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مجلس القضاء يوجه المحاكم برفض أي شكوى ضد المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة

نقيب المحامين يتباحث مع اللجنة القانونية النيابية حول اإلسراع في تعديل قانون المحاماة
السعدي يزور رئيس تيار الحكمة الوطني ويبحث معه عددًا من القضايا الوطنية والمهنية
واقع النقابة :التحديات
والمعالجات
علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،رئي�س تيار احلكمة الوطني ،ال�ضيد
عمار احلكيم ،لبحث عدد من الق�ضايا املهنية
والوطنية ،وذلك �ضمن م�ضاعيه للتباحث
مع الكتل ال�ضيا�ضية لإقرار تعديالت قانون
املحاماة.
وخالل اللقاء ،اأو�ضح ال�ضيد النقيب الطبيعة
القانونية للنقابة ،موؤكد ًا :اأنها تنظيم مهني
ُح ّر وم�ضتقل ،واأن الأدوار التي متار�ضها
تقت�ضي اأن حتافظ على هذه ال�ضتقاللية.
وطرح ال�ضعدي ،يف حديثه ،مو�ضوع تعديل
قانون املحاماة ،واأهميته بالن�ضبة ل�ضريحة
املحامني ،وما ي�ضاهم به يف رفع جزء من
امل�ضكالت التي تتعر�س لها املهنة .لفتاً اإىل
�ضرورة م�ضاعدة القوى ال�ضيا�ضية عن طريق
اأع�ضائها يف الربملان العراقي لأجل الإ�ضراع
يف اإقراره.
وبني نقيب املحامني خطوات النقابة يف
ّ
�ضعيها للم�ضاركة يف الرقابة احلقيقية على

النتخابات الربملانية املقبلة ،ل�ضمان عملية
انتخابية حرة ونزيهة ،مت�ضي ب�ضفافية
ورقابة م�ضتقلة من قبل ال�ضادة املحامني.
كا�ضفاً عن ت�ضكيل جلنة نقابية مركزية
متخ�ض�ضة تعنى بتقدمي الطعون الد�ضتورية
اإىل املحكمة الحتادية ومراقبة ت�ضريع
القوانني.
هذا ودعا ال�ضيد النقيب الكتل ال�ضيا�ضية اإىل
نبذ الفرقة والختالف الطائفي ،م�ضدد ًا على
�ضرورة التوحد لأجل النهو�س بالعملية
ال�ضيا�ضية وبناء منظومة حكومية قائمة
على مراعاة القوانني والحتكام لها ،ورعاية
�ضوؤون املواطنني وحماية م�ضاحلهم.
من جانبه ،رحب ال�ضيد احلكيم بنقيب
املحامني ،معرب ًا عن �ضعادته باللقاء ،فيما اأكد
اأهمية النقابة كتنظيم قانوين مهني م�ضتقل.
واأعرب ال�ضيد احلكيم عن ت�ضامنه مع
اخلطوات النقابية ،مبيناً دعمه لها ووقوفه
اإىل جانب املحامني يف حتقيق الأهداف
املهنية والوطنية التي ي�ضعون لتحقيقها.

مجلس القضاء يوجه المحاكم نقيب المحامين يتباحث مع اللجنة
برفض أي شكوى ضد المحامين القانونية النيابية حول اإلسراع في
تعديل قانون المحاماة

املحامي_خا�س
وجه جمل�س الق�ضاء الأعلى حماكم ال�ضتئناف كافة
مبراعاة ما ورد يف كتاب نقابة املحامني العراقيني،
املرقم (  )٤0٨9واملوؤرخ يف ،2021 / 5 / 11
واملت�ضمن عدم قبول اأي �ضكوى �ضد املحامي فيما
يتعلق مبمار�ضته ملهنة املحاماة.
واأ�ضار كتاب النقابة املر�ضل اإىل رئا�ضة جمل�س

الق�ضاء اىل" :اإن قانون املحاماة العراقي رقم 173
لعام  1965املعدل ،قد عقد ملجل�س النقابة وجمل�س
التاأديب وجلنتي ال�ضكاوى وال�ضلوك املهني ال�ضالحية
القانونية واحل�ضر ّية ،ملمار�ضة التحقيق مع املحامني".
وطلبت النقابة يف كتابها توجيه املحاكم كافة
ب�ضرورة مراعاة ما ورد يف كتابها ،فيما وجه
جمل�س الق�ضاء الأعلى حماكم ال�ضتئناف بذلك.

نقيب المحامين يقترح إبعاد مراكز
الشرطة عن المهام التحقيقية
املحامي _خا�س
اقرتح نقيب املحامني العراقيني،
�ضياء ال�ضعدي ،ا�ضتبعاد مراكز
ال�ضرطة عن املهام التحقيقية،
وا�ضتبدالها مبكاتب التحقيق
الق�ضائي.
وجاء اقرتاح ال�ضعدي ملا متثله
مكاتب التحقيق الق�ضائي يف
ال�ضتجابة ملتطلبات حتقيق
العدالة وحماية احلقوق
القانونية للفرد العراقي عندما
يقف باأية �ضفة قانونية اأمام

الق�ضاء اجلزائي يف مرحلة
التحقيق البتدائي.
واأ�ضاف ال�ضعدي :ان تو�ضيع
واخت�ضا�ضات
�ضالحيات
مكاتب التحقيق الق�ضائي ي�ضكل
معاجلة جدية تفر�س نف�ضها بقوة
جلهة معاجلة ظواهر الف�ضاد
والنحراف ال�ضائدة يف مراكز
ال�ضرطة يف بغداد واملحافظات،
عندما يقوم منت�ضبوها باإجراءات
التحقيق كما هو معلوم وموؤ�ضر يف
العديد من الق�ضايا اجلزائية.

وتابع :ان مكاتب التحقيق
الق�ضائي منجز يقت�ضي تطويرها
وتو�ضيعها من حيث التواجد
والخت�ضا�س ،ذلك ان التحقيقات
البتدائية يف اجلرائم هي من
اخت�ضا�س الق�ضاء ح�ضرا ول
عالقة ملراكز ال�ضرطة بها.
واأ�ضار اىل :ان اإبعاد مراكز
ال�ضرطة عن املهام التحقيقية
ي�ضكل الو�ضيلة الوحيدة
لقطع دابر الف�ضاد واملف�ضدين
بكل �ضوره واأ�ضكاله.

املحامي_خا�س
ا�ضتقبل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،نائب رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س
النواب العراقي النائب حممد الغزي ،وع�ضو جمل�س
النواب العراقي النائب اأجمد العقابي ،للتباحث حول
الإ�ضراع يف تعديل قانون املحاماة .
وخالل اللقاء ،حتدث ال�ضيد النقيب حول تطلعات
املحامني لتعديل قانون املحاماة ،كونها �ضت�ضهم يف

حلحلة بع�س م�ضاكل املهنة ،وتزيد من فر�س العمل
وت�ضبغ نوعاً من احل�ضانة املهنية .
داعياً اللجنة القانونية الربملانية للتعاون مع النقابة
وال�ضعي اجلدي لأجل ت�ضريع القانون قريباً.
من جانبه ،اأكد الغزي التوا�ضل مع النقابة ،والتحرك
املمنهج لدرا�ضة القانون وتهيئته للقراءة الأوىل  .هذا
واتفق اجلانبان على عقد لقاءات متعددة ملناق�ضة
مواد التعديل ،واإكمال التح�ضريات الالزمة لت�ضريعه .

السعدي :أبرز ما نعمل عليه اآلن هو اإلسراع في تعديل قانون
المحاماة والوصول إلى مراحل متقدمة في ذلك
املحامي_خا�س
جرت جل�ضة اأداء اليمني اجلماعية ،والتي
تنظمها النقابة يف مقرها ،التزاماً بالتعليمات
ال�ضحية يف ظل انت�ضار جائحة كورونا .
وردد اليمني املن�ضو�س عليه يف املادة ()11
من قانون املحاماة العراقي ،بح�ضور نقيب
املحامني العراقيني الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي،
واأمام نائب رئي�س حمكمة ا�ضتئناف الكرخ
القا�ضي اأمري ال�ضمري ،ف�ض ًال عن ح�ضور
وكيل النقابة الأ�ضتاذ رزاق العبيدي،
وال�ضادة اأع�ضاء جمل�س النقابة الأ�ضتاذ ح�ضن
الزهريي والأ�ضتاذ حممد قا�ضم احل�ضيناوي،
بالإ�ضافة اإىل الأ�ضتاذة �ضهد الدليمي والأ�ضتاذ
اإبراهيم ر�ضيد والأ�ضتاذ و�ضام اأبو طبيخ.
وخالل جل�ضة اأداء اليمني ،ا�ضتهل ال�ضيد
النقيب حديثه باأهمية الدخول �ضمن
الهيئة العامة لهذه النقابة العريقة ،مر�ضد ًا
املحامني اجلدد اإىل اأخالقيات عمل املحامي،
واأهم الواجبات واحلقوق التي كفلها قانون

املحاماة ،موؤكد ًا �ضرورة التقيد بتقاليد مهنة

املحاماة ،واأن تراعى اآدابها واأعرافها.

واأو�ضح ال�ضعدي اأهم ما تعمل عليه النقابة

يف الوقت احلا�ضر ،مبيناً :اأن تعديالت قانون
املحاماة والإ�ضراع يف ت�ضريعها اأهم ما يجب
الهتمام به ،والنقابة تتحرك ب�ضكل جدي
لدفع القانون نحو الت�ضريع باأ�ضرع ما ميكن.
وع ّرج ال�ضيد النقيب يف حديثه حول �ضريبة
الدخل املفرو�ضة على املحامني ،فيما �ضرح
طريقة التحا�ضب ال�ضريبي ،وحتركات
النقابة لإيقاف الإجحاف ال�ضريبي بحق
املحامني ،حيث �ضيتم تعديل ال�ضوابط يف
القريب العاجل.
واأردف ال�ضيد النقيب :اأن مهنة املحاماة
تدفع ثمن الو�ضع القت�ضادي املرتدي يف
البلد ،فحركة املال البطيئة تعطل حركة
توكيل املحامني لأجل متثيل الآخرين وتنظيم
دعاواهم واأعمالهم.
ومتنى ال�ضيد النقيب التوفيق والتقدم
للمحامني اجلدد ،معرباً عن دعم النقابة
الدائم ملا يحتاجونه و�ضعيها لتذليل
العقبات التي تعرقل اأعمالهم.

ضيــــاء السعـــــدي
رئيس التحرير
تعد هذه املرحلة فر�ضة جيدة للتاأمل يف واقع النقابة ،ومناق�ضة اأدائها،
ملا مير به البلد من حتولت ،فنحن على اأعتاب انتخابات ي�ضتد فيها
ال�ضراع على ال�ضلطة ،حيث تواجه النقابة ومن خلفها املحامون
العديد من التحديات التي تتطلب املراجعة والدرا�ضة بغية تقدمي
املعاجلات يف ظل اأو�ضاع عراقية بالغة التعقيد واخلطورة انعك�ضت
على مهنة املحاماة وتنظيمهم النقابي ،تبعا للتطورات الجتماعية
والقت�ضادية والتعليمية والثقافية بعد احتالل  ، 2003والتي كان
لها اآثارها الوا�ضحة على واقع املحامني والنقابة ،والقاعدة ال�ضلبة
التي ميكن ان ننطلق منها يف مواجهة التحديات وتذليل ال�ضعوبات
تتمثل باملهنية التي يجب اأن يت�ضف بها املحامي والنتماء احلقيقي
للنقابة بتاريخها الوطني واملهني ،وعدم الجنراف مع الأيدلوجيات
املت�ضارعة يف ال�ضاحة التي قد توؤدي اإىل خلخلة الثقة التي منحها
املجتمع وال�ضعب والدولة وال�ضلطة الق�ضائية للنقابة ،ما يلحق ال�ضرر
الأكرب ب�ضريحة املحامني ،ما يقت�ضي النتباه واحلذر ال�ضديد من هذا
التوجه اخلطري يف النيل من وحدة املحامني ا�ضتجابة مل�ضالح خا�ضة
تكمن وراءها نوايا �ضريرة ت�ضتهدف النقابة ووجودها والنيل من
دورها الوطني واإ�ضقاطه.
ا ّإن ازدياد عدد اخلريجني من كليات القانون احلكومية والأهلية لعدم
وجود تخطيط مدرو�س ل�ضيا�ضة القبول وعدم ح�ضول معظمهم على
فر�س عمل حكومية و�ضعف الوعي يف القطاع اخلا�س باأهمية البعد
القانوين يف امل�ضاريع املختلفة ،ف�ضال عن تدهور الأو�ضاع القت�ضادية
ب�ضبب ا�ضت�ضراء الف�ضاد الإداري واملايل يف دوائر الدولة املختلفة ،قد
اأثر ب�ضكل كبري على حجم فر�س العمل اأمام املحامني ،ومما زاد الطني
بلة تخلي احلكومات العراقية عن م�ضاهماتها املالية يف دعم النقابة
طبقا لأحكام الفقرة ( )3من املادة الرابعة والع�ضرين بعد املائة من
قانون املحاماة النافذ رقم( )173ل�ضنة  ،1965ف�ضال عن قيام جهات
ل عالقة لها بالعمل النقابي وتدخلها يف ال�ضاأن النقابي البحت الذي
ي�ضكل املحامون اجلزء الأ�ضا�ضي منه من خالل الأحزاب والطوائف
والع�ضائر  ،خالفا للمادة الثانية والع�ضرين من قانون املحاماة املذكور
ن�س على عدم اجلواز لغري املحامني امل�ضجلني يف جدول املحامني
الذي ّ
التوكل عن الآخرين لالدعاء باحلقوق والدفاع عنها اأمام املحاكم
العامة واخلا�ضة ،وهذه التدخالت ل يقت�ضر �ضررها على اإ�ضعاف
دور املحامي اأو اإلغائه ،بل ي�ضكل هذا التدخل انتهاكاً ل�ضتقالل ونزاهة
الق�ضاء الذي ل �ضلطة فوقه اإل �ضلطة القانون.
اإن للعمل النقابي جهودا لبد اأن تتمحور الآن يف البحث عن حلول
ومعاجلات جدية لهذه التحديات تبداأ من املتابعة مع اللجنة القانونية يف
جمل�س النواب بتعديل قانون املحاماة النافذ رقم ( )173ل�ضنة ،1965
حيث �ضت�ضهد الأيام القادمة قراءة اأولية له ،حيث يهدف هذا التعديل اإىل
الهتمام باإعداد طالب النتماء للنقابة قبل اأن ي�ضبح حمامياً ،وتو�ضيع
منافذ عمل املحامني وامل�ضاعدة على توفريها ،وتاأكيد ح�ضانة املحامي
يف اثناء تاأدية مهامه وواجباته املهنية والقانونية اأعلى من احل�ضانة
املالية ،وال�ضروع بتاأ�ضي�س مركز للتحكيم التجاري الدويل ،ول نن�ضى
�ضرورة ت�ضجيع ال�ضتثمار يف جمال املحاماة من خالل ت�ضهيل ت�ضجيل
�ضركات املحاماة ،ول نن�ضى املطالبة ب�ضرورة اإعادة النظر يف طريقة
احت�ضاب �ضريبة دخل املحامي ال�ضنوي مما يوؤمن رفع الظلم املتمثل
بفر�س اإتاوات على املحامي لي�س لها �ضند قانوين.
ومن الق�ضايا التي نوؤكدها هنا دعوة الهيئة العامة للنقابة لالجتماع
من اأجل اإعادة النظر بالراتب التقاعدي للمحامي ورفعه بالقدر املنا�ضب
يف �ضوء الأو�ضاع املالية ل�ضندوق تقاعد املحامني والنقابة ،ي�ضاف
اإىل ذلك التاأكيد على اإقامة دورات التاأهيل اخلا�ضة باملحامني حديثي
النتماء للنقابة ،لأغرا�س التعريف باجلوانب العلمية والتطبيقية
للقوانني من قبل املحاكم ومدونة قواعد ال�ضلوك املهني وتقاليد واآداب
مهنة املحاماة.
يف الأخري نرى اأن التحديات الكربى التي متر بها منظومة العدالة
يف بلدنا توؤكد اأننا بحاجة ملحة اإىل معاجلات مهنية قادرة على
اإدارة النقابة يف هذه املرحلة مبا يخدم م�ضالح املحامني ويعزز
مكانة مهنة املحاماة يف املجتمع ،وي�ضاعد على حتقيق العدالة
و�ضيادة القانون من خالل املطالبة بتو�ضيع جمالت العمل
للمحامني ،والدفاع عن حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية له،
ول نن�ضى ا�ضتقالل الق�ضاء واملحاماة ،ف�ضال عن ال�ضعي اىل ن�ضر
الثقافة القانونية من خالل توعية املواطنني بدور املحامي يف
املجتمع ،وهو ما تقوم به معظم نقابات املحامني يف العامل.
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المسؤولية الجزائيـة الناشئة عـن إساءة استعمـال
خـدمـة الهـاتف النقـال
املحامي اأحمد العكيلي
يعد الهاتف النقال من اهم و�شائل التطور
التكنلوجي والتقني يف الع�شر احلديث ،فقد
اتاح للمجتمع اإمكانية التوا�شل فيما بينهم،
وكان له دور كبري يف اخت�شار الوقت وتقريب
امل�شافات و�شاهم يف اإجناز اأعمالهم والنهو�س
بواقعهم ،ومع كل هذه االإيجابيات اال انه ال يخلو
من ال�شلبيات الناجتة عن اإ�شاءة ا�شتخدامه ،اإذ
انه وفر بيئة خ�شبة الأمناط من اجلرائم اخلطرة
التي ترتكب من خالله فهو لي�س اأداة للجرمية يف
حد ذات ِه اإمنا هو و�شيلة الرتكابها .
ان للجرمية ب�شورة عامة مفهوما واحدا جمردا
وهو الفكرة العامة التي ت�شتمد منها مقوماتها
واأركانها الرئي�شية بغ�س النظر عما يلحق هذه
الفكرة من عنا�شر اإ�شافية �شواء تعلقت بركن
من اأركانها او بظرف من ظروفها ،لذا فان هذه
العنا�شر امل�شافة ال متثل اإال اإ�شافة لهذا املفهوم
دون امل�شا�س بجوهره ،ويف اإطار مو�شوعنا الذي
نحن ب�شدده فان الهاتف النقال هو الو�شيلة
التي تنفذ بها اجلرمية ويلتئم �شمل اأركانها

مبا ميتلكه من خوا�س تقنية وتكنلوجية عالية
ت�شاعد اجلاين على ارتكاب فعله دون ادنى �شعور
بامل�شوؤولية وبال�شرر الذي يلحقه باملجني عليه.
ان مثل هكذا جرائم تتطلب كوادر علمية
متخ�ش�شة للتعامل معها والولوج يف ا ادق
تفا�شيلها كونها لي�شت من اجلرائم ال�شائعة
بل انها تندرج �شمن مفهوم جرائم املعلوماتية
والتي ميكن و�شفها بانها كل �شلوك ين�شا من
ا�شتعمال غري م�شروع لتكنلوجيا االت�شاالت
او املعلومات اخلا�شة بالهاتف النقال او اأي
اأجهزة تقنية اخرى من �شانها اال�شرار مب�شلحة
الغري ،ويف �شوء ما تقدم جند ان هناك اأنواعا
خمتلفة من اجلرائم التي تتعلق بهذه الو�شيلة
�شواء كانت ترتكب عن طريق االت�شال املبا�شر
او بوا�شطة اإر�شال الر�شائل الن�شية كتهديد
املجني عليه من قبل اجلاين باالإيذاء او الت�شفية
اجل�شدية ا او اأي نوع من التهديدات والتي عاقب
عليها امل�شرع العراقي وحتديد ًا يف املواد ( -430
 )432ق .ع بعقوبات ت�شل اىل ال�شجن ملدة �شبع
�شنوات ،وقد يرتكب املت�شل او املر�شل جرمية

ال�شب والقذف عرب حديث هاتفي او ر�شالة
ن�شية مع �شخ�س اخر توؤثر تاأثريا معنوياً
مي�س كرامته ،حيث عاقب امل�شرع على مثل هكذا
جرمية بعقوبته ت�شل اىل احلب�س مدة �شتة ا�شهر
او الغرامة او اإحداهما مبقت�شى املادة  435ق.
ع ،وقد يت�شبب املتهم يف اإزعاج احد امل�شرتكني

إسقاط الحضانة لعدم تمكين
األب من المشاهدة
املحامي علي التميمي
هل يجوز ا�شقاط احل�شانة لالم لعدم متكني االب من م�شاهدة
اوالده بعد ا�شتح�شاله على قرار حكم بذلك ..املبادئ التمييزية
ادناه تطرقت لهذا املو�شوع املهم.
•  ...وجد ان احلكم املميز غري �شحيح خمالف لل�شرع
والقانون ،وان اجتاه املحكمة باأن عدم تنفيذ حكم م�شاهدة
املح�شون ال يعد �شبباً الإ�شقاط ح�شانة االم غري �شحيح،
النه يف حالة ثبوت ذلك وامتناع املدعى عليها من متكني املدعي
االب من م�شاهدة املح�شون يعد �شبباً الإ�شقاط احل�شانة وفق
ما جاء باملادة  4/57من قانون االحوال ال�شخ�شية ،فكان
على املحكمة اجراء حتقيقاتها يف الدعوى ،ال�شيما وان املدعي
نفذ حكم امل�شاهدة بتاريخ – لدى مديرية تنفيذ – مل ي�شاهد
املح�شون لغاية تاريخ اقامة الدعوى بالرغم من مراجعاته
املتكررة اىل مديرية التنفيذ ،لذا قرر نق�س احلكم املميز ...
(العدد  2428 /الت�شل�شل  2777 /يف . )2011/5/16
•  ...وجد ان احلكم املميز غري �شحيح وخمالف الأحكام
ال�شرع والقانون ،الأن حمكمة املو�شوع ا�شدرت حكمها املميز
قبل ا�شتكمال التحقيقات ،اإذ كان عليها التحقق عن �شحة
دفوع املدعي وعدم التزام املدعى عليها بتنفيذ حكم امل�شاهدة
 ..وان �شح ذلك تنبيه من املحكمة اىل ان اال�شتمرار بذلك يعني
فقدانها �شروط احل�شانة ومنها االمانة التي توجب عليها عدم
التجاوز على حق املدعي املن�شو�س عليه يف املادة  4/57من
قانون االحوال ال�شخ�شية ،وف�شح املجال امامها لذلك ،ومن
ثم ا�شدار احلكم على وفقه ،لذا قرر نق�شه( ...العدد 635 /

الت�شل�شل  1474 /يف . )2012/2/27
•  ...وجد ان احلكم املميز غري �شحيح وخمالف الأحكام
القانون ،اإذ كان يتعني على حمكمة املو�شوع املميز حكمها ان
تتحقق من مو�شوع مراجعة املدعى عليها اىل مكتب البحث
االجتماعي يف حمكمة االحوال ال�شخ�شية يف البياع ،الن الثابت
من خالل كتاب مكتب البحث االجتماعي ح�شور املميز ملرتني
فقط ،والوقوف على ا�شباب عدم ح�شورها الحقاً ،وتنبيهها
بلزوم تنفيذ م�شمون قرار احلكم بامل�شاهدة ويف حالة ا�شرارها
على عدم احل�شور في�شار عندها اىل ا�شدار احلكم باإ�شقاط
احل�شانة ،وحيث ان حمكمة املو�شوع مل تراع ما تقدم مما
اخل ب�شحة حكمها املميز،لذا قرر نق�شه( ...العدد 8820 /
الت�شل�شل  9666 /يف .)2012/12/10
•  ...ان تعمد املدعى عليها يف حرمان املدعي من ا�شطحاب
وم�شاهدة املح�شون يربر طلب وا�شقاط ح�شانتها باعتبار
انها تخالف القانون بامتناعها تنفيذ احلكم( ...العدد 3143 /
� /شخ�شية اوىل  2011 /يف . )2011/6/27
•  ...لدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه
غري �شحيح وخمالف الأحكام ال�شرع والقانون ،الن
عدم قيام املدعى عليها بتنفيذ اإحكام امل�شاهدة يفقدها
�شرط االأمانة ،ومن ا�شباب ا�شقاط احل�شانة ،اإذ ان
احكام احل�شانة امنا ت�شدر وفقاً حلكم املادة  4/57من
قانون االحوال ال�شخ�شية ،وتخلف ذلك يحول دون حتقق
الغر�س من الت�شريع ،لذا قرر نق�شه( ...العدد / 3383 /
االحوال ال�شخ�شية االوىل  2011 /يف .)2011/7/12

في�شع نف�شه حتت طائلة املادة  363ق .ع والتي
عاقبت باحلب�س مدة التزيد عن �شنة والغرامة،
او قد يحتال م�شرتك على اخر بطريقة ا او باأخرى
مما يتوجب ايقاع العقوبة اجلزائية بحقه والتي
ا�شارت اليها املادة  456ق.ع وهي احلب�س ،وقد
ترتكب اجلرائم عن طريق ات�شال الهاتف ب�شبكة

ُ
قرأت … فآمنت

االنرتنيت او التقنيات احلديثة االخرى كجرمية
التقاط ال�شور ب�شورة غري م�شروعة واإر�شالها
من �شخ�س اىل اخر عرب تقنية البلوتوث او
ن�شرها عرب االأنرتنيت ،وقد و�شع امل�شرع عقوبة
على هذا الفعل ن�شت عليه املادة  438ق .ع،
وهي احلب�س مدة التزيد على �شنة والغرامة او
احداهما على مرتكب هذه اجلرمية  ..وقد حتدث
جرائم عديدة عرب هذه الو�شيلة يتم تكييفها وفق
طبيعتها اىل مواد قانونية اخرى .
جتدر اال�شارة اىل وجوب اإثبات هكذا نوع
من اجلرائم مبختلف طرق االأثبات اجلزائي
كالطرق التقليدية املتمثلة باالعرتاف وال�شهادة
واخلربة او الطرق غري التقليدية املتمثلة
باالأدلة الرقمية والتي تعد من االدلة العلمية
التي ي�شعب اإزالتها وتتمثل بالبيانات املاأخوذة
من اأجهزة الهاتف النقال والتي ميكن ا�شتخدامها
يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية ،مع
�شرورة مراعاة عدم توفر موانع امل�شوؤولية
اجلزائية يف مرتكبي هذه اجلرائم ك�شغر ال�شن
او االإكراه ا او فقد االدراك واالرادة.

الدولة
الدكتور املحامي عبد اجلبار عبد الوهاب اجلبوري
قراأتُ اأن هناك من يعتقد اأن بناء الدولة لن ي�شتقيم اإ ّال
اإذا اأخذ بنظرية الدولة احلديثة ،اأي بفل�شفة املمار�شات
ُ
البع�س االآخر
العلمانية يف ال�شيا�شة املدنية ،يف حني يرى
باأن الدولة لن تنجح بتحقيق االأمن واال�شتقرار وال�شعادة
اإ ّال اإذا اأخذت باملمار�شات الليربالية يف ال�شيا�شة املدنية،
يف الوقت الذي يرى فيه اأن جناح الدولة ال ميكن اإ ّال اإذا
قام على االأ�ش�س نف�شها التي قامت عليها دول ُة الر�شول
(�س) الكرمي والتي كانت وراء حتول العرب من قبائل
وع�شائر متخلفة اإىل اأمة عظيمة .
من هنا نالحظ عدم وجود روؤية وا�شحة يف ال�شيا�شة
املدنية املعا�شرة اإ ّال اأن ذلك ال ينفي وجود مفاهيم جديدة
بهذه ال�شيا�شة .
فقد قراأتُ اأن هناك من يرى ال�شيا�شة وقيادة الدولة م�شتمدة
من ال�شريعة والعالقات الروحية القائمة على الن�شو�س
الدينية الواردة يف ال�شريعة وال�ش ّنة النبوية ،بينما هناك
من يرى اأن ال�شيا�شة حق لكل اإن�شان ب�شرف النظر عن
اأ�شله ون�شبه ،ويقوم هذا املفهوم على معنى االجتهاد
والعقل لبناء الدولة وموؤ�ش�شات الق�شاء والتعليم ون�شر
العدل وامل�شاواة ،اإ�شافة اإىل روؤى علمانية وليربالية
ودينية من هذه الروؤى املختلفة ،يتبني لنا اأن بناء الدولة
ي�شتند على وحدة متكاملة من العنا�شر االأ�شا�شية
كاملحافظة على القيم الروحية واالأمن واحلقوق العامة
وتنظيم امل�شالح املختلفة وال�شوؤون الدينية ب�شرف

النظر عن طبيعة الدولة واجلماعة وممار�شتهما بعيد ًا عن
القول اإن ال�شيا�شة دينية اأو علمانية اأو ليربالية …الخ..
من خالل هذه الروؤى املختلفة اآمنتُ ان ال�شيا�شة الفاعلة
هي التي تعمل على تكوين الدولة التي تتوفر فيها �شروط
االزدهار املادي واملعنوي وبناء االرادة الواحدة التي
تتحول فيها املحاوالت اإىل حتوالت ح�شارية واإبداعية،
وبالتايل تعمل على تفجري ينابيع جديدة للطاقة واحلركة
والك�شب املادي والفكري بحيث تتحول كل املمار�شات
اإىل قيم مدنية جديدة ت�شلح لكل دين وتتفق مع مبادئ
وكرامة االإن�شان التي يكون فيها القائد ال�شيا�شي للجميع
وم�شوؤوال اأمامهم مبا�شرة كما جاء بقول اخلليفة اأبي بكر
(ر�س) ،حيث قال »:واإن اأطعتُ فاأعينوين ..واإن ع�شيتُ
فقوموين ..اأطيعوين ما اأطعتُ اهلل فيكم ..فاإن ع�شيتُ فال
طاعة يل عليكم ..لقد وليتُ ول�شتُ بخريكم ..اأفتظنون اإين
اأعم ُل فيكم ب�ش ّنة ر�شول اهلل؟ اإذ ال اأقوم بها (اأي اأحكم)
اإن ر�شول اهلل كان يع�شم بالوحي وكان معه ملك ….
اأال فراعوين فاإن ا�شتقمتُ فاأعينوين واإن زغتُ فقوموين»،
(تاريخ الطربي – ج� – 2س .) 20
وال�شوؤال متى يقف رجال الدولة وقادتها ،مهما
اختلفت روؤاهم وممار�شاتهم ال�شيا�شية ،اأمام ال�شعب
ليعرتفوا باأخطائهم وف�شلهم ثم يطلبوا تقوميهم كما
فعل اخلليفة الرا�شد اأبو بكر (ر�س) قبل ان يقومهم
ال�شعب ب�شربة معلم عراقية يعيدهم اإىل ما كانوا
عليه قبل االحتالل االأمريكي للعراق عــام .2003

إمارة موناكو ..المثال الحي للسيادة الناقصة
املحامي حممد م�شطفى حكيم
ما زالتت هناك دول لها اأو�شاع قانونية خا�شة يف زمننا
احلا�شر ،والغر�س من عي�س هذه الدول لهذا الو�شع هو
باالأ�شا�س احل�شول على حماية ع�شكرية من دولة اقوى
منها ،ومن امثلة هذه الدول اإمارة موناكو والتي هي حتت
احلماية الفرن�شية ،واأندورا وهي حتت احلماية امل�شرتكة
لفرن�شا واإ�شبانيا ،وجمهورية �شان مارينو وهي حتت
احلماية االإيطالية ،واإمارة لي�شتن�شتاين وهي حتت احلماية
ال�شوي�شرية.
وقد ان�شمت هذه املحميات على التوايل اإىل االأمم املتحدة:
لي�شتن�شتاين يف  1990/9/18و�شان مارينو يف 1992/3/2
وموناكو يف  1993/5/28واأندورا يف ..1993/7/28
ولبع�شها ارتباطات اتفاقية مع دول اأخرى غري الدولة
احلامية بل اإن ل�شان مارينو متثي ًال دبلوما�شياً مع اأكرث من
 50دولة .اأما موناكو فتتبادل التمثيل الدبلوما�شي مع فرن�شا
نف�شها ،اإذ لها لدى باري�س �شفري يف حني لفرن�شا يف موناكو
قن�شل فرن�شي عام ..ولكنها جميعاً ال تزال ترتبط باتفاقيات
حماية حتدد قلي ًال اأو كثري ًا حرية ت�شرفاتها اخلارجية.
�شنتناول هنا الو�شع القانوين الأمارة موناكو والتي تعد

ا�شغر دولة بعد الفاتيكان من ناحية امل�شاحة وقد تاأ�ش�شت
الأول مرة كم�شتعمرة جلمهورية جنوة يف عام  1215ويف �شنة
 1789مت �شم موناكو من قبل فرن�شا حتى �شنة  ، 1814حيث
اأ�شبحت بعدها حممية ل�شردينيا مبوجب معاهدة فيينا ،ويف
�شنة  1861ح�شلت على ا�شتقاللها ولكن ظلت حتت الو�شاية
الفرن�شية ،وقد دخل د�شتور موناكو االأول حيز التنفيذ �شنة
 1911ومع بداية القرن الع�شرين وقعت موناكو معاهدة مع
فرن�شا تن�س على ان حكومة االمارة �شتدعم جميع امل�شالح
الفرن�شية ومنها االقت�شادية والع�شكرية وال�شيا�شية مقابل
ان تعمل فرن�شا على حمايتها ع�شكريا كونها ال متلك اأي
جي�س ،ويف �شنة  1993اأ�شبحت امارة موناكو ع�شوا يف
االأمم املتحدة .
اإن العالقة القانونية بني موناكو وفرن�شا ت�شمى حماية دولية
اختيارية او تعاقدية ،وتكون باتفاق دولة وهي امارة موناكو
مع اأخرى اأقوى منها وهي فرن�شا ،على اأن ت�شع االأوىل نف�شها
حتت حماية الثانية لتتوىل الدفاع عنها اإزاء اأي عدوان اأجنبي
وتقوم برعاية م�شاحلها الدولية ،ولهذا النوع من احلماية
خ�شائ�س عامة:
اأو ًال :فهي ت�شتند اإىل معاهدة تربم بني الدولة احلامية

والدولة املحمية.
ثانياً :حتتفظ الدولة املحمية ب�شخ�شيتها الدولية م�شتقلة عن
�شخ�شية الدولة احلامية ،ويتبع ذلك اأن رعايا الدولة املحمية
ال يتبعون حكماً رعوية الدولة احلامية ،واأن املعاهدات التي
تربمها الدولة احلامية ال تلزم حتماً الدولة املحمية .كما اأن
هذه الدولة تعد طرفاً م�شتق ًال يف حرب دولية تعلنها الدولة
احلامية.
ثالثاً :العالقة بني الدولتني تع ّد نظرياً يف حكم العالقات
الدولية مع اأنه يف الواقع قد تنقلب اإىل عالقة تبعية نتيجة
ا�شتغالل الدولة احلامية للمركز املمتاز الذي ح�شلت عليه
لدى الدولة املحمية.
رابعاً :تتوىل الدولة احلامية ال�شوؤون اخلارجية للدولة
املحمية اأو ت�شرتك معها فيها على االأقل ،وهذا اال�شرتاك اأمر
�شروري مالزم للحماية ،اإذ لو تركت الدولة املحمية تتوىل
مبفردها �شوؤونها اخلارجية فقد جتر على الدولة احلامية
تبعات وم�شوؤوليات كان يف و�شع هذه الدولة جتنبها لو اأنها
ظلت رقيبة على ت�شرفات الدولة املحمية وحتدد اتفاقية
احلماية يف كل مدى ا�شتقالل الدولة املحمية يف اإدارة بع�س
�شوؤونها اخلارجية.

خام�شاً :اأما ت�شريف ال�شوؤون الداخلية يف الدولة املحمية فهو
من �شاأن هذه الدولة ،ولكن قد ت�شرف عليها الدولة احلامية
يف بع�س ال�شوؤون ذات االأهمية اخلا�شة ك�شوؤون اجلي�س
واالإدارة املالية العامة وما �شابهه.
فتعد اإذ ًا امارة موناكو دولة ناق�شة ال�شيادة خل�شوع
�شوؤونها اخلارجية وبع�س من �شوؤونها الداخلية ل�شلطة
فرن�شا ،وان ال�شبب الرئي�شي الذي دفع موناكو لتعي�س هذا
الواقع القانوين اخلا�س هو عدم قدرتها على حماية نف�شها
من االخطار اخلارجية ،فتوكل مهمة الدفاع عنها وحماية
م�شاحلها اىل فرن�شا ،غري اأنه ال يرتتب على هذا اأن تفقد
الدولة املحمية �شخ�شيتها الدولية ،ومعنى ذلك اأن العالقة
بني الدولة احلامية والدولة املحمية "تعد من عالقات القانون
الدويل العام" ،فاحلرب بني الدولتني تعد حرباً دولية ال حرباً
اأهلية ،ورئي�س الدولة املحمية يتمتع بكل امليزات القانونية
املقررة لروؤ�شاء الدول ،واإقليم الدولة املحمية ال يعد امتداد ًا
الإقليم الدولة احلامية وتوجد جن�شية خا�شة بالدولة
املحمية ..ومن ناحية اأخرى ت�شتطيع الدولة احلامية االإتيان
ببع�س الت�شرفات على اإقليم الدولة املحمية ،فيمكنها اإن�شاء
مرافق عامة خا�شة بها تطبق عليها قانونها الوطني.

القتل في حالة
التلبس بالزنا

املحامي طالل حمد طه
اعترب امل�شرع العراقي القتل يف حالة التلب�س بالزنا او الوجود يف
فرا�س واحد مع ال�شريك عذرا قانونيا خمففا لعقوبة القتل العمد وفقا
للمادة ( )409من قانون العقوبات رقم  111ل�شنة  1969املعدل..
وعلة التخفيف تكمن يف اال�شتفزاز اخلطري الذي ي�شيب الزوج او
املحرم يف اعز �شيء ميلكه وهو ال�شرف ،اإذ ان هول املنظر وف�شاعة
اجلرمية ت�شيق كثريا من حرية اختيار الزوج او املحرم كما ت�شيق
قابليته على االدراك والتمييز ،ما يدفعه اىل ارتكاب اجلرمية.
ان حتقق هذا العذر يتطلب توافر �شروط معينة ،وهي :
� -1شفة الفاعل وهو ان يكون زوجا او حمرما ،وان تكون العالقة
الزوجية قائمة بني اجلاين واملجني عليها وقت ارتكاب القتل او
االعتداء ،وكذلك �شلة املحرمة قائمة.
 -2املفاجاأة بالتلب�س بالزنا ،وتعني اختالفا بني ما كان يعتقده
الزوج او املحرم يف �شاأن �شلوك زوجته او حمارمه ،فاملفاجاأة �شرط
جوهري يف حتقق هذا العذر.
 -3القتل او االعتداء ،ويعني ذلك ان يتزامن عن�شر املفاجاأة بالزنا
او الوجود يف فرا�س واحد مع ال�شريك وما يرتتب عليه من ا�شتفزاز
مع ارتكاب القتل او االعتداء.
اما عقوبة هذا العذر فهي احلب�س مدة التزيد على ثالث �شنوات ،وال
يجوز ا�شتعمال حق الدفاع ال�شرعي �شد من ي�شتفيد من هذا العذر .
ويعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث �شنوات من فاجاأ زوجته
او احد حمارمه يف حالة تلب�شها بالزنا او وجودها يف فرا�س واحد مع
�شريكها فقتلهما يف احلال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على
احدهما اعتدا ًء اف�شى اىل املوت او اىل عاهة م�شتدمية.
وال يجوز ا�شتعمال حق الدفاع ال�شرعي �شد من ي�شتفيد من هذا
العذر وال تطبق �شده احكام الظروف امل�شددة ..لذلك فاإن ن�س
املاده اعاله يجوز القتل العمد يف حالة حتقق عن�شر املفاجاأة،
وان يكون من املحارم ،لذلك فاإن ن�س املادة اأعاله خمالف الأحكام
ال�شريعة اال�شالمية ،فاالإ�شالم مل يجوز القتل يف مثل هذه احلالة،
ويف حالة اإقدام الزوج اأو اأي من االأ�شخا�س الذي ينطبق عليهم
الن�س بارتكاب جرمية القتل فاإنهم �شيواجهون عقوبة االإعدام
اأو الق�شا�س ،ومن التطبيقات ال�شرعية يف زمن الر�شول حممد
ِ
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واقعة جرمية الزنا باأربعة �شهود عليه اأن يلجاأ ايل تطليق
زوجته باللعان وما يرتتب عليه من نفي ن�شب الطفل ،لذلك
فاإين اقرتح اإلغاء ن�س هذه املادة وتطبيق ن�س املادة 405
من قانون العقوبات مع االأخذ بالظروف املخففة املن�شو�س
عليها يف املواد  128و  130من قانون العقوبات.

النفقة في القانون العراقي
املحامي حمزة عدنان
�شروط ا�شتحقاق الزوجة للنفقة :
 -1ان تكون الزوجة �شاحلة للمعا�شرة
الزوجية ،وبالتايل فاأن كل ما مينع تلك
املعا�شرة او يجعل الزوجة غري �شاحلة
لها هو مانع من ح�شول الزوجة على
النفقة.
 -2ان ال يفوت على الزوج حقه يف
احتبا�س الزوجة بغري مربر �شرعي
وب�شبب لي�س من جهته.
عنا�شر النفقة :
 -1الطعام -2 .الك�شوة -3 .امل�شكن-4 .
نفقة اخلدمة التي يكون الأمثالها معني.
 -5اجرة التطبيب بالقدر املعروف ...
وذلك بح�شب ن�س م  24ف  2احوال
�شخ�شية.
وميكن ان ت�شمل عنا�شر اخرى ح�شب
العرف كنفقات او م�شاريف الوالدة
من اجرة القابلة او امل�شت�شفى واجور

العملية.
اأ�شباب �شقوط النفقة :
 -1ن�شوز الزوجة  ...م  25احوال
�شخ�شية.
 -2حب�س الزوجة عن جرمية او دين.
 -3امتناع الزوجة عن ال�شفر مع زوجها
 ...م  25ف  3احوال �شخ�شية.
 -4طالقها.
ا�شا�س تقدير النفقة :
م  27احوال �شخ�شية (تقدر النفقة
للزوجة على زوجها بح�شب حالته ي�شرا
او ع�شرا).
حاالت وجوب نفقة الزوجة :
م  23احوال �شخ�شية
 -1جتب النفقة للزوجة على الزوج من
حني العقد ال�شحيح ولو كانت مقيمة يف
بيت اهلها اإال اذا طالبها الزوج باالنتقال
اىل بيته فامتنعت بغري حق.
 -2يعد امتناعها بحق ما دام الزوج مل

يدفع لها معجل مهرها او مل ينفق عليها
ون�شت املادة  58احوال �شخ�شية( :نفقة
كل ان�شان يف ماله اإال الزوجة فنفقتها يف
مال زوجها).
انواع النفقة :
 -1النفقة املوؤقتة :يجوز للقا�شي الذي
ينظر دعوى النفقة ان يفر�س للزوجة
نفقة موؤقتة اذا ما وجد ان الزوجة بحاجة
�شديدة اىل النفقة ،وان اجراءات الدعوى
تطول مما تت�شرر معه الزوجة من جراء
ذلك  ...م  31احوال �شخ�شية ،والقا�شي
هو الذي يقدر هذه النفقة وال يحتاج يف
ذلك اىل خبري.
 -2النفقة املا�شية  :اال�شل ان النفقة
الزوجية ت�شتحق على الزوج ابتدا ًء
من تاريخ عقد الزواج فاإذا ترك الزوج
زوجته بدون نفقة او منفق �شرعي
ا�شبحت النفقة دينا بالذمة وال ت�شقط اإال
باالبراء والوفاء ،واملدة التي ت�شتطيع

الزوجة املطالبة بها هي ملدة �شنة �شابقة
من بتاريخ اقامة الدعوى.
 -3النفقة امل�شتمرة :ت�شتحق الزوجة
النفقة اإذا قام �شببها وهو الزواج وحتقق
�شرطها وهو االحتبا�س او اال�شتعداد له،
فاإذا امتنع الزوج عن االنفاق فاأن الزوجة
ت�شتحق نفقة م�شتمرة من تاريخ اقامة
الدعوى ولغاية اعداد البيت ال�شرعي او
ايقاع الطالق من قبل الزوج.
كيفية تقدير النفقة من قبل املحكمة :
تقدر النفقة باتفاق الطرفني عليها فاإذا
مل يتفقا على مقدارها تقدر بوا�شطة
اخلرباء الذين يتفقان عليهما او بوا�شطة
اخلرباء الذين حتددهم املحكمة يف حالة
عدم اتفاق الطرفني عليهم .واخلبري اما
يقدم خربته �شفاها او عن طريق تقرير
مكتوب.
زيادة وانقا�س النفقة :
م  28احوال �شخ�شية

 -1جتوز زيادة النفقة ونق�شها بتبدل
حالة الزوجني املالية وا�شعار البلد.
 -2تقبل دعوى الزيادة والنق�س يف
النفقة املفرو�شة عند حدوث طوارىء
تقت�شي ذلك.
من االمثلة التي اخذ بها الق�شاء العراقي
كموجبات لزيادة النفقة :
 -1زيادة موارد الزوج املالية.
 -2كرب �شن االوالد.
 -3زيادة نفقات القا�شرين نتيجة
دخولهم املدار�س وا�شتمرارهم بالدرا�شة
لغاية انهاء املرحلة اجلامعية.
 -4ح�شول الزوج على موارد مالية من
اي جهة كانت مثل ح�شول على مرياث او
ارباح من ال�شركات امل�شاهمة  ...وغريها.
االمثلة املوجبة الإنقا�س النفقة :
 -1بلوغ االوالد وعدم ا�شتمرارهم
بالدرا�شة.
 -2زواج البنت.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد
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المحامون المنتدبون ..بين شرف االنتداب وإسقاط فرض قضائي ال جدوى منه
تحقيق  /حوراء خلف
علي صحن عبد العزيز
حق املتهم في محاكمة عادلة من أولى
احلقوق التي تقدمها الدولة جتاه املتهم
للدفاع عن نفسه في حالة عدم مقدرته
املالية على ذلك ،وأوجب البند احلادي
 تتكفل الدولة بتسديد اتعابه ،فقدجاء في البند (احلادي عشر  -م)19/
من الدستور ،كما تضمن قانون احملاماة
رقم (  ) 173لسنة  1965في
املادة السادسة امكانية منح املعونة
القضائية ملن كان معسرا عاجزا عن دفع
اتعاب احملاماة  ،أو من لم يجد من يدافع
عنه من احملامني ،وكذلك إذا كان املتهم
حدثا لم يختر محاميا للدفاع عنه.
توجهنا اإىل نخبة من املحاميات واملحاميني
لتطرح عليهم بع�ض الأ�سئلة حول هذا
املو�سوع ،هل يتعامل ق�ساة التحقيق
والأحداث واجلنح واجلنايات وجلان
انتداب املحامني وحتى وزارة العدل
مع مو�سوع انتداب بامل�ستوى واجلدية
املالئمني خلطورة مهمة ودور املحامي
املنتدب ،حيث ل يعدو باأن ح�سوره يف
حماكم التحقيق اإل جمرد اإ�سقاط فر�ض
تنفيذا لإجراء اأوجبه القانون رغما عن

الكلفة  ،وما ال�سبيل لتعزيز هذه املهمة
الإن�سانية املقد�سة لإنقاذ بع�ض
املتهمني.
الدور
ممار�سة
احلقيقي
يف البداية ،اأو�سح
رويد
املحامي،
النافعي ،قائال:
مو�سوع املحامني
املنتدبني هو واحد
من املوا�سيع املهمة
والرئي�سية ،اإذ اإن الإجراءات
الق�سائية �سواء كانت يف التحقيق اأو
حمام لكي
يف طور املحاكمة فال بد من وجود
ٍ
يدافع عن املتهم  ،وحتى تكون اإجراءات
التقا�سي �سليمة ،وهذه اإحدى �سمانات
املتهم التي اوردها امل�سرع العراقي ل�سمان
احلقوق التي كفلها الد�ستور ،غري اأن
الإجراءات املتخذة بدون ح�سور املحامي
هي غري قانونية ،اإذ ن�ست املادة  ١٢٣من
قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية على
اول -ان له احلق يف ال�سكوت ،ول ي�ستنتج
من ممار�سته هذا احلق اية قرينة �سده،
وثانيا له احلق يف اأن يتم متثيله من قبل
حمامي ،واإن مل تكن له القدرة على توكيل
حمام منتدب له،
حمام تقوم املحكمة بتعيني
ٍ
ٍ
دون حتميل املتهم اتعابه ،وكذلك على قا�سي

الدفاع ،جند هناك عدم اإهتمام نوعاً ما وعدم
�سماع دفوعه القانونية من قبل املحكمة
ب�سكل يليق با�سم ودور املحامي
املنتدب ،وعليه فاأن

ا لتحقيق
ح�سم
املحقق
و
اأ
حمام
مو�سوع رغبة املتهم يف توكيل
ٍ
قبل املبا�سرة بالتحقيق ،ويف حال اإختيار
حمام فلي�ض لقا�سي التحقيق
املتهم توكيل
ٍ
اأو املحقق املبا�سرة باأي اإجراء حتى توكيل
املحامي املنتدب ،وتكون تكاليف املنتدب
على املحكمة من خالل اخلزينة العامة
للدولة ،ومن خالل عملنا يف املحاكم جند اأن
حمام
الكثري من الأ�سخا�ض هم بحاجة اإىل
ٍ
بحكم احلالة املادية ،وبالتايل فاإن املنتدب
ل يقل اإمكانية وعلمية عن املحامي الخر،
ومن الأمور التي توؤخذ على البع�ض القليل
من املحاكم ،وعند قيام املنتدب بالدفاع
عن موكلهِ (املتهم) من خالل تالوة لئحة

هيك
دوره ي�سبح �سكلياً ل اأكرث ،نا
مر حلة
عن دوره يف

التحقيق ،لذا
نوؤكد على زمالئنا املحامني
�سرورة ممار�سة دورهم احلقيقي يف الدفاع

عن املتهم وخا�سة يف طور التحقيق ،اإذ اأن
اأغلب املحامني يقدمون على توقيع حم�سر
التحقيق بدون النظر والتمعن يف اإفادة
املتهم اأو ال�سهود اأو حيثيات الدعوى ب�سكل
كامل ،خا�سة اأن قانون املحاماة النافذ،
ويف ن�ض املادة ( )٦حتديد ًا ،اأعطى احلق
للمحامي باإعطاء املعونة الق�سائية ملن كان
عاجزا عن دفع اتعاب املحاماة ،وكذلك ناأمل
من جمل�ض الق�ساء العلى املوقر التاأكيد
على دور املحامي املنتدب ،وكذلك رفع ن�سبة
اجوره لقاء الدعوى التي انتدب اليها وقدم
دفوعه القانونية فيها.
اأتعاب حمامي النتداب
اإىل ذلك ،اأكدت املحامية ،ر�سل الربيعي :اأن
دور املحامي املنتدب مهم جدا وخطر كونه
قد وكِ ل من قبل الق�ساء للدفاع عن املتهم
حمام له ،اإذ ل�سك
العاجز عن توكيل
ٍ
اأن مهنة املحاماة هي اأحد العنا�سر
الرئي�سية التي ترتكز عليها العدالة،
اإذ اأنها ت�سارك الق�ساء يف حتقيقها،
وهنالك جانب مهم يجب الرتكيز عليه
هو اأجور النتداب بالن�سبة للمحامي
املنتدب التي قد ل تغطي يف بع�ض
احلالت امل�ساريف اخلا�سة باإجراءات
املحامي املنتدب ،حيث من ال�سروري
اأن تكون اتعابه جمزية وتدفع له كاملة،
ومتكنه من الإ�ستمرار يف الأمر الذي ُكلف به.

موظفة مجهولة تعمل بصمت في المحاكم الشرعية
الباحثة اإلجتماعية ..دور مهم في إصالح ذات البين ورسم األلفة بين الزوجين
تحقيق  /حوراء خلف الدراجي
في احملاكم الشرعية ثمة موظفة مجهولة تسعى
وبصمت إلى إعادة رسم خريطة احملبة واأللفة
بني الزوجني ،فتارة يأخذن دور الناصحة واملرشدة،
وتارة أخرى يستمعن إلى مشاكل الزوجة على
الرغم من طول احاديثهن في بعض األحيان ،مهنة
متعبة وشاقة تلعبها دور الباحثة اإلجتماعية
وهن يتعاطفن مع الزوجة لكي متنحها ملسات
السبل
من العطف واحلنان بعدما ضاقت بها ُ
أمام زوجها ..وبغية الوقوف على أكثر املشكالت
واملعوقات التي تواجهها الباحثة ،توجهنا إلى
نخبة من الباحثات اإلجتماعيات واحملامني لنطرح
عليهم بعض األسئلة للحديث عن هذا املوضوع:
هل جنحت الباحثة االجتماعية بحل ما يطرح
أمامها من مشكالت ،وما مدى تعاون الزوجني
معها؟

معاجلة ال�سعوبات
يف البداية ،حتدثت اإلينا الباحثة الإجتماعية ،فاطمة ال�سمري،
قائلة :كما يف علم النف�ض والطب النف�سي هن ُمهمات ومهمالت ،ياأتي
دور الباحث الإجتماعي املركون يف املجتمع والدوائر احلكومية
ول �سيما املحاكم ،على الرغم من حماولته راآب ال�سدع يف الق�سايا،
وحتويل نقطة الذروة اإىل نقطة بداية �سحيحة ،اإل اأن هذا الدور
م�سمحل جد ًا .واأ�سافت ال�سمري :لبد من التذكري اإن التباحث يف
الق�سايا يفتت اأركان امل�سكالت ويوجد احللول املنا�سبة ،ل �سيما
احللول ال�سخ�سية وتذليل ال�سعوبات.
غياب التعاون

اإىل ذلك ،اأو�سحت لنا ،املحامية رهام حممد ،عن دور الباحثة
الجتماعية كونها جزءا من عملها ،وقالت :خالل تواجدنا باملحاكم
اأرى اأن اغلب امل�سكالت التي تواجهها الباحثة ب�سكل عام هي من
الزوجني انف�سهما ،فالأغلب لي�ض لديه لغة احلوار ول الفهم ،وكل
ماميلكه هو الع�سبية وال�سوت العايل وال�ستم ول يعطي اأحدهم
لالخر م�ساحة للتعبري عن نف�سه اأو التكلم .وبينت :هناك ثمة
م�سكلة ،والتي اأراها انا ،وهي اأن دورهم بالر�ساد النف�سي غري
متح�سر وغري متقن ،اإذ اأن الأ�سلوب والكالم ركيك جدا لعدم
تدريبهم اأو تطويرهم بدورات اجبارية لتعليمهم .
جهود اإن�سانية
فيما اأكدت لنا ،املحامية و�سال الربيعي ،عن دور الباحثة
الإجتماعية ،وقالت :نواجه الكثري من امل�ساكل واملتاعب ،ونحن
جمتمع �سرقي حيث يكون القانون اآخر همه ،واب�سط معاناتها هي
اإقناع الوالدين يف دعوى امل�ساهده وعدم التاأثري على الطفل وجلبه
للمحكمة منذ ال�سغر ،والبع�ض يرى اأنها تطلب ال�سيء نف�سه لعدم
فراغها لكتابة �سطرين اأو اأكرث عند كل موعد م�ساهدة.
وا�سافت الربيعي :حتال عليها الكثري من ال�سابري لكي حتاول
حل الكثري من امل�سائل قبل و�سولها للقا�سي وح�سم الأمور
ومعاناتها مع زمالئي املحامني يف اإعطاء موعد ينا�سب جدول
مواعيد مرافعتهم يف نف�ض املحكمة اأو غريها من املحاكم ،والكثري
من النا�ض ليعلمون من هذه الإن�سانة التي تكون وراء الكوالي�ض
وتقوم بالكثري من الأعمال ،جاهدة من اجل اأن ت�سل للق�ساة
بال�سورة املطلوبة ،وت�ساهم يف الكثري من الدعاوى ال�سرعية مثل
الطالق وبيت الطاعة ،حيث تقوم بزيارة املكان التي تعي�ض فيه
الزوجة ،هذه هي الباحثة الإجتماعية التي ل يعرفها اإل القليل منا
رغم معاناتها الكثرية.
تقريب وجهات النظر
وترى املحامية ،اأنوار جا�سم املو�سوي :اأن للباحثة الإجتماعية
دورا كبريا يف حماكم الأحوال ال�سخ�سية فهي املوظفة احلا�سلة

على موؤهالت علمية واكادميية ومهنية واملخولة ق�سائيا بتقدمي
تقرير ملحكمة الأحوال ال�سخ�سية عن اإ�ستمرار احلياة الزوجية
من عدمها ،وذلك من خالل القيام باإجراءات البحث الإجتماعي
يف اأ�سل امل�سكلة ،اأي مو�سوع الدعوى
وحماولة
الق�سائية،
تقريب وجهات
النظر بني

�سرب كثري ودرا�سة اأو�سع للحالة ،لأن العمل الأ�سا�سي هو اإ�سالح
ذات البني ،لكن مع الأ�سف اأغلب احلالت تاأتي اإىل املحكمة مكتملة
ب�سبب اإكمال اإجراءات الطالق �سرعا خارج املحكمة ،وهنا ل حل
�سوى ت�سديق العقد من قبل القا�سي،
ولكن هناك حالت قد
تتمكن الباحثة
يف حل

ا لز و جني
املتخا�سمني للو�سول
اإىل حل للم�ساكل احلا�سلة بينهما.
تفعيل دور املوؤ�س�سات الإر�سادية
واأ�سار احلقوقي ،علي �سليم احلمداين ،اإىل دور الباحثة
الإجتماعية ،قائال :يعد الزواج من الأهداف ال�سامية والروابط
املقد�سة يف املجتمع ،وو�سعت له العديد من الأحكام والقواعد
التي تنظم العالقة بني الزوجني ،ولكن مع كرثة امل�ساكل الزوجية
يف الوقت احلايل ،ومن منطلق املحافظة على الرابطة الزوجية،
جاءت الباحثة الإجتماعية لتتمكن من حل النزاع بني الزوجني
وعدم تهدمي الأ�سرة ،الأمر �سعب لأن عمل الباحثة يحتاج اإىل

ا لنز ا ع
بني الزوجني
ب�سبب �سغر امل�سكلة،
من خالل البحث والرتكيز على
جانب املودة والرحمة بني الزوجني ،وعدم �ستات الأ�سرة
ومعاناة الأولد جراء الإنف�سال غري املح�سوب واملدرو�ض بني
الأبوين.
وبني احلمداين :اأن انعدام املوؤ�س�سات التي تعنى بالأ�سرة وقلة
وجود منظمات راعية لالأ�سرة ،وتف�سي البطالة وقلة الوعي ،وعدم
وجود مراقبة الأهل ،كل تلك العوامل اأثرت وزادت من امل�سكالت،
الباحثة وحدها لن تتمكن من حل كل النزعات ،وبالتايل ل بد من
تكاتف منظمات املجتمع املدين واحلكومة لتفعيل دور املوؤ�س�سات

الإجتماعية والإر�سادية لتقلي�ض حجم امل�ساكل وللحفاظ على
وحدة ومتا�سك املجتمع.
زيادة عدد الباحثني
واأكد املحامي ،احمد التميمي :للباحثة الجتماعية دورا مهما
وفعال جد ًا يف املجتمعات ،فهي ت�سعى للحد من النازعات وتقليل
حالت وقوع الطالق ،لكن لالأ�سف جند دورها يف العراق �سعيفا
جد ًا ،واأعداد الباحثني يف املحاكم قليل جد ًا ،فنجد يف كل حمكمة
باحثني اأو ثالثة فقط ،بينما اأعداد الطالق يتجاوز الألف �سهرياً،
وبهذا ي�سبح الباحث اأمام وقت �سيق لي�ستطيع به حل النزاع
وايجاد حل للم�سكلة القائمة.
واأ�ساف :اأن الباحث الإجتماعي لو اأعطي الوقت الكايف للجلو�ض
مع املتخا�سمني لكانت اآلف البيوت ما زالت قائمة ومل يهدمها
الطالق ،ولهذا فالعراق اليوم يحتاج اإىل مزيد من الباحثني
واعطائهم الوقت الكايف لتوعية املقبلني على الزواج واملتخا�سمني
الذين يريدون الإنف�سال.
عمل مكمل لعمل الق�ساء
بني املحامي ،رويد النافعي :هناك مكتب للبحث الجتماعي
فيما نّ
يف كل حمكمة من حماكم الحوال ال�سخ�سية ويحتوي على باحثني
من خريجي العلوم الجتماعية والنف�سية ويتميزون بالهدوء
والقدرة على اإقناع الزوجني لكي ت�ستمر احلياة الزوجية بينهما
وهذا هو �سلب وظيفتهم ،فعندما يقدم الزواج اىل املحاكم لغر�ض
النف�سال او لغر�ض مطاوعة الزوجة للزوج فاإن القا�سي املخت�ض،
وقبل الدخول بالدعوى ،يقدم اىل احالتها للباحث لغر�ض معرفة
تفا�سيل اخلالف وامكانية ا�ستمرار الزوجية بينهما ،وباحلقيقة
فاإن الكثري من الدعاوى تنتهي عند مكتب البحث الجتماعي.
واأ�ساف :اأن البحث الجتماعي يعد من الركائز املهمة التي
يعتمد عليها يف حل امل�سكالت الجتماعية والنف�سية التي تعرت�ض
لقا�ض
العالقات الأ�سرية ،فبدون اإجراء البحث الجتماعي ل ميكن ٍ
اأن تتبلور لديه ال�سورة الوا�سحة لتخاذ القرار العادل.

العالج بالطاقة أحد أنواع الطب البديل ويتمحور على العالج الذاتي للجسم

المختصة في علم الطاقة ..علياء حسين محمد :اإلسقاط النجمي هو خروج الروح من الجسد وال أنصح بتجربته!

حاورتها  /فاطمة علي
علياء حسني محمد ،موهبة لم يسلط
الضوء عليها كثيرا ً ولم تقف العوائق
اجملتمعية بوجهها بل صقلتها الظروف
احلياتية فأصبحت نتاج املواهب ..متيزت
بحبها لعلم الطاقة فأبحرت به ملدة ٣
سنوات ،وحبها للميك اب ،فضال ً عن
حبها لتصميم اجملوهرات.
* املخت�سة يف علم الطاقة علياء ح�سني ،حدثينا عن
نف�سكِ  ،وما هواياتكِ ؟
 -علياء ح�سني حممد ،خريجة هند�سة حا�سبات،

ولدتُ ون�ساأت يف بغداد ،هواياتي امليك اب وعمل
لوكات خمتلفة ولوكات امل�ساهري ،بالإ�سافة حلبي
لت�سميم املجوهرات.
* بداية م�سواركِ كيف كان؟ وكيف
ِ
اكت�سفت نف�سكِ
حمبة لهذا العلم؟
 بداية م�سواري بداأت قبل � ٣سنوات ،وكانتبرتديد توكيدات كوين ان�سانة منتجة وايجابية
ارددها على مدار اليوم مع نف�سي ،وفعال ا�سبحت
ايجابية ..اكت�سفت حبي لهذا العلم عن طريق
ال�سدفة كوين كثرية الطالع ،لذلك قررت ان ابحث
عن املو�سوع ،وفعال ات�سح يل اأنه علم موجود.
* يوم بعد يوم يزداد اطالعكِ لهذا العلم ،فما
م�سدر الهامكِ ؟ ومن كان الداعم الول لكِ ؟
لدي خيال وا�سع لأين من ا�سحاب
 انا ان�سانة نّمواليد برج احلوت وهو برج خيايل جدا ويوؤمن
بالأحالم والروحانيات ،لذلك اعترب ان م�سدر
اإلهامي هو خيايل ..والداعم الول والخري هو اهلل
ثم نف�سي كوين مررت بالكثري من الظروف التي
�سقلتني وجعلتني افهم احلياة بكل حالتها ومن
بعدها عائلتي.
* كون املجتمع العراقي جمتمعا متقيدا بعادات
وتقاليد ،ما املعوقات التي واجهتكِ يف بداية
م�سواركِ ؟
 املعوقات التي واجهتني يف بداية م�سريتي هورف�ض املجتمع لفكرة اليجابية لن املجتمع غالباً
يحب ان يعي�ض دور ال�سحية واملغلوب على امره.

* احلياة تتعدد فيها الدوار وامل�سوؤوليات بدء ًا
بكونك اأما ومن ثم عملكِ انتها ًء بتحقيق طموحاتكِ ،
فكيف توفقني بني ذلك؟
 يف ال�سابق كنت اعمل ،اما حالياً فال ازاول اأيمهنة .اأما احلياة يف الزواج فاإنها م�سوؤولية كبرية
ولدي طفل ،وم�سوؤوليتي تربيته
ومهمة كوين اأما
نّ
على �سلوكيات ومبادى معينة ،بالإ�سافة اىل تطور
املجتمع مع مراعاة الزمن ،فاأحاول ان اوازن فيما
بينهم عن طريق تق�سيم الوقت ،ول انكر فاأحيانا ل
اوفق ،لكن �سيئا على �سيء فاإنني اأحاول ان اواكب
امومتي واواكب �سغفي وطموحاتي باحلياة.
* ما علم الطاقة؟
ـ علم الطاقة له الكثري من امل�سميات ح�سب
معتقدات وثقافات الدول ،وبب�ساطة هو الطاقة
املحركة للكون والربكة التي ي�ست�سعرها الفرد يف
اأوقاته و�سحته وروحانيته ،وت�سمى بال�سينية
طاقة الكي وبال�سن�سكريتية طاقة برانا ،وكلها
حتمل املعنى نف�سه.
* علم الطاقة حتوم حوله بع�ض ال�سكوك باأنه دجل
ونوع من انواع ال�سحر ،وانه يتنافى مع الدين
ال�سالمي ،فما تعليقك؟
 علم الطاقة علم موجود وم�ستقل ،و ُيدر�ض بعدةاأكادمييات ،وهو لي�ض بدجل نهائيا ،وامنا هو
اليقني باهلل عز وجل باأنك �سخ�ض قادر ،وان الكون
م�سخر لك ،وبالتايل انك �سخ�ض مكرم من اهلل عز
وجل ،ويقول المام علي عليه ال�سالم «ك ُل متوقع

اآت».
* ما العالج بالطاقة ،وكيف يتم؟
ـ العالج بالطاقة هو احد اأنواع الطب البديل ،ن�ساأ
يف اليابان ،واعتمد عليه يف بداية القرن الع�سرين،
ويتمحور على العالج الذاتي للج�سم وي�ساهم يف
التخفيف من اأعرا�ض بع�ض الأمرا�ض من دون
التدخل الدوائي اأو اجلراحي اأو اأي من التقنيات
املعروفة واملعت َمدة عادة يف العالج ،ويتم بالتدريج
بدء ًا بكتابة امور معينة نتحرر منها ،وهي ا�ساليب
ا�سكات العقل الباطن عن طريق و�سع الل�سان
ب�سكل مال�سق لل�سطح العلوي للفك عندما تخطر
على بالنا فكرة �سيئة ،وبهذه الطريقة ندرب اأنف�سنا
ل اإراديا على اإ�سكات العقل الباطن ال�سلبي .
* متى يلجاأ الفرد اىل املعالج النف�سي او متى
ي�ستعني بالعالج بالطاقة ب�سورة عامة؟
 املعالج النف�سي يلجاأ له عندما ي�سل ملرحلةالكتئاب .اأما العالج بالطاقة فهو يعالج بع�ض
المرا�ض ،وان الإن�سان قادر على معاجلة نف�سه
بنف�سه عن طريق ا�ساليب التحرر من المور
ال�سلبية ،والكتابة تعد اف�سل و�سيلة للتحرر باأنك
تكتب كل �سيء يجعلك حمبطا بحياتك ،وبالتايل
تتحرر.
* احدى تقنيات العالج بالطاقة هي الريكي ،فما
هذه التقنية؟
 طاقة الريكي هي طاقة يابانية املن�ساأ تعد نوعامن الطب البديل ،وهي تقنية ل ت�سفي متاماً من

المرا�ض ،ولكنها ت�ساعد على ال�سيطرة على
اعرا�ض الكثري من المرا�ض ،وتتم عن طريق
و�سع اليد فوق
موا�سع معينة من
اجل�سم لتحفيز
قدرات اجل�سم
على ال�سفاء
من خالل
حتفيز

ال�ساكرات
با �ستخد ا م
كر �ستا ل ت
ورموز ،حيث
توجد دورات خا�سة
به.
* اين تتوزع مراكز (ال�ساكرا) الطاقة بج�سم

الن�سان؟
 مراكز الطاقة بج�سم الن�سان متثل ال�ساكراتوتتوزع
ال�سبعة،
الرا�ض
باأعلى
�ساكرا التاج بني
ا حلا جبني ،
�سا كر ا
ا لعني

ا لثا لثة ،
و مبنطقة
احللق �ساكرا
احللق ومبنطقة
قوق القلب �ساكرا
القلب ،وبني ال�سدر والبطن
يف املعدة �ساكرا ال�سفرية ال�سم�سية.

قرارات تمييزية
العدد (  ) 142االحد 2021 / 6 / 6

اإلباحة منها باالستغالل

نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/2494 :الهيئة اال�ستئنافية عقار
تاريخ ا�سدار احلكم2021/9/22 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ان قيام دائرة املدعي بتخ�سي�س قطعة
االر�س اىل دائرة املدعى عليه يعد اباحة
منها باال�ستغالل ،وبالتايل انتفت حالة
الغ�سب .

ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية
ا�ستناد ًا اىل بيان جمل�س الق�ساء االأعلى رقم
/41يف  2020/4/6اخلا�س باإيقاف �سريان
املدد القانونية املتعلقة بالطعن باالحكام
والقرارات ب�سبب جائحة كورونا وما ا�ستقر
علية ق�ساء هذه املحكمة بقرارها املرقم /14
الهيئة العامة 2020 /يف  2020/8/25لذا

قرر قبوله �سك ًال ولدى عطف على احلكم
املميز وجد انه �سحيح وموافق للقانون،
ذلك ان الثابت من التحقيقات التي اجرتها
املحكمة والكتب املربزة ومنها الكتاب
املرقم  5471يف  2012/12/4ال�سادر من
دائرة املدعي ا�سافة لوظيفته املت�سمن
موافقة وزارة البلديات واال�سغال العامة
 /ق�سم االمالك بكتابهم املرقم ()39925
يف  2014/11/30على تخ�سي�س القطعة
مو�سوع الدعوى البالغ م�ساحتها ()1488
م  2اىل وزارة الكهرباء لتو�سيع حمطة
الكهرباء غما�س القدمية ،وكذلك بقية الكتب
ال�سادرة من مديرية التخطيط العمراين يف
الديوانية وجمل�س ناحية غما�س والدوائر
االخرى ،وبالتايل فاإن قيام دائرة املدعي
بتخ�سي�س القطعة اىل دائرة املدعي عليه
يعد اباحة منها باال�ستغالل ،وبالتايل فقد
انتفت حالة الغ�سب ،وحيث ان اجر املثل
يدور وجودا وعدما مع حالة الغ�سب التي
انتفت يف هذه الدعوى ،فتكون دعوى املدعي
 /ا�سافة لوظيفته ال �سند لها من القانون
وواجبة الرد ،وهذا ما ق�سى به احلكم
املميز ،لذا قرر ت�سديقه ورد الطعن التمييزي
وحتميل املميز ر�سم التمييز ،و�سدر القرار
باالتفاق ا�ستناد ًا اىل اأحكام املادة ()2/210
مرافعات مدنية يف  2020/9/22ميالدية.

العضوية والحق في الطعن بالقرارات
الصادرة
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/ 158 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
تاريخ ا�سدار احلكم2020/10/14 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
لكون املميز مل يعد ع�سوا يف النقابة حكما
فلي�س له احلق يف الطعن باأي قرار �سادر
عن النقابة لفقدان �سرط الع�سوية،
واعتبار طعنه مقدما من غري ذي �سفة
قانونية.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة
املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية ،وجد
ان الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة
القانونية قرر قبوله �سك ًال ولدى عطف
النظر يف مو�سوعه وجد انه ان�سب على
قرار نقابة املعلمني العراقيني املرقم 385
يف  2020/7/15باإعادة انتخاب رئي�س
فرع النجف بعد �سدور القرار التمييزي

املرقم /1530الهيئة املدنية 2020/يف
 2020/2/26القا�سي بنق�س قرار الهيئة
االدارية يف نقابة املعلمني العراقيني/
املركز العام املرقم  92يف 2020/1/28
الذي �سادق على انتخابات نقابة املعلمني/
فرع النجف بتاريخ  2020/1/11والتي
انتهت بفوز (م� .س.ذ) برئا�سة فرع
النقابة يف النجف اال�سرف لكونها جرت
خالفاً الأحكام القانون رقم  48ل�سنة 2017
والذي األغى يف املادة ( )1منه قرار جمل�س
قيادة الثورة املنحل رقم  180ل�سنة
 ، 1977وحيث ان الثابت من كتاب نقابة
املعلمني /فرع النجف اال�سرف املرقم
 422يف  2020/9/1ان املميز مل يجدد
انت�سابه اإىل نقابة املعلمني لعام ، 2020
وان اآخر هوية انت�ساب له كانت نافذة
لغاية  ، 2019/12/31فاإنه بذلك ال يعد
ع�سو ًا يف اأي من الت�سكيالت النقابية ،وان
فقد ع�سويته يف النقابة بحكم القانون
عم ًال باأحكام املادة  2/22من قانون نقابة

املعلمني العراقيني رقم ( )7ل�سنة 1989
املعدل بالقانون رقم  71ل�سنة 2001
واملادة /2خام�ساً من النظام الداخلي
لنقابة املعلمني العراقيني ،النه اإذا تاأخر
الع�سو عن ت�سديد بدل اال�سرتاك ال�سنوي
بعد مرور �ستة اأ�سهر من ال�سنة املالية
اجلديدة يفقد ع�سويته يف النقابة وتعد
الهوية ملغاة ما مل جتدد ويدفع ما عليه من
ا�سرتاكات متاأخرة م�ساعفة للفرتة التي
انقطع منها ..وبنا ًء على ذلك ولكون املميز
مل يعد ع�سو ًا يف النقابة حكماً ،فلي�س له
احلق يف الطعن باأي قرار �سادر عن نقابة
املعلمني العراقيني لفقدانه �سرط الع�سوية
واأ�سبح الطعن املقدم من قبله مقدما من
غري ذي �سفة قانونية وواجب الرد لل�سبب
املذكور ،لذا قرر رد الطعن التمييزي
لتقدميه من غري ذي �سفة قانونية وحتميل
املميز ر�سم التمييز ،و�سدر القرار باالتفاق
وباالأكرثية من حيث الت�سبيب يف /27
�سفر1442 /هـ املوافق 2020/10/14م.

صلة القربى بين طرفي الدعوى وأسباب
وقف المدة المقررة
تأخر العضو عن تسديد بدل االشتراك السنوي

نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/157 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
احلكم:
ا�سدار
تاريخ
2020/10/14
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية
مبداأ احلكم
اإذا تاأخر الع�سو يف النقابة عن ت�سديد
بدل اال�سرتاك ال�سنوي بعد مرور
�ستة اأ�سهر من ال�سنة املالية اجلديدة
يفقد ع�سويته يف النقابة بحكم
القانون عمال باأحكام املادة 2 /22
من قانون نقابة املعلمني العراقيني
رقم  7ل�سنة  1989املعدل ،وتعد
هويته ملغاة ما مل جتدد ويدفع ما
عليه من ا�سرتاكات متاأخرة م�ساعفة

للفرتة التي انقطع منها.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة
املو�سعة املدنية يف حمكمة التمييز
االحتادية ،وجد ان الطعن التمييزي
مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله
�سك ًال ولدى عطف النظر يف القرار
املميز وجد انه �سحيح وموافق
للقانون ،ذلك ان الثابت من االأوليات
املرفقة ان نقابة املعلمني العراقيني/
فرع النجف اال�سرف اأ�سدرت االمر
النقابي بالعدد  136يف 2020/3/11
املت�سمن الغاء ع�سوية املميز (ع .ع
هـ .م) من قطاع النجف ال�سمايل
ل�سموله بالقيد اجلنائي ..وحيث ان
التحقيق عن الق�سية امل�سجلة �سد
املميز وفقاً الأحكام املادة  410من

قانون العقوبات رقم  111ل�سنة
 1969املعدل والتي مت �سموله عنها
بالعفو العام رقم  27ل�سنة 2016
ال تعد من اجلرائم املخلة بال�سرف،
وبذلك ال تكون �سبباً قانونياً لفقدان
الع�سوية من نقابة املعلمني ،اإال ان
املميز مل يجدد انت�سابه اإىل نقابة
املعلمني لعام  ، 2020وان اآخر هوية
انت�ساب كانت له كانت نافذة لغاية
 2019/12/31ح�سب ما ي�سري
اإىل ذلك كتاب فرع النجف اال�سرف
املرقم  422يف  2020/9/1فاإنه
يكون واحلالة هذه فقد ع�سويته
يف النقابة وتعد هويته ملغاة بحكم
القانون عم ًال باأحكام املادة  2/22من
قانون نقابة املعلمني العراقيني رقم
( )7ل�سنة  1989املعدل بالقانون

رقم  71ل�سنة  2001النه اإذا تاأخر
الع�سو عن ت�سديد بدل اال�سرتاك
ال�سنوي بعد مرور �ستة اأ�سهر من
ال�سنة املالية اجلديدة يفقد ع�سويته
يف النقابة ،وتعد الهوية ملغاة ما مل
جتدد ويدفع ما عليه من ا�سرتاكات
متاأخرة م�ساعفة للفرتة التي انقطع
منها ،مما كان يقت�سي اعتبار املميز
فاقد ًا لع�سويته يف النقابة لل�سبب
املذكور ،وحيث ان االأمر النقابي
اإلغاء ع�سويته ل�سبب اآخر ،لذا قرر
ت�سديقه من حيث النتيجة باالتفاق
وباالأكرثية من حيث الت�سبيب
ورد الطعن التمييزي وحتميل
املميز ر�سم التمييز ،و�سدر القرار
باالتفاق يف �/27سفر1442/هـ
املوافق 2020/10/14م.

التعيين بعد إكمال السن القانونية للتقاعد
واألثر القانوني للموظف
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/119 :الهيئة املو�سعة املدنية2020/
تاريخ ا�سدار احلكم2020/7/28 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
التعيني بعد اكمال ال�سن القانونية للتقاعد ال يرتب
اأثرا قانونيا للموظف كونه مت خالفاً الأحكام القانون
وال حتت�سب خدمته تقاعدية عم ًال باأحكام املادة / 20
اوال /هـ من قانون التقاعد املوحد رقم  9ل�سنة 2014
املعدل.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة املدنية يف
حمكمة التمييز االحتادية ،وجد اأن الطعن التمييزي
مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله �سك ًال ولدى عطف

النظر على القرار املميز وجد انه �سحيح وموافق
للقانون لال�سباب التي ا�ستند اليها ،ذلك ان الثابت
من اال�سبارة التقاعدية ان املميز /املعرت�س (خ ع
ح) يطلب اعادة �سرف راتبه التقاعدي بعد �سدور
املر�سوم اجلمهوري املرقم  77يف 2005/7/25
واملر�سوم املرقم  11ل�سنة  ، 2017حيث تبني
من اال�سبارة التقاعدية ان املميز /املعرت�س من
مواليد  1940/7/1ومت تعيينه مبوجب املر�سوم
اجلمهوري رقم ( )1يف  2004/7/1بوظيفة �سفري يف
وزارة اخلارجية ثم ن�سب للعمل بدرجة مدير مكتب
رئي�س اجلمهورية واحيل اىل التقاعد باعتباره مدير
مكتب رئي�س اجلمهورية مبوجب املر�سوم اجلمهوري
رقم  77يف  ، 2005/7/25وبذلك يت�سح ان تعيني
املميز /املعرت�س ح�سل بعد اكماله ال�سن القانونية

لالحالة على التقاعد البالغ ( )63من العمر ،حيث انه
اكمل ال�سن القانونية للتقاعد بتاريخ 2003/7/1
ومت تعيينه عام  ، 2004وحيث ان التعيني بعد اكمال
ال�سن القانونية للتقاعد ال يرتب اأثرا قانونيا للموظف
كونه مت خالفاً الأحكام القانون وال حتت�سب خدمته
تقاعدية عم ًال باأحكام املادة (/20اأو ًال/هـ) من قانون
التقاعد املوحد رقم  9ل�سنة  2014املعدل ،وبنا ًء
على ذلك ال ي�ستحق املميز /املعرت�س اأي حقوق
تقاعدية� ،سيما وان �سدور املر�سوم اجلمهوري رقم
 11ل�سنة  2017جاء ت�سحيحاً للمر�سوم املرقم 77
ل�سنة  2005والذي ال يغري من االمر �سيئاً ل�سالح
املميز /املعرت�س ،لذا قرر ت�سديق القرار املميز
ورد الطعن التمييزي ،و�سدر القرار باالتفاق يف /7
ذي احلجة1441/هـ املوافق 2020/7/28م.

المطالبة بأجر المثل ونزاع حول االختصاص المكاني
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/74 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
احلكم:
ا�سدار
تاريخ
2020/3/16
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية
مبداأ احلكم
املطالبة باأجر املثل هي دعوى
بحق �سخ�سي ولي�س بحق
عيني عقاري ،فيكون النزاع
احلا�سل بني املحكمتني هو نزاع
حول االخت�سا�س املكاين ،والأن
االخت�سا�س املكاين لي�س من النظام
العام وهو من حق اخل�سوم..

ولي�س للمحكمة ان تطلب حتديد
االخت�سا�س املكاين.
ن�س احلكم
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة
املو�سعة املدنية يف حمكمة التمييز
االحتادية لوحظ ح�سول تنازع
�سلبي بني حمكمتي بداءة بني �سعد
وبغداد اجلديدة يف نظر الدعوى
املقامة من املدعي (ع ع ك) على
املدعى عليهم (�س خ ع واأوالدها
اإ�سافة للرتكة) واملت�سمنة
املطالبة باأجر املثل عن ا�ستغالل
�سهامه يف العقار امل�سرتك بينهم..
وقد طلبت حمكمة بداءة بني �سعد
من حمكمة التمييز االحتادية

حتديد املحكمة املخت�سة بنظر
الدعوى ،والأن املطالبة باأجر
املثل هي دعوى بحق �سخ�سي
ولي�س بحق عيني عقاري فيكون
النزاع احلا�سل بني املحكمتني
هو نزاع حول االخت�سا�س املكاين،
والأن االخت�سا�س املكاين لي�س
من النظام العام وهو من حق
اخل�سوم اإن �ساوؤوا ا�ستعملوه
وان �ساوؤوا تركوه ولي�س للمحكمة
ان تطلب حتديد االخت�سا�س
املكاين ،ولهم اأي�ساً الطعن متييز ًا
بقرار رف�س االحالة ا�ستناد ًا
للمادتني  79و 216من قانون
املرافعات املدنية ،وان اخت�سا�س

الهيئة املو�سعة املدنية يكون يف
حالة تنازع حمكمتني حول تعيني
االخت�سا�س النوعي او الوظيفي
لتعلق ذلك بالنظام العام ،وقد
ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على
عدم اأحقية املحاكم يف طلب
تعيني املحكمة املخت�سة مكانياً
عند ح�سول التنازع بينها ،لذا
قرر رد الطلب واإعادة الدعوى
اىل حمكمة بداءة بني �سعد
لنظرها وفق القانون ،وا�سعار
حمكمة بداءة بغداد اجلديدة
بذلك ،و�سدر القرار باالأكرثية
يف /21رجب1441/هـ املوافق
2020/3/16م.

نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/176 :الهيئة
اال�ستئنافية عقار 2020/
تاريخ ا�سدار احلكم:
2020/1/14
جهة اال�سدار :حمكمة
التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ان �سلة القربى بني
طريف الدعوى باعتبارهما
�سقيقني لي�ست من
اال�سباب التي توؤدي اىل
وقف املدة املقررة لعدم
�سماع الدعوى املذكورة
يف املادة  435من القانون
املدين والتي جاءت على
�سبيل احل�سر ولي�س
املثال.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة
الطعن
باأن
لوحظ
التمييزي مقدم يف مدته
القانونية قرر قبوله �سكال
ولدى عطف النظر على
احلكم املميز وجد انه
�سحيح وموافق للقانون،
الن دعوى املدعي قد
ان�سبت على املطالبة
بت�سديد املدعى عليه ما
بذمته من بدل ال�سهام يف

االر�س املرقمة 104/12
م 21ال�سالم واملباعة
حكما مببلغ قدره اثنا
ع�سر الفا ومائة وخم�سون
دينارا �سنة 1988
والبالغ فيه هذه ال�سهام
حاليا مببلغ مائتي مليون
دينار ،والن املدعى عليه
قد مت�سك بالتقادم املانع
من �سماع الدعوى والن
الدعوى بااللتزام ايا كان
�سببه ال ت�سمع على املنكر
بعد تركها من غري عذر

�سرعي � 15سنة (م )429
مدين ..ولعدم وجود اأي
عذر �سرعي لوقف مدة
التقادم اعاله ،وان �سلة
القربى بني طريف الدعوى
باعتبارهما �سقيقني لي�ست
من اال�سباب التي توؤدي اىل
وقف املدة املقررة لعدم
�سماع الدعوى املذكورة
يف املادة ( )435مدين
والتي جاءت على �سبيل
احل�سر ولي�س املثال..
وبهذا تكون دعوى املدعي

واجبة الرد ،وهذا ما
ق�سى به احلكم البدائي
والذي مت تاأييده ا�ستئنافا
مبوجب احلكم املميز
الذي جاء متفقا واحكام
القانون ،وتاأ�سي�سا على
ما تقدم قررت املحكمة
ت�سديق احلكم املميز
ورد عري�سة الطعن
التمييزي مع حتميل
املميز ر�سم التمييز،
و�سدر القرار باالتفاق يف
2020/1/14م .

طلب تصحيح القسام
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/81 :الهيئة املو�سعة املدنية2020/
تاريخ ا�سدار احلكم2020/3/16 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية
مبداأ احلكم
اإذ اأن طلب ت�سحيح الق�سام
ان�سب على مهنة املتويف يف
�سهادة وفاته ومل ين�سب
على ت�سحيح حجة الوفاة،
والأن املادة  301من قانون
املرافعات املدنية رقم 83
ل�سنة  1969حددت اخت�سا�س
حمكمة االحوال ال�سخ�سية يف
تنظيم حجج الو�سايا والوقف
واحلجج االخرى ،والأن
مو�سوع الدعوى ال يدخل �سمن
االخت�سا�سات املحددة اأعاله،
فتكون حمكمة البداءة هي
املخت�سة بنظر هذه الدعوى.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من
الهياأة املو�سعة املدنية يف حمكمة
ً
ً
التمييز االحتادية وجد اأن تنازعا �سلبيا وقع بني حمكمة بداءة العمارة
وحمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف العمارة يف نظر الدعوى املقامة من
املدعي (ج م ج) على املدعى عليه (مدير عام دائرة �سحة مي�سان/

ا�سافة لوظيفته) ،اإذ ترى كل منهما انها غري خمت�سة يف نظرها ،وحيث
ان عري�سة الدعوى ان�سبت على املطالبة باإلزام املدعى عليه بتغيري
وت�سحيح مهنة املتوفى (�س ج) يف �سهادة وفاته ال�سادرة من دائرة
املدعى عليه وجعلها ع�سكريا بد ًال
من كا�سب ،واإذ اأن اخت�سا�سات
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية حددتها
املادة ( )300من قانون املرافعات
املدنية رقم ( )83ل�سنة ()1969
املعدل ،ومن بينها اثبات الوفاة،
وان املادة ( )301من القانون
املذكور بينت احلجج التي ت�سدرها
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية ،ومبا
ان طلب الت�سحيح ان�سب على مهنة
املتوفى يف �سهادة وفاته ومل ين�سب
على ت�سحيح حجة الوفاة ،لذا فاإن
نظر الدعوى يخرج عن اخت�سا�س
حمكمة االحوال ال�سخ�سية ،وبالتايل
ينعقد االخت�سا�س يف نظرها اإىل
حمكمة بداءة العمارة ،وتبعاً ملا
تقدم وا�ستناد ًا اإىل اأحكام املادة (/13
اأو ًال-ب-ثانياً )2-من قانون التنظيم
الق�سائي رقم ( )160ل�سنة ()1979
املعدل قرر تعيني حمكمة بداءة
العمارة يف نظر الدعوى حمل التنازع وار�سالها اإليها للف�سل فيها وفقاً
الأحكام القانون ،وا�سعار حمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف العمارة بذلك،
و�سدر القرار باالتفاق يف /21رجب1441/هـ املوافق 2020/3/16م.

الثقافية
العدد (  ) 142االحد 2021 / 6 / 6

قصيدة شرح قانون المرافعات المدنية
الدكتور علي الدراجي
اضي يَبْ َت ِدئ بقص ٍة
حق ُّ التَّقَ ِ
لطفا ً أ َ ِعرْنِي السمع فِي إصغاء
عيت ملث ِلها وأقم ٓتها
فَإِذَا دُ ٓ
عنــــد القضا ِء مطالبا ً بعطــــا ِء
صغ الْ َب َيانَات الَّتِي تَقْ َب ُل ب ِ َها
ِ
ٓ
شروط قبولِها الغـرا ِء
وَٱذكر ْ
أهلي ٌة و خصوم ٌة َال تكتملْ
ّ
إالَّ مبصلح ٍة َل َدى الفقهـــــــا ِء
كنه ُه
خال َُف
ٓ
ص َال ت َ َ
ُم ٱختصا ٌ
ث ّ
ٓ
التبديل بالبـــــــــدالء
يقبل
َال
ِ
خصمها
نوع للدعاوى
فِي ِ
ُ
كل ٍ
ولكلِّ محكم ٍة يَكُون والئـــي
وظيفيا ّ ويذكر ُ ح ُدها
أ َ َّما
ّ
ع ظاهر بـجال ِء
اء نو ٌ
أَو ْ َ
ج َ
أ َ َّما
املكاني َفذ ًّا فِي عَ زْلِهِ
ُّ
الصلحـــــا ِء
فِيه
ُ
املصالح غايةُ ُ
رسومك كَي تَكُون مهي ًئا
ع
وادف
ْ
َ
ِمن بع ِد أَن سجل َتها برضا ِء
فبالتبليغ قَبْل ثالث ٍة
بلّغ
ِ
َت ْ ِري مرافع ٌة ب ِ َال إبطــــا ِء
حدَّد وبِال ِْع ْ
وأربع
ساعَ ة
ش ِرين َ
َ
ٍ
ا ْمض وبلغ ُه ب ِ ِذي عجــــالء
أنصح أَن تكو ٓن مدبِرا ً
ُ
َهذ َا و َ
ٓ
تخلط ْ
الَعْرَاق بالغربــــاء
َال
ي بِال َْو َطن
ف ََيكُون تبلي ُغ ال ِْعرَا ِق ّ
ي ِمن العقال ِء
شخص َط ِب ِ
ٌ
يع ٌّ
شخصه
ك
ل
ذ
ن
ا
ك
معنوي
أَم
َ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
يُ ْ
غ ِنيك َمرْكَ ِزه الرَّئِيس عنائي
ٌ
عاطل
موظف أَم
ي
يع
ب
ا
أ َ َّم
الطَّ
ٌ
ِ ِ ّ
َ
بَلَغَ ه جبرا ً إ ْن أبَى برضـــــا ِء
ج َن ِبيِّ إذَا وجدتَه عامال ً
ْ
وال َ ْ
ِعنْد ْ
خاء
ُومة ُمنعم بِر َ َ
الُك َ

َال ت َ ْع َت ِقدْ أَنَّ ْ
ال ُ ُمور َ تَغَ يَّرَت
يكيفيك تبيلغا ً َل َدى السفـــراء
أَو ْ كَا َن َال ي َ ْع َم ُل َف َبلَغ أهلٓه
ُ
املثل باملثـــال ِء
ٱتفاق
مثل
ِ
ِ
ج ُهل اجلمي ُع مكانٓه
أ َ َّما إذَا ٓ
أصبح راحال ً بجفا ِء
اخلصم
و
ٓ
ُ
بلغ ُه نشرا ً وَل َْيكُن بصحيف ٍة
اس و َ القرا ِء
يومي ٍة معروف ٍة لِلن َّ ِ
ضور تكو ُن أَنْت مخيرا ً
و بِ ْ
ال ُ ُ
جبْ ٍر و َ َال اغـــــــوا ِء
قطعا ً ب ِ َال َ
س َلك ْت َط ِريقَ ة
ا
ذ
إ
اب
َ
َ
َ
حتَّى الْغُ يَّ
بُ ْ
الضرَّاء
شرَى الْغُ يَّاب تَكُون ب ِ َّ
كالكُ َما غبتما
اب
خصمك أَو ِ
أَو ْ غَ َ
ُ
جوْفَاء
حك ُْمه َ
اج َعة ُ
تَرَك ا ْملُر َ َ
وملد ٍة محدود ٍة فِي عشر ٍة
طلْت بهبا ِء
َف َتكُون ب َ ْع َد َها أَب ْ َ
ت و ت ّدعي
قَلَّ َما
ح َ
تشاء إذَا َ
ضر َ ْ
ُ
ف ْ
َاخل َْصم يُبْ ِدي دَف ََعه ببال ِء
في ْ
ال َ ِقيقَ ة كُلها
خ ِ
وَلَر ُ َّمبَا ي ُ ْ
ن حج ٌة نكـــراِء
أَو ْ كَا َن ال ُ
ضي أَنَّ تَكُو َن دفوعكم
والمر ُ يَقْ َت ِ
السبْق لِل ُْوكَ َالء
يها عَ َ
فِ َ
اء َّ
ط ٌ
ً
يتبادلو َن لوائحا وشفاه ًة
ويدققون دفوعَ هم بدها ِء
بطارئ
لكنّهم قَد يعثرون
ٍ
قَدْ يُو ِق ُف الدَّع َْوى إلَى إرجا ِء
ِمن وَقَفَ َها أَو ْ ق َ َ
ط َع َها أَو ْ
قَدْ يَكُو ُن تنازلَ برضــــا ِء
مدع ب َ ْع َد ْ
أَو
ام ِة ر ُ َّمبَا
الِق َ َ
ٍ
قَد ي ُ ُ
بطل الدَّع َْوى ب ِ ِذي إن ْ َهاء
وقف فِي ث ََالث َ ِة أشه ٍر
ف ََيكُون ٌ
ت االستئخارِ فِي إجرا ِء
أَو ْ َت ْ َ
أَو ْ كَا َن خصما ً َ
شاء ربُك موتَه
أَو ْ فَا ِق ِد ْ
ال َ ْه ِليَّ ِة كالسفها ِء

ات عَ نْ ُه وكي ُل ُه فِي غفل ٍة
أَو ْ َم َ
ُ
كيل عنا ِء
ح َتاج
تبديل ال َْو ِ
وا ْ
أَو ْ أَنَّ حادث ًة ب ِ َدع َْوى أح ِدثت
يها يَدْعُ و للنضراء
اعي فِ َ
والد َّ ِ
يها مح ِدثا ً دفعا ً ل ُه
وانضم فِ َ
ّ
طالب البرا ِء
باملقابل
أَو
َ
ِ
أَو ْ كَا َن شخصا ً ثالثا ً متخاصما ً
منضما ً َمع الكفا ِء
أَو ْ كَا َن
ّ
ف ُ
َهو ٱختيار ٌ أَو ْ دُ ُ
خولُ مجبر ٌ
ك ٍم يختار ُ بالسما ِء
حا ِ
ِمنْ َ
عاجل
ر
بأم
ى
ْو
ع
د
ال
ا
أ َ َّما إذَ
ٍ
ٍ
َّ َ
درء خطور ٍة غبـــــراء
وت ُ ِريد َ
قْ
سرْعَ ة
ب ِإلَى َمنْ كَا َن ي َ ِ
ي بِ ُ
فَاذ َْه ْ
ض َ
ب ٱستبطا ِء
غ
ر
ي
ال
ة
وعجال
َ
ٍ
َْ َ ُ
ال َمايَة مؤقتا ً
ذَاكَ ال َّ ِذي ي ُ ْعطِي ْ ِ
بهواجس وَأَدِل َّة بتــــــــراء
عدم
وشرو ُ ُط ُه
املساس بأصلهِ
ِ
َ
س ُبوقَة االصداء
وخطورة َم ْ
ً
صا فِي أ َ ْم ِر ِه
ل
ا
خ
ا
َال ي ُ ْعطِي رأي
ِ
َ
ً
باق فِيه باستعال ِء
والق ّ ٍ
ّ
مت
و
د
رفض مقا َلهِ
فَإِذَا أ ُ ِعي َ
ُ
فاليطلب التمييزٓ فِي إلْغَ ا ِء
يوم صدورِ ِه
فِي سبع ٍة ِمن بع ِد ِ
لتدارُكَ البطال ٓن لألخطاء
نصت عليهِ ا ْملِا َئ َتان و 16
ّ
َ
ْ
خ َوا ُن يَا زمالئي
ال
ا
ه
ي
أ
يَا ُّ َ ِ ْ
ت بِأ َ ْم ٍر عريض ٍة
أ َ َّما إذَا كَان َ ْ
طلُوب لإليحاء
امش ا ْمل َ ْ
و ال َْه ِ
أَو ْ ِق َ
حي ِن َها
ة
العريض
رفض
ي
ف
يل
ِ
ِ
ِ
ِ
ت عَ نْ الطلبا ِء
والطلبةُ ا ْم َت َن َع ْ
َال ب ّد ب َ ْع َد َها إ ْن يَكُو َن تظلما ً
ويَكُون مرفوعا ً إلَى الظلما ِء
التظلم أَن وجدتَه مجحفا ً
حتَّى
َ
ُ
ميز ُه فَالت َّ ْم ِييز فِيه وقا ِء
ّ

ختم القضاةُ و أَغْلَقُ وا
أ َ َّما إذَا
َ
َ
كَ ّف ْ
ال َ ِديث وأوْقَف ْ
الِ ْم َالء
َ
قت و ت َ َهيَّأت
و الدَّع َْوى كَانَت دُق ّ ْ
ج َهة اخلصماء
واستفسروا عَ ن و ِ
فيكو ُن إصدارا ً
ملزم
لكم
ٍ
ٍ
طي القوقَ مهاب ًة ببقا ِء
ي ُ ْع ِ
ي عَ لَى أسبابِهِ
منطوق ُ ُه َمبْ ِن ٌّ
َ
حكم ِقيل ِمنْ حكما ِء
إعالم
ٍ
ُ
رت بِكُل َِّها أَو جزئِها
خس
فَإِذَا
ِ
َ
ج َدت حكما ً فَا ِقد الضوا ِء
وو ُ ِ
أش ُدد طريقا ً لَو أ َ َّمنْ ُته صالا ً
ص ًال لنماء
خ َتر سبيال ً ُم َو ِّ
وَا ْ
َ
ْ
ط َل ًبا
فِيه ال َمان وَفِيه تغبي َم ْ
ج َواء
ْك ُّ
ي تِل َ
الطر ُ ِق فِي أ َ ْ
ِمنْ ب َ ْ ِ
بغيومها
إليك مشوب ًة
تَبْ ُدو
َ
ِ
وعَ ل َْيك ص ّبت زخ ًة بسخا ِء
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األدب رسالة سامية ذات أهداف ومضامين إنسانية
حوار مع الكاتب والناقد عبدالله الميالي
علي فكرة ما ت�ضتحق الكتابة  ..اأما اإجادتي
كلما انثالت ّ
لهذا اللون الأدبي فتقييم ذلك مرتوك لكل من اط ّلع على
ن�ضو�ضي يف الق�ضة الق�ضرية جد ًا.

* من خالل اطالعي على سيرتك األدبية وما كتبه
ُ
األدباء والنقاد حول نصوصك في القصة القصيرة
ُ
جدًا ،من هم أهم الذين كتبوا نقدًا عن تلك
النصوص عراقيًا وعربيًا؟

�ضاروت ،وو�ضع م�ضطلح ق�ض�ص ق�ضرية جد ًا عليها
كاجتهاد �ضخ�ضي منه ..رمبا جند عددا من ال ُكتّاب العرب،
ومنهم العراقيون ،قد كتبوا ن�ضو�ضاً تقرتب اإىل ح ٍّد ما من
طبيعة الق�ضة الق�ضرية جد ًا ،ولكنهم مل يجن�ضوا كتاباتهم
تلك با�ضم (ق�ضة ق�ضرية جد ًا) ،ومنهم( :قدمياً نوئيل
ر�ضام ،وجربان خليل جربان ،وحديثاً جنيب حمفوظ
وزكريا تامر)

�ضباح يوم اخلمي�ص" :عِ �ص هكذا يف عل ٍّو اأيها العَ َل ُم ــ فاإننا
بك بعد اهلل نعت�ض ُم"  ..وكثرية هي املواقف والق�ض�ص
التي اأظهرت مدى ُح ّب الفرد لعَ َلم بالده وخ�ضو�ضاً حني
يتعلق الأمر بغزو خارجي اأو عمل اإرهابي دينء ،ومن اأحد
هذه املواقف ا�ضتلهمت اأحد الن�ضو�ص التي نالت اإعجاب
القارئ�" :ضهيدَ :
وقف يحمل �ضارية الوطن .اجتاحته
عا�ضفة املعركة .ا َ
أ�ضفق عليه العَ َلم� ،ض ّمه اإليه ورفرفا
معاً "

* بعض الدارسين واألساتذة يرفضون االعتراف
بهذا الجنس األدبي ،هل يمكن أن نعد القصة
القصيرة جدًا موضة عابرة أو صرعة حداثوية
يمكن تندثر في لحظة ما؟

 اهتم العديد من ال ُنقاد والأدباء العراقينيوالعرب مبا * بعد إصدارك مجموعة (رصاص القلم) قصص
ً
اأكتبه من ن�ضو�ص تتعلق بالق�ضة الق�ضرية جدا ،فمن
العراق تناول تلك الن�ضو�ص بالنقد الأ�ضاتذة :حميد قصيرة جدًا ،هل لديك عمل آخر يشرق قريبًا،
احلريزي ،ظاهر احلبيب ،حيدر الأديب ،داود �ضلمان خصوصًا مع فترات وباء كورونا والحظر؟

حوار فرح تركي

ت�ضري ال�ضرية الأدبية ل�ضيفنا اأنه من مواليد  ،1969وهو
من حمافظة النجف الأ�ضراف ،خريج معهد ال�ضحة العايل
عام  ،1989هو قا�ص وكاتب وباحث ،له ثمانية موؤلفات
خمتلفة ،وا�ضرتك يف اأكرث من ع�ضرين كتابا ،ح�ضل على
عدّة جوائز اأدبية يف جمالت املقال والق�ضة الق�ضرية
والق�ضة الق�ضرية جد ًا وامل�ضرحية  ..كان لنا معه هذا
احلوار:

* كلمات تحدثنا فيها عن عبدالله الميالي
اإلنسان واألديب من انعكاس مرآتك؟

 يف البدء اأقدم �ضكري وتقديري لهذه املبادرة الكرميةباإجراء هذا احلوار  ..اأنا كاتب وعا�ضق للقلم اإىل ح ٍّد ل
يو�ضف ،واأي�ضاً عا�ضق للقراءة ب�ضورة كبرية جد ًا ..
ومنذ نعومة اأظافري واأنا مع القراءة والكتابة يف رحلة
ع�ضق ل تنتهي ،واحلمد هلل فهذا الع�ضق اأثمر نتائج
طيبة يف �ضريتي الأدبية ،واترك تقييمي للقارئ واملتابع
لأعمايل ومنجزي الأدبي ..وقبل ذلك اأنا اإن�ضان اأنتمي لهذه
املنظومة الإن�ضانية يف العامل ،اأحمل بني جوانحي املحبة
والحرتام لكل ال�ضعوب واملجتمعات يف كل انحاء العامل
مثلما اأرف�ص الظلم والإرهاب بكل اأنواعه يف اأيّ مكان من
العامل ،ولذلك ّ
وظفت قلمي للحالت الإن�ضانية ون�ضرة
الفرد وا�ضتنكار الظلم وفروعه.

* القصة القصيرة جدًا أصعب في الطرح وهي
راقية الطرح كما فنون األدب األخرى  ..ما مدى
إدمانك عليها وإجادتك لها؟

 الق�ضة الق�ضرية جد ًا فاكهة لذيذة من فواكه الأدب،وهي لي�ضت وليدة ال�ضاعة اأو حديثة كما يرى البع�ص،
بل يكاد اأن يكون عمرها مائة �ضنة تقريباً ،وم ّرت
مبراحل متعددة عاملياً وعربياً ،وهي ل تختلف عن بقية
الفنون الأدبية الأخرى يف ر�ضالتها الأدبية والجتماعية
وال�ضيا�ضية من خالل طرحها وا�ضتيعابها لكل هواج�ص
واأحا�ضي�ص الفرد  ..فع ًال اأنا مدمن عليها ،فاأتابع قدر ما
ت�ضمح به الظروف الدرا�ضات والبحوث واملوؤلفات التي
تتعلق بالق�ضة الق�ضرية جد ًا ،واكتب كذلك من خاللها

ال�ضويلي ،طالب الدراجي ،حممد امليايل ،اأثري الغزي ،رائد
احل�ضن ،حممد اخلفاجي ،عبا�ص عجاج  ..ومن الأدباء
العرب الأ�ضاتذة :د .خالد بوزيان مو�ضاي من املغرب ،د.
ميمون م�ضلك من املغرب ،د .عبداملجيد بطايل من املغرب،
غريبي بوعالم من اجلزائر� ،ضقر حبوب من فل�ضطني،
�ضهيلة بن حماد من تون�ص  ..كل هوؤلء ن�ضروا كتاباتهم
النقدية يف الإ�ضدارات الورقية من ُ�ضحف وجمالت ويف
خمتلف املواقع اللكرتونية اأي�ضاً.

* جاء في إحدى الدراسات النقدية عن مجموعتك
ّ
القصصية (رصاص القلم) بأن اللون األدبي للقصة
القصيرة جدًا التي تكتبها هي إبداعية لدرجة
بأنها تمتاز بالقفلة المدهشة ...حدثنا عن هذا؟

 باعتقادي القفلة املده�ضة اأو ما ت�ضمى اأحياناًباخلامتة ال�ضادمة اأو اخلرجة ،هي ملح الق�ضة
الق�ضرية جد ًا ،وهي بب�ضاطة ك�ضر توقعات
القارئ ،حيث مل يعد الن�ص ببعد واحد بل اأ�ضبح
ينفتح على اأبواب متعددة ،من خالل انفتاح الن�ص
على اآفاق التاأويل والتاأمل والإمياء والإيهام
والتخييل ،وباعتقادي اأرى ا ّأن الق�ضة الق�ضرية
جد ًا من دون القفلة املده�ضة باهتة ورتيبة وبال
طعم ،ولذلك كان اهتمامي بها كبريا جد ًا ومم ّيزا
حتى ُع ّدت اأهم مميزات جمموعتي الق�ض�ضية
(ر�ضا�ص القلم) كما ذهب اإىل ذلك الناقد املغربي
د .ميمون م�ضلك يف درا�ضته النقدية التي حملت
عنوان (اخلرجة يف ق�ض�ص عبداهلل امليايل) ،حيث
كتب" :ا ّإن القا�ص عبداهلل امليايل يويل اخلرجة
اأهمية ق�ضوى ،ولقد اجتهد يف تنويعها ،واختالفها،
وجعل ك ّل مفردات النّ�ص وجمله تتكاثف معنوياً،
وتتجمع اأ�ضلوبياً لبناء وخدمة اخلرجة ،كما
نالحظ مدى اهتمامه بهذه اخلا�ضية ،واأنواعها،
واأهميتها ،حمققاً بهذا الهتمام الفنّي يف ك ّل
كتابته الق�ض�ضية غايتني اأ�ضا�ضيتني :متعة ك�ضف
املفارقة ،ولذّة الع�ضف الذّهني".

ََ
العلم ،رمز سيادة ّأي بلد ،ولكن في العراق وفي
*
أي بلد جريح له دور مهم حين تمر العاصفة كما
ورد في وصف قصصي في أحد نصوصك؟

 نعم �ضحيح ،العَ َلم رمز �ضيادة البلد والوطن ،مكانهيرفرف عالياً حيث ال�ضموخ والرفعة ،واأتذكر كنا يف
ال�ضبعينيات يف مرحلة البتدائية نهتف عند رفعة العَ َلم

 ا�ضتفدت من فرتات احلظر كثري ًا لأتفرغ للكتابة ،وقدجت ّمعت عندي ن�ضو�ص كثرية للق�ضة الق�ضرية جد ًا ميكن
اأن تكون جمموعة ،ولكني غري م�ضتعجل بطبعها ون�ضرها
يف الوقت احلا�ضر ،انتظر الوقت املنا�ضب ،فاأنا اأ�ضري اأدبياً
�ضمن خطة مدرو�ضة ولي�ضت ع�ضوائية.

 هناك خالف بني الدار�ضني وال ُنقّاد يف كونالق�ضة الق�ضرية جد ًا جن�ضا اأدبيا م�ضتقال اأو هي
فرع من الق�ضة الق�ضرية ،وهذا خالف حممود
ل ي�ضر هذا اللون الأدبي ،و�ضواء كانت الق�ضة
الق�ضرية جد ًا جن�ضا م�ضتقال لها كيانها اخلا�ص
اأو هي فرع خرجت من عباءة الق�ضة الق�ضرية
فاإنها موجودة على اأر�ص الواقع وتُكتب
بحرفية عالية وتُقام لها املهرجانات وامل�ضابقات
املختلفة ..ل اأميل اإىل كون الق�ضة الق�ضرية
جد ًا مو�ضة اأو �ضرعة حداثوية ل ّأن لها جذور
عاملية ملا يقارب املائة �ضنة ،وقد ثبتت قدمها يف
ال�ضاحة الأدبية ب�ضكل مم ّيز ،وقد �ض ّرح اأكرث من
ناقد ودار�ص ممن اهتموا بالتنظري لها باأنها فن
امل�ضتقبل بامتياز.

* غير القصة القصيرة جدًا ،ما اهتمامات عبدالله
الميالي األدبية األخرى؟

�ضح التعبري ،فقبل الجتاه
 اأنا كاتب �ضمويل تقريباً اإن ّاإىل الق�ضة الق�ضرية والق�ضرية جد ًا كنت وما زلت اأكتب
املقال باأنواعه ،وح�ضلت من خالله على عدّة جوائز
ومراكز يف امل�ضابقات الأدبية ،واأمار�ص كتابة البحث �ضواء
البحث الأدبي اأو التاريخي اأو الديني ،واأكتب الن�ص
امل�ضرحي اأي�ضاً وقد ح�ضل ن�ضي (جرح ال�ضماء) على
املركز الثاين يف مهرجان ال�ضفري الثقايف الدويل الثامن يف
مدينة الكوفة ،واأكتب الق�ضة الق�ضرية ون�ضرت جمموعة
بعنوان (�ضيزوفرينيا) ،واأخري ًا اأنهيت كتابة رواية اأدبية
�ضرتى النور نهاية هذا العام اإن �ضاء اهلل تعاىل.

* لماذا اخترت عنوان شيزوفرينيا لمجموعتك
القصصية القصيرة ،ال بد من وجود سبب ما؟

 علمياً (ال�ضيزوفرينيا) تعني انف�ضام ال�ضخ�ضية ،وهواأحد الأمرا�ص التي ت�ضيب الفرد يف العقل فيختل التفكري
وال�ضلوك والنفعال عنده ،وهو يختلف قوة اأو �ضعفاً
من �ضخ�ص لآخر  ..و�ضبب ت�ضمية جمموعتي الق�ض�ضية
الق�ضرية بهذا ال�ضم هو لوجود ق�ضة �ضمن املجموعة
حتمل هذا ال�ضم ،كما هي ر�ضالة عامة اإىل املجتمع لأن
يكون اأكرث حذر ًا يف ت�ضرفاته و�ضلوكياته لئال يقع �ضمن
دائرة هذا امل�ضطلح.

* األدب ّ
يوحد القلوب المتنافرة ،هل يتسم
الجميع من األدباء بهذه الصفة وإلى ما تدعوهم؟

 هذا �ضوؤال جيد ،اأنا اأع ّد الأدب (عموماً) ر�ضالة �ضاميةذات اأهداف وم�ضامني اإن�ضانية ،ولي�ضت نوعا من الرتف
يوحد القلوب املتنافرة،
الفكري ،ومن �ضمن اأهدافه اأن ّ
واأن ي�ضع البل�ضم ال�ضايف على ال�ضفاه ،واأن يبتعد عن
الكراهية والأنانية والنتقا�ص من الآخرين ،واأن ل يكون
حطباً على نريان اخلالفات واملناكفات والتجاذبات �ضواء
ال�ضيا�ضية اأو الطائفية اأو الجتماعية  ..اأما هل يت�ضم جميع
الأدباء بتلك ال�ضفات فقطعاً ل ،لأنّ الأدباء يخرجون من
رحم هذا املجتمع فلهم ما له وعليهم ما عليه من �ضلبيات
واإيجابيات  ..واأنا اأقل من اأن اأوجه ن�ضيحة اأو دعوة

لغريي من الأدباء ،ولكني من باب احلر�ص على �ضمعة
الأدب ،اأدعوهم اإىل الرت ّفع عن هكذا اأمور ،والبتعاد عن
املناكفات والتقاطعات والتخندقات بكافة اأ�ضكالها.

* الدراسات النقدية ومطالعة الكتب ماذا تضيف
إلى روحك وفنك؟

 ب�ضراحة ،ومن دون اأي مبالغة ،فاأنا اأتنف�ص واأعي�صمن خالل القراءة والكتابة ،وبدونهما ل اأدري كيف
يكون حايل ،بدون مطالعة اأنا ل �ضيء ،باملطالعة يزهر
قلبي باملعرفة والفكر والثقافة والأدب ،ويزداد ر�ضيدي
املعريف ،بدون املطالعة اأنا ك�ضحراء مقفرة ،واأين لأعجب
لأولئك الذين يق�ضون حياتهم دون قراءة ،ت�ضتح�ضرين
اجللي�ص الذي
(الكتاب هو
هنا مقولة اجلاحظ اخلالدة:
ُ
ُ
وال�ضديق الذي ل ُي َ
ل ُي َ
ُ
غريك ،والرفيق الذي ل
طريك،
وامل�ضتميح الذي ل يَ�ضرتي ُث َك ،واجلا ُر الذي ل
مي ُّل َك،
ََ
ُ
َ
عندك
وال�ضاحب الذي ل ُيري ُد ا�ضتخراج ما
يَ�ضتبطِ ُئ َك،
ُ
بامللق ،ول يُعامِ ُلك باملك ِر ،ول يخدعُ َك بالنفاق ،ول يحتا ُل
ِ
َ
لك بالكذب).

* الروابط والمسابقات األدبية المنتشرة عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،هل أضافت شيء
لألدب عموما وللقصة القصيرة جدًا؟

 نعم بالتاأكيد اأ�ضافت هذه الروابط ال�ضيء الكثري لالأدب،فمن خاللها ّ
مت الرتويج للق�ضة الق�ضرية جد ًا بعد اأن كادت
تندثر ،ومن خاللها يكون التوا�ضل مع الأدباء وال ُنقاد من
خمتلف البلدان والأقطار ،ومن خاللها يكون الن�ضر اأكرث
�ضهولة ،ومن خاللها يعرف الكاتب اأين موقعه يف هذا
البحر املتالطم من ال ُكتّاب والإ�ضدارات.

ّ
* هل ترى أن النقد العربي قد واكب وساهم في
* منذ متى وقبر األب يفتقد لزيارة ابنه الذي
ّ
تطور القصة القصيرة جدًا.؟
ّ
تعود أن يوقد له الشموع؟
 -الكاتب والناقد ي�ضريان بخطني متوازيني ،واأحدهما

مك ّمل لالآخر ،فال نقد من دون ن�ص ،ول ن�ص متم ّيز من
دون نقد متم ّيز ،واأنا اأرى اأنّ النقد اأ�ضبه باإ�ضارات املرور
امللونة التي تقول لك :قف الآن ،حت ّرك الآن  ..ورغم
كرثة ما ين�ضر من ن�ضو�ص فيها ال�ضالح وفيها الطالح،
فاأنّ النقد ا�ضتطاع اإىل ح ٍّد ما مواكبة وم�ضايرة الق�ضة
الق�ضرية جد ًا ودفعها لالإمام من خالل ما نقراأه من
موؤلفات ودرا�ضات وبحوث خمتلفة اأثرت املكتبة العربية
يف هذا اجلانب خ�ضو�ضاً يف العقدين الأخريين ،حيث
�ضهدنا ع�ضرات املوؤلفات التي تُعنى بالق�ضة الق�ضرية
جد ًا ،واأ�ضحت الق�ضة الق�ضرية جد ًا حديث ال�ضاعة يف
اأروقة الباحثني والدار�ضني وال ُنقاد ،ودخلت نتيجة هذا
احلراك اإىل معرتك الر�ضائل اجلامعية يف عدد من البلدان
العربية.

 يف احلياة الكثري من املواقف وامل�ضاهد الإن�ضانيةوالوجدانية وال�ضعورية التي تدغدغ خميلة الكاتب
والقا�ص ليقتن�ص منها ما ُيل ّبي طموحه الأدبي ،ومن تلك
ربت عنه بهذا الن�ص الوا�ضح:
امل�ضاهد ما ع ّ
نزيف� :ضباح ك ّل جمعة اأزوره ،اأقراأ الفاحتة ،اأ�ضعل
البخور وال�ضموع ،اأر�ص القرب مباء الورد  ..بدمائه عا�ص
الوطن  ..منذ اأ�ضهر وهو يفتقدين  ..م�ضك ٌ
ني اأبي ل يعلم اأنّ
الوطن اغتالني ،وتف ّرقت اأ�ضالئي بني القبائل.

* موقف كالضوء الذي الح لكولومبس حين
اكتشف أمريكا ،يعلو ويخفت وال يغيب عن بالك
ّ
ومر بك ّ ..قصه لنا؟

 وَ هم :ت�ضعر بال�ضعادة عندما تلمحه ُيل ّوح بيده ..مل تُخرب �ضديقاتها خ�ضية اختطافه منها  ..انتظرتْ اأنْ
ُي�ضمعها تلك الكلمة  ..اقرتبت منه ذاتَ م�ضاء لتلقي عليه
التحية  ..هوتْ بك ّفها على وجه الفزّاعة.

ّ
ّ
معتد به يرى أن الريادة العربية
* هناك رأي
في القصة القصيرة جدًا هي عراقية بامتياز من
خالل نصوص الكاتب العراقي نوئيل رسام في * ختام حوارنا ننتظر منك قصة قصيرة جدًا لم
ُ
ثالثينيات القرن الماضي ،هل أنت مع هذا الطرح؟ تنشر من قبل.؟
 ب�ضراحة اأنا ل�ضتُ مع هذا الطرح ،فمن خالل مطالعتيوبحثي امل�ضني يف ما يتعلق بالق�ضة الق�ضرية جد ًا اأكاد
اأجزم اأنّ العرب عموماً والعراق خ�ضو�ضاً مل يكتبوا
ن�ضو�ضا اأدبية حتت م�ضطلح (ق�ضة ق�ضرية جد ًا) اإل
يف ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي ،عندما ترجم املرتجم
امل�ضري فتحي الع�ضري رواية الكاتبة الفرن�ضية ناتايل

 تقديري واحرتامي لكم اأ�ضتاذة فرح على هذااحلوار� ،ضاأهديكم هذا الن�ص وهو اأحدث ما كتبت:
تقاليد :النع�ص يتهادى على الأكتاف ،الأقدام تدك
الأر�ص ،الأهازيج تنت�ضر عرب الأثري�" :ضلون مت ّوت
مو�ضي ب�ضابع جار"!  ..ا�ضط ّفت
جارك وانتَ
ّ
فوهات البنادق� ،ضقّت ال�ضماء �ضرخة مدوية.
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عوارض القضية ..أنواعها والمؤثرات التي تطرأ عليها
وهي املؤثرات التي تطرأ على القضية فتؤثر فيها بآثار متفاوتة فهي تارة تؤدي الى منع صدور فصول متعارضة ولضمان حسن سير العدالة،
واخرى تؤدي الى انقضائها وقتيا من دون الفصل في موضوعها ،وثالثة تؤدي الى انقضائها نهائيا .وهذه املؤثرات اما ان تكون ناشئة من
ارادة اخلصوم كما في التنازل واالبطال من قبل اخلصوم ،او ان ارادة اخلصوم كانت سببا في نشوئها كما في االبطال بحكم القانون
والتوحيد

المحامي محمد هاشم المنكوشي
وهذا يعني ان عوار�ض الق�ضية ثالثة انواع هي :
 .1التوحيد .
 .2االبطال .
 .3التنازل .
نتناولها يف ثالثة مقا�ضد :

المقصد االول /التوحيد :

لقد ن�ضت املادة ( )75مرافعات على (اإذا تبني
للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبال
مبحكمة اأخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويني وتر�ضل
ا�ضبارة الدعوى اىل املحكمة االخرى والقرار ال�ضادر
من املحكمة االأخرى برف�ض التوحيد يكون قابال
للتمييز ).
هو قرار املحكمة باجلمع بني ق�ضيتني مرتبطتني
بعن�ضر او اكرث من عنا�ضر االرتباط ،بغية عدم
�ضدور ف�ضول متعار�ضة او ال توافق فيها او حتقيق
ح�ضن �ضري العدالة .
وهذا يعني ان الغاية من التوحيد هو حتقيق احد
امرين هما :

اوال  /تجنب التعارض في
الفصول او عدم التوافق بينها:

توحيد الق�ضيتني قد يق�ضد منه جتنب �ضدور ف�ضول
متعار�ضة فيها او ال توافق بينها ،ومن م�ضاديقه اذا
اقيمت دعوتا متليك من �ضخ�ضني خمتلفني على مالك
عقار واحد وفق القرار  1198ل�ضنة  1977املعدل فاإن
احلكم يف احدهما يوؤثر يف االخر فال بد من توحيدها
ملنع �ضدور حكمني متعار�ضني .

ثانيا /ضمان حسن سير العدالة:

توحيد الق�ضيتني قد يق�ضد منه تقليل النفقات
على اخل�ضوم وتوفري اجلهد والوقت على الق�ضاء
واخل�ضوم ،ومن م�ضاديقه اذا اقام احد ال�ضركاء
دعوى اجر مثل على غا�ضب العقار ثم اقام �ضريك
اخر دعوى باملو�ضوع نف�ضه على املدعى عليه نف�ضه،
وللفرتة نف�ضها فيجوز للمحكمة توحيد الدعوتني
لتقليل اجلهد والوقت والنفقات .
وقد جتتمع كال الغايتني ،ومن م�ضاديقه اذا اقام
املوؤجر دعوى اجر م�ضمى على امل�ضتاأجر للفرتة قبل
انتهاء عقد االيجار وقبل ح�ضمها اقام دعوى اجر مثل
عليه للفرتة ما بعد انتهاء العقد ،وكان هناك �ضك
يف مدة معينة وهل ي�ضتحق عنها اجر مثل او اأجرا
م�ضمى فيجوز للمحكمة توحيدها ملنع التعار�ض يف
احكامها ولتقليل النفقات على املدعي واجلهد والوقت
على املحكمة.
ويعد التوحيد هو االقل تاأثريا على الق�ضية من بني
باقي املوؤثرات االخرى وهي االبطال الذي يوؤدي اىل
�ضقوط اخل�ضومة والتنازل الذي يوؤدي اىل �ضقوط
احلق.
وحيث ان التوحيد له عنا�ضر واحكامه ،لذا �ضنتناولها
يف بندين .

البند االول  /عناصره :

هي االمور املكونة له �ضواء كانت خارجة عن حقيقته
او داخلة فيها ،لذا �ضنتناول �ضرائطه واركانه يف
فقرتني :

الفقرة االولى  /شرائطه :

ي�ضرتط يف التوحيد خم�ضة �ضرائط هي :
اوال /وجود ق�ضيتني قائمتني قيد املرافعة:
وهذا ال�ضرط حررناه مف�ضال يف مطلع هذا املبحث ان
�ضئت فراجعه .

ثانيا  /تحقق االرتباط :

االرتباط هو االحتاد بني ق�ضيتني يف عن�ضر معني
يلزم توحيدهما معا ،والعن�ضر هو اما ان يكون
ال�ضبب او املو�ضوع او اخل�ضوم .
ومييل الفقه والق�ضاء اىل التو�ضع يف مفهوم االرتباط
وعدم االقت�ضار على العنا�ضر الثالثة املتقدمة،
فيعرفونه باأنه كل �ضلة وثيقة بني ق�ضيتني جتعل
من امل�ضلحة توحيدهما بغية عدم �ضدور ف�ضول
متعار�ضة بينهما او ال توافق بينها.
واالرتباط لي�ض درجة واحدة ،بل هو على درجات
متعددة اأعالها هو االرتباط الذي يوحد الق�ضيتني
ملنع �ضدور ف�ضلني متناق�ضني فيهما ،واب�ضطها
هو االرتباط الذي يوحد الق�ضيتني لتقليل النفقات
واجلهد والوقت ،وال يلزم لتوحيد الق�ضيتني وجود
كل عنا�ضر االرتباط بل يكفي وجود احدهم او اثنني
منهما  ،واقوى عنا�ضر االرتباط هو احتاد املو�ضوع
وال�ضبب .
ومن م�ضاديق االرتباط الذي يوحد الدعوتني هما :
 )1دعوى منع املعار�ضة التي يقيمها بائع ال�ضيارة
خارج دائرة املرور ،ودعوى رد البدل املقامة من قبل
م�ضرتي ال�ضيارة نف�ضها.
 )2دعوى الدين املقامة من قبل الدائن على املدين،
ودعوى الدين املقامة من قبل الدائن نف�ضه على
الكفيل .
 )3دعوى التفريق للخالف ،ودعوى املطالبة باملهر .
ولكن لي�ض كل ارتباط يوجب توحيد الق�ضيتني ،اإذ
قد يتحقق االرتباط وال ميكن اجلمع بينهما ،ومن

م�ضاديقه :
 .1فقد يتحقق االرتباط باخل�ضوم وال ميكن توحيد
الق�ضيتني الن مو�ضوع احدهما عينيا واالخرى
�ضخ�ضيا ،كما اذا كان املتداعيان �ضركاء يف العقار
فاأقام املدعي دعوى منع معار�ضة دون الت�ضليم على
املدعى عليه ،وكان االخري قد اقام دعوى اجر مثل
على االول .
 .2وقد يتحقق االرتباط بال�ضبب واخل�ضوم وال
ميكن توحيد الق�ضيتني الختالف طرق الطعن فيهما
كما يف دعوى فرق البدلني املقامة من قبل املتعهد
ودعوى ا�ضرتداد البدل املقامة من قبل املتعهد اليه.
 .3وقد يتحقق االرتباط باخل�ضوم واملو�ضوع وال
ميكن توحيد الق�ضيتني الن كل دعوى هي م�ضتقلة
بذاتها وتاأبى عن التوحيد باالأخرى ،كما يف دعوى
ازالة ال�ضيوع املقامة من قبل احد ال�ضركاء على
االخر ،ودعوى التمليك املقامة من االخري على
ح�ضة ال�ضريك املدعي يف دعوى ازالة ال�ضيوع ،اإذ ان
املو�ضوع واحد وهو العقار نف�ضه.

تتحقق �ضابقا اي قبل تعديل قانون املرافعات ،اإذ ان
الدعاوى ال�ضلحية كانت مدد الطعن التمييزي لها
هي ع�ضرة ايام ،واما بعد التعديل فقد مت توحيدها
بثالثني يوما ،وهذا يعني ان هذه امل�ضاألة ا�ضبحت
منتفية.
 .3املحكمة املخت�ضة بنظر الطعن :
ي�ضرتط لتوحيد الق�ضيتني احتادهما يف املحكمة
املخت�ضة بنظر الطعن ،ويفهم منه انهما اذا مل
تتحدا فيها فال يجوز توحيدهما وان حتققت عنا�ضر
االرتباط ،ومن م�ضاديقه اذا اقيمت دعوى ازالة
�ضيوع من قبل احد ال�ضركاء واقيمت دعوى منع
معار�ضة على احد ال�ضركاء ال�ضاغلني يف العقار
نف�ضه ،وذلك الن املحكمة املخت�ضة بنظر الطعن
التمييزي يف الدعوى االوىل هي اال�ضتئناف ب�ضفتها
التمييزية واملحكمة املخت�ضة بنظر الطعن التمييزي

بختم ال�ضندوق اذا كان الر�ضم موؤجال عنها ،فاإن
الق�ضية املختومة بختم ال�ضندوق اوال تكون هي
االقدم واالخرى هي االحدث .
ثانيا /عدد القضية :
واذا كانت الق�ضيتان خمتومتني بختم ال�ضندوق
بتاريخ واحد ،فيجب التمييز بني امرين هما :
 .1اذا كانت الق�ضيتان منظورتني من حمكمة واحدة
فريتكز على ت�ضل�ضل الق�ضية ،حيث ان الق�ضية التي
حتمل عددا اقل هي االقدم واالخرى هي االحدث .
 .2اذا كانت الق�ضيتان منظورتني من حمكمتني فهنا
تكون املحكمة خمرية يف اعتبار ايهما اقدم واالخرى
هي االحدث .
وبعد حتديد الق�ضية االقدم يجب ان توحد الق�ضية
االحدث مع الق�ضية االقدم حتى تكون االقدم هي
اال�ضل واالخرى موحدة معها ،وهنا توجد حالتان

ثالثا /اختصاص المحكمة التي
تنظر القضية االقدم بنظر كال
القضيتين:

يجب ان تكون املحكمة التي تنظر الق�ضية االقدم
خمت�ضة نوعيا و�ضخ�ضيا بنظرها ونظر الق�ضية
املراد توحيدها ،ويفهم منه ان املحكمة اذا كانت غري
خمت�ضة نوعيا و�ضخ�ضيا بنظر الق�ضيتني فال يجوز
التوحيد الن االخت�ضا�ض النوعي وال�ضخ�ضي من
النظام العام.
اأما االخت�ضا�ض املكاين للمحكمة يف الق�ضية االقدم
فهو اما ان يكون ثابتا لها ا�ضال او انه يثبت لها اذا
مل تتم اإثارته قبل الدخول يف ا�ضا�ض الق�ضية الن هذا
الطلب يجب تقدميه قبل التعر�ض ملو�ضوع الق�ضية
مبوجب املادة ( )74مرافعات ،وهذا االخت�ضا�ض
غري معترب يف الق�ضية املراد توحيدها الأنها تكون
تابعة للق�ضية املقامة قبال .

رابعا  /نظر القضيتين من
محكمة واحدة او من محكمتين
من محاكم الدرجة االولى:

لقد اجاز امل�ضرع العراقي توحيد ق�ضيتني مرتبطتني
ومقامتني امام حمكمتني مبوجب منطوق املادة ()75
مرافعات ،ولكن ال�ضحيح ان التوحيد جائز حتى
ولو كانت الق�ضيتان مقامتني امام حمكمة واحدة
الن الهدف من التوحيد لي�ض اجلمع بينهما فقط ،بل
نظرهما معا والف�ضل فيهما بف�ضل واحد.
واملحكمة او املحكمتان اللتان تنظران الق�ضيتني
املراد توحيدهما يجب ان تكونا من حماكم الدرجة
االوىل الأنه ال توحيد يف الق�ضايا املنظورة من حماكم
الدرجة الثانية ( اال�ضتئناف ) ،وان جاز لها توحيد
الطعون الواقعة على حكم واحد ،ومن باب اوىل انه
ال يجوز توحيد ق�ضية منظورة من حماكم الدرجة
الوىل مع ق�ضية منظورة من حماكم الدرجة الثانية.
وقد ا�ضرتط بع�ض ال�ضراح ان تكون املحكمتان اللتان
تنظران الق�ضيتني تابعتني جلهة واحدة ،ملنع توحيد
ق�ضية منظورة من قبل حمكمة البداءة التابعة
للق�ضاء العادي مع ق�ضية منظورة من قبل حمكمة
الق�ضاء االإداري التابعة للق�ضاء االداري .
ولكن هذا ال�ضرط ال مربر له ،وذلك الأننا ا�ضرتطنا يف
ال�ضرط الثالث ان تكون املحكمة التي تنظر الق�ضية
االقدم خمت�ضة نوعيا يف نظر الق�ضية االحدث ،واذا
كانت املحكمة غري خمت�ضة وظيفيا يف نظر الق�ضية
فهذا يعني انها غري خمت�ضة يف نظرها نوعيا الن
االخت�ضا�ض النوعي هو يف طول االخت�ضا�ض
الوظيفي ،وبعبارة اق�ضر ان هذا القيد هو من
حت�ضيل احلا�ضل .

خامسا /اتحاد القضيتين
المرتبطتين في طرق الطعن
ومددها والمحكمة المختصة
بنظرها:

يجب ان تتحد الق�ضيتان املراد توحيدهما يف امل�ضائل
االآتية :
 .1طرق الطعن :
ي�ضرتط لتوحيد الق�ضيتني احتادهما يف طرق
الطعن ،ويفهم منه انهما اذا مل تتحدا فيها فال يجوز
توحيدهما وان حتققت عنا�ضر االرتباط ،ومن
م�ضاديقه اإذا اقيمت دعوى ا�ضرتداد حيازة واثناء
نظر الق�ضية اقام املدعي نف�ضه دعوى تعوي�ض مببلغ
يزيد على املليون دينار على املدعى عليه نف�ضه فال
يجوز توحيدهما الن الدعوى االوىل ي�ضدر احلكم
فيها من حمكمة البداءة بدرجة اخرية ،يف حني ان
الدعوى الثانية ي�ضدر احلكم فيها من حمكمة البداءة
بدرجة اوىل .
 .2مدد الطعن :
ي�ضرتط لتوحيد الق�ضيتني احتادهما يف مدد الطعن،
ويفهم منه انهما اذا مل تتحدا فيها فال يجوز توحيدهما
وان حتققت عنا�ضر االرتباط  ،وهذه امل�ضاألة كانت

انفراد باأي طريق من طرق الطعن الأنها من القرارات
االعدادية ،وامنا يجوز الطعن بهما مع الف�ضل
ال�ضادر يف الق�ضية.

المحور الثاني /قبول قرار
التوحيد :

بعد ورد كال الق�ضيتني اىل املحكمة التي تنظر الق�ضية
االقدم� ،ضواء كانت هي املحكمة نف�ضها او حمكمة
اخرى ،تقوم بالتدقيق يف �ضرائط التوحيد بني
الق�ضيتني وتتخذ احد القرارين االآتيني :

اوال /رفض قرار التوحيد :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند عدم توفر
�ضرائط التوحيد وتعيد الق�ضية املر�ضلة اىل مرجعها،
وهذا القرار يجوز الطعن فيه متييزا امام حمكمة
اال�ضتئناف ب�ضفتها التمييزية من قبل اخل�ضوم
مبوجب الفقرة ( )1من املادة ( )216مرافعات،
وذيل املادة (  )75مرافعات ،فاإن طعنوا فاإن النتيجة
هي احد االمرين االآتيني:
 .1ت�ضديق حمكمة التمييز لقرار رف�ض التوحيد،
فيجب اعادة الق�ضية االحدث اىل مرجعها والتي
يتعني عليها ال�ضري فيها وفق القانون.
 .2نق�ض حمكمة التمييز لقرار رف�ض التوحيد واالمر
بتوحيدها ،فيجب على املحكمة جمع الطرفني
وا�ضدار قرار بقبول قرار التوحيد.
ثانيا /قبول قرار التوحيد :
وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند توفر �ضرائط
التوحيد وتنظر كال الق�ضيتني وتف�ضل فيهما ،وهذا
القرار ال يجوز الطعن به على انفراد باأي طريق
من طرق الطعن وامنا يجوز الطعن به مع الف�ضل
ال�ضادر يف الق�ضيتني املوحدتني..

البند الثاني  /احكامه :

نتناول انواعه واثاره يف فقرتني :

الفقرة االولى  /انواع التوحيد :

التوحيد على نوعني هما :

اوال /التوحيد االندماجي :

يف الدعوى الثانية هي حمكمة التمييز االحتادية .

الفقرة الثانية  /اركانه :

توحيد الق�ضيتني يرتكز على ركنني هما :
 .1قرار بالتوحيد .
 .2قرار بقبول التوحيد .
نتناولهما يف حمورين تباعا :

المحور االول
 /قرار
بالتوحيد :

لقد اجاز امل�ضرع
ا لعر ا قي
للمحكمة
تو حيد

ا لق�ضيتني
اذا كان هناك
ارتباط بينهما
ولكن ال�ضحيح
ان التوحيد يكون
واجبا اذا كان
بق�ضد منع �ضدور
احكام متعار�ضة او ال توافق بينها ،وجائزا اذا كان
بق�ضد �ضمان ح�ضن �ضري العدالة لتقليل النفقات على
اخل�ضوم واجلهد والوقت على املحكمة.
فاإذا تبني للمحكمة من تلقاء نف�ضها او بنا ًء على طلب
من احد اخل�ضوم ان الق�ضية التي تنظرها مرتبطة
بق�ضية اخرى� ،ضواء كانت منظورة من قبلها او
من قبل حمكمة اخرى ،فيجب عليها طلبها لغر�ض
االطالع عليها ،وعند ورودها تقوم بتثبيت ملخ�ضها
يف حم�ضر اجلل�ضة ،وحتديد الق�ضية االقدم على
ا�ضا�ض احد املعيارين االآتيني :

اوال /تاريخ االقامة :

ملا كانت الق�ضية تعد قائمة من تاريخ دفع الر�ضم
الق�ضائي عنها وختمها بختم ال�ضندوق او ختمها

هما :
الحالة االولى /
اإذا وجدت املحكمة ان الق�ضية املجلوبة هي احدث من
الق�ضية املنظورة من قبلها ،فيجب عليها اعادتها اىل
مرجعها وافهام طالب التوحيد ب�ضرورة تقدمي طلبه
اىل املحكمة التي تنظر الق�ضية املجلوبة الن قرار
التوحيد يجب اتخاذه
يف حم�ضر جل�ضة
الق�ضية االحدث
لتوحيدها مع
لق�ضية
ا
االقدم.

الحالة

الثانية
/
واذا وجدت
الق�ضية
ان
املجلوبة هي اقدم
من الق�ضية املنظورة
من قبلها  ،فيجب عليها
التحقق من �ضرائط التوحيد بني الق�ضيتني ،وبعد
االنتهاء منه تتخذ احد القرارين االآتيني :

اوال /قرار رفض طلب التوحيد :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند عدم حتقق
�ضرائط التوحيد وتعيد الق�ضية املجلوبة اىل مرجعها
مع اال�ضتمرار بالتحقيق يف الق�ضية املنظورة من
قبلها.

ثانيا /قرار توحيد القضيتين :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند حتقق �ضرائط
التوحيد وتر�ضل الق�ضيتني اىل املحكمة التي تنظر
الق�ضية املجلوبة (االقدم).
وكال القرارين اعاله ال يجوز الطعن بهما على

هو اجلمع بني ق�ضيتني متحدتني مو�ضوعا و�ضببا
وخ�ضومة ،ويرتتب عليه اندماج الق�ضيتني وال يكون
الأي منهما ذاتية م�ضتقلة ،وجتري املحكمة حتقيقا
واحدا ثم ت�ضدر ف�ضال واحدا .
وهذا التوحيد معروف لدى فقهاء القانون بالتوحيد
ب�ضبب قيام النزاع نف�ضه ،وقد تناوله امل�ضرع العراقي
يف املادة (  )76مرافعات .

ثانيا  /التوحيد االرتباطي :

هو اجلمع بني ق�ضيتني مرتبطتني بعن�ضر او اكرث
من عنا�ضر االرتباط ،وهذا التوحيد معروف لدى
فقهاء القانون بالتوحيد لالرتباط ،وله �ضورتان
هما :
 .1التوحيد الواحدي :
هو التوحيد االرتباطي الذي تندمج فيه الق�ضيتان
يف االجراءات فقط ،حيث تنظرهما املحكمة مبح�ضر
واحد وتف�ضل فيهما بف�ضل واحد ،مع بقاء كل ق�ضية
حمتفظة با�ضتقاللها .
وقد اخذ به امل�ضرع العراقي يف املادة ( )75مرافعات
�ضمن الباب ال�ضاد�ض اخلا�ض بالدفوع ال�ضكلية ،يف
حني ان هذا التوحيد لي�ض من الدفوع لعدم وجود
مالك الدفع فيه وهو رد الق�ضية �ضكال او مو�ضوعا.
 .2التوحيد اال�ضتقاليل :
هو التوحيد االرتباطي الذي تبقى فيه كل ق�ضية
م�ضتقلة يف ذاتها ويف اجراءاتها وتف�ضل املحكمة يف
كل ق�ضية بف�ضل م�ضتقل ،اإذ ان هذا التوحيد يجمع
قا�ض واحد فقط لنظرهما معا.
الق�ضيتني امام ٍ
وقد اخذ به الت�ضريع امل�ضري الذي تناوله حتت
عنوان الدفع باالإحالة لالرتباط  ،يف حني انه لي�ض
من الدفوع لعدم وجود مالك الدفع فيه وهو رد
الق�ضية �ضكال او مو�ضوعا .

الفقرة الثانية  /اثار التوحيد :

يرتتب على التوحيد اأثران هما :
 .1نظرهما معا .
 .2الف�ضل فيهما معا .
نتناولهما يف حمورين تباعا :

المحور االول  /نظرهما معا :

يجب على املحكمة التي تنظر الق�ضية االقدم ان
تنظر الق�ضيتني املوحدتني وجتري حتقيقاتها فيهما
وفق اال�ضول ،والق�ضيتان املوحدتان ت�ضرتكان يف
بع�ض االحكام وت�ضتقالن يف االخر ،لذا �ضنتناولهما
يف نقطتني :

النقطة االولى  /االحكام
المشتركة :

ت�ضرتك الق�ضيتان املوحدتان يف امرين هما :
اوال /االجراءات :
االجراءات تكون م�ضرتكة بني الق�ضيتني املوحدتني،
اإذ انهما ينظران بجل�ضة واحدة وحم�ضر واحد ورقم
موحد وهو رقم الق�ضية االقدم اذا كان التوحيد بني
ق�ضيتني منظورتني من حمكمتني ،او هو رقم مزدوج
اذا كان التوحيد بني ق�ضيتني منظورتني من حمكمة

واحدة.

ثانيا /تحقق عوارض المرافعة :

املرافعة تكون م�ضرتكة بني الق�ضيتني املوحدتني،
واذا حتقق اأي عار�ض من عوار�ض املرافعة يف اأي
من الق�ضيتني �ضواء تعلق بوقف املرافعة (االتفاقي،
القانوين  ،الق�ضائي) او بقطعها (وفاة احد اخل�ضوم،
فقدان اهليته ،زوال �ضفة من كان يبا�ضر اخل�ضومة)
فاإنه يعر�ض على الق�ضية االخرى حكما ،ويجب وقف
املرافعة او قطعها الأنها م�ضرتكة بينهما وال يجوز
فردهما عن بع�ضهما.

النقطة الثانية  /االحكام
المستقلة :

تختلف الق�ضيتان يف اربعة امور هي :
اوال /نوع املرافعة :
تبقى الق�ضيتان املوحدتان حمتفظتني با�ضتقاللهما
حيث تو�ضف كل ق�ضية بنوع املرافعة اخلا�ضة بها
وهي (ح�ضورية او غيابية) ،ومن واقع احل�ضور
والغياب يف كل ق�ضية ،فاإذا كان نوع املرافعة يف
الق�ضية اال�ضل هي ح�ضورية ويف الق�ضية املوحدة
معها هي ح�ضورية  /غيابية بحق املتقا�ضى
عليه والذي يحتل ذات املركز القانوين (متقا�ضى
عليه) يف الق�ضية اال�ضل ،فاإن تغيب بعد التوحيد
تبقى املرافعات جتري فيهما باأنها ح�ضورية بحق
املتقا�ضيني يف اال�ضل وح�ضورية بحق املتقا�ضي،
وغيابية بحق املتقا�ضى عليه يف الق�ضية املوحدة،
فاإن ح�ضر هذا االخري بعد ذلك تنقلب اىل ح�ضورية
يف الق�ضيتني معا.

ثانيا /الطلب الحادث :

يجوز احداث طلب حادث يف الق�ضية االقدم �ضواء
كان من النوع املنظم او املتقابل او من نوع دخول
ال�ضخ�ض الثالث االخت�ضامي او االن�ضمامي او
ادخاله ،وهذا الطلب ال يوؤثر على الق�ضية املوحدة
معها ،كما يجوز احداث الطلب احلادث يف الق�ضية
املوحدة بكل انواعه املتقدمة ،وهو اي�ضا ال يوؤثر يف
الق�ضية اال�ضل.

ثالثا /الترك للمراجعة :

اإذا ح�ضر اخل�ضوم يف الق�ضية اال�ضل ،وتغيب
اخل�ضوم يف الق�ضية املوحدة ،فاإن املحكمة تقرر ترك
الق�ضية االخرية للمراجعة وت�ضري يف االوىل وفق
اال�ضول ،فاإن م�ضت مدة ع�ضرة ايام من دون مراجعة
على الق�ضية املرتوكة فتعد مبطلة بحكم القانون
مبوجب الفقرة ( )1من املادة ( )54مرافعات ،ما يدل
على ا�ضتقالل كل ق�ضية عن االخرى يف هذا املو�ضوع،
وان كانتا م�ضرتكتني يف املرافعات .

رابعا  /االبطال :

ابطال احد الق�ضيتني املوحدتني ال يوؤثر يف
االخرى ،وهو يتجلى مب�ضاألتني :
 .1يجوز للمتقا�ضي يف اال�ضل ان يطلب
ابطال عري�ضة ق�ضيته مبوجب املادة ()88
مرافعات ،مامل يكن املتقا�ضى عليه دفع بدفع
يرد الق�ضية او كانت الق�ضية مهياأة للح�ضم،
فاإذا قررت املحكمة ابطالها فاإنه ال يوؤثر على
الق�ضية املوحدة معها ،كما يجوز للمتقا�ضي يف
الق�ضية املوحدة ذات احلق اعاله ،وان ابطلت
هذه االخرية فاإنه ال يوؤثر على الق�ضية اال�ضل
.
 .2اذا تغيب املتقا�ضيان (يف الق�ضية اال�ضل
ويف املوحدة معها) وح�ضر املتقا�ضى عليه،
فمن حقه ان يطلب ابطالهما معا ب�ضرط عدم
جاهزيتهما للح�ضم وتقرر املحكمة ابطالهما،
كما يكون من حقه طلب ابطال احدهما وال�ضري
يف االخرى ،فتقرر املحكمة ابطال االوىل وال�ضري
يف الثانية ومن دون ان تتاأثر بقرار االبطال.

المحور الثاني /الفصل فيهما
بفصل واحد :

اإذا اكملت املحكمة حتقيقاتها يف الق�ضيتني
املوحدتني وتهياأت للف�ضل فيهما ،افهمت ختام
املرافعة وعينت موعدا الإ�ضدار الف�ضل ،ثم ت�ضدر
ف�ضال واحدا بفقرتني م�ضتقلتني احدهما خا�ض
بالق�ضية اال�ضلية والثانية بالق�ضية املوحدة
معها ،ويتحمل الطرف اخلا�ضر م�ضاريف الق�ضية
التي خ�ضرها ويق�ضى باأجور املحاماة لكل ق�ضية
وب�ضكل م�ضتقل عن االخرى.
واال�ضل ال يوجد تالزم يف نتيجة الق�ضيتني
املوحدتني ،اأي يجوز للمحكمة ان تق�ضي باإجابتهما
معا او تردهما معا او تق�ضي باإجابة احدهما وترد
االخرى ،وبعبارة او�ضح فاإن نتيجة الق�ضية
املوحدة ال تكون تابعة اىل نتيجة الق�ضية اال�ضلية،
وعليه فاإذا ق�ضت املحكمة برد الق�ضية اال�ضلية
فاإنها غري ملزمة برد الق�ضية املوحدة ،وكذلك اذا
ق�ضت باإجابة الق�ضية اال�ضلية فاإنها غري ملزمة
باإجابة الق�ضية املوحدة.وي�ضتثنى منه اذا كان
التوحيد بق�ضد منع التعار�ض بني ف�ضليهما ،فاإنه
جتب مراعاة عدم وقوع التعار�ض فيهما.
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للمعارك الزوجية فوائد
اأثبتت الدرا�سات اأن اخلالفات الزوجية جزء
من العالقة ال�سحية ،لأنها عالمة على اأن
الزوجني يت�ساركان اأفكارهما ،ويعمالن معاً
من اأجل تلبية احتياجاتهما ،والو�سول اإىل
عالقة مر�سية للطرفني ..اإليكِ  3فوائد تعود
على عالقتك من العراك مع زوجك.
 -1ت�ساعدك على التعبري عن م�ساعرك:
ترتاكم امل�ساعر ،اإن مل ُيتعامل معها جيد ًا،
وهذا الرتاكم ين ّمي �سعور ًا بال�ستياء ،وي�سكل
خطر ًا على العالقة باأكملها يف امل�ستقبل .كما
اأن اإخفاء م�ساعرك يعني اأنكِ غري �سادقة مع
زوجك .اأما الدخول يف جدال اأو معركة زوجية
عادية مع زوجك ،فاإنه ي�ساعدك على التعبري
عن م�ساعرك ،وبالتايل ميكنكما التعامل معها،
ول يحدث هذا الرتاكم.
 -2حت�سلني على فر�سة ملعرفة املزيد عن
زوجك:
اخلالف اأمر جيد لأنه يعلّمك املزيد عن زوجك،

فكري يف الأمر ،عندما ي�سكو زوجك اأعباء
امليزانية ،فرمبا تعرفني املزيد عن الو�سع
املايل لالأ�سرة ،اأو اإذا ِ
كنت ت�سكني اإنفاق زوجك
الكثري من وقته يف العمل اأو مع الأ�سدقاء،
فهذه اإ�سارة منكِ باحتياجك اإىل املزيد من
التوا�سل ،وبهذا النمط تعلّمكما املعارك
الزوجية املزيد عن احتياجات كل منكما.
 -3املعارك الزوجية اإذا متّت بطريقة �سحية،
فاإنها تزيد التوا�سل بينكما:
عندما مت ّرين يف �سراع مع زوجك ،فاإنكِ ل
ت�سعرين بالر�سا حينها ،بالتاأكيد ل حتبني
الدخول يف خالف مع �سريك حياتك ،ولكن
اإن ح�سل هذا ال�سراع بطريقة �سحيحة،
فاإن النتائج الإيجابية التي ت�سالن اإليها
تعزز العالقة بينكما ،لأنكما ت�سالن معاً اإىل
اأر�ض م�سرتكة عرب التفاهم والت�سامح ،كما
اأنها ت�ساعدكما على فهم احتياجات كل منكما
لالآخر ،وتعزز ال�سعور بالر�سا للطرفني.

مثيرات الخوف

خوف الطفل بعمر ال�سنتني يختلف عن خوفه بعمر
الع�سر �سنوات ..فمن عمر الولدة اإىل ال�سنتني
يخاف ال�سغري من �سماع الأ�سوات العالية اأو
من الغرباء اأو غياب اأحد الوالدين ،وتعد هذه
خماوف طبيعية.
اأما من عمر ثالث �سنوات اإىل �ست �سنوات فيخاف
من اأ�سياء خيالية مثل الأ�سباح ،الوحو�ض والنوم
وحيد ًا ..ومن �سبع �سنوات اإىل � 15سنة فاإنه
يخاف من اأ�سياء اأكرث واقعية ،كاخلوف من
الإ�سابة مبر�ض التعب ،الأداء املدر�سي اأو املوت.

ويكمن عالجه يف التدريب في�سعر الأطفال
بالراحة عندما يعيدون م�ساهدة مواقف
كانت تخيفهم ،كما ان مكافاأة ال�سجاعة خطوة
ايجابية كتقدمي اجلوائز له ،كما يجب على
الأم اأن تتقبل خوف طفلها وعدم ال�ست�سالم
له ..والتغلب على املثريات املخيفة بالن�سبة
اإليه ،فال يجب اإقحامه فجاأة يف املثري اأو
املوقف املخيف ،فال ميكن التغلب على اخلوف
بالإجبار اأو الإكراه ،فاتباع اأ�سلوب «ال�سدمة»
يوؤدي اإىل ظهور نتائج عك�سية ويزيد من خوفه.

للمحجبات ..هذه العادة تسبب
تساقط شعرك
الفتيات املحجبات يواجهن الكثري من امل�سكالت نتيجة
تغطية الراأ�ض طوال فرتة التواجد خارج املنزل ،ما يعر�ض
ال�سعر للتق�سف والت�ساقط ،وتزداد امل�سكالت �سوءا مع
اإهمال غ�سل اأغطية الراأ�ض لفرتة طويلة وا�ستخدامه
با�ستمرار.
ونقلت الكون�ستلو عن الدكتورة ،وفاء علم الدين،
ا�ست�ساري الأمرا�ض اجللدية ،قولها :اإن ا�ستخدام غطاء
ال�سعر للمحجبات قد يعر�سهم اإىل الكثري من امل�ساكل
املرتبطة بفروة الراأ�ض ،وخا�سة احلالت التي ت�ستخدم
«اإي�ساربات» با�ستمرار دون غ�سلها ب�سكل دوري ،بالإ�سافة
اإىل وجود زيوت بال�سعر ت�سكل حاجزا لو�سول التغذية التي
يحتاجها ال�سعر ،وعدم قدرة فروة الراأ�ض على التنف�ض.
ق�سور وحبوب بفروة الراأ�ض
واأ�سافت علم الدين :اأن عدم تنف�ض فروة الراأ�ض لل�سعر
ينتج عنها تك ّون طبقة عازلة وتظهر على �سكل ق�سور
ت�سبب ت�ساقط ال�سعر ،وهناك بع�ض احلالت التي تتاأثر
فروة راأ�سهم ب�سكل كبري ت�سل لالإ�سابة بالتهابات بكتريية،
وتظهر على �سكل حبوب بفروة الراأ�ض ،وتظهر ندبات
بالفروة ويبداأ ال�سعر بالت�ساقط تدريج ًيا.
ن�سائح للمحجبات

الـ (  ) D.N.Aتحليل حاسم في
دعاوى إثبات النسب

�سباأ خلف
تعد دعوى اإثبات الن�سب نادرة ،اإل اأن هذه الندرة
ل تنفي وجودها يف املحاكم بني مدة واخرى،
قا�ض متخ�س�ض بالأحوال ال�سخ�سية
ويرجع
ٍ
ال�سباب اىل النفتاح الجتماعي والعالقات غري
امل�سروعة ،فيما ي�سري اىل ان حتليل "الدي ان اي"
�ساعد اىل حد كبري على ح�سم هذه الق�سايا.
ويقول قا�سي حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف تكريت
اإن "الراأي القانوين يف مو�سوعة اإثبات الن�سب
يتجه بح�سب املادة احلادية واخلم�سني من قانون
الأحوال ال�سخ�سية النافذ اإىل اأن ين�سب كل ابن
(رجل او انثى) اإىل اأبيه اإذا م�سى على عقد الزواج
اقل مدة احلمل ،وان يكون التالقي بني الزوجني
ممكناً".
وفيما يوؤكد فعالية حتليل الـ"دي اأن اأي" يف اإثبات
الن�سب من عدمه يف مثل هذه الدعاوى ،ي�سري اىل
امل�سار الجتماعية التي تعقب نفي الن�سب اإذا
مل يلحق الطفل باأب لأن الأول �سيكون يف مواجهة
�سعوبات يف حياته ل ذنب له بها.

الشباب والتهور

وعن اإجراءات الدعوى وكيفية ت�سيريها يف
املحاكم ،يو�سح القا�سي ان "الإجراءات تبداأ
بتقدمي دعوى اعتيادية بال�سروط املن�سو�ض
عليها يف قانون املرافعات املدنية من قبل الزوج اأو
الزوجة ،وتنظرها املحكمة وت�سري بها وفق القانون
والإجراءات املعتادة".
وي�سري القا�سي اىل اأن "هذه احلالت موجودة
ولقد عاجلتها ال�سريعة الإ�سالمية بقول النبي
(�ض)( :الولد للفرا�ض وللعاهر احلجر) ،اأما
على �سعيد توفر هذه احلالت يف �سالح الدين،
فيوؤكد اأن "وجودها يكون بن�سبة حمدودة جد ًا يف
الوقت احلا�سر على م�ستوى التطبيق يف حمكمة
الحوال ال�سخ�سية يف تكريت ،اإذ �سجلت دعوى
واحدة ،وهي واحدة تقريباً لهذا العام ،ول توجد
اإح�سائيات باأعدادها لندرتها".
وعن �سبب وجود هذه احلالت على ندرتها،
فيعزوها القا�سي اىل "اأ�سباب وعوامل اأدت اإىل
ظهور مثل هذه احلالت كاحلرية املبالغ بها
والنفتاح الجتماعي والختالط غري ال�سرعي

والثقافة املكت�سبة من و�سائل الإعالم التي تروج
ملثل هذه الأفكار من خالل امل�سل�سالت والأفالم
ال�سينمائية".
وب�ساأن طريقة اإجراء املحاكمة ،يرى القا�سي انه
"خل�سو�سية املو�سوع وحرجه الجتماعي يبني
اأن املحاكمة تكون علنية اأو تكون �سرية ح�سب طلب
اخل�سوم".
ومن الأمثلة على هذا النوع من الدعاوى التي وردت
اإىل املحكمة ،حيث اأفاد املدعي باأن "احد املدعني اقام
دعوى اأمام حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف تكريت
ادعى فيها ان املدعى عليها طلقته وله منها طفالن،
ولد وبنت ،وبعد مراجعة الأب (املدعي) لالأطباء
لغر�ض اإجراء الفح�ض الطبي فقد تبني انه عقيم،
ودعت املحكمة املتداعيني للمرافعة وجرت بحقهما
ح�سور ًا وعلناً واطلعت املحكمة على �سوره طبق
الأ�سل من قرار ت�سديق الطالق اخلارجي ال�سادر
من املحكمة واملكت�سب للدرجة القطعية ،وبعد
ادعاء الزوجة املدعى عليها اأن الأطفال (الولد)
ع�سر �سنوات و(البنت) ت�سع �سنوات ،هم من �سلب
املدعي اإل اأن املحكمة فاحتت دائرة �سحة �سالح
الدين� /سعبة اللجان الطبية وكذلك كتاب دائرة
الطب العديل املت�سمن تطابق الب�سمة الوراثية
لالأطفال مع املدعى عليها ،وتعاك�سها مع املدعي،
ولعرتا�ض املدعى عليها على ما جاء بتقرير الطب
العديل قررت املحكمة اإحالتهم مرة اأخرى اإىل دائرة
الطب العديل لإجراء فح�ض الـ."DNA
وي�سيف "كون الق�سية تتعلق بنفي الن�سب ،وبعد
ظهور نتائج الفح�ض تبني اإن الأطفال يعودان
بالن�سب اىل املدعى عليها ،ولي�ض للمدعي ،وبعد
كل ما مت عر�سه ثبت اأمام املحكمة اأن دعوى
املدعي لها �سند من القانون وقررت املحكمة
نفي ن�سب الأطفال من والدهم املدعي ( ع م ح
) و�سدر احلكم ا�ستناد ًا لأحكام املواد / 20من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3ل�سنة  2016ونظام
الأحوال املدنية رقم  32ل�سنة  1974واملواد 21
140/ 68/ 67/ 59/ 22/من قانون الإثبات".

 غ�سل الطرح ب�سكل دوري وتغيريها يوم ًيا حلماية ال�سعرمن الأتربة.
 الهتمام بتعر�ض فروة الراأ�ض للهواء لتجنب حدوثتعفن نتيجة تكون الفطريات والبكترييا املزمنة.
 عدم ارتداء «اإي�سارب» بعد ال�ستحمام مبا�سرة دونالتاأكد من جتفيف ال�سعر جي ًدا.
 جتنب ربط ال�سعر ب�سعوبة حتى ل يتعر�ض للتق�سفوالتعفن والت�ساقط.
 �سرورة غ�سل غطاء الراأ�ض با�ستمرار لتجنب التعر�ضاإىل البكترييا.
اخلامات الأف�سل للطرح
واأكدت علم الدين :اأن اخلامة اخلا�سة بغطاء الراأ�ض
للمحجبات لها دور اأ�سا�سي يف احلفاظ على �سحته.
نا�سحة با�ستخدام الأقطان ،ويف حالة الرغبة با�ستبدال
نوع الأقم�سة اخلا�ض بغطاء الراأ�ض ،ا�ستخدام
«باندانات» قطنية اأ�سفلها حلماية فروة الراأ�ض ،لأن
هناك بع�ض الأنواع التي حتتوي على �سحنات وتوؤدي
اإىل �سعف ب�سيلة ال�سعر ،وبالتايل توؤدي اإىل ت�ساقط
وتق�سف ال�سعر ،كما يجب البتعاد عن الأنواع الثقيلة
على فروة الراأ�ض التي متنع ال�سعر من التنف�ض.

سرور العلي
انت�سرت يف ال�سنوات الأخرية ظاهرة خطرية بني
ال�سباب ،حيث يقومون بقيادة �سياراتهم ب�سرعة
فائقة على الطرقات العامة وال�سوارع الرئي�سة ،بهدف
ال�ستعرا�ض يف ما بينهم ،وحب املغامرة والتظاهر
بال�سجاعة ،ليحظى اأحدهم باهتمام وتفوق بني اأقرانه،
وي�ساحبها عادة اإ�سدار اأ�سوات مرتفعة ،وترك اآثار
خلفهم ب�سبب احتكاك اإطارات ال�سيارات ،وقد توؤدي
بكثريين ممن ميار�سون تلك الأفعال غري املدرو�سة اإىل
فقدان حياتهم كون من يخو�سها يقامر بحياته.
واأ�سار خمت�سون يف علم النف�ض والجتماع اإىل اأن
معظم ال�سباب الذين يعي�سون حالة من الفراغ ،اأو
الف�سل يف الدرا�سة اأو العمل ،والتعر�ض للعنف الأ�سري
والتفكك ،وخمتلف �سغوط احلياة يلجوؤون لهذا النوع
من جمال اللعب واللهو ،كبديل عما يعانونه من عقد
نف�سية ،فريغبون باإظهار اأنف�سهم بدور املغامرين،
وهي جتربة مميتة حتما.
ويرجع هذا الن�ساط الغريب واملتهور اإىل ال�سبعينيات
من القرن املا�سي ،حيث ظهر لأول مرة يف اخلليج
العربي ،حيث ولع به ال�سبان ال�سعوديون ،حني
ا�ستخدموه هناك كاإحدى الو�سائل الرتفيهية ،ويلجاأ
البع�ض لأماكن نائية اأو غري مرخ�سة ملمار�سته ،وهو
اأقرب ما يكون اإىل منط تناف�سي وحما�سي ملهارات قيادة
ال�سيارات واملناورة بها بني اأع�ساء جمموعة �سبابية
معينة ،ويعدونه عمال بطوليا ،وت�سبب تلك الظاهرة
اأ�سواتا تزعج املارة اأو �سكان املناطق القريبة من
هذه ال�سباقات ،ومما زاد من خطورة الأمر هو حتولها
اإىل العامل الفرتا�سي من خالل اإ�سدار تطبيقات
اإلكرتونية خا�سة بهذه املمار�سة ،لت�سكل تهديدا على
منو الأطفال الإدراكي ودفعهم للتقليد.
لذلك من املفرت�ض اأن ت�سن القوانني التي تردع
هوؤلء ،خا�سة اأن كثريا منهم ي�سبب حوادث يف
الطرقات اأو للجمهور املتابع لهم ،واتخاذ احللول
الأمنية لوقف الظاهرة .كما يلعب الإعالم دوره يف
حماربتها ،والتاأكيد على خطورتها ونتائجها ال�سيئة،
بن�سر التوعية والتثقيف بني اأفراد املجتمع ،واإطالق
املبادرات املجتمعية لإنقاذ حياة ال�سباب الطائ�ض،
والتاأكيد على اأهمية دور املدر�سة يف تنبيه الطلبة
على خطورة الأمر وعواقبه الوخيمة ،وتفريغ طاقتهم
بهوايات واأن�سطة نافعة ،وغري موؤذية ول ت�سبب
�سررا لالآخرين ،اإ�سافة اإىل �سرورة اأن تتابع الأ�سر
اأبناءها ،وتراقب �سلوكهم ،وعدم ترك �سياراتهم
حتت ت�سرفهم ،وتهذيبهم واحلد من �سلوكهم املفرط
واملنحرف ،واحتوائهم وتقدمي الن�سح لهم.

أطعمة تؤخر ظهور الشعر األبيض
يوؤثر نظامنا الغذائي ب�سكل مبا�سر يف �سحة �سعرنا ،ولكن
هل تعرفون اأن تناول بع�ض الأطعمة يوؤخر ظهور ال�سعر
الأبي�ض؟ ..تعرفوا عليها فيما يلي:
ميكن لل�سعر الأبي�ض اأن يظهر يف الـ ،40 ،30 ،20اأو 50
نتيجة العامل الوراثي ،بالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى ،منها
ال�سدمات النفعالية ،التوتر ،ونظام احلياة غري املتوازن
الذي يرتبط ب�سكل مبا�سر بنظامنا الغذائي.
وت�سري الدرا�سات يف هذا املجال اإىل اأن ب�سيالت ال�سعر
متتلك خمزوناً حمدد ًا من اخلاليا الفاعلة واخلاليا النائمة
امل�سوؤولة عن لون ال�سعر .اأما عندما ينتهي هذا املخزون
فيفقد ال�سعر م�سدر تلوينه ويتحول اإىل اأبي�ض.
خ�سائ�ض ال�سعر الأبي�ض
تلعب مادة امليالنني دور ًا اأ�سا�سياً يف تلوين ال�سعر،
ولكنها م�سوؤولة اأي�ساً عن تاأمني حمايته من اأ�سعة
ال�سم�ض .اأما افتقاد ال�سعر اإىل امليالنني ،فيحوله اإىل اللون
الأبي�ض ويزيد ح�سا�سيته ،خا�سة عند تعر�سه للرطوبة
ولأ�سعة ال�سم�ض ،ما يت�سبب بتاأك�سده ،وجفافه ،وفقدانه
للحيوية ..لذلك فهو يحتاج اإىل عناية خا�سة يف هذا املجال.
اأطعمة توؤخر ظهور ال�سيب
اأثبتت الدرا�سات اأن بع�ض اأنواع الأطعمة ت�ساهم يف
تاأخري ظهور ال�سعر الأبي�ض ،حتى يف حال وجود العوامل
الوراثية ،والنف�سية ،واخلارجية التي تقف وراء ظهوره..
لذلك فاإن خرباء التغذية والعناية بالب�سرة ين�سحون
باإدراجها ب�سكل يومي �سمن نظامنا الغذائي ،ومنها:
 -1الربوتينات:
تلعب الربوتينات بنوعيها احليواين والنباتي دور ًا

اأ�سا�سياً يف احلفاظ على �سحة ال�سعر واإبعاد �سبح
ال�سيخوخة عنه ..تناولوا اللحوم البي�ساء ،والأ�سماك
الدهنية ،والبقول ،والبي�ض.
 -2الفيتامينات:
ت�ساهم الفيتامينات من فئة  ،Aو ،Cو Eبلعب دور
اأ�سا�سي يف م�ساعدة اخلاليا على التجدد وتقوية
ال�سعر ..تناولوا يومياً الفاكهة واخل�سار الغنية
بالفيتامينات مثل احلم�سيات ،واخل�سار اخل�سراء،
واجلزر ،واليقطني ...فاخليارات املتوفرة عديدة يف

هذا املجال.
 -3املك�سرات والبقول:
تعد غنية جد ًا بالفيتامينات واملعادن التي تعزز منو
ال�سعر وحتميه من ال�سيب .كما اأنها غنية مبادة
الزنك الذي ي�ساعد على اإنتاج الكرياتني ،وهو بروتني
تتكون منه األياف ال�سعر بن�سبة  ..%97وي�ساهم
الزنك يف زيادة قوة ال�سعر وتاأخري �سيخوخته .اأما
بالن�سبة للبقول ،فهي غنية باملعادن التي ت�ساهم يف
تعزيز قوة ال�سعر وحمايته من ال�سيخوخة.

إذا كنت ممن يحلقون ذقنهم بعد اإلفطار..
ننصحك بالتوقف!
يحر�ض بع�ض الرجال على حالقة الذقن يف ال�سباح
كروتني يومي لهم قبل التوجه اإىل العمل ،للح�سول
على مظهر اأكرث جاذبية.
ويف بع�ض الأحيان يتعر�ض الرجال اأثناء حالقة
الذقن لبع�ض اجلروح الطفيفة بب�سرتهم ،وقد يكون
ذلك ب�سبب قيامهم بالأمر ب�سرعة اأو ل�سبب اآخر

يتعلق بتدفق الدم ،على وفق «الرجل».
حذر خرباء التجميل الرجال من عدم القيام بحالقة
الذقن عقب تناول وجبة الإفطار ،واأنه من الأف�سل
القيام بذلك على معدة فارغة.
واأو�سح اخلرباء اأن �سربات القلب ترتفع بعد
تناول وجبة الإفطار ب�سبب ن�ساط اجلهاز اله�سمي،

وهو ما يوؤدي اإىل زيادة تدفق الدم يف الب�سرة.
واأ�سار خرباء التجميل اإىل اأن ذلك يجعل
الب�سرة اأكرث مرونة وح�سا�سية مبا يعر�سها
للجروح اأثناء احلالقة .ون�سح اخلرباء باأهمية
ا�ستخدام املاء الدافئ اأثناء احلالقة لأنه ي�ساعد
على تو�سيع امل�سام ،بدل من املاء البارد.

وقفات قانونية
العدد (  ) 142االحد
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إجراءات إصدار القسام الشرعي
اإن حمكمة حمل اإقامة املتوفى الدائمي
هي املخت�شة باإ�شدار الق�شام ال�شرعي
وفقا للمادة  1\305مرافعات ،كما اأن
املادة  310مرافعات اأو�شحت اإجراءات
الق�شامات ال�شرعية اأو النظامية ،وفقا ملا
يلي:
 .1تقدمي بيان يت�شمن ا�شم املتوفى
وجن�شيته ودينه وتاريخ وفاته واأ�شماء
الورثة و�شلة كل منهم باملتوفى كبريا اأو
قا�شرا اأو مفقودا ..ويوقع عليه من خمتار
حملة اإقامة املتوفى و�شاهدين ويرفق
بالبيان اأ�شل اأو �شورة من �شهادة الوفاة.
 .2تقدم مع الطلب هويات الأحوال املدنية
للتثبت من اأ�شماء الورثة واأعمارهم
و�شورة قيد العائلة من اأمني ال�شجل املدين
وكتاب من دائرة �شريبة الدخل وتاأييد من
مديرية رعاية القا�شرين اإن وجد قا�شر.
 .3يقدم الطلب ويوقع من اأحد الورثة،
ويجوز اأن يقدم من �شخ�ص اآخر ومبوجب
وكالة با�شتب�شار ق�شام �شرعي.
 .4ير�شل طلب الق�شام بعد تثبيت ا�شم
واأ�شماء الورثة وختمه من املحكمة اإىل
خمتار منطقة املتوفى لغر�ص التاأكد من
�شكن املتوفى يف تلك املنطقة مع اإ�شهاد
اثنني من ال�شهود وختم املجل�ص البلدي.
 . 5ير�شل كتاب من املحكمة �شمن
الخت�شا�ص املكاين اأي (�شمن حملة
املتوفى) اإىل دائرة النفو�ص التي يوجد
فيها �شجل قيد نفو�ص (املتوفى) طبعا ترد
الإجابة عن ذلك الكتاب بالربيد الذي يتاأخر

تقريبا  10اأيام.
 .6ير�شل كتاب اإىل مكتب وفيات ..هنا
تعرف املكتب امل�شوؤول من ورقة �شهادة
الوفاة ،حيث مثبت عليها املكتب وفيات.
 .7ت�شتمع املحكمة اإىل البينة ((وال�شهود
على األ يكونوا نف�ص ال�شهود يف خمتارية

املنطقة)) ،وهنا يوقع اجلميع ،وبعد
ا�شتكمال هذه الإجراءات ت�شدر املحكمة
الق�شام ال�شرعي وبعد حتديد امل�شاألة
الإرثية.
 .8هنا ي�شاأل القا�شي ال�شهود (البينة)..
هل تعرف املتوفى ..هل تعرف اإخوانه

التفريق باتفاق الطرفين وهي
المخالعة

واأخواته واأبويه مثال ..اأين ي�شكن املتوفى
 ...وبعد اإثبات ال�شهادة يب�شم ال�شهود
وحتال الأوراق على اخلبري لغر�ص
ح�شاب ح�ش�ص الورثة ،وبعد انتهاء
اخلبري من الكتابة للح�ش�ص يطبع الق�شام
ويرفع للقا�شي لغر�ص التوقيع.

أنواع العقارات
مادة 5
العقارات اململوكة هي التي
تعود رقبتها وحقوقها اإىل مالكها
وفق اأحكام القوانني.
مادة 6
العقارات املوقوفة:
تق�شم على ق�شمني- :
ا – الأوقاف ال�شحيحة هي
التي كانت مملوكة ثم اأوقفت

اإىل جهة من اجلهات مب�شوغات
�شرعية.
ب – الأوقاف غري ال�شحيحة
هي ما كانت رقبتها اأمريية
وحقوق الت�شرف فيها اأو
ر�شومها اأو اأع�شارها اأو جميعها
موقوفة تخ�شي�شا جلهة من
اجلهات.
مادة 7

الأرا�شي الأمريية هي التي
تعود رقبتها للدولة ،وتكون
على ثالثة اأنواع- :
ا – الأرا�شي الأمريية ال�شرفة
هي التي تعود رقبتها وجميع
حقوقها اإىل الدولة.
ب-الأرا�شي الأمريية املفو�شة
بالطابور هي الأرا�شي التي
فو�ص حق الت�شرف فيها

اإىل الأ�شخا�ص وفق اأحكام
القوانني.
وتعد الأرا�شي املوقوفة وقفا
غري �شحيح والتي يقت�شر
وقفها على الر�شوم اأو الأع�شار
اأو كليهما بحكم الأرا�شي
الأمريية املفو�شة بالطابور.
جـ  -الأرا�شي الأمريية
املمنوحة باللزمة هي الأرا�شي

التي منح حق الت�شرف فيها اإىل
الأ�شخا�ص ح�شب اأحكام قانوين
الت�شوية واللزمة.
مادة 8
الأرا�شي املرتوكة:
هي العقارات العائدة للدولة
لأغرا�ص
واملخ�ش�شة
املنفعة العامة اأو ملنفعة
اأهايل قرية اأو ق�شبة معينة.

حجة الوفاة
تقوم املحكمة باإ�شدار حجة الوفاة يف
حالة مرور اأكرث من � 24شاعة على وفاة
ال�شخ�ص دون اأن تقوم اجلهات ال�شحية
الر�شمية باإ�شدار �شهادة الوفاة لأي �شبب
كان.
الإجراءات وامل�شتندات املطلوبة لإ�شدار
حجة الوفاة:
 .1ا�شتمارة طلب حجة وفاة تطلب من

قبل ورثة املتوفى من حمكمة الأحوال
ال�شخ�شية املخت�شة.
 .2ن�شخة م�شدقة من الأوراق التحقيقية
اخلا�شة بالوفاة.
� .3شهود عدد (.)2
 .4يتم اإر�شال كتاب من املحكمة اإىل مكتب
الولدات والوفيات لبيان فيما اإذا كانت
الوفاة م�شجلة لديهم من عدمه.

 .5يتم اإر�شال كتاب من املحكمة اإىل دائرة
الأحوال املدنية لبيان فيما اإذا كانت الوفاة
موؤ�شرة يف �شجالتهم من عدمه.
 .6يتم اإر�شال كتاب من املحكمة اإىل مركز
ال�شرطة ملحل اإقامة املتوفى لإجراء
التحقيق يف حالة عدم ح�شول حتقيق
م�شبق.
 .7بعد الإجابة على الكتب اأعاله يتم

االختصاص المكاني لـبعض
الدعاوى والحجج
املحامي ح�شن ال�شبيحي
يت�شاءل الكثري من الزمالء اأو قد
يكونوا يف حريةٍ من اأمرهم عند اإقامة
دعوى اأو حجة �شرعية ولي�ص لديهم
علم يف الخت�شا�ص املكاين لإقامتها.
اإليكم الخت�شا�ص املكاين لـبع�ص
الدعاوى واحلجج ال�شرعية
 دعوى املطاوعةتقام دعوى املطاوعة يف حممة حمل
اإقامة املدعى عليها ،فـاإن اأقيمت
يف حمكمة اأخرى وجب اإحالتها اإىل
املحكمة املخت�شة عند طلب اخل�شم
ذلك ا�شتنادا لـن�ص املادة ()303
من قانون املرافعات املدنية بـدللة
املواد ( 74و )78من القانون نف�شه.
 دعوى املهر املوؤجلتقام دعوى املهر املوؤجل يف حمكمة
حمل اإقامة املدعى عليه اإ�شتناد ًا
لـن�ص املادة ( )303من قانون
املرافعات املدنية.
 دعاوى الطالق والتفريقتقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
اإقامة املدعى عليه اأو حمكمة حمل
العقد اأو حمكمة املحل الذي حدث
فيه �شبب الدعوى اإ�شتناد ًا لـن�ص
املادة ( )303مرافعات.
 دعوى الرجعة بـالزوجة املطلقةتقام هذه الدعوى اأمام املحكمة
نف�شها التي حكمت بـالطالق
الرجعي ،ويجوز اإقامتها يف حمكمة
اأخرى ثم مراجعة املحكمة التي

حكمت بـالطالق وتاأ�شري الرجعة يف
�شجالتها.
 دعوى اإثبات زواج ون�شب اأولدمفقود
تقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
اإقامة القيم على املفقود.
 دعوى امل�شاهدةتقام دعوى امل�شاهدة يف حمكمة حمل
�شكن املدعى عليها.
 دعوى نفقة (الأ�شول  +الفروع +الزوجات)
تقام هذه الدعوى يف حمكمة اإقامة
املدعى عليه اأو حمكمة اإقامة املدعي.
دعوى غ�شب الأثاث الزوجيةتقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
اإقامة املدعى عليه.
 دعوى ت�شحيح ق�شام �شرعيتقام هذه الدعوى اأمام املحكمة
نف�شها التي اأ�شدرت الق�شام
ال�شرعي.
 دعوى عزل الو�شي عن الو�شايةتقام هذه الدعوى اأمام املحكمة
نف�شها التي اأ�شدرت حجة الو�شاية.
 دعاوى الدين واملنقولتقام هذه الدعوى يف حمكمة اإقامة
املدعى عليه.
وميكن اإقامتها يف:
 مركز معامالته. حمل ن�شوء تنفيذ اللتزام. املحل املختار من قبل الطرفني. -دعاوى احلق العيني للعقار

تقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
العقار.
 دعوى ال�شتمالكتقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
العقار دعاوى ا�شتمالكه اإ�شتناد ًا
لـن�ص املادة ( )36مرافعات.
دعوى اإزالة ال�شيوع للعقارتقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
العقار املزال �شيوعه.
 دعوى ال�شفعةتقام هذه الدعوى يف حمكمة حمل
العقار امل�شفوع به اإ�شتناد ًا لـن�ص
املادة ( )36مرافعات.
 دعاوى متعلقة بـم�شاريفالدعوى واأتعاب املحاماة
تقام هذه الدعوى اأمام املحكمة
التي نظرت الدعوى با�شتثناء
حمامي ال�شتئناف والتمييز
واجلزاء.
 الق�شامات ال�شرعيةتقام هذه احلجة يف حمكمة حمل
اإقامة املتوفى الدائم.
 الإذن بـالزواج من ثانيةيقدم الطلب اإىل حمكمة حمل اإقامة
طالب الإذن.
تعيني القيم على ال�شجنيتقام هذه احلجة يف حمكمة حمل
اإقامة املحكوم عليه (ال�شجني).
 ن�شب قيم على مفقودتقام هذه احلجة يف حمكمة حمل
اإقامة املفقود اأو الأ�شري اأو الغائب.

تدوين اأقوال طالب احلجة وال�شهود،
على اأن يكون اأعمار ال�شهود � 18شنة وقت
الوفاة.
 .8بعد تدوين اأقوال ال�شهود يحال طالب
احلجة على حمكمة التحقيق لغر�ص
اإجراء التحقيق معه.
 .9بعد اكتمال التحقيق تقدم الإ�شبارة مع
ال�شجل اإىل القا�شي لتوقيع حجة الوفاة.

اأول :نبذة ب�شيطة
املخالعةهي اتفاق باإرادة الطرفني على اإنهاء
الرابطة الزوجني على اأن تبذل الزوجة حقوقها
الزوجية اأو جزءا منها باختيارها مثال كتنازلها
عن املوؤجل اأو النفقات اأو الأثاث الزوجية اأو
جميعها ،فاملخالعة عقد ك�شائر العقود يتم
بالإيجاب والقبول اأمام القا�شي.
ثانيا� :شروط املخالعة
.1اأن يكون الزوج املخالع اأهال لإيقاع الطالق،
واأن تكون املراأة حمال له.
.2البذل من جانب الزوجة.
.3اأن تكون الزوجة را�شية وبدون اأي �شغط
وباإرادتها.
.4اأن تكون ال�شيغة بلفظ اخللع.
ثالثا :اأحكام املخالعة.
تقع خمالعة بطالق بائن بينونة �شغرى ،وتكون
ال�شيغة كالآتي:
� .1شيغة املخالعة قبل الدخول.
تقول الزوجة :خالعتك يا زوجي غري الداخل بي
�شرعا يا فالن ابن فالن لقاء بذيل املوؤخر والبالغ
.....
ويجيب الزوج :قبلت منك هذا اخللع يا فالنة
بنت فالن واأبراأت ذمتك على مهر املوؤخر
والبالغ .....واأنت طالق مني على ما بذلتي
ولي�ص لها عدة للزوجة لكونه قبل الدخول.
�.2شيغة املخالعة بعد الدخول

تقول الزوجة :خالعتك يا زوجي الداخل بي
�شرعا يا فالن ابن فالن لقاء بذيل لك معجل
وموؤجل والبالغ....
ويقول الزوج  :قبلت اخللع منك يازوجتي لقاء
البذل املذكور واأنت طالق مني على ما بذلتي.
والزوجة لها عدة ثالثة اأ�شهر لكونه بعد الدخول.
رابعا  :العري�شة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
ال�شيد قا�شي حمكمة الأحوال ال�شخ�شية يف ....
املحرتم
املدعية ....
املدعى عليه ...
جهة الدعوى
اإن املدعى عليه زوجي والداخل بي �شرعا وقانونا
مبوجب عقد الزواج واملرفق طيا ،ولالتفاق بيننا
على اإجراء املخالعة والطالق اأمام حمكمتكم
املوقرة مقابل تنازيل عن جميع حقوقي ال�شرعية
والقانونية ،ومنها املهران املوؤجل واملعجل
وجميع النفقات ،وعلى كل ما تقدم اأطلب ما يلي:
.1دعوة املدعى عليه للمرافعة بعد اإجراء
املقت�شى القانوين.
.2واحلكم يل باإجراء املخالعة .
.3حتميله امل�شاريف واأتعاب املحاماة .
الأدلة الثبوتية
.1عقد الزواج.
�.2شائر البينات الأخرى.

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي
اإن مرحلة التحقيق البتدائي هي
املرحلة الأوىل يف البناء املوؤ�ش�شي
للدعوى اجلزائية والتي تبداأ من
عملية جمع الأدلة ومن ثم ال�شري يف
التحقيق بغية الو�شول اإىل املراحل
النهائية يف التحقيق ،اإذ قد تت�شكل
قناعة لدى قا�شي التحقيق املخت�ص
بعد اكتمال التحقيق بوجوب اإحالة
ال�شكوى اإىل املحكمة املخت�شة،
اأو اأنه يجد اأن الأدلة التي تو�شل
اإليها غري كافية فيقرر الإفراج عن
املتهم واإخالء �شبيله ..ويف اأثناء
هذه املرحلة ،األزمت الن�شو�ص
الت�شريعية ف�شال عن اأحكام ال�شرعة
الدولية حلقوق الإن�شان – الأجهزة
التحقيقية – بلزوم توفري ال�شمانات
دعاوى به للمتهم منها:
اأول – يف القب�ص على املتهم
ن�شت املادة التا�شعة من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�شان على (ل
يجوز القب�ص على اأي اإن�شان اأو
حجزه اأو نفيه تع�شفا) ،كما اأن (لكل
فرد حق احلرية ويف الأمان على
�شخ�شه ،ول يجوز توقيف اأحد اأو
اعتقاله تع�شفا ..ول يجوز حرمان
اأحد من حريته اإل لأ�شباب ين�ص
عليها القانون وطبقا لالإجراء املقرر
فيه) املادة  1/ 9من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
ومن املعلوم اأن العراق �شادق على
العهد املذكور بالقانون رقم 193
ل�شنة  1970املن�شور يف الوقائع

العراقية  1927يف ،1970/10/ 7
ف�شال عن اأن قانون اأ�شول املحاكمات
اجلزائية العراقي ن�ص على( :ل
يجوز القب�ص على اأي �شخ�ص اأو
توقيفه اإل مبقت�شى اأمر �شادر من
قا�ص اأو حمكمة اأو يف الأحوال التي
ٍ
يجيز فيها القانون ذلك) املادة 92
من القانون املذكور ..ويجب اأن
يت�شمن الأمر املعلومات التي يتطلبها
القانون ..وتتوج تلك الن�شو�ص
بالن�ص الد�شتوري الذي ين�ص على:
ل يجوز توقيف اأحد اأو التحقيق معه
اإل مبوجب قرار ق�شائي.
اإن اإلقاء القب�ص هو اإجراء غري عادي
كونه ينال من احلرية ال�شخ�شية
التي كفلها الد�شتور ،وقد وردت
عليه تعاريف عديدة منها( :حرمان
ال�شخ�ص من حرية التجوال ولو
لفرتة ق�شرية) اأو �شلب حرية
ال�شخ�ص ملدة ق�شرية باحتجازه يف
املكان الذي يعده القانون) ،اإل ان
القانون قد بني الأحوال التي يجوز
فيها اإلقاء القب�ص على الأ�شخا�ص.
 ابتدا ًء ل يجوز توقيف اأي �شخ�صاأو القب�ص عليه اإل مبوجب قرار
ق�شائي – يكون للمتهم حق الطالع
عليه – وهذا يعني عدم اجلواز لأية
�شلطة تنفيذية ومهما ارتفع �شاأنها
اأن توقف اأو تلقي القب�ص على اأي
�شخ�ص خالفا ملا تقدم.
 ا�شتثنا ًء مما تقدم يجوز اإلقاءالقب�ص مع عدم وجود قرار ق�شائي

بالقب�ص يف احلالت التالية:
اأ – اإذا كان املتهم قد فر بعد اإلقاء
القب�ص عليه.
ب – اإذا كان قد حكم عليه غيابيا
بعقوبة مقيدة للحرية اأو �شالبة لها.
ج – اإذا وجد �شخ�ص يف حمل عام يف
حالة �شكر بني واختالل واأحدث �شغبا
اأو كان فاقدا �شوابه.
د – يف اجلرمية امل�شهودة ،اأي اإذا
�شوهد حال ارتكابه اجلرمية.
 اإ�شافة ملا تقدم يجب اإطالع املتهمعلى اأمر اإلقاء القب�ص اأو التوقيف
ال�شادر بحقه.
ثانيا -جواز الطعن باأمر اإلقاء القب�ص
ا�شتبعدت الن�شو�ص القانونية
القرارات الإدارية والإعدادية اأو
اأي قرار ي�شدره القا�شي غري فا�شل
يف الدعوى من الطعن متييزا على
انفراد ،ويكون الطعن يف مثل هذه
القرارات بعد �شدور احلكم الفا�شل
يف الدعوى ،با�شتثناء الطعن يف اأوامر
القب�ص والتوقيف ،اإذ يجوز الطعن
فيها بعد �شدورها مبوجب حكم
املادة  / 249ج من قانون اأ�شول
املحاكمات اجلزائية ،كما اأن هذه
ال�شمانة ت�شري ولو كان املتهم هاربا
ومل يتم تنفيذ اأمر القب�ص بحقه بعد،
اإذ باإمكانه اأن يثبت عدم م�شوؤوليته
عن الفعل املن�شوب اإليه وهو خارج
قب�شة الق�شاء ،وهذا ما ا�شتقر عليه
ق�شاء حمكمة التمييز يف العديد من
قراراتها.

ثالثا– ال�شتجواب خالل � 24شاعة
ملا كانت الغاية من اإلقاء القب�ص على
املتهم هو �شمان وجوده اأمام ال�شلطة
التحقيقية لغر�ص ا�شتجوابه،
فعلى املحقق اأن يبداأ التحقيق حال
ح�شور املتهم اأمامه ،ول يجوز تاأخري
التحقيق ما دامت الغاية من اإلقاء
القب�ص قد حتققت ،وعلى القا�شي اأو
املحقق اأن ي�شتجوب املتهم خالل 24
�شاعة من ح�شوره ،وهذه ال�شمانة
املح�شوبة للمتهم اأوردتها ن�ص املادة
 123من قانون اأ�شول املحاكمات
اجلزائية ،وامل�شتقرة اأحكامها يف
معظم الت�شريعات الدولية.
رابعا – الغر�ص من التوقيف
التوقيف لي�ص عقوبة بل هو اإجراء
احرتازي الق�شد منه �شرعة اإجناز
التحقيق و�شالمته ،واحليلولة دون
هرب املتهم ،اإذ اأن وجوده خارج
املوقف قد يدفعه اإىل اإخفاء اأدلة
الإثبات ومتكنه من الت�شال ب�شركائه
يف الفعل املن�شوب اإليهم ليتدار�شوا
�شوية تنظيم دفاع م�شرتك ،وقدرتهم
على تهديد �شهود الإثبات ،لذا فاإن
وجوده يف املوقف يحول دون حتقق
تلك الفرتا�شات ،عليه فاإذا ما اأجنز
التحقيق فعلى القا�شي اأن يخلي
�شبيل املتهم بكفالة ،وهذا الغر�ص
الذي ق�شده امل�شرع من التوقيف،
ي�شاف اإليه ق�شد اآخر.
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استشاري تغذية عراقي يكشف عن عالج
السمنة النهائي

اأنظمة غذائية كثرية ت�ساعد على خ�سارة الوزن،
اإال اأن كل �سخ�ص يحتاج لنظام يتنا�سب مع طبيعة
ج�سمه حتى يح�سل على النتائج املطلوبة ،ف�سال عن
�سرورة احلر�ص على اتباع نظام �سحي ميد اجل�سم
بالعنا�سر الغذائية ال�سرورية ..فهل فوار Keto
 Guruنظام �سحي منا�سب خل�سارة الوزن؟
 Keto Guruنظام غذائي خل�سارة الوزن
�سحي  ،%100هذا ما اأكده اأحد ا�ست�ساري التغذية
العالجية وال�سمنة والنحافة ،مو�سحا اأن هذا
النظام هو االأول يف خ�سارة الوزن وحرق الدهون
ملا له فعالية كبرية يف م�ساعدة اجل�سم على الر�ساقة
وخ�سارة الدهون ،وميد اجل�سم بالطاقة دون حدوث
موؤثرات خارجية ،ويعمل على انتاج االج�سام
الكيتونية ليزداد حرق الدهون وتعو�ص عجز الطاقة،

االمر الذي ي�ساعد على تقليل الوزن.
تلعب االأهداف التي ي�سعها املرء لنف�سه ،يف اإطار
خ�سارة الوزن ،دو ًرا اأ�سا�س ًّيا يف جناح الرجيم الغذائي
الذي يتبعه اأو ف�سله؛ ما يعني اأنَّ العزم على خ�سارة
كيلوغرامات كثرية من الوزن خالل اأ�سبوع �سيوقعه
حتت �سغط كبري ،ويدخله بعد اأن يف�سل يف حتقيق
دوامة ال ي�ستطيع اخلروج منها .فالف�سل
مراده يف َّ
يف هذا االإطار حمبط ،لذا ُي�ستح�سن الرتكيز على
خ�سارة الوزن ،ب�سورة تدريج َّية ،حتَّى تقود النتيجة
االإيجاب ّية الرتاكم ّية اإىل حتقيق الهدف املطلوب.
يلجاأ الكثري من النا�ص اإىل بع�ص الطُ ُرق خل�سارة
الوزن؛ مثل :تناول كميات قليلة من ال�سعرات
احلرارية؛ التي ال تتعدى � 800سعرةٍ حراريةٍ يف
اليوم ،اأو اتباع حميات غذائية قا�سية اأو ممار�سة

التمارين الريا�سية بكرثة ،ولكن يتمثّل فقدان الوزن
ال�سحي واالآمن بخ�سارة ما يرتاوح بني  0.45اإىل
 0.9كيلوغرام يف االأ�سبوع ،ولكن من املمكن للج�سم
اأن يفقد اأكرث من هذا املعدل عن طريق تناول فوار
 Keto Guruاجلديد كُلياً يف العراق ،والذي
ا�سبح االعتماد االأول واالخري يف خ�سارة الوزن عليه
وهذا بعد جتربته و�سمان فعاليته مع التاأكد انه خايل
من التاأثريات اجلانبية ب�سكل نهائي.
ماذا قال ا�ست�ساري التغذية العالجية عن فوار كيتو
جريو؟
ً
*ا ً
و�سهال بك دكتور ،حدثنا عن واقع ال�سمنة
أهال
والدهون لدى ن�ساء العراق ،وما �سبب معاناة الكثري
من الن�ساء منه وجتاربهن؟
 حقيقاً العوامل البيئية يف العراق ت�ساعد الن�ساءعلى احل�سول على وزن كبري وتراكم للدهون ب�سكل
م�ستمر ب�سبب طبيعة الطعام الذي يعتمدون عليه يف
حياتهم لذلك اج�سامهم ت�سبح مرتهلة ،وبالتايل حتدث
ال�سمنة ودهون .يف هذا الوقت يجب على الن�ساء
االهتمام باأنف�سهن وا�ستخدام منتجات تعمل على �سد
اجل�سد وتقليل الدهون ب�سكل كبري..
لكن النقطة املحورية هنا كيف تتعامل اأغلبية
ن�ساء العراق مع ال�سمنة؟ جتاهل كثري من ن�ساء
العراق االهتمام باأنف�سهن وين�سغلن يف تربية االأبناء
واالعتناء باالأزواج ،وت�سل الن�ساء اإىل مرحلة ما
تدرك باأن اهمالها لنف�سها يف بع�ص االأحيان �سي�سببها
خ�سارة زوجها وعائلتها وثقتها يف نف�سها.
يف هذه املرحلة ترتاد الكثري من الن�ساء عيادات
ال�سحة والتجميل ،حيث ي�سل اإىل عيادتي الكثري من
الن�ساء االأربعينيات اللواتي يرغنب بالتخل�ص نهائ ًيا
من الوزن الزائد والدهون واأغلب اأ�سبابهن تكون
احلفاظ على اأزواجهن وعوائلهن.
• هل لديك ن�سيحة تريد ان تقدمها لن�ساء العراق
حول فوار كيتو جريو؟
 اإليكن يا جميالت العراق! ا�ستعيدي �سبابك وجمالكوداللك واهتمي بنف�سك وعائلتك وزيدي ثقتك بنف�سك
وثقة اأفراد عائلتك بكِ  ..مع فوار كيتو جريو ،ومن
خالل تناول الفوار يومياً ملدة �سهرين �ستتخل�سني
من الوزن الزائد والدهون ،وتربزين مالمح ج�سمك
االأ�سلية وتتمتعي بج�سم ر�سيق و�سحي.

فيتامين (د) ومرض الكساح

عالقة فيتامني (د) مبر�ص الك�ساح على الرغم من
وجود عدد من االأ�سباب املختلفة التي قد توؤدي اإىل
االإ�سابة مبر�ص الك�ساح ،ا ّإال اأنّ عوز فيتامني (د)
الرئي�سي للمر�ص ،اإذ اإنّ لفيتامني (د)
ُيعد امل�س ّبب
ّ
دور ًا مهماً يف امل�ساعدة على امت�سا�ص الكال�سيوم
والفو�سفات من االأمعاء ،وتنظيم م�ستوياتهما يف
اجل�سم ،ويوؤدي عوز فيتامني (د) يف اجل�سم اإىل
اختالل ن�سبة الكال�سيوم والفو�سفات يف الدمّ ،ما
يت�س ّبب باإفراز اجل�سم لهرمون يقوم ب�سحب كم ّيات
من الكال�سيوم والفو�سفات من العظام ،موؤدّياً اإىل
�سعف ولني العظام ،وميكن احل�سول على فيتامني
(د) من العديد من امل�سادر الغذائ ّية املختلفة ،مثل
االأ�سماك ،والبي�ص ،ومنتجات احلليب.
جتدر االإ�سارة اإىل اأنّ ج�سم االإن�سان قادر على
ت�سنيع فيتامني (د) عند التع ّر�ص الأ�سعة ال�سم�ص،
لذلك يجب احلر�ص على ح�سول االأطفال على نظام
ب�سكل
غذائي متكامل ،وتعري�سهم الأ�سعة ال�سم�ص
ٍ
ّ
منتظم.
ومن اجلدير بالذكر اأنّ ن�سبة االإ�سابة مبر�ص الك�ساح
عند االأطفال انخف�ست خالل ال�سنوات ال�سابقة يف
الدول املتقدّمة نتيجة اإنتاج اأطعمة االأطفال املدعّ مة
بالعنا�سر الغذائ ّية مبا يف ذلك فيتامني (د).
عوامل خطر االإ�سابة مبر�ص الك�ساح توجد
بع�ص العوامل التي قد تزيد من خطر االإ�سابة

ماذا سيحدث لجسمك عند تناول الفراولة بشكل يومي ؟
تعد الفراولة من الفواكه التي ياأكلها اأغلب
االأ�سخا�ص ،حيث اأ�سبحت اليوم متاحة
للجميع ،فماذا يحدث للج�سم عند تناولها
يوميا؟
وتعد الفراولة الطازجة من فواكه ف�سل
الربيع ،وهي غنية بالعنا�سر الغذائية
وم�سادات االأك�سدة ،ناهيك عن كونها حتتوي
على اأقل ن�سبة من ال�سكر الطبيعي مقارنة
بالفواكه من العائلة نف�سها ،وفق (اجلزيرة
نت).
وتتوفر الفراولة يف اأكرث من  600نوع يختلف
يف املذاق واحلجم وامللم�ص ،ولكن ت�سرتك

واللب
االأنواع كلها يف �سكل القلب املميز
ّ
االأحمر.
ويعود تاريخها اإىل اأكرث من األفي �سنة ،وتزرع
يف اأجزاء كثرية من العامل ،ويوجد مئات
االأنواع منها؛ ويعود �سبب ذلك اإىل تقنيات
التهجني املخطط لها اأو الطبيعية.
وكانت الفراولة قدميا -مثل العديد من
الفواكه االأخرى -من االأطعمة الفاخرة التي
ال ي�ستطيع احل�سول عليها �سوى امللوك ،وقد
تغري هذا االأمر يف منت�سف القرن الـ ،19يف
اأعقاب بناء ال�سكك احلديدية وتطوير و�سيلة
نقل اأ�سرع ،وهو ما �سمح ب�سحن الفراولة اإىل

م�سافات اأطول ،لي�ستمتع بها املزيد من النا�ص.
ما الفوائد التي يقدمها تناول الفراولة للج�سم
يوميا ؟
 -1احل�سول على الفيتامينات واملغذيات :تعد
الفراولة م�سدرا ممتازا للفيتامينات "�سي"
( )Cو"ك" ( )Kواالألياف و"الفالفونويد"
( )flavonoidsامل�سادة لالأك�سدة ،ويعد
()anthocyanins
"االأنثو�سيانني"
املوجود يف الفراولة من اأقوى مركبات
"الفالفونويد" ،ويرجع اإليه اللون االأحمر
الناب�ص باحلياة الذي مييز هذه الفاكهة.
 -2م�سادة لاللتهابات :ي�ساعد "الفالفونويد"

إحذر من الشاي في هذه الحالة..
قد يصيبك بالسرطان

على احلماية من االلتهابات وال�سرطان
واأمرا�ص القلب.
 -3ال�سعور بال�سبع :تعد الفراولة وجبة
بينية مثالية؛ اإذ اإنها قليلة ال�سعرات
احلرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات
من ناحية اأخرى ،اإذ ان الفراولة تتكون من
املاء بن�سبة ت�سل اإىل  ،%90وبالتايل حتتوي
 100غرام منها على � 43سعرا حراريا ،كما
اأنها غنية باالألياف الغذائية املفيدة لعملية
اله�سم ،والتي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع
ملدة طويلة.
 -4تقليل ن�سبة الكولي�سرتول ال�سار.

مبر�ص الك�ساح ،نذكر منها ما يلي:
 الوالدة املبكّرة :اإذ اإنّ فر�سة االإ�سابة باملر�صتزداد عند االأطفال الذين مل يكملوا مدّة احلمل
الطبيع ّية ومتّت والدتهم يف وقت مبكّر.
اأ�سحاب الب�سرة ال�سوداء :اإذ اإنّ قدرة اجل�سم علىاإنتاج فيتامني (د) من اأ�سعة ال�سم�ص تكون اأ�سعف
عند هوؤالء االأ�سخا�ص ،بينما تكون مرتفع ًة عند
االأ�سخا�ص من اأ�سحاب الب�سرة الفاحتة.
 تناول بع�ص اأنواع االأدوية :اإذ اإنّ بع�ص اأنواعاالأدوية تتداخل مع قدرة اجل�سم على اال�ستفادة
من فيتامني (د) ،مثل بع�ص االأدوية امل�سادة
للفريو�سات وامل�ستخدمة يف عالج مر�ص االإيدز،
باالإ�سافة لالأدوية امل�ستخدمة يف عالج النوبات
الع�سب ّية.
 ح�سر تغذية الطفل على الر�ساعة الطبيع ّية :اإذ اإنّحليب االأم ال يحتوي على كم ّيات كافية من فيتامني
(د) ،لذلك يجب اإعطاء االأطفال الذين تنح�سر
الغذائي
تغذيتهم على حليب االأم قطرات من املك ّمل
ّ
الذي يحتوي على فيتامني (د) ،اأو اإ�سافة بع�ص
الغذائي.
االأطعمة املنا�سبة لعمر الطفل اإىل نظامه
ّ
 انخفا�ص ن�سبة التع ّر�ص لل�سم�ص :يزداد خطراالإ�سابة مبر�ص الك�ساح عند االأطفال الذين يعي�سون
يف البلدان التي تقع على خطوط العر�ص ال�سمال ّية
من الكرة االأر�س ّية ،ب�سبب انخفا�ص ن�سبة تع ّر�سهم

لل�سم�ص.
 عوز فيتامني (د) عند االأم احلامل :قد توؤدياإ�سابة االأم احلامل بعوز يف فيتامني (د) اأثناء فرتة
احلمل اإىل والدة الطفل مع بع�ص اأعرا�ص مر�ص
الك�ساح ،اأو ظهور اأعرا�ص املر�ص خالل ب�سعة
اأ�سهر من الوالدة.
عالج االإ�سابة مبر�ص الك�ساح
يعتمد عالج االإ�سابة مبر�ص الك�ساح على
الرئي�سي الذي اأ ّدى اإىل االإ�سابة باملر�ص،
امل�س ّبب
ّ
ويف حال كان املر�ص ناجماً عن االإ�سابة باإحدى
امل�ساكل ال�سح ّية ،مثل اأمرا�ص الكلى ،فيت ّم
الرتكيز على عالج هذه امل�سكلة اأو ال�سيطرة
عليها .اأ ّما يف حال كان مر�ص الك�ساح ناجماً
عن اأ�سباب وراث ّية ،فيت ّم يف هذه احلالة اإعطاء
اأدوية الف�سفور وفيتامني (د) يف �سكله الن�سط،
ويف حاالت االإ�سابة مبر�ص الك�ساح الناجتة عن
�سوء التغذية ُين�سح بتناول الوجبات الغذائ ّية
الغن ّية بالكال�سيوم والفو�سفات ،وفيتامني (د)،
اأو تناول املكمالت الغذائ ّية مثل زيت ال�سمك،
وزيادة التع ّر�ص الأ�سعة ال�سم�ص ،والتع ّر�ص
لالأ�سعة فوق البنف�سج ّية ،وقد يحتاج املري�ص
اإىل تناول مكمالت الكال�سيوم وفيتامني (د)
يومي ،واحل�سول على اإبرة
ب�سكلٍ
ّ
حتتوي على فيتامني (د) ب�سكلٍ �سنوي.

ما مخاطر شرب الماء بكثرة ؟
نبهت طبيبة اأمرا�ص الكلى الرو�سية ،اآنا كوروبكينا،
من االإفراط يف �سرب املياه مرة واحدة.
واأكدت الطبيبة اأن فائ�ص املاء ميكن اأن يوؤثر
�سلبا على �سحة االإن�سان ويوؤدي اإىل حالة ت�سمى
«الت�سمم باملاء» ،وهي حالة توؤدي اإىل انخفا�ص تركيز
االإلكرتوليتات التي تعزز حركة العنا�سر الغذائية يف
خاليا اجل�سم واإخراج املنتجات االأي�سية منه
واأ�سافت كوروبكينا« :على �سبيل املثال ،قد تنخف�ص
كمية ال�سوديوم يف الدم ،وهناك حاجة للحفاظ على
توازن ال�سوائل داخل اخللية وبني اخلاليا ،لكن اإذا
�سربت الكثري من املاء دفعة واحدة ،ف�سوف تبداأ
ال�سوائل يف الرتاكم خارج االأوعية الدموية ،ما قد

يوؤدي اإىل غثيان وت�سنجات واختالل يف التوازن،
واإن الريا�سيني يدخلون �سمن جمموعة االأ�سخا�ص
املعر�سني للخطر الأنهم ي�سربون الكثري من املاء مرة
واحدة».
وتابعت «اإن االإفراط يف �سرب املاء دفعة واحدة قد
يزيد من هدم الربوتني ويوؤدي اإىل خماطر على القلب
ب�سبب انخفا�ص م�ستوى البوتا�سيوم يف الدم» .حمذرة
من «اأنه يف حالة انخفا�ص م�ستوى البوتا�سيوم يف الدم،
يحدث ا�سطراب يف تو�سيله ،وقد حتدث �سكتة قلبية».
والحظت كوروبكينا اأن  30مل من املاء لكل  1كغ من
وزن اجل�سم يعد مثاليا ،اأي كوب واحد لكل  10كغ
من الوزن ،فائ�ص املاء  6-5لرتات يف اليوم.

هل يمكن أن تكافح أشعة الشمس فيروس
(كورونا) ؟
ك�سف علماء اأنه من املحتمل اأن يكون هناك عدد اأقل من الوفيات
ب�سبب مر�ص (كوفيد )19-الناجم عن فريو�ص (كورونا)،
ب�سبب بدء ارتفاع درجة احلرارة يف بع�ص دول العامل.
ووجد اخلرباء اأن االأماكن امل�سم�سة �سهدت عدد وفيات اأقل
بحوايل الثلث ب�سبب تف�سي فريو�ص (كورونا) منذ اأكرث من عام،
اإذ اإن االأ�سعة فوق البنف�سجية ميكن اأن تطلق مادة كيميائية
على اجللد متنع انت�سار الفريو�ص القاتل ،و�سط مع تال�سي
القيود املفرو�سة ب�سبب الوباء �سيئا ف�سيئا،
وقارن باحثون من جامعة اإدنربة يف اململكة املتحدة بني
الوفيات امل�سجلة ب�سبب (كوفيد )19-مع م�ستويات االأ�سعة
فوق البنف�سجية ،يف  2474مقاطعة يف الواليات املتحدة ،بني
يناير واأبريل من العام املا�سي.

ووجدوا اأن االأ�سخا�ص الذين يعي�سون يف املناطق ذات امل�ستوى
االأعلى من التعر�ص لالأ�سعة فوق البنف�سجية ،لديهم خماطر اأقل
للوفاة ب�سبب فريو�ص (كورونا) ،وذلك بن�سبة .%95
وتكررت النتائج نف�سها يف اإجنلرتا واإيطاليا ،وفق نتائج درا�سة
من�سورة يف املجلة الربيطانية لالأمرا�ص اجللدية ،و لكن
اخلرباء قالوا" :اإن االنخفا�ص يف عدد الوفيات ب�سبب فريو�ص
(كورونا) ال ميكن تف�سريه بارتفاع م�ستويات فيتامني د ،اإذ اإن
املناطق التي مت حتليلها بها م�ستويات غري كافية من االأ�سعة
فوق البنف�سجية الإنتاج ما يكفي من الفيتامني يف اجل�سم".
ويبقى اأحد التف�سريات هو اأن �سوء ال�سم�ص يت�سبب يف اإطالق
اجللد الأك�سيد النيرتيك ،الذي قد يقلل هذا من قدرة الفريو�ص
على التكاثر واالنت�سار.

وقال الدكتور ريت�سارد ويلر ،من جامعة اإدنربة" :ال يزال
هناك الكثري مما ال نفهمه عن (كوفيد ،)19-الذي اأدى للعديد
من الوفيات يف جميع اأنحاء العامل ،اإذ اإن هذه النتائج املبكرة
تب�سر باأن التعر�ص الأ�سعة ال�سم�ص ميكن اأن يكون طريقة
مفيدة لتقليل خطر املوت من جراء االإ�سابة بالفريو�ص".
وقال الربوفي�سور كري�ص ديبني ،املوؤلف امل�سارك يف
الدرا�سة" :العالقة بني معدل الوفيات ب�سبب (كوفيد)19-
والتعر�ص لل�سم�ص كانت مذهلة للغاية ،وهنا نقدم تف�سري ًا
بدي ًال لهذه الظاهرة".
واأظهرت اأبحاث �سابقة اأن زيادة التعر�ص الأ�سعة ال�سم�ص
مرتبطة ا ً
أي�سا بتح�سني �سحة القلب واالأوعية الدموية،
مع انخفا�ص �سغط الدم وتقليل النوبات القلبية.

تعرف على األطعمة التي تعزز هرمون السعادة لديك
ك�سف الربوفي�سور ،فيدات غورال ،عن املخاطر الكبرية ل�سرب
ال�ساي احلار على ال�سحة ،موؤك ًدا اأن اال�ستهالك املنتظم لل�ساي
ال�ساخن احلار ،تزيد درجة حرارته عن  65درجة مئوية ،يزيد
من خطر االإ�سابة ب�سرطان املريء.
واأو�سح اخلبري اأن املخاطر تزيد بخم�سة اأ�سعاف املرات
عندما يكون ال�سخ�ص من املدخنني وي�سرب الكحول اأي�سا.
واأ�ساف :من املفرت�ص �سرب ال�ساي عندما يكون دافئا وما
ال يزيد عن ثالثة اإىل اأربعة اأكواب يف اليوم ،وفق (�سبوتنيك
بالعربي).
واأظهرت درا�سات اأجريت يف الواليات املتحدة وال�سني اأن
�سرب ال�ساي بدرجة حرارة تزيد عن  65درجة مئوية يزيد من
خطر االإ�سابة ب�سرطان املريء ،حيث الحظ غورال اأن 456
األف �سخ�ص �سارك يف الدرا�سة.
وقال" :متت متابعة هوؤالء االأ�سخا�ص لعدة �سنوات ،حيث
ُوجد اأن امل�سروبات التي تبلغ درجة حرارتها  65درجة مئوية
وما فوق تزيد من خطر االإ�سابة ب�سرطان املريء ،كما متت

مراقبة  50األف �سخ�ص يف اأمريكا حيث تو�سل الباحثون اإىل
نف�ص النتيجة".
ويف حديثه عن االإ�سابة ب�سرطان املريء ،قال اخلبري" :يعد
البع�ص اإن هذا املر�ص هو ال�سبب ال�ساد�ص للوفاة يف العامل،
ويقول البع�ص االآخر اإنه الثامن ،واإن كان ال�سخ�ص ي�سرب
ال�ساي ال�ساخن ،باالإ�سافة اإىل التدخني و�سرب الكحول ،فاإن
خطر االإ�سابة ي�سبح اأعلى".
ون�سح اخلبري انتظار ثالث اإىل اأربع دقائق قبل �سرب ال�ساي
كي ال يحرق ال�سراب ال�ساخن جلد املريء وي�سبب القرحة واإن
حتول احلالة اإىل مزمنة �سيكون ذلك حمفزا لتطور ال�سرطان.
اأعرا�ص �سرطان املريءوذكر غورال اأن بع�ص اأعرا�ص
�سرطان املريء قائال" :اأهم اأعرا�سه �سعوبة البلع ،يف هذه
احلالة ،نو�سيك با�ست�سارة الطبيب على الفور ،خا�سة
اإن كنت ذكرا وتدخن وت�سرب الكحول والكثري من ال�ساي
ال�ساخن ،وتتوفر يف وقتنا هذا عالجات جيدة ج ًدا ،وقد
تكون هناك حاجة لعملية جراحية يف بع�ص االأحيان".

من املمكن اأن ت�سعرك م�ستويات ال�سريوتونني
بال�سعادة ،وا ً
أي�سا امل�ستويات ال�سحيحة
من ال�سريوتونني ميكن اأن ت�سعرك بالهدوء
والرتكيز واأقل قلقا.
وتنتج اأمعاوؤنا  %90من مادة ال�سريوتونني،
لذا فلي�ص من امل�ستغرب اأن يوؤثر الطعام الذي
نتناوله على الطريقة التي ن�سعر بها ،حيث مت
ربط امل�ستويات املنخف�سة من ال�سريوتونني
باالكتئاب واإزعاج نومك و�سهيتك ،وفق (رو�سيا
اليوم).
وتتمثل اإحدى طرق زيادة م�ستويات
ال�سريوتونني يف اجل�سم يف ا�ستهالك احلم�ص
االأميني الرتبتوفان ،حيث ي�ساهم الرتبتوفان يف
اإنتاج ال�سريوتونني وغالبا ما يوجد يف االأطعمة
الغنية بالربوتني.
واإن الذين يعانون من االكتئاب والقلق
غالبا ما يكون لديهم م�ستويات منخف�سة من

الرتبتوفان ،ومع ذلك ،ميكن اأن تكون اإحدى
طرق معاجلة ذلك من خالل تناول االأطعمة
الغنية بالرتيبتوفان.
اإليك قائمة باالأطعمة التي يجب اأن تكون
متوافرة يف قائمة الت�سوق اخلا�سة بك لزيادة
م�ستويات ال�سريوتونني وحتقيق ال�سعادة:
 .1الدواجن:
مييل اللحم اإىل اأن يكون غنيا بالربوتني
وهو خيار جيد للرتبتوفان اأي�سا ،ومع ذلك،
ُمينح الديك الرومي يف عيد ال�سكر اأحيانا
�سمعة �سيئة الأنه يجعل النا�ص ي�سعرون
بالنعا�ص ..ولي�ص اللحم نف�سه هو الذي يجعل
النا�ص ينامون بل حجم الوجبة ،ويف االأجزاء
ال�سغرية ،تعد الدواجن خيارا جيدا عندما
يتعلق االأمر بتناول اللحوم الأنها حتتوي
اأي�سا على ن�سبة منخف�سة من الدهون.
 .2البي�ص:

البي�ص غني بالرتيبتوفان ،ويحتوي على كميات
كبرية من فيتامينات  Aو  B12وال�سيلينيوم،
ويعد �سفار البي�ص اأي�سا م�سدرا جيدا للكولني،
وهو عن�سر غذائي مهم قد يكون مهما ب�سكل
خا�ص يف حاالت احلمل ،كما اأظهرت الدرا�سات
التي ن�سرتها املكتبة الوطنية للطب.
� .3سمك ال�ساملون:
ب�سرف النظر عن كون ال�سلمون م�سدرا
للرتبتوفان ،فيعد ال�سلمون م�سدرا ممتازا
لالأحما�ص الدهنية واأوميغا  3وفيتامني ،D
ح�سب .Healthline
 .4البذور:
تعد البذور م�سدرا مهما للرتبتوفان ب�سكل
خا�ص للنباتيني ،الذين قد ال يتمكنون من تناول
بع�ص االأطعمة االأخرى يف هذه القائمة ..وميكن
اإ�سافة بذور اليقطني والكتان وال�سيا ب�سهولة
اإىل ال�سلطات والزبادي واحلبوب ،ما يوفر

م�سادات االأك�سدة واالألياف والفيتامينات.
 .5املك�سرات:
�ست�ساعدك املك�سرات اأي�سا على زيادة
م�ستويات ال�سريوتونني الأنها حتتوي على
الرتبتوفان .كما اأنها م�سدر مهم للدهون
االأحادية غري امل�سبعة والربوتينات وبع�ص
املعادن والفيتامينات املهمة لعمل اجل�سم
ب�سكل �سليم.
 .6املنتجات القائمة على فول ال�سويا:
طعام اآخر مهم للنباتيني هو املنتجات التي
حتتوي على فول ال�سويا ،مثل التوفو اأو
حليب ال�سويا اأو �سل�سة ال�سويا ،كونها كلها
م�سادر للرتبتوفان.
 .7منتجات االألبان:
ميكن اأن يوفر احلليب ومنتجات االألبان اأي�سا
دفعة من الرتبتوفان .كما اأنها م�سدر جيد
للكال�سيوم وفيتامينات  Aو Dو.E
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با�شم عبد احلميد حمودي
عام  1954ذهب احلبيب بورقيبة
رئي�س "احلزب الد�شتوري" اإىل
نيويورك وحاول الدخول اإىل
مبنى االأمم املتحدة ع�شى اأن
يفلح يف عر�س ق�شية تون�س اأمام
املجتمع الدويل ،اإال اأن حر�س
املنظمة الدولية منعوه كونه ال
يحمل �شفة ر�شمية تخوله ح�شور
اجتماعات االأمم املتحدة ،حاول
بورقيبة جاهد ًا اإقناع احلرا�س
ال�شماح له بالدخول دون جدوى،
و�شاءت ال�شدفة ان تتزامن
حماولة بورقيبة دخول مبنى االمم
املتحدة مع و�شول الوفد العراقي
برئا�شة وزير اخلارجية الدكتور
فا�شل اجلمايل الذي ت�شاءل على ما
يحدث ،فاأخربوه اأن رئي�س احلزب
الد�شتوري التون�شي احلبيب بو
رقيبة يحاول الدخول اإىل قاعة
اجتماعات االأمم املتحدة اإال اأنه
ُمنع كونه ال يحمل �شفة ر�شمية.
وفورا ا�شتدعى الدكتور فا�شل
اجلمايل احلبيب بورقيبة ،وقال

له "اأنت �شتدخل اإىل مبنى االأمم
املتحدة ب�شفتك ع�شوا يف الوفد
العراقي" ،والتفت اجلمايل اإىل
اأحد اع�شاء الوفد ورفع �شارة
كتب عليها وفد العراق وو�شعها
على �شدر احلبيب بورقيبة ،وقال
له اأنت االآن اأحد اأع�شاء الوفد
العراقي ،ولن ي�شتطيع اأحد اأن
مينعك من الدخول اإىل مبنى االأمم
املتحدة.
دخل بورقيبة مع الوفد العراقي،
وحتدث اجلمايل اأمام االأمم املتحدة
ب�شفته رئي�س الوفد العراقي ،وبعد
فرتة قليلة قال� :شاأحيل امليكرفون
اإىل اأخي احلبيب بورقيبة للتحدث
با�شم دولة تون�س احلرة ،وهنا
�شاد ال�شمت يف القاعة وغادر
الوفد الفرن�شي قاعة االجتماعات
احتجاجا.
وت�شلم بو رقيبة امليكرفون،
واألقى خطاباً حما�شياً بطولياً نال
ا�شتح�شان احلا�شرين واإعجابهم،
ووقف اجلميع ي�شفق ويحيي هذا
البطل القومي ،وبعد انتهاء خطابه
توجه بورقيبة اإىل الدكتور فا�شل

اجلمايل ،وقال له "ال اأنا وال بلدي
تون�س �شنن�شى لك �شنيعك هذا".
وبعد �شنتني من هذه احلادثة ،اأي
يف العام  ،1956ح�شلت تون�س على
ا�شتقاللها من اال�شتعمار الفرن�شي
بف�شل كفاح �شعبها بالدرجة
االوىل ،وكذلك بدعم اأ�شقائها ،ومن
ذلك املبادرة اجلريئة وال�شجاعة
من الدكتور حممد فا�شل اجلمايل
رحمه اهلل.-وبعد �شقوط احلكم امللكي يف
العراق عام  1958كان فا�شل
اجلمايل اول رموز النظام امللكي
الذين ت�شدر بحقهم عقوبة
االعدام ..وتدخل الرئي�س بورقيبة
على الفور منا�شدا الرئي�س العراقي
عبدالكرمي قا�شم العفو عن الدكتور
فا�شل اجلمايل ،وال�شماح له
مبغادرة العراق ايل تون�س ،وتبع
ذلك منا�شدات اقليمية دولية اخرى
جميعها ترجو االفراج عن اجلمايل،
فا�شتجاب الرئي�س قا�شم و�شمح
مبغادرة فا�شل اجلمايل بغداد ايل
تون�س ،حيث رحب به الرئي�س
بورقيبة وفا ًء ملوقفه اأعاله.

والي بغداد العثماني ..انصياع
ألمر بائعات اللبن!

وعند و�شول فا�شل اجلمايل
تون�س ا�شتقبله بورقيبة مرحبا،
وعر�س عليه ان متنحه الدولة
التون�شية راتبا فاأبى االخري ،اإال
ان يك�شب عي�شه مبجهوده الذاتي،
فعمل اأ�شتاذا يف اإحدى اجلامعات
التون�شية ،واأطلق بورقيبة ا�شم

فا�شل اجلمايل على اأحد �شوارع
العا�شمة التون�شية ،وعمل هناك
بكل احرتام وتقدير حتى تويف فيها.
ملحوظة الفتة
يف عام  ، 1995ومبنا�شبة مرور
خم�شني عاماً على تاأ�شي�س االأمم
املتحدة ،ار�شلت دعوة لفا�شل

أول الغيث
في الطريق إليكم قريبًا:
(إيشان) مؤسسة معنية
بالثقافة الشعبية

اجلمال حل�شور االحتفال ب�شفته
اأحد املوقعني على تاأ�شي�س
االأمم املتحدة ،ورد اجلمايل على
الدعوة بر�شالة جاء فيها (ان
االمم املتحدة حتا�شر بلدي
وتقتل االطفال والعجزة وت�شنع
املوت ..لن اأح�شر احتفالها).

عادل العرداوي

كنيسة األرمن االرثوذكس في
ساحة الطيران ببغداد
�شعدون فيا�س
يعود تاريخ غالبية ابناء طائفة االأرمن يف العراق
اىل بداية القرن الع�شرين املن�شرم ،بعد تهجريهم
من اأرمينيا وا�شتقرارهم اول مرة يف منطقة نهران
عمر قرب الب�شرة ثم انت�شروا بعدها يف اأرجاء
العراق.
اأن�شئت كني�شة االأرمن الرئي�شية احلالية يف بغداد،
وتقع يف مدخل �شارع الن�شال� /شاحة الطريان
يف عام  1954وافتتحت عام  1957وقد �شممها
على الطراز االأرمني واأ�شرف على بنائها املهند�س
ماديرو�س التونيان.
ت�شم الكني�شة مقربة ومكتبة حتوي على كتاب
تاريخ االأرمن الذي يعود تاأليفه اإىل العام 1937
ون�شخة من االإجنيل املطبوع يف مدينة (البندقية)
باإيطاليا ،وقد قام اأحد الفنانني العراقيني بعمل

منذ �شنوات طويلة كنا -نحن املعنيني بالثقافة ال�شعبية-
نحلم ان تكون لنا خيمة وارفة الظالل ن�شتظل حتت اأفيائها،
ومنار�س فيها فعالياتنا ون�شاطاتنا التي تهدف اىل تنمية
وتعزيز ودعم ورعاية موروثنا وتراثنا ال�شعبي الرث.
واأخري ًا فقد حتقق ذلك احللم ،وا�شبح حقيقة ملمو�شة على
ار�س الواقع ،ومت اجازة (موؤ�ش�شة اي�شان للثقافة ال�شعبية)
ب�شكل ر�شمي من قبل دائرة املنظمات يف االمانة العامة
ملجل�س الوزراء ،كواحدة من منظمات املجتمع املدين منظمة
غري حكومية ،وغري ربحية اي�شاً.
ويف الوقت الذي نهنئ فيه اأنف�شنا بهذا االجناز ،علينا ان ن�شد
على يد ذلك اجلندي املجهول ،الذي بذل جهود ًا متوا�شلة
ومرتادفة وحثيثة من دون كلل او ملل لتحويل احللم
ال�شاحر اىل حقيقة ملمو�شة قرت به العيون ،واعني بذلك
�شديقي وزميلي يف جمال الرتاث ال�شعبي االكادميي اال�شتاذ
الدكتور (علي حداد) الذي تكللت جهوده املخل�شة بالنجاح
والظفر والذي ي�شتحق منا ان نوؤدي له التحية ال�شادقة
باملار�س الع�شكري ..فقد بذر علي حداد البذرة االوىل التي
تفتحت واينعت ،جزاه اهلل خري اجلزاء.
ومن ح�شن احلظ ان الفر�شة اتيحت يل الن اطلع واتابع مع
الدكتور حداد تلك اخلطوات التي بداأ بها يف رحلة (االلف
ميل) الطويلة وال�شاقة لوالدة هذه املوؤ�ش�شة الثقافية
الرتاثية الفتية ،وان اكون �شاهد اإثبات عليها ،الأدعو عرب هذه
ال�شطور ا�شاتذتي وزمالئي املعنيني باأمر املورث والرتاث
ال�شعبي اأن يوؤازروا هذا الكيان الرتاثي املبارك ،ويلتفوا
حوله ،ويقدموا له الدعم واملوؤازرة املرجوة ،ليكون له مكان
وموقع متميز يف رعاية وحفظ تراثنا وفولكلورنا الذي نعده
باعتزاز هويتنا الوطنية امل�شرقة التي ال �شك يف ذلك.
وغني عن القول هنا ،فاإن مفردة (اإي�شان) مفردة �شائعة
ومعروفة يف معظم قرى الريف العراقي ،حيث تدل على التل
او املنطقة املرتفعة التي تقع و�شط م�شاحة م�شتوية من
االر�س او امل�شطحات املائية مثل البحريات واالأهوار ،وعادة
ما تكون هذه (الي�شن) حماطة بحكايات �شعبية خرافية عن
ال�شحر وال�شعلوه والطنطل وغريها من املعتقدات التي
يختلط فيها اخلرايف بالواقعي ،واملعقول بالالمعقول.
االيام املقبلة �شت�شهد االعالن الر�شمي وال�شعبي لوالدة هذه
املوؤ�ش�شة يف مقرها اجلديد مبنطقة بغداد اجلديدة والذي
يتوا�شل العمل فيه االآن لتاأثيثه وتهيئته ،الحت�شان ن�شاطات
الثقافة ال�شعبية التي ننتظرها بفارغ ال�شرب وال�شوق..
مبارك لكم  ..ومبارك لنا ..و�شكر ًا دكتور علي حداد..
و(...هذا اليوم ..الچنه اإنريده).

غالف له منقو�س بالف�شة ،ف�شال عن عدد من
�شور ال�شيد امل�شيح ر�شمت بري�شة الفنان العراقي
الت�شكيلي بهجت علو�س.
وي�شكل الطراز املعماري ال�شامخ والفريد لبناية
الكني�شة ،اإ�شافة معمارية وتراثية متميزة ملدينة
بغداد.
نطالب اأمانة بغداد باالهتمام بها ،وذلك باإزالة
املباين القبيحة التي تقع يف اجلانب الغربي من
الكني�شة واملقابلة لنفق �شاحة الطريان والتي
تخنق مبناها وحتويلها اإىل م�شاحات خ�شراء
خللق ف�شاءات تربز الفن املعماري الفريد لهذه
الكني�شة ،وملنطقة �شاحة الطريان التي تعد واحدة
من اهم التقاطعات املركزية يف قلب العا�شمة ،بد ًال
من �شياعها ،و�شياع م�شهدها الب�شري اجلميل
املختفي وراء تلك البنايات الك�شيحة اخلربة.

حكاية أغنية شعبية( ..دار الزمان
وداره ....دار الزمن بجباره)
في أيام الزمن املاضي ،وحتديدا ً في اواخر حكم
الدولة العثمانية للعراق ،كانت في بغداد
بائعات للنب يفترشن األرض في األسواق
أوان خشبية
القدمية ،ويحفظن اللنب في
ٍ
دائرية الشكل تسمى (العالبيات) ..يقال ان
احد والة الدولة العثمانية الذي نقل حديثا إلى
بغداد ،قام بأول جولة تفتيشية له في سوق
الصدرية الشعبي في الرصافة ..وملا رأى
بائعات اللنب القرويات وحولهن أواني اللنب
اخلشبية ..امتعض والتفت الى مرافقيه
موبخاً ،واصدر أمرا مفاده :من اآلن فصاعدا
أوان صحية مصنوعة
يجب أن يحفظ اللنب في ٍ

من األملنيوم بدال من األواني اخلشبية القدمية.
وبعد اسبوعني عاد الوالي لزيارة سوق الصدرية
مرة ثانية ،وملا رأى أمهات اللنب ما زلن يستعملن
األواني اخلشبية ،صرخ في وجه مرافقيه :كيف
ان فرمانه لم ينفذ؟ ..وهمس في اذنه أحدهم
قائال :باشا  ...إن أمهات اللنب يضعن هذه األواني
الواحد فوق االخر على رؤوسهن عند قدومهن
الى السوق ،وكذلك عند عودتهن الى منازلهن،
وهذا األمر ال ميكن حتقيقه إذا وضعن اللنب في
(طوس) اواني األملنيوم ...واطرق الوالي قليال،
ثم اطلق مقولته اخلالدة ( :إذا على ام اللنب
منگدر  ...عليمن راح نگدر).

عندما كنا نعمل �شوي ًة مع
مهند�شة معمارية على تطوير
بيئة االأبنية الداخلية باأحد
م�شاريع جمل�س البحث العلمي
قبل ربع قرن تقريباً ،وهي من
املهتمني بالرتاث ال�شعبي حدثتني
عن اأغنية �شاعت وقتها ل�شيتا
وكبيان حتت عنوان (دار الزمان
وداره) من كلمات ال�شاعر كرمي
العراقي واأحلان امللحن جعفر
اخلفاف ..كانت زميلتي املهند�شة
توؤكد ان االأغنية م�شتوحاة من
حكايةٍ �شعبيةٍ  ،مفادها :ان هناك

�شخ�شا ا�شمه (جبار) ويعرف
با�شم اي�شاً با�شم ( جباره) وكان
كادود ًا (چادود) يعمل نهار ًا لكنه
ً
وعادة ما
ي�شكر لي ًال حد الثمالة،
يو�شله احلار�س الليلي الذي كان
موجود ًا يف كل املحالت حينها
اىل بيته  ..وبخالفه كان يتخبط
يف طَ رق االأبواب حتى قيل فيه
املثل (من ي�شكر جباره  ،يت ّيه باب
داره) ..و�شاءت االأقدار اأن يتوب
جباره ويرتك �شرب اخلمور،
و�شار ي�شلي وي�شوم ويرتاد
اجلامع ،لكن بقى مث ُل ُ�ش ّك ِرهِ

النا�س ..
متداو ًال بني
ِ
وو�شعت زوجة جباره اآي ًة
قراآني ًة على مكان يعلو باب الدار
النا�س
النا�س املثلَ  ،اإال اأن
لين�شى
َ
ُ
اأ�شافت مقولة ثانية ( جباره من
تاب  ..خله اآية عالباب) ..ف�شار
مث ًال يتداوله النا�س ك�شابقه،
وعندها قال جباره مقولة
اأ�شبحت هي االأخرى مث ًال ُيعاتب
َق َد َره فيها( :دار الزمن بجباره...
م�شرب مثل وي داره) ..وهكذا
يف اغانينا وامثالنا ال�شعبية لكل
منها حكاية بليغة ومعربة.

حكاية شارع بغدادي
بغداد  ..خلدت (السموأل) الشاعر في شارع البنوك
بعد تاأ�شي�س دولة العراق احلديثة قامت اأمانة بغداد ت�شمية
مناطقها و�شوارعها على اأ�ش�س تاريخية ،وهناك �شارع تقع به
جميع بنوك العراق ،املركزي والتجاري والرافدين ،وحتى
البنك العربي ل�شاحبه عبد احلميد �شومان ،حينها �شمي ب�شارع
ال�شمواأل ..فمن هو ال�شمواأل؟ وملاذا متت ت�شمية ال�شارع با�شمه؟
هناك مثل عربي يقول (:اأوفى من ال�شمواأل) ،والذي �شار من
دين) ..ال�شمواأل �شاعر
اجله وب�شببه املثل القائل (وعد احلُ رِ
ٌ
عربي يهودي من زمن اجلاهلية ،وق�شة هذا املثل اأن امللك
وال�شاعر (امروؤ القي�س) ا�شتودع بع�س االأ�شلحة والدروع التي
كان يتوارثها ملوك (كندة) اإ�شتودعها لدى ال�شمواأل ،وبعد موت
(اإمر ِوؤ القي�س) اأر�شل ملك كندة (احلارث بن اأبي َ�ش ِّم ْر الغ�شاين)
خرب ًا اإىل ال�شمواأل يطلب منه ت�شليمه تلك االأ�شلحة والدروع،
فرف�س ال�شمواأل ،وقال له باأنه لن ُيعيدها اإال اإىل اأ�شحابها
ال�شرعيني وهم ورثة (امروؤ القي�س) ،لكونها اأمانة يف رقبته...
اأمانة يف عنقه  ...اأمانة يف عهده.
بجي�س
بعد رف�س ال�شمواأل� ،شار امللك الكندي (حارث الغ�شاين)
ٍ
كبري وحا�شر به ح�شن ال�شمواأل ملدة من الزمن ،ويف اأثناء
احل�شار وقع يف يده ابن ال�شمواأل ،فراح ُي�شاوم ِ
به فاأما اأن ياأخذ
الدروع اأو اأنه �شيقوم بقتل ابن ال�شمواأل ..فاأجابه ال�شمواأل

ببيت ال�شعر:
وفيت
وفيت باأدرع الكندي اأين ..........اإذا ما خان اأقوا ٌم
ُ
ُ
انتهت الق�شة برف�س ال�شمواأل اإعادة الدروع ،فقام احلارث
بذبح ابن ال�شمواأل امام عيني والده وامام النا�س ،ومن ثم عاد
اإىل بالده خايل الوفا�س بعد ف�شل احل�شار ،ومل يتمكن من اأخذ
الدروع التي اأعادها ال�شمواأل الحقاً اإىل ورثة (امروؤ القي�س).
ِ
ومن اأ�شهر اأ�شعار ال�شمواأل هي الأميته التي مطلعها:
اإذا املر ُء مل ُيدن�س من اللو ِؤم عر�شه......
ِ
ف ُكل رداءٍ
جميل......
يرتديه
ُ
واإن هو مل يحمل النف�س �شيمها.....
فلي�س اإىل ح�شن الثناء َ�شبِيل.....
َ
ُتعرينا اإنا قليلٌ عديدنا......
قليل.....
الكرام
فقلت لها اإن
ُ
ُ
َ
وما �شرنا اأنا قليلٌ وجارنا......
ذليل ......
أكرثين
وجار اال
عزي ٌز
ُ
َ
ُ
وب�شبب وفاء واإخال�س ونزاهة ال�شمواأل قامت اأمانة عا�شمة
بغداد باإطالق ا�شم (ال�شمواأل) على اأحد اأهم �شوارع بغداد
املهمة واحليوية باعتبار اأنّه اأهم مكان تو�شع فيه االأمانات
وخا�شة البنوك وامل�شارف واخلزينة .

العدد (  ) 142االحد

هل تعلم
االأر�ض لديها اأكرث من 80األف نوع من النباتات ال�صاحلة
لالأكل.
 ٪-90من االأطعمة التي يتناولها
االإن�صان تاأتي من  30نباتًا فقط.
التغذية ال ت�صكل عامال يفاملحا�صيل التي ننتجها.
 - 70األف نوع نباتي ي�صتخدم
للطب.
�صجرة متو�صطة احلجم ميكنلها اأن توفر ما يكفي من اخل�صب
ل�صنع  170األف و 100قلم
ر�صا�ض.
النوع االأول من االأ�صربينم�صكن االأمل واحلمى جاء
من حلاء االأ�صجار من �صجرة
ال�صف�صاف.
 مت العثور على  ٪ 85مناحلياة النباتية يف املحيط.
املوز يحتوي على مادة كيميائية طبيعية ميكن اأنجتعل النا�ض ي�صعرون بال�صعادة
ت�صمية الربازيل متت على ا�صم �صجرة.-غابات االأمازون املطرية تنتج ن�صف اإمدادات
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أبراج األسبوع

من الفيسبوك

توقعات برج الحمل
ال جتازف اليوم فمن احلكمة اأن تكون جادا جدا حتى لو مل تكن اجلدية من
خ�صالك ..انتبه لكالمك الأن من حولك يفهون الكالم حرفيا ..تاأكد اأنك كل ما تقوله
تعنيه وتق�صده بالفعل ..تهتم اليوم باملو�صة وثقافة البوب.

توقعات برج الثور
حت�صر اليوم بع�ض احلفالت يف بع�ض االأماكن املف�صلة اإليك ..تفكر يف ح�صور
حفل واحد فقط وت�صع خطة لذلك منذ ال�صباح ..ال تن�ض مواعيدك املهمة اليوم
وحاول اأن تدونها حتى ال تن�صاها ب�صبب كرثة امل�صوؤوليات.

االأوك�صجني يف العامل.
تناول الكثري من الب�صل يجعلك ت�صعر بالنعا�ض ،الأنه
مبثابة مهدئ-.
اخليار هو فاكهة ولي�ض نبات الأنه يحتوي على بذوريف املنت�صف.

لك سيدتي

قصة مثل

توقعات برج الجوزاء

ّ
يطلع الحيةّ
اللسان الحلو ...
من الزاغور

احلب والعمل اجلاد يجتمعان اليوم معاً يف بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك
اإح�صا�صاً غامر ًا بال�صعادة! تنال اإعجاب العاملني معك بف�صل طاقاتك وحيويتك
وقدرتك الن�صالية ،ورهافة �صعورك يف مواجهة االأوقات الدقيقة اأو ال�صعبة.

توقعات برج السرطان
تبحث عن طرق وا�صتثمارات جديدة قد تزيد من اأرباحك ..ال تنظر فقط اإىل
�صلبيات احلبيب وتذكر اأنه وقف جانبك يف مواقف عدة ..عليك اأن تفكر بهدوء
اأكرث كي تتخذ القرارات ال�صليمة .م�صاعر �صداقة قد تتبدل اإىل م�صاعر حب.

سمبوسه بالخبز العربي
املك ّونات
خبز عربي – كي�ض
بي�ض خمفوق – 2
دقيق – كوب
زيت نباتي – بح�صب احلاجة

توقعات برج االسد
جابه ال�صغط الذي يلقي بثقله اليوم على اأجواء حياتك الزوجية ..حاول قدر
االإمكان ا�صتعادة االن�صجام والوفاق الذي �صاد يف الفرتة االأخرية بينك وبني
ال�صريك ،وال توقظ بع�ض االأحداث اأو التفا�صيل املزعجة التي مت اإخمادها.

لتح�صري احل�صوة:
جنب فيتا ،مفتت – كوب ون�صف
بقدون�ض ،مفروم فرماً ناعماً – ربع كوب
ب�صل ،مفروم فرماً ناعماً – ربع كوب

ي�صرب لل�صخ�ض الذي ينال بحلو ل�صانه ما
اليناله بقوة �صلطانه ،ويظفر بجميل القول
وح�صن الكالم ،ما اليظفر به بطرف ال�صنان
وح ّد احل�صام .

طريقة العمل
 -1لتح�صري احل�صوة :يف وعاء� ،صعي جنب الفيتا ،البقدون�ض والب�صل .ق ّلبي املكونات حتى
تتداخل.
ّ -2
قطعي اخلبز العربي اإىل �صرائح طولية واف�صليها عن بع�صها.
� -3صعي مقدار ملعقة كبرية من احل�صوة على اإحدى زوايا �صريحة اخلبز العربي.
 -4اأغلقي �صريحة اخلبز مثل ال�صمبو�صة العادية حتى حت�صلي على �صكل مثلث.
 -5اأغلقي الطرف بوا�صطة القليل من املاء� .صعي قطعة ال�صمبو�صة يف طبق.
 -6اأعيدي اخلطوتني ال�صابقتني حتى انتهاء الكمية.
ّ -7
�صخني الزيت النباتي يف قدر على حرارة متو�صطة.
 -8غ ّم�صي قطع ال�صمبو�صة يف البي�ض ث ّم يف الدقيق .اإقليها يف الزيت احلامي حتى ت�صبح
ذهبية اللون.
� -9ص ّفي ال�صمبو�صة من الزيت و�صعيها على حمارم ورقية يف طبق.
 -10ق ّدمي ال�صمبو�صة �صاخنة على �صفرتك ...واألف �صحة وعافية.

اأ�صله
اأن رجال كان يعي�ض يف بيت قدمي البنيان مع
زوجه وولده ..وكان يف البيت ح ّية تعي�ض
يف جحر يف اأحد حيطانه منذ اأمد بعيد.
وكان الرجل يكره اأن تعي�ض احل ّية يف بيته،
ويخ�صى منها على ولده ..ويف ذات يوم راأى
الرجل احل ّية ته ّم بدخول جحرها ،فاأ�صرع
اإليها ليقتلها ،ولكنها ا�صتطاعت اأن تفلت منه،
واأن تدخل جحرها فتنجو بحياتها ..ومنذ ذلك
اليوم اأ�صمرت احل ّية للرجل واأهل بيته �صرا .
ويف �صباح ذات يوم راأت احل ّية ربة البيت
تع ّد الفطور لزوجها وولدها ،فت�صع اللنب يف
ت�صف تلك االأ واين على من�صدة
اأوانٍ  ،ثم
ّ
الطعام ..فراأت الفر�صة مواتية لالإنتقام من
الرجل واأهل بيته ،فجاءت اإىل اللنب فذرفت
فيه من ال�صم الزعاف مايكفي لقتل اأنا�ض
كثريين ..ثم عادت اإىل جحرها فدخلت فيه.
وبعد مدة وجيزة ا�صتيقظ الرجل من نومه،
ف�صمعت احل ّية زوجته تلومه على كراهيته

للح ّية وحماولة قتله لها ..وقالت له  (( :اإنت
هوايه غلطان  ..هاذي احل ّية �صاكنة ويانا من
�صنني  ..و�صارت واحدة من اأهل البيت..
واآين اأحبها مثل ما اأحب ولدي )) ..فاأجابها
 (( :واهلل يامرة  ..اآين هم متندم على عملي
 ..ومن االآن ف�صاعدا راح اأعامل احل ّية مثل
ماتعامليها ا ِ
إنت ..واأحبها مثل ما حتبيها))..
وكانت احل ّية تن�صت ملا قاله الرجل وزوجته،
فلقي ذلك القول منها قبوال ح�صنا ،وندمت
على ما فعلت من ذرف ال�صم يف اأواين احلليب..
فاأ�صرعت خارجة من جحرها ،وذهبت اإىل
حيث يوجد بع�ض الرماد ،فتمرغت فيه ..ثم
راحت اإىل اأواين احلليب فجعلت تغط�ض يف
االأواين اآنية بعد اآنية حتى ل ّوثت احلليب كله
بالرماد ،ف�صار غري قابل لل�صرب ،واأنقذت تلك
العائلة من موت حم ّتم ..ثم علمت املراأة باأمر
احلية مع احلليب ،وخروجها من جحرها
لتل ّوثه .كما علمت اأن احل ّية اإمنا فعلت ذلك
بعد ا�صتماعها لكالمها وكالم زوجها ..فقالت
يف ذلك  :ل�صان احللو  ...يطلّع احل ّية من
الزاغور .
ثم علم النا�ض بذلك االأمر ،فعجبوا من
فعل الكالم الطيب ،والقول املعروف يف
النا�ض ..وذهب ذلك القول مثال.

اختبارات شخصية

اكتشف القدرة على التكيف مع التغيير وتحقيق السعادة

توقعات برج العذراء
ت�صري اأعمالك اليوم بالطريقة االإيجابية التي حتلم بها .قد حتتاج اإىل كل طاقاتك
ومهارتك خالل اإجراء مفاو�صات مهنية توؤمن لك املحافظة على م�صاحلك يف نيل
�صفقة مربحة اأو احل�صول على اتفاقية مهمة ..راع �صحتك فقد تعاين من ت�صنج
ع�صلي.

توقعات برج الميزان

يحب ما لديك اأي�صا ..تر ّقب غرية ممن حولك..
كل فرد يحبك ،ولكن كل �صخ�ض ّ
حان الوقت لبع�ض اجل ّدية اليوم ،برهن باأنك ميكن اأن تتغلب على حب
االمتالك ..جتنب الغرية ث ّم انظر ما يحدث ..لديك اأمل يف اأن حت�صل على املكانة
التي تريدها.

توقعات برج العقرب
التطورات التي حدثت يف الفرتة االأخرية جعلتك اأكرث اهتماما ببع�ض املجاالت
املختلفة واجلديدة .رمبا تتعامل مع االأمر بجدية ،فكر يف الت�صجيل يف بع�ض
الكور�صات لدرا�صة كل جمال على حدة ..اإنه الوقت املنا�صب التخاذ مثل هذه
اخلطوة ..هناك بع�ض االأ�صخا�ض يريدون اأن ي�صاركوك يف نف�ض االأمر ،لذلك
حاول اأن تتناق�ض معهم وت�صاعدهم.

توقعات برج القوس
لديك م�صاريع مهمة يف العمل وعليك اأن تركز قدر االإمكان على حتقيق اجلزء االأكرب منها عرب
احلب الذي ياأتي يف طريقك قد ي�صعرك باملزاجية
التوا�صل مع الزمالء يف العمل..
ّ
يف نهاية اليوم ..احلب الذي كنت قد ن�صيته يعود ليظهر على ال�صطح من جديد.

توقعات برج الجدي
ال�صراع يف عالقاتك مع االآخرين اليوم رمبا ي�صبب لك املزيد من القلق والتوتر
خا�صة اإذا حاول �صخ�ض ما الت�صاجر معك ب�صبب خطة ما قمت بها بدون �صبب..
يفاجئك اليوم �صديق اأو حبيب براأي غريب اأو غري متوقع وعلى الرغم من اأنك
غري متفق معه ،لن جتادله.

توقعات برج الدلو
ميكن اختبارال�صخ�صية هذا
ان يك�صف مدى القدرة على
التكيف مع التغيري وحتقيق
ال�صعادة ..وهو امر ال ي�صتطيع
الكثريون فعله ..فغالباً ما ت�صبب
التغيريات التي تطراأ على احلياة
الزوجية او املهنية او االجتماعية
عموماً بع�ض االرتباك وال�صعور
باخلوف والتوتر وال�صغط
النف�صي ،اإال ان بع�ض اال�صخا�ض
يتمكنون من خو�ض هذه التجربة
بنجاح ..وهو ما ميكن ان يظهر
من خالل اختبار ال�صخ�صية هذا..
ومن اجل هذا يجب اختيار احد
امل�صاهد البحرية من  1اىل .4
الرقم 1

يعني اختيار هذا الرقم انه ميكن
التكيف مع التغيريات التي تطراأ
ب�صكل مفاجئ على اي جانب من
جوانب احلياة ب�صهولة ن�صبية..
ففي هذه احلالة يتم ال�صعور
ببع�ض التوتر يف البداية قبل
ان ت�صري االمور على خري ما
يرام بعد ذلك .كما ي�صري هذا اىل
القدرة على التعامل مع الظروف
ال�صعبة واملعوقات مبرونة
ومن دون و�صع الع�صي يف
الدواليب ..ويعني اي�صاً امتالك
الطاقة الكبرية التي ت�صاعد على
االبت�صام وحتقيق ال�صعادة
حتى يف اكرث االوقات �صعوبة..
وهو ما يرتبط بالنظرة املتفائلة

اىل الواقع الراهن واىل احلياة
عموماً.
الرقم 2
ي�صري اختيار هذا الرقم اىل
القدرة على التحكم باالنفعاالت
يف مواجهة الظروف ال�صعبة
الطارئة التي تفر�ض تغيري ًا كبري ًا
على احلياة �صواء على امل�صتوى
العائلي او املهني او االجتماعي..
ولهذا ميكن من يختار هذا الرقم
مث ًال ان يبدي الكثري من االيجابية
جتاه التحوالت يف م�صار عمله او
حياته الزوجية .ولهذا فاإنه ال
يعقد االمور ،بل يف�صل التعامل
معها بطريقة دبلوما�صية ..وهذا
ما مينع يف معظم االحيان �صعوره

بالتوتر.
الرقم 3
من املمكن ان يك�صف اختيار الرقم
 3قدرة هائلة على التحمل و�صعة
�صدر كبرية ..وهذا ما ي�صاعد
على خو�ض التحديات التي
تفر�صها احلياة من دون تذمر،
اإال ان هذا يعني يف املقابل عدم
القدرة على اظهار العمالنية يف
مواجهة بع�ض املواقف املرتبطة
باالآخرين ..فمن يختار هذا
امل�صهد يت�صم ببع�ض االنانية التي
جتعله غري قادر على ايجاد حلول
مل�صاكل غريه من اال�صخا�ض يف
بع�ض االحيان .كما ان هذا ي�صري
اىل انه ال يعري الكثري من االهتمام

الأوجاع هوؤالء ول�صكواهم ..وهذا
ما يجعله غري قادر على اظهار
التعاطف معهم حتى يف اكرث
ظروفهم �صعوبة على امل�صتوى
االن�صاين.
الرقم 4
يف اختبار ال�صخ�صية هذا من
املمكن ان يتم اختيار امل�صهد
رقم  .4وهذا يعني امتالك
طاقة كبرية وقدرة على تقدمي
املبادرات واالقرتاحات ،اإال انه
ي�صري يف مقابل هذا اىل احتمال
املعاناة من التوتر وال�صغط
النف�صي حتى يف اقل الظروف
�صعوبة ..ففي هذه احلالة ال
ميكن ال�صيطرة على االنفعاالت

وهو ما قد ينعك�ض بطريقة
�صلبية على العالقة مع املحيط
التي ميكن ان تت�صم بالتوتر
وعدم االن�صجام ..ويدل
اختيار امل�صهد الرابع اي�صاً
على �صعف الثقة بالقدرات
والطاقات وهو ما يجعل امتام
املهمات امر ًا �صعباً والتفاعل
مع االآخرين يف اوقاتهم
الع�صيبة م�صاألة غري ممكنة..
وهو ما يدل عليه اختبار
ال�صخ�صية هذا الذي يك�صف
مدى القدرة على التفاعل
مع ال�صعوبات والتغيريات
وحتقيق ال�صعادة يف احلياة
بجوانبها كافة.

يقع خالف بينك اليوم وبني اأفراد اأ�صرتك ،خا�صة ال�صيدات ،وقد يوؤدي
اإىل توتر وقلق ..ت�صعر باأن قلبك يتمزق ب�صبب احلب الذي حتمله يف قلبك
جتاههم لكن يف الوقت نف�صه بينك وبينهم خالف ..انتبه فالوقت ال يحتمل
اأي خالفات اأو اأحقاد.

توقعات برج الحوت

تفاجئك اليوم �صديقة لك مل ترها منذ �صنني اأو تتحدث معها مبكاملة
اأو زيارة� ..صتتبادالن �صويا بع�ض االأخبار اجلديدة وال�صارة
وبع�ض املعلومات املفيدة لكما ..مل ال تفكر يف القيام بعدد من
الرحالت الق�صرية معها؟ ا�صتمتع يف امل�صاء مب�صاهدة فيلم كوميدي.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 142االحد

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير

بحضور اللجنة القانونية النيابية
نقابة المحامين العراقيين تختتم دورتها التطويرية المقامة تحت إشراف لجنتي
المحاميات وحقوق اإلنسان
املحامي_خا�ص
اختتمت نقابة املحامني العراقيني فعاليات الدورة التطويرية
التي اأ�سرفت عليها جلنتا املحاميات وحقوق الإن�سان املركزيتني،
وعلى قاعة ناجي ال�سويدي يف مقر النقابة ،والتي جاءت لتطوير
الكفاءة القانونية للمحامي من الناحية العملية واملهنية.
واأقيمت فعاليات اخلتام بح�سور نقيب املحامني العراقيني

الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ووكيل النقابة الأ�ستاذ رزاق العبيدي،
رئي�ص جلنة الدورات ،والأ�ستاذة �سارة املوىل /رئي�ص جلنتي
املحاميات وحقوق الإن�سان ،بالإ�سافة حل�سور عدد من ال�سادة
اأع�ساء املجل�ص ،ف�سال عن ح�سور كبري من الزمالء امل�سرتكني
يف الدورة.
و�سارك يف توزيع �سهادات امل�ساركة رئي�ص اللجنة القانونية

النياب ّية الأ�ستاذ ريبوار هادي ،ونائب الرئي�ص الأ�ستاذ حممد
الغزي ،ومقرر اللجنة الأ�ستاذ يحيى املحمدي.
وبارك ال�سعدي ،خالل حديثه ،جهود اللجنتني لإ�سرافهما على
اإقامة الدورة ،مقدماّ ثناءه لالأ�ساتذة الذين �ساركوا يف تقدمي
املحا�سرات ،داعياً املحامني امل�ساركني اإىل الهتمام الدائم
بالقراءة واحلر�ص على التزود الدائم باملعلومة.

من جانبها� ،سكرت املوىل ال�سيد النقيب وال�سادة رئي�ص واأع�ساء
اللجنة القانونية يف جمل�ص النواب العراقي ،وال�سادة اأع�ساء
جمل�ص النقابة ،مردفة �سكرها اإىل الأ�ساتذة الذين قدموا
املحا�سرات خالل مدة الدورة ،فيما اأعربت عن �سعادتها
بالتفاعل الكبري من قبل املحامني للم�ساركة بالدورات التطويرية
ومواظبتهم على احل�سور.

و�سكر املحامون امل�سرتكون يف الدورة جلنة املحا
وحقوق الإن�سان ،لالهتمام باجلانب التطويري و�سعيها
يف توفري الدورات التي ترفد الزمالء بالدعم العلمي والع
موؤكدين على ر�سانة املادة املقدمة من قبل اأ�ساتذة ال
الأكفاء .يذكر اأن النقابة واللجنتني املذكورتني �ستوا�سل
الدورات التطويرية للمحامني ،ويف خمتلف املواد العلمية

في جلسة أداء اليمين الجماعية:
نقيب المحامين العراقيين يستعرض أدوار المحامي المهنية والوطنية
املحامي_خا�ص
اأدى عدد من املحامني اجلدد اليمني القانونية اأمام
نائب رئي�ص حمكمة ا�ستئناف الكرخ القا�سي اأمري
ال�سمري ،وبح�سور نقيب املحامني العراقيني
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،ووكيل النقابة الأ�ستاذ
رزاق العبيدي ،والأمني املايل الأ�ستاذ ذو الفقار

ال�سبالوي ،بالإ�سافة حل�سور اأع�ساء جمل�ص
النقابة ،الأ�ستاذ ح�سن الزهريي والأ�ستاذ حممد
قا�سم احل�سيناوي ،والأ�ستاذة �سارة املوىل،
والأ�ستاذ اإبراهيم ر�سيد ،والأ�ستاذ و�سام اأبو
طبيخ .
وا�ستذكر احلا�سرون روح نقيب املحامني

العراقيني الأ�سبق ،الدكتور مالك دوهان احل�سن،
الذي وافته املنية قبل اأيام يف العا�سمة الأردنية
عمان ،فيما وقفوا حداد ًا لقراءة �سورة الفاحتة .
وخالل كلمته ،حت ّدث ال�سعدي عن اأدوار املحامني
على امل�ستويني املهني اخلا�ص والوطني العام،
لفتاً اإىل :اأن دور النقابة ل يقت�سر على تنظيم

اجلانب املهني فقط ،بل متار�ص م�سوؤولياتها جتاه
الق�سايا الوطنية انطالقاً من اأهمية مركزها القانوين
كونها من اأبرز املوؤ�س�سات القانونية واحلقوقية يف
البلد .
م�سري ًا اإىل م�سروع الرقابة على العملية النتخابية
الذي تعمل النقابة يف الوقت احلا�سر على التهيئة

للبدء فيه.
وبني ال�سيد النقيب اأخالقيات عمل املحامي ،واأهم
ّ
الواجبات واحلقوق التي كفلها قانون املحاماة،
موؤكد ًا �سرورة اإ�ساعة الثقافة القانونية يف املجتمع
.
واأ�سار نقيب املحامني اإىل :اأن املحاماة هي من

اأ�سرف املهن كونها تقوم على الأمانة واملثل ا
والأخالق .مو�سحاً اأهمية احرتام وتطبيق ق
ال�سلوك املهني .
واأو�سى ال�سعدي باأن يتحلى املحامون اجل
باحرتام املنظومة الق�سائية واأن ي�سلكوا م
حمرتماً جتاه نقابتهم وهيئات النتداب وزمال

الزميلة (الزمان) تواصل اإلحتفاء بإصدارات كتابها
نقيب المحامين يحضر حفل توقيع كتاب إلحدى قامات الزمان
بغداد /ق�سي منذر  -يا�سني يا�ص
احتفت الزميلة جريدة (الزمان)،بالإ�سدار اجلديد
لل�سحفي البارز زيد احللي بعنوان (�سكرا -قالوا
يفّ ..كتبوا عني )..بحفل توقيع كتاب ح�سرته
نخبة من املثقفني والعالميني ،ف�س ًال عن املحامني،
يتقدمهم النقيب �سياء ال�سعدي� ،سمن �سياق داأبت
عليه اجلريدة بالحتفاء باإ�سدارات كتابها.
ويف مفتتح الحتفالية ،قال رئي�ص حترير (الزمان)
طبعة العراق ،احمد عبد املجيد :ي�سر (الزمان) ان
ت�ست�سيف بلقاء جديد يف تكرمي ثقايف اختطته منذ
�سنوات باإقامة احتفالية ملوؤلفيها وكتابها وزمالئها
الذين ي�سدرون نتاجات فكرية معينة ،نحن �سعداء
بوجود قامات كبرية ونحن نحتفي بتوقيع كتاب

الزميل زيد احللي املعنون (�سكر ًا).
وقال نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي:
ن�سيد بـ (الزمان) التي تتميز باإقامة هذا اللون من
الفعاليات ،فالكتاب الذي ا�سدره احللي لي�ص نوعا
من افراز الذات والقدرات ،فاحلديث عن النف�ص ل
يعد من العقد النف�سية ،وملاذا تبقى رموز العراق
من املثقفني والكتاب جمهولة ،ولهذا اتوجه باأن
يتطور هذا اللون من الفعاليات والن�سطة ،واتفق
مع اجلميع فيما تطرقوا اليه عن احللي ،فهو
ال�سديق والخ الذي اود اللقاء معه دوما لكن
الظروف احيانا تكون اق�سى وحتول دون ذلك.
بعد ذلك حتدث املحتفى به ال�سحفي البارز ،زيد
احللي ،قائال :لن احتدث عما حتدث به الخرون،

فاجلميع يعرفني من زمان ..ان هذا الكتاب لي�ص
يل به ف�سل �سوى �سفحتني ،اما جل ما كتب فهو
باأقالم �سخ�سيات معروفة يف الو�سط ال�سحفي
والعالمي وال�سيا�سي ،ففكرة الكتاب جاءت قبل
ظهور جائحة كورونا ،عندما كنا جال�سني يف مكتب
ال�ساعر جواد احلطاب ومعنا ال�ساعر �سلمان داود
والراحل الناقد ح�سني �سرمك ،يف جل�سة عفوية
تخلتها مواقف ظريفة ،وفجاأة توقف �سرمك وطلب
من احلا�سرين تدوين ما كتب عنهم يف كتاب ،فكان
جوابي له ان املو�سوع قد يدلل على الغرور وحب
الذات ،لكنه قال:عليك ان تثبت اراء الخرين
عنك ولرمبا توؤ�س�ص لحقا ل�سيء جميل للحياة
امل�ستقبلية لالخرين من الكتاب والدباء ..فتب�سمت
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�ساحكا ومل اعر للمو�سوع اهتماما ،وبعد �سهر من
ذلك و�سلتني مقدمة الكتاب بقلم �سرمك ،وت�ساءل
هل بداأت بالطبع؟ فاأجبته كال ،وعادة ما ين�سره
ال�سدقاء نقراأه ب�سغف ومبحبة ون�سكر ال�سخ�ص
الكاتب اما الحتفاظ بذلك فهو من النادر ،حيث
بداأت عملية البحث يف حمرك غوغل ووجدت اكرث
من  120مقال ق�سما منها فقط ا�سارات مل اجد
ن�سو�سا كاملة ،لكنني حظيت من ذلك فقط بنحو 72
مقال ،اذ قمت بجمعها متهيدا لإ�سدار هذا الكتاب،
وبعد ال�سدار اطلعت موؤخرا ان هناك كلمات
كتبت بحقي مل اح�سل عليها ،وبهذه املنا�سبة اقدم
العتذار لهم ولكل من طرزت ا�سماوؤهم بهذا الكتاب
ال�سكر والثناء ..فهذه ق�سة الكتاب.

