
علي الفاطمي
زار نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
جمل�س  رئي�س  ال�سعدي،  �سياء 
الق�ساء الأعلى القا�سي الدكتور فائق 
الق�سايا امل�سرتكة  اأهم  زيدان، لبحث 

بني اجلانبني.
الق�سايا  اأهم  النقيب  ال�سيد  وطرح 
اخلا�سة باأعمال املحامني، وطلباتهم، 
فيما اأكد اجلانبان على �سرورة تذليل 
العقبات التي تواجه ال�سادة املحامني 
اأثناء ممار�سة مهامهم، والتاأكيد على 
الدفاع  يف  املحامني  دور  اأهمية  ابراز 

عن حقوق موكليهم .
من جانبه، رحب ال�سيد رئي�س املجل�س 
على  حر�سه  موؤكدًا  النقيب،  بال�سيد 
ال�سراكة،  على  مبنية  عالقة  بناء 

والإحرتام والتعاون املتبادل .
موا�سيع  الطرفان  وناق�س  هذا 
مهنية ووطنية خمتلفة، مبا يحقق 

العدالة و�سيادة القانون .

يوم األرض الفلسطيني

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير 

احلقيقة التاريخية الناطقة توؤكد قدرة ال�سعب العربي يف فل�سطني املحتلة 
الكربى  النكبة  منذ  والنتفا�س  بالثورة  والعطاء  والبذل  ال�سمود  على 
املتمثلة باحتالل اأرا�سيه �سنة 1948 والتي ل تزال م�ستمرة بالت�سحيات 
اجل�سام املعمدة بدم ال�سهداء من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني املجاهد الذي 
وحماولته  العن�سري  وطغيانه  الحتالل  بط�س  جمابهة  عن  انفك  ما 

الفا�سلة يف ت�سفية واإنهاء ق�سية العرب وامل�سلمني يف زماننا الراهن.
بـ"يوم  عليه  ا�سطلح  ما  هو  ال�سجاعة  الن�سالية  الوقفات  اأبرز  من  ولعل 
اأقدمت  عندما  اأجمع  العامل  �سعوب  ت�ستذكره  الفل�سطيني" الذي  الأر�س 
اآذار �سنة 1967 تنفيذا  "ال�سرائيلية" يف الثالثني من  القوات الع�سكرية 
لـ"قانون ا�سرائيلي جائر" وبهدف ال�ستحواذ على الأرا�سي التي تعود اىل 
امل�سلحة،  واإ�سقاط حق ملكيتها عنوة وا�سطهادا، وبالقوة  الفل�سطينيني 
القانون  لقواعد  �سارخا  انتهاكا  ت�سكل  بل  النتهاكات  هذه  تتعار�س  مبا 

الدويل وملبادئ ال�سالم التي حتر�س على حماية حق امللكية اخلا�سة.
م�ستمرا  و�سيبقى  ينتهي،  ولن  مل  وجهاده  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  اإن 
التي  القرن"  "�سفقة  ومنها  التاآمرية،  وامل�ساريع  املخططات  جمابهة  يف 
ت�ستهدف هدر حقوق �سعب فل�سطني يف الأر�س واحلياة والتهديد املبا�سر 
"ا�سرائيل"، واإقامة  للوجود العربي، باإتباع وفر�س �سيا�سة التطبيع مع 
الدولية  املنظمات  مناهج  اإحالل  على  القائم  اجلديد  الأو�سط  ال�سرق 
الدولة  من  بدل  اخل�سخ�سة  على  القائمة  والجتماعية  القت�سادية 
احل�ساري  النهو�س  يوؤمن  ومبا  الوطنية  التنمية  جمال  يف  وخططها 

املجرد.
�ستبقى ق�سية فل�سطني ونحن ن�ستذكر يوم الأر�س حتدثنا �سفحاتها عن 
اأ�سطورة �سعب ل يقبل الظلم والعدوان، ي�سعى ن�سال وكفاحا وجهادا 
من اأجل حقوقه رغم كل املمار�سات ال�سهيونية العن�سرية القائمة على 
ال�سجون  يف  واملعتقلني  املدنيني  وحجز  اجل�سدية  والت�سفيات  القتل 
ال�سرائيلية، ومقابر الأرقام والتي هي حمط م�ساءلة مرتكبيها ال�سهاينة 
من قبل املحكمة اجلنائية الدولية، ولن تنتهي هذه الق�سية التي جنودها 

�سعب فل�سطني، كل �سعب فل�سطني، اإل ب�سالم عادل اأو حترير لأر�سه.

السعدي يكشف عن إلغاء فقرة اإلستحواذ على نصف اإليرادات في ميزانية النقابات واإلتحادات
نقيب المحامين العراقيين يزور رئيس مجلس القضاء األعلى لبحث أهم القضايا المشتركة

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي
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املحامي_خا�س
رئي�س  اإىل  طلباً  العراقيني  املحامني  نقابة  قدمت 
املجل�س  مفاحتة  ت�سمن  الأعلى،  الق�ساء  جمل�س 
حول اختيار املحامني وتعيينهم ق�ساة، ل�سد النق�س 

احلا�سل يف الأعداد. 
وجاء يف طلب النقابة: اأن الغر�س من ذلك هو تعزيز 
املتمثلة  والقدرات  باخلربات  الق�سائية  ال�سلطة 
يف  احلا�سل  النق�س  �سد  يف  وال�ستفادة  باملحامني 
وفق  على  املمار�سني  املحامني  ولأن  الق�ساة،  اأعداد 
�سروط ينبغي توافرها عند اختيارهم هم اأكرث تاأهياًل 

ملمار�سة الق�ساء. 
واأ�سار كتاب النقابة اإىل: اأن هذه الطريقة معتمدة يف 

العديد من الأنظمة الق�سائية عند اختيار الق�ساة. 
اختيار  طريقة  اعتماد  اأن  النقابة:  واأو�سحت 
املحامني وتعيينهم ق�ساة يجب اأن يكون بعد و�سع 
مهنة  ممار�سة  مبدة  تتعلق  لذلك،  ومعايري  �سروط 
معاقبته  وعدم  وال�سلوك،  ال�سرية  وح�سن  املحاماة 
والأمانة  بال�سرف  خملة  جرائم  يف  ق�سائًيا  اأو  مهنًيا 
والذمة، وبعد تاأهيله يف دورة مكثفة ملمار�سة العمل 
�سالمة  توؤمن  التي  ال�سروط  من  وغريها  الق�سائي، 

الختيار. 
الطريقة  باإحياء  طلبها  اإجابة  النقابة  وتاأمل  هذا 
املعتمدة �سابقاً، اإ�سافة اإىل خريجي املعهد الق�سائي، 
ملا فيها من خدمة لل�سالح العام وال�سلطة الق�سائية.

نقابة المحامين العراقيين تخاطب 
مجلس القضاء األعلى حول اختيار 

المحامين وتعيينهم قضاة 

املحامي_خا�س
اإ�ستقبل نقيب املحامني العراقيني، 
الأحد،  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
التيار  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
ال�سدري، ال�سيخ �سالح العبيدي، 
التي  الق�سايا  من  عدد  ملناق�سة 

تخ�س البلد . 
بال�سيخ  النقيب  ال�سيد  ورحب 
اأهم  م�ستعر�ساً  العبيدي، 
تدخل  اأن  يجب  التي  اجلوانب 
كالت�سريعات  خطها  على  النقابة 
الوطنية والرقابة على الإنتخابات 

الربملانية القادمة . 
رقابة  تنظيم  اأن  ال�سعدي:  واأكد 

املحامني،  من  داخلية  وطنية 
املخالفات  ر�سد  يف  تتعلق 
التدخالت  وتاأ�سري  النتخابية، 
يوؤمن  وانواعها،  ا�سكالها  بكل 
بعيدًا  الختيار،  يف  الناخب  حرية 
تزوير  اأو  وتزييف  التدخالت  عن 

اإلرادات .
مردفاّ: اأن ذلك ُيعد ذا اأهمية بالغة 
على �سعيد اجناز انتخابات نزيهة 
وعادلة، وباجتاه تاأكيد م�سداقيتها 

وتعزيز العرتاف بها وجناحها .
ال�سيد  طلب  اآخر،  �سياق  ويف 
ال�سيا�سية  الهيئة  دعم  النقيب 
�سائرون  وكتلة  ال�سدري  للتيار 

النيابية يف ت�سريع تعديالت قانون 
املحاماة، والإ�سراع يف اإقرارها . 

من جانبه، اأو�سح العبيدي اأهمية 
قانوين  كتنظيم  املحامني  نقابة 
دوره  عن  ف�ساًل  م�ستقل،  وحقوقي 
النظام  وتقومي  العدالة  حتقيق  يف 
يف البلد، م�سيدًا بخطوة النقابة يف 
تر�سني العملية الإنتخابية برقابة 
للناخب  توؤمن  فعلية،  م�ستقلة 

احلرية يف اختيار ممثليه. 
النقابة  تنظم  اأن  املوؤمل  ومن  هذا 
مع  بالتعاون  تخ�س�سية  دورات 
عملية  يف  جتارب  لهم  ا�سخا�س 
الرقابة على الإنتخابات ال�سابقة . 

نقيب المحامين يستقبل المتحدث 
الرسمي باسم التيار الصدري 

املحامي_خا�س
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  ك�سف 
الفقرة  ن�س  اإلغاء  عن  ال�سعدي،  �سياء 
)خام�ساً( من املادة 19 يف قانون املوازنة 
العامة، والذي �سوت عليه جمل�س النواب 

العراقي يوم اأم�س .

وقال ال�سعدي: اإن جمل�س النواب العراقي 
املذكورة،  املادة  ن�س  يف  النظر  اأعاد 
النقابات  من  عدد  به  تقدمت  طلب  بعد 
املحامني،  )نقابة  اأبرزها  والإحتادات، 
نقابة املحا�سبني، نقابة ال�سحفيني واإحتاد 
اللجنة  مع  وبالتعاون  احلقوقيني(، 

توا�سلت  حيث  الربملانية،  القانونية 
النقابات على مدار جل�سة الت�سويت لأجل 

ال�سغط والتاأكيد على عدم اإقرارها .
اللجنة  بدور  النقيب  ال�سيد  واأ�ساد 
العراقي،  النواب  جمل�س  يف  القانونية 
على  املرتتبة  الآثار  خطورة  مدى  لتفهم 

رئي�س  �سكر  فيما  املذكورة،  الفقرة  اإقرار 
ونائب  هادي،  ريبوار  النائب  اللجنة، 

رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد الغزي.
يكن  مل  املو�سوع  هذا  اأن  ال�سعدي:  واأكد 
اإىل  اجلميع  داعياً  فقط.  باملحامني  خا�ساً 
وا�ستقاء  املعلومة  نقل  يف  الدّقة  توخي 

عن  والإبتعاد  م�سادرها،  من  الأخبار 
د يف اإثارة اللغط العام . التق�سّ

يذكر اأن ن�س املادة 19 / خام�ساً، امللغاة 
هو "توؤول ٥0% من الأر�سدة املرتاكمة 
والإيرادات املتحققة جلميع الإحتادات 

والنقابات اإىل خزينة الدولة" .

السعدي يكشف عن إلغاء فقرة اإلستحواذ على نصف األموال 
المتراكمة واإليرادات في ميزانية النقابات واإلتحادات

املحامي_خا�س
املحامني  نقابة  بني  م�سرتك  اجتماع  جرى 
الإن�سان،  حلقوق  العليا  واملفو�سية  العراقيني 
البلد،  يف  احلقوقية  امل�ستجدات  اآخر  لبحث 

وتفعيل الإتفاقية املوقعة بني اجلانبني. 
اللقاء بح�سور نقيب املحامني العراقيني،  وعقد 
املفو�سية  ورئي�س  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
العليا حلقوق الإن�سان الدكتور عقيل املو�سوي، 
املفو�سية  جمل�س  ع�سو  حل�سور  بالإ�سافة 

الدكتور فا�سل الغراوي . 
وناق�س اجلانبان �سبل تفعيل الإتفاق يف التعاون 
مبجال مراقبة ور�سد انتهاكات حقوق الإن�سان، 
التقارير  وتبادل  التظاهرات،  يخ�س  عما  ف�ساًل 

بهذا ال�ساأن . 
ال�سراع  اأن  النقيب:  ال�سيد  اأكد  حديثه،  وخالل 
ي�سهم  عليها  املتفق  امل�سرتكة  الأدوار  تفعيل  يف 

مبجال  الأ�سا�سية  املبادىء  واحرتام  تعزيز  يف 
باملوقوفني  يتعلق  ما  خا�سة  الإن�سان،  حقوق 
ال�سجون  بزيارة  وال�سماح  ال�سرطة  مراكز  يف 
على  الطالع  اإىل  بالإ�سافة  الحتجاز،  ومراكز 
املحامني  وتوكيل  املعتقلني  وظروف  اأو�ساع 

عنهم.
احلقوق،  حماية  يف  املفو�سية  بدور  م�سيدًا 

وال�سعي لأجل ن�سر هذه الثقافة يف املجتمع. 
م�سرتكة،  جلنة  الطرفان  �سكل  اأوىل،  وكخطوة 
تتكون من ثالثة حمامني من جلنة حقوق الإن�سان 
النقابية وثالثة ممثلني عن املفو�سية، جتتمع يف 

النقابة لو�سع اخلطط الالزمة لتفعيل العمل. 
املفو�سية  بادرت  الإجتماع،  خمرجات  و�سمن 
الذين  للمحامني  التدريبية  الدورات  اإقامة  اىل 
�سين�سمون ملركز الرقابة والر�سد يف الإنتخابات 

الربملانية املقبلة، و�ستحدد اآلية الدورات قريباً.

إجتماع مشترك لتفعيل 
اإلتفاقية بين نقابة المحامين 

ومفوضية حقوق اإلنسان 

املحامي_خا�س
يف  العراق   واحتادات  نقابات  اإجتمعت 
قانون  ملناق�سة  املهند�سني،  نقابة  نادي 
املوازنة العامة، وحتديد اأهم املالحظات 

حولها . 
نقيب  تاله  بياناً  النقابات  واأ�سدرت 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 
روؤيتها  فيه  اأو�سحت  ال�سعدي، 

بخ�سو�س املوازنة  . 
ال�سهور  »تتواىل  البيان:  يف  وجاء 
وم�سروع موازنة 2021 يراوح حتت قبة 
الربملان بني كتل �سيا�سية تتجاهل عامدًة 
الأدنى  احلد  ب�سمان  ال�سعبية  املطالبات 
من العي�س الكرمي لل�سرائح الواقعة حتت 
وتتفاقم  اأعدادها  تزداد  والتي  الفقر  خط 
توفري  عن  عجزها  ويت�ساعف  معاناتها 

لقمة عن العي�س« .
اإعداد  طريقة  »اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
�سابقاتها،  عن  تختلف  مل  املوازنة  هذه 
موازنة  ولي�ست  بنود  موازنة  باعتبارها 
برامج واأهداف، متناق�سة مع ما �سمي بـ 

»الورقة البي�ساء«.  
وحّذر البيان من »بيع اأ�سول الدولة من 
اأنه  مبينني  زراعية«،  واأرا�ٍس  عقارات 
»�سيعيد العراق اإىل عهد الإقطاع بوجوه 

جديدة قدمية . »
قوى  ميّكن  ذلك  »اأن  البيان  واأو�سح 
اأ�سول  على  ت�ستحوذ  اأن  من  طفيلية 
ال�سعب  لعموم  ملك  اأنها  املفرت�س  من 
العراقي،  ويجعلها م�سيطرة على م�سائر 
يومياً  املعي�سية  اإمكاناتها  تنحدر  �سرائح 

.«
وو�سف البيان املوازنة املطروحة »باأنها 
تذهب  التي  الإجتماعية  للعدالة  غياب 
اإىل فر�س �سرائب تع�سفية على املواطن 
يف  الإفرتا�سي  العجز  اإ�سكالية  لتجاوز 
فئات  امتيازات  العامة، وتثبيت  النفقات 
املت�سررة  الغالبية  اأن  يعني  ما  حمددة، 
ثمناً  �ستدفع  متنفذة  قوى  �سيا�سات  من 
جتاوز  القوى  هذه  حماولت  يف  باهظاً 

اأزمات من �سنعها هي« . 
يف  حلول  والإحتادات  النقابات  وطرحت 

عدة نقاط : 
النفقات من خالل تخفي�س  : �سغط  اأوًل 
والدرجات  الثالث  الرئا�سات  امتيازات 

اخلا�سة .
ثانيا : اإيقاف �سرف اكرث من راتب ولكل 

احلالت . 
من  الدخل  متدنية  الفئات  اإعفاء  ثالثاً: 

ال�سرائب.
حلني  الدولة  اأ�سول  بيع  تاأجيل   : رابعا 
وتطرح  العملية  تنظم  قوانني  اإقرار 

للنقا�س الوطني العام . 
خام�سا : توجيه تخ�سي�سات الدولة نحو 

البنى التحتية . 
عمليات  اإجراءات  ت�سهيل   : �ساد�سا 

ال�ستثمار الداخلي و اخلارجي . 
�سابعا : و�سع حلول جذرية للم�ساكل بني 

الإقليم واملركز .
الفقراء  حماية  تخ�س�سات  زيادة  ثامنا: 

والكادحني وذوي الدخل املحدود . 
تا�سعاً: توفري فر�س عمل للعاطلني . 

النقابات واإلتحادات 
العراقية تعلن موقفها 
من قانون الموازنة العامة
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اإلبتزاز اإللكتروني

تبداأ عملية االبتزاز االلكرتوين عن طريق  اإقامة  عالقة مع ال�شخ�ص 
امل�شتهدف، ويتم التوا�شل عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، ويف هذه 
حتتوي  التي  املحادثات  بت�شجيل  �شحيته  املبتز  ي�شتدرج  املرحلة 
مقابل  بتهديده وابتزازه  يقوم  ثم  لل�شحية،  امر م�شيء وفا�شح  على 

احل�شول على اأموال او غايات اأخرى.
املجتمع  يف  االأخرية  االآونة  يف  كبري  ب�شكل  الظاهرة  هذه  تفاقمت 

العراقي، وكان البد من ر�شد امل�شكلة من اأجل و�شع احللول لها.
واالإعالم  القانون  جمال  يف  وخرباء  �شخ�شيات  مع  مقابالت  ويف 

وال�شيا�شة و�شحوا روؤيتهم يف هذا ال�شدد.
جرمية االبتزاز االلكرتوين

ثامر حممد الالمي، حماٍم لدى حمكمة ا�شتئناف الر�شافة، قال: “تعد 
بفعل  العراق،  يف  امل�شتحدثة  اجلرائم  من  االلكرتوين  االبتزاز  جرمية 
قرية  العامل  من  جعل  ما  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  الكبري  التقدم 
�شغرية و�شّهل الكثري من اأمور احلياة وال يخفى ما لهذا التطور من 
فوائد على النواحي االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية والعلمية، 
اإال انه مل يخُل من مواطن اخللل التي �شهلت لظهور نوع من املجرمني 

ي�شتغلون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم”.
تعريف جرمية االبتزاز االلكرتوين

واو�شح: عالج القانون جرمية االبتزاز املايل يف املادة 452 من قانون 
العقوبات رقم 111 ل�شنة 1969 حيث ن�ص بالفقرتني:

 1ــ يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنني او باحلب�ص ملن حمل 
اخر بطريق التهديد على ت�شليم نقود او ا�شياء اخرى غري ما ذكر يف 

املادة 451 من هذا القانون.
اجلرمية  ارتكبت  اذا  �شنة   15 على  تزيد  ال  مدة  العقوبة  تكون  ـ   2

بالقوة او االكراه.
جرمية  من  اجلانب  هذا  يغفل  العراقي  امل�شرع  ان  يعني  هذا  وهل 
االبتزاز االلكرتوين حني مل ي�شع لهذه اجلرمية ن�شا قانونيا �شراحة؟

حيث قال الالمي: “امل�شرع العراقي مل يغفل املو�شوع طاملا عالج مثل 
اىل  نحتاج  اليوم  وا�شبحنا  قدمياً  �شار  القانون  ان  اإال  اجلرائم،  هذه 
لقانون  امل�شرع  ترك  فقد  االلكرتونية،  باجلرائم  خا�ص  قانون  ت�شريع 
العقوبات العراقي رقم 111 ل�شنة 1969 يت�شدى لهذه اجلرائم وق�ّشم 
 430( بني  املواد  يف  وابتزاز  تهديد  جرمية  اىل  االلكرتونية  اجلرائم 
وال�شب  القذف  جرائم  وكذلك  العراقي  العقوبات  قانون  من   )432-

والت�شهري يف املواد بني) 437 – 438( من القانون نف�شه.
وتابع: “تعود ا�شباب ظهور هذه اجلرائم لعوامل عدة، اهمها اجلهل 
والتخلف والفقر والبطالة واالبتعاد عن االأمور االأخالقية واالإن�شانية 
يف  خطرة  جرائم  حدوث  اىل  توؤدي  اأ�شباب  جميعها  االإميان،  و�شعف 
تعقيدًا  اجلنايات  اكرث  من  تعد  حيث  النفو�ص،  �شعاف  من  املجتمع 
لوجود افكار وا�شعة وخطط وبرامج معقدة تدخل يف عملية االبتزاز.

ح�شن،  كاظم  �شعد  الدكتور،  بغداد  بجامعة  العلمي  اخلبري  وا�شار 
االإلكرتوين،  االبتزاز  ظاهرة  تنامي  يف  اأ�شا�شيا  دورا  لالإعالم  ان  اإىل: 
للجمهور، وميكن احلفاظ على  توعوي  دور  لالإعالم  يكون  ان  ويجب 
اأ�شرتنا واأبنائنا من حاالت االبتزاز من خالل االهتمام بالرتبية وزيادة 
التوعية. م�شريا اىل اأن التكنولوجيا لي�شت �شلبية بل اال�شتخدام �شلبي 

لها.
وعن �شبيل حماية الفتاة لنف�شها من االإبتزاز االإلكرتوين، ذكر اخلبري 
القانوين واملحلل ال�شيا�شي الدكتور واثق الزبار: بداية علينا ان نعرف 
ان الكثري من الرجال اي�شا يتعر�شون لالإبتزاز ومل تقت�شر على املراأة، 
من  اأكرث  الرجال  واإبتزاز  التجار،  اأو  املهمة  ال�شخ�شيات  خ�شو�شا 
الن�شاء على وفق جتارب م�شهودة، وعلى كل بنت اأن حت�شن نف�شها يف 
مواقع التوا�شل االجتماعي بعدم ن�شر �شورها كي ال ي�شرقها املجرم 
ويبتزها بها، وال تر�شل �شورها الأي �شخ�ص حتى اإن كانت �شديقتها 
اإال  اجلهاز  ار�شال  بعدم  تعطل  اإذا  املحمول  هاتفها  وحتمي  املقربة، 
ملكان موثوق به، وعند بيع اجلهاز توجد برامج خا�شة مل�شح حمتوى 

الهاتف، واي�شا عدم و�شع معلومات �شريحة يف في�ص بوك.
للجرائم  قانون  �شن  فقد  القانونية  الناحية  من  اأنه  الزبار:  وذكر 
جمرم  فكل  والت�شهري،  االإلكرتوين،  االإبتزاز  وجلرائم  املعلوماتية، 
عليه  القب�ص  اإلقاء  ويتم  ال�شلطات،  وتالحقه  قانونيا  يحا�شب 
ويعاقب باحلب�ص اأو الغرامة املالية، ويف حال تعر�ص اأحد لالإبتزاز 
عليه اأن يت�شرف بحكمة، خا�شة اأن جهاز االأمن الوطني اأ�شبح له 
دور فعال يف املجتمع العراقي، وو�شع ارقام هواتف خا�شة للتبليغ 
هذه  من  احلد  على  والعمل  للمجتمع،  حماية  االبتزاز  حاالت  عن 

اجلرائم قدر االمكان.

اسرة التحرير

   سكرتير التحرير  
             علي الفاطمي  

           المصحح اللغوي
         مصـطفى العتابي

                المصورون
           صالح الربيعي

        مازن سالم المالكي
           مصطفى احمد

المحامي مروان الكناني
اخللق  �شعف  اإىل  ترجع  التي  اجلرمية  تلك  هي 
امل�شتوى  اىل  واإنحدار  ال�شخ�ص  الطبع  يف  وانحراف 
االأخالقي بحيث ال يكون اهال لتويل املنا�شب العامة 

التي تفر�ص فيها االمانة والنزاهة. 
قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل 609 ل�شنة 1987 

وحتل  )املدان(  كلمة  حمل  )املجرم(  كلمة  حتل  ـ   1
االدانة(  )قرار  عبارة  حمل  التجرمي(  )قرار  عبارة 
املا�شة  اجلرائم  باإحدى  املتهم  على  احلكم  عند 
املانة  وخيانة  واالختال�ص  )كال�شرقة  بال�شرف 
بالتخريب  املتعلقة  واجلرائم  والر�شوة  والتزوير 

االقت�شادي(.
1• اإ�شارة قانون العقوبات رقم 111 ل�شنة 1969 

اجلرائم العادية املادة 21 
واالختال�ص  كال�شرقة  بال�شرف  املخلة  اجلرائم   
والتزوير وخيانة االمانة واالحتيال والر�شوة وهتك 

العر�ص.
13ل�شنة  رقم  االإرهاب  مكافحة  قانون  اإ�شارة   •2

2005
املادة 6 اجلرائم يف مواد قانون مكافحة االإرهاب رقم 

13 ل�شنة 2005 املادة 2\3قانون مكافحة االإرهاب 
املادة 6 قانون مكافحة االإرهاب رقم 13ل�شنة 2005

اجلرائم  من  القانون  هذا  يف  الواردة  اجلرائم  تعد   

العادية املخّلة بال�شرف .
3• قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم 68 ل�شنة 

1997
اوال:يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن ثالث �شنوات كل 
من اقر�ص نقودا باأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية 
تزيد على احلد املقرر قانونا، وتعد هذه اجلرمية من 

اجلرائم املخلة بال�شرف.
يف  عليها  املن�شو�ص  اجلرمية  عقوبة  تكون  ثانيا: 
البند )اوال( من هذه القرار ال�شجن مدة ال تزيد على 
ع�شر �شنوات اإذا ارتكب املقر�ص جرمية مماثلة خالل 
ثالث �شنوات من تاريخ �شريورة احلكم االول نهائيا 

او يف ظروف احلرب.
القر�ص  مبلغ  مب�شادرة  املحكمة  حتكم  ثالثا: 

والفائدة او املال الذي حتول اليه.
االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  ين�شاأ يف وزارة  رابعا: 
�شندوق ي�شمى )�شندوق الفقراء( تودع فيه الن�شبة 
امل�شادر  املال  من  لل�شندوق  املخ�ش�شة  املئوية 
امل�شتحقني  بني  وتوزع  القرار،  هذا  احكام  مبوجب 
وال�شوؤون  العمل  وزير  ي�شدرها  تعليمات  وفق 

االجتماعية.
خام�شا: تتوىل وزارة املالية توزيع الن�شب التالية من 

املال امل�شادر مبوجب احكام هذا القرار :
1- ن�شبة )40%( اىل �شندوق الفقراء.

2- ن�شبة 40% اىل املقرت�ص املخرب عن فعل الربا.
3- ن�شبة 20% اىل املخرب عن فعل الربا اذا كان غري 

املقرت�ص.
العدل،  وزير  مع  بالتن�شيق  املالية،  لوزير  �شاد�شا: 
خام�شا  البند  احكام  تنفيذ  لت�شهيل  تعليمات  ا�شدار 

من هذا القرار.
جرمية االقرتا�ص فوائد ربوية 

111ل�شنة  رقم  العقوبات  قانون   465 املادة  ن�ص 
1969

املادة 465
دينار،  الف  على  تزيد  ال  وبغرامة  باحلب�ص  يعاقب   
نقودا  اخر  اقر�ص  من  العقوبتني  هاتني  باإحدى  او 
باأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على احلد 
االق�شى املقرر للفوائد املمكن االتفاق عليها قانونا.. 
وتكون العقوبة ال�شجن املوؤقت مبا ال يزيد على ع�شر 
للجرمية  املقر�ص جرمية مماثلة  ارتكب  اذا  �شنوات 
االوىل خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شريورة احلكم 

االول نهائيا.
4• قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم 132 ل�شنة 

1996
جرمية ت�شريب اأ�شئلة االمتحانات 

كل  �شنة  عن  تقل  ال  مدة  باحلب�ص  يعاقب   -1- اوال 
غري  ب�شورة  تداول  او  ذاع  او  اف�شى  او  �شرب  من 

او  النهائية  املدر�شية  االمتحانات  ا�شئلة  م�شروعة 
ا�شئلة االمتحانات العامة.

�شبع  على  تزيد  ال  مدة  ال�شجن  العقوبة  وتكون   -2
جلان  يف  ع�شوا  اجلرمية  مرتكب  كان  اذا  �شنوات، 
االمتحانات او من وا�شعي ا�شئلتها او مكلفا بنقلها او 
باحلفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او برتجمتها.

3- وتكـون العقـوبة احلب�ص مـدة ال تزيد على �شنة 
الفقرتني  يف  عليها  املن�شو�ص  اجلرمية  كانت  اإذا 
)1و2( من هذا البند قد ن�شاأت عن تق�شري او اإهمال.

ثانيا -1 – يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �شنة وال 
تزيد على ثالث �شنوات كل من �شاعد على الغ�ص يف 
االمتحانات املدر�شية النهائية او االمتحانات العامة 

او �شهـّل القيام به.
على  البند  هذا  من   )1( الفقرة  احكام  ت�شري  ال   -2
القاعة  داخل  يف  الغ�ص  يرتكبون  الذين  الطالب 
االنظمة  احكام  بحقهم  وترتكب  االمتحانية، 

املدر�شية.
ثالثا - يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات 
امل�شتخدمة  االوراق  او  بالدفاتر  تالعب  من  كل 
املدر�شية  االمتحانات  ا�شئلة  على  االجابة  يف 
املدر�شية  بال�شجالت  او  العامة  واالمتحانات 
اخلا�شة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او 
�شحب اوراق منها او اإ�شافة اوراق اإليها او حتريف 

درجاتها او ا�شتبدالها.
يف  عليها  املن�شو�ص  العمدية  اجلرائم  تعد   - رابعا 

هذا القرار خملة بال�شرف.
التوقيف  اجراءات  من  الن�شاء  ت�شتثنى   - خام�شا 
الق�شايا  التحقيق واملحاكمة يف  واحلجز خالل مدة 
منهن  وتقبل  القرار،  هذا  مبوجب  بها  يحلن  التي 

الكفاالت اىل حني �شدور قرارات ق�شائية.
5• قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم 135 ل�شنة 

1996
1- تعد االفعال االآتية من جرائم تخريب االقت�شاد 
ويعاقب  بال�شرف  املخلة  اجلرائم  ومن  الوطني 
او  باالعدام  ارتكابها  يف  �شاهم  من  وكل  مرتكبها 
مدة  احلب�ص  او  املوؤقت  ال�شجن  او  املوؤبد  ال�شجن 
االف  ع�شرة  عن  تقل  ال  وبغرامة  �شنوات  خم�ص 
ان  وللمحكمة  دينار،  الف  مئة  على  تزيد  وال  دينار 
مع  يتنا�شب  ما  عليه  املحكوم  اموال  من  ت�شادر 

ج�شامة ال�شرر.
6•قرار جمل�ص قيادة الثورة املعدل رقم 18 

 )18  ( رقم   ) املنحل   ( الثورة  قيادة  جمل�ص  قرار 
ل�شنة 1993 النافذ .

اأو االختال�ص او  الر�شوة  احلكم بالعقوبة يف جرائم 
من  املوظف  عزل  القانون  بحكم  ي�شتتبعه  ال�شرقة 
اخلدمة، وعدم جواز اإعادة تعيينه يف دوائر الدولة.

الجرائم المخلة بالشرف

المحامية هيفاء كريم حسون
اخلطاأ  جرائم  ان  على  العراقي  الق�شاء  �شار 
التي  العمدية  غري  اجلرائم  من  واالإهمال 
يف  اجلرمي  الق�شد  توفر  عدم  فيها  ي�شرتط 
العراقي،  العقوبات  قانون  من   411 املادة 
وعّلة التجرمي تكمن يف ان هذه اجلرمية ت�شكل 
اعتداًء على حق االن�شان يف احلياة وهو حق 
القتل  امل�شرع  ميز  حيث  ومكفول،  م�شون 
اخلطاأ عن القتل العمد من حيث العقوبة تبعا 
اجلنائي(  )الق�شد  اجلاين  ن�شاط  الختالف 
والذي يتمثل بفعل االعتداء املميت وتت�شابه 
اجلرميتان من حيث النتيجة وهي الوفاة، يف 
القتل  جرمية  بني  االختالف  اوجه  ان  حني 
العمدية وجرمية القتل اخلطاأ اإذا مل تتحقق 
ي�شاأل عن  فاإن اجلاين  القتل اخلطاأ  يف جرمية 
ال  االخري  الأن  �شروع  عن  ولي�ص  خطاأ  ايذاء 
يكون يف اجلرائم غري العمدية، يف حني اإذا مل 
العمد  القتل  الوفاة يف جرمية  نتيجة  تتحقق 
فاإن اجلاين ي�شاأل عن ال�شروع يف جرمية القتل 

العمد.
الركن  ركنني،  من  اجلرمية  هذه  وتتاألف 
االجرامي  الفعل  ثالثة،  وعنا�شره  املادي 
ايجابيا كان او �شلبيا، ونتيجة اجرامية هي 
الوفاة، اإذ ال وجود جلرمية القتل اخلطاأ مامل 

حتدث وفاة ان�شان. 
اخلطاأ  ب�شورة  فيتمثل  املعنوي  ركنها  اما 
جانب  مراعاة  عدم  انه  على  يعرف  والذي 
خطرة  انواع  مبا�شرة  عند  واحلذر  احليطة 

يف�شي  ان  دون  احليلولة  وعدم  ال�شلوك  من 
ذلك اىل نتيجة اجرامية.

املادة  يف  اخلطاأ  �شور  امل�شرع  ذكر  حيث 
غري  اجلرمية  تعرف  والتي  عقوبات   35
غري  اجلرمية  تكون  تقول  حيث  العمدية، 
ب�شبب  االجرامية  النتيجة  وقعت  اذا  عمدية 
او  اهماال  اخلطاأ  هذا  كان  �شواء  الفاعل  خطاأ 
او  احتياط  عدم  او  انتباه  عدم  او  رعونة 
واالأوامر   واالنظمة  القوانني  مراعاة  عدم 
املارة  الذي نبه  ال�شيارة  )وعلى هذا ف�شائق 
اجتاهه  احدهم  غرّي  ذلك  ومع  �شيارته  ببوق 
ال�شائق  احتياط  لعدم  ال�شيارة  ف�شدمته 
احتياطه  عدم  عن  م�شوؤوال  ال�شائق  يجعل 
بعدم  امل�شاب  خطاأ  رغم  ال�شدمة،  لتفادي 
ال�شيارة  قدوم  فتوقى  التنبيه  جهاز  مراعاته 
واجتاهها(، ويكون لهذا اخلطاأ اأثره يف تقدير 
العقوبة فتخفف تبعا ملقداره، كما قد توؤثر يف 

التعوي�ص املدين تبعا ملا يراه القا�شي.
اخلطاأ  القتل  جلرمية  العقوبة  وتكون 
مبقت�شى الفقرة )2( من املادة 411 احلب�ص 
مدة ال تقل عن �شنة وغرامة او باإحدى هاتني 
اإخالل  نتيجة  اجلرمية  وقعت  اإذا  العقوبتني 
اجلاين اخالال ج�شيما مبا تفر�شه عليه اأ�شول 
حتت  كان  اأو  حرفته  اأو  مهنته  اأو  وظيفته 
اخلطاأ  ارتكاب  وقت  خمدر  او  م�شكر  تاأثري 
الذي جنم عنه احلادث اأو نكل وقت احلادث 
او  اجلرمية  عليه  وقعت  من  م�شاعدة  عن 
ذلك،  من  متكنه  مع  له  امل�شاعدة  طلب  عن 

واجلرمية يف �شورتها هذه من نوع اجلنح.
وتكون   )3( الفقره  يف  العقوبة  وت�شدد 
احلب�ص مدة ال تقل عن ثالث �شنوات اإذا ن�شاأ 

عن اجلرمية موت ثالثة ا�شخا�ص او اأكرث.
الظروف  من  اخر  ظرف  ذلك  مع  توافر  فاإذا 
الواردة يف الفقرة )2( من هذه املادة يتغري 
نوع اجلرمية فت�شبح جناية، وذلك بو�شف 

ال�شجن  وهي  الن�ص  يف  لها  املقررة  العقوبة 
مدة ال تزيد على �شبع �شنوات.

فتلتزم  اخلطاأ  اإثبات  يف  املحكمة  �شلطة  اأما 
حمكمة املو�شوع باإثبات اخلطاأ الذي تن�شبه 
قتل  جرمية  عن  االدانة  قرار  ليكون  للمتهم 
خطاأ �شحيحا، وذلك باعتبار ان اخلطاأ ي�شكل 
ركنها املعنوي، ويتعني اأن يكون ا�شتخال�ص 

ال  بحيث  �شائغة  اأدلة  على  معتمدا  اخلطاأ 
على  الدعوى.  يف  الثابتة  الوقائع  يخالف 
ت�شتخل�شه  الذي  اخلطاأ  يف  ي�شرتط  ال  انه 
االو�شاف  من  بو�شف  يو�شف  اأن  املحكمة 
الواردة يف املادة 35 عقوبات، بل يكتفي اأن 
ال�شادرة عن  باالفعال  بيانا  يت�شمن احلكم 

املتهم والتي تنطوي على خطاأ.

جريمة القتل الخطأ وعقوبتها
�شفاء الكناين

المحامي علي ثابت/ غرفة محامي البصرة

املرافعات  قانون  من   )4/69( املادة  ن�شت 
انه  على  النافذ   1969 ل�شنة   83 رقم  املدنية 
لال�شتي�شاح  �شخ�ص  اي  تدعو  ان  ))للمحكمة 

منه عما يلزم منه عما يلزم حل�شم الدعوى((.
دعوة  �شور  من  ال�شورة  هذه  تخرج  وال 
الذي  النظام  عن  الدعاوى  يف  اال�شخا�ص 
الغري  ادخال  حتت  املقارنة  االنظمة  عاجلته 
الإظهار احلقيقة، اإال ان القانون العراقي عاجله 
�شور  وبني  بينه  متيز  وم�شطلحات  باألفاظ 
جعل  مما  الثالث،  ال�شخ�ص  وتدخل  ادخال 
موقف القانون العراقي اكرث دقة من غريه من 

القوانني.
طريقة  او  اجراءات،  على  القانون  ين�ص  ومل 
ال�شتماع اقوال، من تدعوه املحكمة لال�شتي�شاح 

منه.
ويرى القا�شي علي جبار: »ان املحاكم �شارت 
ادخل  الذي  الثالث  ال�شخ�ص  حتليف  على 
اليمني  منه  اال�شتي�شاح  لغر�ص  الدعوى  يف 

القانونية«.
اىل  فيذهب  العجيلي،  هامل  لفته  القا�شي  اأما 
على  الق�شائي  العمل  ي�شتقر  ومل   « القول: 
الثالث  ال�شخ�ص  حتليف  ب�شدد  ثابت  مبداأ 
القول:  اىل  يذهب  ثم  منه«،  اال�شتي�شاح  عند 
ي�شتدعي  التي  احلالة  هذه  يف  حتليفه  »ونرى 
فيها االخبار عن امر قد قام به بنف�شه، او كانت 
له �شلة مبا�شرة مبا يتم اال�شتي�شاح عنه، الن 
اأما  ال�شهادة.  مقام  تقوم  اقواله يف هذه احلالة 
امر  الوظيفية وعن  اال�شتدعاء ب�شفته  كان  اإذا 

يتعلق بعمل دائرته فال يحلف«. 
العكيلي:  ح�شن  رحيم  القا�شي،  يرى  حني  يف 
الثالث  )ال�شخ�ص  ال�شخ�ص  ذلك  يعد  »وال 
حتليفه  يتوجب  فال  �شاهدا  منه(  امل�شتو�شح 
اليمني قبل �شماع اقواله، اإال ان ذلك ال مينع من 

الأقواله،  لالطمئنان  كال�شاهد،  اليمني،  حتليفه 
ال  ان  ب�شرط  لذلك،  �شرورة  املحكمة  راأت  اذا 
يكون ما �شي�شاأل عنه بعد حتليفه مما قد يوؤدي 

اىل ترتيب حقوق بذمته«.
مع  بكر  املجيد  عبد  ع�شمت  الدكتور  ويتفق 
القا�شي رحيم ح�شن العكيلي، عندما ذهب بهذا 
اخل�شو�ص، اىل القول: »ان من تدعوه املحكمة 
ال  الدعوى  حل�شم  يلزم  عما  منه  لال�شتي�شاح 
ال�شخ�ص  او ادخال  انواع تدخل  يعد نوعا من 
من  نوعا  يكون  ان  اىل  اقرب  هو  وامنا  الثالث، 
اإذ غالبا ما ت�شتعمله  انواع اجراءات االثبات، 
ادعاءات  ب�شحة  قناعتها  ال�شتكمال  املحكمة 
اخل�شم  ادلة  على  ترجيحها  او  الطرفني،  احد 
االخر املتعادلة مبا قد تت�شمنه اقوال ال�شخ�ص 

امل�شتو�شح منه من حقوق.
وتطبيقا لذلك، ذهبت حمكمة التمييز االحتادية 
اقوال  ان   ...(( انه  اىل  لها  ق�شاء  يف  اجلليلة 
يجوز  وال  �شهود  مبثابة  الثالثة  اال�شخا�ص 
اثبات العقد مببلغ يزيد على خم�شة اآالف دينار 
بال�شهادة ...((.. وتذهب اىل ))... ان ال�شخ�ص 
ويجب  ال�شاهد  بحكم  يعد  لال�شتي�شاح  الثالث 
و�شماع  منه  اال�شتي�شاح  عند  املحكمة  على 
اقواله ان يكون حتت الق�شم، وملا كانت املحكمة 
ما  اليمني  حتليفه  دون  الأقواله  ا�شتمعت  قد 
القانونية  الناحية  يجعل اقواله غري كافية من 
الإثبات دفع املدعى عليه بت�شديد بدالت االيجار 
ولعمري   .))... املدعي  قبل  من  بها  املطالب 
ميكن  ال  منه  امل�شتو�شح  الثالث  ال�شخ�ص  ان 
على  الق�شاء  ا�شتقرار  وان  �شاهدا،  اعتباره 
حتليفه اليمني القانونية امنا كان لالطمئنان اىل 
اقواله.. والن اجراءات �شماع هذه االقوال هي 
اقرب اىل اجراءات االثبات، خا�شة ان امل�شرع 
قانون  من  )17/اوال(  املادة  ويف  العراقي، 
االثبات رقم 107 ل�شنة 1979 النافذ، قد اطلق 
العنان للمحكمة التخاذ اأي اجراء من اجراءات 

االثبات تراه الزما لك�شف احلقيقة.

تحليف الشخص الثالث 
المستوضح منه اليمين القانونية 

المحامي أيـوب شـاكـر
من اخلطاأ على املواطنني، بل واملحامني، االعتقاد اأن 
او  املدنية  الديون  حتمي  العراقي  القانون  ن�شو�ص 
الدائن.. نعم، هنالك �شمانات ›ن�شبية‹، لكنها جمازا 

ُت�شمى �شمانات.
ومع ظهور طبقة من املحتالني الذين يجيدون اللعَب 
بني  �شذاجة  ووجود  والقانون،  الواقع  باأوراق 
فقد  القانوين،  الفهم  وقلة  الب�شطاء  النا�ص  �شفوف 
بيد  احتيال  اداة  اىل  القانونية  الن�شو�ص  حتولت 
�شخ�ص  الأي  مالية  مبالغ  اإقرا�ص  فاإن  هوؤالء..  مثل 
اأي  او  الدائن  مل�شلحة  ›‹كمبيالة‹‹  حترير  مقابل 
ورقة جتارية اخرى مع علم املدين م�شبقا ان املبلغ 
�شُيدفع ب�شكل اق�شاط بعد املرور باإجراءات التقا�شي 
التي قد ت�شتمر �شهورًا يف حالة انكار املدين للدين ما 
يجعل من االمر ا�شبه بتح�شيل قرو�ص طويلة االمد، 
ت�شديد  ف�شيكون  موظفاً  املدين  كان  اإذا  خ�شو�شا 

الدين عرب ا�شتقطاع ُخم�ص راتبه ال اكرث وال اأقل .
 ›‹ اأن  والنا�ص  املحامني  من  الكثري  يعتقد  لذلك 
ال�شك‹‹ ورقة ال�شمان االقوى للديون، وال يعلمون 

ان الن�شو�ص العقابية ال تكرتث مل�شري مبلغ الدين بل 
هي حتمي ال�شك فقط، وتهمل م�شلحة الدائن بحكم 
الن�شو�ص  على  ت�شيطر  التي  اال�شرتاكية  النظرة 
من  عقاب  بــ  املحاكم  و�شتهتم  العراق،  يف  العقابية 
 ›‹ بـــ  اهتمامها   من  اكرث  ر�شيد  بدون  �شكاً  حرر 
العقوبات  قانون  من   459  / املادة   ›‹ الدين  مبلغ 
111 لعام 1969، لذلك جلاأ البع�ص اىل ما ُي�شمى بـــ 
من  اكرث  بالغالب  يعدو  ال  الذي  االمانة‹‹  ›‹و�شل 
قانونية وحماولة الإ�شافة عن�شر جزائي على  حيلة 
الديون،  الديون املدنية، وهي طريقة فا�شلة ل�شمان 

بل قد ُت�شبب �شياعها او  تاأخري ت�شديدها .
ميكن  املدنية  الديون  جميع  ان  نفهم  ان  ويجب 
�شدادها بالعادة على �شكل )اق�شاط( على الرغم من 
دفعة  الدين  دفع   ...( اىل  ابتداًء  ا�شار  القانون  ان 
اإبداء   ...( اىل  ا�شاَر  النهاية  يف  لكن   ،)... واحدة 
ت�شوية للدين تتنا�شب مع مقداره(، املادة / 31 من 
قانون التنفيذ رقم 45 ل�شنة 1980، لذا �شيكون احلُل 
االمثل حلماية اأموالك باأن ال ُتقر�ص اأحدًا ديناً، واإال 

�شت�شطر اىل قراءة عنوان مقايل مرة اخرى.

ال تقرض أحدًا مبلغًا من 
النقود !



                        

وقفات قانونية                         
عبدالجبار عبدالوهاب الجبوري

قراأُت اأن االأنبياء ال يريدون من �شعوبهم تكوين اجليو�ش والقتال 
والروح  للحقيقة  �شادقة  وقلوبا  ونبالء  معلمني  ليكونوا  واإمنا 

االإن�شانية وعدم القــتال و�شفك الدماء .
وقراأُت اأن النبي حممد )�ش( قال ملعاذ بن جبل حينما بعثه على 
اأبوا فال  اإىل اليمن )ال تقاتلوهم حتى تدعوهم.. فاإذا  راأ�ش جي�ش 
تقاتلوهم حتى يبدوؤوكم.. فاإن بدوؤوكم فال تقاتلوهم حتى يقتلوا 
منكم قتياًل( … ومل يقف )�ش( عند هذا احلد بل قال : )ثم اأروهم 

ذلك القتيل وقولوا لهم هل خري من هذا �شبيل(.
وقراأُت لو�شية االإمام علي )ع( الأحد عماله يقول : )انطلق على 
تقوى اهلل وحده ال �شريك له وال تروعن م�شلماً وال حتتارن عليه 

كارهاً.. وال تاأخذن منه اأكرث من حق اهلل يف ماله …الخ( .
من خالل هذه القوال يتبني لنا ان النبي حممد )�ش( واالإمام علي 
حديثاً  الكهنوتي  الفكُر  د�ّش  كما  كهنوتياً،  جي�شاً  يريدان  ال  )ع( 
اجلزية  اأو  االإ�شالم  اأما  ثالثا  اجليو�ش  اأحد  اأمري  يو�شي  للنبي 
اأو القتال وكاأن اهلل بر�شالته من خالل املنطق الكهنوتي يريد قتل 
النا�ش باأ�شلوب اإما اأن تدخل يف ديني اأو اأن تعطيني مالك بدل ذلك 

اأو تقتل .
 ( قال  عندما  )�ش(  النبي  منه  تاأمل  الذي  الكهنوتي  املنطق  هذا 
عجبت من اأقوام يريدون اأن يدخاوا النا�ش اإىل اجلنة بال�شال�شل 
(.. فباأي حق يجرب النا�ش على اأحد ثالثة، ترك دينهم، اأو املال، 
اأو القتال، بينما اهلل تعاىل ال يجرب اأحدا حتى على الف�شيلة )فمن 

�شاء فليوؤمن، ومن �شاء فليكفر( .
تكره  )اأفاأنَت  االآية  مالمة  من  عقيدة  على  االجبار  ي�شع  اأين  بل 

النا�ش حتى يكونوا موؤمنني( اأو )ال اإكراه يف الدين( .
ال  ر�شالة روح  ر�شالة حممد )�ش(   اأن  اآمنُت  قراأت  ما  من خالل 
واإمنا  ن�شر  جي�ش  يريده  ال  )�ش(  جي�شه  واإّن  كهنوت،  منطق 
يهم  ما  واإن  قاتاًل(..  تكْن  وال  مقتواًل  )كْن  مبنطق  هزمية  جي�ش 
النبي يف ر�شالته اأن يعيد لذات النا�ش ان�شانيتها وهدايتها �شواء 

كانوا م�شلمني اأو غري م�شلمني .
واآمنُت اأن هم النبي )�ش( يف ر�شالته بالن�شبة للنا�ش )اإنهم �شلموا 
يف  اإيذائه  وعدم  االن�شان  �شالمة  الأن  اأ�شلموا  ولي�ش  باحلرب(، 
نظريته  اأهداف  من  وقيمه  وكرامته  ومعي�شته  وراحته  حريته 
لونهم وجن�شهم  كان  مهما  النا�ش  دم  ا�شتباحة  االإن�شانية يف عدم 
االمرباطوري،  واالإ�شالم  الالهوتي  املنطق  عن  بعيدًا  وعرقهم 
حيث يبقى االإن�شان خمريًا وفق القاعدة النبوية ال�شريفة )النا�ُش 
يف  الفال�شفة  فعله  ما  وهذا  واأنف�شهم(،  اأموالهم  على  م�شلطون 

نظرياتهم مبا يخ�ش فكرة العقد االجتماعي مثل رو�شو وهوبز .
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 الكهنوت
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منطق

- من جانب الزوجة 
عقود  اإبرام  عند  ال�شائعة  االأخطاء  من 
ال�شخ�شية  االأحوال  حماكم  اأمام  الزواج 
املعجل  املهر  قب�شت  باأنها  الزوجة  اإقرار 
عقد  يف  )مقبو�ش(  وتاأ�شري  )احلا�شر(، 
الزواج ، و هذا خطاأ �شائع، اإذ ان الزوجة 
اأي  تت�شلم  ال  بالعادة  العقد  اإبرام  قبل 
املخ�شالت  )بع�ش  احياناً  تت�شلم  او  �شيء 
الذهبية( التي تعد جزءا من معجل مهرها 
االإقرار  بعدم  موكلتك  فاأن�شْح  كله،  ولي�ش 

اأمام  فاإنك  اخلجل،  وطاأة  حتت  بالقب�ش 
الزوجة  ت�شلم  فيه حالة  ُيثبت  �شند ر�شمي 
تت�شلمه  مل  وهي  املعجل  مهرها  جلميع 

بالعادة.
- من جانب الزوج

ان موكلك ال يعلم عند اإبرام عقد زواجه ان 
املهر املعجل )احلا�شر( �شين�شرف لالأثاث 
الزوجية التي قد ت�شمل )غرفة االأخ�شاب + 
املخ�شالت الذهبية + املفرو�شات + املالب�ش 
وجميع  التدفئة(  و  التربيد  اجهزة   +

مفردات غرفة او دار الزوجية وقت الزفاف 
املهر  قيمة  من  اأغلى  بالعادة  تكون  والتي 
موكلك  م�شلحة  من  لذا  امل�شماة،  املعجل 
املال  مبلغ  لي�ش  املعجل  املهر  باأن  اإفهامه 
املثبت يف عقد الزواج بل قيمة ما �شين�شرف 
من  اأقل  املواد  هذه  جميع  كانت  فاإن  اليه، 
الزوجة  �شتكون  حينها  امل�شمى  املهر  قيمة 

هي اخلا�شرة بطبيعة احلال. 
قيمة  بني  الت�شاوي  عدم  تاليف  ويجوز 
ما  قيمة  وبني  الزواج  عقد  يف  املثبتة  املهر 

ين�شرف اليه املهر، باالإ�شرتاط باأن الزوجة 
ت�شتحق فقط )القيمة امل�شماة( املن�شو�ش 
عليها يف العقد دون غريها، و�شيكون واجباً 
فـ  املادة ٦  باأحكام  ال�شرط عماًل  تنفيذ هذا 
٣ من قانون االأحوال ال�شخ�شية ١٨٨ لعام 

.١٩٥٩
اأيها املحامون �شححوا االخطاَء الواقعية 
مل�شاتكم  و�شعوا  قانونية،  بخطوات 
بني  ت�شمن  التي  والقوالب  النماذج  على 
جنباتها احياناً اإجحافاً بحقوق املوطنني.

إرشادات إلى المحامين والمحاميات 

�َشًن امللك البابلي حمورابي يف القرن الثامن ع�شر قبل امليالد خال�شة من 
2٨2 قانوناً، �شبطت معايري ال�شلوك واأمنت العدل الإمرباطوريته يف بالد 

الرافدين.
الديوريت،  من  ون�شف  اأقدام   7 طوله  عمود  على  القوانني  هذه  ُحفرت 
وهي تغطي كل �شيء من حقوق امللكية وال�شلوك االإجرامي اإىل العبودية 
هذه  �شاعدت  يخالفها،  من  لكل  وح�شية   بعقوبات  وتعهدت  والطالق، 
القوانني على �شياغة �شكل احلياة البابلية يف عهد حمورابي، لكنها اأثرت 

بكامل اأرجاء العامل القدمي الأكرث من األف �شنة.
خالل  حمورابي  قوانني  اأهم  عن  املعلومات  بع�ش  ن�شتعر�ش  �شوف 

الع�شور التاريخية.
١- لي�شت اأقدم القوانني املوجودة:

�شبقها  لكن  املكتوبة،  القوانني  اأقدم  حمورابي  اإمالءات  اعتربت  ما  غالباً 
ملك  قانون  هو  االأقدم  االأو�شط..  ال�شرق  من  قدميان  قانونان  االأقل  على 
احلادي  القرن  اإىل  تاريخه  يرجع  والذي  اأورمّنو،  ال�شومري  اأور  مدينة 
والع�شرين قبل امليالد، وت�شري الدالئل اأي�شاً اإىل اأن قانون امللك ال�شومري 
لبيت ع�شتار، ملك اإي�شني، �شبق و�شول حمورابي لل�شلطة  بقرنني تقريباً.
بال�شكل  حمورابي  بقوانني  وا�شحاً  �شبهاً  القدمية  القوانني  هذه  حتمل 
اأو ا�شتقت  اأثرت ببع�شها البع�ش  باأنها  وامل�شمون، وهذا يعطي احتمااًل 

من امل�شدر نف�شه.
الغريبة  العقوبات  اأ�شكال  من  الكثري  حمورابي  قوانني  ت�شمنت   -2

واملروعة:
 Lex“ القدمي  املبداأ  على  االأمثلة  اأ�شهر  اأحد  هو  حمورابي  قانون 
مرتبطة  االنتقامية  العدالة  من  نوع  الق�شا�ش،  قانون  اأو   ،”talionis

اإذا ك�شر رجل عظمة لرجل اآخر �شيكون  “العني بالعني”.. فمثاًل  باملقولة 
جزاوؤه اأن تك�شر هذه العظمة.

تقابل بعقوبات مروعة..  ما  غالباً  الكربى  نف�شه كانت اجلرائم  الوقت  يف 
اإذا قب�ش على ابن واأمه بارتكاب الزنا، كانا يحرقان حتى املوت، اإذا تاآمر 
باخلازوق  املوت  فالعقوبة هي  �شركائهما،  قتل  على  الع�شاق  من  زوجان 
لكليهما.. حتى اجلرائم ال�شغرية ن�شبياً ميكن اأن تت�شبب ملرتكبها مب�شري 

مريع. فمثاًل اإذا �شرب ابن اأباه، يكون جزاوؤه قطع يده.
)كجرائم  بدليل  �شحدها  اأو  اإثباتها  ميكن  ال  التي  للجرائم  بالن�شبة  اأما 
عادية  غري  ممار�شة  وهي  االإلهي”  “التحكيم  بـ  القانون  �شمح  ال�شحر(، 

يو�شع املتهم يف و�شع يحتمل اأن يكون قاتاًل كطريقة الإثبات برائته.
وح�شب القانون اإذا قفز املتهم اإىل النهر وغرق فاإن املدعي “�شياأخذ ملكية 
منزله”، ولكن اإذا جّنت االآلهة املتهم، ف�شيعدم املدعي و�شيمتلك الربيء 

منزله.
٣- تباينت قوانني حمورابي تبعاً للطبقة االإجتماعية واجلن�ش:

كانت  ما  غالباً  لكن  العدالة،  لتحقيق  نهجاً وح�شياً  قانون حمورابي  �شلك 
فبينما  وال�شحية..  القانون  خرق  من  هوية  على  تعتمد  العقوبات  �شدة 
اأ�شنانه” فاإن  �شتك�شر  نظريه،  اأ�شنان  رجل  ك�شر  “اإذا  القوانني  اأحد  اأمر 

ارتكاب اجلرمية نف�شها �شد فرد من طبقة اأقل يكون جزاوؤه غرامة فقط.
ب�شكل  ملحوظة  كانت  الرتبة  على  املعتمدة  االأخرى  العقوبات  اإن  حتى 
اأكرب.. اإذا قتل رجل اأمراأة حبلى من اخلدم �شتكون العقوبة غرامة مالية، 

لكن لو كانت هذه املراأة حرة  �شتقتل ابنته كعقاب.
كما اأدرج القانون عقوبات خمتلفة للرجال والن�شاء فيما يتعلق باخليانة 
اأن يقيموا عالقات خارج نطاق الزواج مع  الزوجية، حيث �شمح للرجال 

اخلدم والعبيد، بينما منعت الن�شاء  كانت العقوبة التقييد والرمي بنهر 
الفرات مع ع�شاقهن.

4- و�شع القانون حدًا اأدنى الأجور العمال:
كان قانون حمورابي �شابقاً لع�شره ب�شكل مده�ش من خالل و�شعه قوانني 
اأكرب  كان  القربى، ورمبا  ل�شفاح  امللكية ومنعه  بالطالق، حقوق  مرتبطة 

دليل على تقدم هذا القانون هو فر�شه نوعاً من احلد االأدنى لالأجور.
اأ�شارت عدة مرا�شيم يف القانون ملهن حمددة واأقّرت اأجورًا حمددة للعمال.

٥- ت�شمن القانون اأحد اأقدم االأمثلة على افرتا�ش الرباءة:
عدة  و�شعت  لكنها  الوح�شية،  بعقوباتها  حمورابي  قوانني  �شهرة  رغم 
اأقدم  اليوم.. وهو من بني  ما زالت موجودة حتى  قانونية مهمة  �شوابق 

الوثائق التاريخية التي طرحت مبداأ “املتهم بريء حتى تثبت اإدانته”.
حتى اإن القانون ي�شع عبء تاأمني الدليل على املدعي، وبفر�ش مل يتمكن 

من اإثبات ق�شيته اأمام ال�شيوخ ف�شيتم اإعدامه.
٦- مازال  املوؤرخون غري متاأكدين من دور القانون يف الثقافة البابلية:

رمبا يقدم قانون حمورابي ملحة عن احلياة اليومية يف بابل القدمية، لكن 
مازال هناك جدل قائم حول دور هذا القانون يف املجتمع.

اأو تنقيحاً  لقوانني  اأو حت�شيناً  اأن تكون هذه القوانني تعدياًل  من املمكن 
اأخرى عامة تاريخية، ومن املمكن اأن تكون جمموعة من �شوابق ق�شائية 

جمعت من احلوادث اليومية.
يكن  مل  بكونه  و�شككوا  القانون،  هذا  حول  جدااًل  املوؤرخني  بع�ش  اأثار 
�شوى حملة دعائية ملكية جلعل حمورابي ملكاً عظيماً وعاداًل، لكن مهما 
املنحوت  والعمود  القانون  هذا  باأن  �شك  هناك  فلي�ش  القانون  هدف  كان 

عليه، كان معرو�شاً اأمام العامة.

بنزاع  اأي �شخ�ش مرتبط  اإن  بقوله  القانون  ويفتخر حمورابي يف خامتة 
ميكن له قراءة القوانني لـ ”ي�شل للعدالة، وي�شعد قلبه”.

7- ا�شتمر القانون حتى بعد احتالل بابل:
حتى  امليالد  قبل   ١7٥0 عام  وفاتة  بعد  حمورابي  اإمرباطورية  �شعفت 

انهارت كلياً �شنة ١٥٩٥ قبل امليالد عندما نهب احلثييون عا�شمتها بابل.
ومع ذلك اأثبت قانون حمورابي اأهميته وتاأثريه، حيث ا�شتمر دلياًل قانونياً 
للمنطقة لعدة قرون على الرغم من انتقال ال�شلطة املتكرر يف بالد الرافدين.
وجدت  وقد  القانون،  ن�شخ  على  التدريب  الن�شاخني  مهمات  اإحدى  كانت 
قانون  وحوت  امليالد  بعد  اخلام�ش  للقرن  تعود  التي  االرقام  بع�ش 

حمواربي بعد م�شي  اأكرث من ١000 �شنة على حكمه.
٨- مل تكت�شف قوانني حمورابي حتى القرن الع�شرين:

الزمن  مع  فقدت  لكها  القدمي،  العامل  يف  مهم  دور  حمورابي  ملرا�شيم  كان 
مقر  �شو�شا  مدينة  يف  وذلك   ،١٩0١ عام  حتى  جديد  من  تكت�شف  ومل 

االإمرباطورية العيالمية يف اإيران.
البالغ  اللوح  �شرق  ناهونت  �شوتروك  عيالم  ملك  فاإن  املوؤرخني،  ح�شب 
قبل   ١2 القرن  يف  البابلية  �شيبار  مدينة  على  غارة  خالل  اأطنان   4 وزنه 

امليالد ونقله اإىل �شو�شا.
اإليه  اأعمدة من الن�شب لي�شيف  اأن �شوتروك ناهونت حمى عدة  ويعتقد 

كتاباته، لكن مل ي�شف اأي ن�ش.
اليوم يعر�ش هذا الن�شب العظيم يف متحف اللوفر يف باري�ش.

لقد �شمن هذا االإجناز تخليد ا�شم حمورابي حتى يومنا هذا، وتكرمياً له 
على  العظماء،  امل�شرعني  من  اإىل جانب عدد  ا�شم حمورابي  كم�شرع حفر 

لوح من الرخام موجود يف املحكمة االأمريكية العليا.

ثمانية أشياء ال تعرفها عن قوانين حمورابي

عري�شة  اإبطال  تقرر  املحكمة  ان  نرى  ما  غالبا 
الدعوى عند عدم تبليغ املدعي املدعى عليه بعد 
عنوان  املدعي  بني  اإن  حتى  مرات  عدة  تاأجيلها 
الزمالء  من  وكثري  عليه..  املدعى  اقامة  حمل 

املحامني يعر�شون علّي هذا االمر.
�شنو�شح ذلك يف جانبني :

االول 
عري�شة  يف  عليه  املدعى  عنوان  املدعي  ذكر  اإذا 

الدعوى
مدنية  مرافعات   ٣  /  4٦ املادة   الأحكام  طبقا 
)ا�شم كل من املدعي واملدعى عليه ولقبه ومهنته 
حمل  عليه  للمدعى  يكن  مل  فالإن  اقامته،  وحمل 

اقامة معلوم فاآخر حمل كان به(.
األزم املدعي ببيان حمل اقامة  نالحظ ان الن�ش 
فيبلغ  االقامة  معلوم  يكن  مل  فاإن  عليه،  املدعى 

على اخر حمل كان قد اقام به .

ولي�ش  بالتبليغ  املحكمة  األزم  القانون  وهنا 
مرافعات   ١  /  4٩ املادة  باأحكام  عمال  املدعي 
الدعوى  لنظر  املعني  اليوم  حتديد  )بعد  مدنية 
�شورة  تبلغ  املتقدمة،  االجراءات  وا�شتيفاء 
ولوائحها  وم�شتم�شكاتها  الدعوى  عري�شة 
بوا�شطة املحكمة اىل اخل�شم مع دعوته للمرافعة 
بورقة تبليغ واحدة من ن�شختني يذكر فيها رقم 
الدعوى واالوراق املطلوب تبليغها وا�شم كل من 
الطرفني و�شهرته و�شنعته وحمل اقامته وا�شم 
القا�شي واملحكمة وتاريخ حترير الورقة وتختم 
التبليغ  ورقة  من  ن�شخة  وت�شلم  املحكمة  بختم 
للخ�شم، وتعاد بعد تبليغها لتحفظ يف ا�شبارة 
املتقدم،  للن�ش  وا�شتنادا  وبالتايل،  الدعوى(.. 

فاإن املحكمة ملزمة بالتبليغ .
الثاين 

املدعى  لتبليغ  دقيقا  عنوانا  املدعي  يبني  مل  اإذا 

عليه وتعذر تبليغ املدعى عليه من قبل املحكمة :
املحل  لبيان  منا�شبة  مدة  املدعي  متهل  هنا   
املدعي  يقدم  مل  فاإن  التبليغ،  لغر�ش  املختار 
عنوانا للمدعى عليه فاإن املحكمة تقرر ابطال 
عري�شة الدعوى ا�شتنادا للمادة ٥0 من قانون 
املرافعات )اإذا وجد خطاأ او نق�ش يف البيانات 
�شاأنه  من  الدعوى  ذكرها يف عري�شة  الواجب 
ان ُيجهل املدعى به او املدعي او املدعى عليه 
او املحل املختار لغر�ش التبليغ بحيث الميكن 
اجراء التبليغ يطلب من املدعي ا�شالحه خالل 
من  بقرار  العري�شة  تبطل  واال  منا�شبة،  مدة 
ملزمة  املحكمة  ان  القول  املحكمة(.وخال�شة 
لغر�ش  دقيقا  عنوانا  املدعي  بني  اإذا  بالتبليغ 
املدعى  به  يقيم  كان  عنوان  اخر  او  التبليغ 
الدعوى  عري�شة  املحكمة  تبطل  واال  عليه، 

ا�شتنادا للمادة ٥0 من قانون املرافعات.

تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى َمن الملزم به؟

املادة  الثامنة  والع�شرون :
١ - جتوز زيادة النفقة ونق�شها بتبدل حالة الزوجني املالية واأ�شعار البلد.

2 - تقبل دعوى الزيادة اأو النق�ش يف النفقة املفرو�شة عند حدوث طوارئ تقت�شي ذلك.
متى تقام الدعوى ؟

ما �شارت عليه املحاكم انها تقام بعد �شنة من تاريخ ا�شدار قرار النفقة االول .
* بالن�شبة للزيادة ميكن زيادة نفقة الزوجة او نفقة االطفال .

* اأما النق�شان فيمكن نق�شان نفقة الزوجة دون االوالد .
 قرار جمل�ش قيادة الثورة رقم ١000 ل�شنة ٨٣

ا�شتنادا اىل الفقرة ) اأ ( من املادة الثانية واالربعني من الد�شتور املوؤقت .
قرر جمل�ش قيادة الثورة بجل�شته املنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٩/١0 ما يلي : 

اأوال – جتوز زيادة نفقة االوالد، كما جتوز زيادة نفقة العدة ما دامت املطلقة يف عدتها، 
وذلك تبعا لتغري االحوال.. وتعد زيادة موارد املكلف بالنفقة �شببا من اأ�شباب زيادتها .

ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

زيادة نفقة األطفال 
والزوجة

١-الدعوى اليتم البدء بها من دونك.
2-عندما يطرح عليك �شخ�ش �شوؤاال او ا�شت�شارة قانونية ان�شت له جيدًا واأجبه وفق 
ال�شياق القانوين وباملواد القانونية وال تعطه امال ١00% باأن الدعوى تكت�شب، قل له 

�شوف نعمل ما علينا والباقي عند القا�شي، وال نعرف مفاجاآت القا�شي. 
٣-عندما يعر�ش عليك موكل دعوى او يريد ان يوكلك بها اطلع على الدعوى من جميع 
جوانبها، وخذ وقتك وا�شئله يف كل �شغرية وكبرية وال تت�شرع باحلكم على الدعوى. 
االدلة  اطلب من موكلك جلب  عليه(  )املدعى  بالدعوى  انت اخل�شم  4-يف حال كنت 

لتدفع بالدعوى واجلب �شهودا اإذا اح�شر املدعي �شهودا. 
٥- اذا اح�شر املدعي م�شتندات، فاطلب من املحكمة �شحة �شدر هذا امل�شتندات .

مالحظة مهمة: اكتب ماميليه لك املوكل يف ورقة حتى ال تن�شى �شيئا وانت يف املرافعة.. 
اطلب من موكلك التزام الهدوء يف املرافعة واكتب له ما يتوجب فعله امام القا�شي لكي 

الي�شيع جمهودك واعطيها له. 
يف اخر الكالم، فقبل اي مرافعة لك اكتب دفوعك يف ورقة واذكر فيها ما 

الذي �شوف تقوله للقا�شي بخ�شو�ش دعواك.

نصائح مهمة 
للمحامين الجدد 

هل اإذا مات االأب قبل وفاة ابيه او امه يرث ام ال؟ 
يعد  امه  اأو  ابيه  قبل وفاة  انثى  ام  كان  ذكرًا  االبن  مات  اإذا   -
من  الثلث  تتعدى  ال  ان  ولكن  واجبة،  و�شية  وله  احلي  بحكم 

املرياث .
�ش/هل يرث اإذا مات قبل ابيه او امه وكان لديه ابناء هل يرثون 

؟ 
االحوال  قانون  من   74 املادة  ن�ش  مبوجب  يرثون  نعم   -
باأن  الواجبة  الو�شية  مبوجب  اواًل  الفقرة  يف  ال�شخ�شية 

التتعدى الثلث، اإذ انها تتقدم عن غريها من الو�شايا. 
ن�شت املادة 74من قانون االحوال ال�شخ�شية 

امه  او  ابيه   وفاة  قبل  انثى  ام  كان  ذكرًا   الولد   مات  ١-اذا 

فاإنه يعد بحكم احلي  عند وفاة اي منهما وينتقل ا�شتحقاقه من 
ال�شرعية  اأناثا ح�شب االأحكام  اأم  االإرث اىل اوالده ذكورًا كانوا 

باعتبارها و�شية واجبة على ان ال تتجاوز ثلث الرتكة. 
2-تقدم الو�شية الواجبة على غريها من الو�شايا .

ي�شتفاد من الو�شية الواجبة اوالد االبن املتويف قبل وفاة ابيه 
دون امهم وزوجة االبن اأي ال ترث وكذلك زوج البنت املتوفاة 

قبل ابيها.
الولد  للجد او اجلدة تعطى الأوالد  ال�شرعي  الق�شام  عند تنظيم 
وتعني  حياً،  كان  لو  كما  ابيهم  ح�ش�ش  اناثا  او  ذكورًا  املتويف  
الثلث، وي�شتطيعون اقامة  الق�شام  مبا ال يزيد عن  ان�شبتهم يف 

دعوى ت�شحيح الق�شام ال�شرعي وادخالهم يف عدد الورثة.

ما الوصية الواجبة ؟

بحد  ال�شحر  يجرم  ال  العراقي  القانون 
يعده  واإمنا  بوجوده،  واليعرتف  ذاته 
نوعا من انواع الن�شب واالحتيال الذي 
يهدف ال�شاحر اأو امل�شعوذ من ممار�شته 
م�شروع  غري  نفع  على  احل�شول  اىل 
اأن  باعتبار  باآخرين  اإ�شرارا  لنف�شه 
جوهر الن�شب هو اخلداع، وبهذا يكون 
الركن املعنوي ونظر  اأهمل  القانون قد 
اىل الركن املادي فقط باعتبارها و�شيلة 
من و�شائل الن�شب الواردة على �شبيل 

قانون  من   )4٥٦( باملادة  احل�شر 
ل�شنة   ١١١ رقم  العراقي  العقوبات 
من  كل  باحلب�ش  )١-يعاقب   ١٩٦٩
منقول  مال  حيازة  اأو  ت�شلم  اىل  تو�شل 
مملوك للغري لنف�شه اأو اىل �شخ�ش اآخر 

وذلك باإحدى الو�شائل التالية :
١- ا�شتعمال طرق احتيالية.

غري  �شفة  اأو  كاذب  ا�شم  اتخاذ   -2
�شحيحة اأو تقرير اأمر كاذب عن واقعة 
خدع  ذلك  �شاأن  من  كان  متى  معينة 

املجني عليه وحمله على الت�شليم ...( .
امل�شرع  يفرد  ان  من  البد  انه  ونرى 
هذا  لتجرمي  خا�شة  مواد  العراقي 
الفعل ال�شار باملجتمع، وان ي�شدد من 
العقوبة لردع املخالف وزجر االخرين 
االخرية  االونة  يف  لوحظ  قد  كون 
خ�شو�شا  للن�شاء،  كبري  ا�شتغالل 
وجن�شيا  ماديا  ابتزازهن  طريق  عن 
وجلب  الزواج،  عقدة  فك  بحجة 

احلبيب... والخ من هذه الطلبات.

السحر والشعوذة في قانون 
العقوبات العراقي



                        

قرارات تمييزية                   
العدد  )  138  (  االحد    4 /  4  / 2021 

نوع احلكم: احوال �صخ�صية
املو�صعة  172/الهيئة  احلكم:  رقم 

املدنية/2019
تاريخ ا�صدار احلكم: 2019/6/19

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

املوؤجل  للمهر  االثبات  طرق  اختالف 
االخت�صا�ص  يلغي  ال  ا�صتحقاقه  ومدى 
النوعي ملحكمة االحوال ال�صخ�صية بنظر 
الدعوى املتعلقة باملطالبة باملهر املوؤجل.

ن�ص احلكم
الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدعية  باأن  لوحظ  املدنية  املو�صعة 
بداءة  حمكمة  امام  دعواها  اأقامت  قد 
النا�صرية �صد املدعى عليه، واأدعت باأنه 
خم�صة  قدره  مببلغ  لها  الذمة  م�صغول 
الكمبيالة  �صند  مبوجب  دينار  ماليني 
 2015/11/1 يف   11871 بالعدد 
العدل  كاتب  دائرة  من  وال�صادر 
املدعية  طالق  �صرط  ولتحقق  ال�صطرة.. 
الكمبيالة  لتنفيذ  عليه  االتفاق  مت  الذي 
الطالق بقرار احلكم املرقم  ومت ت�صديق 
 2018/12/2 يف  1920/�ص/2018 
ال�صخ�صية  االأحوال  حمكمة  من  ال�صادر 
باملبلغ  اإلزامه  طلبت  لذا  ال�صطرة،  يف 
اعاله وقد قررت حمكمة بداءة النا�صرية 
االخت�صا�ص  ح�صب  الدعوى  اإحالة 
وهذه  ال�صطرة،  بداءة  حمكمة  اإىل  املكاين 
 2019/4/11 جل�صة  يف  قررت  املحكمة 
حمكمة  اإىل  املدعية  دعوى  احالة 
ح�صب  ال�صطرة  يف  ال�صخ�صية  االحوال 

قد  املحكمة  وهذه  النوعي،  االخت�صا�ص 
حمكمة  اإىل  وارجاعها  االحالة  رف�صت 
بداءة ال�صطرة، وبهذا ح�صل تنازع �صلبي 
املحكمتني،  بني  النوعي  االخت�صا�ص  يف 
املدعى  باأن  باأكرثيتها  الهيئة  هذه  وترى 
عليه قد حرر كمبيالة م�صدقة من دائرة 
باإن�صغال  اقراره  ت�صمنت  العدل  كاتب 
ماليني  خم�صة  قدره  دين  مببلغ  ذمته 
دينار كقر�صة ح�صنة، اإال انه عاد واتفق 
مع املدعية مبوجب الورقة العادية على 
املربزة  بالكمبيالة  املثبت  املبلغ  اعتبار 
ال�صطرة  يف  العدل  كاتب  من  وامل�صدقة 
هو   ،2015/11/1 يف   11871 بالعدد 
يف  زوجته  باعتبارها  املدعية  غائب 
ملعطيات  ووفقاً  الطالق،  حدوث  حالة 
االتفاق هذا فاأن مو�صوع املبلغ املثبت يف 
الكمبيالة املربزة يف الدعوى يتعلق مببلغ 
زوجة  باعتبارها  للمدعية  املوؤجل  املهر 
وا�صتحقاق  بذمته  الذي  عليه  املدعى 
الطالق  واقعة  ح�صول  عند  املبلغ  هذا 
والتي ح�صلت فعاًل.. وبهذا تكون حمكمة 
هي  ال�صطرة  يف  ال�صخ�صية  االحوال 
دعوى  بنظر  نوعياً  املخت�صة  املحكمة 
ن�ص  ل�صراحة  ا�صتنادًا  وذلك  املدعية، 
املرافعات  قانون  من   )1/300( املادة 
االخت�صا�ص  عقدت  والتي  املدنية 
ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  اإىل  النوعي 
به  يتعلق  وما  الزواج  دعاوى  بالنظر يف 
وفرقة  وح�صانة  ون�صب  ونفقة  مهر  من 
وطالق و�صائر اأمور الزوجية.. وال يثار 
لدعوى  النوعي  االخت�صا�ص  انعقاد  من 

ال�صخ�صية  االحوال  ملحكمة  املدعية 
ا�صتحقاقه  وكبقية  املهر  مبلغ  تثبيت 
وبورقة  م�صدق  كمبيال  �صند  �صكل  على 
مبلغ  الن  الزوجني،  بني  الحقة  عادية 
املهر املوؤجل هو دين بذمة الزوج ويجوز 
اختيار  كالهما  او  الزوجة  او  للزوج 
الدائنية  لتثبيت  والو�صيلة  الطريقة 
�صكل  على  حتريره  ومنها  واملديونية 
ورقة جتارية او ورقة عادية، واختالف 
ومدى  املوؤجل  للمهر  االثبات  طرق 
ا�صتحقاقه للزوجة ال يلغي االخت�صا�ص 
ال�صخ�صية  االحوال  ملحكمة  النوعي 
باملهر  باملطالبة  املتعلقة  الدعوى  بنظر 
تكيف  يكون  ان  ميكن  ال  كما  املوؤجل. 
دعوى املدعية بدعوى دين عادية مبعزل 
بينهما  التحريري  االتفاق  �صراحة  عن 
موؤجل  هو  به  املطالب  املبلغ  باعتبار 
املدعية.. زد على ذلك فاأن املطالبة باملهر 
هي  الزوجة  املدعية  قبل  من  املوؤجل 
مطالبة بدين بذمة املدعى عليه زوجها، 
االأحوال  حمكمة  حدد  قد  والقانون 
ال�صخ�صية هي املحكمة املخت�صة نوعياً 
بنظر مثل هكذا دعاوى دين بغ�ص النظر 
املوؤجل.  املهر  دين  اثبات  كيفية  عن 
املحكمة  قررت  تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صاً 
يف  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  تعيني 
نوعياً  املخت�صة  املحكمة  هي  ال�صطرة 
بنظر دعوى املدعية )اأ. ع. ع( واال�صعار 
اإىل حمكمة بداءة ال�صطرة بذلك.. و�صدر 
القرار باالأكرثية يف 16/�صوال/1440هـ 

املوافـق 2019/6/19م.

اختالف طرق اإلثبات للمهر المؤجل 
ومدى استحقاقه

قرار �صابق
نوع احلكم: جنائي

رقم احلكم: 15/جنائي/2014
تاريخ ا�صدار احلكم: 2014/3/25

ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة  اال�صدار:  جهة 
الب�صرة ب�صفتها التمييزية

مبداأ احلكم
�صمول املتهم بقانون العفو العام مبوجب 
قرار �صابق من اللجنة الق�صائية اخلا�صة 
ل�صنة   19 رقم  العام  العفو  قانون  بتنفيذ 
2008 ال ي�صتوجب عر�ص االوراق عليها 
باملو�صوع،  جديد  قرار  الإ�صدار  ثانية 
وعلى حمكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة.

ن�ص احلكم
الطعن  ان  لوحظ  واملداولة  التدقيق  لدى 
قبوله  قرر  القانونية  مدته  �صمن  مقدم 
�صكال، ولدى عطف النظر على القرار املميز 
للقانون،  وخمالف  �صحيح  غري  انه  وجد 
ومبوجب  القرنة  حتقيق  حمكمة  ان  ذلك 
 2014/2/25 985يف  بالعدد  كتابها 
اخلا�صة  التحقيقية  االوراق  احالت 
وفق  و)�ص(  و)م(  و)ع(  )و(  باملتهمني 
العقوبات  قانون   31/11/444 املادة 
بتنفيذ  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  على 
 2008 ل�صنة   19 رقم  العام  العفو  قانون 
اللجنة  وان  بالقانون،  �صمولهم  يف  للنظر 
66/ت/عفو/2014  بالعدد  وبقرارها 

)�ص(  املتهم  اعتربت   2014/3/11 يف 
اأن  واإذ  العام،  العفو  بقانون  م�صموال 
املتهم اأعاله �صبق اأن مت �صمولهم بالقانون 
مبوجب قرار جديد باملو�صوع من قبلها، 
كتاب  مو�صوع  املتهمني  بقية  اأن  واإذ 
حمكمة حتقيق القرنة �صبق اأن مت �صمولهم 
الق�صائية  اللجنة  قرار  مبوجب  بالقانون 
 2013/2/8 يف   2013/288 العدد 
البتات، فال يوجد  القرار درجة  واكت�صب 

�صبب الإر�صال االأوراق التحقيقية ثانية اىل 
اللجنة.. عليه قرر نق�صه واعادة االأوراق 
الإر�صالها  الق�صائية  اللجنة  اىل  التحقيقية 
اىل حمكمة حتقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه 
يف   2013/ 66/ت/عفو  بالعدد  املحكمة 
الق�صائية  اللجنة  وقرار   2013/8/28
 ،  2013/12/8 يف   2013/288 بالعدد 
23/جمادي  يف  باالتفاق  القرار  و�صدر 
االأول /1435/هـ  املوافق 2014/3/25.

شمول المتهم بقانون العفو العام 

نوع احلكم: جنائي
لـــح/2010 رقم احلكم : 67/�صُ

تاريخ ا�صدار احلكم: 2010/7/15
جهة اال�صدار: رئا�صة حمكمة ا�صتئناف نينوى 

االحتادية / ب�صفتها التمييزية
مبداأ احلكم

عدم ح�صور امل�صتكي الميكن اعتباره دليال على 
مدة  ل�صكواه  مراجعته  عدم  ان  كما  امل�صاحلة. 
ثالثة ا�صهر يكون ذلك يف مرحلة التحقيق، ولي�ص 

يف دور املحاكمة.
ن�ص احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييزي واقعاً �صمن املدة القانونية قرر قبوله 
�صكاًل، ولدى عطف النظر على القرار املميز وجد 
الميكن  النه  للقانون  وخمالف  �صحيح  غري  اأنه 
عدم  عند  �صكواه  عن  امل�صكتي  تنازل  ا�صتنتاج 
املادة  وفق  ال�صلح  قبول  وبالتايل  ح�صوره 
امل�صكتي  مراجعة  ان عدم  كما  اال�صولية.   194
م�صروع  عذر  بدون  ا�صهر  ثالثة  مدة  ل�صكواه 
مرحلة  يف  ولي�ص  التحقيق  مرحلة  يف  تكون 

واعادة  املميز  القرار  نق�ص  قرر  لذا  املحاكمة.. 
ال�صتئناف  حمكمتها  اىل  الدعوى  ا�صبارة 

/14 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  فيها،  ال�صري 
�صعبان/1431هـ املوافق 2010/7/25م .

عدم حضور المشتكي ال ُيعد دليال على 
المصالحة

نوع احلكم: احوال �صخ�صية
ال�صخ�صية  االحوال   /4323 احلكم:  رقم 

واملواد ال�صخ�صية/2017
تاريخ ا�صدار احلكم: 2017/7/31

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

زنا  من  او�صع  الزوجية  اخليانة  مفهوم  ان 
الزوجية.

ن�ص احلكم
الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 

قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �صكال،  قبوله 
املميز وجد انه غري �صحيح  وخمالف الأحكام 
ال�صرع والقانون الن حمكمة املو�صوع ا�صدرت 
حكمها قبل ا�صتكمال حتقيقاتها ملفاحتة الهيئة 
الفنية املخت�صة ببيان فيما اذا كانت ال�صورة 
عليها م�صطنعة مفربكة من  للمميز  املن�صوبة 
عدمها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فاإن من 
حق الزوج طلب التفريق طبقا ملا ن�صت عليه 
من  واالربعون  والثالثة  االربعون  املادتان 

قانون االحوال ال�صخ�صية رقم 188 ل�صنة 
الطالق،  حق  له  ان  رغم  املعدل   1959
ان  كما  التفريق.  طلب  حقه   من  ان  اإال 
زنا  من  او�صع  الزوجية  اخليانة  مفهوم 
قد  ذلك  مراعاة  عدم  ان  وحيث  الزوجية، 
اخل ب�صحة احلكم  املطعون فيه، لذا قرر 
نق�صه واعادة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع 
تابعا  التمييز  ان يبقى ر�صم  ما تقدم على 
للنتيجة، و�صدر القرار باالتفاق يف8/ذي 
القعدة/1438 هـ املوافق 2017/7/31.

مفهوم الخيانة الزوجية أوسع من زنا الزوجية

نوع احلكم: احوال �صخ�صية
االحوال  5554/هيئة  احلكم:  رقم 

�صخ�صية واملواد ال�صخ�صية/2017
تاريخ ا�صدار احلكم: 2017/7/16

التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 
االحادية

مبداأ احلكم
الطالق  القيم  او  الويل  اإيقاع  يجوز  ال 

بحق الزوجة.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن احلكم 
املادة  حكم  وفق  على  متييزه  املراد 
�صحيح  غري  مدنية  مرافعات   )309(

اإذ  والقانون،  ال�صرع  الأحكام  وخمالف 
ان القانون اليجيز ايقاع الويل او القيم 
اإذ  )املدعية(،  الزوجة  بحق  الطالق 
الوارد  لل�صرر  التفريق  طلب  باإمكانها 
االحوال  قانون  من   )1/40( املادة  يف 
اأدلة  من  تقدم  ما  وفق  ال�صخ�صية 
اليه  اجتهت  ما  يكون  وبالتايل  اثبات، 
اأوقعه  الذي  الطالق  بت�صديق  املحكمة 
القيم على املحجور وفق ال�صيغة التي 
قرر  لذا  حمله،  غري  يف  اجتاه  �صطرتها 
حمكمتها،  اىل  الدعوى  واعادة  نق�صه 
22/�صوال  يف  باالتفاق  القرار  و�صدر 

/1438هـ  املوافق 2017/7/16م.

ال يجوز إيقاع الولي أو القيم الطالق بحق الزوجة

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 331/ادلة /2011

تاريخ ا�صدار احلكم: 2011/4/26
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
انها  وثبت  م�صروقة  �صيارة  يقود  وهو  املتهم  �صبط 
مفخخة ومعدة للتفجري يكون م�صمواًل باأحكام املادة 
الرابعة /1 وبداللة املادة )الثانية /3و7( من قانون 

مكافحة االهارب رقم 13 ل�صنة 2005.
ن�ص احلكم

يف  العامة  الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
الدعوى  وقائع  ان  وجد  االحتادية  التمييز  حمكمة 
تتلخ�ص انه بتاريخ 2010/4/16 مت �صبط ال�صيارة 
املرقمة 24931/بغداد فح�ص موؤقت نوع اوبلر نظرًا 
)ي(،  املتهم  يقودها  وكان  م�صروقة  كانت  لكونها 
ال�صيارة مفخخة ومعدة  باأن  املفرزة  الأع�صاء  وتاأيد 

للتفجري، وعند التحقيق مع املتهم اعرتف امام القائم 
املدعى  نائب  وبح�صور  التحقيق  وقا�صي  بالتحقيق 
جمموعات  اىل  بانتمائه  املنتدب،  واملحامي  العام 
م�صلحة، وانه كان يقود ال�صيارة لغر�ص اي�صالها اىل 
وان  هناك،  ابي غريب وتفجريها  بناية حمكمة  قرب 
)�ص(  ا�صمه  عليها  وو�صع  زورت  ال�صيارة  �صنوية 
دون  حال  عليه  القب�ص  وان  مالكها،  ا�صم  من  بدال 
تفجريها يف املكان املق�صود، ورجع املتهم عن اعرتافه 

الذي  املتهم  اعرتاف  ان  اإال  املو�صوع،  حمكمة  امام 
جاء يف دور التحقيق تعزز باأقوال املفرزة ال�صابطة 
املواد  من  وحمتوياتها  ال�صيارة  �صبط  وحم�صر 
واحلكم،  لالدانة  كافية  االدلة  تكون  لذا  املتفجرة، 
من  املرتكبة  اجلرمية  على  املنطبقة  املادة  وتكون 
املادة  وبداللة   1/ الرابعة  املادة  هي  املتهم  قبل 
 13 رقم  االرهاب  مكافحة  قانون  من  /3و7  الثانية 
يف  املركزية  اجلنائية  املحكمة  ان  ومبا  ل�صنة2005، 

بغداد قررت بتاريخ 2010/6/13 يف الدعوى املرقمة 
املادة  وفق  )ي(  املتهم  ادانة  602/ج2010/2 
حتى  �صنقاً  باالإعدام  عليه  وحكمت  اعاله  املذكورة 
املوت ا�صتدالاًل بقرار جمل�ص قيادة الثورة )املنحل( 
الع�صرين  املجرم  اكمال  لعدم   1994 ل�صنة   86 رقم 
املحكمة  فتكون  اجلرمية،  ارتكاب  وقت  عمره  من 
يف  املوؤرخ  قرارها  ا�صدار  عند  راعت  قد  املذكورة 
2010/6/13 يف الدعوى املرقمة 602 /ج2010/2 

وقائع  اظهرتها  التي  الكافية  االدلة  اعتمدت  ان  بعد 
الدعوى حتقيقاً وحماكمة، ولال�صباب التي اعتمدتها 
املحكمة فاإن قراراتها ال�صادرة يف الدعوى �صحيحة 
وموافقة للقانون قرر ت�صديقها ا�صتنادًا الأحكام املادة 
اجلزائية،  املحاكمات  ا�صول  قانون  من   1 259/اأ- 
وجترمي  جمرم  كلمة  واحالل  التمييزي  الطعن  ورد 
 /22 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  وادانة،  مدان  حمل 

جمادي االول/ 1432 يف  2011/4/26 م.

ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة ومفخخة

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 455/ادلـــــــة/2009

تاريخ ا�صدار احلكم: 2009/6/12
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
اعرتاف املتهم بدخوله دارًا للمجني عليه وهو يحمل بندقية 
خالفات  ب�صبب  تاأديبه  لغر�ص  نومه  غرفة  اىل  وو�صوله 
لزوجة  عيانية  ب�صهادات  االعرتاف  هذا  وتعزز  �صابقة 

املجنى عليه و�صقيقه وتكون االدلة كافية ومقنعة لالإدانة.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان 
وقائع وظروف احلادث تتلخ�ص انه بتاريخ 2008/5/23 
املجني  تعر�ص  �صباحاً  ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  وبحدود 
غرفة  يف  وجوده  واثناء  داره  يف  قتل  حادث  اىل  )هـ(  عليه 
عليه  النار  باإطالق  وذلك  ك(،  )م.  املتهم  قبل  من  نومه 
كل  املذكور  املتهم  مع  وكان  كال�صنكوف،  بندقية  بوا�صطة 
)ح(،  ق�صيته  املفرقة  املتهم  االخر  وولده  )م(  ولده  من 
وذلك ب�صبب م�صاجرة �صابقة بني املتهم واملجني عليه قبل 
ثالثة ايام من وقوع اجلرمية، دونت اقوال املدعني باحلق 

لهم  تكن  عليه، ومل  املجني  والد ووالدة  من  كل  ال�صخ�صي 
باحلق  املدعية  افادت  حني  يف  باحلادث،  عيانية  �صهادة 
عيانية  �صهادة  لها  باأن  عليه  املجني  زوجة  )ز(  ال�صخ�صي 
بيده  يحمل  وهو  ك(   . )م  املتهم  �صاهدت  حيث  باحلادث، 
عليه  املجني  زوجها  غرفة  اىل  ودخل  كال�صنكوف  بندقية 
واطلق عليه النار وقتله ب�صبب خالفات �صابقة. اأما ال�صاهد 
)ع( وهو �صقيق املجني عليه والذي ي�صكن يف غرفة جماورة 
لغرفة املجني عليه، فقد افاد مب�صاهدته للمتهم حاماًل بيده 
بندقية كال�صنكوف، ومعه ولداه )م( و)ح( وقيام املتهم )م 
. ك( بالدخول اىل غرفة نوم املجني عليه واطالق النار عليه 
تكررت التفا�صيل نف�صه باأقوال ال�صاهدين )م. ب( و )ز. �ص( 
ولدى تدوين اقوال املتهم )م. ك( اعرتف امام املحقق باأنه، 
ويف يوم احلادث، ح�صر مع ولديه )م( و )ح( وهم ي�صتقلون 
دراجة نارية وكان يحمل معه بندقية كال�صنكوف قا�صدين 
دار املجني عليه )هـ( لغر�ص تاأديبه وتك�صريه ح�صب زعمه، 
وذلك ح�صب م�صاجرة �صابقة بينهما قبل ثالثة ايام من حادث 
القتل وعند دخوله الدار اخذت زوجة املجني عليه بالتو�صل 
اليه بغية تركه، وان املجني عليه اخذ البندقية العائدة له 
و�صحب اق�صامها، اإال انه تعرث بالفرا�ص الذي كان نائماً عليه 

يقم  مل  وان  �صدره  ا�صابة  البندقية  من  اطالقه  وخرجت 
اورد رواية اخرى  النار على املجني عليه يف حني  باإطالق 
النار على املجني عليه  باأن الذي اطلق  اما قا�صي احلقيق 
الدار نف�صها بعد م�صاهدته  الذي �صكن معه  هو �صقيقه )ع( 
له واملجني عليه اثناء التبادل بال�صرب بينهما والذي ح�صر 
امام  نف�صها  التفا�صيل  وكرر  عليه،  املجني  �صقيقه  مل�صاعدة 
باحلادث  انكر عالقته  فقد  )م(،  املتهم  ام  حمكمة اجلنايات 
النار  باإطالق  والده  ي�صرتك مع  وانه مل  حتقيقاً وحماكمة، 
هو  ا�صتقل  احلادث  يوم  يف  وانه  وقتله،  عليه  املجني  على 
ق�صيته  املفرقة  )ح(  املتهم  و�صقيقه  . ك(  )م  املتهم  ووالده 
دراجة نارية ولدى و�صولهم بالقرب من بلدية الدجيل طلب 
والده املتهم املذكور الرتجل من الدراجة النارية واخربهما 
معه  التفاهم  اجل  من  عليه  املجني  دار  يق�صد  �صوف  باأنه 
القريب،  الب�صتان  اىل  الذهاب  )ح(  �صقيقه  ومن  منه  وطلب 
وبعد برهة �صمع �صوت اطالق نار وتبني له باأن املجني عليه 
االدلة  ان  املحكمة  هذه  تراه  والذي  القتل  اىل  تعر�ص  )هـ( 
حتقيقاً  ك(   . )م  املتهم  يخ�ص  فيما  الق�صية  يف  املتح�صلة 
وحاكمة باإعرتافه بالدخول اىل داخل دار املجني عليه وهو 
لغر�ص  نومه  غرفة  اىل  وو�صوله  كال�صنكوف  بندقية  يحمل 

تعززت  والتي  �صابقة  خالفات  ب�صبب  وتك�صريه  تاأديبه 
باأقوال املدعني باحلق ال�صخ�صي والد ووالدة املجني عليه 
واقوال املدعية باحلق ال�صخ�صي )ز( زوجة املجني عليه 
و�صقيقه )ع( مب�صاهدتهما العيانية للمتهم، وهو يطلق النار 
من البندقية على املجني عليه، وكذلك اقوال بقية ال�صهود 
احلادث  حمل  على  واملخطط  الك�صف  مبح�صر  ب(  )م. 
والك�صف على جثة املجني عليه وا�صتمارة الت�صريح العديل 
وح�صر �صبط الظرف وهي ادلة كافية ومقنعة لالإدانة، وان 
ان حمكمة جنايات  واإذ  الدعوى،  متوفر يف  اال�صرار  �صبق 
�صالح الدين قررت بتاريخ 2009/5/13 وبالدعوى املرقمة 
 /  406 املادة  وفق  ب(   . )م  املتهم  ادانة  197/ج/2009 
قانون  من   )49  ،  48  ،  47( اال�صرتاك  مواد  وبداللة  اأ   -1
ل�صنة   )3( املرقم  الوزراء  جمل�ص  باأمر  املعدلة  العقوبات 
2004 فيكون قرارها قد جاء �صحيحاً وموافقاً للقانون لذلك 
املدان  على  بها  املف�صي  العقوبة  ب�صاأن  اأما  ت�صديقه..  قرر 
فال توجد لديه �صوابق وبغية اف�صاح املجال امامه الإ�صالح 
نف�صه لتنازل ذوي املجني عليه حل�صول الف�صل الع�صائري 
العقوبة  وتخفيف  الراأفة  ت�صتدعي  ق�صائية  ظروف  وهي 
بحقه، لذا قرر تخفيفها اىل )ال�صجن املوؤبد( ا�صتدالاًل باملادة 

)1/132( من قانون العقوبات وباالتفاق، وتنظيم مذكرة 
فيما  اأما  بذلك.  ال�صجن  ادارة  �صجن جديدة بحقه وا�صعار 
ال�صخ�صي  باحلق  املدعني  ان  فوجد  )م(  باملتهم  يتعلق 
وال�صهود املذكورين اعاله مل تكن لهم �صهادة عيانية بحمله 
والإنكاره  عليه  املجني  بقتل  والده  مع  وا�صرتاكه  ال�صالح 
االدلة  فاأن  عليه  وحماكمة،  حتقيقاً  اليه  امل�صندة  التهمة 
واإذ  اعاله،  االتهام  مادة  وفق  الإدانته  تكفي  ال  املتح�صلة 
ان املحكمة قد �صارت خالف ذلك وقررت ادانته وفق احكام 
ع�صرة  خم�صة  ملدة  بال�صجن  عليه  وحكمت  اعاله  املادة 
العقوبات،  قانون  من   )1/132( باملادة  ا�صتدالاًل  �صنة 
لذا تكون املحكمة قد اخطاأت يف تقدير االدلة ويف تطبيق 
احكام القانون تطبيقاً �صحيحاً، لذا قرر نق�ص القرارات 
واالفراج  التهمة  والغاء  )م(  املتهم  بحق  ال�صادرة  كل 
عنه، واخالء �صبيله من ال�صجن حااًل ما مل يكن هناك مانع 
قانوين اخر يحول دون ذلك، وا�صعار ادارة ال�صجن بذلك، 
و�صدر القرار بحقه باالأكرثية ورد الطعن التمييزي فيما 
املادة )259/  ا�صتنادًا الأحكام  . ك(  )م  املحكوم  يخ�ص 
اأ - 3 – 6( من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية يف 

10/رجب/1432 هـ املوافق 2011/6/12م.

اعتراف المتهم بدخوله دارًا للمجني عليه



عبق التأريخ                                                 

العدد  )  138  (  االحد    4 /  4  / 2021 

معن حمدان علي
�أن  قبوله  �سبب  عن  جو�د  م�سطفى  �لعالمة  �س�أل 
يكون معلم� �بتد�ئي� للملك في�سل �لث�ين يف طفولته، 
فك�ن جو�به �نه ك�ن ي�أمل �ن تطبع �ال�سرة �حل�كمة 
و�سعه�  �ن  �كت�سف  ولكنه  �ملخطوطة،  موؤلف�ته 
�القت�س�دي ال يختلف عن و�سع �أي ��سرة عر�قية 
يف  و�المر�ء  �مللوك  ترف  تق�رب  مل  فهي  مي�سورة، 
�حلج�ز  حتكم  ك�نت  ��سرة  �سليل  وهو  �ل�سرق، 
متو��سعة،  ��سرة  من  ينحدر  ومل  عديدة،  لقرون 
معه  مو�قف  �لعر�قي  للق�س�ء  ك�نت  ذلك  كل  ومع 
يقف �الن�س�ن ح�ئر� �م�مه�، �إذ� ق�رن م� بني �الم�س 
بني  يزودن�  �أنو�عه  بكل  ف�العالم  و�ليوم..  �لقريب 
روؤ�س�ء  عن  ف�س�ئح  من  يت�سرب  مب�  و�خرى  فرتة 
و�لتي�ر�ت  و�لكتل  �الحز�ب  و�ع�س�ء  وكو�در 
�مل�س�ركة يف �ل�سلطة منذ ع�م 2003 عن �ال�ستيالء 
�و  و�البنية،  و�ل�سكنية  �لزر�عية  �الر��سي  ونهب 
�ملق�ل  رمزية، وهذ�  ��ستئج�ره� مبب�لغ  �و  �سر�ئه� 
�لذي  �النحد�ر  تبني  ت�ريخية  وق�ئع  عن  يتحدث 
و�سلت �إليه �ل�سلطة و�لق�س�ء يف �لعر�ق من خالل 
موقف  عن  ف�سال  �مللك،  رغبة  من  �لق�س�ء  موقف 

�مللك من �لق�س�ء. 
�لدعوى �الأوىل

�سك�ن  من  و�ل�سيبة  �ل�سن  كب�ر  من  �لكثري  حدثني 
�لكر�دة �ل�سرقية، و�كدو� يل �ن �مللك في�سل �الول 
ك�ن له ب�ست�ن يف منطقة �م �لعظ�م، وك�ن �ىل ج�نب 
�حل�ج  ميلكه�  زر�عية  �ر�س  قطعة  �لب�ست�ن  هذ� 

خم�سة  م�س�حته�  �لكر�دي،  �لوجيه  �لعمر�ن  علي 
�حل��سية  من  �تب�عه  بع�س  للملك  و��س�ر  �فدنة.. 
�ىل �ن ي�ستويل عليه�، فرفع �س�حبه� دعوى ق�س�ئية 

على �مللك.
�ىل  �لكر�دة  جم�هري  هبت  حيث  �ملحكمة  يوم  ويف 
�ملحكمة لتح�سر �لدعوى �ملق�مة �سد ملك �لعر�ق، 
في�سل  �مللك  جاللة  ب�سيغة  �مللك  على  نودي 
ق�ئال  عقريته  �لعمر�ن  علي  �حل�ج  فرفع  �الول، 
�ملحكمة  ف�سجت  �لبد�ية(،  منذ  له  �لدعوى  )�إذن 
�ن  �حل�كم  من  طلب  ثم  �حل��سرين،  ب�أ�سو�ت 
ي�س�وي بني �ملدعي و�ملدعى عليه، وو�فق �حل�كم 
�لذي �مر �ملن�دي �ن ي�ستدعي �مللك ب��سمه �ملجرد، 

وح�سر �مللك ومل ميتع�س من ذلك.
�نتهت �ملحكمة بحكمه� ل�س�لح �حل�ج علي �لعمر�ن، 
�ي�ه  �س�ئال  علي  للح�ج  كالمه  موجه�  �مللك  ف�بت�سم 
ف�أج�به  و�لده(،  على  ولد  ي�ستكي  �ن  يجوز  )هل 
�لعمر�ن )وهل يجوز �ن ي�ستويل �لو�لد على �مالك 
ولده(، ف�سجت �ملحكمة بع��سفة من �لت�سفيق، ثم 

توجه كل �ىل ح�ل �سبيله.  
�لدعوى �لث�نية

ط�بوق  معمل  �س�حب  جلعوط،  ك�ظم  �ل�سيد  �ق�م 
جلعوط - و�حف�ده �ليوم لهم مكتب �د�رة ل�سركتهم 
يف �س�رع �جلمهورية قرب �س�حة �خلالين – دعوى 
ق�س�ئية على �مللك في�سل �الول خال�سته� �نه جهز 
�لبن�ء مب� ي�س�وي  �مللك بكمية من �لط�بوق ومو�د 

)100( دين�ر، ومل ي�سدده� �مللك.

�ىل  �ملحكمة  مبلغ  طريق  عن  �مللك  ��ستدع�ء  مت 
�حل�سور �م�م �لق��سي يف �لوقت و�ملك�ن �ملحددين، 
ف�أج�ب  �ل�سريح  ب��سمه  عليه  ونودي  �مللك  ح�سر 
لكنه  �مل�ستكي  �دع�ء  �مللك  و�أيد  )ح��سر(،  بكلمة 
طلب من �حل�كم �ن يق�سط �ملبلغ عليه ع�سرة دن�نري 
�ن  و�أمر  جلعوط،  مو�فقة  �لق��سي  �خذ  �سهر،  كل 
�ملحكمة  يف  �سهر  كل  بد�ية  �الول  �لق�سط  يدفع 

نف�سه�... »وتلك �الأي�م ند�وله� بني �لن��س«.

الملك فيصل األول في قفص االتهام
ذك�ء ج�رية

تعّود �سك�ن �لعر�ق على �لقيلولة )�لنوم 
بعد �لظهر(، ويف �حد �الأي�م �أر�د �خلليفة 
ي�سرتيح  �ن  )�ملعت�سد(  �لعب��سي 
له،  �ملخ�س�س  �ملك�ن  يف  �لقيلولة  وقت 
�لتي  حمظيته  قل  �و  ج�ريته  و��ستقبلته 
�ن  �ىل  حجره�  يف  ر�أ�سه  ي�سع  �ن  تعود 
�ملر�ت  �حد  ويف  تن�سحب،  ثم  يغفو! 
�لثقيل!،  نومه  من  ب�إحر�ج  �سعرت 
حتت  وو�سعت  فور�  فخذه�  ف�سحبت 
�إال  عنه،  بعيدة  و�نزوت  �ملخدة  ر�أ�سه 
�ن �خلليفة ��ستيق�س ووبخ �جل�رية على 
فعلته� وطلب منه� تف�سري� لذلك.. �عتذرت 
�جل�رية بكل �دب، وق�لت: هكذ� تعلمن� ي� 
�لثقيل، وال  موالي.. فقد �سعرت بنومكم 
تلك  �أقعد يف ح�سرتك و�نت يف  �ن  يجوز 
و�سكره�  ق�سده�  �خلليفة  ففهم  �حل�لة!، 
�لو�ثق  للخليفة  ك�ن  كم�  ذك�ئه�.  على 
)ثيب�(،  فوجده�  له،  �هديت  )ج�رية( 
له:  فق�لت  )بكر�(،  ح�سبتك  له�:  فق�ل 
ي��سيدي كرثت �لفتوح�ت يف زم�ن �لو�ثق 

�أعزه �هلل ورع�ه!
 ق��ٍس يع�س �أذن �ملتهم

�ن  �لعب��سي  للخليفة  �إخب�رية  و�سلت 
�ذنه  من  �ملتهم  يع�س  �لفالين  �لق��سي 
ومل  �خلليفة  ��ستغرب  �ملح�كمة!  �ثن�ء 

بنف�سه..  �لتحقق  و�أر�د  �لرو�ية  ي�سدق 
ويف �حد �الأي�م تنكر �خلليفة بلب��س جت�ر 
حر��سه  من  جمموعة  مع  وح�سر  بغد�د 
ودخلو�  �لعو�م،  بلب��س  تنكرو�  �لذين 
�ملق�عد  يف  وجل�سو�  �ملح�كمة  ق�عة 
�لق��سي نودي على  �خللفية، ومل� ح�سر 
�ملدعي و�ملدعى عليه.. وبعد �الإجر�ء�ت 
�لروتينية، �س�أل �لق��سي �س�حب �لدعوة 
عن ق�سيته، فق�ل: �سيدي �لق��سي �سلفت 
�سنة  من  �كرث  منذ  دين�ر  م�ئة  �سديقي 
ومل ي�سدد منه� حتى درهم� ليومن� هذ�!.. 
�ل�سبب،  عن  و�س�أله  �لق��سي  ��ستغرب 
على  ق�در  غري  �ن�  ي��سيدي  و�هلل  فق�ل: 

�ملدعي:  ق�ل  وهن�  �ملبلغ!..  هذ�  ت�سديد 
�ملتهم مل  �ن  �إال  �ملبلغ!،  ليعطيني ن�سف 
يو�فق، وهكذ� ر�ح �ملدعي يقلل من �ملبلغ 
فقط!..  و�حد  دين�ر  �ىل  �و�سله  �ن  �ىل 
و�خلليفة  �ملتهم،  يو�فق  مل  ذلك  ومع 
ظًل  �نه  �إال  يغلي،  ور�ح  ذلك،  ي�سمع 
�ن  وبعد  �لق��سي..  حكم  ملعرفة  �س�برً� 
يئ�س �ملدعي من �حل�سول على �ي �سيء، 
�حتج  �ملتهم  �ن  �إال  �ملبلغ،  عن  تن�زل 
ورفع يده مط�لب�ً �لق��سي ب�أن ي�ستح�سل 
له  كتعوي�س  دن�نري  خم�سة  مبلغ  له 
نه�س  وهن�  �لعمل!..  عن  تغيبه  نتيجة 

�خلليفة وع�س �ملتهم من �أذنه!.

قصتان من التراث العراقي

�سالح �حل�سن
�أحد  ببن�ء  �لف�حت(  )حممد  �ل�سلط�ن  �أمر 
وكلف  )�إ�سطنبول(،  مدينة  يف  �جلو�مع 
�أحد �ملعم�ريني �لروم و��سمه )�إب�سالنتي( 
ك�ن  �إذ  هذ� �جل�مع،  بن�ء  على  ب�الإ�سر�ف 
من  وك�ن  ب�رع�ً..  معم�ري�ً  �لرومي  هذ� 
هذ�  �أعمدة  تكون  �أن  �ل�سلط�ن  �أو�مر  بني 
�جل�مع من �ملرمر، و�أن تكون هذه �الأعمدة 
وحدد  فخم�ً،  �جل�مع  ليبدو  مرتفعة 
هذ�  �ملعم�ري.ولكن  لهذ�  �الإرتف�ع  هذ� 
�الأ�سب�ب  من  ل�سبب   - �لرومي  �ملعم�ري 
- �أمر بق�س هذه �الأعمدة، وتق�سري طوله� 
ي�ست�سريه  �أو  �ل�سلط�ن  يخرب  �أن  دون 
)حممد  �ل�سلط�ن  �سمع  وعندم�  ذلك،  يف 
�إذ �أن هذه  �لف�حت( بذلك �إ�ست�س�ط غ�سب�ً، 

�الأعمدة �لتي جلبت من مك�ن بعيد، مل تعد 
غ�سبه  ثورة  ويف  نظره..  يف  ف�ئدة  ذ�ت 
هذ�، �أمر بقطع يد هذ� �ملعم�ري.. ومع �أنه 
فو�ت  بعد  ندم�ً  ك�ن  �أنه  �إال  ذلك  ندم على 
�لظلم  عن  �ملعم�ري  ي�سكت  ومل  �الأو�ن.. 
�إ�سطنبول  ق��سي  ر�جع  بل  حلقه،  �لذي 
ك�ن  �لذي  جلبي(  خ�سر  )�س�ري  �ل�سيخ 
جميع  يف  و�نت�سر  ذ�ع  قد  عد�لته  �سيت 
م�  �إليه  و��ستكى  �الإمرب�طورية،  �أنح�ء 
)حممد  �ل�سلط�ن  قبل  من  ظلم  من  حلقه 
قبول  يف  �لق��سي  يرتدد  ومل  �لف�حت(.. 
ر�سواًل  فوره  من  �أر�سل  بل  �ل�سكوى،  هذه 
يف  �أم�مه  للمثول  ي�ستدعيه  �ل�سلط�ن  �إىل 
�أحد  من  �سده  �سكوى  لوجود  �ملحكمة، 
�أن �لرع�ي�.. ومل يرتدد �ل�سلط�ن كذلك يف قبول  يجب  و�لعدل  ف�حلق  �لق��سي،  �ملحدد دعوة  �ليوم  �سلط�ن.ويف  كل  فوق  يكون 

وتوجه  �ملحكمة،  �إىل  �ل�سلط�ن  ح�سر 
ال  �لق��سي:  له  ق�ل  �ملقعد  على  للجلو�س 
عليك  بل  �سيدي،  ي�  �جللو�س  لك  يجوز 
�ل�سلط�ن  .وقف  خ�سمك.  بج�نب  �لوقوف 
�لرومي  خ�سمه  بج�نب  �لف�حت(  )حممد 
وعندم�  للق��سي  مظلمته  �سرح  �لذي   ،
ق�له  م�  �أيد  �لكالم،  يف  �ل�سلط�ن  دور  ج�ء 
ينتظر  وقف  كالمه  �إنته�ء  وبعد  �لرومي، 
توجه  ثم  برهة  فكر  �لذي  �لق��سي،  حكم 
�ل�سرعية يجب  �الأو�مر  ق�ئاًل: ح�سب  �إليه 
قطع يدك �أيه� �ل�سلط�ن ق�س��س�ً لك!.. ذهل 
من  ده�سة  و�رجتف  �لرومي،  �ملعم�ري 
هذ� �حلكم �لذي نطق به �لق��سي ، و�لذي 
م� ك�ن يدور بخلده، �أو بخي�له ال من قريب 
�أق�سى م� يتوقعه  وال من بعيد.. فقد ك�ن 

�أن يحكم له �لق��سي بتعوي�س م�يل. �أم� �أن 
يحكم له �لق��سي بقطع يد �ل�سلط�ن )حممد 
�لف�حت( ف�حت )�لق�سطنطينية( �لذي ك�نت 
دول �أوروب� كله� ترجتف منه رعب�ً، فك�ن 
مذهل،  وب�سوت  �خلي�ل..  ور�ء  �أمرً� 
للق��سي  �لرومي  ق�ل  متعرثة  وبعب�ر�ت 
يرجوه  م�  و�أن  دعو�ه،  عن  يتن�زل  �نه 
منه هو �حلكم له بتعوي�س م�يل فقط الأن 
قطع يد �ل�سلط�ن لن يفيده �سيئ�ً، فحكم له 
�لق��سي بع�سر قطع نقدية لكل يوم طو�ل 
حي�ته، تعوي�س�ً له عن �ل�سرر �لب�لغ �لذي 
�لف�حت(  �ل�سلط�ن )حممد  به.. ولكن  حلق 
كل  نقدية  قطعة  ع�سرين  يعطيه  �أن  قرر 
حكم  من  خلال�سه  فرحه  عن  تعبريً�  يوم 

�لق�س��س، وتعبريً� عن ندمه كذلك.

السلطان محمد الفاتح والقضاء

نور حممد 
من  ت�سرب  �ن  يجب  �لر�سيد  �س�رع  زرت  �إذ� 
و�لذي  �ل�سهري  )زب�لة(  �حل�ج  زبيب  �سربت 
مق�بل  �لك�ئن  وموقعه   1908 ع�م  ت�أ�س�س 
�لذي  �لر�سيد،  �س�رع  يف  �حليدرخ�نة  ج�مع 
ب�سبب  �لزم�ن  من  قرن  قبل  م�سو�ره  ��ستهل 
��سمه �لغريب، وجودة ع�سري �لزبيب )�لعنب 
�ملحل  يزل  ومل  لزب�ئنه،  يقدمه  �لذي  �ملجفف( 
حمتفظ�  ببغد�د  �لر�س�فة  ج�نب  يف  �ل�سهري 
�سهد  كونه  �لعر�قيني،  ذ�كرة  يف  ف�رقة  بعالمة 
م�  منذ  و�ملتغري�ت  ب�الأحد�ث  ح�فال  ت�ريخ� 
يزيد على م�ئة ع�م على �فتت�حه، وهو يفتخر 
بتزيني جدر�نه مبعظم �سور زو�ره من �حلك�م 
�لعر�ق..  حكم  على  تع�قبو�  �لذين  و�مللوك 
يقول  �ال�سم،  بهذ�  �ملحل  ت�سمية  و�سبب 
�أجد�دن�  بطيبة  )معروف  زب�لة:  �حل�ج  �بن 
ذكر،  طفل  لديهم  يع�س  مل  عندم�  وخ��سة 
�لت�سمي�ت حلم�ية  ��ستخد�م هذه  �إىل  فيعمدون 
م�  وهذ�  �حل�س�د،  �أعني  �سر  من  �جلديد  �لوليد 
�حلقيقي  )�ال�سم  �لغفور  عبد  للمرحوم  ح�سل 
�إذ �أن و�لدته ك�نت كل مرة تلد  للح�ج زب�لة(، 
�إم� ب�سبب مر�س �و غريه� من  مولوده� تفقده 

�ملحلة  ن�س�ء  عليه�  �قرتحت  لذلك  �الأ�سب�ب؛ 
�أنه� عندم� تلد مولوده�، وحني ي�س�أله� �أحد عن 
�لن��س  �أعني  �لولد تقول لهم )زب�لة( لكي يبعد 
�لغفور،  عبد  مبولوده�  �هلل  رزقه�  وفعال  عنه، 
عليه  �أطلقت  حيث  ج�ر�ته�  بن�سيحة  وعملت 
�أم�م �الآخرين ت�سمية زب�لة، ولكنه يف �ل�سجالت 

�حلكومية ��سمه عبد �لغفور.
�لتي �سربت من �لع�سري  �ل�سخ�سي�ت  �أبرز  �أم� 
فذكر  زب�لة،  �حل�ج  حمل  على  ترددت  و�لتي 
في�سل  و�مللك  غ�زي  �مللك  �أ�سهرهم  ب�أن  ولده 
�لث�ين ونوري �ل�سعيد وعبد �لكرمي ق��سم وعبد 
�ل�سالم ع�رف،  وكب�ر �سب�ط �جلي�س و�ل�سرطة 
ومديرية  �لدف�ع  وز�رة  من  خروجهم  عند 
�ل�سرطة �لع�مة، فيم� ك�نت �مللكة ع�لية، و�لدة 
�ل�سخ�سي  �س�ئقه�  تر�سل  �لث�ين،  في�سل  �مللك 
�لوزر�ء  رئي�س  وك�ن  �ل�سربت،  له�  لي�سرتي 
نوري �سعيد يقف يف �جل�نب �الآخر من �ل�س�رع 
قدح  ب�إي�س�ل  بنف�سه  زب�لة  �حل�ج  ويقوم 
�لزبون  �لكرمي ق��سم  �إليه.. وك�ن عبد  �لع�سري 
�لد�ئم و�ليومي، وم� مييز �سربت �حل�ج زب�لة 
زب�ئن  هم  �لعر�قي  �ملجتمع  طبق�ت  جميع  ب�أن 

ب�سبب رخ�س �ملنتوج �ملقدم �ىل �لزب�ئن.

استهل مشواره قبل قرن من 
الزمن.. شربت حجي زبالة 

في بغداد

حمودي عبد غريب

يعد ج�سر �لقط�ر �حلديدي �لر�بط بني منطقتي 
من  و�الأعظمية  �لكرخ  ج�نب  من  �لعطيفية 
ج�نب �لر�س�فة �لذي يطلق عليه �لبغد�ديون  
�حلديدي  و�جل�سر  �لعيو��سية  ج�سر  �أ�سم�ء 
�لتدو�ل  يف  �ال�سهر  وهو  �ل�سر�فية  وج�سر 
بعد  بغد�د  ج�سور  �أقدم  من  يعد  �لن��س،  بني 
�ن�س�وؤه يف 15 متوز  �لذي مت  �ل�سهد�ء  ج�سر 
معدً�  ك�ن  �ل�سر�فية  وج�سر   1939 ع�م 
�أن  �إال  �الأ�سرت�لية  �سدين  مدينة  يف  لالإن�س�ء 
وز�رة �ال�سغ�ل و�ملو��سالت �لعر�قية قررت 
�سركة  به  وتعهدت  �حلديدي  هيكله  �سر�ء 
)كوبرباليزرد( ب�إدخ�ل �لتحوير�ت �ملقت�سية 
من  وت�سميمه  �لع�م  �لهند�سي  هيكله  على 
جديد، ود�م �لعمل به ملدة ع�مني و�ملب��سرة 
به �و�خر ع�م 1946 من قبل �سركة )هولو( 
�لعر�قية  �حلكومة  و�سددت  �لربيط�نية 
تك�ليف �لعمل.. يبلغ �متد�د طول �جل�سر مع 
مقرتب�ته )2166( مرتً� على ج�نبي �لر�س�فة 
�لنهر  على  �لو�قع  �جلزء  يبلغ  فيم�  و�لكرخ 
)450( مرت� وبهذ� يعد �أطول ج�سر حديدي 
�مل��سي  �لزمن  من  ب�حلقبة  �نذ�ك  �لع�مل  يف 
على  �لو�قع  �حلديدي  �جل�سر  على  متفوق� 
ب�أمل�ني�، حيث ك�ن يحمل �لرقم  نهر )�لر�ين( 
�لقي��سي بني �جل�سور �لع�مل �حلديدية بطول 
ل�س�لح  �لقي��سي  �لرقم  لي�سبح    )1500  (
�سبعة  من  يتكون  �لذي  �ل�سر�فية  ج�سر 
ف�س�ء�ت خم�سة منه� بطول 58 مرتً�، ف�سال 
عن ف�س�ئني �آخرين بطول 80 مرت� فيم� تبلغ 
�أمت�ر و�سعة  �ملمر  �سعة ممر �ملركب�ت )6(  
�أربعة  �حلديدية  لل�سكة  �ملخ�س�س  �لعلوي 
�هتم  و�لتنفيذ  �لت�سميم  خالل  ومن  �مت�ر، 
�مل�سممون على �أن يكون له ممر�ن للمركب�ت 
خط�  �ملرتي  �ل�سكة  خط  جعل  �إمك�نية  مع 
عليه  حتوير�ت  �أي  �جر�ء  دون  من  قي��سي� 
و�لعو�ر�س  �ل�سكة  ق�سب�ن  تبديل  ب��ستثن�ء 
�خل�سبية وملحق�ته�، ومن �جلدير ب�لذكر �ن 
�حلديدية  �لهي�كل  من  يتكون  �جل�سر  �سقف 
�جل�هزة، حيث ك�نت مديرية �ل�سكة �حلديدية 
�حلديدية  �لهي�كل  ��ستعم�ل  على  تعتمد 
يف  �ن�سئت  �لتي  �جل�سور  ل�سقوف  �جل�هزة 
�الول  �لتعرث  وك�ن  قبله�..  وم�  �حلقبة  تلك 
قبل  من  �عترب  �لذي  �جل�سر   بن�ء  تنفيذ  يف 
�حلكومة  �سي��سة  على  �لغ��سبني  �ملو�طنني 

بعد مق�ومتهم �عالن �لتظ�هر �سدهم منددين 
�سنة  �لوثبة  �إنتف��سة  يف  �النكليز  ب�سي��سة 
�سموث  بورت  مع�هدة  عقد  ب�سبب   1948
ت�سييد  �سمنه�  ومن  وبريط�ني�،  �لعر�ق  بني 
�الأغر��س  خلدمة  هو  و�ن�س�وؤه  �جل�سر  هذ� 
�ملنتف�سني   من  �لغ��سبون  فق�م  �لربيط�نية، 
مبه�جمة �ملهند�سني �الإنكليز و�لعم�ل �لهنود 
ب�حلج�رة  ورموهم  فيه  يعملون  �لذين 
�لقطع  بع�س  ورميت  �حلديدية  و�لقطع 
�حلديدية منه يف �لنهر.. وبعد ت�أ�سي�س وز�رة 
�العم�ر وجمل�س �العم�ر ر�سدت  له  ميز�نية 
ب�ل�سورة  لتنفيذه  ك�فية  تكن  مل  خ��سة 
�أ�ساًل  له  �ملعدة  �خل�رطة  وفق  عليه�  �ملتفق 
وبينهم�  و�ي�ب�  ذه�ب�  للمركب�ت  ومبمرين 
�لتنفيذ  �أن  �إال  �لقط�ر،  ل�سري  �حلديد  �سكة 
�سكة  وممر  فقط  للمركب�ت  و�حد  مبمر  ج�ء 
 1952 ع�م  حتى  به  �لعمل  و��ستمر  �حلديد، 
�ل�سيد  بح�سور  كبري  ر�سمي  �حتف�ل  وجرى 
جميل �ملدفعي رئي�س �لوزر�ء �آنذ�ك، ويومه� 
ي�سري  قط�رً�  مرة  والأول  �لبغد�ديون  �س�هد 
على ج�سر حديدي فوق نهر دجلة، و�أول من 
ق�ده �س�ئق �لقط�ر �الأقدم �ل�سيد )عبد عب��س 
�لفني  �ملتخ�س�س  وب�إ�سر�ف  �ملفرجي(، 
لكونه متخ�س�س� ب�سري  �لن��سر(  )ي��س علي 
�لقرن  �لت�سعيني�ت  ويف  �حلديثة..  �لقط�ر�ت 
ليتن��سب وح�جة  �مل��سي مت حتوير �جل�سر 

وي�سبح  بغد�د  �سو�رع  يف  �ملرور  حركة 
ب�إجت�هني للحد من �الختن�ق�ت �ملرورية، بعد 
�لقط�ر  ��ستخدم �حلديد �ملوجود يف �سكة  �أن 
�مللحقة يف �جل�سر نف�سه لعملية �لتحوير كي 
وتعّر�س  وعر�قته..  برونقه  �جل�سر  يحتفظ 
�نتح�ري  لتفجري  �لعريق  �ل�سر�فية  ج�سر 
ب�س�حنة �أدت �إىل تدمري جزئي للج�سر ومقتل 
��سخ��س وجرح حو�يل 26  م� اليقل عن 10 
نهر  يف  �ل�سي�ر�ت  من  عدد  و�سقوط  �سخ�س� 
�ملج�ورة  ب�ملن�زل  �أ�سر�ر  و�إحل�ق  دجلة 
ب�جل�سر، وال�سيم� من جهة منطقة �لعطيفية، 
جمددً�  �جل�سر  ت�أهيل  قررت  �حلكومة  لكن 
بت�ريخ  به  �لعمل  وبد�أ  له  �حلي�ة  و�ع�دة 
2007/5/1 وب�أي�ٍد عر�قية �سرفة من عم�ل 
�لروح  وع�دت  و��ست�س�ريني..  ومهند�سني 
بعد  �جل�سر  هذ�  و�أ�سبح  جديد،  من  له 
�مل�أ�س�وية  �حل�دثة  بعد  �الأئمة  ج�سر  �إغالق 
�ل�سالم(  )عليه  �لك�ظم  مو�سى  �الإم�م  لزو�ر 
ليتحول �ىل �ملمر �لرئي�س �إىل مدينة �لك�ظمية 
)عليه�  بن جعفر  �الإم�م مو�سى  مرقد  لزي�رة 
�ل�سالم( ب�لن�سبة للزو�ر �لق�دمني من �جل�نب 
�لعر�قيون  بغد�د..واليز�ل  من  �ل�سرقي 
يف  يرون  �مل��سي  �لقرن  خم�سيني�ت  منذ 
فوقه  ومن  �ملركب�ت  ل�سري  �ملعد  �جل�سر  هذ� 
وجم�لية  روعة  ي�سيف  �لذي  �لقط�ر  ي�سري 
�أهم  �حد  �جل�سر  وظل  �ملعم�رية..  لهند�سته 

�لذي ترك  �برز ج�سوره�  مع�مل بغد�د و�أحد 
و�لبغد�ديني  �لعر�قيني  كل  نفو�س  يف  ب�سمة 
�لذكري�ت  تز�ل  وال  �خل�سو�س،  وجه  على 
وبقي  �لذ�كرة،  يف  حمفورة  �أم�من�  �س�خ�سة 
ج�سر �حلديد يف �ل�سر�فية ي�سهد �الحتف�الت 
�لوطنية مبرور �مل�سري�ت �لنهرية و�لزو�رق 
عن  ف�ساًل  �ل�سوئية،  ب�لن�سر�ت  �مل�سيئة 
�الألع�ب �لن�رية وغن�ء ورق�س هو�ة �لطرب 
�خل�لد  دجلة  �أح�س�ن  يف  �لقو�رب  يف  وهم 
وب�لقرب  لهم..  �لز�هية  �لدني�  يف  مبتهجني 
يف  بدوي  مطرب  ع��س  �جل�سر  هذ�  من 
�لذي غنى  ��سمه )�سعيد عك�ر(  �الأربعيني�ت 
وردد  حب�ً،  �سغفته  �لتي  ملحبوبته  )�ملولية( 

�الغنية �ل�سهرية �لتي تقول:
ي� عني موليتني

ي� عني موليه
ج�سر �حلديد �نكطع

من دو�س رجليه
وقد �أحي� هذ� �للون من �لغن�ء �ل�سعبي ولده 
�ملرحوم �ملطرب �لبدوي )جب�ر  �سعيد عك�ر( 

�ملتويف ع�م 2006.
حيث  ب�لبطولة،  �ل�سر�فية  ج�سر  �قرتن  لقد   
و�لقو�ت  �لع�سكرية،  �لكلية  طالب  ك�ن 
عليه،  �لع�سكرية  �لتم�رين  يجرون  �خل��سة 
حيث يقذف �ملتدرب بنف�سه من �أعلى �جل�سر 
�ىل جّلة م�ء �لنهر، بغية تعويده على �جلر�أة 
�لكلية  طالب  قفز  وك�ن  �جل�أ�س،  ورب�طة 
ت�س�حبه  �ل�ست�ء،  ف�سل  يف  يتم  �لع�سكرية 
مع  يح�سرن  كن  �لالئي  �لن�سوة  زغ�ريد 
�ل�سيوخ  وحتى  و�الأطف�ل  و�ل�سب�ب  �لرج�ل 
وك�نت  �لبطولية،  �لفع�لية  تلك  مل�س�هدة 
طالب  من  �أوالدهن  الجتي�ز  يفرحن  �الأمه�ت 
�جل�سر  على  من  �لقفز  �لع�سكرية  �لكلية 
ويخرجون �س�ملني من �لنهر، )كم� �لع�سفور 
بّلله �لقطُر(.. و�ليوم، وبعد �ن �سقط �جل�سر 
يف دجلة، خرج �أهل �ل�سر�فية يبكون مبر�رة 
�لذي  �ل�سرح  بهذ�  حّل  �لذي  �لدم�ر  مل�سهد 
ك�ن  لقد  تن�سى..  ال  ذكري�ت  معه  لهم  ك�نت 
و�الأدب�ء،  لل�سعر�ء  ملهم�ً  �ل�سر�فية  ج�سر 
�لفرح  مو��سم  يف  وغّنو�  به  تغّنو�  ولط�مل� 
على مقرتب�ته.. ك�ن ملتقى �لع�س�ق، كم� ق�ل 

�ل�س�عر:
عيون �مله� بني �لر�س�فة و�جل�سر

جلنَب �لهوى من حيث �أدري وال �أدري

جسر الصرافية.. أطول جسر حديدي في العالم بالقرن الماضي



                        

بحوث 
العدد  )  138  (  االحد    4 /  4  / 2021 

 15 بتاريخ  روما  يف  امل�ؤمتر  انعقد  وقد 
 17 حتى  وا�ستمر  ي�ني�   – حزيران 
ممثلني  بح�س�ر   1998 ي�لي�   – مت�ز 
دولية  منظمة  و)31(  دولة   )160( عن 
و )236( منظمة غري حك�مية كاأع�ساء 
املحكمة  اإن�ساء  وبحث  لدرا�سة  مراقبني 
اجلنائية الدولية وبعد انتهاء املناق�سات 
امل�ؤمتر  اعتمد  النهائي  الن�ص  واإجناز 
باللغات  املحكمة  لهذه  الأ�سا�سي  النظام 
املتحدة ومت  الأمم  لدى  املعتمدة  ال�ست 
فتح املعاهدة للت�قيع يف 7/18/ 1999 
امل�ساركة  الدول  مندوب�  وقعها  وقد 
وبذلك  بع�سهم،  با�ستثناء  امل�ؤمتر  يف 
اأ�سبح النظام الأ�سا�سي للمحكمة �ساري 
ت�سديق  بعد   2001/6/1 يف  املفع�ل 
يف  ت�سكيلها  جرى  ثم  عليه  دولة   )60(
وت�ىل   2002 ي�لي�  مت�ز-  من  الول 
يف  اإحالة  اأول  للمحكمة  العام  املدعي 
– دي�سمرب 2003 وقد  اأول  �سهر كان�ن 
تعلقت بالرئي�ص الأوغندي ودارت ح�ل 
الأو�ساع يف اوغندا، اإل اأن اأول حتقيق 
اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  با�سره 
 2004/6/23 بتاريخ  كان  الدولية 
يف  وقعت  التي  باجلرائم  يتعلق  وكان 
جمه�رية الك�نغ� الدميقراطية بتاريخ 

. 2002/7/1
هيئة  هي  الدولية  اجلنائية  فاملحكمة 
اأن�سئت مب�جب معاهدة  ق�سائية دائمة 
دولية نتيجة عقدتها دول �ساحبة �سيادة 
اأعطت املحكمة �سخ�سية قان�نية دولية 
للممار�سة  الالزمة  القان�نية  والأهلية 
وتقرر  مقا�سدها،  وحتقيق  وظائفها 
اأن يك�ن مقرها يف لهاي به�لندا ؛ كما 
تقرر اأن تنّظم عالقتها مع الأمم املتحدة 
اجلمعية  دول  تعتمده  اتفاق  مب�جب 
باإبرامه  العامة و يخّ�ل رئي�ص املحكمة 

ممثال لها .
ا�ستمل نظام روما ال�سا�سي على )128( 
مادة م�زعة على ثالثة ع�سر باباً ، كان 
الباب الأول عن اإن�ساء املحكمة ، والباب 
املحكمة  اخت�سا�ص  اإىل  تطرق  الثاين 
واملقب�لية  الدولية  باجلرائم  بالنظر 
الباب  اأما  التطبيق.  ال�اجب  والقان�ن 
للقان�ن  العامة  املبادئ  فت�سمن  الثالث 
الرابع  الباب  وكان   ، الدويل  اجلنائي 
ح�ل تك�ين املحكمة وادارتها. اأما بقية 
الأب�اب فقد تطرقت اإىل م�سائل  التحقيق 
واملقا�ساة والعق�بات وتنفيذ القرارات 
التي  الأطراف  الدول  جمعية  واإن�ساء 
الأع�ساء  الدول  جمم�ع  من  تتاألف 
الق�سائية  وامل�ساعدة  الدويل  والتعاون 
و غريها من الأم�ر التي تخ�ص املحكمة.

املحكمة  تتاألف  املحكمة:-  ت�سكيل 
اأجهزة  اأربعة  من  الدولية  اجلنائية 
من   )34( املادة  يف  ورد  كما  رئي�سة 
هيئة  اأ-   : للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام 
الرئا�سة ، ب – �سعبة ا�ستئناف و�سعبة 
مكتب   – ج  متهيدية  و�سعبة  ابتدائية 
؛  املحكمة  قلم   – د   ، العام  املدعي 
وتتك�ن املحكمة من )18( قا�سياً يج�ز 
بالنتخاب  اختيارهم  ويتم  زيادتهم 
و�سعب  الرئا�سة  هيئة  بني  ويت�زع�ن 

املحكمة الثالث .
تتك�ن هيئة الرئا�سة من رئي�ص ونائبني 
املطلقة  بالأغلبية  اختيارهم  يتم 
�سن�ات  ثالث  خدمتهم  ومدة  للق�ساة، 
قابلة للتجديد مرة واحدة، وتق�م هذه 
با�ستثناء  املحكمة  اأعمال  باإدارة  الهيئة 
من   )38( مادة  العام  املدعي  مكتب 

النظام ال�سا�سي .
ثالث  على  فتنق�سم  املحكمة  دوائر  اأما 

�سعب ق�سائية هي :
رئي�ص  من  وتتاألف  الإ�ستئناف  �سعبة 
البتدائية  وال�سعبة   ، ق�ساة   واأربعة 
�ستة  عن  يقل  ل  عدد  من  تتاألف  التي 
تتاألف  و  التمهيدية  وال�سعبة  ق�ساة، 
 ، ق�ساة  �ستة  عن  ليقل  عدد  من  اي�ساً 

ثالث  ملدة  يعمل�ن  جميعاً  الق�ساة  و 
اقت�ست  متى  للتمديد  قابلة  �سن�ات 
ظروف العمل ذلك. مادة )39( ، ويك�ن 
وظائفهم  اأداء  يف  م�ستقلني  الق�ساة 
مع  يتعار�ص  ن�ساط  اأي  يزاول�ن  ول 
وظائفهم الق�سائية اأو ي�ؤثر على الثقة يف 

ا�ستقاللهم.. مادة )40(.

مكتب املدعي العام :
يعمل مكتب املدعي العام كجهاز م�ستقل 
ويك�ن   ، املحكمة  اأجهزة  عن  ومنف�سل 
الإحالت  تلقي  عن  م�س�ؤوًل  املكتب 
واأية معل�مات م�ثقة عن جرائم تدخل 
درا�ستها  لغر�ص  املحكمة  اخت�سا�ص  يف 
واملقا�ساة  التحقيق  مبهام  والإ�سطالع 
العام  املدعي  ويت�ىل  املحكمة   اأمام 
الكاملة على  ال�سلطة  رئا�سة املكتب وله 
املدعي  وي�ساعد  والإ�سراف،  الإدارة 
بهم  يناط  اأكرث  اأو  عام  نائب  العام 
اأعمال يك�ن مطل�باً من  الإ�سطالع باأية 
مب�جب  بها  الإ�سطالع  العام  املدعي 
املدعي  وُينتخب   ، الأ�سا�سي  النظام 
ال�سري  الإقرتاع  طريق  عن  العام 
الدول  لأع�ساء  املطلقة  بالأغلبية 
العام  املدعي  ن�اب  وُينتخب  الطراف، 
مر�سحني  قائمة  عرب  نف�سها  بالطريقة 
اأ�سماء  مت�سمنة  العام  املدعي  يقدمها 
لكل من�سب مقرر �سغله  ثالثة مر�سحني 
من منا�سب ن�اب املدعي العام ، وتك�ن 
ت�سع  ون�ابه  العام  املدعي  ولية  مدة 
انتخابهم  لهم وقت  يتقرر  ما مل  �سن�ات 
انتخاب  اإعادة  يج�ز  ول   ، اأق�سر  مدة 
ل�ستقالل  و�سماناً  وليته   انتهت  من 
ونزاهة وحياد املدعي العام ون�ابه فقد 
ممار�سة  عليهم  الأ�سا�سي  النظام  حظر 
التي  واملهام  يتعار�ص  قد  ن�ساط  اأي 
يق�م�ن بها اأو مي�ص الثقة يف ا�ستقاللهم، 
وكذلك ل يحق لهم ممار�سة اأي عمل ذي 

طابع مهني.. مادة )42(.

قلم املحكمة:
يك�ن قلم املحكمة م�س�ؤوًل عن اجل�انب 
ويت�ىل  املحكمة  يف  الق�سائية  غري 
ه�  ويك�ن  املحكمة  قلم  رئا�سة  امل�سجل 
للمحكمة كما  الرئي�ص  الإداري  امل�س�ؤول 
يت�ىل م�س�ؤولية الأمن الداخلي للمحكمة 
املدعي  و  الرئا�سة  هيئة  مع  بالت�ساور 
العام ف�ساًل عن الدولة امل�سيفة، ويتلقى 
بقب�ل  الدول  من  الت�سريحات  كذلك 
الإعالنات  وتبليغ  املحكمة  اخت�سا�ص 
الدعاوى مع تقدمي امل�ساعدات  وطلبات 
املهام  من  اأخرى  مهمة  واأي  للمحامني 
ول�ائحها  املحكمة  بنظام  املحددة 
الداخلية؛ ويجري انتخاب امل�سجل من 
املطلقة   بالأغلبية  املحكمة  ق�ساة  قبل 
على اأن ي�ؤخذ بالإعتبار اأي ت��سيات من 
بناء  وعليهم  الطراف،  الدول  جمعية 
ينتخب�ا  اأن  امل�سجل  من  ت��سية  على 
ال�سرورة  اقت�ست  حال  يف  له  نائباً 
امل�سجل  وي�سغل   ، ذاتها  بالطريقة  و 
ويج�ز  �سن�ات  خم�ص  ملدة  من�سبه 
وي�سرتط   ، واحدة  مرة  انتخابه  اإعادة 
ذوي  من  يك�نا  اأن  ونائبه  امل�سجل  يف 
الأخالق الرفيعة والكفاءة العالية وعلى 
واحدة  لغة  يف  وطالقة  ممتازة  معرفة 
وللم�سجل  املحكمة؛  يف  العمل  لغات  من 
تعيني امل�ظفني امل�ؤهلني الالزمني ملكتبه 
معايري  اأعلى  فيهم  تت�افر  اأن  ويجب 
مادة  والنزاهة..  واملقدرة  الكفاءة 

.)43(

جمعية الدول الطراف:
وهي تعد اأعلى اأجهزة املحكمة اجلنائية 
الدولية فهي مبثابة ال�سلطة الت�سريعية 
الدول  ممثلي  من  وتتك�ن  للمحكمة 
ويك�ن   ، الأ�سا�سي  النظام  يف  الأطراف 
اأن  عليه  واحد  ممثل  طرف  دولة  لكل 
دولته  من  �سادرة  اعتماد  وثيقة  يقّدم 
وله الإ�ستعانة مبناوبني اأو م�ست�سارين. 

اأما الدول امل�قعة على النظام الأ�سا�سي 
اأو على ال�ثيقة اخلتامية فيج�ز لها اأن 

تتمتع ب�سفة مراقب يف اجلمعية.
فقد  ت�ؤدي اجلمعية مهامها  اأن  ولغر�ص 
تقرر لها مكتب يتاألف من رئي�ص ونائبني 
ملدة  اجلمعية  تنتخبهم  ع�س�ًا  و)18( 
العملية  تلك  يف  ويراعى  �سن�ات  ثالث 
والتمثيل  العادل  اجلغرايف  الت�زيع 
الرئي�سية  القان�نية  للنظم  املنا�سب 
�س�ت  دولة  لكل  ويك�ن  العامل،  يف 
ثلثي  باأغلبية  القرارات  وت�سدر  واحد  
يف  امل�س�تني  احلا�سرين  الأع�ساء 
الأم�ر  يف  اأما  امل��س�عية.  امل�سائل 
بالأغلبية  القرارات  فت�سدر  الإجرائية 

الب�سيطة للدول احلا�سرة امل�س�تة .
املحكمة  ميزانية  مناق�سة  وللجمعية 
اإن�ساء  �سلطة  ولها   ، عليها  وامل�سادقة 
وو�سع  للمحكمة  الداخلي  العمل  ق�اعد 
النظام  مع  يتفق  مبا  الإجراءات  ق�اعد 
اأخرى  مهمة  اأية  وحتديد  الأ�سا�سي 
تت�سق مع النظام الأ�سا�سي ومع الق�اعد 
وتعقد  الإثبات،  وق�اعد  الإجرائية 
اجلمعية اجماعاتها يف مقر املحكمة اأو يف 
ال�سنة.املادة  يف  مرة  املتحدة  الأمم  مقر 

)112(

اخت�سا�ص املحكمة:
تعّد  ال�سخ�سي:  الخت�سا�ص  اأوًل- 
املحاكم  ِقبل  من  الأفراد  حماكمة 
من  اجلنائية  م�س�ؤوليتهم  عن  الدولية 
امل��س�عات احلديثة يف القان�ن الدويل.

النظام  من  الوىل  املادة  جاءت  وقد 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي 
تن�ساأ   ’’ على  ون�ست  املبداأ  هذا  لت�ؤكد 
وتك�ن  دولية  جنائية  حمكمة  بهذا 
املحكمة هيئة دائمة لها ال�سلطة ملمار�سة 
اإزاء  الأ�سخا�ص  على  اخت�سا�سها 
الهتمام  م��سع  خط�رة  اجلرائم  اأ�سد 
حتت  املادة)25(  ون�ست  الدويل’’  
يف  الفردية  اجلنائية  امل�س�ؤولية  عن�ان 
للمحكمة  يك�ن   ’’ على  الأوىل  فقرتها 
الطبيعيني  الأ�سخا�ص  على  اخت�سا�ص 
اأن  اأي  الأ�سا�سي’’  النظام  بهذا  عمال 
املحكمة ل يك�ن لها اخت�سا�ص اإل على 
ال�سخ�ص  ويك�ن  الطبيعيني  الأ�سخا�ص 
الذي يرتكب جرمية تدخل يف اخت�سا�ص 
فردية  م�س�ؤولية  عنها  م�س�ؤول  املحكمة 
اجلرمية،  يف  م�ساهمته  درجة  كانت  اأياً 
ا�ستبعد  الأ�سا�سي  النظام  يك�ن  وبذلك 
تلك  من  الدولية  واملنظمات  الدول 
املحاكمات ، وا�ستثنت اأي�سا الأ�سخا�ص 
الذين تقّل اأعمارهم عن )18( عاماً وقت 
ارتكاب جرمية تقع يف اخت�سا�سها مادة 
على  الأ�سا�سي  النظام  ن�ّص  كما   .)26(
مبداأ يف غاية الهمية يف مادته )2/27( 
الر�سمية  بال�سفة  الإعتداد  عدم  ه� 
املحكمة  اخت�سا�ص  وي�سري  للجاين 
على جميع الأ�سخا�ص بغ�ص النظر عن 
�سفتهم الر�سمية �س�اء اأكان يراأ�ص دولة 
ع�س�  اأو  حك�مة  اأوع�س�  حك�مة  اأم 
فكلها منا�سب  اأو م�ظفاً حك�مياً  برملان 
ول  اجلنائية  امل�س�ؤولية  من  تعفيه  ل 

ت�سكل �سبباً لتخفيف العق�بة.
النظام  من   )1/28( املادة  واكدت 
القائد  م�س�ؤولية  على  الأ�سا�سي 
فعاًل  القائم  ال�سخ�ص  اأو  الع�سكري 
اجلرائم  عن  الع�سكري  القائد  باأعمال 
املحكمة  اخت�سا�ص  يف  تدخل  التي 
تخ�سع  ق�ات  جانب  من  واملرتكبة 

لإمرته و�سيطرته الفعليتني .
واملكاين  الزماين  الخت�سا�ص   - ثانياً 

للمحكمة :

اآ- الخت�سا�ص الزماين:
باملبداأ  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  اأخذ 
الأنظمة  كافة  يف  به  املعم�ل  العام 
بعدم  يق�سي  والذي  العامل  يف  اجلنائية 
باأثر  اجلنائي  القان�ن  تطبيق  ج�از 

ن�س��ص  اأحكام  ت�سري  ول  رجعي، 
اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام 
قبل  وقعت  التى  ال�قائع  على  الدولية 
تاريخ نفاذه وهذا ما ن�ست عليه املادة 
حيث  الأ�سا�سي،  النظام  من   )1/11(
جاء فيها ’’ لي�ص للمحكمة اخت�سا�ص اإل 
بعذ  ترتكب  التي  باجلرائم  يتعلق  فيما 
تاأكيد  ’’ ومت  الأ�سا�سي  النظام  نفاذ هذا 
النظام  من   )1/24( املادة  بن�ص  ذلك 
الأ�سا�سي التي ن�ست على اأنه ’’ ل ُي�ساأل 
النظام  هذا  مب�جب  جنائياً  ال�سخ�ص 
نفاذ  لبدء  �سابق  �سل�ك  عن  الأ�سا�سي 
للمحكمة  لي�ص  النظام  وعلى �س�ء ذلك 
اجلرائم  يف  النظر  الدولية  اجلنائية 
املن�س��ص عليها يف املادة اخلام�سة من 
نفاذ  قبل  وقعت  متى  الأ�سا�سي  النظام 
هذا النظام  والذي نظمته املادة )126( 
النظام  هذا  نفاذ  يبداأ   ’’ ن�ست  التي 
ال�سهر  من  الأول  الي�م  يف  الأ�سا�سي 
تاريخ  من  ال�ستني  الي�م  يعقب  الذي 
اأو  القب�ل  اأو  للت�سديق  ال�سك  اإيداع 
اأو الإن�سمام لدى المني العام  امل�افقة 
لالأمم املتحدة ’’، وهذا ما حتقق بدخ�ل 
النظام الأ�سا�سي حيز النفاذ من الناحية 

القان�نية يف 2002/7/1.

ب - الخت�سا�ص املكاين :
اجلرائم  على  مكاين  باخت�سا�ص  الدول  تتمتع 
 " الإقليمية  حدودها  داخل  يف  ترتكب  التى 
بذات  الدولية  اجلنائية  املحاكم  تتمتع  كما 
نظامها  يحدده  ما  وفق  املكاين  الإخت�سا�ص 

الأ�سا�سي ". 
بنظر  تخت�ص  الدولية  اجلنائية  فاملحكمة 
�س�اء  دولة  كل  اقليم  يف  تقع  التي  اجلرائم 
كانت طرف يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اأوغري 
عليه  ن�ست  ما  وهذا  احلالت  بع�ص  يف  طرف 
للمحكمة،  الأ�سا�سي  النظام  من   )12( املادة 
اأرا�سي  اعتبار  ه�  ذلك  علي  مثال  وخري 
لالإخت�سا�ص  خا�سعة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
املكاين للمحكمة اجلنائية الدولية بعد ان�سمام 
دولة فل�سطني ملعاهدة روما والت�سديق عليها. 

اجلهات التي يحق لها حتريك الدع�ى :
الأ�سا�سي  النظام  من   )13( املادة  حددت 
للمحكمة ثالثة اأجهزة تخت�ص بتحريك الدع�ى 
املدعي  من  تطلب  اأن  الأطراف  للدول  فاأجاز 
العام اإجراء التحقيق عن اجلرائم التي ارتكبت 
اأجازت  كما  م�اطنيها  ِقبل  من  اأو  اقلميها  على 
تلقاء  من  التحقيق  يبا�سر  اأن  العام  للمدعي 
اخت�سا�ص  تدخل يف  اأ�سا�ص جرائم  على  نف�سه 
من  يطلب  اأن  الأمن  واأجازت ملجل�ص  املحكمة  
ق�سية  يف  واملحاكمة  التحقيق  اإجراء  املحكمة 
معرو�سة عليه طبقاً للف�سل ال�سابع من ميثاق 
ال�سلم  بتهديد  يتعلق  والذي  املتحدة  الأمم 

والأمن الدوليني .
وملجل�ص الأمن اإ�سافة ل�سلطته باإحالة الق�سايا 
تاأجيل  طلب  ب�سلطة  يتمتع  فاإنه  للمحكمة 
من   )16( املادة  وفق  واملحاكمة  التحقيق 
الأمن  جمل�ص  منحت  التي  الأ�سا�سي  النظام 
احلق يف طلب تاأجيل اأو تعليق النظر يف ق�سية 
معرو�سة اأمام املحكمة ملدة 12 �سهرًا، ويج�ز 
وبقرار  ذاتها  بال�سروط  الطلب  هذا  جتديد  له 
ي�سدر عن املجل�ص مب�جب الف�سل ال�سابع من 

ميثاق الأمم املتحدة . 
لق�سية  الدويل  الأمن  جمل�ص  اإحالة  قرار  ويعد 
امل�سائل  من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
ت�سعة  اأغلبية  فيها  ي�سرتط  التي  امل��س�عية 
الدائمة  الدول  اأ�س�ات  بينها  من  ا�س�ات 
 )27( املادة  عليه  ن�ست  ما  وهذا  الع�س�ية 
قرارات جمل�ص  املتحدة ح�ل  الأمم  من ميثاق 

الأمن الإجرائية وامل��س�عية .

ثالثاً - الإخت�سا�ص 
الن�عي للمحكمة :

اأو  الن�عي  بالإخت�سا�ص  يق�سد 
التي  اجلرائم   " للمحكمة  امل��س�عي 
تدخل يف اخت�سا�ص املحكمة وفقاآ لن�ص 
والتي  الأ�سا�سي  النظام  من   )5( املادة 

حددت اأربع جرائم تخ�سع لخت�سا�ص 
املحكمة وهي جرمية البادة اجلماعية، 
واجلرائم �سد الإن�سانية وجرائم احلرب 
هذا  اقت�سر  حيث   ،" العدوان  وجرمية 
الإخت�سا�ص علي اأ�سد اجلرائم خط�رة 

والتي تهم املجتمع الدويل.
اأ- جرمية الإبادة اجلماعية : اأو جرائم 
اإىل  تهدف  التي  الب�سري  اجلن�ص  اإبادة 
الق�ساء على اجلن�ص الب�سري ، ويق�سد 
فعل  اأي  اجلماعية  الإبادة  بجرمية 
من   )6( املادة  يف  ال�اردة  الأفعال  من 
اإهالك  بق�سد  ُيرتكب  الأ�سا�سي  النظام 
اأو  عرقية  اأو  اإثنية  اأو  ق�مية  جماعة 
دينية ب�سفتها هذه اإهالكا كلياً اأو جزئياً 
عن طريق: 1- قتل اأفراد اجلماعة. 2- 
باأفراد  عقلي  اأو  ج�سدي  �سرر  اإحلاق 
عمدًا  اجلماعة  اإخ�ساع   -3 اجلماعة. 
اإهالكها  منها  يق�سد  معي�سية  لأح�ال 
الفعلي كلياً اأو جزئياً. 4- فر�ص تدابري 
ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة. 
5- نقل اأطفال اجلماعة عن�ة اإىل جماعة 

اأخرى .

ب - اجلرائم �سد 
الإن�سانية :

الإن�سانية  �سد  اجلرائم  تعبري  يلق  مل 
العاملية  الإهتمام قبل احلرب  كثريًا من 
اأحدث  من  ُتعترب  فاإنها  لذا  الثانية 
اجلرائم عهدًا ، فاجلرائم �سد الإن�سانية 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ظهرت 
اأكرث  الإن�سانية  �سد  اجلرائم  وتعد   ،
مت�ص  لأنها  الإن�سان  بحق�ق  ارتباطاً 

ال�سفة الإن�سانية يف الإن�سان.
من   )7( املادة  من  الأوىل  الفقرة  ن�ست 
اجلرائم  عّرفت  والتي  الأ�سا�سي  النظام 
�سد الإن�سانية اأنه ’’ لغر�ص هذا النظام 
الأفعال  من  فعل  اأي  ي�سكل  الأ�سا�سي  
التالية جرمية �سد الإن�سانية متى ارتكب 
يف اإطار هج�م وا�سع النطاق اأو منهجي 
ال�سكان  من  جمم�عة  اأية  �سد  م�ّجه 
القتل  اأ-  بالهج�م.  علم  وعن  املدنني 
العمد. ب- الإبادة. ج- الإ�سرتقاق. د- 
اإبعاد ال�سكان اأو النقل الق�سري لل�سكان. 
من  ال�سديد  احلرمان  اأو  ال�سجن  هـ- 
ز-  التعذيب.  و-  البدنية.  احلرية 
اأو  اجلن�سي  الإ�ستعباد  اأو  الإغت�ساب 
اأو الإكراه على البغاء.  احلمل الق�سري 
الإختفاء  ط-  جماعة  اأية  ا�سطهاد  ح- 
الق�سري لالأ�سخا�ص. ي- جرمية الف�سل 
الالإن�سانية  الأفعال  ك-  العن�سري. 

الأخرى ذات الطابع املماثل.

ت - جرائم احلرب:
اجلرائم  اأقدم  من  اجلرائم  هذه  تعد 
احلروب  اأثناء  ترتكب  التي  الدولية 
الق�انني  لكل  انتهاكاً  تعترب  والتي 
على  الن�ص  وجاء  الدولية،  والأعراف 
النظام  من   )8( املادة  يف  اجلرائم  هذه 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي 
 ، املحكمة  اخت�سا�ص  يف  تدخل  والتي 
احلرب  جرائم  الثامنة  املادة  ومّيزت 
بني تلك املرتكبة اإبان النزاعات امل�سلحة 
اإبان  واملرتكبة  الدولية  ال�سبغة  ذات 
غري  ال�سبغة  ذات  امل�سلحة  النزاعات 

الدولية.
وتق�سم املادة )8( من النظام الأ�سا�سي 
اجلرائم  من  الأول  الن�ع  )اأ(  فقرتها  يف 
على ثمانية انتهاكات ج�سيمة لإتفاقيات 
اآب/اغ�سط�ص   12 امل�ؤرخة  جنيف  
املعاملة  اأو  التعذيب  منها   ،1949 لعام 
وغريها  الرهائن  اأخذ   ، الالإن�سانية  غري 
لق�انني  خمالفة  و)26(   ، اجلرائم  من 
واأعراف احلروب ال�سارية يف املنازعات 
الثابت  النطاق  يف  امل�سلحة  الدولية 
هجمات  ت�جيه  منها  الدويل،  للقان�ن 
اأو  مدنية  وم�اقع  املدنيني  ال�سكان  �سد 
م�ست�سفيات اأو الآثار التاريخية وغريها 
من اجلرائم كما ورد يف الفقرة )ب( من 

املادة الثامنة.
باملنازعات  املتعلق  الثاين  الن�ع  اأما 
امل�سلحة ذات ال�سبغة غري الدولية فقد 
ن�ست الفقرة )ج( من املادة الثامنة على 
الثانية  للمادة  خطرية  خمالفات  اأربع 
الأربع  جنيف  اإتفاقيات  بني  امل�سرتكة 
 ،1949 اغ�سط�ص   / اآب   12 يف  امل�ؤرخة 
املرتكبة  التالية  الأفعال  من  اأياً  وهي 
ا�سرتاكاً  م�سرتكني  غري  اأ�سخا�ص  �سد 
اإ�سدار  احلربية،  الأعمال  يف  فعلياً 
وج�د  دون  اإعدامات  وتنفيذ  اأحكام 
م�سكلة  حمكمة  عن  �سادر  �سابق  حكم 
كرامة  على  الإعتداء  نظامياً،  ت�سكياًل 
ال�سخ�ص، ا�ستعمال العنف �سد احلياة 
والتعذيب  القتل  وخا�سة  والأ�سخا�ص 
املادة  من  )هـ(  الفقرة  ن�ست  كما  ؛ 
الثامنة على )12( فعٍل من الأفعال التي 
والأعراف  للق�انني  خطريًا  انتهاكاً  تعد 
غري  امل�سلحة  املنازعات  على  ال�سارية 
اأو  الإغت�ساب  الدويل،  الطابع  ذات 
الق�سري  احلمل  اأو  اجلن�سي  الإ�ستعباد 

اأو جتنيد الأطفال وغريها من الأفعال.

ث- جرمية العدوان :
تدخل  التي  الرابعة  اجلرمية  هي 
اجلنائية  املحكمة  اخت�ساا�ص  �سمن 
الدولية ومت ذكرها يف الفقرة )1/د( من 
الأ�سا�سي،  النظام  من  اخلام�سة  املادة 
بقرار  جاء  كما  تعني  العدوان  فجرمية 
يف  ال�سادر  الأطراف  الدول  جمعية 
يتمتع  �سخ�ص  قيام   ’’  2010  /6  /11
ب��سع ميكنه فعاًل من التحكم يف العمل 
ال�سيا�سي اأو الع�سكري للدولة اأو ت�جيه 
هذا العمل بتخطيط اأو اإعداد اأو بدء اأو 
طابعه  بحكم  ي�سكل  عدواين  فعل  تنفيذ 
وا�سحاً  انتهاكا  ونطاقه  وخط�رته 
باعالن  �س�اء   " املتحدة  الأمم  مليثاق 
لقرار  وفقاً  وذلك   ،" بدونه  او  احلرب 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة امل�ؤرخ يف 

.1974/12/14

من ذلك ن�ستخل�ص : 
اأن�سئت  ق�سائية  هيئة  املحكمة  اأن 
املبداأ  يحكمها  دولية  معاهدة  مب�جب 
املعاهدات  جميع  يحكم  الذي  الأ�سا�سي 
فتك�ن   " "الر�سائية  مبداأ  وه�  األ 
الإن�سمام  يف  التامة  احلرية  للدولة 
اإليها اأو العزوف عن ذلك، اأي اأن الدول 
لأحكام  اخل�س�ع  اإرادتها  مبح�ص  تقرر 

النظام الأ�سا�سي للمحكمة.
وميتد اخت�سا�ص املحكمة لي�سمل الدول 
اخت�سا�ص  ممار�سة  ويتم  الأع�ساء، 
نظم  اخت�سا�ص  مع  بالتكامل  املحكمة 
اأن  )1(  مبعنى  مادة  ال�طني   الق�ساء 
الإخت�سا�ص يف نظر اجلرائم التي ين�ص 
للمحاكم  اوًل  عليها نظام املحكمة يع�د 
ال�طنية  واأن املحكمة اجلنائية الدولية 
فال  ال�طني  لالإخت�سا�ص  امتداد  هي 
الق�ساء  ينظرها  التي  الق�سايا  تنظر 
ال�طني اإل يف حالة عجزه اأو تعاجزه عن 
القيام بهذا الدور اأو يك�ن غري م�ستقّل و 
حينئذ تتدخل املحكمة اجلنائية الدولية 
ومتار�ص اإخت�سا�سها على تلك اجلرائم  
دور  لنا  يتبنّي  ذلك  من   ،  )17( املادة 
الداعم  والإحتياطي  التكميلي  املحكمة 
ال�طني  للق�ساء  و  ال�طنية  للمحاكم 
اأو عدم  يف حال عدم قدرة هذه املحاكم 
رغبتها يف ممار�سة اخت�سا�سها. اأما اإذا 
قامت الدول ب�اجبها يف اإجراء التحقيق 
الأ�سا�سي  للنظام  وفقا  املقا�ساة   اأو 
احلالة  هذه  يف  الإخت�سا�ص  ينعقد  فال 

للمحكمة اجلنائية الدولية ابتداء.
وعلي هذا الأ�س�ص ناأمل اأن ت�سبح هذه 
منتهكي  لكل  يت�سدى  درعاً  املحكمة 
القان�ن الدويل وحق�ق الإن�سان، ويعزز 
قان�نية  بق�ة  الدولية  العدالة  جدار 
 ’’ ظل  يف  العي�ص  اإىل  تق�دنا  اأن  نرج� 

ق�ة القان�ن ولي�ص قان�ن الق�ة ’’.

   المحكمة الجنائية الدولية.. نشأتها ونظامها 
األساسي 

منذ منتصف القرن التاسع عشر كانت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تراوح 
العامة  اجلمعية  قررت  1997 عندما  عام  وذلك حتى  املتحدة،  االمم  أروقة  في  وجزر  مد  بني 
لألمم املتحدة في دورتها )52( عقد مؤمتر دبلوماسي للمفوضني سنة 1998 لغرض اعتماد 
أن تقوم جلنة حتضيرية خالل عامي 1997-  الدولية على  اتفاقية إنشاء احملكمة اجلنائية 

1998 بصياغة املشروع وتقدميه الي املؤمتر. 

 املحامي الدكت�ر  �سل�ان علي 
الك�سار
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رغد �سمري
بالب�سر  االجتار  مكافحة  قانون  العراق  �سّرع 
جرائم  مكافحة  بهدف   2012 ل�سنة   )28( رقم 
ومعاجلة  انت�سارها  من  واحلد  بالب�سر  االجتار 
اآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل اخلطري الذي 
االآليات  لو�سع  و�سعياً  االإن�سانية  الكرامة  يهني 

التي تكفل م�ساعدة �سحايا تلك اجلرائم.
لي�سمل  ات�سع  اجلرائم  من  النوع  هذا  فنطاق 
جتارة  اإىل  اإ�سافة  الب�سرية،  باالأع�ساء  االجتار 
ج�سد  اإىل  ت�سربت  خطرية  اآفة  وتلك  اجل�سد، 
جمتمع حمافظة نينوى الذي ال يزال يعاين اآثار 

االحتالل الداع�سي وتراكمات حتريره منه.
وتداعياتها  اخلطرية  االآفة  هذه  عن  للحديث 
حتقيق  حمكمة  قا�سي  مع  االوىل  وقفتنا  كانت 
ق�سايا  يف  بالنظر  املخت�ص  االي�سر  املو�سل/ 
اللهيبي(  حميد  جميد  )ال�سيد  بالب�سر  االجتار 
الذي حتدث عن قانون مكافحة االجتار بالب�سر 
»عالج  اأنه  اإىل  الفتا   ،2012 ل�سنة    )28( رقم  
مثل تلك اجلرائم وبني يف مادته االوىل املق�سود 
يف  ور�سد  دقيق  وجه  على  بالب�سر  باالجتار 
املوؤقت  بال�سجن  العقاب  منه  اخلام�سة  املادة 
وال  ماليني  خم�سة  عن  تقل  ال  التي  والغرامة 
تزيد عن ع�سرة ماليني دينار لكل من يرتكب تلك 
اجلرمية، اأي اأن امل�ّسرع اعتربها جناية، كما انه 
اإىل  القانون  من  ال�ساد�سة  باملادة  العقوبة  رفع 
مدة ال تزيد عن )15 �سنة( وغرامة ال تزيد عن 
)10( ماليني خلطورة هذا النوع من اجلرائم«.

واأ�ساف القا�سي اأن »جرائم االجتار باالأع�ساء 
مدينة  على  احلديثة  اجلرائم  من  تعد  الب�سرية 
ب�سكل  تزايدًا  معدالتها  �سهدت  حيث  املو�سل، 
وتف�سي  البطالة  ظاهرة  انت�سار  ب�سبب  ملحوظ 
الفقر، االمر الذي ادى اىل حتول تلك اجلرمية من 
ا�سرتك  اإذ  املنظم،  اجلماعي  اىل  الفردي  الطابع 
مرتكبوها بع�سابات متتهن املتاجرة باالأع�ساء 

الب�سرية الأجل حتقيق مكا�سب مادية«.

باالأع�ساء  »املتاجرين  ان  اىل  القا�سي  واأ�سار 
املغرية  املادية  العرو�ص  يقدمون  الب�سرية 
مربح،  م�ستمر  عمل  باإيجاد  الوعد  او  لل�سحية 
اقليم  يف  املتطورة  امل�ست�سفيات  وجود  ان  كما 
كرد�ستان العراق والتي يتم فيها ف�سل االع�ساء 
الب�سرية كانت عامال م�ساعدًا المتهان الكثري من 
االع�ساء  جتارة  يف  ال�سم�سرة  مهنة  اال�سخا�ص 
الب�سرية، ا�سافة اىل وجود املقاهي والكافيهات 
االطفال  او  الن�ساء  بيع  �سهلت  بدورها  التي 

للعمل بتلك االأماكن«.
القا�سي  فبني  اجل�سد،  بتجارة  يعرف  عما  اأما 
اأثناء  ازديادا  �سكل  النوع من اجلرائم  ان »هذا 
�سيطرة التنظيمات االرهابية على مدينة املو�سل 
الن�ساء،  وبيع  ال�سبي  واإ�ساعتهم   2014 عام 
ولكن هذه الفكرة الهمجية ا�سمحلت بعد حترير 

املدينة من تلك الع�سابات االإجرامية«.

اإح�سائية اجلرمية
ويف اجابته على �سوؤالنا املتعلق بن�سب اجلرائم، 
ان  ميكن  ال  احلال  »بواقع  انه  القا�سي  اأو�سح 
االجتار  جرائم  النت�سار  مئوية  ن�سبة  ن�سع 
بالب�سر يف مدينة املو�سل �سواء يف عام 2020 او 
قبله وبعده الن ما مت اكت�سافه من هذا النوع من 
انت�سارها  بحجم  قيا�سا  جدا  قليال  يعد  اجلرائم 
كون اغلبها ي�سودها الكتمان خوفاً من العقاب«.

من  �سجلت   2020 ل�سنة  �سنوية  اح�سائية  ويف 
قبل �سعبة االإح�ساء يف رئا�سة حمكمة ا�ستئناف 
متعلقة  دعوى   )28( وجود  االحتادية  نينوى 
بهذا اجلانب، )23( منها خا�سة بالذكور و)5( 

لالإناث.

اأ�سعار �سادمة!
التي  الق�س�ص  بع�ص  على  »املحامي«  واطلعت 
بع�ص  اعرتافات  م�سجلة  املحاكم،  و�سلت 

املتهمني اأمام قا�سي التحقيق.

اأحد املتهمني ممن اعرتفوا اأمام قا�سي التحقيق، 
 )12( قدره  مببلغ  كليتي  ببيع  »قمت  قال: 
خمت�ص  �سخ�ص  مع  اتفاقي  بعد  دينار  مليون 
وا�سطحبني  الب�سرية  االع�ساء  بيع  ب�سم�سرة 
الطبية  الفحو�سات  واجريت  امل�ست�سفى  اىل 
العملية  ومتت  االمنية  املوافقات  وا�ستح�سلت 

وت�سلمت املبلغ«.
ببيع  »قمت  قائال:  اعرتف  فقد  )ق(  املتهم  اأما 
تعريف  بعد  دينار  ماليني   )7( مببلغ  كليتي 
الكليات،  بيع  مكان  اىل  اأو�سلني  مر�سد  اإىل 
والتقيت هناك �سخ�سا اآخر اخربين عن الطريقة 
واالإجراءات املطلوبة لتحقيق مطلبه، ومت ذلك!

ات�ساع اجلرمية
اأحيانا  اأن جرمية االجتار بالب�سر تت�سع  ويبدو 
التزوير  كجرمية  اخرى  جرائم  بها  لرتتبط 
متهيدا  التهديد  وجرمية  واالحتيال  والن�سب 
اإفادة الأحد املتهمني الذي  الرتكابها، فقد ذكرت 
»قبل  التحقيق:  قا�سي  اأمام  اعرتافه  يروي 
اأحد  التقيت  القب�ص علّي  نحو ع�سرين يوماً من 
مبلغ  لقاء  كليتي  ببيع  اأقنعني  وقد  االأ�سخا�ص 
)9( ماليني دينار وكوين اأعاين من البطالة والفقر 
املتبعة  االإجراءات  عن  واخربين  فورا  وافقت 
الإمتام ذلك، وكان من بني تلك االجراءات تقدمي 
والدّي  اأن  حني  يف  االأمر،  ويل  من  خطي  تعهد 
مع  االتفاق  اىل  دفعني  الذي  االأمر  متوفيان، 
مقابل  والدتي  بدور  للقيام  )ف(  تدعى  امراأة 
مبلغ من املال مقداره )750( الف دينار، حيث 
بحقل  )ف(  ا�سم  ون�سبت  هويتي  بتزوير  قمت 
يل،  التابعة  املدنية  االأحوال  هوية  يف  االم  ا�سم 

ومتت العملية وا�ستلمت املبلغ«.
الن�سب واالحتيال

من جانبه، يعرتف متهم اآخر بارتكابه جرميته، 
بالتواجد  ثاٍن  متهم  مع  اقوم  »انني  قائال: 

مدينة  من  االمين  اجلانب  يف  تقع  كازينو  يف 
واالحتيال  النا�ص  باإقناع  هناك  نقوم  املو�سل 
الب�سرية،  اع�سائهم  لبيع  وا�ستدراجهم  عليهم 
حيث قمنا باأخذ مبالغ نقدية منهم تقدر بـ)100(  
واركيلة  �ساي  من  م�ساريفنا  وكل  دينار،  الف 
معهم،  جنريها  مكاملة  كل  عن  لهواتفنا  ور�سيد 
وبعدها لذنا بالفرار واقفلنا هواتفنا، وبعد فرتة 
ال تتجاوز ال�سهرين عدنا لتكرار الفعل مرة ثانية 

يف املكان نف�سه«.
القا�سي  امام  )غ(  امل�ستكية  تقف  وبدورها، 
لرتوي �سكواها، قائلة: »قبل نحو �سنة فاحتني 
اىل  بحاجة  واننا  كليتي  بيع  مبو�سوع  زوجي 
جلب  على  ي�ساعدنا  �سوف  االمر  وهذا  املال، 

اجهزة حديثة للمنزل«.
امل�ستكية-  –تقول  االمر  ذلك  رف�ست  ولكنني 
بيت  اىل  واإر�سايل  الطالق  باإيقاع  بتهديدي  وقام 

الزوجية  دار  اىل  عودتي  من  اأ�سهر  وبعد  اهلي، 
 )10( مقداره  مبلغ  لقاء  كليته  باع  انه  علمت 
�سرب  على  باإنفاقها  قام  امريكي  دوالر  اآالف 
وا�سرت�سلت  املخدرة..  املواد  وتعاطي  الكحول 
امل�ستكية يف احلديث بغ�سة اأمل تعرتي �سوتها 
قائلة: ان »زوجي قام بت�سويه �سمعتي و�سربي 
�سرباً مربحاً كوين رف�ست للمرة الثانية عر�سه 
الطالق  اوقع  ذلك  اثر  وعلى  كليتي،  ببيع  يل 

علّي«.
وتوا�سل »بعد مدة مت ال�سلح وا�سطحبني اىل 
امل�ست�سفى مكرهة الإجراء الفحو�سات املختربية  
املطلوبة لبيع كليتي، اإال انها جاءت �سلبية ومل 
باأحد  والت�سحية  العمل  بهذا  بالقيام  يل  ت�سمح 

اأع�سائي اإر�ساًء الإدمانه«!
امتهان املتاجرة

جرميته،  خيوط  عن  يف�سح  )�ص(  املتهم   

قائال: تعرفت على �سريكي )ج( اثناء ترددي 
بيننا  لت�سبح  عالقتنا  وتطورت  ال�سوق  اىل 
�سداقة، حيث اخربين انه يعمل دالل )�سم�سار( 
مني  وطلب  الب�سرية  الكلى  و�سراء  بيع  يف 
املال  وتدر  �سهلة  املهنة  هذه  الن  معه  العمل 
طبيعة  يل  �سرح  ثم  قوله-  -ح�سب  الكثري 
واإياه،  م�ساركتي  حال  يف  معه  القادم  عملي 
وهو القيام بجلب ال�سباب اليه ممن يرغبون 
مقداره  مبلغ  اعطائي  مقابل  كالهم  ببيع 
فوافقت  �سخ�ص،  كل  عن  دينار  الف   )500(
م�ستخدما  هذا  عملي  وبا�سرت  عر�سه  على 
وفعال  ال�سحايا،  جتاه  االقناع  ا�سلوب 
ا�ستطعت اإح�سار املدعو )�ص( اىل �سريكي يف 
معه،  االتفاق  وح�سل  )ال�سم�سار(  اجلرمية 
وت�سلمت ح�ستي من تلك ال�سفقة والتي كانت 

مبلغاً مقداره )400( الف دينار.

سماسرة يغرون عاطلين ومعوزين لبيع أعضائهم.. ومتاجرون في قبضة العدالة

غ�سان مرزة
الزواج  ال�سخ�سية  باالأحوال  ق�ساة خمت�سون  عرف 
خارج  الزوجان  يجريه  الذي  العقد  باأنه  اخلارجي 
اإجراءات املحكمة اأمام العاقد ال�سرعي )رجل الدين( 
اآليات  �سرحوا  فيما  �ساهدين،  اأمام  بينهما  �سفاهة  او 

ت�سديقه.
اأول  قا�سي  رغيف،  اأبو  نوري  علي  القا�سي،  ويقول 
ان »امل�سرع  الكرادة:  ال�سخ�سية يف  االأحوال  حمكمة 
اخلارجي  الزواج  ت�سديق  م�ساألة  يغفل  مل  العراقي 
النافذ  العراقي  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  مبوجب 
رقم 188 ل�سنة 1959 الذي نظم اأحكام الزواج الذي 
يقع اأمام املحكمة مبوجب اأحكام املواد من )3 -11( 
من   )5( الفقرة  مبوجب  اأ�سار  اأنه  اإال  القانون،  من 
املادة العا�سرة اىل الزواج الذي يقع خارج املحكمة، 
ا�سهر  �ستة  تقل عن  باحلب�ص مدة ال  الزوج  اإذ عاقب 
وال تزيد على �سنة اأو بغرامة ال تقل على ثالثمائة األف 
دينار، وتكون العقوبة باحلب�ص مدة ال تقل عن ثالث 
�سنوات وال تزيد على اخلم�ص �سنوات اإذا عقد خارج 

املحكمة زواجاً اآخر مع قيام الزوجية«.
ويرى ابو رغيف اأن هناك »طريقتني لت�سديق الزواج 
بتقدمي  تتم  االأوىل  املحكمة،  خارج  الواقع  اخلارجي 
طلب ت�سديق الزواج من الزوجني اإىل حمكمة االأحوال 
ال�سخ�سية وعندما تدون املحكمة اإفادة الزوجني مع 
�ساهدي جمل�ص الزواج، تقرر اإحالة الزوج اىل حمكمة 
القانونية  االإجراءات  التخاذ  املخت�سة  التحقيق 
االأحوال  املادة 10 / 5 من قانون  اأحكام  بحقه وفق 
 1959 ل�سنة   188 رقم  النافذ  العراقي  ال�سخ�سية 
وتفاحت دائرة االأحوال املدنية املخت�سة جللب �سورة 
قيد الزوجني مع كل التاأ�سريات الواردة عليها، ومن 

ثم تقوم بت�سديق حجة الزواج وفق القانون«.
باإقامة  فهي  الثانية  الطريقة  »اأما  القا�سي  وي�سيف 
املخت�سة  ال�سخ�سية  االأحوال  حمكمة  اأمام  دعوى 
اإثبات  نف�سها، ومن حيث  االإجراءات  املحكمة  وتتبع 
االإثبات  و�سائل  بكل  اال�ستعانة  فلها  الزواج  واقعة 

املن�سو�ص عليها يف قانون االإثبات النافذ«.
ما  يف  باحلقوق  »املطالبة  ان  على  رغيف  ابو  وعرج 
يف  واحل�سانة  والنفقة  الن�سب  واثبات  باملهر  يتعلق 
لكل  م�ستقلة  دعوى  باإقامة  يتم  اأطفال  وجود  حالة 
ال�سخ�سية،  االأحوال  حمكمة  اأمام  احلقوق  من  حق 
املحكمة  اأمام  الزوجني  احد  ح�سور  عدم  حال  ويف 
عند اإقامة الدعوى �ستقوم املحكمة باإجراء تبليغاتها 
االأ�سولية واإجراء املرافعة بحق الغائب منهما غيابياً 
اأحكام  وفق  على  الالزمة  حتقيقاتها  وجتري  وعلناً 

القانون ومقت�سياته يتم اإثبات احلقوق الزوجية«.
كان  حال  يف  اخلارجي  الزواج  ت�سديق  كيفية  وعن 
»الت�سديق  اأن  القا�سي  اأكد  متوفيا،  الزوجني  اأحد 
ال�سخ�سية  االأحوال  حمكمة  اأمام  دعوى  باإقامة  يتم 
بطلب ت�سديق الزواج الواقع خارج املحكمة بالن�سبة 

ال�سخ�سية  املواد  حمكمة  واأمام  امل�سلمني  للعراقيني 
ورثة  على  امل�سلمني  غري  من  للعراقيني  بالن�سبة 

املتويف الواردة اأ�سماوؤهم مبوجب ق�سامه ال�سرعي«.
اأحد  كان  اإذا  حالة  يف  »اأما  حديثه  القا�سي  واأمت 
يتم  قا�سرون  اأوالد  لديهم  وكان  متوفيا،  الزوجني 
ت�سديق الزواج اخلارجي باإقامة دعوى اأمام حمكمة 
القيم  اأو  الو�سي  اأو  الويل  من  ال�سخ�سية  االأحوال 
على الورثة ويف حال عدم وجود ويل اأو و�سي تقوم 
اخل�سومة  لغر�ص  موؤقت  و�سي  بن�سب  املحكمة 
م�ستعينة  حتقيقاتها  جتري  واملحكمة  الدعوى  يف 
 )DNA( بو�سائل العلم احلديث منها اإجراء فح�ص

من خالل اإر�سال القا�سرين اىل دائرة الطب العديل«.
تقوم  الزواج  واقعة  الزوجني  اأحد  اأنكر  حال  ويف 
طرق  بكل  الدعوى  يف  حتقيقاتها  باإجراء  املحكمة 
ال�سرعي  العاقد  اإفادة  اىل  اال�ستماع  ومنه  االإثبات 
واالطالع  الزواج،  جمل�ص  و�ساهدي  الدين(  )رجل 

على �سند عقد الزواج اخلارجي.
االأحوال  حمكمة  يف  االأول  القا�سي  يذكر  جانبه،  من 
ال�سخ�سية يف الكرخ، اأحمد كمال من�سور: اأن »العائلة 
يوثق  مل  حالة  ويف  للمجتمع  االأ�سا�سية  اللبنة  متثل 
عقد الزواج اخلارجي يف املحكمة �ستبقى العائلة غري 
م�ستقرة فاالأوالد الكبار بحاجة اىل م�ستم�سكات اإثبات 
الهوية لغر�ص الت�سجيل يف املدار�ص لغر�ص الدرا�سة 
تويف  حالة  ويف  املختلفة،  الدولة  دوائر  ملراجعة  او 
�ستقام  موثق  غري  والزواج  كالهما  اأو  الزوجني  اأحد 
الزواج  الورثة الإثبات هذا  دعوى ق�سام �سرعي على 

لغر�ص احل�سول على حقوق االأوالد«.
 واأ�ساف من�سور اأن »القانون يعاقب من ارتكب حالة 
الزواج خارج املحكمة باإحالته اإىل حمكمة اجلنح وفق 
ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  من   5/ العا�سرة  املادة 
باحلب�ص اأو الغرامة، واأنه ال ي�ستوجب خرق القانون 
تفتح  فاملحاكم  اخلارجي،  الزواج  عقد  طريق  عن 
اإجراءات  ملا توفره املحكمة من  ابوابها، وخ�سو�ساً 
�سريعة وب�سيطة الجناز عقد الزواج وبدون ر�سوم، 
التي  االلكرتوين  الزواج  خدمة  توفر  بعد  وباالأخ�ص 
تتيح للمواطنني التقدمي لها وهم يف بيوتهم وتتيح لهم 

اجناز العقد يف املحكمة خالل فرتة وجيزة«.
الزواج  عقد  �سلبيات  »من  اأن  من�سور  ويتابع 
اخلارجي وبعد ح�سول احلمل ياأتي الزوج بعد اأ�سهر 
لت�سديق هذا الزواج، في�سبح هناك اختالف بني عقد 
الزواج وفرتة احلمل، وبعد ذلك يقيم الزوج دعوى 
الزواج  عقد  لي�سدق  الر�سمي  الزواج  عقد  الإ�سقاط 

اخلارجي«.
عند  خاطئة  فكرة  هناك  اأن  اىل:  من�سور  واأ�سار 
الفتاة  او  الفتى  ن�سوج  ومبجرد  انه  النا�ص  بع�ص 
ج�سدياَ يلجوؤون اىل تزويجهم بزواج خارجي، وهم 
قا�سرون غري قادرين على حتمل م�سوؤولية احلياة 
على  ال�سرعي  الويل  موافقة  فبمجرد  الزوجية، 
الزواج وبوجود ال�سهود تعد كافية الإثبات الزواج، 
وعدم  بالواقع  ي�سدمون  وجيزة  فرتة  بعد  ولكن 
الزواج، فيحدث  قدرتهم على حتمل م�سوؤولية هذا 

الطالق وهم قا�سرون مل يبلغوا بعد �سن الر�سد«.

زواج القاصرين وراء أغلب عقود 
الزواج الخارجي  

دعاء اآزاد
اإنهائها،  يف  املدين  وانفتاحه  املجتمع  تطور  يفلح  مل 
انتحار  بل  طالق،  ق�س�ص  تروي  املحاكم  زالت  وما 
االأيام..  هذه  حتى  ب�سببها  ب�سعة  قتل  وحكايات 
فايرو�ص متف�ٍص يف املجتمعات الع�سائرية كبت حلرية 

املراأة وا�ستالب حلق االختيار.
مبنع  يق�سي  جدًا  قدمي  ع�سائري  عرف  »النهوة« 
ّكن  الفتاة من الزواج برجل غريب عن الع�سرية، وميمُ
هذا العرف ابن العم او العم بالنهي على الفتاة بغية 

تزويجها باأحد اأقاربها.
ويعّد الق�ساة »النهوة الع�سائرية« جرمية يحا�سب 
القانون  ان  اأكدوا  لكنهم  خمتلفة،  بعقوبات  مرتكبها 
اأن  اإىل  م�سريين  فقرة،  اأو  مادة  لها  يفرد  مل  العراقي 

»النهوة« ميكن اعتبارها اأحد اأنواع التهديد.
»لي�ص  حممد:  قحطان  دريد  التحقيق،  قا�سي  يقول 
االأنثى،  اأو  للذكر  حمدد  عمر  الع�سائرية  للنهوة 
اىل  م�سريا  االعتبار«،  بنظر  العمر  فارق  يوؤخذ  وال 
العرف  يخولهما  من  هم  عمها  او  الفتاة  عم  »ابن  ان 
الزواج  من  ومنعها  البنت  على  بالنهي  الع�سائري 

ب�سخ�ص غريب«.
التحقيق  مكتب  اول  قا�سي  وهو  حممد،  واأ�ساف 
من  و430   431 »املواد  ان  الكاظمية:  يف  الق�سائي 
الع�سائرية   النهوة  تكيف  العراقي  العقوبات  قانون 

على اإنها جرمية تهديد ويعاقب عليها باحلب�ص«.
وا�ساف قا�سي التحقيق »اإذا كانت الفتاة بالغة ل�سن 
الر�سد فاإن القانون ي�سمح لها بتحريك دعوى ق�سائية 
�سد من نهى عليها، كما ان ذويها با�ستطاعتهم تقدمي 
ال�سن  البنت  تبلغ  مل  حال  يف  الناهي  �سد  �سكوى 

القانونية«.
ولفت حممد يف حديثه اىل انه »من املمكن ان تعرت�ص 
النهوة  على  القانونية  ال�سن  تتجاوز  مل  التي  الفتاة 
ال  احلالة  هذه  ويف  ذلك،  يريدون  ال  اهلها  اأن  غري 
تطيع الفتاة حتريك ال�سكوى«، منبها اإىل اأن »قانون 
العقوبات العراقي بحاجة اىل تعديل يف هذا اجلانب«.
وتابع حممد »ويف حالة اخرى يكون عم الفتاة هو من 
ارتكب جرمية النهوة، اإال ان ولده يعرت�ص على هذا 
القانون ال ي�سمح له بتقدمي �سكوى �سد  الفعل ولكن 
والده، اإذ ان املادة 3 من قانون املحاكمات اجلزائية 
طلب  على  بناًء  اإال  تتحرك  ال  ال�سكوى  باأن  تق�سي 
املجني عليه او من يخوله قانونيا واملجنى عليه هنا 

الفتاة«.
وهي  املحكمة  اىل  الفتاة  حت�سر  »احيانا  واأ�ساف 
النهوة  ب�سبب  عمها  ابن  من  الزواج  على  جمربة 
القا�سي  يرف�ص  احلالة  هذه  ويف  الع�سائرية 
احلق  للقا�سي  يعطي  ال  القانون  ان  اإال  تزويجهما 
على  الفتاة  اجرب  من  �سد  ق�سائية  دعوى  بتحريك 
الزواج اإال يف حال طلبت االخرية«. الفتا اىل ان »دور 
القا�سي املجتمعي يقت�سر على الن�سح واالإر�ساد الأن 

القا�سي يطبق القانون وال ي�ستطع جتاوزه«.
وي�سرح قا�سي التحقيق كيفية اثبات جرمية النهوة 

�سكوى  تقدم  »حني  بالقول  عليه،  املدعى  على 
اىل  الق�سية  حتال  النهوة  جرمية  بوقوع  حتريرية 
تطالب  وبعدها  املدعي،  اقوال  وتدون  التحقيق 

املحكمة امل�ستكي باالإثبات«.
طريق  عن  االإثبات  يكون  ما  »عادة  انه  حممد  وبني 
الدعوة  اطراف  من  والقريبني  احلا�سرين  ال�سهود 
هذا  يقت�سي  اإذ  �سخ�سني،  بني  جتري  ال  النهوة  الن 
يدون  »ثم  متابعا  اال�سهار«،  الع�سائري  العرف 
�سحة  من  نتاأكد  وحني  عليه،  املدعى  اقوال  املحقق 
املخت�سة  املو�سوع  حمكمة  اىل  املتهم  يحال  االدعاء 

وح�سب قانون العقوبات وطبيعة الق�سية«.
ويرى قا�سي التحقيق ان »قانون العقوبات العراقي 
ت�سريعي،  تعديل  اىل  يحتاج   1969 ل�سنة   111 رقم 
اإذ انه اقر يف �سنة  1969، وبهذا  فهو ال ين�سجم مع 

جمتمع متطور حديث«.
الق�سايا  ينظم  خا�ص  قانون  ت�سريع  امكانية  وعن 
م�سلحة  من  »لي�ص  باأنه  حممد  افاد  الع�سائرية، 
املجتمع ان ي�سرع قانون لكل ق�سية، اإذ يف هذه احلالة 

�سوف تكرث القوانني«.
منها  الظاهرة  هذه  لتحجيم  حلوال  حممد  ويطرح 
الع�سائرية  النهوة  مرتكبي  العقوبة على  ت�سدد  »اأن 
لو�سع حد لهذا العرف«، معتربا النهوة الع�سائرية 
»خالفا للن�سو�ص القانونية وملعايري حقوق االن�سان 
احلا�سر  الوقت  يف  خا�سة  الب�سر  لطبيعة  وخالفا 

الذي تطالب به الدول بحرية املراأة وحقوقها«.
وا�ساف »كما يحتاج املو�سوع اىل التوعية القانونية، 
اإذ اأن كثريا من النا�ص ال يعلم ان النهوة الع�سائرية 
بع�ص  ان  عن  ف�سال  القانون،  عليها  يعاقب  جرمية 

الن�ساء ال يعرفن حقوقهن وكيفية احل�سول عليها«.
اأ�سباب  احد  تكون  قد  »النهوة  ان  اىل  حممد  وا�سار 
االنف�سال  مقومات  معها  توافرت  اإذا  الطالق 
تتوفر يف  اأن ظروف هذه اجلرمية  موؤكدا  االخرى«. 
العادات  ت�سودها  والتي  احل�سرية  غري  »املناطق 

الع�سائرية، وتكون فيها رابطة القبلية قوية جدا«.
اآخر،  حتقيق  قا�سي  وهو  البرياوي،  حيدر  لكن 
ال�سابق،  للنهوة الع�سائرية »حجما اكرب يف  اأن  راأى 
البرياوي  ويعرف  احلايل«.  الوقت  يف  �سعفت  لكنها 
على  القانونية  الناحية  من  الع�سائرية  »النهوة 
قانون  القانون ون�ص عليها  انها جرمية عاقب عليها 
وقد  جناية  »اإياها  معتربا  ال�سخ�سية«.  االحوال 

ت�سل عقوبتها اىل 10 �سنوات«.
هذه  �سحية  اي�سا  هو  الولد  يكون  »احيانا  واأ�ساف 
العادة الع�سائرية، اإذ يجرب على الزواج من قريبته 
التي قد تكربه بفارق كبري يف ال�سن«. منبها اىل انه »يف 

كال احلالتني تكون احلياة م�ستحيلة«.
ويروي البرياوي ق�سة فتاة اجربت على الزواج من 
ابن عمها الذي يكربها ب�سنوات كثرية، ب�سبب النهوة 
الع�سائرية، فقررت الفتاة االنتحار بحرق نف�سها بعد 

ايام من الزواج.
مكتب  يف  حتقيق  قا�سي  وهو  البرياوي،  ويو�سح 

الكاظمية: ان هذا العرف ينت�سر يف املناطق  حتقيق 
الع�سرية،  داخل  فيها  الزواج  ينح�سر  الذي  الريفية 
البقاء دون  او  اقاربها  الزواج من  اما  الفتاة  وتخري 

زواج، وهذا �سبب الكثري من امل�ساكل«.
تزوجها ثم اأحرقها

وال تغيب عن ذهن البرياوي جرمية قتل ت�سببت بها 
النهوة الع�سائرية فكما يروي »تزوج رجل من ابنة 
عمه رغم اإكراهه، بعد ان نهى عم الفتاة عليها واجرب 
ولده على الزواج منها، وبعد فرتة من الزواج بداأت 
�سخ�سيتيهما  تباين  ب�سبب  بينهما  تدب  اخلالفات 

وازدادت امل�ساكل«.
نائمة  الزوجة  كانت  حني  االيام  احد  »يف  انه  وتابع 
قام زوجها بحرقها، وقبل ان تفارق الزوجة احلياة 

قالت اإن زوجي هو من قتلني«.
وعن دور الق�ساء، قال البرياوي: »لنا دور جمتمعي 
االأ�سرة،  تخ�ص  التي  الق�سايا  جمال  يف  خا�سة 
اإىل  اإ�سافة  االإن�ساين  اجلانب  اإىل  تنظر  هنا  فاملحكمة 
وحدة  على  منها  حفظاً  والعقابية  القانونية  املادة 
على  احلفاظ  االأول  القا�سي  هدف  اأن  اإذ  االأ�سرة، 

كيان االأ�سرة«.
اإىل  البنت  تاأتي  االأحيان  من  كثري  »يف  اأنه  مو�سحا 
ت�ستطع  ال  ولكن  للزواج،  راف�سة  وتكون  املحكمة 
البوح برف�سها، اإال اأن القا�سي ي�ستنتج عدم الرغبة 
دور  يربز  وهنا  وجهها،  وتعابري  ت�سرفاتها  من 

الق�ساء«.
الباحثة  با�ستدعاء  يقوم  »القا�سي  اأن  واأو�سح 
االجتماعية املوجودة يف حماكم االأحوال ال�سخ�سية 
لت�ساأل الفتاة مبعزل عن اأهلها، ويتاأكد فيما لو كانت 
جته�ص  االأحيان  من  كثري  ويف  الزواج،  على  جمربة 
وت�سارحها  االجتماعية  الباحثة  اأمام  بالبكاء  الفتاة 

بعدم موافقتها«.
وا�ساف اأنه »يف هذه احلالة لن يعقد القا�سي الزواج 
ويوؤ�سر الرف�ص ر�سميا«، م�سريًا اىل اأن »دور الق�ساء 
ينتهي اإىل هذا احلد، اإذ ال ي�سمح له القانون بتحريك 
دعوى �سد والد الفتاة اأو من اجربها على الزواج اإال 

يف حال طلبت الفتاة ذلك«.
عن  البنت  تنازلت  حال  »يف  انه  اىل  القا�سي  ولفت 
�سراح  يطلق  ال  النهوة  ق�سية  يف  ال�سخ�سي  حقها 
وت�سرف  عاما،  حقا  اأ�سبحت  الق�سية  الن  اجلاين 

اجلاين م�ص هذا احلق ».
وذكر البرياوي انه »يف املحافظات اجلنوبية عر�ست 
اإذ تقدم الفتاة �سكوى  علّي الكثري من هذه الق�سايا، 
�سد ابن عمها واأحيانا يتوىل االأهل تقدمي ال�سكوى«، 
القب�ص  اأوامر  من  كثريا  املحكمة  »اأ�سدرت  م�سيفا 

بحق مدانني«. 
االأحوال  »قانون  اأن  اإىل  البرياوي  وخل�ص 
ال�سخ�سية بحاجة اإىل تعديل، اإذ رغم التعديالت 
التطور  تواكب  مل  اأنها  اإال  عليه  جرت  التي 
امل�ستمر يف احلياة، فقد ظهرت كثري من امل�ساكل 

التي حتتاج اىل ت�سريع قانوين«.

قضاة: »النهوة العشائرية« جريمة.. والحد 
منها يحتاج لتعديل تشريعي
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تقوم ال�شيدات ب�شكل يومي بعادات خاطئة 
من املمكن اأن تقوم بتدمري ب�شرتها واإحلاق 

ال�شرر بها.
1. املاء ال�شاخن

اأثناء  يف  ال�شاخن  للماء  للتعر�ض  ميكن 
ب�شرتك  حاجز  يتلف  اأن  اال�شتحمام 
اال�شتحمام  يوؤدي  حيث  الوقت،  مبرور 
الكرياتني  خاليا  اإتالف  اإىل  ال�شاخن  باملاء 
املوجودة يف الطبقة اخلارجية من ب�شرتك، 
حب�ض  من  ب�شرتك  التالفة  اخلاليا  متنع 
وهذا  جفافها..  يف  يت�شبب  ما  الرطوبة، 
�شناً  اأكرب  تبدو  ب�شرتك  يجعل  الروتني 
ويجعلها عر�شة للطفح اجللدي واخلدو�ض 

والندوب.
2. االإجهاد

الكورتيزول  مثل  هرمونات  االإجهاد  يفرز 
اجل�ض،  اأنحاء  جميع  يف  واالأدرينالني 
تفاعل  يف  الهرمونات  هذه  تت�شبب  حيث 
املزيد  اإنتاج  طريق  عن  اجللدية  الغدد 
يف  الزائد  الزيت  ويت�شبب  الدهون،  من 
ي�شبب  اأن  وميكن  والبثور،  البثور  ظهور 
االإجهاد اأي�شاً امل�شكالت التالية: ال�شدفية، 

اجللدي،  الطفح  الق�شعريرة،  االأكزميا، 
غذائياً  نظاماً  اتبعي  لذلك  احلمى..  بثور 
فيتامينات  من  الكثري  على  يحتوي  �شحياً 
“ب” والربوتينات لتقليل م�شتويات التوتر 
ب�شكل  التوتر  من  تخل�شي  فقط  لديك، 
�شاعتني  ملدة  اخلروج  طريق  عن  طبيعي 

على االأقل كل يوم.
3. االأرق

االأمرا�ض  على  ال�شيطرة  مركز  يو�شي 
ما  على  البالغون  يح�شل  باأن   )CDC(
كل  النوم  من  �شاعات   8 اإىل   7 عن  يقل  ال 
من  اأقل  ق�شط  على  احل�شول  يوؤدي  ليلة، 
املبكرة،  اإىل �شيخوخة اجللد  املعتاد  النوم 
يفرز  ج�شمك  جتعل  النوم  قلة  الأن  وذلك 

الكورتيزول الذي ي�شبب االلتهاب.
النوم  لوقت  منتظم  روتني  و�شع  ميكنك 
اأف�شل،  ب�شكل  النوم  على  مل�شاعدتك 
وجتنبي الكافيني بعد الع�شاء الأنها متنعك 

من النوم طوال الليل.
4. عدم كفاية ال�شوائل

من  كافية  كمية  على  حت�شلني  ال  كنِت  اإذا 
خ�شنة  ب�شرتك  �شت�شبح  يومياً،  ال�شوائل 

الب�شرة  وت�شبب  مرونتها،  وتفقد  وجافة 
امل�شابة باجلفاف حكة وتبدو باهتة، حيث 
يت�شبب جفاف اجللد يف نق�ض لون الب�شرة 

واإظهار املزيد من التجاعيد واخلطوط.
تغيري  ب�شهولة  ميكنك  احلظ،  حل�شن 
جتنب  وعليك  ب�شرتك،  لتح�شني  عاداتك 
الأنها  الكافيني؛  على  املحتوية  امل�شروبات 

ميكن اأن جتفف ب�شرتك
5. تناول االأطعمة امل�شنعة

مثل  فيها  املرغوب  غري  االأطعمة  حتتوي 
على  واحللويات  املقلية  والبطاطا  الربجر 
م�شتوى عاٍل من موؤ�شر ن�شبة ال�شكر يف الدم، 
ويوؤدي هذا االرتفاع اإىل حدوث ت�شققات يف 
اإىل رفع م�شتويات ال�شكر  اجللد، باالإ�شافة 

يف الدم.
حتتوي الوجبات ال�شريعة على الكثري من 

الدهون واالأمالح التي توؤثر يف ب�شرتك.
نظامك  يف  والدهون  وامللح  الزائد  ال�شكر 
يف  واالإيال�شتني  الكوالجني  يك�شر  الغذائي 
متا�شكها،  تفقد  ب�شرتك  ويجعل  ب�شرتك، 
لذلك �شينتهي بك االأمر بالرتهل والتجاعيد.

6. ات�شاخ الهاتف اخللوي

حاويل م�شح هاتفك كثريًا با�شتخدام مناديل 
اأخذ  وجتنبي  للبكترييا  م�شادة  مبللة 
التقاط  ميكنه  حيث  حمامك؛  اإىل  هاتفك 

والبكترييا  القولونية  االإ�شريكية  بكترييا 
وجهك  جتعل  اأن  ميكن  ال  التي  االأخرى 

يتك�شر فح�شب، بل ت�شبب املر�ض اأي�شاً.

عادات يومية شائعة تدمر البشرة.. ابتعدي عنها

التوا�شل  مواقع  انت�شار  ومع  االأخرية،  االآونة  يف 
النا�ض  بع�ض  عند  الف�شول  زاد  والتعارف،  االجتماعي 
الطرف  يخفيه  ما  ومعرفة  للتج�ش�ض  الزوجني  خا�شة 
هذه  على  و�شداقات  وتعارف  حمادثات  من  االآخر 
االآخر  الطرف  لهاتف  الزوجني  بل وتفتي�ض كال  املواقع، 

ملعرفة ما قد يخفيه عنه!
وقد يرى البع�ض اأن مثل هذه الت�شرفات اأمر طبيعي بني 
الزوجني، اإال اأن هذا الت�شرف اأوجد الكثري من امل�شاكل، 
اإىل املحاكم وانتهت  اأن هناك ق�شايا وجدت طريقها  كما 

بالطالق ب�شبب اطالع اأحدهما على هاتف االآخر.
والت�شاوؤل الذي تطرحه هذه الت�شرفات وما ينتج عنها 
له  اأن يكون  من م�شكالت، هو: وهل يجوز لكال الطرفني 
االآخر؟  الطرف  يعرفها  اأن  يرغب  ال  التي  خ�شو�شياته 
على  االآخر  على  الزوجني  اأحد  جت�ش�ض  خطورة  وما 
االأمن االأ�شري واالجتماعي، وعلى �شعور االأبناء باالأمان 

و�شيوع املودة بني الزوجني؟
اأن يحرتم  االإن�شانية  ال�شروري يف جميع معامالتنا  من 
وهنا  وت�شتقيم،  احلياة  تعتدل  حتى  االآخر  طرف  كل 
فاالأوىل اأن يكون االحرتام هو �شمة حياة نواة املجتمعات 

وهي االأ�شرة.
ولكي يعتاد االأبناء ذلك االحرتام، فيجب اأن يقتدوا باالأم 

واالأب يف معاملتهما مًعا.
خ�شو�شيات  جميع  ي�شتبيح  البع�ض  جند  ولالأ�شف 
مفهوم  هذا  وبالطبع  اأي�ًشا،  والعك�ض  للزوج  الزوجة 
ببع�ض  االحتفاظ  �شخ�ض  كل  حق  فمن  خاطئ.. 
خ�شو�شياته التي قد ت�شر ببع�ض االأطراف االأخرى، اأو 
ت�شتاء  باطالع زوجته عليها وقد  الزوج  منها  ي�شتاء  قد 
�شديقات  اإحدى  تكون  كاأن  نف�شه..  لل�شبب  اأي�ًشا  هي 
الزوجة موؤمتنة اإياها على �شر ما، اأو على �شور خا�شة 
اإىل ذلك، فهنا  اأو ما  بها بدون حجاب مثاًل وهي حمجبة 

حقوق الزوج تخطت حدود خ�شو�شيات زوجته.
وكذلك هناك خ�شو�شيات للزوج، مثل خ�شو�شياته مع 
اأ�شدقائه.. اأو اأن يكون هناك اأمر عائلي حماط بال�شرية 
العائلة  اأفراد  من  اأحد  يود  وال  الزوجة،  عائلة  اإطار  يف 
اإطالع االأ�شهار اأو حتى اأقاربهم من الدرجة االأوىل عليه.. 
واالأمر نف�شه مع الزوجة فيما يخ�ض عالقة زوجها باأهله.
ف�شوله  يّتبع  حينما  منهما  اأي  نف�شًيا  يوؤَذي  وقد 
عالقتهما  يف  �شلبًيا  ذلك  اأثر  ورمبا  االآخر،  وراء  بالبحث 
زوجها  مالب�ض  يف  الزوجة  من  الدائم  كالبحث  مًعا، 
بع�ض  يتبعه  اأحياًنا  نف�شه  والنهج  ال�شخ�شي،  وهاتفه 
اأو  اللب�ض  بع�ض  يف  يت�شبب  ما  زوجاتهم،  مع  االأزواج 
لهما  في�شور  االأمور،  لبع�ض  اخلاطئ  والتف�شري  الفهم 
ال�شيطان- والعياذ باهلل- الو�شع ب�شكل �شيئ للغاية، 
}َواَل  وتعاىل:  تبارك  احلق  قول  اأغفال  هنا  الأنهما 

�ُشوا.. �َشّ جَتَ

أهمية احترام 
الخصوصيات بين الزوجين

�شيء  كل  اآبائهم  من  يتعلمون  االأوالد  اأن  الكثريون  يظن 
اأن  احلقيقة  ولكن  نف�شه،  للجن�ض  ينتمون  باعتبارهم 
اأي  من  اكت�شابه  ي�شتطيع  ال  ما  والدته  من  يتعلم  ال�شبي 
�شخ�ض اآخر خالل حياته، فاالأم تعّلم ابنها كيفية التعامل 
مع املراأة، والكثري من االأمور املهمة التي يحتاج اإىل تعّلمها 

من اأجل م�شتقبله.
اإذا كنِت اأماً ل�شبي، فاإليِك 5 اأمور مهمة يتعلمها منِك ابنك:

1- القبول
وهذا  يكفي،  مبا  جيد  �شخ�ض  اأنه  معرفة  اإىل  ابنك  يحتاج 
باأفكاره  واالهتمام  جيدًا،  له  اال�شتماع  طريق  عن  يحدث 

وم�شاعره، واإخباره باأنِك فخورة به.
دون  وتتقبلينه  حتبينه  باأنِك  ال�شعور  اإىل  يحتاج  ابنك 
مقبول  اإن�شان  اأنه  حقيقة  داخله  ترت�شخ  ثم  ومن  �شروط، 

وحمبوب.
2- كيفية التعامل مع املراأة

ال�شبي يتخذ والده قدوة يف كيفية التعامل مع املراأة، ولكن 
عن طريق والدته يتعلم ما هو مقبول وما هو غري مقبول 

من خالل القواعد التي ت�شعها له االأم عند التعامل معها.
تاأكدي من و�شع قواعد البنك عند التعامل معِك، و�شعي 
بها  امل�شموح  غري  ال�شلوكيات  اإىل  ونبهيه  �شحية،  حدودًا 
معِك، وعّلميه كيفية التعبري عن م�شاعره بطريقة حمرتمة 

و�شحية.
مع الوقت، �شيكت�شف ابنك االختالفات بني الرجل واملراأة، 

وطبيعة املراأة وكيفية التعامل معها بطريقة �شحيحة.
3- اللم�شات اجل�شدية ال�شحية

معظم االأوالد ال يعرفون التالم�ض �شوى عرب اللعب العنيف 
اأو الن�شاط اجلن�شي، وهنا ياأتي دور االأم لتعلم ابنها كيفية 
التعبري عن احلب ج�شدياً ولكن بطريقة غري جن�شية، وذلك 
الربت على  اللم�شات احلانية، اجللو�ض بالقرب منه،  عرب 

اللطيفة  اللم�شات  هذه  العناق،  من  والكثري  بحنان،  كتفه 
�شوف يقابلها معاملة لطيفة من ابنك، ومن ثم يتمكن الولد 

من تعلم اللم�شات اجل�شدية ال�شحية.
4- الثقة

من  كثري  يف  به،  تثق  اأمه  اأن  معرفة  اإىل  �شبي  كل  يحتاج 
باأنه  لل�شبي �شعورًا  التعر�ض لالإخفاق قد ي�شبب  االأحيان 
غري الئق، ومن ثم تنخف�ض ثقته بنف�شه، ولكن يف ظل وجود 
اأم متنحه الثقة والقبول واحلب، ميكنه اأن يتخطى عرثاته 
ويحتفظ بثقته بنف�شه، لذا ال تتخلي عن ابنك اأبدًا حتى ال 
حتى  ثقتك  وامنحيه  اأي�شاً،  هو  بنف�شه  اإميانه  عن  يتخلى 
توؤمنني  اأنِك  دائماً  يعرف  اأن  يجب  فابنك  يخطئ،  عندما 
بقدراته، وتثقني به، ومن ثم ي�شعى هو اإىل حت�شني نف�شه، 

والعمل بجدية اأكرب ليكون عند ح�شن ظنك.
5- الذكاء العاطفي

من  اأكرث  عاطفياً  باالآخرين  االرتباط  اإىل  الن�شاء  متيل 
تنمية  على  فريدة  بقدرة  تتمتع  االأم  فاإن  لذلك  الرجال، 

الذكاء العاطفي البنها.
العاطفي البنك، وهي  الذكاء  لتنمية  رائعة  وهناك طريقة 
عليه  تطرحي  اأن  مثل  م�شاعره،  عن  التعبري  نحو  حتفيزه 
مثاًل:  عنها،  واحلديث  م�شاعره  اإىل  لالنتباه  يحّفزه  �شوؤااًل 
“اأ�شتطيع اأن اأرى اأنك حزين / غا�شب / تتاأمل ب�شاأن �شيء 
ما، هل ميكنك اإخباري مبا حدث ودفعك اإىل ال�شعور بهذه 

الطريقة؟”
مثاًل:  االآخرين،  م�شاعر  اإىل  انتباهه  لفت  ميكنِك  اأي�شاً 
عدم  يواجه  عندما  �شقيقك  ي�شعر  اأن  تعتقد  “كيف 
ال�شوؤال  اأنت و�شديقك؟” هذا  له باللعب معك  ال�شماح 
يلفت انتباه ابنك اإىل م�شاعر �شقيقه، ويدفعه للتفكري يف 
م�شاعر االآخرين، وينّمي مهارة التعاطف داخله، ومن 

ثم يتعلم الولد اأهمية مراعاة م�شاعر االآخرين.

مها منِك ابنك 
ّ
أمور مهمة يتعل

من  الكثري  ال�شريكني  بني  اخللق  على  ال�شيطرة  حب  يعمل 
امل�شريية،  القرارات  على  االأقوى  الطرف  في�شيطر  امل�شاكل، 
اأبرز  اإليِك  الزوجية،  احلياة  يف  ال�شيطرة  من  وللتخل�ض 

الن�شائح:
ال�شياق،  هذا  يف  ارتكابها  يتم  التي  لالأخطاء  االنتباه  يجب   .1
ومنها مراقبة ذلك ال�شخ�ض واالهتمام مبا يقوله او يفعله ب�شكل 
اإليه  التحدث  �شلوكه عن طريق  تغيري  اىل  ال�شعي  دائم، ومنها 

ب�شاأن عيوبه، فهذا ميكن ان يزيد االمور �شوءًا.
مبظهر  الظهور  فهي  ارتكابها  ميكن  التي  الهفوات  ابرز  اأما 
ال�شحية امامه الأن هذا ي�شعره باالنت�شار وميكن ان يدفعه اىل 

ممار�شة املزيد من ال�شغط.
اىل فعل  ال�شيطرة  الذي يحب  ال�شخ�ض  يلجاأ  اأن  املمكن  2. من 
هذا من خالل اظهار الغ�شب او ال�شراخ او غري ذلك، ويف هذه 
احلالة يجب عدم اال�شتجابة له عن طريق اخل�شوع او البكاء 
او التاأثر، واحلل االأف�شل هو اخباره بعدم التمكن من التحدث 

اليه يف هذه احلالة و�شرورة انتظار ان يهداأ.

3. من املهم عدم خو�ض اجلداالت مع هذا النوع من اال�شخا�ض، 
فهذا ال يوؤدي غالباً اىل النتيجة املرجوة، ومن االف�شل مبا�شرة 
العمل على حتقيق الفكرة واإثبات �شحتها بداًل من عر�شها على 

من يحب ال�شيطرة.
ما  باأن  االأ�شخا�ض  من  النوع  هذا  ي�شعر  اأال  دائماً  االأف�شل   .4
يفعله او يقوله هو حمط اهتمام االأ�شخا�ض املحيطني به، فهذا 
انه  يرى  ولهذا  وطاقاته،  وبقدراته  بنف�شه  اعتدادًا  يزيده  قد 

يحق له ان يطغى بح�شوره واأفكاره على هوؤالء.
من  التخل�ض  اجل  فمن  الذات،  على  بالالئمة  االإلقاء  عدم   .5
�شيطرة �شخ�ض اآخر، ال بد من التخل�ض اأوال من ال�شعور بالذنب 
جتاهه، فهذا ي�شكل نقطة �شعف ميكنه ا�شتغاللها من اجل فر�ض 

�شلطته.
منه،  مراأى  على  والقلق  الرتدد  اظهار  عدم  اأي�شا  املهم  من   .6
اخذ  �شالحيات  نف�شه  فيمنح  اأي�شا  هذا  ي�شتغل  يجعله  فهذا 
القرارات او القيام باخلطوات ب�شكل منفرد ومن دون ا�شت�شارة 

املعنيني باأي امر.

7. فر�ض ال�شروط، وهو امر �شروري جدًا للعالقة مع ال�شخ�ض 
املت�شلط، فمن املهم ان يعرف ان لهذه العالقة حدودًا، وان ثمة 
ما ميكن ان يقف يف وجه اندفاعه او رغبته الدائمة يف ال�شيطرة 

على االأ�شخا�ض املحيطني به.
ميكنه  ما  ب�شاأن  اليه  التحدث  ال�شروري  من  احلالة  هذه  ويف 
فعله او قوله وما ال ميكنه فعله او قوله، ولكن االأف�شل فعل هذا 

بهدوء ومن دون ا�شتفزاز.
ال�شوؤال  على  االأف�شل  االإجابة  وهما  واحلوار،  التفاو�ض   .8
كيف تتعامل مع �شخ�ض يريد ال�شيطرة عليك، ويف هذه احلالة 
من املمكن تبادل وجهات النظر واإظهار احل�شور على م�شتوى 
االأفكار واالفعال، ومن املهم احلر�ض على عدم رفع النربة او 

فر�ض القرارات.
من  ولهذا  بقراراته،  ومت�شكاً  ت�شلطاً  املت�شلط  يزيد  ان  وميكن 
للتفاهم،  الراقي والهادئ و�شيلة  الكالم  اعتماد طريقة  االأف�شل 
وهو ما ي�شكل خطوة مهمة يف هذا ال�شياق، ويقدم اإجابة مقنعة 

على ال�شوؤال كيف تتعامل مع �شخ�ض يريد ال�شيطرة عليك.

كيف تتعاملين مع الرجل الذي يحب السيطرة ؟

رجل  وكل  املختلف،  تفكريه  له  رجل  كل 
يت�شورها  معينة  بامراأة  االإرتباط  يف�شل 
م�شرية  معها  يكمل  اأن  لي�شتطيع  ذهنه  يف 
حياته، اإال اأن هناك �شفات يحب اأن يجدها 
الرجل يف املراأة وهي تقريبا م�شرتكة لكل 

الرجال، تعرفوا عليها:
بتفا�شيل  تهتم  التي  املراأة  يحب  الرجل  ـ 
مبظهرها  وتهتم  و�شرورياته  يومه 

ومنزلها.
اأثناء  التي حترتمه  املراأة  يف�شل  الرجل  ـ 
�شوت  بنربة  تتحدث  ال  والتي  حديثهما 

مرتفعة.
دائمة  بحاجة  فهو  طفل  رجل  كل  يف  ـ 
اإ�شباع  على  دوماً  اعملي  االحتواء،  اإىل 
امل�شاعر  عن  وابتعدي  ورغباته  حاجاته 

ال�شلبيَّة الناجتة عن اأي م�شكلة.
والتي  تدعمه  التي  املراأة  يحب  الرجل  ـ 
تكون �شندا له يف جميع الظروف والتي ال 

تتخلى عنه ابدا.
– الرجل يف�شل املراأة التي تبت�شم والتي 

تكره النكد وتعمل على اإ�شعاد زوجها.
مرورك  جواز  هي  ذاتها  حِد  يف  االبت�شامة 
لقلوب االآخرين، فما بالك ب�شريك حياتك؟ 
وجهك  الب�شمة  تفارق  اأال  على  احر�شي 

مهما حدث.
ال�شوت  ذات  املراأة  يف�شل  الرجل  ـ 
�شوتك  ترفعي  ال  لذلك  املنخف�ض،  الناعم 
يفقدك  فذلك  زوجك،  مع  دائماً  بال�شراخ 
جزءًا كبريًا من اأنوثتك، والرجال عامة ال 

مييلون للمراأة ذات ال�شوت العايل.

ل المرأة 
ّ

الرجل يفض
المبتسمة التي تدعمه 

وتلبي احتياجاته

اأو  منديل  اأو  ما  بلعبة  الطفل  يتعلق 
�شيء ما ب�شكل كبري.. فهل هذا التعلق 
ي�شري اإىل م�شكلة نف�شية ما عند الطفل؟ 
اأم هل ي�شري اإىل اأن عالقتنا به خاطئة؟ 

وكيف علينا الت�شرف؟
تعلق  وراء  ال�شر  اإىل  تتعرفوا  حتى 

االأوالد ب�شيء ما، اقروؤوا معنا:
يعي�ض  الوالدة،  بعد  االأوىل  االأ�شهر  يف 
الطفل بان�شجام تام مع والدته.. ولكن 
عند بلوغه �شهره الثامن تقريباً، يدرك 
فجاأة اأن اأمه كائن اآخر، منف�شل عنه.. 

وغالباً ما يتعّلق بدمية اأو دبدوب.
يتعلق  عندما  اال�شتعمال:  طريقة 
ال  ب�شدة،  ما  غر�ض  اأو  بدمية  االأطفال 
يفارقونها قيد اأمنلة، وال �شيما يف املحن 
اأو  املدر�شة  دخول  فيها:  ميّرون  التي 
ويظن  املوؤقت…  الفراق  احل�شانة، 
بع�ض اأطباء االأطفال وعلماء النف�ض اأن 
لالأهل دخاًل يف هذه العادة.. لعلنا ن�شعر 
باالطمئنان عندما نرى طفلنا يت�شّدى 

لوحدته بهذه الطريقة؟
ال  الطفل  يكون  عندما  امل�شتح�شن  من 
يزال �شغريًا جدًا اأن نوّجه اختياره اإىل 
اأو غر�ض �شغري احلجم )منديل  دمية 

مثاًل(، ي�شهل غ�شله ونقله وا�شتبداله.. 
هذا  ترك  ميكنكم  احلالة،  هذه  يف 
الغر�ض املحبب يف مهده ثم يف �شريره.. 
وقد  حتماً  م�شمونة  لي�شت  النتيجة 
يتعلق بو�شادة �شخمة اأو دمية “قيا�ض 

عائلي”.. غالباً ما يحدث ذلك.
وال  طفلكم،  مع  حازمني  تكونوا  ال 
منه  ال�شغري  “عّكازه”  اأخذ  حتاولوا 
لو  اأنتم  تفعلونه  قد  الذي  ما  بالقوة.. 
�شجائركم؟  علبة  اأحد عنوة  منكم  اأخذ 
من  ينتهي  عندما  بال�شرب..  حتّلوا 
�شنوات   5 العمر  من  ويبلغ  الرو�شة، 
�شوف يتخلى عن دميته خالل النهار.. 
من  عند عودته  اإليها  يلجاأ  قد  اأنه  علماً 
يحتاج  التي  االأوقات  يف  اأو  املدر�شة 
فيها اإىل اطمئنان، كرغبة يف زيارة عامل 

الطفولة.
اأما اإذا اأ�شاع طفلكم دميته، فحاولوا اأن 
لي�ض  االأمر  �شبيه..  ب�شيء  ت�شتبدلوها 
�شعباً.. يكفي اأحياناً اأن تاأتوا بالقما�ض 
تخطى  اإذا  ولكن  نف�شه..  امللم�ض  اأو 
الفر�شة  تكون  قد  عمره،  من  اخلام�شة 
له  وتقدموا  ال�شفحة،  لتطووا  �شانحة 
لتبعدوه عن عامل  بالكبار  �شيئاً خا�شاً 

الطفولة.
ن�شعر  عندما  معه:  االأمر  ناق�شوا 
لنا،  رفيق  مثل  دميتنا  تكون  باحلزن، 
ت�شمع  اأنها  نتخّيل  اأمني..  �شديق  اأو 
وعندما  االأمور..  كل  وتفهم  االأ�شرار 
نعرف  وال  اأي�شاً،  نحن  ن�شيع  ت�شيع، 

ماذا نفعل.
ولكن عندما نكرب، نتخّلى عن الدمية اأو 
الر�شم  اأو  اللعب  اللهاية.. نن�شرف اىل 
او املطالعة اأو التفكري يف اأمور اخرى، 
اأو التحدث اىل �شخ�ض ما، فنقول مثاًل: 
“ماما، اأنا اليوم ت�شايقت يف املدر�شة” 
الظالم”،  من  اأخاف  اأنا  “اأتعرفني؟  اأو 

الخ.
عن  نتخلى  قلت،  كما  نكرب،  عندما 
دميتنا… ولكن اأحياناً تتحول هذه 
على  العزيزة  االأغرا�ض  اأو  الدمى 
نهائياً..  تختفي  اأن  دون  من  قلبنا 
حاجة  لديهم  الكبار:  اىل  مثاًل  انظر 
دائماً، للعب مبفاتيحهم اأو مل�شاهدة 
االحتفاظ  اأو  عائلتهم،  اأفراد  �شور 
الوقت  لهم  يت�شّن  مل  قدمي  بكتاب 
اأغرا�ض  اأي�شاً  هذه  لقراءته..  يوماً 

حمببة على قلبهم ترافقهم دوماً.

سر تعلق الطفل بدميته

املراهقة  �شن  يف  الفتيات  من  احلايل  اجليل 
فهن  كثريًا،  االأمهات  جيل  عن  يختلف 
االجتماعي،  التوا�شل  بو�شائل  حماطات 
مثالية  �شورًا  ت�شّدر  التي  والتكنولوجيا 
الذاتية  ال�شورة  عن  الر�شى  معركة  جتعل 

اأ�شعب من ذي قبل.
اإىل  بحاجة  اأنِت  التحديات،  هذه  كل  و�شط 
نحو  البنتك  الداخلية  البو�شلة  توجيه 
وهو  بنف�شها،  واثقة  تن�شاأ  حتى  احلقيقة، 
ما ميكنِك حتقيقه عرب غر�ض 5 حقائق داخل 

ابنتك.
1- “لي�ض عليِك الو�شول اإىل �شورة ج�شدية 

مثالية”
ت�شّدر تطبيقات التوا�شل االجتماعي �شورًا 
ميتلكن  وهن  وامل�شاهري  االأزياء  لعار�شات 
�شعور  ي�شبب  ما  وهو  مثالية،  اأج�شادًا 

الفتيات باخلجل من اأج�شادهن.
اجعلي هدفك اأن حتب ابنتك ج�شدها اجلميل 
اجلمالية  القوالب  من  اأخرجيها  هو،  كما 
ت�شعر  اجعليها  التكنولوجيا،  ت�شدرها  التي 
يف  ُت�شتخدم  اأن  ال  حُتب،  اأن  ت�شتحق  اأنها 
علميها  مثايل،  ج�شد  يف  املراأة  تختزل  ثقافة 
جمالها  واأن  مقد�شان،  وجن�شها  ج�شدها  اأن 
واأنها  وطباعها،  روحها  يف  يكمن  احلقيقي 
حياة  على  واحل�شول  احلب  ت�شتحق 

�شعيدة لذاتها.
2- “لي�ض عليِك اأن تكوين م�شهورة اأو ثرية”

ر  ُتقدَّ ال  باأنها  ابنتك  توؤمن  اأن  على  احر�شي 
اأو ثروتها  بثمن، بغ�ض النظر عن ممتلكاتها 
التوا�شل  و�شائل  على  متابعيها  عدد  اأو 
االجتماعي، واأن قيمتها احلقيقية يف امتالكها 

لقلب متميز.
3- “لي�ض عليِك اأن تكوين م�شيطرة”

كبرية  �شغوطاً  املراأة  على  املجتمع  ي�شع 
لفر�ض فكرة ال�شيطرة حتى ت�شعر باأهميتها، 
قائدة  تكون  اأن  عليها  لي�ض  اأن  ابنتك  عّلمي 
اأو رائدة طول الوقت، املهم اأن حتقق ذاتها 
الواقعية،  وقدراتها  احلقيقية  ب�شخ�شيتها 
من  قوتها  تظهر  التي  ب�شخ�شيتها  واالأهم 
لطفها، وهو ما يجذب اإليها النا�ض ويجعلهم 

يثقون بها ويحبونها.
باهظة  “ل�شِت م�شطرة الرتداء ماركات   -4

الثمن”
من  ل�شغوط  الوقت  طول  ابنتك  تتعّر�ض 
اأجل اأن متتلك مالب�ض واأك�ش�شوارات وغريها 
هذه  الثمن،  الباهظة  العاملية  املاركات  من 
من  اأو  االإعالم  و�شائل  من  �شواء  ال�شغوط 
حتى  منِك  كبري  جمهود  اإىل  حتتاج  قريناتها 
باأن  توؤمن  واأن  رف�شها،  على  ت�شاعديها 
قيمتها لي�شت يف ما ترتديه، واأن عليها ارتداء 
عّلميها  فقط،  بالراحة  وي�شعرها  يعجبها  ما 

عقلية االدخار ال اال�شتحقاق.
والعقل  احل�شد  تتبعي  اأن  عليِك  “لي�ض   -5

اجلمعي”

علمي ابنتك كيف تكون �شجاعة، واأن تبحث 
يكن  مل  اإن  حتى  لها  وتن�شر  احلقيقة  عن 
لهذه احلقيقة �شعبية كبرية، علميها التفكري 

النقدي بداًل من االجنراف وراء اآراء العقل 
على  يح�شل  ما  كل  لي�ض  واأن  اجلمعي، 

موافقة االأغلبية هو ال�شحيح.

إليِك.. كيفية تربية فتاة واثقة من نفسها
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عامل  يف  جديدها  عن  في�سبوك  �سركة  ك�سفت 
"م�سغرة" من  ن�سخة  �إطالق  معلنة  �لتطبيقات، 
تطبيق �ل�سور �ل�سهري "�إن�ستغر�م" يف 170 دولة 
بالإنرتنت  �لت�سال  �سعف  يو�جهون  ملن  تتيح 
و�ملقاطع  �ل�سور  تبادل  تطبيق  ��ستخد�م 

�مل�سورة.
بيانات �أقل

وقال ت�ساح هد�ر، مدير �إد�رة �لإنتاج يف في�سبوك 
�أبيب، حيث جرى تطوير �جلانب �لأكرب من  بتل 
�لتطبيق، لرويرتز: "هذه هي �لأ�سو�ق �لتي ت�ستد 

فيها �حلاجة )لهذه �لن�سخة(".
لذلك  بكثري،  �أقل  بيانات  ت�ستخدم  "�إنها  و�أ�ساف 
�إذ� كنت متلك باقة بيانات �سغرية فاإنها لن تنفد 
عند ��ستخد�مك �خلدمة.. لكن �لهدف هو �أن نوفر 

حجم �خلدمة نف�سه �لذي يتيحه �إن�ستجر�م".
 170 يف  �لتطبيق  �إطالق  �أن  �أو�سحت  كما 
�لطريق". على  "خطوة  �سوى  لي�س  دولة 
وكانت �سركة في�سبوك �أطلقت ن�سخة خمففة 
من موقعها، �لذي يحمل �ل�سم نف�سه، على 

م�ستوى �لعامل قبل خم�سة �أعو�م.

جديد فيسبوك.. "إنستغرام 
اليت" وهذه مميزاته!

لي�س  وهذ�  �آبل،  �سركة  هدف  هي  �خل�سو�سية 
هو �حلال عندما يتعلق �لأمر ب�سركة غوغل.

�سركة  �تبعته  �لذي  �جلديد  �لتوجه  وجد  فقد 
م�ستخدميها  خ�سو�سية  حلماية  غوغل 
عرب  �مل�ستخدمني  تتبع  طريقة  �إنهاء  يف  �ملتمثل 
�لرتباط  تعريف  ملفات  با�ستخد�م  �لإنرتنت 
كبري�  ترحيبا  �خلارجية  للجهات  �لتابعة 
�خل�سو�سية  حماية  ودعاة  �مل�ستخدمني  من 
�لرقمية، �لذين رحبو� بان�سمام �ل�سركة �أخرًي� 
خ�سو�سية  حماية  معركة  يف  �آبل  �سركة  �إىل 

�مل�ستخدمني.
�آبل  �أجهزة  حمبي  من  كنت  �سو�ء  لكن 
وتطبيقاتها، �أو غوغل ومنتجاتها، ف�ستعرف �أن 
لي�س  وهذ�  �آبل،  �سركة  هدف  هي  �خل�سو�سية 

هو �حلال عندما يتعلق �لأمر ب�سركة غوغل.
حيث يقول )جاك مور( Jake Moore خبري 
�لآمن �لرقمي يف �سركة )ESET(: "تعمل �آبل 
و�إطالق  باخل�سو�سية،  مطالبتها  تكثيف  على 
بيانات  حماية  على  للحفاظ  �لأدو�ت  جميع 
عملة  هي  �لبيانات  �أن  �إىل  ونظًر�  م�ستخدميها، 
كما  �آبل  �سركة  فاإن  و�لع�سرين،  �حلادي  �لقرن 
كيفية  يف  �ل�سندوق  خارج  تفكر  د�ئًما  كانت 

عملها".
ولكن ماذ� عن �سركة غوغل؟

�خل�سو�سية(  )مل�سقات  مليزة  ��ستجابة 
�سابًقا،  �آبل  �أطلقتها  �لتي   Privacy Label
ت�سنيفات  �إ�سافة  يف  غوغل  �سركة  بد�أت 
�خل�سو�سية �إىل �أكرث تطبيقاتها �سيوًعا يف متجر 
 Gmail تطبيق  �سمنها:  ومن  �ستور،  �آب 
عن  �ملل�سقات  هذه  ك�سفته  ما  ولكن  ويوتيوب، 
 Gmail �لتي يجمعها تطبيق  �لبيانات  مقد�ر 

�لأكرث  �لإنتاجية  تطبيق  وهو   – بالتحديد 
�سيوًعا و��ستخد�ًما – كان كثرًي� ب�سكل جًد�.

فتطبيق Gmail ل يقت�سر فقط يف �أنه يجمع 
ت�سبيفات �لبيانات �لأكرث عن باقي �لتطبيقات، 
ولكنه يجمع �أي�ًسا �ملعرفات �خلا�سة بك يف كل 
فئة، بالإ�سافة �إىل ذلك يعد �لتطبيق هو �لوحيد 
�لثالثة  �لإلكرتوين  �لربيد  تطبيقات  بني  من 
ي�سري  �لذي   )iOS( �لت�سغيل  نظام  �لر�ئدة يف 
�أنه  �إىل  به  �خلا�سة  �خل�سو�سية  ت�سمية  يف 
�ملوقع  وبيانات  بك  �خلا�س  �ملعرف  ي�ستخدم 

ل�ستهد�فك باإعالنات �جلهات �خلارجية.
ومع �أن غوغل تذكر وفًقا ل�سيا�سة �خل�سو�سية 
جتمعها  �لتي  �لبيانات  “�إن  بها:  �خلا�سه 
يف  وخم�س�سة  مفيدة  جتارب  لتقدمي  ُت�ستخدم 
�ل�سريع  �لبحث  �سمنها:  من  �ل�سركة،  منتجات 
و�لتو�سيات �لتلقائية، و�أن �مل�ستخدمني ميكنهم 
�لتحكم يف �لن�ساط �لذي ُيحفظ يف ح�ساباتهم �أو 
تطبيق  �أن  �إل  وقت”.  �أي  يف  ن�ساطهم  حذف 
معظم  جمع  له  ميكن  بالتحديد   Gmail
�خل�سو�سية  مل�سق  يف  �ملوجودة  �ملعلومات 
نف�سها،  للمن�سة  ��ستخد�مك  من  به  �خلا�س 
خالل  من  �أو  �لهاتف  تطبيق  خالل  من  كان  �أًيا 
�لذي  �لإلكرتوين  �لربيد  تطبيق  �أو  �ملت�سفح 

ت�ستخدمه.
�لأمني  �لباحث  يو�سح  �ل�سدد  هذ�  ويف 
تطبيق  �إ�سد�ر  �أن   :)Tommy Mysk(
Gmail يف �لهاتف �لذكي قد يكون قادًر� على 
�إ�سد�ر مت�سفح �سطح  �أكرث من  جمع معلومات 
�لبيانات  جميع  ممار�سات  غالبية  و�أن  �ملكتب، 
تز�ل  ل  �خل�سو�سية  مل�سقات  �أبرزتها  �لتي 
 Gmail فيه  ت�ستخدم  مكان  �أي  يف  �سارية 

هائلة،  حو�سبة  قدر�ت  لديها  غوغل  �إن  حيث 
وميكنها جمع جميع �لبيانات يف �خللفية بدون 

�أن تدري”.
تطبيق Gmail لي�س �لوحيد بل تقريبا جميع 

تطبيقات غوغل:
تطبيق  �أن  �أظهرت  �خل�سو�سية  مل�سقات 
�لذي  �لوحيد  غوغل  تطبيق  لي�س   Gmail
�ملثال:  �سبيل  على  بكرثة،  �لبيانات  يجمع 
�أحد  يعد  �لذي   )Classroom( تطبيق 
ُبعد  عن  للتعليم  ��ستخد�ًما  �لأكرث  �لتطبيقات 
من  �لكثري  �نت�سار جائحة كورونا يجمع  �أثناء 
يتم  ملا  نظًر�  للغاية  حمبط  �أمر  وهو  �لبيانات 
�ملد�ر�س  �لعديد من  �أجله ولأن  ��ستخد�مه من 

ُملزمة به.
�أعمال �سركة غوغل �لأ�سا�سي  �أن �منوذج  ومع 

كمية  يف  يظهر  ما  وهو  �لإعالنات،  على  يعتمد 
�أمر  وهو  �لأفر�د  عن  جتمعها  �لتي  �لبيانات 
جيد �إىل حد ما، �إذ� كانو� ل يدفعون مقابل هذه 

�خلدمة ولكن ماذ� عن خدماتهم �ملدفوعة؟
من   YouTube تطبيق  �أن  جند  وباملثل 
ت�سنيف  �أ�سو�أ  حتمل  �لتي  تطبيقاتها  �أكرث 
ترفيهي  تطبيق  �أنه  حقيقة  ومع  للخ�سو�سية، 
مع  متاًما  خمتلف  �لأمر  �أن  �إل  �لأول،  �ملقام  يف 
و�لت�سالت  �لعمل  يف  �مل�ستخدمة  �لتطبيقات 

�خلا�سة.
�أن تطبيق  للقلق هو  �أن �لأمر �ملثري  حيث جند 
Gmail هو �لتطبيق �لوحيد من بني تطبيقات 
�لذي  �أدناه  �لبياين  �لر�سم  يف  �لأربعة  غوغل 
يو�سح �أنه ي�ستخدم بياناتك من �أجل ��ستهد�فك 

بالإعالنات �لتابعة للجهات �خلارجية.

توقف عن استخدام Gmail في آيفون.. 
"خصوصيتك في خطر"

و�لتهابات  �حل�سا�سية  باأمر��س  �مل�سابني  �أعد�د  تزد�د 
على  �ل�سيطرة  فاأكرث  �أكرث  وي�سعب  �لتنف�سي،  �جلهاز 

�لأخرية عرب �لعالج �لدو�ئي �لتقليدي.
�أمر��س �حل�سا�سية  �ملقال على م�سّببات  نطلعك يف هذ� 

�ل�سائعة وطرق �لوقاية منها.
�جلهاز  باأمر��س  �لإ�سابة  يف  �ملناخي  �لتغرّي  ي�ساهم 
�لبكترييا  هجوم  نتيجة  وذلك  و�للتهابات،  �لتنف�سي 
فرط  م�سببة  �لب�سرية،  �لأن�سجة  على  �ملمّر�سة 

�حل�سا�سية، بالإ�سافة �إىل �لت�سّمم.
ويتمظهر �لتغرّي �ملناخي يف �ملظاهر �لآتية:

- �لتلوث �لبيئي �خلارجي: جر�ء �لحتبا�س �حلر�ري 
وهو  �لهو�ء،  يف  �سام(  )غاز  �لأوزون  ن�سبة  وزيادة 
�حل�سا�سية  باأمر��س  �لإ�سابة  عن  �لأول  �مل�سوؤول 

وجهاز �لتنف�س.
تلوث  م�سادر  �أحد  �لنبات  لقاح  ي�سّكل  �لنبات:  لقاح   -
�لهو�ء.. كان لوحظ �أخريً�، ظهور حبوب لقاحات نباتية 
�أوك�سيد �لكربون” يف  “ثاين  جديدة جر�ء �رتفاع ن�سبة 

�جلو، وفق در��سة.
- �لتلوث �لبيئي �لد�خلي: يعّد من بني �أ�سباب �لإ�سابة 
باأمر��س �جلهاز �لتنف�سي �لأهم، �إذ �ن �لهو�ء �لد�خلي( 
بالتلوث  م�سبع  و�لتعليم(  �لعمل  و�أماكن  �ملنازل  د�خل 

بن�سبة تتجاوز 5 �أ�سعاف باملقارنة بالتلوث �خلارجي.
�سبب ملجموعة عو�ر�س،  �لد�خلي هو  �لهو�ء  تلوث  �ن 

وت�سمل:
- �لتهاب �لأنوف و�لعيون، و�حتقان �لأنوف، و�لتهاب 

وتهّيج �جللود، و�ل�سعال، و�سيق يف �ل�سدور و�لربو.
- �أمر��س جهاز �ملناعة، و�لقلب، و�ل�سرطان.

�لنفايات  تلوث  عن  ناجتة  جرثومية  �أمر��س   -
و�لرطوبة.

- �أمر��س �حل�سا�سية �لغذ�ئية من جر�ء تلوث �ملياه، ما 
يوؤثر على �ملعدة.

من هم �لأكرث عر�سة لالإ�سابة باحل�سا�سية؟
عر�سة  �لأكرث  هم  و�مل�سنني  �لأطفال  �ن  �لعادة  يف 
عن  ف�ساًل  و�لربو،  �حل�سا�سية  باأمر��س  لالإ�سابة 

�ملدخنني، و�لذين يعانون م�سكالت �سحية.
�أ�سباب �لتلوث �لد�خلي

- �ملو�د �ملح�ّس�سة �لناجتة عن عث غبار �ملنزل )�ل�سجاد 
ووبر �حليو�نات �لأليفة كالقطط و�لكالب و�لطيور…(.
يف  �ملتوفرة  تلك  خ�سو�ساً  و�لو�سائد،  �ملفرو�سات   -

�لري�س و�لقطن.
- �لرطوبة �ملرتفعة �مل�سوؤولة عن تكاثر �لعّث و�ملعّززة 

لنمو �لفطريات و�لعفن.

- �نت�سار جزئيات �سغرية �سامة يف �لهو�ء، وناجمة عن 
�حرت�ق �ملحروقات �مل�ستخدمة يف و�سائل �لتدفئة.

�ملحرتقة،  �لع�سوية  �لهو�ئية  �ملو�د  ن�سبة  �رتفاع   -
وتناثر �جلزئيات د�خل �ملنزل.

- خز�نات �ملياه �لتي ت�سكل بيئة للفطريات و�لبكترييا 
وتكاثرها.

للوقاية
�إن �حلّد من �لتعّر�س مل�سببات �حل�سا�سية، من �ساأنه �أن 

يخف�س �لعو�ر�س، من خالل:
- تهوئة �لأمكنة �ملغلقة با�ستمر�ر.

باأغطية حتمي من  �لفر�س و�للحف و�لو�سائد  - تغطية 
وغ�سل  �لأ�سبوع،  يف  مرتني  �لفر�س  تهوئة  مع  �لعث، 
�لو�سائد �أ�سبوعياً باملاء �ل�ساخن ومبو�د تنظيف تق�سي 

على �لعث.
- تنظيف �ل�سجاد مبكان�س كهربائية مزودة بفالتر.

- م�سح �لغبار بقطعة قما�س مبللة باملاء.
- �ل�ستغناء عن �لألعاب �ملح�سوة.

- ��ستبد�ل �أجهزة �لتدفئة �لعاملة على �ملازوت و�لغاز 
و�لفحم باملكيف �ملركزي.

- �حلفاظ على �لنظافة �ل�سخ�سية.
- �لمتناع عن �لتدخني د�خل �ملنزل.

الحساسية: القضاء على المسببات بهذه الطرق الوقائية
�أ�سارت  �لتي  �لتو�سيات  على  تعرف 
و�لدو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  بها 
حر�رة  قيا�س  يخ�س  فيما  �ل�سعودية 

�لأطفال.
و�لدو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ن�سرت 
�ل�سعودية بع�س �لن�سائح و�لتو�سيات 
�لأف�سل  و�لو�سائل  �لطرق  يخ�س  فيما 
�خلا�سة  �حلر�رة  درجة  لقيا�س 

بالأطفال وفقاً لعمرهم.
و�أ�سارت خالل هذه �لتو�سيات �ىل �أماكن 
�ملثلى،  �جل�سم  حر�رة  درجة  قيا�س 

و�لتي جاءت على �لنحو �لتايل:
حر�رة  درجة  قيا�س  يتم  �مل�ستقيم: 
�لولدة  حلديثي  �مل�ستقيم  عرب  �جل�سم 
وتكون  عمرهم،  من  �خلام�سة  حتى 
كانت  حال  يف  مرتفعة  �حلر�رة  درجة 

�أكرث من 38 درجة مئوية.
حتت  منطقة  ت�ستخدم  �لإبط:  حتت 
ج�سم  حر�رة  درجة  لقيا�س  �لإبط 
من  �أكرث  حتى  �لولدة  حديثي  لالأطفال 
حر�رة  وتكون  �سنو�ت،  خم�س  عمر 
من  �أكرث  كانت  حال  يف  مرتفعة  �جل�سم 

37.3 درجة مئوية.
درجة  لقيا�س  �لأذن  ��ستخد�م  �لأذن: 

ترت�وح  �لذين  لالأطفال  يكون  �حلر�رة 
�أعمارهم من �سنتني حتى �أكرث من خم�س 
يف  مرتفعة  �حلر�رة  وتكون  �سنو�ت، 

حال كانت �أكرث من 38 درجة مئوية.
�لفم: هذه �ملنطقة فعالة يف قيا�س حر�رة 
عمرهم،  من  �خلام�سة  فوق  �لأطفال 
حال  يف  مرتفعة  �جل�سم  حر�رة  وتكون 

كانت �أكرث من 37.5 درجة مئوية.

ون�سحت �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء 
ن�سف  �لنتظار  ب�سرورة  �ل�سعودية 
حر�رة  درجة  قيا�س  قبل  تقريباً  �ساعة 
�لتالية:  بالأمور  قمت  حال  يف  �جل�سم 
بعد  �لأكل  عند  �لنفعال،  �لتدخني، 
بارد  مباء  �ل�ستحمام  �لأدوية،  تناول 
�أو �ساخن، ممار�سة �لتمارين �لريا�سية، 
تناول �مل�سروبات �ل�ساخنة �أو �لباردة.

توصيات حول الطريقة األمثل 
لقياس حرارة الطفل

من  للتخّل�س  طريقة  �أف�سل  عن  تبحثني  هل 
�ملو�د �لكيميائية �مل�سرة لل�سحة يف �خل�سار 
و�لدجاج؟ يف �لتايل نك�سف عن �أف�سل طريقة 
للتخّل�س من �ملو�د �ملوؤذية وبالتايل �حلفاظ 

على �سالمة عائلتك و�سحتها:
�ملاء و�مللح

نن�سح كّل ربة منزل بغ�سل �لفو�كه، �خل�سار 
�أّوًل.. فهذه  و�لدجاج باملاء �لبارد مع �مللح 
�لطريقة ت�ساعد على �إز�لة ما يقارب من 75 
ون�سّدد  �ملبيد�ت..  بقايا  من  �ملئة  يف   80 �ىل 
على �عتماد هذه �لطريقة عند غ�سل �لفو�كه 
و�خل�سار �لتالية: �لعنب، �لتفاح، �جلو�فة، 
�لطماطم،  �لكمرثى،  �ملاجنو،  �خلوخ، 

�لبامية و�لباذجنان.
�ملاء و�خلّل �لأبي�س

من   %10 على  حتتوي  خلطة  جّهزي 
�خلّل  �إن  �ملاء..  من  و%90  �لأبي�س  �خلّل 
�لأبي�س ي�ساهم يف �إز�لة 90 باملئة من �ملو�د 
�لكيميائية يف �لأطعمة.. لذلك نن�سح باإعتماد 
و�خل�سار..  �لدجاج  لغ�سل  �حليلة  هذه 
عند  �حليلة  هذه  �إعتماد  من  �إحذري  ولكن 
غ�سل �لفو�كه �لتي تتمّتع بق�سرة رقيقة مثل 
�لق�سرة  تخرتق  قد  �خللطة  هذه  لأن  �لتوت 

ب�سهولة.
�لتق�سري

ميكن  �لتي  �لفو�كه  �أو  �خل�سار  �سعي 
�ملياه  من  �إناء  يف  �لبطاطا  مثل  تق�سريها 

جيدً�  بتق�سريها  قومي  بعدها،  �لد�فئة.. 
�لعالقة  �لكيميائية  �ملو�د  من  للتخّل�س 
�لز�ئدة يف  �لدهون  نن�سح بقطع  عليها. كما 
�لدجاج و�للحوم، لأنها متت�ّس �ملبيد�ت غري 

�ملرغوب فيها.

ل 
�ل�سحية  �لطرق  هذه  �إعتماد  يف  ترتّددي 
و�لفّعالة لتنظيف �خل�سار، �لفاكهة، �لدجاج 
و�للحوم، لأنها �ست�ساعدك على �لتخّل�س من 

�ملو�د �لكيميائية يف �سكل نهائي!

طريقة مضمونة للتخلص من المواد 
تن�سيط الكيميائية في الدجاج والخضار ومنها  بالدم،  للتربع  متنوعة  فو�ئد  هناك 

�لدورة �لدموية، وحتفيز خاليا نخاع �لعظم لتجديد 
ن�ساطاتها وزيادة فعاليتها.

ويعمل �لتربع بالدم على تخفيف �سغط �لدم وبالتايل 
و�ل�سالمة..  �حليوية  من  ويزيد  �ل�سد�ع  يخفف 
ووفقا لدر��سة �أجر�ها باحثون من جامعة �إميانويل 
يف برلني و�سملت 60 �سخ�سا يعانون مر�س �ل�سمنة، 
�سحب  �إىل  عمدو�  حيث  جمموعتني،  على  ق�سموهم 
�لكمية عينها من �لدم �لتي ت�سحب لدى �لتربع بالدم 
�لأوىل، وملرتني  وتعادل 450 مليلرت� من �ملجموعة 
�أ�سبوعيا على مدى 6 �أ�سابيع، يف حني �أن �ملجموعة 

�لثانية مل ي�سحبو� دماء منها.
�سغط  “�إن  مايكل�سون:  �أندريا�س  �لربوف�سور  وقال 
مليمرت�   18 مبعدل  �نخف�س  �لأوىل  �ملجموعة  دم 
يح�سل  �لذي  �ملعدل  ن�سف  ي�ساوي  ما  �أي  زئبقيا، 
دم  �سغط  �نخف�س  حني  يف  �لدو�ء،  جر�ء  عادة 

�ملجموعة �لثانية مليمرت� زئبقيا و�حد� فقط”.
�لدم  �إفادتنا من �سحب  �أن �سبب  و�عترب مايكل�سون 
هو من جر�ء �نخفا�س معدلت �حلديد باجل�سم لدى 
للج�سم،  �أ�سا�سي  �حلديد  �أن  مو�سًحا  بالدم.  �لتربع 
غري �أن �ملعدلت �ملرتفعة منه ت�سر باخلاليا، وتزيد 

خطر �لإ�سابة باللتهابات.
�لإجهاد  من  ويقلل  �ملوؤك�سد�ت  بالدم  �لتربع  ويزيل 
�لأك�سدة  �إنزمي م�ساد�ت  �لتاأك�سدي عن طريق رفع 
توؤثر  فاملوؤك�سد�ت  دي�سمتيز،  �سوبر�أوك�سايد  مثل 
�ل�سيخوخة  يف  دور�  وتلعب  �خلاليا،  على  �سلبا 
وحتى ن�سوء بع�س �لأور�م، لذلك فتقليلها ذو فو�ئد 

�سحية.
ما �ملعايري �لتي يجب توفرها يف �ملتربع بالدم ؟

يجب �أن يكون �ملتربع ب�سحة جيدة يف يوم �لتربع.
بالدم بني 18  �أن يرت�وح عمر �ملتربع  �لعمر: يجب 

و65 عاما.
تن�سح �ملوؤ�س�سة �ملتربع بالدم باحل�سول على ق�سط 

قبل  خفيفة  وجبة  وتناول  و�لنوم  �لر�حة  من  كاٍف 
�لتربع بالدم.

يجب �أن يكون م�ستوى �لهيموغلوبني لدى �ملتربعني 
�لذكور 13-18 غر�ما/دي�سيلرت.

يجب �أن يكون م�ستوى �لهيموغلوبني لدى �ملتربعات 
من �لإناث 12.5-16 غر�ما/دي�سيلرت.

يجب �أن ل يقل وزن ج�سم �ملتربع عن 50 كيلوغر�ما.
يجب �أن يكون �ملتربع خاليا من �لأمر��س �جللدية، 
و�أن ل تكون لديه ثقوب �أو ندوب يف مو�سع �لف�سد.

�أقل من 37.5  �أن تكون درجة حر�رة �جل�سم  يجب 
درجة مئوية.

 100-50 بني  �لقلب  نب�سات  معدل  يكون  �أن  يجب 
نب�سة يف �لدقيقة.

 60/100 بني  �لدم  �سغط  يرت�وح  �أن  يجب 
و100/180 مليمرت� زئبقيا.

مر�ت  بني  تف�سل  �أن  يجب  �لتي  �لزمنية  �ملدة  ما 
�لتربع بالدم ؟

يجب �لنتظار ملدة 56 يوما بعد �لتربع بالدم �لكامل 
)ل�سهرين(.

�لدم  كريات  ف�سادة  بعد  �لأقل  على  يوما   112
�حلمر�ء �ملزدوج.

28 يوما بعد ف�سادة �لبالزما.
يومان من ف�سادة �ل�سفائح �لدموية.

“هل  بويالن:  فيني  جينيفر  �لكاتبة  وختمت 
�ساعة  به يف  �لقيام  �آخر ميكنك  �سيء  �أي  هناك 
و�حدة ومن �ساأنه �أن ينقذ حياة �سخ�س �آخر؟ 
�لذي  �لوحيد  هو  �لدم  متلقي  لي�س  �لو�قع،  يف 
ميكن �إنقاذ حياته، ففي نهاية �لعملية، غالبا ما 
يغمرين �إح�سا�س ر�ئع، ورغم فقد�ين ن�سف لرت 

من �لدم، فاإنني �كت�سبت �سيئا �أندر منه”.

ما فوائد التبرع بالدم؟
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مصطفى جواد..)عزيمة 
( في النجف !!

عادل العرداوي 

مما يروى عن عامل اللغة العربية الراحل الدكتور م�صطفى جواد 
)1904- 1969( انه  كان حمباً لتناول انواع الطعام واحللوبات 
وامل�صروبات، دون النظر اىل تعليمات  االطباء واللياقة ال�صحية، 
مما اثر ذلك على مالزمة )ال�صمنة( جل�صمه، مما كانت لذلك تاأثريات 
جانبية على طريقة �صريه ما�صياً و�صعوره بالتعب واعتالل �صحته، 

و�صعوبة جلو�صه على االأر�ض!
جريدة  �صاحب  الرباك،  القادر  عبد  الراحل  ال�صحفي  روى  فقد 
القرن  �صتينات  يف  ت�صدر  كانت  التي  البغدادية  اليومية  )البلد( 
املا�صي، انه كان مرافقاً لوفد ادبي من بغداد حل�صور حمفل اأدبي 
الوفد  النجف اال�صرف، وكان من بني اع�صاء  كبري يعقد يف مدينة 
ذلك  فعاليات  انتهاء  اهلل-، وبعد  الدكتور جواد -رحمه  البغدادي 
لتناول  فيه  امل�صاركة  الوفود  اع�صاء  دعوة  متت  االأدبي  املحفل 

طعام الغداء يف احد البيوت النجفية.
وا�صاف الرباك: ان �صالة الطعام مل تكن ت�صم كرا�صي او طاوالت، 
واإمنا على املدعوين ان يجل�صوا على االر�ض، كما هي عادة العزائم 
النجفية قبل ن�صف قرن م�صى.. وهنا الحظت على الدكتور جواد 
واللتيا  التي  وبعد  ذلك!  جراء  االرتياح  وعدم  بال�صيق  ال�صعور 
جل�ض  الدكتور على االأر�ض م�صطرًا )ماكو چاره(، ومبا ان ال�صمنة 
يديه  ان  يعني  فهذا  الدكتور،  ج�صم  بها  يتميز  التي  هي  املفرطة 
والعكو�ض،  الدجاج،  )افخاذ  تناول  والت�صتطيع  ق�صرية  �صتكون 
والكبب، والدوملة، واملحلبي وحالوة اجلزر(، وما �صابه ذلك مما 
لذ وطاب، ب�صكل مريح له.. عندها )يقول الرباك( التفت يل  الدكتور 
وخاطبني ممتعظاً: )الك اأبو نا�صر، �صنو احنه معزومني على غده 
لو جفرة م�صارعه مال زورخانه.. هاي ا�صلون راح اندبرهه ابروح 
لتاليف  �صارعت  ولكني  هنا،  ال�صحكة  حا�صرتني  وقد  ابوك!(.. 
راح  حتتاجه  ما  كل  جواد  ابو  )وليهمك  الدكتور:  واجبت  اخللل، 
بتقريب �صواين واطباق  با�صرت  اأغاتي...(، وفعاًل  اي�صري جدامك 
الطعام لت�صبح  يف متناول يدي الدكتور.. عندها التفت علي �صاكرًا 

وها�صاً وبا�صاً ) ه�صا متام ابو نا�صر جزاك اهلل خريًا(. 
متنا  هذه واحدة من احلكايات الطريفة التي تروى عن عالاّ
جواد  م�صطفى  الراحل  األ�صنتنا  م  ومقواّ االأجيال  ومعلم 

املحب للنكته والطرافة -رحمه اهلل-.

اإعداد: موفق الربيعي 

ولد  اخلفاجي  حمزة  كيف  عمران  حممد  ال�صاعر 
 1953 عام  بابل  حمافظة   - املحاويل  مدينة  يف 
االعالم  يف  البكالوريو�ض  �صهادة  على  حا�صل    ..
 1979 عام  يف  بغداد  بجامعة  االآداب  كلية  من 
معهد  له  منحها  التي  )الفخرية(  والدكتوراه 
القاهرة عام 2009  للعلماء واملوؤرخني يف  التاريخ 
بعد تقييم اعماله ومنجزاته ..  اإ�صتهر بكونه �صاعرا 
واللهجة  الف�صحى  العربية  باللغة  ال�صعر  يكتب 

ال�صعبية الدارجة.
االخبار  من  العديد  واإعالميا  �صحفيا  كونه  ن�صر 
املقروءة ال �صيما تلك  واملقاالت يف و�صائل االعالم 
له  وبثت  ال�صعبي  االدب  يف  املوروث  تخ�ض  التي 
عرب اثري الراديو والتلفزيون ..  كتب مئات االغاين 
عراقيني  ملطربني  والوطنية  والوجدانية  العاطفية 

وعرب .
وجدانيات،    : منها  عدة  �صعرية  دواوين  اأ�صدر 

�صخابيط ودمع عاملاي،  اجلرح والرماد،  ال�صياد.
�صارك يف مهرجانات واأما�ٍض �صعرية عراقية وعربية 
ُمذ عام 1972 وحلد االآن .. توىل تدري�ض العرو�ض 
وُم�صمياتها  العراقي  ال�صعبي  ال�صعر  واأوزان 
االإذاعية  الربامج  من  العديد  م  وقدَّ املحلية، 
ل�صنوات  الق�صيد(  )بيت  برنامج  ومنها  ال�صعرية 
عدة ، وكتب ُمقدمات للعديد من الدواوين والُكتب 
رموز  من  للعديد  الذاتية  ال�ِصري  وكتب  الرتاثية 
 ، والراحلني  االحياء  من  العراقي  ال�صعبي  ال�صعر 
الغنائية وامل�صرحية  العديد من االوبريتات  وكتب 

الزميل  مع  ُمنا�صفة  االوىل  باجلائزة  فاز  حتى 
العربية  الطفولة  اأُغنية  يف  العراقي  كرمي  ال�صاعر 
ان  التي مت تنظيم فعاليتها يف العا�صمة االأردنية عمَّ
يف عام 1999.. وغناها الطفل املوهوب اديب، وهو 

ابن جعفر اخلفاف .
منهم  العراق،  ملحني  من  الكبار  الفنانون  له  حلن 
)طالب القرغويل وفاروق هالل وحممد جواد اموري 
وحم�صن فرحان وحممد نو�صي وعبا�ض جميل وعبد 
ال�صبلي  الفتاح حلمي وحممد عبد املح�صن وطارق 
وطارق  خليل  وذياب  ال�صماوي  احل�صني  وعبد 
�صعبان وجعفر اخلفاف وعلي �صرحان وكرمي هميم 
وعلي  حم�صن  ومهند  هادي  وحممد  ماجد  و�صرور 
بدر  وعلي  البدر  ون�صرت  جميد  وعالء  خ�صاف 

ومهند حم�صن وكاظم فندي (.
و�صعدون  عواد  وفا�صل  احللي  )�صعدي  له  غنى 
عبد  وانوار  نزهت  ومائده  من�صور  وحميد  جابر 
ومهند  حم�صن  وعارف  كرمي  وريا�ض  الوهاب 
�صعد  وعالء  ووحيد  ومي  ح�صني  وكرمي  حم�صن 
وحامت  انور  وحممود  نعمه  واحمد  عكله  وعادل 
وعادل  املهند�ض  وماجد  حداد  وديانا  العراقي 
و�صهى  ح�صني  ومنري  اهلل  العبد  وابراهيم  املختار 
عبد االمري وقا�صم ال�صلطان واكرم الرحال وحممد 
ال�صامر وفا�صل وفوزيه و�صيف عامر ون�صرت البدر 
وعبد احل�صني الالمي ومظفر عبادي وفريده حممد 
وحميد  ا�صماعيل  وقا�صم  الب�صري  وح�صني  علي 
نعمه  واحمد  فلك  وعبد  ح�صني  و�صياء  من�صور 
املختار  وعادل  العبداهلل  وابراهيم  ال�صامي  وحممد 
عبداالت  وعمر  �صركي�ض  وجهاد  الع�صلي  و�صمرية 

خ�صري  وامل  يون�ض  ونزهت  احلالين  وعا�صي 
ورجاء بلمليح وحميدة اجلزائرية ولطفي بو�صناق 
ورباب وعلي عبد ال�صتار وي�صرى حمنو�ض وا�صاله 

ن�صري وماجد املهند�ض و�صذى ح�صون (
االأغنية  وُكتاب  ال�صعبيني  ال�صعراء  جمعية  تراأ�ض 
فح�ض  جلنة  واي�صا   ،  2003 ــ   1993 العراق  يف 
والتلفزيون  االإذاعة  يف  الغنائية  الن�صو�ض 
جلنة  وكذلك  �صنوات،  ع�صر  من  الأكرث  العراقي 
برامج امل�صابقات ال�صعرية يف الف�صائيات العراقية  
)برنامج ال�صعر والنا�ض / برنامج جنوم ال�صعر من 
النجوم  مثلث  برنامج   / الف�صائية  ال�صومرية  قناة 
جلنة  تراأ�ض  واي�صا  الف�صائية(،  الر�صيد  قناة  من 
الن�صخة  حققت  التي  العراقية(  )�صاعر  برنامج 
االإعالم  �صبكة  �صجع  ما  كبريًا  جناحاً  منه  االوىل 
العراقي واإدارة قناة العراقية الف�صائية على اإنتاج 

ن�صخته الثانية .
جنوم  برنامج  والنا�ض،  ال�صعر  )برنامج  وله 
وبرنامج  الف�صائية،  ال�صومرية  قناة  ال�صعرمن 
هذا  الف�صائية(،   الر�صيد  قناة  من  النجوم  مثلث 
�صاعر  برنامج  جلنة  تراأ�ض  انه  اىل  باال�صافة 
العراقية وع�صو املجل�ض املركزي الحتاد ال�صعراء 

ال�صعبيني العرب.
الع�صوية

ع�صو املجل�ض املركزي الحتاد ال�صعراء ال�صعبيني 
ع�صو   ، العراقية  ملنتدى  موؤ�ص�ض  ع�صو  العرب، 
جمعية  ع�صو  العراقيني،  اخلطاطني  جمعية 

املوؤلفني العاملية ومقرها باري�ض. 
من�صب  واليزال   2008 عام  ُمذ  املحاويلي  �صغل 

مدير اذاعات الر�صيد يف العراق التي يتوزع بثها يف 
كما  واالنبار.  واملو�صل  وكركوك  والب�صرة  بغداد 
عمل ب�صفة مدير اعالمي يف هيئة الت�صنيع املنحلة 
التي مت دجمها مع وزارة ال�صناعة 1978 ــ 2003.

ال�صبكة  جملة  يف  غيالن  كاظم  اال�صتاذ  عنه  كتب 
العراقية ) ال�صاعر حممد املحاويلي، موؤلف العديد 
اأبرزها  من  ولعلاّ  ال�صائعة  املعروفة  االأغاين  من 
اأن  اىل  بالقول  اأ�صار  املحبوب(،  هوى  بياّه  اأيفر   (
ينبع  ال�صبعينية  االأغنية  د  وجتداّ دميومة  �صراّ 
حقيقية  والأنها  هجينة  وغري  اأ�صيلة  كونها  من 
مت�صلحة  اأعمدتها  حلقبة  ي�صتند  واٍع  لنتاج  تنتمي 
فهي  ولذا  كافة،  االأ�صعدة  على  املكتنزة  بالثقافة 
اإبداعياً  �صكلت مبوؤلفيها وملحنيها ومطربيها ثالثياً 
وا�صهم  النا�ض  ذائقة  م�صتوى  رفع  يف  التفرد  حقاّق 
املياّزات  من  بالعديد  تلخ�صت  كما  تهذيبها،  يف 
كمواكبتها للحداثة الثقافية يف الن�صو�ض ال�صعرية 
النبوغ  عن  ف�صاًل  واالإ�صفاف،  احل�صو  عن  البعيدة 
اأبعدوا  الذين  املوهوبني  امللحنني  من  جليل  املبكر 
الغربية..  الهجينة  باالإيقاعات  التاأثر  عن  اأنف�صهم 
يعزز املحاويلي راأيه بال�صرامة التي تعاملت معها 
والغناء  املو�صيقى  حقل  عن  امل�صوؤولة  اجلهات 
ممثلة بلجان الفح�ض واالختبار؛ االأمر الذي اأنتج 
اليوم  اأغنية  اأما  املغناة.  الق�صائد  املثال  �صبيل  يف 
الذاكرة  تغادر  ما  �صرعان  التي  بالهجينة  في�صفها 

دون اأن ُتذكر.
كتب اال�صتاذ ماجد عودة يف جريدة ال�صباح )ردود 
يف  تناولته  ما  ب�صاأن  تلقيتها  التي  الطيبة  االفعال 
)�صلمت  اغنية  كوالي�ض  حول  ال�صابق،  عمودي 

�صهرية  اغنية  كوالي�ض  للكتابة عن  �صجعني  قلبي( 
اخرى، والتي حتمل عنوان  )هوى املحبوب( والتي 
املحاويلي،  حممد  الغنائي  ال�صاعر  كلماتها  كتب 
ال�صبلي  طارق  الراحل  امللحن  لها  االحلان  وو�صع 
ق�صة  بداأت  وقد  ال�صامي،  حممد  املطرب  وغناها 
�صاعرها  بني  مطولة،  جل�صات  بعقد  االأغنية  هذه 
منهما  حماولة  يف  ال�صبلي،  وملحنها  املحاويلي 
مبراكبه  يقرتب  مميز  غنائي  ن�ض  عن  للبحث 
من مرا�صي االأغنية ال�صبعينية التطريبية، وبعد 
عدة حماوالت، تناف�ض فيها االثنان الإيجاد ذات 
اغنية  ي�صتذكران  وهما  املعنى،  وذات  الهدف، 
يف  تنتمي  التي  و�صقيقاتها،  الطايرة  الطيور 
�صكلها وم�صمونها اىل الق�صيدة ال�صعبية املغناة 
ال�صاعر هو  حتى تبادل كٌل منهما االدوار، فكان 
اأخريًا  لينربي  ال�صاعر،  هو  وامللحن  امللحن، 
�صفوف  ر�ض  يف  املحاويلي،  حممد  ال�صاعر  قلم 
لهذا  التاأ�صي�ض  يف  امل�صوار  بداية  ليعلن  كلماته 
الن�ض الغنائي، فكانت الوالدة وقد بداأت بكتابة 
املقطع االول منها، ليقوم امللحن طارق ال�صبلي 
املحاوالت  ت�صتمر  وهكذا  لها..  االأحلان  بو�صع 
بح�صور  ازدانت  التي  املقاطع،  بقية  ال�صتكمال 
العمل  فريق  منح  الذي  ال�صامي،  حممد  مطربها 
باإداء الفت  يغنيها  وحما�صة كبريين، وهو  دفقاً 
ومميز، ليوؤكد جدارته با�صتحقاق متفرد، يح�صب 
هذه  عمل  لفريق  بنجاحاته  ليفي�ض  لل�صامي 
االغنية، التي حققت جناحاً كبريًا تلته جناحات 
ال�صامي  هوية  جمموعها  يف  �صكلت  اخرى 
الغنائية يف عامل االغنية العراقية اال�صيلة.

شخصية عراقية
محمد المحاويلي .. الشاعر واإلعالمي والرسام

اإعداد: حامت ثويني 

كوبابا تعد اأول ملكة عرفها العامل والتاريخ حكمت ار�ض العراق القدمي، كما تعد 
اول ملكة حماربة وقائدة للجيو�ض.

احلياة  بها  تدرجت  حتى  حانة،  ك�صاحبة  وعملت  عادية  بطريقة  حياتها  بداأت 
باأحداث طويلة لتجل�ض على العر�ض كملكة ومن ثم تعظم تقدي�صها حتى �صارت 

الهة رافدينية يف العراق القدمي، وعرفت بلقب  »املراأة احلار�صة«.
الوثائق  وت�صري  ال�صومريني،  امللوك  بقائمة  ذكرت  التي  الوحيدة  املراأة  وهي 
التاريخية عن كونها حكمت ملدة 100 عام امتازت بال�صالم واالزدهار، وت�صري 

الوثائق ال�صومرية باأنها املوؤ�ص�ض ل�صاللة كي�ض.
�صوريا،  ماري يف  ملك مملكة  �صاروميرت،  للملك  بهزميتها  كوبابا  امللكة  ا�صتهرت 
وبذلك تكون اأوىل الن�صاء التي قادت حرباً يف التاريخ ومتكنت من االنت�صار فيها 

. كما متكنت من هزمية مملكة اأك�صاك و�صمتها ململكتها.
تزوجت امللكة كوبابا من امللك الكوتي هابلوم، وعرفت �صاللتها بال�صاللة الكوتية 
يف �صومر، وبعد موتها اأقيمت االأ�صرحة تكرمياً لها، حيُث انت�صرت املعابد بجميع 

اأنحاء بالد الرافدين وبالد احلوريني، واأعطي لها لقب االلهة احلورية االأم.

)كوبابا(.. أول ملكة عراقية 
حكمت لـ )100( سنة!

يا�صر العبيدي

من املتعارف عليه ان الفتاة ايام زمان 
اإذا ما بلغت �صن  املراهقة يحظر عليها 
اخلروج من املنزل اإال باإذن من والدهـا 
ان  وعليها  االأ�صرة،  اأفراد  احد  وبرفقة 
من  وهي  تتحجب،  او  العباءة  تلب�ض 
ا�صبحت  واملنطقية  العملية  الناحية 
يف �صن الزواج. اأما ال�صاب فيبداأ االهل 
تقريبا  بلوغه  عند  تزويجه  يف  بالتفكري 
 .. التخرج  بعد  او  الع�صرين  �صن  يف 
عن  بالبحث  ال�صاب  اهل  يقوم  وعادة 
اما من االقارب  املنا�صبة البنهم  الفتاة 
الطرف،  بنات  من  او  املعارف  من  او 
البنت  اهـل  بزيارة  الن�صاء  تقوم  حيث 
بخطبة  يت�صرفون  باأنهم  ويبلغونهم 
املعلومات  ويقدمون  لولدهـم  ابنتهم 
يقوم  املقابل  ويف  البنت  الأهل  الالزمة 
عن  لل�صوؤال  مهلة  بطلب  البنت  اهل 
املعلومات  وجمع  وعائلته  ال�صاب 
وهذه   .. والثقاة  املعارف  من  الكافية 

املرحلة مهمة جدا حيث يكون االختيار 
اال�صرة  بناء  يف  االوىل  اللبنة  ال�صليم 
ا�صرة  تقتنع  ان  وبعد  واملجتمع.. 
اأخذ  يتم  ال�صاب  مبوا�صفاة  الفتاة 
االهـل،  وباقي  البنت  اعمام  موافقة 
ال�صاب  اهل  اىل  املوافقة  اإي�صال  يتم  ثم 
حيث تبداأ االإتفاقات حول املهر )املقدم 
بيت  وتاأثيث  والني�صان(  واملوؤخر 
الزوجية.. ويتم حتديد موعد ملا ي�صمى 
ا�صرة  اكابر  ح�صور  وهي  »امل�صايه«، 
يجتمع  حيث  الفتاة،  بيت  اىل  ال�صاب 
التعارف  ويتم  الفتاة  ا�صرة  وجوه 
ا�صرة  كبري  يقوم  حيث  اال�صرتني،  بني 
ال�صاب بطلب يد البنت من ذويها، وبعد 
الفاحتة  �صورة  تقراأ  املوافقة  ح�صول 
من  ويطلب  والهالهـل  الزغاريد  وتعلو 
الفتاة  والد  بتقبيل  يقوم  ان  ال�صاب 
ال�صربت  ويقدم  وعائلتها..  واخوتها 
يف  ال�صعيدة..  باملنا�صبة  واحللويات 
الوقت نف�صه تقوم الن�صاء باالتفاق على 
يوم تقدمي الني�صان واملهر املتفق عليه .

املهر  العري�ض  عائلة  تقدم  ذلك  وبعد 
املتفق  الذهـبية(  )احللي  والني�صان 
احتفال  يف  العرو�ض  عائلة  اىل  عليه 
بالن�صاء  خا�صا  يكون  ما  وغالبا  كبري، 
كبريين،  وفرح  اهـازيج  و�صط  فقط 
الكربى  �صقيقته  او  العري�ض  ام  وتقوم 
تقوم  فيما  الني�صان..  العرو�ض  باإلبا�ض 
اخلطوبة  خامت  بتقدمي  العرو�ض  ام 
وبعد   .. العري�ض  اخت  او  الأم  الرجايل 
تقام  وامل�صروبات  احللوى  توزيع 
يتم  حني  يف  للمحتفلني..  ع�صاء  وليمة 
العرو�ض  بيت  يف  للرجال  القران  عقد 
بح�صور رجل دين وال�صهود وجمموعة 
من اأقرباء العرو�صني.. حيث يتم القران 
يف  وهي  املالفيف  وتقدم  املبارك.. 
تلف  للجيب  منديل  عن  عبارة  ال�صابق 

فيه بع�ض احللوى . 
وهناك اختالف يف بع�ض املناطف حول 
اجلنوب  مناطق  بع�ض  ففي  املهر، 
ت�صليم  يتم  الو�صط  مناطق  وبع�ض 
العرو�ض،  لذوي  نقدا  املقدم  املهر 

حيث يقومون بتجهيز ابنتهم من حيث 
واثاث  واملالب�ض  الذهبية  امل�صوغات 
مقدم  يكون  فيما  الزوجية..  وفرا�ض 
وعبارة  �صكليا  املناطق  باقي  يف  املهر 
عن رقم ال عالقة له مبا يتم �صرفه من 
ويبداأ   .. النق�صان  او  الزيادة  حيث 
واخلياطة  واخلياط  والنجار  النداف 
نقله  يتم  حيث  العرو�ض،  جهاز  باإكمال 
ال�صباب  روؤو�ض  وعلى  احتفايل  مبوكب 
وي�صمل غرفة النوم والدوا�صك واملنادر 
ومالب�ض واأدوات منزلية �صغرية على 
ليتم  العري�ض..  بيت  اىل  �صكل �صناديق 
التي  وهي  احلنة،  ليلة  حتديد  بعدها 
االحتفال  ويكون  الزفاف،  ليلة  ت�صبق 
بها خا�صا بالن�صاء دون الرجال.. وتقام 
ليلة احلنة يف بيت العرو�ض حيث تدعو 
واالهـل  العائلة  وفتيات  �صديقاتها 
وتبداأ من ال�صباح الباكر، حيث تخ�صع 
خالله العرو�ض لعدة عمليات منها حف 
الوجه واإزالة ال�صعر الزائد من اجل�صم 
ال�صعر  وت�صريح  اال�صتحمام  يعقبه 

تقوم  والتي  املنا�صبة  ثياب  وارتداء 
و�صط  االخر  تلو  واحدا  با�صتعرا�صها 
جتهز  ثم  ومن  والهالهـل،  الزغاريد 
و�صموع  احلناء  عليها  يو�صع  �صينية 
اليا�ض والچكليت  ملونة واأوراق �صجر 
و�صع  ويبداأ  والناملي،  واحللقوم 
واأطراف  العرو�ض  راحتي  يف  احلناء 
اأ�صابعها واأ�صفل قدميها وكعبيها كنوع 
بني  احلناء  باقي  ويوزع  املكياج  من 
الالتي  الفتيات  وخا�صة  احلا�صرات 
يف  يت�صابقن  حيث  بعد،  يتزوجن  مل 
احل�صول على كمية من احلناء اعتقادا 

منهن اأنهن �صيتزوجن عن قريب.
ا�صدقائه  بدعوة  فيقوم  ال�صاب  اأما 
العزوبية..  ايام  اخر  لق�صاء  وحمبيه 
احلالق  اىل  ياأخذهم  الزواج  يوم  ويف 
ويتوجه   .. ال�صوق  حمام  اىل  ثم  ومن 
يقوم  حيث  العرو�ض  دار  اىل  اجلميع 
والد العرو�ض بت�صليم العرو�ض اىل والد 
اىل  رعايته  من  انتقلت  كونها  العري�ض 
انه ا�صبح  ا�صارة اىل  رعاية عمها، ويف 

ال�صاب  بعدها  يقوم  والدها..  مقام  يف 
العرو�ض..  والد  يد  بتقبيل  العري�ض 
بيت  حيث  اىل  العرو�ض  وياأخذون 

الزوجية . 
تتم  الدار  اىل  العرو�ض  و�صول  وعند 
مدخل  يف  اإل�صاقها  يتم  عجينة  تهيئة 
الت�صاقها  على  دليال  الزوجية  بيت 
ببيتها .. ويو�صع يف مدخل الدار �صحن 
�صطحه  وعلى  »الطحني«  الدقيق  من 
الرزق  ال�صتجالب  النقود  من  جمموعة 

والربكة لالأ�صرة اجلديدة . 
ي�صمى  ما  او  التايل  اليوم  �صبيحة  ويف 
»ال�صبحية« يقوم والد العري�ض باإهداء 
يفعل  وكذا  املال  من  مبلغا  العرو�ض 
اهل  يقوم  فيما  واالخوات..  االخوة 
الكاهي  من  �صينية  باإح�صار  العرو�ض 
والقيمر والع�صل للعرو�صني، حيث تبداأ 

العرو�ض بالتاأقلم حلياتها اجلديدة.
وللحديث عن تقاليد ال�صبعة وما 
اإذا  قادمة  �صذرة  لنا  الزواج  بعد 

ما اعطانا اهلل عمرا وعافية.

تحضيرات وزيارات تفضي إلى اختيار وخطبة العروس

املحامي طارق حرب 

تدار  بغداد  كانت   1923 �صنة  يف 
حمافظ  وي�صمى  حمافظ  قبل  من 
ال�صخ�صية  وهو  العا�صمة، 
بيك  فوؤاد  املعروفة  البغدادية 
الدفرتي الذي كان جده اول من توىل 
ا�صبه  مبن�صب  بغداد  بلدية  رئا�صة 
باملحافظ يف العهد العثماين، ويرتبط 
مبحافظة بغداد �صنة 1923 جمل�صان 
هما جمل�ض االدارة واع�صاوؤه ال�صيد 
ها�صم افندي النقيب ويو�صف افندي 
افندي  ويهودا  امل�صيحي  غنيمه 
زلوف اليهودي وبهجت افندي زينل، 
واملجل�ض الثاين يف حمافظة بغداد هو 
املجل�ض البلدي واع�صاوؤه هم ال�صيخ 
احمد  وال�صيخ  داود  ال�صيخ  احمد 
الظاهر وحممد م�صطفى اخلليل وعبد 
الرزاق منري وعلي البزركان ويا�صني 
اخل�صريي وعبد الر�صول كبه وامني 
ووهبي  علي  ال  وحممود  الچرفچي 
وجميد  الربزنچي  ونوري  اخل�صايل 
البلدي  املجل�ض  و�صكرتري  التكريتي، 

�صلمان ال�صيخ داود.
بغداد  وملدينة  خمتار،  حملة  ولكل 
امليجر  كان  مديرها  �صحية  دائرة 
امل�صرت  هو  مهند�ض  وللبلدية  هيكز، 
البلدية االوىل علي  بنت، وكان مدير 
البزركان يف اجلزء ال�صرقي من بغداد، 
بغداد  حمالت  وت�صم  الر�صافة،  اي 
والد�صتي  با�صا  ح�صن  جديد  التالية: 
و�صوق  والبومفرج  والعزه  والف�صل 
علي  وقترب  التكيه  وحتت  حنون 
والكبي�صات واحليدر خانه و�صيد عبد 

اهلل وتبة الكورد وال�صور والقراغول 
املالح واخلالدية  والعاقوليه وحمام 
واجلوبه  �صعبان  وقره  واملهدية 
علي  وقنرب  والبو�صبل  طه  وامام 
هديه  و�صت  والبارودية  والطويالت 
والطوب، وكان مدير البلدية الثانية 
ال�صرقي  اجلزء  يف  منري  الرزاق  عبد 
التالية:  املحالت  وت�صم  بغداد،  من 
�صعيد  وبني  والتورات  فتحي  حاج 
خانه  والقاطر  واملربعة  والطاطران 
و�صوق عبيد و�صبابيغ االل وجماعة 
الدين  ابكار و�صراج  ال�صريان و�صبع 
وال�صنك  الغزل  ال�صيخ و�صوق  وباب 
والق�صل  اهلل  وفرج  �صكر  وقهوة 
والدهانة  ال�صاقية  ورا�ض  والكوالت 

ورا�ض القرية.
حممد  فريا�صها  الثالثة  البلدية  اأما   

م�صطفى اخلليل ابن العائلة الكرخية 
املعروفة، وت�صم هده البلدية جميع 
من  الغربي  اجلزء  يف  بغداد  حمالت 
الكرخ،  حمالت  جميع  اي  بغداد، 
اجلعيفر  هي:  البلدية  هذه  وحمالت 
و�صوق  نفي�صه  و�صت  والتكارته 
والفالحات  ب�صار  وال�صيخ  اجلديد 
وباب  اجل�صر  ورا�ض  والفحامه 
و�صوق  �صندل  وال�صيخ  ال�صيف 
والدوريني  احللة  وعالوي  العجيمي 
وال�صواكة  وامل�صاهده  والكرميات 
و�صوق  اليا�ض  وخ�صر  عطا  وجامع 
�صنة  ويف  علي..  وال�صيخ  حمادة 
امللكية  االدارة  ا�صدرت   1923
اىل  العا�صمة  امني  وظيفة  بتوجيه 
وظيفته  وبا�صر  ن�صات،  بيك  �صبيح 
بعد ان كان هذا املن�صب �صاغرًا، ويف 

بغداد  م�صاحة  كانت   1923 �صنة 
نحو اربعة اميال وكان �صكان اجلزء 
اكرث  الر�صافة  بغداد  من  ال�صرقي 
من  الغربي  اجلزء  �صكان  �صعف  من 
تلك  يف  بغداد  ومدينة  الكرخ،  بغداد 
ق�صاءين،  على  مق�صمة  كانت  ال�صنة 
هما ق�صاء �صامراء وق�صاء الكاظمية، 
االعظمية  هي  نواٍح  �صت  بغداد  ويف 
واملحمودية  وبلد  وتكريت  والكراده 
وابو غريب، ويقدر عدد �صكان بغداد 
وقتها مبا يقارب 200 الف ن�صمة، ويف 
الر�صافه 140 الف ن�صمة ويف الكرخ 
ال�صرقية  والكرادة  ن�صمة  الف   60
الف   15 والكاظمية  ن�صمة  الف   16
ن�صمة،  االف   10 واالعظمية  ن�صمة، 
والهنيدي وهو ا�صم مع�صكر الر�صيد، 
للمع�صكر  املجاورة  املحالت  اي 

جنوب بغداد خم�صة االف ن�صمة.
مدينة  ملحتويات  اح�صائية  ويف 
 268 فيها  كان   1923 �صنة  بغداد 
نزال واوتياًل وفندقاً ومقهى، وفيها 
للركوب،  عربة  و275  �صيدليه   35
عربة  و900  نارية،  دراجه  و92 
و29  ركوب،  �صيارة  و515  حمل، 
�صينمات  وخم�ض  )لوري(،  �صيارة 
والعراقي  و�صنرتال  رويال  هي 
والوطني واوملبيا، وثالثة مراق�ض، 
منها خمزن  الكتب  لبيع  دور  وفيها 
ال�صراي  �صوق  يف  احلكومة  كتب 
نعمان  ل�صاحبها  العربية  واملكتبة 
الع�صرية  واملكتبة  االعظمي،  
ملحمود حلمي واملكتبه البغداديه. 
كنائ�ض  �صت  بغداد  يف  وكانت 
االرثوذك�ض  االرمن  كني�صة  هي 
وكني�صة  ال�صريان  وكني�صة 
وكني�صة  الالتني  وكني�صة  الكلدان 
والكني�صة  الكاثوليك  االرمن 
الربوت�صتانتية، وكنت اجور املاء 
العا�صمه  امانة  ت�صتوفيها  التي 
الدار  �صت روبيات عن  بغداد هي 
عن  روبيات  وع�صر  ا�صهر،  لثالثة 
وبلغ  حمامات،  فيها  التي  الدور 
منها  ي�صتوفى  التي  الدور  عدد 
ع�صر روبيات الف وثمامنائة دار. 
ع�صكري  مدفع  بغداد  يف  كان  كما 
يطلق اطالقات لزمن الزوال، واإذ 
الذفاع  وزارة  يكلف  كان  ذلك  ان 
نفقات، لذلك تولت الوزارة اإيقاف 
العا�صمة  امانة  وتولت  االطالق 
عاود  لذلك  املدفع،  نفقات  دفع 

املدفع باإطالق االطالقات.

إدارة بغداد وبلدياتها سنة 1٩٢٣
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در�س باحثون نوع نبات يعد من 
وجه  على  منًوا  النباتات  اأ�سرع 
الأر�س يف حماوله لك�سف اأ�سراره 
دويل  فريق  در�س  اإذ  ومميزاته، 
الوراثي  ال�سريط  العلماء  من 
لنبتة الولفيا، التي تعد من اأ�سغر 
كوكب  على  املزهرة  النباتات 
الأر�س واأ�سرعها منوا يف حماولة 
يف  وا�ستثمارها  اأ�سرارها  ك�سف 

املجالت الزراعية املختلفة.
ا�سم  النبتة  البع�س على  ويطلق 
“طحلب البط” وهي نبات مائي 
املياه  يف  وا�سع  ب�سكل  يتكاثر 
النبتة  هذه  وتتميز  الراكدة، 

وجه  على  منًوا  الأ�سرع  باأنها 
اأ�سغر  اأنها  من  بالرغم  الأر�س، 
نبات مزهر، وت�سنف نبتة “ولفيا 
على  الأ�سرع  ميكرو�سكوبيا” 
�سبوتنيك  لوكالة  وفقا  الإطالق، 

الرو�سية.
وعلى الرغم من احلجم ال�سغري 
ل  الذي  النبات،  لهذا  جًدا 
اأ�سكال  مع  الدبو�س  راأ�س  يتعدى 
بي�ساوية �سغرية خ�سراء، فهي 
نبتة دون اأي جذور اأو �سيقان اأو 
اأوراق، فقط كرة �سغرية عائمة 
زهرة  متتلك  لكنها  املياه،  يف 
�سغرية تتفتح يف جزئها العلوي، 

عن  التكاثر  فى  النبتة  وتعتمد 
اأخرى  نباتات  اإنتاج  طريق 
الأ�سلية،  النبتة  عن  تنف�سل 
اأ�سرارها  اأحد  النبتة  وهنا تخفي 
اإنتاج  ت�ستطيع  حيت  اأي�سا، 
اأو 36 �ساعة  اأخرى كل 30  نبتة 

تقريًبا.
واين  الدكتور  قال  جهته،  ومن 
بحبوب  الخت�سا�سي  �سيو، 
الظروف  ظل  “يف  اإنه  اللقاح، 
املثالية، ميكن لنبتة ولفيا واحدة 
بحجم  نباتات  جمموعة  تنتج  اأن 
الأر�س يف غ�سون 4 اأ�سهر تقريبا 

من خالل التكاثر الالجن�سي”.

الدبوس ينتج  نبات بحجم رأس 
نبتة كل 30 ساعة

أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

اأن حتافظ على ما حققته من مكا�سب يف عملك واأل تخ�سره ملجرد العند  يجب 
اأو التحدي مع اأحد الزمالء، وحاول اأن تثبت جدراتك يف من�سبك اجلديد، ول 

تخطىء يف تقاريرك اخلا�سة بعملك، حتى ل تقع يف املزيد من امل�ساكل.
يجب اأن حتر�س على اإهداء �سريك حياتك بع�س الهدايا املميزة، والتي جتعله 
ي�سعر بال�سعادة، مع حر�سك على جتديد عالقتكما ب�سكل دائم، واحذر من تدخل طرف اآخر بينكما 

حتى ل حتدث امل�ساكل واخلالفات وتخ�سر حبيبك.

توقعات برج الثور 
حت�سد اليوم جزءا من نتائج جمهودك وتعبك خالل الفرتة املا�سية، وحتقيق 
بع�س  مواجهة  يف  وتدعمك  كبري،  ب�سكل  مكانتك  من  �ستعزز  كبرية  جناحات 

احلاقدين على ما و�سلت اإليه الذين يتمنون النيل منك.
حالة من احلب والرومان�سية والتفاهم جتمعك ب�سريك حياتك، وهو ما يثري اأحقاد 

بع�س املحيطني بكما، لذلك احذر من املكائد التي تهدف اإىل �سرب هذه العالقة وا�سابتها بالتوتر.

 توقعات برج الجوزاء 
العالقة  توتر  يف  ال�سبب  وهو  العمل،  يف  اأدائك  عن  را�ٍس  غري  مديرك  اأن  ت�سعر 
بينكما، لذلك حاول اأن تتناق�س معه وتفهم ما بداخله جتاه اأدائك، مع تقدمي وعد 
بنفيذ كل ما هو مطلوب منك على اأف�سل وجه، واحر�س على اللتزام بهذا الوعد 

حتى ل تخ�سر وظيفتك.
تخلى عن عقالنيتك يف التعامل مع حبيبك، فاأحياًنا العالقات العاطفية ل حتتاج اإىل التفكري العقالين 

بقدر احتياجها اإىل امل�ساعر والأحا�سي�س، فالعقل اأحياًنا يغتال احلب.

توقعات برج السرطان 
الأو�ساع  �ستتغري  ولكن  العمل،  م�ساكل  املا�سية على  الفرتة  لقد �سربت طوال 
و�ستحظى بفرتة راحة، فقط عليك تنظيم وقتك، وو�سع خطط م�ستقبلية حتى 

تتجنب اأخطاء املا�سي.
منذ  ب�سدة  به  اأعجبت  قد  �سخ�س  من  القرتاب  اأجل  من  اليوم  �سانحة  الفر�سة 
�سنوات، و�ستكون �سعيًدا يف هذه العالقة، فقط ابذل كل ما يف و�سعك لإ�سعاده وحافظ عليه لتعوي�سه 

وتعوي�س نف�سك عن ال�سنوات املا�سية.

توقعات برج األسد 
حاول اأن تنظر حولك وتكت�سب خربات مهنية جديدة، من زمالئك وروؤ�سائك يف 
العمل، لتكون �سخ�سيتك امل�ستقلة، وت�ستطيع اإثبات ذاتك يف جمالك، كما يجب 

عليك تعلم لغات اأجنبية ت�ساعدك على عملك، حتى تنجح وت�سعر بال�سعادة.
الألفاظ  با�ستخدام  لي�ست  ولكن  �سرورة،  العاطفية  العالقة  يف  ال�سراحة 
اجلارحة املهينة للطرف الآخر، فيجب اأن حتافظ على �سعور �سريك حياتك امل�ستقبلي، وحتاول بكل 

الطرق اأن تقوى عالقتكما التى تكاد اأن تتدهور ب�سببك.

توقعات برج العذراء
لأنها  بها  ومرحًبا  منفتًحا  تكون  اأن  عليك  لذا  اليوم،  �سفر  فر�سة  عليك  تعر�س 
فر�سة جيدة قد تك�سبك الكثري من املال يف امل�ستقبل، ولكن �سع يف اعتبارك اأنها 

قد حتتاج اإىل بذل جمهود م�ساعف يف حالة قبول ال�سفر.
ل ت�ستمتع اإىل ما يقوله الآخرين عن اختيار ال�سخ�سيات املثالية ك�سريك للحياة، 
وعليك اأن تبحث عن �سخ�س يكملك ويكون قريًبا لك، ول تهتم لآراء الآخرين فيه، فنظرتك لل�سخ�س 

الذي اخرتته �ستكون خمتلفة بالتاأكيد.

توقعات برج الميزان 
بحقيقة  ت�سارحه  اأن  وحاول  زائفة،  مب�ساعر  وتتظاهر  حياتك  �سريك  تخدع  ل 
اأو  العالقة  يف  بال�ستمرار  اإما  الختيار  حرية  له  وترتك  جتاهه،  م�ساعرك 

النف�سال دون حدوث م�ساكل، مع الإحتفاظ بالذكريات اجلميلة بينكما.
والتقليل  ريا�سية  متارين  مبمار�سة  تعانيه،  الذي  الأرق  من  تتخل�س  اأن  حاول 

من تناول امل�سروبات التي حتتوي على الكافيني، التي جتعلك م�ستيقًظا لفرتات طويلة من الوقت.

توقعات برج العقرب 
�ستجد �سعوبة كبرية يف اإنهاء م�ساريعك يف املواعيد النهائية ب�سبب بع�س 
العقبات التي تواجهك، لكن احذر الغ�سب وفقدان اأع�سابك لأنه لن يفيدك 
ب�سئ، ورمبا حتتاج اإىل طلب امل�ساعدة من زمالئك يف العمل لإكمال مهامك.

اأنت على ا�ستعداد لبداية عالقة جديدة، ولكن عليك التاأكد من ن�سيانك للما�سي، فقط حاول 
جتنب اأخطاء املا�سي مع �سريك حياتك احلايل، وحاول تفهمه واإ�سعاده والهتمام به ب�سكل 

كبري.

توقعات برج القوس 
حاول اأن تنظر حولك وتكت�سب خربات مهنية جديدة، من زمالئك وروؤ�سائك يف 
اإثبات ذاتك يف جمالك، كما يجب  العمل، لتكون �سخ�سيتك امل�ستقلة، وت�ستطيع 

عليك تعلم لغات اأجنبية ت�ساعدك على عملك، حتى تنجح وت�سعر بال�سعادة.
ال�سراحة يف العالقة العاطفية �سرورة، ولكن لي�ست با�ستخدام الألفاظ اجلارحة 
املهينة للطرف الآخر، فيجب اأن حتافظ على �سعور �سريك حياتك امل�ستقبلي، وحتاول بكل الطرق اأن 

تقوى عالقتكما التى تكاد اأن تتدهور ب�سببك.

توقعات برج الجدي 
ارتكبتها وحتاول  التى  باأخطائك  اختيارك وتعرتف  م�سوؤولية  تتحمل  اأن  يجب 
اأمام  �سورتك  حت�سن  حتى  لإ�سالحها،  خمتلفة  حللول  التو�سل  الإمكان  بقدر 
زمالئك وروؤ�سائك يف العمل، مع التخطيط مل�ساريعك اجلديدة لأنها بالفعل مهمة.

حتى  حياتك،  ل�سريك  حبك  اإثبات  على  القادمة  الفرتة  خالل  تعمل  اأن  يجب 
يتخل�س من ظنونه و�سكوكه جتاهك، وكذلك ل حتاول اإثارة غريته، اأو تثري توتره وقلقه، وحافظ 

على ا�ستقرار عالقتك به.

توقعات برج الدلو 
اأنت �سخ�س طموح ول تكتفي مبا حتققه من جناح وت�سعى دائًما نحو حتقيق 
املزيد، وهو ما يحتاج منك اإىل التفكري الدائم يف تطوير نف�سك واأفكارك حتى تتمكن 

من مواكبة التطورات العامة، فقط ابحث عن طرق غري تقليدية لتمنحك التميز.
ل حتاول فر�س ال�سيطرة على حبيبك، بل امنحه حقه يف التفكري واتخاذ القرارات 
التي تعنيه بعيًدا عنك، على اأن يكون راأيك غري ملزم له، فاإح�سا�سه الدائم مبحاولتك لل�سيطرة عليه 

ي�سعره بالقلق والتوتر جتاه العالقة.

توقعات برج الحوت 
تتمتع بقدر كبري من اخليال الذي ي�ساعدك على ابتكار اأفكار جديدة غري 
تقليدية يف العمل، لكن ل ت�سمح للت�ساوؤم باأن ي�سيطر عليك حال عدم حتقيق 

الأفكار الغر�س منها، وحاول اأن تتعلم من اأخطائك لتجنبها يف امل�ستقبل.
اإىل دعم حبيبك خالل هذه الفرتة، لكنك ت�سعره ببعده عنك بحجة  حتتاج 
الالزم  الهتمام  له  وقدم  الدعم،  منه  واطلب  معه،  جاًدا  تكون  اأن  فحاول  العمل،  �سغوط 

باعتباره �سريك حياتك.

البسبوسة بالكراميل الشهية جدا
المقادير :

ال�سميد: كوبان
�سكر: كوب ون�سف

لنب زبادي : كوب
بيكنج بودر: ملعقتان �سغريتان

ال�سمنة: ملعقتان كبريتان
قطر: ربع كوب

�سو�س الكراميل اجلاهز: كوبان
لوز: ح�سب الرغبة )للتزيني(

طريقة التحضير
ونقلب اخلليط حتى  بودر  والبيكنج  ال�سمنة  ن�سيف  ثم  ال�سكر  مع  ال�سميد  ندعك   .1

ي�سبح حتى مثل الفتات.
2. ن�سيف اللنب الزبادي ونقلب حتى ت�سبح عجينة طرية.

3. ندهن ال�سينية بال�سمنة ون�سب خليط الب�سبو�سة فيها ون�ساوى �سطحها.
�ساعة  ملدة  وترتك  لوز  بحبة  مربع  كل  ونزين  فقط،  الوجه  من  مربعات  نقطعها   .4

لرتتاح.
5. تدخل ال�سينية يف فرن حممى م�سبقا حتى تتحمر.

6. ن�سرب الب�سبو�سة وهي �ساخنة بالقطر ال�ساخن وترتك حتى تت�سرب.
7. ن�سب �سو�س الكراميل وندخلها الفرن ال�ساخن مرة اأخرى دون ت�سغيل الفرن ملدة 

خم�س دقائق وتقدم.

لك سيدتي

اأحالم يو�سف
تتعلق  التي  الحاديث  ان  مع 
تركز  دائما  ال�سحي  باجلانب 
والعميق  ال�سحي  النوم  على 
بنوم  ينعم  منا  القليل  ان  اإل 
منا  باملئة  ت�سعني  ورمبا  هانئ 
مبجرد  م�ستقر  غري  قلق  نومه 
ان عرب مرحلة املراهقة وبداأت 

امل�سوؤوليات تلقى على عاتقه.
جدا  �سغري  بعمر  اطفال  هناك 
ميكن ان ي�سابوا بهذه النوبات 
م�سكالت  لديهم  اي�سا  لنهم 
او  الم  بفقدانهم  تتعلق  رمبا 
حالة  وراء  ال�سبب  ما  الكل، 
الفرد  بها  ي�ساب  التي  الهلع 
ينتج  والتي  النوم،  اثناء  يف 
ب�سبب  فزعا  ال�ستيقاظ  عنها 
باأ�سكال  احيانا  يتكرر  كابو�س 
يقول  الواقع  متعددة؟  و�سور 
ان الكابو�س نتيجة او �سبب ملا 

يحدث يف الواقع.
بعلم  املخت�س  الدكتور  يقول 
“يحدث  يون�س:  حميد  النف�س، 
الأول  الن�سف  يف  النوم  هلع 
النوم،  مرحلة  يف  الدخول  من 
قد يحدث خالل النوم يف الليل، 
اأو خالل النهار يف اثناء القيلولة 
نتيجة امل�سكالت وال�سطرابات 
يف  اأو  املدر�سة  يف  النف�سّية، 
امل�سكالت  ب�سبب  اأو  العمل 
والجتماعّية  القت�سادّية 
وغريها.. واحيانا تكون نتيجة 

امل�سروبات  تناول  من  الإكثار 
القهوة  اأو  ال�ساي  مثل  املنبهة 

فيكون النوم قلقا”.
وا�ساف: “هناك اأ�سباب اأخرى 
الهلع  نوبات  اىل  اي�سا  توؤدي 
�سمنها  من  النوم،  اثناء  يف 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  انخفا�س 
والإ�سابة  الطبيعي.  احلد  عن 
�ساأنها  من  فريو�سّية  بعدوى 
الع�سبي  اجلهاز  على  التاأثري 
عند  احلمل  العاّمة.  وال�سّحة 
بحدوث  يت�سبب  اإذ  الن�ساء، 
على  توؤّثر  هرمونّية،  تغيرياٍت 
وعلى  اجل�سم،  اأجهزة  عمل 
ال�ستقرار النف�سي والعاطفي”.

اخرى  ا�سباب  “هناك  وتابع: 
وجود  مثل  احلالة،  اىل  توؤدي 
واحيانا  عاطفّية  م�سكالت 
حماولة اإخفاء امل�سكلة يزيد من 
النف�س،  على  ال�سلبي  تاأثريها 
الحداث  بع�س  اىل  ا�سافة 
ال�سخ�س  نف�سية  يف  توؤثر  التي 
نف�سها  بالقوة  تاأثريها  وي�ستمر 
او  بها  فكر  او  تذكرها  كلما 
رمبا  او  ي�سبهه  ما  امر  حدث 
مثل  بها  معينة  تف�سيلة  ذكرته 
التعّر�س اىل حادٍث معنّي، مثل 
ج�سدي  اعتداٍء  اأو  �سري  حادث 
اأو نف�سٍي اأو جن�سي، وغريها”.
يف  الهلع  حالة  عالج  عن  اأما 
الدكتور  فيقول  النوم،  اأثناء 
عالٍج  اأي  يوجد  “ل  يون�س: 

حالة  لأنها  احلالة  لهذه  معني 
يتخل�س  كي  وبالتايل  نف�سية، 
حالته  ن�ستهدف  ان  يجب  منها 
اأو  الأهل  يقوم  باأن  النف�سية 
ال�سخ�س  بتهدئة  الأ�سدقاء 
النوبة،  بهذه  ي�ساب  الذي 
وطماأنته من اأّنه ل يوجد هناك 
اأو  اخلوف  اإىل  يدعو  �سيٍء  اأي 

القلق.
ال�سخ�س  يقوم  باأن  كما ين�سح 
باتباع الن�سائح التالية: حتديد 
وقٍت ثابٍت للنوم، والتقليل من 
وزيارة  املنبهة،  املواد  تناول 
من  للتخّل�س  النف�سي  الطبيب 
النف�سّية  وال�سغوط  امل�سكالت 
لدى  يكن  ان مل  وحماولة حلها 
ال�سخ�س احد من افراد عائلته 
ي�ساعده  ان  ميكن  �سديق  او 

على هذا”.
ي�ساب  ملن  “ميكن  وا�ساف: 
النوم  اثناء  يف  الهلع  بنوبات 
ة  اخلا�سّ الأدوية  اإىل  اللجوء 
اأو  الع�سبي،  اجلهاز  بتهدئة 
لالكتئاب،  امل�سادة  الأدوية 
الهلع  نوبات  حالة  يف  وذلك 
اخلطرية اأو القا�سية، واي�سا 
الطبيعّية  امل�سروبات  تناول 
ت�ساعد  والتي  املهّدئة 
اليان�سون  مثل  النوم  على 
واحلليب والنعناع، وغريها، 
ي�ساعد على ح�سوله على  ما 

نوم عميق وهادئ.

أسبابه  النوم..  أثناء  في  الفزع 
كثيرة وعالجه محكوم بالمحاولة

اأن  عن  جديدة  علمية  درا�سة  ك�سفت 
معر�سون  بعينها  دم  ف�سيلة  اأ�سحاب 
الإ�سابة  خلطر  غريهم  من  اأكرث 

بفريو�س )كورونا( امل�ستجد.
هي  الف�سيلة  اأن  الدرا�سة  وذكرت 
توؤثر  الدم  ف�سيلة  اإن  حيث   ،”A“
بفريو�س  الفرد  اإ�سابة  احتمال  على 

)كورونا(.
وك�سفت عن اأنه ب�سرف النظر عن نوع 
قادر  غري  الفريو�س  فاإن  الدم،  ف�سيلة 
الدم احلمراء، ومع  اإ�سابة خاليا  على 
اأكرب  اجنذاب  الفريو�س  فلدى  ذلك، 
جتاه خاليا الدم الأخرى يف اجل�سم مثل 

تلك املوجودة يف اجلهاز التنف�سي.
يف  اخلاليا  فاإن  الدرا�سة،  وبح�سب 
احللق والأنف لالأ�سخا�س ذوي ف�سيلة 
“A” اأكرث عر�سة من غريهم لالإ�سابة 

بالفريو�س.
وقالت الدرا�سة، التي اأعدها باحثون يف 
م�ست�سفى برمنغهام، ون�سرت يف دورية 
هناك  “اإن   :Blood Advances
توزع  يف  التكافوؤ  عدم  وراء  ما  �سببا 

الإ�سابات بني ف�سائل الدم املختلفة”.
بروتينات  دور  عن  الباحثون  وحتدث 
معينة على �سطح كريات الدم احلمراء، 

.)Antigens( تدعى امل�ست�سدات

امل�سابني  ن�سبة  كانت  بريطانيا،  ويف 
 ”A“ الدم  في�سلة  من  بالفريو�س 
تتجاوز 30%، ومل ي�سكل هوؤلء �سوى 
8%، من الذين كانت نتائج اختباراتهم 

�سلبية.
من  عينات  الباحثون  خلط  وعندما 
عينات  مع  منفرد  ب�سكل  الدم  ف�سائل 
الذي  الفريو�س،  بروتني  من  اأخرى 

اختالف  هناك  يكن  مل  اخلاليا،  يهاجم 
.”A“ كبري، با�ستثناء ف�سيلة الدم

بني  التفاعل  “اإن  هوؤلء:  ويقول 
الدم  وم�ست�سدات  كورونا  بروتني 
ميكن اأن ت�سهم ب�سكل كبري يف الإ�سابة 
اأبدى  الفريو�س  اأن  خا�سة  بالفريو�س، 
.”A “ تف�سيال كبريا للف�سيلة من نوع

فصيلة الدم هذه قد تعرضك 
لإلصابة بفيروس )كورونا(

يو�سي  لل�سواء،  املنا�سبة  باحليل  تزويدك  اإطار  يف 
خبري طعام رو�سي بر�ّس امللح على جمر ال�سواء، فما 
ال�سبب وهل النتيجة مر�سية ول توؤثر يف نكهة اللحم؟

التي  اللحم على اجلمر  �سواء  ننتظر جل�سة  ما  غالباً 
الهواء  يف  الوقت  لتم�سية  والأ�سدقاء  العائلة  جتمع 
ل  ال�سواء،  ت�سبق  التي  التح�سريات  ومع  الطلق.. 
عملية  عليك  ت�سّهل  التي  احليل  بع�س  اعتماد  من  بد 
التح�سري، كنقع اللحمة املقطعة بخلطة �سهية مكّونة 

من الزيت والبهارات للح�سول على نكهة ل مثيل لها.. 
وقبل البدء بالتح�سري اإ�ساأيل نف�سك: هل تتعاملني مع 
حلوم البقر بطريقة اآمنة؟ واإذا كانت اللحمة طازجة، 
اإىل تطريتها من خالل نقعها  اأنك م�سطرة  فهذا يعني 
الفحم.  قبل و�سعها على  �ساعة  ملّدة ن�سف  بالكيوي 
كما يحّبذ و�سع الأ�سياخ يف الثالجة قبل يوم من �سّك 

اللحمة جتّنباً للت�ساقها على الفحم.
وللق�ساء على ال�ستعال خالل ال�سواء ب�سبب الدهون 

املنكال  عادًة  ا�ستخدام  يتّم  اللحمة،  من  ت�سيل  التي 
املعدين مع ال�سبك الذي يو�سع عليه اأ�سياخ اللحم، اإّل 
اأّن ر�ّس امللح على الفحم يوؤدي الغر�س نف�سه، رغم اأّن 
اأنك هذه  اإل  املمّلحة كثرية،  امللح والأطعمة  اأ�سرار 

املرة ا�ستخدميه لل�سواء على الفحم.
اأّن هذه الإ�سافة ل توؤّثر يف حرارة  واجلدير ذكره 
ال�سواء اأو تقللها، بل توحد عملية �سواء اللحم على 
على  الإ�ستواء  اأو  احلرق  عملية  تتم  كما  ال�سيخ، 

ر�ّس  ويف�سل  مت�ساو..  ب�سكل  اللحم  م�ساحة  كامل 
امللح على الفحم قبل و�سع الأ�سياخ لتغليف الفحم 
وعزله عن الإ�ستعال عند و�سع اللحمة.. بعد مرور 
طقطقة  �ستالحظني  امللح،  ر�س  على  تقريباً  دقيقة 
و�سررا، وهذا الدليل اأن امللح يغّلف الفحم.. ومن 
املعدين  ال�سطح  مع  يتفاعل  امللح  اأن  مراعاة  املهم 
ين�سح  ال�سبب  لهذا  تاآكله..  من  وي�سرع  لل�سواية 

بتنظيف ال�سواية جيدًا بعد كل عملية �سيء.

لماذا يرش الملح على جمر الشواء؟

 اأوًل : من الناحية املو�سوعية
القانون  تطبيق  حيث  من   -1
القانون اجلديد  ي�سري  ل  والزمان:  
على  ال�سابقة  الوقتية  اجلرائم  على 
نفاذه اإذا كانت ا�سلح للمتهم ، بينما 

ي�سري علي اجلرائم امل�ستمرة.
2- من حيث تطبيق القانون من حيث 
اجلرمية  وقوع  مكان  يتحدد  املكان: 
حالة  فيه  قامت  مكان  بكل  امل�ستمرة 
اجلرمية  عك�س  على   ، ال�ستمرار 
الوقتية التي تتحقق فى مكان واحد. 

ثانياً : من الناحية الإجراءات
فى    : الخت�سا�س  حيث  من   -1
املحكمة  تخت�س  الوقتية،  اجلرمية 

اخت�سا�سها  دائرة  يف  وقعت  التي 
بنظر  تخت�س  بينما  اجلرمية، 
امل�ستمرة  اجلرمية  عن  اجلرائم 
جميع املحاكم التي وقعت يف دائرتها 

اجلرمية امل�ستمرة .
2- من حيث تقدم اجلرائم اجلنائية:  
اجلرائم  تقادم  مدة  �سريان  يبداأ 
اجلرمية،  وقوع  يوم  من  اجلنائية 
وقت  من  يبداأ  املوؤقتة  اجلرمية  يف  و 
من  يبداأ  امل�ستمرة  ويف  ارتكابها، 

اليوم الثاين لنتهائها.
املحكوم  ال�سيء  قوة  حيث  من   -3
به :  حتوز قوة ال�سيء املحكوم به، 
لالأفعال،  املتتابعة  الوقتية  اجلرمية 

بارتكاب  تقع  التي  اجلرمية  هي 
علي  لالعتداء  متماثلة  اأغلبية  عدة 
اإجرامي  لغر�س  تنفيذًا  معني  حق 
 : اأوًل  ثالثة:  �سروط  ولها  واحد، 
تتابعها،  و  الإجرامي  الأفراد  متاثل 
وتفرت�س هذه اجلرمية اأفعال متماثلة 
يف  جرمية  منها  كل  يعد  ومتتابعة 
ذاته، مثال ذلك، �سرب املجني عليه 
عددا من ال�سربات وادى اىل الوفاة.. 
 : املعتدي عليه  : وحدة احلق  ثانياً 
اأن تكون هذه الفعال قد اعتدت على 
الغر�س  وحدة  ثالثاً:  واحد..  حق 
قد  الفعال  تتم  اأن  يلزم  الإجرامي: 
وقعت لغر�س اإجرامي واحد، مبعنى 

بت�سميم  ارتكبت  الأفعال  هذه  كل 
واحد تنفيذًا خلطة اجرامية واحدة 
تعددت عنا�سرها وو�سائل تنفيذها. 

اأحكام اجلرمية املتتابعة لالأفعال: 
اجلرمية  من  قريبة  لأحكام  تخ�سع 
بالقواعد  يتعلق  فيما  امل�ستمرة، 
القانون  ي�سري   -  : املو�سوعية 
املتتابعة  اجلرمية  على  ال�سواأ 
اإذا كان عمل به قبل ارتكاب  الأفعال 
يتعلق  فيما  الأفعال..  هذه  اآخر 
التقادم  ي�سري  الإجرائية:  بالقواعد 
اليوم  من  اجلنائية  للدعوى  امل�سقط 
تكوين  يف  داخل  فعل  لآخر  الآتي 

اجلرمية املتتابعة الأفعال.

   أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة
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املحامي_خا�ص
زارت ع�سو جمل�ص نقابة املحامني العراقيني / رئي�سة جلنة 
الإ�سالح  دائرة  الدليمي،  �سهد  املحامية  العامة،  العالقات 
�سجلتها  التي  واملعوقات  ال�سكاوى  من  عدد  لبحث  العراقية 

للمحامني يف بغداد واملحافظات .
والتقت الدليمي مدير عام دائرة الإ�سالح العراقية/ وكالة، 
الأ�ستاذ �سامل كاظم هليل، حيث تباحث اجلانبان حول ت�سهيل 
اأعمال املحامني دون احلاجة اإىل اأي اإعمام اأو اأوامر ت�سدر، 
من  عدد  اإىل  م�سرية  القانون،  وفق  مقرر  اإمتياز  له  فاملحامي 

كتب الوزارة املوجهة بهذا اخل�سو�ص .  

ونقلت الدليمي �سكاوى املحامني، فيما متت حلحلة بع�سها، 
ووجه ال�سيد املدير العام مبتابعتها . 

دوائر  يف  للمحامني  غرفة  اإن�ساء  على  الطرفان  واتفق  هذا 
الإ�سالح، حيث اأر�سل املدير العام كتاباً اإىل �سعبة الإعمار يف 

وزارة العدل لغر�ص تنظيم اآلية تخ�سي�ص الغرف . 
الدوائر  مع  تتوا�سل  العامة  العالقات  جلنة  اأن  يذكر 
وت�سعى  املحامني،  مع  املبا�سرة  العالقة  ذات  والوزارات 

لتذليل العقبات التي تعرقل اأعمالهم .
هذا واأعلنت اللجنة ا�ستقبال �سكاوى املحامني يف اأي مو�سوع 

يخ�ص اأعمالهم، ملتابعتها وال�سعي العاجل حللها .  

بتكليف من نقيب المحامين
الدليمي تبحث عددًا من مشاكل 

المحامين في دائرة اإلصالح 
العراقية

تعليقاً على ال�سجال احلا�سل بني �سفوف املحامني حول 
املحامني  جلدول  �سورة  وانت�سار  ال�سريبة،  مو�سوع 
لذا  لل�سرائب،  العامة  للهيئة  الر�سمي  املوقع  على 

اإقت�سى التو�سيح :
جدول  تر�سل  مل  العراقيني  املحامني  نقابة  اإن   -  ١
وجود  ل  ل�سورة  هو  املن�سور  اجلدول  واأن  املحامني، 
فتاريخ  �سحتها،  افرت�سنا  اإن  وحتى  املوقع،  على  لها 

اجلدول قدمي، ورفع على موقع الهيئة  عام ٢٠١٩، كما 
مبني يف ال�سورة  . 

الإجراءات  �سابق،  وقت  يف  رف�ست،  النقابة  اإن   -  ٢
املتبعة يف ا�ستح�سال �سريبة املحامني الظاملة، واأر�سلت 
الأمانة  واإىل  املالية  وزارة  اإىل  املخاطبات  من  الكثري 
العامة ملجل�ص الوزراء، واجلهات الت�سريعية املخت�سة . 
٣ - احتجت النقابة على ال�سوابط التع�سفية لل�سريبة 

املحامني  غرف  ويف  مبقرها  نظمتها  اإحتجاجية  وقفة  يف 
كافة، واأننا �سهدنا، ولالأ�سف، �سعف م�ساركة املحامني 

وح�سورهم الوقفة قيا�ساً باأعداد الهيئة العامة . 
ال�سريبي  للظلم  راف�سة  النقابة  �ستبقى   -  ٤
تتعاون  لن  واأنها  املحامني،  يطال  الذي  والإجحاف 
مع اأي جهة �سد املحامي، و�ست�سعد النقابة مواقفها 

حتى يتم اإن�ساف املحامني، ورفع الظلم عنهم . 

إلى الزمالء المحامين كافة 
م / إيضاح 

املحامي_خا�ص
اأ�سماء  �سطب  العراقيني  املحامني  نقابة  جمل�ص  قرر 
ال�سكاوى  وحتريك  اجلدول،  من  املحامني  من  عدد 
العام،  الدعاء  رئا�سة  طريق  عن  بحقهم،  اجلزائية 
اأو  بالكلية  التخرج اخلا�سة  وثائق  تزويرهم  لثبوت 

الإعدادية.
ع�سرة  الثالثة  املادة  لأحكام  تطبيقاً  القرار  وجاء 
من قانون املحاماة النافذ رقم ) ١٧٣ ( ل�سنة ١٩٦٥ 
وغرف  املحاكم  على  اأ�سمائهم  وتعميم  املعدل، 

املحامني.. ويف اأدناه اأ�سماء امل�سطوبني: 

١- قي�سر حميد ح�سون. 
٢ - حممود هرتو حويزاوي. 

٣ - فوؤاد عبد ال�سمد عبد الرحيم.
واإتخاذ  الأ�سماء  بتدقيق  م�ستمرة  النقابة  واإن  هذا 

القرارات املنا�سبة بحق املخالفني.

مجلس النقابة يقرر إلغاء انتماء عدد من المحامين 
وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم 

 بعد اأكرث من ٢٠٠ عام من الأبحاث، 
وجود  عن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
والأداء  الدماغ  حجم  بني  عالقة 
املعريف، مبينة اأن من ميتلكون اأدمغة 
ومنطقاً  ذاكرة  ميتلكون  حجماً  اأكرب 

وردود اأفعال اأف�سل.
ووفقاً للدرا�سة التي اأجراها باحثون 
على  وهولندا  املتحدة  الوليات  يف 
درا�سة  اأكرب  يف  �سخ�ص،   ١٣٦٠٠

متت  فقد  الإطالق،  على  نوعها  من 
والأداء  الدماغ  حجم  بني  املقارنة 
التعليمية  والإجنازات  املعريف 
الت�سوير  خالل  من  للم�ساركني، 

بالرنني املغناطي�سي.
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن من ميتلك 
اأداء  اإىل  �سيميل  حجم،  اأكرب  دماغاً 
مقارنة  الإدراك  اختبارات  يف  اأف�سل 
مبن ميتلك دماغاً اأ�سغر حجم. لفتة 

اإىل اأن هناك فروقاً كبرية يف ما يتعلق 
والإناث،  الذكور  بني  الدماغ  بحجم 
يف  فعال  اختالف  يوجد  ل  اأنه  اإل 

الأداء املعريف بني الذكور والإناث.
جمموعة  على  الدرا�سة  واعتمدت 
بيانات حتتوي على معلومات لأكرث 
بريطاين، وتت�سمن  مليون  ن�سف  من 
�سحتهم  عن  معلومات  البيانات  تلك 
�سور  اإىل  بالإ�سافة  الوراثة،  وعلم 

مل�سح الدماغ من ٢٠ األف م�سارك.
حجم  زيادة  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
من  كل  على  موؤ�سرًا  ُتعد  الدماغ 
التح�سيل  وم�ستوى  املعريف  الأداء 
اأن  مبينة  املوؤهالت.  اأو  العلمي 
اإل جزءا �سغريا  لي�ص  الدماغ  حجم 
 %٢ ن�سبة  ميثل  وهو  ال�سورة،  من 
الكبري  الدماغ  بني  التباين  من  فقط 

وال�سغري يف اختبار الأداء.

دراسة تكشف عن العالقة بين حجم الدماغ 
وقوة الذاكرة

�ساهرة ر�سيد
�سدر للموؤلف واملخرج امل�سرحي )عبد اهلل 
جدعان( كتاب بعنوان )م�سرحيات جا�سم 
وجمالية  ال�سرد  اإبداع  �سالح...  حممد 
من  جدعان  تناول  وقد  والرمز(،  الدللة 
خالل درا�سته البحثية ن�سو�ص م�سرحيات 
الأديب جا�سم حممد �سالح، وهذه الدرا�سة 
منجز  يف  النقدية  الدرا�سات  �سل�سلة  �سمن 

اأديب الطفال جا�سم حممد �سالح. 
�ساحب  الطفال  كاتب  ان  جدعان  واأكد 
ر�سالة وهذه الر�سالة قيمتها تكمن يف قدرته 
وا�سح  ب�سكل  املتلقي  اىل  اإي�سالها  على 
التغيري  عملية  يف  فعلها  تفعل  حتى  وجلي 
والبناء وح�سب ثقافة وتوجه الكاتب، فاإن 
حدث خلل يف اإي�سال هذه الر�سالة لبد ان 
تكمن  وهنا  فهمها،  يف  خلل  هنالك  ي�سبح 
الطامة الكربى، حيث تتحول عملية البناء 
وغري  عفوي  ب�سكل  تهدمي  ممار�سة  اىل 
مق�سود يف القرتاب من القامو�ص اللغوي 
للطفل، والطالع على حيزه املعريف، وعلى 
جملة الرتاكمات الرتاثية والتاريخية التي 
و�سلته من خالل املعرفة العامة للمجتمع 
للتوا�سل  ج�سورا  تبني  رمبا  التي  وهي 
كثري  يف  يكون  الذي  واملتلقي  الكاتب  بني 
�سطحية  نظرة  للغة  ينظر  الحيان  من 
فالطفل حينما  الول،  التعبري  منها  وينقي 
يرى املفردة غري وا�سحة وفيها الكثري من 
اللب�ص واليهام، فاإنه يف�سح املجال خلياله 

لختيار املعنى املق�سود او الغاية منها.
 متطرقا اىل ا�سلوب اديب الطفال يف �سياغة 
امل�سرحيات التي كتبها لالطفال، ومن خالل 
املفاهيم  اي�سال  يف  للطفل  املوجهة  اللغة 
مع  �سالح  حممد  جا�سم  تعامل  وقد  لهم، 

من  الكثري  فيه  مبا�سرا،  تعامال  اللغة 
احلذر ومن اللتزام وامل�سوؤولية واملعرفة 
باأوليات املفردة من حيث املعنى واملدلول 
اأبدا  واليحاء والتقبل، كل ذلك ل يحدث 

املعريف  بالعامل  عارفا  الديب  كان  اإذا  اإل 
للطفل كمفردة وعبارة وا�ستيعاب، وهذا 
ما كانت تت�سمنه ن�سو�سه امل�سرحية.. 

والكتاب يقع ٢٢٤ �سفحة.

مسرحيات جاسم محمد صالح... إبداع 
السرد وجمالية الداللة والرمز

غاية  يف  احدهم  يكون  قد   
داهية  لكل  ولكن  الدهاء، 
يحكي  منه..  اأدهى  هو  من 
املرات،  من  مرة  ذات  انه، 
منتدب  حمام  هناك  كان 
للدفاع عن احد الأ�سخا�ص 
لزوجته،  بقتله  املتهمني 
املحامي  يت�سم  وكان 
واخلربة  املكر  و  بالدهاء 
بوجهة  احل�سور  اقناع  يف 

اأراد  كيف  فانظر  نظره، 
املوكل  املتهم  براءة  اإثبات 

عنه.
املحكمة،  ايل  املحامي  جاء 
 ، املرافعة  و�سط  ويف 
وباأعلى �سوت لديه �سرخ، 
احل�سور،  ال�سادة  قائال: 
يقتل  ومل  بريء  موكلي 
قليال  انتظروا  زوجته، 
دليل  الآن  علينا  �سيدخل 

ف�سكت  موكلي،  براءة 
اجلميع والتفتوا اىل الباب، 
وهنا  احد،  يدخل  مل  لكن 
الرباءة  املحامي  طلب 
ملوكله، وعلل ذلك للقا�سي، 
اقتناع  اي  يوجد  ل  قائال: 
لزوجته،  موكلي  قتل  عن 
جميعا  نظراتكم  بدليل 
نحو الباب، وينتظر دخول 
براءة  لإثبات  القتيلة 

القا�سي،  فرد  موكلي.. 
على  �ساأحكم  وانا  قائال: 
ف�ساأله  بالعدام..  املتهم 
فقال  ؟..  وملاذا  املحامي، 
التفت  فعال  القا�سي: 
اجلميع اىل الباب منتظرين 
دخول الزوجة القتيلة، لكن 
“املتهم”،  مل يلتفت موكلك 
لن  باأنها  لقتناعه  وذلك 

تاأتي، فهو قتلها بالفعل!.

لكل داهية من هو أدهى.. حكمة 
قاٍض ودهاء محاٍم !

املحامي_خا�ص
نقابة  بني  امل�سرتكة  العليا  اللجنة  عقدت 
الداخلية  ووزارة  العراقيني  املحامني 
النقابة،  مقر  يف  مبكتبها  الدوري  اإجتماعها 
ملناق�سة اأهم الق�سايا ونظر ال�سكاوى املقدمة 

اأمامها. 
اللواء  اللجنة  رئي�ص  الإجتماع  وتراأ�ص 
القري�سي،  بردي  حممد  الدكتور  احلقوقي 
اللجنة  ع�سو  النقابة/  وكيل  وبح�سور 
العليا الأ�ستاذ رزاق العبيدي، وباقي اأع�ساء 

اللجنة. 
تخ�ص  الق�سايا  من  عدد  يف  اللجنة  وحققت 
�سكاوى املحامني وامل�ساكل امل�سجلة، واتخاذ 
ال�سباط  بع�ص  بحق  القانونية  الإجراءات 
اأخرى  ق�سايا  حلت  فيما  منهم،  امل�سكو 

بالرتا�سي. 
النقابة  وكيل  دعا  الإجتماع،  هام�ص  وعلى 
املحامني كافة اإىل التوا�سل املبا�سر وت�سجيل 
�سكاواهم اأمام اللجنة، ليكونوا جزًءا من حل 

امل�ساكل املتعلقة يف دوائر الداخلية.

اللجنة العليا المشتركة تعقد إجتماعها الدوري للنظر 
في شكاوى المحامين


