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نقابة المحامين تخاطب وزارة الشباب والرياضة لفتح باب التعاون حول التعريف بالدعاوى الرياضية

نقيب المحامين العراقيين يفتتح دورة المحامية «سناء الصفار» التدريبية في محافظة واسط
مجلة القضاء ..عودة
ثقافية
علي الفاطمي
افتتحت نقابة املحامني العراقيني دورتها
التدريبية للمحامني املنتمني حديثاً ،يف
حمافظة وا�سط ،والتي تاأتي مو�سومة
با�سم املحامية املرحومة "�سناء ال�سفار".
وجرى حفل االفتتاح بح�سور ال�سيد
النقيب ،االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
وع�سوتي جمل�س النقابة االأ�ستاذة �سارة
املوىل واالأ�ستاذة �سهد الدليمي ،و�سط
ح�سور كبري من املحامني و�سخ�سيات
ر�سمية وقانونية ،وبتنظيم هيئة االنتداب.
عب ال�سيد النقيب عن
وخالل كلمته ،رّ
�سعادته وهو يح�سر ليفتتح الدورة االأوىل
من بني الدورات التي وجهت بها النقابة،
مع رّرجاً حول اأهمية اإقامة هذه الدورات
على امل�ستوى املهني والعلمي واالأخالقي
للمحامني.
وتط رّرق ال�سعدي اإىل م�ساكل املهنة وحلولها،
م�سري ًا اإىل ت�سخم اأعداد املحامني ،وطرق
زيادة موارد عملهم ،ف�س ًال عن احللول التي
ت�سمنتها ن�سو�س تعديل قانون املحاماة،
اإذا ما �سار بطريقه نحو الت�سريع.
وبني ال�سعدي :اأن املحاماة هي من اأ�سرف
رّ

املهن كونها تقوم على االأمانة واملثل
العليا واالخالق .مو�سحاً اأهمية احرتام
وتطبيق قواعد ال�سلوك املهني ،وحفظ
العالقة واإجالل الق�ساء .مردفاً حديثه
حول اأخالقيات عمل املحامي ،واأهم
الواجبات واحلقوق التي كفلها القانون.
موؤكد ًا �سرورة اإ�ساعة الثقافة القانونية يف
املجتمع.
من جانبه ،رحب رئي�س هيئة االنتداب،
املحامي حركات العبودي ،بال�سيد النقيب
وال�سادة اأع�ساء جمل�س النقابة ،م�ستذكر ًا
روح املحامية "�سناء ال�سفار" بالرحمة
والر�سوان.
واأكد العبودي :اأن الدورة تاأتي لتنمية
قدرات املحامي العلمية واملهنية مبا ي�سهم
يف تغلبه على العقبات التي قد تواجهه
يف عمله عند التوكل عن الغري ،ول�سمان
احل�سول على اأف�سل النتائج العلمية
واملهنية التي تنتجها هـذه الدورة ،ف�سال
عن اإدامة �سلة التوا�سل وامل�ساعدة بني
الزمالء املحامني الذي جتمعهم مهنة
املحاماة.
هذا و�ستكون مدة الدورة التدريبية على

مدار �سهرين ابتدا ًء من ٢٠٢١ / ٦ / ١٠
ولغاية  ، ٢٠٢١/ ٨ / ١٠حيث تق�سم على

ثالث حما�سرات اأ�سبوعيا �سمن مواعيد
اجلدول املقرر للدورة التدريبية ،ويكون

وقت املحا�سرات من ال�ساعة الثانية ع�سرة
ظهر ًا ولغاية ال�ساعة الثانية بعد الظهر.

نقابة المحامين تخاطب وزارة الشباب والرياضة لفتح باب التعاون
حول التعريف بالقوانين والدعاوى الرياضية
املحامي _خا�س
ردرّت نقابة املحامني العراقيني على الكتاب الوارد من
وزارة ال�سباب والريا�سة واملرقم (م خ  )١٠٧4/املوؤرخ
يف  ،١١/٥/٢٠٢١واملت�سمن مفاحتة النقابة حول التعريف
بالقوانني اخلا�سة بالريا�سة واإ�ساعة حالة معرفية قانونية
وق�سائية متكن املحامني يف هذا النوع مـن الدعاوى الداخلـة
باخت�سا�س حمكمـة املنازعات الريا�سية.
واأ�سادت النقابة يف كتابها ،مبا جاء يف طلب الوزارة ،م�سرية

اىل اأن ذلك يتطلب التعاون الوثيق بني نقابة املحامني والدوائر
ذات العالقة يف هذا املجال.
وطرحت النقابة و�سائل عدة لتحقيق هذا الغر�س ،منها تنظيم
موؤمترات ودورات خا�سـة بـالقوانني الريا�سية واالنظمة
والتعليمـات ال�سادرة مبوجبها بالتعاون مع الدائرة القانونية
يف وزارة ال�سباب والريا�سة ،باالإ�سافة اإىل اإلقاء حما�سرات
تتعلق بال�ساأن املتقدم ذكره يف الدورات التدريبية والتاأهيلية
للمحامني املقامة حالياً ،والتي �ستقام م�ستقب ًال يف النقابة ،ويف

محامو كربالء يختتمون دورة
الخبراء القضائيين

املحامي _خا�س
اختتم حمامو كربالء املقد�سة دورة اخلباء
الق�سائيني التي اأقيمت مب�ساركة عدد كبري من
املحامني واملحاميات.
وجرى االختتام بح�سور ع�سو جمل�س النقابة/
رئي�س جلنة العالقات العامة ،االأ�ستاذة �سهد
الدليمي ،ممثلة عن ال�سيد النقيب االأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،حيث باركت الدليمي للمحامني تقدمهم
يف اجلانب املهني ،معبة عن ثنائها اإىل هيئة
االإنتداب الهتمامها باجلانب العملي والعلمي
ودعمها للمحامني ال�سباب.

واأعربت ع�سو جمل�س النقابة عن �سكرها للق�ساء،
ولرئا�سة حمكمة اٱ�ستئناف كربالء ،لتعاونها مع
املحامني وبناء عالقة ال�سراكة بني اجلانبني.
وا�ستمعت الدليمي الأهم طلبات املحامني
وتطلعاتهم ،فيما ا�ستعر�ست االأعمال النقابية،
واخلطط التي ي�سعى جمل�س النقابة لتحقيقها.
من جانبه ،رحب رئي�س هيئة االنتداب ،االأ�ستاذ
مكي عبد الواحد بالدليمي� ،ساكر ًا تواجدها بني
املحامني.
هذا ووزعت �سهادات اخلبة ،ومب�ساركة
االأ�ستاذة �سهد الدليمي ،بني امل�سرتكني.

النقابة تفتتح التسجيل في دورات
توسيع الصالحية لمحامي بغداد
املحامي _خا�س
اأ�سدر نقيب املحامني العراقيني،
االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،اإعماماً
اإىل هيئات االنتداب يف غرف حمامي
بغداد ،يق�سي بتبليغ املحامني عن
فتح دورة تو�سيع ال�سالحية.
و جاء يف االإعمام« :قرر جملـ�س

النقابـة ،بجل�سته املرقمـة () ١٦
واملنعقـدة بتـاريخ ٢/٦/٢٠٢١
الفقـرة (عا�سـر ًا) ،فـتح دورة
تو�سيع ال�سـالحية ي�سـارك فيهـا
املحـامون مـن ذوي ال�سالحية
املحـدودة (اأ) لتو�سيع �سـالحياتهم
اإلـى ال�سالحية (ب) « .

وحددت النقابة اأيام الدورة
بيومي (اخلمي�س وال�سبت) من كل
اأ�سبوع ،وملدة �سهرين ابتدا ًء من
تاريخ  ٢٠٢١ / ٧ / ١هذا وبا�سرت
النقابة بت�سجيل املحامني الراغبني
باالن�سمام اإىل الدورة ابتدا ًء من
يوم .٢٠٢١ / ٦ / ١٣

غرف املحامني يف املحافظات كافة.
واأكد نقيب املحامني العراقيني ،االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي يف
خطابه ،على اال�ستمرار يف التعاون من خالل ت�سكيل جلنة
م�سرتكة بني النقابة والوزارة لو�سع منهج حمـدد االآليات
حمام متخ�س�س ومقتدر يف
والطرق املو�سلة اإىل �سناعة وبناء ٍ
جمال القوانني اخلا�سة بالريا�سة.
وف�سلت النقابة يف نقاط عدة ما يتطلبه تاأ�سي�س ن�ساطات
رّ
وفعاليات م�سرتكة وا�ستكمال املعارف القانونية النافذة

على ال�سعيد الوطني والدويل ،واملتعلقة باملنظمات الدولية
واملواثيق واملعاهدات التي توؤثر على االأداء الـوطنـي فـي
مـجـال الريا�سـة علـى �سـعيد القـانون والق�سـاء.
وعب ال�سيد النقيب عن �سكره لل�سيد وزير ال�سباب والريا�سة
رّ
على مبادرتـه ،وا�سفاً اإياه بالرمـز االأعلى للريا�سة يف العراق.
مردفاً :ان هذه املبادرة لي�ست من اأجل تطوير العمل امل�سرتك
بني النقابة واملحامني ووزارة ال�سباب والريا�سة ولرفعة
الريا�سية فح�سب ،واإمنا لرفعة �سعب العراق وتقدمه.

نقابة المحامين العراقيين
تمنح (الزمان) قالدة اإلبداع
ودرع التميز

املحامي _خا�س
ك رّرمت نقابة املحامني العراقيني رئي�س حترير جريدة
الزمان /طبعة العراق ،االأ�ستاذ الدكتور اأحمد عبد
املجيد ،جلهوده يف التوا�سل مع النقابة والتعاون يف
ن�سر اأخبارها ون�ساطاتها ،ف�س ًال عن جهوده يف خدمة
ال�سحافة العراقية.
وجرى حفل التكرمي بح�سور �سخ�سيات اأدب رّية
واأكادميية ،وجمع من املفكرين والكترّاب ،باالإ�سافة
حل�سور ال�سفري التون�سي االأ�ستاذ ر�سا زقيدان.
واألقى ال�سيد النقيب� ،سياء ال�سعدي ،كلمته التي اأ�سار
فيها اإىل عمق العالقة بني �سريحة املحامني وال�سحفيني،
واالأهداف امل�سرتكة التي ي�سعى لتحقيقها اجلانبان،
واملتعلقة بتحقيق العدالة ودولة القانون و�سمان حياة
كرمية لالأفراد قائمة على حب الوطن ،و�سمان احلرية
والكلمة احل رّرة.
وقال ال�سعدي ،يف كلمته :اإن هذا احلفل ياأتي لتكرمي اأحد
اأبرز رموز ال�سحافة العراقية ،واأن هذه الفعاليات يجب
اأن ت�ستمر حتت اأي ظرف لبناء حركة الثقافة يف البلد،
والتي قُدمت من اأجلها الت�سحيات ،من قبل ال�سحفيني
والكتاب واالأدباء واالإعالميني ،للحفاظ على الكلمة
الوطنية ال�سادقة الرامية للدفاع عن العراق.
واو�سح :ان التكرمي يف رحاب النقابة مفع ٌم بالوطنية
واالهتمام امل�سرتك بني االعالم واملحاماة يف تعميم
التالزم التاريخي بني املحامني وحركة الفكر والثقافة
واالعالم مبوقف وطني موحد من اجل بناء العراق

دولة و�سعبا وجمتمعا ،نحر�س عليه ونبنيه مبا
ي�سمن وحدته وا�ستقالله و�سيادته والناأي به بعيدا
عن االطماع الدولية واالإقليمية ،والعمل بجد ملعاجلة
اأزماته الراهنة من خالل تر�سيخ ثقافة وطنية قائمة
على حب العراق واالخال�س ل�سعبه وتطلعاته يف ان
يعي�س اآمناً وحر ًا ومتقدماً.
من جهته ،ثمن رئي�س حترير الزمان (طبعة العراق)
احمد عبد املجيد ،املبادرة الكرمية التي نظمتها النقابة،
وعلى راأ�سها ال�سعدي ،وقال ":يف م�سريتي ال�سحفية
كرمت كثريا ،وكان لكل تكرمي طعمه اخلا�س واهميته
يف حياتي ،لكن تكرمي النقابة ينطوي على مذاق خا�س
ويحمل داللة كبرية ،ف�سكري لهذه النقابة العريقة ،كما
احيي نقيبها وجمل�سها وهيئتها العامة ،متمنيا بقاءها
�سرحا �ساهقا من �سروح العدالة".
واأ�ساف" :اعتقد ان بني ال�سحافة واملحاماة م�سرتكات
كما ذكرها احلا�سرون ،اهمها الدفاع عن املظلومني
وك�سف احلقائق وعر�سها للراأي العام ،ويف راأيي
فاإن النقابة ،وهي تتوىل تكرميي ،را�سد يتابع اداء
ال�سحفيني ويق رّوم التزاماتهم املهنية واالخالقية
والوطنية".
وتال عدد من احلا�سرين كلماتهم ،حيث ا�ستمع احل�سور
لكلمة املفكر العراقي الدكتور عبد احل�سني �سعبان ،واإىل
كلمة املحامي االأ�ستاذ طارق حرب.
وقلرّد ال�سيد النقيب قالدة النقابة للدكتور اأحمد عبد
املجيد ،باالإ�سافة اإىل ت�سليمه درعاً تذكارية تقديرية.

ضيــــاء السعـــــدي
رئيس التحرير
يقر اأغلب املحامني من املهنيني املمار�سني ،وكذلك الباحثون
والدار�سون للقانون بالقيمة العلمية ملجلة الق�ساء التي ت�سدرها
نقابة املحامني العراقيني منذ �سنة  ،١94٢بعد اأن عدت �سرحاً
علميا مرموقاً و�سج ًال توثيقياً لتاريخ النقابة ،وطنياً ومهنياً.
ويف هذه الدورة االنتخابية مت ا�ستئناف �سدورها بعد توقف
دام اأكرث من عقد متوا�سل من الزمن ،وهذا اجناز كبري ال ميكن
اإغفاله على �سعيد االإنتاج الفكري والتو�سع يف حرية الكتابات
القانونية وما يتعلق بها من علوم اأخرى مرتبطة بها .
اإن املطلوب هو ال�سري �سريعاً باجتاه اأن يكون هذا املطبوع
الدوري جملة قانونية وحقوقية حمكمة ومتميزة يف خ�سم
االإ�سدارات العديدة ملراكز البحوث والدرا�سات القانونية
بعد التاأكد من القيمة العلمية لها من خالل الفح�س من جلنة
ا�ست�سارية �سليعة ومفكرة يف جمال املحاماة والق�ساء
والقانون كمدخل اأ�سا�س للح�سول على ال�سفة املتقدم ذكرها،
وعلى الرقم الدويل اخلا�س مبجلة الق�ساء بعد ا�ستكمال
ال�سروط وامل�ستلزمات التي يقت�سيها هذا الت�سنيف ،و�سي�سدر
العدد اجلديد من جملة الق�ساء يف �سنة  ٢٠٢١يف ترتيب جديد
الأبوابها ومو�سوعاتها وتغطية �ساملة لن�ساطات النقابة
وفعالياتها الوطنية واملهنية للتعريف والتوثيق.
اأدعو جمدد ًا ال�سادة االأعالم من فقهاء القانون والق�ساة
واحلقوقيني والتدري�سيني يف جامعات وكليات احلقوق
والقانون والزمالء املحامني للكتابة يف جملة الق�ساء ون�سر
بحوثهم ودرا�ساتهم القانونية على �سفحاتها اإغنا ًء واإثرا ًء
لها ،وم�سارك ًة يف ن�سر املعارف والعلوم القانونية والق�سائية
وتطويرها مبا ي�ستفيد منه املحامون واملحاماة.
اإن ال�سعب العراقي يعقد االأمل الوطيد على حماميه وق�سائه
للقيام بهذه االأدوار الوطنية العالية امل�ستوى من اجل بناء
عراق يتمتع �سعبه بالتقدم واالزدهار واحل�سارة يف معركة
قانونية وق�سائية توؤمن االنت�سار االأكيد على املف�سدين
االإداريني واملاليني و�سراق املال العام وع�سابات اجلرائم
املنظمة التي تهلك اقت�ساد العراق و�سرقة موارده النفطية
واملالية.
ومن هنا ،وبعد اأن مت التحديد امل�سبق ملا تهدف اإليه جملة
الق�ساء يف النهو�س املجدد مبهام تبداأ بالكلمة وتنتهي بت�سريع
قانون ،او دور موؤثر للمحاماة واملحامني او قرار ق�سائي
يعالج ق�سية عادلة تهم املجتمع وال�سعب وهو ب�سدد بناء
الدولة وموؤ�س�ساتها الد�ستورية ،البد من م�ساركة وا�سعة
الأبناء املحاماة والق�ساء يف كتابات وبحوث علمية م�سوؤولة
تتكفل بر�سم معامل الطريق يف معاجلة اأو�ساعنا ال�سيا�سية
واالقت�سادية واالجتماعية احلالية.
جمددين الدعوة الإنتاج الفكر والنظريات بعد االأخذ باالعتبار
كل التطورات احلا�سلة يف هذه اجلوانب ،ويف حماولة جادة
الإعادة القيمة التاريخية ملجلة الق�ساء التي و�سفت باأنها
املرجع االأ�سا�س للكثري من البحوث والدرا�سات يف جمال
القانون واملحاماة واحلقوق.
وبهذا ال�سدد فاإننا ن�سبو اىل العمل من اأجل توفري ال�سروط
لكي تكون جملة الق�ساء حمكمة بعد ح�سولها على الرقم الدويل،
وبعد اختبار هيئة التحرير واللجنة اال�ست�سارية والتحقق من
القيمة العلمية للبحوث املن�سورة فيها.
لنعمل جميعاً من اأجل اإعادة القيمة العلمية والتاريخية
(ملجلة الق�ساء) ،ولنجعل من الفكر القانوين واحلقوقي اأ�سا�ساً
واأداة ملعاجلة واإ�سالح اأو�ساعنا ال�سيا�سية واالقت�سادية
واالجتماعية الراهنة .
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للمحامي محمد مصطفى حكيم

اإن العامل يعي�ض منذ نهاية القرن الع�سرين
ثورة يف جمال املعلوماتية وب�سورة خا�سة
يف نطاق تكنلوجيا املعلومات وو�سائل
االت�سال ،وان التطور احلا�سل اأتاح التعامل
الدويل باأ�سلوب جديد مل يكن ملحوظا او
متوقعا عند و�سع النظم القانونية ال�سائدة،
فبعد ان كان التعامل الدويل خالل املنازعات
امل�سلحة يتم على االأر�ض او البحر او اجلو
او الف�ساء اخلارجي ا�سبح بفعل هذه التقنية
يتم بطريقة الكرتونية �سمن نظام معلوماتي
يختلف كليا عن احلروب التقليدية.

اإن مفهوم احلرب ال�سيربانية غام�ض بع�ض
ال�سيء ،ويبدو اأن خمتلف النا�ض يعنون
اأمور ًا خمتلفة عندما ي�سريون اإليه ..وت�سري
احلرب ال�سيربانية الأغرا�ض هذا النقا�ض اإىل
اأ�ساليب احلرب وو�سائلها التي تعتمد على
تكنولوجيا املعلومات وتُ�ستخدم يف �سياق
نزاع م�سلح �سمن املعنى الوارد يف القانون
الدويل االإن�ساين ،بخالف العمليات الع�سكرية
احلركية التقليدية.
وقد تثري العمليات ال�سيربانية �سواغل
اإن�سانية ،ال �سيما عندما ال يقت�سر اأثرها
على بيانات نظام احلا�سوب اأو احلا�سوب
ً
عادة اإىل
امل�ستهدف ..وترمي يف الواقع
اإحداث اأثر يف "العامل احلقيقي" ..وي�ستطيع
املرء من خالل التالعب بنظم احلوا�سيب
الداعمة ،على �سبيل املثال ،اأن ي�ستخدم نظم
العدو ملراقبة احلركة اجلوية اأو نظمه لتدفق
خطوط اأنابيب النفط اأو حمطاته النووية..
ونتيجة لذلك ،يكون االأثر االإن�ساين املحتمل
لبع�ض العمليات ال�سيربانية هائ ًال.
وال يبدو اأن العمليات ال�سيربانية التي
نُفذت اإىل االآن ،يف اإ�ستونيا وجورجيا واإيران،
توؤدي اإىل عواقب خطرية على ال�سكان
املدنيني .ولكن ،يبدو اأنه من املمكن تقنياً
التدخل يف نظم مراقبة املطارات اأو غريها من
�سبكات النقل اأو ال�سدود اأو حمطات الطاقة
النووية من خالل الف�ساء ال�سيرباين ..وال

ُ
قرأت … فآمنت

ميكن بالتايل �سرف النظر عن �سيناريوهات
كارثية حمتملة ،من قبيل ت�سادم طائرات اأو
ت�سرب �سموم من م�سانع كيماوية اأو تعطيل
بنية حتتية اأو خدمات حيوية مثل �سبكات
الكهرباء اأو املياه .ومن االأرجح اأن يكون اأهم
�سحايا هذه العمليات من املدنيني.
وال�سوؤال املثار هنا :هل ينطبق القانون
الدويل االإن�ساين على العمليات ال�سيربانية؟
ال ينطبق القانون الدويل االإن�ساين اإال اإذا
ارتكبت العمليات ال�سيربانية يف �سياق نزاع
م�سلح ،اأكان بني دول ،اأو بني دول وجماعات
م�سلحة منظمة ،اأو بني جماعات م�سلحة
منظمة .وبالنتيجة ،نحتاج اإىل التمييز بني
امل�ساألة العامة لالأمن ال�سيرباين وبني امل�ساألة
اخلا�سة بالعمليات ال�سيربانية يف النزاع
امل�سلح .وقد ت�ستح�سر عبارات مثل "هجمات
�سيربانية" اأو حتى "االإرهاب ال�سيرباين"
و�سائل احلرب ،غري اأن العمليات التي ت�سري
اإليها ال جتري بال�سرورة خالل نزاع م�سلح.
وميكن ا�ستخدام ،ال بل تُ�ستخدم يف الواقع،
العمليات ال�سيربانية يف جرائم تُرتكب يف
حاالت يومية ال عالقة لها بحاالت احلرب.
ويف الواقع ،ن�سبة كبرية من العمليات
املعروفة عموماً بعبارة "هجمات �سيربانية"
هي هجمات ال�ستغالل ال�سبكات تنفذ الأغرا�ض
جمع معلومات غري م�سروعة وحت�سل خارج
نطاق النزاعات امل�سلحة .غري اأنه يف حاالت

النزاعات امل�سلحة ،ينطبق القانون الدويل
االإن�ساين عندما تلجاأ االأطراف اإىل اأ�ساليب
احلرب وو�سائلها التي تعتمد على عمليات
�سيربانية.
واإذا كان القانون الدويل االإن�ساين ينطبق على
عمليات �سيربانية ،على ماذا ين�ض يف هذا
ال�ساأن؟
ال يذكر القانون الدويل االإن�ساين العمليات
ال�سيربانية على وجه خا�ض ..ونظر ًا
لهذا االأمر ،وملّا كان ا�ستغالل التكنولوجيا
ال�سيربانية اأمر ًا جديد ًا ن�سبياً ويبدو يف بع�ض
االأحيان كاأنه يحدث تغيري ًا نوعياً كام ًال يف
اأ�ساليب احلرب وو�سائلهاُ ،يقال اأحياناً اإن
القانون الدويل االإن�ساين ُمكيف على نحو �سيئ
مع الف�ساء ال�سيرباين وال ميكن تطبيقه على
احلرب ال�سيربانية .غري اأن غياب اإ�سارات
حمددة يف القانون الدويل االإن�ساين اإىل عمليات
�سيربانية ال يعني عدم خ�سوع هذه العمليات
لقواعد القانون الدويل االإن�ساين ..واإذا كانت
اأ�ساليب احلرب ال�سيربانية وو�سائلها
حتدث االآثار نف�سها يف العامل احلقيقي كاآثار
االأ�سلحة التقليدية (على غرار الت�سبب
بدمار اأو عطل اأو �سرر اأو اإ�سابة اأو وفاة)،
حتكمها القواعد نف�سها التي حتكم االأ�سلحة
التقليدية .وتُطور دوماً تكنولوجيات جديدة
من كل االأنواع ،والقانون الدويل االإن�ساين
�سامل مبا يكفي ليت�سع لهذه التطورات..

الكمبيالة

الليبرالية

عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

قراأت ان الليربالية تعني التحرر واحلرية وعدم
ح�سرهما يف الدائرة ال�سيا�سية فقط ،بل ترمي
اىل معنى اأو�سع من ذلك ،وهو حترير االن�سان
من عن�سر (التقدي�ض) واالعتماد على التحليل
العقالين والنقد املو�سوعي والتحرر من عبودية
�سلطة امللوك وال�سالطني واالأمراء ،ثم االتبعاد
عن اال�ست�سهاد بقول هذا املفكر (كزيد) او ذلك
الفيل�سوف (كعمرو).
واإن دل هذا على �سيء فاإمنا يدل على ان الليربالية
ال تريد اأي �سيء اأعلى من �سلطة االن�سان نف�سه ،فال
�سلطة اعلى من �سلطة االن�سان �سواء اأكان ذلك على
ال�سعيد الديني او ال�سيا�سي او الفكري او يف دائرة
االمتيازات واحلقوق املدنية املادية واملعنوية.
وقراأت ان الليربالية تنظر اىل االن�سان على انه
غري مع�سوم من اخلطاأ �سواء يف دائرة ال�سيا�سة
او املعرفة او الدين ،وهذا هو االأ�سل (املقد�ض)
الوحيد الذي حل حمل جميع اال�سول املقد�سة
االخرى يف امليدان املعريف والبعد االن�ساين.
وباملقابل قراأت ان هناك من يرى الليربالية نوعاً
من اأنواع الكفر واالإحلاد ،وانها �سكل من ا�سكال
الزندقة واخلروج عن التم�سك بالن�سو�ض التي
جاءت خلدمة االإن�سان وم�سلحته بغ�ض النظر عن
اأي اعتبار للتغيريات التي طراأت على الزمان املكان
الذي وجد له وفيه هذا الن�ض.
ولتقدم الليربالية يف ال�سنوات االخرية من القرن
الع�سرين واوائل القرن احلادي والع�سرين

ويحظر القانون الدويل االإن�ساين ا�ستخدام
بع�ض االأ�سلحة ب�سورة خا�سة (مثل
االأ�سلحة الكيماوية اأو البيولوجية اأو االألغام
امل�سادة لالأفراد) اأو يحد من ا�ستخدامها.
غري اأنه ينظم اأي�ساً ،من خالل قواعده
العامة ،ك ّل اأ�ساليب احلرب وو�سائلها ،مبا
فيها ا�ستخدام ك ّل االأ�سلحة .وال �سيما اأن
املادة  36من امللحق (الربوتوكول) االأول
االإ�سايف التفاقيات جنيف تن�ض على ما يلي:
"يلتزم اأي طرف �سام متعاقد ،عند درا�سة اأو
تطوير اأو اقتناء �سالح جديد اأو اأداة للحرب
اأو اتباع اأ�سلوب للحرب ،باأن يتحقق مما اإذا
كان ذلك حمظور ًا يف جميع االأحوال اأو يف
بع�سها مبقت�سى هذا امللحق "الربوتوكول"
اأو اأية قاعدة اأخرى من قواعد القانون الدويل
التي يلتزم بها الطرف ال�سامي املتعاقد" .ويف
ما يتعدى نطاق االلتزام املحدد الذي تفر�سه
هذه القاعدة على الدول االأطراف ،تبني
اأن القواعد العامة للقانون الدويل االإن�ساين
تنطبق على التكنولوجيا اجلديدة.
وهذا ال يعني اأنه قد ال توجد حاجة اإىل
زيادة تطوير القانون يف حني تتطور
التكنولوجيات ،اأو اأن اآثارها االإن�سانية
اأ�سبحت مفهومة على نحو اأف�سل ..ويجب
اأن تقرر الدول هذا االأمر يف امل�ستقبل .ويف
غ�سون ذلك ،من ال�سروري الت�سديد على
اأنه ما من فراغ قانوين يف الف�ساء ال�سيرباين.

يف العامل والبالد العربية بف�سل عدد كبري من
املفكرين والكتاب الليرباليني يف خمتلف جماالت
الفكر واالعالم انت�سرت مفاهيم مبادئ الليربالية
يف ميادين التطور العلمي والثقايف واالجتماعي
حتى مت�سكت النخب الفاعلة يف املجتمعات
املعا�سرة باخلطاب الليربايل ال�سيا�سي والديني
والثقايف واالجتماعي بعيدا عن امل�ساعر والعواطف
والغرائز الرنج�سية الفائرة.
ولت�سلح الليربالية باخلطاب الفكري العاملي الذي
يقاوم العنف وال�سيوف واخلناجر وال�سياط
واالحزمة النازفة والتفجريات وال�سيارات
املفخخة من جهة واإميانها باحلرية الفردية
امللتزمة واحرتام حقوق االن�سان واإبراز قدرته
العقلية على حل م�سكالت الع�سر وامل�ساواة
بني النا�ض كافة بغ�ض النظر عن اجلن�ض واللون
والعقيدة والت�سامح واالعرتاف باالآخر.
اآمنت ان الليربالية امللتزمة طريق حترير االن�سان
من الو�سول اىل ال�سلطة �سواء على ظهر دبابة او
جمل حتى لو اقت�سى االمر التحالف مع ال�سيطان
او الكفر باملقد�سات من اجل ال�سلطة متاما كما
ح�سل مع اخلليفة عبد امللك بن مروان عندما جاء
خرب اختياره للخالفة ،وكان يقراأ القراآن فاأطبقه
على عجلٍ  ،وقال (هذا اآخر عهدي بك).
فهل �سيكون القرن احلادي والع�سرين قرن حترير
االن�سان من العبودية والظلم واال�ستبداد يف العامل
والوطن العربي ب�سبب التطورات ال�سيا�سية
والعربية بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي وانهيار
جدار برلني وتوحيد اأملانيا وانف�سال الوحدة
امل�سرية ال�سورية عام  1961وقيام الثورة
اليمنية عام  1962وهزمية حزيران عام 1967
واحلرب االهلية اللبنانية عام  1975واحلرب
العراقية االيرانية ومعاهدة كامب ديفيد 1976
واتفاقية او�سلو  1993واتفاقية وادي عربة 1994
واالحتالل االمريكي للعراق عام  2003وما بعدها
من اأحداث موؤملة.
لقد اأكدت هذه االحداث ان الدميقراطية والليربالية
امللتزمة هي الطريق ال�سليم والق�سري اىل الرفاهية
وال�سعادة وال�سالم بعيدا عن العنف والظلم
واال�ستبداد.
فهل ي�سعر �سالطني ال�سلطة واأمراء احلكم
وملوك املال بحال االآخرين؟ اأم �سيكون جوابهم
كما قال ابو جعفر املن�سور( :اأما اأنا� ..سلطان اهلل
يف اأر�سه وحر�سه على ماله ..وجعلني عليه قفال
اإن �ساء يفتحني الإعطائكم واإن �ساء يقفلني).

المحامية ريام عبدالكريم
لي�ض للحا�سنة ال�سفر باملح�سون دون
اإذن الويل باعتباره �ساحب حق الوالية
واالإ�سراف ،حيث تلجاأ احلا�سنة (االم)
بتقدمي طلبها اإىل حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية املخت�سة ،طالبة
فيها منحها حجة و�سايا موؤقتة
الأغرا�ض ال�سفر باملح�سون ،وقد تكون
مطلقة من زوجها (والد املح�سون) .
حماكم االأحوال ال�سخ�سية يف هذا
املو�سوع تكون اأكرث دقة يف ال�سري
باالإجراءات (خوفاً من ت�سفري
القا�سرين خارج البلد وعدم عودتهم
جمدد ًا  ،اأو حماربة قرار احلكم ال�سادر
مب�ساهدة املح�سون  ،وعدم متكني والد
املح�سون من م�ساهدة طفله وهو حق
�سرعي وقانوين له) .

المحامية عذراء الربيعي
الطالق بوا�سطة ر�سالة او مكاملة عرب الهاتف النقال له حكم كناية
الطالق ،والكناية ان نوى بها الزوج الطالق وقع واإال فال يقع اإذا
نوي الزوج الطالق يف قلبه ومل يتلفظ به او يكتبه فال يقع الأنه مل
ي�سدر منه طالق �سرعي وال ي�سرتط يف وقوعه و�سول الر�سالة
للزوجة او علمها بها الأنه ال ي�سرتط يف وقوع الطالق ونفاذه علم
املراأة وال اإذنها فيه ،فهو من �سالحيات الزوج وحقوقه التي
خوله ال�سرع فيها ،وبهذا فاإن الطالق يقع ان كان الزوج قا�سد ًا
ولو مل ت�سل الر�سالة للزوجة.
لكن هناك اعرتا�ض يقع من حيث اثبات الطالق من الزوج
املن�سوب الر�سالة له او حتى املكاملة ،ولذا فاأن هذا االعرتا�ض
حمل خالف االجراءات يف املحكمة عند ت�سديق الطالق ،لذا
يوجد فرق بني املذهبني اجلعفري واحلنفي ،هما:
 املذهب اجلعفري مل ي�سرتط فقط وقوع الطالق عن طريقر�سالة او عن طريق مكاملة ،ولكن البد من :
 -1اقرار الزوج بنف�سه او ان الزوج يقوم بتوكيل �سخ�ض اخر
لغر�ض االقرار باأن الزوج قد اوقع الطالق.
 -2كذلك يجب ان يكون هناك �ساهدان عدليان امام الزوج حني
بعث الر�سالة او ات�سل الإيقاع الطالق ،وال يجوز ان يكون ال�سهود
امام الزوجة.
 -3يجب ان تكون الزوجة على حالة طهر ،وال ي�سرتط ان تكون
على حالة طهر عند ايقاع الطالق عليها اذا كانت مرتوكة الفرا�ض
والأكرث من �سهر ،الأن الزوج ال يعلم باإنتقال زوجته من طهر اإىل
اآخر.
وكل هذه اخلطوات يجب ان تكون قد حدثت بالفعل لكي ي�سدق
الطالق عرب الهاتف النقال ،واإال يكون م�سري الدعوى الرد.
اأما املذهب احلنفي ،فال ي�سرتط كل هذه االجراءات التي ذكرت يف
املذهب اجلعفري ،اأي ان الطالق ي�سدق من دون ح�سور �ساهدين
عدليني ،وكذلك ال يهم ان تكون الزوجة يف حالة طهر اأم ال.

اإليذاء العمد
المحامي عمار حسام النعيمي
قد يجهل البع�ض خطورة الكمبيالة ويقوم
بتوقيعها رغم عدم علمه باأحكامها مما ي�سبب
له امل�ساكل ورمبا حجز امواله ورمبا احلب�ض
حتى ...فبموجب القانون التجاري العراقي
فالكمبيالة هي م�ستند مكتوب يتعهد مبقت�ساه
�سخ�ض وهو حمرر الكمبيالة باأن يدفع مبلغا
معينا ل�سخ�ض اخر ي�سمى امل�ستفيد يف تاريخ
معني ...الخ  ....وطبعا هناك عدة �سروط
للكمبيالة لكي ت�سبح م�ستحقة ال�سرف ،فيجب
ان تت�سمن مبلغا من املال ،ويجب ان تكون
غري معلقة على �سرط ،ويجب ان يكون تاريخ
اال�ستحقاق معلوماً ومثبتاً فيها ،ا�سافة اىل
عدة �سروط يجب توافرها فيها لت�سبح ورقة
جتارية م�ستحقة ال�سرف ،مثل ان يذكر فيها
عبارة التعهد وعبارة �سند الأمر ،وكذلك توقيع
حمررها وغريها  ...وهنا ال بد من اال�سارة اىل
امر خطري جدا وهو ان بع�ض النا�ض يلجاأ اىل
حترير كمبيالة ل�سخ�ض اخر عند اقرتا�سهم
مبلغا ماليا  ...وحقيقة الكمبيالة اخطر ورقة

جتارية وهي تنفذ فورا عند دائرة املنفذ العدل
دون احلاجة اىل رفع دعوى ق�سائية.
فحني يجيء تاريخ ا�ستحقاقها ما على حاملها
�سوى مراجعة املنفذ العدل للحجز على امالك
حمرر الكمبيالة فورا ،وحب�سه اذا امتنع عن
ال�سداد.
وقد ورد يف القانون التجاري العراقي ان الكمبيالة
اذا كانت معلقة على �سرط (مثال اتعهد بدفع كذا
مليون لفالن اذا ت�سلمت كذا مبلغ من اجلهة
الفالنية) ف�ستفقد قيمتها كورقة جتارية ،ولكنها
تتحول اىل �سند دين عادي ميكن حلامله ان يطالب
بقيمته عن طريق الق�ساء ،وهنا تكمن اخلطورة.
لذا يجب ان نعلم خطورة الكمبيالة ،وان ال نقدم
على توقيعها اإال اإذا كنا قادرين على �سداد مبلغها
يف تاريخ ا�ستحقاقها.
ويجب ان نعلم اي�ساً ان من يحرر الكمبيالة
ال يت�ساهل معه الق�ساء وال ميهله اأية مهلة
لتدبري اموره املالية ،على العك�ض من
الق�ساء املدين الذي ميهل املدين فرتة معينة
وح�سب قناعة القا�سي لتدبري املبلغ.

حجة الوصايا المؤقتة لغرض السفر
لقا�سي املخت�ض يناق�ض ُمقدمة الطلب
(االأم) عن جدوى ا�ست�سدار حجة
الو�سايا املوؤقتة  ..هل هي ال�سفر للعالج
 ،للعمرة  ،احلج  ،الزيارة اأو متابعة
درا�سة؟  ..ويظل الهاج�ض الذي يالحق
القا�سي املخت�ض (ماذا لو ا�ستح�سلت
احلا�سنة حلجة اإ�سدار جواز ال�سفر
وال�سفر باملح�سون الأي �سبب  ..ومل
تعد باملح�سون بعد ذلك؟ ما اجلواب
اأمام والد املح�سون اأو ذوي املح�سون،
وقد يطرح القا�سي املخت�ض م�ساألة انه
ال مانع لديه وبعد ا�ستكمال االإجراءات
القانونية من ا�ست�سدار االإذن باإ�سدار
جواز ال�سفر للمح�سون لكنه يتابع
اأن م�ساألة ال�سفر باملح�سون (جمري)
لدائرة اجلوازات املخت�سة بعد اأن
تقوم بدورها يف تبليغ والد املح�سون
والوقوف على موافقته من عدمها .

الطالق عبر الهاتف
النقال

تبليغ والد املح�سون وح�سا�سية م�ساألة
التبليغ اأنه قد يكون والد املح�سون
مرحتال اأو ميتنع عن احل�سور  ..وقد
يلجاأ القا�سي حينها اإىل اإح�ساره جرب ًا
 ..اأو اال�ستف�سار من ذويه عن م�سريه .
اإح�سار البينة ال�سخ�سية وذلك الإثبات
�سحة ادعاء طالبة احلجة اأنها تروم
ال�سفر باملح�سون (الأداء منا�سك احلج
 ،العمرة  ،الزيارة  ،العالج اأو متابعة
الدرا�سة) وعلى اأن تعود للوطن مع
املح�سون .
قد ياأذن القا�سي بال�سفر للمح�سون بعد
اأن يتحقق من تاأمني م�سلحة املح�سون
 ،بيان مدة ال�سفر  ،و اخذ ال�سمانات
الكافية لعودته بعد انتهاء ال�سفر ..
على اأن تت�سمن ال�سمانات تقدمي كفالة
ي�ستعد الكفيل فيها للحب�ض حتى
اإذعان احلا�سن بعودة املح�سون.

المحامي محمد العزاوي

املادة (  ) 412من قانون العقوبات العراقي :من اعتدى عمد ًا على اآخر بـاجلرح
اأو بـال�سرب اأو بـالعنف اأو بـاإعطاء مادة �سارة اأو بـاإرتكاب اأي فعل اآخر خمالف
للقانون قا�سد ًا اإحداث عاهة م�ستدمية به يعاقب بـال�سجن مدة ال تزيد على خم�ض
ع�سرة �سنة وتتوفر العاهة امل�ستدمية اإذا ن�ساأ عن الفعل قطع اأو اإنف�سال ع�سو
من اأع�ساء اجل�سم اأو برت جزء منه اأو فقد منفعته اأو نق�سها اأو جنون اأو عاهة يف
العقل اأو تعطيل احدى احلوا�ض تعطي ًال كلياً اأو جزئياً بـ�سورة دائمة اأو ت�سويه
ج�سيم ال يرجى زواله اأو خطر حال على احلياة ،وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال
تزيد على �سبع �سنوات اأو بـاحلب�ض اإذا ن�ساأت عن الفعل عاهة م�ستدمية دون اأن
يق�سد اجلاين اإحداثها.
املادة (  ) 413من قانون العقوبات العراقي :من اعتدى عمد ًا على اآخر بـاجلرح
اأو بـال�سرب اأو بـالعنف اأو بـارتكاب اأي فعل اآخر خمالف للقانون فـ�س ّبب له اأذى
اأو مر�ساً يعاقب بـاحلب�ض مدة ال تزيد على �سنة وبـغرامة ال تزيد على مائة دينار
اأو بـاإحدى هاتني العقوبتني ،وتكون العقوبة احلب�ض مدة ال تزيد على ثالث
�سنوات والغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة دينار اأو باحدى هاتني العقوبتني:
اأ – اإذا ن�ساأ عن االعتداء ك�سر عظم.
ب – اإذا ن�ساأ عن االعتداء اأذى اأو مر�سا اأعجز املجنى عليه عن
القيام بـاأ�سغاله املعتادة مدة تزيد على ع�سرين يوماً.
وتكون العقوبة احلب�ض اإذا حدث االإيذاء بـا�ستعمال �سالح ناري
اأو اآلة معدة لـغر�ض االإيذاء اأو مادة حمرقة اأو اآكلة اأو �سارة.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

تحقيقات وحوارات
العدد (  ) 143الثالثاء 2021 / 6 / 15

أحياء سكنية تحتضن قنابل موقوتة بين الجشع المادي واإلهمال الحكومي
التلوث الناتج عن محطات الوقود في المناطق السكنية ال يختفي مع الزمن ،بل يتراكم
وينتشر ليصل إلى المباني السكنية والمياه الجوفية
مرتضى العزال
محطات الوقود قنابل موقوتة داخل
األحياء السكنية ،وهي مشكلة اخرى
تضاف للمشاكل التي يعاني منها
املواطن العراقي اليوم ،سببها االهمال
وغياب الرقابة احلكومية ،ففي الوقت
احلالي يتذمر الكثير من املواطنني
القاطنني مبحاذاة محطات الوقود من
الروائح احلادة املنبعثة من احملطات التي
اصبحت تشاركهم حياتهم وتشاطرهم
بالغازات املنبعثة منها ،مسببة لهم
أمراضا خطيرة..
واملثري اأن العديد من تلك املحطات تقع
ب�سكل ع�سوائي داخل الأحياء ال�سكنية،
حيث يعاين الأطفال من �سيق التنف�س
وي�ستمون رائحتي البنزين وال�سولر �سباح
م�ساء .ناهيكم عن حجم التلوث البيئي
بالغازات ال�سامة ..بع�س الأهايل القاطنني
مبحاذاة حمطات الوقود قدموا يف ال�سنوات
الأخرية ال�سكاوى اإىل اجلهات املخت�سة اأكرث
من مرة ،مطالبني بنقل هذه املحطات بعيدا
عن الأماكن ال�سكنية ،حفاظا على �سحتهم،
لكن نتيجة هذه ال�سكاوى �سفر ،اإذ ل توجد
اذان �ساغية ملطاليب ال�سعب الب�سيطة ..يف
هذا ال�ستطالع ن�سلط ال�سواء على هذه
الظاهرة املوؤملة.

انتشار االمراض

�سالح كاظم ،احد الفراد ال�ساكنني يف
منطقة الكرادة قرب احدى حمطات الوقود،
قال :ان هذه م�سكلة كبرية نعاين منها اليوم
ب�سبب المرا�س التي ت�سببها هذه املحطات،
وقد طالبنا مرارا وتكرارا بنقل هذه املحطة
اىل مكان اخر لكن بال جدوى.
ويربز كاظم مدى ال�ستهتار بحياة النا�س
وبال�سحة العامة ،ويقول :ان بع�س حمطات
الوقود منحت تراخي�س اإقامتها يف الأحياء
ال�سكنية ،واأحيانا مبحاذاة املدار�س من
خالل الوا�سطة واملح�سوبية.

انتشار المركب الكيميائي المسرطن

وا�ساف عالء ال�سعدي ،مواطن يف منطقة
الكرادة اي�سا :ان م�سدر الأذى البيئي-
ال�سحي ل يكمن فقط يف النبعاثات
الغازية اخلطرية من حمطات الوقود ،بل
اأي�سا من التلوث الكثيف لأر�س املحطات
والأرا�سي املتاخمة لها؛ وذلك ب�سبب تدفق
تركيز مرتفع من منتجات الوقود اإىل �سطح
وباطن الأر�س ،وبخا�سة املركب الكيميائي
امل�سرطن واملعروف با�سم « ِبن ِْزن».
وا�ساف :ان الأمر املوؤ�سف هو غياب
املتابعة والرقابة املنهجية الر�سمية املنظمة
مل�ستويات التلوث يف البيئة املحيطة مبحطات
الوقود؛ وذلك للتاأكد من عدم تعر�س
املواطنني يف تلك البيئة ملخاطر �سحية،
وهنا يجب األ نن�سى الكوارث الب�سرية
والبيئية التي قد حت�سل لو وقع انفجار يف
احدى هذه املحطات التي من املحتمل ان
تدمر مناطق كاملة ويذهب �سحيتها الآلف
من املواطنني الأبرياء كنتيجة لالهمال
احلكومي.

تلف الجهاز العصبي والمناعة

وبني م�سطفى توفيق ،دكتور يف م�ست�سفى
نّ
الريموك :ان مكونات الوقود تعد مواد
�سامة قد ت�سبب تلفا للجهاز الع�سبي
املركزي وجلهاز املناعة وللخ�سوبة ،كما
اأن م�سافات الوقود (مثل مادة MTBE
املذابة يف املاء) تنت�سر مل�سافة مئات الأمتار،
وتكمن خطورة اأبخرة الوقود يف الهواء يف
تفاعل الأخرية مع بع�س املكونات الهوائية؛
ما يولد ملوثات هوائية جديدة ،وبخا�سة
الأوزون ،ومن املعروف علميا اأن التعر�س
لالأوزون مب�ستويات مرتفعة يت�سبب يف
ارتفاع ن�سبة اأمرا�س اجلهاز التنف�سي،
والأوعية الدموية والقلب ،ف�سال عن زيادة
احتمال الإ�سابة بجلطة دماغية .وي�سيف:
ل يقت�سر �سرر انبعاثات وقود ال�سيارات
على العاملني يف من�ساآت الوقود والذين
يتعر�سون بقوة وب�سكل متوا�سل للبنزين
امل�سرطن ،بل ميتد اأثرها يف دائرة اأكرب
بكثري من مواقع تلك املن�ساآت ،وبخا�سة اأن
اأبخرة الوقود تتحول اإىل غاز الأوزون ال�سام

الذي ينت�سر على م�سافة ب�سعة كيلومرتات،
فيوؤذي اجلهاز التنف�سي.
ويبني :احلديث هنا ل يدور فقط حول مواد
متطايرة وم�سرطنة مثل «البنزن» املتواجد
يف الوقود ،بل اأي�سا مواد ملوثة اأخرى،
وحتديدا املعادن الثقيلة ال�سامة ،مبا يف
ذلك الر�سا�س ،ويفرت�س بالوزارات املعنية
(ال�سحة والبيئة) اأن جتري فحو�سات
خمتربية حول مدى تواجد املواد الكيميائية
الع�سوية املتطايرة يف املحيط ال�سكني
ملحطات الوقود ،والتي قد تكون برتكيز
مرتفع؛ علما اأن بع�س هذه املواد م�سرطن،
ومن املعروف علميا اأن التلوث الناجت
عن حمطات الوقود يف املناطق ال�سكنية ل
يختفي مع الزمن ،بل يرتاكم وينت�سر لي�سل
اإىل املباين ال�سكنية واملياه اجلوفية.
وختم توفيق :واإجمال ،فالتعر�س للمعادن
الثقيلة اأو للمواد الع�سوية املتطايرة ميكن
اأن يحدث ب�سبب اخرتاقها للمياه اجلوفية،
اأو اإثر انبعاثها من الأر�س ب�سورتها
الغازية؛ ما قد يت�سبب باأ�سرار �سحية
بعيدة املدى ،فالتعر�س للمياه اجلوفية
امللوثة بالر�سا�س قد يت�سبب بالعمى،
الف�سل الكلوي وتلف اجلهاز اله�سمي،
والأطفال هم الأكرث ح�سا�سية للر�سا�س
لأنهم يحبون اللعب بالرتاب وو�سع اأيديهم
باأفواههم ،لذلك فالتعر�س املتكرر للر�سا�س
يت�سبب يف تلف دماغي ويف اإعاقة النمو لدى
الأطفال.

التوجد قوانين تمنع التلوث البيئي

واو�سح ح�سني ال�سدي� ،سرطي يف منطقة
الكرادة :ان ما يزيد الطني بلة ،هو اأن
القوانني والأنظمة املعمول بها ل متانع يف
اإقامة هذه حمطات الوقود داخل الأحياء
ال�سكنية ،وحاليا ،ل توجد قوانني مبا�سرة
ملزمة ملنع التلوث الناجم عن حمطات
الوقود ،وان عدد حمطات الوقود التي
حتوي نظاما خا�سا ملعاجلة اأبخرة الوقود،
بهدف تقلي�س الكميات املنبعثة اأثناء تعبئة
خزانات الوقود يف املركبات ،يكاد يقرتب من
ال�سفر؛ علما اأن دو ً
ل عدة فر�ست ،منذ �سنني

طويلة ،و�سع مثل هذه الأنظمة يف حمطات
الوقود؛ بل اإن تراخي�س عمل املحطات تلزم
و�سع اأنظمة ملعاجلة الأبخرة.
مو�سحا :ان الأبخرة املنبعثة من حمطات
الوقود تلوث الهواء وتوؤذي �سحة اجلمهور.
ويهدف النظام املق�سود هنا اإىل جمع
الأبخرة الناجتة اأثناء تعبئة خزانات
املحطة ،وبالتايل اإعادتها اإىل اخلزانات،
وذلك يف املحطات املجاورة للمنازل واملواقع
احل�سا�سة

اعادة انتشار المحطات بعيدا عن
السكان

وا�سار �سفاء التميمي ،خبري يف جمال التلوث
البيئي ،اىل :ان احللول العلمية حلل هذه

امل�سكلة اخلطرية تكمن يف اأن العديد من
حمطات الوقود تتواجد يف و�سط �سكاين،
فيفرت�س على املدى ال�سرتاتيجي البعيد
العمل ب�سكل جدي على اإعادة انت�سار
هذه املحطات التي ت�سكل قنابل كيميائية
موقوتة توا�سل عملية تدمري ال�سحة العامة
والإيكولوجيا يف حميطها ال�سكني والبيئي.
لكن ،كخطوة فورية اأوىل ،يفرت�س القيام
مبتابعة ورقابة منتظمتني ملدى التلوث
الناجت عن هذه املحطات ،وحتديدا اإجراء
فحو�سات خمربية دورية لعينات الهواء
والأر�س يف داخل املحطات ويف حميطها
ال�سكني املبا�سر ،وبخا�سة فح�س املعادن
اخلطرة ومركب «البنزن» و�سائر املواد
الع�سوية املتطايرة ،وبالطبع ،حتديد مدى

خطورة نتائج الفحو�سات يكون بال�ستناد
اإىل املرجعيات الدولية املتعارف عليها؛
فمثال تركيز الر�سا�س يف الأر�س يفرت�س األ
يتجاوز  400جزء يف املليون.
مبينا :كما يجب على اجلهات املخت�سة اأن
تفر�س على اأ�سحاب حمطات الوقود تركيب
الأنظمة اخلا�سة مبعاجلة اأبخرة الوقود يف
من�ساآتهم ،ولو ب�سكل تدريجي خالل فرتة
زمنية حمددة؛ وذلك يف جميع حمطات
الوقود� ،سواء تلك القائمة منذ زمن بعيد
اأو تلك التي اأقيمت الآن ،ي�ساف اإىل ذلك
الفحو�سات الوقائية العلمية ال�سحيحة
ملحطات الوقود ،ولي�س جمرد فحو�سات
�سكلية ،وذلك ا�ستنادا اإىل املوا�سفات
الالزمة واإجراءات الفح�س ال�سليم.

ارتفاع مخيف في أعداد ونسب المدخنين لكال الجنسين بالعراق
أعداد المدخنين في العراق وصل الى ( )%40من نسبة عدد السكان فيه ،ونحو
( )%20من طالب المدارس
حسين محمد الفيحان

حديث ذو شجون بني اصدقاء يجمعهم املقهى،
ٌ
فكما يتبادلون اطراف احلديث ،يشارك كل واحد
منهم بالدخان نفسه املنبعث من السيجارة او
مجموعة (االراكيل) التي تتوزع امامهم بحصته
في تشكيل سحابة بيضاء تغطي اجواء املقهى.
أما خارج املقهى فهذه العادة سائدة في الشارع
والتي تفيد البيانات الرسمية بارتفاع املدخنني فيه
الى ( )8ماليني ُمدخن بني اجلنسني في العراق.
من الرغبة اىل الإدمان
ال�ساب احمد كرمي ،مواليد  ،2001يتحدث عن كيفية ادمانه
ال�سكائر ،فيقول :يف البداية كان ا�سدقائي يدخنون ،وا�سبحت
لدي من خاللهم رغبة بالتدخني ،وعند جتريبي لذلك ومع مرور
نّ
الوقت حتولت الرغبة اىل عادة ثم ادمان ،وانا غري قادر على
تركها الآن.
التدخني والولع به عادة جتمع ال�سيوخ وال�سباب على
حد �سواء،وهي رغبة حتولت مبرور الوقت اىل عادة
ي�سعب التنازل عن ممار�ستها ،حتى و�سلت حد ًا يك�سر
قانون حظر التدخني يف الماكن العامة الذي ي�سعب
تطبيقه مع هذه العداد الغفرية للمدمنني على التدخني.
ا�سالم يحيى� ،ساحب مقهى ثقايف يف الكرادة ،يتحدث قائال:
«هنا ،ويف هذه املقهى ،فاأنا ا�سع الالفتات بعدم التدخني
واأنوه للزبائن با�ستمرار باأن املقهى غري خم�س�س للمدخنني
وهو خا�س للمطالعة والقراءة  ،توجد فيه انواع امل�سروبات
احلارة والباردة با�ستثناء التدخني ،ومع ذلك يخالف دوما
الزبائن قواعد املقهى بالتدخني بعد انهماكهم بالقراءة او
الكتابة.
ول يكا ُد حمل او مركز ت�سوق يخلو من منتجات التبغ الذي
ت�سبب ازدياد املعرو�س من انواعه ومنتجاته بازدياد اعداد
املدخنني اىل اأكرث من ال�سعف كما ت�سري البيانات الر�سمية.
اإح�سائيات خميفة
يحتاج قرار القالع عن التدخني اىل بيئة ت�ساعد ال�سخا�س
املعنني على اتخاذ مثل هذا القرار ،وهذا ما قد توفره ايام
ال�سيف احلارة جدا حاليا والتي فاقت درجات حرارتها
الـ( )50مئوية ،لكن الو�سع يختلف يف العراق وكاأنه يتنا�سب

طرديا مع احلرارة ،فكلما ارتفعت درجات احلرارة ارتفع معها
اعداد املدخنني.
نقيب الطباء العراقيني ،الدكتور عبد المري ال�سمري ،يو�سح
عن تلك الح�سائيات املفزعة ،قائال :ان اعداد املدخنني يف
العراق و�سل اىل ( )%40من ن�سبة عدد ال�سكان فيه ونحو
( )%20من طالب املدار�س البتدائية واملتو�سطة والثانوية
(الذكور) هم من املدخنني ،ا�سافة اىل ن�سبة ( )%15من
طالبات املدار�س (الناث) ميار�سن التدخني اي�سا.
وا�ساف :اأن العراق ما زال بعيدا عن امل�سار ال�سحيح ملكافحة
التدخني ،ونحتاج اىل تطبيق قانون مكافحة التدخني ب�سكل
�سارم وحاد ،لن التدخني ا�سبح ميار�س الآن
يف الماكن العامة
ا ملغلقة

وامل�ست�سفيات،
بل وحتى بالردهات
التنف�سية.
اإجراءات اأمنية
يقول قائد عمليات بغداد ،الفريق جليل الربيعي:
اإن « قيادة عمليات بغداد ا�سدرت تعليماتها منذ بداية العام
اجلاري اىل ا�سحاب املقاهي بعدم ال�سماح بدخول الطفال
(احلدث) دون �سن الـ( )18عاما لأي مقهى وكويف �سوب ،وكذلك
األزمت ا�سحابها بوجوب غلقها قبل منت�سف الليل يف ال�ساعة
( )11ليال وهي حتا�سب املخالفني على ذلك ،ا�سافة اىل الذين

ل ميلكون اجازات ر�سمية بالغلق النهائي» .مبينا :ان ذلك جاء
بعد ان ا�سبحت اعداد من هذه املواقع وكرا للجرمية املنظمة
وتداول بيع املخدرات التي تكافحهما مع وزارة الداخلية
بت�سكيالتها املعنية يف ال�سرطة املجتمعية والنجدة.
ازدياد اأعداد الوفيات والمرا�س
املتحدث با�سم وزارة ال�سحة والبيئة ،الدكتور �سيف
البدر ،اكد الح�سائيات التي ت�سري بتزايد اعداد
املدخنني لل�سكائر والركيلة ،فيقول :اإن « «املخيف
يف املو�سوع هو تزايد اعداد املدخنني بني العمار
من (� )30-15سنة ،من املجموع الكلي الذين
يرتاوح من ( )8-7مليون مدخن جلميع العمار».
اىل
م�سريا

اأن « هذه
الح�سائية والرقام غري دقيقة
وباخل�سو�س للفتيات (الناث) ب�سبب اعتبارات اجتماعية
ت�سطرهن للتدخني باخلفاء» .وا�ساف اأن «ازياد اعداد

املدخنني يعود اىل انت�سار وات�ساع ظاهرة �سرب الركيلية،
اىل
ا�سافة

�سنا عا ت
جديدة ظهرت منها
ال�سيجارة والركيلة اللكرتونية
التي مل يثبت عليما انها عدمية امل�سار والتي
يتناولها من مل يكونوا مدخنني ا�سال«.

لفتا اىل :اأن هذه الزيادة املخيفة �ستزيد من اعداد الوفيات
والمرا�س اخلطرة (ال�سرطانية والرئتني واجلهاز
اله�سمي).
اإجراءات وزارة ل�سحة
وعن اجراءات وزارة
ال�سحة والبيئة يف
مكافحة هذه

ا لظا هر ة ،
او�سح البدر اأن «المر
يتطلب تعاون جميع املوؤ�س�سات واهمها المنية مع الوزارة».
مبينا :اأن وزارة ال�سحة ،ومع قلة مواردها ،لذلك فهي ت�سري
بخطوات توعوية حتذر املجتمع من تلك املخاطر القاتلة
واملميتة مع وجود توجه جاد من قبل ال�سيد وزير ال�سحة
والبيئة الذي اجرى عدة اجتماعات وور�س مع خرباء
عامليني يف منظمة ال�سحة العاملية يف جنيف ،وبالتن�سيق
مع مكتب منظمة ال�سحة العاملية يف العراق ،بتفعيل الكثري
من القوانني التي تكافح هذه الظاهرة ،واهمها رفع ن�سبة
ال�سرائب على كل انواع ال�سكائر والتبوغ الداخلة للبالد ،اإذ
ان هذه ال�سرائب �ستفيد الوزارة بزيادة حمالتها التوعوية
والر�سادية ،فال ت�ستغرب اذا طلب احد منك قداحة او
�سيجارة ،لن املدخنني يعتقدون ان اجلميع مدخنون مثلهم،
حتى ان التدخني حتول اىل ثقافة يحاول كل مدخن ان يتميز
بالنوع الذي يدخنه ،كما ميكن من خالل علبة ال�سكائر التي
يحملها املدخن ان تعرف ثراء �ساحبها من فقره.

قرارات تمييزية
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وضع الحجز االحتياطي على عقار
مبداأ احلكم
ال يجوز و�سع احلجز االحتياطي على عقار
بنا ًء على دعوى تعوي�ص الن الدين فيها غري
م�ستحق االداء.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله
�سك ًال ،ولدى عطف النظر على القرار املميز
وجد انه �سحيح وموافق للقانون ،ذلك الن
و�سع ا�سارة عدم الت�سرف على العقار هو
مبثابة حجز عليه ،ومبا ان الدعوى املنظورة
هي دعوى تعوي�ص عن فرق بدلني ،لذا فاإن
الثابت قانوناً وفقهاً ال يجوز و�سع احلجز
على عقار بنا ًء على دعوى تعوي�ص الن الدين
فيها غري م�ستحق االداء وحالته متزلزلة،
وكان قرار املحكمة برفع اال�سارة �سائباً من
الناحية القانونية ،قرر ت�سديقه ورد الالئحة
التمييزية ،وحتميل املميز ر�سم التمييز و�سدر
القرار باالتفاق يف  2008/7/2م.

مبداأ احلكم
ال يجوز االتفاق على زيادة بدل
االإيجار بني املوؤجر وامل�ستاأجر وفقا
للفقرة ( )5من املادة الرابعة من
قانون اإيجار العقار املعدل.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة لوحظ اأن
الطعن مقدم �سمن مدته القانونية
قرر قبوله �سكال ،ولدى عطف النظر
على القرار املميز وجد انه غري
�سحيح ،حيث اأن املوؤجر طلب من
امل�ستاأجر ومبوجب االإنذار امل�سري من

لدى التدقيق واملداولة لوحظ اأن
الطعن مقدم �سمن مدته القانونية
قرر قبوله �سكال ،ولدى عطف
النظر على القرار املميز وجد
انه غري �سحيح ،اإذ اأن املدعي
يف عري�سة دعواه طلب ف�سخ
العقد وتخلية املاأجور ،وحيث اأن

الف�سخ يختلف عن التخلية عليه
كان على املحكمة ،ويف اجلل�سة
االأوىل للمرافعة ،اأن تطلب من
املدين ح�سر دعواه ومن ثم
ت�ستمر يف نظر الدعوى ،وحيث
اأن املحكمة اأ�سدرت قرارها قبل
اتخاذ مثل هذا االإجراء ،فاإن

قرارها قد جانب ال�سواب ،عليه
قرر نق�ص القرار املميز واإعادة
الدعوى اإىل حمكمتها الإتباع ما
تقدم ،على اأن يبقى ر�سم التمييز
تابعا للنتيجة ،و�سدر القرار
باالتفاق يف /13حمرم 1429 /
هــ املوافق 2008/1/22م.

إقامة دعوى المحاسبة قبل أوانها ووجوب الرد
مبداأ احلكم
اإذا مل تتحقق واردات عن امل�ساركة املعقودة
بني الطرفني لتكون مدار حما�سبة تكون دعوى
املحا�سبة مقامة قبل اأوانها وموجبة الرد .
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن التمييزي
�سمن املدة القانونية فقرر قبوله �سكال،
وعند النظر يف احلكم املميز ظهر انه �سحيح
وموافق للقانون ،الن الثابت يف الدعوى هو
عدم ت�سجيل قطعة االأر�ص ت�سل�سل /7339/1
م 17با�سمي املتداعيني ،وان املدعي ا�ستح�سل
على قرار حكم با�سرتداد البدل املدفوع عنها من
البائع ،كما مل يتم بيع قطعة االأر�ص ت�سل�سل
/7897/1م 17التي يدعي املدعي عائديتها
للم�ساركة املتفق عليها بينه وبني املدعى عليه،
واملت�سمنة �سراء وبيع قطع االأرا�سي بق�سد
الربح ،فعلى فر�ص �سحة وجود مثل هذه
امل�ساركة بني الطرفني ،فال توجد واردات ناجتة
عنها لتكون مدارا للمحا�سبة ،وبالتايل فاإن
الدعوى مقامة قبل االأوان مما يقت�سي ردها،

وهو ما ق�سى به احلكم املميز ،فقرر ت�سديقه
ورد الطعون التمييزية وحتميل املميز ر�سم

التمييز ،و�سدر القرار باالتفاق يف /26جمادي
االأوىل 1429/هــ املوافق  2008/6/1م.

املو�سوعية يف التقدير.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل
الهيئة املو�سعة املدنية يف حمكمة
التمييز االحتادية وجد اأن القرار
املميز ال يزال غري �سحيح وخمالف
للقانون لعدم اإتباع جلنة تعوي�سات
�سركة نفط اجلنوب قرار النق�ص
ال�سادر عن هذه املحكمة بالعدد
/273الهيئة املو�سعة املدنية2018/
يف  2018/9/18بجميع فقراته لعدم

مبداأ احلكم
اإن ت�سحيح اخلطاأ املادي
احلا�سل يف ال�سادر يف
الدعوى يتم عن طريق تقدمي
طلب حتريري اىل املحكمة
املخت�سة بهذا اخل�سو�ص
طبقا لالإجراءات التي ر�سمتها
احكام املادة  167من قانون
املرافعات املدين رقم  83ل�سنة

 ، 1969ولي�ص عن طريق اقامة
دعوى م�ستقلة بهذا ال�سدد.
ن�ص احلكم
بعد التدقيق واملداولة وجد
ان الطعن التمييزي مقدم يف
مدته القانونية وم�ستمال على
ا�سبابه تقرر قبوله �سكال ،وعند
النظر على احلكم املميز املوؤرخ
 2014/11/19وجد انه �سحيح

وموافق للقانون لالأ�سباب
واحليثيات التي ا�ستند اليها،
اإذ ان ت�سحيح اخلطاأ املادي
احلا�سل يف احلكم ال�سادر
يف الدعوى املرقمة /124
ا�ستمالك 2007/يتم عن طريق
تقدمي طلب حتريري اىل املحكمة
املخت�سة بهذا اخل�سو�ص طبقا
لالإجراءات التي ر�سمتها احكام

املادة  167من قانون املرافعات
املدين رقم  83ل�سنة 1969
املعدل ولي�ص عن طريق اقامة
دعوى م�ستقلة بهذا ال�سدد،
عليه تقرر ت�سديق القرار ورد
الطعن ،وحتميل املميز ر�سم
التمييز ،و�سدر القرار باالتفاق
�/11سفر  1436/هـ املوافق
 2014/12/4م .

ال يستوجب استئخار دعوى أجر المثل
مبداأ احلكم
يف دعوى التمليك ال ي�ستوجب
ا�ستئخار دعوى اجر املثل الن
احلكم يف دعوى اجر املثل ال يتوقف
على الف�سل يف دعوى التمليك.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة
القانونية ،قرر قبوله �سكال ،ولدى

عطف النظر على القرار املميز
املوؤرخ يف  2013/6/3وجد انه
غري �سحيح وخمالف للقانون
الن املدعني يف الدعوى املنظورة
يطالبون باإلزام املدعى عليهم
باأجر مثل للعقار (/797ال�سرقي)
للفرتة من  2006/3/15لغاية
اقامة الدعوى يف ،2013/2/26
وان دعوى التمليك املقامة من قبل

املدعى عليهم بتاريخ 2013/3/3
على املدعني ال ت�ستوجب ا�ستئخار
دعوى اجر املثل الن احلكم يف
دعوى اجر املثل ال تتوقف على
الف�سل يف دعوى التمليك ،عليه قرر
نق�ص القرار املميز واعادة الدعوى
اىل حمكمتها لل�سري فيها من النقطة
التي توقفت عندها ،و�سدر القرار
باالتفاق يف . 2013/6/18

األسباب القانونية لرفض طلب الدائنة
مبداأ احلكم
على املنفذ العدل بيان وكيل
اال�سباب القانونية لرف�ص
طلب الدائنة بتزويده بكتاب اىل
املحكمة التجارية لغر�ص بيان
تاريخ اإقامة الدعوى ،بعد ان
وافق على قبول تنفيذ احلكم
املقدم من قبل اجلهة الدائنة،
وذلك باإحالته للر�سم والت�سجيل
وفتح ا�سبارة تنفيذية له.

تقرير الخبراء ال يصلح أن يكون سببا للحكم
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/59 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
تاريخ ا�سدار احلكم2020/3/16 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية
مبداأ احلكم
اإن تقرير اخلرباء الذي اعتمدته
اللجنة ال ي�سلح ان يكون �سببا
للحكم عمال باأحكام املادة (/140
اوال) من قانون االثبات رقم 107
ل�سنة  1979املعدل للمغاالة وعدم

قبله كاتب عدل الب�سرة بعدد عمومي
 21989يف  2007/9/19بت�سديد
اأجرة �سهري اآب واأيلول �سنة ، 2007
باعتبار اأن االأجرة ال�سهرية للماأجور
مائة األف دينار ،يف حني اأن املوؤجر
(املدعي) اقر يف اجلل�سة املوؤرخة يف
 2007/1/28اأن االأجرة هي خم�سة
و�سبعون األف دينار ثم ح�سل اتفاق
جديد األغى االتفاق ال�سابق ،وحيث
اأن اأحكام قانون اإيجار العقار من
النظام العام وال يحق للطرفني
االتفاق على زيادة االأجرة خالف

الطريق الذي ر�سمه القانون وخالف
الن�سب املحددة فيه ،اإذ اأن الزيادة
املتفق عليها بني الطرفني ال يعتد بها،
وحيث اأن االإنذار واحلالة هذه اأ�سبح
جمز ،لذا كان على املحكمة اأن ترد
غري ٍ
الدعوى ،وحيث اأنها اأ�سدرت قرارها
خالف ذلك ،عليه قرر نق�ص القرار
املميز واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها
الإتباع ما تقدم ،على اأن يبقى ر�سم
التمييز تابعا للنتيجة ،و�سدر القرار
باالتفاق يف  /15حمرم  1429/هــ
املوافق 2008/1/24م.

تصحيح الخطأ المادي الحاصل

حصر الدعوى بطلبين
مبداأ احلكم
ال يجوز بعري�سة واحدة طلب
ف�سخ العقد وتخلية املاأجور
الختالف الطلبني يف االإجراءات،
وعلى املحكمة اأن تطلب من املدعي
ح�سر دعواه باأخذ الطلبني .
ن�ص احلكم

ال يجوز االتفاق على زيادة بدل
اإليجار

توقيع بع�ص حما�سر اجلل�سات من
جميع اع�ساء اللجنة ،وكذلك فيما
يتعلق بتقرير اخلرباء الق�سائيني
الذين اعتمدت تقريرهم �سبباً
للحكم ،اإذ ان الثابت من التحقيقات
اجلارية ان املدعي /املميز عليه
م�ستاأجر م�ساحة ( )110دومن
�سمن م�ساحة قطعة االر�ص املرقمة
 110مقاطعة  16البلجانية لغر�ص
اإن�ساء بحرية ا�سماك وح�سب العقد
املربم مع مديرية زراعة الب�سرة،
وان املدعى عليه /املميز قد ادخل

م�ساحة العقد �سمن املناطق
امل�سمولة باال�ستك�سافات النفطية
ومنع املدعي /املميز عليه من
ا�ستغاللها ،فكان يتعني على اللجنة
املخت�سة التحقق عما اذا كان منع
املدعي من ا�ستغالل م�ساحة العقد
ب�سورة دائمية من عدمه ،فاإن ثبت
لها ان املنع دائمي فاإن املدعي يف
هذه احلالة ي�ستحق التعوي�ص
الذي يجب ان يقدر جملة واحدة يف
�سوء فوات املنفعة ،على ان يفهم
اخلرباء املنتخبون مبراعاة االأ�س�ص
املو�سوعية يف التقدير دون مغاالة
وال اإجحاف يف �سوء فوات املنفعة
كون املدعي م�ستاأجر ًا ولي�ص مالكاً
للم�ساحة مو�سوع االدعاء ،وان
تقرير اخلرباء الذين اعتمدته اللجنة
ال ي�سلح ان يكون �سبباً للحكم عم ًال
باأحكام املادة (/140اأو ًال) من
قانون االثبات رقم  107ل�سنة 1979
املعدل للمغاالة وعدم املو�سوعية
يف التقدير ،مما يقت�سي هدره لعدم
اتخاذ املال العام و�سيلة لالإثراء،
وحيث ان القرار املميز خالف وجهة
النظر القانونية املتقدمة ،لذا قرر
نق�سه واإعادة اال�سبارة اإىل مرجعها
الإتباع ما تقدم ،على ان يبقى ر�سم
التمييز تابعاً للنتيجة ،و�سدر القرار
باالتفاق يف  /21رجب1441/هـ
املوافق 2020/3/16م.

ن�ص احلكم
بعد التدقيق واملداولة وجد
اأن الطعن التمييزي مقدم يف
مدته القانونية فتقرر قبوله
�سك ًال ،وعند عطف النظر
على القرار املميز املــــوؤرخ
 2015/9/17تبني اأنه خمالف
لالأ�سول واأحكام القانون ،ذلك
الن الثابت من حم�سر املتابعة
املوؤرخ  2015/9/17باأن

وكيلة اجلهة الدائنة طلبت
تزويدها بكتاب اإىل حمكمة
البداءة املخت�سة بالدعاوى
التجارية يف الر�سافة لغر�ص
بيان تاريخ اقامة الدعوى،
وان املنفذ العدل رف�ص الطلب
املذكور من دون بيان االأ�سباب
القانونية لهذا الرف�ص ،وتطرق
بقراره املميز اإىل م�سائل مل ترد
يف طلب وكيلة اجلهة الدائنة،

ال �سيما ان املنفذ العدل وافق
على قبول تنفيذ احلكم املقدم
من قبل اجلهة الدائنة وذلك
باإحالته للر�سم والت�سجيل وفتح
ا�سبارة تنفيذية له ،عليه تقرر
نق�ص القرار واإعادة اال�سبارة
اإىل مرجعها الإتباع ما تقدم
اأعاله ،و�سدر القــرار باالتفاق
يف  /15حمرم  1437 /هـ
املوافـق  2015/10/28م.

تقويم البدل بالذهب والعقارات
المباعة في المزايدة العلنية
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم  /122 :الهيئة املو�سعة املدنية
2020/
تاريخ ا�سدار احلكم2020/8/25 :
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ان تقومي البدل بالذهب يخ�ص العقارات
املباعة باملزايدة العلنية ومل يتم اكمال
ت�سديد االق�ساط امل�ستحقة .اأما تقدير قيمة
العقار وفق �سوابط الت�سجيل العقاري
وال�سريبة فيكون للعقارات التي مت
تخ�سي�سها للمواطنني ومل تكمل اجراءات
ت�سجيلها ،فاإن البدل املتبقي يكون ديناً
بالذمة ،وال يجوز دفع اكرث منه وال يق ّيم
بالذهب.
ن�ص احلكم
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة
املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية ،لوحظ
اأن الطعن مقدم �سمن املدة القانونية قرر
قبوله �سك ًال ،ولدى عطف النظر على احلكم
املميز وجد انه �سحيح وموافق للقانون،
وان ا�سرار حمكمة اال�ستئناف على حكمها
املميز كان يف حمله ،اإذ تاأيد ان العقار
مو�سوع الدعوى مت تخ�سي�سه للمدعي/
املميز عليه لقاء بدل مقداره ثالثون الف
دينار ،و�سجل با�سمه يف مديرية الت�سجيل

العقاري مع و�سع ا�سارة احلجز على
العقار حلني اإكمال ت�سديد بقية البدل
وا�ستقطاعه من راتبه ،اإذ انه �سدد جزءا
منه بالو�سل املوؤرخ  ، 1997/6/9والأن
العقار �سجل با�سم املدعي مع و�سع
ا�سارة احلجز عليه حلني اكمال ت�سديد
البدل ،فاإن البدل املتبقي يكون ديناً بالذمة
وال يجوز دفع اكرث منه �سواء مقوماً
بالذهب او وفق ال�سوابط املعمول بها،
اإذ ان تقومي بقية البدل بالذهب يخ�ص
العقارات املباعة باملزايدة العلنية ومل
يتم اكمال ت�سديد االق�ساط امل�ستحقة .اأما

تقدير قيمة العقار وفق �سوابط الت�سجيل
العقاري وال�سريبة فيكون للعقارات
التي مت تخ�سي�سها للمواطنني ومل تكمل
اإجراءات ت�سجيلها ،وبذلك يكون احلكم
البدائي باإجابة دعوى املدعي بعد اإيداع
بقية البدل موافقاً للقانون ،ويكون احلكم
املميز الذي اأيده �سليماً ،فقرر ت�سديقه
ورد الطعن التمييزي وحتميل املميز
اإ�سافة لوظيفته ر�سم التمييز ،و�سدر
القرار باالتفاق ا�ستناد ًا للمادة ()2/210
من قانون املرافعات املدنية يف /6
حمرم1442/هـ املوافـق 2020/8/25م.
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علم الضحية
�مل�ضتويات �لدولية و�لإقليمية للحد من �نت�ضار
�ضحايا �حلروب و�لعنف �ملوؤ�ض�ضي ..وبهدف
�مل�ضاعدة على حت�ضني و�ضع �ل�ضحايا و�لتخفيف
عنهم ،وقبل ذلك �ضمان وجود تد�بري لإقر�ر
�لعد�لة �جلنائية �لتي تقت�ض لهم ..وعلم
«�ل�ضحية» science of victimology
يدر�ض �لعالقات �لقائمة بني �ل�ضحية و�ملجرم ،ويف
تعريف �خر باأنه نوع من علم �جلرمية �لذي يدر�ض
�ل�ضحايا وما يعرتيهم من ��ضطر�بات نف�ضية ج ّر�ء
تعر�ضهم لعنف موؤ�ض�ضي ممنهج (قبل و�أثناء وبعد
�لفعل �لإجر�مي) ،ويت�ضح من خالل ممل تلك
�لتعاريف �أن علم �ل�ضحية ُيعنى بنقطتني:
– �لأوىل :حتديد مموع �لأفر�د �ملعر�ضني
للخطر� ،أي �لأفر�د �لذين ي�ضبحون �ضحية �نتاج
فعل �إجر�مي عنيف.
– �لثانية :تو�ضيح �لعو�مل �لجتماعية �لنف�ضية
و�لنف�ض -مر�ضية �لتي يعاين منها �ل�ضحية نتيجة
�أعمال �لعنف �ملنهجية �ضده ..وقد ن�ضاأ هذ�
�لعلم وهو حديث �لن�ضاأة ،حيث يرجع ظهوره �إىل
�أو�خر �خلم�ضينيات ،وكما ذكرنا فقد �ضكّلت �ملاآ�ضي
�لناجتة عن �حلرب �لعاملية �لثانية نقطة �رتكاز يف
تطور هذ� �لعلم فيما بعد ،و�جلدير بالذكر �أن كل
�ملجتمعات �لب�ضرية لديها ت�ضريعات وقو�نني حتدد
للنا�ض ما يجب �لقيام به من ت�ضرفات ،كما �ن هناك
ت�ضرفات و�جر�ء�ت تتخذ �ضكال غري ر�ضمي ،لكنها
ُملزمة من �لناحية �لأخالقية للنا�ض ،ويطلق عليها
يف �أوقات كثرية م�ضمى �لعرف ،بينما �لقانون �أو
�لت�ضريع ياأتي تعبري� عن �ملعايري �لر�ضمية �لتي
تُفر�ض على �لنا�ض وي�ضحبها د�ئما عقوبة �أو جز�ء
حال خمالفة �لفرد لأي من ن�ضو�ضها ،وت�ضدر
�لت�ضريعات و�لقو�نني طب ًقا لإجر�ء�ت خا�ضة
تتعلق بطبيعة ونوعية �لنظام �ل�ضيا�ضي بالدولة.
ومع �لتطور�ت �لتي جرت على علم �لنف�ض
وغريها من �لعلوم �لجتماعية ،تطورت �لنظرة
لل�ضلوك �لإجر�مي ،وظهرت حتليالت وتف�ضري�ت
كثرية ترى �أن �ل�ضلوك �ملنحرف هو نتاج طبيعي
ل�ضغوط وم�ضكالت متمعية وحياتية يتعر�ض

القاضي ناصر عمران

ورد يف �ملعنى �للغوي �ن َ
�ل�ضح ّية :هي ما ُي ْبذل �أو
�ضحى به يف �ضبيل غاية ،و ُيقال ر�ح �ضح َّية له:
ُي َّ
َّ
و�ل�ضحِ َّيةُ:
�أ�ضابه �ضوء عن طريقه� ،أو ب�ضببه،
ني عليه ،بريء ميوت ُظل ًما ،وعلم �ل�ضحايا
َ ْ
م ّ
هو علم در��ضة �لإيذ�ء ،مبا يف ذلك �لعالقة بني
�ل�ضحايا و�جلناة ،و�لتفاعالت بني �ل�ضحايا
ونظام �لعد�لة �جلنائية � -أي �ل�ضرطة و�ملحاكم،
وم�ضوؤويل �لإ�ضالحيات  -و�ل�ضالت بني �ل�ضحايا
و�لفئات �لجتماعية و�ملوؤ�ض�ضات �لأخرى ،مثل
و�ضائل �لإعالم ،و�لأعمال �لتجارية ،و�حلركات
�لجتماعية ،ول يقت�ضر علم �ل�ضحية على در��ضة
�ضحايا �جلرمية فح�ضب ،بل قد ي�ضمل �أ�ضكال �أخرى
من �نتهاكات حقوق �لإن�ضان ،وعلم «�ل�ضحية» علم
حديث ن�ضبيًا ،ومو�ضوعاته لها جاذبية خا�ضة،
ورغم وجود �ل�ضحايا منذ بدء �خلليقة �إل �أن هذ�
�لعلم مل يبد�أ يف �لظهور ب�ضورة فعلية �إل بعد
�حلرب �لعاملية �لثانية ،نتيجة لب�ضاعة �حلرب وما
خ ّلفته من �ضحايا جتاوزت ع�ضر�ت �ملاليني بطول
�لعامل وعر�ضه.
ّ
ُ
وقد بد�أ بدر��ضة �ضحايا �جلر�ئم و�ملدعى عليهم،
و ُيعد تكملة �ضرورية لعلم �جلرمية �أو �لعقاب،
وقد ظهر هذ� �لعلم ل�ضد فر�غ نظري مل ت�ضتطع
ً
طويال
علوم �جلرمية �أن ت�ضده ،لذ� مل ياأخذ وق ًتا
حتى �أ�ضبح جزءً� ً
مكمال لعلم �جلرمية ،وهذ� �لعلم
ً
مال خ�ضبًا
له �أهميته وطبيعته �لتي جعلته
للبحوث و�لدر��ضات �لتي �أجريت على �ضحايا
�جلر�ئم ،وكان لها دور بارز يف �إعادة ت�ضكيل نظام
علم �جلرمية باأكمله فيما بعد ،ورغم ذلك مل ياأخذ
م�ضاره يف �لتطور و�لتقدم على م�ضتوى �لعامل� ،إذ
قد نر�ه متقد ًما يف بع�ض �لدول و ُمتجاهال يف دول
�أخرى ،رغم وجود ت�ضابه يف �لو�ضائل �ملنهجية
(�لكيفية و�لكمية) �ملتبعة يف �جلر�ئم و�ملرتتب
عليها �ضقوط �ل�ضحايا.
ونتيجة للتطور �ل�ضريع يف علم در��ضة «�ل�ضحية»
وما تطلبه هذ� من تطور مماثل يف جمع �لبيانات،
فقد �أثر ذلك على �لت�ضريعات �لعقابية وعلى

لها �لفرد يف ن�ضاأته ،و�أنها متثل د�فعً ا للجرمية
ً
م�ضتقبال ،ولذ� يعزو هذ� �لر�أي �جلرمية للمجتمع
�أو للمثري�ت �ملجتمعية وللمتغري�ت �ملتعددة
�لع�ضوية و�لنف�ضية و�ملتغري�ت �لقت�ضادية ،و�أيا
تكن �ل�ضباب �لتي توؤدي �ىل �لنحر�ف و�ل�ضلوك
�لجر�مي فاإنها بالنتيجة توؤدي �ىل منى عليهم
و�ضحايا لهذ� �ل�ضلوك �ملجرم ..و�لفرق بني �ملجنى
عليه و�ل�ضحية هو �ن �ملجنى عليه هو من حتققت
فيه نتيجة �لفعل �ملعاقب عليه مبا�ضرة ،وميكن �ن
نقول عنه �ضحية� .أما من حلقته نتائج �جلرمية
بطريقة غري مبا�ضرة ومت �لعتد�ء على حق من
حقوقه ويلزم �جلاين بالتعوي�ض عن �ل�ضر�ر
�لتي حلقته في�ضمى �ل�ضحية ول ن�ضتطيع �ن نطلق

عليه �ملجنى عليه يف هذه �حلالة ..و�ل�ضوؤ�ل هل
ميكن �عتبار �جلاين �ضحية؟ ..نرى �ن ذلك ميكن
�ن يتحقق يف جر�ئم �لحد�ث وبع�ض �جلر�ئم
�لتي يرى �ملجرم فيها �ضحية ،وتتاأثر �لظاهرة
�لجر�مية �ملنتجة لل�ضحايا بالقت�ضاد ،فالظاهرة
�لقت�ضادية ككل ظاهرة �جتماعية تتميز باحلركة
وحركتها قد تكون تدريجية بطيئة وتتو�فر فيها
حالة �لتطور �لقت�ضادي ،وقد تكون حركتها
فجائية �ضريعة وتتحقق فيها �لتقلبات �لقت�ضادية،
ولكل من هاتني �حلالتني �أثرهما �لو��ضح بالظاهرة
�لجر�مية ،فالإجر�م يختلف كما ونوعا ح�ضب
�لتطور �لقت�ضادي ،وما �ذ� كان �قت�ضاد� زر�عيا
�و �ضناعيا ،ففي �لقت�ضاد �لزر�عي تكون ن�ضبية

�لظاهرة �لجر�مية قليلة ن�ضبيا نظر� لطابع
�لهدوء وب�ضاطة �لعالقات �لجتماعية ،و�ذ� ما
ظهر �لجر�م فاإنه يتخذ طابع �لعنف ب�ضبب ظروف
�حلياة �ل�ضعبة و�لقا�ضية ،فتكرث جر�ئم �لقتل
و�ليذ�ء و�حلريق �لعمد و�ل�ضرقة بالإكر�ه ،وهذه
�لظاهرة تنتج �ضحايا تبد�أ بوجود عدد من �ليتام
و�لر�مل و�ملعاقني و�لثكاىل�� ،ضافة �ىل �خل�ضائر
�لتي تنجم عن جر�ئم �ل�ضرقة و�حلرق وهذه
�جلر�ئم ت�ضكل �ضرباً و��ضحاً لالقت�ضاد و�لدخل
�لفردي ،وبالتايل �مل�ضتوى �لجتماعي لالأ�ضرة
و�خل�ضارة تنتج �ضحايا غري قادرة على حتقيق
تعوي�ض ملا فقد كاأثر للظاهرة �لجر�مية �لتي �حيانا
تت�ضع بفعل �لعر�ف �ملجتمعية �ل�ضلبية لتنتج

مزيد� من �ل�ضحايا� .أما �ملجتمع �ل�ضناعي فتزد�د
ن�ضبة �لجر�م فيه ب�ضبب �لن�ضاط و�حلركة
و�لتي يرتتب عليها تعقد �حلياة وت�ضابك
�لعالقات بني �فر�ده ،ويتخذ �لجر�م فيها طابع
�حليلة و�لدهاء فتكرث جر�ئم �لحتيال وخيانة
�لمانة و�ل�ضرقة و�لتزوير و�لر�ضوة و�لغ�ض
و�لتهريب ،وقد ك�ضف �لعامل �ليطايل (بوليتي)
بعد �جر�ء مقارنة بني �لن�ضاط �لجر�مي من جهة
و�لن�ضاط �لقت�ضادي (�لتجارة و�ل�ضناعة) ،وقد
وجد زيادة يف عدد �جلر�ئم يقابلها زيادة مماثلة
يف حجم �لن�ضاط �لقت�ضادي ،و�ن هذ� �لتطور
�لقت�ضادي ل يوؤدي فقط �ىل �رتفاع م�ضتوى
معي�ضة �لفر�د و�منا �ي�ضا �ىل تعدد عالقاتهم
وت�ضابك م�ضاحلهم كما ي�ضحب ذلك خلق ظروف
جديدة تدفع لالإجر�م� .أما بخ�ضو�ض �لتقلبات
�لقت�ضادية وهي �لزمات �لتي تنتاب �لقت�ضاد،
فقد يكون لها �ضفة �لدورية �و ل تكون ،ويف كل
�لحو�ل فاإنها تكون عار�ضة ول ت�ضتمر لفرتة
طويلة ،ومن خالل �لدر��ضات و�لبحوث بني
�لتقلبات �لقت�ضادية و�لظاهرة �لجر�مية جاءت
�لنتائج مت�ضاربة ،حيث �نتهت بع�ض �لبحاث
�ىل �نه يرتتب على �لزمات �لقت�ضادية �رتفاع
عدد �جلر�ئم وب�ضفة خا�ضة �ل�ضرقة و�لت�ضول،
وبع�ض �لبحاث تو�ضلت �ىل �لعك�ض ،فقد وجد
(فريي) �ن �لزمات �لقت�ضادية يرتتب عليها
�نخفا�ض يف ن�ضبة �لجر�م ،و�ن �لرث�ء قد يكون
عامال من عو�مل زيادة حجم �لظاهرة �لجر�مية،
و�لو�قع �ن �لبحث يف �ثر �لتقلبات �لقت�ضادية
على �لظاهرة �لجر�مية يتطلب �لنظر �ىل مدى
قدرة �لفر�د على ��ضباع حاجاتهم ،وملا كان
ذلك يتوقف على مقد�ر دخلهم �حلقيقي فاإن
�لبحث يرتكز على بيان �ثر �لتقلبات �لقت�ضادية
على �لدخول �حلقيقية لالأفر�د ،فاإذ� مل تتاأثر
دخول �لفر�د �و �لفائ�ض منها بالتقلبات
�لقت�ضادية فالظاهرة �لجر�مية ل تتاأثر
وتبقى تقريبا ثابتة و�لعك�ض �ضحيح ،وكلها
ت�ضكل عو�مل مهمة يف ن�ضبة عدد �ل�ضحايا.

الكتابة على جدران الممتلكات نقل ملكية المركبة وفقا لقانون المرور رقم  8لسنة 2019
العامة والخاصة  ..جريمة
القاضي عبد الرزاق محيسن صالح

القاضي جاسم محمد الموسوي

تنت�ضر يف خمتلف �لأماكن و�لبلد�ن ظاهرة �لكتابة
و�لر�ضوم على �ملمتلكات �لعامة و�خلا�ضة ،حيث
يعمد بع�ض �لأ�ضخا�ض على ��ضتخد�م �جل�ضور
وو�جهات �لأبنية و�ملد�ر�ض و�لأ�ضو�ق مكانا
للكتابة و�لر�ضوم �ملختلفة و�لإعالنات �لتجارية.
وعلى �لرغم من كون هذه �لظاهرة تنت�ضر بني
�ضريحة كبرية من �لفر�د �إل �ن �غلب هوؤلء هم
من �لفئات �لعمرية �ملمتدة من �ضن �ل�ضابعة �ىل
نهاية �ملر�هقة.
و�غلب �أ�ضباب هذه �لظاهرة نف�ضية و�ضببها
�لنفعالت �ملرتبطة بال�ضخ�ض �و �لبيئة �ملحيطة
به ،ومنها �أ�ضباب �جتماعية وقد تكون �حد ��ضاليب
�لدعاية و�لعالن.
ومهما كانت �لأ�ضباب �إل �ن �غلب هذه �لكتابات
متثل خمالفات وجر�ئم يجرمها �لقانون �جلنائي

للدول� ،إ�ضافة �ىل ماتت�ضمنه �لقو�نني �ملدنية من
�حكام.
و�ملالحظ �ن �لكتابات �ملنت�ضرة يف �لأماكن �لعامة
غالبا ما تت�ضمن عبار�ت م�ضيئة لالخرين و�لذوق
�لعام ،وبع�ضها ينطوي على جر�ئم �لتهديد
و�لقذف و�ل�ضب بل يتعدى ذلك �ىل و�ضع ح�ضابات
مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي يف �لأماكن �لعامة
كو�ضيلة لالبتز�ز �للكرتوين و��ضتدر�ج �لقا�ضر�ت.
وت�ضتخدم �لكتابات على �جلدر�ن يف �لنز�عات
�لع�ضائرية لتهديد �لخرين ويف �لنز�عات �لعقارية
بغية �ل�ضتيالء على �لأماكن وغريها ،وقد ي�ضل
ذلك �ىل ��ضتخد�مها لغايات �إرهابية.
�إن عالج هذه �لظاهرة يبد�أ من تعليم �لطفل
�ملحافظة على �ملال �لعام و�ضلبيات هذه
�لظاهرة ،وتفعيل �لدور �لرقابي يف �لقو�طع
�لبلدية و�إقامة �لدعاوى �ملدنية و�جلز�ئية
على مرتكبي هذه �جلر�ئم و�ملخالفات.

لقد �ضدر قانون �ملرور رقم  8ل�ضنة � 2019ملن�ضور
يف �لوقائع �لعر�قية بالعدد  14550يف ، 2019/8/5
و�عترب نافذ� بعد م�ضي �ضتني يوما من تاريخ ن�ضره
باجلريدة �لر�ضمية� ،ي �نه يعد نافذ� �بتد� ًء من
 ،2019/10/6و�ضار على نهج قو�نني �ملرور �لتي
�ضبقته باعتبار �لعقد �لو�رد على نقل ملكية �ملركبة
من �لعقود �ل�ضكلية �لتي ل تنعقد �إل �ذ� �ضجلت يف
د�ئرة �ملرور �ملخت�ضة قانونا� ،إذ تن�ض �ملادة / 10
�ول منه ((ل ينعقد بيع �ملركبة �إل �إذ� �ضجلت يف د�ئرة
ت�ضجيل �ملرور �ملخت�ضة قانونا)) ،و�ألزمت �لفقرة ثانيا
من �ملادة �عاله �لبائع و�مل�ضرتي �و وكيلهما �لقانوين
باحل�ضور �مام �ضابط �لت�ضجيل يف دو�ئر �لت�ضجيل
و�لقر�ر بذلك �مامه �إل �ن �لفقرة ثالثا مل ت�ضرتط
ح�ضور �لبائع �مام �ضابط �لت�ضجيل يف دو�ئر �لت�ضجيل
يف �حلالت �لتية-:
�أ .ت�ضجيل �ملركبة لأول مرة بال�ضتناد �ىل كتاب من
�لهيئة �لعامة للكمارك �و �ل�ضركة �لعامة لتجارة
�ل�ضيار�ت و�ل�ضركة �لعامة ل�ضناعة �ل�ضيار�ت
و�ملكائن ،ويتطلب ح�ضور �مل�ضرتي �و وكيله �لقانوين
وتقدمي �لوثائق وتثبيت ب�ضماته يف و�ضائل �لت�ضجيل.
ب�.ضدور قر�ر من �ملحكمة �ملخت�ضة مكت�ضب درجة

�لبتات بت�ضجيل �ملركبة �و �لبيوعات �ل�ضادرة من
دو�ئر �لتنفيذ ورعاية �لقا�ضرين.
ج .بيع �ملركبة من دو�ئر �لدولة و�لقطاع �ملختلط.
وقد جاءت �لفقرة ر�بعا من �ملادة �نفة �لذكر بحكم
جديد مل يكن من�ضو�ضا عليه يف �لقو�نني �ل�ضابقة،
حيث ن�ضت على �نه (�ذ� تعذر �متام نقل ملكية �و
ت�ضجيل �ملركبة �ىل �حلائز �و �مل�ضرتي يف دو�ئر
�لت�ضجيل �ملخت�ضة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
توقيع �لعقد �ملروري �ملربم لأ�ضباب خارجة عن �ر�دة
�مل�ضرتي فللحائز �قامة �لدعوى لنقل ملكيتها �ليه �و
ت�ضجيلها با�ضمه �مام �ملحاكم �ملخت�ضة).
�ن �لفقرة ر�بعا قد جاءت ��ضتثناء من �ل�ضل �لعام يف
�ضكلية عقد بيع �ملركبة ،وهذ� �لمر �قت�ضته �ل�ضرور�ت
�لعملية ،وفيه معاجلة ناجعة مل�ضكلة تعذر نقل ملكية
�ملركبة و�متناع �لبائع عن ذلك ،وما تثريه من م�ضاكل
كانت موجودة �ضابقا ،ف�ضال عن حتقيقه جلانب �مني
يتمثل مبعرفة مالك �ملركبة �ذ� ما ��ضتخدمت يف �رتكاب
جرمي.
�ن �ل�ضروط �لتي �وجبها قانون �ملرور �لنافذ لنقل
�ملركب �مل�ضرت�ة بعقد خارجي ميكن تلخي�ضها
بالآتي-:
 .1يجب �إقامة �لدعوى �مام حمكمة �لبد�ءة �ملخت�ضة

من قبل �مل�ضرتي �و �حلائز ،وبالتايل لميكن للبائع �ن
يقيم �لدعوى لغر�ض �إلز�م �مل�ضرتي بنقل ملكيتها وحقه
ينح�ضر باملطالبة باإعادة �حلال �ىل ماكان عليه ��ضتناد�
لبطالن عقد �لبيع �خلارجي.
� .2ن يكون �لبائع مالك �ملركبة �و وكيله �لقانوين.
� .3ن يكون �لعقد من �لعقود �ملرورية ح�ضر� وهي
�لنماذج �لتي تعدها مديرية �ملرور �لعامة وتزود
مكاتب بيع �ملركبات ومعار�ض �ل�ضيار�ت بها و�لتي
توؤ�ضر لديها ،وبالتايل فاإن كان �لعقد �ملربم بني �لطرفني
من غري �لعقود �ملرورية ل ميكن تطبيق حكم �لفقرة
�عاله.
 .4م�ضي مدة ثالثني يوما على �إبر�م �لعقد و�نتهاء تلك
�ملدة وتعذر نقل �ملركبة لأ�ضباب خارج �ر�دة �مل�ضرتي،
وي�ضتوجب هنا توجيه �نذ�ر �ىل �لبائع للح�ضور �مام
د�ئرة �ملرور �ملخت�ضة لنقل �مللكية وتبلغه به ��ضوليا.
 .5يجب على �ملحكمة عند �قامة دعوى نقل �مللكية
�لتاأكد من عائدية �ملركبة من خالل مفاحتة د�ئرة �ملرور
�ملخت�ضة حول ذلك ،وهل �ن �لعقد من �لعقود �ملرورية
�ملوؤ�ضرة لديها مع بيان �حلجوز�ت و�ملو�نع �ن وجدت.
� .6ن تكون �ملركبة بحيازة �مل�ضرتي ،ويتم ذلك من
خالل �لك�ضف عليها من قبل �ملحكمة مبعرفة خبري
خمت�ض ومطابقة رقم �ملركبة ورقم �ل�ضا�ضي مع

�ملعلومات �لو�ردة يف �لعقد �ملربز.
 .7ت�ضديد �مل�ضرتي لكامل بدل �ل�ضر�ء ،ويف حال وجود
متبق فينبغي �إيد�عه يف �ضندوق �ملحكمة حل�ضاب
ٍ
�لبائع.
 .8يف حال عدم ح�ضور �لبائع للمر�فعة يف �لدعوى
�و �إنكاره للعقد �ملربز تقوم �ملحكمة بالتحقق
من �ضحة �لعقد ون�ضبته �ىل �لبائع من خالل
�إجر�ء �مل�ضاهاة مبعرفة خرب�ء �لأدلة �جلنائية
�ملخت�ضني باملخطوطات �و �لب�ضمات وعلى
ح�ضب �لأحو�ل.
 .9توجه �خل�ضومة يف �لدعوى يف حال وفاة
�ملورث (بائع �ملركبة) �ىل �لورثة ��ضافة لرتكة
مورثهم باعتبار �ملركبة من �لمو�ل �لتي �نتقلت
�ليهم �إرثا ،وكذلك �لمر بالن�ضبة لورثة �مل�ضرتي
ينبغي �إقامتهم للدعوى �إ�ضافة لرتكة مورثهم.
� .10ذ� وجد ورثة قا�ضرون ينبغي �ن يتم �لتثبت
من �ن و�قعة �لبيع ح�ضلت حال حياة �ملورث ومن
قبله و�دخال مديرية رعاية �لقا�ضرين �ملخت�ضة
�ضخ�ضا ثالثا يف �لدعوى �ىل جانب �لقا�ضرين.
 .11يف حال وجود حجوز�ت على �ملركبة
فللم�ضرتي �خليار بنقل ملكيتها مثقلة باحلجوز�ت
�لتي عليها �و �ملطالبة باإعادة �لبدل.

الطبيعة القانونية لدفوع عدم قبول الدعوى
القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

قبل �خلو�ض مبفهوم �لطبيعة �لقانونية
لدفوع عدم قبول �لدعوى ،لبد من بيان �ملر�د
بدفع عدم قبول �لدعوى ،فقد �ورد �لفقه عدة
تعريفات للدفع بعدم قبول �لدعوى منها �نه
«منع �ملحكمة من نظر �لدعوى �لتي تخت�ض
بها لن حق �ملدعي يف طلب �حلماية �لق�ضائية
يتعني عدم قبوله لتخلف �ضرط من �ضروط
�لقبول» ،كما ُع ّرف باأنه «�لو�ضيلة �لإجر�ئية
�لتي حددها �مل�ضرع للمدعى عليه للتم�ضك
بتخلف �ل�ضروط �لقانونية �لو�جب تو�فرها
يف �لدعوى �لق�ضائية و�لتي تكون لزمة لقبول
هذه �لدعوى» ،كما ُع ّرف باأنه «و�ضائل دفاع
ل تتعر�ض مبا�ضرة لأ�ضا�ض �حلق �ملدعى به،
�منا ت�ضتهدف رد �لدعوى بعدم تو�فر �ل�ضروط
�لالزمة لقبولها».
يفهم مما ذُكر �ن �لدفع بعدم قبول �لدعوى هو
�لدفع �لذي ل يرد على �إجر�ء�ت �خل�ضومة
ول يوجه لأ�ضل �حلق بل يهدف �ىل �نكار
�ضلطة �ملدعي با�ضتعمال �لدعوى �ي عدم تو�فر
�ل�ضروط �لالزمة قانونا ل�ضماع �لدعوى وهي
�لهلية و�ل�ضفة (�خل�ضومة) و�مل�ضلحة،
فهو يوجه �ىل �لو�ضيلة �لتي يحمي بها �ضاحب
�حلق حقه وفيما �ذ� كان جائز� ��ضتعمالها
�أم �ن �ضرط �ل�ضتعمال غري جائز لعدم تو�فر
�ضرط من �ل�ضروط �لعامة �لتي يتوجب تو�فرها
لقبول �لدعوى �و لعدم تو�فر �ضرط خا�ض من
�ل�ضروط �ملتعلقة بالدعوى �ملرفوعة نف�ضها..

فتخلف هذه �ل�ضروط يعطي للمدعى عليه �حلق
بالدفع بعدم قبول �لدعوى.
وظهرت فكرة �لدفع بعدم �لقبول للوجود
�لقانوين يف �لقرن �ل�ضابع ع�ضر يف فرن�ضا ،ولكنها
مل تدخل حيز �لت�ضريع حلني �ضدور قانون
�ملر�فعات �لفرن�ضي �جلديد رقم  1123يف /5
كانون �لول 1975/و�لنافذ عام � 1976لذي
ع ّرف �لدفع بعدم �لقبول باأنه «كل دفع ينكر
به �خل�ضم  -ودون �مل�ضا�ض مبو�ضوع -دعوى
خ�ضمه على ��ضا�ض �نتفاء �ضروط قبول دعو�ه،
ويكون ذلك ب�ضبب فقد �ل�ضفة �و �لأهلية �و
�مل�ضلحة».
وقد �ختلفت �لآر�ء يف حتديد �لطبيعة �لقانونية
بدفوع عدم قبول �لدعوى ،حيث ذهب �لبع�ض
�نها دفوع �ضكلية لنها تهدف �ىل ��ضتبعاد طلب
�حلق نظر� لن �لدعوى مل تبا�ضر من خالل
�ل�ضروط �لو�جب تو�فرها ل�ضتعمالها ��ضتعمال
مقبول من وجهة �جر�ئية ،وذهب �لبع�ض
�ىل �لقول باأنها �حد فروع �لدفوع �ملو�ضوعية
لنها من �لدفوع �لتي تختلط بو�ضائل �لدفاع
�ملو�ضوعية ،ومبنى هذ� �لر�أي �ن دفع عدم
�لقبول يتوجه �ىل �ضروط ن�ضاأة �حلق يف �لدعوى
�و �ضرط قبولها ،وهذه و�ضائل تتعلق باملر�كز
�ملو�ضوعية ،وبالنتيجة يكون �لدفع بعدم قبول
�لدعوى هو هدف مو�ضوعي.
ومما قيل �ي�ضاً بهذ� �ل�ضدد �ن �لدفع بعدم قبول
�لدعوى ،وبخا�ضة �لدفع بعدم قبولها لنعد�م
�ضفة �ملدعي يف رفعها ،هو دفع مو�ضوعي يق�ضد
به �لرد على �لدعوى نف�ضها ،ويرتتب على

�حلكم بقبوله �ن يخ�ضر �ملدعي دعو�ه بحيث
ل ي�ضتطيع �لعودة �ليها� ،إذن فاإن �ملحكمة وهي
تق�ضي بقبوله تف�ضل يف مو�ضوع �لدعوى ول
يغري وجه �مل�ضاألة �ن �ملحكمة وقد قبلت �لدفع
وق�ضت برف�ض �لدعوى �و بعدم قبولها مل
تتعر�ض للنظر يف �ضائر ما �ثري �مامها من �لدفوع
�ملو�ضوعية ل�ضتغنائها عن �لبحث فيها .كذلك ل
يغري وجه �مل�ضاألة �ن يح�ضر �ملدعى عليه دفاعه
يف مو�ضوع �لدعوى يف �لدفع بعدم قبولها مكتفيا
به عن �بد�ء غريه من �لدفوع.
ويف جميع هذه �ل�ضور ت�ضتنفد حمكمة �لدرجة
�لوىل �ضلطاتها يف نظر �لدعوى وتخرج �لق�ضية
برمتها من وليتها وتدخل يف ولية حمكمة
�لتمييز ،ولها �حلكم برف�ض �لدفع �لذي قبلته
حمكمة �لدرجة �لوىل ،ويتعني عليها �ن تتدرج
�ىل �لنظر يف كل ما يتعلق مبو�ضع �لدعوى
لتف�ضل يف طلبات �ملدعي ،فيما ذهب ر�أي �خر
�ىل تق�ضيم د�خلي لدفوع عدم �لقبول من خالل
تق�ضيمها �ىل طائفة �لدفوع بعدم �لقبول �لتي
تتعلق باملو�ضوع ،وطائفة �لدفوع بعدم �لقبول
�لتي تتعلق بالجر�ء�ت ،وبالتايل �ضريان
حكم �لدفوع �ملو�ضوعية على �لطائفة �لوىل،
و�ضريان �لدفوع �ل�ضكلية على �لثانية.
و�إن جانباً من �لفقه يع ّد هذه �لدفوع و�ضطا
بني �لدفوع �ملو�ضوعية و�ل�ضكلية ،فهي تتفق
مع �لدفوع �ملو�ضوعية من حيث جو�ز �لتم�ضك
يف �أية مرحلة من مر�حل �لدعوى ول ت�ضقط
بالدخول با�ضا�ض �لدعوى ،وتختلف عنها يف
�نها ل تتعلق باأ�ضل �حلق مو�ضوع �لدعوى بل

باإنكار وجود �لدعوى وجوهرها وعدم قبولها،
لنتفاء �لهلية �و �خل�ضومة �و �مل�ضلحة ،فهي
موجهة للو�ضيلة �لتي يحمي بها �ضاحب �حلق
حقه ،وتت�ضابه مع �لدفوع �ل�ضكلية باأنها ل
تن�ضب على ��ضل �حلق �ملدعى به �منا توجه
�ىل حق �لدعوى نف�ضه ،وتختلف عنها باأنها ل
تتعلق باإجر�ء�ت �لتقا�ضي بل تتعلق بحق �قامة
�لدعوى وتو�فر �ضروطها.
ونرى ما ير�ه هذ� �جلانب من �لفقه ،ذلك �ن
�لدفع بعدم قبول �لدعوى كما يت�ضح مما تقدم
تف�ضيله �نه ذو طبيعة خمتلطة ويغلب عليه
�لطابع �ملو�ضوعي للدفوع.
و�إن قانون �ملر�فعات �ملدنية �لعر�قي رقم 83
ل�ضنة � 1969ملعدل �أخذ باملبد�أ �لعام يف �ن
�لدفوع تثار من �خل�ضوم ،وخ�ضو�ضاً �ملدعى
عليه ،ومنها �لدفع بعدم قبول �لدعوى ،وكما
ت�ضتطيع �ملحكمة �إثارته من تلقاء نف�ضها لتعلقه
بالنظام �لعام ،وجاء ن�ض �ملادة ( )80من قانون
�ملر�فعات بهذ� �ملاآل ،حيث ن�ضت على �نه �إذ�-:
 -1كانت �خل�ضومة غري متوجهة حتكم �ملحكمة
ولو من تلقاء نف�ضها برد �لدعوى دون �لدخول
يف ��ضا�ضها.
 -2للخ�ضم �ن يبدي هذ� �لدفع يف �أية حالة
تكون عليها �لدعوى.
ول يقت�ضر �لدفع بعدم قبول �لدعوى �مام
حمكمة �لدرجة �لوىل ،بل �جاز �لقانون �بد�ءه
�مام حمكمة �لتمييز لأول مرة� ،إذ ن�ضت �لفقرة
( )3من �ملادة ( )209من قانون �ملر�فعات ل
يجوز �حد�ث دفع جديد ول �إير�د �دلة جديدة

�مام �ملحكمة �ملخت�ضة بالنظر يف �لطعن متييز�
با�ضتثناء �لدفع باخل�ضومة و�لخت�ضا�ض
و�ضبق �حلكم يف �لدعوى ويرتتب على عدم
�ثارة �ملحكمة لدفع عدم �لقبول من تلقاء نف�ضها
�إذ� تعلق بالنظام �لعام خطاأ يف تطبيق �لقانون

�ملوجب لنق�ض �حلكم �ل�ضادر ،ومن �ضور
�لدفع بعدم قبول �لدعوى يف قانون �ملر�فعات
�ملدنية �ي�ضا �ضقوط �حلق عند عدم مبا�ضرته
خالل �ملدة �ملحددة قانونا كاإقامة دعوى
�مللكية وخ�ضر�نها ي�ضقط �لدعاء باحليازة.
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االختصاص المكاني لدعوى الفرقة والطالق
نصت املادة ( )303من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969النافذ على ان ((تقام الدعوى الشرعية في محكمة إقامة املدعى عليه،
ومع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج مبحكمة محل العقد ،كما يجوز أن تقام دعوى الفرقة والطالق في إحدى هاتني احملكمتني أو في محكمة
احملل الذي حدث فيه سبب الدعوى)).
المحامي /علي ثابت
غرفة محامي البصرة
راأي جانب من الفقه:
يذهب القا�شي عبد الرحمن العالم ،يف كتابه �شرح
قانون املرافعات املدنية رقم  83ل�شنة  1969اىل:
« ...اأما دعوى الفرقة والطالق في�شح اقامتها يف اي
من املحكمتني املتقدمتني ،اي يف حمكمة املدعى عليه
واملحكمة التي عقد فيها الزواج او باملحكمة التي
حدث فيها �شبب الدعوى .»...
ويذهب القا�شي� ،شياء �شيت خطاب ،يف كتابه
بحوث يف قانون املرافعات املدنية العراقي رقم 83
ل�شنة  1969اىل ...« :اما يف دعوى الفرقة والطالق
فيجوز للزوج ان يرفع دعواه اما يف حمكمة حمل
اقامة املدعى عليه او يف املحكمة ال�شرعية التي جرى
فيها عقد الزواج ،او يف حمكمة املحل الذي حدث فيه
�شبب الدعوى .»...
ويذهب الدكتور �شعدون ناجي الق�شطيني ،يف كتابه
�شرح احكام املرافعات اىل ...« :وكذلك يف دعاوى
الفرقة والطالق ،فقد جوز امل�شرع ان تقام الدعوى
النا�شئة عن ذلك اما يف حمل العقد او يف املحل الذي
حدث فيه �شبب الدعوى ،بالإ�شافة اىل القاعدة
العامة التي تق�شي باإقامة الدعوى يف موطن املدعى
عليه.»...
اأما القا�شي ،رحيم ح�شن العكيلي ،فيذهب �شيادته،
يف كتابه درا�شات يف قانون املرافعات املدنية،
اىل ...« :يف دعاوى الفرقة والطالق للمدعي ثالثة
خيارات ،الول حمكمة حمل اقامة املدعى عليه
والثاين حمكمة حمل عقد الزواج ،والثالث حمكمة
املحل الذي حدث فيه �شبب الدعوى .»...
فاإذا كانت القاعدة ال�شا�شية لالخت�شا�ص املحلي
(املكاين) يف الدعاوى ال�شرعية تق�شي باأن تقام
الدعوى ال�شرعية امام املحكمة التي يف دائرتها حمل
اقامة املدعى عليه ،وهي قاعدة ا�شيلة يف القدم
ت�شامل عليها املعنيون بالق�شاء ول تزال مرعية

التطبيق يف التقنني اىل يومنا هذا ،اإل ان امل�شرع
يعطي يف دعاوى الحوال ال�شخ�شية خيارات
متعددة يف اقامة الدعوى وذلك لعتبارات ان�شانية
وخل�شو�شية هذه الدعاوى ،وحتى ل يرتك احلرية
للمدعي يف رفع دعواه اىل اأي حمكمة يختارها ،وقد

( ،)2009ذهبت اىل ان ..« :مو�شوع الدعوى هو
طلب تفريق للهجر ،وحيث ان املادة  303من قانون
املرافعات املدنية اجازت اقامة دعوى الفرقة يف
حمكمة حمل العقد ،وان عقد زواج املتداعيني قد
�شدقته حمكمة الحوال ال�شخ�شية  ....وان املدعية

وانها اختارت اقامتها فيها فتكون هي املخت�شة
بنظرها  .»..ويف عام ( ،)2010ذهبت اىل ان.. « :
املادة  303من قانون املرافعات املدنية اجازت
اقامة دعوى الطالق يف حمكمة حمل العقد ،وحيث
ان عقد زواج املتداعني قد نظم يف حمكمة الحوال

يق�شد من اختيارها اىل جمرد ارهاق خ�شمه ..وعلى
هذا اتفق جانب من اهم فقهاء املرافعات املدنية يف
العراق خا�شة.
اجتهاد الق�شاء
يف عام (1970م) ،ذهبت حمكمة التمييز اجلليلة
يف ق�شاء لها اىل ان« :تقام دعوى الطالق يف حمكمة
حمل العقد او حمكمة اقامة املدعى عليها او حمكمة
املحل الذي حدث فيه �شبب الدعوى» .ويف عام

اختارت اقامة الدعوى لدى املحكمة املذكورة فتكون
خمت�شة بنظرها ا�شتنادا للن�ص املتقدم ذكره .»..
ويف العام املذكور نف�شه ( ،)2009ذهبت اىل ان:
« ..الدعوى التي اقامتها املدعية هي تفريق للهجر
وان عقد زواجها �شدق من قبل حمكمة الحوال
ال�شخ�شية يف ابي اخل�شيب  ....وان املادة  303من
قانون املرافعات املدنية اجازت اقامة دعوى الفرقة
والطالق يف حمكمة على (ال�شح :حمل) العقد،

ال�شخ�شية يف الهندية  ....فتكون هي املخت�شة بنظر
الدعوى .»..
اإل انه ،ويف اواخر عام ( ،)2010ذهبت حمكمة
التمييز الحتادية اجلليلة يف ق�شاء لها اىل ان..« :
املادة  303من قانون املرافعات املدنية حددت
اقامة الدعوى ال�شرعية يف حمل اقامة املدعى عليه
(ال�شل) ،ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج
مبحكمة حمل اقامة العقد /حمكمة املحل الذي حدث

فيه �شبب الدعوى /وهذا الجتاه هو خروج عن املبداأ
العام يف اقامة الدعوى يف حمل اقامة املدعى عليه ،ما
يتطلب ان تبحث املحكمة ،وقبل اتخاذ القرار ،بقبول
الحالة او رف�ص الحالة ،عن ال�شبب املرجح فاإن
كان للزوج �شببان تكون املحكمة التي اختارتها هي
املخت�شة ،وان كان للزوجة �شببان حمل اجراء العقد
وحمل ن�شوء �شبب الدعوى كل يف مكان ،فاإن املرجح
هنا هو جانب الزوجة متا�شيا مع الظروف المنية
احلالية ،والقول بخالف ذلك يوؤدي اىل حتقق نتيجة
غري مقبولة ويتعار�ص مع احقية الزوجة يف ان تكون
لها حماكمة عادلة وامام حمكمة تتمكن من الو�شول
اليها ،لن اختيار الزوج حمكمة حمل ن�شوء العقد،
وان كان حقا جوازيا مقررا له مبوجب حكم املادة
املذكورة ،اإل انه ينطبق عليه حكم املادة /2/7اأ
و ب من القانون املدين اإذا كان ذلك اإرهاقا للزوجة
او املدعى عليه  .»..ويف عام ( ،)2012ذهبت اىل
انه ..« :لي�ص للمحكمة املحال عليها الدعوى رف�ص
الحالة قبل ان تتحقق من �شكن املدعى عليه و�شكن
املدعية ومن ثم تتخذ القرار املنا�شب بقبول الحالة
او رف�شها ،اإذ ان جمرد كون الزواج كان قد ح�شل
�شمن منطقة اخت�شا�ص املحكمة املحيلة ل يكفي
لرف�ص الحالة واعتماده �شببا للرف�ص ،اإذ يفرت�ص
بحث املحكمة عمن لديه �شببان يرجحان طلبه يف
حتديد املحكمة املخت�شة ،فاجتاه حمكمة التمييز
�شار على ان من ميتلك �شببني يرجح طلبه يف حتديد
املحكمة املخت�شة .»..
اإن الفقه والق�شاء ،يف العراق كانا متفقني على جواز
اقامة دعوى الفرقة والطالق يف واحدة من حماكم
ثالث ،هي حمكمة اقامة املدعى عليه او حمكمة حمل
عقد الزواج او حمكمة املحل الذي حدث فيه �شبب
الدعوى .ثم اختالفا ،ليفرت�ص الق�شاء �شرورة
البحث عمن لديه ،من اطرف الدعوى� ،شببان
يرجحان طلبه يف حتديد املحكمة املخت�شة مكانيا
لدعوى الفرقة والطالق.
وبتوا�شع �شديد ،فاإن ما اتفق عليه الفقه والق�شاء

يف العراق ،ب�شدد الخت�شا�ص املكاين لدعوى الفرقة
الطالق ،هو الرجح ،وما �شار عليه الق�شاء فيما بعد،
هو املرجوح ،لالأ�شباب التية:
اول :لقد جاءت القواعد اخلا�شة بجواز اقامة
دعوى الفرقة والطالق يف حمكمة حمل عقد الزواج
او حمكمة املحل الذي حدث فيه �شبب الدعوى
ا�شتثناء من القاعدة ال�شا�شية يف الخت�شا�ص
املكاين للدعاوى ال�شرعية ،وال�شتثناءات التي ترد
على القواعد العامة ،عموما يجب ان تف�شر يف ا�شيق
نطاق ،فال�شتثناء ل يجوز التو�شع بتف�شريه.
ثانيا :ان امل�شرع العراقي كان قد قدر ،ابتداءً ،وقد
اح�شن التقدير ،العتبارات الن�شانية واخل�شو�شية
التي متتاز بها الدعوى ال�شرعية ،ومل يرتك احلرية
للمدعي يف رفع دعواه اىل اي حمكمة يختارها ،قا�شدا
من اختيارها جمرد ارهاق خ�شمه ،لذلك ج ّوز للمدعي
اقامة دعاوى الفرقة والطالق يف حمكمة حمل املدعى
عليه او حمكمة حمل ن�شوء عقد الزواج او حمكمة
املحل الذي حدث فيه �شبب الدعوى ،ولو كان امل�شرع
قد اراد اكرث من هذا التقدير ،لن�ص عليه �شراحة.
ثالثا :ل ح�شور لتطبيق احكام املادة ( )7من القانون
املدين رقم  40ل�شنة  1951النافذ( ،)15لن اخل�شم
باختياره ملحكمة من املحاكم الثالث املن�شو�ص
عليها يف املادة ( )303من قانون املرافعات املدنية،
اإمنا ميار�ص حقا جوزه القانون له ،ل لغريه ،ون�ص
عليه �شراحة ،واجلواز ال�شرعي ينايف ال�شمان،
ا�شتنادا لأحكام املادة ( )6من القانون املدين املذكور.
ولعل التع�شف ،واحلالة املذكورة ،يتوافر اذا كاد
اخل�شم خل�شمه ،باأن يذكر انه قد اختار حمكمة
ما ،على اعتبار انها حمكمة املحل الذي حدث فيه
�شبب الدعوى ،ثم يثبت خالف زعمه مثال ،او اإذا
غاىل اخل�شم يف انكاره ،يف م�شعى منه اىل قلب حق
التقا�شي اىل خمبثة ،كاأن ينكر �شدور عقد الزواج
من املحكمة التي تنظر دعوى الفرقة او الطالق ،على
الرغم من �شحة عقد الزواج ال�شادر عنها مثال اآخر.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  50لسنة 2017
المحامي مروان الكناني

ما اخملدرات ؟
هي مادة منبهة او مسكنة توثر في الفرد
تأثيرا نفسيا جسميا واجتماعيا.
تعريف الفقه
هي مواد تؤثر عند تعاطيها واالدمان في
اغراض العالج تأثيرا ضارا بدنيا او ذهنيا
او نفسيا سواء مت تعاطيها عن الشم او
احلقن.
صدر قانون اخملدرات رقم  68لسنة 1965
صدر قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رقم
 50لسنة 2017
انواع اخملدرات
 .1اخملدرات الطبيعية .
 .2اخملدرات التركيبية .

املخدرات الطبيعية
هي مواد ذات ال�شل النباتي والباقية على حالتها الطبيعية لها انواع
كثرية وف�شائل لكن اكرث �شيوعا .
قد ا�شار قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم  50ل�شنة  2017اإليها،
وهي :خ�شخا�ص الفيون و القنب� ،شجرة الكوكا وللقات.
املخدرات الرتكيبية
هي املواد امل�شتخل�شة او املمزوجة او امل�شافة او املح�شرة بطريقة
�شناعية من املخدرات الطبيعية.
املخدرات الطبيعية ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي او كلي لالإدراك ،كما
انها قد ترتك لدى املتعاطي ادمانا نف�شيا او ع�شويا.
انواع املخدرات الرتكيبية
 .1املورفني
يعد اهم م�شتقات الفيون امل�شنعة ميثل  •/•10من مكونات اخلام
هذا ،الن�شبة تعباأ لنوع البذور امل�شتخدمة يف الزراعة.
ا�شتخدام املورفني
ا�شتخدام الغرا�ص لتخفيف اللم املربحة الناجمة عن العمليات
اجلراحية او الك�شور .
التعاطي
يتم التعاطي عن طريق احلقن حتت اجللد او ادمانه .
العرا�ص
يوؤدي اىل �شعف الذاكرة وي�شب الع�شاب بال�شطراب  ،ويوؤدي اىل
فقدان الدراك واجلنون .
 .2الهرويني
يعد اكرث املخدرات امل�شببة لالإدمان ،هو من�شق من املورفني والفيون
يكون على �شكل م�شحوق ابي�ص او رمادي اللون ،مر املذاق ناعم
امللم�ص.
وي�شبب الدمان ال�شريع ،اذ يوؤدي تعاطيه املنتظم ملدة ا�شبوع واحد
فقط اىل الدمان ،لذلك فاإن القالع عن تعاطيه يرتك اعرا�شا انقطاعية
قا�شية جدا حيث يوؤدي تعاطيه اعتمادا نف�شيا وع�شويا ب�شبب العتماد
الع�شوي لأن�شجة اجل�شم خ�شو�شا .
ا�شار امل�شرع العراقي للهرويني يف قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية
يف الفقرة  49من اجلدول الول امللحق بقانون املخدرات واملوؤثرات
العقلية .
 .3الكوكائني
هو املادة الفعالة املوجودة يف نبات الكوكا وي�شتخل�ص من عجينة او
اوراق نبات الكوكا مبا�شرة يكون م�شحوقا ابي�ص �شفافا ي�شبه قطع
الثلج ال�شغرية .

التعاطي
يتم تعاطي الكوكائني يف ال�شم ،ومن النادر ان يتم احلقن.
العرا�ص
تعر�ص ال�شخ�ص لنوبات الفزع اهم جوانبه ،وتعر�شه لنوبات متوالية
من القلق العنيف وال�شطراب اجلن�شي ويوؤدي الدمان على الكوكائني
اىل ال�شتهتار وال�شلوك العدواين.
قد ذكره الكوكائني يف قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية الفقرة  25من
اجلدول الول امللحق يف قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية .
املوؤثرات العقلية
تعريف تعاطي املوؤثرات العقلية
يق�شد بتناول اي مادة لها تاأثري على اجلهاز
الع�شبي على العمليات العقلية �شواء عن
طريق ال�شم او التدخني او احلقن ،وت�شبب
حالة من الن�شوة او التخدير او التنومي او
التن�شيط ،ويكون من �شاأن هذه املادة الدمان
على تعاطيها.
انواع املوؤثرات العقلية
 .1من�شطات اجلهاز الع�شبي :المفيتامينات،
املاك�شتون فورت ،عقار الكبتاجون ،الي�ص ،الكت�شازي .
.2مثبطات اجلهاز الع�شبي
هي مثبطات م�شتح�شرات �شيدلية حتدث تاأثريا مثبطا لن�شاط اجلهاز
الع�شبي املركزي عند الن�شان من �شاأنها ان تقلل ال�شغط والقلق
الزائد وت�شاعد على النوم اإل ان ا�شاءة ا�شتخدامها ي�شيب الن�شان يف
ال�شرار.
انواع مثبطات اجلهاز الع�شبي :املنومات ،املهدئات.
 .3عقاقري الهلو�شة
ت�شمية هذا املواد باملخادعات ن�شبة اىل اخلداع على ا�شا�ص ان اثارة
هذه املواد للهلو�شات باملعنى الدقيق.
انواع عقاقري الهلو�شة :عقار للي�شرجيك  ،امل�شكالني ،عقار
الفن�شايكليدين.
قد جاءت املوؤثرات العقلية يف اجلدول امللحق يف قانون املوؤثرات العقلية
رقم  50ل�شنة . 2017
العقوبة يف �شوء قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم  50ل�شنة
2017
اأحكام قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم  50ل�شنة رقم ل�شنة
2017
اأحكام م�شادر الأموال املنقولة او غري املنقولة
املادة 34
اول :على املحكمة املخت�شة ان تقرر حجز الموال املنقولة وغري
املنقولة لكل من ارتكب احدى اجلرائم املن�شو�ص عليها يف املادتني
( )27و( )28من هذا القانون.
ثانيا :اأ .على املحكمة ان تتحقق من امل�شادر احلقيقية لالأموال
املن�شو�ص عليها يف البند(اول) من هذه املادة وي�شمل التحقيق الموال
املنقولة وغري املنقولة للزوج وزوجه واولده او غريهم املوجودة يف
داخل العراق او خارجه.
ب .حتكم املحكمة مب�شادرة اموال املتهم وزوجه واولده او غريهم
اذا ثبت لها انها ناجتة من ارتكاب احدى اجلرائم املن�شو�ص عليها يف
املادتني ( )27و( )28من هذا القانون.
ثالثا :تلزم امل�شارف العراقية او الجنبية العاملة يف العراق بتزويد
املحكمة املخت�شة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من ار�شدة
ومدخرات وودائع وا�شهم و�شندات تعود ملكيتها اىل من يجري
التحقيق معهم باجلرائم املن�شو�ص عليها يف هذا القانون وتنفيذ قرارات
املحكمة باحلجز او امل�شادرة.
اأحكام عدم جواز اإطالق �شراح املتهم بكفالة يف مرحلة التحقيق او
املحكمة حلني الف�شل يف الدعوى اجلزائية
املادة 36

اول :ل يجوز اطالق �شراح املتهمني يف اجلرائم املن�شو�ص عليها يف
املواد ( )28( )27و( )29و( )31من هذا القانون بكفالة حلني الف�شل
يف الدعوى.
ثانيا :تعد اجلرائم املن�شو�ص عليها يف هذا القانون من اجلرائم املوجبة
لت�شليم املجرمني وفقا للقانون.
العقوبات يف

قانون املخدرات
واملوؤثرات العقلية رقم  50ل�شنة 2017
اأحكام الإعفاء عن العقوبة والظروف املخففة
املادة 37
اول :يعفى من العقوبات املن�شو�ص عليها يف هذا القانون كل من بادر
من اجلناة باإخبار ال�شلطات العامة عن اجلرمية قبل ارتكابها وقبل
قيام تلك ال�شلطات بالبحث وال�شتق�شاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلني
الخرين .اأما اذا ح�شل الخبار بعد قيام ال�شلطات بذلك فال يعفى من
العقوبة اإل اذا كان الخبار قد �شهل القب�ص على اولئك اجلناة.
ثانيا :يعد عذرا خمففا للم�شمولني باأحكام هذا القانون كل اخبار اىل
ال�شلطات العامة عن اجلرمية اثناء التحقيق او املحاكمة اذا ادعى
الخبار اىل �شبط اجلناة او اىل الك�شف عن ا�شخا�ص ا�شرتكوا باجلرمية
ولهم عالقة بع�شابات اجرامية حملية او دولية.
اأحكام اإيداع من يثبت اإدمانه على املخدرات واملوؤثرات العقلية
املادة 39
اول :للمحكمة بدل من ان تفر�ص العقوبة املن�شو�ص عليها يف املادة
( )32من هذا القانون ان تقرر ما تراه منا�شبا مما ياأتي:
اأ .ايداع من يثبت ادمانه على املخدرات او املوؤثرات العقلية يف احدى
املوؤ�ش�شات ال�شحية التي تن�شاأ لهذا الغر�ص ليعالج فيها اىل ان ترفع
اللجنة املخت�شة ببحث حالة املودع تقريرا عن حالته اىل املحكمة لتقرر
الفراج عنه او ال�شتمرار باإيداعه ملدة او مدد اخرى.
ب .ان تلزم من يثبت تعاطيه املواد املخدرة او املوؤثرات العقلية
مبراجعة عيادة ( نف�شية – اجتماعية ) تن�شاأ لهذا الغر�ص مرة او
مرتني يف ال�شبوع مل�شاعدته على التخل�ص من عادة التعاطي اىل ان
يرفع الطبيب املكلف مب�شاعدته تقريرا عن حالته اىل املحكمة لتقرر
وقف مراجعته او ا�شتمرارها ملدة او مدد اخرى ،ول يجوز ان يتاأخر
رفع هذا التقرير عن ( )90ت�شعني يوما من تاريخ بدء املري�ص مبراجعة
تلك العيادة.
ج .ان تلزم من يتقرر الفراج عنه من املوؤ�ش�شة ال�شحية مبراجعة
عيادة (نف�شية – اجتماعية).
ثانيا :ت�شكل يف وزارة ال�شحة جلان طبية متخ�ش�شة للعمل على تنفيذ
الجراءات املن�شو�ص عليها يف البند (اول) من هذا املادة وحتدد مهام
تلك اللجان بتعليمات ي�شدرها الوزير.
ثالثا :اذا رف�ص املحكوم عليه العالج املقرر يف املادة ،فللمحكمة ايداعه
مكان احلب�ص باملدة املن�شو�ص عليها يف املادة ( )33من هذا القانون.

املادة 27
يعاقب بالإعدام او بال�شجن املوؤبد كل من ارتكب احد الفعال الآتية:
اول :ا�شتورد او جلب او �شدر مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او
�شالئف كيميائية بق�شد املتاجرة بها يف غري الحوال التي اجازها
القانون .
ثانيا :انتج او �شنع مواد خمدرة او موؤثرات عقلية بق�شد املتاجرة
بها يف غري الحوال التي اجازها القانون.
ثالثا :زرع نباتا ينتج عنه مواد خمدرة
او موؤثرات عقلية او ا�شتورد او
جلب او �شدر نباتا من هذه
النباتات يف اي طور من
اطوار منوها بق�شد
املتاجرة بها او
املتاجرة ببذورها
يف غري الحوال التي
اجازها القانون.
املادة 28
يعاقب بال�شجن املوؤبد
او املوؤقت وبغرامة ل تقل عن
 10000000ع�شرة ماليني دينار ول تزيد
على  3000000ثالثني مليون دينار كل من ارتكب احد
الفعال الآتية:
اول :حاز او احرز او ا�شرتى او باع او متلك مواد خمدرة او موؤثرات
عقلية او �شالئف كيميائية مدرجة �شمن جدول رقم  1من هذا القانون
او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او
�شلمها او ت�شلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او �شرفها باأية
�شفة كانت او تو�شط يف �شيء من ذلك بق�شد الجتار فيها باأية �شورة،
وذلك يف غري الحوال التي اجازها القانون.
ثانيا :قدم للتعاطي مواد خمدرة او موؤثرة عقليا او ا�شهم او �شجع على
تعاطيها يف غري الحوال التي اجازها القانون.
ثالثا :اجيز له حيازة مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او �شالئف
كيميائية مدرجة �شمن اجلدول رقم  3، 2 ،1ل�شتعمالها يف غر�ص معني
وت�شرف فيها خالفا لذلك الغر�ص.
رابعا :اأدار او اعد او هياأ مكانا لتعاطي املخدرات او املوؤثرات العقلية .
خام�شا :اغوى حدثا او �شجع زوجة او احد اقاربه حتى الدرجة
الرابعة على تعاطي املخدرات او املوؤثرات العقلية.
�شاد�شا :يعاقب باحلب�ص ال�شديد وبغرامة ل تقل عن  5000000خم�شة
ماليني دينار ول يزيد عن 1000000ع�شرة ماليني دينار كل من :
 .1حاز او احرز او ا�شرتى او باع او متلك مواد خمدرة او موؤثرات
عقلية او �شالئف كيميائية مدرجة �شمن اجلدول رقم  5 ، 4، ،3 ،2من
هذا القانون او �شلمها او ت�شلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او
�شرفها باأية �شفة كانت او تو�شط يف �شيء من ذلك بق�شد الجتار فيها
باأية �شورة ،وذلك يف غري الحوال التي اجازها القانون.
 .2يعاقب بالعقوبة نف�شها املدرجة يف الفقرة �شاد�شا من هذه املادة كل
من حاز او احرز ا�شرتى او باع او متلك مواد خمدرة او موؤثرات عقلية
او �شالئف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد خمدرة او
موؤثرات عقلية او �شلمها او ت�شلمها او نقلها تنازل عنها او تبادل فيها او
�شرفها باأية �شفة كانت او تو�شط يف �شيء من ذلك بق�شد الجتار فيها
باأية �شورة ،وذلك يف غري الحوال التي اجازها القانون للمواد املدرجة
�شمن اجلداول املتبقية من هذا القانون ،وهي 8 ، 7، 6، 5 ، 4، 10 ، 9
املرافقة بهذا القانون.
الظروف امل�شددة
املادة 29
يعد ظرفا م�شددا للعقوبات املن�شو�ص عليها يف املادتني  28و 29من
هذا القانون حتقق احدى احلالت الآتية:
اول :العود ،ويراعى يف اثبات العود جميع الحكام الق�شائية الوطنية

والجنبية ال�شادرة بالإدانة عن جرائم من�شو�ص عليها يف هذا القانون.
ثانيا :اذا كان الفاعل من املوظفني او املكلفني بخدمة عامة منوط بهم
مكافحة الجتار او ال�شتعمال غري امل�شروعني للمخدرات واملوؤثرات
العقلية او الرقابة على تداولها او حيازتها .
ثالثا :اذا ا�شرتك الفاعل يف ع�شابة دولية او كان فعله متالزما مع
جرمية خملة باأمن الدول الداخلي او اخلارجي.
رابعا :اذا ا�شتعمل الفاعل العنف او ال�شالح يف ارتكاب اجلرمية.
خام�شا :اذا ارتكبت اجلرمية يف دار عبادة او يف موؤ�ش�شة تعليمية
ع�شكرية او مدنية او يف �شجن او موقف او مكان حجز او دار ا�شالح
لالأحداث او دار لإيواء امل�شردين واملت�شولني او لرعاية اليتام او نا ٍد
ريا�شي او موؤ�ش�شة جمتمع مدين.
عقوبات طبيب اأعطى و�شف طبية فيها مواد خمدرة او موؤثرات العقلية
املادة 31
يعاقب باحلب�ص مدة لتقل عن  3ثالثة ا�شهر او بغرامة لتقل عن
 3000000ثالثة ماليني دينار ولتزيد على  5000000خم�شة ماليني
دينار او باإحدى هاتني العقوبتني ومنع مزاولة املهنة ملدة � 1شنة كل
طبيب اعطى و�شفة طبية ل�شرف مواد خمدرة او موؤثرات عقلية لغري
اغرا�ص العالج الطبي مع علمه بذلك.
عقوبة تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية
املادة 32
يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن � 1شنة واحدة ول تزيد على  3ثالث
�شنوات وبغرامة ل تقل عن  5000000خم�شة ماليني دينار ول تزيد
على  1000000ع�شرة ماليني دينار كل من ا�شتورد او انتج او �شنع
او حاز او احرز او ا�شرتى مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او �شالئف
كيميائية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد خمدرة او
موؤثرات عقلية او ا�شرتاها بق�شد التعاطي وال�شتعمال ال�شخ�شي.
عقوبة ال�شماح بتعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 50ل�شنة
2017
املادة 33
اول :يعاقب باحلب�ص مدة لتقل عن � 6شتة ا�شهر ولتزيد على 2
�شنتني وبغرامة لتقل عن  3000000ثالثة ماليني دينار ول تزيد
على  5000000خم�شة ماليني دينار كل من :
ا� .شمح للغري بتعاطي املخدرات او املوؤثرات العقلية يف اأي مكان
عائد له ولو كان بدون مقابل .
ب� .شبط يف اي مكان اأعد او هياأ لتعاطي املخدرات او املوؤثرات
العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ،ول ي�شري حكم هذه
الفقرة على الزوج او الزوجة او ا�شول او فروع من اأعد او هياأ
املكان املذكور او من ي�شكنه.
ثانيا:اأ .يعاقب بغرامة لتقل عن  200000مليوين دينار ول تزيد
على  50000خم�شة ماليني دينار كل من حاز او احرز مواد خمدرة
او موؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناجتة من تعدد
عمليات الوزن او تقل عنها ب�شرط ان ل تزيد الفروق على ما ياأتي:
 %10 .1ع�شرة من املئة من الكميات التي لتزيد على غرام واحد.
 %5 .2خم�شة من املئة من الكميات التي لتزيد على غرام واحد
وحتى  25غراما ب�شرط عدم زيادة مقدار ال�شماح على  25غراما.
 %2 .3اثنان من املئة من الكميات التي تزيد على  25غراما.
 %5 .4خم�شة من املئة من املواد املخدرة او املوؤثرات العقلية
ال�شائلة ايا كان مقدارها.
ب .تكون العقوبة يف حالة العود احلب�ص وغرامة ل
تقل عنى 5000000خم�شة ماليني دينار ول تزيد عن
 100000000ماليني دينار او باإحدى هاتني العقوبتني.
ثالثا :يعاقب بالعقوبة املن�شو�ص عليها يف
الفقرة اأ من البند ثانيا من هذه املادة كل من
علم بوجود النباتات املخدرة املن�شو�ص عليها
يف هذا القانون مزروعة يف مكان ما لأغرا�ص غري
م�شروعة ومل يبادر اىل الإخبار عنها.
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عبارات ال تقوليها البنك المراهق!
مير االبن يف مرحلة املراهقة ،بتغيريات
ح�سا�سة ،وميكن اأن تكون العبارات التي
توجهينها له اعتقاد ًا منك اأنك ت�ساهمني يف
تربيته ،مدمرة للغاية .لذلك ،اجعليه يدرك اأن
العبارات التي ت�ستخدمينها هي داعمة ومليئة
باحلب.
يف التايل بع�ض العبارات ال تقوليها البنك
املراهق ،وبدائل يطرحها الكاتب والباحث
االإماراتي حممد بن جر�ض.
اأفعل كل �سيء من اأجلك
عو�ساً عنها قويل له" :اأنا اأفعل كل ما اأ�ستطيع
من اأجلك ،الأنني اأحبك .لذا اأنتظر منك اأن تفعل
�سيئاً من اأجلي”.
لقد اأبليت بال ًء ح�سناً ولكن كان باإمكانك القيام
بعمل اأف�سل
من االأف�سل ا�ستبدالها بعبارة" :لقد قمت بعمل
جيد ،واأنا فخورة بك ،اأراهن اأنك �ست�ستمر يف
التح�سن واالأف�سل”.
ال تاأكل هذا واإال �ستزداد الدهون يف ج�سمك
وعبي له بهذه الطريقة" :ال اأعتقد اأنها
جتنبيها رّ
فكرة جيدة اأن تاأكل هذا الطبق ،الأنه لي�ض جيداً
ل�سحتك”.
هل يجب اأن اأخبك هذا  100مرة؟
اإنها جملة موؤذية وميكن ا�ستبدالها بـ" :لقد
اأخبتك بهذا من قبل ،ولكن هل ميكنك من ف�سلك
اأن حترتم كالمي اأكرث؟”
هذا فقط للفتيان – البنات
هنا يجب اإخبار االأوالد والبنات مبا ميكنهم،
وما ال ميكنهم فعله ،بنا ًء على جن�سهم ومن
االأف�سل اأن ال تقويل �سيئاً على االإطالق.

بع�ض ال�سلوك رّيات بني الزوجني ميكن اأن
تتغري وتوؤ رّدي بالتايل اإىل
تد رّمر زواجك اإذا مل رّ
الطالق ،وبح�سب جملرّة «�سيدتي” فاالأوان
كنت ت�سعرين ببود يف
مل يفت بعد ،واإن ِ
امل�ساعر جتاه زوجك� ،سترنفع اأمامك ال�ستار
عن اأبرز االأ�سباب التي تخ رّرب العالقة بينكما،
فحاويل االإ�سالح وترميم العالقة ..واالآن اإليكِ
اأبرز  10عادات �س رّيئة ميكن اأن تد رّمر الزواج :
 -1عدم التوافق :غالباً ما يفتقر االأزواج اإىل
التوافق مع االأ�سياء االأكرث اأهم رّية ،وي�سعرون
اأنرّ اأهدافهم اأو م�ساعرهم ال�سخ�س رّية هي
االأهم.
 -2عدم تلبية احتياجات بع�سنا البع�ض.
 -3اإهمال بع�سنا بع�ساً.
 -4اال�ستياء الداخلي.
ً
 -5عدم التعامل مع االأمور وجها لوجه.
 -6انتقاد بع�سنا بع�ساً.
 -7االإدمان عن و�سائل التوا�سل االجتماعي.
 -8الكذب املايل :حيث يجد العديد من
اأ�سعر بخيبة اأمل فيك
ال ت�ستخدميها وقويل بد ًال منها" :اأنا ل�ست
�سعيدة باأفعالك يرجى جتنب القيام بذلك يف
امل�ستقبل”.
من االأف�سل اأن تفعل ما اأقول واإال
ميكن حتذيره بلغة ثانية مثل" :من ف�سلك افعل
الأن النتيجة �ستكون اأف�سل”.
قلت لك ذلك
ولكن من االأف�سل اأن تقويل" :يوؤ�سفني اأن اأ�سمع
عنك هذا فليكن هذا در�ساً ت�ستفيد منه م�ستقب ًال”.

اإنها جمرد كذبة بي�ساء �سغرية
تلخي�ض هذه الفكرة ،باأنه ال بد اأن ت�سرحي متى
يكون من املقبول ا�ستخدام االأكاذيب البي�ساء،
ليكون مهذباً وال يوؤذي م�ساعر �سخ�ض ما ،قبل
اأن ت�سبح اخلطوط بني االأكاذيب واالأكاذيب
البي�ساء غري وا�سحة بالن�سبة لهم.
اأنت اأ�سغر من اأن تفكر يف ذلك
يكون جيد ًا اإذا ا�ستخدمتي جملة" :اأنا ل�ست
م�ستعدة ملناق�سة هذا االأمر معك االآن ،ولكن يف
اأحد االأيام �سنتحدث عنه بالتاأكيد”.

ال تبللي الكعك بالشاي مجددًا لسبب
سيصدمك

يتناول العديد من االأ�سخا�ض الكعك
مع ال�ساي يف جت رّمعات االأ�سدقاء .كما
يحبها االأطفال كثري ًا فهي من االأطعمة
ال�سعبية ال�سائعة كثري ًا ..ولكن لها

اأ�سرار �سحية كثرية يجهلها معظم
النا�ض� ..سنع رّرفك اإىل اأبرزها.
 -1ارتفاع ال�سكر للمر�سى به
ولالأ�سحاء.

 -2زيادة ترهالت اجل�سم.
 -3يزيد الرغبة يف النوم ب�سكل كبري،
وذلك ب�سبب �سكريات ال�ساي مع
الب�سكويت.

 -4زيادة ن�سب الدهون يف الكبد.
 -5زيادة الوزن ب�سكل كبري يف ال�ساقني
واالأرداف والفخذين.
 -6ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.

 16نصيحة لتكوني أجمل
لي�ض من ال�سعب اأن تكوين جميلة كجميالت
�سورهن يف
العامل ال�سهريات اللرّواتي ترين
رّ
االجتماعي،
املجالت وعلى �سبكات التوا�سل
رّ
رّ
فاإىل اجلمال الر رّباين الذي تتمترّع به كلرّ امراأة
يف هذا العامل ،هناك جمال من نوع اآخر يت رّمم
هذا اجلمال وهو العناية مبا اأنعم اهلل عليكِ ..
اترّبعي هذه الن�سائح للحفاظ على جمالكِ
وتاأ رّلقكِ اأ�سوة مبا تفعله جميالت العامل:
 -1احر�سي على �سرب ماال يقلرّ عن لرتين
كاملني كلرّ يوم من املياه املعدن رّية لغر�ض
احلفاظ على رطوبة كامل ب�سرة ج�سمكِ .
عدوان لدودان
 -2هل تعلمني ا رّأن ال�س رّكر وامللح رّ
للب�سرة ،امتنعي عنهما قدر امل�ستطاع ..ع رّودي
نف�سكِ على التلذرّذ بالطعام بامالحه الطبيع رّية
وا�سربي ال�ساي والقهوة من دون حتلية.
 -3خفرّفي من املن رّبهات ،القهوة وامل�سروبات
بال�سحة ،ا�ستبدليها
م�سرة ج رّد ًا
الغاز رّية الأنرّها
رّ
رّ
بالع�سائر الطازجة واأي�ساً اأنواع ال�ساي
خا�سة االأع�ساب امله رّدئة منها والتي
الطبيعي
رّ
رّ
ت�ساعد على اال�سرتخاء يف فرتة امل�ساء.
غذائي
ال�سروري ج رّد ًا االلتزام بنظام
 -4من
رّ
رّ
غني بالفيتامينات واالألياف متجنرّبة
�سحي
رّ
رّ
متاماً الوجبات اجلاهزة وال�سريعة ،املقل رّيات
وال�س رّكريات ومقاومتها قدر امل�ستطاع.
 -5بعد االطرّ الع على اأغلب برامج التغذية
أكرثهن ال
اخلا�سة بالنجمات ،وجدنا ا رّأن ا
رّ
رّ
يلجاأن اإىل الوجبات اخلفيفة وال�سريعة بني
الوجبات الرئي�س رّية مهما بلغن من اجلوع
�سحي
معني
كي تتع رّود ا
رّ
أج�سامهن على نظام رّ
رّ
ومنتظم.
 -6تعد الريا�سة غذاء للعقل وللروح ،لذا
نن�سحكِ باالعتياد على ممار�ستها وبانتظام،
فذلك يع رّزز من ر�ساقة وجاذب رّية اجل�سم ويزيد
من ن�ساط الدورة الدمو رّية يف كامل اأع�سائه.
 -7حتر�ض العديد من النجمات والعار�سات
على النوم مبكر ًا وتعوي�ض ال�ساعات
ال�سائعة التي ي�سطرّ ررن فيها لل�سهر ل�ساعات
متا رّأخرة ،فالنوم مينع ت�س رّكل الهاالت ال�سوداء
واالنتفاخ حول العينني.
 -8ي�ساعد اال�ستحمام يف امل�ساء على
زودي
اال�سرتخاء واال�ست�سالم للنوم العميق ،رّ
ح رّمامكِ بالزيوت االأ�سا�س رّية والغ�سول املعطرّ ر
والغني بخال�سات ع�سب رّية وطبيع رّية منقرّية
رّ
لكامل الب�سرة من ال�سموم واخلاليا ال�سطح رّية
امليتة.

عادات شائعة تؤدي إلى الطالق...احذريها!

 -9من امل�ستحيل اأن تخلد ا رّأي جنمة اإىل النوم
من دون اإزالة املكياج عن ب�سرتها مهما بلغت
درجات االإرهاق والتعب ،ال رّأن ذلك �سيوؤثرّر
على ب�سرتها يف �سباح اليوم التايل ،فتبدو
مرهقة منتفخة وم�سدودة امل�سا رّم .فاحذري
هذه العادة ال�س رّيئة.
 -10عند اخللود اإىل النوم ،دلرّكي منطقة
حاجبيكِ بقليل من الزيوت الطبيع رّية التي
حتتفظني بها بالقرب من �سريركِ  ،فذلك
يع رّزز من ا�سرتخاء الع�سالت والتخفيف
من جتاعيد العبو�ض كما يهذرّب �سعريات
املتطرفة ..اجعلي من هذه اخلطوة
احلاجبني
رّ
عادة جمال رّية متار�سينها كلرّ م�ساء ،ال تتطلرّب
منكِ �سوى ثوانٍ قليلة.
 -11من اأجل ال�سعور بالتج رّدد والطاقة،
ين�سح اخلباء باأهم رّية تعطري عاملكِ
اخلا�ض
رّ
مف�سلة لديكِ كتعطري مياه حو�ض
بنفحات
رّ
اال�ستحمام ،الب�سرة ،الثياب ،ال�سعر ،املالب�ض
وحتى الفرا�ض ،فذلك ي�سعركِ دائماً باالنتعا�ض
ويطرد منكِ االإح�سا�ض بامللل والرت رّدد.
 -12بعد االنتهاء من اال�ستحمام ،الب رّد من

خا�سة املناطق
ترطيب كامل ب�سرة اجل�سم
رّ
التي تعاين اجلفاف واالإهمال كمنطقة الرقبة،
اأعلى ال�سدر واأي�ساً اأ�سفل الظهر وبني
الفخذين ،املرفقني واأ�سفل القدمني.
 -13يداكِ تك�سفان عن عمركِ
احلقيقي ،فالب رّد
رّ
من اإيالئهما العناية دوماً ،لعدم الن�سيان
والتكا�سل يف رعايتهما ،احتفظي دوماً بكرمي
اليدين يف حقيبتكِ واآخر بالقرب من �سريركِ .
تق�سفه
ق�ض اأطراف ال�سعر مينع
-14
رّ
رّ
وجفافه ويحافظ حتماً على مظهره املتاألرّق
وال�سحي ،لذا الب رّد من النظر يف متطلرّباته
رّ
اخلا�سة.
واحتياجاته
رّ
 -15جتنرّبي قدر امل�ستطاع ا�ستخدام جمفرّف
ال�سعر مبا�سرة على �سعركِ
رّ
اجلاف ال رّأن ذلك
يوؤ رّدي اإىل تلفه ،كذلك خففي من ا�ستعمال
جتعد ال�سعر.
اللفرّافات التي
رّ
 -16الإبراز جمال الب�سرة وتظليل عيوبها
ميكنكِ اال�ستعانة بامل�س رّمرات الذات رّية التي
متنحكِ عموماً لوناً برونز رّياً جذرّاباً وطبيع رّياً،
يغنيكِ يف الكثري من االأوقات عن املكياج
ومينح ب�سرتك الراحة التي ت�ستحقرّها.

االأزواج �سعوبة يف مناق�سة االأموال وعادات
االإنفاق واالأهداف املال رّية.

 -9االإ�ساءة اإىل زوجتك.
 -10اإدخال االإنذارات النهائ رّية يف العالقة.

صفات الرجل المعقد ..هل يملكها زوجك؟
من اخلطاأ اأن تغ�ض املراأة الطرف عن �سفات الرجل املعقد قبل االرتباط،
ويجب اأن حتر�ض الزوجة اأو ال�سريكة على االطالع على اأبرز �سفات
الرجل املعقد ،واأكرثها و�سوحاً وتاأثري ًا يف العالقة ..اإليك �سفات الرجل
املعقد.
تتنوع �سفات الرجل املعقد وتختلف باختالف حالته وبيئته و�سخ�سيته،
اإال ان معظم الرجال واالزواج الذين ميكن ان تطلق عليهم �سفة معقد
يت�ساركون هذه الطبائع الـ:7
 -1ال ي�سعر هذا الرجل بالر�سى جتاه كل ما يتعلق بحياته� ،سواء ب�سكله
او �سخ�سيته اأو واقعه االجتماعي اأو املهني او غري ذلك ..ولهذا فاإنه يح�ض
بالغنب والظلم وقد ي�سعى ب�سبب هذا اإىل االنتقام من خالل اإظهار غ�سبه من
اأ�سخا�ض اآخرين يتمتعون بنظره ب�سفات مميزة ال ميتلكها بدوره ..وهو ال
ي�سعر غالباً باأنه ارتكب خطاأ ما وال يقدم بالتايل على االعتذار .كما انه �سديد
االنفعال ويحاول تغطية �سعوره بالنق�ض عن طريق الغ�سب وال�سراخ.
 – 2يت�سم هذا الرجل اأي�ساً باالنانية ،فهو ي�سعى دائماً اإىل حتقيق كل ما
ي�سعره بالر�سى من دون مراعاة حاجات االآخرين ورغباتهم .كما اأنه ال
يرتدد يف اخرتاق الكثري من القواعد يف حال كان هذا ي�سب يف م�سلحته
اخلا�سة ويخدمها ..وال يكف يف هذا ال�سياق عن معار�سة كل ما يقوله او
يفعله االآخرون ،ولهذا ي�سعر هوؤالء باالنزعاج ب�سببه.

 – 3ال يخطط هذا الرجل وال يفكر يف ما يتعني عليه فعله يف امل�ستقبل،
فهو يكتفي غالباً باالجنازات الب�سيطة واالرباح القليلة .كما انه قد يقوم
ببع�ض اخلطوات التي يعتقد اأنها تخدم م�ساحله من دون ح�ساب العواقب
والنتائج.
 -4ال ميكن اأن يظهر عواطفه وال يحاول فعل هذا واإن كان االآخرون
يحتاجون اإىل الدعم والت�سجيع واالحت�سان ..فهو يرى انه حمور العامل.
 -5يت�سم الرجل املعقد يف بع�ض االأحيان بالغرور ،فهو يرى اأن على
االآخرين خدمة م�ساحله وحتقيق امنياته من دون اأن يفكر يف مبادلتهم
باملثل .كما انه يحر�ض دائماً على اإ�سدار االأوامر وعلى ال�سعي اإىل حتقيق
اأهدافه الكبى وال�سغرى من خالل االآخرين.
 -6ميكن اأن تتحول حياته الزوجية اإىل حلبة لل�سراع.
 -7ميكن هذا الرجل اأن يقوم يف بع�ض االأحيان بن�ساطات ومغامرات غري
حم�سوبة قد تعر�ض م�ستقبل وم�سري ا�سرته للخطر.
فهو ال ياأبه باخل�سارة التي ميكن ان ي�سببها .كما انه ال يهتم مبا ميكن اأن
ي�سعر اأفراد هذه االأ�سرة بالفرح اأو احلزن.
ولهذا من ال�سروري ان تتنبه املراأة اىل هذه ال�سفات قبل االإقدام على
الزواج الأنها توؤثر ب�سكل �سلبي على م�سار حياتها الزوجية وعلى وجودها.

 6خطوات للتعلم السريع وتنمية الذكاء
كيف اأ�سنع طفال قارئا حم ًبا للكتاب ؟
* لي�ستقيم ل�سانه ،وتتح�سن مهارته اللغوية،
وي�ستطيع التعبري ع رّما يريد.
فعال
* ليتمكن من التوا�سل مع االآخرين ب�سكل َّ
وموؤثر ،وتزداد عالقاته االجتماعية متانة.
* زيادة ح�سيلته العلمية واملعرفية ،وهذا ُيقوي
اإدراكه ويجعله يتعلم ب�سكل اأ�سرع.
* القراءة الوا�سعة للطفل تعطيه قدرة على التخيل
و ُبعد النظر وروؤية االأ�سياء من زوايا خمتلفة.
* تنمية التفكري ال�سليم ،حيث ت�سكل املعلومات
اأفكا ًرا ُحت ِّرك العقل ،وتعوده على املناق�سة
الفعال الذي يرثي عقله واإدراكه.
واحلوار َّ
* التعرف على جتارب االآخرين واأ�سرار االأ�سياء،
فتنمو خبته وتزيد ثقافته.
* اإك�سابه املهارات التعليمية ،وزيادة حبه للمعرفة
واال�ستزادة منها.
* تنمية ِح�ض البحث العلمي لديه ،والو�سول اإىل
احلقائق ،وجعله دو ًما يف املقدمة.
* امل�ساهمة يف غر�ض القيم احل�سنة ،فالطفل ال يحب
الن�سائح املبا�سرة غال ًبا ،لكن باإر�ساده لكتب نافعة
تغر�ض يف نف�سه بع�ض القيم االإيجابية التي لها اأثر
على �سلوكه يف احلياة.
* قراءة الق�س�ض النافعة والهادفة تهذِّب نف�ض
الطفل ،وت�سمو مب�ساعره وعواطفه.
* القراءة متالأ وقت الطفل ،وت�سرفه عن اجللو�ض
الطويل اأمام التلفاز واالألعاب االإلكرتونية.
و�سائل واأ�ساليب لت�سجيع الطفل على القراءة
القراءة مع الطفل:
م�ساركة الطفل والقراءة معه هي نوع من احلميمية
بني االآباء واأطفالهم ،وفيها ت�سجيع للطفل على
موا�سلة القراءة واال�ستمتاع بها ،وللقراءة مع
الطفل عدة طرق منها:
 القراءة اجلماعية ب�سوت عالٍ  ،فاالأطفال يحبونالقراءة ب�سكل جماعي ،وهي فر�سة لتعديل اأخطاء
القراءة بطريقة لبقة.
 القراءة املتبادلة ،يقراأ الطفل بع�ض اجلمل ،ثمتقراأ اأنت بعده اأو العك�ض ،وهذه الطريقة يحبها
الطفل؛ الأنها ت�سعره بنوع من االأهمية والتقدير.
مكتبة الطفل:
املكتبة اأداة مهمة يف تعويد الطفل على القراءة،
وملكتبة الطفل �سروط ،منها ما يلي:
 اأن تو�سع يف مكان وا�سع ومريح ي�ستوعبجمموعة من االأطفال ،واأن ت�سمم ب�سكل جذاب
وحمبب للطفل.
 اأن يتم جتديد الكتب اأو ًال باأول ،ويتطلب ذلكزيارات دورية للمكتبات.

 توفري اأقالم وو�سائل و�سبورة واأوراق ومرا�سموكروت وبطاقات ،وطاولة وكرا�سي ،و�سماعات
لالأذن وغريها من التجهيزات.
 م�ساركة الطفل �سواء يف اأخذ راأيه يف التاأثيث ،اأوالت�سميم الأن هذه املكتبة له �سخ�س ًيا ولي�ست الأحد
غريه.
جعل القراءة متعة ال التزا ًما
يجب اأن يتذكر الوالدان دائ ًما اأن القراءة ينبغي اأن
تكون جتربة ممتعة بالن�سبة للطفل ،ولي�ست ً
فر�سا
اأو التزا ًما روتين ًّيا.
القدوة يف القراءة:
من املهم اأن يكون الوالدان قدوة جيدة لطفلهما،
حيث �سيدرك الطفل اأن القراءة �سيء مهم يف حياة
االإن�سان عندما يرى اأباه واأمه يقراآن ب�سكل م�ستمر
يف املنزل ،وعلى الوالدين اأن يقرتحا القراءة
كن�ساط ميكن اأن يقوم به الطفل اأثناء وقت فراغه.
اإن�ساء جمموعة القراءة لل�سغار:
ميكن اأن يقوم املربي باختيار جمموعة من االأطفال
املتقاربني �سنًّا من اأبناء ح رّيه ،ويختار لهم كت ًبا
م�سورة م�سوقة ،ويقوم بتوزيعها بينهم ،ولي�ض
ً
�سرطا اأن يقوموا بقراءة الكتاب بتعمق ،بل يكفي
اأن يت�س َّفحوه بقراءة �سريعة ،ثم يكون اللقاء
بعدها حيث يتوىل مدير اجلل�سة �سرد الق�سة ب�سكل
عام ،ومناق�سة ال�سغار حول �سخ�سياتها ،وحول
املواقف املختلفة فيها ودالالتها ،و�سوؤالهم عما
اأعجبهم وما مل يعجبهم ،وعن كيفية اال�ستفادة من
الق�سة يف حياتهم ال�سخ�سية.
وي�ستح�سن يف جمموعة القراءة لل�سغار اأن

ُيخ�س�ض وقت لالألعاب وامل�سابقات على هام�ض
الكتاب ،وذلك الإمتاع االأطفال وزيادة تعلقهم
بعامل الكتب والقراءة ،وكذلك ي�ستح�سن اأن تقرتن
اجلل�سة بتوزيع احللوى اأو اللُعب ،بح�سب الفئة
العمرية للم�ساركني.
ا�سطحاب الطفل للمكتبة:
مهما كانت اأ�سغال االأب وارتباطاته فينبغي اأن
يحدد يو ًما اأو يومني يف ال�سهر للذهاب اإىل املكتبة،
والذي ينبغي التنبيه عليه :اأن يكون الذهاب اإىل
املكتبة رحلة ممتعة للطفل ،واأن يجعل يف طريق
ً
ارتباطا �سرط ًّيا حمب ًبا للطفل،
الذهاب اأو العودة
كاأن ي�سرتي (االآي�ض كرمي) املف�سل للعائلة ،اأو
يذهب اإىل اأماكن ترفيه حمببة للطفل.
ت�سجيع اأي بادرة نحو القراءة:
البدايات دائ ًما �سعبة ،فاإذا وجدت الطفل يقرتب
من الكتاب ،ويحاول اأن يقراأ ،فاأظهر ابتهاجك
بذلك ،واحتفل به ،وا�ستمع اإليه وهو يقراأ ،واإذا
راأيته يخطئ فال ت�سحح له اأخطاءه ،حتى ي�سعر
مبتعة القراءة اأ ًّيا كانت ،ولكي يح�ض اأن من حوله
ي�ستح�سنون اأي جهد يبذله من اأجل القراءة.
القراءة للطفل ومعه بحب وعطف وحنان:
اإن ابن الثالثة ي�سعر بالدفء واالأمان حني ت�سعه
والدته يف حجرها ،وتبداأ بالقراءة له.
وما اأجمل ما قاله ال�ساعر االإجنليزي مفتخ ًرا باأمه:
قد تكون لديك ثروة حقيقية خمفية
علب جواهر و�سناديق وذهب
لكنك لن تكون اأبدًا اأغنى مني
الأن يل اأ ًّما تعلمني ،وتقراأ يل
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أنواع الوكاالت في العراق
املحامي حمزة عدنان
الوكاالت يف العراق هي عامة وخا�صة
وجزائية واملركبات ،وح�صب التف�صيل
االآتي:
الوكالة العامة
 -1الوكالة العامة املطلقة  .:الوكالة التي
حتمل ف�صفورة يف اعالها ياأخذها املوكل
من دائرة كاتب العدل ح�صرا ..تعطي هذه
الوكالة احلق للوكيل بالت�صرف بكل ما
هو اىل املوكل من اموال منقولة (املتمثلة
باالموال وال�صيارات و ...الخ) ،وغري
املنقولة (العقارات) الت�صرف بها من بيع
و�صراء وايجار ورهن واأي ت�صرف اآخر،
وكاأمنا الوكيل هو املوكل نف�صه ،فنجد فيها
مذكورا (حق توكيل الغريـ القب�ض ـ الدفع
 البيع  -فتح ح�صابات م�صرفية ......وغريها).
 -2الوكالة العامة اأو وكالة املحامي:
حمام ،حيث
تكون على نوعني ،وكالة
ٍ
يقوم املوكل باإعطائها اىل املحامي لغر�ض

ال�صري بكل ما يخ�ض موكله من مراجعة
للدوائر احلكومية وغري احلكومية وت�صيري
االجراءات القانونية واحيانا يكتب
فيها حق التوكيل للغري والبيع وال�صراء
وبع�ض املفاهيم التي احيانا يحتاجها
املحامي من موكله ..والنوع االخر يعطيها
ملحام ،واي�صا
املوكل الإن�صان عادي ولي�ض
ٍ
بال�صروط نف�صها ،فتحذف كلمة املحامي
ويكتب ا�صم االن�صان العادي .
الوكالة اخلا�صة
وهي نوع واحد وتكون مميزة بورقتها
وحتمل عبارة خا�صة يف اعالها ،وهذا
النوع من الوكالة هو اأكرث حتديدا للوكيل
على اأداء الت�صرف القانوين نيابة عن موكله
يف وقته وب�صكل حمدد ومعني ..فعلى �صبيل
املثال يذكر فيها ا�صم الدائرة التي تخ�ض
الوكيل مبراجعتها ونوع املراجعة ،فمثال
يراجع الوكيل (املحامي) دائرة الت�صجيل
العقاري لغر�ض �صري االجراءات القانونية
يف العقار رقم كذا وباملقاطعة كذا وباملجلد
كذا ،وهنا يوجد تخ�صي�ض دقيق ..وبعد

اأن اأجنز الوكيل الت�صرف القانوين ب�صكله
املراد ،يعني اأن الوكالة اخلا�صة قد انتهى
مفعولها وال تنفع لقيام الوكيل باأداء اأي
التزام اخر نيابة ولو عن املوكل نف�صه.
الوكالة اجلزائية
هذا النوع من الوكاالت ي�صبه الوكالة
اخلا�صة اإن مل يكن اأكرث حتديدا منها،
والوكالة اجلزائية ممكن اأن تنظم بني
املوكل والوكيل اأمام القا�صي ..والوكالة
اجلزائية هي مثل اخلا�صة تنتهي بانتهاء
اأ�صبابها ،يعني اأن الوكيل وفقها ال يحق
له ا�صتخدامها يف اأداء اأي التزام اخر
للموكل نف�صه ،باعتبار اأن حمل الوكالة قد
انتفى ..وت�صمى احيانا بالوكالة الق�صائية
الن القا�صي هو من ي�صرف عليها بدال من
كاتب العدل وتكون احيانا اثناء املحاكمة
حمام واحيانا عند
عندما ال يكون للمتهم
ٍ
مراكز ال�صرطة يوقع املتهم وي�صدقها كاتب
العدل.
وكالة املركبات
لغر�ض توثيق وكالة بيع املركبة اأو

ا�صتخدامها نيابة عن مالكها ال�صرعي
يقت�صي اأن يثبت رقمها و�صنة �صنعها
ولونها ورقم �صا�صيها وحمركها على ان
تختم الوكالة من مديرية املرور املخت�صة
لكي ت�صبح �صارية املفعول وت�صتخدم لذلك
ثالثة انواع من الوكاالت وح�صب النماذج
املرفقة ،وتختلف الواحدة منها عن االخرى
بح�صب الغر�ض من الوكالة ،وكما يلي -:
 .1ي�صتخدم لبيع وقيادة املركبات.
 .2ي�صتخدم لقيادة املركبات.
.3خا�ض ب�صراء وترقني قيد املركبة.
وممكن ان تدمج العبارات الثالث اعاله يف
وكالة واحدة .
الوكاالت اخلارجية
وهي الوكاالت التي ت�صدر من موكلني
عراقيني او غري عراقيني خارج العراق
لوكيل عراقي مبختلف االجراءات
واالعمال القانونية ،يحتاجها املوكل من
الوكيل للقيام باالإجراء او العمل ،فيجب
على الوكيل ان يقوم بت�صديقها بوزارة
اخلارجية العراقية ولدى كاتب العدل

الطالق الرجعي
كل طالق يوقعه الزوج على زوجته يكون رجعيا وهو
ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها دون عقد،
وتثبت الرجعة مبا يثبت به الطالق ..املادة( )37من
قانون االحوال ال�صخ�صية.
االأحكام او االآثار التي ترتتب على الطالق الرجعي-:
 -1انتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدة.
 -2اإذا توفى احد الزوجني اثناء العدة يف الطالق
الرجعي ورثه االخر (نق�ض عدد الطلقات).

اخلا�ض مبدينته وادخالها لل�صريب،
وبعد املرور على الدوائر الثالث ميكن

ان يقوم الوكيل عندئذ بال�صري باالإجراء
او العمل القانوين اخلا�ض باملوكل.

الميراث

 -3يحل اال�صتمتاع بينهما خالل العدة ويعد رجوعا
بالزوجية وجتب عليه نفقتها مادامت يف العدة.
كيفية اثبات الرجعة
اذا رغب الزوج املطلق طالقا رجعيا رد زوجته خالل
العدة ،فتكون كاالآتي:
-1الرجوع قوال وفعال ومن ثم اإقامة دعوى لتثبيت
الرجعة.
 -2مراجعة املحكمة وطلب ت�صجيل رجوعه.

(الوارث -املورث -املوروث)
(-)1الوارث :هو كل �صخ�ض ات�صل مبيت
ب�صلة قرابة ،نكاح ،والء.
(-)2املورث :ان يكون قد فارق احلياة

(حقيقة) او حكماً كاملفقود او املرتد.
(-)3املوروث :هو ما يرتكه املورث من اموال
او منافع او حقوق.
كذلك ي�صرتط يف املرياث :

*ان يكون موت املورث حمققا (حقيقة او
حكما).
*ان ال يوجد مانع من موانع املرياث كالقتل .

المطاوعة وشروطها
تعني مطالبة الزوج لزوجته باالنتقال من بيت
اهلها وال�صكن معه يف الدار التي قام الزوج
باإعدادها ما دام الزوج قد دفع لها معجل مهرها.
�صروطها
-1رفع دعوى مطاوعة من قبل الزوج على
زوجته امام حماكم االحوال ال�صخ�صية بالن�صبة
للم�صلمني وحماكم املواد ال�صخ�صية بالن�صبة لغري
امل�صلمني .
-2ان يقوم الزوج باإعداد �صكن �صرعي مالئم حلالة
الزوجني املادية واالجتماعية .
 -3تقوم املحكمة باإجراء الك�صف على ال�صكن املعد
من قبل الزوج اذا كان يقع �صمن اخت�صا�صها
املكاين .اأما اذا كان املنزل اليقع يف اخت�صا�صها
املكاين فلها ان تنيب املحكمة التي يقع فيها موقع
الدار �صمن اخت�صاها املكاين .
-٤يلزم الزوج بالنفقة ال�صرعية من تاريخ
اقامة الدعوى اىل اعداد البيت ال�صرعي.

اآثارها على الزوجة عند �صدر احلكم
باملطاوعة يوؤدي اىل �صقوط النفقة امل�صتمرة،
اما املا�صية فال ت�صقط ب�صدر حكم املطاوعة.

كيف تحصل على قسام شرعي من
المحكمة ؟
 -1بعد وفاة ال�صخ�ض املراد حترير تركته ينبغي على الورثة ال�صرعيني
او وكيلهم مراجعة املحكمة املخت�صة الإدارة الق�صام ال�صرعي وهي
حمكمة االحوال ال�صخ�صية التابعة ملحل اقامة املتويف ،حيث اليعتد
بالق�صامات ال�صادرة من املحاكم االخرى ،وذلك لتفادي �صدور ق�صامات
متعار�صة ..وعن الكيفية فهي كاالآتي :
اوال :تقدمي م�صبطة وهي «ا�صتمارة مطبوعة ت�صتح�صل من املحكمة
« متالأ وتقدم من احد الورثة وتختم من خمتار حملة املتويف الدائمي
و�صاهدين من �صكنة املنطقة بعد ل�صق طابع فئة ( )100دينار ،ويجب ان
يرفق بها �صهادة الوفاة اال�صلية وبطاقات االحوال ال�صخ�صية للورثة،
وان بع�ض املحاكم تطلب �صورة قيد النفو�ض من دائرة االحوال املدنية،
وحتوي اال�صتمارة (البيان) على ما يلي :
اأ -تاريخ وفاة املورث .
ب -ا�صماء الورثة الذكور واالناث ون�صبة كل واحد منهم اىل مورثه .
ت -بيان كون الوارث قا�صرا او ر�صيدا .
ث -توقيع املختار وختمه .
ج -توقيع طالب الق�صام ال�صرعي الذي يجب ان يكون احد الورثة او

ماأذونا من جهة ر�صمية با�صتح�صال الق�صام واملراجعة لتنظيمه .
ثانيا  :مراجعة الهيئة العامة لل�صريبة (فرع الرتكات) لتقدمي تقرير
ابتدائي اىل �صريبة الرتكات الإح�صاء تركة املتويف ،واذا كان وعاء الرتكة
يحوي على عقار او عقارات فتقوم ال�صريبة بتوجيه كتاب اىل الت�صجيل
العقاري التي تقوم بتقدير قيمة العقار بتاريخ الوفاة ،وبعد ورود كتاب
الت�صجيل العقاري ولقيام با�صتيفاء ال�صريبة ان وجدت وتقوم بتزويد
الورثة او الوكيل بكتاب اىل املحكمة يت�صمن عدم وجود مانع من ا�صدار
الق�صام ال�صرعي املطلوب .
ثالثا  :ان القانون النافذ وقت وفاة املورث هو الذي يطبق يف ق�صايا
املرياث .
رابعا :وبعد ا�صتيفاء الر�صم يطلب القا�صي اىل طالب الق�صام اح�صار
(�صاهدين) ي�صهدان على وفاة املورث وتاريخ وفاته وح�صر مرياثه
بورثته الذكور واالناث و�صلة كل وارث باملتويف ،وبعد �صماع ال�صهادات
وثبوت الوفاة والوراثة ي�صدر القا�صي الق�صام ال�صرعي وي�صجله فاإذا
كان �صمن الورثة قا�صر فيحيل القا�صي املعاملة اىل ماأمور حترير
الرتكات لتحرير الرتكة ان وجدت (م  )2/310من قانون املرافعات .

شروط سقوط الحضانة
عن األم طبقًا للقانون
 -1اتهام احلا�صنة بحكم ق�صائي نهائي يف ق�صايا مت�ض ال�صرف ،و�صرط اإقامه دعوى االإ�صقاط اأن يكون
احلكم نهائيا واجب النفاذ .اأما اإن كان احلكم ابتدائيا فتوقف حمكمة االأ�صرة الدعوة تعليقيا حلني الف�صل
فيه نهائيا.
 -2زواج االأم برجل اخر ويقع على طالب اال�صقاط اإثبات ذلك ،بتقدمي ما يفيد الزواج باأجنبي ،وهنا يق�صد
على غري ديانة االأب اال�صبق وت�صقط احل�صانة عن احلا�صنة مبجرد الزواج من اأجنبي ولو مل يدخل بها
ولو طلقت من االأجنبي فال تعود اإليها احل�صانة اإال يف عدة الطالق البائن دون الرجعى الأن الزوجية قائمة
يف الزواج الرجعي.
 -3امتناع احلا�صنة عن تنفيذ حكم روؤية ال�صغري لثالث مرات متتالية وعلى طالب الروؤية عر�ض االأمر
على قا�صي التنفيذ الذي ياأمر باإنذار احلا�صنة بتنفيذ حكم الروؤية ويف حالة امتناعها ت�صقط احل�صانة عنها.
 -٤يف حالة اإهمال احلا�صنة يف تربية ال�صغري وعدم اأمانتها ب�صكل ي�صر مب�صلحة الطفل كمثل فقدان
ال�صغري ل�صبب يرجع الإهمال االأم اأو تغيبه امل�صتمر وانقطاعه عن درا�صته ور�صوبه.
 -5اأن تكون احلا�صنة مري�صة مبر�ض ع�صوي اأو نف�صي مينعها من تربية اأطفالها وهنا يجب تقدمي تقرير
طبى ر�صمي ومناظرة احلا�صنة فعليا للتاأكد من حاالتها وعر�صها على اللجنة الطبية املخت�صة بتقرير
حاالتها.
 -6بلوغ ال�صغري ال�صن القانونية هو � 15صنة ،ويخري الطفل اأمام القا�صي يف البقاء مع والده اأو
والدته ،وذلك للولد او البنت بعد تعديل ن�ض القانون اخلا�ض ب�صن احل�صانة لل�صغري.

نصائح
 -1القا�صي ال يقبل ال�صكوى بعد مرور  3ا�صهر يف جرائم
زنا الزوجية وتعدد الزوجات وال�صب والتهديد واتالف
االموال وانتهاك حرمة امللك ورمي االحجار .
 - 2القا�صي ال يقبل ال�صكوى بعد مرور  3ا�صهر اذا كان
امل�صتكي زوجا للجاين او احد اوالده او اباه او امه .
 -3يف حالة التنازل عن ال�صكوى يجب ان يذكر املتنازل
عبارة (اتنازل عن احلق اجلزائي واملدين) ملنع املحكمة
املدنية من النظر باملو�صوع .
 -٤اذا رفعت �صكوى امام القا�صي فال ترتكها بعد
تقدميها ملدة  3ا�صهر دون مراجعة يعد متنازال عن

ال�صكوى .
 -5ال ت�صمح الأي �صخ�ض من دخول دارك او حملك
الإجراء التفتي�ض او امر القب�ض والتحري اإال بعد ان
تطلع على تلك االوامر و�صدورها من القا�صي وبح�صور
املختار .
 - 6ال تكفل �صخ�صا امام الق�صاء ما مل تتاأكد من ح�صن
اخالقه و�صمعته الطيبة ب�صرط ان تكون اجلرمية غري
خطرية او مبلغ الدين ب�صيطا .
 -7اذا تورطت بكفالة �صخ�ض �صيء يحق لك اإلغاء تلك
الكفالة ب�صرط ان حت�صر املكفول امام القا�صي او ت�صلمه

اىل مركز ال�صرطة .
 -8اذا كفلت متهما او مديونا وهرب منك �صتحال اىل
قا�صي اجلنح لتح�صيل مبلغ الكفالة منك كامال او بع�صه
او تعفى منه او يق�صط عليك ملدة ال تتجاوز �صنة واحدة
.
 - 9ال ت�صلم �صيارتك اىل �صخ�ض �صارب للخمر رمبا يعمل
بها حادثا او ي�صبط بها وهو �صكران فتحجز ال�صيارة
ملدة �صنة كاملة وال ت�صلم لك اإال بعد انق�صاء املدة .
 - 10ال ت�صمح الأحد با�صتخدام هاتفك اجلوال �صواء
باإجراء مكاملة او ار�صال ر�صالة او ا�صتخدام و�صائل

التوا�صل االجتماعي .
 -11اذا و�صلت اليك ر�صالة تهديد او اهانة بوا�صطة
املوبايل ال ترد مبثلها فذلك يوؤدي اىل �صياع حقك بل
احتفظ بها وقدمها للقا�صي ف�صتكون نتيجة ال�صكوى
م�صمونة ل�صاحلك .
 - 12اذا تعر�صت حلادث اعتداء او اهانة يف مكان
عام فحاول قدر االمكان ان ال تفقد اع�صابك وال
تواجه اخلطاأ بخطاأ اخر ،واحر�ض على تثبيت
�صهادة ال�صهود واقامة �صكوى امام القا�صي ،وتاأكد
باأن املعتدي �صياأتيك متو�صال ذليال طالبا ال�صفح.

النقل واإلحالة في
الدعاوى المدنية

لقد ن�صت قانون املرافعات املادة  78منه على :املادة :78
اإذا ق�صت املحكمة بعدم اخت�صا�صها القيمي او الوظيفي او
النوعي او املكاين ،وجب عليها ان حتيل الدعوى اىل املحكمة
املخت�صة مع االحتفاظ مبا دفع من ر�صوم ق�صائية ،وتبلغ
الطرفني او احلا�صر منهما مبراجعة املحكمة املحالة عليها
الدعوى يف موعد تعينه على ان ال يتجاوز  15يوما من تاريخ
االحالة ،فاإذا مل يح�صرا او مل يح�صر املبلغ منهما امام تلك
املحكمة يف املوعد املعني ،ففي ن�ض املادة املذكورة حدد حاالت
االحالة الدعوى ،ويكون الدفع بعدم اخت�صا�ض املحكمة املكاين
قبل التعر�ض ملو�صوع الدعوى واإال �صقوط احلق ا�صتنادا للمادة
7٤مرافعات مدنية .اأما الدفع بعدم اخت�صا�ض املحكمة القيمي او
الوظيفي او النوعي يجوز اإبداوؤه يف اي حالة وتكون الدعوى
عليها .اأما نقل الدعوى املدنية �صواء كانت �صرعية او بدائية ،وكما
ن�صت املادة  97مرافعات مدنية ،فيكون بقرار من حمكمة التمييز،
اإذ تعذر ت�صكيل املحكمة الأ�صباب قانونية او كان روؤية الدعوى ما
يوؤدي اىل االخالل باالأمن او الأي �صبب تراه املحكمة منا�صباً.
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منها طرد السموم ..تعرف على الفوائد
الذهبية لهذا العصير

عند اإقبال ف�صل ال�صيف وتغري املناخ وارتفاع درجات
احلرارة فاإن ال�صهية والعادات الغذائية تتغري ،ويتم
تلقائ ًيا تعديل كمية الطعام التي يتم تناولها بطريقة
حتافظ على اجل�صم بار ًدا وخفي ًفا ،دون فقد العنا�صر
الغذائية احليوية.
وتعد ع�صائر الفاكهة مثل ع�صري البطيخ من اخليارات
اجليدة خالل ف�صل ال�صيف لأنها متنح �صعورا بال�صبع
واحلفاظ على برودة اجل�صم ومنع اجلفاف وتوفري
الفيتامينات واملعادن الأ�صا�صية للج�صم.
ويتميز ع�صري البطيخ باأنه منخف�ض الكربوهيدرات
وال�صعرات احلرارية وغني بالألياف والأحما�ض
الأمينية والكاروتينويد ،وي�صد البطيخ  %17من
الحتياج اليومي لفيتامني  Aو %21من الحتياج

اليومي لفيتامني  ،Cبالإ�صافة اإىل الفوائد التالية:
 .1احلفاظ على �صوائل اجل�صم
يحتوي ع�صري البطيخ على  91.45غرا ًما من املاء لكل
 100غرام من الع�صري ،وي�صاعد حمتواه املائي العايل
يف احلفاظ على توازن الإلكرتوليت يف اجل�صم ،ومينح
اجل�صم ال�صبع ،ويروي العط�ض ومينع اجلفاف.
 .2م�صدر للطاقة
يوفر ع�صري البطيخ حوايل � 30صعرة حرارية من
الطاقة لكل  100غرام من الع�صري ،ويعمل كم�صروب
فوري معزز للطاقة لحتوائه على فيتامني C
وفيتامني  Aواملغني�صيوم ،وهي العنا�صر التي تغذي
اخلاليا بالطاقة وتزيد من قوتها.
 .3طرد ال�صموم

ي�صاعد البطيخ على اإفراز ال�صموم من اجل�صم ،حيث
ي�صاعد املحتوى العايل من البوتا�صيوم املعدين يف
ع�صري البطيخ على حت�صني وظائف الكلى وت�صفية
حم�ض البوليك الزائد وال�صكر وال�صموم الأخرى
املوجودة يف الدم.
 .4حت�صني اله�صم
يحتوي البطيخ على ن�صبة عالية من املاء والألياف
التي تعزز �صحة اجلهاز اله�صمي ،كما يعزز كل من
فيتامني  Cو Aامل�صادين لالأك�صدة احليوية من
امليكروبيوم اجليد يف الأمعاء ،ما ي�صاعد على حت�صني
عملية اله�صم ،والتي غال ًبا ما ت�صبح اأ�صعف واأبطاأ
ب�صبب زيادة احلرارة خالل ف�صل ال�صيف ،وي�صاعد
الليكوبني املوجود على الع�صري ا ً
أي�صا يف عالج العديد
من م�صاكل اجلهاز اله�صمي مثل النتفاخ.
 .5الوقاية من �صربات ال�صم�ض
يحفز ع�صري البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة
اجل�صم واإحداث التوازن املنحل بالكهرباء ب�صبب
حمتواه العايل من املاء ،وي�صاعد فيتامني  Cيف ع�صري
البطيخ على تعزيز املناعة وتقوية اجل�صم.
 .6خف�ض حرارة اجل�صم
ترتفع درجة حرارة اجل�صم عادة خالل ف�صل ال�صيف،
وي�صهم تناول ع�صري البطيخ يف تقليل حرارة اجل�صم
ريا
نظ ًرا لحتوائه على ن�صبة عالية من املاء ويوفر تاأث ً
مهد ًئا للج�صم ،كما يفيد مركب الليكوبني ويحمي
الب�صرة من الإ�صابة بحروق ال�صم�ض.
 .7الرقم الهيدروجيني
يحافظ ع�صري البطيخ على درجة احلمو�صة يف
اجل�صم ويتناق�ض الرقم الهيدروجيني للج�صم مع
زيادة درجة احلرارة ،وعندما ينخف�ض الرقم
الهيدروجيني ي�صبح اجل�صم حام�ص ًيا ،ما يوؤدي اإىل
حالت مر�صية من بينها �صعف الكبد وف�صل القلب
ونق�ض ال�صكر يف الدم ،لكن ثبت اأن تناول ع�صري
البطيخ ي�صهم بفاعلية يف احلفاظ على درجة حمو�صة
اجل�صم بطريقة طبيعية ومينع اللتهابات.

أضرار اإلكثار من تناول الفلفل األسود
ل ميكن ال�صتغناء ب�صكل كامل عن
ا�صتخدام الفلفل الأ�صود يف الطهي،
�صواء كنا نعد وجبات د�صمة اأو
خفيفة ،نباتية اأو حتتوي على اللحوم
والدواجن وال�صمك.
واأ�صبح اليوم الفلفل الأ�صود مكوناً ل
غنى عنه اأبد ًا يف اأي وجبة ويف كل مكان
يف العامل ،ولكن اأحياناً قد ُيفرط بع�صنا
اأو يبالغ يف و�صع الفلفل الأ�صود على
وجبات الطعام ،وبدون اأي �صك ،اإن
هذا الأمر ي�صبب اأ�صرار ًا كثري للج�صم،
واإليكم اأبرز الأ�صرار التي ي�صببها
الإفراط بتناول الفلفل الأ�صود ،وفق
(�صيدتي).
اأو ًل :م�صاكل يف اجلهاز اله�صمي
يحتوي الفلفل الأ�صود على مادة
البيبريين القوية بن�صبة عالية ،وهي
مادة م�صوؤولة عن الطعم احل ّراق
الذي يف الفلفل الأ�صود ،وتناول هذه
املادة بكميات كبرية ،يوؤدي يف الكثري
من الأحيان اإىل نزيف يف اجلهاز
اله�صمي ،جراء مفعولها القوي
للغاية ،لذلك ُين�صح بتناول الفلفل
الأ�صود بكميات معتدلة.

ثانياً :امت�صا�ض الأدوية والتفاعل معها
ومن اأبرز خ�صائ�ض الفلفل الأ�صود،
أنواع
اأنه يعمل على حتفيز امت�صا�ض ا ٍ
معينة من الأدوية التي تعد قليلة
الإمت�صا�ض ،ولكن اخلطري يف الأمر،
هو هذا التاأثري نف�صه على بع�ض الأنواع
الأخرى لالأدوية ،خا�صة اإذا كان ن�صبتها
يف الدم مرتفعة عن احلد امل�صموح.
وعلى جانب اآخر ،فاإن الفلفل الأ�صود

لديه القدرة على التفاعل مع اأنواع
معينة من الأدوية والعالجات ،لذلك
عند تناوله بكميات كبرية ،قد يوؤدي
اإىل زيادة اأو تقليل تركيز هذه الأدوية
يف اأج�صادنا ،ما يفقدها خا�صيتها
العالجية.
ثالثاً :خطري على الن�صاء احلوامل
واأ�صار التقرير الغذائي اإىل اأن الفلفل
الأ�صود ميكنه التاأثري على الن�صاء فيما

يخ�ض احلمل ،اإذا اأن تناوله بكميات
كبرية وعلى املدى البعيد ،من املمكن
اأن مينع حمل املراأة ،اأو ي�صاعد على
منع حملها ،بالإ�صافة اإىل اأنه خطري على
الن�صاء احلوامل يف فرتات حملهن.
رابعاً :تقليل احليوانات املنوية عند
الرجال
اأما فيما يخ�ض تاأثريه عند الرجال
حتديد ًا ،فاإن مادة البيبريين املوجودة
يف الفلفل الأ�صود بح�صب الدرا�صات،
تعمل على مهاجمة احليوانات املنوية،
مما يوؤدي اإىل قتل الكثري منها وتقليل
اأعدادها ،لذلك يو�صي الأطباء اأن
يتناول الرجال كميات قليلة اأو معتدلة
من الفلفل الأ�صود ،حتى ل تتاأثر
خ�صوبتهم.
خام�صاً :اإحمرار اجللد واحل�صا�صية
تناول الفلفل الأ�صود بكميات كبرية،
يوؤدي يف الكثري من الأحيان اإىل اإحمرار
اجللد وال�صعور باإح�صا�ض اأ�صبه
بالل�صعة فيه ،كما اأنه ي�صبب احل�صا�صية
والعطا�ض امل�صتمر ،وذلك ب�صبب مادة
البيبريين ،التي تعمل على حتفيز
النهايات الع�صبية داخل الأنف.

لماذا تنخفض درجة حرارة الجسم نهاراً
ً
وترتفع ليال ؟
ميكن اأن ترتفع درجة حرارة اأج�صام البع�ض
ليال ،وخا�صة مع اختالف الف�صول ،بينما
منا ً
يكونون ب�صحة جيدة وحيوية اأثناء النهار،
ليال
ما يوؤدي اإىل حالة من القلق وال�صطراب ً
وال�صعور بالتعب يف ال�صباح.
ويف حال كان ال�صخ�ض يعاين من احلمى يف الليل،
فيجب عليه التحقق من الأعرا�ض اأولً ،ورمبا
تكون الأعرا�ض هي فقدان ال�صهية والتهيج
وال�صعف العام واجلفاف والتعرق وال�صداع
والق�صعريرة والرع�صة.
وتوجد اأ�صباب وا�صحة ميكن جتنبها للتخل�ض
من احلمى الليلية املتكررة ،كما يلي:
 .1البريوجينات اخلارجية
تعد البريوجينات (املواد امل�صببة للحمى) التي
تخرتق اجل�صم من اخلارج ،اأحد الأ�صباب التي
توؤدي اإىل ارتفاع درجة احلرارة يف الليل فقط،
حيث متيل البريوجينات اإىل اإنتاج �صموم التي
ميكن اأن تكون �صارة بال�صحة.
أي�صا
ويتم اإنتاج بريوجينات داخل اجل�صم ا ً
نتيجة للخاليا الأحادية وال�صامة ،وعندما
تدخل البريوجينات اخلارجية اإىل اجل�صم ،فاإنها
حتفز اجل�صم على اإنتاج البريوجينات اخلا�صة
به ،ما يوؤدي اإىل ارتفاع درجة احلرارة.
 .2التهابات اجلهاز التنف�صي العلوي
تعد نزلت الربد والتهابات اجلهاز التنف�صي
الأخرى من الأ�صباب املحتملة للحمى يف الليل،

ويف بع�ض الأحيان ،ل يكون الأمر اأكرث من
جمرد نزلة برد توؤثر على اجل�صم وت�صبب حمى
يف الليل ،ولكن يف اأحيان اأخرى ،ميكن اأن تكون
هناك عدوى يف احلنجرة اأو الق�صبة الهوائية،
والتي ميكن اأن ت�صفر عن التهابات كبرية يف
اجلهاز التنف�صي ،وت�صتمر نزلت الربد لعدة
اأيام ،بينما تعتمد الإ�صابات الأخرى على مناعة
املري�ض والفرتة الزمنية العامة.
 .3التهابات امل�صالك البولية
ميكن اأن ي�صاب الإن�صان باحلمى يف الليل فقط
عندما يكون م�صا ًبا بعدوى يف امل�صالك البولية،
وميكن اأن يوؤدي الأمل احلاد يف امل�صالك البولية،
اإىل جانب وجود ال�صموم ،اإىل الإ�صابة باحلمى،
ويجب امل�صارعة با�صت�صارة الطبيب يف هذه
احلالة.
 .4التهابات اجللد
يف كثري من احلالت ،تكون احلمى يف الليل ناجتة
عن عدوى جلدية ،واإذا كانت هناك عدوى كبرية
موجودة على اجللد وت�صبب اإزعاج با�صتمرار،
ف�صينبغي �صرعة فح�صها بوا�صطة طبيب لأنها
تعد اأحد الأ�صباب الرئي�صية للحمى الليلية.
 .5رد فعل حت�ص�صي
يف حالة وجود التهاب يف اجل�صم ب�صبب رد فعل
حت�ص�صي لالأدوية ،فمن املحتمل اأن ُي�صيب
باحلمى يف الليل ،وميكن اأن توؤدي حالة
ح�صا�صية ب�صيطة اإىل ردود فعل كبرية.

 .6ا�صطرابات الأن�صجة ال�صامة
يف بع�ض احلالت ،ميكن اأن ت�صبب ا�صطرابات
الأن�صجة ال�صامة ارتفاع درجة حرارة اجل�صم
ليال ،مبا ي�صمل التهاب املفا�صل الروماتويدي
ً
والتهاب ال�صرايني والذئبة احلمامية اجلهازية
والتهاب ال�صرايني العقدية والتهاب الع�صالت.
 .7اللتهابات البكتريية
أي�صا على العدوى التي
وت�صتمل قائمة الأ�صباب ا ً
ت�صببها البكترييا اأو الفطريات والتهاب بطانة
القلب اأو ال�صل اأو اأي عدوى غام�صة طويلة
الأمد.
 .8حالت مر�صية متنوعة
ميكن اأن تت�صبب بع�ض الأمرا�ض اللتهابية مثل
مر�ض كرون والتهاب البنكريا�ض والتهاب الغدة
الدرقية والتهاب القولون التقرحي وا�صطرابات
الغدد ال�صماء والتمثيل الغذائي واأمرا�ض فقر
الدم الالتن�صجي و�صرطان الدم يف حمى ليلية
لبع�ض الأ�صخا�ض.
 .9احلمى املوؤقتة
وي�صري اخلرباء اإىل اأن اخلاليا املناعية تعمل
بكامل طاقتها خالل النهار ،ما يقلل من خماطر
الإ�صابة باحلمى اأو الزكام ،ولكن خالل الليل،
ن�صاطا ،ما يوؤدي
ت�صبح اخلاليا املناعية اأقل
ً
اإىل زيادة درجة حرارة اجل�صم بهدف قتل
البكترييا اأو العدوى املوجودة يف اجل�صم،
والتي يطلق عليها الأطباء ا�صم احلمى املوؤقتة.

ما المواد الغذائية التي تسبب تسممًا في
األمعاء ؟

اأعلن الدكتور الأملاين ،توما�ض فريلينغ،
املواد الغذائية التي ت�صكل خطورة على
الأمعاء.
ووف ًقا للطبيب ،يجب المتناع ب�صورة
خا�صة عن تناول املواد الغذائية
املحتوية على ال�صكر ،واملقليات اأو
املدخنة والدهون ال�صيئة مثل املارغرين
واملايونيز،

وقال" :الأطعمة غري ال�صحية تن�صر يف
الأمعاء البكترييا ال�صارة ،التي مع مرور
الوقت جتعلها عر�صة لالإ�صابة مبختلف
الأمرا�ض".
وين�صح الدكتور فريلينغ ،للحفاظ على
ال�صحة ،باتباع النظام الغذائي املتبع
يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�صط الغني
باخل�صروات والألياف الغذائية.

وحلماية الغ�صاء املخاطي املعوي،
ين�صح الطبيب باإ�صافة البقوليات مثل
العد�ض واحلم�ض والبازلء ،وبع�ض
اخل�صروات مثل ال�صبانخ واجلزر اإىل
النظام الغذائي ،كما ين�صح بتناول املوز.
م�صريا اإىل اأن جميع هذه املواد الغذائية
حتتوي على مركبات توؤثر اإيجابيا يف منو
البكترييا املعوية امل�صادة لاللتهابات.

ما عالقة عصير البرتقال باإلصابة
بسرطان الجلد ؟
ك�صف باحثون بريطانيون
عن اأن ا�صتهالك احلم�صيات،
وخا�صة الربتقال ،ميكن اأن
يزيد من خطر الإ�صابة ب�صرطان
اجللد باأكرث من الن�صف مقارنة
مبن ل ي�صتهلكونها.
ومن خالل البحث يف العالقة
بني ا�صتهالك احلم�صيات
و�صرطان اجللد ،مع الأخذ يف
العتبار العديد من العوامل
املعروفة بالفعل باأنها عوامل
خطر للمر�ض ،مثل العمر
وامتالك الب�صرة الفاحتة،
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن اأولئك
الذين يتناولون اأكرث من ح�صة
واحدة من الفاكهة بانتظام
كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة
باملر�ض بن�صبة  ،%79مقارنة
مبن ل ي�صتهلونها،
وحتتوي ثمار احلم�صيات
على مادة ت�صمى �صورالني
التي جتعل الب�صرة ح�صا�صة
لأ�صعة ال�صم�ض التي ت�صبب
ال�صرطان ،ووجد اأن الأ�صخا�ض
الذين ي�صتهلكون املزيد من
احلم�صيات ،وخا�صة الربتقال
وع�صري الربتقال ،اأكرث عر�صة
لالإ�صابة ب�صرطان اجللد القاتل.
وقالت اجلمعية الربيطانية
لأطباء الأمرا�ض اجللدية
(« :)BADاإن الأ�صخا�ض
الذين لديهم تاريخ عائلي
لالإ�صابة ب�صرطان اجللد قد
ين�صحون بتجنب ع�صري
الفاكهة يف امل�صتقبل».
واأو�صحت املتحدثة با�صم
اجلمعية ،هارييت دالوود ،اأن
الفواكه احلم�صية ،وخا�صة
الربتقال وع�صري الربتقال،

ت�صتهلك على نطاق وا�صع
يف اململكة املتحدة ،ويتزايد
ا�صتهالك ع�صري الفاكهة على
اأ�صا�ض �صنوي ،وميكن اأن
ي�صاعد هذا البحث املهنيني
الطبيني ب�صكل اأف�صل على تقدمي
امل�صورة للمر�صى الذين لديهم
بالفعل عوامل خطر ثابتة مثل
تاريخ عائلي من �صرطان اجللد
للتقليل من تناول احلم�صيات.
وتو�صل البحث ،من جامعة
اإنديانا ون�صرته اجلمعية
الربيطانية لأطباء الأمرا�ض
اجللدية ،اإىل اأن اأولئك الذين
ي�صربون اأكرث من كوب واحد
من ع�صري الربتقال يوميا
لديهم خطر متزايد بن�صبة
 %54لالإ�صابة ب�صرطان اجللد،
واأولئك الذين تناولوا اأكرث من
برتقالة واحدة يف اليوم لديهم
خماطر متزايدة بن�صبة .%79
وقال الباحث الرئي�صي،
الدكتور اأندرو ماريل« :ي�صري
هذا البحث اإىل زيادة كبرية
يف خطر الإ�صابة ب�صرطان
اجللد املرتبط بزيادة تناول
احلم�صيات».
ما عالمات التحذير ؟
العالمة الأكرث �صيوعا ل�صرطان
اجللد هي التغيري يف ال�صامة
اأو النم�ض اأو البقعة الطبيعية
من اجللد ،ومن املهم اأن
تعرف ب�صرتك وكيف تبدو
ب�صكل طبيعي حتى تالحظ اأي
تغريات غري عادية اأو م�صتمرة،
وميكنك ا�صتخدام مراآة ،اأو
طلب فح�ض مناطق ب�صرتك
التي ل ميكنك روؤيتها من �صريك
حياتك اأو �صديقك.

وهناك خم�صة اأ�صياء يجب
البحث عنها عندما يتعلق الأمر
بال�صامات:
 .1التناظر:
اإذا بداأت بقعة جديدة اأو
موجودة يف تغيري �صكلها ،فقد
تكون عالمة على الإ�صابة
ب�صرطان اجللد ،وقد ينمو
فجاأة ،اأو يتغري مبرور الوقت،
ولكن اإذا كان غري متماثل ،فمن
اجليد اأن يفح�صه طبيب عام.
 .2احلدود:
قد تكون البقع التي لها حدود
غري منتظمة ،يف النم�ض اأو
ال�صامات ،عالمة حتذيرية
ل�صرطان اجللد.
 .3اللون:
يكون للعديد من ال�صامات
ال�صرطانية األوان خمتلفة
بداخلها ،اأو رمبا ت�صبح ال�صامة
املوجودة اأكرث قتامة ،واإذا كان
لديك بقعة باألوان خمتلفة،
اأو بداأت ال�صامة ت�صبح اأكرث
قتامة ،فتحدث اإىل الطبيب
فورا.
 .4احلجم:
ويف هذه املرحلة� ،صتبحث عن
�صامة تبداأ يف النمو ،وقد ل
تالحظه يف البداية ،ولكن بعد
فرتة قد تالحظ اأنه اأكرب مما
بداأ ،ويجب فح�ض اأي �صامة
تنمو يف احلجم من قبل طبيب
عام على الفور.
 .5الرتفاع:
مييل معظم النم�ض وال�صامات
اإىل اأن تكون م�صطحة على
اجللد ،واإذا ارتفع اأحدها
فجاأة فهذه عالمة على الإ�صابة
ب�صرطان اجللد ،واإذا كان لديك

�صامة مرتفعة ب�صكل طبيعي
على ب�صرتك ،فهذا ل يعني
اأنها لن ت�صاب بال�صرطان على
الإطالق ،لذا راقبها اأي�صا.
ويعد التغيري يف ال�صامة اأو
النم�ض اأو البقعة الطبيعية من
اجللد عالمة �صائعة ل�صرطان
اجللد ،ولكن هناك اأي�صا عالمات
اأخرى يجب النتباه اإليها،
مبا يف ذلك ظهور ورم جديد
اأو قرحة ل تلتئم ،اأو بقعة اأو
�صامة اأو قرحة ت�صبب احلكة اأو
الأمل ،ولكن اإذا لحظت اأيا من
هذه العالمات ،فراجع طبيبك.
 .6الأمان من ال�صم�ض:
وقالت مي�صيل ميت�صل،
الرئي�صة التنفيذية لأبحاث
ال�صرطان يف اململكة املتحدة:
«بينما قد يعتقد البع�ض اأن
ال�صمرة عالمة على �صحة
جيدة ،ل يوجد �صيء ا�صمه
ال�صمرار ال�صحي ،لأن
ج�صمك ،يف الواقع ،يحاول
حماية نف�صه من الأ�صعة
ال�صارة».
وقال كاري�ض بيت�ض ،مدير
املعلومات ال�صحية يف مركز
اأبحاث ال�صرطان يف اململكة
املتحدة« :من املهم اأن يحمي
النا�ض اأنف�صهم ب�صكل �صحيح
يف كل من املنزل وخارجه
عندما تكون ال�صم�ض قوية،
ونريد اأن ن�صجع النا�ض
على تبني مظهرهم الطبيعي
وحماية ب�صرتهم من اأ�صرار
الأ�صعة فوق البنف�صجية
من خالل البحث عن الظل
وا�صتخدام
والتغطية
واقي ال�صم�ض بانتظام».

ماذا سيحدث لجسمك عند تناول
العدس يوميا ؟
يعد العد�ض مادة غذائية وهو من
اأقدم اأنواع البقوليات التي زرعها
الإن�صان ،واأكرثها فائدة جل�صم
الن�صان ،وهذا ما اأكدته خبرية
التغذية �صريينا بون.
وقالت اخلبرية" :اإن ا�صتهالك
الب�صر للعد�ض يعود اإىل 13
األف �صنة قبل امليالد" ،وفق
(اجلزيرة نت).
وت�صمل فوائد تناول العد�ض كل
يوم:
حت�صني �صحة الأمعاء ،لأن
العد�ض م�صدر مهم للن�صويات
املقاومة والألياف ،لذلك ي�صاعد
على دعم ميكروبيوم الأمعاء،
حيث تو�صح الدكتورة اأوما
نايدو ،املخت�صة يف علم النف�ض
التغذوي :اأن "تناول العد�ض
يغذي امليكروبات اجليدة التي
تدعم �صحتنا ب�صكل عام ،مبا يف
ذلك ال�صحة العقلية وال�صحة
الهرمونية واملناعة".
الوقاية من مر�ض ال�صكري،
فوفقا لنايدو ،اأظهرت الأبحاث
اأن تناول العد�ض النابت
germinated
lentils
بانتظام قد ي�صاعد على الوقاية
من مر�ض ال�صكري والتحكم
فيه ،وخل�صت الدرا�صات اإىل
اأن العد�ض قد يقلل معدلت

الغلوكوز يف الدم والدهون،
ويدعم ا�صتقالب الربوتينات
الدهنية لدى مر�صى ال�صكري
والأ�صحاء.
للربوتينات
مهم
م�صدر
والألياف ،اإذ يو�صح اأخ�صائي
التغذية ،كيث توما�ض اأيوب،
اأن البقوليات غنية بالربوتينات
والألياف ،ول تكاد حتتوي على
دهون.

وي�صري اأيوب اإىل اأن العد�ض
م�صدر مهم لفيتامني بي ويحوي
كميات كبرية من الفولت
واحلديد ،ويوؤكد اأن كوبا واحدا
من العد�ض يوفر  18غراما من
الربوتني و 15غراما من الألياف،
وهو "ما ي�صاوي كمية الربوتني
املوجودة يف  3بي�صات ،وكمية
األياف اأكرث مما ياأكله ال�صخ�ض
العادي يوما كامال".

حت�صني وظائف اجلهاز اله�صمي،
اإذ بف�صل ما يحتويه من األياف،
يعزز العد�ض وظائف اجلهاز
اله�صمي ،وتقول خبرية التغذية
�صريينا بون" :اإن النظام الغذائي
الغني بالألياف ميكن اأن ي�صاعدك
يف احلفاظ على �صحة الأمعاء
وخف�ض الكولي�صرتول ،والتحكم
يف ن�صبة ال�صكر يف الدم ،وفقدان
الوزن ،والوقاية من الأمرا�ض".
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المدرسة النظامية في بغداد  ..أول مؤسسة أكاديمية متعددة العلوم
�ملدر�سة �لنظامية يف بغد�د هي �أول
موؤ�س�سة تعليمية تقدم �لعلوم بطريقة
متكاملة مبختلف �أنو�عها �سو�ء منها
علوم �لدين و�لعربية �أو �لعلوم
�لعقلية و�لتطبيقية كالطب و�ل�سيدلة
و�لفلك و�لهند�سة ،حيث يجتمع
�لأ�ساتذة و�لطالب يف ف�سولها ،وتقدم
لهم كل ما يلزم للتعليم وطلب �لعلم،
ومل ي�سبق �أحد �إىل مثل هذ� �لنمط من
�لتعليم.
وقد كان �لتعليم قبلها يتم من خالل
�مل�ساجد ودور �لعلم ،فتعد هذه
�ملد�ر�س �لنظامية �لتي �أن�ساأها نظام
�مللك هي �لأوىل يف �لعامل من حيث
�لتنظيم و�لرتتيب وطريقة �لتعليم،
وتعد �أول مدر�سة علمية ومعهد�
علميا عرفه �لتاريخ �لإ�سالمي
و�لعاملي يعطي معلميه �أجور ً� مرتبة
مقابل �لتعليم ،ويقوم على �لتعليم
فيها �أ�ساتذة ونو�ب لهم ،ومعيدون
للدرو�س ،وتنظم �ملدر�سة ف�سو ًل
در��سية ،و�سكناً لالأ�ساتذة و�لطالب،

ومكتبة و�إعا�سة.
�أ�س�سها �لوزير نظام �مللك �سنة 457
هـ 1067 -م ،على نهر دجلة ببغد�د
بجانب �لر�سافة ،ومت بناوؤها �سنة
 459هـ 1066 -م ،و�فتتحت يف �لعام
نف�سه ،وبلغت تكلفة بنائها � 200ألف
دينار ذهبي ،وبنى نظام �مللك حولها
�أ�سو�قاً وجعلها �أوقافاً للمدر�سة ،كما
��سرتى ِ�سياعاً وحمامات وخمازن
ودكاكني فاأوقفها عليها.
و�ملدر�سة من �ملعامل �لرت�ثية �لتي
�ندثرت ،ويعد �سوق �خلفافني حالياً
�ملكان �لذي كانت �ملدر�سة فيه ،و ُبنيت
على �سكل رباعي �لأ�سالع ،وعلى
قاعات لها قباب حتيط ب�سحن يف
و�سطها و�مل�سلى يف جهة �لقبلة ،ويف
�أروقة �ملبنى �أماكنُ نوم �ملدر�سني
و�لطالب ،و�أُحلق بها دور�ت مياه،
ومطبخ ،وخمازن ،وغرف �لدر��سة
حتيط ب�سحن �ملدر�سة ،كما �أُحلِ َق
بها مكتب ٌة ،وظلت هذه �ملدر�سة قائمة
�إىل مطلع �لقرن �لتا�سع �لهجري -

�خلام�س ع�سر �مليالدي ،ثم �ندثرت
ب�سبب ما ح َّل ببغد�د من كو�رث
وحروب ،و�سار مكانها حملة كبرية
من حمالت بغد�د.

كان من �أبرز �أهد�ف �ملدر�سة �لنظامية
ببغد�د �لت�سدي لالأفكار �لتي خلفها
�لبويهيون و�لفاطميون �إثر حكمهم
بغد�د وم�سر ،وكان �ملذهب �ملعتمد يف

من أشهر شعراء بغداد
مال عبود الكرخي ..مثابة تراثية سامقة
علي نا�سر �لكناين
طلبت مرة من �لباحث و�ملوؤرخ �لأ�ستاذ� ،سامل �لألو�سي،
�ن يحدثني ع ّما تختزنها ذ�كرته من ذكريات عن �أيام بغد�د
وكرخها ،وعن �ساعر �لنقد �لالذع و�ل�ساخر �ملرحوم �ملال
عبود �لكرخي ،فعلت وجهه �بت�سامة �سفيفة كمن �ثرنا
يف نف�سه �سدى تلك �لأيام �ملا�سية �لتي طو�ها �لن�سيان،
فبادرين قائالً:
 كان �أديبنا و�ساعرنا �ملعروف �ملال عبود �لكرخي (رحمه�هلل) ممن �سكن بكرخ بغد�د و�قرتن ��سمه بها على �لرغم
من �أن ��سله كان من مدينة �حللة وينت�سب �ىل ع�سرية
(�لبو�سلطان) �ملعروفة ،و�أ�سدر حينذ�ك �سحيفة �أ�سماها
(�لكرخ) ،وقد ذكر فيها مرة �أبياتا من �ل�سعر �نتقد فيها
�ل�سلطة �حلاكمة �آنذ�ك عندما �أقدمت على عزل �أمني �لعا�سمة
�ملرحوم �ر�سد �لعمري ،فانتهزت �لفر�سة باأن �طلب منه �أن
يحدثني �أي�سا عن و�سيلة �لنقل �لتي كانت م�ستخدمة يف
بغد�د ذلك �لوقت ،وهي عربة �لرت�مو�ي �أو (�لكاري) و�لتي
غالباً ما كان �ملال عبود �لكرخي ي�ستخدمها يف تنقله بني مكان
عمله وحمل �سكنه ،فقال� :أن عربة �لرت�مو�ي �أو �لكاري هي
من و�سائط �لنقل �ملعروفة يف بغد�د �أيام زمان ،وكانت ت�سري
على �سكة خا�سة � �أ�سبه ب�سكة �لقطار وت�ستخدم لنقل �لأهايل
من منطقة �سوق �جلديد يف �لكرخ �ىل مدينة �لكاظمية ذهاباً
و�إيابا  ..ويف ذلك �لوقت -و�حلديث ل يز�ل لالألو�سي -كنت
ما �أز�ل طالباً يف مرحلة �لدر��سة �لبتد�ئية ،فكنا نرى �ملال
عبود �لكرخي �لذي كان غالباً ما يجل�س يف مقدمة (�لكاري)
وعندما يلحظه �أ�سدقاوؤه وحمبوه �جلال�سون يف �ملقاهي
�لتي مير عليها (�لكاري) وهو يف طريقه �ىل �لكاظمية كانو�
يقفون لتحيته وكان هو بدوره يرد عليهم �لتحية وهو يومئ
لهم ب�سد�رته �لتي كان يعتمرها بر�أ�سه.
و�أ�سار �لألو�سي ،خالل حديثه ،باعتز�زه ب�سد�قته بحفيد
�لكرخي وهو �لباحث و�لأديب �ملعروف �ملرحوم ح�سني
حامت �لكرخي �لذي كان زمي ً
ال له يف مرحلة �لدر��سة
�ملتو�سطة حينما كانا يدر�سان يف متو�سطة �لكرخ.
وقبل �سنو�ت كنت و�لزميل عادل �لعرد�وي يف زيارة لعائلة
حفيد �لكرخي �لفا�سلة يف د�ره �لعامرة ،حيث ��ستقبلنا من
قبل كرميتيه �ل�سيدتني �لفا�سلتني �أم �أحمد �أم مرمي ون�سيبه
�لدكتور مظفر �لطائي باحلفاوة و�ل�ستقبال �لكرميني من
قبلهم ..وما عرفناه خالل هذه �لزيارة �ن هذه �لعائلة ل

من مصطلحات المعامل
واألبنية واألماكن في
العهد العثماني
وليد خالد
� .1لعبخانه  :يطلق على معمل �لن�سيج .
� .2لدباخانه �/لدباغ خانه  :معمل دباغة �جللود .
� .3لبوز خانه  :معمل �لثلج.
� .4لدكرمان � :ملطحنة �لع�سكرية .
� .5مل�سافر خانه  :غرف �سغرية بدون �ثاث كانت ت�ستعمل
مكان لإقامة للم�سافرين .
� .6ل�سبيلخانه  :هي �سقايات ل�سرب �ملاء .
� .7لتنبلخانه  :تقع يف حملة خان لوند قرب حملة �لف�سل،
وهي حمل �قامة �لعاطلني عن �لعمل .
� .8لكرنتينه  :كانت �لبناية موجودة خارج باب �ملعظم ميني
�لذ�هب �ىل �لعظمية ،وكانت م�ستعملة كق�سلة للخيالة .
.9تابيه �و طابيه  :وتعني �لتل منها تابيه باب �ل�سيخ وتابيه
�ل�سيخ عمر وغريها.
 .10خان �لورمته �و �لورطمه  :ويعني �خلان �ملغطى �و
�مل�سقوف ،وهو خان مرجان �لو�قع �ليوم يف �سارع �ل�سمو�أل
�ملتفرع من �سارع �لر�سيد مقابل �سوق �ل�سورجة.
� .11ملجيدية  :كانت م�ست�سفى ع�سكريا وقبلها ق�سر لإقامة
�ل�سلطان نا�سر �لدين �ساه عنده زيارته لبغد�د  ،تقع يف باب
�ملعظم.
� .12لق�سلة  :تعني �ملكان �و �لثكنة �لع�سكرية �لذي يقي
فيه �جلنود من تقلبات �جلو  ..وبناية �لق�سلة ماز�لت قائمة
على �سفاف نهر دجلة  /نهاية �سارع �ملتنبي.

تز�ل متتلك �لعديد من �ملوؤلفات غري �ملطبوعة �لتي تركها
لهم و�لدهم و�لتي هي حقاً جديرة باأن تاأخذ طريقها �ىل
�لن�سر عن طريق تبني �جلهات �ملعنية لفكرة طبعها كونها
تتحدث عن جو�نب مهمة و�أثرية من حياتنا �لجتماعية
وتر�ثنا �ل�سعبي �لعريق ،ناهيك عما تركه �ملرحوم �ملال
عبود �لكرخي من كتابات و�أ�سعار نقدية متيزت بنكهتها
�ل�سعبية �ملعروفة ،وحري بنا �ليوم �ىل نقيم للكرخي
مهرجاناً ثقافياً �حتفائياً و�أدبيا يليق بهذ� �لر�ئد �لكبري
ومبا تركه من عطاء ثر؛ لأنه كان و�سيبقى مثابة �سامقة يف
ذ�كرتنا �لثقافية �ل�سعبية �لبغد�دية وع َلماً بارز ً� من �أعالمها.

شخصيات علمية وقضائية نجفية

القاضي الشيخ عمار سميسم ..من أرباب
الفضل والكمال ورجال األدب والشعر
جا�سم �حلاج �أحمد
هو �ملرحوم �ل�سيخ عمار بن �ل�سيخ
حممد ح�سن بن �ل�سيخ هادي �آل
�سمي�سم . .ولد يف مدينة �لنجف
�ل�سرف �سنة 1327هجرية ،ون�ساأ
بها وح�سر جمال�سها �لثقافية
و�لأدبية ودر�س على �أ�ساتذة كبار
منهم� :ل�سيخ مهدي �حلجار،
�ل�سيخ حممد ر�سا فرج �هلل،
�ل�سيخ حممد جو�د �جلز�ئري،
�ل�سيخ حممد ر�سا كا�سف �لغطاء،
وغريهم.
له �جاز�ت من عدة مر�جع منهم:
�ل�سيد ح�سني �حلمامي� ،ل�سيد
حم�سن �حلكيم � ،ل�سيخ حممد

ذلك هو �ملذهب �ل�سافعي ،حيث تن�س
وثيقة �لوقف على �أن كل من يعمل
يف �ملد�ر�س �لنظامية يجب �أن يكون
�سافعياً.

كان �لطالب يف �ملدر�سة �لنظامية ل
يزيد عددهم على  300طالب ُيختارون
بعناية فائقة .ويذكر �ملوؤرخون �أن �أول
من د َّر�س يف �ملدر�سة �لنظامية يف بغد�د
�أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي� ،ساحب كتاب
«�لتنبيه» ،وكان �ملدر�سون يختارون
بعناية فائقة ،وباإ�سر�ف من �لوزير
نظام �مللك �أو من ينيبه عنه ،و�إىل
جانب هوؤلء �ملدر�سني ،توجد �أعد�د
�أخرى من �ملوظفني ،و�لكتبة و�خلد�م.
وتعد مكتبة �ملدر�سة �لنظامية يف
بغد�د ،من �أهم مالحق �ملدر�سة
ومر�فقها ،وكانت بنا ًء خا�ساً ،عرف
با�سم د�ر �لكتب� ،أولها �لوزير نظام
�مللك �هتماماً خا�ساً ،وجلب �إليها كل
غريب ونادر من �لكتب ،وقام بنف�سه
بتاأليف كتاب يف �حلديث ،و�أودعه فيها
يف �أول زيارة لها بعد �إمتام بنائها ،وقد
جنت �ملدر�سة ومكتبتها من �لجتياح
�ملغويل �سنة 565هـ 1258 -م.
�سمت �ملكتبة �لنظامية �أكرث من ع�سرة
�آلف جملدة يف �ستى �ملعارف.

ح�سني كا�سف �لغطاء.
عني قا�سيا للمحاكم �ل�سرعيةيف حمافظات ذي قار ،و�لقاد�سية،
و�لنجف من �سنة 1950ميالدية
حتى �أحيل على �لتقاعد ،وبعدها
مار�س �ملحاماة يف �لق�سايا
�ل�سرعية.
كان -رحمه �هلل -ع�سو� يف �لهيئة
�لإد�رية جلمعية �لر�بطة �لأدبية
يف �لنجف ملدة �ستة ع�سر �سنة.
�سارك يف جميع �ملنا�سبات�لدينية و�لوطنية و�لقومية ،نظم
�ل�سعر فاأبدع فيه و�تقن ،وبرهن
على تفوقه ونبوغه ،كان -رحمه
�هلل -دقيقا يف ملب�سه وهادئا يف

م�سريه ،حلو �ملع�سر و�حلديث.
ومن �سعره:
�أحيت فل�سطني مو�قف �لعرب ***
وقد ق�ست بالذب عنها ما وجب.
موؤلفاته:
� -1أ�سول �لدين وفروع �لإميان.
 -2ديو�ن �سعر.
�أولده
 -1حممد ح�سن �سمي�سم.
 -2عبد �لروؤوف �سمي�سم.
 -3حممود �سمي�سم.
 -4خالد �سمي�سم.
وفاته:
تويف يف �لنجف �سنة 1987ميالدية
ودفن فيها.

أول الغيث

قصيدة شعبية للشاعر
السياب ..لم تنشر من
قبل

عادل العرداوي
هذه القصيدة النادرة للشاعر اجملدد الرائد في الشعر
الفصيح املرحوم ،بدر شاكر السياب ،لم يعلن عنها
من قبل  ..والغريب ان النقاد ومن كتب عن جتربة وحياة
السياب لم يشر لهذه القصيدة الرقيقة واملعبرة عن
حنني شاعرها الفذ للعودة ٕالى مرابع صباه في جيكور
تلك القرية القصية في اخر بستان من بساتني جنوب
العراق ،تلك القطعة املعبرة عثر عليها في مذكرات
السياب ،ونظن انها تعود الى بدايات ستينات القرن
املاضي ،نبهنا عليها صديقنا الشاعر الشعبي سالم
احلمداني ،شاكرين له التفاتته الكرمية هذه ،نقدمها
للقراء وعشاق االدب الشعبي ..والسياب.
جنح الليل
گصني
يِر ِ
چتف اَلغَ يم
اِعلَه َ
لِهمومي يِ َنسيني
جر عَ يني
اَكَ ِ
حل بالفَ ِ
اَناغيه ويناغيني
جنح اَلليل وَديني
يَ ِ
جريب اَلفاو وَديني
ِ
بوح َ
ظالم اَللَيل
شة َ
ِو َ
اَدَگ اَلباب حاچيني
َ
كثَر نوحي اوعَ ليك الصوت
ِ
صدري يِالويني
وَي َ
بط ِرگ وَنَّة لَيل
وَرِد اِ َ
حلزن بِذني
ورياح ا َ ِ
بلهفَ ة اَملَلهوف
اَرِد اِ َ
َ
كل َّه اِطيوف
لع ُمر ِ
وَگضي ا ُ
العوسج
َ
يِزرَع عُ مري ب ِ
والعاگول يِجرَحني
جنح اَللَيل تانيني
يَ َ
شعلني اِبلَهيب اَلشوگ
ِو َ
ا َ ِعد ساعات عُ مري اوياك
س َنه َمحروگ
اوگلبي ِ
كل َ
جر ساعي
اَروح اوي اَلفَ ِ
نشر اِشراعي
بحر و َ ِ
اَ ُ
َ
َ
ظالم اللَيل
ِو
بوحشة َ
اَدِگ اَلباب حاچيني

من تراث البادية

(بيت الشعر) وليس (خيمة الشعر) ..أسرار
ومكانة مرموقة
ريا�س كامل �سو�ري
��سمه (بيت �ل�سعر) ولي�س «خيمة»
!! ،وله مكانة كبرية يف عرف �لبدو
و�لع�سائر �لعربية يف بالد �ل�سام
و�جلزيرة �لعربية و�سيناء وبادية
�لعر�ق ..ول يعرف تلك �ملكانة �لكبرية
لهذ� �لبيت �إل �حلكماء!!
�ل�س َعر
مكونات بيت َ
ِ -1
�ل�س ْق (تلفﻆ بك�سر �ل�سني وت�سكني
�لقاف) :وهو �لق�سم �لرئي�سي
لبيت �ل�سعر وهو مبثابة �مل�سافة
لدى �حل�سر وفيه يجل�س �لرجال
ويت�سامرون ،ويكون عادة على ميني
�لبيت عند معظم ع�سائر �لأ ردن .
2ـ �لرو�ق  :وهو �لغطاء �خللفي للبيت.
�لر َفه (تلفﻆ ب�سم �لر�ء وفتﺢ �لفاء)
3ـ ُ
 :وهو �لغطاء �جلانبي من �لي�سار
و�ليمني لبيت �ل�سعر� ،أي نهاية بيت
�ل�سعر من جهة �ليمني و�لي�سار،
و�سميت بذلك لأ نها َت ُرف وتتحرك بفعل
�لرياح و�لهو�ء .
4ـ �ملْ َح َرم ( تلفﻆ بت�سكني �مليم وفتﺢ
�حلاء و�لر�ء )  :وهو �ملكان �ملخ�س�س
جللو�س �لن�ساء ،و�سمي بذلك لأ نه يحرم
على �لرجال �لأ جانب دخوله ،و�لفا�سل
بني �ل�سق و�ملحرم غطاء ي�سميه بع�س
�لبدو �ل�ساحة �أو �لزرب .

�جتاه بناء �لبيت
تكون جهة �ملحرم من �لي�سار بالن�سبة
بالبيت ،وبذلك يكون بيت �ل�سعر مغلق�
من ثالث جهات� .أما �جلهة �لر�بعة
فتبقى مفتوحة ،وعادة تكون باجتاه
�ل�سرق عند معظم ع�سائر �لأ ردن.
�لأ عمدة
وهي �لتي يتم بها رفع �لبيت ويرت�وح
طولها من 2ـ  2،5م ،وقد ت�سل � إىل 3
�أمتار ،ولالأ عمدة عدة �أ�سماء منها :
أ� ـ �لو��سط  :وهو �لعمود �لذي يو�سع
يف و�سط �لبيت ،ويكون �أطولها .
ب ـ � ِمل ْق ِدم ( تلفﻆ بك�سر �مليم وت�سكني
�لقاف وك�سر �لد�ل )  :وهو �لعمود
�لذي يو�سع يف مقدمة �لبيت ( �لطرف
�لأ مامي ) ،وحيث �أن لهجة �لبدو حتول
جمدم .
�لقاف جيماً فيكون �للفﻆ ِ ْ
�ملي َخر ( تلفﻆ بت�سكني �لياء وفتﺢ
جـ ْ
�خلاء )  :وهو �لعمود �لذي يو�سع يف
مو ؤخرة �لبيت �لطرف �خللفي.
د ـ �لكا�سر  :وهو �لعمود �لذي يو�سع
يف نهاية �لبيت من جهة �ملحرم ،و�سمي
بذلك لأ ن مو�سعه من جهة �لن�ساء
�لقا�سر�ت �ل�سعيفات ( �لكا�سر هو
�ل�سعيف ) .
و ـ �لعامر  :وهو �لعمود �لذي يو�سع
يف نهاية طرف �لبيت من جهة �ل�سق،

و�سمي بذلك لأ نه يوجد يف مو�سع عامر
بالكرم و�ل�سيافة .
�أما �لأ عمدة على جانبي �لبيت ،فت�سمى
بال�سعبة .
كل منهما
ُ
ت�سمية �سكل �لبيت
فا إذ� �حتوى �لبيت على و��سط و�حد
ي�سمى قطبة و� إذ� �حتوى على و��سطني
( عمودين يف �لو�سط ) ي�سمى مدوبل
(�سهوة ) ،و� إذ� �حتوى على ثالثة
ّ
�أعمدة يف �لو�سط ي�سمى مثولث ،و� إذ�
كان عدد �لأ عمدة يف �لو�سط �أربعة
ي�سمى مروبع  .....وخموم�س ..وكلما
كرثت عدد �لأ عمدة دل على قيمة
�ساحب �لبيت .
و�لبدوي يعتز ببيت �ل�سعر ويتغنى به
يف �سعره .
قال �ل�ساعر عودة �لبلوي :
بيت �ل�سعر عز وفخر ومقيال
يجمع نفو�س طيبات �ملنـال
بيت عامر بالفناجــني ودلل
وجنرن ينادي للم�سايري حـال
يا ما حلى جمع �لن�سامى و�لأ �سمال
م�سكانهم بالﺮﺒ عز �لرجـال
وقت �لربيع و�سوفته ت�سعد �لبال
فيه �لن�سامى حاي�سني �حلـالل
و�سالة ربي منـزل آ�يات �لأ نفـال
علـى حممد عد جنم �لليـال
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العالج بالماء مفيد لمحاربة
التوتر وطرد السموم
ريا من ج�ضم الن�ضان ،وي�ضاعد
ي�ضكل املاء جز ًءا كب ً
�ضرب املاء بوفرة على تهدئة الأع�ضاب وعالج
التوتر ..توؤكد اخت�ضا�ضية التغذية ،عبري اأبو
رجيلي ذلك ،وتقول" :ا ّإن قلّة �ضرب املاء توؤدي اإىل
م�ضاكل �ضحية عديدة يف اجل�ضم ،اأبرزها اأمرا�س
الكلى ،وال�ضعور بالتعب والرهاق ،وقلة الرتكيز،
واجلفاف وغريها الكثري".
مو�ضحة" :فاملاء ي�ضاهم يف تزويد اجل�ضم باملعادن
ال�ضرورية ،وي�ضاعد يف احل�ضول على ب�ضرة رطبة
ون�ضرة .لذاُ ،ين�ضح بتناول  8 - 6اكواب من املاء
�ضباحا قبل الطعام،
يوم ًّيا ،على اأن يتم تق�ضيمها 2
ً
ف�ضال عن كوبني قبل الغداء ،وكوبني اآخرين قبل
الع�ضاء ،وكوبني قبل النوم (يحميان على وفق
الدرا�ضات الأخرية من اجللطات القلبية)".
وتوؤكد الخت�ضا�ضية ،اأبو رجيلي ،ا َّأن للماء دو ًرا
ا�ضا�ض ًّيا يف خ�ضارة الوزن ،ويف عملية حرق الدهون،
وطرد ال�ضموم من اجل�ضم .وتن�ضح بال�ضتغناء
عن امل�ضروبات الغنية مبادة الكافيني ،مثل:
ال�ضودا ،والقهوة ،وم�ضروبات الطاقة التي ت�ضبب

التوتر وجفاف اجل�ضم ،ل �ض ّيما يف الف�ضل احلار،
وا�ضتبدالها باملاء ال�ضايف ،اأو امل�ضاف اإليه �ضرحات
من الليمون واخليار ،اأو قطع الفواكه ،ملذاق لذيذ.
وتن�ضح اأبو رجيلي بال�ضتعانة بامل�ضروبات الآتية
الغنية باملاء ،يف فرتات ارتفاع احلرارة يف الأجواء:
 الزبادي قليل الد�ضم. ع�ضري الطماطم الغني مب�ضادات التاأك�ضد. ع�ضري البطيخ الغني بالفيتامني "�ضي" . ع�ضري الفواكه واخل�ضر ،الطارد لل�ضموم،وامل�ضاعد على تهدئة الأع�ضاب ،وخ�ضارة الوزن،
واملوؤلف من:
• ن�ضف كوب من املاء.
• تفاحة متو�ضطة احلجم.
• حبة كيوي �ضغرية.
•  3قطع من الكرف�س.
• ن�ضف حبة خيار.
• ربع ثمرة افوكادو.
هذا ال�ضراب يحتوي على � 250ضعرة حرارية يف
الكوب الواحد.

لماذا ال تمتلك الخيول أصابع في
أقدامها؟
هناك العديد من احليوانات التي
متتلك اأ�ضابع يف اأقدامها مثل
القطط اأو الكالب اأو غريهما من
احليوانات ،لكن عند النظر اإىل
اأقدام اخليول فاإننا جندها ل متتلك
اأي اأ�ضابع يف اأقدامها ،ما ال�ضر
وراء ذلك؟
اجليل الأول من اخليول مثل
هرياكوثريوم التي عا�ضت قبل نحو

 55مليون �ضنة� ،ضرنى باأنها متتلك
اأ�ضابع يف اأقدامها مثل العديد من
احليوانات الأخرى التي تعي�س يف
عاملنا ،لكنها كانت حيوانات اأ�ضغر
بكثري من ال�ضكل احلايل للح�ضان.
بالن�ضبة للحيوانات الأطول
والأ�ضخم ،فاإن الوزن الزائد يف
نهاية اأرجلها له تاأثري اأكرب بكثري
على �ضرعتها.

ووجدت درا�ضة حديثة من جامعة
هارفارد اأن احلوافر الوا�ضعة
لديها قوة مثلها مثل الأ�ضابع
ال�ضغرية املُتع ّدة يف نهاية القدم،
لكنها اأخف بكثري.
وقد األغى النتقاء الطبيعي
تدريج ًّيا اأ�ضابع قدم احل�ضان
وحولها اإىل حوافر وا�ضعة ،وذلك
لزيادة �ضرعتها يف الرك�س.

تدبير منزلي ..تنظيف خزائن
المطبخ
اأ�ضبوعياً تعالج البقع عن طريق ّ
ر�س املنظف متعدد
الأغرا�س عليها لتوفري الوقت والطاقة ،يو�ضى با�ضتخدام
طريقة تنظيف اخلزائن الآتية:
اأ�ضبوعياً ،تعالج البقع عن طريق ّ
ر�س املنظف متعدد
الأغرا�س على قطعة قما�س من الألياف الدقيقة ،فتم�ضح.
اأ ّما مو�ضمياً فيق�ضي التنظيف بعمق بتفريغ اخلزائن من
املحتويات ،ثم م�ضح دواخلها بقطعة قما�س من الألياف
الدقيقة ،مب ّللة مبنظف معتدل ،بالإ�ضافة اإىل اجلزء
اخلارجي منها .اإىل ذلك ،ت�ضتخدم فر�ضاة اأ�ضنان نظيفة
ملعاجلة الزوايا وال�ضقوق ال�ضغرية الأخرى .ترتك
اخلزائن حتّى جتف متاماً قبل اإعادة التخزين.
كيفية اإزالة البقع عن خزائن املطبخ؟
اخل ّل ينزع ب�ضمات الأ�ضابع عن اخلزائن ،ب�ضهولة ..
يف الآتي ،طرق تنظيف بع�س بقع خزائن املطبخ الأكرث
�ضيوعاً:
• ب�ضمات الأ�ضابع :ميكن اأن ترتك البقايا الزيتية على
الأ�ضابع خلفها عالمات قبيحة على اأبواب اخلزائن.

كلمات متقاطعة
اأفقي
-1نبتة ع�ضبية جبلية تو�ضع لتزكية ال�ضاي اأو للعالج – قوام.
-2ف�ضة �ضائلة  -اأر�ضد  -ن�ضف فارغ.
-3طائر ا�ضطوري يحيا بعد احرتاق  -كثري جدا.
-4اإمارة عربية.
-5ماكنة حترك ما نركبه برا وبحرا وجوا.
-6انخفا�س درجة احلرارة  -ن�ضف راية  -العزوة واملكانة العائلية.
-7احد الوالدين � -ضباحك مثله – ياب�ضة.
-8نبات طيب يف ال�ضلطة  -منطقة متنازع عليها يف جنوب م�ضر.
-9قبول ح�ضن.
-10مثل عربي قدمي يقال يف توافق اثنني يف ال�ضكل اأو ال�ضخ�ضية.
راأ�ضي
-1وحدة معلومات يف الكمبيوتر  -نبات �ضحراوي.
-2يوؤوي ويعطي الأمان  -م�ضوؤول – مت�ضابهان.
-3عملة عربية (جمع ومعكو�ضة)  -دمر وقلب راأ�ضا على عقب.
-4موؤن�س  -فول �ضوداين.
-5من اولد اآدم  -ندرة (معكو�ضة).
-6من الطراف – ا�ضتح�ضنه.
-7تدعو للخجل  -وزراء امللك وحا�ضيته.
-8جهنم (معكو�ضة) – وبخ.
-9توقف  -من يعطي النا�س دينا مقابل فائدة.
-10جمموعة (كلمتان).

قصة وعبرة

قهر جمل ..فكيف بقهر بشر ؟

توقعات برج الحمل
اأنت اليوم خمتلف عن اأي يوم م�ضى حيث تتمتع بثقة يف النف�س غري طبيعية.
لديك تاأثري قوي على الآخرين اأكرث من ذي قبل .تفكر يف �ضيء ما تتمنى حدوثه
خالل �ضاعات اليوم .احم اأفكارك واأحالمك واحرت�س من الآخرين.

توقعات برج الثور
اإذا كنت ت�ضعى منذ فرتة لتحقيق مكا�ضب مالية معينة ،رمبا ت�ضل اإىل هذه الغاية
هذا اليوم .طاقتك العاطفية والبدنية متنحك قدرة على التفكري والتخطيط.
�ضتنبهر يف نهاية اليوم بالنتائج التي حققتها على امل�ضتوى املادي واملهني.
م�ضاريعك ال�ضخ�ضية ت�ضري على ما يرام.

توقعات برج الجوزاء

يقول �ضاحب الق�ضة :يف اأحد الأيام اأغ�ضبني بعريي،
مل يكن يف ذلك اليوم مطيعا ،وقمت بتاأديبه واإهانته
و�ضربه حتى خر على الأر�س وبعد ذلك اأخذت قليل
من البعر وقمت بفركه ودعكه يف اأنفه …!!!
ثم بعد ذلك اأ�ضبح البعري مطيع جد ًا عدة اأيام
وكنت اأتعامل معه بكل احلذر ول اأغفل عنه … يف
اإحدى الليايل كنت اأجل�س اأمام منزيل اأنا ومعي بع�س
الأ�ضحاب ،قال يل اأحدهم  -وكان من ذوي اخلربة يف
تربيتهم – يا بو حمد بعريك الليلة ت�ضرفاته غريبة
وما تب�ضر بخري ،اأ�ضوفه كل �ضوي يناظرك واأنت داخل
للبيت واأنت خارج !!! يا خوي خذ حذرك وانتبه
لنف�ضك منه …!!! قلت له جزاك اهلل خري واإن �ضاء اهلل
باآخذ حذري منه …!!!
بعدها جهزت فرا�ضي للنوم وكنت اأنام اأمام املنزل
ومن غري ما يح�س البعري قمت بو�ضع خمدات يف مكان
نومي وو�ضعت عليها الغطاء ،ثم ت�ضللت اإىل املنزل
و�ضعدت اإىل �ضطح املنزل لكي اأراقبه ماذا �ضيفعل !!!
بعدها �ضاهدته وهو يتوجه اإىل الفرا�س الذي يعتقد
اأنني نائم بداخله ،وقد كان مي�ضي بخفه كي ل يحدث
اأي �ضوت كاأنه رجل يريد اأن ينق�س على �ضيده

وب�ضرعة الربق انق�س على فرا�ضي وبرك عليه واأخذ
يدو�ضه مبقدمة �ضدره وميزقه باأنيابه !!!
يقول الرجل :وملا ه َّم البعري برتك الفرا�س ناديت عليه
!!!
فلما �ضاهدين ،اأخذ يلف ويدور مكانه ثم �ضقط على
الأر�س من �ضدة القهر ويف ال�ضباح وجدته قد فارق
احلياة ومل يتحرك من مكانه !!!
ثم دعوت بع�س اأ�ضحابي وق�ض�ضت لهم الق�ضة ،وبعد
ذلك قمنا بفتح �ضدره لكي نعرف �ضبب موته ؟!!!
اأق�ضم الرجل اأنهم بعد فتحهم ل�ضدره وجدوا قلبه قد
انفجر من �ضدة الغيظ !!!
العربة« :هذا حيوان و�ضار له كذا !!! فما بالكم
بالإن�ضان املقهور واملظلوم !!!
احذروا الظلم اإياك اأن تظلم اأحدا  ،احذروا من ظلم
اأزواجكم وزوجاتكم واأبنائكم واخواتكم واخوانكم و
اأقاربكم …!!!
الظلم ظلمات يوم القيامة …وللمظلوم
دعوة ل ترد …لي�س �ضرطاً اأن يكون الأمل
ج�ضديا ،رمبا يدعو عليك �ضخ�س مظلوم
فتكون حياتك كلها اآلم نف�ضية !!!

سودوكو

وبالتايل� ،ضيوؤدي تنظيف خزائن املطبخ باخلل اإىل
حمتو
نزعها ،ويف هذا الإطار تغم�س قطعة قما�س يف وعاء
ٍ
على حملول موؤلف من كميتني مت�ضاويتني من املاء واخلل
بغية م�ضح اخلزائن ،ث ّم ا�ضتخدام قطعة قما�س نظيفة
وجا ّفة يف التلميع.
• ال�ضحوم :خزائن املطبخ هي الأكرث عر�ضة للبقع
الدهنية ،التي يتح ّقق التخ ّل�س منها عن طريق اخلل
املخفف باملاء ،مع تكرار م ّرات امل�ضح.
• بقع الطعامُ :ي�ضتح�ضن التخ ّل�س من فو�ضى الطعام
يف اأ�ضرع وقت ممكن ،قبل تنظيف بقع خزائن املطبخ
با�ضتخدام �ضودا اخلبز ،ل �ضيما اإذا كانت خ�ضب ّية.
ت�ضتخدم قطعة قما�س مبللة يف م�ضح اخلزائن ،التي تطلى
بعجينة من �ضودا اخلبز واملاء ،وتُرتك لب�ضع دقائق ،ثم
مت�ضح .تل ّمع املنطقة با�ضتخدام قطعة قما�س نظيفة.
• بقع املاء :ميكن اأن تكون بقع املاء على اخلزائن
ّ
يف�ضل ا�ضتخدام املاء املقطر
م�ضكلة �ضائعة ،لذا
كلما ِ
قمت بتنظيفها.

أبراج األسبوع

وزع الأرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من
املربعات الت�ضعة ال�ضغرية ،ثم اأكمل توزيع باقي

الأرقام يف الأعمدة الت�ضعة الراأ�ضية والأفقية يف
املربع الكبري ،ول ت�ضتخدم الرقم اإل مرة واحدة.

توقعات برج السرطان
رمبا حتظى مبقابلة جمموعة من ال�ضخ�ضيات التي تهتم بالأفكار الفنية والدينية
والإن�ضانية يف منزلك اليوم .رمبا ي�ضهم هوؤلء يف تطوير اأفكارك و�ضخ�ضيتك
ب�ضكل عام .يف امل�ضاء ،نن�ضحك باأن حتدد موعدا مع احلبيب فهو بحاجة اإليك.

توقعات برج االسد
اأناقتك تفوق كل احلدود ،ولذلك �ضت�ضعر بالثقة يف نف�ضك .ال�ضحك واملرح
والرتفيه اأمور مهمة واأ�ضا�ضية يف يومك .عندما ت�ضحك اأو تبت�ضم ،ي�ضحك
من حولك على الفور ،وهذا يعني اأنك توؤثر عليهم جدا .ابت�ضم وافرح ول داع
للتكلف.

توقعات برج العذراء
تتعجب اليوم لأن كل من حولك ينجذب اإليك ويعتربونك �ضديقا .اأنت م�ضتمع جيد
جدا ولذلك يف�ضل اجلميع املناق�ضة معك .تهتم مبن حولك وتتناق�س معهم يف
اأفكارهم .ولكن اهتم باجلميع فهناك �ضخ�س ما مير باأزمة ما ويحتاجك بجواره.

توقعات برج الميزان
اأنت ل ت�ضتطيع التوقف عن التفكري يف الأحالم امل�ضتحيلة ،ولكن ل تقدم على اأي
خماطرة قد ينتج عنها خ�ضارة ما �ضبق اإجنازه .بع�س الأفكار ت�ضكل خطرا لأنها
تنبع من حالة من عدم الر�ضا ،لذلك عليك اكت�ضاف ال�ضبب يف عدم الر�ضا.

توقعات برج العقرب

نصائح مهمة لكي تصبح ثريا...
ّ
اتبعها
يرى رائد الأعمال وخبري املبيعات
الأمريكي ،جرانت كاردون ،اأن فكرة
ادخار ثمن القهوة اليومية لبناء الرثوة،
ومثيالتها ،هي دعوات حمقاء وغري نافعة
باملرة لتحقيق الرثاء.
ويقول كاردون ،وهو مليونري ع�ضامي وله
موؤلفات بني الأكرث مبيعًا ،اإن هناك  5قواعد
اأ�ضا�ضية لتحقيق الرثاء ،دون اللتفات اإىل
الن�ضائح التي جتعل من الإن�ضان غبيًا مثل
«اإدخار اخلم�ضة دولرات ،تكلفة قهوة
�ضتاربك�س اليومية».
ويرى كاردون ،اأنه اإذا كان املرء جادًا
ب�ضاأن الرثاء ،فهو بحاجة اإىل تركيز عقله
على الدخل ،وزيادة دخله مبا يكفي
و�ضيتمكن من ادخار �ضيء كبري .وفيما يلي
الن�ضائح اخلم�س له:
 ا�ضتثمر يف ذاتكيقول كاردون« :ي�ضتثمر الأ�ضخا�س
الناجحون الوقت والطاقة واملال يف
حت�ضني اأنف�ضهم .اأخربين اأحدهم ذات مرة
اأن اأف�ضل طريقة مل�ضاعدة املحتاجني هي
�ضخ�ضا حمتاجً ا� ،ضاعد نف�ضك
األ تكون
ً
حتى تكون يف و�ضع ي�ضمح لك مب�ضاعدة
�ضخ�س اآخر ،هذا يعني ال�ضتثمار يف نف�ضك
لت�ضبح رائعًا يف �ضيء ما».
وي�ضيف« :لقد ا�ضتثمرت يف التدريب
على املبيعات عندما كنت يف اخلام�ضة
والع�ضرين من عمري ،وقد اأدى ذلك اإىل
زيادة قدرتي يف حتقيق الدخل .ال�ضتثمار
يف نف�ضك هو اأف�ضل ا�ضتثمار ميكنك القيام
به».
 اعرث على الوظيفة املنا�ضبةالأغنياء قادرون على دخول ال�ضركة
املنا�ضبة حيث توجد فر�ضة للنمو .بداأ
نائب كاردون للمبيعات ،جارود جالندت،

من املحتمل اليوم اأن تكون متحم�ضا للعمل الفني بالتحديد .تاأكد اأنك اإذا كنت
جمتهدا يف عملك واإذا كنت م�ضرا على النجاح� ،ضتتقدم و�ضتحقق ما تريد .ل
تتعجب اإذا التقيت فجاأة بال�ضخ�س املنا�ضب الذي ي�ضاعدك ويعطيك الن�ضيحة
واملعلومات ال�ضحيحة .لي�س كل من حولك خونة.

اإذا وجدت اأن احلبيب يت�ضرف ت�ضرفات غريبة ويقوم باأعماله ب�ضكل �ضريع،
حاول اأن ت�ضانده ول تنتقده .الب�ضاطة والليونة اأمران مهمان جدا يف حياتك
اليوم .اجعل احلبيب يعلم ما تبذله من اأجله .ل تقلق فلي�س هناك احتمال واحد
حلدوث اأي �ضوء تفاهم.

توقعات برج القوس
ال�ضخ�س املنظم والقوي هو الفائر اليوم ،فهل اأنت م�ضتعد؟ كن حذرا ،فهناك فئة
من النا�س يحاولون اإبعادك عن مهام عملك .اأنت م�ضغول مب�ضروع مهم جدا ورمبا
تقرر اأخذ ق�ضط من الراحة ،ولكن ل�ضوء احلظ رمبا ل جتد وقتا ب�ضبب مكاملة
تليفونية قد تزيد من �ضغوطك.

توقعات برج الجدي
اهداأ ورتب اأمورك قبل اأن تعر�س اأو تطرح اأفكارك على الآخرين .كن حذرا عند
التحدث عن حياتك العاطفية اأمام الأ�ضدقاء والزمالء .عندما تتطرق اإىل احلديث
عن هذا املو�ضوع ،تتحول املناق�ضة اإىل م�ضاجرة وت�ضطرب الأجواء متاما.

العمل لديه منذ اأكرث من �ضبع �ضنوات
مقابل  2500دولر �ضهريًا.
ومع ذلك ،طور جمموعة مهاراته ومتكن
من م�ضاعفة دخله ال�ضهري عدة مرات لأنه
كان يعلم اأن كاردون يتطلع اإىل التو�ضع.
اجلميع يبحث عن الوظائف ،لكنهم بحاجة
اإىل الختيار املنا�ضب .جميع ال�ضركات
تعي�س على الإيرادات ،لذا يجب اأن يركز
على على ك�ضب العمولت بد ًل من العتماد
فقط على الراتب و�ضيكون يف النهاية
متحكمًا يف مقدار ما يك�ضبه.
 كن متميزا يف ما تفعلهالتزم باأن تكون رائعًا ،ولي�س جمرد
متو�ضط الأداء ،اأي مهنة قد تكون مرهقة
لأ�ضحاب الأداء املتو�ضط واملنخف�س،
ولكنها جمزية ب�ضكل كبري لأولئك الذين
يتمتعون باأداء رائع ،اأولئك الذين
يعي�ضون ويتنف�ضون وياأكلون مهنتهم،
اأولئك املهوو�ضون ،ي�ضبحون عظماء.
 اح�ضل على الدخل من م�ضادر متعددةلن ت�ضبح ثريًا بدون تدفقات متعددة
من الدخل ،ويبداأ ذلك بالدخل الذي لديك

حاليًا .قم بزيادة هذا الدخل وابداأ يف
اإ�ضافة تدفقات اأخرى .ابحث عن طرق
اأخرى ميكنك من خاللها اإ�ضافة دخل اإىل
الوظيفة التي لديك بالفعل.
 متى تبداأ ال�ضتثمار؟اأو ًل ،حاول توفري  100األف دولر ،وذلك
لأن عليك اأن تثبت لنف�ضك اأنه ميكنك
امتالك املال وتركه (مبعنى ال�ضتغناء
عن النقدية ل�ضالح ال�ضتثمار يف الأ�ضول
املختلفة).
اإذا كان لديك  10اآلف دولر فقط ،فيجب
اأن تكون اأولويتك الوحيدة هي زيادة
دخلك حتى تتمكن من ادخار املزيدُ .يظهر
ادخار  100األف دولر اأن لديك القدرة
على جني الأموال ثم الحتفاظ بها،
ومعظم النا�س ل ي�ضتطيعون فعل اأي من
هذه الأ�ضياء ،بح�ضب كاردون.
مبجرد اأن تتمكن من الك�ضب والدخار،
ميكنك البدء يف بناء الرثوة .اأخريًا
ين�ضح كاردون ً
قائال« :مل اأتطلع اأبدًا اإىل
الرثاء ال�ضريع ،لكني بحثت عن الرثاء يف
النهاية».

توقعات برج الدلو
اأنت متفائل جدا اليوم ولذلك رمبا حتظى بدعم من حولك .التجمع مع الأهل
والأحباء قد يكون هو م�ضدر تفاوؤلك و�ضعادتك .رمبا ت�ضعر بالر�ضا عن نف�ضك
لن�ضمامك اإىل جمموعة من الأ�ضدقاء اليوم .يجب اأن تن�ضى الأمور املزعجة على
الأقل هذا اليوم.

توقعات برج الحوت

رمبا تقراأ مقالة اأو درا�ضة تقنعك ب�ضرورة امل�ضاركة يف بع�س
املجالت املختلفة يف جمتمعك .رمبا تكت�ضف اأن هذه الفكرة مزعجة
جدا .حاول اأن تهتم فقط باملعلومات التي تتعرف عليها من اأفراد
عائلتك فقط .اهتم بنف�ضك وباحلبيب حتى ل يبتعد عنك.
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رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 143الثالثاء

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير

رية

lawyersnewspaper@gmail.com

جريدة اسبوعية قانونية عامة

2021 / 6 / 15

ا
أل
خ

من أوراق متحف نقابة المحامين العراقيين( ..مـؤلف وكـتاب)
(تاريخ المحاماة في العراق  )١٩٥٨ -١٩٠٠للمرحوم أحـمد زكي الخـيـاط

المحامي احمد مجيد الحسن
املوؤلف هو اأحد رجال الإدارة املرموقني
يف (العراق) يف الن�صف الأول من
القرن املا�صي ووكيل (نقابة املحامني
العراقيني) لدورتني انتخابيتني..
والكتاب هو :تـاريخ الـمحاماة فـي
الـعــراق1972 – 1900
ولد املوؤلف يف مطلع القرن املا�صي يف
(بغداد) �صنة  ،1900وتتلمذ يف بداية
حياته يف كتاتيب م�صاجدها ،ثم اأكمل
املرحلة البتدائية والثانوية يف (املدر�صة
اجلعفرية).
دخل (مدر�صة احلقوق) �صنة 1921
وتخرج فيها يف  ،1925/1/15ومن
زمالئه فيها (�صالح جرب ومنري القا�صي
و�صعد �صالح و�صادق الب�صام)� ..صغل
(اخلياط) وظائف اإدارية يف مديرية
الربيد والربق يف بغداد قبل تخرجه.
وحلاجة (اململكة العراقية) يف بداية
تاأ�صي�صها اىل موظفني حقوقيني ل�صغل
الوظائف الإدارية املهمة ،ولقلة عددهم
حينذاك ،فاإن خريج (مدر�صة احلقوق
 كلية احلقوق لحقاً) �صرعان ما يعنييف اإحدى تلك الوظائف ،لذا فما ان تخرج
حتى عني مدير ًا لناحية (الكوفة) �صنة
.1926
اأبدى (اخلياط) يف تلك الوظيفة حنكة
اإدارية وكفاءة م�صهودة يف ومعاجلة
امل�صاكل امللحة التي تعانيها الناحية
كمجابهة الفي�صان الذي كان اله ّم ال�صاغل
لالإدارة واحلكومة على حد �صواء يف

الن�صف الأول من القرن املا�صي ،حيث
يتلف الزرع وال�صرع ،ويق�صي على تعب
الفالحني واآمالهم يف احل�صول على ما
يقيم معا�صهم وحاجاتهم ،قبل ان توؤ�ص�س
�صدود لل�صيطرة عليه بعد منت�صف القرن
املا�صي.
وظهر حزمه كذلك يف معاجلة النزاعات
وامل�صاكل التي حت�صل بني القبائل
البدوية القادمة من البادية ،وترتاد مدن
حافة ال�صحراء للمرية والكتيال من
اأ�صواقها وتبادل املنافع ،وكانت تلك من
امل�صاكل امل�صتع�صية اأي�صاً يف (العراق)
يوم ذاك.
وكذلك جناحه يف حل النزاعات على
الأرا�صي الزراعية التي حتدث بني
مالكها (ال�صيوخ).
لذا فقد لفتت الأنظار اإليه ،فكان يكلف
باإدارة املدن التي حتتاج اىل اإداري
حازم ،واأخذ ينقل من مدينة اىل اأخرى
من التي تعاين م�صاكل معينة ،فري�صح
(اخلياط) لإدارتها ،وكان يف كل الوظائف
التي ت�صنمها مثال املوظف الكفء اجلاد،
لذا نال ا�صتح�صان روؤ�صائه ،واأولهم
املرحوم (امللك في�صل الأول) الذي اأثنى
على عمله ،لعتقاده بكفاءته بقوله (انه
لها) ،وابلغه �صخ�صياً بتعيينه مت�صرفاً
للواء (الكوت).
وقد تطورت منا�صبه من مدير ناحية اإىل
قائمقام (الهندية  -طويريج) فـ(القرنة)
ثم مت�صرف (حمافظ) األوية (الكوت –
العمارة – كربالء  -احللة ثم الكوت).
ونظر ًا ملا تقدم فاإن (اخلياط) مل تقت�صر
خدمته على وزارة (الداخلية) فقد نقل
اىل وزارة (اخلارجية) لتويل من�صب
نائب قن�صل عام يف (املحمرة) �صنة1930
فقن�صل عام يف (بومبي يف الهند) �صنة
 ،1934ثم قن�صل عام يف (القد�س) �صنة
 ،1946وقد اأبدى يف تلك املنا�صب الهمة
والكفاءة نف�صها التي عرف بها.
ويالحظ يف �صرية (اخلياط) تنوع
الوظائف التي تولها ،ملا عرف عن
كفاءته و�صرامته عند اإدارته لتلك
الوظائف وعدم تهيبه يف اإثبات وجوده
مع املوظفني الربيطانيني يف املدن التي

الفرق بين الدليﻞ والقرينة

1ـ الدليل أاقوى حجة بالنظرة الق�صائية من
القرينة.
أ
2ـ اإعرتاف اجلاين يعد من الدلة القوية التي
ي�صعى املحقق اللو�صول اإليه كونه اإجنازا
يحققه يف جمال عمله ،حيث ُ�صيد على باقي
الدلة ( ،ا إلعرتاف �صيد أ
أ
الدلة).
أ
3ـ القرينة متتزج و ترتبﻂ معها قرينة اخرى
للو�صول لدليل بعك�س الدليل الذي ل يربﻂ
بقرينة أاو دليل اخر .
4ـ اإقرار �صاهد واحد عاقل ل يعد دليلا
مطلقا ،بل قرينة ،اإل اإذا أاو�صح املحقق
ببع�س اإجراءات التحقيقية ان م�صمون
�صهادته يعزز القرائن أ
الخرى التي تو�صل
اإليها مبجريات التحقيق بالق�صية.
5ـ ب�صمة أا�صابع املتهم ل تعد دليلا مطلقا
بوجوده مب�صرﺡ اجلرمية ،فمثال عﺮﺜ على
كوب ماء عليه ب�صمة ( عبداهلل ) و عبداهلل
أانكر باإ�صتجوابه أانه دخل م�صرﺡ اجلرمية من
قبل  ،فهنا من املمكن ان يكون عبداهلل غرر به

من قبل اجلاين احلقيقي الذي �صاهد عبداهلل
ي�صرب كوبا من املاء مبكان و حمل الكوب
بحر�س على الب�صمات و و�صعه مب�صرﺡ
اجلرمية ليبعد هذا اجلاين ال�صبهة عنه ،و
يوجه أانظار التحقيق لعبداهلل .
6ـ تكون الب�صمـة دليلا اإذا عﺮﺜ عليها مبكان
خا�س و لي�س عاما على ج�صم ثابت مثل
اجلدار أاو الباب ،و لي�س مثل الكوب أاو
اجلنطة أاو حتى ال�صالﺡ الناري أاو أ
البي�س،
اإل اإذا أانكر املتهم أانه مل�س هذا ال�صيء الذي
عﺮﺜ عليه.
7ـ الب�صمة دليل على وجود ال�صخ�س مب�صرﺡ
اجلرمية ،و لي�س بال�صرط أان يكون هو من
ارتكب اجلرمية.
وهل تعلم عزيزي القارئ أان هناك ب�صمة
للم�صد�س و يعﺮﺜ عليها على الظروف الفارغة
مبا ي�صمى ( الف�صق ) ،و هو أ
الثر الذي يرتكه
ال�صالﺡ على املقذوف ،أاي الر�صا�صة التي
تنطلق من امل�صد�س أاو الظرف الفارﻍ .

توىل الإدارة فيها كـ(القرنة والعمارة)
الذين كانوا يفر�صون وجودهم وتدخلهم
يف تلك املدن.
ومن املنا�صب التي تولها من�صب مدير
عام الربق والربيد �صنة  ،1937يف وزارة
(املوا�صالت) ورئا�صة جلان الت�صوية يف
(تلكيف ثم كركوك) �صنة  1937يف وزارة
(العدل).
وبعد (ثورة ماي�س) �صنة  1941ترك
العمل الوظيفي ،وانتمى اإىل (نقابة
املحامني) يف .1941/10/13
بعد ثالث �صنوات توىل اإدارة الدعاية
العامة ،ثم ا�صتقال من الوظيفة �صنة
 ،1947وعاد اىل ممار�صة املحاماة،
وانتخب نائباً يف جمل�س (النواب) يف
ال�صنة نف�صها.
وبعد ذلك ت�صنم من�صب مدير الإدارة
القانونية يف (اجلامعة العربية) ،ومنها
عني وزير ًا مفو�صاً يف ال�صلك الدبلوما�صي
�صنة .1954
اأحيل على التقاعد من الوظيفة �صنة
.1955
ولفت نظري ما جاء يف مذكراته (اأ�صخا�س
واأحداث  )1958 – 1900الذي اأ�صدرته
عائلته �صنة :2016
انه وجد �صنة  1932بني موظفي
(العمارة) �صاباً ن�صيطاً تو�صم فيه
الذكاء والإدراك يف وظيفة ب�صيطة يف
اإحدى دوائر احلكومة فيها ،وكان يتقن
اللغات (الإنكليزية والفرن�صية والأملانية
والرتكية اإىل جانب لغته الأم العربية)،
وقد عز عليه ان يرى ذلك ال�صاب مطمور ًا
يف ذلك املكان املنعزل من (العراق)،
فقرر ان ياأخذ بيده وي�صعه على الطريق
ال�صحيح ليتمكن من اإمتام م�صرية
احلياة التي خلق لها ،ف�صلمه كتاباً اىل
وزارة (اخلارجية) ير�صحه لل�صلك
الدبلوما�صي ،على اأن يتابعه �صخ�صياً
بعده.
وفع ًال قبلت وزارة (اخلارجية)
تر�صيحه ،و�صار من خرية موظفيها
الدبلوما�صيني واأبرزهم ،وبعد وقت قليل
عهدت اإليه �صكرتارية �صفارة (العراق)
يف (برلني) ،وقدم تقرير ًا للوزارة عن

احلالة ال�صيا�صية امل�صطربة يف (اأملانيا)
اآنذاك ،فا�صتنتج بذكائه وتتبعه ان
(هتلر) �صي�صتويل على احلكم.
وبعد �صتة اأ�صهر حدث ما توقعه بالفعل،
وبداأت (النازية) ت�صيطر على الأو�صاع.
واملغزى من هذا الكالم ان موظفي
الدولة اآنذاك كان همهم خدمة (العراق)
و ِبنائه ،لذا فاإنه عندما وجد (اخلياط)
�صخ�صاً قادر ًا على ان يقدم (للعراق) ما
ل ي�صتطيع غريه ،بذل جهده لتمكينه من
ذلك.
وهذا ما ل جند اليوم ،فقد توىل امل�صوؤولية
من همه الأول الك�صب والرتبح له
ولعائلته بعيد ًا عن م�صلحة (العراق)،
لذا جند ان املنا�صب قد تولها من ل
يح�صن اإدارتها ،وانتهت قاعدة الرجل
املنا�صب يف املكان املنا�صب.
واملالحظ ان (اخلياط) مل ي�صتوزر
طيلة بقائه يف الوظيفة ،على الرغم من
ان معظم زمالئه الذين تخرجوا معه
يف مدر�صة احلقوق قد ت�صنموا منا�صب
وزارية ،وراأيي ان ال�صبب يف ذلك هي
عالقته ال�صيئة مع املفت�صني الإداريني
(الربيطانيني) الذين كانوا يرابطون
يف بع�س املدن (العراقية) كـ(القرنة
والعمارة) التي توىل اإدارتها ،وعدم
جماملتهم وال�صطدام معهم ،حر�صاً على
كرامة املن�صب الذي يتوله ،مما اأدى اىل
عدم ر�صا من بيدهم الأمر الأخري عنه.
عاد اىل ممار�صة املحاماة �صنة 1955
وانتخب وكي ًال (لنقابة املحامني
العراقيني) يف دورتني انتخابيتني؛
الأوىل �صنة  ،1961/1960والثانية �صنة
.1968/1967
تراأ�س وفد (نقابة املحامني) �صنة
 1966لزيارة (بريطانيا) بدعوة وزارة
(اخلارجية) فيها ،لالطالع على املحاكم
(الربيطانية) و�صري العمل فيها ،وكذلك
زيارة املجل�س العام (لنقابة املحامني
الربيطانية) ،والطالع على �صوؤون فريق
املحامني وعن املحاكم ودرجاتها وغري
ذلك من الأمور.
وتقاعد اأخريا من املحاماة �صنة ،1969
وانتقل اىل رحمة اهلل �صنة .1974

اأ�صدر املوؤلف قبل وفاته كتاب (تاريخ
املحاماة يف العراق )1972 - 1900
�صنة  ،1973وهو كتاب رائد يف بابه ،مل
ي�صبق اأن األف يف مو�صوعه.
وقد تناول فيه تاريخ املحاماة منذ اأقدم
الع�صور اىل �صنة  ،1972وان كان تاريخ
املحاماة قدمياً قد تناولته موؤلفات كثرية،
اإل ان تاريخ (املحاماة يف العراق) الذي
بداأ منذ �صنة  1874حني اأ�ص�صت (مدر�صة
حقوق اإ�صطنبول) ودر�س فيها اأوائل
املحامني (العراقيني) مل يتناوله قبل
(اخلياط) اأي موؤلِف اآخر.
وتاأتي اأهمية الكتاب اأن موؤلفه عا�صر
خريجي تلك املدر�صة ،وكذلك املوؤ�ص�صات
الق�صائية (العثمانية) ،ولحظ تطورها
وتو�صعها اأيام الحتالل (الربيطاين) ثم

احلكم (الوطني).
ولن املوؤلف عا�صر تاأ�صي�س (مدر�صة
حقوق بغداد) �صنة  ،1908ومعرفته
مبعظم خريجيها ومزاملته لهم يف دوائر
الدولة والن�صاطات الوطنية والثقافية.
اأما (نقابة املحامني العراقيني) التي
ينتم
اأُ�ص�صت �صنة  ،1933فاإنه واإن مل
ِ
اإليها اإل �صنة  ،1941اإل ان حديثه عنها
كان حديث العارف ،ملعا�صرته لتاأ�صي�صها
ومعرفته برجالتها ،واطالعه على
وثائقها ،ل�صيما بعد ان انتخب مرتني
�صنة  1960و1967وكي ًال للنقابة.لذا فاإن
جميع من كتب عن (املحاماة يف العراق)
او عن (نقابة املحامني العراقيني) بعد
ذلك ،هم عيال على كتاب املرحوم
(اخلياط) كما ورد يف احد امل�صادر.

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي
اإن مرحلة التحقيق البتدائي هي املرحلة
الأوىل يف البناء املوؤ�ص�صي للدعوى اجلزائية
والتي تبداأ من عملية جمع الأدلة ومن ثم
ال�صري يف التحقيق بغية الو�صول اإىل املراحل
النهائية يف التحقيق ،اإذ قد تت�صكل قناعة لدى
قا�صي التحقيق املخت�س بعد اكتمال التحقيق
بوجوب اإحالة ال�صكوى اإىل املحكمة املخت�صة،
اأو اأنه يجد اأن الأدلة التي تو�صل اإليها غري
كافية فيقرر الإفراج عن املتهم واإخالء �صبيله.
ويف اأثناء هذه املرحلة ،األزمت الن�صو�س
الت�صريعية ف�صال عن اأحكام ال�صرعة الدولية
حلقوق الإن�صان – الأجهزة التحقيقية – بلزوم
توفري ال�صمانات دعاوى به للمتهم منها-:
اأول –يف القب�س على املتهم
ن�صت املادة التا�صعة من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�صان على (ل يجوز القب�س على
اأي اإن�صان اأو حجزه اأو نفيه تع�صفا) ،كما اأن
(لكل فرد حق احلرية ويف الأمان على �صخ�صه،
ول يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�صفا.
ول يجوز حرمان اأحد من حريته اإل لأ�صباب
ين�س عليها القانون وطبقا لالإجراء املقرر فيه)
املادة  1/ 9من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�صيا�صية ،من املعلوم اأن العراق �صادق
على العهد املذكور بالقانون رقم  193ل�صنة
 1970املن�صور يف الوقائع العراقية  1927يف
 ،1970/10/ 7ف�صال عن اأن قانون اأ�صول
املحاكمات اجلزائية العراقي ن�س على( :ل
يجوز القب�س على اأي �صخ�س اأو توقيفه اإل
مبقت�صى اأمر �صادر من قا�صي اأو حمكمة اأو
يف الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) املادة
 92من القانون املذكور .ويجب اأن يت�صمن
الأمر املعلومات التي يتطلبها القانون .وتتوج
تلك الن�صو�س بالن�س الد�صتوري الذي ين�س
على :ل يجوز توقيف اأحد اأو التحقيق معه اإل
مبوجب قرار ق�صائي.
اإن اإلقاء القب�س هو اإجراء غري عادي كونه ينال
من احلرية ال�صخ�صية التي كفلها الد�صتور،

وقد وردت عليه تعاريف عديدة منها– :
(حرمان ال�صخ�س من حرية التجوال ولو لفرتة
ق�صرية) اأو �صلب حرية ال�صخ�س ملدة ق�صرية
باحتجازه يف املكان الذي يعده القانون) اإل اإن
القانون قد بني الأحوال التي يجوز فيها اإلقاء
القب�س على الأ�صخا�س.
 ابتداء ل يجوز توقيف اأي �صخ�س اأو القب�سعليه اإل مبوجب قرار ق�صائي – يكون للمتهم
حق الطالع عليه – وهذا يعني عدم اجلواز
لأية �صلطة تنفيذية ومهما ارتفع �صاأنها اأن توقف
اأو تلقي القب�س على اأي �صخ�س خالفا ملا تقدم.
 ا�صتثناء مما تقدم يجوز اإلقاء القب�س مععدم وجود قرار ق�صائي بالقب�س يف احلالت
التالية-:
اأ – اإذا كان املتهم قد فر بعد اإلقاء القب�س عليه.
ب – اإذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة
للحرية اأو �صالبة لها.
ج – اإذا وجد �صخ�س يف حمل عام يف حالة
بني واختالل واأحدث �صغبا اأو كان فاقدا
�صكر نٌ
�صوابه.
د – يف اجلرمية امل�صهودة ،اأي اإذا �صوهد حال
ارتكابه اجلرمية.
 اإ�صافة ملا تقدم يجب اإطالع املتهم على اأمراإلقاء القب�س اأو التوقيف ال�صادر بحقه.
ثانيا-جواز الطعن باأمر اإلقاء القب�س
ا�صتبعدت الن�صو�س القانونية القرارات
الإدارية والإعدادية اأو اأي قرار ي�صدره
القا�صي غري فا�صل يف الدعوى من الطعن
متييزا على انفراد ويكون الطعن يف مثل هذه
القرارات بعد �صدور احلكم الفا�صل يف الدعوى،
با�صتثناء الطعن يف اأوامر القب�س والتوقيف اإذ
يجوز الطعن فيها بعد �صدورها مبوجب حكم
املادة  / 249ج من قانون اأ�صول املحاكمات
اجلزائية ،كما اأن هذه ال�صمانة ت�صري ولو كان
املتهم هاربا ومل يتم تنفيذ اأمر القب�س بحقه
بعد ،اإذ باإمكانه اأن يثبت عدم م�صوؤوليته عن
الفعل املن�صوب اإليه وهو خارج قب�صة الق�صاء،

وهذا ما ا�صتقر عليه ق�صاء حمكمة التمييز يف
العديد من قراراتها .
ثالثا–ال�صتجواب خالل الأربع والع�صرين
�صاعة
لما كانت الغاية من اإلقاء القب�س على املتهم
هو �صمان وجوده اأمام ال�صلطة التحقيقية
لغر�س ا�صتجوابه فعلى املحقق اأن يبداأ
التحقيق حال ح�صور املتهم اأمامه ،ول
يجوز تاأخري التحقيق ما دامت الغاية من
اإلقاء القب�س قد حتققت ،وعلى القا�صي
اأو املحقق اأن ي�صتجوب املتهم خالل اأربع
وع�صرين �صاعة من ح�صوره وهذه ال�صمانة
املح�صوبة للمتهم اأوردتها ن�س املادة 123
من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية،
وامل�صتقرة اأحكامها يف معظم الت�صريعات

الدولية.
رابعا –الغر�س من التوقيف
التوقيف لي�س عقوبة بل هو اإجراء
احرتازي الق�صد منه �صرعة اإجناز
التحقيق و�صالمته ،واحليلولة دون هرب
املتهم .اإذ اأن وجوده خارج املوقف قد
تدفعه اإىل اإخفاء اأدلة الإثبات ومتكنه من
الت�صال ب�صركائه يف الفعل املن�صوب اإليهم
ليتدار�صوا �صوية تنظيم دفاع م�صرتك،
وقدرتهم على تهديد �صهود الإثبات ،لذا
فاإن وجوده يف املوقف يحول دون حتقق
تلك الفرتا�صات ،عليه فاإذا ما اأجنز
التحقيق فعلى القا�صي اأن يخلي �صبيل
املتهم بكفالة ،وهذا الغر�س الذي ق�صده
امل�صرع من التوقيف ي�صاف اإليه ق�صد اآخر.

