية
بني دولة واأخرى اأو يتاأزم الو�سع بني الدول ،
كما ميكن لدولة من الدول اأن تقرر حظر تعاملها
التجاري مع دولة اأخرى مع وجود اأ�سباب لذلك
الت�سرف .اأما اأن تقرر دولة من الدول حظرا
على التعامل القت�سادي واإطلق قرارات
من �ساأنها ال�سرار بتلك الدولة مع �سريان
هذا املنع على دول اأخرى تلزمها بتنفيذ هذا
القرار ،وفقاً لقانون القوة والتع�سف با�ستعمال
القانون ودون الرجوع اىل القانون الدويل اأو اىل
املنظمة الدولية ،فاإن هذا الت�سرف يعد انتهاكا
�سارخا ملبادئ الأمم املتحدة والقانون الدويل،
وت�سرفاً ل ي�سنده القانون.
خلل الفرتة املا�سية جلاأت اإيران اىل حمكمة
العدل الدولية لتقدمي �سكوى حول احل�سار
الذي تفر�سه الوليات املتحدة الأمريكية عليها
بعد ان�سحاب الأخرية من التفاق النووي
الذي مت بينهما يف العام  2015بزعم خرق
اإيران للتفاق ،وقد ا�ستندت اإيران يف �سكواها
بوجود معاهدة �سداقة كان البلدان قد عقداها
يف العام  ،1955واأن مثل هذه املعاهدة متنع
فر�ض مثل هذه الإجراءات التع�سفية  ،واأن
هذا احل�سار وال�سغط القت�سادي املفرو�ض
من قبل حكومة الوليات املتحدة الأمريكية
على اإيران يدفع حكومات و�سركات دولية اىل
عدم التعامل مع اإيران ،وزيادة هذه العقوبات
تدريجياً يف حماولة خلنق احلياة القت�سادية

يف اإيران ،وطلبت اإلزام الوليات املتحدة
الأمريكية لرفع احل�سار واإلغاء القرارات
املفرو�سة عليها.
وللمزيد من الإي�ساح حول دور حمكمة العدل
الدولية للنظر يف هذه الق�سية و�سلحياتها،
والفرق بينها وبني املحكمة اجلنائية الدولية ،
فاإن حمكمة العدل الدولية منظمة تابعة للأمم
املتحدة وخمت�سة بت�سوية النزاعات الدولية،
وقد تاأ�س�ست بتاريخ  26حزيران ،1945
وطريقة اختيار الق�ساة تتم بطريق النتخاب
كل � 3سنوات لنتخاب ثلث عدد الق�ساة البالغ
عددهم  15قا�سياً يقومون باإ�سدار الأحكام
ب�سفتهم الق�سائية دون اعتبار للدول التي
يحملون جن�سيتها اأو التي ر�سحتهم  ،ومدة
عمل الق�ساة ت�سع �سنوات ،حيث يتم تغيري
ثلثهم كل � 3سنوات ،ويف حالة الوفاة فاأن دولة
القا�سي املتويف تر�سح بدي ًل عنه ليحل حمله يف
املحكمة الدولية ،وميكن لأي ع�سو يف املنظمة
الدولية اللجوء اإليها يف حال وجود تنازع او
خلف قانوين ،وت�سكل هذه املحكمة الذراع
الق�سائي ملنظمة الأمم املتحدة مبوجب اإحكام
املادة ( )93من امليثاق الدويل ،كما اإنها تقدم
امل�سورة القانونية للهيئات الدولية التابعة
للأمم املتحدة .
وعلى هذا الأ�سا�ض فاإن جميع الدول الأع�ساء
يف منظمة الأمم املتحدة ميكنهم اللجوء اىل
املحكمة للتقا�سي وتقدمي �سكوى اأو عر�ض
خلف قانوين للبت فيه ،وهذه املحكمة تبت
يف الق�سايا واخللفات القانونية ( املدنية )
التي ت�سرتك بها عدة دول ،وتتمتع ب�سلحيات
اإ�سدار الأحكام واحل�سم يف حال موافقة

الطراف على النظر يف الق�سية املعرو�سة
اأمامها ،لتكون بذلك اأحكامها ملزمة لتلك
الأطراف ،اإل اإنها لمتلك �سلطة فر�ض تطبيق
تلك الأحكام والقرارات ،ولهذا مت جتاهل
اأحكامها يف مرات عديدة ،واأن مقر هذه املحكمة
الدولية يف لهاي .
وتعتمد املحكمة يف �سرعيتها القانونية،
بالإ�سافة اىل نظامها الأ�سا�ض واملعاهدة
املوقعة بني اأطرافها الدولية ،فاأنها ت�ستند
على املبادئ العامة للقانون الدويل ،اإ�سافة اىل
القوانني الوطنية للدول املوقعة عليها ،وعلى
ال�سوابق الق�سائية يف القرارات التي �سبق اأن
اأ�سدرتها املحكمة املذكورة.
واجلدير بالذكر اإن اأعما ًل حت�سريية
ومفاو�سات متكررة ورفيعة امل�ستوى جرت
للتو�سل اىل اإعداد النظام الأ�سا�ض للمحكمة
الدولية ،ا�ستمرت ل�سنوات طويلة ،وبذلت فيها
جهود عالية امل�ستوى يف اخلربة وامل�ستوى
القانونيني ،وعار�ست الوليات املتحدة
العديد من اقرتاحات املندوبني والوفود حتى
تكلل اجلهد الإن�ساين يف مرحلته الأخرية باإقرار
م�سروع النظام الأ�سا�ض الذي ت�سمن تعريف
اجلرائم واخت�سا�ض املحكمة واآليات البدء
والتكامل ودور الدعاء العام وجمل�ض الأمن
واآلية التطبيق املحتمل للن�سو�ض والأحكام
املو�سوعية للمحكمة.
ومن اجلدير بالذكر اإنه وفقاً لن�ض املادة (
 ) 11من النظام الأ�سا�سي للمحكمة متار�ض
املحكمة عملها و�سلحياتها الق�سائية وفقاً
للخت�سا�ض الزمني ابتدا ًء من حلظة النفاذ،
اأي اأن املحكمة متار�ض اخت�سا�سها يف النظر

بالأعمال والنتهاكات واجلرائم املرتكبة بعد
نفاذ نظامها الأ�سا�ض (يف اليوم الأول من ال�سهر
التايل ومبرور  60يوماً على اإيداع الوثيقة التي
مت الت�سديق عليها لدى الأمني العام للأمم
املتحدة) ،يعني هذا اأن النفاذ يف اليوم الأول
من ال�سهر ال�سابع ( متوز ) من العام ، 2002
ومن اجلدير بالذكر اأي�سا اأن العراق مل يوقع
على التفاقية حتى اليوم ،وبلغ عدد الأع�ساء
املوقعني على اتفاقية روما اخلا�سة باملحكمة
اجلنائية الدولية حتى اليوم  104اأع�ساء
ميثلون دولهم .
اإن القاعدة الأ�سا�سية التي ت�ستند عليها
املحكمة اجلنائية الدولية من اأنها لي�ست جهاز ًا
من اأجهزة الأمم املتحدة ،وتتمتع بال�ستقللية

املفرت�سة اإل اأنها مطبق اأمني للقرارات
الدولية ،يف حني اأن حمكمة العدل الدولية تعد
من بني الأجهزة التابعة للأمم املتحدة ،وهذه
القاعدة ت�سكل فرقاً وا�سحاً وكبري ًا يف التابعية
والخت�سا�سات باأن اخت�سا�ض حمكمة
العدل الدولية ينح�سر يف حل اخللفات بني
الدول الأع�ساء ،يف حني تكون �سلطة املحكمة
اجلنائية الدولية على مرتكبي اجلرائم �سد
الإن�سانية وجرائم احلروب وجرائم الإبادة
اجلماعية ،كما اأن حمكمة العدل الدولية حتاكم
احلكومات بينما تخت�ض املحكمة اجلنائية
الدولية مبحاكمة الأفراد ممن اتهموا بارتكاب
اجلرائم الواقعة �سمن اخت�سا�ساتها،
ومقر املحكمة اأي�ساً يف هولندا.

الديمقراطية في القانون الدولي
على الرغم من اأن ميثاق الأمم املتحدة ل يت�سمن اأي ذكر
لكلمة ”الدميقراطية“ ،فاإن العبارة الفتتاحية يف امليثاق
”نحن ال�سعوب“ تعك�ض ذلك املبداأ الأ�سا�سي املتعلق
بالدميقراطية ،الذي يقول اإن اإرادة ال�سعب متثل م�سدر
�سرعية الدول ذات ال�سيادة ،و�سرعية الأمم املتحدة يف
بناء على ذلك.
جمموعها
ً
والإعلن العاملي حلقوق الإن�سان ،الذي اعتمدته اجلمعية
العامة يف عام  ،1948ي�سور بو�سوح مفهوم الدميقراطية،
حيث يقول ”اإن اإرادة ال�سعب اأ�سا�ض ل�سلطة احلكومة“

 ..ويبني الإعلن تلك احلقوق التي تعد �سرورية من اأجل
ال�سطلع مب�ساركة �سيا�سية فعالة .ومنذ اعتماد هذا
الإعلن ،يلحظ اأنه كان مبثابة اإلهام لوا�سعي الد�ساتري
يف كل اأنحاء العامل ،كما اأنه اأ�سهم اإ�سهاما كبريا يف تقبل
تقبل �سامل للدميقراطية بو�سفها قيمة عاملية.
والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
( )1966ير�سي القاعدة الأ�سا�سية ملبادئ الدميقراطية يف
اإطار القانون الدويل ،وهو يت�سمن ب�سفة خا�سة :حرية
التعبري (املادة )19؛ احلق يف التجمع ال�سلمي (املادة

التقارير الحقوقية ودورها في التوثيق القانوني
عاصم الزعبي
التوثيقي للنتهاكات التي حت�سل يف اأي
يع ّد العمل
ّ
مكان ،من اأه ّم الأعمال التي تُبنى
دولة ،اأو يف ا ّأي ٍ
عليها العدالة النتقالية بعد انتهاء احلرب اأو ا ّأي
نزاع كان.
ٍ
لذلك ل ب ّد من اأن يت ّم هذا العمل وفق الأ�س�ض
القانونية املعتمدة يف القوانني واملواثيق الدولية
من الناحيتني ال�سكلية واملو�سوعية ،اللتني اإما اأن
تُقبل وفقهما هذه املعلومات اأو الدعاوى اأو تُر َف�ض
اإن مل تكن �سحيحة.
وتع ّد كتابة التقارير امليدانية ،التي يقوم النا�سطون
احلقوقيون وال�سحفيون بالعمل عليها ،اأحد اأه ّم
التوثيقي .ولذلك ل ب ّد من معرفتها،
اأركان العمل
ّ
اإذ يع ّد تقدميها بك ّل اأ�سكالها عن�سر ًا �سرورياً لعمل
حقوق الإن�سان.
اأنواع التقارير املتعلقة بالتوثيق
أنواع من التقارير التي ت�سدرها
هناك ع ّدة ا ٍ
املو ّؤ�س�سات احلقوقية :داخلي ٌة ت�ستخدم للأبحاث
اأو الدرا�سات اأو املداخلت ،وخارجي ٌة تعتمد على
التقارير الداخلية يف ا�ستنتاج املعلومات.
اأو ًل :التقارير الداخلية
هي التقارير التي يكتبها الرا�سد اأو املوثق
ل�ستخدامها داخلياً يف اإطار املو ّؤ�س�سة ،وهي ع ّدة
اأنواع:
 /1تقارير اإدارية :توثق العمل املنجز ،ويجب اأن
تعك�ض جميع اأبعاده ،وتكون دوري ًة ان�سجاماً مع
متطلبات املو ّؤ�س�سة ،فيمكن اأن تكون اأ�سبوعي ًة اأو
�سهرية.
حدث حمدد :وفيها موج ٌز عن
 /2تقارير حول
ٍ
احلدث ووجهة نظر الباحث امليدا ّين ،لتقدمي �سورةٍ
متكاملةٍ ومت�سل�سلةٍ عن احلدث بعد مقابلة ال�سحايا
وال�سهود ..و ُيكتب هذا التقرير يف ع ّدة حالت:
معني يلفه
اأ :عر�ض نتائج التحقيق يف انتهاكٍ
ٍّ
الغمو�ض.
تناق�سات يف اأقوال
فجوات اأو
ب :تربير وجود
ٍ
ٍ
ال�سهود اأو ال�سحايا.
معلومات اأو التوقيع على
ج :رف�ض ال�سحايا اإعطاء
ٍ
اأقوالهم.
د� :سهادة الرا�سد ال�سخ�سية ك�ساهد.
ثانياً :التقارير اخلارجية
وهي التقارير التي يكتبها الباحثون اأو املحامون
املخت�سون يف املو ّؤ�س�سات .وتعتمد اأ�سا�ساً على
ّ
املعلومات الواردة يف التقارير الداخلية ..ومن املهم
م�سطلحات
اأن حتوي كل التفا�سيل ،واأن ت�ستخدم
ٍ
موح ً
موح ً
دة يف ا�ستعرا�ض
دة وتلتزم منهجي ًة
ّ
ّ
وحتليل الأحداث والتعاطي مع الق�سايا .ومن
ال�سروري اأن ت�سمل هذه التقارير حتليل الأحداث
وربطها بالقوانني واملواثيق الدولية� ،سواء اأكانت
متعلق ًة بحقوق الإن�سان اأم بالقانون الدو ّيل الإن�سا ّين.

املبادئ الأ�سا�سية يف كتابة التقارير امليدانية
 /1التاأكد من دقة املعلومات الواردة يف التقرير
الذي بنا ًء عليه �ستتدخل املو ّؤ�س�سة لدى اجلهات
املخت�سة.
 /2توخي الدقة و�سرد كافة التفا�سيل ،لأن التقرير
الداخلي،
اخلارجي �سريتكز على ما جاء يف التقرير
ّ
ّ
مهم من اأجل توافر امل�سداقية كي تبا�سر
وذلك ٌّ
اجلهات املخت�سة عملها.
 /3ال�سرعة وعدم الإبطاء :يجب اأن تكتب التقارير
عن الأو�ساع اأو الأحداث ب�سرعةٍ لتواكب احلدث.
حمتوى التقارير امليدانية
يرتبط حمتوى التقرير بطبيعة املو�سوع الذي تراد
كتابة التقرير من اأجله ..ول ب ّد اأن تتوافر بع�ض
الأمور يف ا ّأي تقري ٍر ،ومنها:
 /1مقدم ٌة ب�سيطة :يت ّم خللها اإعطاء فكرةٍ عن
املو�سوع �سواء اأكان حول انتهاكٍ ما اأو اأو�ساع
حقوق الإن�سان.
 /2عر�ض و�سع حقوق الإن�سان والأمناط :يجب
الداخلي لأو�ساع وظروف حقوق
اأن يتط ّرق التقرير
ّ
الإن�سان يف املنطقة امل�ستهدفة ،ومن خلل ذلك متكن
معرفة اإذا كان هناك منطٌ جدي ٌد للنتهاكات قد ظهر
اأو اآخر قد توقف اأو ل يزال م�ستم ّر ًا.
 /3عر�ض الأمناط الأ�سا�سية �سواء اأكانت اإيجابي ًة
طبيعي،
اأم �سلبية :فالتط ّرق لأمناط النتهاكات اأم ٌر
ٌّ
للعمل على اإلزام الأطراف امل�سوؤولة باحرتام
ال�سروري اأي�ساً عر�ض
حقوق الإن�سان ،ولكن من
ّ
اأمناط املمار�سات التي تقوم بها اجلهات الر�سمية
من اأجل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان لتحديد
مدى ان�سجامها مع معايري هذه احلقوق ..فالرتكيز
إيجابي اأحياناً على اآليات حقوق الإن�سان التي
ب�سكلٍ ا
ٍّ
ي�سجع على ال�ستمرار يف تلك
متار�سها ال�سلطات قد ّ
املمار�سات.
 /4وجهة نظر الرا�سد اأو املوثق يف احلدث
وا�ستنتاجاته :وهذه ركيزةٌ اأ�سا�سي ٌة يف تقييم عملية

التحقق برمتها.
 /5حتديد م�سدر املعلومات :فل ب ّد من الإ�سارة اإىل
م�سدر املعلومات واإبداء الراأي اأحياناً يف مدى الثقة
انتهاكات
خا�س ًة اإذا كان مو�سوع التقرير حول
ٍ
بهّ ،
مل يت ّم التاأكد من �سحة وقوعها.
 /6اخلامتة :يقوم الباحث بو�سع تو�سياته حول
املو�سوع وكيفية التعامل معه.
مت العمل عليها.
 /7مرفقاتٌ لك ّل الوثائق التي ّ
الأمور التي جتب مراعاتها عند كتابة التقارير
 /1الو�سوح يف اللغة :وهو من الأمور املهمة لأن
التقرير �سيع ّد موثوقاً وقد تُبنى عليه مداخلتٌ
قانونية ،ولذلك يجب اأن تكون اللغة وا�سح ًة،
مع جتنّب ا�ستخدام العامية .كما يجب اأن تكون
موح ً
دة تنطلق من لغة حقوق
املفردات امل�ستخدمة ّ
الإن�سان والقانون الدو ّيل املتفق عليها.
 /2ا�ستخدام القتبا�ض عند ال�سرورة :اأحياناً
اقتبا�ض من اأقوال ال�سحية
يحتاج التقرير اإىل اإدراج
ٍ
اأو ال�ساهد ،مما يجعل التقرير اأكرث ق ّو ًة ويوؤكد
كم�سدر
حياديته من خلل نقل اأقوالٍ ولي�ض الظهور
ٍ
للأحكام.
مهم لإعطاء
 /3ذكر الإيجابيات :هذا اجلانب ٌّ
م�سداقيةٍ للباحث واملوؤ�س�سة ولتعزيز املطالب،
وعدم الظهور مبظهر الناقد لل�سلبيات فقط ،واإمنا
الت�سجيع على الإيجابيات املوجودة.
 /4تقدمي التقرير يف وقته :ح�سب ال�سرورة
واملو�سوع ،وهذه امل�ساألة مهم ٌة يف جمال حقوق
الإن�سان.
اإذ ًا ،ويف ظ ّل النتهاكات التي ترتكب يف بع�ض
الدول من قبل بع�ض الأطراف ،ومع كرثة من باتوا
يعملون يف جمال توثيق هذه النتهاكات �سواء اأكانوا
اخت�سا�سيني اأم مل يكونوا؛ ل ب ّد من التع ّرف -على
والتوثيقي
احلقوقي
الأقلّ -على اأ�سا�سيات العمل
ّ
ّ
كي ل ت�سيع جهودهم ،ومن اأجل خدمة الق�سايا
املخت�سة.
بال�سكل ال�سحيح يف املحافل الدولية
ّ

)21؛ احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين
(املادة )22؛ احلق يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون
العامة� ،سواء بطريقة مبا�سرة اأم من خلل ممثلني
يختارون اختيار ًا حر ًا ،ويف احل�سول على فر�سة
منا�سبة للقيام بذلك (املادة )25؛ احلق يف اأن يقوم
بالنتخاب ،وباأن يكون هدفاً للنتخاب يف انتخابات
نزيهة جترى دولياً بالقرتاع العام ،وعلى قدم امل�ساواة
بني الناخبني وبالت�سويت ال�سري ،مع ت�سمنها للتعبري
احلر عن اإرادة الناخبني (املادة .)25

والعهد ملزم لتلك الدول التي قامت بالت�سديق عليه ،ويف
متوز /يوليو  ،2012بلغ عدد الدول الأطراف يف العهد
 ،167مما يناهز  85يف املائة من اأع�ساء الأمم املتحدة.
وتن�ض اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد
املراأة ،على الدول الأع�ساء التي قامت بالت�سديق عليها
( 189يف متوز/يوليو  ،)2015تكفل املراأة ،على قدم
امل�ساواة مع الرجل ،احلق يف الت�سويت والرت�سيح يف
النتخابات ،وامل�ساركة يف احلياة العامة و�سنع القرار
(املادة  ،)7مبا يف ذلك على امل�ستوى الدويل (املادة .)8

الالجئون ومفوضية األمم المتحدة
ي�سهد العامل اأعلى م�ستويات الت�سريد على
الإطلق ..فمع حلول نهاية عام �ُ ،2018سرد 70.8
مليون �سخ�ض من اأوطانهم يف جميع اأنحاء العامل
ب�سبب ال�سراع وال�سطهاد ،ويوجد بني اأولئك
امل�سردين ما يقرب من  30مليون لجئ ،اأكرث من
ن�سفهم دون �سن الـ ..18ويوجد كذلك مليني ممن
هم بل جن�سية ،و ُيراد بهم من حرموا من احل�سول
على اجلن�سية واحلقوق الأ�سا�سية كالتعليم
والرعاية ال�سحية والعمل وحرية التنقل.
ومنذ اآلف ال�سننيُ ،منح الفارون من ال�سطهاد
وال�سراع حق اللجوء يف بلدان غريهم .وظهرت
وكالة الأمم املتحدة املعنية مب�ساعدة اللجئني
(تُعرف با�سم مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون
اللجئني) يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية
مل�ساعدة الأوروبيني الذين �سردهم ال�سراع.
ويف  14كانون الأول/دي�سمرب عام  ،1950اأ�س�ست
اجلمعية العامة للأمم املتحدة مفو�سية الأمم
املتحدة ل�سوؤون اللجئني ،ومنحت ولية مدتها
ثلث �سنوات ل�ستكمال مهمتها ،على اأن ُحتل
بعد ذلك .ويف العام التايل ،يف يوم  28متوز/
يوليو ،اُعتمدت اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�سة
بو�سع اللجئني ،التي تُعد الأ�سا�ض القانوين
مل�ساعدة اللجئني ،ف�سل عن وثيقة ي�سرت�سد
بها النظام الأ�سا�سي لعمل املفو�سية .وبدل من
اإنهاء املفو�سية بعد انتهاء ولية الثلث �سنوات
كما كان مقررا ،وا�سلت املفو�سية عملها منذ ذلك
احلني مل�ساعدة اللجئني.
ويف ال�ستينيات ،نتج عن اإنهاء ال�ستعمار يف
اأفريقيا اأول اأزمة من اأزمات اللجئني العديدة يف
تلك القارة التي حتتاج اإىل تدخل املفو�سية .وعلى

مدى العقدين التاليني ،قدمت املفو�سية امل�ساعدة
يف اأزمات النزوح يف اآ�سيا واأمريكا اللتينية.
وبحلول نهاية القرن برزت م�ساكل جلوء جديدة
يف اأفريقيا ،وحدثت موجات جديدة من اللجئني
يف اأوروبا ب�سبب �سل�سلة احلروب يف البلقان.
وي�سبح عمل املفو�سية اأكرث اأهمية من اأي وقت
م�سى يف ظل عامل ي�سهد ويتعر�ض فيه �سخ�ض اإىل
الت�سريد الق�سري كل ثانيتني.
املفو�سية يف امليدان
يوجد مقر مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون
اللجئني يف جنيف ،اإل اأن زهاء  % 89من
موظفيها يعملون يف امليدان ..واليوم ،يبلغ عدد
موظفيها اأكرث من  9700موظفا يعملون يف 126
بلدا لتقدمي احلماية وامل�ساعدة ملا يقرب من 59
مليون �سخ�ض من اللجئني والعائدين وامل�سردين
داخليا وعدميي اجلن�سية ..ويرتكز اجلزء الأكرب
من موظفي املفو�سية يف بلدان اآ�سيا واأفريقيا ،اإذ
اأن هاتني القارتني هما من�ساأ وم�سيفتا اأكرب عدد
من اللجئني والنازحني داخليا ..ويعمل املوظفون
يف مواقع نائية و�سعبة وغالبا خطرية .وتوجد
اأكرب عمليات املفو�سية يف بلدان مثل اأفغان�ستان
وكولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية
ومايل وباك�ستان و�سوريا والأردن ولبنان وتركيا
والعراق.
تقدمي الدعم ملخيمات اللجئني
توجد قوات حفظ ال�سلم التابعة للأمم املتحدة يف
كثري من الأحيان يف خميمات اللجئني حلمايتها..
وعندما يرتك اللجئني دون احل�سول على
ال�سروريات الأ�سا�سية مثل الغذاء مثل هذا املياه
وال�سرف ال�سحي والرعاية ال�سحية ،فاإن اأ�سرة

الأمم املتحدة تقوم بتوفري ذلك ..ويتم توفري جزء
كبري من هذا الدعم من خلل اآلية العمل الإن�ساين
للأمم املتحدة .وتن�سق اللجنة الدائمة امل�سرتكة
بني الوكالت ،من خلل "نهج املجموعة" العمل
بني الوكالت الإن�سانية الكربى� ،سواء داخل
وخارج منظومة الأمم املتحدة.
وتعد املفو�سية الوكالة الرائدة فيما يتعلق
بحماية اللجئني وامل�سردين داخليا .جنبا اإىل
جنب مع املنظمة الدولية للهجرة وهي الوكالة
الرائدة يف تن�سيق واإدارة املخيمات ..وت�سرتك
يف زمام املبادرة فيما يتعلق باملاأوى يف حالت
الطوارئ مع الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب
الأحمر والهلل الأحمر.
وحاز مكتب املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة
ل�سوؤون اللجئني مرتني على جائزة نوبل لل�سلم
يف عام  1954و .1981
وهناك كوارث اأخرى من �سنع الإن�سان مثل
احلرمان الجتماعي والقت�سادي ال�سديدين،
واللذان يت�سببا يف فرار النا�ض عرب احلدود
اأي�سا ..وبينما يفر البع�ض ب�سبب ال�سطهاد ،فاإن
الأغلبية من النا�ض تفر ب�سبب غياب اخليارات
الأخرى التي ت�سجعهم على البقاء ..ومبوجب
اتفاقية عام  ،1951ل ميكن لنق�ض الغذاء واملياه
والتعليم والرعاية ال�سحية وموارد الك�سب اأن
تكون كافية لقبول طلب اللجوء ..ومع ذلك ،قد
يكون بع�ض هوؤلء النا�ض بحاجة اىل بع�ض �سكل
من اأ�سكال احلماية.
وت�سكل جميع هذه الظروف وال�سراعات
والكوارث الطبيعية وتغري املناخ حتديات
هائلة اأمام املجتمع الإن�ساين الدويل.
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اختيار الدين المسيحي
القا�سي احمد جا�سب ال�ساعدي
ت�سكلت حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف الكرادة
بتاريخ  2012/4/30برئا�سة القا�سي ال�سيد
احمد جا�سب ال�ساعدي املاأذون بالق�ساء با�سم
ال�سعب ،واأ�سدرت قرارها الآتي:
املدعي /عدنان قحطان عدنان عبودي
املدعى عليه  /قحطان عدنان عبودي
ال�سخ�ص الثالث  /ال�سيد مدير عام دائرة
الأموال املدنية اإ�سافة لوظيفته
القرار
ادعى املدعي انه �سبق لوالده املدعى عليه ان
ا�سهر اإ�سالمه مبوجب حجة اإ�سهار الإ�سالم
ال�سادرة من هذه املحكمة بالعدد  192يف
 ،2002/9/17وانه كان بالتاريخ املذكور
قا�سرا ،وحيث اأنه بلغ �سن الر�سد الآن فاإنه
يرغب بالرجوع اإىل دين امل�سيحية ،وللمرافعة
الغيابية العلنية اجلارية بحق املدعى عليه
وال�سخ�ص الثالث ولإطالع املحكمة على حجة
اإ�سهار الإ�سالم امل�سار اإليها بدعوى املدعي
واملت�سمنة اإن املحكمة اأ�سدرتها بنا ًء على
رغبة املدعى عليه ،وهوية الأحوال املدنية
للمدعي ال�سادرة من دائرة اأحوال الكرادة
ال�سرقية �سجل 235م �ص ،39واملبني فيها انه
من مواليد  ،1994/1/11ول�ستماع املحكمة
لأقوال املدعي وحيث اأن الواقعة املعرو�سة
يف هذه الدعوى من الوقائع املختلف عليها من
الناحية الفقهية ف�سال عن الناحية القانونية،
عليه فاإن املحكمة اطلعت على النهج الذي
اختطته حمكمة التمييز املوقرة يف مثل هذه
الوقائع ،وتبني اأن هناك منهجني الأول
اأجاز ملن �سار م�سلما بالتبعية اأن يختار عند
تراخ منه الدين الذي
بلوغه �سن الر�سد بال
ٍ
يرت�سيه يف حال حتقق ال�سروط املوجبة لهذا
الختيار وهي البلوغ والعقل والختيار،
على اأن ل يرتاخى يف ا�ستعمال هذا احلق
بعد البلوغ مدة طويلة ،وقد ات�سح ذلك جليا
يف عدة قرارات متييزية منها القرار املرقم
/ 201هيئة عامة ثانية 1976/ال�سادر يف

 1976/12/25م والذي ن�ص ((ان ال�سبي
اإذا ا�سلم تبعا لإ�سالم اأبيه يحق له الردة اإىل
دينه ال�سابق اإذا حتققت �سروطها وهي البلوغ
والعقل والختيار)) ،والقرار املرقم /17طعن
مل�سلحة القانون87/ـ 88يف 1987/12/21
واملت�سمن (( وحيث اأن القا�سر ا�سلم تبعاً
لإ�سالم اأبيه يحل له العودة اإىل دينه ال�سابق))،
والقرار املرقم / 324مو�سعه اأوىل85 /ـ 86يف
1986/9/21م واملت�سمن ((ان حق اختيار
الدين امل�سيحي يف هذه احلالة يجب اأن يكون
عند البلوغ مبا�سرة)) ،وغريها من القرارات.
اأما النهج الثاين فق�سى بعدم اجلواز للقا�سر
الذي بلغ ال�سن الر�سد وكان قد ا�سلم تبعاً
لإ�سالم احد اأبويه اأن يرجع اأو يختار دينه عند
بلوغ �سن الر�سد بل عد ذلك ردة مينعها الإ�سالم،
وكان القرار الذي اأ�س�ص لهذا النهج وكان ما
حلقه من القرارات التمييزية ي�سدر يف �سوئه
على اأ�سا�سه القرار التمييزي ال�سادر بالعدد
/ 318هيئة عامة 1999/يف  2000/2/14م،
وقد ا�ستندت املحكمة يف تبني هذا النهج لعدة
ن�سو�ص قراآنية واأحاديث نبوية ،منها قوله
ين عِ ن َد هّ ِ
الل الإِ ْ�س َال ُم)) الآية
الد َ
تعاىل ((اإِ َهّن ِ هّ
ري
 19اآل عمران ،وقوله تعاىل َ
((و َمن َي ْبت َِغ غَ ْ َ
الإِ ْ�سال َِم دِ ينًا َفلَن ُي ْق َبلَ مِ ْن ُه َو ُه َو ِيف ال ِآخ َرةِ مِ َن
ال ِ
ين)) الآية  85اآل عمران ،وقوله تعاىل
ْ َ
ا�سرِ َ
افِ
ِهِ
مِ
دِ
دِ
َ
((و َمن َي ْر َت ْد ن ُك ْم َعن ين ف َي ُم ْت َو ُه َو كَ ٌر))
َ
الآية  217البقرة ،واحلديث الوارد عن النبي
الأكرم �سلى الل عليه واله (( من بدل دينه
فاقتلوه )) ..والذي ي�ستحق الإ�سارة واملناق�سة
يف هذه الناحية ان القرار حمل الإ�سارة ا�ستدل
باآيات من القراآن الكرمي اأجنبية عن الواقعة
املعرو�سة وهي واقعة اختيار الدين ملن بلغ
�سن الر�سد وا�سلم تبعا لإ�سالم احد اأبويه،
ل �سيما الآية املباركة (( اإن الدين عند الل
الإ�سالم )) معتقد ًا ان الإ�سالم امل�سار اإليه يف
الآية املباركة هو الإ�سالم املحمدي ح�سرا،
والواقع ان املف�سرين اأطبقوا على ان الإ�سالم
هو دين كل الأنبياء قبل النبي الأكرم (�ص)،
وتوج بنبوته عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم،

وانه كل الأنبياء واإتباعهم من غري ال�سالني هم
من امل�سلمني ،وقد اأ�سار اإىل هذا املعنى ال�سيخ
حممد جواد مغنية يف تف�سريه للقراآن الكرمي
(( التف�سري الكا�سف )) واملجلد الثاين �ص ،26
 ،28 ،27ويكتفي من قوله بخ�سو�ص الآية
املباركة الآتي ((وت�ساأل اإن ظاهر هذه الآية يدل
على اإن جميع اأديان الأنبياء حتى دين اإبراهيم
وغريه من الأنبياء لي�ست ب�سيء عند الل اإل دين
حممد فقط ،مع العلم ان كل ما جاء به الأنبياء
حق و�سدق باعرتاف حممد (�ص) والقراآن،
واجلواب اإن هذه الآية تدل على العك�ص متاما
فاإن ظاهرها ينطق بل�سان مبني باأن كل دين جاء
به نبي من الأنبياء ال�سابقني يت�سمن يف جوهره
الدعوى الإ�سالمية التي دعا اإليها حممد بن عبد
الل (�ص) ،واإليك هذه احلقائق الثالث :
اإن الإ�سالم يرتكز قبل كل �سيء على
.1
اأ�سول ثالثة ،الإميان بالل ووحدانيته والوحي
وع�سمته والبعث وجزائه ،ولذا قال الر�سول

مدة احتساب عدة الزوجة
نوع احلكم  :احوال �سخ�سية
رقم احلكم /3135:عــدة زوجيــة 2008/
جهة ال�سدار :حمكمـة التمييـز الحتاديـة
مبداأ احلكم
حتت�سب مدة عدة الزوجة بالقروء اإن كانت
من ذوات احلي�ص وبثالثة اأ�سهر اإذا كانت من
غري ذلك ،وليجوز للمحكمة احت�سابها بثالثة
اأ�سهر من تلقاء نف�سها.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية قرر
قبوله �سك ًال ،ولدى عطف النظر على احلكم
املميز وجد اأنه غري �سحيح وخمالف لأحكام
القانون ذلك لأن حمكمة املو�سوع اأ�سدرت
حكمها دون التقيد بحكم املادة  156من قانون
املرافعات املدنية واإفهام ختام املرافعة،
ومن ثم اإ�سدار احلكم الذي يرتاأى لها كما
كان الواجب الأ�ستف�سار من املميز عليها
عن مدة عدتها ،فهي بالقروء اإن كانت من

عبد الرحمن �سربي /الب�سرة
للدعوى احلادثة وجهان ،دعوى حادثة من�سمة تقام
من املدعي ،ودعوى حادثة متقابلة تقام من املدعى
عليه ،ولن نتكلم عن الدعوى احلادثة املن�سمة،
وال�سوؤال هو :متى ينه�ص ال�سبب ال�سحيح لإقامة
الدعوى املتقابلة من قبل املدعى عليه؟
كلنا نعلم ان دفوع املدعى عليه على دعوى املدعي
امنا هي ( دعوى ) اأي�سا يراد منها رد دعوى املدعي،
وبع�ص هذه الدفوع تبقى يف م�ستوى الدفع فقط ،مثال
يدفع املدعى عليه انه غري مديون للمدعي ،او يدفع
غا�سب العقار انه غري غا�سب وينتهي الدفع هنا بعد
تقدمي الدليل على �سحته وح�سب الأحوال القانونية..

ذوات احلي�ص وملدة ثالثة اأ�سهر اإذا كانت
من غري ذلك املادة  48من قانون الأحوال
ال�سخ�سية ،اإذ ليجوز للمحكمة احت�سابها
بثالثة اأ�سهر من تلقاء نف�سها ،لذا قرر نق�سه

الأعظم (�ص) ((اننا معا�سر الأنبياء ديننا
واحد )) ،وقال ((النبياء اإخوة لعالت اأبوهم
واحد واأمهاتهم �ستى )).
.2
اإن لفظ الإ�سالم يطلق على معانٍ
منها ال�سوع وال�ست�سالم ومنها اللو�ص
وال�سالمة من ال�سوائب ،وان كل دين جاء به
نبي من الأنبياء خال�ص و�سامل من ال�سوائب .
ان م�سدر القراآن واحد ،ولتقراأ الآيات
.3
التي و�سف الل بها اأنبياءه بالإ�سالم من عهد
((واتْلُ
نوح اإىل عهد حممد (�ص) ،قال تعاىل َ
ُوح اإِ ْذ قَالَ ِل َق ْومِ هِ َيا َق ْو ِم… اإىل
َع َل ْيهِ ْم َن َباأَ ن ٍ
َ
َ
ُ
ِمِ
مِ
مِ
ني))
قوله تعاىل َواأ ْر ُت اأ ْن اأ ُك َ
ون َن ْامل ُْ�سل َ
يون�ص  ،72وقال يف اإبراهيم ويعقوب (( ومن
يرغب …)) اإىل قوله ((اإذ قال له ربه ا�سلم قال
اأ�سلمت لرب العاملني… )) اإىل قوله تعاىل ((فال
متوتن اإل وانتم م�سلمون ))  133البقرة ،وعن
و�سى َيا َق ْو ِم ِاإن ُكن ُت ْم ا َآمنتُم
مو�سى َ
((وقَالَ ُم َ
ِب هّ ِ
ني)) يون�ص
الل ف ََع َل ْيهِ َت َو َهّكلُو ْا اإِن ُكنتُم ُهّم ْ�سلِمِ َ

ني
((و ِاإ ْذ َاأ ْو َح ْي ُت اإِ َىل ْ َ
احل َوارِ ِ هّي َ
 ،84وعن عي�سى َ
َ
ا�س َه ْد ِباأ َهّننَا
ول قَا ُل َو ْا ا َآم َنهّا َو ْ
اأَ ْن اآمِ نُو ْا ِبي َو ِب َر ُ�س ِ
ون))  111املائدة.
ُم ْ�س ِل ُم َ
دِ
((و َمن َي ْر َت ْد
اأما ا�ستدلل القرار بالآية املباركة َ
مِ ن ُك ْم َعن دِ ينِهِ َف َي ُم ْت َو ُه َو كَ افِ ٌر))  217البقرة،
فهذا ا�ستدلل غريب يف هذا الباب وبعيد كل
البعد عن الواقعة املعرو�سة لن الردة من
اأعظم الذنوب ومن كبائرها والذي اأوجب الدين
يف حال ثبوتها على مرتكبها القتل ول تنطبق
باأي حال من الأحوال على ال�سغري الذي ٌع َد
م�سلماً تبعا لإ�سالم احد اأبويه ،واختار دينه
بعد بلوغ �سن الر�سد ،هذا من ناحية ،ومن
ناحية اأخرى اإن القرار حمل العر�ص اأ�سار يف
م�سمونه اىل اإن هناك راأيا فقهيا ((�سذ)) بتعبري
القرار عن اآراء الفقهاء م�سريا اإىل راأي (�سفيان
الثوري) الذي عده القرار من املتاأخرين ومن
امل�ستغرب التعبري عن �سفيان الثوري بتعبري
املتاأخرين رغم انه ولد يف  97هـ وتويف يف
 161هـ ،وكان على تعبري �ساحب �سري اأعالم
النبالء ((المام الذهبي)) �سيخ الإ�سالم اإمام
احلفاظ �سيد العلماء العاملني يف زمانه ابو
عبد الل الثوري الكويف املجتهد ،و�سنف كتاب
((اجلامع )) وقال عنه ب�سر احلايف  -:كان
الثوري عندنا اإمام النا�ص ،وقال عنه اأي�سا
�سفيان يف زمانه كاأبي بكر وعثمان وعمر يف
زمانهما ..وكان من بني �سيوخه اإبراهيم عبد
الأعلى وجعفر ال�سادق وغريهم ..وملا كانت
الواقعة املعرو�سة كما ثبت هي حمل اجتهاد
واختالف عند فقهاء امل�سلمني ،وان هناك اآراء
جتيز ملن بلغ من ال�سغار الرجوع لدينه يف حال
ا�سلم تبعا لوالده� ،سيما انه اأعظم قاعدة اأ�س�ص
لها الإ�سالم احلنيف وا�سلها القراآن الكرمي
الدينِ )) ،حيث قال تعاىل (( َ
(( َ
ل
ل اإِ ْك َرا َه ِيف ِ هّ
مِ
الر ْ�س ُد َن الْغَ ِ هّي)) 256
الدينِ قَد َهّت َب َهّ َ
اإِ ْك َرا َه ِيف ِ هّ
ني ُهّ
البقرة ،والإكراه كما هو معروف هو الإجبار
واحلمل على الفعل من غري ر�سا ،وهي تعني
الدين الإجباري ،وملا كان الدين هو �سل�سلة
من املعارف العلمية التي نتبعها بجميعها
اإنها اعتقادات والعتقاد هو الإميان والإميان

الطعن بقرار منع المعارضة

واإعادة ال�سبارة اىل حمكمتها لل�سري بها
وفق ما تقدم ،على اأن يبقى ر�سم التمييز
للنتيجة ،و�سدر القرار بالتفاق يف /22
�سوال 1429/هـ املوافق  2008/10/22م.

املبد أا
الطعن متييز ًا بقرار منع املعار�سة من
اخت�سا�ص حمكمة التمييز الحتادية
وخارج اخت�سا�ص حمكمة ال�ستئناف
ب�سفتها التمييزية.
العدد/23 /ت ح2009/
التاريخ2009/4/1 /
ت�سكلت حمكمة ا�ستئناف املثنى ب�سفتها
التمييزية بتاريخ  ،2009/4/1واأ�سدرت
قرارها الآتي:
املميز( :ع.خ.ع)
املميز عليه�( :ص.م.ب)
اأدعى املدعي (�ص.م.ح) اأمام حمكمة
بداءة ال�سماوة على ل�سان وكيله من
ان املدعى عليه (ع.خ.ع) ي�سغل الدكان
املفرز ب�سورة غري ر�سمية يف العقار املرقم
( /759الغربي) املوقوف وقفاً خريياً
ح�سينياً من دون وجه حق اأو م�سوغ

قانوين غا�سباً له ويعار�سه يف النتفاع
به بعد انتهاء فرتة الإجارة بتاريخ واحد
من �سهر حمرم احلرام من كل �سنة ،لذا
طلب دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلكم
باإلزامه مبنع معار�سته له بالنتفاع
بالعقار اأعاله وت�سليمه له خالياً مـــن
ال�سواغل ،وبالعدد (/551ب)2008/
وتاريخ  2008/6/15قررت حمكمة
بداءة ال�سماوة احلكم باإلزام املدعى
عليه (ع.خ.ع) مبنع معار�سته للمدعي
(�ص.م.ح) اإ�سافة توليه على وقف
(ب.ن.م) وال�سخ�ص الثالث يف النتفاع
بالدكان امل�سيد على العقار املرقم (/759
غربي) وت�سليمه خالياً من ال�سواغل
وحتميله الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب
حماماة وكيل املدعي ال�سخ�ص الثالث
مبلغ مقداره ع�سرة الف دينار ،وتوزع
بينهما منا�سفة حكماً غيابياً بحق املدعى

عليه (ع.خ.ع) ،ولعدم قناعة املميز
بالقرار اأعاله فقد بادر اىل الطعن به متييز ًا
اأمام هذه الهياأة طالباً نق�سه لالأ�سباب
الواردة بالئحته التمييزية ،وردت
الالئحة مـــع ا�سبارة الدعوى و�سجلت
بالعدد (/23ت ح )2009/وو�سعت
مو�سع التدقيق واملداولة ،واأ�سدرت
الهياأة قرارها الآتي:
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان القرار
املميز واملطعون فيه متييز ًا اأمام هذه
املحكمة منع املعار�سة لعقار من
اخت�سا�ص حمكمة التمييز الحتادية
وخارج اخت�سا�ص هذه املحكمة،
عليه قرر اإحالة الالئحة التمييزية
وا�سبارة الدعوى اىل حمكمة التمييز
الحتادية للنظر فيها ،و�سدر القرار
بالأكرثية يف .2009/4/1

ومنع معار�سة املدعي يف تنفيذ بنوده ،وهكذا.
اإذن ال�سابط يف قيام الدعوى احلادثة املتقابلة باأن
هناك دفعا من املدعى عليه على دعوى املدعى ي�سلح
هذا الدفع ان يكون دعوى م�ستقلة بحالها حتى اإن مل
تكن هناك دعوى من املدعي.
لذلك لي�ص كل طلب بدعوى حادثة متقابلة تقبله
املحكمة ما مل تالحظ املالحظات اأعاله ،وتتميما
للفائدة نختم من�سورنا بهذا القرار التمييزي:
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم /640:دعوى احلادثة املتقابلة2010/
تاريخ ا�سدار احلكم 2010/8/25:
جهة ال�سدار:حمكمة التمييز الحتادية

مبداأ احلكم
عند عدم توفر ال�سروط القانونية لقبول الدعوى
احلادثة املتقابلة فللمحكمة رف�ص قبولها.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة تبني اأن الطعن التمييزي
�سمن املدة القانونية قرر قبوله �سك ًال ،وعند النظر يف
احلكم املميز ظهر انه غري �سحيح وخمالف للقانون
لنه كان على املحكمة رف�ص الدعوى احلادثة
املتقابلة لعدم حتقق ال�سروط القانونية لقبولها
والنظر فيها �سمن الدعوى ال�سلية املنظورة
لكون الطلب الوارد يف الدعوى املتقابلة على فر�ص
�سحته وثبوته ل يربر اجراء املقا�سة اجلربية

لعدم احتاد الدينني جن�ساً وو�سفاً وحلو ًل وعدم
ح�سول الرتا�سي على اجراء املقا�سة بعد ان طلب
املميز رف�ص الدعوى احلادثة املتقابلة ،وان الطلب
الوارد يف الدعوى املتقابلة لي�ص له �سلة بالطلب
الوارد يف الدعوى ال�سلية ،مما جعل قرار املحكمة
بقبول الدعوى املتقابلة واجراء املقا�سة (اجلربية)
بني الدينني خمالفاً حلكم املادة ( )409من القانون
بدللة املادة ( )68من قانون املرافعات املدنية ،لذلك
قرر نق�ص احلكم املميز واإعادة ا�سبارة الدعوى اىل
حمكمتها لل�سري فيها يف �سوء ما ورد اعاله ،ويبقى
ر�سم التمييز تابعاً للنتيجة ،و�سدر القرار بالأتفاق
يف  /15رم�سان 1431/هـ املوافق  2010/8/25م.

ُ
متى تقبل الدعوى الحادثة المتقابلة؟
ولكن بع�ص دفوع املدعي عليه هي بذاتها ت�ستحق
ان تكون دعوى م�ستقلة حتى اإن مل توجد دعوى من
املدعي ،مثال :يف دعوى النفقة التي تقيمها الزوجة
املدعية يدفع املدعى عليه الزوج باإن الزوجة خرجت
من بيت ال�سرعية بدون جواز قانوين او �سرعي وانه
طالبها بالرجوع اإل انها ممتنعة ،هذا الدفع بحد ذاته
ي�سلح ليكون �سببا لإقامة دعوى مطاوعة حتى اإن مل
تكن هناك دعوى نفقة ،فهنا يحق للزوج املدعى عليه
ان يقيم دعوى متقابلة باملطاوعة تقابل دعوى املدعية
بالنفقة ،وكالهما ينظران معا من قبل املحكمة يف
ا�سبارة واحدة ..فيقيم املدعى عليه الدعوى املتقابلة
لريد دعوى املدعي ويحكم له مبا طلبه يف دعواه

من الأمور القلبية التي ل ميكن فيها الإكراه،
فاإن الإكراه اإمنا يوؤ�سر على الأعمال الظاهرية
والأفعال واحلركات البدنية ،وهذه اإحدى
الآيات الدالة على اإن الإ�سالم مل ينب على
ال�سيف والدم ول بالإكراه والقوة فال خالف
مل�سلم مع موحد ول جدال فالإ�سكال نا�سئ عن
عدم التدبر ( تف�سري امليزان  ،ال�سيد الطباطبائي
املجلد الأول �ص ،)348-347-346وملا كان
القرار الذي اأ�س�ص ملنهج غلق باب اختيار
الدين لل�سبي بعد البلوغ قد �سدر بالأكرثية،
وان الراأي املخالف فيه راأي جدير بالحرتام
والتبني والذي كان من بني فقراته (( ذلك اإن
ما ا�ستقر عليه ق�ساء حمكمة التمييز بهيئتها
العامة واملو�سعة اإن ال�سغري اإذا ا�سلم تبعا
لإ�سالم اأبيه فيحق له الرجوع اإىل دينه ال�سابق
وقد ظل هذا املبداأ �سارياً منذ �سدور قانون
الأحوال املدنية رقم  65ل�سنة  ،1972وان هذا
الجتاه م�ستقر يف الأحكام ال�سرعية )) ،وحيث
اأن ل ن�ص حاكما يف الواقعة املعرو�سة ،وان
املتبنيات ال�سرعية خمتلف فيها ،وملا كان حق
الختيار للعقيدة واحدة من املبادئ التي
تبناها الإ�سالم احلنيف مما ي�سكل دالة على
ح�سارية هذا الذين وانفتاحه ،وهذا ما اأكدته
اأي�سا الد�ساتري واملواثيق واملعاهدات الدولية
�سيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد
الدول الا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
عليه ولكل ما تقدم ،وحيث اإن املدعي مل يرتاخ
عن املطالبة باختيار دينه وقد ثبت اأمام هذه
املحكمة انه اختار بعد بلوغه الدين امل�سيحي،
عليه ولكل ما تقدم ،قررت املحكمة احلكم
ب�سحة اختيار املدعي لدينه لتوفر �سروطها
ال�سرعية واإلزام ال�سخ�ص الثالث اإ�سافة
اإىل وظيفته بتاأ�سري ذلك يف حقل الديانة يف
قيده يف دائرة الأحوال املدنية ذات العالقة،
وحتميل املدعي ر�سوم وم�ساريف دعواه،
و�سدر القرار ا�ستنادا لأحكام املواد – 21
 59 – 22اإثبات – 161 – 160 – 159
 177حكما غيابيا قابال لالعرتا�ص والتمييز،
واأفهم علنا يف . 2012/4/30

املتقابلة.
او يدفع املدعى عليه ان الدين الذي يطالب به املدعى
�سبق اإطفائه من دين للمدعى عليه بذمة املدعي ،فهذا
الدفع ي�ستحق ان يكون دعوى متقابلة للمطالبة بدين،
فيقيمها املدعى عليه على املدعى وت�سمى دعوى (
املقا�سة) وجتتمع الدعويان ال�سلية واملتقابلة يف
ا�سبارة واحدة وتنظران معا .
او ان املدعى ال�سريك يقيم دعوى على �سريكة يف العقار
كونه ا�ستغل جزءا منه دون موافقة او علم ال�سريك،
فيدفع املدعى عليه ان هناك عقد مهاياأة بني ال�سريكني
ب�سكل اتفاقي يبيح له ا�ستغالل اجلزء من العقار ،هذا
الدفع ي�سلح ان يكون دعوى بتثبيت عقد املهاياأة

تكييف الدعوى وإعطاؤها الوصف الصحيح
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم /248:الهياأة املو�سعة املدنية2017/
تاريخ ا�سدار احلكم 2017/11/21:
جهة ال�سدار:حمكمة التمييز الحتادية
مبداأ احلكم
تكييف الدعوى واإعطاوؤها الو�سف ال�سحيح م�ساألة قانونية
بحتة ت�ستقل بها املحكمة دون ال�سوم ،فال تتقيد بتكييف
املدعي لدعواه .
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�سعة املدنية
يف حمكمة التمييز الحتادية لوحظ باأن الطعن التمييزي
مقدم يف مدته القانونية قرر قبوله �سكالً ،ولدى عطف النظر
على احلكم املميز ال�سادر من حمكمة البداءة املخت�سة
بق�سايا ال�ستثمار يف ذي قار بالعدد /1ب/اأ�.ص2016/
يف  ، 2017/4/23وجد باأنه غري �سحيح وخمالف لأحكام
القانون لن املدعي قد ذكر يف عري�سة دعواه البدائية باأن
املدعى عليه الول رئي�ص هيئة ا�ستثمار ذي قار اإ�سافة
لوظيفته ،قد منح اجازة ال�ستثمار املرقمة ( )37للمدعى

عليه الثاين املدير املفو�ص ملجموعة �سركات تينا لال�ستثمار
العقاري ،وذلك بنا ًء على التفاق بني وزارة املالية واملدعى
عليه الثاين لإن�ساء جممع �سكني ملنت�سبي جامعة ذي قار
على قطعة الر�ص املرقمة � 30/6992سامية العائدة
لوزارة املالية ،وحتت ا�سراف ومراقبة املدعى عليه
الول ..على ان توؤول هذه الدور يف ملكيتها اىل �ساغليها من
منت�سبي جامعة ذي قار ..وبعد تعاقده مع �سركة املدعى
عليه الثاين مبوجب العقد املرقم ( )57يف 2013/2/19
ولكون الدار التي تعاقد عليها حتتوي على م�ساحة ا�سافية
(ف�سله) كونها دارا �سكنية وملوافقة املدعى عليه الأول
وم�سادقة وزارة العمار وال�سكان على اإ�سافة الف�سلة
اىل الدار املرقمة ( )176العائدة له ،وعند مبا�سرة املدعى
عليه الثاين بالتنفيذ اعرت�ست دائرة املدعى عليه الول على
اإ�سافة الف�سلة باعتبارها م�ساحات خ�سراء ..وملا كان هذا
العرتا�ص يعد �سرباً من �سروب املعار�سة ال�سريحة ،لذا
طلب احلكم اإلزام املدعى عليهما بعدم تعر�سه له من النتفاع
بامل�ساحة املحاذية لداره املرقم ( ،)176ولبد قبل الت�سدي
ملو�سوع الدعوى الفراغ او ً
ل من تكييفها التكييف القانوين

ال�سحيح ،لأن املدعي يف عري�سة دعواه تارة ي�سف دعواه
(مبنع معار�سة) وتارة اخرى يطلب (مبنع الت�سرف)،
ولن تكييف الدعوى واإعطائها الو�سف ال�سحيح م�ساألة
قانونية بحتة ت�ستقل بها املحكمة دون ال�سوم فال تتقيد
بتكيف املدعي لدعواه ،ولن الثابت من حما�سر �سبط
جل�سات املرافعة وامل�ستندات املربزة يف الدعوى باأن
املدعي ي�ستند باملطالبة ب�سم الف�سلة على عقد بيع الوحدة
ال�سكنية املرقمة ( )176املرقم الول ( )57يف 2013/2/19
والثانية الالحق بالعدد ( )57يف  2015/6/15واملوافقات
احلا�سلة التي يدعيها من اجلهات الخرى ،اأي ان حقيقة
طلب املدعي يف عري�سة دعواه هو ت�سجيل الف�سلة املجاورة
لوحدته ال�سكنية با�سمه ،وبالتال تكون دعواه مطالبة بحق
عيني وهي من دعاوى امللكية ،ولي�ص من دعاوى احليازة،
وحقيقة دعواه هي دعوى منع معار�سة ولي�ص منع ت�سرف،
ل�سيما ان املدعي بالذات يف حم�سر جل�سة  2016/9/8قد
طلب �سراحة احلكم له مبنع معار�سة املدعى عليهما الول
والثاين باإ�سافة امل�ساحة (الفائ�سة) الف�سلة اىل الوحدة
ال�سكنية املرقمة  176ودعوى املدعي بو�سفها الراهن

واجبة الرد ابتدا ًء لن الثابت من عقد متليك العقار املربم
ما بني وزارة املالية و�سركة تينا لال�ستثمار العقارية املربم
وفقاً لأحكام قانون ال�ستثمار رقم  13ل�سنة  2006املعدل
متليك الطرف الول للطرف الثاين العقار املرقم 30/6992
�سامية البالغ م�ساحته ( )114دومناً الواقع يف حمافظة ذي
قار لأغرا�ص ال�سكن جماناً من خالل �سورة قيد العقار اعاله
امل�سجل بالقيد /23ت 2014/1جلد  51با�سم وزارة املالية
ملك �سرف امل�ساحة ( )114دومناً ومل يتم افراز الوحدات
ال�سكنية لكل م�سرتي حلد الآن ،وبهذا ل ميكن املطالبة باأي
جزء من العقار و�سمه للوحدة ال�سكنية طاملا القطعة الم
مل يتم افرازها حلد الآن لوحدات عقارية �سكنية م�ستقلة،
لن من �سروط �سم الف�سالت العقارية اىل الوحدة ال�سكنية
العقارية املجاورة هو بت�سجيل الف�سلة بدائرة الت�سجيل
العقاري املخت�سة ابتدا ًء بوحدة عقارية م�ستقلة ،كما
ان كتاب وزارة ال�سكان والعمار بالعدد  13952يف
 2015/10/27اأكد اأن مو�سوع قطع الركان من حيث
�سم الف�سالت لها لت�سبح اكرب من (200م )2يف القطع غري
النظامية مرتوك اىل جامعة ذي قار لن جميع م�ساحات

الوحدات ال�سكنية يف الت�سميم القطاعي امل�سادق عليه
للم�سروع هي (200م )2للدار الواحدة ول يوجد اأي �سند
قانوين يجيز اإ�سافة م�ساحات اخرى على الوحدة ال�سكنية،
�سيما وان مو�سوع �سم الف�سالت العقارية يخ�سع اىل
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21ل�سنة  2013لن
�سند الت�سجيل العقاري ي�سري �سراحة اىل ان عائدية الر�ص
اىل وزارة املالية ،كما ان مو�سوع امل�ساحة املتعاقد عليها
بني املدعي واملدعى عليه الثاين �سركة تينا مبوجب العقد
املربم بينهما والبالغة (388م )2هو الذي يحكم العالقة
بينهما ،ول ميكن زيادة هذه امل�ساحة اىل (610م )2كما
طلب املدعي ،لنه يتعار�ص مع بنود العقد املربم بني
الطرفني ،مما تكون دعوى املدعي لي�ص لها اأي �سند قانوين،
وكان على املحكمة ردها ،وملا كان احلكم املميز قد جاء على
خالف ذلك مما اخل ب�سحته ،وتاأ�سي�ساً على ما تقدم قررت
املحكمة نق�ص احلكم املميز ،واعادة ا�سبارة الدعوى اىل
حمكمتها لل�سري فيها وفقاً للمنوال املتقدم �سرحه ،على ان
يبقى ر�سم التمييز تابعاً للنتيجة ،و�سدر القرار بالكرثية
يف /3ربيع الأول1439/هـ املوافـق 2017/11/21م.
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األطفال بين الحروب واإلهمال الحكومي  ..واقع مرير ومستقبل مجهول
عالء الماجد
األسرة هي اخللية األولى في التكوين
االجتماعي ،وبصالحها يصلح اجملتمع
وبفسادها يدب فيه االنحالل والوهن..
واألسرة السيئة تنتج أطفاال ً سيئني،
فالطفل الذي يعيش في أسرة يسودها
اجلو اخللقي الفاسد ،وانحالل الروابط
العائلية ،ينتابه شعور باحلرمان من
العطف واحملبة واالهتمام ،فيبدأ
بسلسلة من األفعال املؤذية ،التي
يؤدي استمرارها الى فساد الطفل
في أغلب األحيان .كما أن للمعاملة
األسرية أثرها في األبناء ،فالقسوة
الشديدة قد تؤدي بالطفل إلى النزوح
إلى أفعال وتصرفات غير سليمة
كردة فعل ملا يواجهه من قسوة.
كذلك اللني ،أو كما يطلق عليه
«الدالل» الزائد وترك الطفل دون
توجيه ومراقبة ،معتمدا ً على نفسه
في تقييم افعاله ،التي غالبا ً ما تكون
خطأ ،بسبب حب الذات لديه .ثم

ياأتي دور املدر�سة يف حياة الطفل كونها الثانية
له ،حيث يق�سي فيها جزء ًا كبري ًا من حياته
ال�ستكمال البناء الذي و�سع اأ�سا�سه البيت..
وف�ساد االأطفال يعود اىل التق�سري واالهمال وعدم
االهتمام بقدرات التلميذ العقلية مما يعوقه عن
التقدم ومواكبة االآخرين الذين معه يف املرحلة
نف�سها ،مما يوؤدي اىل كراهية املواد الدرا�سية
وعدم الرغبة يف موا�سلة الدرا�سة ،ناهيك عن
الو�سع االقت�سادي الذي يجرب الكثري من االأطفال
على ترك درا�ستهم الإعالة اأ�سرهم الفقرية .ثم
ياأتي دور الدولة وهو الدور االهم يف رعايتهم
واحت�سانهم ،واالأخذ بيدهم نحو االأمان ،وتاأمني
م�ستقبل لهم علهم يجدون فيه اإن�سانيتهم .اإ

اأول �سحية
حممد مطلك� 12( ،سنة) يبيع كارتات ل�سحن
املوبايالت ،قال :انطلق يوميا يف ال�سباح حامال
عدد ًا من كارتات �سحن املوبايل يف �سوق بغداد
اجلديدة ،وال اأعود قبل اأن اح�سل على نقود
كافية ت�سمن كفايتنا لليوم القادم ..حممد الذي

اجرب على حتمل م�سروف البيت (بعد وفاة والده
اثر مر�ض ع�سال) تاركا مدر�سته وزمالءه فيها
وهم ينظرون اإليه ب�سفقة عندما ي�ساهدوه �سباح
كل يوم ،ي�سعر بندم لرتكه الدرا�سة ليوفر مبلغ
ع�سرة اآالف دينار من خالل عمله هذا لي�سد بها
رمق عائلته ..لقد حرم هوؤالء االأطفال من مقاعد
الدرا�سة ب�سبب ظروفهم املعا�سية ال�سعبة ،وهذه
الظاهرة بداأت باالزدياد حتى ان االأمر و�سل اإىل
ظهور فتيات �سغريات بعمر الورود وهن ميار�سن
بيع « العلكة» اأو « املناديل الورقية» ،وهو اأمر
ي�سبه الت�سول اإىل حد بعيد.
اأيتام ومهجرون
يقول الدكتور حمد حممود الدوخي( ،اأ�ستاذ يف
جامعة تكريت ) :ان اإح�سائيات غري ر�سمية قامت
بها منظمات جمتمع مدين تعنى ب�سريحة االأطفال،
ت�سري اإىل اأن نحو ( )22000طفل قا�سر يعملون
يف ال�سوارع مبختلف املهن ابتدا ًء من الت�سول
وو�سوال اإىل بيع اأ�سياء ب�سيطة ذات مردود مايل
قليل ..وت�سل ن�سبة االأيتام واملهجرين بينهم اإىل
نحو  73باملئة ..والعديد من هوؤالء االأطفال مل
يتلقوا تعليما يف املدار�ض نتيجة للتهجري الذي
طال عوائلهم يف املناطق ال�ساخنة وتركوا على
اإثره املدر�سة ،اأو ب�سبب �سعف العامل املادي
واملعي�سي لعوائلهم التي فقدت اأغلبها املعيل
الذي كان يوفر قوتهم مما ا�سطرهم اإىل ممار�سة
العمل يف ال�سارع بكل ما ينطوي عليه من خماطر
على براءتهم.
واأ�ساف الدوخي :عمل االأطفال يف ال�سوارع
ظاهرة ت�ستفحل لتحتل اغلب االأر�سفة
والتقاطعات املرورية يف بغداد ،اأ�سبابها كثرية،
لكن ال�سبب الرئي�ض هو تق�سري الدولة الوا�سح يف
هذا اجلانب ،ولعل احد اأهم االأ�سباب التي �ساعدت
على ظهور اأطفال ال�سوارع بهذا ال�سكل الوا�سع هو
الف�ساد امل�ست�سري يف الدوائر احلكومية املخت�سة
بهذا ال�ساأن وال مباالتها ب�سريحة مهمة يتوقف
عليها م�ستقبل البلد يف خمتلف امليادين ،خ�سو�سا
اأن بلدا مثل العراق يتمتع مبوارد هائلة ،باإمكانه
اإذا ما توفرت النوايا احلقيقية واجلادة يف هذا
املجال ملوؤ�س�ساته املخت�سة اأن يق�سي نهائيا على
هذه الظاهرة التي تهدد بخلق اأزمات اجتماعية يف
امل�ستقبل القريب.
الت�سرب من الدرا�سة
مل ي�سهد قطاع الرتبية والتعليم تطور ًا ملحوظاً
وال اهتماماً من قبل امل�سوؤولني ،فبقي احلال على
ما هو عليه يف كثري من مدار�ض العراق ويف كل
حمافظاته ،فخالل ع�سر �سنوات من التغيري ال
تزال هناك مدار�ض م�سيدة من الطني والق�سب،

وتزدحم �سفوف اأغلب املدار�ض باأعداد كبرية
من الطلبة تتجاوز الـ ( )60طالباً ،ونق�ض كبري
يف املالك التدري�سي ،ويف عدد املدار�ض ،وكتب
املناهج الدرا�سية والقرطا�سية ،وال تزال كثري
من املناهج الدرا�سية دون تغيري ..وب�سبب هذا
الرتدي الكبري يف الواقع الرتبوي والتعليمي
ا�سطر الكثري من الطلبة اإىل ترك الدرا�سة،
وخا�سة طلبة املدار�ض االبتدائية ،مما يهدد
عملية التعليم املجاين واالإلزامي يف العراق.
يقول الباحث االجتماعي ،عبد ال�سادة جبار :ان
حروب النظام ال�سابق واحل�سار االقت�سادي
تركت اآثارا �سلبية على التعليم حيث ا�سطرت
بع�ض العوائل اىل عدم االهتمام مب�ستقبل اوالدهم
ب�سبب الظروف القا�سية التي كانت متر بها،
و�سكل هذا الو�سع تدهورا كبريا يف امل�ستوى
املعا�سي للفرد واال�سرة مما ا�سطرها اىل زج
اأوالدها يف مهن واأعمال ت�ساعدها على العي�ض
وتوفري ا�سبابه يف تلك املرحلة ال�سعبة من حياة
العراقيني ،لذلك ادت هذه النتيجة ال�سلبية اىل
ارتفاع ن�سب الت�سرب والر�سوب .واأ�ساف« :
ال يوجد اإر�ساد وتوجيه يف املدار�ض وال قوانني
حتد من ظاهرة الت�سرب من املدار�ض وال يوجد
اهتمام باأبنية الكثري من املدار�ض ،حتى ان بع�ض
املدار�ض ال توجد فيها مرافق �سحية نظامية ،مما
ي�سبب يف نفور الطالب من املدر�سة ،ناهيك عن
غياب ال�ساحات واحلدائق والتجهيزات املدر�سية
واالهتمام بالن�ساطات الال�سفية وال�سفرات
املدر�سية الرتفيهية والعلمية «.
واكد جبار» ان م�سكلة الت�سرب املدر�سي م�سكلة
وطنية حتتم على اجلهات امل�سوؤولة بذل اق�سى
اجلهود الإيجاد حلول �سريعة لها ،وح�سب
اإح�سائيات وزارة الرتبية ،يبلغ العدد الكلي
للمدار�ض املوجودة يف العراق حاليا نحو 20
األف مدر�سة لكل املراحل االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية ،وهناك حاجة ما�سة يف الوقت احلا�سر
الإ�ستحداث اأكرث من  6000مدر�سة جديدة واإعادة
بناء ما يزيد على  1000مدر�سة مبنية من الطني
واأخرى متهرئة.
طفل اآخر �سحية
يقول الطالب تاج الدين نا�سر :تركت مدر�ستي
قبل عامني الأ�ساعد والدي على ب�سطيته يف �سوق
بغداد اجلديدة ،لكني كنت ارغب يف اكمال
الدرا�سة ،على االقل للح�سول على ال�سهادة
االبتدائية والتعيني يف اجلي�ض اأو ال�سرطة ،لكني
وجدت نف�سي يف ال�سوق ،بائع ب�سطية للمواد
الكهربائية الب�سيطة .واأ�ساف « ان ظروفنا املادية
ال�سعبة حالت دون ا�ستمراري بالدرا�سة» .

اجلنوح
ي�سري الدكتور عبد الكرمي الزهريي ( اأ�ستاذ
جامعي ) اإىل "اأن جنوح االأطفال ياأتي عادة ب�سبب
مهن مذلة ومهينة ميار�سها احلدث كالت�سول اأو
بيع اأ�سياء ب�سيطة يف مناطق موبوءة يعمد فيها
اىل تقليد االخرين ،وعادة ما يكون هوؤالء من
املدمنني ،بحيث يتعلم من هوؤالء ممار�سة العنف
وحتى اجلرمية ليثبت لالخرين الذين حوله باأنه
ال يختلف عنهم وال يقل �ساأنا ،ومن هنا تنبع
خطورة الظاهرة على املجتمع كله ولي�ض على
الطفل فح�سب».
وا�ساف « اأن على احلكومة توفري اأماكن مالئمة
الأطفال ال�سوارع وامل�سردين ورعايتهم واعادة
تاأهليهم ليندجموا مع املجتمع ،وفتح مدار�ض
خا�سة لهم يديرها اخت�سا�سيون نف�سيون».
العنف
يقول االإعالمي كاظم الزم  :ان العنف الذي ميار�ض
�سد االطفال يبداأ من العائلة وال ينتهي باملدر�سة،
اإذ ان كثري ًا من االطفال الذين يواجهون ظروفا
�سعبة ومعقدة تدفعهم لرتك الدرا�سة والتحول
اىل العمل يف �سن يحرم بها القانون عمالة االطفال
كثريا ما يتعر�سون للعنف اي�سا ،ظاهرة العنف

يجب اأن ال توؤخذ على اأنها حالة متار�ض داخل
املدر�سة فقط ،بل هناك اأ�سناف اأخرى يجب
اإدراجها �سمن هذه الظاهرة اخلطرية ،كالعنف
االإجباري الذي يفر�ض على الطلبة درا�سة
مواد منهجية دون االأخذ برغبتهم وحبهم لتلك
الدرو�ض ،كذلك اأود التطرق اىل م�ساكل قلة االأبنية
املدر�سية وتزايد اأعداد الدار�سني يف ال�سف
الواحد؛ مما ي�سبب تذمر الطالب من الدوام ب�سكل
منتظم ،وهذه اأنواع من العنف ال تقل اأهمية عن
حاالت ال�سرب القا�سي اأو االإيذاء البدين وما �سابه
ذلك.
الت�سول املنظم
الكاتب والباحث ا�سعد عبد اهلل عبد علي ،قال:
يف العراق جماميع من املت�سولني االأطفال تتوجه
«مثلنا» كل �سباح اإىل اأماكن عملها التي باتت
مقار ًا ثابتة لهم منذ اأعوام ،فمنهم من «احتل»
اأبواب اجلوامع واحل�سينيات والكنائ�ض والدوائر
احلكومية ،ومنهم من ي�ستجدي اأ�سحاب
ال�سيارات الفارهة و�سائقي �سيارات االأجرة
والركاب ،ومنهم من وجد �سالته يف االأ�سواق
وال�سوارع واالأر�سفة ،ويف تقاطعات الطرق التي
ت�سهد زحاما خانقا طيلة �ساعات النهار ،يطوف

العديد االطفال حول العربات املتوقفة وي�سرع
بع�سهم مب�سح زجاج النوافذ بيد ويب�سط يده
االأخرى لال�ستجداء فيبادر القليل من ال�سائقني
مبنحه ورقة نقدية ال ت�ستحق الذكر.
بيان االمم املتحدة
اأكدت االأمم املتحدة يف اآخر بيان لها ب�ساأن
االطفال يف العراق وال�سادر عن ممثل �سندوق
االأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) اإن (ثلث
اأطفال العراق -اأي  5.3ماليني طفل -ما زالوا
حمرومني من احلقوق االأ�سا�سية) .واأ�سار البيان
اإىل عدم ح�سول هذه الفئة على العناية ال�سحية
ب�سكل منا�سب وعدم توفر تعليم جيد لهم ،اإ�سافة
اإىل تعر�سهم الأعمال العنف يف املدر�سة وداخل
اأ�سرهم ،ف�سال عن ال�سدمة النف�سية التي �سببتها
�سنوات العنف ،وي�سكل كل ذلك اإنتهاكات للحقوق
االأ�سا�سية للطفل يف العراق.
واأو�سح البيان (اأن اليوني�سف تدعو جميع
امل�سوؤولني -يف احلكومة واملجتمع املدين والقطاع
اخلا�ض واملجتمع الدويل -اإىل اال�ستثمار ب�سورة
عاجلة يف هوؤالء االأطفال من اأجل �سمان احرتام
كرامتهم ،واإعطائهم الفر�ض لي�سبحوا مواطنني
�سبابا اأ�سحاء ومنتجني يف العراق اجلديد).

ســـوق الصفاريـــن ..هــل يستعيــد عافيتــه مــن جديـــد؟
علي ناصر الكناني
أنت تدخل عبر البوابة الرئيسة املطلة
َ
على شارع الرشيد ألعرق وأقدم سوق
عرفته العاصمة احلبيبة بغداد ،وهو
(سوق الصفارين) أو كما اعتاد الناس
على تسميته بـ (سوق الصفافير)
تواجهك ورشه ودكاكينه التي اكتظت
مبختلف املصنوعات النحاسية ،فتخالها
كأنها كنوز من الذهب والفضة تتألأل
أمام عينيك وأنت تنظر بدهشة وانبهار
لتلك التحف الفنية الفريدة والنادرة
والتي ال تعدو كونها قطعا مصنوعة من
النحاس ،زينتها نقوش ورسوم وزخارف
جميلة أبدعتها أياد ماهرة حرصت على أن
تكون تلك املصنوعات التي هي عبارة عن
اوان ومباخر وقدور ودالل واباريق مبختلف
االنواع واالحجام الى جانب لوحات فنية
لشواهد حضارية وتاريخية عراقية اصيلة
يزخر بها تاريخنا وماضينا اجمليد مبستوى
عال من االتقان والصنعة ،اضافة الى
ٍ
كونها مستوحاة من بنات افكار حرفييها
وصناعها الذين توارثوا مهنتهم عن
آبائهم وأجدادهم جيال ً بعد جيل لتتخذ
هذه التحف واالنتيكات مكانها على
الرفوف واجلدران والسقوف ،وافترش ما هو
ثقيل في وزنه وكبير في حجمه االرض،
وكأنها حتاكي ذلك التاريخ الطويل من
االبداع احلرفي الذي يكمن بني جنبات هذا
السوق العتيد.

يف تلك اللحظات تداعت يف ذاكرتي �سور جميلة ما زالت
عالقة يف الذهن عن هذا ال�سوق القدمي الذي م�سى على
اإن�سائه مئات ال�سنني بعد ان خبا �سوت �سجيجه واكت�سحت
ور�سه العتيدة حمال جديدة ت�سم بني جدرانها مهناً دخيلة
عليه ال متت ب�سلة وال عالقة لها من قريب او بعيد بطبيعة
تقاليده ومنتجاته التي تعتمد مادة ال�سفر والنحا�ض ا�سا�سا
لها كبيع االقم�سة والعدد اليدوية واملواد االحتياطية
للطباخات وغريها لي�سفر ذلك عن غياب �سجيج مطارق
ا�سطواته وحرفيي ال�سنعة الذين غادروه ملهن اأخرى بديلة
قد توفر لهم اأ�سبابا اف�سل للعي�ض وك�سب الرزق ،والبع�ض
االخر تخلى عن دكاكينهم وور�سهم ملن يدفع اأكرث ((�سر
قفلية)) من ا�سحاب املهن الدخيلة والغريبة كبيع االقم�سة
وغريها اىل جانب الك�ساد وعدم االقبال على ال�سراء للتحف
واملنتجات النادرة واجلميلة التي تقدم من قبل ال�سياح
العرب واالجانب الوافدين اىل العراق وبغداد اىل ا�سدقائهم

يف بلدانهم حتى كاد ال�سداأ يك�سو �سنادينه احلديدية
العتيدة لوال وجود ثلة قليلة من رواده و�سناعه القدامى
ممن ا�سروا على التم�سك باأهداب ال�سنعة وموا�سلة العمل
اليدوي واحلريف رغم تقدمهم يف ال�سن يف حماولة منهم
التخلو من اال�سرار وال�سجاعة يف التوا�سل للمحافظة على
ال�سوق وهويته العريقة من االندثار وال�سياع والن�سيان،
ولعل ما حفزين ودفعني للكتابة عن (�سوق ال�سفارين) هذه
املرة هو ما�سهده موؤخرا من حماولة طيبة وجيدة الإعادة
احلياة اليه من قبل امانة بغداد باإعماره وتاأهيله واحلد
من تفاقم انت�سار املهن الدخيلة عليه ،وحث الوزارات
واملوؤ�س�سات الثقافية وال�سياحية على امل�ساهمة من جانبها
باقتناء املنتجات النحا�سية املحلية وامل�سنعة فيه ،واحلد
من ا�سترياد املقتنيات واملنتجات امل�سابهة لها من اخلارج .
اللقاء بعدد من العاملني فيه ،وخا�سة بع�ض رواده
القدامى ،وفر يل فر�سة التعرف واالطالع على املزيد من
اال�سرار واحلكايا النادرة والذكريات اجلميلة لزمن م�سى
ولكنها ما زالت باقية تنب�ض حية يف الذاكرة و�سداها ما
زال يرتدد يف النفو�ض وبني اروقة ال�سوق وور�سه القدمية
ويتجدد االأمل ثانية مع ا�سوات املطارق التي لن تتوقف
معلنة اأنه �سيظل ،وكما يقول ماجد �سالح خليفة ال�سفار،
تولد عام � 1959ساحب حمل لبيع النحا�سيات فيه ،باأنه
�سيد اال�سواق البغدادية وبال منازع .
توارث حمدثنا (خليفة) املهنة وا�سرارها عن والده وجده
حتى غدت مهنة ال�سفار لقبا لعائلته ليكت�سب خربة طويلة
يف هذا املجال متتد اىل عام . 1969
لقد زارت ال�سوق ،كما يقول نقال عن والده ،العديد من

ال�سخ�سيات العراقية املعروفة انذاك ،من بينهم الزعيم
الراحل عبد الكرمي قا�سم الذي كان ب�سهادة العديد من رواد
ال�سوق ،وغالبا ما يرتدد عليه لي�سرتي منه اغلب اللوازم
واالواين امل�سنعة من ال�سفر التي كان ي�ستخدمها اجلي�ض
العراقي وقت ذاك يف الطبخ ،وذكر يل والدي -والكالم مازال
لل�سفار (خليفة) -باأن الزعيم عبد الكرمي كان قد ا�سرتى
منه ذات مرة ( )80ابريقا كبريا لعمل ال�ساي (كتلي)
م�سنوع من مادة ال�سفر ب�سعر دينار لكل واحد منها،
ت�سجيعا منه لهذه املهنة وال�سناعة املحلية .م�سريا اىل :ان
اغلب االواين امل�ستخدمة يف الطبخ �سواء كانت يف البيوت
او يف املطاعم هي من ال�سفر ،ولعلك جتد االآن الكثري من
هذه االواين يف دكاكني وحمالت ال�سوق ،يقتنيها العديد من
النا�ض كمقتنيات تراثية تذكرهم باأيام زمان.
ويوا�سل ال�سفار (خليفة) حديثه ال�سيق والطريف
باأن ال�سوق زاره العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية
واالجتماعية املعروفة وقادة وزعماء عرب واجانب
وخا�سة يف ال�سبعينيات ،ومن بني هوؤالء ،جورج بومبيدو
وانديراغاندي ورئي�ض وزراء ا�سبانيا انذاك .
م�سريا اىل حادثة ذكرها يل التخلو من الغرابة ،وهي حماولة
احدى دول اخلليج ،وهي قطر ،با�ستقطاب عدد من ال�سناع
املاهرين والعاملني يف مهنة ال�سفارة بحجة دعوتهم لرتك
العراق وتقدمي املغريات املادية الكبرية لهم نظري االقامة
والعمل هناك ،وكان ذلك بعد احداث عام  2003وفق خطة
مدرو�سة لطم�ض معامل هذا ال�سوق الرتاثي املوغل يف القدم
وجتريده من حرفييه ،ولكن جوبه هذا االأمر بالرف�ض،
وح�سب علمي مل يوافق اأي واحد من ال�سفارين عليه.

احلاج ح�سني النقا�ض واح ٌد من اال�سطوات القدامى الذين
يعود تاريخ عملهم يف هذا ال�سوق اإىل اأوا�سط اخلم�سينيات،
كان من بني الذين التقيتهم ،وحتدث يل عن جوانب اأثرية
من ذكرياته عن هذا ال�سوق وتاريخه العريق ،واإ�سراره
على توريث مهنته (النق�ض على النحا�ض) الأوالده ال�سبعة
منذ نعومة اأظفارهم حتى اأ�سبحوا اليوم ممن ميتلكون
اخلربة واملهارة يف هذا املجال ،وممن مازالوا يعملون فيه
كاأ�سطوات واأ�سحاب حمالت.
حني �ساألت احلاج ح�سني اأن يحدثني عن بع�ض االأ�سباب
التي تقف وراء تدهور حالة ال�سوق وعن امل�ساعي التي
جتري حالياً من قبل اجلهات املعنية الإنقاذه ،قال يل :هناك
العديد من االأمور التي يجب معاجلتها من اأجل النهو�ض
بواقع وم�ستقبل ال�سوق نحو االأف�سل ،ومنها ما يخ�سه
كبناء تراثي واأثري قدمي ،ويرتكز ذلك يف جتديد اأعمال
ال�سيانة له وب�سكل متوا�سل ،ولكن املهم -والكالم ال
يزال (للنقا�ض) -هي معاناة حرفييه و�سناعه العاملني
فيه والذين بداأت اأعدادهم توؤول اإىل االنقرا�ض ب�سبب
هجرهم ملهنتهم االأ�سلية والعمل يف مهن اأخرى ال متت
ب�سلة لل�سفارة والنحا�ض اأو ممن هاجر اإىل بلدان اأخرى
ب�سبب الك�ساد وقلة االإقبال على �سراء منتجاتهم النحا�سية
التي يقومون بت�سنيعها باأنف�سهم ب�سبب وجود الب�سائع
االأجنبية والعربية امل�ستوردة واجلاهزة وباأ�سعار
رخي�سة جد ًا اإذا ماقي�ست باملنتجات املحلية امل�سنعة
يدوياً هذا اإىل جانب عدم تقدمي الدعم املادي واملعنوي من
قبل اجلهات املعنية لل�سفارين ،وتقدمي املواد االأولية لهم
كال�سابق ،حيث كان هناك م�سنع تابع اإىل وزارة ال�سناعة

يف حمافظة االأنبار وي�سمى م�سنع ال�سهيد يتوىل ت�سنيع
وجتهيز النحا�ض مبوا�سفات فنية عاملية وباأ�سعار منا�سبة
والذي ال ندري ما اآل اإليه امل�سري االآن.
هديه الأنديرا غاندي
وذكر لنا احلاج عامر :اإن والده كان قد �سنع مرة حتفة
فنية بهيئة م�سربية اأهدتها احلكومة اآنذاك اإىل زعيمة الهند
الراحلة انديرا غاندي خالل زيارتها للعراق كما انه قام
بت�سنيع كا�ض الفوز لفريق العراق �سمن بطولة امل�سارعة
التي اأقيمت يف اخلارج.
م�سيفاً :اإن والده اخربه مره رواية ال تخلو من الطرافة
وهي اإن كتيبة اخليالة يف العهد امللكي كان فر�سانها ميرون
باخليول التابعة لهم من داخل ال�سوق اأثناء ا�ستغال
ال�سفارين وو�سط �سجيج مطارقهم لتعويدها على
االأ�سوات العالية لكي ال جتفل اأو تفزع ،كما اإنها تعودت اأن
تتناغم خطواتها اأثناء امل�سري مع اأ�سوات �سربات املطارق.
اأما ال�سيد عبد االأئمة الطائي ،اأحد اأ�سحاب املحالت يف
ال�سوق ويعمل يف ال�سوق منذ اأكرث من ع�سرين عاما ،فحدثنا
هو االآخر عن بع�ض ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالجتماعية و
الفنية التي كانت ترتدد على ال�سوق ،حيث قال :لقد زار هذه
ال�سوق العديد من ال�سخ�سيات ،ومن بينها نوري ال�سعيد،
وكذلك زار ال�سوق عدد كبري من الفنانني العرب ،من بينهم
يحيى الفخراين و�سفية العمري ورغدة واآخرين ،واأود
اأن اأوؤكد اأن عودة ا�ستتباب االأمن وفر�ض القانون هو احد
االأ�سباب املهمة لعودة احلياة لهذا ال�سوق.
تاأهيل ال�سوق
من جهته ،اكد املهند�ض كرمي طاهر ،معاون مدير عام
دائرة بلدية الر�سافة ،اجلهة املعنية واملبا�سرة بتطوير
وتاأهيل �سوق ال�سفارين ،اأهمية ومكانة ال�سوق التاأريخية
كونه معلما تراثيا واثريا قدميا ،وا�ساف :با�سرنا العمل
بتاأهيل و�سيانة واعمار ال�سوق ،م�سريا اىل ماتعر�ض له
هذا ال�سوق خالل ال�سنوات املا�سية من تداعيات واهمال
من قبل اجلهات املعنية يومذاك وعزوف الكثريين من
العاملني فيه باالجتاه اىل مهن اخرى غري ال�سفارة لدرء
ق�ساوة الظروف املعا�سية بعد توقف احلركة ال�سياحية
ل�سنوات طوال.
وبني :وح�سب التوجيهات ال�سادرة اىل دائرتنا فقد
با�سرنا بالقيام بحملة مكثفة ووا�سعة له وللمنطقة
املجاورة له واملحاذية للمدر�سة امل�ستن�سرية ،حيث مت
قلع االر�سية القدمية املتاآكلة لل�سوق وا�سالح منظومة
املجاري واملنهوالت وتبديل امل�سبكات ومن ثم اعادة
اك�سائها باملقرن�ض ،وكذلك ازالة ال�سقف القدمي لل�سوق
واعادة تغليفه مبادة بال�ستيكية جديدة ت�سمح دخول
اال�ساءة ومتنع ت�ساقط االمطار اىل داخل ال�سوق ليكون
بحلة جديدة اكرث جماال ،وجمموع عملية التطوير
والتاأهيل مل ت�ستغرق وقتا طويال ،كما ان هناك اجراءات
وقرارات �ستتخذها االمانة بخ�سو�ض املحافظة على
طبيعة عمل ال�سوق واملهن التي ي�سمح مبزاولتها فيه.
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النطق ..ما هو وما أهم عناصره وآثاره؟

المحامي محمد هاشم المنكوشي

وحيث ان للنطق عنا�صر واآثار ،لذا
�صنتناولها يف مق�صدين :

المقصد االول  /عناصره :

هي االمور املكونة له �صواء كانت خارجة
عن حقيقته او داخلة فيها ،لذا �صنتناول
�صرائطه واركانه يف بندين :
البند االول � /صرائطه :
ي�صرتط يف النطق ثالث �صرائط هي :
اوال /حترير امل�صودة:
يجب على املحكمة قبل النطق بالف�صل
ان توثق م�صودته م�صتملة على ا�صبابه
ومنطوقه ،وقد جرت �صرية الق�صاء
على كتابة االعالم م�صتم ً
ال على كل
البيانات التي بيناها يف الركن االول من
اركان الف�صل .
ويفهم منه ان عدم وجود م�صودة
يعني عدم وجود نطق الن امل�صودة
هي مو�صوع النطق وبانتفائها ينتفي
النطق.
ثانيا /ت�صكل املحكمة :
يجوز للق�صاة الرجوع عن اآرائهم
وتقدمي اراء جديدة اىل حني النطق
بالف�صل ،فاإذا نطق به ا�صتقرت اآراوؤهم
ويحرم عليهم الرجوع عنها ،وي�صرتط
للنطق بالف�صل ان تبقى املحكمة التي
�صمعت املرافعة وافهمت ختامها
ووقعت امل�صودة على ت�صكيلتها اىل يوم
النطق به.
ويفهم منه ان الف�صل يكون معدوما يف
احلاالت االآتية :
 .1اإذا زالت �صفة القا�صي عن قا�صي
املحكمة او احد ق�صاتها بالوفاة او
االحالة على التقاعد او فقدان االهلية
قبل يوم النطق بالف�صل ،لعدم ت�صكل
املحكمة يف احلاالت املتقدمة .
 .2اإذا كان القا�صي متمتعا باإجازة
يف يوم النطق بالف�صل ،لعدم ت�صكل
املحكمة يف يوم اجازة القا�صي.
 .3اذا كان يوم النطق بالف�صل هو
عطلة ر�صمية ،لتعذر ت�صكيل املحكمة يف
ايام العطالت الر�صمية.
ويتعني على املحكمة يف جميع احلاالت
املتقدمة فتح باب املرافعة جمددا
وت�صكل املحكمة جمددا و�صماع اقوال
اخل�صوم ،ومن ثم تعني موعدا للنطق
بالف�صل .
ثالثا /جل�صة علنية :
هي اجلل�صة التي يكون ح�صور النا�س
فيها مباحا وي�صمح لو�صائل االعالم
بن�صر تفا�صيلها واعالن الف�صل ال�صادر
فيها .
وللعالنية اهمية كبرية تتجلى بتعزيز
ثقة النا�س بالق�صاء و�صون الق�صاة من
االهمال واال�صتبداد وامليل عند ا�صدار
الف�صل يف الق�صية .
ويجب على املحكمة ان تتلوا املنطوق
يف جل�صة علنية حتى اإن كانت جل�صات
املرافعة �صرية� ،صواء ح�صر اخل�صوم
فيها ام مل يح�صروا ،والدالة على
العالنية هو ختام املحكمة ملح�صر
النطق املنظم من قبلها بعبارة (وافهم
علنا).
والنطق يف جل�صة علنية هو من النظام
العام ،واإذا �صك احد اخل�صوم يف ان
املحكمة نطقت بالف�صل يف جل�صة علنية
او �صرية ،فاال�صل انها نطقت به يف
جل�صة علنية وعلى من يدعي خالف
ذلك اثبات العك�س.
ويفهم منه ان الف�صل يكون معدوما اإذا
جرت التالوة يف جل�صة �صرية .

البند الثاني  /أركانه :

النطق يعد م�صداقا من م�صاديق مفهوم

لقد نص صدر املادة ( )161مرافعات على (يتلى
منطوق احلكم علنا بعد حترير مسودته وكتابة
اسبابه املوجبة في اجللسة احملدد لذلك.)...
النطق هو تالوة احملكمة املنطوق كامال من واقع
املسودة في جلسة علنية ،وتنظيم محضر اصولي
به.
يعد النطق هو الركن الثاني من اركان الفصل ،وقد
وقع اخلالف في تخلفه :
 .1فمنهم من يرى ان الفصل يعد باطال.
 .2ومنهم من يعتقد ان الفصل يعد معدوما ،وهو
الراجح الن النطق هو مفهوم من مفاهيم العالنية
الذي هو من النظام العام ،وان عدم االعالن عن
الفصل يجعله مجهوال من قبل اخلصوم وال يتمكن
اخلاسر منهم من الطعن به بطرق الطعن القانونية،
وهو امر مخالف لقواعد العدالة وروح القانون.

العالنية الذي هو من النظام العام ،لذا
فهو يرتكز على ركيزتني هما :
اوال /التالوة :
وهي قراءة املحكمة املنطوق من واقع
امل�صودة ب�صوت وا�صح بحيث يفهمها
اخل�صوم واحلا�صرون .
واال�صل ان يتلوا رئي�س املحكمة
املنطوق النه له حق ادارة اجلل�صة،
وي�صتثنى منه حيث يجوز ان يقوم
بها احد االع�صاء ،ويجوز للمحكمة
تالوة املنطوق مع ا�صبابه على ان
تبداأ باملنطوق ثم تنتهي باال�صباب،
وال ترثيب عليها اإن بداأت باالأ�صباب
وانتهت باملنطوق النهما مت�صالن
ببع�صهما ات�صاال وثيقا وال تقوم
الأحدهما قائمة من دون االخر.
ويجب على املحكمة ان تتلوا املنطوق
من واقع امل�صودة ،الن تالوته من
غريها يعد الف�صل معدوما وكا�صفا
عن عدم اجراء املداولة وعدم وجود
م�صودة موقع عليها .
واملنطوق الذي تلته املحكمة قرينة
قانونية قاطعة على انه هو املثبت يف
امل�صودة التي وقعت عليها املحكمة،
واإذا ح�صل اختالف بينه وبني امل�صودة
فالعربة دائما مبا متت تالوته ،وعلى

 .5تقويتها .
 .6انتقالها .
و�صنتناول هذه املوا�صيع مف�صال يف
املبحث الالحق .

ثانيا /التبليغ التلقائي :

لقد ن�س ذيل املادة ( )161مرافعات
على ( .......ويعد الطرفان مبلغني
به تلقائيا ،اذا كانت املرافعة جرت
ح�صوريا ،ح�صر الطرفان ام مل يح�صرا
يف املوعد الذي عني لتالوة القرار).
اذا كانت املرافعة ح�صورية ،فاال�صل
هو اعتبار اخل�صوم مبلغني بالف�صل
عند النطق به يف يوم ا�صداره،
وي�صتثنى منه حيث توجد حالتان
تكون املرافعة ح�صورية وي�صدر
احلكم غيابيا ،وقد جرت �صرية الق�صاء
على وجوب التبليغ فيهما :
 .1اذا ح�صر اخل�صم جل�صة ثم تغيب
وابرز املدعي �صندا عاديا من�صوبا
للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه
وعجز عن اراءة مقيا�س للتطبيق
وطلب اإ�صدار احلكم غيابيا معلقا
على اال�صتكتاب والنكول عن اليمني
عند االعرتا�س ا�صتنادا للمادة ()41
من قانون االإثبات ،فاأ�صدرت املحكمة
حكمها معلقا عليهما.

ثالثا  /تنظيم االعالم :
لقد ن�س �صدر املادة ( )162مرافعات
على ( بعد النطق ينظم يف مدى 15
يوما اإعالما.)...
تنظيم االعالم هو الطباعة االلكرتونية
للم�صودة امل�صتملة على كل بيانات
الف�صل ح�صب �صرية الق�صاء ،وهي (
�صعار جمهورية العراق ،ا�صم املحكمة
التي ا�صدرته وتاريخ �صدوره وعدده،
ا�صم القا�صي او الق�صاة الذين ا�صدروا
احلكم� ،صدوره با�صم ال�صعب ،ا�صماء
اخل�صوم وا�صماء وكالئهم ،خال�صة
الق�صية ،الت�صبيب ،املنطوق ،التوقيع
من قبل القا�صي اإذا كانت املحكمة
منفردة او رئي�س املحكمة فقط اذا
كانت متعددة ،ختمه بختم املحكمة )
يف غ�صون  15يوما من تاريخ النطق
وي�صطلح عليه الفقهاء بـ ( ورقة احلكم
اال�صلية ).
وبعد اكتمال القالب ال�صكلي الر�صمي
للف�صل تقوم املحكمة بحفظه يف
احلا�صبة االلكرتونية ،ثم تقوم بتجميع
االحكام ب�صورة مت�صل�صلة ح�صب
االعداد التي حتملها ،فاإذا بلغت مائة
حكم تقوم بتجليدها يف جملد واحد،
وهذا املجلد يعد هو �صجل االعالمات .

مرافعات على ( ال ت�صلم ن�صخة من ينحل اىل اأمرين هما:
احلكم للغري اإال بنا ًء على اأمر ي�صدر  .1املحكمة .
على عري�صة من القا�صي او رئي�س  .2االخت�صا�س .
الهيئة ) .
نتناولهما يف مق�صدين:
يجوز للخ�صوم احل�صول على ن�صخة
المقصد االول /المحكمة :
من ورقة الف�صل اال�صلية بعد دفع هي جهاز حكومي يتوىل الف�صل يف
الر�صم القانوين ،وال يجوز للغري ان الق�صايا املعرو�صة عليه يف حدود
قا�س
يح�صل عليها اإال باأمر من القا�صي بعد القانون ،وهو قد يت�صكل من
ٍ
تقدمي طلب ا�صويل له .
منفرد كما يف حمكمة البداءة واالحوال
فقدان الق�صية
ال�صخ�صية او من عدة ق�صاة عددهم
لقد ن�صت (  )23اثبات على ( اذا وترا كما يف حمكمة اجلنايات وحمكمة
كان ا�صل ال�صند الر�صمي موجودا ،اال�صتئناف وحمكمة التمييز.
فاإن �صورته الر�صمية خطية كانت والقا�صي هو املوظف املكلف بنظر
او م�صورة ،تكون لها حجية ال�صند الق�صايا املعرو�صة عليه يف حدود
الر�صمي اال�صلي بالقدر الذي تكون �صلطته واخت�صا�صه والف�صل فيها
فيه مطابقة لال�صل ..وتعد ال�صورة وفق القانون ،ووالية الق�صاء متنح له
مطابقة لال�صل ما مل ينازع يف ذلك بعد �صدور مر�صوم جمهوري بتعيينه
من يحتج عليه بها ..ويف هذه احلالة قا�صيا وادائه لليمني القانونية.
االخرية يتعني مراجعة ال�صورة على واإذا ا�صدرت املحكمة ف�صال يف ق�صية
اال�صل).
مل تكن م�صكلة ت�صكيال �صحيحا كما
كما ن�صت املادة ( )24اثبات على (اإذا اإذا ت�صكلت حمكمة اال�صتئناف من
مل يوجد ا�صل ال�صند الر�صمي كانت قا�صيني ،او كان القا�صي فاقدا ل�صفته
�صورته الر�صمية حجة على الوجه الق�صائية باالحالة على التقاعد او
االآتي :
اال�صتقالة كان ف�صلها معدوما.
اوال – يكون لل�صورة الر�صمية
المقصد الثاني /االختصاص :
اال�صلية حجية اال�صل متى كان هو والية املحكمة يف نظر الق�صية
املعرو�صة عليها والف�صل فيها ،وهذه
الوالية تتحقق اإذا كانت املحكمة
خمت�صة بنظرها وظيفيا ونوعيا
و�صخ�صيا ومكانيا ،الن كل قواعد
االخت�صا�س هي من النظام العام
ويرتتب على خمالفتها انعدام او بطالن
ما ي�صدر من املحكمة يف الق�صية،
وهي قاعدة عامة واأ�صل مو�صوعي،
مظهرها اخلارجي ال يتطرق اإليه ال�صك وي�صتثنى من هذا االأ�صل اأنه يف
يف مطابقتها لال�صل.
الدعاوى والطلبات امل�صتعجلة يكون
الر�صمية
لل�صورة
ثانيا – يكون
التم�صك بعدم االخت�صا�س املكاين من
املاأخوذة من ال�صورة اال�صلية حق املتقا�صيني فقط ا�صتنادا للمادة
احلجية نف�صها ،ولكن يجوز يف هذه ( )74مرافعات.
احلالة ملن يحتج عليه بهذه ال�صورة وقد تكون املحكمة خمت�صة بنظر
ان يطلب مراجعتها على ال�صورة الق�صية اإال انها ممنوعة من الف�صل فيها
اال�صلية التي اخذت منها.
الأ�صباب اخرى ،منها:
ثالثا – اأما ما يوؤخذ من �صور لل�صورة
اوال  /استنفاذ الوالية :
املاخوذة من ال�صورة اال�صلية فال اإذا ف�صلت املحكمة يف الق�صية فانها
يعتد به اإال ملجرد اال�صتئنا�س تبعا ت�صتنفذ واليتها عليها ،ولكن يف بع�س
للظروف).
االحيان يلتب�س االمر عليها ،وتعتقد
حدثان،
املعا�صر
التاريخ
يف
لقد حدث
انها مل ت�صتنفذها فتف�صل فيها جمددا
االول يف عام  1991حيث مت حرق فيكون ف�صلها معدوما ،ومن م�صاديقه
كل الدوائر احلكومية ومنها املحاكم ،اإذا ا�صدرت املحكمة حكما يف دعوى
والثاين يف عام  2003حيث مت حرق وو�صفته انه غيابيا وكان يف واقعه
بع�س الدوائر احلكومية وبع�س ح�صوريا ثم قبلت اعرتا�س املعرت�س
املحاكم ،وهذا احلرق طال جميع عليه وا�صدرت حكما اعرتا�صيا كان
ملفات الق�صايا و�صجالت االعالم حكمها معدوما .
و�صجالت املحاكم ،ومل يبق اأي �صيء
ثانيا /العوارض :
ميكن االرتكاز عليه.
اذا حتقق عار�س من عوار�س املرافعة
لذا فقد �صدرت تعليمات من اجلهات ومل تلتزم املحكمة باالحكام القانونية
املخت�صة باال�صتناد اىل املادتني (  ،23لهذا العار�س وا�صدرت ف�صال يف
 ) 24اثبات يف فتح ا�صابري فرعية الق�صية ،فاإنه يكون معدوما ،ومن
بالق�صايا املح�صومة واملكت�صبة الدرجة م�صاديقه :
القطعية عند مراجعة احد اخل�صوم  .1وقف املرافعة
او كالهما اإذا كان بحوزتهم الف�صل اإذا حتقق اأي �صبب من اال�صباب التي
ال�صادر من املحكمة التي احرتقت توجب وقف املرافعة قانونا ،ومل تقرر
اولياتها ،واإال فيتعني على ا�صحاب املحكمة وقفها وا�صدرت ف�صال يف
احلقوق اإقامة دعاوى جديدة للمطالبة الق�صية فاإنه يكون معدوما .
بحقوقهم.
 .2قطع املرافعة

النطق هو تالوة المحكمة المنطوق كامال من واقع المسودة
اخل�صم املت�صرر ان يثبت اختالف
املتلوا عن امل�صودة بكل طرق االثبات
من خالل تقدمي الدليل امام حمكمة
الطعن.
ويعد الف�صل قائما من وقت النطق
به ،وحق اخل�صوم يتعلق باملنطوق
الذي تلته املحكمة وال يجوز لها ادخال
اأي تعديل عليه ،وال اأي ت�صحيح الن
ت�صحيح االخطاء املادية هو من حق
اخل�صوم ومن خالل تقدمي طلب به .
ويفهم مما تقدم ان عدم التالوة يعني
عدم حتقق النطق وبانتفاء ركن من
االركان يجعل الف�صل معدوما .

 .2اذا ح�صر اخل�صم جل�صة ثم تغيب
وطلب املدعي اإ�صدار احلكم معلقا
على النكول عن حلف اليمن مبوجب
املادة( )118من قانون االإثبات،
فاأ�صدرت املحكمة حكمها معلقا عليه.
اأما اإذا كانت املرافعة غيابية فيجب
تبليغ املحكوم غيابيا وفقا للقانون.
ويرتتب على التبليغ التلقائي

واال�صل ان يتم ت�صليم الف�صل اىل
املعاون الق�صائي بعد توثيقه والنطق
به من قبل املحكمة يف يوم املعني للنطق
به او بعدها بفرتة وجيزة جدا حتى
يتمكن اخل�صوم من االطالع عليه،
وي�صلك اخلا�صر منهم لطرق الطعن
القانونية ،اإال اننا جند يف حاالت نادرة
جدا ان القا�صي يتاأخر يف ت�صليمه اىل ما

النطق هو الركن الثاني من اركان الفصل

ثانيا /تنظيم محضر اصولي :

يجب على املحكمة عند تالوة املنطوق
يف جل�صة علنية ان تنظم حم�صرا
ا�صوليا يثبت التالوة وتبني فيه
ح�صور اخل�صوم او عدم ح�صورهم
ثم تقوم بتوقيعه الن جميع اجراءات
املحكمة تكون حتريرية ال �صفوية .
ويفهم منه ان املحكمة اإذا تلت املنطوق
من دون تنظيم حم�صر ا�صويل يجعل
ف�صلها معدوما .

المقصد الثاني  /آثاره :

ملا كان الف�صل يعد قائما من حلظة
النطق به ،فاإنه يرتتب على النطق
ثالثة اثار قانونية هي :
 .1ثبوت اثاره .
 .2التبليغ التلقائي .
 .3تنظيم االعالم .
نتناولها تباعا .
اوال /ثبوت اثاره :
تثبت اثار الف�صل مبجرد النطق به،
وهذه االثار هي :
 .1النفاذ املعجل.
 .2احلجية.
 .3ا�صتنفاذ الوالية.
 .4تقرير احلقوق.

والق�صائي �صريان املدد القانوين للطعن
من اليوم التايل للتبليغ او اعتبارهم
مبلغني يف االحكام والقرارات ومن
اليوم نف�صه بالن�صبة لالوامر على
العرائ�س .
فقدان امل�صودة
قد يح�صل يف بع�س االحوال ان امل�صودة
بعد النطق بها وقبل تنظيم االعالم
تفقد الأي �صبب من اال�صباب ،وحيث
ان القانون مل يعالج هذا املو�صوع فقد
ت�صدى له الق�صاء ،حيث جرت �صريته
على فتح باب املرافعة جمددا ودعوة
اخل�صوم و�صماع اخر اقوالهم ثم اإفهام
ختام املرافعة واإ�صدار ف�صل جديد يف
الق�صية بنف�س اجتاه املحكمة ال�صابق
ما مل يقدم اخل�صوم طلبات ودفوعا
جوهرية تغري هذا االجتاه.
وبعد ا�صدار م�صودة جديد يف الق�صية،
اإذا عرث على امل�صودة ال�صائعة ،فاإنها
تعد معدومة وال قيمة لها من الناحية
القانونية.
اأما اإذا فقدت امل�صودة بعد تنظيم
االعالم (الورقة اال�صلية) فيجوز
حتريرها جمددا باال�صتناد اىل الورقة
اال�صلية.

بعد انتهاء مدد الطعن القانونية وهو
ما يحقق م�صووؤلية القا�صي التق�صريية
ويجوز الت�صكي منه فيها.
فقدان االعالم (الورقة اال�صلية)
اإذا فقد اعالم الف�صل من ا�صبارة
الق�صية بعد تنظيمه الأي �صبب من
اال�صباب ،فهنا يجب التمييز بني
حالتني هما :

اوال /فقدانه قبل حفظه :

اذا فقد االعالم قبل حفظه يف احلا�صبة
االلكرتونية ويف �صجل االعالمات،
فيجوز للمحكمة اال�صتناد اىل امل�صودة
يف حترير اعالم جديد .

ثانيا  /فقدانه بعد حفظه :

اإذا فقد االعالم بعد حفظه يف احلا�صبة
االلكرتونية ويف �صجل االعالمات ،فال
ترثيب على املحكمة ان ا�صتندت عليهما
يف حترير اعالم جديد.
ت�صليم ن�صخة من االعالم
لقد ن�صت الفقرة ( )1من املادة ()163
مرافعات على (  ....وتعطى منها
�صورة ر�صمية ملن يطلبها من الطرفني
بعد دفع الر�صم امل�صتحق ).
كما ن�صت الفقرة ( )2من املادة ()163

الفرع الثالث  /المحكمة
المختصة :

هذا هو الركن الثالث من اركان
الف�صل ،اإذ يجب ان ي�صدر من املحكمة
املخت�صة ،وهذا املو�صوع حررناه
مف�صال يف بداية الكتاب ،النه ركن من
اركان الق�صية ،وهو بنحو االجمال

اإذا حتقق اثناء املرافعة احد ا�صباب
قطع املرافعة التي ن�صت عليها املادة
( )84مرافعات ،ومل تكن الق�صية
جاهزة للح�صم فيجب على املحكمة
قطع املرافعة فيها ،حلني تبليغ من
يقوم مقام اخل�صم فيها ،فاإن مل تفعل
وف�صلت فيها كان ف�صلها معدوما.

تقارير
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نساء يلوحن بتطليق شركائهن بعد تفويض «العصمة»
إيناس جبار
تزايدت يف الآونة الأخرية ،ل�شيما يف العا�شمة،
حالت امتالك الزوجة للع�شمة التي متنحها حق
النف�شال ،فيما يعزو متخ�ش�شون زيادتها اإىل تغري
اأو�شاع البالد وارتفاع حالت الطالق وامل�شكالت
املجتمعية ،اإ�شافة اإىل انت�شار مواقع التوا�شل
الجتماعي وتاأثريها ال�شلبي.
لكن القا�شي (عبد اهلل ح�شن خلف احلبيب)،
وهو قا�شي اأحوال �شخ�شية يف �شالح الدين ،ل
يجد اأن هذه احلالت منت�شرة يف حمافظته ،معلال
ذلك بطبيعة «احلالة املادية لالأفراد والن�شيج
الجتماعي والطبيعة القبلية».
ويف تعليق لـ»املحامي» يقول :اإن «الأ�شل يف
القانون العراقي اأن الطالق بيد الزوج وال�شتثناء
اأن يكون بيد الزوجة اإذا وكلها به الزوج اأو فو�شها
به القا�شي ا�شتناد ًا اإىل �شراحة املادة الرابعة
والثالثني /اأول من قانون الأحوال ال�شخ�شية»،
لفتا اإىل اأن «هذا التفوي�ص ل ي�شقط حق الزوج يف
الطالق لن التفوي�ص لي�ص تنازل».
وتروي املواطنة �شروق حممد (� )41شنة ،كيف
اختارت اأن تكون الع�شمة بيدها ،قائلة «بعد زواج
دام عقدا كامال مل اأرزق باأطفال ،ولعدة اأ�شباب
اأخرى تفاقمت م�شاكلي مع زوجي ويف كل مرة يقع
الطالق ،وبعدها يعدين بتغيري احلال ،اإل انه ل
جدوى ،تعود امل�شاكل نف�شها».
وتوا�شل ق�شتها« :يف املرة الأخرية حدث خ�شام
كبري وانف�شلنا ر�شميا بعدها طلب العودة وقدم

الوعود وال�شمانات اإل اأين كنت متاأكدة من عدم
جدوى زواجنا ،لذا طلبت اأن تكون الع�شمة
بيدي وهو لإثبات ح�شن النية ،فوافق ،وكان ذلك
مب�شورة من �شديقتي التي راأتها يف احد «الأفالم
امل�شرية» –كما تعرب -وبالفعل تن�شل عن وعوده
وا�شطررت اإىل تطليق نف�شي منه».
من جهته ،يبني املحامي �شفاء الالمي :اأن «احلالة

موجودة من القدم ،لكنها ب�شكل نادر لأن اغلب
الأزواج يرف�شون اأن تكون الع�شمة بيد الزوجة،
ولأن الزوج اأي�شا �شاحب ولية على زوجته
و�شوؤونها ورعايتها ،وكذلك من جهة املجتمع الذي
ل يتقبل ب�شبب ذكورته وعاداته وتقاليده».
ويوؤكد املحامي انه «ل يوجد ن�ص قانوين اأن تكون
الع�شمة يف يد الزوج فقط ،فلي�ص هناك مانع اأن

تكون بيد الزوجة ،ولكن املتعارف عليه واملعمول
به هو اأن الع�شمة بيد الزوج ،لكن لي�ص غريبا اأن
تطلب الزوجة ذلك ب�شبب الكثري من حالت متادي
الأزواج املوجودة يف املجتمع».
ويو�شح الالمي يف ما يخ�ص الطالق :اأن «الإجراءات
هي نف�شها يف حالة تطليق الزوج لزوجته ،ول يوجد
ن�ص قانوين يحدد هذا ال�شيء وللقا�شي ان يجتهد

من تلقاء نف�شه ،لكن يف الغالب يرجع اإىل قرارات
حمكمة التمييز اأو العرف اأو الفقهاء ،فيما اإذا ما
كان لها احلق -اأي الزوجة -يف اأن تطلق غيابيا او
رجعيا اأو اأن يتنازل الزوج عن حقوقه ،فهو لي�ص له
حقوق عليها ،بل هي من لها احلق يف هذا ،فحالت
الطالق يف قوانني الدول العربية املجاورة تختلف
عما هي عليه يف العراق ،ففي م�شر الزوجة جتهز
نف�شها فبالتايل عليها حقوق».
وي�شيف الالمي اأن «ملحكمة التمييز الحتادية
القول الف�شل يف احلقوق التي ت�شتحقها الزوجة
اإذا وقع الطالق بينها وبني زوجها �شواء اأكانت
الع�شمة بيدها ام بيد زوجها بغية املحافظة على
التما�شك والن�شيج الجتماعي».
ويقول القا�شي (احمد جا�شب) من حمكمة الأحوال
ال�شخ�شية يف بغداد اجلديدة :اإن «الع�شمة بيد
الزوجة تعبري اجتماعي عريف اأكرث من ُه تعبري
قانوين او فقهي ..والتعريف القانوين املطابق
للقانون والفقه حلق الزوجة بطالق نف�شها ياأتي من
طريقني هما التوكيل او التفوي�ص».
ويذكر اأن «املادة الرابعة والثالثني /اأول من
قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم  188ل�شنة 1959
ن�شت على ان (الطالق رفع قيد الزواج باإيقاع من
الزوج اأو من الزوجة اإن وكلت به اأو فو�شت اأو من
القا�شي ول يقع الطالق اإل بال�شيغة املخ�شو�شة
له �شرعاً)».
وت�شري لفظة «وكلت اأو فو�شت» اإىل ما ي�شمى
«الع�شمة بيد الزوج» من الناحية العرفية ،وان

الن�ص املذكور مل يبني نوع الطالق الذي توقعه
الزوجة تفوي�شا او وكالة هل هو رجعي ام بائن،
وترك ذلك لراأي املذاهب الإ�شالمية ،بح�شب
القا�شي.
وي�شري القا�شي اإىل اأن «امل�شرع العراقي يف الفقرة
الثانية من املادة املذكورة منع اإيقاع الطالق
بالوكالة اأمام املحكمة وا�شتثنى الزوجة من ذلك اإذا
كانت وكيلة يف طالق نف�شها».
ويعرج على اأن «طالق الزوجة لنف�شها اإذا كانت
موكلة او مفو�شة به يقع كاأ�شل طلقة واحدة اإذا
فو�شت بذلك ،وان املذاهب الإ�شالمية الأربعة
اأجازت التفوي�ص املطلق للزوجة ،اأما الإمامية
فلم يجوزوا تفوي�ص الزوجة بالطالق مطلقاً،
وقالوا بجواز اأن تكون الزوجة وكيلة بطالق نف�شها
بحالت معينة او مطلقاً على تف�شيل فقهي».
وعن تطبيقاته العملية ،يقول« :توجد حالت
نادرة جد ًا يف حماكم الأحوال ال�شخ�شية يف بغداد
اجلديدة بخ�شو�ص توكيل الزوجة اأو تفوي�شها
بطالق نف�شها ،فهي نادرة جد ًا».
وفيما يخ�ص احلقوق ،يف�شل القا�شي اأن
«الطالق الواقع من قبل الزوجة تفوي�شاً او وكالة
ل يوؤثر يف حقوقها بالإجمال ،اإل انه ميكن اأن يوؤثر
يف بع�ص احلقوق التي منحها القانون للزوجة
ومنها التعوي�ص عن الطالق التع�شفي وحرمانها
من حق ال�شكنى يف دار الزوجية ا�شتنادا اإىل ن�ص
املادة الثالثة من قانون حق الزوجة املطلقة يف
ال�شكنى رقم  37ل�شنة .»1983

القتل دفاعا عن النفس «جريمة» إذا لم يكتسب شروط اإلباحة
ليث جواد

يقدم بع�ص الأ�شخا�ص على ارتكاب جرائم قتل
دفاعا عن النف�ص نتيجة لتعر�شهم اىل �شطو ليلي
اأو اختطاف اأو اأي اعتداء خطري ،ومل يكن لهم
خيار �شوى القتل ،لكن ذلك ل يعفيهم من امل�شاءلة
القانونية ،بح�شب متخ�ش�شني.
وفيما ي�شري قا�ص اإىل اأن قانون العقوبات و�شع
�شروطا وحمددات جلرائم الدفاع عن النف�ص
يجب توفرها عند وقوع اجلرمية ،يرى خبري
قانوين اأن حمكمة التحقيق هي من تقرر فيما
اإذا كانت اجلرمية الواقعة جرمية او دفاعا
عن النف�ص بنا ًء على اعرتافات املتهم و�شهود
الإثبات.
ويقول قا�شي حمكمة حتقيق الب�شرة الثالثة
(عوين �شعد غالب) يف حديث لـ»املحامي» :اإن
«قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�شنة 1969
ن�ص على حق الدفاع ال�شرعي ك�شبب من اأ�شباب
الباحة يف املواد  42اىل  ،46وتت�شمن هذه
املواد اأ�شباب الباحة و�شروط قيام حق الدفاع
ال�شرعي والقيود التي يتقيد بها هذا الدفاع والثر
املرتتب على ا�شتعماله يف حدوده القانونية
وحكم جتاوز هذه احلدود».

�شروط الدفاع عن النف�ص
وتابع اأن «القانون و�شع عدة �شروط جلرائم
الدفاع عن النف�ص منها وجود خطر ،وي�شرتط اأن
يكون حقيقيا ل جمرد ظن ،اإ�شافة اإىل اأن يكون
اخلطر املراد دفعه حال ،وان يكون اخلطر غري
م�شروع ،يعني ذلك ان ل ي�شتند املعتدي اىل
�شبب م�شروع قانونا يف ارتكابه ،اإ�شافة اإىل تعذر
اللجوء اىل ال�شلطات العامة لدفع هذا اخلطر يف
الوقت املنا�شب».
واأ�شار القا�شي اإىل اأنه «عند حلول خطر يهدد
النف�ص اأو املال يتحرك ال�شلوك النف�شي لالن�شان
غريزيا لوقف ذلك اخلطر اأو دفعه للمحافظة
على احلياة من الهالك ،وهذا ما يعني بحق
الدفاع ال�شرعي ،ويعد هذا الأمر من اأقدم اأ�شباب
الإباحة التي عرفتها القوانني اجلنائية عرب
الع�شور منذ ن�شاأتها الأوىل وعرف الإ�شالم ذلك
احلق بقوله تعاىل (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه مبثل ما اعتدى عليكم)».
ولفت اإىل اأن «املادة  42من قانون العقوبات
اعتربت (ل جرمية اإذا وقع الفعل ا�شتعمال حلق
الدفاع ال�شرعي) ،فاأ�شباب الباحة هي ظروف
تنزع ال�شفة غري امل�شروعة عن الفعل اجلرمي

وحتوله اىل فعل مباح ،ما ينفي وجود اية جرمية
يف هذه احلالة بحكم القانون ،اإذ جند امل�شرع يبداأ
بعبارة (ل جرمية اذا وقع الفعل)» ،مو�شحا اأن
«م�شاألة التنا�شب بني فعل العتداء وفعل الدفاع
عن النف�ص يف احلقيقة م�شاألة مو�شوعة تتعلق
بالوقائع ويف�شل فيها قا�شي املو�شوع وفقا
للظروف مراعيا حالة املدافع من حيث جن�شه
وعمره و�شخ�شيته واملالب�شات التي احاطت به
عندما واجه خطر العتداء».
وتابع «بخ�شو�ص اإثبات قيام حالة الدفاع
ال�شرعي ميكن اثباته عن طريق ال�شهادات
والقرائن وما ت�شفر عنه بوا�شطة كامريات
املراقبة اإذا �شورت احلادث».
املالحقة الع�شائرية
وحتدث قا�شي حمكمة حتقيق الب�شرة الثالثة
بخ�شو�ص «وجود مطالبات ع�شائرية اإذا مت قتل
ال�شارق او املعتدي ،ففي نظر القانون تعد تلك
املطالبة الع�شائرية تهديدا ،وتخ�شع اإىل ن�ص
املادة  430من قانون العقوبات ،اأما مطالبة
املوظف اأو رجال الأمن ع�شائريا فتخ�شع لن�ص
قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم  24ل�شنة
.»1994

بدوره ،ذكر اخلبري القانوين ،الدكتور علي
التميمي ،يف حديث لـ»املحامي» :اأن «حمكمة
التحقيق هي من تك�شف حقيقة جرمية القتل فيما
اإذا كانت جرمية مع �شبق ال�شرار والرت�شد
او هي حق دفاع عن النف�ص بعد ال�شتماع اىل
اإفادة ال�شهود واملتهم واإجراء ك�شف الدللة»،
مو�شحا اأن «حق الدفاع عن النف�ص مقيد باملواد
 43و  44و  45من قانون العقوبات على اأن يكون
الن�شان امام خطر يواجه كاملوت او الغت�شاب
او اللواط او اخلطف او اقتحام منزله ليال ،هنا
نكون امام قتل مقبول من اجل انقاذ اإن�شان ،وهذا
ما تقرره حمكمة املو�شوع».
واأو�شح التميمي اأن «الدفاع ال�شرعي ل ميكن
ان يتاح اإل اإذا كان امام خطر ا�شد واخطر من
اجلرمية التي قد حت�شل لالن�شان ،وحمكمة
التحقيق باإمكانها بعد اكمال التحقيق احالة
املو�شوع على املحكمة املخت�شة يف بع�ص
احلالت» ،منوها اىل «اأن حق الدفاع ال�شرعي
ل يبيح مقاومة افراد ال�شرطة اثناء قيامهم
بالواجب او اي مكلف بخدمة عامة ،ويف حال
وقوع جرمية قتل �شدهم ل تعد هذه احلالة
دفاعا عن النف�ص».

جرائم العنف األسري ..حلقة نقاشية نظمها القضاء للوقوف على األسباب وإيجاد الحلول
عالء محمد

حتت عنوان (حتقيق العدالة يف احلد من جرائم العنف
الأ�شري) نظم جمل�ص الق�شاء الأعلى حلقة نقا�شية
بح�شور امل�شرف على املركز الإعالمي ،القا�شي حيدر
علي نوري ،وعدد من ال�شادة الق�شاة واملخت�شني بهذا
املجال من منظمة الأمل العراقية ودائرة متكني املراأة يف
الأمانة العامة ملجل�ص الوزراء ودائرة العنف الأ�شري
يف وزارة الداخلية .واأكدت احللقة اأهمية وخطورة
جرائم العنف الأ�شري مع اطالق حملة لت�شريع قانون
مناه�شة العنف الأ�شري.
ويقول قا�شي حمكمة حتقيق بغداد اجلديدة ،جا�شم
حممد كاظم :اإن «الق�شاء �شبقت اجراءاته واهتمامه
بجرائم العنف ال�شري التي ا�شبحت هذه ظاهرة تهدد
ترابط لبنة العائلة العراقية ووحدة الأ�شرة ،فقد ا�شدر
جمل�ص الق�شاء بيانا بالرقم  9ل�شنة  2021املن�شور
يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4613يف /1 /25
 2021مت مبوجبه ت�شكيل حمكمة حتقيق وحمكمة جنح
متخ�ش�شة بالنظر بق�شايا العنف ال�شري ،اإ�شافة
اىل اأعمالها ويكون مقرها يف كل منطقة ا�شتئنافية ،كما
ناق�ص بجل�شته الرابعة بتاريخ  2021 /1 /24مو�شوع
العنف الأ�شري واهميته واأبعاده بالن�شبة لالمم
املتحدة ،وقرر املجل�ص ان يكون التحقيق واملحاكمة يف
�شكوى العنف ال�شري ح�شب الخت�شا�ص ملحل وقوع
اجلرمية ،ا�شافة اىل املحاكم التي مت اإن�شاوؤها بالبيان
امل�شار اإليه اآنفا ،وهذا ما تاأكد باإعمام جمل�ص الق�شاء
العلى بالعدد  128يف  ،2021/ 1 /27وبذلك �شبق
باقي ال�شلطات يف الهتمام مبعاجلة هذه الظاهرة،
ف�شال عن تهيئة حمققني ق�شائيني خمت�شني يف هذه
اجلرائم ومن كال اجلن�شني».
وعن ارتفاع ن�شبة اجلرائم ،ي�شيف القا�شي :اأن
«ظاهرة العنف الأ�شري ازدادت خالل الفرتة املا�شية

واأ�شبحت ظاهرة تهدد املجتمع ،ما يعزز �شرورة
و�شع ت�شريع يوافق هذه اجلرائم للحد منها� ،شيما
وان الأ�شباب تختلف يف كل جرمية عن الأخرى ،لكن
اغلب احلالت التي �شجلت كانت ب�شبب الأو�شاع
القت�شادية ال�شعبة التي متر بها العائلة والبطالة
واأ�شباب اأخرى منها احلظر ال�شحي العام وارتفاع
الأ�شعار ،وعدم توفر فر�ص العمل ،وكذلك �شوء
ا�شتخدام برامج التوا�شل الجتماعي ،وعدم معرفة
العواقب التي توؤديها طريقة ا�شتخدامها ب�شورة غري
�شحيحة».
ولفت اإىل اأن «اغلب الدعاوى حترك من قبل املجنى

عليهم او من يقوم مقامهم قانونا كـ(الويل) يف حال
�شغر �شن امل�شتكي ،اإذ قد يبلغ �شنه خم�ص �شنوات اأو
اقل ،ففي هذه احلالة يتوجب اإقامة ال�شكوى من الويل
اجلربي او حا�شنة الطفل مبوجب ح�شانتها ،ويف حال
تعار�ص م�شلحة املجنى عليه مع م�شلحة من ميثله او
مل يكن له من ميثله ،فاملحكمة تعني ممثلة له ا�شتنادا
لأحكام املادة  5من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية
رقم  23ل�شنة .« 1971
وعن املادة القانونية واأبرز الدعاوى واأنواعها ،يوا�شل
قا�شي حمكمة حتقيق بغداد اجلديدة القول :اإنه «ل
توجد مادة مقيدة لو�شف العنف الأ�شري ،اإذ ان كل

جرمية لها و�شفها وقد ت�شل العقوبة اىل ال�شجن يف
جرائم ال�شرب اإذا اقرتنت بظرف م�شدد مثل اإحداث
عاهة م�شتدمية يف املجنى عليهم ،واأن اغلب الدعاوى
هي جرائم اليذاء العمد وال�شرب».
وب�شاأن الإجراءات الق�شائية ،يوؤكد اأن «حمكمة
التحقيق تتوىل ا�شتقبال ال�شكاوى التي تخ�ص اجلرائم
اأجمعها �شواء كانت بالعنف ال�شري اأو غريها من
اجلرائم ،اذ باإمكان امل�شتكي احل�شور امام قا�شي
التحقيق اأو املحقق الق�شائي اأو �شابط ال�شرطة
وت�شجيل �شكوى باحلادث �شواء كان يف حمل احلادث
اأو خارجه ،فال يوجد مانع قانوين من قبول ال�شكوى
واتخاذ الجراءات التحقيقية فيها» ،مبينا اأن «(جرائم
ال�شرف) تعد من �شمن جرائم العنف ال�شري والتي
ترتكب بباعث �شريف ح�شب و�شف املادة  128من
قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�شنة 1969
التي اعتربت الباعث ال�شريف عذرا خمففا للعقوبة،
وي�شرتط ان تتحقق اأ�شبابه املقنعة ملحكمة املو�شوع
�شواء حمكمة اجلنايات ام اجلنح ،وان توؤدي هذه
ال�شباب اىل دفع اجلاين اىل ارتكاب اجلرمية وتكون
معا�شرة اإليها والتي يرتكبها اجلاين على خالف
و�شعه العتيادي مثل حالة ال�شتفزاز اخلطري الذي
يفقد الن�شان حرية الختيار والتمييز ويقع يف اخلطاأ،
وقد �ش ّيق الق�شاء العراقي الخذ بهذه ال�شباب اإل يف
حال توافر �شروطها املذكورة اآنفا ،ويف خالف ذلك يتم
فر�ص العقوبات املنا�شبة لتحقيق حالة الردع اخلا�ص
والعام».
من جانبه ،يقول قا�شي حمكمة حتقيق مدينة
ال�شدر ،حارث عبد اجلليل :اإن «جرمية العنف
الأ�شري هي جرمية حالها حال بقية اجلرائم ،لكنها
تاأخذ خ�شو�شيتها من خالل اأطرافها حيث يكون
اطرافها هم من ا�شرة واحدة».

واأ�شاف اأن «ن�شبة جرائم العنف الأ�شري ارتفعت
نتيجة للتفكك العائلي وانعزال افراد الأ�شرة الواحدة
والعي�ص يف العامل الفرتا�شي من خالل الهواتف الذكية
وعلى برامج التوا�شل الجتماعي ،وترك العالقات
احلقيقية والإن�شانية ،فتجد اأفراد الأ�شرة الواحدة
واإن كانوا جمتمعني مبكان واحد ،اإل انهم متفاعلون مع
هواتفهم وما يجري على �شبكة الإنرتنت».
ويبني القا�شي حارث عبد اجلليل اأن «اغلب دعاوى
التعنيف حترك من الزوجة بحق زوجها وحتى هذه
اجلرائم ل يتم الخبار عنها اإل بعد تكرارها ول ننفي
ح�شول حالت تعنيف الزوجة لزوجها ول يتم الإخبار
عنها من قبل الزوج ل�شعوره باخلجل من اأفراد العائلة،
وكذلك للمحافظة على مكانته يف املجتمع ،فتجد الإخبار
عن هذه اجلرائم قليال جد ًا وكذلك تعنيف الأب لأولده
البالغني �شن الر�شد ب�شبب العادات والتقاليد».
واأ�شار اإىل اأن «قانون العقوبات عالج حالت العنف
الأ�شري باعتبارها جرمية اعتيادية مثل باقي اجلرائم،
وعلى �شبيل املثال فاإنه يعاقب كل من اعتدى عمدا على
اخر باجلرح اأو ال�شرب اأو بالعنف ف�شبب له مر�شا اأو
اأذى وفقا للمادة  413منه ،وهي املادة القانونية نف�شها
التي يعاقب مبوجبها الزوج اإذا اعتدى على زوجته
بال�شرب اأو العنف ،وكذا احلال لبقية اجلرائم ،اإل ان
القانون العراقي مل ين�ص �شراحة على جرائم العنف
ال�شري».
واأمت اأن «ابرز دعاوى العنف الأ�شري تتمثل بتعر�ص
الزوجة لل�شرب الذي ي�شبب لها اذى اأو جرحا ومن
ثم دعاوى ا�شرتداد الأطفال حديثي العهد بالولدة او
من �شدر له قرار حكم ق�شائي لالأم بح�شانة الأطفال،
ومن ثم امتناع الزوج عن ت�شليم الزوجة مل�شتم�شكاتها
ال�شخ�شية او م�شتم�شكات اأولدها بعد ح�شول م�شكلة
عائلية توؤدي خلروج الزوجة من دار الزوجية».
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ضرورياّ
ً
فصل الرضيع عن أمه المصابة بفيروس كورونا قد ال يكون
قد ل ي�صكل قيام الأم امل�صابة بفريو�س
كورونا باإر�صاع طفلها خط ًرا على حياة
الطفل ،بل على العك�س ،قد ي�صاعد حليب
الثدي على تزويد الر�صيع باأج�صام م�صادة
للفريو�صطرق انتقال فريو�س كورونا
من �صخ�س لآخر عديدة ،ولكن يبدو اأن
الر�صاعة لي�صت اإحداها ،بل حتى قد يكون
حليب الثدي طريقة طبيعية حلماية الر�صع
من فريو�س كورونا امل�صتجد.
فتبعا لدرا�صة ن�صرت نتائجها موؤخ ًرا يف جملة
ً
اجلمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة
( ،)mBioقامت جمموعة من الباحثني
بفح�س عينات حليب ثدي ماأخوذة من 18
امراأة م�صابة بفريو�س كورونا ،ولوحظ
الآتي:
خلو العينات ب�صكل تام من اجلزيئات
اجلينية للفريو�س ،اأي اأن فريو�س كورونا
امل�صتجد قد ل ينتقل عرب حليب الثدي.

احتواء ثلثي العينات على نوعني من اأنواع
الأج�صام امل�صادة املقاومة لفريو�س كورونا
امل�صتجد حتدي ًدا.
وخل�س الفريق القائم على الدرا�صة ،والذي
�صم باحثني من املركز الطبي التابع جلامعة
رو�ص�صرت الأمريكية (the University
of
Rochester
Medical
 )Centerوباحثني اخرين من جامعات
خمتلفة ،اإىل اأن النتائج املطروحة قد تعني
اأن القيام باإبعاد الر�صيع عن اأمه امل�صابة
بفريو�س كورونا خو ًفا عليه من التقاط
الفريو�س قد ل يكون اأم ًرا �صرور ًيا بعد
اليوم.
نتائج واعدة ولكن ...
على الرغم من اأن نتائج هذه الدرا�صة تبدو
اإيجابية ،اإل اأن علينا الرتيث ً
قليل قبل تبني
نتائجها ،وذلك للأ�صباب التية:
قلة الدرا�صات العلمية التي تناولت هذا

املو�صوع عمو ًما ..وت�صارب النتائج التي
خرجت بها الدرا�صات التي اأجريت بالفعل
حتى اللحظة يف هذا ال�صدد ،فقد اأظهرت
درا�صات اأخرى وجود اأجزاء من الرتكيبة
اجلينية للفريو�س يف بع�س العينات
املاأخوذة من حليب الثدي لن�صاء م�صابات
بفريو�س كورونا امل�صتجد.
وحال ًيا ،ي�صعى الفريق الطبي الذي قام
باإجراء الدرا�صة املذكورة اأعله لتو�صعة
نطاق الدرا�صة يف مرحلتها الثانية وجعلها
ت�صمل عد ًدا اأكرب من الن�صاء املر�صعات ،واإذا
ما مت تاأكيد نتائج الدرا�صة بالفعل على نطاق
ات�صاعا ،قد ل ت�صطر الأمهات اجلدد
اأكرث
ً
امل�صابات بفريو�س كورونا للبتعاد عن
اأطفالهن الر�صع اأثناء فرتة الإ�صابة ،مما
قد يكون له تاأثري اإيجابي على الأم والطفل
على حد �صواء .فهل حتمل لنا الأ�صهر املقبلة
ربا اإيجاب ًيا جدي ًدا يف هذا ال�صدد؟
خ ً

أدوية الربو قد تعرض
طفلك للكوابيس
طفلك م�صاب بالربو ويتناول الأدوية اخلا�صة
بعلج هذا املر�س؟ اإذا راقبيه جيد ًا لهذا ال�صبب.
جديدة
درا�صة
نتائج
ك�صفت
(Netherlands
يف
ن�صرت
Pharmacovigilance
Center
 )Larebعن اأن الأطفال امل�صابني مبر�س الربو
والذين يتناولون الأدوية اخلا�صة بعلج هذا
املر�س قد يحلمون بكوابي�س مزعجة ويكونون اأكرث
عر�صة للإ�صابة مب�صاكل نف�صية مقارنة بالخرين.
حيث قام الباحثون القائمون على الدرا�صة بتحليل
دواء يدعى ( )Montelukastبهدف الك�صف
عن فعاليته والثار اجلانبية املرتبطة به ،ووجدوا
اأن تناول هذا الدواء يزيد من الأحلم املزعجة
والكوابي�س لدى الطفال اإىل جانب امل�صاكل
النف�صية املختلفة.
واأ�صار الباحثون اىل اأن على الأطباء حتذير الأهايل
والأطفال من هذه الثار اجلانبية املرتبطة بتناول
هذا الدواء بالتحديد.
ولحظ الباحثون عدة اثار جانبية مرتبطة بتناول
هذا الدواء ،والتي خل�صوها فيما يلي:
تناول الدواء رفع من خطر الإ�صابة بنوع معني
من اأمرا�س املناعة الذاتية (Autoimmune
 )diseasesوالذي يتمثل يف التهاب يف اأوعية
دموية �صغرية يف اجلهاز التنف�صي.
الإ�صابة باملر�س ال�صابق من �صاأنها اأن ترفع من
خطر الإ�صابة باأمرا�س القلب وت�صرر الكلى يف
املراحل املتقدمة.
رفع تناول هذا الدواء من خطر الإ�صابة بالعديد من

امل�صاكل النف�صية مثل الكتئاب.
كان الأطفال عر�صة للأحلم املزعجة والكوابي�س
نتيجة تناول هذا الدواء.
بدورهم ،اأو�صح الباحثون اأن التوقف عن تناول
هذا الدواء �صاعد على التخل�س من الكوابي�س
والأحلم املزعجة.
يف حني اأن العلقة بني تناول هذا الدواء وارتفاع
خطر الإ�صابة بالكتئاب ل تزال غري وا�صحة
متاماً ،اإذ اأن العديد من الدرا�صات ك�صفت عن اأن
الإ�صابة بالربو ترفع من خطر الإ�صابة بالكتئاب،
اأي قد ل يكون الدواء م�صوؤو ً
ل عن هذه العلقة.
واأكد الباحثون اأنه يقع على عاتق الطبيب تو�صيح كل
هذه الأمور للمري�س عند تناول هذا الدواء بالتحديد.

مها محمد

كيف تطبقين مكياجا ترابيا
ثقيال؟

يعد املكياج ذا الألوان ال�صارخة من اأنواع
املكياج غري املحبوب لدى الكثريات ،لذلك يلجاأن
لإ�صتخدام املكياج الرتابي ،حيث يعد من اأكرث
�صيحات املكياج رواجاً ،نظر ًا لأناقته واإمكانية
تطبيقه مع خمتلف الإطللت واملنا�صبات ،اإ�صافة
اإىل ملءمته جلميع درجات األوان الب�صرة.
وتختلف خطوات تطبيق املكياج الرتابي ،بح�صب
كونه ثقي ًل اأو هادئاً ،لذلك نقدم لكِ تطبيق مكياج
ترابي ثقيل ،لإطللة اأكرث جاذبية وفخامة.
اأو ًل :الأدوات امل�صتخدمة يف تطبيق مكياج ترابي
ثقيل
 .1الربامير.
 .2كرمي الأ�صا�س املنا�صب للون ب�صرتك.
 .3الكون�صيلر.
 .4ظلل العيون بدرجات الألوان الرتابية الداكنة.
 .5الآيليرن.
 .6بودرة اأو ما�صكرا احلواجب.
 .7ما�صكارا �صوداء داكنة ،ورمو�س �صناعية.
 .8بل�صر باللون اخلوخي اأو الربتقايل.
 .9اأحمر ال�صفاه باإحدى درجات الألوان النيود اأو
الألوان الرتابية.
ثانياً :خطوات تطبيق مكياج ترابي ثقيل
 .1طبقي الربامير املنا�صب لنوع ب�صرتك ،ووزعيه
جيد ًا على وجهكِ ورقبتكِ  ،ل�صمان ثبات املكياج
لأطول فرتة.
 .2طبقي كرمي الأ�صا�س املنا�صب للون ب�صرتك،

و ُيف�صل اأن يكون بنف�س لون ب�صرتك اأو بدرجة اأغمق
قليلً ،واحر�صي اأي�صاً على تطبيق الكون�صيلرعلى
الهالت ال�صوداء وحول منطقة العني.
 .3طبقي ظلل العيون الفاحت باإحدى درجات
الألوان الرتابية الفاحتة (البيج الفاحت اأو البني
الفاحت اأو اخلوخي الفاحت) على اجلفن املتحرك
واأ�صفل احلاجبني ،ثم طبقي ظلل العيون باإحدى
درجات الألوان الرتابية الداكنة (البني الداكن اأو
الرمادي الداكن) على الزاوية اخلارجية للجفن
املتحرك عند طية اجلفن ،واأعلى اجلفن املُتحرك.
 .4لإطللة اأكرث جاذبية مبكياج ترابي ثقيل،
ُميكنكِ تطبيق ظلل العيون اجلليرت على الزاوية
الداخلية للجفن املُتحرك.
 .5حددي عينيكِ بالأيليرن ،بتطبيق ر�صمة
الأيليرن املجنح اأو ر�صمة اخلط امل�صتقيم ال�صميك.
 .6حددي حواجبك بقلم اأو بودرة حتديد اأو
ما�صكرا احلواجب ،بدرجة اللون املنا�صبة للون
ب�صرتكِ .
 .7طبقي املا�صكرا ال�صوداء الداكنة على رمو�صكِ
لإطللة اأكرث جما ًل ،كما ُميكنكِ ا�صتخدام الرمو�س
ال�صناعية.
 .8طبقي البل�صر باللون اخلوخي اأو الربتقايل على
اخلدود ،ثم طبقي الهايليرت على الوجنتني وعلى
طرف عظمة الأنف ،ليمنحكِ اإطللة اأكرث اإ�صراقاً.
 .9طبقي اأحمر ال�صفاه باإحدى درجات الألوان
الرتابية اأو الألوان النيود املُف�صلة لديكِ .

كوني حذرة… تصرفات يسيء الرجال فهمها
الرجال لي�صوا بالو�صوح الذي تظنه الن�صاء ول بالب�صاطة
اأو التفهم الذي يحاولون اإظهاره ،لذا ينبغي اأن تكون املراأة
حذرة من ت�صرفاتها التلقائية ،فبع�س هذه الت�صرفات
ميكن اأن يراها الرجل ب�صكل خاطئ متاما!
العتياد ال�صريع:
الثقافة العربية اأو ال�صرقية للرجل جتعله يعتقد اأنه من
ال�صعب والغريب للمراأة اأن تعتاد على الرجل ب�صرعة اأو
تتعامل معه ب�صكل ودي يف اإطار الزمالة اأو العمل.
لذا فهو يتوقع اأن تتعاملي معه بانطوائية وحذر ،وحني
تتعاملني بتلقائية وتظهري اعتيادك ال�صريع على التعامل
معه اأو التحدث بدون غرابة فهو يظن اأنكِ �صهلة املنال.
كرثة ال�صحك والبت�صام:
الأمر لي�س فقط مقت�صرا على اأغنية عمرو دياب “�صحكت

يعني قلبها مال” ،ولكن هذا املنطق للأ�صف يلقى ت�صديقا
وا�صعا من ال�صباب والرجال يف الدول العربية.
فالرجل يف اأحيان كثرية قد يظن اأنكِ حتاولني جذب انتباهه
اأو لفت نظره واإيقاعه يف �صباكك ملجرد اأنكِ ذات وجه
ب�صو�س وتكرثين البت�صام.
لغة اجل�صد واحلركات غري امل�صحوبة:
كنت من اللواتي يتحركن دون ح�صاب اأو انتباه ملا
اإن ِ
تفعليه اأو تتحركني بع�صوائية فيجب اأن تنتبهي حني
تكونني حول الرجال ،خا�صة ما مل تعرفيهم ب�صكل كاف.
على �صبيل املثال اإن افرت�صنا اأنك متيلني اأحيانا حني
تتحركني اأو تتكلمني فقد يظن الرجل اأنك تتعمدين هذه
احلركات لإثارة اإعجابه.
وباملثل اإن حتدث اإليكِ رجل ب�صوت منخف�س فيف�صل األ

عندما تكون المرأة
سلعة للمقايضة

تقربي راأ�صك لل�صتماع له بل اطلبي منه اأن يرفع �صوته
أنت ل تعلمني تفكريه ،وقد يظن اأنكِ حتاولني التقرب اإليه.
فا ِ
املظهر اخلارجي:
للأ�صف عزيزتي فاإن الرجل ال�صرقي يظن اأن كل ما تفعله
املراأة ب�صكلها متعلق به وللفت نظره واإر�صائه ،لذا فاإنه
يظن اأنك ت�صعني م�صاحيق التجميل لأجله اأو تتزينني
بامللب�س واحللي لإثارة اإعجابه.
وهنا لن نن�صحك باأن تغريي من هيئتك اأو تتوقفي عن
التزين والعتناء بنف�صك ،ولكن اعلمي اأن لكل مقام مقال،
اأي اأن هناك ما ينا�صب العمل وهناك ما ينا�صب ال�صهرات
وهناك ما ينا�صب خروجة �صباحية هادئة.
لذا جتنبي لفت الأنظار اإليكِ بخلط الأمور ببع�صها اأو فعل
ما ل ينا�صب مكان تواجدك.

على الرغم من اننا نعي�س يف القرن احلادي والع�صرين ،اإل ان العراف
الع�صائرية املوروثة ما زالت حتتفظ ب�صلطتها على ابناء ال�صعب ..وب�صرف
النظر عن اهمية العراف الع�صائرية يف اإ�صاعة املفاهيم الرائعة بني ابنائها،
اإل ان ثمة ماينبغي التوقف عنده فيما يتعلق بالعراف التع�صفية والرجعية
التي متتهن كرامة املراأة وجتعلها �صلعة قابلة للمقاي�صة ،واأهمها :النهوة
والف�صلية.
والنهوة تقت�صي ان يعلن ابن عم الفتاة التي تبلغ �صن الزواج ،ان من حقه
ان ينهى الآخرين عن التقدم خلطوبة الفتاة ،التي ل ت�صتطيع العرتا�س
على النهوة ..وهناك ق�ص�س عن فتيات منهي عنهن ع�صن حتى فاتهن �صن
الزواج.
والثاين :الف�صل ،ومبوجبه يتم ح�صم اخللفات بني الع�صائر حني تقع الفتنة
بني ع�صرية واخرى عن طريق تعوي�س اخل�صم من املال او من الن�صاء،
او منهما معا ..وهكذا يتم دفع الدين من ن�صاء يذهنب اىل مع�صكر العداء
ويع�صن طوال اعمارهن يف هوان واحتقار لن الع�صائر املتقاتلة عدتهن
اموال �صرفة ميكن دفعها للدائن.
ان هاتني الظاهرتني تتنافيان مع القيم ال�صلمية التي كرمت املراأة وجاءت
على ذكرها دوما بو�صفها قطبا من قطبي اجلن�س الب�صري ،لها ما للرجل،
وعليها ما عليه .كما انها ابتعاد وا�صح عن التو�صيات الطيبة بالن�صاء
و�صمان حريتهن وكرامتهن.
واحلل؟
الخبار التي ا�صتقيناها من جلنة املراأة النيابية تفيد ان ثمة م�صروعا
لقانون يجرم مرتكبي املمار�صات الع�صائرية البالية التي مت�س كرامة املراأة
وان�صانيتها ،تعده جلنة الع�صائر ،وت�صارك فيه عدد من اللجان النيابية..
واجد ان ا�صدار قانون يف هذا الوقت �صيكون ن�صرا للمراأة العراقية و�صلحا
ت�صهره بوجه كل من ت�صول له نف�صه امل�س بقيمتها الن�صانية يف املجتمع.
وميكن ان توؤدي جلنة الثقافة النيابية دورا مهما يف هذا ال�صاأن بالتعاون
مع وزارة الثقافة وال�صياحة من خلل العلن عن حملة للتوعية باملو�صوع
وتخ�صي�س جوائز للكتاب الذين يتناولون موا�صيع جديرة باأن تدل
املت�صددين يف �صوء معاملة املراأة على الطريق ال�صحيح يف التعامل ،مع
تو�صيح �صرر النهوة والف�صلية على العائلة والطفال واملجتمع عموما.
لي�س هذا فح�صب ،بل من ال�صروري مبكان اللجوء اىل ا�صاليب تتيح تاأمني
الت�صال باأهل احلل من ابناء الع�صائر لو�صعهم يف �صورة الو�صع ال�صحيح
الذي يتعني عليهم انتهاجه ،وان يو�صح خطباء امل�صاجد واملنابر احل�صينية
باأن هذه املمار�صات خمالفة للعقل والدين واملنطق.
وينبغي ان ل نن�صى ما ميكن ان توؤديه منظمات املجتمع املدين من دور
اإر�صادي للن�صاء يف عموم العراق ،من خلل تقدمي حما�صرات حول حقوقهن
الد�صتورية وال�صرعية والن�صانية ،واأهمية اأدوارهن التي يلعبنها يف تكوين
الأ�صرة وتربية جيل �صليم ويف خدمة البلد .
وبطبيعة احلال ،فاإن موروثا �صخما من العادات الع�صائرية م�صت على
تغلغله يف عقول ابناء الع�صائر قرون من الزمن ،ل ميكن ان يختفي ب�صهولة..
ولكن ،وبت�صافر اجلهود جميعا� ،صت�صكل ا�صاليب املعاجلة التي اقرتحناها،
نقطة بدء مهمة يف �صبيل زحزحته واختفائه.
اإن املراأة ا�صمى من اأن تكون �صلعة تباع وت�صرتى ،وان ال�صعوب
املتطورة مابلغت رقيها اإل بعد ان اعطت للمراأة حقها و�صمنت كرامتها
وان�صانيتها ،ونحن بانتظار الت�صريعات التي تن�صف املراأة وت�صعها يف
مكانها الذي ت�صتحقه.

كيف تتعامل مع من ينتقدك في
العمل؟

 9أسباب تدفعك للحفاظ على زواجك
هل مير زواجك بتوترات تزعجك وتدفعكِ
اأحياناً اإىل التفكري يف الطلق؟ اإذا مل يكن
هناك اأزمة كبرية يف زواجك مثل اخليانة،
فاإن الت�صرع والتفكري يف الطلق لي�س هو
ال�صبيل ال�صليم ،عليكِ اأن تفكري جيد ًا يف
زواجك ،وتتناق�صي مع زوجك من اأجل
الإ�صلح ،اأو ت�صتعيني مب�صت�صار علقات
زوجية ي�صاعدك يف احلفاظ على زواجك،
فهناك العديد من الأ�صباب التي تدفعك
للحفاظ على زواجك ،وجميعها ت�صتحق
منكِ بذل اجلهد ..ويف ما يلي  9اأ�صباب
تدفعكِ للحفاظ على زواجك:
 – 1ميكن اأن تتح�صن الأمور
بالتاأكيد لن تتح�صن اأو�صاع زواجك بني
قررت الإ�صلح،
ِ
يوم وليلة ملجرد اأنكِ
فتعديل م�صار حياتك الزوجية يتطلّب
الوقت وال�صرب ،لكن عليكِ اأن تتحلّي بالأمل
اأي�صاً ،فالدرا�صات اأثبتت اأن الأزواج الذين
يتمكّنون من التغلّب على الأزمات الزوجية
واإ�صلح زواجهم ،يكونون اأكرث �صعادة.
 – 2هناك زيجات اأ�صواأ
بالطبع هذا ل يقلل من م�صاكلك مع زوجك
اأو يربرها ،ولكن التفكري بهذه الطريقة

ي�صاعدك على و�صع م�صاكل زواجك يف
ن�صابها احلقيقي ،فاأحياناً عدم النظر اإىل
الأزمات الكربى يف حياة الآخرين ،يجعلنا
نرى م�صاكلنا مت�صخمة ب�صورة مبالغة.
اأما و�صع اأزمات الغري والأو�صاع الأكرث
�صوء ًا اأمام عينيكِ  ،ي�صاعدكِ على ال�صعور
بالمتنان من زواجك.
 – 3الزدهار ياأتي بعد الظروف ال�صعبة
قد متر عليكِ يف زواجك اأزمات �صعبة مثل
مر�س طفل اأو الأزمات املالية اأو فقدان
وظيفة الزوج ،وهي ما جتعل الزواج
باأكمله على حافة اخلطر نتيجة ال�صغوط
النف�صية على الزوجني ،ولكن عليكِ اأن
توؤمني باأن هذه الظروف ال�صعبة �صتمر،
واأن الزدهار ياأتي دائماً بعد الظروف
ال�صعبة ،فتحلي بال�صرب والأمل.
 – 4اأطفالك بحاجة اإىل عاطفتكما امل�صرتكة
من ميكنه اأن يغدق على اأطفالك احلب
أنت وزوجك؟ من
واحلنان والرعاية مثلك ا ِ
م�صتعد للت�صحية بحياته من اأجلهم؟ من
أنت وزوجك
يراهم اأجمل اأطفال يف العامل؟ ا ِ
ت�صرتكان يف حب عظيم لأطفالكما ،وهم
بحاجة اإىل روؤية هذا احلب امل�صرتك يومياً

للنمو ب�صورة �صحية و�صعيدة.
 – 5يحتاج اأطفالك اإىل ال�صتقرار يف منزل
واحد
وجدت درا�صة حديثة اأن الأطفال لي�صوا
جمهزين للتعامل مع ا�صطرابات العي�س
بني مكانني ،وخل�س الباحثون اإىل اأن
انف�صال الوالدين والعي�س يف منزلني
ميكن اأن يكون مرهقاً للأطفال ،حيث ي�صعر
الأطفال بالتمزق بني م�صاعر الولء جتاه
والديهم ،و�صوقهم اإىل الهدوء وال�صتقرار
يف حياتهم اليومية.
لذا فاإن ا�صتقرار اأطفالك يف منزل واحد مع
اأمهم واأبيهم هو اأحد اأهم الأ�صباب التي
تدفعكِ للحفاظ على زواجك.
 – 6ميكنكِ الوقوع يف حب زوجك مرة
اأخرى
قد ل ميكنكِ ا�صتعادة الرومان�صية امللتهبة
مثل �صهور ارتباطكما الأوىل ،ولكن ميكنكِ
تعلم وممار�صة الطرق التي ت�صاعد
الأزواج على البقاء حبيبني ،وهذا بدوره
أنت وزوجك على ال�صعور
�صي�صاعدك ا ِ
بالمتنان والر�صى ،ويجعل زواجكما
ناب�صاَ باحلياة.

 – 7الزواج ي�صاعدك على الن�صج
الزواج يعلمكِ اأ�صياء كثرية عن نف�صك،
بع�صها جيد ،وبع�صها لي�س جيد ًا،
وبينما مت ّرين يف مراحل الزواج ال�صعبة،
تن�صجني اأكرث وتنمو �صخ�صيتك وتتطور
للأف�صل.
أنت قدوة لأطفالك
–8ا ِ
يحتاج اأطفالك اإىل روؤيتك تكافحني
وتتغلبني على حتديات احلياة ،لذا
فمن خلل بذل اجلهد يف زواجك ،ميكنكِ
اأن تظهري لأطفالك الطريقة ال�صحية
للتوا�صل ،وكيفية التعامل مع امل�صاكل،
واإيجاد حلول دون ياأ�س اأو ملل ،وتعليمهم
اأي�صاً اأهمية الت�صامح يف العلقات.
 – 9اأن تكوين اأ ّماً عزباء لي�س اأمر ًا �صه ًل
قبل اأن تقرري التخلّي عن زواجك ،انظري
اإىل اخلدمات التي يقدمها الزواج حلياتك،
وكيف �صتتحقق مطالب واحتياجات
الأ�صرة يف حال وقوع الطلق.
تاأكدي اأن الطلق ل يوؤثر على الأطفال
فح�صب ،بل يوؤثر يف البالغني اأي�صاً،
و�صعي يف اعتبارك كيف �صيوؤثر و�صعك
كاأم عزباء عليكِ وعلى اأطفالك.

التعامل مع النتقاد بطريقة اإيجابية هو مهارة من مهارات
احلياة الأ�صا�صية ،ففي حال مل يتم التعامل ب�صكل مثايل
و�صحيح مع النتقادات وخا�صة يف بيئة العمل ،فتاأثريها
ميكنه اأن ي�صتنزف الإن�صان نف�صياً وفكرياً ،وبطبيعة احلال
يوؤثر �صلباً يف حياته املهنية.
فالطريقة التي تختارها للتعامل مع النقد لها دور مهم
وتاأثري قوي يف كل جوانب حياتك ،ولذلك من املهم اإيجاد
طرق ت�صتطيع بها ال�صتفادة من النقد املوجه وا�صتعماله
مل�صلحتك لت�صبح �صخ�س اأكرث قوة وقدرة.
وفيما يلي اإليك بع�س الطرق الفعالة للتعامل مع النقد يف
العمل ب�صكل �صحيح ومثايل:
اأو ًل :ا�صتمع للنتقادات جيداً
حني يقوم زميل يف العمل اأو مديرك بتوجيه انتقادات
�صلبية اإليك عليك ال�صتماع لكل ما يقوله ،حتى ولو كنت
ل حترتمه اأو ل يهمك راأيه ،لذلك ل حتاول تف�صري الأمور
اأو القيام با�صتنتاجات حول اأ�صبابه ودوافعه حتى لو كنت
متاأكد ًا باأنها غري مهنية على الإطلق.
ولتخفيف من وطاأة ما يقوله حاول اإعادة �صياغة اجلمل
يف عقلك بالطريقة التي جتعلك ت�صعر بالراحة ،واحر�س
على اأن حتافظ على التوا�صل الب�صري معه خلل توجيهه
النتقادات.
ثانياً :ل ت�صع نف�صك يف موقع الدفاع

ردة الفعل الأوىل جلميع الب�صر من دون ا�صتثناء حني
يتعر�صون للنتقادات يف اأي موقف كان هي الدفاع عن
اأنف�صهم ،لذلك عليك مقاومة هذه الرغبة ومنح املدير اأو
الزملء فر�صتهم لإبداء راأيهم ،فاملنتقد لك قد يعر�س نقاطاً
مهمة جد ًا لن تتمكن من ر�صدها وحدك ،لأن تفكريك يعمل
على جبهة خمتلفة كلياً ،ويخطط ل�صرتاتيجية دفاعية
مبا�صرة.
ً
ثالثاً :ل تكن قا�صيا على نف�صك
النقد جزء من احلياة ،لذلك ل بد من اأن تواجهه وخا�صة يف
اإطار العمل ،عو�صاً عن ذلك عليك الثقة بنف�صك ول ت�صمح
للنتقادات باإحباطك اأو اإ�صعارك باأنك اأقل قيمة ،وتاأكد اأن
لديك اأمورا جيدة تفعلها.
رابعاً :اطرح الأ�صئلة
ح�صر نف�صك لطرح الكثري من الأ�صئلة عند تعر�صك
للنتقاد ،وذلك من اأجل تفادي �صوء فهم اأكرب للمو�صوع،
حيث اأن طرح الأ�صئلة ل يجعلك تظهر وكاأنك ت�صعى بجدية
لإيجاد احللول فح�صب ،بل ردة فعل املنتقد �صتمكنك من
معرفة اأن كانت ملحظاته ال�صلبية حمقة اأم ل.وميكنك اأن
ت�صاأل ،على �صبيل املثال ،عن اأمثلة حمددة جعلته يوجه
امللحظات ،ويف حال �صعرت باأن التوتر اأ�صبح يخيم على
الأجواء ،واعتمد مقاربة اأكرث اإيجابية ،واطلب من املنتقد
منحك وجهة نظره حول املقاربات التي يف�صل اعتمادها.

طب وتكنولوجيا
العدد (  ) 137االربعاء 2021 / 3 / 17

يوتيوب تطلق مجموعة جديدة أشياء يجب أن تعرفها عند شراء حاسوب محمول أو
مكتبي مستعمل
من أدوات المراقبة األبوية
�أعلنت من�صة يوتيوب (� )YouTubeإطالقها
جمموعة جديدة من �أدو�ت �لرقابة �لأبوية �لتي
ت�صمح لالآباء بالتحكم بوجه �أف�صل يف �ملحتوى
�لذي ميكن لأطفالهم �لو�صول �إليه عرب من�صة بث
�لفيديو.
وتاأمل يوتيوب �أن ت�صاعد �أدو�ت �لرقابة �لأبوية
�لآباء على تعريف �أطفالهم �لأكرب �صنًا ،على
مهل ،باملحتوى و�مليز�ت �ملنا�صبة لأعمارهم
خارج تطبيق "يوتيوب كيدز" (YouTube
.)Kids
وت�صتهدف �مليزة �جلديدة �لأطفال �لذين
رمبا جتاوزو� حدود يوتيوب كيدز ،و�ص ُيطلق
�لربنامج �أو ً
ل يف �صورة �إ�صد�ر جتريبي مبكر،
مع طرح �إ�صد�ر جتريبي �أو�صع يف �لأ�صهر �ملقبلة.
وتق�صم يوتيوب خيار�ت �لو�لدين لتقييد �ملحتوى
�لذي ميكن لأولدهم م�صاهدته �إىل  3م�صتويات
من �لتقييد لالختيار من بينها:
م�صتوى ��صتك�صاف :منا�صب ب�صكل عام لالأطفال
من �صن �لتا�صعة فما فوق.
م�صتوى ��صتك�صاف �ملزيد :خم�ص�ص لالأطفال من
عاما فما فوق.
�صن ً 13
م�صتوى معظم يوتيوب :يتيح كل �صيء تقري ًبا
با�صتثناء �ملحتوى �ملقيد بالفئة �لعمرية.

وميكن لالأ�صخا�ص �لذين تزيد �أعمارهم على 13
عاما �إن�صاء ح�صاباتهم �خلا�صة عرب يوتيوب دون
ً
�إ�صر�ف ،يف �لوليات �ملتحدة ومعظم �لبلد�ن
�لأخرى.
ولي�ص من �لو��صح بال�صبط ما هو �ملحتوى �لذي
ُي�صمح به يف كل م�صتوى من �مل�صتويات ،لكن
يوتيوب تقول "�إن م�صتوى (��صتك�صاف) يت�صمن
مدونات �لفيديو و�لرب�مج �لتعليمية ومقاطع
�لفيديو لالألعاب و�ملقاطع �ملو�صيقية و�لأخبار
و�ملحتوى �لتعليمي وغري ذلك".
وكما يوحي �ل�صم ،يحتوي م�صتوى (��صتك�صاف
�ملزيد) على نطاق �أو�صع من مقاطع �لفيديو،
ً
ف�صال عن جمموعات �لبث �ملبا�صر مل�صتوى
��صتك�صاف �ملذكورة �صابقًا.
وت�صيف �ل�صركة �أن "م�صتوى (معظم حمتوى
يوتيوب) يت�صمن مو�صوعات ح�صا�صة قد تكون
منا�صبة فقط للمر�هقني �لأكرب �صنًا".
ول تز�ل �لأدو�ت �جلديدة �خلا�صعة لالإ�صر�ف
تعتمد على مدخالت �مل�صتخدم و�ملر�جعة
�لب�صرية و�لتعلم �لآيل.
وتدرك �ملن�صة �أنها لن تكون مثالية ،مع
�لعرت�ف باأنها قد ترتكب بع�ص �لأخطاء ،وهو
ما حدث عرب تطبيق يوتيوب كيدز.

الماء الدافئ والليمون قد يسبب
تساقط أسنانك

يعد �صر�ء جهاز حا�صوب ،حتى لو كان
م�صتعمال ،قر� ًر� مه ًما يتطلب مر�عاة بع�ص
�لأ�صياء� ،إذ ميكن �أن يكون �حلا�صوب �جلديد
باهظ �لثمن ،كما �أنه يفقد �لكثري من قيمته
حلظة ��صطحابه �إىل �ملنزل.
هناك �صوق �صخم لأجهزة �حلا�صوب
�مل�صتعملة ،مما يعني �أنه من �ملحتمل �أن توفر
�ملال ،ولكن يجب �أن تكون على در�ية ببع�ص
�ملخاطر �ل�صائعة �لتالية قبل �صر�ء جهاز
�حلا�صوب �مل�صتعمل.
جتنب �أجهزة �حلا�صوب �لتي يزيد عمرها على
� 3صنو�ت
قانون "مور" هو قاعدة �أ�صا�صية يف �صناعة
�حلا�صوب و�لتي تن�ص على �أن �أد�ء �أجهزة
�حلا�صوب يت�صاعف كل عامني تقريبًا بح�صب
�صحيحا تقريبًا ،لكن
�لتوقعات ..ول يز�ل هذ�
ً
�لوترية �لإجمالية لبتكار�ت �أجهزة �حلا�صوب
�ل�صخ�صية تباطاأت يف �لعقد �ملا�صي.
فاأ�صبح على ما يبدو �حلا�صوب �مل�صنوع يف
عام  ،2017يوؤدي تقريبًا �لأد�ء نف�صه جلهاز
�حلا�صوب �مل�صنوع يف عام .2020
ولكن مع مرور �لزمن ،تبد�أ �أجهزة �حلا�صوب
يف �إظهار عمرها ،حيث ت�صبح وحدة �ملعاجلة
�ملركزية �أكرث بط ًئا ب�صكل ملحوظ ،و�صيتقل�ص
حجم حمرك �لأقر��ص �لثابتة �إىل م�صتويات
خانقة.
خال�صة �لقول هي �أنه من �ملحتمل �أن حتتاج
�أجهزة �حلا�صوب �لتي يزيد عمرها على 3
�صنو�ت �إىل �ل�صتبد�ل يف �أقرب وقت ،مما
يجعلها ��صتثما ًر� �صي ًئا.
حتقق من �ملو��صفات
�إذ� كنت حت�صل على جهاز حا�صوب عمره
ب�صع �صنو�ت ،فقد يكون من �ل�صعب معرفة
ما �إذ� كنت حت�صل على قيمة جيدة ،خا�صة �إذ�
مل تكن من �لذين هم على �طالع د�ئم بتحديثات
تكنولوجيا �حلو��صيب.

�أو ًل ،وقبل كل �صيء ،جتنب �أجهزة �حلا�صوب
�لتي حتتوي على حمركات �أقر��ص ثابتة
( .)HDDو�صع يف �عتبارك �أن حمرك
�لأقر��ص ذ� �حلالة �ل�صلبة ( )SSDيعترب
�إلز�ميا متاما ،بغ�ص �لنظر عن عمر �حلا�صوب.
�عالن
ويجب �أن يكون حجمها  128غيغابايت على
�لأقل؛ حيث تاأتي بع�ص �أجهزة �حلا�صوب
�ملحمولة �لقدمية مزودة مبحركات �أقر��ص
�صلبة �صغرية ب�صعة  64غيغابايت وهي
�صغرية ب�صكل غري قابل لال�صتخد�م.
�أما بالن�صبة للمعالج ،فابحث عن �جليل �ل�صابع
�أو �أحدث من وحدة �ملعاجلة �ملركزية "�إنتل
كور" (.)Intel Core
ميكنك معرفة ذلك لأنه �صيحتوي على رقم مثل
� 7000أو � 8000-أو �أعلى ،مثل "�إنتل كور�آي،)8400-Intel Core i5( "8400- 5
لأن �أي �صيء �أقدم من �جليل �ل�صابع� ،أو وحدة
�ملعاجلة �ملركزية ذ�ت �مليز�نية �ملحدودة مثل
�صيلريون (� ،)Celeronصت�صعرك بالبطء
�ل�صديد.
ويجب عليك � ً
أي�صا �لبحث عن �صا�صات "فل
�إت�ص دي �آي بي �إ�ص" (.)Full HD IPS
و�صتبدو �ل�صا�صات �مل�صتندة �إىل تكنولوجيا "تي
�إن" ( )TNباهتة ،ولن متنحك �لدقة �لأقل من
 1080×1920م�صاحة �صا�صة كبرية للعمل بها.
�فح�ص بطارية �حلا�صوب �ملحمول
�لعن�صر �لوحيد �لأكرث �أهمية يف �حلا�صوب
�ملحمول هو �لبطارية ،و�لبطارية �ملتقادمة
(و�لفا�صلة) هي �ل�صبب �لأكرث �صيوعً ا لقيام
�صخ�ص ما ببيع جهاز �حلا�صوب �ملحمول
�لقدمي.
�إذ� ��صرتيت جهاز� م�صتعمال ،فاخترب �لبطارية
على �لفور ،وتاأكد من �أنه ميكنك �صحنها
بالكامل ،ثم قم بت�صغيل �حلا�صوب �ملحمول
حتى نفاد �لبطارية.

و�إذ� كان لديك وقت ،كرر �لختبار مرة �أخرى،
فاإذ� وجدت �أن �لبطارية ل ميكن �أن ت�صتمر ملدة
معقولة ،فمن �ملحتمل �أن تعيدها ل�صرتد�د
�لأمو�ل� ،إل �إذ� كان باإمكانك ��صتبد�ل �لبطارية
ب�صعر زهيد.
َ
و�ص ْع يف �عتبارك �أنه قد يكون من �ل�صعب
�حل�صول على بطارية بديلة جلهاز حا�صوب
حممول قدمي.
�م�صح �لقر�ص �ل�صلب قبل �لبدء يف ��صتخد�م
�حلا�صوب
هل ميكنك �لوثوق بالقر�ص �ل�صلب جلهاز
�حلا�صوب �مل�صتعمل؟ رمبا ل .قد تكون به
بر�مج �صارة مثبتة ،حتى لو بد� �أنه مت
م�صحه وجاهز لال�صتخد�م ،وهذ� هو �ل�صبب
يف �أنها فكرة جيدة �أن مت�صح �لقر�ص �ل�صلب
بنف�صك قبل �أن تبد�أ يف ��صتخد�م جهاز حا�صوب
م�صتعمل �أو حتى جمدد.
�لتزم باأجهزة �حلا�صوب �ملجددة
ميكنك �لعثور على �أجهزة �حلا�صوب �لتي مت
و"جم َّددة"� ،إذ تكون
و�صفها باأنها "م�صتعملة" ُ

قد مت فح�صها للتاأكد من �أنها تعمل ،وياأتي مع
�صمان ،وغالبًا ما يتم تغيري �ملكونات �لبالية
لإعادته �إىل حالته �جلديدة.
هذ� مهم ب�صكل خا�ص جلهاز �حلا�صوب
�ملحمول� ،لذي يجب �أن تكون به بطارية جديدة
مثبتة .وتبيع �لعديد من �ل�صركات �مل�صنعة
�أجهزة حا�صوب مت جتديدها يف �مل�صنع من
موقع �لويب �خلا�ص بهم( .ر�جع �صفحة
منتجات �آبل ( )Appleوديل ( )Dellو�إت�ص
بي ( )HPولينوفو بي�صت باي (Lenovo
 ،)Best Buyعلى �صبيل �ملثال).
�لفرق بني �حلا�صوب �ملجدد و�حلا�صوب
�مل�صتعمل هو فقط يف كون �أن �لأخري عادة ما
يتم بيعه كما هو ول يتم دعمه ب�صمان ..ولكن
على �لرغم من �أنك ت�صرتي منتجً ا �أكرث �أما ًنا
ب�صكل عام عند �ختيار �حلا�صوب �ملجدد ،فقد
يكون �حلا�صوب �مل�صتعمل على ما ير�م طاملا
ميكنك �إعادته ل�صرتد�د �لأمو�ل �إذ� كان هناك
�أي �صيء غري �صحيح ،وعليك �أن تتاأكد من
�ختباره ب�صرعة وبدقة بعد �صر�ئه.

تحذير من بعض أدوية التسنين الخاصة باألطفال
��صتبدل �لعديد من �لأ�صخا�ص �ل�صاي
باملاء �لد�فئ و�لليمون ،ولكن دون
�لإدر�ك باأن هذ� �لأمر قد ي�صر على
�صحتهم!
ب�صبب �لأ�صر�ر �ل�صحية �ملرتبطة
بتناول �لكافيني ،قام �لعديد من
�لأ�صخا�ص با�صتبد�ل هذه �مل�صروبات
باملاء �لد�فئ و�لليمون� ،إل �أن �أطباء
�لأ�صنان يحذرون من خماطر هذ� �لأمر.
حيث ن�صح �أطباء �لأ�صنان بعدم �لقيام
بذلك ،ملا حتمله �مل�صروبات �حلم�صية
من �صرر كبري على �لأ�صنان.
فالأحما�ص �ملوجودة يف �حلم�صيات من
�صاأنها �أن ت�صبب �ل�صرر لطبقة �ملينا،

معر�صة �إياها للت�صاقط.
و�أفاد �لأطباء �أن تناول كوب و�حد من
�ملاء �لد�فئ و�لليمون ي�صبب �ل�صرر
لالأ�صنان� ،إذ �أن قطعة �لليمون �ملوجودة
حتمل م�صتويات م�صاعفة من �حلمو�صة
مقارنة مب�صروب �لليمونا�صة.
ولحظ �لأطباء يف جامعة (King’s
College London’s Dental
� )Instituteأن تناول كوب من �ملاء
�لد�فئ و�لليمون مرتني يومياً ،ي�صاعف
خطر ت�صاقط �لأ�صنان بحو�يل  11مرة.
و�أكد �لأطباء �أن هذه �لأحما�ص تكون
�صريعة �ملفعول يف حال وجود يف بيئة
د�فئة مثل هذ� �ملاء.

يف �ملقابل ،يعد تناول �لروزماري ،على
�صبيل �ملثال� ،خليار �لمن ملن يرغب
يف �لبتعاد عن م�صروبات �لكافيني
و�حلفاظ على �أ�صنانه.
و�أ�صاف �لطباء يف در��صتهم �لتي
ن�صرت يف �ملجلة �لعلمية (British
� )Dental Journalأن م�صروب
�ملاء �لد�فئة و�لليمون �أ�صبح منت�صر ً�
جد ً� يف �لونة �لأخرية ،وهذ� �لأمر
من �صاأنه �أن يزيد من م�صاكل �لأ�صنان
وي�صاعفها.
وبنا ًء على �لنتائج �لتي تو�صل
�إليها �لأطباء ،حذرو� من تناول هذ�
�مل�صروب و��صتبد�له باخر �أكرث �أمناً.

ملاذ� حذرت �إدر�ة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية من ��صتخد�م
بع�ص �أدوية ت�صنني �لأطفال؟ �كت�صف �ل�صبب من خالل �خلرب
�لآتي.
ن�صرت �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لمريكية ( ) FDAتقرير ً�
يو�صح وجود م�صتويات عالية من مادة كيميائية �صامة تدعى
( ) Belladonnaيف بع�ص �أقر��ص �لت�صنني �خلا�صة
بالأطفال.
فوفقاً للتحاليل �لتي قامت بها �لإد�رة بينت �أن م�صتويات هذه
�ملادة تفوق �ملعدل �مل�صرح به على �لعبو�ت ،وينبع خطر
�رتفاع م�صتويات هذه �ملادة و�لتعر�ص �مل�صتمر لها �إىل �إ�صابة
�لأطفال بنوبات �لت�صنج و�لنوم �مل�صتمر و�صعف �لع�صالت
وتورد �لب�صرة.
و�أو�صت �لإد�رة �لأهايل ب�صرورة جتنب هذه �ملنتجات
حلماية �أطفالهم.
هذ� وكان قد تويف � 10أطفال يف �لعام �ملا�صي نتيجة
��صتخد�مهم لهذه �لأقر��ص �لتي حتتوي على ن�صبة عالية من

أهم أسباب ألم الركبة
�لقدرة على ��صتخد�م �لقدم �مل�صابة.
لذ� ين�صح بالتوجه �إىل �لطبيب فو ًر� يف
حال متزق �أحد �لأربطة.
� -3لف�صال �لعظامي
�لف�صال �لعظامي �أو خ�صونة �لركبة
هو ��صطر�ب مزمن يحدث فيه تفكك
تدريجي يف �لغ�صروف �ملف�صلي
لي�صبح �ملف�صل موؤملًا وقا�ص ًيا.

ي�صاب �لعديد من �لأ�صخا�ص،
وبالأخ�ص كبار �ل�صن ،باأمل �لركبة،
فما هي �لأ�صباب �لكامنة ور�ء ذلك؟
تعرف على �أهم هذه �ملعلومات من
خالل �ملقال �لتايل.
يحد �أمل �لركبة من ��صتخد�مها ب�صكل
طبيعي ،مما يعيق �حلياة �لطبيعية
عند �مل�صاب ،تعرف على  7من �أهم
�أ�صباب �أمل �لركبة يف هذ� �ملقال.
من �أبرز �أ�صباب �أمل �لركبة:
� -1خللع و�لك�صر
�إن �صعرت باأمل م�صتمر يف �لركبة بعد
�صقوط �أو حادثة ما فقد تكون م�صا ًبا

بخلع �أو ك�صر فيها .لذ� من �ل�صروري
�لتوجه �إىل �لطو�رئ للتاأكد من �صالمة
�لركبة وتلقي �لعالج �ملنا�صب.
يف بع�ص �لأحيان يحدث ك�صر �لركبة
ببطء ،مبعنى �أنك تكون قاد ًر� على
��صتخد�م �لركبة يف بد�ية �لإ�صابة
ولكنك تتوقف عن �لقيام بذلك
تدريج ًيا.
 -2متزق �لأربطة
ي�صبب ممار�صة بع�ص �أنو�ع
�لريا�صات مثل كرة �لقدم متزق
�لأربطة يف منطقة �لركبة� .لذي ينتج
عنه �أمل �صديد يف �لركبة وتورم وعدم

وهو �أحد �أ�صباب �أمل �لركبة وي�صبب
�صعوبة يف ثني �لركبة ،خ�صونة،
حتجر وتورم �لركبة بعد حتريكها.
�جلدير بالذكر �أن خطر �لإ�صابة
بالف�صال �لعظامي يرتفع مع �لتقدم
بالعمر.
� -4لتهاب �ملفا�صل
ت�صبب �لإ�صابة بالتهاب �ملفا�صل
�لعديد من �لأعر��ص �ملختلفة مثل
�لأمل� ،لتورم� ،لتعب و�صعوبة حتريك
�لركبة � ً
أي�صا.
وتعد �لإ�صابة باملر�ص متعبة ومزعجة
نظ ًر� لرتباطها بالعديد من �لأعر��ص
و�مل�صاعفات .ولكن �لإعتناء �جليد
بالعظام خالل هذه �لفرتة من �صاأنه �أن
ي�صاعد يف �لتغلب على �ملو�صوع.
� -5لتهاب �جلر�ب
�جلر�ب عبارة عن قر�ص مليء
ب�صائل مائي ،يخفف حدة �لإحتكاك
بني �لأوتار و�لع�صالت وبني �لعظام،
وعادًة ما يكون يف منطقة �ملفا�صل،
وينتج عن �إ�صابته بالإلتهاب تورم
و�أمل يف �ملنطقة.
�إن �إ�صابة �لركبة بالتهاب �جلر�ب

يوؤدي �إىل �أمل فيها حتى يف حالة �لر�حة
و�صعوبة يف حتريك �لقدم.
 -6متزق �لغ�صروف �لهاليل
ت�صبب �حلركة غري �ل�صحيحة
و�ملفاجئة� ،أو و�صع جميع ثقل �جل�صم
على �لركبة متزق �لغ�صروف �لهاليل،
و�لذي بدوره ي�صبب �أملا ل يو�صف
وتورما يف �لركبة ويجعل حركتها
�أ�صعب.
� -7لنقر�ص
من �أ�صباب �أمل �لركبة �لإ�صابة مبر�ص
�لنقر�ص� ،لذي يرتبط بظهور �أعر��ص
خمتلفة مثل �لأمل و�لتورم �ل�صديدين
و�للذ�ن يظهر�ن ب�صكل مفاجئ و�صريع.
كما من �ملمكن مالحظة ت�صنج �لركبة
و�حمر�رها بالإ�صافة �إىل توهجها.
عالج �لإ�صابة مبر�ص �لنقر�ص ي�صمل
ب�صكل �أ�صا�صي تناول �لأدوية �لتي
ي�صفها �لطبيب ،و�لتي تعمل على
�لتخفيف من �لأعر��ص �ل�صديدة.
ن�صائح للحفاظ على �صالمة �لركبة
حاول تطبيق �لن�صائح �لتالية و�لتي
ت�صاعدك على حماية ركبتيك من
�لإ�صابة باأي مر�ص قدر �مل�صتطاع:
حاول فقد�ن �لوزن �لز�ئد و�لذي يزيد
�لعبء على ركبتيك.
قم مبمار�صة �لريا�صة وحتريك جميع
ع�صالت �جل�صم.
ل تهمل �أي �أمل ي�صيب ركبتيك.
حاول �جللو�ص و�مل�صي بطريقة �صليمة
كي ل توؤذي ركبتيك.
ل تقم بحمل �أوز�ن ثقيلة.

�ملادة �لكيميائية �ملذكورة ،لذ� �صددت �لإد�رة رقابتها على كل
�ملنتجات �ملوجودة يف �ل�صوق بهدف حماية �لأطفال.
و�أكدت �لإد�رة بدورها �أنه بالإمكان تقليل �لم �لت�صنني لدى
�لأطفال دون �حلاجة �إىل ��صتخد�م �لأدوية �لتي تباع دون
و�صفة طبية ،عن طريق �لو�صفات �ملنزلية �لب�صيطة.
كما �صددت �لإد�رة على �صرورة �لتوجه �إىل �أقرب مركز
طبي يف حال ظهور �لأعر��ص �ل�صابقة نتيجة تناوله لأقر��ص
�لت�صنني.
�إليكم بع�ص �خلطو�ت �ملنزلية �لتي ت�صاعدكم على تخفيف
�آلم �لت�صنني لدى �أطفالكم�( :قر� �أكرث حول كيفية �لتعامل مع
�لت�صنني):
 فرك لثة �لطفل باإ�صبع نظيف �أو با�صتخد�م �جلزء �خللفيمن ملعقة باردة.
 �إعطاء �لطفل �لقطعة �ملخ�ص�صة للت�صنني على �أن تكونباردة ولي�صت جممدة.
� -إلهاء �لطفل بن�صاطات �أخرى.

يف بع�ص �حلالت بالإمكان ��صت�صارة �لطبيب حول �أدوية �منة
�ل�صتخد�م للت�صنني.

فيتامين ج والزنك قد ال يخففان من
أعراض الكورونا
ين�صح �لأطباء م�صابي فريو�ص كورونا عادة بالرتكيز
على تناول فيتامني ج و�لزنك� ،إذ يعتقد �أن هذين
�لعن�صرين مهمان يف مقاومة �لفريو�ص ،ولكن يبدو �أن
للعلم ر�أي خمتلف.
يف حماولتنا �مل�صتمرة ملقاومة فريو�ص كورونا،
ظهرت �لعديد من �لن�صائح �لتغذوية �لتي يقال �ن
�تباعها قد ي�صاعد على مقاومة فريو�ص كورونا،
مثل �لن�صيحة �ملتعلقة بالرتكيز على تناول مكمالت
فيتامني ج و�لزنك ،ولكن وتبعًا لآخر �لدر��صات قد

تن�صم هذه �لن�صيحة �إىل �لقائمة �لطويلة للممار�صات
�لتي بد�أ �لعلم يظهر �أنها قد ل تكون جمدية يف مقاومة
�لفريو�ص.
ففي در��صة ن�صرت نتائجها يف جملة (JAMA
 ،)Network Openقامت جمموعة من �لعلماء
بتحري تاأثري تناول مكمالت فيتامني ج ومكمالت
�لزنك على �لأعر��ص �لظاهرة على جمموعة من
�ملر�صى �مل�صابني بفريو�ص كورونا �مل�صتجد ،ل �صيما
�لأعر��ص �ملتعلقة باجلهاز �لتنف�صي ،وذلك من ناحية:

حدة �لأعر��ص ،ومدة مالزمة �لأعر��ص للمري�ص.
وقام �لعلماء خالل �لدر��صة باإعطاء �ملر�صى �جلرعات
�لتية على مدى � 10أيام متتالية 50 :ملليغر�م من
�لزنك 8000 ..ملليغر�م من فيتامني ج.
ولكن خل�صت �لدر��صة �إىل �أن مكمالت �لزنك وفيتامني
ج مل يكن لها �أي تاأثري يذكر على �لأعر��ص �لظاهرة
لدى �ملر�صى� ،صو�ء عند تناول كل نوع من �ملكمالت
�ملذكورة على حدة �أو عند تناولها �صوية .كما لحظ
�لعلماء �أن �ملكمالت مل تكن غري جمدية فح�صب ،بل �أنها
قد ت�صببت كذلك بظهور بع�ص �مل�صاعفات �ل�صحية،
مثل� :لإ�صهال ،و�لغثيان ،وت�صنجات �ملعدة.
ومن �جلدير بالذكر �لتنويه �إىل �أن نتائج �لدر��صة كانت
�صيئة و�صلبية مبا فيه �لكفاية لدفع �لعلماء لإيقافها يف
وقت مبكر ن�صبيًا دون �حلاجة لإ�صاعة �ملزيد من
�لوقت يف حماولة �إيجاد خمرجات �أو نتائج خمتلفة.
فو�ئد فيتامني ج و�لزنك للجهاز �لتنف�صي
يعد فيتامني ج و�لزنك من �لعنا�صر �لغذ�ئية �لهامة
و�لتي قد تكون فعالة يف مقاومة بع�ص �أمر��ص
�جلهاز �لتنف�صي ،مثل نزلت �لربد و�لنفلونز�،
فقد ي�صاعد فيتامني ج على تقوية مناعة �جل�صم،
بينما قد ي�صاعد �لزنك على حت�صني قدرة �خلاليا
على مقاومة �لعدوى.
ولكن وتبعً ا للدر��صة �ملذكورة قد ل ينطبق �لأمر
نف�صه على فريو�ص كورونا ،لذ� ويف �ملرة �لقادمة
�لتي قد ترغب فيها ب�صر�ء �أي �حتياجات غذ�ئية
لفرتة �حلجر �ملنزيل لك �أو لعائلتك ،قد ل حتتاج
بال�صرورة ل�صر�ء مكمالت فيتامني ج و�لزنك �لتي
ن�صحك �أ�صدقاوؤك ب�صر�ئها ،فهي وعلى عك�ص
�لعتقاد �ل�صائع قد ل ت�صاعد على مقاومة كورونا.
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يطالن على شارع الكفاح (غازي)

أول الغيث

ذكريات وشجون عن سوقي قنبر علي وحنون الصغير
�سوق قنرب علي يت�سل جنوبا باأحد فروعه مع �سوق
حنون ال�سغري الذي يف�سي اىل �سارع غازي.
حيث غا�ست دكاكني �سوق قنرب علي ذات الطراز
املعماري القدمي اىل ن�سفها يف الر�س بفعل ارتفاع ار�س
الزقاق ب�سبب احلمالت البلدية يف الت�سوية والتبليط
ورمبا ر�سف احلجر ..وتهاوت �سنا�سيل املنازل التي
كانت تاأوي انا�ساً رحلوا ورحلت معهم الف احلكايات
التي حملت تاريخ هذه املحلة املعمرة وحملت معها
احلب والعالقات احلميمة وذل الفقر وحلظات الفقر
والبكاء وال�سحك والمل واللقاء والفراق ..كانت حملة
قنرب علي يف مطلع القرن املا�سي تت�سل مبحالت الف�سل
وحتت التكية وامام طه وباب الغا واملهدية والتوراة
وغريها ،اإل ان التغيري يف هند�سة املنطقة والتخطيط
العمراين اجلديد ملنطقة الر�سافة و�سع حدودا فر�ستها
ظروف التطوير احل�سري عندما مت فتح �سارع
اجلمهورية و�سارع غازي و�سارع المني واملاأمون ،ومت
تخطيط ال�ساحات مما ادى اىل عزل الكثري من املحالت
عن بع�سها ،وهذا ما جرى ملحلة قنرب علي.
و�سوق قنرب علي الذي يت�سل جنوبا باأحد فروعه مع
�سوق حنون ال�سغري الذي يف�سي اىل �سارع غازي
وي�ستمر جنوبا ليت�سل ب�سوق حنون الكبري والذي
ي�سمى ب�سوق الدجاج ،حيث يباع فيه انواع الدجاج
والبي�س ثم هذا يتفرع ميينا اىل �سوق الغزل (اجلمباز)
و�سوق الدهانة املخت�س ببيع احلبوب وزيوت الطبخ
باأنواعها ،وي�ستمر �سوق حنون الكبري ليت�سل مبحلة
الق�سلة املقابلة ل�سوق ال�سدرية والتي تخ�س�ست
حمالتها ببيع ال�سابون واملنظفات وكل ما يتعلق بها
اىل حني دخلت عليها فيما بعد جتارة ال�سكائر املحلية
وامل�ستوردة ،حيث ات�سلت هذه املنطقة مبنطقة

ال�سورجة التجارية املعروفة والتي ا�سبحت اليوم
تعرف ب�سورجة الكفاح.
تعود ت�سمية حملة قنرب علي اىل اجلامع املوجود فيها
والذي ن�سب اىل �سخ�س ا�سمه (قنرب) والذي اختلفت
الروايات يف ن�سبه كموىل لالإمام علي بن ابي طالب او
لعلي الهادي (عليهما ال�سالم) او لغريهما ..ويقال غن
كلمة (قنرب) تعني (املوىل او اخلادم) ..تقع هذه املحلة
و�سوقها ال�سهري الذي ميتد من �سارع المني ويتفرع اىل
�ساحة زبيدة و�سارع غازي وميتد يف جهته الغربية اىل
حملة الد�ستي يف منطقة حتدها من ال�سمال �سارع المني
ومن ال�سرق �سارع غازي (الكفاح) ،ومن اجلنوب �سوق
الدجاج (حنون الكبري) وحملة الق�سل ومن الغرب
حملة الد�ستي ..هذه املنطقة ال�سعبية التي كانت اىل حد

أعالم ومراقد ..في مقبرة
الشيخ معروف الكرخي
(ال�سونيزية) هي منطقة غرب بغداد ايام
العبا�سيني كان يتواجد فيها العلماء والفقهاء
وطالبهم ،وفيها مقربة ت�سمى مقربة
ال�سونيزية ،دفن فيها ال�سيخ معروف الكرخي
وبعدها �سميت با�سمه ،ويف جزئها ال�سمايل الذي
مدخله من منطقة ال�ساجلية تتواجد فيها مراقد
ل�سخ�سيات مهمة يف التاريخ متت زيارتها قبل
فرتة ق�سرية من قبل بع�س اأع�ساء جمل�س
(اآل مطر الثقايف) ،ومتت زيارة ما يلي:
 مرقد ابو وهب بهلول بن عمري الت�سريفياملتوفى  ١٩٠هجرية املوافق  ٨٠٧م �ساحب
الق�سة امل�سهورة مع هارون الر�سيد والذي كان
يعطي احلكمة واملوعظة مبنطق اجلنون.
 مرقد النبي يو�سع وال�سائع انه مرقد النبييو�سع بن نون الذي رافق نبي اهلل مو�سى (ع)،
وذكر يف �سورة الكهف والذي بعثه اهلل نبيا بعد
وفاة مو�سى (ع) ،ولكن بع�س الرواة الذي
زاروا املكان ذكروا انه يو�سع كوهني كادول
اأحد اأولياء اليهود الذين �سكنوا العراق.
 مرقد ال�سيخ اأبو القا�سم اجلنيد البغدادياملتوفى  ٢٩٨هجرية املوافق  ٩١٠م من اعالم
ال�سوفية والذي جمع قلب ال�سويف وعقل
الفقيه ،وجواره مرقد ا�ستاذه وخاله ال�سيخ
ال�سري ال�سقطي املتوفى  ٢٥٣هجرية املوافق

 ٨٦٦م امل�سهور بالورع والزهد ،ومن تالميذ
ال�سيخ معروف الكرخي.
 مرقد ثوبان بن اإبراهيم امللقب ذو النونامل�سري املولود يف م�سر واملتويف  ٢٤٥هجرية
املوافق  ٨٥٩م ،وهو املحدث والفقيه ايام
ع�سره.

نهاية العقد الرابع من القرن املا�سي ماأهولة باليهود
الذين كانوا ي�سغلون جميع مفا�سل البيع وال�سراء يف
هذا ال�سوق تقريبا والذين كانوا متاآلفني مع اهل املحلة
حتى ان (ليلو) اليهودية عندما توفيت خرج جميع
اهل املحلة لت�سييعها -ح�سبما يذكر القدماء -ب�سبب
عالقاتها احلميمية الطيبة مع اهل املحلة ،فاإ�سافة اىل
بيع اخل�سروات والفواكه والعطاريات املنزلية وتباع
اي�سا يف مدخل هذا ال�سوق من جهة �سارع المني حلوم
الغنم والبقر والدجاج وال�سماك ..وت�سم قنرب علي
ا�سافة اىل اجلامع مرقد ابو ا�سحق اجلويني وحمام
قنرب علي ،وكانت هناك �سينما دنيا ال�ستوي املطلة على
�سارع المني ،وكان الطراز املعماري الغالب الأعم على
هذه املحلة هي ال�سنا�سيل البغدادية اجلميلة والتي

كان من خاللها تديل ربة البيت (الكو�سر) اىل البقال
املوجود يف الدكان حتت ال�سنا�سيل لي�سع لها ما تريد
ا�ستنادا اىل توجيهات رب البيت الذي يو�سيه بها عند
خروجه من البيت اىل العمل.
ومن ال�سخ�سيات املعروفة واملميزة يف هذا ال�سوق
هو �سادق ابو الباجة الذي يبيع الباجة �سباحا
(فقط) لزبائنه وعنده عربة كبرية يف الطرف
ال�سمايل ال�سرقي للمحلة الذي ي�سرف على �ساحة
زبيدة .اأما �سادق ابو ال�سربت فمكانه و�سط ال�سوق
وعمله يف ال�سيف فقط ،حيث ترتفع درجة احلرارة
حيث ي�سع امامه وعاءين (�سطل عدد )٢/مطليني
باللون البي�س ي�سع يف احدهما �سربت ماء الورد
والآخر ي�سع فيه ما ًء واأقداحا زجاجية وقطعا من
الثلج ويبيع كل قدح باأربعة فلو�س (عانة) ،ول مانع
لديه من بيع ن�سف القدح بفل�سني ،واأغلب زبائنه
من الن�ساء املت�سوقات ولهن طريقة خا�سة ب�سرب
ال�سربت ،حيث يخفني القدح خلف العباءة من اجل
ان ليطلع اأحد على طريقة �سربهن لل�سربت ،ويعمد
�سادق ابو ال�سربت بتحويل مهنته يف ال�ستاء اما اىل
بيع ال�ساي والدار�سني او اىل بيع الب�سبو�سة التي
ي�سنعها يف املنزل مع زوجته جنمة ،والب�سبو�سة
هي نوع من املعجنات اقرب اىل (ال�سكرملة).
وتذكر هذه املحلة الكثري من ال�سخ�سيات
التي قطنت فيها امثال ح�سني جميل املحامي
والوزير ال�سابق ،وح�سام الدين جمعة
امني العا�سمة ال�سبق ،وعبد الكرمي قا�سم
رئي�س وزراء العراق بعد ثورة  /١٤متوذ
 ،١٩٥٨ /وفوؤاد ح�سن غايل وزير ال�سحة
ال�سبق ،وحممد فخري اجلميل ،وغريهم.

أمثال شعبية سادت أو كادت تنقرض
طارق حرب
(ولد جمنون ول بنت خاتون ،واإيغ�سل اإمياته ،ويلزم الرتاب اي�سري
ذهب ،ويابو ب�ست بي�س ابل�ست ،وي�سرب ال�سط وايكول عط�سان)،
وامثال تراثية بغدادية �سادت ولكن اأفل جنمها واانطفاأ �سراجها.
هي جمموعة من احلكم والمثال الرتاثية كانت ترتدد على ل�سان
البغدادي ويرددها البغداديون و�سادت يف احلياة الجتماعية ،ولكنها
ذهبت واأفل جنمها وانطفاأ �سراجها منذ منت�سف القرن الع�سرين ،منها:
(يغ�سل اإمياته) اي يتوىل غ�سل املوتى ،وهذا املثل كان ي�سرب ببغداد
لو�سف ال�سحيح البخيل .
ومن المثلة الأخرى عندما ي�سفون احلا�سر بقولهم له (تلزم الرتاب
اي�سري ذهب) وهذا �سبيه مبثل �سعبى بغدادي اخر هو (يدفر الكاع
يطلع افلو�س) ،اأي ان �سربه لالر�س �سينتج ظهور النقود ،واملثالن
البغداديان يحمالن مدح الرجل املوفق الكرث حظاً وتوفيقاً يف امور
حياته وعمله ومعي�سته ،اإذ ان مثل هذا الن�سان اينما توجه رافقه
التوفيق والنجاح.
وهناك مثل يخالف املثل ال�سابق ،يقول البغداديون (يلزم ال�سوف ايطري
اخلروف) ،اأي ان م�سكه ال�سوف ل يرتتب عليه عدم حتقق نتيجه من
ذلك ،وامنا حتى اخلروف الذي م�سك �سوفه �سوف يهرب منه ،وهذا
املثل البغدادي ي�سرب لل�سخ�س غري املوفق ،اإذ اينما توجه او عمل
ف�سيالقي الف�سل والخفاق.
ومن قول البغداديني (يابو ب�ست بي�س ابل�ست) ،اأي يا �ساحب الب�ست
لقد دخلت يف اأمر �سعب جد ًا وفوق طاقتك ،والب�ست هو نوع من اللبا�س
يغطي اجل�سم من منت�سفه اىل الرجلني ،وعادة ترتديه الطبقة الفقرية
املغلوبة على امرها مادياً يف بغداد كالقرويني واحلمالني ،فيقال هذا املثل
ملن ابتلى ب�سخ�س او بعمل او م�ساألة ل قبل له مبقاومة ال�سخ�س او
التمكن من العمل اأو حل امل�ساألة.
ومنها مثالهم (اي�سيد الفل�س بال�سي�سخان) ،اأي يبحث عن الفل�س وهو
قطعة النقد القل قيمة لي�سطاده بالبندقية من نوع ال�سي�سخان ،وهذه

نوع من البنادق التي كانت موجودة يف بغداد يف فرتة احلكم العثماين،
وي�سرب هذا املثل ملن يعاين من الفقر ال�سديد واحلاجة الكرث اإحلاحاً
دون ان ي�ستطيع جتاوز الفقر او احل�سول على احلاجة حتى و�سل به
احلال اىل ا�ستخدام البندقية للح�سول على الفل�س فقط.
ومثلهم (ي�سرب ال�سط وايكول عط�سان) ،اأي على الرغم من كرثة املياه
التي ي�سربها �سخ�س ما ،ولو كان ما �سربه هي مياه ال�سط باجمعها فانك
عندما ت�ساأله عن اكتفائه من املاء يقول ما زلت عط�ساناً ،وي�سرب هذا
املثل ل�سدة ال�سره والطمع ال�سديد.
وقد اكرث البغداديون يف امثلتهم باإعالء �ساأن الولد والقالل من �ساأن
البنت ،فللذكر الولد مكانة يف امثلتهم مملوءة باملدح والطراء واحلمد
والثناء ،ولالنثى مكانة يف امثلتهم مملوءة بالذم والهجاء ،وهذا ب�سبب
طبيعة ظروف اهل بغداد يومئذ ولي�س انتقا�ساً ،فيقولون يف امثلتهم :
(الولد لو چان فحمه اي�سري رحمه) ،اأي حتى لو كان الذكر ا�سود كالفحم
ففيه الرحمة ل�سدة تعلقهم بالولد.
ومثلهم (الولد على �سر ابيه) مل�سابهة الولد لوالده يف الت�سرفات
وال�سلوك والعادات يف حني ل ي�سري هذا املثل على البنت وامنا يخت�س
به الولد فقط لتف�سيله على البنت.
ومثلهم (ولد جمنون ول بنت خاتون) ،وهذا املثل يوؤكد البغدادي فيه
على مكانة الولد والرتحيب حتى لو كان هذا الولد م�ساباً باجلنون ،وانه
مف�سل على البنت حتى لو و�سلت البنت اىل لقب خاتون وهو اعلى القاب
املراأة البغدادية يف العهد العبا�سي ي�ستخدم لم اخلليفة او زوجته،
ودخل هذا اللقب اىل بغداد بدخول ال�سالجقة �سنة  ٤٨٨هـ ،حيث كانوا
ا�سحاب النفوذ ببغداد العبا�سية ملدة تزيد على القرن وا�ستمر ا�ستخدام
لقب خاتون يف عهد الدول التي حكمت بغداد بعد العبا�سيني كدولة
هولكو والدولة العثمانية.
ويف املثل البغدادي الرتاثي(ميوت الدر ويبقى الكر) ،اأي ميوت الدر من كان
جمي ًال فطيناً ذكياً نبي ًال ،ويبقى (الكر) وهو �سغري احلمار �سمي كر ًا من عملية
كرائه ،اأي ا�ستئجاره للعمل ،ويق�سدون بذلك ان القبيح الغبي البليد العليل
ي�ستمر يف حياته واجلميل والذكي �سرعان ما ميوت ،وحكمة املثل تعني
التاأ�سف على موت كل جميل وبقاء كل عليل ،وموت الخيار وبقاء ال�سرار.

حكاية نصف بيت من
األبوذيه أكملناه

عادل العرداوي
كثريا ما اأ�سمع من زميلي يف العمل الأديب (عبد املنعم
نا�سر العي�ساوي) جزءا من بيت اأبوذيه غري معروف
�ساعره ،اإذ لطاملا ما ي�ست�سهد العي�ساوي وهو احلافظ
لع�سرات من اأبيات ال�سعر البليغة التي يجود بها علينا
بني حني واخر  ..نعم ،اأ�سمعه خالل حديثه اليومي
الناقد لأي ت�سرف اعوج وغري لئق ي�سدر من هذا او
ذاك ..اأ�سمعه يردد على ظهر قلب ذلك الن�سف من البيت
البوذيه الذي اأعجبت به كثريا حلالوة وقوة معانيه،
اإذ يقول �ساعره ال�سلي:
الذنب ما هو ابجدر املاي لو فار
الذنب باللي ت�سب النار بيه
ويف اآخر مرة �سمعت ذلك من الزميل العي�ساوي ..التفت
اإليه ،وقلت:
اظن ان هذا ن�سف بيت اأبوذية ..
علي :نعم ..هو كذلك ،لكني ن�سيت بقية �سطري البيت
رد ّ
الول والثاين ..وحتى ل اعرف �ساعره مع ال�سف ..بل
وزاد ان ذلك البيت من الأبوذيه اإمنا هو جماراة لبيت
بليغ من ال�سعر الف�سيح يقول فيه �ساعره املجهول اأي�سا:
وما ذنب قدر املاء يغلي
ولكن ذنب ذاكية الوقود
عندها خطرت يف بايل فكرة ان اأقوم اأنا الفقري هلل باإكمال
بيت الأبوذيه املذكور من نظمي لي�سبح بال�سيغة
الأخرية الآتية:
الدهر غدار وي الزين لوفار
وما تدري اليكر�سك ب�سر لوفار
الذنب ما هو اأبجدر املاي لو فار
الذنب باللي ت�سب النار بيه
ويف الوقت الذي بادرت فيه واأكملت البيت املذكور اأعاله..
ما زلت انتظر من ي�سعفنا ب�سيغته ال�سلية او ا�سم
�ساعره احلقيقي حتى ن�سري له بعني العرفان والوفاء
واحلفاظ على حقوق املبدعني من ال�سعراء الأحياء
منهم والموات ..ل ن�سطر اأحيانا لن�سره با�سم (�ساعر
جمهول) حفاظاً على تلك الأبيات من ال�سياع والنتحال
وال�سرقة من قبل بع�س ذوي النفو�س املري�سة الذين
عادة ما ي�سرقون نتاجات فكرية و�سعرية واإبداعية هي
لغريهم ،ولي�ست لهم ،وتلك طامة كربى!

في ذكرى رحيله الـ19
(غافن يانغ) البريطاني المغامر ..عاشق األهوار العراقية!
الدكتور حسن الجنابي
مرت قبل اأيام الذكرى  ١٩لرحيل غافن يانغ موؤلف
كتاب "العودة اىل الأهوار" ،واأجد من املنا�سب ن�سر
ما كتبته عنه قبل � ٨سنوات عرفاناً وحباً.
اأجد من الإن�ساف ذكر اأن ال�سديق معني اجلابري
اأر�سل يل ال�سورة املرفقة عن غالف الكتاب من
ن�سخته املحفوظة يف املكتبة العامة ملدينة "دال�س"
الأمريكية منذ عام  :١٩٧٨راح ٌل ما زال حا�سر ًا:
مرت يوم  ١٨كانون الثاين الذكرى الثانية ع�سرة
لوفاة الكاتب واملغامر الكبري� ،سديق ال�سعب
العراقي ،غافن يانغ ،عن عمر بلغ  ٧٢عاما ق�ساها
يف الكتابة والرتحال ،ك�سحفي ،ومن ثم كموؤلف
ملجموعة رائعة من الكتب عن مغامراته ورحالته عرب
القارات واملناطق النائية.
كانت خ�ساله ال�سخ�سية ،وبالأخ�س اإمكانياته
اجل�سدية ومظهره اجلذاب وطوله الفارع ،توؤهله
ملهام ووظائف خمتلفة يف املجالت احلكومية
والتمثيل اخلارجي والتجارة ،بل واأعمال التج�س�س
يف ظل حروب التج�س�س امل�ستعرة بني الدول الكربى
يف فرتات املوؤامرات والنقالبات يف ذروة ت�ساعد
حدة احلرب الباردة يف اخلم�سينيات ..وقد ا�سرتك
بالفعل لفرتة ق�سرية يف العمليات ال�سرية التي اأدت
اىل الإطاحة بحكومة رئي�س الوزراء الإيراين املنتخب
اآنذاك حممد م�سدق ،ون�سبت �ساه ايران عام ،١٩٥٣
اإل ان ال�ساب ذا الروح الوثابة واملتمردة ،واملتطلع
اىل املغامرة ال�سخ�سية ،مل ترق له حياة الوظيفة
واللتزام اجلامد بقوالب العمل والتعاطي مع ال�سكان

واملواطنني املختلفني بروح التعايل والنعزال عن
املحيط وو�سائل التاآمر والت�سلط ،واإخفاء احلقائق
وافتعال الأزمات وكل ما ميت لذلك ب�سلة.
كما ان "لوثة" التمرد وال�سفر واملغامرة ،امتزجت
لديه مبوهبة بارعة يف الكتابة وحب جارف للتجوال
والرتحال يف الأماكن ال�سعبة وغري املكت�سفة،
وقد �ساعده ذلك على التخل�س �سريعا من عالقته
بالوظيفة مبا فيها عمله يف �سركة ال�سحن التي كان
يعمل لديها يف الب�سرة ،وبالطبع من جهاز املخابرات
الربيطاين( )MI٦الذي اأغواه وارتبط به لفرتة
وجيزة يف بداية حياته املهنية.
لقد جرى التحول الدراماتيكي يف �سخ�سية غافن يانغ
بعد ان التقى الرحالة الكبري واملغامر و"مكت�سف
الهوار" الأوربي ويلفرد ث�سيجر ،الذي كانت
�سمعته اآنذاك قد طغت يف عامل الرحالت واملغامرات
بعد قطعه �سحراء الربع اخلايل م�سيا على الأقدام
ذهابا وايابا ،والذي ا�ستوطن ،بعد ع�سقه لل�سحراء
اجلافة ،يف اأكرث مناطق العراق رطوبة :الهوار
العراقية.
فقد ثناه ث�سيجر ،عندما التقاه يف منزل القن�سل
الربيطاين يف الب�سرة ،عن خميلته اجلاحمة الهادفة
اإىل ال�سفر عرب ال�سحراء على ظهور اجلمال ،ودعاه اإن
كان يو ّد فعل �سيء اىل زيارة امل�ستنقعات ال�سومرية
التي كانت على مرمى حجر من مكان لقائهما.
فالهوار كانت اآنذاك طل�سما مغريا بالكت�ساف،
وعاملا غرائبيا بل و�سحريا يح ّفز ،لي�س املخيلة
فح�سب ،بل العقل والبحث والعلوم وغريها ،ومل
يكن يانغ مدركا لقيمة ذلك اجلوار اجلغرايف ،اإذ كانت
خميلته املراهقة ترنو بعيدا اىل ال�سحارى الكربى

ولي�س اىل م�ستنقعات قريبة حتى اإن كانت معزولة!
ولكنه ،وبف�سل ذكائه الفطري ،ويف اللحظات الأوىل
لزيارة الهوار� ،سرعان ما تاأكد من خطاأ رغبته يف
امتطاء اجلمال عرب ال�سحراء ،مقارنة بده�سة ركوب
امل�ساحيف والتجوال يف العوامل ال�سحرية للهور،
والتفاعل مع معدان الهور على �سجيتهم غري املل ّوثة
بخداع التمدن والتملق واملظاهر املزيفة ،واملجامالت
اخلادعة يف اأروقة العمل يف ميناء الب�سرة والأندية
الربيطانية ،واأماكن التجمع الخرى لالر�ستقراطيني
والتجار ،الذين يقد ّرون زبائنهم ح�سب قيمة الربح
املحتمل من ال�سفقات التي يعقدونها معهم.
لقد كان ذلك حتول رائعا يف �سخ�سية الرجل ،جلب له
�سعادة �سخ�سية ،وفتح اآفاقا اأرحب ملوهبته الأدبية،
فربع يف كتابة اأدب الرحالت ،وقد خلّد يف اأحد كتبه
الهوار العراقية و�سخ�سياتها املميزة ،واأ�ساء
عدة جوانب حمببة من عزلتها ،ومنابع اجلمال
فيها و�سفاء مكنوناتها ،وعاملها الف�سيح ،خا�سة
لأولئك النجباء الباحثني يف اأ�سرار احلياة والكون
والنرثوبوجليا والتنوع وما �سابه ذلك.
بالن�سبة يل كان غافن يانغ واحدا من اأبطايل يف احلياة،
التق به قبل موته ..ف�سنوات
ويحزنني انني مل ِ
املعار�سة للنظام ال�سابق ،والتي ترجمت خاللها
كتابه ،كانت قا�سية واحلركة حمدودة وال�سفر مل يكن
متاحا لأمثايل ب�سهولة� ،سوا ًء ل�سيق اليد او ل�سيق
الف�ساء احلر الذي مالأه جوا�سي�س النظام ال�سابق.
اإن كتابه "العودة اىل الهوار" اأعاد العراق اإ ّيل يف
املنايف البعيدة وع�ست معه �ساعات واأياماً ،بل �سهور ًا
و�سنوات وما زلت اأعيد قراءته مبتعة متجددة.
هذا "اجلا�سو�س" ال�ساب الذي اختار ان يرتك مهنة

التج�س�س ومغامراتها لي�سبح "معيدياً" يغامر
بحياته بني املعدان والق�سب واجلوامي�س واملالريا
والبعو�س يف امل�ستنقعات ،يف اإعادة �سياغة حلياة
متمردة ا�ستقرت على �سجيتها الإن�سانية ،ومنحت
هذا احلب الكبري للمعدان والهوار.
ويف ذكرى رحيله اأنقل اأدناه مقدمة الطبعة اخلا�سة
لكتابه "العودة اىل الهوار" التي ن�سرتها م�سكورة
موؤ�س�سة "املدى" التي ن�سرت الكتاب باأكرث من طبعة:
"هذه الطبعة اخلا�سة لها مذاق اأكرث خ�سو�سية!..
انه مذاق النت�سار على الدمار املتعمد مل�ساحة من
الأر�س تخت�سر تاأريخ العراق ،وجانب مهم من
تاأريخ الب�سرية ..فمن هنا بزغت �سم�س احل�سارة،
وتعلم الب�سر فنون الكتابة ،وهند�سة الأ�سياء.
يف هذا الكتاب ،كما يف كتب غافن يانغ الأخرى ،قدر
من احلب والدفء ،وال�سدق ،وال�سفافية ،بقدر ما
فيه من لغة متدفقة �سافية ،و�سرد يقرتب كثريا من
ال�سعر ..وهو قبل اأن يكون مغامرة "رجل اأوروبي
يف امل�ستنقعات ال�سومرية" ،فقد كان مترينا يف
الكتابة ال�سعرية يف العديد من اأوجهه ،اأجنز فيه
يانغ ن�سا غنيا ،واأ�س�س ف�سا ًء �سعريا ،تلم�سه عرب
ف�سول الكتاب ،عك�ست ،وبجمالية عالية� ،سحر الهور
العراقي وعجائبيته.
لدى املوؤلف عينان ذكيتان ،وب�سرية نابهة ،قادرة
على التقاط مالمح امل�سهد وتف�سيالته ور�سد
حركة اأبطاله ،فا�ستطاع حتويل العديد من الب�سطاء
والأميني من املعدان ،ممن يتندر عليهم اأبناء املدن
الغليظون ،اإىل �سخ�سيات حمببة ،ووثّق حكمتهم،
ومعرفتهم املرتاكمة ،وكرمهم الأ�سيل ،و�سجاعتهم،
وفرادتهم ،وتاأريخهم ،كما و�سف ان�سجام عاملهم

وعزلتهم عن �سجيج التمدن املتغطر�س وق�سديته
البغي�سة ،كا�سفا بذلك تفا�سيل امل�ساهد املتوارية
عن العني ال�سائحة.
كان يانغ مدركا ،منذ اأن وقعت عيناه على اأطراف
الق�سب ،وت�سلل �سحر املكان اىل روحه ،ان الرحلة
احلقيقية للهور العراقي ل ميكن اأن تكون هي
الزيارة العابرة التي تتحدد بعدد اأيام العطلة
ال�سنوية التي ت�سمح بها �سركة "رايل براذرز"
لل�سحن البحري يف الب�سرة ،بل هي النقالب
الواعي على القولبة اجلامدة ،واحلدود امل�سطنعة
بني الثقافات ،فتمرد �سد الرتابة الوظيفية ،وبالدة
الغرف املكيفة ،والنمطية الكريهة ،والنف�سال
املتعجرف عن الو�سط اجلغرايف بتفا�سيله الإن�سانية
واأبعاده البيئية واليكولوجية.
الرحلة ،بالن�سبة ليانغ ،هي فن الكت�ساف،
ومغامرة املواجهة مع املجهول ،والثقة بالنف�س
وبالآخرين ،والإح�سا�س الفطري باجلمال ،وقوة
ال�سكيمة ،واحرتام خربة ال�سكان املحليني والركون
حلكمتهم ..وهي ،وقبل كل �سيء ،ا�ستجابة لهاج�س
داخلي باحث عن جمال الأ�سياء يف منابعها ،والولوج
العميق يف حميطها الفيزيائي والروحي ،واإقامة
يخف
عالقة الندية وامل�ساواة مع عنا�سرها ..وهو مل ِ
تتلمذه يف هذا على يدي واحد من اأعظم رحالة القرن
الع�سرين مكت�سف الهوار :ويلفرد ث�سيجر.
حني ترجمت الكتاب ،كنت اأرى الهوار يف احللم،
لدي جتربة الطفل الق�سرية مع الهوار
وات�سعت ّ
اىل ذلك احللم اجلميل! ..وحني قدمت اىل العراق،
بعد اإ�سقاط نظام التجفيف ،مت�سلحا ببع�س املعرفة
والكثري من الأمل� ،ساعدين احلظ على الإ�سهام

باإنعا�س م�ساحات كبرية من الهوار ،وما زلت ا�سهم،
من مواقع خمتلفة ،يف دفع عملية اإعادة اإنعا�س
الهوار العراقية لت�سبح عملية م�ستمرة ل تراجع
عنها.
اإنها م�ساهمتي يف اإحقاق العدالة البيئية
والجتماعية� ،ساكرا اأولئك الذين يدعمون هذا
التوجه ،من نا�سرين ،وكتاب ،وفنانني ،ومهند�سني،
وم�سوؤولني يف الوزارات العراقية املختلفة ممن عملت
او �ساأعمل معهم من اجل هذا الهدف النبيل".
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ما أسباب (صداع الكمامة) ؟
اإن نوعية الكمامات الواقية من
الإ�صابة بفريو�س كورونا تختلف
من �صركة لأخرى ،وجميعهم
لهم �صرورة ملحه يف الوقاية من
الإ�صابة بفريو�س كورونا ،ول
تقارن مبن ل يقوم بارتداء الكمامات
من الأ�صا�س ..وفرتة ارتداء الكمامة
الواحدة تكون يف حدود الـ 8
�صاعات يف اليوم الواحد ،ول يجب
ا�صتخدامها مرة اأخرى اأو تعقيمها،
ومن يقوم با�صتخدامها لفرتة طويلة
يزيد من خطورة اإ�صابته بالفريو�س،
لأنها حتتوي بكترييا وفريو�صات،
وعند ارتدائها مرة اأخرى تزيد من
فر�صة الإ�صابة بالفريو�س.
الكمامات القطنية التي يجري
ت�صنيعها منزليا مهمة و�صرورية،
ومتنع الإ�صابة بالفريو�س ا ً
أي�صا،
م�صددًا على �صرورة غ�صلها
وتعقيمها يوميا ،ولكن كمامات
الـ ( )M3هي الأعلى حماية من
الإ�صابة بفريو�س كورونا وتقي منه.
وفيما يتعلق بر�س الكحول على

الكمامات قبل ارتدائها لزياده فر�س
عدم الإ�صابة بفريو�س كورونا ،اأكد
اأنه يف�صل ر�س الكحول على الكمامات
قبل ارتدائها لزيادة فر�س عدم
الإ�صابة بفريو�س كورونا وزيادة
معدلت الأمان ،لف ًتا اإىل اأن الكمامات
ً
طويل لوقت طويل
وحال مت ارتدائها
يوؤدي ذلك اإىل عدم و�صول الأك�صجني
للدم ب�صكل طبيعي ،ما يوؤثر على

البع�س بال�صعور ب�صداع اأو الآم يف
الوجه.
وملن يرتدي الكمامتني مع بع�س
فاإنها تقلل ن�صبة الأك�صجني،
وت�صاعد اأن ال�صخ�س ي�صتن�صق
ثاين اأك�صيد كربون ب�صكل م�صاعف،
ومن الأف�صل اأن ال�صخ�س يرتدي
الكمامة مع غطاء الوجه الطبي
(في�س �صيلد) لأمان اأكرب”.

تحذير للمفرطين بتناول
اللحوم الحمراء
كثريا من النا�س تعتمد على تناول
اللحوم ،كونها غنية بالربوتني ومتد
اجل�صم بفيتامينات عدة.
وقال الباحث ،روي يونغ ،وهو عميد
يف كلية العلوم باجلامعة الكندية:
“اإنه يتوجب عليا اأن ننتبه اإىل
الربوتينات التي نتناولها حتى اإن
كانت مفيدة ،حيث اإن الربوتينات
التي نح�صل عليها من خلل اللحم
حتدث هذا الأثر ال�صلبي وغري
املرغوب فيه ب�صبب مادة تعرف
بـ”هيدروجني ال�صولفيد”.
واأو�صح يونغ :اأن الربوتينات التي
تدخل ج�صمنا عن طريق تناول اللحم
رب اأن�صجة اجل�صم على اإفراز
جت ُ
هيدروجني ال�صولفيد ،وهو غاز �صام
له رائحة �صبيهة بالبي�س الفا�صد لو
ا�صتمه الإن�صان.
ويحتاج اجل�صم بالفعل اإىل هذا الغاز،

لكن بكميات حمدودة ،وهو ما يعني
اأن الإكثار من اللحم هو امل�صكلة،
ولي�س تناولها ب�صكل معتدل.
ويتعر�س املفرطون يف تناول اللحم،
ل�صطرابات �صحية كثرية عندما
يتقدمون يف العمر ،مثل الكول�صرتول
وارتفاع �صغط الدم.
واأو�صح الأكادميي :اأن ج�صمنا
يقوم باإفراز هذا الغاز الذي يعرف
بـ” ”H٢Sعلى �صكل جزيئات توؤدي
وظيفة مر�صلت كيميائية ،لكن تبني
لعلماء ال�صحة اأن اإفراز هذه املادة
مرتبط اأي�صا بنظامنا الغذائي.
وك�صفت درا�صات طبية عن اأن التقليل
من بع�س املواد الغذائية ي�صاعد على
بقاء الإن�صان يف حالة اأف�صل عندما
يتقدم يف العمر ،حيث اأن التقليل
من من�صوب مادة “ال�صولفور” وما
حتتوي عليه من اأحما�س اأمينية،

باإمكانه اأن يزيد اأمد احلياة ب�صكل
ملحوظ.
ومت اإجراء جتربة و�صط احليوانات،
وجرى خف�س ح�صتها اليومية من
الأحما�س الأمينية ،فتبني بعد فرتة
اأنها حافظت على �صحة اأف�صل يف
الأوعية الدموية ،وهو ما يعني
اأنها �صتحظى بعمر اأطول وم�صكلت
�صحية اأقل على الأرجح.
يف الوليات املتحدة ،مثل ،ت�صري
البيانات ال�صحية اإىل اأن النا�س
يتناولون ما يزيد ال�صعفني ون�صف
ال�صعف ،من احتياج اجل�صم اليومي
من اأحما�س ال�صولفور املوجودة
بكرثة يف اللحوم.
ومبا اأن هذه الأحما�س موجودة
بكرثة اأي�صا يف ال�صمك والدجاج،
فاإن اخلرباء يحبذون احل�صول على
الربوتني من خلل الأغذية النباتية.

طفلة تنجو بعد جراحة إلدخال لك سيدتي
طريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج
قلبها إلى صدرها

أبراج األسبوع
توقعات برج الحمل
يف الوقت احلايل ،اأنت تعمل ب�صورة جيدة من خلل الفريق ،واأنت
م�صتمتع بذلك ا ً
أي�صا .حافظ على بيئة العمل اّ
اخللقة هذه لأن ك ًل منكم
�صوف يحقق اأهدافه ال�صخ�صية اأ�صرع اإذا تكاتفتم معًا .حتى يف حياتك
ال�صخ�صية ف�صوف ت�صعر اأكرث بالراحة يف جمموعة عما اإذا كنت وحدك.
قد ي�صاعدك هذا ال�صعور على التقدم يف حياتك العاطفية وال�صتمتاع ببع�س الرومان�صية.
توقعات برج الثور
ً
ميكنك اليوم تبني موقفا موؤيدًا لتقوية الروابط الأ�صرية ،و�صوف تتقبل
عائلتك ذلك ب�صعادة و�صوف تدعمك ب�صدة يف خططك .هذا التعزيز يف
العلقات �صوف ي�صتمر ا ً
أي�صا يف حياتك العاطفية .قد تتقرب من �صخ�س
حمدد ،قد ينتج عن ذلك علقة طويلة املدى.
توقعات برج الجوزاء
ل ت�صاب بخيبة اأمل كبرية مع �صري جمريات الأمور اليوم ،فعلى الرغم من
خططك ،فاإنك لن تتمكن من اإجناز الكثري .قاوم الرغبة يف لوم الآخرين اإذا
�صارت الأمور �صد رغبتك .توقعاتك غري الواقعية قد ت�صيبك بخيبة الأمل.
على اأية حال ،ل تياأ�س ،ولكن ا�صتغل الفر�س التي ل تزال معرو�صة .بد ًل
من تنفيذ كل �صيء بالقوة ،واجه الأ�صياء ب�صيء من التوا�صع.

كثريًا.

مقادير فتة الشاورما بالدجاج:
 3اأرغفة عي�س �صامي
 ٢كوب اأرز
 3ملعقة كبرية زيت ذرة
ملح وفلفل
 ٥٠٠جرام دجاج فيليه مقطع مكعبات اأو �صرائح رفيعة
 3اأكواب �صوربة دجاج
 ١ثمرة ب�صل مقطع
 ١ثمرة طماطم مقطع مكعبات �صغرية

توقعات برج السرطان
ً
اأنت مفعم باحليوية وال�صجاعة ،ولن جتد ظروفا اأف�صل لتنفيذ طموحاتك.
لكن تقدم بحذر ،لأنه ميكن اأن تفقد الرتكيز ب�صهولة من خلل التفا�صيل
املعقدة التي قد تبدو �صيقة للغاية .تاأكد من القرتاب من الأ�صياء بطريقة
عاقلة وح�صا�صة وركز يف اجلوانب الرئي�صية ولن ت�صطر اإىل انتظار النجاح
توقعات برج األسد
من املحتمل ظهور اأزمات عن قريب ،فحاول اأن ل تفقد مزاجك واأع�صابك.
اذا حافظت على رابطة جاأ�صك ،وواجهت الأحداث غري ال�صارة والقلقل
التي تثريها ،فلن تدوم كثريًا ولن ت�صبب خ�صائر مهمة .اعتني ب�صحتك.

طريقة تحضير فتة الشاورما بالدجاج:
هل من املمكن اأن يلد طفل وقلبه خارج ج�صمه؟ ماذا
يحدث يف هذه احلالة؟ ..اإليك ق�صة هذه الطفلة املعجزة.
متكنت الطفلة ذات الثلثة اأ�صابيع من النجاة بعد
اخل�صوع جلراحة بهدف ادخال قلبها اإىل داخل �صدرها.
اإذ ولدت هذه الطفلة الربيطانية التي تدعى
( )Vanellope Hope Wilkinsيف �صهر
نوفمرب ال�صابق وهي م�صابة بحالة �صحية نادرة جد ًا
ت�صبب خروج قلبها من ج�صمها.
هذه الطفلة خ�صعت لثلث جراحات معقدة من اأجل
اإعادة قلبها اإىل داخل ج�صمها ،وهي الآن يف مرحلة
التعايف بعد ان �صمدت يف وجه هذه اجلراحات.
وافادت اأم الطفلة باأنها ح�صرت نف�صها لأ�صواأ
الحتمالت ومل تكن تتوقع اأنها �صتنجو ،كما كان
الأطباء م�صدومني من النتائج التي حققتها الطفلة يف
البقاء على قيد احلياة.
واأ�صار الطبيب امل�صرف على حالتها اىل اأنه متخ�ص�س يف
م�صاكل القلب التي ت�صيب الأطفال ،ومع ذلك ،حالة هذه
الطفلة هي الثانية من نوعها خلل  3٠عاماً من ممار�صة
املهنة ،وهي الطفلة الأوىل التي جنت من اجلراحة يف
اململكة الربيطانية.
هذا وكان قد حذر الطبيب اأم الطفلة خلل مراحل

احلمل ،من اأن قلبها وجزءا من املعدة اخذ بالنمو خارج
ج�صمها ،ومتكن من ك�صف ذلك عن طريق اخل�صوع
لفح�س املوجات فوق ال�صوتية ،ومع ذلك قرر الوالدين
املحاربة من اأجل الطفلة.
ومن اأجل تقليل امل�صاعفات املرتبطة مع هذه احلالة
ال�صحية يف الولدة ،خ�صعت الأم حتت ا�صراف اأربعة
فرق من الأطباء املخت�صني للولدة القي�صرية ،ومت من
بعدها و�صع الطفلة يف كي�س خ�صو�صي بهدف تقليل
ا�صابة قلبها باأي عدوى ومن اأجل احلفاظ على رطوبة
الأن�صجة املك�صوفة.
واأكد الأطباء اأن الطفلة ولدت بحالة �صحية جيدة ،واأن
قلبها ا�صتمر بالعمل ب�صكل طبيعي بعد الولدة.
بالرغم من اأن هذه احلالة ال�صحية نادرة ،اإل اأن اإ�صابة
هذه الطفلة كانت غري اعتيادية اأ�ص ًل ،اإذ عادة ما يولد
الطفال امل�صابون بهذه احلالة مع بع�س امل�صاعفات،
ولكنها مل متلك اأي من هذه امل�صاعفات.
خ�صعت الطفلة بعد ذلك اإىل عدد من اجلراحات
التي وقف عليها فريق من الأطباء املخت�صني من
اأجل اإعادة قلبها اإىل مكانه الطبيعي ،ومتكنت
الطفلة من النجاة وال�صمود ،وتاأمل الأم اأن تعود
طفلتها معها اإىل املنزل ع�صية عيد امليلد.

لوحة مفاتيح الكمبيوتر تسبب
بعض األمراض
اأعلنَ  ،دميرتي ريابينني ،رئي�س
 ،Hi-Tech Mail.ruاأن
الأحياء املجهرية التي ترتاكم على
لوحة مفاتيح الكمبيوتر وبينها،
قد ت�صبح �صببًا للإ�صابة بعدد
من الأمرا�س اجللدية واأمرا�س
العيون.
وي�صري ريابينني اإىل اأن ال�صبب
الأ�صا�صي لتحول لوحة مفاتيح
الكمبيوتر اإىل م�صدر للعدوى،
هو عدم اهتمام امل�صتخدمني؛ لأن
الأحياء املجهرية ترتاكم بكميات
كبرية على املفاتيح املت�صخة
وبينها ،ويقول “الأ�صخا�س الذين
ي�صتخدمون لوحة مفاتيح مت�صخة،
ويف نف�س الوقت يفركون عيونهم،

ل ت�صتبعد اإ�صابتهم باأمرا�س
جلدية واأمرا�س العيون ،مثل
التهاب امللتحمة على اأقل تقدير؛
لذلك يف�صل التحول اإىل ا�صتخدام
لوحات اللم�س ،والأف�صل اإىل
التحكم ال�صوتي ،لتجنب اأي ات�صال
بالأ�صطح امللوثة”.
واإذا كان ال�صخ�س ي�صتخدم لوحات
املفاتيح التقليدية ،فعليه على الأقل
تنظيفها مرة واحدة يف ال�صهر.
وطريقة التنظيف الأكرث �صيوعً ا
والأ�صا�صية ،هي م�صح الكمبيوتر
ولوحة املفاتيح با�صتخدام مناديل
ورقية اأو قطع قما�س خا�صة حتتوي
على ن�صبة ب�صيطة من الكحول.
واملهم هنا عدم ا�صتخدام املواد

الكيميائية املخ�ص�صة لتنظيف
املغا�صل وال�صنابري وغريها ،لأنها
خطرة على البل�صتيك ،ويف اأف�صل
الأحوال �صتزيل الطلء عن لوحة
املفاتيح ،ويف اأ�صواأ الأحوال تتلف
اللوحة والهيكل.واأما لتنظيف
املناطق الفا�صلة بني املفاتيح،
فيمكن ا�صتخدام العيدان القطنية
وفر�صاة ناعمة.واإذا ت ََط اّلب الأمر
تنظيف لوحة املفاتيح من الداخل
فيجب ا�صتخدام الهواء امل�صغوط،
الذي يباع باأ�صطوانات �صغرية
وميكن ا�صتخدامه لتنظيف لوحات
املفاتيح التقليدية .واأما لوحات
الكمبيوتر املحمول ،فيجب
تفكيكها وبعد ذلك تنظيفها.

 -١ابداأي بت�صوية الأرز بالطريقة التقليدية با�صتخدام  ٢كوب من املرق بدل من املاء.
 -٢اح�صري مقلة عميقة و�صخني بها ملعقتني من زيت الذرة ثم قومي بت�صويح قطع الدجاج حتى يتبخر املاء منه
ويبداأ يف الن�صوج.
 -3ا�صيفي اإىل الدجاج قطع الب�صل والطماطم مع امللح والفلفل ح�صب احلاجة ثم ارفعيه عن النار بعد اأن يكتمل
ن�صوج الدجاج.
 -٤قطعي العي�س اإىل مربعات متو�صطة احلجم ويف مقلة اأخرى �صخني الزيت جيدا وقومي بتحمي�س قطع اخلبز
حتى ي�صبح لونه ذهبا.
� -٥صفي العي�س املحم�س على ورق املطبخ جيدا ثم اح�صري طبق التقدمي ور�صي فيه اخلبز بالكامل.
 -٦الآن �صعي الأرز امل�صوى على اخلبز املحم�س.
 -٧اح�صري �صاورما الدجاج وافرديها اأعلى الأرز حتى تغطيه بالكامل.
 -8مل يتبقى �صوى اأن تعدي �صو�س الثومية ال�صهي وتقدميه اإىل جانب فتة ال�صاورما بالدجاج للتمتع بوجبة هنية.

كيفية اختيار البيض الجيد
وطريقة حفظه؟
حتدثت خبرية تغذية عن اإمكانية تاأثري
حجم ولون البي�س على مدى جودته
بالإ�صافة لبع�س الأخطاء ال�صائعة
حول البي�س.
حتدثت ،تامارا برونت�صيفا ،املخت�صة
بالتغذية واملعاجلة يف مركز البحوث
الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا
احليوية ،كيف يوؤثر حجم اأو لون �صفار
وق�صرة بي�صة الدجاج على جودتها.
واأ�صارت برونت�صيفا اإىل اأن البي�س
خمزن للفيتامينات والعنا�صر
الدقيقة ،فهو يحتوي على فيتامينات
من املجموعات اأ ،هـ ،وفيتامينات ب
 9ود ،والكال�صيوم ،والبوتا�صيوم،
والفو�صفور ،واحلديد ،والزنك،
وال�صيلينيوم ،وكذلك الكولني،
الذي يعمل على تطبيع م�صتويات
الكولي�صرتول.
ويف الوقت نف�صه ،لحظت برونت�صيفا اأن
العديد من الأفكار ال�صائعة حول جودة
وفوائد البي�س ل تتوافق مع الواقع.
على �صبيل املثال  ،هناك اعتقاد �صائع
باأن �صفار الربتقال اأكرث فائدة ،لكن هذا
اعتقاد خاطئ ،لأن لون هذا اجلزء من

البوي�صة يعتمد على تركيبة العلف.
“مكوناته الأ�صا�صية هي القمح والذرة
 ،واإىل جانب ذلك ،يتم تغذية الطيور
باإ�صافات ت�صاعد على ه�صم الأعلف
ب�صكل اأ�صرع :كاروتني يف الذرة
والرب�صيم .نظ ًرا لوجود املزيد من
الكاروتينات يف العلف اأو يف الإ�صافات،
ليكت�صب �صفار البي�س لون اأكرث
اإ�صراقا .حتدث عن حقيقة اأن �صفارا
اأكرث اإ�صراقا �صيكون ذا جودة اأف�صل اأو
اأكرث �صحة ،ل ميكننا ذلك “.
م�صيفة :الأمر نف�صه ينطبق على لون
الق�صرة ،اللون اخلارجي للبي�صة ل
يوؤثر باأي �صكل من الأ�صكال على جودة
املنتج .ويعتمد الرتكيب الكيميائي
للبي�س مرة اأخرى على العلف“ .اإذا
اأخذنا بي�صا كل�صيكيا قيا�صيا من
الفئتني  C٠اأو  ، C٢فل ميكننا هنا اأن
نقول اإن بع�س البي�س اأكرث فائدة ،لأنه
من حيث الرتكيب الكيميائي هم جميعا
متماثلون تقريبا .كل �صيء يعتمد ب�صكل
مبا�صر على العلف املقدم للدجاج.
وحول تق�صيم البي�س ،قالت اخلبرية:
يتم ت�صنيف البي�س ح�صب احلجم

واجلودة”:ينق�صم البي�س اإىل خم�س
فئات ح�صب وزنها :اأعلى درجة (٧٥
جرامًا اأو اأكرث)  ،خمتارة (من  ٦٥اإىل
 ٧٤جرامًا)  ،الفئة الأوىل (من  ٥٥اإىل
 ، )٦٤الفئة الثانية (من  ٤٥جرامًا اإىل
 )٥٤والفئة الثالثة (من  3٥اإىل ..)٤٤
اعتمادًا على خ�صائ�س اجلودة  ،يتم
تق�صيمها اإىل بي�س غذائي وبي�س مائدة.
يتم تخزين بي�س الدايت ملدة ل تزيد
عن  ٧اأيام ،وبي�س املائدة ،اعتمادًا على
درجة احلرارة :اإذا كان من من �صفر
اإىل  ٢٠درجة  ،ثم ل يزيد عن  ٢٥يومًا ،
واإذا كان من �صالب  ٢اإىل �صفر  ،فل يزيد
عن  9٠يومًا “.
ووفقا لها ،يو�صى بغ�صل بي�س الدجاج
قبل الطهي مبا�صرة ،حيث تقل مدة
�صلحية املنتج ب�صبب التعر�س
للماء .يتم اعتماد البي�س الذي يباع
يف املتاجر ،وهذا ي�صتثني حمتوى
املواد ال�صارة فيها .ويف الوقت نف�صه،
من الأف�صل عدم ا�صتهلك منتجات
ال�صركات امل�صنعة غري املعروفة اأو
املزارع اخلا�صة يف �صكل خام ،ولكن
اإخ�صاعها للمعاجلة احلرارية.

العثور على أنسجة عصبية “محفوظة بالكامل” منذ ألفي عام
اأعلن باحثون يف مقال ن�صر يف جملاّة “بلو�س
وان” اكت�صاف هيكليات ع�صبية “حمفوظة
بالكامل” تعود لرجل من �صحايا ثوران
بركان فيزوفيو يف اإيطاليا قبل نحو األفي
عام.
واأخذت اخلليا الع�صبية من بقايا دماغ
مزجج ونخاع �صوكي يف موقع اإركولنو
اّ
الأثري بالقرب من بومبي ،املدينة القدمية
يف جنوب اإيطاليا التي طمرتها املقذوفات
الربكانية يف العام  ٧9بعد امليلد.
وال�صحية �صاب ع�صريني عرث على جثاّته
مم اّدة على �صرير من خ�صب خلل اأعمال
التنقيب يف ال�صتينات.
وقال بيري باولو بيرتونه ،عامل

الأنرتوبولوجيا ،يف جامعة فديريكو الثاين
يف نابويل اإن “العثور على اأن�صجة دماغية
يف بقايا ب�صرية اأمر غري معهود ،لكن ما هو
اأكرث ندرة بعد احلفاظ عليها كاملة يف نظام
دماغي يعود اإىل األفي عام”.
وتق اّدم هذه الكت�صافات “نظرة فريدة من
نوعها على هيكلية نظام دماغي مركزي
قدمي… وهي قد تنقذ الأرواح م�صتقبل”،
بح�صب ما قال العامل يف ت�صريحات لوكالة
فران�س بر�س.
وبقي موقع اإركولنو الذي طمرته
مقذوفات بركانية �صماكتها  ١٠اأمتار
حمفوظا ب�صكل ج اّيد على م اّر القرون مبواده
احليوية.

وي�صهد حت اّول “الأن�صجة الب�صرية اإىل

زجاج على الفتور ال�صريع حلرارة �صحاب

الرماد الربكاين الذي كان �صاخنا يف بداية
الثوران” ،بح�صب الق اّيمني على هذه
الدرا�صة.
وقد اأ اّدت اآلية التزجيج هذه اإىل “جتميد
الهيكليات الع�صبية لدى ال�صحية،
فحفظت �صاملة حتاّى اليوم” ،على ما قال
بيرتونه.
وهي تعك�س م�صارا ملزما للثوران قد
“يزود خدمات احلماية املدنية مبعلومات
اّ
�صائبة حول املراحل الأولية لثوران
بركاين”.
وت�صناّى للباحثني احل�صول على
�صور عالية الدقاّة بف�صل تقنية
ال�صتجهار بطريقة امل�صح الإلكرتوين.

توقعات برج العذراء
طاقتك م�صحونة بالكامل وممتلئة باحلما�س ،لكن للأ�صف قد تنفلت
هذه الطاقة بدون �صابق اإنذار وتظهر يف نوبات من الغ�صب والغطر�صة
والعدوانية فيلحق بك وبالآخرين ال�صرر .لهذا ،عليك يف الوقت احلايل
جتنب النزاعات والبحث عن احللول الو�صطى واأن تكون متعاو ًنا.

توقعات برج الميزان
هناك تنبوؤ بقدوم فرتة اختبار هامة ،فتعامل معها بتفاوؤل وثق يف اإمكاناتك
الذاتية .ل تتاأثر باآراء الآخرين ول جتعلها حتيدك عن معتقداتك وبد ًل
من ذلك ،ا�صتخدم هذه املواجهة لإيجاد ما يدعم احلجج املوؤيدة ملواقفك.
قد تكت�صف فر�صة اأو فر�صتني لتح�صني الأمور.

توقعات برج العقرب
كل من حولك يحفزك اإيجابيًا مما ي�صاعد على تقدمك ،وياأتي هذا الدعم من
لطف الأهل والأ�صدقاء من جهة ،والنفتاح يف تعاملك مع الآخرين من جهة
اأخرى .ترجمتك لذلك التحفيز باأ�صلوب ب�صيط اإىل اأفعال هو ا ً
أي�صا ملفت
للنظر .يجب اأن تبدي اعرتافك باجلميل واأن تفكر يف كيفية رده حتى ينمو جو
الدعم املتبادل وينتع�س ،مما ي�صهم يف تطور العامل.
توقعات برج القوس
الكثري من املو�صوعات يف الوقت احلايل ل ت�صري بال�صل�صة التي خططت
لها ،ورمبا يجب عليك قبول الأ�صياء التي ل ت�صتطيع تغيريها .ل ت�صمح
خليبة اأملك اأن متنعك من التقدم ،وركز على ما هو اآت ،وحتى اإن ا�صتغرق
الأمر زم ًنا اأطول ،ف�صوف ت�صل اإىل هدفك بالإ�صرار وال�صرب.
توقعات برج الجدي
مبا اأنك �صخ�س اجتماعي بحق ،ومبا اأنك رمبا قد تكون قد اأهملت واحد
اأو اثنني من معارفك موؤخ ًرا ،يجب عليك الآن اإ�صلح هذه العلقات مرة
اأخرى ومعاودة التوا�صل .ترتفع فر�س حل نزاع ما بني الأ�صرة اأو
الأ�صدقاء للأبد� .صوف متر ب�صاعات ل تُن�صى من التناغم والت�صامن ،وهذا
قد يلطف الأوقات ال�صعبة.
توقعات برج الدلو
�صوف حت�صل اليوم على الكثري من الهتمام يف العمل ،كما اأن روح الفريق
ملحوظة .اعمل يف فريق كلما اأمكن ذلك ،لأن هذا يجعلك ت�صعر براحتك.
قم بعمل �صيء غري عادي اليوم مع اأ�صدقائك .ما راأيك يف اإقامة حفلة؟ اأنت
يف حالة مزاجية جيدة وميكنك ً َ
حت ُمل اأي �صيء .لكن ل ترهق نف�صك ،واإل ف�صوف تعر�س
�صحتك للخطر.
توقعات برج الحوت
اليوم ت�صاعدك �صراحتك على التعامل مع املواقف ال�صعبة يف حياتك
املهنية ،حيث تتلقى دع ًما غري متوقعَ .ت َقبل ذلك ،وحاول بناء علقة اأقرب
مع املوؤيدين لك� .صوف تتلقى ا ً
أي�صا بع�س الدعم يف حياتك ال�صخ�صية؛
ا�صتخدم هذا املناخ للتعامل مع املو�صوعات التي ت�صغل بالك منذ فرتة
طويلة .اإذا كنت ل جتد احلافز الكايف للو�صول اإىل الر�صاقة يف الوقت احلايل ،حاول ممار�صة
الريا�صة مع الأ�صدقاء – و�صوف ي�صبح املو�صوع اأ�صهل.
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السعدي يزور غرف المحامين في
الفلوجة ويلتقي رئيس مجمع
المحاكم

نقيب المحامين العراقيين يهنئ المالكات التربوية
والتعليمية بمناسبة يوم المعلم

املحامي_خا�ص
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
غرفة حمامي الفلوجة ،للوقوف على اأعمالهم املهنية
وت�سخي�ص اأهم العقبات.
والتقى ال�سيد النقيب حمامي الغرفة ،م�ستمعاً لأطروحاتهم
واملعوقات التي تواجههم يف الواقع العملي.
وخالل كلمته ،اأكد ال�سعدي حر�سه على التوا�سل مع كل
املحامني وال�ستماع مل�ساكلهم ،وال�سعي الدائم لتذليل

العقبات اأمام اأعمالهم وتقدمي اخلدمات التي من �ساأنها
الرتقاء باملهنة وحفظ كرامة املحامني ،معرباً عن �سعادته
لزيارة الغرفة وجلو�سه بني حمامي الفلوجة.
والتقى ال�سيد النقيب رئي�ص جممع املحاكم يف الفلوجة،
القا�سي حممد مطلب اجلميلي ،مبينا الدور الرائد واملتبادل
بني النقابة والق�ساء يف حتقيق العدالة و�سيادة القانون.
ونقل ال�سعدي بع�ص امل�ساكل واملعوقات التي طرحها
املحامون ،لإيجاد ال�سبل الكفيلة لتذليلها ،حيث اأبدى
القا�سي دعمه للمحامني ،و�سكر زيارة ال�سيد النقيب.

املحامي_خا�ص
هناأ نقيب املحامني العراقيني املالكات التعليمية
والرتبوية مبنا�سبة يوم املعلم ،م�سيد ًا باأدوارهم يف
بناء جيل يخدم العراق ويبني البلد.
وجاء يف تهنئته" :ي�سعدنا اأن نتقدم باأ�سمى التهاين

والتربيكات اإىل الأ�سرة الرتبو ّية واملالكات التعليمية
يف العراق مبنا�سبة عيد املعلم".
واأ�ساف ال�سيد النقيب" :ونحيي فيهم �سمو منجزاتهم
وت�سحياتهم واخال�سهم ،وداأبهم احليوي يف تربية
الجيال على القيم الوطنية والإن�سانية برغم الظروف
القا�سية التي حتيط بهم ،خ�سو�ساً يف ظل انت�سار

نقيب المحامين يبارك لنساء أنحني إجالال في
العراق وللمحاميات خاصة بيوم عيد المرأة
المرأة العالمي

علياء احل�سني
اأنحني اإجال ًل لكل امراأة ترفعت عن ادوار الن�ساء
التقليدية يف املجتمع ..لكل امراأة مار�ست هواي ًة اخرى
غري ر�سم الكحل والرق�ص ..لكل امراأة مل تقت�سر ثقافتها
على كتبها الدرا�سية فقط ..لكل امراأة جتيد احلديث
نف�سه ،ولكن باأكرث من ا�سلوب واحد ..لكل امراأة مل جتعل
النوتيال رمز ًا لأنوثتها  ..لكل امراأة مل جتعل من الزواج
اكرب غاية لها بل وجل طموحها ..لكل امراأة اخطبوطية
تدر�ص وتعمل وتربي اجيا ًل ..لكل امراأة مل تعاير جمال
اخرى ا�ستهزا ًء به ..لكل امراأة مت�ساحمة وذاتها ل ت�سمح
باأن تقارن باأخرى ..لكل امراأة انف�سلت عن زوجها ومل
ت�ستمه او ت�ستغيبه ..لكل امراأة فقدت فلذة كبدها ومل
تتمرد قائلة "ح�سد وكيد" ..لكل امراأة مل تطمع يوماً
مبمتلكات اخر  ..لكل امراأة مل جتعل من الرجل حقل
جتارب انتقامية لتعوي�ص فقدها العاطفي.
ٍ
واأخري ًا لكل امراأة قراأت ا�سطري فابت�سمت ..كل يوم
واأننت العيد ..فمبارك لكن.

ِمراس المحامي
اإن روؤية موؤلفات املحامني ونتاجهم
العلمي والأدبي ،لهي غبطة تبعث يف
القلب ال�سعادة وتثري كوامن الفخر،
وترجع الأمل يف قلوب الزمالء
بوجود الكفاءات املبدعة بني �سفوف
حمامي العراق.
�سدر موؤخر ًا كتاب (مِ را�ص املحامي)
للمحامي مروان �سمري من حمافظة
�سالح الدين ،وهو ِ�سفر قانوين مفيد
للمحامني ،وهو بجزاأين ،ومن�سور
على موقع النقابة الر�سمي على

الرابط:
h t t p s ://l a w y e r s .
gov.iq/wp-content/
 /01/2021/uploadsمرا�ص-
املحامي-اجلزء-ا لأول-الطبعة-
الرابعةpdf.
نبارك للموؤلف هذا اجلهد مع اأمنياتنا
بالتوفيق الدائم والتقدم الناجح.
ونهيب بالزمالء املحامني الذين
يرومون ن�سر موؤلفاتهم وكتبهم،

اإ�سافة اإىل البحوث والدرا�سات،
على موقع نقابة املحامني العراقيني،
اإر�سال ن�سخة منها ب�سيغة ( PDF
اأو ملف  ) wordعلى اإمييل املكتب
الإعالمي:
mediaoffice@lawyers.
gov.iq
مالحظة :ترفق مع الكتاب ورقة
حتمل توقيع الكاتب بالتنازل عن
حقوق الن�سر ،وتخويل النقابة
الن�سر على املوقع الإلكرتوين.

جائحة كورونا ،وما ترافقها من جهد اإ�ستثنائي يف
التعليم الإلكرتوين ،وموا�سلة الدرو�ص برغم �سعوبة
الأجواء".
ودعا ال�سعدي احلكومة العراقية ،وال�سلطة الت�سريعية
اإىل اإن�ساف املعلمني واملدر�سني مادياً ومعنوياً ،وتكرمي
رموزهم واإ�سدار الت�سريعات الكفيلة بحمايتهم.

املحامي_خا�ص
احتفت نقابة املحامني العراقيني ،يف حفل ب�سيط ،باملوظفات
الالتي يعملن يف مقر النقابة ،تعبري ًا عن الإحتفال بيوم املراأة
العاملي.
وح�سر احلفل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،ووكيل النقابة الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،ورئي�ص جلنة
املحاميات /ع�سو املجل�ص ،الأ�ستاذة �سارة املوىل.

وانطالقاً من هذا احلفل ،بارك ال�سيد النقيب للزميالت املحاميات
ولن�ساء العراق يومهن ،فيما حتدث عن اأدوار املراأة يف املجتمع
و�سرورة متكينها ،والإهتمام بها اعتماد ًا على مبداأ تكافوؤ
الفر�ص.
واأ�سار ال�سعدي اإىل :اأن الن�ساء العراقيات اأثبنت مواقفهن يف
كل املجالت وامليادين ،ول تزال املراأة العراقية �سند الأبناء
والخوة والأولد ،يف بناء وطننا والعمل لأجل كرامته وعزته.

من أوراق متحف نقابة المحامين العراقيين( ..مـؤلف وكـتاب)
(تاريخ المحاماة في العراق  )١٩٥٨ -١٩٠٠للمرحوم أحـمد زكي الخـيـاط
املوؤلف هو اأحد رجال الإدارة املرموقني يف
(العراق) يف الن�سف الأول من القرن املا�سي
ووكيل (نقابة املحامني العراقيني) لدورتني
انتخابيتني ..والكتاب هو :تـاريخ الـمحاماة
فـي الـعــراق1972 – 1900
ولد املوؤلف يف مطلع القرن املا�سي يف (بغداد)
�سنة  ،1900وتتلمذ يف بداية حياته يف كتاتيب
م�ساجدها ،ثم اأكمل املرحلة البتدائية
والثانوية يف (املدر�سة اجلعفرية).
دخل (مدر�سة احلقوق) �سنة  1921وتخرج
فيها يف  ،1925/1/15ومن زمالئه فيها
(�سالح جرب ومنري القا�سي و�سعد �سالح
و�سادق الب�سام)� ..سغل (اخلياط) وظائف
اإدارية يف مديرية الربيد والربق يف بغداد قبل
تخرجه.
وحلاجة (اململكة العراقية) يف بداية
تاأ�سي�سها اىل موظفني حقوقيني ل�سغل
الوظائف الإدارية املهمة ،ولقلة عددهم
حينذاك ،فاإن خريج (مدر�سة احلقوق  -كلية
احلقوق لحقاً) �سرعان ما يعني يف اإحدى تلك
الوظائف ،لذا فما ان تخرج حتى عني مدير ًا
لناحية (الكوفة) �سنة .1926
اأبدى (اخلياط) يف تلك الوظيفة حنكة اإدارية
وكفاءة م�سهودة يف ومعاجلة امل�ساكل امللحة
التي تعانيها الناحية كمجابهة الفي�سان الذي
كان اله ّم ال�ساغل لالإدارة واحلكومة على حد
�سواء يف الن�سف الأول من القرن املا�سي،
حيث يتلف الزرع وال�سرع ،ويق�سي على
تعب الفالحني واآمالهم يف احل�سول على ما
يقيم معا�سهم وحاجاتهم ،قبل ان توؤ�س�ص
�سدود لل�سيطرة عليه بعد منت�سف القرن
املا�سي.
وظهر حزمه كذلك يف معاجلة النزاعات
وامل�ساكل التي حت�سل بني القبائل البدوية
القادمة من البادية ،وترتاد مدن حافة
ال�سحراء للمرية والكتيال من اأ�سواقها
وتبادل املنافع ،وكانت تلك من امل�ساكل
امل�ستع�سية اأي�ساً يف (العراق) يوم ذاك.
وكذلك جناحه يف حل النزاعات على الأرا�سي

الزراعية التي حتدث بني مالكها (ال�سيوخ).
لذا فقد لفتت الأنظار اإليه ،فكان يكلف باإدارة
املدن التي حتتاج اىل اإداري حازم ،واأخذ ينقل
من مدينة اىل اأخرى من التي تعاين م�ساكل
معينة ،فري�سح (اخلياط) لإدارتها ،وكان
يف كل الوظائف التي ت�سنمها مثال املوظف
الكفء اجلاد ،لذا نال ا�ستح�سان روؤ�سائه،
واأولهم املرحوم (امللك في�سل الأول) الذي
اأثنى على عمله ،لعتقاده بكفاءته بقوله (انه
لها) ،وابلغه �سخ�سياً بتعيينه مت�سرفاً للواء
(الكوت).
وقد تطورت منا�سبه من مدير ناحية اإىل
قائمقام (الهندية  -طويريج) فـ(القرنة) ثم
مت�سرف (حمافظ) األوية (الكوت – العمارة
– كربالء  -احللة ثم الكوت).
ونظر ًا ملا تقدم فاإن (اخلياط) مل تقت�سر
خدمته على وزارة (الداخلية) فقد نقل
اىل وزارة (اخلارجية) لتويل من�سب نائب
قن�سل عام يف (املحمرة) �سنة 1930فقن�سل
عام يف (بومبي يف الهند) �سنة  ،1934ثم
قن�سل عام يف (القد�ص) �سنة  ،1946وقد
اأبدى يف تلك املنا�سب الهمة والكفاءة نف�سها
التي عرف بها.
ويالحظ يف �سرية (اخلياط) تنوع الوظائف
التي تولها ،ملا عرف عن كفاءته و�سرامته
عند اإدارته لتلك الوظائف وعدم تهيبه يف
اإثبات وجوده مع املوظفني الربيطانيني
يف املدن التي توىل الإدارة فيها كـ(القرنة
والعمارة) الذين كانوا يفر�سون وجودهم
وتدخلهم يف تلك املدن.
ومن املنا�سب التي تولها من�سب مدير
عام الربق والربيد �سنة  ،1937يف وزارة
(املوا�سالت) ورئا�سة جلان الت�سوية يف
(تلكيف ثم كركوك) �سنة  1937يف وزارة
(العدل).
وبعد (ثورة ماي�ص) �سنة  1941ترك العمل
الوظيفي ،وانتمى اإىل (نقابة املحامني) يف
.1941/10/13
بعد ثالث �سنوات توىل اإدارة الدعاية

العامة ،ثم ا�ستقال من الوظيفة �سنة ،1947
وعاد اىل ممار�سة املحاماة ،وانتخب نائباً يف
جمل�ص (النواب) يف ال�سنة نف�سها.
وبعد ذلك ت�سنم من�سب مدير الإدارة
القانونية يف (اجلامعة العربية) ،ومنها عني
وزير ًا مفو�ساً يف ال�سلك الدبلوما�سي �سنة
.1954
اأحيل على التقاعد من الوظيفة �سنة .1955
ولفت نظري ما جاء يف مذكراته (اأ�سخا�ص
واأحداث  )1958 – 1900الذي اأ�سدرته

عائلته �سنة :2016
انه وجد �سنة  1932بني موظفي (العمارة)
�ساباً ن�سيطاً تو�سم فيه الذكاء والإدراك يف
وظيفة ب�سيطة يف اإحدى دوائر احلكومة
فيها ،وكان يتقن اللغات (الإنكليزية
والفرن�سية والأملانية والرتكية اإىل جانب
لغته الأم العربية) ،وقد عز عليه ان يرى
ذلك ال�ساب مطمور ًا يف ذلك املكان املنعزل من
(العراق) ،فقرر ان ياأخذ بيده وي�سعه على
الطريق ال�سحيح ليتمكن من اإمتام م�سرية

احلياة التي خلق لها ،ف�سلمه كتاباً اىل وزارة
(اخلارجية) ير�سحه لل�سلك الدبلوما�سي،
على اأن يتابعه �سخ�سياً بعده.
وفع ًال قبلت وزارة (اخلارجية) تر�سيحه،
و�سار من خرية موظفيها الدبلوما�سيني
واأبرزهم ،وبعد وقت قليل عهدت اإليه
�سكرتارية �سفارة (العراق) يف (برلني)،
وقدم تقرير ًا للوزارة عن احلالة ال�سيا�سية
امل�سطربة يف (اأملانيا) اآنذاك ،فا�ستنتج
بذكائه وتتبعه ان (هتلر) �سي�ستويل على
احلكم.
وبعد �ستة اأ�سهر حدث ما توقعه بالفعل،
وبداأت (النازية) ت�سيطر على الأو�ساع.
واملغزى من هذا الكالم ان موظفي الدولة
اآنذاك كان همهم خدمة (العراق) و ِبنائه،
لذا فاإنه عندما وجد (اخلياط) �سخ�ساً قادر ًا
على ان يقدم (للعراق) ما ل ي�ستطيع غريه،
بذل جهده لتمكينه من ذلك.
وهذا ما ل جند اليوم ،فقد توىل امل�سوؤولية من
همه الأول الك�سب والرتبح له ولعائلته بعيد ًا
عن م�سلحة (العراق) ،لذا جند ان املنا�سب
قد تولها من ل يح�سن اإدارتها ،وانتهت
قاعدة الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.
واملالحظ ان (اخلياط) مل ي�ستوزر طيلة
بقائه يف الوظيفة ،على الرغم من ان معظم
زمالئه الذين تخرجوا معه يف مدر�سة
احلقوق قد ت�سنموا منا�سب وزارية ،وراأيي
ان ال�سبب يف ذلك هي عالقته ال�سيئة مع
املفت�سني الإداريني (الربيطانيني) الذين
كانوا يرابطون يف بع�ص املدن (العراقية)
كـ(القرنة والعمارة) التي توىل اإدارتها،
وعدم جماملتهم وال�سطدام معهم ،حر�ساً
على كرامة املن�سب الذي يتوله ،مما اأدى
اىل عدم ر�سا من بيدهم الأمر الأخري عنه.
عاد اىل ممار�سة املحاماة �سنة  1955وانتخب
وكي ًال (لنقابة املحامني العراقيني) يف دورتني
انتخابيتني؛ الأوىل �سنة ،1961/1960
والثانية �سنة .1968/1967
تراأ�ص وفد (نقابة املحامني) �سنة

 1966لزيارة (بريطانيا) بدعوة وزارة
(اخلارجية) فيها ،لالطالع على املحاكم
(الربيطانية) و�سري العمل فيها ،وكذلك
زيارة املجل�ص العام (لنقابة املحامني
الربيطانية) ،والطالع على �سوؤون فريق
املحامني وعن املحاكم ودرجاتها وغري ذلك
من الأمور.
وتقاعد اأخريا من املحاماة �سنة ،1969
وانتقل اىل رحمة اهلل �سنة .1974
اأ�سدر املوؤلف قبل وفاته كتاب (تاريخ
املحاماة يف العراق � )1972 - 1900سنة
 ،1973وهو كتاب رائد يف بابه ،مل ي�سبق اأن
األف يف مو�سوعه.
وقد تناول فيه تاريخ املحاماة منذ اأقدم
الع�سور اىل �سنة  ،1972وان كان تاريخ
املحاماة قدمياً قد تناولته موؤلفات كثرية،
اإل ان تاريخ (املحاماة يف العراق) الذي بداأ
منذ �سنة  1874حني اأ�س�ست (مدر�سة حقوق
اإ�سطنبول) ودر�ص فيها اأوائل املحامني
(العراقيني) مل يتناوله قبل (اخلياط) اأي
موؤلِف اآخر.
وتاأتي اأهمية الكتاب اأن موؤلفه عا�سر خريجي
تلك املدر�سة ،وكذلك املوؤ�س�سات الق�سائية
(العثمانية) ،ولحظ تطورها وتو�سعها اأيام
الحتالل (الربيطاين) ثم احلكم (الوطني).
ولن املوؤلف عا�سر تاأ�سي�ص (مدر�سة حقوق
بغداد) �سنة  ،1908ومعرفته مبعظم
خريجيها ومزاملته لهم يف دوائر الدولة
والن�ساطات الوطنية والثقافية.
ُ
اأما (نقابة املحامني العراقيني) التي اأ�س�ست
ينتم اإليها اإل �سنة
�سنة  ،1933فاإنه واإن مل ِ
 ،1941اإل ان حديثه عنها كان حديث العارف،
ملعا�سرته لتاأ�سي�سها ومعرفته برجالتها،
واطالعه على وثائقها ،ل�سيما بعد ان انتخب
مرتني �سنة  1960و1967وكي ًال للنقابة.لذا
فاإن جميع من كتب عن (املحاماة يف العراق)
او عن (نقابة املحامني العراقيني) بعد ذلك،
هم عيال على كتاب املرحوم (اخلياط)
كما ورد يف احد امل�سادر.

