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نقابة المحامين العراقيين تلزم المشاريع الصناعية بتعيين مشاور قانوني من المحامين

السعدي يبارك لمجلس القضاء األعلى و يشكر رئيس المجلس لتأكيده على التعاون مع المحامين
علي الفاطمي

حماية المتضررين
ضرورة إنسانية

بارك نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،ملجل�س الق�ضاء الأعلى ولل�ضادة الق�ضاة
اجلدد ،مبنا�ضبة تخرج الدفعة ( )٤١من املعهد
الق�ضائي والتي �ضمت ع�ضرين قا�ضياً .
جاء ذلك خالل الحتفال الذي اقيم مبنا�ضبة تخرج
الدورة اجلديدة يف مقر جمل�س الق�ضاء .
واأ�ضار ال�ضعدي اإىل اأهمية التوا�ضل الدائم مع ال�ضلطة
الق�ضائية كونها ال�ضريك الأ�ضا�ضي يف �ضيانة احلق
والعدالة ،متمنياً لهم دوام التوفيق يف خدمة املنظومة
القانونية يف العراق .
من جانبه ،اأكد رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى القا�ضي،
الدكتور فائق زيدان ،على �ضرورة اأن يتعاون الق�ضاة
مع املحامني ،مع احرتام حق الدفاع املقد�س باعتباره
حقاً د�ضتورياً .
م�ضدد ًا على التعامل باإيجاب تام مع ال�ضادة املحامني،
وا�ضفاً اإياهم بـ"خري عون يف ال�ضعي لتحقيق العدالة".

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

السعدي يستقبل المنسقة نقابة المحامين تؤكد طلبها إلى وزارة
القانونية للصليب األحمر الصناعة والمعادن بتعيين مشاور قانوني

في العراق

املحامي _خا�س
ا�ضتقبل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،املن�ضقة القانونية لل�ضليب الأحمر
يف العراق (�ضوبريا راو) ،يرافقها امل�ضت�ضار
القانوين للبعثة املحامي العراقي (�ضرن طه)
لبحث عدد من الق�ضايا احلقوقية يف البلد.
وناق�س اجلانبان الآثار املرتتبة على النزاعات
امل�ضلحة ،التي يدخل العراق طرفاً فيها ،طبقا
لتفاقية جنيف الرابعة ،ودور النقابة واملحامني
يف معاجلة هذه الآثار.
وحتدث الطرفان عن املفقودين نتيجة احلروب
التي مر بها البلد يف احلقبة املا�ضية .واأكد ال�ضيد

املحامي _خا�س
اأكدت نقابة املحامني العراقيني كتابها املرقم
( )2١١7يف  202١ / 3 / 8ولغر�س تطبيق قانون
املحاماة رقم (  ) ١73ل�ضنة  ١965املعدل يف الفقرة
( )6من املادة (اخلام�ضة والثالثني) منه والتي
ق�ضت باإلزام امل�ضاريع ال�ضناعية تعيني م�ضاور
قانوين من املحامني امل�ضجلني يف جدول املحامني.
وقالت النقابة ،يف خطابها ،اإنها تالحظ اأن العديد من
امل�ضاريع ال�ضناعية مل تتقيد باملادة القانونية امل�ضار
اإليها ،الأمر الذي اقت�ضى مفاحتة الوزارة ب�ضرورة
التاأكيد على املديرية العامة للتنمية ال�ضناعية،
وبالدوائر الأخرى ذات العالقة باإجازة امل�ضانع،

النقيب اأن النقابة معنية بالأمر من الناحية
احلقوقية والإن�ضانية ،من دون اخلو�س يف
اجلوانب ال�ضيا�ضية يف املو�ضوع.
وخالل اللقاء ،تطرق ال�ضيد النقيب اىل ال�ضمانات
الق�ضائية طبقاً للن�ضو�س القانونية يف العراق،
و�ضمانات املتهم وحقه يف الدفاع عن طريق
املحامني ،يف مراحل التحقيق واملحاكمة كافة.
م�ضري ًا اإىل �ضرورة معاجلة اإكتظاظ املن�ضاآت
الإ�ضالحية وال�ضجون بالنزلء ،خ�ضو�ضاً
يف ظل الو�ضع ال�ضحي الإ�ضتثنائي الذي
مير به العامل .واتفق اجلانبان على التعاون
حول الو�ضع الإن�ضاين املتعلق بالعراق.

تكليفها بتعيني م�ضاور قانوين لها.
واأ�ضار الكتاب اإىل :اأن التعيني يجب اأن ي�ضمل
امل�ضاريع املوؤ�ض�ضة �ضابقا واحلديثة باملبادرة بتعيني
م�ضاور قانوين لها طبقا لأحكام قانون املحاماة،
وعدم جواز اإ�ضدار اأي اإجازة تاأ�ضي�س وجتديدها اأو
اأي معاملة مرتبطة بامل�ضاريع ال�ضناعية اخلا�ضة
اإل بعد تعيينها للم�ضاور القانوين.
وحددت النقابة الآلية مبراجعتها ل�ضتح�ضال
املوافقة على تعيني امل�ضاور القانوين �ضمن ال�ضروط
املن�ضو�س عليها يف قانون املحاماة.
وكانت النقابة قد اأر�ضلت كتابها اإىل وزارة
ال�ضناعة واملعادن بتاريخ .202١ /3 /8

افتتاح المقر الجديد لمبنى محكمة
األحوال الشخصية في الكاظمية
املحامي_خا�س
ح�ضر نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،يرافقه
ع�ضو جمل�س النقابة ،املحامية �ضهد
الدليمي ،مرا�ضم اإفتتاح املقر اجلديد
ملحكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يف
الكاظمية.
وبارك ال�ضيد النقيب لرئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى ،القا�ضي الدكتور
فائق زيدان ،ولل�ضادة الق�ضاة

واملحامني واملوظفني ،اإفتتاح املقر
اجلديد للمحكمة ،متمنياً اأن يكون
�ضرحاً جديد ًا لتحقيق العدالة
و�ضيادة القانون.
وافتتح ال�ضيد النقيب ،ي�ضاركه
ال�ضيد رئي�س املجل�س ،غرفة حُحمامي
الكاظمية �ضمن بناية املحكمة
اجلديدة ،وبح�ضور رئي�س الإدعاء
العام ،القا�ضي �ضامل حممد نوري،
ورئي�س الإ�ضراف الق�ضائي القا�ضي

جا�ضم حممد عبود ،ورئي�س حمكمة
ا�ضتئناف بغداد الكرخ القا�ضي خالد
طه ،ف�ض ًال عن ح�ضور رئي�س حمكمة
الأحوال ال�ضخ�ضية يف الكاظمية
القا�ضي علي العكيلي ،وقائمقام ق�ضاء
الكاظمية ال�ضيد يو�ضف ال�ضعدي.
من جانبه ،بارك ال�ضيد رئي�س
املجل�س لل�ضادة املحامني افتتاح
الغرفة ،داعياً اإىل اأن ت�ضود روح
التعاون وال�ضراكة بني اجلانبني.

اللجنة العليا تنظر عددًا من الشكاوى وتشدد على اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفته
املحامي _خا�س
عقدت اللجنة العليا امل�ضرتكة بني
نقابة املحامني العراقني ووزارة
الداخلية ،اإجتماعها الدوري مبكتبها
يف مقر النقابة ببغداد ،للتحقيق يف
عدد من ال�ضكاوى املقدمة اأمامها.

وتراأ�س الإجتماع رئي�س اللجنة،
اللواء احلقوقي الدكتور حممد
بردي القري�ضي ،وبح�ضور وكيل
النقابة /ع�ضو اللجنة العليا
الأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،وباقي
اأع�ضاء اللجنة.

وحققت اللجنة يف عدد من الق�ضايا
التي تخ�س �ضكاوى املحامني
امل�ضجلة يف بغداد واملحافظات،
حيث مت حل اإحدى ال�ضكاوى
بالرتا�ضي بني الطرفني ،فيما تاأجل
النظر يف اأخرى لعدم ح�ضور امل�ضكو

منه.
واأثناء الإجتماع� ،ضدد رئي�س
اللجنة على اتخاذ الإجراءات
القانونية احلازمة ب�ضاأن من تثبت
خمالفته ،اأو يتاأخر عن احل�ضور
اأمام اللجنة بعد تبليغه اأ�ضولياً

باحل�ضور.
واتخذت اللجنة قراراتها يف �ضكاوى
اأخرى حددت موعدها �ضابقا ،موؤكدة
على �ضرورة متابعة املحامني
ل�ضكاواهم واحل�ضور يف املواعيد
املحددة� ،ضماناً ل�ضري التحقيق.

نقابة المحامين تصدر ضوابط لألجور الخاصة بمشاورية الشركات
املحامي_خا�س
اأ�ضدر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،اأمر ًا
اإدارياً ا�ضتنادا لأحكام املادتني (اخلام�ضة والثالثني وال�ضاد�ضة
والثالثني) من قانون املحاماة النافذ ،ولأحكام الفقرتني ( 23
  ) 2٤من قرار جمل�س النقابة املتخذ يف اجلل�ضة املرقمة (١0) يف  ، 3١/3 / 20١2ولحقا بالأمر الإداري املرقم (،)١899
ت�ضمن حتديد الأجور ال�ضهرية للمحامني اخلا�ضة مب�ضاورية
ال�ضركات ،و�ضوابط اأخرى خا�ضة باملو�ضوع نف�ضه.
وحددت النقابة اجور املحامي امل�ضاور القانوين لل�ضركة
العراقية وامل�ضروع ال�ضناعي بحدها الأدنى والذي قدّرته
مببلغ ( 300000ثالثمائة الف دينار) �ضهريا .اأما ال�ضركات
الأجنبية وفروعها العاملة يف العراق ،فقد حددتها النقابة
بحدها الأدنى مببلغ قدره (� ) 600000ضتمائة األف دينار

�ضهريا.
وب�ضاأن عدم تعيني امل�ضاور ،فقد قدرت النقابة تعوي�س
ال�ضندوق على ال�ضركة العراقية وامل�ضروع ال�ضناعي لعدم
تعيينها م�ضاورا قانونيا مبلغا مقداره �( 750000ضبعمانة
وخم�ضون األف دينار �ضهريا) ،وعلى ال�ضركات الأجنبية
( 000000١مليون وخم�ضمائة الف دينار �ضهريا).
واأ�ضارت النقابة ،يف اأمرها ،اإىل وجوب اإلتزام ال�ضركات كافة،
ويق�ضد بها ال�ضركات العراقية اأو الجنبية وفروعها يف العراق
اأو امل�ضاريع ال�ضناعية ،بدفع اأجور امل�ضاور القانوين دفعة
واحدة عن كل �ضنة بدء ًا من تاريخ تعيينه ،بالإ�ضافة اإىل دفع
كامل التعوي�ضات املرتتبة بذمتها جتاه �ضندوق النقابة لعدم
تعيينها م�ضاور ًا قانونياً لل�ضركة.
وحددت النقابة مبلغا بن�ضبة ( )%5ت�ضتوفيه من الأجور

ال�ضهرية للمحامي عن امل�ضاورية القانونية لل�ضركات كافة،
على اأن تقوم هذه اجلهات بالذات با�ضتقطاع الن�ضبة املذكورة
من راتب املحامي وتر�ضله اإىل النقابة ،واأن يتم ت�ضديد الن�ضبة
املذكورة نقد ًا اإىل ال�ضندوق لقاء و�ضل مايل يحرر لهذا الغر�س،
ويوؤ�ضر يف ا�ضبارة ال�ضركة وال�ضجالت املالية لدى ح�ضابات
النقابة.
ووجهت النقابة ق�ضم ال�ضركات بالتن�ضيق مع اإدارة النقابة
ملتابعة ال�ضركات كافة ،املتخلفة عن ت�ضديد ن�ضبة الـ(  )% 5من
الأجور ال�ضهرية املدفوعة للمحامي امل�ضاور القانوين وامل�ضتحقة
الدفع والت�ضديد منذ تاأ�ضي�ضها وتعيني م�ضاور قانوين لها.
و�ضدد الأمر الإداري على عدم اإجابة اأي طلب تعيني م�ضاور
قانوين يقدم اإىل النقابة من ال�ضركات العراقية اأو امل�ضاريع
ال�ضناعية اأو ال�ضركات الأجنبية اأو فروعها بالعراق �ضواء قدم

الطلب منها مبا�ضرة اأم من حماميها الوكيل اأو م�ضاورها القانوين
اأو من دائرة ت�ضجيل ال�ضركات يف وزارة التجارة اأو اأية جهة
حكومية اأخرى ،ما مل تدفع ما بذمتها من التزامات وتعوي�ضات
مالية نا�ضئة عن عدم تعيني م�ضاور قانوين من املحامني.
م�ضيفة :،يدخل يف عداد الطلبات امل�ضار اإليها طلبات �ضطب
ال�ضركات من الت�ضجيل اأو ت�ضفيتها اأو دجمها مع عدة �ضركات
ب�ضركة واحدة ،اأو اأي طلب ينطوي على معنى الت�ضرف
بال�ضركة ،ويف اأي �ضاأن من �ضوؤونها متعلق بها ،بغ�س النظر عن
جهة تقدمي الطلب من ال�ضركة او من �ضواها.
واأمرت النقاية ق�ضم ال�ضركات بالتقيد واللتزام بتنفيذ
ما تقدم بدقة وحتت طائلة امل�ضوؤولية القانونية ،مبا
يوؤمن عدم اجابة اأي طلب يقدم ،اإل بعد ا�ضتيفاء النقابة
حقوقها املالية القانونية املرتتبة على ال�ضركات كافة.

من الثابت لنا جميعا اأن التاأمني اليوم قد اأ�ضبح الع�ضب املحرك لعملية القت�ضاد
يف خمتلف البلدان ،وعلى م�ضتوى التجارة العاملية ،وتنوعت جمالت التاأمني
بتنوع ن�ضاط الإن�ضان ،فكلما كان هنالك خطر ي�ضبب �ضرر ًا حترك التاأمني لتغطيته
ليكون املت�ضرر يف امان باأنه �ضي�ضتطيع تعوي�س �ضرره بعد دفعه ق�ضط تاأمني
ب�ضيطا ن�ضبياً مقابل ال�ضمان الذي يح�ضل عليه فيما لو وقع اخلطر املوؤمن �ضده،
وهكذا �ضمل التاأمني الآن جمالت متنوعة لتعوي�س الأ�ضرار البدنية واأ�ضرار
الأموال �ضواء كانت عقارات اأو منقولت.
تولت مهمة التاأمني �ضركات حكومية وخا�ضة وخمتلطة ح�ضب النظام القت�ضادي
لكل دولة ،فهناك �ضركات ذات راأ�ضمال حمدود ينح�ضر ن�ضاطها يف خماطر
حمددة ،كما توجد �ضركات كبرية ي�ضمل ن�ضاطها كل اأنواع التاأمني وعلى م�ضتوى
العامل ،وتعمل هذه ال�ضركات بفكرة توزيع املخاطر بني عموم املوؤمن لهم ،بحيث
يتحمل كل منهم ق�ضط التاأمني الب�ضيط ن�ضبيا �ضواء وقع اخلطر اأم مل يقع ،ويتم
تعوي�س املت�ضرر من ح�ضيلة هذه الأق�ضاط مهما بلغ تعوي�س ال�ضرر وبحدود
�ضروط وثيقة التاأمني ،فيكون جميع املوؤمن لهم هم من يقومون بتعوي�س زميلهم
املت�ضرر لقاء حتملهم جميعا ق�ضط تاأمني ب�ضيطا ن�ضبيا ،ولكن قد تقع خماطر ل
تقوى على تعوي�ضها ال�ضركة املوؤمنة ،لذلك ن�ضاأت �ضركات اأخرى ت�ضمى �ضركات
اإعادة التاأمني ،وهذه ال�ضركات تتوىل التاأمني على عقود التاأمني التي تربمها
�ضركات التاأمني لقاء ق�ضط يدفع مبوجب اتفاقيات تربم ليتوزع عبء ال�ضرر بني
اأكرب جمموعة ممكنة من امل�ضاهمني ،وبذلك تكون اأمام �ضمانة اأكيدة وم�ضتقرة
لتعوي�س املت�ضررين ،لي�ضبح التاأمني �ضمام الأمان للحفاظ على الرثوات ،وجرب
�ضرر �ضحايا املخاطر.
ومن اأنواع التاأمني (التي فر�ضتها �ضرورة حماية املت�ضررين) التاأمني الإلزامي
من حوادث ال�ضيارات ،فهو جانب ب�ضيط من وثائق التاأمني ،ولكنه مهم من حيث
املخاطر التي يغطيها بوجه عام ،ولهذا النوع من التاأمني اأبعاد اإن�ضانية اإ�ضافة
لأبعاده املادية يف �ضمان تعوي�س املت�ضررين من حوادث ال�ضيارات ،وطبق
العراق هذا النوع من التاأمني منذ عام  ١965حيث �ضدر القانون رقم 205
ل�ضنة  ١96٤قانون التاأمني الإلزامي عن امل�ضوؤولية املدنية النا�ضئة من حوادث
ال�ضيارات والذي و�ضع مو�ضع التنفيذ ابتدا ًء من  ،١965/١/١فكان هذا القانون
خطوة متقدمة وفرت ،لأول مرة يف العراق ،احلماية التاأمينية للمت�ضررين يف
اأبدانهم من حوادث ال�ضيارات ب�ضكل اإلزامي.
وبعد مرور � ١6ضنة على تطبيق قانون رقم  205ل�ضنة  ١96٤تطورت احلياة
الجتماعية والقت�ضادية فاأ�ضبح ذلك القانون ل يتما�ضى مع هذا التطور ،فكان
القانون الالحق رقم  52ل�ضنة  ١96٤لزياد ال�ضمان ملت�ضرري حوادث ال�ضيارات
وفق القانون اجلديد والتعديالت اجلارية عليه لحقا ،فاأ�ضحى التاأمني قائماً على
ا�ضا�س امل�ضوؤولية املفرت�ضة ملرتكب احلادث وغري القابلة لإثبات العك�س ،وبذلك
ا�ضبح كل املت�ضررين من حوادث ال�ضيارات م�ضمولني بغطاء التاأمني با�ضتثناء
حالت حمددة فاأ�ضحى تاأمني حوادث ال�ضيارات قائما على اعتماد نظرية حتمل
التبعة كاأ�ضا�س للتزام �ضركة التاأمني بدفع التعوي�س بدل من اعتماد امل�ضوؤولية
القائمة على اخلطاأ املفرت�س القابل لإثبات العك�س ،وبذلك يكون التاأمني على
ال�ضيارات تلقائياً ما دامت ال�ضيارة داخل حدود جمهورية العراق ،فالعالقة بني
املوؤمن واملوؤمن له هي عالقة قانونية ولي�ضت عالقة عقدية.
ومن التعديالت التي جرت على القانون اعاله ما ورد بقرار جمل�س قيادة الثورة
املنحل املرقم  955يف  ١987 / ١2 / 23الذي عالج مو�ضوع كيفية تاأمني اموال
حمفظة التاأمني الإلزامي التي تدفع منها التعوي�ضات عن طريق حت�ضيل اأق�ضاط
التاأمني مببلغ مقطوع على مقدار ما ت�ضتهلكه كل مركبة من وقود و�ضمن �ضعر
اللرت الواحد من البنزين اأو زيت الغاز ،وتودع املبالغ امل�ضافة ل�ضعر املحروقات
لدى �ضركة توزيع املنتجات النفطية لتوزيعها بن�ضبة ن�ضف باملائة اإىل ال�ضركة
والباقي يق�ضم بني �ضركة التاأمني الوطنية بن�ضبة  % 68و  % 32للموازنة العامة
للدولة.
ومع كل التعديالت وحماولت الإ�ضالح وتوفري املال لت�ضديد التعوي�ضات ،فقد
واجه هذا التاأمني معوقات وم�ضاكل عدة ،اأهمها عدم التعادل بني ال�ضرر احلقيقي
الذي يلحق ب�ضحايا حوادث ال�ضيارات واملبلغ املقدر من قبل اللجان الق�ضائية
امل�ضكلة يف �ضركة التاأمني الوطنية ،لأن التعوي�س فيها ل يقدر من قبل املحاكم
العتيادية ،ومع غياب ن�ضاط املحامني يف اجراءات التعوي�س اأمام اللجان التي
تتوىل تقدير التعوي�س ،فقد اأ�ضحى من ال�ضروري معاجلة هذه املعوقات ،لأن
حماية املواطن و�ضمان تعوي�ضه تعوي�ضاً عادل هو هدف الدولة واملجتمع معاً،
ونرى اأن يتم ذلك عن طريق تعديل القانون احلايل او ت�ضريع قانون جديد للتاأمني
الإلزامي من حوادث ال�ضيارات ياأخذ باملبادئ الأ�ضا�ضية اجليدة يف القانون احلايل
املعدل ،وت�ضاف اإليها مبادئ جديدة ت�ضمن التما�ضي مع التطورات احلديثة
ل�ضمان العدالة يف اإي�ضال التعوي�س الكامل للمت�ضرر واإيجاد و�ضائل التمويل التي
ل تثقل كاهل الدولة ،وت�ضمن توفري الأموال الكافية لتعوي�ضات هذا النوع من
التاأمني.
اإن على جمل�س النواب وجميع املوؤ�ض�ضات احلقوقية والن�ضانية والجتماعية
مطلوب منها الهتمام والعمل باجتاه ت�ضريع قانون جديد للتاأمني الإلزامي من
حوادث ال�ضيارات او تعديل القانون رقم  52ل�ضنة  ،١980على ان يوؤخذ بالعتبار
ما ورد من ا�ض�س وحيثيات من �ضاأنها تعزيز حماية املت�ضررين باللجوء اىل املحاكم
دون اإغفال لدور املحامني يف الدفاع عن حقوق املت�ضررين من حوادث ال�ضيارات.
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الزوجة العراقية في ظل قانون األحوال الشخصية العراقي
المحامي حسين الشمري
(الزوجة العراقية يف ظل قانون االأحوال
ال�ضخ�ضية العراقي) ت�ضتطيع طلب التفريق
الق�ضائي من زوجها عند توفر اأحد االأ�ضباب
االآتية :
 اإذا ُحكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية"كاحلب�س اأو ال�ضجن" مدة ثالث �ضنوات فاأكرث
ولو كان للزوج مال ت�ضتطيع االإنفاق منه يف
غيابة.
 اإذا هجر الزوج زوجته مدة �ضنتني فاأكرث بالعذر م�ضروع واإن كان الزوج معروف االإقامة
وله مال ت�ضتطيع االإنفاق منه.
 اإذا مل يطلب الزوج زوجته غري املدخول بهاللزفاف خالل �ضنتني من تاريخ العقد وال يعتد
بطلب الزوج زفاف زوجته اإذا مل يكن قد اأوفى
بحقوقها الزوجية.
 للزوجة النا�ضز طلب التفريق بعد مرور(�ضنتني) من تاريخ اكت�ضاب حكم الن�ضوز درجة
البتات ،وعلى املحكمة اأن تق�ضي بالتفريق..
ويف هذه احلالة ي�ضقط املهر املوؤجل ،فاإذا كانت
الزوجة قد قب�ضت جميع املهر ،األزمت برد
ن�ضف ما قب�ضته.
 للزوجة طلب التفريق عند قيام خالف بينهاوبني زوجها �ضواء اأكان ذلك قبل الدخول اأو
بعده.
 اإذا وجدت زوجها عنينا اأو مبتلى مبا الي�ضتطيع معه القيام بالواجبات الزوجية �ضواء
كان ذلك الأ�ضباب ع�ضوية اأو نف�ضية اأو اإذا
اأ�ضيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم اإمكان

�ضفائه منها بتقرير �ضادر عن جلنة طبية ر�ضمية
خمت�ضة على اأنه اإذا وجدت املحكمة اأن �ضبب
ذلك نف�ضي فتوؤجل التفريق ملدة �ضنة واحدة
�ضريطة اأن متكن زوجها من نف�ضها خاللها.
 اإذا كان الزوج عقيما اأو ابتلى بالعقم بعدالزواج ومل يكن لها ولد منه على قيد احلياة.
 اإذا وجدت بعد العقد اأن زوجها مبتلى بعلةال ميكن معا معا�ضرته بال �ضرر كـ جذام اأو
الرب�س اأو ال�ضل اأو الزهري اأو اجلنون اأو اأنه
قد اأ�ضيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل اأو ما
مياثلها على اأنه اإذا وجدت املحكمة بعد الك�ضف
الطبي اإن العلة يوؤمل زوالها فتوؤجل التفريق
حتى زوال تلك العلة ،وللزوجة اأن متتنع عن
االجتماع بالزوج طيلة مدة التاأجيل .اأما اإذا
وجدت املحكمة اإن العلة ال يوؤمل زوالها خالل
مدة منا�ضبة وامتنع الزوج عن الطالق واأ�ضرت
الزوجة على طلبها فيحكم القا�ضي لها بالتفريق.
 اإذا امتنع الزوج عن االإنفاق عليها دون عذرم�ضروع بعد اإمهاله مدة اأق�ضاها �ضتون يوما.
 اإذا تعذر حت�ضيل النفقة من الزوج ب�ضببتغيبه اأو فقده اأو اختفائه اأو احلكم عليه
باحلب�س مدة تزيد على �ضنة.
 اإذا امتنع الزوج عن النفقة املرتاكمة املحكومبها بعد اإمهاله مدة اأق�ضاها �ضتون يوما من قبل
دائرة التنفيذ.
 للزوجة احلق يف طلب التفريق قبل الدخول،ويف هذه احلالة على املحكمة اأن تق�ضي بالتفريق
بعد ان ترد الزوجة اإىل الزوج ما قب�ضته من مهر
وجميع ما تكبده من اأموال ونفقات ثابتة �ضرفها
الأغرا�س الزواج.
 -للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها

القا�ضي منري حداد

املقيم خارج القطر ب�ضبب تبعية جن�ضيته لدولة
اأجنبية اإذا م�ضى على اإقامته يف اخلارج مدة ال
تقل عن ثالث �ضنوات ب�ضبب منعه اأو امتناعه
عن دخول القطر ..ويعد تاأييد اجلهة الر�ضمية
املخت�ضة باإقامة الزوج يف اخلارج بديال عن
اإجراءات تبليغه بالئحة الدعوى وموعد
املرافعة ،على ان يتم ن�ضر احلكم ال�ضادر على
الزوج يف اإحدى ال�ضحف املحلية.
 لزوجة املفقود الثابت فقدانه ب�ضورة ر�ضميةاأن تطلب من املحكمة التفريق عن زوجها بعد
مرور اأربع �ضنوات على فقدانه ،وعلى املحكمة

اأن تثبت من ا�ضتمرار الفقدان بالطريقة نف�ضها
التي ثبت بها فقدانه ثم ت�ضدر حكمها بالتفريق..
وبعدها تعتد اأربعة اأ�ضهر وع�ضرة اأيام .اأما اإذا
عاد املفقود فت�ضتمر زوجته لها ما مل تتزوج ويتم
دخول الثاين بها حقيقة غري عامل بحياة االأول.
 للزوجة طلب التفريق اإذا اأ�ضر زوجها بهااأو باأوالدها �ضر ًرا يتعذر معه ا�ضتمرار احلياة
الزوجية ..ويعد من قبيل االإ�ضرار االإدمان على
تناول امل�ضكرات اأو املخدرات ،على اأن تثبت
حالة االإدمان بتقرير من جلنة طبية ر�ضمية
خمت�ضة ،ويعد من قبيل االإ�ضرار كذلك ممار�ضة

القمار يف بيتها.
 للزوجة طلب التفريق اإذا كان عقد الزواجقد مت قبل اإكمالها الثامنة ع�ضرة ودون موافقة
القا�ضي ،اأو اإذا كان الزواج قد عقد خارج
املحكمة عن طريق االإكراه ومت الدخول.
 للزوجة طلب التفريق اإذا تزوج الزوجبزوجة ثانية بدون اإذن من املحكمة.
 للزوجة طلب التفريق اإذا ارتكبزوجها خيانة زوجية ،ويكون من
قبيل اخليانة الزوجية ممار�ضة الزوج
فعل اللواط ،باأي وجه من الوجوه.

مفهوم اإلذن الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية
علي ثابت السعدون
غرفة حمامي الب�ضرة

ن�ضت املادة ( - 136ج) من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية
على انه ((ال جتوز اإحالة املتهم على املحاكمة اأمام املحاكم
اجلزائية عن جرمية �ضهادة الزور او اليمني الكاذبة او االإخبار
الكاذب او االإحجام عن االإخبار او االإدالء مبعلومات غري
�ضحيحة اإال باإذن من املحكمة او حمكمة التحقيق التي وقعت
هذه اجلرمية اأمامها او اأمام مكلف بخدمة عامة تابع لها)).
ففي اجلرائم الواردة يف املادة املذكورة ،ال يجوز اإحالة املتهم
فيها على املحكمة املخت�ضة اال بعد ان تاأذن بذلك املحكمة التي
وقعت هذه اجلرمية اأمامها او اأمام مكلف بخدمة عامة تابع لها.
ويرى جانب من ال�ضراح ان اإعطاء املحاكم هذه ال�ضالحية
باالإذن من عدمه هو للحد من ال�ضكاوى الكيدية عما قد يبديه
اخل�ضوم من اآراء ووقائع خالل املحاكمات اجلارية ،ولف�ضح
املجال اأمام املتقا�ضني الإبداء اأقوالهم بحرية ..فاإذا وقعت

اإحدى اجلرائم ،املذكورة يف املادة ( – 136ج) من قانون
اأ�ضول املحاكمات اجلزائية املذكورة ،اأمام حمكمة البداءة،
مثال ،وجرى التحقيق فيها اأمام حمكمة التحقيق ،هنا ،وبعد
اإكمال التحقيق االبتدائي ،وقبل ان يتخذ قا�ضي التحقيق قراره
باإحالة املتهم على حمكمة املو�ضوع ،البد من اخذ اإذن حمكمة
البداءة ،وفقا الأحكام املادة املذكورة.
وتطبيقا لذلك ،ذهبت حمكمة ا�ضتئناف ذي قار االحتادية
بال�ضفة التمييزية اجلليلة يف ق�ضاء لها بالعدد ( /256جنح/
 )2012موؤرخ يف (2012 /5 /31م) ،من�ضور على املوقع
الر�ضمي ملجل�س الق�ضاء االأعلى املوقر ،اىل انه (( ...مع االإ�ضارة
اىل ان االإخبار الكاذب وال�ضهادة زورا ال حترك ال�ضكوى
اجلزائية اإال مبوافقة املحكمة التي وقعت اجلرمية اأمامها
عمال باأحكام املادة  /136ج االأ�ضولية واإكمال التحقيق.))...
اأما حمكمة ا�ضتئناف الب�ضرة االحتادية بال�ضفة التمييزية
اجلليلة ،فذهبت يف ق�ضاء لها بالعدد (/39ت/جزاء)2020/
موؤرخ يف )2020/03/01م) ،اىل خالف ما ذهبت اإليه حمكمة

ا�ضتئناف ذي قار بال�ضفة التمييزية اجلليلة ،حني قالت ((...
ويفهم من الن�س املذكور باأن �ضالحية املحكمة التي وقعت
اأمامها اإحدى اجلرائم امل�ضار اإليها اآنفا تنح�ضر يف اإعطاء االإذن
باإحالة مرتكبها على املحكمة املخت�ضة ،ووفقا للمفهوم املخالف
للن�س �ضالف الذكر ،فاإن حتريك ال�ضكوى اجلزائية ال يتوقف
على اإذن من املحكمة التي وقعت اأمامها اجلرمية ،وان االأخرية
ال متلك �ضالحية اإعطاء االإذن باتخاذ االإجراءات القانونية
بحق مرتكبها ،بل ينح�ضر دورها على اإعطاء االإذن باالإحالة
على املحكمة املخت�ضة ،والعلة يف ذلك تت�ضل مبتطلبات
العدالة التي تقت�ضي ان يكون البت يف طلب االإذن م�ضتندا اىل
حتقيق ابتدائي يف اجلرمية املراد اإعطاء االإذن باإحالة املتهم
عنها ،ولي�س اىل نتائج دعوى اأخرى وان تعلقت بها ،و�ضيكون
االإذن يف حالة �ضدوره دليال ي�ضاف اىل اأدلة التحقيق االبتدائي
 .))...وقد �ضاطرت حمكمة التمييز االحتادية اجلليلة ،يف
ق�ضاء لها بالعدد (/11641الهيئة اجلزائية )2020/موؤرخ يف
(2020/10/05م) ،ما ذهبت اإليه حمكمة ا�ضتئناف الب�ضرة

االحتادية بال�ضفة التمييزية ،بالقول (( ...اأما بخ�ضو�س ما
اأ�ضارت اإليه حمكمة جنايات الب�ضرة فيما يتعلق بتطبيق اأحكام
املادة (/136ج) من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية فاإن هذا
االإجراء يتخذ قبل اإحالة املتهم على حمكمة املو�ضوع .))...
من جماع ما تقدم ،يت�ضح جليا ان مفهوم االإذن،
الوارد يف املادة ( - 136ج) من قانون اأ�ضول
املحاكمات اجلزائية ،ين�ضرف اىل �ضالحية املحكمة
التي وقعت اأمامها جرمية �ضهادة الزور او اليمني
الكاذبة او االإخبار الكاذب او االإحجام عن االإخبار
او االإدالء مبعلومات غري �ضحيحة ،يف اإعطاء االإذن
باإحالة مرتكبها على املحاكمة اأمام املحاكم اجلزائية،
وال ين�ضرف اىل �ضالحية هذه املحكمة باإعطاء
االإذن بتحريك الدعوى اجلزائية ،ف�ضتان ما بني
حتريك الدعوى اجلزائية ،وما بني اإحالة املتهم على
املحاكمة اأمام املحاكم اجلزائية ..والقول بخالف ذلك
يجر اىل اجتهاد غري مربر يف مورد الن�س املبحوث.

أهمية القرائن القضائية
المحامي علي سلمان البيضاني
ال�ضك ان تعيني من يتحمل عبء االإثبات م�ضاألة
يف غاية االأهمية من الناحية العملية ،وان غالبا
ما يتوقف م�ضري الدعوى عليه ،فقد يكون احلق
متاأرجحا بني اخل�ضمني وال ي�ضتطيع اأي منهما
ان يثبته او ينفيه ،لذا فاإلقاء عبء االإثبات على
احدهما معناه حكم عليه او حكم على خ�ضمه،
ولذلك كان االخذ مببداأ حياد القا�ضي ان يتوىل
القانون نف�ضه وو�ضع قاعدة تعيني اأي من
اخل�ضمني يقع عليه عبء االإثبات ..وقد عرفت
املادة  102من قانون االثبات رقم  107ل�ضنة
( 1979القرينة الق�ضائية) (اأوال :القرينة
الق�ضائية :هي ا�ضتنباط القا�ضي اأمر غري ثابت
من امر ثابت لديه يف الدعوى املنظورة ..ثانيا:
للقا�ضي ا�ضتنباط كل قرينة مل يقررها القانون،
وذلك يف نطاق ما يجوز اإثباته يف ال�ضهادة.
وان عبء االإثبات ال يقع على عاتق احد
اخل�ضمني دون االخر بل هو ينتقل بني اأطراف

الدعوى عند اإجراء املرافعة ،ويالحظ ان
القاعدة املذكورة ال تنطبق على الدعاوى
فح�ضب بل على الدفوع اأي�ضا ،والدفع كما تعرفه
املادة الثامنة من قانون املرافعات املدنية رقم
 83ل�ضنة  (( 1969هو االتيان بدعوى من جانب
املدعى عليه تدفع دعوى املدعي وت�ضتلزم ردها
كال او بع�ضا ،وعندئذ ي�ضبح املدعى عليه
(مدعيا) يف دفعه فيقع عبء االإثبات عليه))..
ومن اجلدير بالذكر ان الظاهر ا�ضال ال يكون
غري اأمر واحد ،فالذي يدعي على اخر دينا معينا
بقع عليه عبء االإثبات الأنه يدعي خالف الظاهر
اأ�ضال ،واذا عجز عن االثبات فاخل�ضم االخر
ال يطالب باإثبات براءة ذمته الن االأ�ضل براءة
الذمة ،ولكن الظاهر عر�ضا والظاهر فر�ضا
يت�ضمن عدة امور تثبت على التوايل اأثناء ال�ضري
يف الدعوى ،فكل ما يثبته احد اخل�ضمني كان
على االآخر ان يثبت غريه ..وعلى هذا االأ�ضا�س،
فاإن تنقل عبء االثبات بني اخل�ضوم قد يح�ضل
بحكم الواقع عن طريق قرائن ق�ضائية ت�ضتعني
بها املحكمة عن طريق �ضلطتها الوا�ضعة يف

الدولة العميقة
تنكل بقضاة المحكمة
الجنائية

ا�ضتنباطها ،وقد يقع هذا التنقل بحكم القانون
عن طريق قرائن ق�ضائية مقرره يف ن�ضو�س
قانونيه ..فمن الو�ضائل التي ي�ضتعني بها
القا�ضي للقيام بنقل عبء االثبات بني اخل�ضوم
وللتخفيف من �ضدة القاعدة املذكورة فيما
�ضبق ،حتى ال يقع عبء االإثبات على كاهل احد
اخل�ضمني دون االخر عن طريق االكتفاء مبا
يجعل االأمر املدعى به قريب الت�ضديق ،واإلزام
املدعى عليه نفي االأمر ،ثم يقوم القا�ضي بتكوين
قناعته من جمموع ما يدىل به من اخل�ضمني،
ومن هذه الو�ضائل (القرائن الق�ضائية) التي
متلك زمامها املحكمة التي تنظر يف الدعوى عن
طريق �ضلطتها التقديرية الوا�ضعة يف ا�ضتنباطها
من ظروف ووقائع الق�ضية املعرو�ضة عليها.
ون�ضتطيع ان ن�ضرب مثال على ذلك ،ب�ضخ�س
يريد ان يثبت �ضورية عقد مت بني اأب وابنه،
فبعد ان يثبت عالقة البنوة يثبت ان االبن
�ضغري ال�ضن وعدمي الك�ضب ،وبالتايل لي�س له
مال ظاهر يوؤيد دفعه الثمن املذكور يف العقد،
فتقوم قرينة ق�ضائية على ان واقعة دفع الثمن

واقعة �ضورية ،فينقل القا�ضي عبء االثبات
على عاتق االب ليثبت امل�ضدر الذي دفع االبن

منه الثمن ،او ان حقيقة العقد هبة يف �ضورة
بيع ،وبالتايل يكون له حكم الهبة ال حكم البيع.

تخلت ال�ضلطة االحتادية عن الق�ضاة الذين عملوا يف
املحكمة اجلنائية العليا ،التي حاكمت اأركان النظام
ال�ضابق ،ومل تبالِ باحتمال الثاأر للطاغية املقبور �ضدام
ح�ضني ،واأركان نظامه منهم.
التزام الدولة رجالها موؤ�ضر لر�ضانتها عن اله�ضا�ضة التي
تهراأ العراق بعد  2003يف ظل تاآكلها.
ق�ضاة املحكمة اجلنائية العليا ،بعد حلها ،اأ�ضبحوا رهن
اإرادة الدولة العميقة ..الكامنة حتت الرثى ..حتكمه من
القرب ..بل ت�ضرفت ال�ضلطة معهم بال مقبولية ،وهو �ضر
ي�ضتع�ضى على العقل املجرد فك مغاليقه ..بدا االأمر كما لو
اأنهم مغ�ضوب عليهم او اأن تنينا خرافيا نفث ريح كراهيته
عليهم ..الأ�ضباب غري معلومة.
الغيظ حلق بالقا�ضي الراحل حممد العريبي ،الذي اأحيل
على التقاعد ،يف ريعان �ضبابه ،ممنوعا من الق�ضاء ،وحجب
عنه اأي من�ضب… والقا�ضي عبد اهلل العامري ،اأقيل
مغ�ضوباً عليه ،بق�ضية مفتعلة ،بينما القا�ضي روؤوف عبد
الرحمن ،احتمى باإقليم كرد�ضتان؛ فحمته معززا مكرما من
القيادة الكردية ولي�س من االحتادية التي لو مكث حتت
�ضلطتها لتنكرت له هو االآخر ،ورزكار ..الذ بكرد�ضتان..
نائبا لرئي�س حمكمة التمييز يف جمل�س ق�ضاء كرد�ضتان،
وهذا من�ضب تابع لالإقليم ولي�س للحكومة االحتادية ،التي
ِ
تعط دور ًا الأي من ق�ضاة املحكمة… ولو انتظر رزكار
مل
دولة ال�ضطح االحتادية ملا و�ضل اىل �ضيء.
اإنها الدولة العميقة التي اأ�ضار اإليها ال�ضيد عبا�س الركابي،
يف من�ضور على املواقع ،فتنبهت اىل احليف املركزي الذي
اأحلق بنا ..واحدا واحدا ..من دون ا�ضتثناء ،متاأمال ما
اآلت اإليه حالنا ،نحن ق�ضاة املحكمة اجلنائية العليا التي
حاكمت اأركان النظام ال�ضابق ،وانحلت باإجناز املهمة التي
�ضكلت من اأجلها ،على اأمت وجه.
إخال�س واإميان باهلل ووالء للعراق
اأدينا واجبنا بتفانٍ وا
ٍ
وطناً ينبع من اأقا�ضي الوجدان يف �ضمرينا ،و… خدمة
لل�ضعب واإر�ضا ًء الأمهات �ضحايا النظام ال�ضابق واأراملهم
واأيتامهم “ال نريد منكم جزا ًء وال �ضكورا”.
لكن مل يكن جزاء االإح�ضان اإح�ضاناً ،اإمنا تركتنا الدولة
جمردين من اأميا درع يقينا ثاأر البعثية والقاعدة،
و”داع�س” يف ما بعد ،تركونا �ضائبني يف الدولة االحتادية؛
لنلجاأ اىل كرد�ضتان مالذا اآمنا.
اإرادات عظمى غري ظاهرة على ال�ضطح ،تدير البالد من
تن�ضب وتقيل كما ت�ضاء ،يف دولة ال�ضطح
حتت الرثى..
ِّ
الطافية فوق االأحداث املرتجرجة كاالأمواج يح�ضبها
الظماآن ما ًء وهي �ضراب.
اأما اأنا ..منري حداد ،فقد اأق�ضيت من املحكمة اجلنائية،
التي اأ�ضهمت يف اإر�ضاء دعائمها وعملت نائب رئي�ضها..
حجب راتبي التقاعدي ،معزوال بطريقة تاآمرية ،كما لو
اأن القرار الر�ضمي يتواطاأ مع االإرهاب لت�ضفيتي؛ حيث
اأطلقت مك�ضوف اجلناح ،الأكرث من حماولة اغتيال جنوت
منها بعناية اإلهية و�ضجاعة ت�ضربتها من ق�ضوة املعتقالت..
يافعا قبل بلوغ احللم؛ ف�ضارت بديهة “احر�س على املوت
توهب لك احلياة”.
عركتني االأحداث ومل اأتفاجاأ باجلحود الذي قوبلت
به؛ عقب اإ�ضهامي بكل ما حفظ للعراق حقه باإنزال
العقوبة العادلة مبن ظلموا �ضعبا كامال طوال خم�ضة
وثالثني عاما ،لكنني جوبهت بحجب راتبي التقاعدي
وتركي اأعتا�س من عملي يف املحاماة؛ والأن “اهلل
نا�ضر عبده” فقد وفقني ..جل وعال ..واأغناين عن
الوقوف على االأبواب او ال�ضوؤال… “ومن يتق اهلل
يجعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال يحت�ضب”.

جريمة الخطأ الجسيم في اإلضرار باألموال العامة
المحامي مروان الكناني
�ضفة اجلاين
موظف اأو مكلف بخدمة عامة
املوظف :الذي ي�ضدر اأمر التعيني فيه
ويخ�ضع اإىل قانون ان�ضباط موظفي الدولة
رقم  14ل�ضنة .1969
املكلف بخدمة عامة :كل موظف او م�ضتخدم او
عامل اأنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة
ودوائرها الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية وامل�ضالح
التابعة لها او املو�ضوعة حتت رقابتها،
وي�ضمل ذلك رئي�س الوزراء ونوابه والوزراء
واأع�ضاء املجال�س النيابية واالإدارية
والبلدية كما ي�ضمل املحكمني واخلرباء
ووكالء الدائنني (ال�ضنديكيني) وامل�ضفني
واحلرا�س الق�ضائيني واأع�ضاء جمال�س اإدارة
ومديري وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضات وال�ضركات
واجلمعيات واملنظمات واملن�ضاآت التي ت�ضاهم
احلكومة او اإحدى دوائرها الر�ضمية او �ضبه
الر�ضمية يف مالها بن�ضيب ما باأية �ضفة كانت،
وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باأجر
او بغري اأجر.
وال يحول دون تطبيق اأحكام هذا القانون

بحق املكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او
خدمته او عمله متى وقع الفعل اجلرمي اأثناء
توافر �ضفة من ال�ضفات املبينة يف هذه الفقرة
فيه.
الركن املادي
�ضلوك ميثل االإهمال الذي اأحدث �ضررا يف
االأموال العامة للجهة التي يعمل فيها موظف
اأو مكلف بخدمة عامة.
ان جرمية االإهمال غري عمدية وتقع نتيجة
اإعفاء اجلاين او امتناعه عن االلتزام بواجبه
باحليطة واحلذر التي اأوجبها القانون على
موظف اأو مكلف بخدمة عامة.
�•1ضلوك اإجرامي ميثل فعل اجلاين يف اإحلاق
ال�ضرر اجل�ضيم باأموال وم�ضالح اجلهة التي
يعمل فيها.
�ضور اخلطاأ
هو اخلطاأ اجل�ضيم باأداء الوظيفة باأن ميتنع
املوظف عن القيام يف االأعباء املنوطة به
مبقت�ضى االأو�ضاع املقررة يف القانون
واالأنظمة والتعليمات واالأوامر اأو يتقاع�س
عن القيام به .
•2ا�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة
يعطي امل�ضرع املوظف تقديرا ي�ضدر يف حمل

اإعمال وظيفة ويلتزم املوظف او املكلف
يف املحافظة على االأموال العامة لتحقيق
م�ضلحة العامة فاإن قيام املوظف اأو مكلف
بخدمة عامة يف ا�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة
من حتقيق م�ضالح �ضخ�ضية يف االإ�ضرار يف
االأموال العامة املعهود اإليها.
•3االإخالء اجل�ضيم بواجبات الوظيفة
معنى االإخالل ي�ضمل االإهمال يف اأداء الوظيفة
واإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة اإىل عمل خمالفة يف
اأداء الوظيفة وخمالفة الواجبات او خمالفة
يف املحافظة على اأ�ضرار الوظيفة.
•4النتيجة اجلرمية ..ال�ضرر اجل�ضيم
لقد ا�ضرتاط امل�ضرع العراقي يف ن�س املادة
 341من قانون العقوبات العراقي ال�ضرر
اجل�ضيم يف االأموال اأو م�ضالح املعهود اإىل
موظف اأو مكلف بخدمة عامة.
•5العالقة ال�ضببية بني اخلطاأ وال�ضرر
اجل�ضيم اأ�ضا�س يف تكوين اجلرمية ،وهي
اخلطاأ من قبل موظف اأو مكلف بخدمة
واالإ�ضرار يف االأموال اأو امل�ضالح املعهودة اإىل
موظف اأو مكلف بخدمة عامة.
الركن املعنوي
هي جرمية من اجلرائم غري العمدية الذي

يكون فيها اخلطاأ واالإهمال اجل�ضيم والن�ضاط
الذي يكون هو االإخالل بواجبه باحليطة
واحلذر ..وان اجلرائم غري العمدية هي
ا�ضتنادا الأحكام املادة  35من قانون العقوبات
العراقي رقم  111ل�ضنة .1969
مادة 35
تكون اجلرمية غري عمدية اإذا وقعت النتيجة
االإجرامية ب�ضبب خطاأ الفاعل �ضواء كان هذا
اخلطاأ اإهما ً
ال او رعونة او عدم انتباه او عدم
احتياط او عدم مراعاة القوانني واالأنظمة
واالأوامر.
العقوبة
مادة 341
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث
�ضنوات او بغرامة ال تزيد على ثالثمائة
دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة
ت�ضبب بخطئه اجل�ضيم يف اإحلاق �ضرر
ج�ضيم باأموال او م�ضالح اجلهة التي يعمل
بها او يت�ضل بها بحكم وظيفته او باأموال او
م�ضالح االأ�ضخا�س املعهود اإليه ان كان ذلك
نا�ضئا عن اإهمال ج�ضيم باأداء وظيفته او عن
اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة او عن اخالل ج�ضيم
بواجبات وظيفته (عدلت املادة  341مبوجب

قانون التعديل التا�ضع املرقم  8ل�ضنة .)1984
االخت�ضا�س النوعي للمحاكم التحقيق
قانون النزاهة والك�ضب غري امل�ضروع رقم 30
ل�ضنة 2011
ثانياً /االختال�س واجلرائم املرتبطة به ،فقد
ن�ضت عليه املواد من ( 315اىل املادة )321
من قانون العقوبات اعاله.
تطبيقات ق�ضائية
لدى التدقيق املداولة وجد اأن الطعن التمييزي
مقدم �ضمن املدة القانونية تقرر قبوله �ضكال،
ولدى عطف النظر على القرار املميز املت�ضمن
االإفراج عن املتهم وفق املادة 431عقوبات
وجد انه �ضحيح وموافق للقانون ملا ا�ضتند
اإليه من اأ�ضباب الن جمريات التحقيق يف
الدعوى واأقوال ممثل �ضركة خطوط االأنابيب
ومنت�ضبيها الذين ا�ضتمعت املحكمة ل�ضهادتهم
اأيدوا ان الك�ضر يف االأنبوب املكت�ضف يف
 8/5/2012قدمي و�ضابق لتعيني حار�س
وقتي  ،16/5/2011وان االأنبوب خمفي
حتت االأر�س ال ميكن روؤية اخلرق املوجود
فيه ،وبذلك مل يثبت للمحكمة حتقق م�ضوؤولية
املتهم ،عليه تقرر ت�ضديق القرار املميز ورد
الطعن التمييزي ،و�ضدر القرار باالتفاق.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

إجازة األربع سنوات

وقفات قانونية

الخبير القانوني علي التميمي

العدد (  ) 139االثنني

 -1اأرى اأنه من كانت لديه اإجازة اأربع �سنوات
فعليه اإكمالها ،وفقاً للقانون ال�سابق ،لأنه ح�سل
على الإجازة وفقاً لقانون .اأما الإجازة الالحقة
(اخلم�س �سنوات) فهي تبتدئ من تاريخ �سدور
قانون املوازنة ،ول عالقة لها بالقانون ال�سابق،
ولي�ست نا�سخة له ،واإمنا القانون ال�سابق الذي
اأخذ اإجازة الأربع �سنوات ،عليه النتهاء منها.
اإذن من تاريخ �سدور قانون املوازنة نكون
اأمام اخلم�س �سنوات ،فمن يريد الإجازة الآن
�سياأخذها بخم�س �سنوات ،ول عالقة له بالقانون
ال�سابق ،لأن القانون يعدل بقانون ،ويعد هذا
القانون ملغيا وعدل الن�س ال�سابق.
 -2من ا�ستح�سل اإجازة الربع �سنوات لي�س من
حقه املطالبة بالتمديد ،لأنه اأخذها وفق قانون
نافذ �سابق ،اأقر الأربع �سنوات ..لكن الآن ي�ستطيع
املوظف اأخذ اإجازة جديدة ،وفق قانون املوازنة
اجلديد ،بعد انتهاء اإجازته لالأربع �سنوات.

المادة (  ) 304من قانون المرافعات
(تقام دعوى نفقة الأ�سول والفروع
والزوجات يف حمكمة حمل اإقامة املدعي
او املدعى علية ،اأما النفقات الأخرى فتقام
الدعوى بها يف حمكمة حمل اإقامة املدعى
عليه).
وهذا هو الخت�سا�س (املكاين) ،ونالحظ ان
الخت�سا�س املكاين مقرر مل�سلحة املدعى
علية بالدرجة الأوىل ،لذا فاأن قواعده ل تعد
من ( النظام العام ) ،وبالتايل يجوز النزول
عنها او التفاق على خالف قواعدها .اأما
املحكمة فال يجوز ان ت�سري من تلقاء نف�سها
اىل الخت�سا�س املكاين بل يجب ان يدفع
به ال�سخ�س الذي اأقيمت عليه الدعوى،
وان الدفع بعدم الخت�سا�س املكاين

يجب اإبداوؤه يف (اجلل�سة الوىل) وقبل
الدخول باأ�سا�س الدعوى واإل �سقط احلق
فيه .اأما الدفع بعدم اخت�سا�س املحكمة
ب�سبب عدم وليتها او ب�سبب نوع الدعوى
فتحكم به املحكمة من تلقاء نف�سها ويجوز
اإبداوؤه يف اأي حالة تكون عليها الدعوى،
فاإذا ق�ست املحكمة بعدم اخت�سا�سها (
الوظيفي او املكاين ) وجب على املحكمة
ان حتيل الدعوى على املحكمة املخت�سة
مع الحتفاظ مبا دفع من الر�سوم وتبليغ
الطرفني مبراجعة املحكمة املحال عليها
الدعوى يف موعد تعينه على ان ل يتجاوز
( 15يوما) من تاريخ الإحالة ..املواد ( 74
و  77و  ) 78من قانون املرافعات.

الفرق بين دعاوى صحة التوقيع وصحة
ونفاذ والتسجيل بالسجل العقاري
اأول :دعوى �سحة التوقيع:
دعوى �سحة التوقيع هي دعوى حتفظية
الغر�س منها اإثبات توقيع البائع على عقد
البيع ولكنها دعوى غري مو�سوعية ،اأي ل
تنظر اإىل مو�سوع العقد ول تنقل امللكية
من البائع للم�سرتي ،هي فقط حتكم ب�سحة
�ساحب التوقيع فال ي�ستطيع بعد هذه الدعوى
اأن يدعي باأن هذا التوقيع ل يخ�سه اأو اأنه لي�س
توقيعه اأو اأنه توقيع مزور ولكنها ل ت�سمن
حق امل�سرتي يف ال�سيء املبيع.
ثانيا :دعوى �سحة ونفاذ:
املق�سود بدعوى ال�سحة والنفاذ هو تنفيذ
التزامات البائع التي من �ساأنها نقل امللكية اإىل
امل�سرتي تنفيذ ًا عينيا واحل�سول على حكم
يقوم مقام الت�سجيل فهي دعوى مو�سوعية
متتد �سلطة املحكمة فيها اإىل بحث مو�سوع
العقد ومداه ونفاذه ،وت�ستلزم اأن يكون من
�ساأن البيع مو�سوع العقد نقل امللكية حتى
اإذا �سجل احلكم قام ت�سجيله مقام ت�سجيل
العقد يف نقلها وهذا يقت�سي اأن يف�سل يف اأمر
�سحة العقد ،وبالتايل فهذه الدعوى تت�سع
لبحث كل ما يثار من اأ�سباب تتعلق بوجود
العقد وانعدامه وب�سحته اأو بطالنه وهى بذلك
تختلف عن دعوى �سحة التوقيع التي ما هي
اإل دعوى حتفظية هدفها الأ�سا�سي هو �سحة
توقيع البائع فقط دون التدخل يف �سحة العقد

من عدمه.
ثالثا :الت�سجيل يف ال�سجل العقاري:
لت�سجيل املبيع يف ال�سجل العقاري لبد اأن
يتوجه البائع وامل�سرتي لل�سجل العقاري
لكي يقوم البائع بالتوقيع اأمام موظف ال�سجل
العقاري بالبيع يف حالة اأن البائع الأخري
م�سجل عقده .اأما اإذا كان البائع الأخري عقده
غري م�سجل اأو اإذا امتنع عن التوجه مع
امل�سرتي لل�سهر العقاري يلزم رفع دعوى �سح
ونفاذ عقد البيع خمت�سما فيها البائع الأخري

وكل البائعني و�سول لآخر بائع م�سجل عقده..
ولكن يجب لت�سجيل البيع يف ال�سجل العقاري
اأن يكون البيع نهائيا وخال�س الثمن .اأما اإذا
كان البيع بالتق�سيط فيجب التوجه لدعوى
�سحة التوقيع كخطوة اأولية حلني �سداد
كامل الثمن وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل
بال�سجل العقاري.ودعوى �سحة التوقيع هي
دعوى غري مكلفة اإطالقا �سوى اأتعاب املحاماة
بعك�س اإجراء الت�سجيل يف ال�سجل العقاري،
حيث يكون مكلفا بع�س ال�سيء.

المفهوم القانوني للتفريق للهجر

اأول :ورد يف املادة 2\43ع اإذا هجر الزوج زوجته مدة
�سنتني فاأكرث بال عذر م�سروع وان كان الزوج معروف
الإقامة وله مال ت�ستطيع الإنفاق منه.
ثانيا :الأ�س�س القانونية :
.1ان املق�سود بالهجر وفق الن�س القانوين هو قيام الزوج
بهجر زوجته يف فرا�س الزوجية وان ذلك يتحقق حتى لو
قام الزوج بالمتناع من تلقاء نف�سه وبدون عذر م�سروع
من معا�سرة زوجته ،وان تكون املدة م�ستمرة وبدون
انقطاع وبدون عذر م�سروع من قبل الزوج.
.2ووفق الن�س املذكور يفرت�س بالزوجة ان تكون م�ستعدة
ملعا�سرة الزوج وم�ساكنته يف بيت واحد.
.3اإذا اأقام الزوج دعواه بطلب املطاوعة لزوجته خالل مدة
الهجر فتكون دعوى املدعية للهجر ل �سند لها من ال�سرع
والقانون.
.4اإذا مل تثبت املدعية باأن زوجها املدعى عليه قد هجرها
منذ اأكرث من �سنتني بال عذر م�سروع ومنحتها املحكمة حق
توجيه اليمني احلا�سمة اىل املدعى عليه اإل انها مل توافق
مما تكون قد خ�سرت الدعوى.
ثالثا :املالحظات التي ترد على الدعوى
.1يجب على املحكمة التو�سع بالتحقيقات واإلزام املحكمة
بتحري الوقائع ل ا�ستكمال قناعتها ،ومنها ما هي اأ�سباب
ترك الزوجة بيت الزوجية  ..وهل هي ال�سبب اأم زوجها..
وهل تركها لأكرث من �سنتني بعذر م�سروع  ..وهل الزوج
على قيد احلياة من عدمه  ..وهل هو جمهول امل�سري ..
وهل ورقة التبليغات التي اأ�سارت اىل تبليغ �سقيقة ال�ساكن
معه يعرف م�سريه.
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.2تتاأكد املحكمة عما اإذا وجدت م�ساكل بني الطرفني اأدت
اىل �سبب الهجر ..وهل اأهل الزوجة طرف بذلك وللمحكمة
اإدخال من تراه �سخ�سا ثالثا لال�ستي�ساح عن م�سري الزوج.
.3ال�ستماع اإىل بينات الأ�سخا�س  ..وهل مت اإر�سالهم
لإعادة الزوجة اىل بيت الزوجية ..وتاريخ ذلك ..وهل
اأر�سلوا لغر�س التفاو�س ام لإعادة الزوجة.
 .4ان تتاأكد املحكمة عن �سكن الزوجة قبل تركها الدار
والنتقال اإىل اأهلها ،وهل ا�سكنها مع اأهله يف دار واحدة،
وان تركها لهذه الدار يكون بوجه �سرعي.
.5اذا كان الزوج موقوف وانه تبلغ بالدعوى مما يقت�سي
التحقق من مدة موقوفيته ومدى تاأثريها على مدة الهجر
املوجب للتفريق ،اإذ ان ذلك يعد �سببا خارجا عن اإرادته
كما يقت�سي ا�ستكمال التحقيقات الالزمة يف الدعوى ،هذا
ب�سورة موجزة جدا ،وعذرا لهذا الإيجاز.
رابعا :منوذج دعوى للهجر
ال�سيد قا�سي حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف .....املحرتم
املدعية .......العنوان
املدعى عليه .......العنوان
جهة الدعوى....
ان املدعى عليه زوجي الداخل بي �سرعا وقد هجرين منذ
اأكرث من �سنتني وبدون �سبب م�سروع فلحقني ال�سرر من
جراء هذا الهجر ...اطلب دعوته للمرافعة واحلكم عليه
بالتفريق للهجر مع حتميله الر�سوم وامل�ساريف ..ولكم
فائق ال�سكر والحرتام
الأ�سباب الثبوتية  ...عقد الزواج م�سدق� .....سائر
البيانات القانونية.

مبادئ مهمة لتصبح محاميا محترفا
املُرافعة يف �ساحة الق�ساء ُمباراة؛ اأدواتها قوة
البيان ،وثبات اجلنان ،والتدليل املنطقيَ ،و َقرع
حلجة با ُ
ا ُ
حلجة.
عندما ت�سحب �سندا لأمر اأو كمبيالة ك�سمان
ب�سبب مديونية وبعد �سداد املبلغ املطلوب منك
اإذا اأخربك الدائن باأن ال�سند �ساع اجعله يكتب
اإقرارا بت�سلم املبلغ وفقدان ال�سند حماي َة لنف�سك.
 اإذا اأردت ا�ستمرار جناحك يف املحاماة َفعَ ودنف�سك على عادة البحث وا�ستك�ساف احللول ،فال
تقف �سريعاً عند اأي م�سكلة حتى لو كانت كبرية
فقد يكون ُمفتاحها �سغري ًا.
 من اأخطاء الرتافع اأن جتمد على طريقة واحدةرغم ف�سل تاأثريها ..تقول كيلر( :الب�سر يقفون عند
الباب املغلق ،ول يتنبهون اإىل الأبواب الأخرى
املفتوحة).

 القاعدة القائلة ( :ل تكفي اأقوال ال�ساكيلالإدانة) تعني:
 -1اأنه ل يتم العتماد على بالغ املجني عليه فقط
لالإدانة.
-2ل يكفي خطاب اجلهة املدعية وحد ُه �سبباً
لالتهام( ..فالق�ساء اأ�سري احلجج).
 ت�ساند الأدلة (الأدلة يعزز بع�سها بع�ساً) مبداأمهما يلزم املحاكم تفهمه ،ففي بع�س الق�سايا
تكون احلقيقة خمفية ،ولبد من قراءة كل القرائن
للو�سول اإليها.
ا�ستقر الق�ساء على اأن ( :العجز عن اإثبات
الدعوى ل يعني ثبوت كيديتها) ،فهناك فرق بني
�سعف الأدلة وبني الكيدية ،وظروف الق�سية
وجمرياتها تك�سف ذلك.
 -اإن العدالة ل تتاأثر بتربئة جمرم  ..بقدر ما تتاأثر

بتجرمي بريء!.
 جزء من جناح املرافعة يعتمد على عن�سراملفاجاأة ،ولذلك كن متحفظاً يف حوارك مع
اخل�سم ،ول تك�سف له ماتنوي فعله ،ول تاأمن
لطلباته ،واأحفظ اأ�سرار ق�سيتك.
 لي�س كل مرافعة ُمنتجة ،فقد حتمل �سوتاًعالياً ،لكنها ل ُتوفق يف معرفة نقاط التاأثري ،فتكون
ُ�سدى ،كما قال ال�سباعي»الرعد الذي ل مطر معه ل
ينبت الع�سب».
 عندما تقف كمحكم لإحقاق احلقوق ،فانزععنك جلباب العاطفة ،لأنه يحجب عنك الروؤية
املُن�سفة.
 عند التنازع فاإن العقد ُيقراأ و ُيف�سر علىما اجتهت اإليه اإرادة ونوايا املتعاقدين ول
ُيف�سر بنا ًء على اأ�سا�س قواعد اللغة العربية.

التسجيل المجدد
ماذا يق�سد بالت�سجيل املجدد؟
هو تثبيت حق امللكية وت�سجيله
با�سم �ساحبه احلقيقي يف ال�سجل
العقاري واإ�سدار ال�سند به وفق
اأحكام قانون الت�سجيل العقاري
للعقارات غري امل�سجلة يف ال�سجل

العقاري لنها اأ�سبحت يف حكم غري
امل�سجلة .
�سروط الت�سجيل
.1ان يكون حائزا للحق ما يقت�سي
توافر اأركان و�سروط احليازة
القانونية وهي مدة � 15سنة (حيازة

هادئة وحيازة م�ستمرة) وبدون
معار�سة .
 .2ان يحوز حق امللكية او احلقوق
العينية الأخرى التي يطالب
بت�سجيلها بطرق الت�سجيل املجدد
ب�سفة مالك .

.3اأن يحوز هذه احلقوق بح�سن نية،
اأي معتقد انه تعود له وقت احليازة
.
 .4ان ت�ستمر حيازته لهذه احلقوق
ب�سفة مالك وبح�سن نية ،ول تقل عن
� 15سنة وبدون انقطاع.

االتفاقية األمنية العراقية األمريكية
املادة اخلام�سة :عائدية املمتلكات
 1ميتلك العراق جميع املباين والإن�ساءات
والهياكل غري املنقولة املت�سلة بالأر�س
والقائمة يف املن�ساآت وامل�ساحات املتفق
عليها ،مبا يف ذلك ما ت�ستخدمه قوات الوليات
حت�سنه.
املتحدة منها اأو ت�سيده اأو تغريه اأو ّ
 -2عند ان�سحابها ،تعيد قوات الوليات
املتحدة اإىل احلكومة العراقية كامل املن�ساآت
وامل�ساحات املخ�س�سة ل�ستخدام قوات
الوليات املتحدة املقاتلة وفق قائمتني..
يتم ت�سليم القائمة الأوىل من املن�ساآت املتفق
عليها فور دخول التفاق حيز التنفيذ،
وت�سلم القائمة الثانية يف فرتة اأق�ساها
 30حزيران  2009موعد ان�سحاب القوات
املقاتلة من املدن والق�سبات والقرى..
وللحكومة العراقية املوافقة على ال�سماح
لقوات الوليات املتحدة ا�ستخدام بع�س
املن�ساآت ال�سرورية لأغرا�س هذا التفاق
عند الن�سحاب.

 -3تتحمل الوليات املتحدة كل تكاليف
البناء اأو اأعمال التحوير اأو التطوير يف
املن�ساآت وامل�ساحات املتفق عليها املخ�س�سة
ل�ستخدامها احل�سري ..وتت�ساور قوات
الوليات املتحدة مع احلكومة العراقية حول
اأعمال البناء والتحوير والتطوير.
ويجب اأن ت�سعى ل�ستح�سال موافقة
احلكومة العراقية على م�سروعات البناء
والتحوير الكربى ..ويف حالة ال�ستخدام
امل�سرتك للمن�ساآت وامل�ساحات املتفق عليها
يتحمل الطرفان تكاليف البناء اأو التحوير اأو
التطوير ح�سب ن�سبة ال�ستخدام.
 -4تتحمل الوليات املتحدة تكاليف ما
تطلبه وحت�سل عليه من خدمات يف املن�ساآت
وامل�ساحات املتفق عليها ل�ستخدامها
احل�سري ..ويتحمل الطرفان تكاليف
اخلدمات املطلوبة التي يتم احل�سول عليها
يف املن�ساآت وامل�ساحات امل�سرتكة املتفق
عليها ح�سب ن�سبة ا�ستخدام كل منهم لها.

 -5عند اكت�ساف اأي موقع تاريخي اأو ثقايف
اأو العثور على اأي مورد اإ�سرتاتيجي يف
املن�ساآت وامل�ساحات املتفق عليها ،تتوقف كل
اأعمال البناء اأو التطوير اأو التحوير فور ًا،
ويتم تبليغ املمثلني العراقيني يف اللجنة
امل�سرتكة بالأمر لتحديد اخلطوات املنا�سبة
ب�ساأنه.
 -6تعيد الوليات املتحدة املن�ساآت
وامل�ساحات املتفق عليها واأية اإن�ساءات اأو
هياكل غري منقولة قامت ببنائها اأو تثبيتها
اأو اإقامتها عليها خالل فرتة نفاذ هذا التفاق،
وفقاً لآليات واأولويات ت�سعها اللجنة
امل�سرتكة ،وتُ�سلم هذه امل�ساحات واملن�ساآت
اإىل احلكومة العراقية خالية من اأية ديون
واأعباء مالية.
 -7تعيد قوات الوليات املتحدة اإىل احلكومة
العراقية املن�ساآت وامل�ساحات املتفق عليها
ذات الأهمية الرتاثية واملعنوية وال�سيا�سية
واأية من�ساآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات

الوليات املتحدة اأو ركبتها اأو اأن�ساأتها،
وذلك وفقاً لآليات واأولويات وفرتة زمنية
تتفق عليها اللجنة امل�سرتكة من دون ديون
اأو اأعباء مالية.
 -8تعيد قوات الوليات املتحدة بقية
املن�ساآت وامل�ساحات املتفق عليها اإىل
احلكومة العراقية عند انتهاء فرتة نفاذ هذه
التفاق اأو عند اإنهاء العمل به ،اأو يف اأي وقت
�سابق لذلك يتفق عليه الطرفان ،اأو عندما
تنتفي حاجة قوات الوليات املتحدة اإىل تلك
املن�ساآت وفقاً ملا تقرره اللجنة امل�سرتكة من
دون ديون و اأعباء مالية.
 -9حتتفظ قوات الوليات املتحدة
واملتعاقدون مع الوليات املتحدة
مبلكية كل املعدات واملواد والإمدادات
والإن�ساءات املنقولة واملمتلكات الأخرى
املنقولة امل�ستوردة اإىل العراق اأو التي
َّ
مت احل�سول عليها داخل اأرا�سي العراق
ب�سورة م�سروعة وذات �سلة بهذا التفاق

المعاهدات واالتفاقيات ال تلغى بقانون
مل يذكر الد�ستور العراقي لعام
� 2005سلطة اإلغاء او اإنهاء
املعاهدات والتفاقيات الدولية
عن طريق قانون ،فد�ستور العراق
لعام  2005اكتفى مبنح ال�سلطات
الحتادية �سلطة ...( :التفاو�س
ب�ساأن املعاهدات والتفاقيات
الدولية و�سيا�سات القرتا�س
والتوقيع عليها واإبرامها  )...يف
املادة( /110اول ) من الد�ستور..
واأعطى جمل�س النواب �سلطة:
(تنظم عملية امل�سادقة على
املعاهدات والتفاقيات الدولية
بقانون ي�سن باأغلبية ثلثي اأع�ساء
جمل�س النواب) يف املادة (/ 61
رابعا) منه.
لذلك ل يوجد ن�س يف الد�ستور
العراقي يعطي جمل�س النواب او
جمل�س الوزراء او رئي�س جمل�س

الوزراء �سلطة اإلغاء او اإنهاء
التفاقيات واملعاهدات ،وبالتايل
ل يقبل القول ان املعاهدات او
التفاقيات الدولية تنهى او تلغى
بقانون.
فما هو احلل  -اإذن  -اإذا اأراد
العراق التخل�س من اتفاقية او
معاهدة او اإلغائها او الن�سحاب
منها؟ ..احلل هو العمل مبا تن�س
عليه التفاقية ،لن التفاقيات
واملعاهدات الدولية تن�س غالبا
على طريقة لإلغائها او اإنهائها او
الن�سحاب منها ،وهذا يجد �سنده
يف قانون عقد املعاهدات العراقي
رقم  35ل�سنة  2015الذي ن�س يف
املادة  (:11املادة  -11-تت�سمن
املعاهدة ف�سال بالأحكام اخلتامية
ي�سري اىل امل�سائل الآتية.... -:
خام�سا -طريقة اإنهاء املعاهدة).

التفاقية الأمنية العراقية
الأمريكية لعام  2009فاإن املادة(الثالثني )3/منها( -:ينتهي
العمل بهذا التفاق بعد مرور �سنة
واحدة من ت�سلم احد الطرفني من

الطرف الآخر اإخطارا خطيا بذلك)،
فال تنهى تلك التفاقية اإل بهذه
الطريقة.
اأما ما اأ�سدره جمل�س النواب الأول
فاأنه قرار ل قيمة قانونية له وفق

ما ا�ستقر عليه العرف الد�ستوري
العراقي واأحكام املحكمة
الحتادية العليا ،وهو ل يعد �سوى
(راأيا ا�ست�ساريا) اأو (تو�سية) غري
ملزمة ل قانونا ول د�ستوريا.

قرارات تمييزية
العدد (  ) 139االثنني

ال يجوز قبول الصلح إذا كان المتهم
ً
محاال على المحكمة
ن�ص احلكم
نوع احلكم :جنائي
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
رقم احلكم /137 :ال�صلح2010 /
التمييزي واقع �صمن املادة القانونية
تاريخ ا�صدار احلكم2010/10/26 :
جهة اال�صدار :رئا�صة حمكمة ا�صتئناف قرر قبوله �صكالً ،ولدى عطف النظر
على القرار املميز وجد انه غري �صحيح
ذي قار االحتادية
وخمالف للقانون ،وذلك الن املتهمني كل
مبداأ احلكم
ً
ال يجوز قبول ال�صلح اذا كان املتهم حماال من (ح  ،م  ،ف) و (م  ،ح  ،ع) �صبق ان
على املحكمة وفق املادة  381عقوبات  .احيلوا على حمكمة املو�صوع الإجراء

حماكمتهما وفق املادة  381عقوبات،
وهي من اجلرائم التي ال يجوز ال�صلح
فيها ا�صتناد ًا الأحكام املواد 194
و195و /197اال�صولية ،لذا قرر
نق�ص القرار املميز واعادة اال�صبارة
اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم ،و�صدر
القرار باالتفاق يف /18ذي القعدة
 1431/هـ املوافق 2010/10/26

األدلة متوفرة للحكم
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم/494 :ادلـــــــة2011/
تاريخ ا�صدار احلكم2011/6/12 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
تكون االدلة متوفرة للحكم اذا اقرتن
اعرتاف املتهم بك�صف االدلة الذي مت مع
املتهم.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة
يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان حمكمة
جنايات وا�صط قررت بتاريخ 2009/7/7
يف الدعوى املرقمة /566ج 2009/ادانة
املتهم (م) وفق احكام املادة  -1/406ز
من قانون العقوبات ،وبداللة امر جمل�ص
الوزراء املرقم  3ل�صنة  2004البند او ًال
 4 /منه ،واحلكم عليه مبوجبها باالإعدام
�صنقاً حتى املوت ،وان وقائع الدعوى
تتلخ�ص انه يف يوم  2008/11/18كان
املتهم (م) �صيفاً يف دار �صديقه (�ص) واثناء
ذلك ح�صل خالف بينهما وحاول املتهم ترك
الدار ،اإال ان املجني عليه منعه من ذلك
و�صاحله وقبل الفجر ا�صتيقظ املتهم من
النوم واخذ بندقية املجني عليه وت�صلل اىل
غرفة النوم حيث كان نائما مع افراد عائلته
وبداأ باإطالق النار عليهم جميعاً ،مما ادى
اىل قتل كل من (ز) و (ف) و (ع) و (اأ) و
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دخول المتهم األجنبي إلى األراضي
العراقية بصورة غير مشروعة
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم /72 :و�صف اجلرمية2009/
تاريخ اإ�صدار احلكم2009/1/28 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
دخول املتهم االجنبي اىل االرا�صي
العراقية ب�صورة غري م�صروعة وانتمائه
اىل منظمة بق�صد ارتكاب اعمال ارهابية
ومل يقم باأي اعمال ارهابية �صوى تدربه
على ال�صالح فال تنطبق عليه احكام قانون
االرهاب رقم  13ل�صنة  ، 2005وامنا
تطبق بحقه اجلملة االخرية من املادة
( )194عقوبات ،وتكون العقوبة هي
ال�صجن املوؤبد او املوؤقت.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة
يف حمكمة التمييز االحتادية تبني ان
حمكمة اجلنايات املركزية الهيئة االوىل
يف بغداد ا�صدرت بتاريخ 2007/12/11

وعدد / 2762ج 2007/1قرار ًا بتجرمي
املتهم (م) (ليبي اجلن�صية) وفق احكام
املادة الرابعة  1/وبداللة املادة الثانية
 3/من قانون مكافحة االرهاب رقم 13
ل�صنة  2005عن تهمة دخوله العراق
ب�صورة غري م�صروعة وانتمائه اىل تنظيم
ارهابي بق�صد ارتكاب اعمال ارهابية.
كما ا�صدرت بالتاريخ نف�صه قرار احلكم
بفر�ص عقوبة االعدام �صنقا حتى املوت
بحقه واحت�صاب مدة توقيفه ،وقد لوحظ
ان املدان دخل العراق ب�صورة غري
م�صروعة واعتقل من قبل القوات متعددة
اجلن�صية يف  2007/2/7وعند التحقيق
معه افاد انه دخل العراق عن طريق
�صوريا ومب�صاعدة ا�صخا�ص �صوريني
وا�صتقر يف خيمة يف ال�صحراء وتدرب على
ا�صتخدام ر�صا�صة بي كي �صي ور�صا�صة
كال�صنكوف والرمانة اليدوية �صمن
تنظيمات دولة العراق اال�صالمية اخلا�صة

بتنظيم القاعدة ،اإال انه مل يثبت قيامه
باأية عمليات فعلية �صد القوات العراقية
والقوات متعددة اجلن�صيات ،وقد افردت
بحقه بتاريخ  2007/11/7اوراق
حتقيقية م�صتقلة عن تهمة دخوله العراق
ب�صورة غري قانونية ومبقت�صى احكام
املادة ( )10من قانون اجلوازات ،وحيث
ثبت مما تقدم ان اجلرمية املن�صوبة
للمدان وبالو�صف امل�صار اليه ال تنطبق
واحكام مادة التجرمي واحلكم بالعقوبة
وفق ما ورد يف قراري التجرمي واحلكم
بالعقوبة ،وملا كانت املادة ( )194من
قانون العقوبات قد ذكرت يعاقب باالعدام
كل من نظم او تراأ�ص او توىل قيادة ما
يف ع�صابة م�صلحة هاجمت فريقا من
ال�صكان او ا�صتهدفت منع تنفيذ القوانني
او اغت�صاب االرا�صي او نهب االموال
اململوكة للدولة او جلماعة من النا�ص
بالقوة او قاوم بال�صالح رجال ال�صلطة

العامة .اأما من ان�صم اإليها دون ان ي�صرتك
يف تاأليفها او يتوىل فيها قيادة ما فيعاقب
بال�صجن املوؤبد او املوؤقت ،واإذ ان اجلرمية
املن�صوبة للمتهم تنطبق واحكام اجلملة
الثانية من املادة ( � )194صالفة الذكر ،لذا
قرر تبديل الو�صف القانوين للجرمية اعاله
اىل اجلملة الثانية من املادة ( )194من
قانون العقوبات بدال من املادة الرابعة 1/
بداللة املادة الثانية 3/من قانون مكافحة
االرهاب رقم  13ل�صنة  2005وادانته
مبقت�صاها ،وملا كانت عقوبة االعدام �صنقا
حتى املوت املفرو�صة بحقه مل تعد تاأتلف
مع الو�صف اجلديد ،عليه قرر تخفيف
عقوبة االعدام �صنقا حتى املوت املفرو�صة
بحقه اىل عقوبة ال�صجن ملدة � 15صنة مع
احت�صاب مدة توقيفه ،وتنظيم مذكرة
�صجن بالعقوبة اجلديدة ،و�صدر القرار
باالكرثية بتاريخ �/1صفر 1430/هـ
املوافق يف  2009/1/28م.

إيداع الحدث عند الحكم عليه في
مدرسة الشبان البالغين
(ي) ثم هرب بعد ان ترك ال�صالح يف الدار،
وعند القب�ص علي املتهم اعرتف يف دوري
التحقيق واملحاكمة بقتل املجنى عليهم
بالو�صف املذكور اعاله ،وان اعرتاف
املتهم تعزز باأقوال املدعني باحلق
ال�صخ�صي ،والك�صف عن حمل احلادث
وخمططه وبك�صف الداللة وحم�صر �صبط
ال�صالح امل�صتعمل يف اجلرمية بنتيجة
امل�صاهاة والك�صف على جثث املجنى
عليهم والتقارير الت�صريحية ،ولهذا فاأن
فعل املتهم (م) ينطبق واحكام املادة 406
 – 1 /ز من قانون العقوبات ،وبداللة امر

جمل�ص الوزراء املرقم  3ل�صنة  2004البند
او ًال  4/منه ،واإذ ان حمكمة جنايات وا�صط
قررت ادانة املتهم وفق املادة املذكورة
اعاله وحكمت عليه مبوجبها باالإعدام �صنقاً
حتى املوت التي جاءت من�صجمة وخطورة
اجلرمية وب�صاعتها ،لذا فقرارها ال�صادر
بتاريخ  2006/7/7يف الدعوى املرقمة
/566ج� 2009/صحيح وموافق للقانون،
وقرر ت�صديقه ،و�صدر القرار باالتفاق
ا�صتناد ًا الأحكام املادة  / 259اأ –  1من
قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية يف /10
رجب 1432/املوافق . 2011/6/12

نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم /82 :احلكم على احلدث2009/
تاريخ ا�صدار احلكم2009/2/12 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
اإذا اأمت احلدث الثامنة ع�صرة من عمره عند اإ�صدار
احلكم فيقرر اإيداعه عند احلكم عليه يف مدر�صة ال�صبان
البالغني.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن كل القرارات
ال�صادرة بتاريخ  2008/11/24يف الدعوى املرقمة
/46ج 2008/من قبل حمكمة اأحداث نينوى التي جاءت
اتباعاً للقرار التمييزي املرقم /24هيئة االأحداث2007/
يف ( 2007/1/16با�صتثناء قرار فر�ص التدبري) جاءت
�صحيحة وموافقة للقانون ،قرر ت�صديقها .اأما ب�صاأن
الفقرة امل�صتثناة اأعاله اخلا�صة بفر�ص العقوبة على
املدان (ح) باالإيداع يف مدر�صة ال�صباب البالغني ملدة �صنة
واحدة وفق اأحكام املادة / 405عقوبات لقتله املجني
عليه (اأ) ا�صتدال ًال باملادة /77او ًال – ب من قانون رعاية

االأحداث ،فقد وجد اأنها خفيفة وال تتنا�صب مع وقائع
الدعوى وظروف ارتكاب اجلرمية ،لهذا قرر اإعادة
اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها بغية ت�صديدها واإبالغها اإىل

احلد املنا�صب ،و�صدر القرار باالتفاق ا�صتناد ًا الأحكام
املادة /259اأ 4-من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية
يف �/17صفر 1430 /هـ املوافق 2009/2/12م.

أطراف الدعوى وحق الطعن تمييزا في الحكم
نوع احلكم :احوال �صخ�صية
رقم احلكم2017//147 :
تاريخ ا�صدار احلكم2017/8/23 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحادية
مبداأ احلكم
يحق الأي من اطراف الدعوى او ع�صو االدعاء
العام الطعن متييزا يف احلكم يف الدعاوى التي
تتعلق باحلل واحلرمة ولو انق�صت مدد الطعن
القانونية.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�صعة
ملحكمة التمييز االحتادية وجد اأن املدعى عليها
الثانية (م .ع .ع) قدمت طلباً لهذه املحكمة يف
 2017/3/12طلبت فيه ترجيح اأحد احلكمني
الق�صائيني االول ال�صادر من حمكمة االأحوال
ال�صخ�صية يف ال�صماوة املرقم �/1085ص2009/
يف  2009/5/19والثاين ال�صادر من حمكمة
االأحوال ال�صخ�صية يف النجف اال�صرف املرقم
�/2953ص 2014/5يف  ،2014/6/5وقد اكت�صب
احلكمان الدرجة القطعية ومت مبوجب كل واحد
من احلكمني اثبات ن�صب البنت (م �ص) اىل ابوين
يف اآن واحد ،وهما (ك .م .ع) يف احلكم املرقم

�/1085ص 2009/و(�ص .ع.ع) يف احلكم املرقم
�/2953ص ، 2014/ولدى امعان النظر واالطالع
على الدعوى املرقمة �/1085ص 2009/واطرافها
املدعي (ك .م .ع) واملدعى عليها (ب .ح .ر)
(ايرانية اجلن�صية) ،ومو�صوعها طلب املدعي
احلكم بت�صديق زواجه من املدعى عليها الواقع
خارج املحكمة بتاريخ  1986/4/5واثبات
ن�صب اوالده منها ،وقد ا�صدرت حمكمة االحوال
ال�صخ�صية يف ال�صماوة بتاريخ 2009/5/29
حكماً ح�صورياً بت�صديق الزواج الواقع بتاريخ
 1986/4/5وثبوت ن�صب االوالد كل من (م �ص)
تولد ( )1986/12/27جن�صها انثى ،و(هـ)
تولد ( )1991/5/7وجن�صها انثى و(م ح) تولد
( )1993/5/7وجن�صه ذكر اىل والدهم (ك .م .ع)
ووالدتهم املدعى عليها (ب .ح  .ر) ،وقد ا�صتندت
حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف ال�صماوة يف حكمها
على اقرار املدعى عليها واملدعي والتقرير الطبي
ال�صادر من جممع اللجان الطبية بالعدد  612يف
 2009/5/17والبينة ال�صخ�صية امل�صتمعة يف
جل�صة  ، 2009/5/12وقد اكت�صب احلكم الدرجة
القطعية مل�صي املدة اإال انه مل يوؤ�صر يف دائرة
االحوال املدنية املخت�صة ،وبعد م�صي اكرث من

خم�ص �صنوات على هذا احلكم اقامت املدعية (م
�ص � .ص .ع .ع) اإ�صافة اىل تركة مورثها (�ص.
ع.ع) الدعوى املرقمة �/2953ص 2014/امام
حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف النجف اال�صرف
�صد املدعى عليها (ب .ر) و (م .ع.ع) ،اإ�صافة اىل
تركة مورثها �صقيقها (�ص .ع .ع) ،وادعت املدعية
باأن املدعى عليها (ب .ر) قد ا�صتولدتها من فرا�ص
الزوجية من �صلب والدها املرحوم (�ص .ع.ع)
وطلبت اثبات ن�صبها من ظهر والدها املتويف
(�ص .ع.ع) ،ومن رحم والدتها املدعى عليها (ب.
ر) ،وقد ا�صدرت حمكمة االحوال ال�صخ�صية
يف النجف اال�صرف بتاريخ  2014/6/5حكماً
ح�صورياً بثبوت ن�صب املدعية (م �ص) تولد
( )1987/6/1اىل والديها من �صلب (�ص .ع.ع)
ومن رحم والدتها (ب .ر) ،وقد اكت�صب هذا احلكم
الدرجة القطعية مل�صي املدة ومل يوؤ�صر يف دائرة
االحوال املدنية املخت�صة ،وقد ا�صتندت حمكمة
االحوال ال�صخ�صية يف النجف اال�صرف يف حكمها
على اقرار املدعى عليها الثانية (م .ع.ع) اإ�صافة
اىل تركة مورثها (�ص .ع .ع) فقط ،وال يوجد اأي
تقرير طبي يف ا�صبارة الدعوى ي�صري اىل اثبات
ن�صب املدعية .كما ان املحكمة مل ت�صتمع اىل البينة

النفقة والزوج الصادرة بحقه مذكرة قبض
نوع احلكم :احوال �صخ�صية
/1131هيئة
احلكم:
رقم
االحوال ال�صخ�صية واملواد
ال�صخ�صية2017/
احلكم:
ا�صدار
تاريخ
2017/3/14
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز
االحادية
مبداأ احلكم
كون الزوج مدينا للدولة او
ل�صخ�ص او حتى لو كان قد �صدرت
بحقه مذكرة قب�ص عن جرمية ال
متنعه من ار�صال النفقة لزوجته
او الأوالده اإن اراد ذلك وح�صنت
نيته.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان
الطعن التمييزي مقدم �صمن

املدة القانونية قرر قبوله �صكال،
ولدى عطف النظر على احلكم
املميز وجد انه غري �صحيح
وخمالف الأحكام ال�صرع والقانون
الن الثابت من التحقيقات التي

اجرتها حمكمة املو�صوع باأن تعذر
احل�صول على النفقة من املميز
عليه لتهربه من انظار ال�صرطة ،لذا
فاإن �صروط الفقرة ( )8من املادة
الثالثة واالربعني/اوال متحققة

يف الدعوى .اأما ما �صاغته حمكمة
املو�صوع من كون املميز عليه
تغيب واختفى ب�صبب م�صغولية
ذمته لبع�ص االطراف ومطالبتهم
له ،فاإن ذلك اجتهاد لي�ص يف حمله
الن كون الزوج مدينا للدولة او
ل�صخ�ص او حتى لو كان قد �صدرت
بحقه مذكرة قب�ص عن جرمية ال
متنعه من ار�صال النفقة لزوجته
او الأوالده اإن اراد ذلك وح�صنت
نيته ،واإذ اإن عدم مراعاة ذلك قد
اخل ب�صحة احلكم املطعون فيه،
لـذا قـرر نق�صة واعادة الدعوى
اىل حمكمتها التباع ما تقدم على
اأن يبقى ر�صم التمييز تابعا
للنتيجة ،و�صدر القرار باالتفاق
يف /15جمادي االخرة1438/هـ
املوافـق 2017/3/14م

ال�صخ�صية الإثبات ذلك ،وجتد هذه الهيئة ان كال
احلكمني املطلوب ترجيح احدهما على االخر،
وان كانا يتعلقان مبو�صوع واحد وم�صرتك وهو
ثبوت ن�صب املدعوة (م �ص) ،اإال ان اخل�صومة
يف كال احلكمني خمتلفة ،ويكون طلب الرتجيح
من هذه اجلهة واجب الرد الأن املادة ()217
من قانون املرافعات املدنية قد ا�صرتطت وحدة
املو�صوع واخل�صوم يف كال احلكمني النهائيني
املتناق�صني ،اإذ ان اخل�صومة يف الدعوى املرقمة
�/1085ص 2009/تتكون من املدعي (ك .م .ع)
والتي تختلف عن اخل�صومة يف الدعوى املرقمة
�/2953ص 2014/وهي (م �ص) اإ�صافة اىل
تركة مورثها (�ص .ع.ع) و (م .ع .ع) اإ�صافة اىل
تركة مورثها (�ص .ع) هذا من جانب ،ومن جانب
اآخر فاإن اإحلاق ن�صب �صخ�ص واحد (البنت م
�ص) ل�صلب رجلني خمتلفني يف اآن واحد يخالف
ال�صرع والقانون ،والن احلكم ال�صادر من حمكمة
االحوال ال�صخ�صية يف النجف اال�صرف مل يطعن
به متييز ًا ،اإال ان باب الطعن به ما زال قائماً كون
واقعة اثبات الن�صب تتعلق باحلل واحلرمة،
ولهذا فاإن مدد الطعن القانونية يف االحكام وان
كانت من النظام العام ،فاإنها تتوقف ويحق الأي

من اطراف الدعوى او ع�صو االدعاء العام الطعن
متييز ًا يف احلكم يف الدعاوى التي تتعلق باحلل
واحلرمة حتى لو انق�صت مدد الطعن القانونية
الن حتمية الطعن خالل هذه املدد واعتبارها من
النظام العام ال يكون لها اأي ح�صور ،وتنحى
جانباً عندما تتعار�ص مع الدعاوى التي تتعلق
باحلل واحلرمة كون نظام احلل واحلرمة اعلى
منزلة واأقد�ص مكانة من فكرة النظام العام الذي
يعد مفهوما ن�صبيا يخ�صع لتغريات الزمان
واملكان على عك�ص فكرة احلل واحلرمة ،فهو
مفهوم مطلق ،فاحلالل حالل واحلرام حرام يف
كل زمان ومكان ،ولهذا فاإن امل�صرع العراقي يف
قانون املرافعات املدنية قد احتاط لذلك واعطى
حيز ًا للق�صاء ملمار�صة دوره يف الق�صايا التي
تتعلق باحلل واحلرمة ،وقد جت�صد ذلك يف
ن�ص املادة ( )299من قانون املرافعات املدنية
والتي ن�صت (تطبق الن�صو�ص التالية على
الدعاوى ال�صرعية فاإن مل يوجد ن�ص تطبيق
اأحكام املرافعات املبنية بهذا القانون مبا يتالءم
مع طبيعة الدعوى ال�صرعية) .وكذلك تاأكيده يف
اال�صباب املوجبة لقانون املرافعات املدنية على
طبيعة الدعوى ال�صرعية والتي اعتربها ذات

طبيعة خا�صة تت�صل ات�صا ًال مبا�صر ًا مبفهوم
احلل واحلرمة فال تكون واحلالة هذه حقاً
خال�صاً الأ�صحابها ،ونخل�ص مما مت ذكره و�صلف
بيانه ولغر�ص معاجلة ما جاء باحلكم الق�صائي
ال�صادر من حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف النجف
اال�صرف وو�صع احللول الناجحة التي ت�صمن
تطبيق احكام ال�صرع والقانون للحالة ال�صخ�صية
للبنت املدعوة (م �ص) والبت مبو�صوع ن�صبها
اىل اأحد االبوين الواردين يف احلكمني املتناق�صني
يقت�صي الطعن بحكم حمكمة االحوال ال�صخ�صية
يف النجف اال�صرف ،وذلك باال�صتناد اىل مفهوم
احلل واحلرمة الوارد بقانون املرافعات املدنية
واملقيد ملدد الطعن القانونية ،وتاأ�صي�صاً على ما
تقدم قررت املحكمة رد طلب الرتجيح املقدم
من قبل طالبة الرتجيح (م .ع.ع) لعدم توافر
�صروطه القانونية ،ومفاحتة دائرة االدعاء
العام يف حمكمة ا�صتئناف النجف للطعن متييز ًا
بقرار احلكم ال�صادر من حمكمة االحوال
ال�صخ�صية يف النجف اال�صرف بالعدد /2953
�ص 2014/5يف  2014/6/5لكونه يتعلق
باحلل واحلرمة ،و�صدر القرار باالتفاق يف /1
ذو احلجة1438/هـ املوافق 2017/8/23م.

التفريط بأصل الحق المتنازع فيه
نوع احلكم :احوال �صخ�صية
رقم احلكم/7136 :هيئة االحوال
ال�صخ�صية2016/
تاريخ ا�صدار احلكم2016/11/7 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
كان املقت�صى على املحكمة وتب�صيطا
لل�صكلية ،اىل احلد الذي ي�صمن امل�صلحة
وال يوؤدي اىل التفريط باأ�صل احلق
املتنازع فيه ،ان تعني قيما موؤقتا اإكماال
للخ�صومة والأغرا�ص هذه الدعوى للدفاع
عن حقوق القا�صرات واال�صتمرار بنظرها
مو�صوعا.
ن�ص احلكم
لــدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �صمن املدة القانونية

قرر قبوله �صكال ،ولدى عطف النظرعلى
احلكم املميز وجد انه غري �صحيح
وخمالف الأحكام ال�صرع والقانون الأن
اجتاه املحكمة برد دعوى املدعية لعدم
توجه اخل�صومة لي�ص يف حمله ،حيث
كان املقت�صى وتب�صيطاً لل�صكلية اىل احلد
الذي ي�صمن امل�صلحة وال يوؤدي اىل
التفريط باأ�صل احلق املتنازع فيه وفقاً
الأحكام املادة ( )4من قانون االثبات
ان تعني حكماً موؤقتاً اكما ً
ال للخ�صومة
والأغرا�ص هذه الدعوى للدفاع عن حقوق
القا�صرات واال�صتمرار بنظرها مو�صوعاً،
وا�صدار حكم وفقاً لل�صرع والقانون ،واإذ
ان املحكمة ق�صت برد الدعوى خالفاً
لوجهة النظر املتقدمة ،االمر الذي اخل
ب�صحة حكمها املميز ،لذا قرر نق�صه

واعادة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع ما
تقدم على ان يبقى ر�صم التمييز تابعاً
للنتيجة ،و�صدر القرار باالتفاق يف /7
�صفر1438/هـ املوافق 2016/11/7م.

قانون دولي
العدد (  ) 139االثنني

2021 / 4 / 12

األمن السيبراني  ..ما بين خطورته والحماية منه
عبري الرحباين
منذ �صنة تقريباً تناولت مو�صوع االأمن
ال�صيرباين وخماطره على الدول كجزء يف
كتابي الرابع الذي �صي�صدر قريباً والذي
يتعلق باجلرائم االلكرتونية وخماطرها،
وباأمن املعلومات ال�صرية لكل دولة ،وهذه هي
التجربة االوىل التي اخو�صها يف حقل اجلرائم
االلكرتونية وال�صيربانية بعيد ًا نوعاً ما عن
احلقل االعالمي.
ويف هذا االطار البد من االعرتاف اأو ًال باأن مبداأ
«�صيادة االنرتنت» بات ُيعرف االآن بعدما بات
االنرتنت جزء ًا مهماً من ركائز �صيادة الدول،
فالتكنولوجيا باأ�صكالها املتعددة احدثت
تغيريات جذرية يف ُبنية دول العامل ومناهجها
واأدواتها وا�صاليبها املتعددة اال�صكال ،اإال
ان طرق ا�صتحداث ا�صاليب جديدة حلماية
ا�صتخدام اجهزة الكومبيوتر وحماية البيانات
املت�صلة به تلك االجهزة وحماية موؤ�ص�صات
اخرى يف دولة ما ،مل يربز اال تقدماً �صئي ًال يف
هذا املجال حتى االآن.
وعلينا ان ندرك باأن هناك ثالثة ابعاد تقليدية
لل�صيادة الوطنية الأي دولة وهي (الرب،
واجلو ،والبحر) ،لكن التطورات التكنولوجيا
الهائلة التي انبثقت عنها الثورة الرقمية
وتطور �صبكات االنرتنت التي ي�صهدها عامل
اليوم والتي ال ميكن ت�صور اي جزء يف العامل
من دون تلك ال�صبكات ،فاإن «ال�صيادة» التي
يفر�صها الف�صاء االلكرتوين اأ�صحت ُبعد ًا رابعاً

لتلك االبعاد التقليدية لل�صيادة الوطنية.
وبح�صب تعريفي لالأمن ال�صيرباين فقد عرفته
باأنه جمموعة من الو�صائل االدارية والتقنية
التي تُعنى باملعلومات غري امل�ص ّرح بها ،يعمل
على �صمان توافر تاأمني �صرية املعلومات
وخ�صو�صياتها ،وتاأمني �صرية املحافظة
على البيانات بهدف حماية املواطنني من اي
هجمات الكرتونية تتعر�ص لها دولهم.
وعندما نتحدث عن االمن ال�صيرباين فهذا
يعني اننا ال ميكن ف�صله عن امن الف�صاء
االلكرتوين ،والذي يحمل م�صميات عدة مثل:
الف�صاء ال�صيرباين ،والف�صاء احلا�صوبي،
احليز االفرتا�صي ،واملجال االفرتا�صي،
وهذه امل�صميات جميعها حتمل نف�ص املعنى
والداللة ملفهوم الف�صاء االلكرتوين ..ويعد
الف�صاء االلكرتوين بح�صب تعريفي له باأنه
ال�صاحة اجلديدة لل�صراعات ب�صكلها التقليدي
بطابع الكرتوين ،والتي متتد ب�صكبات االت�صال
واملعلومات ،متجاوز ًا حدود الدول و�صيادتها.
كما اأ�صبح الف�صاء االلكرتوين مكاناً خطر ًا
بالن�صبة للدول التي مل تتنب و�صع خطط
ا�صرتاتيجية �صواء اكانت تلك اخلطط قريبة
اأم متو�صطة اأم بعيدة املدى ،وذلك حلماية
بنيتها التحتية االلكرتونية ..باملقابل هناك
دول كثرية ا�صتطاعت حماية بنيتها التحتية
االلكرتونية ،وو�صعت خططا ا�صرتاتيجية
للتعامل مع ادارة االزمات واملعامالت
االلكرتونية احلكومية التي �صهلت على

الكثريين يف املجتمعات اإجناز معامالتهم
بكل �صهولة وي�صر ،االمر الذي يعود باالأثر
االيجابي على االقت�صاد الوطني.
وميكن القول اإن حتديات احلماية من الهجمات
االلكرتونية تكمن يف �صعوبة الوثوق باأجهزة
االت�صاالت واالنظمة املعلوماتية ،باالإ�صافة

الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمجتمع الدولي

مفهوم األمن الغذائي

ُي�صري ُم�صطلح االأمن الغذائي اإىل تو ّفر الغذاء لالأفراد دون اأي
ّ
حتقق فع ًال عندما يكون الفرد
نق�ص ،ويعد باأنّ االأمن الغذائي قد
ال يخ�صى اجلوع اأو اأنه ال يتعر�ص له ،وي�صتخدم كمعيار ملنع
حدوث نق�ص يف الغذاء م�صتقب ًال اأو انقطاعه اإثر عدّة عوامل تعد
خطرية ،ومنها اجلفاف واحلروب ،وغريها من امل�صاكل التي
تقف عائقاً يف وجه تو ّفر االأمن الغذائي.
وين�صطر االأمن الغذائي اإىل م�صتويني رئي�ص ّيني وهما املطلق
والن�صبي ،فيعرف املطلق باأنه قيام الدولة الواحدة باإنتاج
الغذاء داخلها مب�صتوى يت�صاوى مع الطلب املحلي ومعدالته
اأو قد يفوقها اأحياناً ،وميكن اعتباره غالباً باأ ّنه يحقق مفهوم
االكتفاء الذاتي الكامل .اأما االأمن الغذائي الن�صبي فاإنه ي�صري
اإىل مدى قدرة الدولة على اإنتاج واإيجاد ما يحتاجه ال�صعب اأو
االأفراد من �صلع وغذاء ب�صكل كلي اأو جزئي.
واخلال�صة فاإن مفهوم االأمن الغذائي ُي�صري اإىل �صرورة توفري ما
يحتاجه االأفراد من مواد الزمة من منتجات غذائية ،وقد يكون
هذا التوفري يعتمد على التعاون مع االأقطار االأخرى اأو باالعتماد
على الذات فقط ،ويعتمد هذا امل�صطلح على ثالثة مرتكزات وهي
توفر ال�صلع ب�صكل م�صتمر باأ�صعار منا�صبة للم�صتهلك.

ل�صعوبة حتقيق احلماية ،االمر الذي يتطلب
اإدارة للمخاطر تراعي التوازن ما بني احلماية
االلكرتونية واملراقبة واال�صتجابة للحوادث.
كما ان احلماية ال تتوقف فقط على االنظمة
التقنية ،بل هي منظومة متكاملة من خطط
ا�صرتاتيجية ،و�صيا�صيات ،وحوكمة وعنا�صر

ب�صرية ،اإذ اأن �صعة واإمتداد اأي ف�صاء يتعذر
تخ ّيل نهاياته وحدوده ،وجرائمه املختلفة عن
جرائم الف�صاءات املح�صو�صة ،بحيث ا�صحت
ممار�صاته واأ�صكاله وو�صائله متثل اأحد ابرز
�صرور الثورة الرقمية.
ومن اأهم ما تواجهه الدول يف الع�صر الرقمي

– املعلوماتي هو حتديات االمن ال�صيرباين
 ،Cyber securityويعني «امن الف�صاء
املعلوماتي « بخا�صة يف فرتة االزمات.
وال بد لالإ�صارة هنا اىل ان االمن مبختلف
انواعه وجماالته واأ�صكاله بات يهدد الدول،
فهناك االمن الغذائي واملائي واالعالمي
واملعلوماتي اي�صاً.
ومبا ان الف�صاء االإلكرتوين من اأكرث الف�صاءات
اأهمية وا�صرتاتيجية واالأكرث عر�صة لالخرتاق
وللتالعب يف اأي حلظة ،فقد باتت جرائمه تهدد
امن املعلومات للقطاعات احليوية املتعددة
يف الدول واملجتمعات ،ومنها قطاع االإعالم
واالت�صاالت ،وقطاع املال واالأعمال ،وقطاع
التجارة وقطاع الطاقة وغريها من القطاعات،
فمن املعوقات التي تواجه اأمن الف�صاء
االلكرتوين ملعظم الدول ،هو انخفا�ص م�صتوى
الوعي باأمن املعلومات ،وقلة الكوادر املوؤهلة
حلماية ف�صاء الدول ،بخا�صة دول العامل
الثالث ،باالإ�صافة لعدم وجود ا�صرتاتيجية
وطنية حلماية الف�صاء االلكرتوين يف معظم
الدول.
واي�صاً �صعف انظمة حماية اأمن
املعلومات احلالية يف معظم الدول.
كما ان اإبتكار القرا�صنة والهاكرز يف
عمليات االخرتاق والتج�ص�ص بقدرات
ومهارات فنية عالية من املعوقات
التي تواجه الدول يف حماولة ايقافها
واإف�صال عملياتها والقب�ص عليها.

وقد �صهد العامل يف االآونة االأخرية تدهور ًا يف االأمن الغذائي؛
اإذ يعاين ما يفوق  950مليون فرد من اجلوع حول العامل ،وما
زاد االأمر �صعوبة هو عدم القدرة على رفع م�صتوى اال�صتغالل
لالأرا�صي والتغري املناخي ،باالإ�صافة اإىل ندرة املياه.
اأما اأبعاد االأمن الغذائي فهي �صرورة تو ّفر الغذاء بكم ّيات تكفي
لعدد االأفراد ،واأن يكون ذلك من �صمن املخزون اال�صرتاتيجي،
وكذلك ماأمونية الغذاء وهي �صمان �صحة الغذاء و�صالمته
و�صالحيته لال�صتهالك الب�صري ،واي�صا اإمكانية احل�صول عليه،
وهو اأن تكون اأ�صعار ال�صلع واملنتجات �صمن متناول يد االأفراد،
اأو اإمكانية تقدميه لالأفراد على �صكل معونة للطبقات االأكرث فقر ًا،
ف�صال عن اال�صتقرار ويركّز هذا البعد على �صرورة احلفاظ على
اأو�صاع الغذاء ،و�صرورة تو ّفر االأبعاد الثالثة ال�صابقة مع
بع�صها البع�ص دون اأن يحدث عليها اأي تغيري.
اأما اأهم حتديات االأمن الغذائي ،فهي املعاناة من اأزمة
املياه العاملية ،وعدم االهتمام باالأرا�صي واإهمالها
وتغريه ،واإ�صابة النباتات
متاماً ،وكذلك تقلّبات املناخ
ّ
باالأمرا�ص وعدم مكافحتها ،باالإ�صافة اىل تف�صي الف�صاد
والظلم بني اأفراد املجتمع ،والت�صخم ال�صكاين الكبري.

املحامي _ وكاالت:
يعد االإجرام املنظم اأو ما يطلق عليه ا�صطالحا "اجلرمية
املنظمة العابرة للحدود" من اأهم التحديات التي تواجه
الدول كافة ،كونها ت�صكل اأخطر اأمناط اجلرائم يف الع�صر
احلديث ،حيث ت�صنف على اأنها فئة من التجمعات
والتنظيمات املحلية والدولية عالية املركزية والتي تدار
عن طريق اجلماعات االإجرامية املدربة لتنفيذ اأن�صطة غري
قانونية �صد الدول واملجتمعات امل�صتهدفة ،وقد و�صف
قانون مكافحة اجلرمية املنظمة يف الواليات املتحدة
االأمريكية �صنة  1970تلك اجلرائم املنظمة باأنها االأن�صطة
غري امل�صروعة التي تقوم بها منظمات عالية التنظيم.
وبات االإجماع الدويل على تعريف اجلرمية املنظمة مهما
منذ ال�صبعينيات ب�صبب زيادة انت�صاره وتاأثريه ،على
�صبيل املثال ،تعريف االأمم املتحدة يف عام  1976واالحتاد
االأوروبي  1998اجلرمية املنظمة هي ن�صاط اإجرامي وا�صع
النطاق ومعقد تقوم به جمموعات من االأ�صخا�ص� ،صواء
كان تنظيما ف�صفا�صا اأو حمكما ل�صالح بع�ص املجرمني على
ح�صاب جمتمعاتهم.
وبالرغم من ا�صتخدام تلك املنظمات االإجرامية العابرة
للحدود لكل و�صائل التكنولوجيا احلديثة يف عملياتها
و�صمان �صرية اأن�صطتها وا�صتقطاب اأع�صائها ،واالأمثلة
على ذلك كثرية ،اإال اأن املجتمع الدويل اأ�صبح اأمام حتديات
جديدة يف مواجهة تطور وا�صتحداث و�صائل جديدة للجرمية
املنظمة ،بيد اأن العامل بات رهينا لكوارث التنامي املت�صاعد
لالإجرام املنظم ،ما يفر�ص حتديات جديدة على ال�صاحة
العاملية والدولية من اأجل حماربة هذه التنظيمات العابرة
للحدود ،فلم يعد يكفي العكوف على و�صع القوانني وتوقيع
االتفاقات ملواجهة ما يلوح يف االأفق من عمليات التوظيف
ال�صيا�صي للجرائم املنظمة بدافع االبتزاز واالنتهازية.
ووفقا لالأبحاث والدرا�صات احلديثة حول اجلرمية املنظمة
العابرة للحدود ،فاإن االبتزاز بكل �صوره واأ�صكاله ،يعد
عامال رئي�صيا يف عمليات تنفيذ وتوظيف اجلرمية املنظمة ،اإذ
اإنه مع بزوغ ع�صر التكنولوجيا ،اأ�صبح ال�صلوك االإجرامي

املنظم يزاحم ال�صلوك االإجرامي الفردي ويتفوق عليه يف
العديد من املجاالت وامليادين ،فاإذا كانت اجلرمية املنظمة
العابرة للحدود قد بداأت يف عامل املال واالقت�صاد واالبتزاز،
فاإن اليوم ي�صهد على تطور الو�صائل امل�صتخدمة يف تنفيذ
هذه النوعية من اجلرائم وما يلحق بها من تداعيات كارثية
للمجتمعات امل�صتهدفة ،اإذ اإن جماعات اجلرائم املنظمة لن
تتوانى يف اأية اأن�صطة لها ،طاملا اأنها ت�صب يف الغاية التي
اأن�صئت وتاأ�ص�صت من اأجلها واملتمثلة يف جلب املنافع املالية،
بغ�ص النظر عن مكان ارتكاب اجلرائم.
ومن هنا تظهر اأهمية درا�صة اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود ،باعتبارها من املوا�صيع املتجددة التي لن تنتهي
بالبحث والدرا�صة ،خا�صة مع تنامي وتزايد الوعي
واالإدراك الدويل بخطورة هذه اجلرمية التي اأ�صحت
ت�صكل �صعوبة بالغة الأجهزة اإنفاذ القانون ،وخا�صة اأنظمة
العدالة اجلزائية ،يف جمال املكافحة املقررة لها ،حيث ترجع
�صعوبة الو�صول اإىل تكوين روؤية متكاملة حول تعريف
هذه النوعية من اجلرائم اإىل تعدد االأ�صكال التي تتخذها
هذه الظاهرة وتنوع اأن�صطتها املرتكبة يف �صياقها ،ف�صال عن
اجلدل القائم حول مفهومها ،حيث يعتقد البع�ص اأنها ظاهرة
غام�صة ،ومع ذلك جندها حمل اهتمام بالغ من قبل الباحثني
يف القوانني الدولية والوطنية.
وبح�صب االأبحاث والدرا�صات التي تطرقت لهذا املو�صوع،
فاإن اجلرمية املنظمة ت�صمل العديد من االأ�صكال وال�صور،
منها ،العمليات االإرهابية ،االبتزاز ،القر�صنة ،االغتيال،
منح القرو�ص باأموال عالية جدا ،االغتيال ،التفجريات،
و�صع املراهنات ،القمار ،حيل الثقة ،انتهاك حقوق
امللكية ،تزوير امللكية الفكرية ،املتاجرة بال�صلع امل�صروقة،
االختطاف ،البغاء ،التهريب ،االجتار باملخدرات ،االجتار
باالأ�صلحة وتهريبها ،تهريب االآثار ،االجتار باالأع�صاء ،القتل
املاأجور ،تزوير وثائق الهوية ،غ�صيل االأموال ،االحتيال
على التاأمني ،حتديد االأ�صعار ،التخل�ص غري امل�صروع من
النفايات ال�صامة ،التداول غري امل�صروع للمواد النووية،
تهريب املعدات الع�صكرية ،تهريب االأ�صلحة النووية،

توفري الهجرة غري القانونية والعمالة الرخي�صة ،تهريب
االأ�صخا�ص ،االجتار باالأنواع املهددة باالنقرا�ص ،اإقامة
احتكارات يف �صناعات متنوعة ،الف�صاد ال�صيا�صي والبلطجة.
وينطلق منفذو اجلرائم املنظمة يف تنفيذ العمليات االإجرامية،
كما يرى الباحثون ،من منطلق نظرية "التعلم االجتماعي"
اأي من خالل التوا�صل الدوؤوب مع بع�صهم البع�ص ،ولذلك
فاإن جناح جمموعات اجلرمية املنظمة يتوقف على قوة
ات�صالها عن طريق عمليات التوظيف والتدريب امل�صتخدمة
ال�صتدامة اأو بناء اأو �صد الثغرات يف العمليات االإجرامية،
وقد تطورت هذه النظرية اأي�صا لت�صمل نقاط القوة وال�صعف
للبيئة امل�صتهدفة والتي ميكن ا�صتخدامها يف �صياق امل�صاريع
االإجرامية امل�صتمرة للم�صاعدة على فهم املالمح بالن�صبة
لبع�ص اجلرائم اأو ال�صحايا ،وم�صتوى االندماج يف الثقافة
ال�صائدة.
ويف ال�صياق نف�صه ،مت التوقيع موؤخرا على بنود االتفاقية
العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،
التزاما من الدول العربية باملبادئ االأخالقية والدينية
ال�صامية ،وال �صيما اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ال�صمحة،
وباأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق
االأمم املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات العربية والدولية
يف جمال التعاون الق�صائي واالأمني ملنع ومكافحة اجلرمية
والتي تكون الدول املتعاقدة طرفا فيها ،وال�صيما منها
اتفاقية الريا�ص للتعاون الق�صائي ،واتفاقية االأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة.
وتعد موؤمترات االأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني (التي تعقد كل خم�ص �صنوات) ،من اأهم
املوؤ�صرات على االهتمام الذي توليه االأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة ،ومن اأبرز هذه املوؤمترات نذكر :موؤمتر
االأمم املتحدة اخلا�ص مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني
ؤمتر يطرح
املنعقد بجنيف �صنة 1975م ،وهو اأول مو ٍ
مو�صوع اجلرمية املنظمة للدرا�صة والنقا�ص بو�صفها
ظاهرة قائمة ..موؤمتر االأمم املتحدة ال�صاد�ص ملنع
اجلرمية ومعاملة املجرمني يف كاراكا�ص عام 1980م.

نظرة على قوانين مكافحة المخدرات في العالم
املحامي_ وكاالت:
اإدمان املخدرات اآفة تنت�صر يف املجتمعات كافة،
غري اأن طريقة معاجلتها تختلف من بلد اإىل اآخر.
يف البالد العربية ُحتظر كل اأنواع املخدرات وميثل
مدمنوها اأمام الق�صاء ويحاكمون كمجرمني،
وتعد م�صر البلد االأكرث ا�صتهالكا للمواد املخدرة،
حيث ت�صري التقديرات اإىل وجود مدمن واحد من
بني كل خم�صة اأ�صخا�ص ..وقد عملت دول عديدة
يف ال�صنوات االأخرية على اإ�صالح قانون مكافحة
املخدرات للحد من هذه الظاهرة .ونذكر على
�صبيل املثال اإقرار لبنان قانونا جديدا �صنة 1998
يعد مدمن املخدرات �صحية وال يجوز حماكمته
كمجرم اإذا وافق على تناول العالج ،ومت تعديل
القانون ب�صبب الكم الهائل ل�صحايا املخدرات
من ال�صباب اللبناين .يذكر اأن زراعة احل�صي�ص
واالأفيون زادت يف لبنان بعد احلرب االأهلية.
كذلك يف االأردن ي�صعى امل�صوؤولون اإىل حماربة
اإدمان املخدرات عن طريق ا�صرتاتيجية
مزدوجة ،تتمثل يف معاقبة جتار املخدرات
بق�صوة ،ت�صل يف بع�ص االأحيان اإىل حد عقوبة
االإعدام ،يف الوقت نف�صه يتم تقدمي فر�ص كافية
لعالج املدمنني ..وت�صري على النهج نف�صه
م�صر واجلزائر واملغرب ،ال�صيما بعد االرتفاع
امللحوظ لعدد حاالت االإدمان .من ناحية اأخرى،
ت�صتعمل مادتا القنب والهريوين يف معظم البالد
العربية يف االأدوية املركبة .وحتى اليوم ي�صعب
اإطالق �صجال مفتوح حول االإدمان ،فاأ�صطورة
وجود جمتمع بال خمدرات ال تزال ت�صكن االأذهان
يف العامل العربي.

اأملانيا
اأما يف دولة اأملانيا االحتادية في�صكل «قانون املواد
املخدرة» القاعدة القانونية التي تنظم التعامل
مع املخدرات كاحل�صي�ص والهريوين واالأفيون
والكوكايني وحبوب الهلو�صة ،ووفقا لهذا القانون
فاإن التعاطي املجرد للمخدرات ال يقع حتت
طائلة القانون ،واإمنا ُيحظر القيام بزراعة هذه
املواد اأو املتاجرة بها اأو ت�صويقها اأو ترويجها اأو
التعامل بها باأي �صكل .كذلك تتم معاقبة حيازة
املخدرات ،ففي هذه احلالة حتدد كمية املخدرات
درجة العقوبة واأق�صاها خم�ص �صنوات ،ويحق
لالدعاء العام تقرير ما اإذا كانت الكمية امل�صبوطة
لال�صتخدام ال�صخ�صي اأم لالجتار بها.
اجلدير بالذكر اأن قوانني مكافحة املخدرات
تختلف من والية اإىل والية ،لكن الثابت فيها اأن
العقوبة تعتمد على حجم الكمية امل�صبوطة.
هولندا
من بني جميع دول االإحتاد االأوروبي تنفرد
هولندا بنهج �صيا�صة ليربالية حيال املخدرات
اخلفيفة مثل احل�صي�ص واملاريجوانا ،حيث يتم
غ�ص النظر عن بيع كميات �صغرية من املخدرات
اخلفيفة وفقا ل�صروط منها عدم بيعها لغري
البالغني وعدم وجود �صكاوى من قبل اجلريان يف
اأماكن تداولها ،مع ا�صتمرار حظر البيع بكميات
كبرية ..تنبع هذه ال�صيا�صة الرباجماتية من
ف�صل �صيا�صة احلظر التي تتبناها معظم الدول يف
الق�صاء على م�صكلة االإدمان ،لذلك عمدت هولندا
اإىل تقليل االأ�صرار املمكنة دون الرتكيز على
الق�صاء نهائيا على االإدمان.

بداأت هولندا �صيا�صتها الليربالية عام  1976و�صط
اندها�ص وت�صاوؤم من قبل املراقبني اخلارجيني،
واليوم تثبت هذه ال�صيا�صة ال�صجاعة جناحها..
فمن خالل املقاهي  Coffee-Shopsالتي
ُيقدم فيها احل�صي�ص واملاريجوانا جنحت االإدارة
الهولندية يف وقاية ال�صباب من التعامل مع
البوؤر االإجرامية وخمالطة املجرمني للح�صول
على املخدرات ،وبالتايل حفظتهم من االنحدار
اإىل اإدمان املخدرات اخلطرية مثل الهريوين
والكوكايني.
اأمريكا الالتينية
تنتج اأمريكا اجلنوبية  90باملائة من ن�صبة خمدر
الكوكايني املتداولة يف العامل ،لكنها ال ت�صجل
ن�صبة تعاطي مكافئة ،حيث ال يتعاطى املخدر يف
القارة �صوى  2باملائة من ال�صكان ..يف املك�صيك،
على �صبيل املثال ،ال تتعدى ن�صبة التعاطي
 0،3باملائة رغم اأن البالد حماطة مبنابع اإنتاج
الكوكايني .غري اأن درا�صة ن�صرت حديثا من
قبل اللجنة االقت�صادية الأمريكا الالتينية ودول
الكاريبي ( )ECLACت�صري اإىل نزوع نحو
زيادة ا�صتهالك املخدرات يف املنطقة ،ويعد خمدر
املريجوانا اأكرث املواد املخدرة ا�صتهالكا يف دول
اأمريكا الالتينية ..يف الوقت نف�صه ت�صتمر عملية
اإنتاج املخدرات وباالأخ�ص الكوكايني مع ازدياد
الطلب يف ال�صوق .وت�صري املنظمة اىل ان 35
باملائة من الكوكايني املنتج يف امريكا الالتينية
يباع اإىل الواليات املتحدة ،بينما  65باملائة منه
اإىل القارة االأوروبية.
الواليات املتحدة االمريكية

تختلف طريقة التعامل مع حيازة املواد املخدرة
من والية اإىل اأخرى ،فبع�ص الواليات تعد حيازة
القنب خمالفة ب�صيطة ويعاقب عليها كمعاقبة

الواليات واملدن االأمريكية با�صتخدام مادة
القنب ملعاجلة بع�ص االأمرا�ص ،وهو الطريق
الذي بداأت الواليات االأخرى ت�صلكه تباعا.

اأ�صكاله .اجلدير بالذكر اأن املناق�صات حول
جدوى عدم جترمي تعاطي املخدرات حتدث
خارج اإطار املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية ،وال حتظى
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التنازل  ..عناصره وأحكامه وأهم اآلثار المترتبة عليه
هو إسقاط اخلصم أمرا ً معينا في القضية ،سواء أكان
ادعاء او دفعا او وسيلة اثبات او فصال ،ويحرم عليه
املطالبة به مجددا ..وإذ ان للتنازل عناصر وأحكاما ،لذا
سنتناولها في بندين.
البند األول  /عناصره :
هي االمور املكونة له سواء كانت خارجة عن حقيقته او
داخلة فيها ،لذا سنتناول شرائطه وأركانه في فقرتني.
الفقرة االولى  /شرائطه :
يشترط في التنازل خمسة شرائط هي :

المحامي محمد هاشم المنكوشي

اوال /وجود قضية مقيدة بقيدين الفقرة الثانية /اركانه :
هما:
اوال /تنازل اخلصم .
 .1قائمة.

يرتكز التنازل على ركنني هما :

هو ت�ضرف قانوين ين�ضاأ باالرادة
املنفردة للمتنازل وترتتب عليه اآثاره
مبجرد �ضدوره ان كان م�ضتوفيا
لعنا�ضره ،ومل ي�ضرتط امل�ضرع �ضكلية
معينة له ،وال ح�ضوله اأمام املحكمة
النه قد يح�ضل فيها وقد يقع خارجها
وحينها يتعني على اخل�ضم االآخر
امل�ضتفيد منه اثباته .

 .2قيد املرافعة.
اال�ضل ان تكون الق�ضية قيد املرافعة
عند التنازل مبوجب املادة ()89
مرافعات �ضواء ح�ضل التنازل يف
املحكمة او خارجها على ان يقدم اإليها
وذلك الن امل�ضرع مل ي�ضرتط �ضكلية
معينة يف التنازل ،وي�ضتثنى منه حيث
يجوز ان تكون الق�ضية حم�ضومة عند
التنازل عن الف�ضل كليا او جزئيا .
ثانيا /عدم رد املتنازل إليه او
رفضه :
ثانيا /ان يكون املتنازل أهال
يجب التفريق يف هذا الركن بني امرين
هما:
للتصرف وإرادته صحيحة:
ي�ضرتط يف التنازل ان يكون املتنازل  .1التنازل عن متام احلق مو�ضوع
اهال للت�ضرف واإرادته �ضحيحة غري الق�ضية او بع�ضه :
معيبة ،الن املتنازل اإذا مل يكن كذلك او لقد ن�ضت الفقرة ( )1من املادة ()422
كان اهال للت�ضرف ولكن اإرادته معيبة مدين على ( ال يتوقف االبراء على قبول
باالكراه او التغرير او الغلط كان املدين ولكن اإذا رده قبل القبول ارتد
تنازله باطال ،وال قيمة له من الناحية .)...
كما ن�ضت املادة ( )607مدين على (
القانونية .
واإذا كان املتنازل وكيال فيجب ان اإذا وهب الدائن الدين للمدين او ابراء
يكون خموال بالتنازل مبوجب تفوي�ض ذمته منه ومل يرده املدين تتم الهبة
وي�ضقط الدين يف احلال).
خا�ض ،واإال فال ي�ضح تنازله.
اال�ضل ان التنازل هو ت�ضرف قانوين
ثالثا /ان يكون املتنازل مالكا ملا ين�ضاأ باالإرادة املنفردة للمتنازل
وال يتوقف على قبول املتنازل اليه،
يتنازل عنه:
ي�ضرتط يف التنازل ان يكون املتنازل وي�ضتثنى منه اإذا رده املتنازل اليه
مالكا ملا يتنازل عنه ،النه اذا مل يكن فاإنه يرتد.
كذلك كان تنازله باطال الن فاقد ال�ضيء  .2التنازل عن اجراء او ورقة يف
ال يعطيه ،ومن اأو�ضح م�ضاديقه هو الق�ضية :
التنازل عن ال�ضيء املتعلق بالنظام اال�ضل ان التنازل هو ت�ضرف قانوين
ين�ضاأ باالإرادة املنفردة للمتنازل
العام والذي يتجلى بـ :
 .1تنازل الويل كليا عن حقوق القا�ضر وال يتوقف على قبول املتنازل اليه،
وي�ضتثنى منه اإذا كان للمتنازل اليه
يف الق�ضية .
 .2تنازل الويل عن الف�ضل ال�ضادر حق يف املتنازل عنه فاإن هذا التنازل
يكون موقوفا على ارادته كما اذا تنازل
ل�ضالح القا�ضرين .
 .3تنازل املتقا�ضى عليه عن دفعه اخل�ضم عن ال�ضند العادي الذي يثبت
ادعاءه وكان م�ضوبا ب�ضبهة التزوير،
املتعلق بعدم توجه اخل�ضومة .
فيكون املتنازل اإليه له حق يف هذا
رابعا /ان يكون املتنازل واملتنازل ال�ضند وهو حتريك ال�ضكوى اجلزائية.

إليه خصمني في القضية:
ي�ضرتط يف التنازل ان يكون املتنازل البند الثاني  /احكامه :
واملتنازل اإليه خ�ضمني يف الق�ضية ،الن
املتنازل اإذا مل يكن خ�ضما يف الق�ضية
فاإن تنازله �ضواءا كان كليا او جزئيا ال
قيمة له من الناحية القانونية النه لي�ض
مبالك ملا يتنازل عنه ،والن املتنازل
اليه اإذا مل يكن خ�ضما وتنازل اخل�ضم
اإليه عن احلق مو�ضوع الق�ضية
فاإنه مبثابة حوالة حق ان توافرت
�ضرائطها ،وبالتنازل تنتفي اخل�ضومة
فيها وتكون الق�ضية واجبة الرد الن
اخل�ضم احلقيقي ا�ضحى هو املتنازل
اإليه.

نتناول انواعه واثاره يف فقرتني :
الفقرة االوىل  /انواعه :
التنازل ان كان عن جزء من احلق
مو�ضوع الق�ضية او عن دفع او عن
اجراء من اجراءات الق�ضية او ورقة
من اأوراقها فهو تنازل جزئي ،وان كان
عن متام احلق مو�ضوع الق�ضية فهو
تنازل كلي ،وهذا يعني ان التنازل على
نوعني هما :
 .1تنازل جزئي .
 .2تنازل كلي .
نتناولهما تباعا يف حمورين .

خامسا /أن يكون التنازل
صريحا:

احملور االول  /التنازل اجلزئي :

ي�ضرتط يف التنازل ان يكون �ضريحا
خلطورة هذا املو�ضوع ،وهذا يعني
ان التنازل ال يثبت بالقرائن الق�ضائية،
وان التنازل ال�ضمني الذي ت�ضتنبطه
املحكمة من اقوال اخل�ضم ال يعد
تنازال.
ولكن هناك من يذهب اىل كفاية التنازل
ال�ضمني لرتتيب اثاره يف خ�ضو�ض
التنازل عن اجراء اأو ورقة يف الق�ضية
كما اذا طلب اخل�ضم طلبا يتعار�ض مع
الطلب االول فهو يعد تنازال عن الطلب
االول .

لقد ن�ضت املادة ( )89مرافعات على
(اإذا تنازل اخل�ضم اثناء الدعوى عن
اجراء او ورقة من اوراق املرافعة
�ضراحة اعترب االجراء او الورقة كاأن
مل تكن)).
التنازل اجلزئي هو تخلي اخل�ضم عن
اجراء او ورقة يف الق�ضية او عن جزء
احلق مو�ضوع الق�ضية .
والتنازل عن جزء احلق يعني اإ�ضقاط
املتقا�ضي لبع�ض حقه ،ومن م�ضاديقه
تنازل الدائن عن بع�ض حقه امام
املحكمة او خارجها.
والتنازل عن اجراء يف الق�ضية يعني
ا�ضقاط اخل�ضم عما تقوم به املحكمة

للو�ضول اىل احلقيقة وح�ضم الق�ضية
�ضواء من تلقاء نف�ضها او بنا ًء على
طلب اخل�ضوم ،ومن او�ضح م�ضاديقه
هو التنازل عن ادلة االثبات كاليمن
احلا�ضمة وحم�ضر الك�ضف وتقارير
اخلرباء .
والتنازل عن ورقة يف الق�ضية يعني
تخلي اخل�ضم عن املحرر العادي او
الر�ضمي الذي يقدمه للمحكمة بغية
اإثبات حقه او دفعه ،ومن او�ضح
م�ضاديقه هو التنازل عن �ضند الكمبيال
العادي او الر�ضمي .
واال�ضل يف التنازل اجلزئي ان يكون
اثناء نظر الق�ضية مبوجب املادة ()89
مرافعات ،ومن او�ضح م�ضاديقه :
 .1تنازل املدعي عن ا�ضارة احلجز
االحتياطي املو�ضوعة بنا ًء على طلبه،
وتنازله عن الدليل الكتابي او البينة
ال�ضخ�ضية اللذين يثبتان دعواه .
 .2تنازل املدعى عليه عن �ضند
املخال�ضة الذي يثبت براءة ذمته،
وعن البينة ال�ضخ�ضية التي تثبت
دفعه .
وي�ضتثنى منه حيث ي�ضح التنازل
اجلزئي بعد ح�ضم الق�ضية و�ضدور
ف�ضل فيها ،ومن او�ضح م�ضاديقه :
 .1تنازل املحكوم له عن �ضق من
احلكم دون ال�ضق االخر ،كتنازله عن
التعوي�ض دون الف�ضخ يف دعوى الف�ضخ
مع التعوي�ض.
 .2تنازل املحكوم له عن بع�ض
املحكومني دون البع�ض االآخر اإذا كان
احلق قابال للتجزئة ،كتنازله عن بع�ض
املحكومني يف حكم منع املعار�ضة دون
البع�ض االخر.

احملور الثاني  /التنازل الكلي :

لقد ن�ضت املادة ( )90مرافعات (
يرتتب على التنازل عن احلكم التنازل
عن احلق الثابت فيه).
التنازل الكلي هو تخلي اخل�ضم عن
متام حقه �ضواء ح�ضل قبل �ضدور
ف�ضل يف الق�ضية ام بعده.
وهذا التنازل له �ضورتان هما :
ال�ضورة االوىل  /التنازل عن متام
احلق :
هو تخلي اخل�ضم �ضراحة عن متام
حقه اثناء قيام الق�ضية او قبلها،
و�ضواء ح�ضل التنازل امام املحكمة
او خارجها الن امل�ضرع مل ي�ضرتط له
�ضكلية معينة ،وال ح�ضوله امام جهة
معينة ،ومن م�ضاديقه تنازل املدعي
عن متام دينه الذي بذمة املدعى عليه
قبل �ضدور احلكم .
ال�ضورة الثانية  /التنازل عن الف�ضل
:
هو تخلي املف�ضول له عن الف�ضل
ال�ضادر ل�ضاحله �ضواء كان هذا
الف�ضل مكت�ضباً لدرجة البتات ام ال..
واإذ ان هذه ال�ضورة لها معانٍ وحت�ضل
امام جهات معينة ،لذا �ضنتناولها يف
نقطتني:
النقطة االوىل  /معاين التنازل عن
الف�ضل :

� .1ضقوط فاعلية الف�ضل وحمركيته.
 .2بقاء احلق الثابت يف الف�ضل .
 .3بقاء الق�ضية وعودتها اىل احلالة
التي كانت عليها قبل �ضدور الف�ضل
فيها ،ويجوز للمتنازل الرجوع اإليها
وطلب ا�ضدار ف�ضل جديد فيها .
� .4ضقوط حجية الف�ضل �ضواء كانت
هي حجية االمر املق�ضي به املن�ضو�ض
عليها يف الفقرة ( )3من املادة ()160
مرافعات ( احلكم الذي ي�ضدر من
املحكمة يبقى مرعيا ومعتربا ما مل
يبطل او يعدل من قبل املحكمة نف�ضها او
يف�ضخ او ينق�ض من حمكمة اعلى منها
وفق الطرق القانونية) ،او قوة االمر
املق�ضي به املن�ضو�ض عليها يف املادة
( )105اثبات ( االحكام ال�ضادرة من
املحاكم العراقية التي حازت درجة
البتات تكون حجة مبا ف�ضلت فيه من
احلقوق اإذا احتد اطراف الدعوى
ومل تتغري �ضفاتهم وتعلق النزاع
بذات احلق حمال و�ضببا) ،واإذ ان
حجية الف�ضل هي من النظام العام وال
يجوز التنازل عنها او اإ�ضقاطها ،لذا
فاإن الت�ضريعات مل تاأخذ بهذا املعنى
للتنازل .

املعنى الثاني /

النزول عن الف�ضل هو قرينة قانونية
قاطعة على النزول عن احلق الثابت
فيه ،وترتتب على هذا املعنى  3نتائج
هي :
 .1بقاء ا�ضل احلجية للف�ضل ،وال
يكون بو�ضع املتنازل الرجوع للق�ضية
نف�ضها الإ�ضدار ف�ضل جديد فيها .
� .2ضقوط فاعلية الف�ضل وحمركيته،
وي�ضتحيل على املتنازل تنفيذه .
 .3يحرم على املتنازل اقامة ق�ضية
جديدة باملو�ضوع نف�ضه ل�ضبق الف�ضل
يف مو�ضوعها .
ومن اجلدير بالذكر ان فقهاء القانون
اختلفوا يف التنازل عن القرار امل�ضتعجل
اىل قولني :

القول االول /

يرى عدم جواز النزول عنه النه لي�ض
بحق ،وبالتايل فال تنطبق عليه املادة
( )90مرافعات ،وهو قول مرجوح .

القول الثاني /

يرى جواز النزول عنه الن املادة
( )90مرافعات اذا كانت قد اجازت
التنازل عن احلق ،فباالولوية يجوز
التنازل عما هو ادنى من احلق ،النه
م�ضداق من م�ضاديق حق االخت�ضا�ض
(االولوية) وهو �ضلطة �ضخ�ض على
�ضئ ال يعد ماال ،والن املادة ()89
مرافعات اجازت التنازل عن اي اجراء
او ورقة من اوراق الق�ضية وهي
لي�ضت بحقوق ،والقرار امل�ضتعجل ان
كان مبالك انه دليل من ادلة االثبات
كاالإقرار الق�ضائي و�ضهادة ال�ضاهد
والك�ضف امل�ضتعجل واالذن الق�ضائي،
فاإن القانون اأجاز التنازل عن دليل
االثبات ،وان كان مبالك انه يحمي حق
طالب الق�ضاء امل�ضتعجل كمنع املدعى
عليه من ال�ضفر فاإن القانون اي�ضا اأجاز
التنازل عنه ،وهو قد يح�ضل اثناء
التنازل عن الفصل له معنيان
نظر الدعوى املقامة باأ�ضل احلق ،وقد
يح�ضل قبل اقامتها ويثبت التنازل
هما :
يف ا�ضبارة الطلب امل�ضتعجل وهو
املعنى االول /
هو اعتبار الف�ضل املتنازل عنه والذي الراجح.
هو ورقة من اوراق الق�ضية كاأن مل اأما �ضرية الق�ضاء فهي غري م�ضتقرة
يكن ،وترتتب على هذا املعنى  4نتائج النها تارة تاأخذ بالقول االول واخرى
بالثاين.
هي :

النقطة الثانية  /اجلهات التي
يحصل التنازل أمامها :

اال�ضل ان التنازل عن الف�ضل يح�ضل
امام اجلهة التي ينفذ فيها الف�ضل الن
املحكمة بعد اإ�ضدارها له ترفع يدها
عن الق�ضية �ضواء كانت هذه اجلهة
هي حمكمة البداءة ب�ضفتها التنفيذية
كما يف دعاوى اإزالة ال�ضيوع او مديرية
الت�ضجيل العقاري كما يف اأحكام التمليك
او مديرية التنفيذ ،وبعد ان تقوم هذه
اجلهة بت�ضديق التنازل تقوم برفع
جميع احلجوزات واملوانع الت�ضرفية
التي و�ضعت عند اقامة الق�ضية او
اثناء ال�ضري فيها ،فمثال يف دعوى ازالة
ال�ضيوع اذا ح�ضل ال�ضلح بني ال�ضركاء
فالتنازل ال ينح�ضر باملدعني فقط وامنا
يكون التنازل من قبل جميع ال�ضركاء
�ضواء كانوا مدعني ام مدعى عليهم،
والعلة يف ذلك هو ان حكم اإزالة ال�ضيوع
هو حق لكل �ضريك وهذا احلق ال ميكن
ح�ضره باملدعني فقط .
وي�ضتثنى منه اذا كانت الق�ضية ال
تزال منظورة من قبل املحكمة فيح�ضل
التنازل امامها ،وهي اما اأن تكون
املحكمة نف�ضها التي ا�ضدرت الف�ضل
وذلك عند نظرها لالعرتا�ض على
احلكم الغيابي او اعادة املحاكمة او
امام حمكمة اعلى كاال�ضتئناف عند
نظرها للطعن اال�ضتئنايف.
ولكن قد يح�ضل يف بع�ض االأحيان ان
يك�ضب املتقا�ضي الق�ضية ويح�ضل
على ف�ضل بحقه ،ثم يتنازل عنه
تنازال خارجيا مبوجب �ضند عادي
ايا كانت طريقة التنازل �ضواءا كانت
باإرادته املنفردة وقبول املتنازل
اليه ،او كان بنا ًء على عقد �ضلح بني
املتنازل واملتنازل اليه ت�ضلم مبوجبه
كل حقوقه كما لو كان مو�ضوع احلكم
حقا �ضخ�ضيا فت�ضلم هذا املبلغ وتنازل
عن احلكم ،او كان مو�ضوع احلكم
حقا عينيا (كحكم التمليك) فت�ضلم ثمن
العقار وتنازل عن احلكم ،الن التنازل
كما يح�ضل امام املحكمة فاإنه يح�ضل
خارجها الن امل�ضرع مل ي�ضرتط �ضكال
معينا للتنازل وال ح�ضوله امام جهة
معينة ح�ضب �ضرية الق�ضاء.
ثم بعد ذلك ينكل املتنازل عن تنازله
ويعود فيطالب بحقه جمددا امام
اجلهات التنفيذية ،وبغية معاجلة هذه
امل�ضكلة القانونية فيجب التفريق بني
حالتني :

احلالة االولى  /شروع املتنازل
باإلجراءات التنفيذية :

يكون من حق املتنازل اليه اإقامة
(دعوى منع مطالبة) امام املحكمة التي
ا�ضدرت احلكم على املتنازل ،يطلب
فيها منعه من تنفيذ احلكم واملطالبة
مبو�ضوعه �ضواء كان حقا عينيا او
�ضخ�ضيا ويطلب وقف االجراءات
التنفيذية حلني ح�ضم الق�ضية .

احلالة الثانية  /امتام املتنازل
لإلجراءات التنفيذية :

يكون املتنازل اإليه خمريا بني اأمرين
هما :

مبا التزم به يف ال�ضلح جاز للطرف
االخر ان يطالب بتنفيذ العقد اإذا كان
هذا ممكنا .)...
وملا كان اال�ضل يف تنفيذ كل التزام ان
يكون عينيا فاإنه اذا كان مو�ضوع احلكم
املتنازل عنه حقا عينيا عقاريا �ضجله
املتنازل يف ال�ضجل العقاري فيكون من
حق املتنازل اليه اإقامة دعوى اإبطال
قيد الن الت�ضجيل ا�ضتند اىل حكم �ضاقط
واحلق ال�ضاقط ال يعود .اأما اإذا كان
مو�ضوعه حقا �ضخ�ضيا او حقا عينيا
منقوال فمن حق املتنازل اليه ان يطلب
اإلغاء االجراءات التنفيذية واعادة
احلال اىل ما كان عليه قبل التنفيذ
اإذا كان ذلك ممكنا ،الن احلكم املنفذ
�ضقط بالتنازل واحلق ال�ضاقط ال يعود
مبوجب ذيل الفقرة ( )2من املادة ()4
مدين والتي تن�ض (  ..ولكن ال�ضاقط ال
يعود ) .

ثانيا  /التعويض :

لقد ن�ضت املادة ( )177مدين على ( .1
يف العقود امللزمة للجانبني اذا مل يوف
احد العاقدين مبا وجب عليه بالعقد
جاز للعاقد االخر بعد االعذار ان يطلب
الف�ضخ مع التعوي�ض اإن كان له مقت�ضى
.) ...
اإذا تعذر التنفيذ العيني في�ضار اىل
التعوي�ض ويكون من حق املتنازل اليه
اقامة دعوى ف�ضخ عقد مع التعوي�ض
وي�ضتند فيها اىل املادة ( )721مدين
والتي تن�ض (  ...واإال كان له ان
يطلب ف�ضخ العقد دون اخالل بحقه
يف التعوي�ض يف احلالتني) ،اإذا كان
ح�ضول التنازل بنا ًء على عقد �ضلح.
الفقرة الثاين  /اآثار التنازل :
يرتتب على التنازل اآثار مهمة هي :
اوال /عد املتنازل عنه كاأن مل يكن:
لقد ن�ض ذيل املادة ( )89مرافعات على
(  ...اعترب االجراء او الورقة كاأن مل
يكن ) .
ففي التنازل اجلزئي يعد املتنازل عنه
معدوما وال يحق للمحكمة البحث فيه
جمددا وال اال�ضتناد اإليه يف ف�ضلها .
ويف التنازل الكلي ي�ضقط احلق املتنازل
عنه نهائيا وينتهي النزاع بهذا احلق .
ثانيا /حرمة رجوع املتنازل عما تنازل
عنه واملطالبة به جمددا:
لقد ن�ض ذيل الفقرة ( )2من املادة
( )4مدين على ( ....ولكن ال�ضاقط ال
يعود ).
التنازل اإ�ضقاط واحلق ال�ضاقط ال
يعود ،ففي التنازل اجلزئي متتنع
املحكمة عن التحقيق فيما تنازل
عنه اخل�ضم ،واإذا عاد اخل�ضم
وطالب به فيجب على املحكمة ان
ترف�ض طلبه .
ويف التنازل الكلي اإذا ما عاد اخل�ضم
وطالب باحلق املتنازل عنه من
خالل اقامة ق�ضية جديدة فرتد
ل�ضبق الف�ضل يف مو�ضوعها والذي
هو من النظام العام ،وبهذا يختلف
التنازل عن االبطال ،الن االخري
يجوز املطالبة جمددا باحلق
مو�ضوع الق�ضية املبطلة.

ثالثا /إلزام املتنازل مبصاريف ما
اوال  /التنفيذ العيني :
لقد ن�ضت الفقرة ( )1من املادة ( )246تنازل عنه:
مدين على ( يجرب املدين على تنفيذ
التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك
ممكن ) ،كما ن�ض �ضدر املادة ()721
مدين على ( اإذا مل يقم احد املتعاقدين

ففي التنازل اجلزئي يلزم املتنازل
بالر�ضوم الن�ضبية وامل�ضاريف يف حدود
ما تنازل عنه ،ويف التنازل الكلي يتحمل
املتنازل كل الر�ضوم وامل�ضاريف.

تقارير
العدد (  ) 139االثنني
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قاض :معالجة آفة الفساد تتطلب تعاونا كبيرا على صعيد محلي وعالمي
ٍ

ليث جواد
قا�ص متخ�س�ص مبكافحة الف�ساد املايل
ذكر ٍ
والإداري اأن معاجلة اآفة الف�ساد تتطلب
تعاونا كبريا على �سعيد حملي وعاملي ،وفيما
ك�سف عن اأن مالكات متقدمة يف الوزارات
حتاول مللمة اأي ق�سية تطولها �سبهات ف�ساد،
و�سف بع�ص املوظفني بـ"النتحاريني"
لتغطيتهم على اأعمال م�سوؤوليهم امل�سبوهة.
ونظم معهد التطوير الق�سائي ور�سة حملت
عنوان (دور الق�ساء يف مواجهة الف�ساد املايل
والإداري) بح�سور نخبة من الإعالميني
وال�سحفيني ومنظمات املجتمع املدين.
وقدم قا�سي اأول حمكمة حتقيق الكرخ
الثانية� ،سياء جعفر ،خالل الور�سة� ،سرحا
مف�سال عن دور الق�ساء يف مواجهة الف�ساد
املايل والإداري والتي كانت على حمورين،
الأول الإطار الت�سريعي ملكافحة الف�ساد،
واملحور الثاين ا�سرتاتيجية جمل�ص الق�ساء
الأعلى مبكافحة الف�ساد.
وذكر القا�سي �سياء جعفر :اأن "ق�سية
مكافحة الف�ساد من الق�سايا الرئي�سية
واملحورية بالن�سبة جلميع الدول �سواء كانت
نامية او متقدمة" .واأ�سار اإىل اأن "قانون هيئة
النزاهة املرقم  30ل�سنة  2011املعدل �سمل
(�سرقة اأموال الدولة والر�سوة والختال�ص
والك�سب غري م�سروع وجتاوز املوظفني
حلدود وظائفهم) ،ف�سال عن ا�سافة جرائم
خيانة الأمانة التي ترتكب من املنظمات
غري احلكومية والحتادات والنقابات
واجلمعيات املهنية اإىل القانون".
كما ا�سار القا�سي اىل املحور الثاين من احللقة
وهي "اإ�سرتاتيجية جمل�ص الق�ساء الأعلى
مبكافحة الف�ساد ،حيث عمل املجل�ص على
و�سع خطة ملكافحة الف�ساد �سمت اأربعة
حماور ،اأولها منع وقوع الف�ساد والوقاية
منه والثاين كيفية اإنفاذ القانون واملالحقة
الق�سائية واملحور الثالث رفع امل�ستوى
التثقيفي وامل�ساركة الق�سائية ،واملحور
الأخري كان التعاون الدويل".

اأجريت من قبل حماكم التحقيق املخت�سة يف
انحاء البالد ،وخ�سو�سا حماكم التحقيق يف
ا�ستئنايف الكرخ والر�سافة".
وتطرق القا�سي اىل كيفية اإنفاذ القانون
واملالحقة الق�سائية ،حيث قال ان "حماكمنا
جتري التحقيقات بعدد كبري من الق�سايا
التحقيقية املهمة املتمثلة ب�سرقة اأموال
الدولة والر�سوة والختال�ص وجتاوز
املوظفني حدود وظائفهم ،وخالل الفرتات
املا�سية وجه جمل�ص الق�ساء الأعلى بتفعيل
ق�سايا الك�سب غري م�سروع ،وبداأ العمل
على التحقيق بعدد منها والتي عر�ست
اأمام املحاكم واأحيل ق�سم من املتهمني فيها
على املحاكم املخت�سة واأجريت املحاكمات،
وخالل الفرتات القادمة ننتظر من اجلهات
التحقيقية والرقابية عر�ص مزيد من الق�سايا
بغية ح�سمها".

معوقات إدارية
لكنه عرج على "عدد من املعوقات التي توؤثر
على التحقيقات التي جتريها املحاكم يف
ق�سايا الف�ساد الإداري واملايل ،اأبرزها عدم
تعاون الوزارات واجلهات احلكومية لتزويد
املحاكم بالأوليات او الأدلة الالزمة والكافية
لإدانة مرتكبي جرائم الف�ساد الإداري واملايل،
ولحظنا خالل الفرتات املا�سية ان عددا من
الكوادر املتقدمة يف الوزارات حتاول مللمة
الق�سايا وت�سليل الق�ساء من خالل اإجاباتها
للمحاكم بعدم وجود اأ�سرار حلقت بالوزارة
نتيجة اجلرائم املرتكبة من قبل موظفيها
لغر�ص طم�ص معامل اجلرائم".
وتابع القا�سي ان "بع�ص التحقيقات حتتاج
اىل وقت طويل جدا ل�ستكمالها ،وال�سبب
يف ذلك العتماد على التقارير الفنية التي
ت�سدر من اجلهات الرقابية املخت�سة �سواء
كانت هيئة النزاهة او ديوان الرقابية املالية
الحتادية وت�سكيالتها".
ومن جهة اأخرى ،نوه باأن "الق�ساء وجه
اي�سا بعقد ور�ص وندوات ملكافحة الك�سب
غري امل�سروع ،وهو من الق�سايا املهمة
واحلديثة والتي حتتاج اىل جهود لإثباتها
تنسيق حكومي
و�سدد القا�سي جعفر ب�ساأن تنفيذ هذه وك�سفها بال�ستعانة بطرق فنية وحماكم
ال�سرتاتيجية على اأهمية التن�سيق بني كل التحقيق بداأت فعليا العمل عليها ،وحققت يف
اجلهات اخلا�سعة لقانون مكافحة الف�ساد ،عدد من الق�سايا التي عر�ست اأمامها".
واهم هذه الأطراف (جمل�ص الق�ساء الأعلى
موظفون انتحاريون
–رئا�سة الوزراء –جمل�ص النواب –رئا�سة
اجلمهورية –الهيئات الرقابية –منظمات وب�ساأن الت�ساوؤلت املطروحة عن عدم
حماكمة كبار امل�سوؤولني ،اأو�سح اأن "الق�ساة
املجتمع املدين –القطاع العام)".
وب�ساأن منع وقوع الف�ساد والوقاية منه ،ذكر يتعاملون مع الدليل ،وطاملا تواجد الدليل
القا�سي جعفر اأن "جمل�ص الق�ساء الأعلى فتتم حما�سبة املتهم مهما كان موقعه وفقا
عمل خالل الفرتات املا�سية وبقوة بالتن�سيق للقانون ،لكن نالحظ يف الونة الأخرية وجود
مع عدد من اجلهات الرقابية ،اإ�سافة اىل انه موظفني نطلق عليهم لقب (النتحاريني) لأنهم
فتح الباب اأمام املواطنني لتلقي الخبارات م�ستعدون لتنفيذ كل ما يطلب منهم من اجل
وقدمت له يف وقت �سابق عددا من الق�سايا حماية امل�سوؤول ويتحملون امل�سوؤولية كاملة،
املهمة التي من خاللها متكن من ا�سرتداد ونحن كق�ساء يجب ان نتخذ الإجراءات
مبالغ مالية �سخمة بناء على حتقيقات القانونية بحق املوظف املق�سر اذا توافرت

الأدلة �سده" .لفتا اىل انه "بالفعل هناك
ف�ساد يف الكوادر املتقدمة ،لكننا حمكومون
بالأدلة والأوراق امل�ستندات والقرائن
املعرو�سة اأمامنا والتي على �سوئها ن�سدر
الأحكام".
ولفت القا�سي جعفر اإىل اأن "التحقيقات
اخلا�سة بالف�ساد املايل والإداري تاأخذ وقتا
طويال جدا �سواء بهيئة النزاهة او ديوان
الرقابة املالية ،وحتى مكاتب املفت�سني
العموميني امللغاة كانت هي الأخرى حتت
�سلطة الوزير ،وهو من يتحكم بها ويوؤثر على
�سري التحقيق يف بع�ص احلالت".
واأو�سح ان "بع�ص ق�سايا الف�ساد املايل
وال�سرار باملال العام تاأتي عرب مرا�سالت
ر�سمية من الوزراء ،والوزارات ل تطلب
ال�سكوى �سد املتهمني وتوؤكد عدم وجود
�سرر ونحن كق�ساء نتخذ كل الطرق
القانونية من خالل ال�ستعانة باجلهات
املخت�سة كاخلرباء امل�سرفيني املعتمدين
يف هذا املجال ،خا�سة يف الق�سايا امل�سرفية
لإثبات فيما اإذا كان هناك �سرر اأم ل".
م�سريا اىل ان "بع�ص التحقيقات التي تتعلق
بال�سرار العمدي التي جتري يف الوزارات
تاأتي اإلينا غري �سليمة ودقيقة ،لذا طلبنا من
النزاهة ان تقوم بتلك الإجراءات وتر�سل
التحقيق اإلينا".
تلكؤ المجتمع الدولي
وب�ساأن املحور الرابع اخلا�ص بالتعاون
الدويل ،اأو�سح القا�سي �سياء جعفر ان
"العراق لديه اتفاقية يف جمال مكافحة الف�ساد
واجرينا احلد الدنى لتحقيق التفاقيات اإل
ان �سعف اإجراءات ت�سليم املتهمني ل يزال
دون امل�ستوى املطلوب من قبل معظم الدول
التي يتواجد فيها �سراق املال العام".
وتابع "اننا نحتاج اىل متابعة حركة روؤو�ص
الأموال يف اخلارج لن املتهمني الذين �سرقوا
املال يتنعمون بها حاليا ب�سبب تلكوؤ من قبل
املجتمع الدويل يف م�ساعدة العراق يف هذا
املجال ويف ا�سرتداد املتهمني".
من جانبه ،ذكر امل�سرف على املركز العالمي
ملجل�ص الق�ساء العلى ،القا�سي حيدر علي
نوري :اأن "جرائم الف�ساد املايل والداري
ل تقل خطورة عن اجلرائم المنية ،ومثلما
ت�سافرت اجلهود المنية كافة يف مواجهة
خطر الرهاب نحتاج اي�سا اىل ت�سافر
اجلميع يف مكافحة اآفة الف�ساد".
تسليم المتهمين
ولفت اىل ان "املجل�ص وحده رغم جهوده
اجلبارة يف مواجهة هذا اخلطر اإل انها لي�ست
كافية لجتثاث الف�ساد باأكمله ،ويجب ان
يكون هناك تعاون دويل اي�سا يف هذا املجال
من خالل ت�سليم املتهمني واإعادة روؤو�ص
الأموال املهربة اىل اخلارج".
واأو�سح اأن "جمل�ص الق�ساء الأعلى ،ومن
خالل حماكم التحقيق ،جاد يف مكافحة
ومواجهة جرائم الف�ساد الإداري واملايل التي

تتطلب وجود اإرادة قوية وت�سافر جهود
موؤ�س�سات الدولة كافة يف �سبيل احلد من
انت�سارها والق�ساء عليها ومعاجلة اآثارها
ال�سلبية".
وبعد ذلك ،فتح القا�سي حيدر نوري باب
املداخلة للح�سور و�سط تفاعل كبري من
قبل احلا�سرين وتبادل الأفكار واملقرتحات
الالزمة لإيجاد اأر�سية منا�سبة ملعاجلة هذه
امل�سكلة كال ح�سب دوره ،و�سط اإ�سادة كبرية
من قبل احلا�سرين باجلهود التي يبذلها
جمل�ص الق�ساء العلى يف حماربة الف�ساد.
ويف مداخلة لالأ�ستاذ حممد الفي�سل ،ذكر ان
"امل�سرية الق�سائية ت�سري ببطء ،لذا لبد
من ال�ستعانة ب�سركات اأجنبية قانونية مثل
ما معمول به يف جميع دول العامل وثانيا من
يحا�سب الق�ساة"؟.
فاأجابه القا�سي حيدر نوري "ل نحتاج اإىل
�سركات اأجنبية ملحاربة الف�ساد ،واملجل�ص
ميتلك كفاءات وكوادر متخ�س�سة ،اإ�سافة
اإىل اأن ال�ستعانة ب�سركة ي�سعنا اأمام م�سكلة
قانونية فمن اجلهة التي �ستعطيهم ن�سبة
 %10من قيمة الأموال امل�سرتجعة ح�سب
�سروط تلك ال�سركات ب�سبب عدم وجود
غطاء قانوين ل�سرف تلك الأموال واإذا �سرفت
فاإن ذلك يعد هدرا للمال العام وهذا ما ل نريد
حدوثه".
واأكد ان "ال�ستعانة بال�سركات الجنبية
هو من اخت�سا�ص اجلهات التنفيذية ،كما
ان بع�ص املتهمني لديهم جن�سيات اأجنبية،

اإذ انه من  2003ولغاية الآن مل ي�سلم �سوى
 3متهمني بجرائم غ�سيل الأموال بالرغم من
مطالبتنا للعديد من الدول بت�سليم املطلوبني
املتواجدين على اأرا�سيهم ،لكن من دون
فائدة ،لذا ناأمل من خاللكم ان ن�سكل �سغطا
اإعالميا على تلك الدول من اجل ال�ستجابة".
وب�ساأن من يحا�سب الق�ساء ،ذكر القا�سي
حيدر ان "الق�ساء م�ستقل ول �سلطان عليه
اإل القانون ،وهيئة ال�سراف الق�سائي تراقب
�سلوك القا�سي داخل وخارج املحكمة".
و�سهدت الور�سة اأي�سا مداخالت عديدة من
قبل جميع احلا�سرين ب�ساأن كيفية حماربة
الف�ساد واملقرتحات ،ا�سافة اىل ال�سئلة
ب�ساأن كيفية تعامل جمل�ص الق�ساء الأعلى
مع هذا امللف املعقد واملت�سابك يف ظل
الإمكانية املتوفرة حاليا .واجاب القا�سيان
حيدر نوري �سياء جعفر على جميع ا�سئلة
احلا�سرين.
ويف اخلتام ،قدم القا�سيان ال�سكر جلميع
احلا�سرين للور�سة والتي ت�سمنت اآراء
ومقرتحات متميزة يف جمال خدمة امل�سرية
الق�سائية يف جمال حماربة الف�ساد املايل
والإداري.
ويف وقت �سابق ،التقى ال�سيد رئي�ص جمل�ص
الق�ساء الأعلى القا�سي ،الدكتور فائق
زيدان ،املدعني العامني يف جميع املناطق
ال�ستئنافية لكل املحافظات بح�سور ال�سادة
كل من رئي�ص الدعاء العام �سامل حممد نوري
البدراين ورئي�ص ال�سراف الق�سائي جا�سم

حممد عبود.
وناق�ص املجتمعني �سرورة قيام ال�سادة
اع�ساء الدعاء العام بدور اكرب يف جمال
مكافحة الف�ساد الإداري ،ووجه رئي�ص
املجل�ص مبخاطبة وزارتي املالية والتخطيط
لإر�سال �سورة من املوازنة العامة واملبالغ
املخ�س�سة لكل حمافظة مع تفا�سيل امل�ساريع
املخ�س�سة لها واموال املحافظة ليت�سنى
لل�سادة اع�ساء الدعاء العام ،وبالتعاون
مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية،
ت�سكيل فرق عمل م�سرتكة ملتابعة تنفيذ هذه
امل�ساريع ،واأوجه �سرف املبالغ املخ�س�سة
لكل حمافظة ،وحتريك الدعاوى اجلزائية
ب�سكل عاجل اإزاء كل خمالفة للقانون.
وبالن�سبة للعا�سمة بغداد "مت التوجيه
بتفعيل عمل اللجان امل�سرتكة بني الدعاء
العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية
التي �سبق اأن مت تكليفها باإكمال اعمال مكاتب
املفت�سني العموميني يف الوزارات واملوؤ�س�سات
غري مرتبطة بوزارة والتحقيق يف جميع
املخالفات القانونية".
كما وجه جمل�ص الق�ساء الأعلى بتكليف
املحكمة املركزية ملكافحة الف�ساد اأي�سا،
وبالتن�سيق مع فريق التحقيق اخلا�ص
يف هيئة النزاهة وديوان الرقابة
املالية ،بتدقيق اأعمال الوزارات
واجلهات غري املرتبطة بوزارة التي
ت�سكلت بعد  2003ولغاية الآن،
وحتديدا العقود وامل�ساريع الكبرية.

مطبات "الزواج الخارجي" وتبعاته
دعاء ازاد
يقع يف ال�سف الأول للدعاوى املرفوعة اأمام حماكم
الأحوال ال�سخ�سية يف العراق ،اإنه لي�ص جمرد اإجراء
تنق�سه ال�سفة القانونية ،بل بات ظاهرة تهدد ن�سيج
املجتمع العراقي ،ورغم اإن امل�سرع و�سع ن�سو�سا،
لكن الواقع مل ي�سعف املراأة يف التخل�ص اآثاره ال�سلبية.
الزواج خارج املحكمة وت�سديقه ر�سميا ،عنوان وا�سع
يطرح اأ�سئلة عدة على ال�سقني القانوين والجتماعي،
وينتظر اإجابات لن تاأخذ طريقها ال�سحيح دون زيادة
يف الوعي واإدراك ملخاطر حمتملة الوقوع وم�سكالت
بع�سها اآنية واأخرى غري متوقعة تظهر مع مرور
الوقت.
نائب رئي�ص حمكمة ا�ستئناف الكرخ الحتادية،
القا�سي اإبراهيم حممد �سلمان� ،سرح يف حديث له
اأوجه ت�سديق عقود الزواج اخلارجي ،قائال اإن "منها
ما يتم مبوافقة الطرفني وهنا ميثل اأ�سحاب العالقة
اأمام املحكمة وتنجز الإجراءات املتعلقة بالبينة
ال�سخ�سية و�سهود جمل�ص الزواج اخلارجي وعامل
الدين الذي اأبرم العقد لإ�سفاء ال�سفة الر�سمية عليه".
واأ�ساف �سلمان "بعد ذلك يحال الزوج على حمكمة
التحقيق املتخ�س�سة ل�ستكمال الإجراءات القانونية
بحقه لن امل�سرع يحا�سب الرجل فقط لعتبارات عدة،
من بينها انه املبادر بالزواج كما يراعي اجلوانب
الجتماعية للمراأة".
ولفت �سلمان اإىل اإنه "قبل  2003كان الق�ساء يحا�سب
رجل الدين الذي ا�سرف على عقد الزواج اخلارجي
وفق ن�ص قانوين اأ�سهم يف احلد من هذه احلالت"،
م�ستدركاً "بعدها األغيت هذه املادة القانونية ب�سبب
الظروف الأمنية والجتماعية التي مر بها العراق
و�سعوبة التنقل".
وتابع �سلمان "قد ينكر الرجل الزواج مع وجود العقد

اخلارجي ،وهنا تتق�سى املحكمة ا ّدعاء امل�ستكي
وت�ستدعي �سهود جمل�ص الزواج ورجل الدين ،وبعد
التاأكد من �سحة الواقعة يثبت العقد وت�ستكمل
الإجراءات القانونية" ،ويرى اأن "امل�سكلة الأكرب التي
تعرت�ص اإثبات هذه احلالة حني يكون الزواج �سفوياً
وهنا تتحقق املحكمة من البينة ال�سخ�سية".
ويف حالة وجود طفل للزواج اخلارجي ،يو�سح �سلمان
"عندما ينكر الزوج الأبوة يتم عر�ص الزوجني على
جلنة طبية لرتى مدى تطابق الأن�سجة بتقرير يكون
هو الفا�سل" ،موؤكدا اأن "امتناع الزوج عن املثول
اأمام اللجنة الطبية يعد قرينة ل�سالح الزوجة ،وان
الدعوى ت�سري بحقه غيابياً ،ما يعني انه فعال والد
الطفل ،وان رف�سه لالأبوة نكاية بالزوجة".
اأما اإذا تاأكد عدم �سحة ا ّدعاء املراأة بن�سب الطفل،
فرد نائب رئي�ص ا�ستئناف الكرخ "حني يت�سح اأن
مزاعم املراأة غري �سحيحة فاإن املحكمة ترد الدعوى
وحتمل املراأة امل�ساريف من ر�سوم الفح�ص وغريها"،
م�ستطردا ان "تكاليف الفحو�سات عالية ت�سل اإىل
مليون و 200األف دينار لكل طرف يتحملها اخلا�سر".
ويلفت �سلمان اإىل "اإمكانية الطعن بتقرير اللجنة
الطبية واإعادة الفح�ص مرة اأخرى والعرتا�ص يكون
يف امل�ست�سفى" ،مقدرا باأن "مدة الفح�ص ت�ستغرق 3
اأ�سهر".
وزاد �سلمان انه "يف حالت اأخرى يتم الزواج والطالق
خارج املحكمة مع وجود اأطفال ،فيقوم القا�سي
اأول بت�سديق الزواج ومن ثم تثبت الن�سب وينتهي
بت�سديق الطالق".
واأو�سح �سلمان اأن "الوقائع تدلل على اأن اغلب حالت
الزواج خارج املحكمة تكون لفتيات حتت ال�سن
القانونية (دون  15عاماً) وبعد بلوغهن يتم اإ�سفاء
ال�سفة الر�سمية".

واأفاد نائب رئي�ص ا�ستئناف الكرخ باأن "بع�ص
املتزوجني خارج املحكمة يخفون ذلك ويقومون
باإبرام عقد ر�سمي جديد" ،مو�سحا اأن "املراأة عندما
تكت�سف يف وقت لحق اإنها حامل ول ت�ستطيع اإ�سدار
بيان الولدة لتعار�سها مع املوعد املثبت على العقد
الر�سمي تلجاأ اإىل تعديله بتاريخ الزواج الواقع
خارج الق�ساء" ،م�سددا بالقول "تعد هذه (جرمية
الإدلء مبعلومات كاذبة) ت�ستوجب اإحالتهم على

حمكمة التحقيق ،لكن يتم التغا�سي عن هذا الإجراء
لعتبارات اجتماعية".
اأما بخ�سو�ص اجلزاء القانوين للزواج خارج املحكمة،
ذكر �سلمان اأنها "غرامة ترتاوح بني ( )300-250األف
دينار اأو احلب�ص  6اأ�سهر مع اإيقاف التنفيذ" ،عاد ًا اأن
"هذه العقوبات غري �سديدة" ،منوها باأن "العقوبة
تزداد اإىل احلب�ص مدة ل تزيد عن خم�ص �سنوات
لكل رجل تزوج من اأخرى خارج املحكمة" ،منبها

ان " ذلك فيه مراعاة لالأ�سرة والزوجة الأوىل لن
اأي رجل يريد الزواج مرة اأخرى عليه اأن يقدم طلبا
للمحكمة م�ستوفيا �سروطا عدة للموافقة عليه" ،وقال
"من بينها املقدرة املالية وامل�سلحة امل�سروعة وتبليغ
الزوجة الأوىل ،وربط التقارير الطبية اإن وجدت
ومطالعة الدعاء العام والبحث الجتماعي والبينة
ال�سخ�سية".
وخل�ص �سلمان اإىل اإن "للزواج خارج املحكمة تبعات
خطرية تف�سي مل�سكالت اجتماعية" ،مطالباً باأن "يكون
هناك وعي كامل ،ل�سيما اإن املراأة هي ال�سحية وتدفع
الثمن ،وان العقوبة ل تكفي لردع هذه احلالت".
من جانبه ،قال قا�سي حتقيق مكتب التحقيق
الق�سائي يف الكاظمية ،احمد �سهاب احمد :ان "املحكمة
املتخ�س�سة حتيل الزوج على حمكمة التحقيق لتخاذ
الإجراءات القانونية بحقه وفق الفقرة اخلام�سة من
املادة العا�سرة لقانون الأحوال ال�سخ�سية".
وا�ساف احمد ،يف حديث له :ان "القانون ين�ص على
معاقبة مرتكب هذه اجلرمية باحلب�ص ترتاوح بني
�ستة اأ�سهر و�سنة اأو بالغرامة املالية عن كل رجل عقد
زواجه خارج املحكمة ،وتت�سدد العقوبة اإذا ابرم هذا
العقد مع قيام زوجية اأخرى ر�سمية".
ويرجع احمد اقت�سار العقوبة على الرجل دون املراأة
اإىل اأن "الق�ساء ل ميلك �سلطة التو�سع يف تف�سري
الن�سو�ص العقابية املن�سو�ص عليها يف قانون الأحوال
ال�سخ�سية ،بل يطبقها وفقا ملبداأ ن�سية القانون".
ويدعو قا�سي حتقيق مكتب الكاظمية اإىل "تعديل
الن�ص العقابي عن الزواج خارج املحكمة لي�سمل
الطرفني لكي تخ�سى الزوجة امل�ساءلة القانونية،
ولن توافق على اإبرام العقد بعيدا عن الق�ساء"،
لكنه عاد ليوؤكد اأن "القانون و�سع العقوبات
احلالية حلماية الزوجة يف اأن تاأخذ حقوقها كاملة".
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ماذا يعني صمت المرأة؟
ال�صمت اأحد األغاز املراأة ،الذي ال
ي�صتطيع الرجل فهمه ب�صهولة؛ فقد
عُ رفت الن�صاء دائماً بالرثثرة وا�صتهر
الرجال بال�صمت ،لكن حني تلجاأ
املراأة لل�صكوت يحتار الرجل ويرتبك
حلني ات�صاح نتائج ذلك ال�صمت.
فهل �صمت املراأة عالمة ياأ�س اأم
دليل حزن اأم هو الهدوء الذي ي�صبق
العا�صفة؟
ـ املراأة الهادئة اأو «ال�صخ�ص َّية
ال ُف�صام َّية» ،التي تتم َّيز بالهدوء
وال�صمت واالإن�صات ومتيل اىل
وحتب التاأمل .وهذه قد ميل
العزلة
ُّ
منها الرجل.
ـ اأن يكون �صمتها ناجتاً عن م�صاعر
اكتئاب َّية م�صاحبة لها ب�صبب م�صاكل
مع الزوج اأو �صدمات قد تع َّر�صت
لها يف حياتها .اإما ب�صبب ارتباطها
ال�صيئ باأ�صرتها اأو وفاة عزيز وغري

ذلك؛ فتميل لل�صمت وعدم التوا�صل
االجتماعي والنوم املتوا�صل.
ـ اأن تكون �صح َّية لزوج معنف �صيئ

التعامل يقت�س اأفكارها ،مينعها
من امل�صاركة ،ولغة احلوار بينهما
معدومة؛ فتلجاأ املراأة اإىل ال�صمت

خوفاً من العواقب ،التي �صوف
حتدث يف حني توا�صلت مع هذا
الزوج وهكذا تتفادى ما هو اأ�صواأ.
ـ املراأة الرنج�ص َّية اأو املغرورة،
التي ترى باأ َّنها تزوجت برجل اأقل
من م�صتواها املادي اأو االجتماعي
اأو العلمي فتناأى عن احلديث اأو
التوا�صل معه وتظل جافة و�صامتة.
• هل �صحيح اأنَّ الرجل يخ�صى
�صمت املراأة؟
الرجل يخ�صى من �صمت املراأة
الذك َّية ،التي تظهر عليها عالمات
الذكاء يف احلديث واحلوار ،وتتمتع
ب�صلوكيات اجتماع َّية راقية؛ فهو
يعلم باأ َّنها ت�صتطيع فهمه بقليل من
ال�صمت ،اأما املراأة التي ال تظهر
عليها عالمات مبادرة يف التوا�صل
فال يخ�صاها الرجل ،بل وي�صتمتع
ب�صمتها.

• الطريقة املثلى لتعامل الرجل مع
�صمت املراأة؟
تعامل الرجل مع �صمت املراأة يكون
على وجهني:
ً
ـ �صمت �صلبي ي�صبب فراغا يف
االأ�صرة ،فهنا يجب على الرجل اأن
يكون ماهر ًا يف التوا�صل مع زوجته
حتب
ويعزف على االأحلان التي
ُّ
�صماعها باأن يتحدَّث يف االأمور التي
حت ُّبها وت�صتهويها ويتدرج معها
حتى يحولها من امراأة �صامتة اإىل
متحدَّثة بطالقة.
ـ اأما ال�صمت االإيجابي الذي ي�صهم
يف ح ِّل امل�صكالت ،كال�صمت اأمام
زوج فقد اأع�صابه من �صدَّة الغ�صب،
فال�صمت هنا يجعل ذلك الغا�صب
ُيراجع نف�صه ويفهم اأنَّ �صمت االآخر
هو احرتام له يف حلظة غ�صب اأو
و�صيلة لعدم تاأجيج املوقف.

كيف تتعاملين مع زوجك الكئيب؟
تتعامل الزوجات غالبًا ب�صعوبة كبرية مع
اأزواجهن ،خا�صة اإذا كان له طباع ال تروق لها،
وكذلك اإذا كان زوجا كئيبا ال يحب املرح.
وميكن الأي �صيدة اأن تتبع هذه الن�صائح اإذا
كانت تتعامل مع زوج كئيب ،حتى ت�صاعده
على التغيري من طباعه تدريجيا واحلفاظ على
جو من اال�صتقرار داخل االأ�صرة.
وتوؤكد تلك اخلطوات اأنه ميكن للزوجة اأن
حتتوي زوجها حتى اإذا كان يحب النكد اأو كان
من النوع الع�صبي �صريع الغ�صب ،م�صددة على
اأهمية االبتعاد عنه وقت الغ�صب والبحث عن
اأ�صياء موؤثرة ميكن اأن تغري من حالته املزاجية.
 .1تعتمد اخلطوة االأوىل على اإدراك اأنك بني
اختيارين ،اأولهما هو الوقوع يف م�صتنقع
امل�صاكل عند اال�صطدام مع زوجك الكئيب،
والثاين هو اعتبار اأن كاآبته متثل �صببا يجعلك
تتعاطفني معه حتى تبداأين م�صاعدته يف
التخل�س من التفكري ال�صلبي.
 .2فكري دوما يف اأن عائلتك ت�صتحق حياة
اأف�صل واأنه يجب عليك الكفاح لتحقيق

اال�صتقرار االأ�صرى بكل الطرق املمكنة.
 .3اإذا كنت تنظرين لزوجك على اأنه خ�صم
فيجب عليك اأن تغريي هذه النظرة وتبداأين يف
التعامل مع االأمر على اأن زوجك لديه م�صكلة
واأنه يجب م�صاركته يف البحث عن حلول لها.
 .4ال تواجهي هذا الو�صع باملعاناة يف �صمت،
ولكن حتدثي اإىل زوجك برفق وحاويل م�صاعدته
عن طريق تلميحات غري مبا�صرة باأن هناك
بع�س الت�صرفات التي يجب اأن يغريها من اأجل
توفري حياة م�صتقرة لالأطفال.
 .5يف الوقت الذي حتافظني على م�صاعر
التعاطف مع زوجك يجب اأن ت�صمني وجود
معاملة متزنة قائمة على االحرتام.
 .6رمبا تكون طموحاتك الكبرية �صببا يف
�صعوره بالكاآبة الأنه يجتهد الإ�صعادك دون اأن
يحقق هذا الهدف ،ولهذا حافظي على التوازن
بني الدخل والنفقات ،وحاويل التقليل من بع�س
متطلبات الرفاهية مثل ال�صيارة الراقية والبيت
االأكرب والتلفون االأحدث ،ويجب عليك اأن
تقدري ما يفعله من اأجل اإ�صعادكم.

 .7احذري اأن توؤثر بع�س الت�صرفات التي ال
حتبينها يف زوجك على عالقتكم الزوجية ،وعلى

النقي�س يجب اأن جتعليها و�صيلة للتقارب
واحلفاظ على امل�صاعر االإيجابية بينكما.

الصداع النصفي لدى النساء يعرضهن ألمراض القلب
يظهر ال�صداع الن�صفي بن�صبة اأكرب لدى الن�صاء
باملقارنة مع الرجال ،ويبدو اأن الن�صاء امل�صابات
بال�صداع الن�صفي هن اأكرث عر�صة لالإ�صابة مب�صاكل
القلب واالأوعية الدموية.
فقد ك�صفت درا�صة جديدة �صدرت عن معهد ال�صحة
العامة يف اأملانيا اأن الن�صاء امل�صابات بال�صداع الن�صفي
يكن اأكرث عر�صة لالإ�صابة مب�صاكل القلب
(ميغرين) قد ّ
واالأوعية الدموية كالنوبات القلبية واجللطات.

وا�صتند الباحثون اإىل بيانات  115541ممر�صة
تراوحت اأعمارهن بني  25و 42عاما وخ�صعن للدرا�صة
مدة  22عاما من عام  1989اإىل يونيو حزيران .2011
وخل�س حتليل البيانات اإىل اأن الن�صاء الالئي يعانني من
ال�صداع الن�صفي قد ي�صنب ب�صكل عام اأكرث بن�صبة % 50
ممن ال يعانني من نوبات ال�صداع القا�صية مب�صكالت يف
القلب كبرية وم�صكالت يف الدورة الدموية.
وات�صح اأن امل�صابات بال�صداع الن�صفي املعروف

بال�صقيقة  migraineاأكرث عر�صة لالإ�صابة بارتفاع
�صغط الدم والكول�صرتول ولهن تاريخ اأ�صري من
االإ�صابة بالنوبات القلبية وهن عادة مدخنات وبدينات.
وفيما مل يعرف بعد ما اإذا كان عالج ال�صداع
الن�صفي يوؤدي اإىل احلد من خطر االإ�صابة مب�صاكل
القلب واالأوعية الدموية ،اأكد توبيا�س كريث كبري
الباحثني ومدير معهد ال�صحة العامة يف اأملانيا اإنه
يجب اأال ت�صعر الن�صاء باخلوف من النتائج اجلديدة.

أهمية االحترام بين الزوجين
الزواج موؤ�ص�صة رائعة و�صيء يجب اأن يعتز
به ويقدره االأزواج .ومع ذلك ،عندما يتزوج
�صخ�صان ،حتدث الكثري من التغيريات يف حياتهما.
ال بد اأن تكون هناك خالفات وحجج بني االثنني،
ولكن ميكن التعامل مع هذه احلجج من خالل
التوا�صل .اأهم �صيء عليك العمل عليه الإجناح
زواجك هو مقدار االحرتام الذي تولياه بع�صكما
البع�س…«:االحرتام املتبادل يف الزواج اأمر مهم
الأنه عالمة على الثقة والدعم ومعرفة اأن كالكما
يحب االآخر ويقدره على طبيعتهما .كل زواج
ناجح يقوم على اأ�صا�س االحرتام املتبادل لبع�صنا
البع�س .العالقة التي يغيب فيها االحرتام �صتوؤدي
يف النهاية اإىل �صراعات بني الزوجني� .صتختفي
العالقة احلميمة بني الرجل والزوجة اأي�صاً اإذا مل
يحرتم كل منهما االآخر”  ،يف التايل نو�صح اأهمية
االحرتام بني الزوجني والطرق التي ميكن اتخاذها

لتحقيق ذلك:
 .1عدم ال�صكوى لالآخرين
ال تتحدثي عن اجلوانب ال�صلبية لزوجك اأمام
�صخ�س اآخر
�صواء كنت تتحدثني عن خماوفك اإىل والدتك اأو
اأختك اأو اأف�صل �صديق لك ،فال يزال االأمر غري
حمرتم عندما تتحدثني عن اجلوانب ال�صلبية
لزوجك اأمام �صخ�س اآخر .اإذا كانت لديك �صكوى
مع �صريك حياتك ،فمن االأف�صل اأن التحدث معه
مبا�صرة حول هذا االأمر.
 .2الت�صجيع
�صجعي زوجك عندما ي�صعر باالإحباط
عندما تركزين طاقتك على ت�صجيع زوجك عندما
ي�صعر باالإحباط ،ف�صوف يتفهم مدى حبك له
واحرتامك له� .صوف يالحظ اجلهود التي ت�صجيعه
ويدرك اأنك تهتمني به ب�صدق.

كل انت�صار لزوجك يجب اأن يكون �صبباً لالحتفال
معه .عندما تفرحني باأفراحه ،فاإن ذلك �صيجعله
�صعيد ًا و�صي�صعر اأنك حتبينه وحترتمينه حقاً.
 .3خ�صو�صية الزوج
الرجال يف�صلون ق�صاء بع�س الوقت مع اأنف�صهم..
كنوع من اال�صرتخاء
حتب معظم الن�صاء التحدث عن يومهن كو�صيلة
لال�صرتخاء ،ولكن هذا لي�س هو احلال مع الرجال.
يف�صل الرجال يف الواقع ق�صاء بع�س الوقت
الأنف�صهم والرتكيز على ن�صاط بدين اأو هادئ .بد ًال
من التحدث اإليه اأو اإجباره على الكالم ،رحبي
به يف املنزل ،وق ّبليه ،وامنحيه م�صاحة ليفعل ما
يحب.
 .4التوا�صل ب�صكل �صحيح
اأبلغي زوجك ب�صكل �صحيح..اإذا اأردته ان يفعل
�صيئا

التذمر وال�صجار اآخر االأ�صياء التي تريدين فعلها
مع زوجك .اإذا اأردت اأن يفعل زوجك �صيئاً فاأبلغيه
بذلك ب�صكل �صحيح وانتظري حتى يفعل ذلك.
ال ت�صتمري يف التذمر ،حتى ال ي�صعر باالإهانة..
حتدثي معه ب�صكل �صحيح� ،صي�صعر باالحرتام.
 .5عدم املقارنة وعدم االهمال
ال تقارين زوجك برجال اآخرين
يجب اأال تقارين زوجك اأبد ًا برجال اآخرين اأو اأزواج
اآخرين� .صيظهر له هذا فقط اأنك ل�صت �صعيدة معه،
واأنه من اأكرث االأ�صياء التي ال حترتم القيام بها.
ال تهمليه..لي�س من ال�صهل اإدارة املنزل وبحلول
نهاية اليوم ،تكون معظم الن�صاء مرهقات للغاية؛
فكيف حترتمني زوجك عندما ت�صعرين بالتعب؟
ال ت�صتخدمي هذا كعذر لعدم اإتاحة نف�صك
لزوجك .هو بحاجة اإليك� ،صواء كان االأمر يتعلق
فقط باحلديث عن يومه وم�صاركة يومك معه.

فوائد النباتات لعالج اضطرابات النوم
خ�صو�صا �صعوبات يف النوم
يواجه عدد كبري من الن�صاء
ً
يف بع�س االأحيان ،وهذا �صبب جيد ومنطقي لتجربة اأنواع
النباتات امله ّدئة ،التي من �صاأنها اأن جتنّبك اللجوء اإىل االأدوية
املن ّومة.
�صجرة الالمي (الليمون االأخ�صر)
ال �صيء مثل اأزهار الالمي للنوم بهدوء و�صالم ،فهي حتتوي على
مادة منومة تعزز النوم اجل ّيد لدى االأطفال والبالغني وامل�صنني
كذلك .كما اأنها تعزز اله�صم وتخ ّفف اآالم ال�صقيقة وترخي
الع�صالت يف حالة ال�صعور باالأمل ،وهي املادة املف�صلة ك�صاي
للم�صاء مع رائحة الع�صل احللو ،ومثالية كذلك بعد ممار�صة
الن�صاط اجل�صدي.
واجلزء االآخر من هذه النبتة املعروف على نحو اأقل ،ولكنه
مفيد ملحاربة الت�صنجات ويح ّفز املرارة ،هو ع�صارة اخل�صب
(الطبقة الثانية من ال�صجرة) والذي ي�صفي ال�صداع الن�صفي
الكبدي ،واالنتفاخات والغثيان ،ويف بع�س االأحيان ي�صاعد على
النوم.
الناردين الطبي

اأثبت العديد من الدرا�صات ،تاأثري فعل الناردين الط ّبي امله ّدئ
على اجلهاز الع�صبي املركزي.
وتعرتف منظمة ال�صحة العاملية باأنه “مهدئ معتدل ،قادر على
تعزيز النوم” ،وتعترب وكالة االأدوية االأوروبية اأنَّ ا�صتخدامه
“مثبت علم ًّيا باأنه يخفف من التوتر الع�صبي املتو�صط ،وما
يتبعه من ا�صطرابات النوم”.
فعال ب�صكل خا�س على النوم اخلفيف وحت�صني نوعيته،
وهو ّ
وخ�صو�صا عندما ترتبط ا�صطرابات النوم بالتوتر الع�صبي
ً
اخلفيف اأو القلق.
على �صبيل احلذر واالحتياط ،ال تُ�صتخدم هذه النبتة يف حال
كان ال�صخ�س يعاين م�صاكل يف الكبد ،اأو يتناول اأدوية لعالج
الكبد ،ويجب كذلك تفادي تناوله مع املك ّمالت الغذائية التي
حتتوي احلديد والذي مينع امت�صا�صها.
الفرتة املثالية لتناوله من  3-2اأ�صابيع ولي�س اأكرث من  6اأ�صابيع
على التوايل) ،الأنَّ تناوله لفرتة طويلة للغاية ث َّم التوقف ،يوؤدي
اإىل االأرق .وقد يزيد النعا�س ،ويجب ا�صتعماله بحذر من قبل
جميع االأ�صخا�س الذين لديهم ن�صاط يتطلب يقظة �صديدة.

اأثبتت درا�صتان مهمتان التاأثري امله ّدئ للملّي�صة ،والدرا�صة
�صخ�صا ً
مت فيها
االأوىل �صملت 20
بالغا يتمتعون ب�صحة جيدة ،و َّ
ً
ريا مه ّد ًئا عليهم،
ا�صتخدام م�صحوق امللّي�صة الذي اأعطى تاأث ً
وقلّل من م�صتوى يقظتهم  .وك�صفت الدرا�صة الثانية عن اأنّ
فعال للغاية مثل الرتيازوالم،
مزيج امللي�صة والناردين الطبي ّ
وهو مادة كيميائية ت�صاعد على النوم ب�صبب خ�صائ�صه امله ّدئة
واملن ّومة .وعلى اإثر ذلك اعرتفت وكالة االأدوية االأوروبية
با�صتخدام امللّي�صة “لتخفيف التوتر الع�صبي املتو�صط،
وامل�صاعدة على النوم”.
امللي�صة قد تزيد تاأثري بع�س اأنواع االأدوية مثل احلبوب
املنومة ،وم�صادات االكتئاب ،واأدوية الذهان وامل�صكنات
وغريها) .وب�صبب حمتواها من التانني يجب اأن توؤخذ بعيدًا عن
العالجات اأو املكمالت التي حتتوي على احلديد ،الأنها تقلّل من
امت�صا�صه.
وحيث ال توجد درا�صات حول �صالمة اجلنني لدى تناول
امللّي�صة ،فمن غري امل�صتح�صن اأن تتناولها الن�صاء احلوامل
واملر�صعات ،وال تنا�صب كذلك االأطفال حتت �صن  12عا ًما.

أمور في منزلك الزوجي ال تتحدثي
بها مع أهلك أو أقاربك!

ال تتحدثي اأمام اأهلك اأو اأقاربك بكل االأمور التي تدور
يف منزلك الزوجي ،اأو عن امل�صاكل التي حت�صل بينك
وبني زوجك .اإذ ًا اإليك  4اأ�صرار يف احلياة الزوجية
يجب اأن تبقى �صرية بينك وبني زوجك:
من املهم ان يحر�س الزوجان على اإخفاء  4اأ�صرار
يف احلياة الزوجية الأن اإف�صاءها ون�صرها ميكن ان
يعزز فر�س التدخل اخلارجي يف حياتهما كما قد
يزيد احتمال حدوث اخلالفات.
 – 1الو�صع املادي
من االأخطاء الكبرية التي ميكن ان يرتكبها الزوجان
ك�صف اأ�صرار حياتهما املادية وكل التفا�صيل التي
ترتبط بذلك اأمام اأ�صخا�س مقربني ..فمن املهم ان
يتعامال مع هذه الناحية من حياتهما كما يتعامالن
مع حياتهما احلميمة .وهذا ي�صاعد على حل امل�صاكل
التي ميكن مواجهتها يف هذا ال�صياق بعيد ًا عن تعدد
االآراء ووجهات النظر التي ميكن ان ت�صبب اخلالفات
بني �صريكي احلياة .كذلك من ال�صروري اأال ي�صعيا
اىل تقليد منط حياة من يعي�صون يف حميطهم وان
ينفقوا املال الذي يتوفر بني اأيديهما فقط.
� – 2صحة ال�صريك
ال يعرف الكثريون انه من االأف�صل عدم التحدث اىل
االآخرين مثل اأفراد العائلة واالأقارب وال�صديقات
عن �صحة ال�صريك وخ�صو�صاً النف�صية منها .فهذا
ميكن ان ي�صاهم يف تفاقم االأزمة وال ي�صاعد بالطبع
على اإيجاد احلل ..وال�صبب ان كل �صخ�س يقدم
اقرتاحاته وراأيه املختلف عن اآراء االآخرين يف هذا
ال�صدد .ولهذا على ال�صريك ال�صليم ان ي�صت�صري يف
هذا ال�صاأن االخت�صا�صي اأوال ،وان يقدم امل�صاعدة
الالزمة واملمكنة ل�صريكه ثانياً.

 – 3م�صاكل العالقة احلميمة والعادية
من البديهي ان ي�صهد بع�س االأزواج م�صاكل زوجية
يف احلياة احلميمة .وقد يعود هذا اىل �صعف الرغبة
لدى احد الزوجني او اإىل عدم حدوث االن�صجام
بينهما او اىل بع�س االأ�صباب اجل�صدية املر�صية مثل
االلتهابات لدى املراأة وتراجع القدرة لدى الرجل.
ورغم هذا من اخلطاأ ان يقوم اأي من الزوجني
بالتحدث عن هذا االأمر على م�صمع من االأ�صدقاء او
االأقارب ب�صكل �صريح .فمن اأف�صل الطرق التي يجب
اإتباعها يف هذه احلالة هي احلوار بني الثنائي اأوال
واللجوء اإىل خربة االخت�صا�صيني ثانياً.
 – 4العالقات ال�صابقة
لي�س غريباً ان يرتبط احد ال�صريكني بعالقة �صابقة.
فقد يكون مطلقاً او �صريكاً يف ق�صة عاطفية منتهية.
ومن اخلطاأ ان يقوم كل من الزوجني يف هذه احلالة
بك�صف اأ�صرار احلياة العاطفية لالآخر على م�صمع من
مقربني .وقبل فعل هذا يجب التفكري بهذه الن�صائح
املهمة جداً.
االنتباه اىل الهدف وطرح ال�صوؤال عن �صبب اإف�صاءال�صر والغاية منه وما اإذا كان هذا مفيد ًا للعالقة اأم
م�صيئاً اإليها.
التفكري يف النتائج التي ميكن ان ترتتب على هذاوارتداداته على احلياة الزوجية.
مراعاة م�صاعر �صريك احلياة ومدى تاأثره اإيجابااو �صلباً بك�صف االأ�صرار ..ومن املهم ا�صت�صارته
قبل التحدث عن اأي اأمر واإعالن االأ�صرار يف احلياة
الزوجية على املالأ فقد يرف�س هذا اىل درجة كبرية.
كما من املهم التحاور معه واال�صتفادة من بع�س
الن�صائح التي ميكن ان يقدمها يف هذا ال�صاأن.

فوائد تجهلينها عن زيت السمسم
يعد ال�صم�صم من اأهم البذور الغذائية للج�صم ،الأنه
م�صدر مهم من م�صادر التغذية الإحتوائه على املعادن
والفيتامينات املهمة ،وهذه الفيتامينات واملعادن
ت�صاعد على حت�صني عملية التمثيل الغذائي وتدعم
وظائف االإنزميات ،لذا دعينا نتعرف على فوائد زيت
ال�صم�صم للج�صم.
فوائد زيت ال�صم�صم
الوقاية من مر�س ال�صكري
يعمل زيت ال�صم�صم على خف�س ن�صبة كول�صرتول الدم،
ال�صكر يف
وخف�س ال ّدهون الثّالثية ،وخف�س م�صتوى ّ
ال ّدم ،لذا نن�صح مري�س ال�صكرى بتناول ملعقتني من
زيت ال�صم�صم يومياً او اإ�صافته لل�صلطات.
االأ�صنان
يعمل زيت ال�صم�صم على الق�صاء على البكترييا املوؤدية

اإىل الت�صو�س ،واإزالة الطبقة الكل�ص ّية املحيطة باالأ�صنان.
اجلهاز اله�صمي
ي�صاعد زيت ال�صم�صم على حتفيز اجلهاز اله�صمي اإن
اأُعطي عن طريق الفم ،كما ي�صاعد على امت�صا�س اأكرب
كمية من املعادن والربوتني والفيتامني امل�صتخل�س منه.
طارد للبلغم
ي�صاعد زيت ال�صم�صم على طرد البلغم ،وبالتايل التخفيف
من الكحة وتهدئة ال�صعال ،ويعمل على تو�صيع ال�صعب
الهوائية ،ما يح�صن من عملية التنف�س.
مرطب للجلد
تدليك ج�صم االأطفال بزيت ال�صم�صم يعمل على
حت�صني منو االأطفال ،وي�صاعدهم على النوم
ب�صكل اأف�صل ،ومفيد بدرجة عالية يف ترطيب
اجللد ،واالإقالل من ن�صبة جفافه اإىل حد عالٍ .

عادات سيئة شجعي أسرتك على
التخلص منها
�صنوات تربية االأطفال مرهقة ،وقد
تدفعكِ اأحياناً اإىل االنغما�س يف اأ�صياء
تتحول مع الوقت اإىل عادات �صيئة تقوم
بها االأ�صرة وت�صيب اجلميع باالإرهاق
اأو عدم الر�صى ،لذا عليكِ التوقف من
وقت الآخر ،من اأجل ت�صجيع اأفراد
اأ�صرتك وم�صاعدتهم يف التخل�س من
العادات ال�صيئة كالتي حتملها ال�صطور
التالية.
 -1امل�صاحنات
اأي اأ�صرة حتدث فيها م�صاحنات ،ولكن
مع اإهمال هذه امل�صاحنات ،قد ت�صتمر يف
التزايد لت�صبح عادة ،حتى ي�صيع اليوم
كله يف امل�صاحنات بني االأطفال ،اأو بينك
وبني زوجك ،اأو بينك وبني اأطفالك.
امل�صاحنات مرهقة و�صارقة للوقت
والبهجة ،لذا عليكِ مكافحتها عرب العمل
على اإيقافها يف كل مرة ،مث ًال اأوقفي
اجلميع واطلبي االلتزام بالهدوء بد ًال
من اتخاذ اإجراءات �صارمة ،بعد عدد
من املرات �صيعمل اجلميع على �صبط
نف�صه وعدم الدخول يف م�صاحنات دون
جدوى.
 - 2الفو�صى
بالتاأكيد لن يكون كل �صيء مثالياً ،ولكن

هناك حد اأدنى من التنظيم يجب اأن يكون
موجود ًا يف بيتك ويلتزم به اأفراد االأ�صرة،
الحظت اأن الفو�صى اأ�صبحت عادة،
فاإذا
ِ
عليكِ و�صع القوانني للحفاظ على تنظيم
املنزل ،مثل اأن ي�صع كل فرد مالب�صه يف
مكانها املخ�ص�س ،واأن يلتزموا باأداء مهمة
ما للحفاظ على املنزل منظماً ونظيفاً.
 - 3االإ�صراف والبذخ
ال يرغب اأحد يف حرمان اأطفاله من �صيء،
ولكن هذا ال يعني االإ�صراف واإهدار
املال ،يجب اأن ت�صعي قوانني الإنفاق،
واأن يتعلم جميع اأفراد االأ�صرة االلتزام
بامليزانية ،وتنظيم االإنفاق ،واالدخار
اأي�صاً ،حتى ال تتع ّر�س االأ�صرة الأزمات
مالية تهدد ا�صتقرارها ،واأي�صاً حتى يتعلم
االأطفال عادات اإنفاق �صحية ت�صاعدهم يف
امل�صتقبل.
 - 4املبالغة يف املواعيد
ي�صتفيد اجلميع من االأن�صطة والهوايات،
ولكن املبالغة يف اجلداول ت�صيب اأفراد
االأ�صرة باالإرهاق وحترمهم من ق�صاء
وقت م�صرتك ،لذا حددي االأولويات،
وخففي اجلداول الزمنية ،واعملي على
توفري وقت لال�صرتخاء والتوا�صل مع
اأفراد االأ�صرة.

 - 5عدم االجتماع حول مائدة الطعام
على الرغم من �صيق الوقت واالن�صغال،
يجب احلر�س على اأن يجتمع اأفراد
االأ�صرة حول مائدة الطعام ثالث اأو اأربع
مرات اأ�صبوعياً ،حتى يح�صل اجلميع
على فوائد الوجبات العائلية التي توفر
احلميمية والقرب وتعزز التوا�صل بني
اأفراد االأ�صرة.
 – 6عدم املبالغة يف ا�صتخدام التكنولوجيا
نحن يف ع�صر التكنولوجيا ،لن تتمكني من
حرمان اأطفالك منها ،ولكن يجب و�صع
قوانني للحد من ا�صتخدام التكنولوجيا،
بحيث يت�ص ّنى لالأطفال اخلروج واللعب
مع االأ�صدقاء بطريقة �صحية ،واأن
يح�صلوا على فر�صة للتوا�صل احلقيقي
معاً كاأ�صرة واحدة ال ي�صتت انتباههم
الهواتف الذكية اأو �صا�صة التلفزيون.
 - 7املقارنات
ال ت�صمحي لل�صور املثالية على مواقع
التوا�صل االجتماعي بدفعكِ نحو عادة
املقارنة ال�صخيفة ،ال تقارين اأطفالك
باأقرانهم ،وال تقارين زوجك باأزواج
اآخرين ،بل ركزي على اجلوانب االإيجابية
يف حياتك ،وا�صتمتعي واأظهري �صعورك
باالمتنان للنعم التي وهبها لكِ اهلل.

طب وتكنولوجيا
العدد (  ) 139االثنني

لتجنب خطر الموت ..كم عدد
البيضات المسموح تناولها أسبوعيًا؟
غذاء متكامل من الربوتني والأحما�ض جتده يف بي�ضة
�ضغرية ..ولكن هذه البي�ضة ل تغني من جوع ،فتاأكل 2
و 3و 4واأحيانا  5يف وجبة يومية واحدة خا�ضة اإذا كنت
ريا�ضياً ،دون اأن تعرف ما ي�ضببه هذا العدد من البي�ض
لك اإذا جتاوزته خالل اأ�ضبوع ،على مدار ال�ضنني.
حذر خرباء اأن تناول ثالث بي�ضات فقط يف الأ�ضبوع
ميكن اأن يزيد من خطر وفاة ال�ضباب ،حيث اأن �ضفار
البي�ض يحتوي على ن�ضبة عالية من الكولي�ضرتول
والدهون التي ميكن اأن تغذي ال�ضرطان والنوبات
القلبية وال�ضكتات الدماغية.

وت�ضري النتائج اإىل اأن اأولئك الذين ا�ضتهلكوا  300مليغرام
اإ�ضايف من الكولي�ضرتول يومياً – حوايل ثالث بي�ضات
اأ�ضبوعياً – كانوا اأكرث عر�ضة للوفاة بن�ضبة  19يف املئة.
ووجدت الدرا�ضة ،التي ُن�ضرت يف PLOS
 ،””Medicineاأن ثالث بي�ضات اأ�ضبوعياً تزيد من خطر
املوت املبكر مبقدار اخلم�ض.
وبات اخلرباء يحثون الآن النا�ض على ا�ضتهالك بيا�ض
البي�ض فقط ..وك�ضف البحث اأي�ضاً عن اأن ع�ضاق البي�ض
عر�ضة كذلك ملجموعة من الأمرا�ض الأخرى ،مبا يف ذلك
اأمرا�ض اجلهاز التنف�ضي ومر�ض الزهامير وال�ضكري.

كيفية التخلص من زفرة اللحم
المفروم ؟
ل تخلو �ضفرات املطابخ العربية من
الأطباق التي حتتوي على اللحمة
املفرومة ،ولكن امل�ضكلة التي قد تواجه
ربات املنازل ،هي طريقة التخل�ض من
زفرة اللحمة.
يف البداية ،باإمكاننا اأن ن�ضع اللحمة
املفرومة يف مقالة على النار متو�ضطة،
ثم نقوم بتقلبيها قلي ًال بوا�ضطة ملعقة
خ�ضبية ،بعد ذلك ن�ضكب ملعقتني
كبريتني من اخل ّل الأبي�ض عليها ،كونه
ي�ضاعد على التخل�ض من اأي زفرة يف
اللحمة بكل �ضهولة ،ونرتك اللحمة على
نار منخف�ضة حتى يتغري لونها وتخرج
منها كل ال�ضوائل.
وميكن اأن نزيل بوا�ضطة املغرفة كمية
الدهون الزائدة التي تت�ضكل من اللحمة،
حيث نرفع النار حتت اللحمة املفرومة
حتى جتف متاماً مع ال�ضتمرار يف
التقليب.
ويف مقالة اأخرى ،نقوم بتجهيز الب�ضل
والثوم مع اأي اإ�ضافات نرغب بها عند
حت�ضريها مع ح�ضوة اللحم ،ثم ن�ضيف
كمية امل�ضتكة ورق الغار وجوزة الطيب
والهال ،بعد ذلك� ،ضعي كل املكونات

ال�ضابقة على اللحمة وا�ضتخدمي
احل�ضوة لتح�ضري اأ�ضهى الو�ضفات.
كيف نتاأكد من اأن اللحمة املفرومة
�ضاحلة لالأكل ؟
علينا بداية الأمر اأن نتحقق من لون
اللحمة ،فقد يتغري لونها ب�ضبب عوامل
متعددة ،مبا يف ذلك درجة احلرارة ومنو
امليكروبات والتعر�ض لالأك�ضجني و�ضوء
تخزين اللحم.
ويع ّد من غري الآمن تناول اللحم املفروم
اإذا كان لونه مائال اإىل البني اأو الرمادي،

كما ميكننا التعرف على اللحمة املفرومة
ال�ضاحلة لالأكل من خالل فح�ض قوامها،
اإذ يجب اأن يكون قوام حلم البقر الطازج
ثابتا ن�ضبياً ويتفتت فقط عند ع�ضره ،اأما
اإن كان قوام اللحم لزجاً فقد ي�ضري اإىل
وجود بكترييا لذلك عليك التخل�ض منها.
يجب اأن نتحقق من اللحمة من خالل
الرائحة ،رمبا يكون هذا الختبار هو
اأ�ضهل واأ�ضرع طريقة لتحديد ما اإذا كان
اللحم قد ف�ضد ،ينطبق هذا الختبار على
اللحم املفروم النيء واملطبوخ.

رجيم الكمون ..الحل األنسب
لخسارة الوزن بسرعة
ي�ضتخدم الكمون بكرثة يف املطبخ العربي بف�ضل نكهته الفريدة
وي�ضاف عادة اإىل الكفتة واأقرا�ض الفالفل ..فوائده الغذائية
عديدة ،فهو يحتوي على مواد اأ�ضا�ضية للج�ضم مثل البوتا�ضيوم
والربوتني ،كما اأثبتت الدرا�ضات احلديثة اأن للكمون دورا اأ�ضا�ضيا
يف اإنقا�ض الوزن من خالل خف�ض م�ضتويات الدهون ال�ضارة يف
الدم ..فاإذا كنت تتبعني حمية غذائية نن�ضحك �ضيدتي با�ضتخدام
الكمون من خالل هذه الطرق!
– ح�ضري �ضاي الكمون :ان احتواء الكمون على مادة الثيمول
يحفز الغدد اللعابية ما ي�ضرع عملية اله�ضم وخ�ضارة الوزن،
فاإذا كنت تعانني من جهاز ه�ضمي بطيء اأو ع�ضر ه�ضم اغلي
ملعقة �ضغرية من الكمون احلب يف كوب من املاء ..اتركي
امل�ضروب يرتاح ملدة  5دقائق قبل �ضربه ..ميكنك تناوله حتى 3
مرات يومياً.
– ام�ضغي حبات الكمون :اإىل جانب اأهمية الكمون بانقا�ض
الوزن ،يخف�ض الكمون م�ضتوى الكولي�ضرتول ال�ضار يف الدم

بطريقة طبيعية لذا اأدخليه يف نظامك الغذائي! انقعي ملعقتني
كبريتني من حبات الكمون يف املاء لليلة كاملة ثم اغليها يف
ال�ضباح� ،ضفيها وا�ضربيها ..ل ترمي حبات الكمون املتبقية بل
ام�ضغيها ..اإن اإتباع هذه الطريقة ب�ضكل منتظم �ضيزيل الدهون
املرتاكمة من ج�ضمك!
– ا�ضربي الكمون مع الع�ضل :يف حال كنت جتيدين �ضعوبة يف
تقبل نكهة الكمون وحدها ،ميكنك اأن ت�ضعي يف كوب من املاء 3
غرامات من الكمون املطحون وملعقة �ضغرية من الع�ضل ..فذلك
�ضوف يجعل طعمه اأ�ضهى بكثري ولن مينعك من خ�ضارة الوزن.
– اأ�ضيفي الكمون اإىل اأطباق :اأ�ضيفي الكمون مطحوناً مع
كل الأطباق التي حت�ضرينها يف املنزل ،وللح�ضول على
نتائج مثالية ولع�ضاء خفيف ي�ضمن لك خ�ضارة الوزن،
ا�ضلقي بع�ض اخل�ضار واأ�ضيفي اإليها الكمون املطحون مع
الثوم املهرو�ض وع�ضري الليمون احلام�ض .فكما الكمون،
ي�ضمن لك كل من الثوم والليمون احلام�ض خ�ضارة الوزن.

تناول األسماك مرة واحدة أسبوعياً
أطفالك
يزيد من معدل ذكاء
ِ
اأكدت درا�ضة اأمريكية اأن الأطفال
الذين يتناولون الأ�ضماك مرة واحدة
على الأقل اأ�ضبوعياً ،لديهم معدلت
ذكاء اأعلى ،وينامون ب�ضورة اأف�ضل.
وتابع الباحثون  541تلميذ ًا ترتاوح
اأعمارهم بني  9و 12عاماً يف ال�ضني،
ومت حتديد ا�ضتهالك الأ�ضماك لدى
الأطفال عرب ا�ضتبيان مت �ضوؤالهم فيه
عن عدد مرات تناولهم لل�ضمك خالل
�ضهرين من بدء الدرا�ضة دون حتديد
اأنواع الأ�ضماك.
كما قيم الباحثون عدد �ضاعات نوم
الأطفال عرب ا�ضتبيان اأجاب عليه
الآباء ،اإ�ضافة اإىل مقاومتهم الذهاب
للفرا�ض بوقت النوم ،والقلق اأثناء
النوم ،ووقت ال�ضتيقاظ لي ًال،
والتعب اأثناء النهار.
وفيما يتعلق مبعدل الذكاء ،حلل
الباحثون قدراتهم احل�ضابية ،وعلم
املفردات ،وفهم املعلومات ،اإ�ضافة اإىل
قدرتهم على ترتيب ال�ضور وت�ضنيف
الرموز ..ووجد الباحثون اأن الأطفال
الذين تناولوا الأ�ضماك كثري ًا كانت

لديهم معدلت ذكاء اأعلى ،ومعدلت
اأقل با�ضطرابات النوم .واأو�ضحت
النتائج اأن ال�ضغار الذين يتناولون
الأ�ضماك مرة واحدة على الأقل يف
الأ�ضبوع حققوا ما ي�ضل بـ 4.8درجة
اأعلى باختبارات الذكاء ،اأكرث عن
غريهم ممن ل يتناولون املاأكولت
البحرية اأو يتناولونها مرة �ضهرياً.
ووجد الباحثون اأن الأطفال الذين
يتناولون الأ�ضماك من مرتني اإىل
ثالث مرات يف ال�ضهر حققوا ما ي�ضل
اإىل  3.31درجة اأكرث يف اختبارات
الذكاء .وقالت قائد فريق البحث،
ينيفر بينتو مارتن :اإن الدرا�ضة
ت�ضيف اإىل الأدلة املتزايدة التي
تظهر اأن تناول الأ�ضماك يعود
بفوائد �ضحية اإيجابية ،وخا�ضة
على الأطفال .واأ�ضافت :اأن تعريف
الأطفال على طعم الأ�ضماك مبكر ًا
يجعلهم ي�ضت�ضيغونها ب�ضكل اأف�ضل.
واأو�ضحت مارتن :اأن الأطفال اأكرث
ح�ضا�ضية لرائحة الأ�ضماك ،فاإن مل
يتعودوا عليها �ضيبتعدون عنها.

واأ�ضارت اإىل اأنه ميكن لالأطفال بعمر
الـ 10اأ�ضهر تناول الأ�ضماك طاملا ل
توجد بها عظام ومقطعة اإىل اأجزاء
�ضغرية .وقالت اإن ال�ضمك يجب اأن
يكون جزءا من طعام الأطفال مع
و�ضولهم عمر العامني.
وكانت درا�ضة �ضابقة قد ك�ضفت عن
اأن تناول الأ�ضماك الدهنية ،الغنية
بالأحما�ض الدهنية “اأوميغا ”3
يلعب دور ًا يف منو وتطور الأن�ضجة
الع�ضبية ،ما قد يجعلها تعزز الذكاء.
كما تلعب تلك الأحما�ض الدهنية
دور ًا يف اإنتاج هرمون امليالتونني،
الذي ينظم النوم واليقظة.
واأ�ضارت الأبحاث اإىل اأن تناول
احلوامل لالأ�ضماك الدهنية ،الغنية
بالأحما�ض الدهنية “اأوميغا ،”3
ميكن اأن يحمي اأطفالهن من الإ�ضابة
بالربو يف مرحلة الطفولة ..وتتوافر
اأحما�ض “اأوميغا  ”3الدهنية يف
الأ�ضماك الدهنية مثل ال�ضاملون
والتونة واملاكريل وال�ضردين
وال�ضاملون وزيت ال�ضمك.
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ما أكثر الطرق اآلمنة للحصول على فيتامين  D؟
يتوافر فيتامني  Dيف عدد قليل من الأطعمة،
كالأ�ضماك والبي�ض والكبدة ،وميكن جل�ضم الإن�ضان
كاف لأ�ضعة ال�ضم�ض
اأن ينتجه عند التعر�ض بقدر ٍ
اأو ميكن بب�ضاطة احل�ضول عليه عن طريق تناول
مكمالت غذائية واأقرا�ض فيتامني  ..Dولكن ما
اأف�ضل الطرق للحفاظ على م�ضتويات طبيعية
لفيتامني  Dباجل�ضم؟
اإن اأ�ضعة ال�ضم�ض م�ضدر جماين لفيتامني  Dول
توجد خماوف من احل�ضول على كمية كبرية من
فيتامني  Dمن اأ�ضعة ال�ضم�ض ،لأن ج�ضم الإن�ضان
لديه طريقة لتنظيم الإنتاج يف اجللد.
بل اإن ال�ضم�ض كم�ضدر للفيتامني جديرة بالثقة ،اإذ
اإن الباحثني قاموا باختبارات على اأكرث من حوايل
ن�ضف العالمات التجارية ملكمالت غذائية تكميلية،
تت�ضمن فيتامني  ، Dوثبت اأنه ل يوجد اأكرث من 10
 %من كمية فيتامني  Dاملذكورة على العبوات.
فوائد ال�ضم�ض
اإىل ذلك ،توجد فوائد متعددة لأ�ضعة ال�ضم�ض تفوق
الفيتامني  ،Dمثل توظيف اأ�ضعة ال�ضم�ض القريبة
من حتت احلمراء لتن�ضيط الكلوروفيل من خالل
املنتجات التي ت�ضري يف جمرى الدم لدينا لإنتاج
 ،Co-Q10وهو م�ضاعد الإنزمي  10-Qاأو مرافق
الإنزمي  Qوالذي يعد مادة �ضبيهة بالفيتامني ،حيث
تت�ضابه اآثارها على اجل�ضم مع اآثار فيتامني هـ ،بل قد
تكون اأقوى كم�ضاد تاأك�ضد.
وي�ضتفيد ج�ضم الإن�ضان من اأ�ضعة ال�ضم�ض كذلك
يف تعظيم تاأثري اخل�ضراوات التي مت تناولها.
ففي غ�ضون  30دقيقة من التعر�ض لالأ�ضعة فوق
البنف�ضجية يف �ضوء ال�ضم�ض ،ميكن اأن يحظى
اجل�ضم بانخفا�ض كبري يف �ضغط الدم ،والتح�ضن يف
وظيفة ال�ضرايني ،وذلك بف�ضل تدفق مركبات اأك�ضيد
النيرتيك يف جمرى الدم ..ولكن يجب يف املقام الأول
تناول اخل�ضراوات اأو البنجر.
ال�ضم�ض وال�ضطراب العاطفي كما ي�ضاعد التعر�ض
لأ�ضعة ال�ضم�ض يف ال�ضباح على تعايف الأ�ضخا�ض
الذين يعانون ال�ضطراب العاطفي املو�ضمي،

بالإ�ضافة اإىل حت�ضني احلالة املزاجية للم�ضنني
املقعدين ..ويوؤثر نق�ض التعر�ض لأ�ضعة ال�ضم�ض
النهارية على م�ضتويات امليالتونني ،الذي ل يقت�ضر
فقط على تنظيم اإيقاع احلياة اليومي ،بل رمبا يفيد
اأي�ضا يف الوقاية من ال�ضرطان واأمرا�ض اأخرى.
ويبدو اأن الرجال والن�ضاء الأكرب �ضنا ،الذين
يح�ضلون على �ضاعتني من اأ�ضعة ال�ضم�ض اأثناء
النهار ،يفرزون اأكرث من  %13من امليالتونني يف
الليل ،رغم عدم وجود تاأكيدات مثبتة باأهمية الأمر،
اإن وجد.
�ضلبيات التعر�ض لل�ضم�ض يف املقابل ،ت�ضمل
اجلوانب ال�ضلبية للتعر�ض لأ�ضعة ال�ضم�ض زيادة
خطر اإعتام عد�ضة العني (والتي ميكن التقليل
منها عن طريق ارتداء قبعة ذات حواف ونظارات
�ضم�ضية) ،وبطبيعة احلال� ،ضرطان اجللد.
لذا حتذر كل الن�ضائح الطبية ،بدءا من منظمة
ال�ضحة العاملية ،مرورا بجمعية ال�ضرطان

الأمريكية ،و�ضو ًل اإىل الأطباء واملمار�ضني العامني،
من التعر�ض الزائد لل�ضم�ض ل�ضبب وجيه ،وهو
ماليني الإ�ضابات بال�ضرطانات اجللدية واآلف
الوفيات ،التي يتم ت�ضخي�ضها كل عام يف الوليات
املتحدة وحدها.
وتعد الأ�ضعة فوق البنف�ضجية يف �ضوء ال�ضم�ض
مادة م�ضرطنة كاملة ،مبا يعني اأنها ل ميكن اأن
ت�ضبب ال�ضرطان فح�ضب ،بل تعزز تقدمه وانت�ضاره.
كما اأن امليالنوما ،وهو ال�ضبب الأكرث رعبا“ ،يجعل
ارتفاع الإ�ضابة ب�ضرطان اجللد يف اأو�ضاط ال�ضابات
ب�ضكل خا�ض مثري للقلق”.
اأما �ضبب هذه الزيادة فيعود اإىل ال�ضتخدام
املتزايد لل�ضالونات التي متنح “ ”tanلونا
برونزيا للب�ضرة ..وتعد اأ�ضرة  tanوالأ�ضعة
فوق البنف�ضجية عموما مواد م�ضرطنة من الدرجة
الأوىل ،مثل اللحوم امل�ضنعة ،والتي متثل ما ي�ضل
اإىل ثالثة اأرباع حالت �ضرطان اجللد بني ال�ضباب،

وت�ضاعف  6مرات من خطر �ضرطان اجللد بالن�ضبة
لأولئك الذين ا�ضتخدموا �ضالونات “التان” 10
مرات اأو اأكرث قبل بلوغهم �ضن الـ.30
اإدمان اللون الربونزي
ي�ضار اإىل اأن �ضناعة “التان” تعترب جتارة كبرية
جتلب باليني الدولرات يف الوليات املتحدة ،حيث
يزيد عدد �ضالونات دباغة اجل�ضم بلون برونزي عن
عدد املقاهي ،وهم ي�ضتخدمون تلك الدولرات مثل
�ضناعة التبغ :لتقليل خماطر منتجاتهم.
وعادة ما يتم مترير القوانني لتنظيم �ضالونات tan
من احلظر الكامل ،كما هو احلال يف بلد كالربازيل،
اإىل قيود ال�ضن بالن�ضبة للقا�ضرين ..وت�ضري
الدرا�ضات اإىل اأن �ضالونات  tanت�ضيب بالإدمان،
مما يزيد من خطرها.
ويقرتح الباحثون يف جامعة هارفارد “اإدراج
احل�ضول على اللون الربونزي بهذه الطريقة مع
تعاطي املخدرات الأفيونية باعتبارهما يف نف�ض
امل�ضار البيولوجي”.
الأف�ضل والأ�ضواأ على الرغم من كل ذلك ،هناك
�ضبب يجعل التعر�ض لل�ضم�ض جيد ًا ،وذلك لأن
�ضوء ال�ضم�ض هو امل�ضدر الطبيعي الأول لفيتامني
 ،Dومن الناحية التطورية ،فاإنه اأكرث اأهمية ،من
حيث مترير جينات اجل�ضم ،والوقاية من التعر�ض
لالإ�ضابة بالك�ضاح يف مرحلة الطفولة.
وعلى عك�ض اأ�ضعة ال�ضم�ض الطبيعية ،تنبعث
اأ�ضواء �ضرير  tanيف الغالب من الأ�ضعة
فوق البنف�ضجية ،وهي اأ�ضواأ ما يف العاملني:
خطر ال�ضرطان ،بدون اإنتاج لفيتامني .D
ومع ذلك ،قد تكون الكمية ال�ضغرية من
الأ�ضعة فوق البنف�ضجية التي تبثها تلك
الأ�ضرة كافية لرفع م�ضتويات فيتامني
.Dولكن هل هناك طريقة لرفع م�ضتويات
فيتامني  Dدون املخاطرة ب�ضرطان اجللد؟..
نعم :هناك مكمالت فيتامني  Dاملوثوقة
والتغذية ال�ضليمة وانتقاء املدة وال�ضاعات
املنا�ضبة لال�ضتفادة من اأ�ضعة ال�ضم�ض.

ماذا يحدث ألسنانك إذا لم تعالجها من التسوس؟
يع ّد ت�ضو�ض الأ�ضنان اأو جتاويف الأ�ضنان م�ضكلة �ضائعة
يف الإن�ضان ،التي ت�ضبب اآلم �ضديدة لل�ضخ�ض اإذا مل يقُم
مبعاجلتها ،وميكن حلها عادة بال�ضتعانة باإجراءات طبية،
مثل احل�ضو ،ولكنها
وعندما ترتك جتويفا دون عالج فاإنه ميكن اأن يت�ضبب يف مزيد
من الت�ضو�ض ويوؤدي اإىل م�ضاعفات الأ�ضنان التي قد ي�ضعب
عالجها.
التجويف هو ثقب يتطور يف ال�ضن ،وتتكون التجاويف عندما
تتعر�ض البكترييا ال�ضيئة يف الفم للحم�ض ،والذي ياأتي
عادة من الأطعمة ال�ضكرية اأو احلم�ضية ،ويوؤدي ذلك اإىل
اإزالة املعادن من مينا الأ�ضنان ،ما يجعلها �ضعيفة وعر�ضة
للت�ضو�ض ،والأ�ضخا�ض الذين يعانون من جفاف الفم اأو ل
يح�ضلون على ما يكفي من الفلورايد هم اأكرث عر�ضة خلطر
الإ�ضابة بالت�ضو�ض.
وتت�ضمن بع�ض اأعرا�ض التجويف ما يلي:
 .1الأمل.
 .2رائحة الفم الكريهة.
 .3التهاب اللثة حول ال�ضن.
 .4بقع بي�ضاء اأو بنية على ال�ضن.
 .5ثقب وا�ضح يف ال�ضن.
ماذا يحدث اإذا مل تعالج التجويف (الت�ضو�ض)؟
لن يختفي التجويف من تلقاء نف�ضه ،واإذا تركت جتويفا دون
عالج ،فاإنه ي�ضتمر يف النمو وي�ضبب املزيد من ت�ضو�ض الأ�ضنان.
 .1عندما يت�ضكل التجويف ،تبداأ مينا الأ�ضنان بال�ضعف نتيجة
تراكم الرت�ضبات على الأ�ضنان ،واملينا هي الطبقة اخلارجية
الواقية من الأ�ضنان ،ول يزال بالإمكان جتنب الت�ضو�ض

با�ضتخدام عالجات الفلوريد التي يقوم بها طبيب الأ�ضنان.
 .2عندما حت�ضل على جتويف لأول مرة ،تتاأثر مينا اأ�ضنانك
فقط ،ويف هذه املرحلة ،لن ي�ضعر معظم النا�ض باأي اأمل اأو
ح�ضا�ضية ،ومن املحتمل اأن تعرف فقط اأن لديك جتويفا من
خالل فحو�ضات الأ�ضنان املنتظمة.
 .3اإذا مل تتم معاجلة التجويف يف مرحلة املينا ،فاإنه يتحلل
اأكرث وينت�ضر اإىل الطبقة الو�ضطى من اأ�ضنانك ،والتي ت�ضمى
العاج.
 .4ثم ينمو التجويف اإىل الطبقة الأعمق من الأ�ضنان ،حيث
يوؤثر يف اللب والأع�ضاب.
 .5ميكن اأن يت�ضبب اللب امل�ضاب يف تكوين خ ّراج ،والذي
عادة ما يكون موؤملا وي�ضبب ح�ضا�ضية لدرجة احلرارة ،ويف
هذه املرحلة ،قد يحاول طبيبك اإنقاذ اأ�ضنانك بقناة اجلذر،
ولكن اإذا مل يتمكن من ذلك ،ف�ضيلزم خلع ال�ضن.
وقد يوؤدي ترك التجويف دون عالج اإىل م�ضاعفات اأكرث
خطورة ،ويف حالت نادرة جدا ومتطرفة ،اإذا مل يتم عالج
العدوى الناجتة عن ت�ضو�ض الأ�ضنان ب�ضكل �ضحيح ،فقد
تنت�ضر اإىل دماغك وقد تكون قاتلة.
وقال الدكتور جون غربيت�ض ،اأ�ضتاذ طب الأ�ضنان يف مركز
 Irvingالطبي بجامعة كولومبيا“ :اإذا مل تتم معاجلة
التجاويف ،فاإنها ت�ضتمر يف النمو ،ويف النهاية� ،ضوف ينمو
الت�ضو�ض اإىل النقطة التي يقو�ض فيها بنية الأ�ضنان وي�ضل اإىل
ع�ضب ال�ضن ،وهذا ميكن اأن يت�ضبب يف تلف الأ�ضنان ب�ضكل
اأكرب ،والعدوى ،وفقدان الأ�ضنان”.
كيفية معاجلة التجويف /الت�ضو�ض:
تُعالج التجاويف وفقا ملدى ال�ضرر الذي ت�ضببه يف ال�ضن،

ويف مرحلة مبكرة ل يحتاج التجويف اإل اإىل املعاجلة بح�ضو
اأ�ضنان ب�ضيط اأو تاج ،واإذا و�ضل التجويف اإىل الطبقة الأعمق
من اأ�ضنانك واأثر على اللب والأع�ضاب ،فيجب اإجراء عملية
ا�ضتئ�ضال قناة اجلذر.
واأ�ضاف غربيت�ض” تتم معاجلة التجاويف عن طريق اإزالة
املنطقة الفا�ضدة وا�ضتبدالها برتميم مثل مركب بلون الأ�ضنان،
واإذا كان التجويف وا�ضعا ،فيمكن ا�ضتخدام تر�ضيعات
البور�ضلني ،والتيجان كرتميم”.
كيفية منع الت�ضو�ض:
ويف حني اأن زيارات الأ�ضنان قد ل تبدو ممتعة للغاية ،اإل اأن
عالج التجويف قد يكون اأكرث اإزعاجا ،ميكن منع الت�ضو�ض
من خالل احلفاظ على روتني جيد لنظافة الفم وزيارة اأطباء
الأ�ضنان بانتظام.
ووفقا لغربيت�ض ،اإليك بع�ض الن�ضائح التي ميكن اأن ت�ضاعدك
على منع الت�ضو�ض:
 .1ا�ضتخدام خيط الأ�ضنان مرة واحدة يوميا على الأقل ،لي�ض
فقط عند وجود طعام عالق بني اأ�ضنانك ،ولكن قبل تنظيف
اأ�ضنانك بالفر�ضاة.
 .2تنظيف اأ�ضنانك بالفر�ضاة مرتني يوميا على الأقل مبعجون
اأ�ضنان يحتوي على الفلورايد ،ويجب تنظيف اأ�ضنانك يف
ال�ضباح والليل ،وبعد تناول اأي اأطعمة حلوة اأو حام�ضة.
 .3ا�ضتخدام غ�ضول الفم بالفلورايد.
 .4قلل من كمية الأطعمة ال�ضكرية واحلام�ضة مثل امل�ضروبات
الغازية واحللويات والكحول والقهوة التي تتناولها.
 .5الإقالع عن التدخني.
 .6زيارة طبيب الأ�ضنان للتنظيف والفحو�ضات الدورية.

انسداد األنف قد يكون خطيرًا ..إليك األسباب والعالجات
كثري من النا�ض ي�ضكون ان�ضداد الأنف ،اإن
ب�ضكل موؤقت اأو دائم ،ولأ�ضباب خمتلفة،
قد تكون ناجتة عن حت�ض�ض الأغ�ضية
املخاط َّية اأو اأورام قد تكون �ضران َّية.
الخت�ضا�ضية يف جراحة الأنف والأذن
واحلنجرة ،الدكتورة عذاري القر�ضي،
التي اأو�ضحت اأ�ضباب هذه احلال وطرق
العالج ،يف الآتي:
ال�ضبب الأكرث �ضيوعاً لن�ضداد الأنف هو
حت�ض�ض الأغ�ضية املخاط َّية الذي يظهر على
�ضكل ان�ضداد متناوب بني فتحتي الأنف،
م�ضحوباً بحكة وعطا�ض ..واأهم خطوة
نحو العالج تكون بتجنّب م�ضبباته كعثّ
الفرا�ض ،اأو امل�ضببات املو�ضم َّية واللتزام
بغ�ضل الأنف ا�ضتن�ضاقاً وا�ضتنثار ًا مبحلول
من امللح .اأما الأدوية امل�ضتخدمة لهذه
احلال ،فهي الكورتيزون املو�ضعي ،اأو
الأقرا�ض امل�ضادة للح�ضا�ض َّية.
ان�ضداد الأنف املزمن والناجت عن
ال�ضرطان!
واإذا كان ان�ضداد الأنف مزمناً ،ومن جهة
واحدة ،فغالباً ما يكون �ضبب ذلك وجود
انحراف يف احلاجز الأنفي اأو حلميات
اأنف َّية حتتاج اإىل تدخل جراحي.
اأما اإذا �ضاحب ان�ضداد الأنف رعاف متك ِّرر
حا�ضة ال�ضم،
اأو نق�ض يف ال�ضمع اأو رُّ
تغري يف َّ
فال بد من اخل�ضوع لفح�ض طبي للك�ضف
على التجويف الأنفي واجلزء الأعلى من
البلعوم خلف الأنف ،خمافة وجود اأورام
�ضرطان َّية قد يكون اكت�ضافها مبكر ًا طريقاً

للعالج املنا�ضب.
وتوؤكد الدكتورة القر�ضي ا َّأن ان�ضداد
الأنف قد يظهر كاأحد م�ضاعفات العمليات
اجلراح َّية الأنف َّية مثل اللت�ضاقات وثقب
احلاجز الأنفي و�ضيق فتحة الأنف.
يف حني ا َّأن التهاب اجليوب الأنف َّية احلاد
واملزمن قد ي�ضاحبه ان�ضداد لالأنف ،وما
مي ِّيز التهاب اجليوب الأنف َّية ال�ضداع
املزمن وتغري يف حا�ضة ال�ضم ،وهي حتتاج
اإىل عالج دوائي مكثّف اأو عمل جراحي يف
بع�ض احلالت.
اللتهابات الفريو�ضية واللحميات الزائدة

وت�ضري الدكتورة القر�ضي اإىل ا َّأن
اللتهابات الفريو�ضية ،مثل الإنفلونزا
وغريها ،ت�ضبب احتقان الأنف اأثناء
نزلت الربد ،وخ�ضو�ضاً يف ف�ضل
ال�ضتاء ،وت�ضبب اأعرا�ضاً ج�ضمانية عا َّمة
كاحلرارة والإرهاق واأمل املفا�ضل.
وتقول ا َّإن اللحميات الزائدة يف الأنف،
التي هي عبارة عن كتلة حلم َّية خلف
الأنف وفوق اللوزتني ،تع ّد من اأهم
اأ�ضباب ان�ضداد الأنف عند الأطفال يف عمر
� 7-3ضنوات ،وعادة ما تختفي تلقائياً
بعد بلوغ الطفل �ضن الـ� 10ضنوات ..ويف

حال حدوث اأعرا�ض ب�ضيطة ميكن
عالجها ،لكن ين�ضح باإزالتها يف احلالت
املتو�ضطة وال�ضديدة الأعرا�ض.
وختمت الدكتورة القر�ضي ،قائلة:
“من املهم اخل�ضوع لفح�ض �ضامل
لالأنف واجليوب الأنف َّية عن طريق
املنظار لتحديد �ضبب �ضيق التنف�ض
وعالجه باأ�ضرع وقت ،ل َّأن ذلك يزيد
من �ضعوبة التنف�ض ،وي�ضل اأحياناً اإىل
ح ّد انقطاع التنف�ض اأثناء النوم ،مما
يوؤدي ،على املدى البعيد اإىل ارتفاع
�ضغط الدم و�ضعف ع�ضلة القلب”.

ضفاف التراث
العدد (  ) 139االثنني
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واحدة من محالت البصرة العريقة

أول الغيث

(مناوي باشا)  ..جوهرة محالت العشار
(م ّناوي با�صا) هذه �ملحلة �لب�صر�وية �لعريقة
�لتي �صنعت تاريخها من بني حار�تها ونا�صها
�لطيبني لتتحول �ىل جزء من �لتاريخ ،ما ز�لت
ذ�كرتها طرية جد�.
ّ
على نهر �لع�صار يف �لب�صرة حملة (مناوي
با�صا) و(حو�س �لبا�صا) وطقو�س �حلياة
�آنذ�ك ،يرت�صف �لز�ئر لها قطر�ت من �لذكريات
وعبق �ملا�صي �جلميل لهذه �ملحلة.
تقول كتب �لتاريخ و�لرت�ث �نه يف عام
١546م �أن�صاأ �ليا�س با�صا ديو�نا خا�صا �صماه
(�ل�صر�ي).
ومت يف هذه �ملنطقة بناء د�ئرة �لكمارك لت�صبح
مرفاأ لر�صو �ل�صفن �ل�صر�عية و�لزو�رق �لتي
�صارت تنقل �لتمور و�ملو�د �لخرى .
وعن ت�صمية حملة �لبا�صا ،يقول �لباحث
و�لكاتب �ح�صان �ل�صامر�ئي��” :صتهرت حارة

�ل�صر�ي با�صم حملة �لبا�صا لتعدد �لبا�صو�ت
�لذين �صكنوها ،وهم �حمد با�صا ويو�صف با�صا
وعبد �لوهاب با�صا وطالب با�صا وعبد �ملح�صن
با�صاـ وغريهم من �ل�صخ�صيات �ملعروفة �آنذ�ك
“.
وي�صيف ”�متازت حملة �لبا�صا ببنائها
�ملعماري و�جلذ�ب بني ب�صاتني �لنخيل� ،إذ
متتاز بت�صكيالت هند�صية متو�زية ومتقاطعة
وغطيت �صطوحها بـ (�ملحجر�ت)� ،أما غرف
هذه �لبيوت فكانت متقابلة مبو�جهة (�حلو�س)
�لذي حتيطه تيجان �لعمدة و�لزخارف
و�لقو��س و(�لو�وين) و (�لو�صيات)».
ومتتاز هذه �ملحلة بكرثة ج�صورها و�طلقت
عليها ت�صميات مالكيها �ل�صليني ،حيث يوجد
يف �ملحلة �كرث من  ١4من �جل�صور مثل ج�صر
بامني و�صالح بيك و�ملنديل وكمال هندي

حكاية شارع بغدادي
بغد�د  ..خلدت (�ل�صمو�أل) �ل�صاعر يف �صارع �لبنوك
بعد تاأ�صي�س دولة �لعر�ق �حلديثة قامت �أمانة بغد�د ت�صمية مناطقها و�صو�رعها
على �أ�ص�س تاريخية ،وهناك �صارع تقع به جميع بنوك �لعر�ق� ،ملركزي و�لتجاري
و�لر�فدين ،وحتى �لبنك �لعربي ل�صاحبه عبد �حلميد �صومان ،حينها �صمي ب�صارع
�ل�صمو�أل ..فمن هو �ل�صمو�أل؟ وملاذ� متت ت�صمية �ل�صارع با�صمه؟
هناك مثل عربي يقول �(:أوفى من �ل�صمو�أل) ،و�لذي �صار من �جله وب�صببه �ملثل �لقائل
(وعد ُ
�حل ِر دينٌ )� ..ل�صمو�أل �صاعر عربي يهودي من زمن �جلاهلية ،وق�صة هذ� �ملثل
�أن �مللك و�ل�صاعر (�مروؤ �لقي�س) ��صتودع بع�س �لأ�صلحة و�لدروع �لتي كان يتو�رثها
ملوك (كندة) �إ�صتودعها لدى �ل�صمو�أل ،وبعد موت (�إمروؤِ �لقي�س) �أر�صل ملك كندة
(�حلارث بن �أبي َ�ص ِّم ْر �لغ�صاين) خرب ً� �إىل �ل�صمو�أل يطلب منه ت�صليمه تلك �لأ�صلحة
و�لدروع ،فرف�س �ل�صمو�أل ،وقال له باأنه لن ُيعيدها �إل �إىل �أ�صحابها �ل�صرعيني وهم
ورثة (�مروؤ �لقي�س) ،لكونها �أمانة يف رقبته� ...أمانة يف عنقه � ...أمانة يف عهده.
بجي�س كبري وحا�صر به
بعد رف�س �ل�صمو�أل� ،صار �مللك �لكندي (حارث �لغ�صاين)
ٍ
ح�صن �ل�صمو�أل ملدة من �لزمن ،ويف �أثناء �حل�صار وقع يف يده �بن �ل�صمو�أل ،فر�ح
ُي�صاوم ب ِه فاأما �أن ياأخذ �لدروع �أو �أنه �صيقوم بقتل �بن �ل�صمو�أل ..فاأجابه �ل�صمو�أل
ببيت �ل�صعر:
وفيتُ باأدرع �لكندي �أين� ..........إذ� ما خان �أقو� ٌم وفيتُ
�نتهت �لق�صة برف�س �ل�صمو�أل �إعادة �لدروع ،فقام �حلارث بذبح �بن �ل�صمو�أل �مام
عيني و�لده و�مام �لنا�س ،ومن ثم عاد �إىل بالده خايل �لوفا�س بعد ف�صل �حل�صار ،ومل
يتمكن من �أخذ �لدروع �لتي �أعادها �ل�صمو�أل لحقاً �إىل ورثة (�مروؤ �لقي�س).
ومِ ن �أ�صهر �أ�صعار �ل�صمو�أل هي لأميته �لتي مطلعها:
�إذ� �ملر ُء مل ُيدن�س من �للو ِؤم عر�صه......
فكُل رد�ءٍ يرتدي ِه جمي ُل......
و�إن هو مل يحمل �لنف�س �صيمها.....
فلي�س �إىل ح�صن �لثناء َ�ص ِبيل.....
َ
تُعرينا �إنا قلي ٌل عديدنا......
فقلتُ لها �إن �لكر� َم قلي ُل.....
وما �صرنا �أنا قلي ٌل وجارنا......
عزي ٌز وجا ُر �لأكرثينَ ذلي ُل ......
وب�صبب وفاء و�إخال�س ونز�هة �ل�صمو�أل قامت �أمانة عا�صمة بغد�د باإطالق
��صم (�ل�صمو�أل) على �أحد �أهم �صو�رع بغد�د �ملهمة و�حليوية باعتبار �أنّه
�أهم مكان تو�صع فيه �لأمانات وخا�صة �لبنوك و�مل�صارف و�خلزينة .

إنقاذ (شارع الرشيد) ..
مشروع دولة

و�لبدر وعبد �ل�صيد و�لنعمة .
ومن د�خل بيوت (م ّناوي با�صا) تخرج رو�ئح
زكية لأكالت ب�صرية مميزة مثل (�ملفطح
و�ملحمر و�ملك�صت) بتو�بلها �ل�صلية،
ف�صال عن �صحون ��صماك �لهامور و�لر�كوك
و�ل�صانك و�لزبيدي و�ل�صبور و�كالت
(�ل�صبزي) و�لربياين و�ل�صمبو�صة وحلويات
�لدملوج و�لقر�بيج و�خل�صكة وحالوة �لطحني
و�ملع�صل و�لزنكينة و�حلالوة و�خلالل
�ملطبوخ وع�صري �للوز و�ملاجنو ومتر �لهند .
وتبقى ذ�كرة �لب�صريني ل تغادر تاريخ
�قدم مدينة بناها �مل�صلمون يف �ر�س �ل�صو�د
عام  ١4هجرية ،ومنها خرج �ول �أعالم
�للغة و�لفقه و�لدب و�ل�صيا�صة و�لتجارة
وغريها ،كانت حديث �أجمل �ل�صاطري،
و�أبرزها (�ل�صندباد) و(�لف ليلة وليلة).

عادل العرداوي

شخصيات عراقية

عبد المحسن شالش ..وزير المالية في العهد الملكي
ع�صرية ل�صناعة �لن�صيج و�ل�صجاد د�خل �لبيوت.
� -4أن�صاأ مطاحن لنو�ة �لتمر وحتمي�صحها
وخلطه بن�صب معينة مع �لقهوة ،وكذلك جتفيف
�لتمر �لزهدي لرخ�س ��صعاره و��صتعمال حباته
بد ًل عن �ل�صكر �مل�صتورد ،وقد �ر�صل عينة منه �ىل
بريطانيا وح�صل على بر�ءه �خرت�ع.
 -5عمل �صركه م�صاهمة لتمويل �صكة حديد تر�م
بني �لكوفة و�لنجف .
 -6تخ�صي�س مبلغ معلوم يدفع للعو�ئل
�ملع�صرة ،ويف �ل�صتاء يوفر �أعد�د� هائلة
من �لبطانيات و�لفر�س ..وغريها من
�لعمال �لكثري .تويف �صنة ..١986
رحمه �هلل و��صكنه ف�صيح جناته.

علي �لعبودي
يقال �إن ل �أحد تفوق على عبقرية وزير �ملالية
(�صا�صون ح�صقيل) �صوى عبد �ملح�صن �صال�س،
فقد كان عبقرياً ونقل �لعر�ق �ىل مرحلة رخية
من فائ�س �لعملة وتن�صيط �لزر�عة و�ل�صناعة
وت�صجيع �لكفاء�ت �لعر�قية (مل يكن يحمل
�صهادة ل عليا ول دنيا).
م�صاريع عبد �ملح�صن �صال�س
 -١جنح لأول مرة يف �صحب ماء نهر فر�ت �لكوفة
�ىل �لنجف بو��صطة �مل�صخات .
 -2عمل م�صانع للي�صماغ و�لكوفيات و�ملناديل
و�لطاقيات ،وكانت ت�صدر خارج �لعر�ق.
� -3صجع �ليادي �لن�صائية �لعاملة بتوفري مكائن

معالم من بالدي
قبر الشاعر المتنبي في النعمانية
يقع قرب �ل�صاعر �بو �لطيب �ملتنبي �صمال مفرق �لنعمانية بـ()3
ني لأول مرة من �لطني يف
كم يف حمافظة و��صط يف �لعر�قُ ..ب َ
�لثالثينيات من �لقرن �ملا�صي على يد حمودي �ل�صكور (من وجهاء
�ملنطقة) ثم يف نهاية �لربعينيات جاءت جلنة دولية معنية بتحليل
بقايا �جلثمان للتاأكد من �نه يعود لل�صاعر �بو �لط ّيب �ملتنبي ،ومت
�لتاأكد من ذلك.
رب �ملتنبي �صابقاً حماطاً بالكثري من قبور �لطفال ظناً من
كان ق َ

متت �إز�حة
�لنا�س �ن ُه �إما ٌم ما ،فتربكاً بهِ يدفنون �طفالهم بقربه ثم ّ
و�ص ّي َد �لبناء �حلايل يف �لوقت نف�صه ،ورمبا
�ملقربة يف عام (ُ )2000
تالحظون ت�صابها معمارياً بينه وبني �لأبنية �لثرية �لخرى .
�أهل و��صط �لقد�مى ينادون �ملتنبي بـ(�بو َ�صورة) لأن مياه في�صان
دجلة �لتي �غرقت �غلب مناطق و��صط يف خم�صينيات �لقرن �ملا�صي
�صارت تطوف حول �لقرب ومل ت�صل �إليه ،ويعدون ذلك من كر�ماته،
ولهذ� ��صبحو� يدفنون �طفالهم بالقرب منه بعد �لفي�صان.

�إن ق�صية �إنقاذ �صارع �لر�صيد� ،ل�صارع �لبغد�دي �لعريق� ،أ�صبحت
�لآن ق�صية وطنية بحتة تهم لي�س فقط �أبناء �لعا�صمة بغد�د
فح�صب ،بل تهم كل مو�طن عر�قي يعتز بوطنه ورموزه �لرت�ثية،
ويف مقدمتها هذ� �ل�صريان �حليوي �لذي �أ�صبح عمره �لآن ()١05
�صنو�ت.
نعم� ،إن م�صوؤولية �إنقاذ �صارع �لر�صيد و�لنهو�س به �إىل ما نطمح
له �إمنا هو م�صروع دولة ولي�س م�صروعا �إن�صائيا �صغري� ،م�صروع
�صيانة وترميم ،مث ًال ،نطالب �أمانة بغد�د باجنازه ..ل و�ألف ل،
فاملو�صوع �كرب من ذلك بكثري ،ملا يحمل هذ� �ل�صارع من رمزية
عالية يف �ملجالت �لوطنية و�لوجد�نية و�لتخطيطية و�ملعمارية
و�لقت�صادية ،فالأمر يتطلب ��صتحد�ث هيئة وطنية مرتبطة برئي�س
�جلمهورية �و رئي�س �لوزر�ء مبا�صرة لتطوير وتاأهيل و�إنقاذ �صارع
�لر�صيد من حالة �ملوت �ل�صريري �لتي يعي�صها و�لتي نر�ها ونلم�صها
مل�س �ليد نحن �لذين �صغفنا حباً بهذ� �ل�صريان �لأبهر لقلب عا�صمتنا
�حلبيبة.
يتطلب ذلك ،وب�صكل عاجل وحازم� ،إر�دة قوية و�صادقة� ،بتد� ًء من
تخ�صي�س �لأمو�ل �لالزمة لذلك عرب �صندوق خا�س با�صم �صارع
�لر�صيد ح�صر� ،يتوىل �ل�صرف على ذلك �مل�صروع �حللم �لذي نحلم
به ،بعيد� عن تبادل �لتهامات بني هذه �جلهة �و تلك لن ذلك ل
يو�صلنا �إىل �أية نتيجة تذكر.
و�صفوة �لقول� :ن �لدولة �إذ� منحت �صارع �لر�صيد كامل ثقلها
ورعايتها ومتابعتها �صنجد �أن ذلك �حللم قد حتقق على �ر�س
�لو�قع ،وهو لي�س بال�صيء �مل�صتحيل �أبد�.
وع�صر�ت من عو��صم ومدن وحو��صر �لعامل �ملتح�صر لديها مثل
هذ� �ل�صارع �لتحفة� ،أو �لأول �و �لأقدم� ،صميه ما �صئت ،كان ويكون
مثار ً� لعتز�زها ،وم�صدر فخر لأبنائها على مر �لع�صور ،و�لأمثلة
كثرية ل ميكن ح�صرها مبثال و�حدة.
و�لأمل كل �لأمل يف �ن نرى �صارع �لر�صيد �لعتيد قد عاد �إىل �صباه
و�صبابه وغ�صارته ،بد ًل من �صورته �لكاحلة �لتي ل تتنا�صب
و�أهمية بغد�د وموقعها �ملتميز يف موكب �حل�صارة و�لتاريخ.

محمد حسين آل ياسين ..الشاعر واللغوي ورئيس المجلس العلمي العراقي
موفق �لربيعي
�لدكتور حممد ح�صني بن حممد ح�صن بن حممد
ر�صا بن عبد �حل�صني �آل يا�صني ،ولد عام ١948
يف مدينة �لكاظمية يف بغد�د ..لقب ب�صاعر �لمة.
حياته
عام � ١953لعودة مع �لأُ�صرة من �لنجف �إىل
بغد�د ..عام  ١954دخول �ملدر�صة �لبتد�ئية،
و�مل�صاركة يف �لفعاليات �لأد ّبية ..عام ١958
�أول �ن�صاد لق�صيدة مطولة "�لكوثرية" يف
�حتفال عام  ١959نظم �أول بيتني �صحيحني
لغ ًة وعرو�صاً بعد حماولت �صابقة ..عام
 ١960دخول �ملدر�صة �ملتو�صطة وقر�ءة �ل�صعر
يف �حتفالت طالبية ..عام � ١962مل�صاركة
باحتفال مدر�صي كبري يف �لذكرى �لألفية
لبغد�د و�لكندي ..عام  ١963دخول �لعد�دية
(�لفرع �لأدبي) وتنامي نظم �ل�صعر ون�صره..
عام � ١964أول ن�صر للق�صائد يف �ل�صحف،
ق�صيدة يف جمار�ة "ليل �ل�صب"  ..عام ١965
�مل�صاركة يف �أما�صي جمعية �ملوؤلفني و�لكتاب
�لعر�قيني بال�صعر ،و�مل�صاركة بتاأ�صي�س
ندوة "عكاظ" �لأدبية �ل�صبوعية ودخول
�جلامعة ..عام � ١966لتعيني بوظيفة " كاتب
" يف جامعة بغد�د م�صا ًء ،و�لنتقال ـ يف �آخر
�ل�صنة نف�صها ـ �إىل وظيفة "كاتب" يف �جلامعة
�مل�صتن�صرية ،و�صدور �أول ديو�ن "نب�صات
قلب" ..عام � ١968ل�صتقالة من �لوظيفة
لغر�س �لتفرغ للدر��صة ،وكان ع�صو �لوفد
�جلامعي �إىل �ير�ن ،و�صدر له �لديو�ن �لثاين
"�لأمل �لظماآن" ..عام � ١969حل�صول على
�ل�صهادة �جلامعية �لأولية "�لبكالوريو�س" يف
�للغة �لعربية من كلية �لآد�ب بجامعة بغد�د..
عام � ١970لتعيني بوظيفة "مد ّر�س" للغة
�لعربية يف �لتعليم �لثانوي بوز�رة �لرتبية..
عام � ١97١ل�صتقالة من �لوظيفة لغر�س

�لتفرغ للدر��صات �لعليا ..عام � ١973حل�صول
على �صهادة �ملاج�صتري يف "فقه �للغة" بدرجة
�متياز ،و�لتعيني بوظيفة "مدر�س م�صاعد" يف
كلية �لآد�ب بجامعة بغد�د ..عام  ١974عمل
حما�صر� ملادة "�للغة و�لأدب" يف �أكادميية
�لفنون �جلميلة ،و�لزو�ج ،و�صدور "�لأ�صد�د
يف �للغة " ..عام  ١975ع�صو يف جلنتي
"�ملناهج �جلامعية" و"تطوير �ملكتبة" و�لبدء
بالدكتور�ه ،و�صدور" قنديل يف �لعا�صفة"..
عام  ١976عمل حما�صر� ملادة �للغة �لعربية
يف كلية �لقانون بجامعة بغد�د ..عام ١977
عني مق ّرر ق�صم �للغة �لعربية يف كلية �لآد�ب
بجامعة بغد�د ..عام  ١978عمل حما�صر� ملادة
"�لعربية �لعامة" يف كلية �لعلوم �ل�صيا�صية يف
جامعة بغد�د و�حل�صول على �صهادة �لدكتور�ه
يف "فقه �للغة" بدرجة �متياز من جامعة بغد�د،
و�ل�صفر �إىل �لقاهرة (�لزيارة �لأوىل) ،و�لرتقية
ًّ
�لعلمية �إىل"مدر�س" ..عام  ١979ع�صو �للجنة
�لعلمية يف ق�صم �للغة �لعر ّبية يف كلية �لآد�ب
بجامعة بغد�د ،و�صدور "مملكة �حلرف"..
عام  ١982ع�صو "جمل�س �لق�صم" يف ق�صم
�للغة �لعربية يف كلية �لآد�ب بجامعة بغد�د،
و�صدور " �ألو�ح �لكليم" ..عام � ١984صدور
"ديو�ن �آل يا�صني" يف طبعته �لأوىل عن وز�رة
�لثقافة ..عام � ١988لرتقية �لعلمية �إىل لقب
�أُ�صتاذ م�صاعد ،و�صدور "�صوت �لعر�ق"
يف �لقاهرة عن �لهياأة �لعامة للكتاب ..عام
� ١990مل�صاركة بال�صبوع �لثقايف �لعر�قي يف
�لقاهرة /م�صر ..عام � ١994صدور "�ل�صحف
�لأوىل " ..عام � ١996صدور "ثالثة ن�صو�س
يف �لأ�صد�د" و "�أبحاث يف تاريخ �لعربية" يف
بريوت ..عام � 2005صدور �لرتجمة �لكردية
ملجموعة (ديو�ن ئال يا�صني) عن وز�رة
�لثقافة � /ل�صليمانية ..عام  2009تكرمي وز�رة
�لثقافة لل�صاعر ر�ئد ً� ثقافياً ،و�مل�صاركة يف

مهرجان بغد�د �لذهبي �لأول ..عام 20١0
�صدور �لطبعة �لثانية من " �لعهد �لثالث " عن
وز�رة �لثقافة ،و�لرتجمة �لإنكليزية ملجموعة
"�أ�صر�ر �حلب " عن د�ر �ملاأمون.
موؤلفاته
مقدمة يف �لأ�صول �للغوية �مل�صرتكة بني
�لعربية و�لعربية� ،لأ�صد�د يف �للغة� ،لعربية
وبع�س ظو�هرها �لقدمية� ،لدر��صات �للغوية
عند �لعرب.
له يف �لتحقيقات
ثالثة ن�صو�س يف �لأ�صد�د لأبي عبيد �لقا�صم بن
�صالم� ،لإقناع يف �لعرو�س لل�صاحب بن عباد.
مبكر من عمره ،يف
وقت
ُكنّي باأبي �لطيب يف ٍ
ٍ

مقالت نقد َّية كتبها :د ح�صني علي حمفوظ
ٍ
ود .عبد �لأمري �لورد وعبا�س علي ود .جليل
كمال �لدين و�ل�صيخ عبد �جلبار �لزهريي
وثامر عطا �إبر�هيم  ،ملا ر�أو� يف �صعره "من
�صبهٍ يف �ل َن َف�س و�لروح �لطاحمة وقوة �لأ�صر
وو�صف بخليفة
�لفني" باأبي �لطيب �ملتنبيُ ..
ً
مبكر من عمره �أي�صا ،يف
�جلو�هري ،يف وقت
ٍ
مقالت نقدية كتبها د .د�ود �صلوم وعبا�س علي
ود�.صعيد جا�صم �لزبيدي ود .جليل كمال �لدين
ور��صي مهدي �ل�صعيد و�ل�صيخ عبد �جلبار
�لزهريي ونعمان ماهر �لكنعاين؛ وذلك �أنهم
ر�أو� فيه "�لوريث �لوحيد لر�ية �ل�صعر �لعربي
بعد �جلو�هري �لذي هو �لوريث لر�ية �ل�صعر
�لعربي" ..ولُقب ب�صاعر �لأ َّمة ،كما ُ�ص ّمي �صاعر

�لقمة �ل�صعرية ،بحديث �ل�صاعر �مل�صري حممد
�لتهامي .
�لدو�وين �ل�صعرية
 نب�صات قلب:ط �لأوىل ن�صر مكتبة �لنه�صة/مطبعة �ملعارف /بغد�د .١966ط 2بريوت
.١980
 �لأمل �لظماآن :ط  ١مطبعة �ملعارف/بغد�د . ١968ط 2بريوت .١980
 قنديل يف �لعا�صفة :تع�صيد وز�رة �لعالم/مطبعة �ملعارف /بغد�د  . ١975ط 2بريوت
. ١980
 ملكة �حلرف :ط  ١ن�صر وز�رة �لثقافةو�لعالم /بغد�د  . ١979ط 2بريوت . ١980
 �ل�صبا و�جلمال :ط ١ن�صر نقابة �ملعلمني/�ملركز �لعام /بغد�د  . ١980ط 2بريوت ١980
.
 ِ�صفر �لنخيل :ط ١ن�صر د�ر �حلياة /يف�لأعمال �لكاملة /بريوت . ١980
 �لأعمال �ل�صعرية �لكاملة :ن�صر د�ر �حلياة/بريوت . ١980
 �أنا�صيد �أر�س �ل�صو�د :ن�صر جملة �لأخالّء/تون�س . ١98١
 �ألو�ح �لكليم :ن�صر وز�رة �لثقافة و�لعالم/بغد�د . ١982
 ديو�ن �آل يا�صني  :ن�صر وز�رة �لثقافةو�لعالم  /ط �لأوىل  /بغد�د .١984
 ديو�ن �آل يا�صني :ن�صر وز�رة �لثقافة (�جلزء�لأول) ط �لثانية  /بغد�د . ١987
 �صوت �لعر�ق :ن�صر �لهياأة �مل�صرية للكتاب/�لقاهرة . ١988
 ديو�ن �آل يا�صني :ن�صر وز�رة �لثقافة(جزء�ن)  /ط �لثالثة  /بغد�د . ١989
 �ل�صحف �لأوىل :ن�صر وز�رة �لثقافةو�لعالم /بغد�د .١995
� -أ�صاطري �لأولني :ن�صر وز�رة �لثقافة

و�لعالم /بغد�د .١999
 زبور بابلي :ن�صر �حتاد �لكتاب �لعرب/دم�صق .2000
 ديو�ن �آل يا�صني :ن�صر وز�رة �لثقافة/دم�صق .2000
 ديو�ن ئال يا�صني :باللغة �لكردية ،طبعوز�رة �لثقافة يف كرد�صتان � ،ل�صليمانية .2005
 �لعهد �لثالث :ط �لأوىل ،ن�صر د�ر �لغدير،قم �ير�ن  ، 2007ط 2وز�رة �لثقافة  ،بغد�د
.20١0
 �أ�صر�ر �حلب :باللغة �لإنكليزية ،طبع وز�رة�لثقافة  ،بغد�د .20١0
* قال �جلو�هري �لكبري يخاطب �ل�صاعر…( :
جملٍ مثلك
و�إنني لفخور �أن يت�ص َّدر فار�س ُ َ
�ل�صاحة �لأدبي َة يف �لعر�ق؛ �لتي تكاد �أن تقفر
من فر�صانها ومن �أفر��صها ،لتُ�صيع فيها من
جديد روح �لعزَّة ،و�صم َّو �لكر�مة ،وقُد�صي َة
�لإبد�ع ..ومن هو �أَوىل منك ،وقد �مت َّدت
جذورك و�أَ
َعت؛ فما �صقاها �آباوؤك
فرعت و�أين ْ
ْ
َ
�مل�ص ّحون من مو�هبهم و�أجمادهم
�لنُجباء
ك َّل ماهو �صمني بن�صوح �أثمارها �لط ّيبة،
وبعلو �صاأن �ل�صاهرين على رعايتها و�إمنائها
من �أخالفهم من حاملي م�صاعل �لفكر و�ل�صعر
و�لأدب… ).
* ح�صل على جو�ئز �صعرية :من جامعة
بغد�د ،وجمعية �ملوؤلفني و�لكتاب،
و�ملجمع �لعلمي ،و�حتاد �لأدباء وغريها.
* ممن كتبو� عنه  ( :د�ود �صلوم � /أحمد
�لربيعي  /عناد غزو�ن  /عبد�لعزيز
�ملقالح � /أنور �جلندي  /ثامر عطا
�إبر�هيم ،وغريهم ).
* عني عام  202١رئي�صاً للمجمع �لعلمي
�لعر�قي.
* وردت �صريته مبالحق جريدة �ملدى
ويف مو�قع �لكرتونية وكتب �أخرى.
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انتبه ..أغراض منزلية تؤثر في جودة شبكة الواي فاي في بيتك
من منا ل يحب اأن يكون النرتنت يف اأجهزته الذكية قويًا ؟،
ويعاين العديد من امل�ستخدمني يف بع�ض الأحيان من �سعف
ال�سبكة الال�سلكية “واي فاي” ( )WiFiيف املنزل.
وقد تكون امل�سكلة يف اإعدادات جهاز التوجيه اأو اخلدمة
ال�سيئة التي تقدمها �سركة الت�سالت ،ولكن يف معظم
الأوقات يكون �سبب �سعف �سبكة الواي فاي اأثاث معني
لدينا يف املنزل اأو اأ�سياء قريبة من جهاز التوجيه اأو اأجهزة
احلا�سوب اخلا�سة بنا.
اإليك اأهم العنا�سر التي متثل الأعداء الرئي�سني ل�سبكة
الواي فاي ،مع عر�ض ن�سائح مفيدة لتجنب �سعف
الت�سال:
 .1الأ�سطح املعدنية والأثاث
املعدن مو�سل ،مما يعني اأنه ميت�ض الكهرباء ،ونظرا لأن
�سبكة الواي فاي تطلق موجات كهرومغناطي�سية فاإن اأي
�سطح معدين اأو ج�سم يف منزلك �سيمنع انت�سار املوجات،
فاإذا كنت تريد اأن يعمل ات�سالك بالإنرتنت بدون م�ساكل
فمن ال�سروري و�سع جهاز التوجيه بعيدا عن املعدن.
 .2جدران الطوب واحلجر
توقف بع�ض اأنواع اجلدران اإ�سارة الواي فاي اخلا�سة بك،
ومن بني املواد الأكرث �سيوعا التي متنع الت�سال املوثوق
به الرخام والإ�سمنت واخلر�سانة والطوب ،وهذا ما يف�سر
�سبب �سعف الت�سال بالإنرتنت يف اأحد الطوابق يف املنازل

املكونة من طابقني ،ولإ�سالح ذلك �سع جهاز التوجيه
اخلا�ض بك يف منطقة مفتوحة وبعيدا عن اجلدران.
 .3املرايا
تعك�ض املادة التي تتيح لنا روؤية �سورتنا يف املراآة اأي�سا
الإ�سارة ال�سادرة عن جهاز التوجيه ،فهي تعمل كدرع ،مما
يجعل ات�سال الإنرتنت يرتد ،وعندما يكون قريبا من جهاز
التوجيه ميكن اأن يجعل قوة الإ�سارة اأبطاأ وغري م�ستقرة.
 .4اجلدران
ت�سعف اإ�سارة الواي فاي اخلا�سة بك ،لذلك يف�سل و�سع
جهاز التوجيه اخلا�ض بك يف منطقة مفتوحة وبعيدا عن
اجلدران (مواقع التوا�سل الجتماعي)
 .5الثالجات والغ�سالت
كقاعدة عامة ،فاإن الأجهزة الكهربائية التي حتتوي
على اأنابيب تقوم بتدوير املياه لي�ست �سديقة لإ�سارة
الواي فاي ،وقد يحتفظ املاء ببع�ض الطاقة من املوجات
الال�سلكية ،مما يوؤثر �سلبا على جودة الت�سال بالإنرتنت.
 .6اأجهزة مراقبة الأطفال
تولد هذه ال�سا�سات تداخال يبلغ  2.4غيغاهريتز ،متاما مثل
الواي فاي ،وعندما ير�سل جهازان اأو اأكرث الرتدد نف�سه
فاإن تلك الأجهزة ت�ستخدم الهواء لإر�سال بياناتها بدل من
اإر�سال املوجات كما هو احلال يف حالة الت�سال الال�سلكي،
وعلى الرغم من اأن اأجهزة مراقبة الأطفال تتطلب عادة

توقعات برج الحمل

مهنياً :اأو�ساعك املالية قد تتح�سن بع�ض ال�سيء ب�سبب قلة الإنفاق غري املجدي،
ول توقع اأي وثيقة قبل اأن تدقق يف تفا�سيلها وبنودها.
عاطفياً :اإذا رغبت يف الزواج فهنيئاً لك �سرط اختيار يوم يلي تاريخ ميالدك ول
ي�سبقه.
�سحياً :تتمتع باحليوية والن�ساط ول يخيفك املر�ض وترف�ض اأن ترقد يف الفرا�ض.

توقعات برج الثور

مهنياً :اإجنازات متعددة تعطيك دفعاً اإ�سافياً ،وت�ساعدك على تخطي العقبات
التي واجهتك �سابقاً يف العمل.
وربا تفتقد حنانه ب�سبب ظروف طارئة.
احلبيب
عاطفياً :تتوق اىل اأح�سان
مّ
ً
�سحياً :التعب الذي كنت ت�سكوه يف املا�سي كان ناجتا من امللل وعدم الر�سى يف
حياتك املهنية والعاطفية ولي�ض من �سبب ع�سوي.
ات�سال ب�سبكة لتعمل ب�سكل �سحيح ،فاإن عليك جتنب
و�سعها بالقرب من جهاز التوجيه.
 .7امليكرويف
هذا جهاز اآخر يحتوي على طيف تردد م�سابه لذلك الذي

ت�ستخدمه �سبكة الواي فاي ،فاإذا كان جهاز التوجيه لديك
قريبا من هذا اجلهاز ،فارفعه اإىل مكان اأعلى من م�ستوى
امليكرويف ،و�سيوؤدي ذلك اإىل تقليل التاأثري ال�سلبي الذي
ميكن اأن يحدثه امليكرويف على الت�سال ب�سكل كبري.

كم عدد الخطوات التي يجب
أن تمشيها يوميا؟

لك سيدتي
طريقة عمل المعكرونة بالكريمة
والخضار
ّ
المكونات

معكرونة بيني (اأ�ساطل) –  1علبة
( 500غ)
�سدر دجاج مقطع مكعبات – 3
فليفلة  3األوان – 3
كرمية طبخ –  1لرت
فطر مقطع – علبة
ذرة – علبة
ملح – بح�سب الرغبة
اأوريغانو -بح�سب الرغبة
زيت – بح�سب احلاجة

طريقة العمل

– ا�سلقي املعكرونة باملاء وامللح بح�سب التعليمات املوجودة على العبوة ثم
�سفيها.
– اقلي الدجاج يف الزيت اإىل ان ي�سبح ذهبي اللون.
– اأ�سيفي الفليفلة مع امللح ،واتركيها حتى تذبل الفليفلة -4 .اأ�سيفي الفطر والذرة
اإىل مزيج الدجاج والفليفلة -5 .اأ�سيفي الكرميا وحركي جيد ًا .عندما تغلي ،اأ�سيفي
البيني امل�سلوقة.
– ر�سي الوريغانو على الوجه وقدمي الطبق مبا�سرة.

كي يحافظ الإن�سان على
�سحته ،يعمل دائ ًما على امل�سي
مل�سافات كبرية ،اإذ ان امل�سي
و�سيلة جيدة للحفاظ على �سحة
اجل�سم.
ويعمل امل�سي على جعل
الأ�سخا�ض ي�سعرون بالراحة
النف�سية ،خ�سو�سا يف فرتات
ال�ستاء ،حيث يق�سي الإن�سان
�ساعات طويلة يف املنزل ،لكن
ما هو عدد اخلطوات املثايل
لالإن�سان يوميا.
واأكدت املعاجلة واخت�سا�سية
اأمرا�ض القلب الرو�سية ،ليديا
اإيونوفا ،على اأن العمل امل�ستقر
اأو يوم العمل الذي مي�سيه
الإن�سان لي�ض منوذج ًيا من هذه
الناحية بالن�سبة لالإن�سان ،حيث
يتكيف اجل�سم مع الن�ساط القوي
اليومي ،وامل�سي هو اأ�سا�سه.
واأ�سارت اخلبرية اإىل اأن حوايل
 10اآلف خطوة يومية هو احلد
الأدنى لالإن�سان الذي يجب
اأن ي�سريه يوميا بهدف تعزيز
الن�ساط البدين للج�سم.
ونوهت اخلبرية اإىل اأن عدد 70
األف خطوة اأ�سبوعيا يعد مثاليا

الفنون اجلميلة من الأكادميية املركزية

قدمت �سارب اليابانية الروبوت
 ،RoBoHonالذي ميكن اأن
يغدو �سديقا اإلكرتونيا مف�سال لدى
الإن�سان ،با يقدمه من مزايا �ساحرة
وت�سهل عليهم حياتهم
تفيد م�ستخدميه
مّ
اليومية ..ويقدم الروبوت مزايا عديدة
مثرية للده�سة ،على الرغم من ق�سر
قامته التي تبلغ فقط � 20سنتيمرتا،
من اأهمها اأنه يتحدث مبا�سرة مع
م�ستخدميه ،ويتلقى منهم الأوامر
�سوتيا ..وقد مت عر�ض الروبوت
على و�سائل التوا�سل الجتماعية
لأول مرة ،يف �سهر اأكتوبر/ت�سرين
الأول املا�سي ،اإل اأن ال�سركة عر�سته
ر�سميا يف املوؤمتر العاملي للجوال املقام

مهنياً :حذار النزاعات واملواجهات وانتبه للتفا�سيل ،وتاأنَّ يف ات�سالتك ويف
توقيعك العقود اأو قيامك ب�ساع من اأجل ت�سوية.
عاطفياً :حترز جناحاً وت�س مّوي م�سكلة اأو خالفاً هذا اليوم وت�سفو العالقات
ويكون القلب �سعيد ًا.
�سحياً :ال�سفاء هو عنوان هذا اليوم على ال�سعيد ال�سحي والنف�سي.

توقعات برج السرطان

مهنياً :ل ت�سمح لالأفكار ال�سود بالتاأثري يف اأدائك اليومي ،كما ل يجوز حتميل
نف�سك اأكرث مما ت�ستطيع حت مّمله.
عاطفياً :تزول الآراء املختلفة اأو املتناق�سة من قبل احد الطرفني ،وتختفي
البلبلة وينتابك �سعور بالفرح.
�سحياً :ت�سعر باحلزن اأو القلق ،كما قد ت�سعر بال�سطراب وعدم القدرة على الإم�ساك بزمام الأمور.

مهنياً :كُن حري�ساً على م�ساحلك ،ول ت�سمح لنف�سك بارتكاب الأخطاء ،لكن من
ال�سروري اأن تتح مّلى بالهدوء والوعي الكامل.
عاطفياً :تبداأ الأمور بالتح�سن ب�سكل كبري لدى اجلميع ،واأ�ستطيع القول اإنك
تتعلق باحلبيب ،وت�سجع انفتاحك جتاهه.
ال�سهر ُي�سعف من عزميتك كثري ًا ويبقيك يف حال من الك�سل.
�سحياً :مّ

توقعات برج العذراء

بالن�سبة لالإن�سان وهو طريقة
مثالية لل�سعور بالن�ساط،
خ�سو�سا بف�سل ال�ستاء.
وبينت اخلبرية اأن امل�سي هو
البديل الأف�سل والأكرث اأمنا
مقارنة باجلري لكبار ال�سن
والذين يعانون زيادة الوزن
واأمرا�ض املفا�سل.
ووف ًقا للخبرية ،ميكن اأن يجلب
م�سي النورديك (وهو م�سي مع

للفنون اجلميلة يف بكني يف عام ،2001

البحث عن معلومات على الإنرتنت ،اأو
غريها من املهام الأخرى ،ميكن تنفيذ
ذلك كله بجرد توجيه الأوامر اإليه،
دون احلاجة اإىل مل�سه ..وعندما ُيطلب
من الروبوت البحث عن معلومات
يف الإنرتنت ،ميكنه عر�ض الإجابات
على ال�سا�سة التي تعمل باللم�ض ،كما
ميكنه الإجابة �سوتيا ،بحيث ي�سمع
امل�ستخدمون الإجابات �سوتيا.
وتقول ال�سركة امل�سنعة للروبوت
اإن مكوناته الداخلية ال�سلبة ونظام
ت�سغيله تعد �سرا من اأ�سرار ال�سركة..
اإ�سافة اإىل ما �سبق ،ميكن للروبوت اإياه
تنفيذ العديد من املهام التي متثل حتديا
للروبوتات الأخرى ،مثل الرق�ض

مهنياً :تثق بنف�سك وت�سرق بجاذبية �سديدة ،ومتار�ض �سحر ًا وت�ستقطب التاأييد،
وت�سع ب�سخ�سية لفتة ،يوم جميل ومميز يحفزمّك على الجتهاد واملواظبة.
مّ
عاطفياً :مه مّمتك هذا اليوم تبديد خماوف احلبيب و�سكوكه ،فقد حان الوقت
لتحديد الأخطاء والعرتاف بها ثم بدء العمل على ت�سحيحها والعودة عنها.
�سحياً :ع�سر ه�سم ب�سبب ال�سراهة ،ما عليك �سوى التخفيف من الأكل.

ا�ستخدام الع�سا بكلتا اليدين)
العديد من الفوائد ،ولكن يجب
اإتباع الأ�سلوب ال�سحيح ،حيث
يجب اأن تكون الع�سي بارتفاع
�سحيح.وبينت اخلبرية اأن
امل�سي باإتباع هذه الطريقة
ي�ستهلك املزيد من ال�سعرات
احلرارية لأن الإن�سان يحرك
عطالت الذراعني والظهر
وع�سالت ال�سدر.

وقد عر�ست اأعماله يف املتاحف و�سالت
العر�ض يف جميع اأنحاء العامل ..ي�ستهر
"ليو" بلقب "الرجل اخلفي" ب�سبب
قدرته على اإخفاء نف�سه با�ستخدام
الألوان ليندمج يف اأي بيئة حميطة به.
اأما اأ�سهر اأعماله فتلك التي عر�سها يف
كتاب "خمتبئون يف املدينة" ،ويقول اإنه
بداأ هذا الأمر يف عام  2005ومل تكن نيته
الختفاء كما يعتقد البع�ض ،بل الندماج
يف البيئة املحيطة ،واأن ي�سبح جزء ًا
منها ..وا�ستهر "ليو" بالتقاط جمموعة
من ال�سور املميزة يف اأماكن مفتوحة يف
كل من "البندقية" و"نيويورك" لإثبات
نف�سه ملن حوله بقدرته على الندماج مع
اأي مكان عام ،واختار تلك املدن حتديد ًا
نظر ًا لقيمتها الفنية ،وكونها اأكرب واأ�سخم
مدن العامل وحتت�سن ثقافات عديدة.

الروبوت الراقص قد يصبح أفضل صديق لإلنسان
حاليا يف مدينة بر�سلونة الإ�سبانية..
الروبوت ميكنه اأن ي�سبح بثابة بديل
مريح للهاتف الذكي التقليدي ،وهناك
اإمكانية لإ�سافة بطاقة  SIMاإليه
لإجراء مكاملات من دون احلاجة اإىل
اأن يكون مرتبطا بجهاز الهاتف الذكي،
ومن املمكن اأي�سا ا�ستخدام الروبوت
لإر�سال ر�سائل بريد اإلكرتوين ،وحتميل
تطبيقات من النرتنت ..ولدى الروبوت
�سا�سة تعمل باللم�ض على ظهره ،مت مّكن
امل�ستخدمني من تغيري اإعداداته،
ف�سال عن ا�ستجابته الرائعة لالأوامر
ال�سوتية ،بحيث ميكن للم�ستخدمني
الذين يرغبون يف اإجراء مكاملات هاتفية
اأو اإعطائه اأوامر لالإيقاظ من النوم ،اأو

توقعات برج الجوزاء

توقعات برج االسد

الرجل الحرباء فن مذهل لالختفاء بأسلوب النينجا!
رجل �سيني يبتكر نوعاً جديد ًا من
الفنون وهو القدرة على الختفاء ودمج
نف�سه يف اأي بيئة حميطة بطريقة مبتكرة
وفريدة من نوعها ..بالن�سبة لل�سيني
"ليو بولني" ،من مقاطعة "�ساندونغ"
ال�سينية ،فال تقت�سر اأنواع الفنون على
الر�سم والتمثيل والغناء فقط ،بل توجد
اأنواع اأخرى عديدة اأبرزها هو القدرة
على الختفاء ،وهو النوع امل�سوؤول "ليو"
عن ابتكاره والذي مكنه من حتقيق �سهرة
مدو يف فرتة ق�سرية.
وجناح ٍ
تقرير موقع  twistedsifterاأ�سار اإىل
اأن "ليو" من مواليد عام  1973ويعي�ض
حالياً يف العا�سمة ال�سينية "بكني" وهو
حا�سل على �سهادة البكالوريو�ض يف الفنون
اجلميلة من كلية "�ساندونغ" للفنون يف
عام  1995وعلى درجة املاج�ستري يف

أبراج األسبوع

واجللو�ض وامل�سي والتقاط �سور
مل�ستخدميه عن طريق الكامريا املثبتة
يف راأ�سه ،اأو ت�سجيل مقاطع فيديو
لهم ،كما ميكنه عر�ض ال�سور التي
التقطها على اأي �سطح من الأ�سطح،
مثل طاولة الطعام اأو احلائط اأو حتى
اأر�سية املنزل ،كما ميكنه نقل ال�سور
اإىل اأجهزة اأخرى وم�ساركتها مع
مقاطع الفيديو على مواقع التوا�سل
الجتماعية ،مثل الفي�سبوك وغريها.
وقال املتحدث با�سم �سارب اإن
ال�سركة تخطط لطرح الروبوت
لالإنتاج ،لكنه قال اإن التاريخ
والثمن من اأ�سرار ال�سركة التي
لن يتم الإف�ساح عنها ،مبدئيا.

توقعات برج الميزان

مهنياً :يعِ د هذا اليوم ب�ساحلة وبعودة الأمور اإىل ن�سابها �سرط تقدمي اعتذار
اأو تنازل.
وا�سغ اىل قلبك
عاطفياً :ل تقف حائر ًا ول تُخاطر بعالقتك ،بل �س مّغل عقلك
ِ
وحد�سك.
�سحياً :خطر الك�سور وم�ساكل �سمعية ووجع اأ�سنان ،جرب الوخز بالإبر.

توقعات برج العقرب

مهنياً :ت�ستعيد حما�ستك ،وتتمتع ب�سرعة بديهة وبقدرة على ال�ستيعاب
وحتليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاو�سات اأو ت�سويات.
عاطفياً :الظروف منا�سبة جد ًا للتقارب ولإحياء الذكريات اجلميلة ،لذا كن ذكياً
وح�سن عالقتك بال�سريك.
مّ
�سحياً :حب الطبيعة يدفعك اإىل التوجه اإىل اأح�سانها للم�سي فيها والتخفيف عن نف�سك.

توقعات برج القوس

ال�سحة بالعافية.

مهنياً :يحمل اإليك هذا اليوم اآفاقاً وا�سعة من احلب والزدهار والتطلعات
امل�ستقبلية وتتاح لك فر�سة كبرية لتوطيد ال�سلة.
عاطفياً :ملاذا ت�س مّيع عليك فر�سة ثمينة للتق مّرب من احلبيب؟ اإن اليوم منا�سب
لتعزيز احلياة العاطفية وتقوية الروابط.
�سحياً :تتمتع باحليوية املطلوبة للقيام بختلف الأن�سطة التي تعود على

توقعات برج الجدي

مهنياً :ل رغبة لك يف م�سايقة الآخرين ،اإمنا لكل �سيء حدود اإذا م�ستك الأمور
مبا�سرة واأزعجتك.
عاطفياً :اأجواء ممتازة حتيط بك وبال�سريك من جميع اجلوانب ،ما يفتح الطريق
اأمامكما نحو م�ستقبل اأف�سل.
�سحياً :ل تهمل ممار�سة التمارين الريا�سية التي ت�ساعد على تن�سيط الدورة الدموية.

توقعات برج الدلو

مهنياً :متلك اأفكارا قوية وقدرة جيدة على الإقناع ،وحتلق بجاذبية ل ت�ساهى
وتعي�ض جناحاً ايجابياً ومطمئناً.
عاطفياً :تتح مّم�ض للقيام بن�ساطات م�سرتكة مع احلبيب وتتمتمّع بتعاطفه
وجتاوبه معك.
�سحياً :امنح نف�سك اأكرب قدر ممكن من الراحة يعيد اإليك �سفاء الذهن والقوة البدنية.

توقعات برج الحوت
مهنياً :عليك اأن تتجنب الأنانية يف التعامل مع الآخرين ،وهذا تكون له
انعكا�سات اإيجابية على م�ستقبلك.
ً
عاطفياً :عليك اأن تو�سح اأمر ًا للحبيب ب�ساأن ما حدث اأخريا ،واأن تفتح
اأوراقاً اأردتها م�ستورة اإمنا ملدة حم مّددة.
�سحياً :تعالج م�سكلة �سحية طارئة ،ويطلب اإليك اأن تكون �ساحب اإرادة قوية.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 139االثنني
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ُالمتيسر في األحوال الشخصيةّ

و�سفر
كتاب جديد ي�ساف ملكتبة املعارف القانونيةِ ،
فائدة اآخر الأحد الزمالء املحامني.
�سدر موؤخر ًا كتاب ( املُتي�سر يف االأحوال ال�سخ�س ّية
) ،اإعداد املحامي كاظم املالكي ،ع�سو هيئة االإنتداب
ملحامي حمافظة مي�سان .
ّ

و�سم الكتاب املوا�سيع التالية :
 اإخت�سا�سات حمكمة االأحوال ال�سخ�سية . الدفوع القانونية اأمام حمكمة االأحوال ال�سخ�سية . الدعاوى املهمة واإجراءتها . -احلجج ال�سرع ّية واإجراءتها .

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

.اإذا اأفاد الزوج اأثناء املرافعة باأنه راجع
زوجته ومل تكن العدة قد انتهت فتثبت
الرجعة ال�سرعية التي تكون قوال وفعال،
ويقت�سي ذلك وجوب رد دعوى نفقة
العدة.
 .2الرجعة يف الطالق الرجعي حق من
حقوق الزوج ي�ستعمله مبح�س اختياره
خالل مدة العدة دون التوقف على
موافقة الزوجة.
 .3ال تخ�سر الزوجة املدعى عليها �سيئا يف
الدعوى اإذا �سدر احلكم ب�سحة الرجعة،
لذا فال تتحمل �سيئا من م�ساريف الدعوى

رية

lawyersnewspaper@gmail.com

جريدة اسبوعية قانونية عامة

 مائة �سوؤال وجواب مدعومة بقرارات متييزية . طرق الطعن ومددها واإجراءتها . نظام جل�سات املرافعات. الفرق بني احلكم الق�سائي والقرار الق�سائي وطرقالطعن بهما .
 مناذج الأكرث من ( )25حجة �سرعية . مناذج دعاوى .هذا و�سيوزع الكتاب جماناً بني غرف املحامني،
و�سريفع برابط مبا�سر على موقع النقابة الر�سمي،
قريباً .
نبارك ملع ّد الكتاب هذا اجلهد مع اأمنياتنا بالتوفيق
الدائم والتقدم .
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
(  PDFاأو ملف  ) wordعلى اإمييل املكتب
االإعالمي:
mediaoffice@lawyers.gov.iq
مع ورقة حتمل توقيع الكاتب بالتنازل عن حقوق
الن�سر وتخويل النقابة بالن�سر على املوقع االإلكرتوين .

الرجعة الشرعية
واأتعاب حماماة وكيل زوجها املدعي.
 .4يعد تاريخ تلفظ املطلق رجعيا
بالرجعة اأمام املحكمة تاريخا للرجعة
اإذا مل ي�ستطع اإثبات تاريخ �سابق لها
ب�سرط ان يتم ذلك خالل مدة العدة ،وال
عربة لتاريخ اإقامة الدعوى التي ذكر
املدعي فيها رجوعه ملطلقته.
 .5لي�س للزوج الرجوع لزوجته املطلقة
طالقا خلعيا ،ولو خالل العدة ،ما دامت
الزوجة مل ترجع عن البذل ،وله ذلك
بعقد ومهر جديدين.
 .6اإذا اقر الزوج بعد ب�سعة اأيام من

احمد خضير
نائب مدير التحرير

ا
أل
خ

وقوع الطالق الرجعي بالزوجية وباأبوة
اأوالده ،وبتعهده باالإنفاق على زوجته
واأوالده ب�سورة م�ستمرة وغري حمددة
بوقت معني ،فيعد ذلك مراجعة منه
لزوجته خالل مدة العدة.
 .7اإذا ثبت للمحكمة وقوع الطالق
الرجعي واأفاد الزوج املدعى عليه
باملرافعة اثناء العدة باأنه مل ي�سبق له
اأن طلق زوجته ،وانها ما زالت يف ع�سمته
فيعد قوله هذا رجوعا بزوجته خالل مدة
العدة.
 .8طلب الزوج املميز عليه نق�س حكم

الطالق املميز يعد رجوعا بالزوجة خالل
فرتة العدة.
 .9اإذا اأقام املطلق دعوى املطاوعة خالل
عدة الطالق الرجعي فيعد ذلك رجوعا
منه بالقول خالل العدة ،ويحكم على
الزوجة باملطاوعة.
 .10اإن ا�سطحاب الزوج زوجته اىل
بيت والدها ال يعني رجوعه بها بعد
طالقها ،وان ح�سوره اىل بيتها الذي
ت�سكن فيه مع اأوالدها منه ال يدل على
الرجعة اأي�سا بالنظر حلقه ال�سرعي يف
م�ساهدة اأوالده يف البيت املذكور.

أوجه الشبه واالختالف بين اإلقرارين
الموصوف والمركب

ابتكار روبوت يستشعر األشياء المخفية
طور الباحثون يف معهد ما�سات�سو�ست�س
للتكنولوجيا روبو ًتا ي�سمى RF-Grasp
ي�ستخدم املوجات الراديوية ،التي ميكن اأن متر
عرب اجلدران ،ال�ست�سعار االأج�سام التي ال ت�ستطيع
روؤيتها يف البداية ،ويجمع  RF-Graspبني
اأجهزة اال�ست�سعار والروؤية احلا�سوبية التقليدية
لتحديد العنا�سر التي قد تكون غري مرئية
واإم�ساكها.
وميكن اأن يوؤدي التقدم يومًا ما اإىل تب�سيط مهام
التجارة االإلكرتونية يف امل�ستودعات اأو م�ساعدة
اآلة على انتزاع مفك الرباغي من جمموعة اأدوات
خمتلطة.
ويقول االأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد ما�سات�سو�ست�س
للتكنولوجيا ،فا�سل اأديب :كان الباحثون مينحون
الروبوتات ت�سو ًرا �سبيهًا باالإن�سان ،ونحن نحاول
اأن نعطي الروبوتات ت�سو ًرا خار ًقا ،ومع ا�ستمرار
منو التجارة االإلكرتونية ،ال يزال عمل امل�ستودعات
عادة ً
جماال للب�سر ،ولي�س الروبوتات ،وذلك بالرغم
من ظروف العمل اخلطرة يف بع�س االأحيان.
ويرجع ذلك جزئيًا اإىل اأن الروبوتات تكافح
لتحديد موقع االأ�سياء والتقاطها يف مثل هذه
البيئة املزدحمة ،اإذ اإن االإدراك واالنتقاء عائقان
يف ال�سناعة اليوم.

وال ت�ستطيع الروبوتات با�ستخدام الروؤية
الب�سرية وحدها اإدراك وجود عن�سر خمباأ يف
�سندوق اأو خمفي خلف كائن اآخر على الرف ،اإذ
اإن املوجات ال�سوئية املرئية ال متر عرب اجلدران،
لكن موجات الراديو ميكنها ذلك.
وي�ستخدم  RF Graspك ًال من الكامريا وقارئ
الرتددات الال�سلكية  RFللعثور على االأ�سياء
املميزة بعالمات والتقاطها ،حتى عندما تكون
حمجوبة متامًا عن روؤية الكامريا.
وطاملا اأن العن�سر يت�سمن عالمة الرتددات
الال�سلكية  ،RFفيمكن للروبوت العثور عليه،
حتى لو كان خمفيًا خلف اأ�سياء ،مثل ورق التغليف.
وعلى عك�س م�سروعات الروبوتات اجلامعية
النموذجية ،فاإن هناك حالة ا�ستخدام وا�سحة لهذا
االخرتاع ا ً
أي�سا ،ويرى الفريق اأن RF Grasp
ي�ساعد �سركات ،مثل اأمازون ،على زيادة اأمتتة
م�ستودعاتها وتب�سيطها.
ويتمثل اجلانب االأكرث حتديًا يف تطوير RF
 Graspهو دمج الروؤية الب�سرية والرتددات
الال�سلكية يف عملية �سنع القرار ،ويقارن الفريق
النظام احلايل بكيفية تفاعلك مع �سوت بعيد عن
طريق اإدارة راأ�سك لتحديد م�سدره بدقة.
وي�ستخدم  RF Graspقارئ الرتددات

الال�سلكية  RFللعثور على الكائنات
املميزة بعالمات ،وكلما اقرتب من �سيء

مثلث برمودا ..حكاية الرعب والفزع
من منا مل ي�سمع بـ»مثلث برمودا»
املكان الذي طاملا ارتبط ذكره باإح�سا�س
الرعب والفزع نتيجة ملا اأثري حوله من
ق�س�س وحكايات للم�سري الغام�س
لكل من يقرتب منه ،حيث �سهد الكثري
من احلوادث الغام�سة ،مثل اختفاء
الطائرات وغرق ال�سفن ب�سكل غريب ال
مربر له ،ومل يتو�سل العلماء اإىل معرفة
ال�سبب حتى االآن.
يقع «مثلث برمودا» غرب الواليات
املتحدة بني �ساطئي فلوريدا وجزيرة
برمودا و�ساطئ بورتريكو ،وهو عبارة
عن جمموعة من اجلزر ،يبلغ عددها
 300جزيرة 30 ،جزيرة فقط منها
ماأهولة بال�سكان ،وت�ساوي هذه امل�ساحة
الوا�سعة ن�سف حجم اإجنلرتا.
وقد كان ،كري�ستوفر كولومبو�س ،اأول
من وثق حدوث اأ�سياء غريبة يف مثلث
برمودا حينما �ساهد ،هو وطاقم ال�سفينة،
لهباً يف ال�سماء واأ�سوا ًء مرتاق�سة عند
االأفق ،وكتب يف مذكراته عن حدوث
حركة غريبة يف البو�سلة املغناطي�سية.
ولفرتات طويلة ظل «مثلث برمودا»
لغز ًا غام�ساً حري العلماء ،ومل يتمكن
اأحد من فك �سفراته ،بيد اأن البع�س
يعزو هذا الغمو�س اإىل طبيعة املكان
اجلغرافية واملناخية ،التي تخلق ظروفاً

جوية فريدة ميكن اأن متزق الطائرات
يف ال�سماء ،حيث ينتج مزيج من رياح
املحيط الهادئ� ،سريعة احلركة
واجلبال ال�ساهقة ،ظاهرة تُدعى (موجة
اجلبال) ،وهي عبارة عن تاأثري ميكن اأن
يرفع الطائرات ويهوي بها اإىل االأر�س.
وعلى مدى  6عقود� ،سهد «مثلث برمودا»
حوادث اختفاء اأكرث من األفي طائرة،
ومن اأكرث هذه احلوادث �سهرة اختفاء

حادثة الرحلة  19يف عام 1945م ،حيث
اختفت جمموعة الطائرات اخلم�س
للرحلة  19التابعة للبحرية االأمريكية
من نوع قاذفات القنابل يف اأثناء قيامها
برحلة تدريبية عادية ،والغريب اأنه
حينما مت اإر�سال طائرة ا�ستطالع
لتفقدها اختفت ،ومل تعد هي اأي�ساً،
فكانت جملة اخل�سائر يف االأرواح 27
رجالً ،ومل يعرث لهم على اأي اأثر.

ما ،زاد اعتماده على املعلومات التي
يجمعها من خالل الكامريا التخاذ القرار.

ي�سرتك االإقرار املو�سوف مع االإقرار املوكب باأنهما ي�ستمالن
على واقعة اأ�سلية وواقعة اأخرى مرتبطة بها .
االختالف بينهما
االإقرار املو�سوف:
هو االإقرار بالواقعة املدعى بها ال كما يدعي بها املدعي ،بل
مو�سوفة بو�سف اخر يعدل منها على ان تقرتن هذه الواقعة
امل�سافة بالواقعة االأ�سلية منذ ن�سوئها ولي�س الحقة لها .
مثاله :كما لو اقر املدعى عليه بالدين اإال انه اأنكر الفائدة
املدعى بها اأو اأنكر وجود ال�سرط اجلزائي يف العقد.
هذا االإقرار يفيد الثبوت التام فيما يخ�س بالواقعة االأ�سلية.
اأما البيانات االإ�سافية فعدت ثابتة اىل ان يثبت العك�س ،وال
يجوز اإجازة التجزئة لهذا النوع من االإقرار الأنه من �ساأنه ان
يدفع النا�س اىل جحود ما عليها من حقوق قد تكون مو�سوفة
بو�سف يقرتن بها كاالأجل او ال�سرط .كما ان هذه التجزئة
يرتتب عليها نقل عبء االإثبات من املدعي اىل املدعى عليه
دون ان يقوم املدعي باإثبات اأي جزء من دعواه ،يف الوقت
الذي كان باإمكان املدعى عليه اإنكار ما ادعاه املدعي وعندها
�سيكون هو املكلف باإثبات دعواه .
االإقرار املركب:

اختبار منزلي للكشف
عن كورونا بواسطة
“القهوة”
متكن باحثون من ق�سم
الكيمياء الع�سوية يف جامعة
هولندية من ت�سميم اختبار
للفح�س الفردي لفريو�س
كورونا يف املنزل ،با�ستخدام
ماكينة قهوة كب�سوالت
منزلية.
اختبار  LFTيعد �سريعا
ومنخف�س التكلفة و�سهل
اال�ستخدام ،مما يجعله مثاليا
لالختبار املنزيل ،ولكنه لي�س
دقيقا يف اكت�ساف الفريو�س
كما اختبارات “بي �سي اآر”،
حيث يحدد فقط االأ�سخا�س
امل�سابني باأحمال فريو�سية
عالية من كوفيد .19
وقال الباحث ،فيتوريو
�ساجيومو ،املعد الرئي�سي يف
امل�سروع“ :للتو�سل اإىل اأداء
مثايل ،نحتاج اإىل اختبار منزيل
�سهل اال�ستخدام ،مثل اختبار
 ،LFTولكنه عايل احل�سا�سية

يف اكت�ساف الفريو�س ،كاختبار
“بي �سي اآر”.
وبني �ساجيومو :اأنه وفريقه
ّ
تو�سلوا اإىل طريقة ت�سمى
ت�سخيم مت�ساوي احلرارة،
بوا�سطة م�سرع دائري
 ،Lampوهي تقنية اأحادية
االأنبوب ،ت�ستخدم كبديل
منخف�س التكلفة الكت�ساف
اأمرا�س معينة ،بطريقة
تت�سابه مع اختبار “بي �سي
اآر”.
ووفقا للفريق البحثي ،ميكن
دمج تقنية  Lampمع
“قارئ اللون” ،حيث عندما
تتفاعل مع امل�سحة ت�سبب
زيادة يف حمو�سة العينة،
مما يوؤدي اإىل تغيري اللون،
وف ًقا مل�ستوى درجة احلمو�سة
 ،pHوتوفر اإ�سارة ب�سرية
من نتيجة اإيجابية اأو �سلبية
لالإ�سابة بالفريو�س.

هو االإقرار بالواقعة املدعى بها مع اإ�سافة واقعة الحقة
لتاريخ ن�سوء الواقعة االأوىل تعدل منها او تعدم اأثرها،
اأي ان الواقعة املرتبطة ال تن�ساأ مع الواقعة االأ�سلية اإمنا
ا�ستجدت بعدها.
ويف هذه احلالة ال يجوز جتزئة االإقرار على �ساحبه ،كما
عربت عن ذلك املادة  69من قانون االإثبات.
مثاله :اإقرار املدين بالدين مو�سوع االدعاء اإال انه دفع
بالوفاء اأو االبراء ،وهنا يجب يف هذه احلالة (حالة االإقرار
املركب) على املقر له ،اأما ان يقبل االإقرار برمته اأو طرحه
كام ًال ،ويتعني عليه يف احلالة االأخرية اإثبات واقعة الدين،
اأي يقع عبء االإثبات على الدائن (البينة على من ادعى
 )...على اعتبار ان واقعة الوفاء اأو االبراء ت�ستلزم وجود
الواقعة االأ�سلية.
اأما اإذا كانت الواقعة التي اقر بها املدين ال ت�ستلزم وجود
واقعة اأ�سلية كمن اأقر بالدين اإال انه يدفع باإنق�سائه
باملقا�سة ،فهنا املقر اأ�ساف واقعة جديدة هي كونه ا�سبح
دائنا ملدينه يف وقت الحق على ن�ساأة الدين حمل االدعاء،
ففي هذه احلالة يجوز جتزئة االإقرار ،وباإمكان املقر ان يقيم
الدليل على ما اأقر به بخ�سو�س انق�ساء الدين باملقا�سة.

أنواع اليمين في المحاكم
والقضاء

 -1اليمني احلا�سمة
وهي التي تنتهي بها الدعوى،
وللخ�سوم باإذن املحكمة
توجيه اليمني احلا�سمة
اإىل اخل�سم االآخر ويجوز
توجيهها باأية حالة تكون
عليها الدعوى ...وال يجوز
الرجوع يف اليمني احلا�سمة
بعد حتليفها.
املدعي هو من يقع عليه عبء
االإثبات الإثبات ما يدعيه،
واإن املدعى عليه هو الذي
يكلف باإثبات دفوعاته والأي
منهما ي�ستطيع توجيه اليمني
احلا�سمة اإىل خ�سمه.
 -2اليمني املتممة
هي التي يوجهها القا�سي من
تلقاء نف�سه الأي من اخل�سمني
عندما يرى اأن هناك دلي ًال
كاف يف الدعوى ويحتاج
غري ٍ
اإىل ما يتممه ويكمله ليكون
دلي ًال كام ًال وكافياً ميكن اأن
ُيعتمد عليه واإ�سدار قرار
ق�سائي على اأ�سا�سه ،خالفا

لليمني احلا�سمة التي تُوجه
من اخل�سم اإىل خ�سمه وال
يجوز للخ�سم الذي وجهت
اإليه املحكمة اليمني املتممة
اأن يردها على اخل�سم االآخر
(م  /120اإثبات) ويجوز
الرجوع منها كما لو ك�سف
عن اأدلة جديدة اأكملت
االأدلة الناق�سة ،وهي اإجراء
من اإجراءات �سري الدعوى
ودليل اإثبات تكميلي ذي قوة
قانونية حمددة.
 -3ميني اال�ستحقاق
هي اليمني التي توجهها
املحكمة من تلقاء نف�سها عند
احلكم مبا ادعاه اخل�سم اأو
حتليف مدعية اال�ستحقاق
اإذا تويف املدعى عليه اأثناء
املرافعة قبل اإ�سدار حكمها
على الورثة.
 -4ميني اال�ستظهار
هي اليمني التي ترد يف حاالت
اإذا ادعى اأحد يف الرتكة
حقا ،واأثبته بحلف ميني

اال�ستظهار اأو اإذا ا�ستحق
اأحد املال واأثبت دعواه حلفته
املحكمة ،وكذلك حتليف
املدعية عند احلكم لها على
الرتكة ب�سداقها املوؤجل على
زوجها املتويف.
 -5ميني التقومي
هي اليمني التي توجه اإىل
املدعي لتحديد قيمة املدعى
به الذي ا�ستحال على املحكمة
تقدير قيمته.
 -6ميني عدم العلم
هي التي توجهها املحكمة
مثال اإذا توفيت املدعية اأثناء
�سري املرافعة ،توجه اليمني
اإىل الورثة ،هي ميني عدم
العلم وهناك حاالت عديدة
من اليمني ال يت�سع املجال
لذكرها.
ي�سار اإىل اأن قانون االإثبات
رقم  107ل�سنة  ، 1979ويف
الف�سل ال�ساد�س ،نوه اإىل
اليمني كدليل من اأدلة االإثبات
مادة  108اإىل املادة .124

