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نقابة المحامين تناقش مشروع تعديل المادة ( )٥٧من قانون األحوال الشخصية وأهميتها القانونية

نقابة المحامين العراقيين تحتج وتطالب بالحماية وتؤبن شهيد العمل المهني حيدر الموسوي
وحدة النقابة
واستقاللها

علي الفاطمي
اأقامت نقابة املحامني العراقيني وقفة
احتجاجية يف مقرها ،على خلفية اغتيال
املحامي حيدر املو�سوي من غرفة
حمامي الب�سرة ،لأ�سباب مهنية .
وح�سر الوقفة نقيب املحامني العراقيني
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،مب�ساركة عدد
من املحامني وموظفي النقابة .
ودعا ال�سعدي احلا�سرين لقراءة
�سورة الفاحتة على روح الفقيد ،مقدماً
تعازيه اإىل املحامني وذوي الفقيد،
وغرفة حمامي الب�سرة ،فيما �سجب
الت�سرف الإجرامي الذي اأقدمت عليه
زمرة من القتلة .
واأو�سح ال�سيد النقيب الأ�سباب التي
تكمن وراء ا�ستهداف املحامني ،ب�سبب
اأعمالهم املهنية ،موؤكد ًا :اأن ذلك ناجت عن

فقدان الأمن وعدم توفريه للمحامني،
رغم املطالبات امللحة للنقابة .
وعب ال�سعدي عن حالة ال�ستياء
ّ
ال�سديد يف الأو�ساط الق�سائية،
واحلقوقية والإن�سانية ،والتي رافقت
مقتل املو�سوي ،واأوجدت نوعاً من القلق
عن م�سري املحامني ،وهم ميار�سون
واجباتهم املهنية والقانونية اأمام
املحاكم الق�سائية .
وطالب ال�سعدي بالإ�سراع يف ت�سريع
تعديل قانون املحاماة لتوفري احلماية
القانونية للمحامي ،م�سدد ّا على �سرورة
القت�سا�ص العادل من املجرمني قتلة
املحامي املغدور ،ومتابعة التحقيقات
والإ�سراف عليها ،تبعاً خلطورة
اجلرمية ،واإحالة اجلناة على املحكمة
املخت�سة لينالوا اجلزاء العادل .

نقابة المحامين تناقش مشروع
تعديل المادة ( )٥٧من قانون
األحوال الشخصية

املحامي_ خا�ص
مو�سعة
ندوة
مقرها،
يف
العراقيني،
املحامني
اأقامت نقاب ُة
ّ
ملناق�سة م�سروع تعديل املادة ( )57من قانون الأحوال
ال�سخ�سية املرقم ( )٤٨ل�سنة  ،١959وباإ�سراف جلنة
املحاميات يف النقابة.
وتراأ�ص الندوة نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،وبح�سور رئي�ص جلنة املحاميات  /ع�سو
جمل�ص النقابة املحامية �سارة املوىل ،وعدد من اأع�ساء
جلنتها واللجنة القانونية ،بالإ�سافة اإىل عدد من املحامني
واملوؤ�س�سات املدنية واحلقوقية واملخت�سني ،ف�س ًال عن
م�ساركة عدد من اأع�ساء جمل�ص النواب.
وخالل كلمته ،قال ال�سعدي :اإن نقابة املحامني
العراقيني لبد اأن تكون عن�سر ًا مهماً يف خط
الت�سريعات الوطنية العراقية ،كون املحامني هم
اأكرث ال�سرائح ذات الهتمام املبا�سر بالقانون ،واأن

وجودهم اإغناء حلركة الت�سريع يف البلد.
وا�ستعر�ص ال�سيد النقيب بع�ص املالحظات اخلا�سة
مب�سروع التعديل املطروح ،مبيناً �سرورات مراعاة
م�سلحة املح�سون اأو ًل كما اأقره الفقه القانوين ،ف�س ًال عن
اجلوانب الجتماعية والأ�سرية.
هذا وحتدثت الأ�ستاذة �سارة املوىل عن حماية حقوق
املراأة يف ح�سانة اأبنائها ،مردفة :اأن املادة  57راعت
الظروف الجتماعية واملو�سوعية للح�سانة ب�سكل عام،
وتعديلها يعد ح�سا�ساً ،ويجب اأن مير بدرا�سة معمقة.
بني احلا�سرون وجهات النظر حول التعديل
من جانبهمّ ،
الذي قراأ قراءة اأوىل يف جمل�ص النواب العراقي ،فيما
اأ�ساروا اإىل �سرورة درا�سة كل جوانب التعديل قبل
اإقراره .وخلُ�ص الجتماع عن ت�سكيل جلنة خمت�سة
بدرا�سة التعديل ورفع التو�سيات اإىل جمل�ص النواب
العراقي ،يف �سوء ما طرح من اآراء يف الندوة.

السعدي :نقابة المحامين تدفع
قانون المحاماة نحو التشريع
املحامي_ خا�ص
اأجرت نقاب ُة املحامني العراقيني جل�سة اأداء اليمني اجلماعية
يف مقرها ،التزاماً بالتعليمات ال�سحية يف ظل انت�سار جائحة
كورونا.
وردد اليمني املن�سو�ص عليه يف املادة (  ) ١١من قانون
املحاماة العراقي ،بح�سور نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،واأمام نائب رئي�ص حمكمة ا�ستئناف
الكرخ القا�سي اأمري ال�سمري ،بالإ�سافة حل�سور اأع�ساء
جمل�ص النقابة الأ�ستاذ ح�سن الزهريي والأ�ستاذة �سهد
الدليمي والأ�ستاذ اإبراهيم ر�سيد.
وخالل جل�سة اأداء اليمني ،ا�ستهل ال�سيد النقيب حديثه
باأهمية الدخول �سمن الهيئة العامة لهذه النقابة العريقة،
مر�سد ًا املحامني اجلدد اإىل اأخالقيات عمل املحامي ،واأهم
الواجبات واحلقوق التي كفلها قانون املحاماة ،موؤكد ًا

�سرورة التقيد بتقاليد مهنة املحاماة ،واأن تراعى اآدابها
واأعرافها.
واأو�سح ال�سعدي اأهم ما تعمل عليه النقابة يف الوقت
احلا�سر هو ال�سعي لت�سريع قانون تعديل قانون املحاماة
بالرقم ( )١73ل�سنة  ،١965والنقابة حتركت ب�سكل جدي
و�سيقراأ قراءة اوىل يف جل�سة جمل�ص النواب الذي �ستنعقد
اليوم الثالثاء.
وع ّرج ال�سيد النقيب يف حديثه حول �سريبة الدخل املفرو�سة
على املحامني ،فيما �سرح طريقة التحا�سب ال�سريبي،
وحتركات النقابة لإيقاف الإجحاف ال�سريبي بحق املحامني،
حيث �سيتم تعديل ال�سوابط يف القريب العاجل .واأردف ال�سيد
النقيب :اأن مهنة املحاماة تدفع ثمن الو�سع القت�سادي
املرتدي يف البلد ،فحركة املال البطيئة تعطل حركة توكيل
املحامني لأجل متثيل الآخرين وتنظيم دعاواهم واأعمالهم.

نقيب المحامين يناقش قضايا
األحداث في العراق
املحامي_خا�ص
ا�ستقبل نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،اخلبري يف
مكتب الأمم املتحدة للجرمية واملخدرات
 ،UNODCاأ�سموند لوك ،وامل�سوؤولة
القانونية دايان فريزر ،لدرا�سة دور
املحامي العراقي يف بع�ص الق�سايا
اجلزائية ،ومنها ق�سايا الأحداث.
وخالل اللقاء ،بحث اجلانبان دور
املحامي العراقي يف هذه الق�سايا،
متفقني على اأن هنالك الكثري من العوامل
التي تقف عائقاً اأمام ممار�سة املحامي

لدوره ال�سحيح خالل مراحل املحاكمات
اجلزائية.
و�سدد ال�سيد النقيب على �سرورة اأن
يكون للمحامي دور اأ�سا�سي يف التدخل
عند ح�سول اأي خرق اأو خمالفة للقانون
اأثناء التحقيق ،عم ًال بحقه يف الدفاع
املكفول د�ستورياً.
واأ�سار ال�سعدي اإىل ال�سعوبات التي
تواجه املحامي خالل قراءته لالأوراق
التحقيقية اأو تباحثه مع املتهم اأو
و�سوله ملقابلته ،وخ�سو�سا يف
ق�سايا الأحداث.

دورة توسيع الصالحية تفتتح لمحامي بغداد
املحامي_ خا�ص
افتتحت نقاب ُة املحامني العراقيني دورة تو�سيع ال�سالحية
ملحامي بغداد ،وذلك �سمن اجلداول املعدة لهذا الغر�ص
وا�ستناد ًا لقرارات جمل�ص النقابة.
واأقيمت فعاليات اليوم الأول يف مقر النقابة ،وبح�سور نقيب
املحامني العراقيني الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،ووكيل النقابة/
رئي�ص جلنة الدورات الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،بالإ�سافة
حل�سور ع�سو جمل�ص النقابة الأ�ستاذة �سهد الدليمي وعدد
من الأ�ساتذة املحا�سرين.
وتت�سمن الدورة يف حما�سراتها تطوير الكفاءة القانونية
للمحامي من الناحيتني العملية واملهنية ،وبح�سور اأ�ساتذة
اأكفاء.
وخالل الفتتاح ،بارك ال�سيد النقيب للمحامني افتتاح
الدورة ،مقدما ثناءه لالأ�ساتذة الذين �سيتواجدون لتقدمي
املحا�سرات ،داعياً املحامني امل�ساركني اإىل الهتمام الدائم
بالقراءة واحلر�ص على التزود باملعلومة والت�سلح بالعلمية
القانونية.
من جانبه ،قدم ال�سيد وكيل النقابة ال�ستاذ رزاق العبيدي
(رئي�ص جلنة الدورات) كلمة افتتاحية حتدث فيها عن
اأهمية اإقامة دورات تو�سيع ال�سالحية واملهارات التي
يجب اأن يتمتع بها املحامي ،م�سري ًا اإىل اأهمية اأن يعرف

املحامي حقوقه والتزاماته ليكون قادر ًا على ا�سرتداد حقوق  -قانون التنفيذ /الدكتور علي العبيدي.
 قانون الأحوال ال�سخ�سية  /الدكتور عبا�ص العامري.الآخرين.
يذكر اأن الدورة م�ستمرة يف يومي اخلمي�ص وال�سبت من كل
اأما املحا�سرات يف اليوم الأول فقد ق�سمت كالتايل:
ً
اأ�سبوع ،بال�ساعة العا�سرة �سباحا يف مقر نقابة املحامني.
 -قواعد ال�سلوك املهني  /الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي.

ولفت ال�سيد النقيب اىل :اأن جمل�ص
الق�ساء الأعلى ي�سعى دوماً للتعاون مع
املحامني.
من جانبه� ،سكر "لوك" ال�سيد النقيب
حل�سن ال�ستقبال ،فيما اأو�سح اهتمام
بعثة الأمم املتحدة بهذا املو�سوع.
واأو�سح لوك اأهمية قانون الأحداث يف
احلفاظ على نظام �سلمي يف املجتمع
�سمن اإطار �سامل من العدالة الجتماعية
وحماية الأحداث و�سغار ال�سن بو�سفه
جزء ًا من عملية التنمية يف كل بلد .

ضياء السعدي

رئـــيس التحـريــر
اإن نقابة املحامني العراقيني حمكومة بقانون املحاماة النافذ رقم ١73
ل�سنة  ،١965والنقابة ت�سكل وحدة تنظيمية واحدة ،وقد ر�سمت اأبواب
وف�سول القانون املذكور تفا�سيل ومهام وواجبات العمل النقابي وقيادة
العمل النقابي املتمثل بالنقيب وع�سرة اأع�ساء يتم انتخابهم ب�سورة
مبا�سرة من الهيئة العامة للنقابة التي ت�سم جميع الأع�ساء املحامني
امل�سددين ل�سرتاكهم ال�سنوي ،وهي م�سوؤولة عن دورة انتخابية اأمدها
ثالث �سنوات ،وتقوم بتمثيلهم اأمام الدولة و�سلطاتها واأمام النقابات
والحتادات الدولية والعربية والإقليمية .
والنقابة ،وعلى امتداد تاريخها ومنذ التاأ�سي�ص ،قد حافظت على ا�ستقاللها
ووطنيتها ومهنيتها باحلدود التي تقدر عليه كقيادة وحمامني من دون ان
تتاأثر وحدة النقابة وا�ستقاللها رغم الظروف واحلقب ال�سيا�سية التي
مرت على العراق ،مما ميكن اجلزم ان حماولت خرق النقابة حزبياً
اأو �سيا�سياً اأو طائفياً او ع�سائرياً لنتهاك ا�ستقاللها قد باءت بالف�سل
الذريع ،واأ�سحت �سرباً من الوهم لن املكر�ص تاريخياً والثابت دائما ان
نقابة املحامني هي جلميع املحامني بغ�ص النظر عن انتماءاتهم الدينية
والقومية والطائفية واحلزبية والفكرية ،فهي تنظيم مهني م�ستقل،
يدافع عن املحاماة واملحامني ،ويقف دائماً اإىل جانب ال�سعب العراقي
وحقوقه الوطنية وبناء دولة القانون واملوؤ�س�سات الد�ستورية التي
اإحدى مقوماتها الأ�سا�سية حماماة مهنية م�ستقلة مزدهرة ومتطورة.
ويف �سوء هذه احلقائق املعا�سة وامللمو�سة التي قوامها وحدة املحامني
العراقيني يحاول البع�ص وبفعل الرتباطات التنظيمية واحلزبية
وبال�سخ�سيات ال�سيا�سية او احلكومية اأو الزعامات الع�سائرية وبدوافع
البوز والظهور لأغرا�ص انتخابية اأو غري انتخابية يتم ا�ستخدام
م�سميات تعب عن تكتالت او جمموعات داخل اجل�سم التنظيمي الواحد،
وهذا ما ي�سعف النقابة واملحامني.
ل ننكر على املحامني احلق يف النتماء ال�سيا�سي واحلزبي والفكري،
لن د�ستور  2005قد اأخذ مببداأ التعددية ال�سيا�سية ،ولكن الذي
ن�ستنكره ان تقدم هذه املجموعات على النقابة وجموع املحامني،
وبالتايل لي�ص مقبول ان تتحول هذه املجموعات بديال عن النقابة التي
�سمدت بوحدتها منذ التاأ�سي�ص �سنة  ، ١933وبالتايل فعتبنا ال�سديد
على جهات حكومية ان تقدم جمموعة حمكومة بعالقات غري مفهومة
على نقابة املحامني وعلى من ميثلها ،لن يف هذا امل�سلك من اخلطورة
التي ت�سكل جتاوزا على القانون ،وعلى النقابة واإرادة املحامني .

نقابة المحامين تخاطب
الخارجية حول تسهيل أعمال
المحامين في الدائرة القنصلية
املحامي_خا�ص
خاطب نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،وزارة اخلارجية العراقية ،يف كتابه
املرقم  59٤2املوؤرخ يف  ،202١ / 7 / ٨حول
ت�سهيل مراجعة املحامني للدائرة القن�سلية وقبولها
ومتيزهم عن غريهم من املراجعني طبقاً ملا اأوجبه
قانون املحاماة النافذ رقم (  ) ١73ل�سنة . ١965
واأكدت النقابة يف كتابها علـى مـا جـاء فـي املـادة
(ال�ساد�سة والع�سرين) مـن قـانون املحاماة النافذ
رقم  ١73ل�سنة  ١965التي ن�ست على وجوب ((اأن
ينال املحامي من املحاكم والدوائر الر�سمية و�سبه
الر�سمية واملراجع الأخرى التي ميار�ص مهنته امامها
الرعاية والهتمام الالئقني بكرامـة املحاماة ،وان
تقـدم لـه الت�سهيالت التي يقت�سيها القيام بواجبه،

ول يجوز ان تهمل طلباته بدون م�سوغ �سرعي)).
واأ�سارت النقابة اإىل مراعاة ذلك عند مراجعة
املحـامني الـوكالء للـدائرة القن�سلية فـي الـوزارة
لت�سـديق الوثائق واملعامالت وامل�ستندات اخلارجية
نيابة عن موكليهم مبوجب الوكالت امل�سادق عليها
ا�سو ًل.
و�سددت النقابة يف خطابها على �سرورة متييز
املحامني عن غريهم من املراجعني بتخ�سي�ص
نافذة خا�سـة بهـم وحـدهم ،مبـا يـوؤمن ال�سرعة
فـي انـجـاز الت�سديق والتعامل احل�سن من
املوظفني يف هذا الق�سم الذي ينبغي ان يكون
قائماً على الحرتام والهتمـام مـن خـالل
اللتزام مبـا يفر�سـه القـانون� ،سيان ًة حلقـوق
املحامني واحرتام واجباتهم املهنية والقانونية.
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دور التصوير بالهاتف النقال في اإلثبات الجنائي

اللواء احلقوقي ا�سماعيل الكريطي
�سنو�سح دور الت�سوير �سواء يف مكان خا�ض اأو
عام يف االإثبات اجلنائي وبيان مدى قبوله وفق
االآتي:
حددت املادة ( )41من قانون اأ�سول املحاكمات
اجلزائية العراقي واجبات ع�سو ال�سبط
الق�سائي ،واأنها تنح�سر يف البحث عن اجلرائم
ومعرفة فاعليها ،وجمع املعلومات التي تفيد
التحقيق ،وعملية البحث والتحري وجمع
االأدلة ،وعلى ذلك فاإن االإجراءات التي يقوم بها
ع�سو ال�سبط الق�سائي اأثناء البحث عن اجلرائم
ومرتكبيها تعد �سحيحة وم�سروعة ،طاملا انها
مل ال مت�ض احلريات العامة ،وال تتعار�ض مع
اأخالق املجتمع ،وال تنتهك حقوق االأفراد وحرمة
حياتهم اخلا�سة.
وانطالقاً من هذا املفهوم ،ال ُيباح لع�سو ال�سبط
الق�سائي اأن ي�سرتق ال�سمع اأو يتل�س�ض اأو
يتج�س�ض على ما يدور يف االأماكن اخلا�سة� ،سواء
با�ستعمال حوا�سه الطبيعية مبا�سرة ،اأم ا�ستخدم
يف �سبيل ذلك ما يقدمه له العلم من اأدوات وو�سائل
فنية ،واإذا كان االأمر �سحيحاً بوجه عام ،فاإن

ت�سوير املتهم خل�سة حال وجوده يف مكان خا�ض
ال يخرج عن هذا االإطار ،فال يجوز لع�سو ال�سبط
الق�سائي يف �سبيل الك�سف عن اجلرائم ومرتكبيها
اأن ي�سجل خفية وقائع تدور يف مكان خا�ض عن
طريق الت�سوير الفوتوغرايف اأو الفيديو ،حتى لو
كانت هذه الوقائع مما يقع حتت طائلة القانون،
الأن حرية االإن�سان وكرامته م�سونة مبوجب ن�ض
الد�ستور.
وتن�ض املادة ( )2من القانون رقم ( )6ل�سنة
 2008ب�ساأن منع اإ�ساءة ا�ستعمال اأجهزة
االت�ساالت يف اإقليم كورد�ستان /العراق على
اأنه (يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل عن �ستة اأ�سهر
وال تزيد على خم�ض �سنوات ،وبغرامة ال تقل عن
مليون دينار وال تزيد على خم�سة ماليني دينار اأو
باإحدى هاتني العقوبتني ،كل من اأ�ساء ا�ستعمال
الهاتف اخللوي اأو اأي اأجهزة ات�سال �سلكية اأو
ال�سلكية اأو االنرتنت اأو الربيد االإلكرتوين ،وذلك
عن طريق التهديد اأو القذف اأو ال�سب اأو ن�سر
اأخبار خمتلفة تثري الرعب اأو ت�سريب حمادثات
اأو �سور ثابتة اأو متحركة ،....اأو التقاط �سور بال
رخ�سة اأو اإذن ،)...وكذلك ن�ست املادة ()438
من قانون العقوبات العراقي على اأنه( :يعاقب
باحلب�ض مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد
على مائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ،من
ن�سر باإحدى طرق العالنية اأخبار ًا اأو �سور ًا
اأو تعليقات تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو
العائلية لالأفراد ،ولو كانت �سحيحة اإذا كان من
�ساأن ن�سرها االإ�ساءة اإليهم).
ويتبني من ذلك اأن امل�سرع العراقي اأقر بحماية
احلياة اخلا�سة من العدوان الواقع عليها �سواء
اأكان املعتدي موظفاً اأو من االأفراد العاديني،
غري اأنه �س ّيق من نطاق احلماية ،وذلك على
العك�ض من القانونني امل�سري والفرن�سي ،حيث
ق�سر امل�سرع احلماية على ن�سر اأخبار اأو �سور
اأو تعليقات تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو
العائلية.

حيث نالحظ اأن املادة ( )438عقوبات عراقي،
اأهملت جانباً كبري ًا من العنا�سر املكونة حلرمة
احلياة اخلا�سة ،كالتقاط ال�سورة ال�سخ�سية،
والنقل ،بل اإنها ق�سرت التجرمي على اأفعال
الن�سر باإحدى طرق العالنية دون ذكر العنا�سر
االأخرى.
من جهة ثانية ،يقرر قانون اأ�سول املحاكمات
اجلزائية رقم  23ل�سنة  ،1971ن�ساً �سريحاً
يجيز للقائمني بالتحقيق ت�سوير املتهم اأو املجني
عليه ولو كرها ،حيث تن�ض املادة ( )70منه على
اأن (لقا�سي التحقيق اأو املحقق ان يرغم املتهم
اأو املجني عليه يف جناية اأو جنحة على التمكني
من الك�سف على ج�سمه واأخذ ت�سويره ال�سم�سي
اأو ب�سمة اأ�سابعه اأو قليل من دمه اأو �سعره اأو
اأظافره اأو غري ذلك مما يفيد التحقيق الإجراء
الفح�ض الالزم عليها ،ويجب بقدر االإمكان اأن
يكون الك�سف على ج�سم االأنثى بوا�سطة اأنثى
كذلك) ،واإن امتنع عن ذلك ف�سوف يعر�ض نف�سه
للعقوبات املن�سو�ض عليها قانوناً.
غري اأن ن�ض املادة ( )70يبدو لنا اأنه جاء ح�سر ًا
الأن معاجلة اإجبار املتهم يف الك�سف على ج�سمه
يجب اأن يتم يف الكالم عن االإجراءات التي ميكن
اتخاذها من قبل اجلهة املكلفة بالتحقيق �سد
املتهم ولي�ض مكانه ندب اخلرباء ،كما يرى
بع�سهم اأنه اإجراء من اإجراءات التفتي�ض.
وبكل االأحوال ،فاإن الغاية من اإجراء الك�سف على
اجل�سم ،اأو التقاط ال�سورة وغريها ،هو الو�سول
اإىل احلقيقة ،كما اأن م�ساألة فح�ض املتهم اأو
املجني عليه م�ساألة جوازية يعود تقديرها للقائم
بالتحقيق.
وقد اأكد قا�سي جنايات متخ�س�ض مبلفات
االإرهاب :اأن الك�سف عن اجلرائم بوا�سطة
االأجهزة االإلكرتونية وكامريات املراقبة بحاجة
اإىل اأدلة الإثبات الواقعة .الفتاً اإىل اأنه ميكن
اال�ستعانة بخرباء االأدلة اجلنائية يف اقتفاء
�سحة هذه القرائن ،وق�ساة حتقيق الإمكانية

اإحالة املتهمني عن هذه الوقائع على حماكم
اجلنايات.
ويذهب راأي يف اإطار ما اجته اإليه الق�ساء
العراقي للقول اإن ال�سور والفيديوهات هي جمرد
قرينة من القرائن ،اإذا مل تقرتن بقرار واإ�سراف
ق�سائي ،ويجب تعزيز هذه القرائن باأدلة اأخرى
كي يوؤخذ بها ويكون لها اعتبار قانوين ،كما اأكد
هذا الراأي اأن حمكمة التمييز االحتادية تذهب
يف هذا االجتاه وت�سادق على القرارات ،وتكمن
علة امل�سرع هنا يف عدم الركون كلياً اإىل االأدلة
االإلكرتونية ،يف اأن هذه الو�سائل من املمكن
افتعالها ودبلجتها وحتريفها ،واأن حمكمة
اجلنايات حتتاج اإىل الدليل الدامغ لي�ض لت�سدر
حكماً فقط ،واإمنا لتتوفر القناعة الكاملة باأن
املتهم ارتكب اجلرمية فع ًال ،واإذا مل يكن ثمة دليل
قاطع ال ميكن للمحكمة اأن تبني قرارها على اأدلة
قد تكون مفربكة.
وبني اأن االأدلة املعتربة لدى املحاكم هي االإقرار
ّ
الذي يعد �سيدها وال�سهادات العيانة ثم تاأتي هذه
االأدلة االإلكرتونية لتعزز ذلك ،ويف ذلك ق�ست
حمكمة التمييز االحتادية يف اأحد قراراتها باأنه
(اإذا كان اعرتاف املتهم مقرتناً باأدلة تعزز هذا
االعرتاف ،ومنها تعرفه على �سور االأ�سخا�ض
الذين �ساركوا معه بارتكاب اجلرمية والذين
اعرتفوا عليهم ،وكان ذلك اأثناء وجود �سريط
وم�سور ي�سوره ،وهو يديل باعرتافه دون اإكراه،
فيكون هذا االعرتاف كافياً الإدانته واحلكم عليه).
ويف حالة الطعن يف هذه القرائن فاإن قا�سي
اجلنايات يذكر اأن املحكمة يف هذه احلالة ت�ستعني
بخرباء االأدلة اجلنائية ،وهم قادرون على حتديد
فيما اإذا كانت ال�سور مفربكة اأم ال .م�سري ًا اإىل
اإمكانية الطعن يف تقرير االأدلة اجلنائية.
ويف االجتاه نف�سه يذهب راأي يف الق�ساء العراقي
اإىل اأن هناك تباينا يف االأدلة االإلكرتونية وقوة
حجيتها ،موؤكد ًا اأن ت�سوير الفيديو هو االأقوى
من ناحية احلجية من بني الو�سائل االأخرى،

العنف ضد الرجال

واأن الفيديوهات �ساعدت كثري ًا على الك�سف عن
اجلرائم ،وهذا النوع من االأدلة قد ال مينح املتهم
فر�سة لالإنكار حني يواجه به على ال�سا�سة.
واأكد "اأن القانون مل ين�ض �سراحة على اعتبار
الفيديوهات والت�سجيالت دلي ًال ،لكن القا�سي
يجب اأن يتعامل مبرونة مع القوانني يف ظل
التطور التكنولوجي ،لذلك فاإن حمكمة التحقيق
ميكن اأن تعدها كافية لالإحالة على حمكمة
املو�سوع ومبوجبه ت�سدر اأمر اإلقاء القب�ض".
كما اأ�سار اإىل اأنه "يف القانون هناك اأدلة تكفي
الإحالة املتهم واأخرى الإدانته" .وبني اأن "ت�سوير
الفيديو يع ّد النوع الذي يكفي الإحالة املتهم على
حمكمة املو�سوع ،واالأخرية هي من تقدر ما اإذا
كان هذا الدليل كافياً اأم ال".
كما ذهبت العديد من االأحكام يف الق�ساء العراقي
اإىل اعتماد الدليل امل�ستمد من الفيديو يف االإثبات يف
ظل غياب الن�ض القانوين الذي ينظم دلي ًال كهذا،
وال�سيما يف جرائم ال�سرقة ،يف املادة ()213
اأ�سولية.
 -1حتكم املحكمة يف الدعوى بنا ًء على اقتناعها
الذي تك ّون لديها من االأدلة املقدمة يف اأي دور من
االأدوار التحقيق واملحاكمة ،وهي:
اأ -االقرار.
ب� -سهادة ال�سهود.
ج-حما�سر التحقيق  +املحا�سر  +الك�سوف
الر�سمية.
د -تقارير اخلرباء  +الفنيني.
هـ -القرائن واالدلة االخرى املقررة قانونياً.
 -2ال تكن ال�سهادة الواحدة �سبباً للحكم ما مل
توؤيد بقرينة او اأدلة اأخرى مقنعة او باإقرار من
املتهم ،اإال اإذا ر�سم القانون معينا لالإثبات فيجب
التقييد به.
وهذا يدل على اأن الق�ساء العراقي يف الغالب
من اأحكامه ال يرف�ض هذه االإجراءات
معترب ًا اأن الفيديو اأو ال�سورة هو قرينة
على نفي اجلرمية اأو ن�سبتها اإىل املتهم.

حجة الوصايا المؤقتة لغرض السفر البيع بالتقسيط بين الحل
والرحمة

املحامية ريام عبد الكرمي
 لي�ض للحا�سنة ال�سفر باملح�سون دون اإذن الويلباعتباره �ساحب حق الوالية واالإ�سراف.
 حيث تلجاأ احلا�سنة (االأم) بتقدمي طلبها اإىل حمكمةاالأحوال 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) .
* القا�سي املخت�ض يناق�ض ُمقدِمة 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 .
* تبليغ والد املح�سون  ..وح�سا�سية م�ساألة التبليغ
اأنه قد يكون والد املح�سون مرحتل اأو ميتنع عن
احل�سور  ..قد 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) على 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 ،واخذ
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.

املحامي طالل حمد طه
ورد مفهوم البيع بالتق�سيط يف احلديث الذي
ورد عن الر�سول حممد (�ض) قال :من باع
بيعتني يف بيعه فله اوك�سهما اأو الربا .وعن
�سماك عن عبدالرحمن بن عبداهلل بن م�سعود
عن ابيه قال :نهى ر�سول اهلل عن بيع �سفقتني يف
�سفق واحدة ..قال �سماك :الرجل يبيع البيع
فيقول هو باالآجل بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا.
انت�سرت ظاهرة بيع االجل او ما ي�سمى بالعامية
(املدة) يف املجتمع العراقي وخ�سو�سا بعد عام
 ،2003وا�سبح ا�سحاب املحالت التجارية
عندما تروم �سراء ب�ساعة يعر�ض لك �سعرين
بالنقدي مببلغ  ، 100مثال ،واذا باالأق�ساط بـ
 ،140وقد امتدت هذه الظاهرة اىل معار�ض بيع
و�سراء ال�سيارات ،فمثال اإذا اأراد �سخ�ض متويل
م�سروع ا�سرتى �سيارة �سعرها احلقيقي 10
ماليني ملدة �سنة مثال مببلغ  15مليونا وباعها
بع�سرة ماليني نقدي فهو عمليا خ�سر خم�سة
ماليني او بعباره اخرى اأخذ قر�سا بفائدة
 ،%50لذلك فاإننا جتاوزنا احلدود املعقولة
للربح فالدول التي تتعامل بالربا مثل الواليات
املتحدة والدول االوربية تكون الفائدة  %5يف
املعامالت املدنية ،و %7يف املعامالت التجارية،
وما زاد عن ذلك باطل بحكم القانون ،وكذلك يف
العراق الن�سبة املذكورة نف�سها ،واملادة 172
من القانون ن�ست – 1 :يجوز للمتعاقدين ان
يتفقا على �سعر اآخر للفوائد على اأال يزيد هذا
ال�سعر على �سبعة يف املائة ،فاإذا اتفقا على
فوائد تزيد على هذا ال�سعر وجب تخفي�سها اىل
�سبعة يف املائة ،وتعيني رد ما دفع زائد ًا على
هذا املقدار – 2 ..وكل عمولة او منفعة اأيا كان
نوعها ا�سرتطها الدائن اإذا زادت هي والفائدة
املتفق عليها على احلد االق�سى املتقدم ذكره
تعد فائدة م�سترتة وتكون قابلة للتخفي�ض
اإذا ثبت ان هذه العمولة او املنفعة ال تقابلها

خدمة حقيقية يكون الدائن قد اأداها وال منفعة
م�سروعة.
يت�سح من ن�ض املادة باأن القانون املدين
قد حدد �سعر الفائدة وال يجوز ا�ستيفاء
ن�سب اأعلى من ذلك ،وان ما زاد عن الن�سبة
املذكورة باطل بحكم القانون ،وتق�سي
املحكمة باإبطاله( ..املادة  – 1 :)692ال
جتب الفائدة يف القر�ض ،اإال اإذا �سرطت يف
العقد – 2 ..واإذا دفع امل�ستقر�ض فائدة
تزيد على ال�سعر اجلائز قانونا كان له ان
ي�سرتد الزيادة �سواء دفع عن علم او عن
غلط) القانون املدين العراقي ،ويعد هذا
الن�ض ا�ستثناء من القواعد العامة فـ(العقد
�سريعة املتعاقدين) ،وذلك لكون الفائدة اإذا
جتاوزت احلد امل�سموح تعد خمالفة للنظام
العام وكل عقد خمالف للنظام العام باطل
قانونا.
اإن انت�سار هذه الظاهرة ،وخ�سو�سا يف
معار�ض بيع و�سراء ال�سيارات ،حيث حتولت
هذه املعار�ض اىل م�سارف ربوية ت�سرتي
ال�سيارة باالآجل وتبيع بالنقدي لتح�سل على
قر�ض بفائدة فاح�سة ،ما �سبب ارباكا وخلال
يف املعامالت و�سياع اموال املواطنني ،وذلك
الن �سراء ال�سيارة ب�سعر عالٍ وبيعها بثمن
بخ�ض ي�سبب ارهاقا للم�سرتي و�سعوبة
ت�سديد الثمن ،فاأحيانا ال يحقق امل�سرتي او
امل�ستقر�ض فائدة ت�ساوي اخل�سارة ،واأن ما
ذكرته اربك عمل املحاكم فاأغلب دعاوى بيع
و�سراء ال�سيارات واالجهزة املنزلية كانت
نتيجة بيوع بهذه الطريقة غري امل�سروعة
التي اثبت الواقع العملي انها غري �سرعيه،
فكثري من اال�سخا�ض �ساعت اموالهم بهذه
الطريقة التي توؤدي اىل اثراء البائع على
ح�ساب امل�سرتي اأو عجز البائع عن ت�سديد
الديون ،ما ي�سبب �سررا للبائع.

المحامية إيمان عباس

رمبا البع�ض ينايف ذلك املقال لكون (ال يوجد قانون مفعل يحمي
املراأة من التعنيف اجل�سدي واملعنوي واللفظي) ،ولكن لنلقي نظرة
على الرجل وتعنيفه من قبل زوجته واأوالده وخا�سة يف وقتنا
احلايل لن�ساهد الكثري من ذلك العنف االأُ�سري �سد الرجال ،وهو
العنف املنزيل الذي يعاين منه الزوج اأو االأوالد �سمن حميط االأ�سرة،
�سواء يف اإطار الزواج اأو امل�ساكنة .وكما هو احلال بالن�سبة للعنف
االأُ�سري �سد املراأة؛ ُيعد العنف االأُ�سري �سد الرجل جرمية ا ً
أي�سا،
مع اختالف القوانني بني الواليات الق�سائية.
وقد �سجل العراق حاالت كثرية من العنف �سد الرجل ،ومنها تلك
املراأة التي ت�سرب زوجها الكبري يف ال�سن والعاجز لوال اإنقاذه من
قبل اجلهات االأمنية وهذا موثق يف و�سائل التوا�سل االجتماعي،
وكذالك دور العجزة التي ت�سم اأعدادا هائلة من كبار ال�سن الذي
مت تعنيفهم من قبل اأحد اأفراد العائلة ،وقد يواجه الرجال الذين
يبلّغون عن العنف االأُ�سري و�سمة عار اجتماعية ب�سبب اتهامهم
بنق�ض رجولتهم ،اأو توجيه اإهانات اأخرى لذكوريتهم ،و ُيعد عنف
ال�سريك احلميم �سد الرجال اأقل ُمالحظة ب�سكل عام من قبل املجتمع
من عنف ال�سريك احلميم �سد الن�ساء ،وهذا ي�سع عائ ًقا اآخر اأمامهم
للتبليغ عن احلالة.
اإن االنت�سار الن�سبي لعنف ال�سريك احلميم �سد الرجال مقارنة مع
الن�ساء مو�سع خالف كبري بني الدرا�سات املختلفة؛ ال�سيما مع عدم
وجود بيانات على االإطالق يف بع�ض البلدان ،ويعتقد الباحثون
اأن العدد احلقيقي لل�سحايا الذكور قد يكون اأكرب مما ت�سري له
االإح�ساءات املاأخوذة من ال�سجالت الق�سائية؛ ب�سبب وجود عدد
من الذكور الذين ال يبلغون عن االإ�ساءة.
وكتبت ليندا كيلي اأن ا�ستخدام الن�ساء للعنف له ما يربره ،كالدفاع
عن النف�ض من عنف ال�سريك الذكر ،ويكون ال�سبب بذلك اأن الذكر
هو الذي اعتدى يف البداية ،وهنّ ال�سحايا ،ومن االأ�سباب االأخرى
الغ�سب ،والدفاع عن النف�ض ،واالنتقام ،والهيمنة الذكورية
على االأ�سرة ،وعدم كفاية مهارات اإدارة الغ�سب ،وا�سطرابات
ال�سخ�سية املعادية للمجتمع ،وا�سطرابات ال�سخ�سية احلد ّية،
وتعاطي املخدرات ،والتاريخ االإجرامي ،وا�سطرابات الكرب التالية
لل�سدمة ،واالكتئاب ،وم�ساكل التوا�سل ،والغرية ،والتع ّر�ض الأذية
جن�سية اأثناء الطفولة ،واالإجهاد ،والتقبل العام لعنف ال�سريك
وقد جدت العديد من الدرا�سات اأن ن�سبة قليلة من الن�ساء يع ّرفن
العنف �سد ال�سريك باأنه بهدف الدفاع عن النف�ض ،وبح�سب
"�سرتاو�ض" فالرغبة االأ�سا�سية لعنف ال�سريك احلميم �سد الرجل
هي ال�سيطرة على ال�سريك ولي�ض الدفاع عن النف�ض ..و�سعت خدمات
ال�سرطة يف مناطق خمتلفة يف براجمها ،ووحدات اال�ستجابة لديها
ملواجهة العنف االأ�سري يف حماولة للتعامل مع عنف ال�سريك احلميم
�سد الرجال ،واأُن�سئت مالجئ خم�س�سة للرجال يف اململكة املتحدة،
اإذ يوجد منذ عام � 2010ستون مكا ًنا للجوء متاحة للرجال يف جميع
اأنحاء اإنكلرتا وويلز ،مقارنة بـ  7500مكا ًنا للن�ساء ..لكن مع ذالك
هناك انتقادات بهذا ال�ساأن ،ورف�ض العديد من النقاد ما ا�ست�سهد به
نا�سطو حقوق الرجال ،وعار�سو ادعاءاتهم بت�ساوي ن�سبة العنف
بني اجلن�سني ،وادعوا باأن ذلك بهدف تقليل اأهمية ق�سية عنف
الرجال �سد الن�ساء.
ووجدت مراجعة ن�سرت عام  2011يف جملة العنف وال�سحايا اأنه
على الرغم من ت�ساوي ن�سبة العنف اأو امل�ساجرة ذات اخلطورة
املنخف�سة بني اجلن�سني ،اإال اأن انتهاكات الرجال كانت اأكرث خطورة
وعن ًفا .اأما يف القانون العراقي وبنا ًء على ما اأقره جمل�ض النواب
و�سادق عليه رئي�ض اجلمهورية وا�ستنادا اإىل اأحكام البند (اأوال) من
املادة ( )61والبند (ثالثاً) من املادة ( )73من الد�ستور.
قرر رئي�ض اجلمهورية اإ�سدار القانون االآتي:
قانون مناه�سة العنف االأ�سري
املادة-1-يق�سد بامل�سطلحات التالية املعاين املبينة اأمامها:
اأو ًال -العنف االأ�سري :كل فعل اأو امتناع عن فعل اأو التهديد باأي
منهما ،يرتكب داخل االأ�سرة ،يرتتب عليه �سرر مادي اأو معنوي.
ثانياً-اال�سرة :جمموعة من االأ�سخا�ض الطبيعيني ،وت�سمل:
اأ -الزوج والزوجة /الزوجات واأبناوؤهم واأحفادهم اأو اأبناء اأحد
الزوجني من زوج اآخر.
ب -الوالدان ،اأي من الزوجني.
جـ -االأخوة واالأخوات لكال الزوجني.
د -ال�سخ�ض امل�سمول بالو�ساية اأو القيمومة اأو ال�سم ،ومن كان يف
كنف االأ�سرة.

مفهوم سبق اإلصرار والترصد في ارتكاب جريمة القتل
املحامي مران الكناين
عند وفاة اأحد الزوجني بدون وارث ت�سجل
الدار با�سم الزوج االآخر.
قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم 1170
ل�سنة 1977
اوال – عند وفاة اأحد الزوجني بدون وارث،
ومل يرتك من العقارات �سوى دارا واحدة،
فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها اىل الزوج
االخر ،ب�سرط ان ال ميلك دارا ل�سكناه على
وجه اال�ستقالل.
املحكمة املخت�سة يف اإ�سدار حجة متليك
الدار العائدة الأحد الزوجني املتوفى حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية.
اأبرز الق�سام ال�سرعي امام حمكمة االأحوال
ال�سخ�سية
تقدمي طلب من قبل الزوج االخر يروم فيه
اإ�سدار حجة متليك دار ال�سكن التي تركها
املتوفى ..تعهد م�سدق من كاتب العدل
عدم متلك الزوج االخر اأي عقار او دار او
�سقة �سكنية على وجه اال�ستقالل عدا الدار
مو�سوع احلجة ..تبليغ ممثل وزارة املالية..

تبليغ ممثل املحافظة التي يقع فيها العقار..
اإح�سار البينة ال�سخ�سية التي توؤيد عدم
متليك اي عقار اآخر ..ربط ن�سخة �سورة قيد
الت�سجيل العقاري م�سدق  ..تربط كتب من
دائرة الت�سجيل العقاري توؤيد عدم امتالك
الزوج االخر اي عقار اآخر.
تطبيقات ق�سائية
املبداأ ( :ان قطعة االأر�ض غري م�سمولة
باأحكام قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل)
املرقم  1170ل�سنة .)1977
رقم القرار/ 316 :الهياأة ال�سخ�سية االأوىل
2007 /
التاأريخ 2007 / 3 / 5 :
املميز/املدعية �( /ض ع ع)
املميز عليهما/املدعى عليهما - 1 /وزير
املالية/اإ�سافة لوظيفته
 - 2حمافظ بغداد/اإ�سافة لوظيفته
ادعت املدعية بوا�سطة وكيلها لدى حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية يف الكاظمية وفاة زوجها
املرحوم (�ض) واأورثها بدون فرع وارث
وترك عقار لل�سكنى املرقم  5059 / 4م

� 22/سابيات ،اإذ اأن �سهامها يف العقار / 1
 4والباقي ملحافظة بغداد مبوجب الق�سام
ال�سرعي املرقم  2006 / 182يف / 1 / 26
 ،2006وبالنظر لعدم امتالكها اأي عقار على
وجه اال�ستقالل ،عليه طلبت دعوة املدعى
عليهما للمرافعة واحلكم باإ�سدار حجة
متليك عموم العقار اأعاله با�سمها ا�ستنادا

الأحكام قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل)
املرقم  1170ل�سنة  1977مع حتميلهما كل
الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة..
اأ�سدرت حمكمة املو�سوع بالعدد � /973ض
 2006 /وبتاأريخ  2006 / 12 /21حكماً
ح�سورياً بحق املدعية واملدعى عليه الثاين/
اإ�سافة لوظيفته وغيابياً بحق املدعى عليه

االأول/اإ�سافة لوظيفته ،يق�سي برد دعوى
املدعية وحتميلها الر�سوم وامل�ساريف
واأتعاب حماماة وكيل املدعى عليه الثاين/
اإ�سافة لوظيفته ،على اأن تر�سل الدعوى يف
اأقرب وقت ممكن اإىل حمكمة التمييز الإجراء
التدقيقات التمييزية عند عدم طلب متييز
احلكم من قبل ذوي العالقة ،طعن وكيل
املدعية بقرار احلكم اأعاله متييز ًا طالباً
نق�سه لالأ�سباب الواردة بالئحته املوؤرخة يف
. 2006 / 12 / 25
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية فقرر
قبوله �سكالً ،ولدى عطف النظر على احلكم
املميز وجد اأنه �سحيح وموافق الأحكام
القانون ،ذلك الأن قطعة االأر�ض غري م�سمولة
باأحكام قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل)
املرقم  1170ل�سنة  ،1977لذا قرر ت�سديقه
ورد الالئحة التمييزية وحتميل املميزة
ر�سم التمييز واإعادة اال�سبارة اإىل حمكمتها،
و�سدر القرار باالتفاق يف .2006 / 3/ 5

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

تحقيقات وحوارات
العدد ( ) 145الثالثاء
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(قصص من الداخل  ...عنف يقترب من القتل ضد النساء)
�سايل خليل
أسوار تقيد أيدي النساء املكافحات باجملتمع
الكادح ،كَأَن َّ مُهن َّ مُيَرَّنَّ في نفق ال نهاية له ،حتى
النور الذي يطرق أبوابه عَ ل َْي ِهن َّ ما هو إال ريح
مخمري ال يستمر إال ثواني معدودات من
الزمن.
يحزن بعض الذكور بشكل عام في البالد
بنسبة  42%عند والدة زوجتهِ بنتاً ،معتقدا ً
إنها عار على العائلة ،بسبب شكوكهِ التي
ال محل لها في قرن الـ  ،21متناسيا ً إنها
املربية ألطفالها وعونا ً لعائلتها ،بغض
النظر عن مستوى ثقافتها.
تأتي هذه القيود بسبب قلة اإلدراك والوعي،
الكثير يفتقد ثقافة الذهاب إلى الطبيب
النفسي بسبب الضغوط النفسية التي ير
بها ،والتي تنحصر في ظل العنف األسري،
ويليها إجبار الفتاة على الزواج املبكر من
رجل ،أو صبي ،حتت ملعب الستر كما يقال في
اجملتمع الذكوري.

ويف هذ� �ل�سياق� ،أكدت موظفة يف �إحدى
�ملوؤ�س�سات �خلا�سة ،تدعى �سمارة بارق� ،أنها
تعاين من ق�سية �لعنف �لأ�سري ،ب�سبب �لق�سوة
و�ل�سغوط �لتي تعانيها من زوجها ،وبعد
�لإقناع و�فق على �لعمل يف �إحدى �ملوؤ�س�سات،
علي باأن �أقوم بت�سليمه  %80من �لر�تب
و�سرط َّ
�لذي �أقب�سه منهم ،وعندما رف�ست يف �لبدء
قام ب�سربي وتوبيخي ،فاأجربت على �لر�سوخ
لطلبه ،ولكنني ملتزمة يف عملي ،ومل �أق�سر

يوماً فيه ،خوفاً من �إنهاء خدماتي ،فاأنا ل �أود
�لعودة �إىل �جلدر�ن �ل�سود�ء جمدد ً� و�لتي
يحكمها ثعلب مكار.
لكل �مر�أة ق�سة ول �أحد يعلمها �سوى �جلدر�ن

نحرن ب�سبب �لعنف
يف �ملنازل ،ن�ساء كثري�ت
َّ
�لأ�سري ول�سيما يف هذه �لفرتة ب�سبب
�نت�سار جائحة كورونا �مل�ستجدة ..تقول
�ن
فرح �سعيد� ،لعاملة يف �إحدى �جلامعاتَّ ،

قريبتها نحرت من زوجها ،ب�سبب جلو�سه
يف �ملنزل ملدة طويلة ،وبعد مدة ق�سرية بد�أ
ي�سك يف �ل�سغرية و�لكبرية ،ومت منعها من
�لتو��سل مع �جلميع ،ويف يوم ما بد�أ �ل�سجار

يف �ملنزل ،وقام بنحرها دون ق�سد كما يقول!!،
وبعد تلك �حلادثة �أ�سبحت �أخاف من زوجي
لكون �لأخري هو �بن �أخيه �لأكرب ،وبد�أ عملي
بالرت�جع ،وقدم يل �ملدير �إنذ�رين متتاليني،
حتى �أنهيت هذ� �خلوف بطلبي منه �لطالق،
وحدث �لطالق ،وفق �سرط ،على � َّأن ل �أتزوج
�سخ�سا �آخر ،و�أل �سيقلتني ويقتل �أطفايل،
تقبلت �ل�سرط برحابة �سدر ،فاأنا ل �أطلب
�سوى ذهنا �سافيا خالياً من �أي قلق �أو خوف.
بعد �نت�سار جائحة كورونا� ،زد�د �لعنف
�لأ�سري يف �لبالد ،و�أ�سبح حمتكر ً� يف �لكثري
من �ملنازل �ل�سامدة با�سم �ل�سعادة �ل�سفر�ء،
وبينت ذلك �ل�سيدة مروة عبد �حل�سني� ،مر�أة
خم�سينية ،تعمل يف �إحدى وز�ر�ت �لدولة،
�ن زوجها يقوم ب�سربها وتهديدها
قائل ًةَّ :
باحلرق منذ بد�ية زو�جها يف �سن �لـ،22
وكان يجلب معه �إىل �ملنزل عدد� من �لفئر�ن،
علي،
وي�سعها يف غرفة �لنوم ،ويغلق �لباب َّ
علي عند �سماعه �سر�خي،
ويقوم بال�سحك َّ
قائ ًال باأنني عارَ ،و� َّأن عائلتي قامو� بتزويجي
لكوين عان�ساً مل �أتزوج بعمر مبكر مبا يعادل
�سن  ،15وي�ساألني دوماً َ
مل مل �أتزوج �إل بهذ�
�لعمر ،ول يقوم بت�سديق � َّأن هذ� �لعمر هو
�ل�سن �ملنا�سب للزو�ج ،وبعد  15من �حلياة
�لبائ�سة ،تويف و�نتهت تلك �ملاأ�ساة �ل�سود�ء.
لهن �إل �ن �أزمة
بع�ض �لن�ساء على �لرغم من ع َم َّ
�ل�سك مل تنته لدى �أزو�جهم ،و�ل�سهاد�ت �لعليا

عليهن ،تقول
مل توقف هذه �لكارثة �ملحتلة
َّ
�لدكتورة �سارة �ل�سود�ين� ،لتدري�سية يف �إحدى
�جلامعات �لأهلية� :ن زوجها �أي�ساً تدري�سي يف
�إحدى �جلامعات ،ولكن �سدمت به عندما علمت
به بعد �لزو�ج بافتقاره للثقة و�لثقافة ،فعلى
�لرغم من �إي�ساله يل للجامعة ،ياأتي �إ ّيل وب�سكل
مفاجئ للمكان �خلا�ض بعملي وي�ساأل �جلميع
عني يف حال خروجي من �جلامعة يف �أوقات
�لدو�م ،و�أحياناً يكذب على نف�سه وي�سدق
�لكذبة ،ويق�سم باأنه ر�آين يف �أحد �ملطاعم مع
�سخ�ض �آخر ،ويبد�أ بال�سرب �ملربح ،وك�سرت
�إحدى �أ�سناين على �أثرها ،وعند مطالبتي
بالطالق ،قال يل �ن ُه �سيقول ِباأَنَّ هنالك عالقة ما
بيني وبني �سخ�ض �آخر وهذ� �ل�سبب �لرئي�سي
للطالق ،ويوما بعد يوم بد�أ و�سعي يف ��ستياء،
وعملي يف تر�جع ،ولحظ �لكادر �لتدري�سي
هذه �ملعاناة ،ولكنهم ي�ساندونني دوماً ،قائلني
لبد �أن جند خمرجا لكِ لهزمية �ل�سر �لذي
ت�سكنني معه.
ق�س�ض كثرية ل تنتهي ،و�سيبقى �لعنف
م�ستمر ً� ب�سبب �نعد�م ثقافة �لذهاب �إىل �لطبيب
�لنف�سي ،على �لكثري من �لأ�سخا�ض تنظيف
باطنهم �لأ�سود لتعم �ل�سعادة يف �ملنازل
�لرمادية.
ي�سار �إىل � َّأن هذ� �لتقرير نُ�سر بدعم من
� - JDH / JHRسحفيون من �أجل
حقوق �لإن�سان و�ل�سوؤون �لعاملية يف كند�.

المخدرات وخطورتها على المجتمع العراقي
رند بهاء
يشهد العراق مشكلة تزايد انتشار اخملدرات التي
وصلت الى نسبة عالية في ما يتعلق بنسب التعاطي
بني الشباب وانتشار ظاهرة جتارتها بشكل واسع األمر
الذي يدخل البالد في معضلة يصفها مختصون بأنها
(أكثر خطورة من اإلرهاب) ،واخملدرات أحد أهم واخطر
االكتشافات التي مت التوصل إليها منذ آالف السنني،
فهي ليست مواد جديدة مت العثور عليها في السنوات
املاضية ،وبدأ انتشار اخملدرات في العراق بالتفاقم بعد
الغزو األمريكي عام  ، 2003إذ كان قبلها مجرد ممر لتلك
املواد ،إال أن االنفالت األمني الذي شهدته البالد ادى الى
اتساع تلك التجارة ووصولها الى حدود غير مسبوقة..

خلق �هلل تعاىل �لإن�سان وميزه عن جميع �ملخلوقات
�لأخرى بالعقل و�لقدرة على �لختيار و�لتمييز بني
�خلطاأ و�ل�سو�ب و�حلالل و�حلر�م ،ومع ذلك فاإننا �ليوم
جند بع�ض �ل�سباب يلقي بنف�سه �ىل �لتهلكة ويتجه لإدمان
�ملخدر�ت و�ل�سموم �لتي ت�سر ب�سحته �أول ثم تدفعه بعد
ذلك لرتكاب مزيد من �لآثام و�جلر�ئم مثل �ل�سرقة ،وقد
ت�سل يف بع�ض �حلالت لرتكاب �لقتل وحتى �لنتحار،
و�لإدمان على �ملخدر�ت هو مر�ض نف�سي معقد كثري ً� ما
ي�ستع�سي على �لعالج ،وهو يعك�ض حاجة ق�سوى �ىل
�ل�ستمر�ر يف تعاطي �ملخدر�ت و�لبحث عنها حتى �إن
كان ذلك يوؤدي �ىل نتائج تدمر �حلياة ..وينجم �لإدمان
تغري�ت دماغية تتولد من تعاطي �ملخدر�ت وت�سمل
عن ّ
دو�ئر متعددة يف �لدماغ ،و�ن �لإدمان على �ملخدر�ت
قابل للعالج غالباً با�ستعمال �لأدوية (بالن�سبة لبع�ض

�أنو�ع �لإدمان) �ىل جانب �لعالجات �لنف�سية �ل�سلوكية
لن لها دور� كبري� يف ذلك.
ويبني �لدكتور (�مري عدنان �جلبوري) بخ�سو�ض هذ�
�ملو�سوع� :ن هنالك ��سر�ر� تلحقها �ملخدر�ت بالدماغ،
وهنالك �لعديد من �لدر��سات �لتي �جريت على �لعديد
من �ملتعاطني و�لتي ثبتت خاللها تر�جع م�ستوى �لدر�ك
و�لتذكر وغريها من �ملهار�ت �لتي ترتبط �رتباطا مبا�سر�
بالقوى �لعقلية ،فنجد مثال عند ��ستخد�م �حل�سي�ض لفرتة
طويلة فاإنه ي�سيب متعاطيه بالبالدة ،ف�سال عن تقاع�سه
وعزوفه عن �لو�جبات �لتي تطلب منه ،ول �سك �أن هذ�
�ل�سبب �لرئي�ض لرت�جع �لتح�سيل �لدر��سي للمتعاطني
يف �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة ،حيث يرجع ذلك �ىل �سرعة
ن�سيان �ملو�د �لعلمية ،بالإ�سافة �ىل ذلك فاإنها تزيد من
خطر ��سطر�بات �ل�سحة �لعقلية مثل �لكتئاب و�لقلق.
و��سا َر �لدكتور �ىل عدد مر�ت �لتعاطي حتى ي�سبح
�لفرد مدمنا ،ويقول :ل �حد يعرف بهذ� �خل�سو�ض لن
بنية �ل�سخ�ض �جلينية تلعب دور� كبري ً� يف ذلك ،لهذ�
يبدو �ن بع�ض �ل�سخا�ض ي�سبحون مدمنني مبا�سرة
فيما ي�ستغرق �لبع�ض وقتا �طول فيما يقول �لعلم يف
هذ� �ل�سدد �نه مع تعاطي �ملخدر�ت �ملكرر ي�سبح عمل
�لدوبامني يف �لدماغ غري طبيعي ،فالدوبامني يوؤثر على
�حا�سي�ض �ل�سعادة و�لندفاع ،في�سعر �ل�سخ�ض بالفر�غ
و�نعد�م �حليوية و�لكاآبة عندما ل يتعاطى �ملخدر ،لذلك
يحتاج �ليها ليعيد �لدوبامني �ىل م�ستوياته �لطبيعية ،كما
�نه يحتاج �ىل كمية �كرب من �ملخدر خللق �رتفاع م�ستوى

�لدوبامني �و �لطوفان ،وهو تاأثري يعرف بالتحمل عند
غري طريقة
�لفر�ط يف ��ستهالك �ملخدر�ت يكون �ملدمن قد ّ
عمل دماغه ،فا�ستهالك �ملخدر�ت �ل�سار و�لدمان عليها
يو�سالن �ىل تغري�ت طويلة �لمد يف �لدماغ ،حيث يفقد
�ملدمنون قدرتهم على �ل�سيطرة على تعاطيهم �ملخدر،
فالإدمان على �ملخدر�ت هو مر�ض بحد ذ�ته.
مو�سحاً� :ن لالأ�سرة دور� كبري� يف طرق �لوقاية من
�ملخدر�ت� ،أي تقوم بتوعية �لبناء باأ�سر�ر �ملخدر�ت
وهي تعد �ول خطوة وذلك من خالل مناق�سة �لبن
و�ل�ستماع له ،وجتنب �لعنف و�لق�سوة يف �لتعامل
مع �لأولد ،ويجب ��ستخد�م ��سلوب حو�ر ونقا�ض
هادئ لبناء ج�سر من �ل�سد�قة ي�سل �ليهم وي�سهل عليك
�قناعهم و�ي�ساً منحهم �لثقة يف قدرتهم على �لت�سرف
�ل�سليم و�لدعم على جتنب �لخطاء مع تدريبهم على
رف�ض �لتعاطي ،كما يجب توفري جو ��سري هادئ خال
من �مل�ساكل و�ل�سر�عات يجذب �لبن �ليه بدل من
�لهروب وتعاطي �ملخدر وخلق عامل بديل ،ويجب عالج
�لمر��ض �لنف�سية �ذ� كان �بنك يعاين من مر�ض �لكتئاب
�و مر�ض ثنائي �لقطب ،فيجب خ�سوعه للعالج ب�سكل
فوري حتى ل يكون �سببا يف تعاطيه �ملخدر�ت.
موؤكد� على مر�قبة �ل�سدقاء �ملحيطني بهم� ،ي يجب
�لنتباه �ىل نوع �ل�سخا�ض ودو�ئر �ل�سدقاء و�ملحيط
�لجتماعي �لذي يحيط بابنك ،و�لتاأكد �نه حميط ل
ي�سجع على �لتعاطي ،وللنقود دور مهم يف ذلك ،لهذ� يجب
عدم منحهم كميات كبرية من �لنقود حتى ل ت�سكل �إغر� ًء

لتجار �ملخدر�ت با�ستغاللهم.
كما حتدث �ملدمن ( �ض�.ض) ،وقال� :ن �ملخدر�ت
ت�سبب �ل�سعادة و�ل�سعور بالر�حة ولكن هنالك �أنو�عا
من �ملخدر�ت ت�سبب �ل�سعادة �لتامة و�لتي توؤثر على
هرمونات �ل�سعادة يف �جل�سم ،وهناك �أنو�ع تخدر �جل�سم
وتذهب بالعقل �ىل مكان �خر وكما توجد �أنو�ع توؤثر على
�لعقل بحيث يقوم �لعقل بتخيل �أ�سياء مل حتدث.
ويو�سح� :ن �ل�سخ�ض ل ي�سبح متعاطيا من �أول مرة بل
ح�سب �لكمية �لتي يتعاطاها وح�سب �لتغري�ت �لكيميائية
�لتي حت�سل بالدماغ� ،ي �ن هناك ��سخا�سا يدمنون من
�ول مرة.

ويف هذ� �ل�سدد ،يقول �لباحث �لنف�سي (ق�سي حيدر
حممود �ملندلوي) :يف �لبد�ية ن�ستطيع �ن ن�سبه تعاطي
�ملخدر�ت مثل �جلبل �جلليدي �لذي ل يربز منه �إل �جلزء
�ل�سغري ،و�ل�سبب يعود �ىل �رتباط تعاطي �ملخدر�ت مع
�لو�سمة �ملجتمعية �جتاه �ملتعاطني يف �ملجتمع �لعر�قي،
ويف �لوقت نف�سه ينظر �ملجتمع لهم نظرة �حتقار وي�سفهم
بالـ (�ملكب�سلني و�حل�سا�سة وغريها من �لأو�ساف
و�مل�سطلحات �ل�سعبية �لتي يطلقونها عليهم بب�ساعة)،
وهذ� يجعل من �ملتعاطني للمخدر�ت يخفون م�سكلتهم
�لنف�سية و�لجتماعية عن �ملجتمع وكذلك خوفهم من
�لتبعات �لقانونية من قبل �جلهات �ملعنية مبكافحة
متعاطي �ملخدر�ت.
موؤكد�� :ن �أ�سباب تعاطي �ملخدر�ت ت�سمل� :لبطالة
و�لفر�غ �لكبري يف �حلياة وم�ساحبة �أ�سدقاء �ل�سوء،
وعدم وجود �لرقابة من قبل �لو�لدين �جتاه �لأبناء يف

مرحلة �ملر�هقة و�لتفكك �لأ�سري ،و�ي�ساً �ن م�ساكل �لفقر
و�لعوز و�جلهل و�لأمية عند �ل�سباب توؤدي �ىل تعاطي
�ملخدر�ت ،و�ن للدين دور� يف ذلك� ،ي �سعف �لو�زع
�لديني لديهم يوؤدي �ىل تعاطي �ملخدر�ت و�لرث�ء �لفاح�ض
�ي�ساً يوؤدي �ىل ذلك ،وميكن جتنب تعاطي �ملخدر�ت من
خالل حتقيق �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سحيحة من قبل
�لو�لدين يف �لبيت وتوفري �جلو �لأ�سري �ملنا�سب لالأبناء
يف �ملنزل ،و�ي�ساً قدرة �لو�لدين على تلبية �حتياجات
�لأبناء �ملر�هقني من �أجل �نخر�طهم يف �ملجتمع وممار�سة
هو�ياتهم ومو�هبهم ون�ساطاتهم بال�سورة �ل�سحيحة.
ويو�سح� :ن مدة �لعالج ملتعاطي �ملخدر�ت تعتمد على
�لفرتة �لزمنية للتعاطي ونوع وكمية �ملو�د �ملخدرة
�لتي يتعاطاها ،وكذلك ياأخذ بنظر �لعتبار �لأعر��ض
�لن�سحابية �لتي �سوف يعاين منها �ملتعاطي للمخدر�ت يف
�لفرتة �لعالجية.
ويو�سح �ي�ساً �ملحامي (ر�سول منعم) دور �لقانون
�لعر�قي يف مكافحة �ملخدر�ت و�لعقوبات �لتي يفر�سها،
�أي �لعقوبات �لر�دعة لقانون �ملخدر�ت ل�سنه � :2017ن
هناك ثالثة �أنو�ع من �لعقوبات� ،أي �أن �ملتعاطي ت�سل
عقوبته من �سنة �ىل ثالث �سنو�ت� ،أما �لرتويج فتكون
عقوبته من �سنة �ىل �ست �سنو�ت ،و�لتجارة فيها ت�سل
عقوبتها من ثالث �سنو�ت �ىل �لعد�م.
كما يقول �ملحامي� :ن �حلل ح�سب ر�أيي يجب �ن حتر�ض
كل من �ملنظمات و�حلكومات على مكافحة �نت�سار
�ملخدر�ت ون�سر و�سائل �لوقاية منها ومن �خطارها ويجب
على �حلكومة و�ملدر�سة �لتعاون مع �ل�سرة لرتبية
�لبناء وتوعيتهم حتى يبتعدو� عن �لعاد�ت �خلطرية.

«العقل الجمعي» وباء العصر الفتاك في ظل هيمنة مواقع التواصل االجتماعي
زهر�ء �ل�ساعدي
على �لرغم من وجود �لعقل �جلمعي منذ �لقدم،
�إل �إنه يف �لآونة �لأخرية ،ويف ظل هيمنة
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي و�سيطرتها على
�مل�ستخدمني ،وبالأخ�ض على فئة «�ل�سباب» ،
��سبح تاأثريه كبري� جد ً�� ،إذ نر�هم ين�ساقون
ور�ء �أي ر�أي �أو �سلوك مبجرد �ن ياأخذ �سدى
و��سعا حتى �ن كان خاطئاً ،ول �سك �ن هناك
�أ�سخا�سا و�أجند�ت حترتف هذه �ملهمة
ل�سالح فئة معينة ،فيقومون ب�سنع ر�أي عام
مزيف وعر�سه على �جلمهور ،ليكون ذلك
بديال عن �حلقيقة �لتي يتم �إخفاوؤها و�لتالعب
بها ،ويعتمد �جلمهور على تقارير جمهولة
�مل�سدر ليبنون عليها �أفكارهم وروؤيتهم للحياة
و�لحد�ث ،فتتفاعل فئة كبرية مع �لأخبار
�ملزيفة �كرث من �لأخبار �حلقيقية ،ملجرد �ن
�لأخبار �ملزيفة م�سممة ب�سورة ذكية� ،لأمر
�لذي يجعل ت�سديقها و�لتفاعل معها �أقرب
لعامة �لنا�ض .
ولغر�ض معرفة تفا�سيل �خرى عن هذ�
�ملو�سوع ،توجهنا �ىل نخبة من �لباحثني
�لجتماعيني و�لعالميني لنطرح عليهم �سوؤ�لني،
هما :كيف للعقل �جلمعي �ن يوؤثر على �ل�سباب
يف ظل هيمنة مو�قع �لتو��سل؟ و�أي�سا :ما �ل�سبل
�لتي ميكن لل�سباب بو��سطتها �لتغلب عليه؟
�لتحرر من �سيا�سة �لقطيع
يف �لبد�ية حتدثت �إينا�ض هادي  /باحثة نف�سية
ومدربة تنمية ب�سرية ،قائلة� :لعقل �جلمعي
هو �حد �لظو�هر �لنف�سية �لطبيعية �لتي تن�ساأ
عن �ثر �جتماع �لأفر�د و�حتكاك �أفكارهم
وم�ساعرهم ،فيتجه بهم بتوجهات معينة يف

خمتلف �سوؤون حياتهم ،مما حتدد م�سارهم وفق
حمدد�ت معينة كاأن تكون ثقافية �أو ح�سارية
�و دينية �و عرقية ،وتكمن �هميتها يف حتقيق
�لتو�زن و�لتما�سك �ملجتمعي من ناحية ،ومن
ناحية �خرى �ن �لعقل �جلمعي قد يلغي حرية
لتابع وو�رث لأفكار �ملجتمع
�ل�ساب ويحوله
ٍ
ومانع للنهو�ض� ،لأمر �لذي يتجلى و��سحا يف
�سلوكيات �سبابنا �ليوم ،وهو فقد�نهم �لقدرة
على �تخاذ �لقر�ر�ت �إز�ء مو�قف حمددة
ومتييع �سخ�سيتهم و�ختفاء عقلهم �لناقد من
�جل �حل�سول على مقبولية ور�سا �لخرين،
ف�سال عن تاأثري �لعاد�ت و�لتقاليد وو�سائل
�لإعالم و�لثورة �ملعلوماتية �لتي �أ�سبحت
�مل�سدر �لأ�سا�ض لهم يف �حلكم و�لتقييم �جلمعي
�لعام ،ولكي نتحرر من �سيا�سة �لقطيع وظاهرة
يح�سن
�ل�سلوك �لدماجي ،فعلى كل �ساب �ن ّ
نف�سه ويبني عقله وينمي تفكريه �لنقدي من �جل
�ن مييز بني �ل�سو�ب و�خلطا ،ف�سال عن �لت�سلح
بالعلم و�لثقافة و�ملعرفة �لعميقة �لتي ت�ساعده
على حتليل �لحد�ث بعمق وروؤية بعيد� عن
�لن�سياع �لتام لالآخرين ،و�لتاأكيد على �إبر�ز
�لهوية �لفردية لكل �ساب من �جل �لنهو�ض
�لفكري و�حل�ساري ملجتمعنا �لعر�قي.
�آلية عمل �لعقل �جلمعي
�ىل ذلك ،يبني �ل�ستاذ حازم �لعتابي�� /ست�ساري
تنمية ب�سرية يف جامعة كاليفورنيا� :ن �لعقل
�جلمعي موجود منذ �لقدم عند �ل�سباب و�لكبار،
لكن عند �ل�سباب ب�سكل �كرب كون �ل�سباب قليلي
�لوعي و�لقر�ءة ،ويتكلم �لكاتب جو�ستاف
لوبون يف كتابه �سيكولوجيا �جلماهري �سنة
 ،18٩5عن كيفية حتكم �لعقل �جلمعي يف �لنا�ض

من خالل طريقتني :من يريد �أن يوؤثر على �لنا�ض
ي�ستخدم �خلطاب �لعاطفي ،حيث يبني له
�سور� و�سوتا عاليني وترديد �لكلمات �ملوؤثرة
بال�سورة �لذهنية فيتاأثر �ل�ساب ،وهناك خطاب
ب�سكل عقالين يكون قليل �لتاأثري ،فرنى �لإن�سان
�لعاقل �لذي يتحدث مب�سلحتهم ل يتاأثرون به،
لذلك ن�ساهد حتى على مو�قع �لتو��سل يكون
�لتاأثر مبو��سيع �ملز�ح و�ل�سحك �أكرث من
�لمور �لعقالنية �ملفيدة.
�سناعة ر�أي خا�ض
ولي�ض ببعيد عن هذ� �ملو�سوع ،فلقد �أو�سحت
فاطمة كرمي �ل�سمري /باحثة وخمت�سة يف
علم �لأنرثوبولوجيا و�لجتماع :يف �حلقيقة
��سبح �لعقل �جلمعي �لذي يقود �لكثري من
�ل�سباب ،ومن يختلف عنهم فهو متخلف ،كما
�عتاد �ل�سباب على �أو�ساع متوترة وغياب
�حلقائق ،و�لن�سياع ور�ء �لأو�مر �لركيكة،
لذلك �أ�سبحو� يقنعون ويجتمعون على حقيقة
�أي ظاهرة يتاأثرون بها ،ومن �ملوؤ�سف ��سبح
�ل�ساب يتعامل مب�ساعره مع �أمور ت�ستحق
�لتفكري �لعميق بها ،و�جلهل بالكثري من �لأمور
�لتي تدعه يتفق دون معرفة �أ�سا�سيات �لأمر،
وي�ستطيع �ل�ساب �ل�ستقاللية بر�أيه وعقله من
خالل �طالعه وتثقيف وتعليم نف�سه على كيفية
�سنع ر�أي خا�ض به بعيد ً� عما ي�سوق �ليه
�لكثريون «�إذ� ت�سابهت �لفكار بارت �لعقول».
�سلوك تربوي جديد
وي�سري علي �سحن عبد �لعزيز � /إعالمي� ،ىل:
�رى �ن �لتعامل مع معطيات �لعقل �جلمعي �كرث
�سو�با وو�قعية ،وتت�سح تلك �لأهمية مع ما
يطرحه ر�ي �جلماعة من �أفكار وروؤى حول �أي

مو�سوع ،ومن خالل ذلك يرى �لفرد كل جو�نب
ما يدور حوله بكل و�سوح و�سفافية ،ونحن
نحتاج �ىل هذه �خلا�سية بالتعامل �جلمعي �كرث
من �ي وقت م�سى ،فاأغلب قر�ر�ت �ل�سباب متيل
�ىل �لعاطفة ول يتخذ موقفا �و �سلوكا و��سحا،

كما �ن تاأثري مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �أثرت
نوعاً ما يف �لتمرد على ر�ي �أ�سحاب �خلربة
و�لتجربة �لطويلة ،ولذلك جند بع�ض قر�رتهم
غري نا�سجة وو�قعية ،وخ�سو�سا فيما
يتعلق �لأمر بق�سايا �لزو�ج ،فالبع�ض منهم

يذعن وينقاد ور�ء رغبته ول ي�ساور �هله
عن �سريكة حياته �ملنا�سبة ..وعليه ،وكما
قلت يف �لبد�ية ،لبد من �لتعامل مع �لعقل
�جلمعي ،مع �لآخذ بعني �لعتبار ما يطرحه
�لفرد حتى ت�سري �ل�سفينة يف �جتاه و�حد.

قرارات تمييزية
العدد ( ) 145الثالثاء

المطالبة باألرباح بعد إجراء المحاسبة

تأخر المدين عن الوفاء
مبداأ احلكم
اإذا كان حمل اللتزام مبلغاً من النقود معلوم
املقدار وقت ن�شوء اللتزام ،وتاأخر املدين
عن الوفاء به يكون ملزماً بت�شديد مبلغ
الدين م�شافاً اليه الفوائد القانونية عن مدة
التاأخري.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �شمن املدة القانونية قرر
قبوله �شك ًال ،ولدى النظر يف مو�شوعه وجد
انه ان�شب على عدم احلكم للمدعي ( املميز
) بالفائدة القانونية ،وحيث ان حمل اللتزام
اإذا كان مبلغاً من النقود وكان معلوم املقدار
وقت ن�شوء اللتزام وتاأخر املدين الوفاء
به كان ملزما ان يدفع للدائن على �شبيل
التعوي�ص عن التاأخري فوائد قانونية قدرها
اربعة يف املائة يف امل�شائل املدنية ،وخم�شة
يف املائة يف امل�شائل التجارية ،وت�شري هذه
الفوائد من تاريخ املطالبة الق�شائية بها اإن
مل يحدد التفاق او ال�شرف التجاري تاريخا
اآخر ل�شريانها ا�شتنادا لأحكام املادة 171 /
من القانون املدين ،وحيث ان دعوى املدعي
( املميز ) ان�شبت على املطالبة مببلغ ال�شك
املرقم  558800يف  2007/5/18امل�شحوب
على م�شرف دار ال�شالم لال�شتثمار  /فرع

مبداأ احلكم
لل�شريك املطالبة بالأرباح بعد اجراء
املحا�شبة مادام ان املدعى عليه اأقر
بامل�شاركة ،وان هناك اأرباحا ناجتة
عن ال�شراكة.

بغداد اجلديدة ( )3مببلغ ت�شعني مليون
دينار ،لذا فيكون من حقه املطالبة بالفائدة
القانونية من تاريخ املطالبة الق�شائية
ا�شتنادا للمادة امل�شار اليها ،وحيث ان
املحكمة �شهت عن ذلك رغم اتباعها قرار
النق�ص التمييزي املرقم /879ا�شتئنافية

منقول 2008/يف  ، 2008/9/7ما اخل
ب�شحة حكمها املميز ،لذا قرر نق�شه من هذه
الناحية واعادة الدعوى ملحكمتها لإتباع
ما تقدم ،على ان يبقى ر�شم التمييز تابعا
للنتيجة ،و�شدر القرار بالتفاق يف /30
�شفر 1430/هــ املوافق  2009/2/25م.

رجوع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق
مبداأ احلكم
اإذا رجع املتهم عن اعرتافه
الوارد يف دور التحقيق اأمام
املحكمة املخت�شة مو�شوعاً
وكانت الوقائع املادية تخالف
ما جاء بذلك العرتاف فال يعتد
به.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من
قبل الهيئة العامة يف حمكمة
التمييز الحتادية وجد ان
وقائع الدعوى وعلى النحو
الذي اأظهرته وقائعها حتقيقياً
وحماكمة ان جمموعة م�شلحة
داهمت دار املجني عليه (م ا)
بتاريخ  2004/12/7والواقعة
يف منطقة املدائن وقامت بخطف
املجني عليه مع �شيارته حيث
مت ت�شجيل اإخبار باحلادث
وبعد مرور خم�شة ا�شهر مت
العثور على اجلثة يف مدينة
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ال�شويرة ،حيث مت انت�شالها
من نهر دجلة من قبل �شرطة
ال�شويرة ،وقد لوحظت اآثار
التعذيب والرمي بالر�شا�ص
على راأ�ص املجني عليه ومت
تنظيم �شهادة وفاة من قبل
م�شت�شفى ال�شويرة ،ودفنت
اجلثة ومل تثبت الأ�شباب
احلقيقية للوفاة يف �شهادة
الوفاة ،وبتاريخ 2005/6/8
مت القب�ص على امل�شتبه به (خ
�ص) وبعد اإجراء التحقيق
اأمام حمكمة حتقيق الكوت/
الهيئة التحقيقية اعرتف املتهم
باجلرمية املو�شحة اأعاله
بال�شرتاك مع املتهمني املفرقة
ق�شيتهم ،حيث قاموا بخطفه
من منطقة طاق ك�شرى قبل
حوايل ثالثة ا�شهر من تاريخ
تدوين اأقواله ومت التوجه
باملخطوف اإىل مزرعة (خ م)

حيث ذبح املجني عليه بال�شكني
وو�شعت اجلثة يف كي�ص ورمي
يف نهر دجلة ،هذا العرتاف
املو�شوف اأعاله واملدون اأمام
الهيئة التحقيقية يف حمكمة
حتقيق الكوت كان الدليل
الوحيد يف الق�شية ،وعلى الرغم
من كونه الدليل الوحيد ومل
يتعزز بقرينة اأو دليل اآخر فاإنه
جاء متناق�شاً مع اأقوال املدعية
باحلق ال�شخ�شي زوجة املجني
عليه (�ص هـ) ،حيث ورد يف
اأقوالها اأن زوجها قتل رمياً
بالر�شا�ص وان �شهادة الوفاة
مل تو�شح الأ�شباب احلقيقية
للوفاة ي�شاف اإىل ذلك الختالف
احلا�شل يف تاريخ وقوع الفعل
حيث جاء باأقوال املتهم انه ل
يتجاوز �شهر حزيران من عام
 2004بينما اأن التاريخ احلقيقي
للفعل هو  ،2004/12/7كما اإن

املتهم رجع عن اعرتافه اأمام
حمكمة املو�شوع م�شبباً ذلك
اإىل ال�شغط والإكراه ،ما يجعل
الأدلة والوقائع بال�شكل املتقدم
ي�شوبها ال�شك وعدم الطمئنان،
وعلى وجه اخل�شو�ص اإن
عقوبة اجلرمية الإعدام وان
الأدلة يف مثل هذه اجلرمية
يجب اأن تبنى على اجلزم
واليقني ،عليه وا�شتناد ًا لن�ص
املادة /259اأ 6-من قانون
اأ�شول املحاكمات اجلزائية
قرر نق�ص كل القرارات
ال�شادرة بالدعوى واإلغاء
التهمة والإفراج عن املتهم (خ
�ص) واإطالق �شراحه حا ً
ل من
ال�شجن اإن مل يكن مطلوباً عن
جرمية اأخرى ،واإ�شعار دائرة
�شجنه بذلك ،و�شدر القرار
بالتفاق يف �/8شوال  1427/هـ
املوافق .2006/10/30

ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي واقع �شمن املدة القانونية
قرر قبوله �شكالً ،ولدى عطف النظر
على احلكم املميز وجد انه غري
�شحيح وخمالف للقانون ،حيث كان
على املحكمة تكليف املدعي بح�شر
دعواه باأحد الطلبني ،هذا من جهة،
ومن جهة اخرى فاإن املدعى عليه اأقر
بامل�شاركة يف �شبط اجلل�شة املوؤرخة
 ،2008/3/11وبني انه اتفق مع
املدعي على ان يتم �شراء اغرا�ص
حا�شبات مببالغ الرباح لفرتة عمل
املنظومة ملدة ع�شرة ا�شهر ،وانه
مل يبق بذمته اأي مبلغ ،كما بني باأنه
مل تتم املحا�شبة لفرتة اربعة ا�شهر

وجود عالقة غير مشروعة بين المجني
عليه وزوجة المدان
مبداأ احلكم
ثبوت وجود عالقة غري
م�شروعة بني املجني عليه
وزوجة املدان يكون �شببا
م�شروعاً لتطبيق اأحكام املادة
 1/132من قانون العقوبات.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من
قبل الهيئة العامة ملحكمة
التمييز وجد اأن حمكمة
جنايات نينوى ق�شت بتاريخ
بالإ�شبارة
2006/5/15
/358ح2005/بادانة املتهم
(ر �ص) وفق اأحكام املادة
/1/406ق.ع ،وحكمت عليه
مبوجبها بالإعدام �شنقاً حتى
املوت عن قتل املجنى عليه
(خ ح) ،وت�شري الق�شية ،وكما
اظهرتها ظروفها وواقعها
حتقيقاً وحماكمة ،انه يف
ع�شر يوم احلادث املوافق
 2005/9/29وعندما كان
املجنى عليه واقفاً امام احد
املحال جاء املتهم (ر�ص)
وهو يحمل بندقية كال�شنكوف

فعل المتهم (الخاطف) وأحكام المادة  4من قانون
مكافحة اإلرهاب
مبداأ احلكم
يكون فعل املتهم (اخلاطف) م�شمو ً
ل باأحكام املادة الرابعة
من قانون مكافحة الإرهاب رقم ( )13ل�شنة  ،2005وبدللة
الفقرة ( )8من املادة الثانية منه ،ولو كان مقت�شر ًا على
املنفعة املادية.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة ملحكمة
التمييز وجد اأن وقائع الدعوى تتلخ�ص اأنه وبتاريخ
 ، 2005/12/12واأثناء تواجد املجني عليه اأمام باب
داره يف منطقة حي الأندل�ص يف بغداد/املن�شور تعر�ص
اإىل حادث خطف من قبل جمموعة من املتهمني واقتيد
اإىل اأحد الدور ،حيث مت حجزه ملدة جتاوزت الأ�شبوع،
وبعد مفاو�شات مع والد املخطوف (ن) والتفاق على
دفع الفدية البالغة ( 20األف دولر) مقابل اإطالق �شراح

املخطوف (م) حيث متت عودته اإىل داره بعد دفع املبلغ
املذكور ،وبعد الإخبار عن اجلرمية واإجراء التحقيق
ظهر اأن املتهم (ح) ومعه املتهمون املفرقة ق�شيتهم كل
من (د) و (ن) و (ح.ج) قاموا بخطفه من اأمام باب الدار
وو�شعوه يف �شندوق ال�شيارة وهي من نوع كابر�ص كان
ي�شتقلها املذكورون ،وبعد القب�ص على املتهمني ا�شتطاع
املخطوف ت�شخي�ص املتهم (ح) وعند التحقيق معه اعرتف
باجلرمية املن�شوبة اإليه اأمام املحقق وقا�شي التحقيق،
وبال�شرتاك مع املتهمني املفرقة ق�شيتهم بالكيفية
املذكورة اأعاله ،وتعزز هذا العرتاف باأقوال املخطوف
واملدعي باحلق ال�شخ�شي وحم�شر الت�شخي�ص والك�شف
على حمل احلادث وخمططه كلها اأدلة كافية ومقنعة
على ارتكاب املتهم جرمية تن�شوي حتت حكم املادة
(الرابعة) من قانون مكافحة الإرهاب املرقم ( )13النافذ

مبداأ احلكم
(اإذا كنت اجلرمية املرتكبة من قبل
املدان تت�شم بالب�شاعة فيجوز احلكم
على املدان بالإعدام رغم عدم اإمتامه
الع�شرين �شنة من عمره وقت ارتكاب
اجلرمية ،وذلك ا�شتدلل بقرار
جمل�ص قيادة الثورة (املنحل) رقم
 86ل�شنة .)1994
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة
العامة يف حمكمة التمييز فقد وجد اأن
حمكمة جنايات كربالء قررت بتاريخ
 2005/3/20بالدعوى املرقمة
/13ج 2005/اإدانة املتهم (ك.ع�.ص)
وفق اأحكام املادة  -1/406د عقوبات
لقتله والده املجني عليه (ع�.ص)

واأمطره بعدد من الطالقات
اودت بحياته ،هذه الوقائع
باحلق
املدعون
بينها
ال�شخ�شي واكدها �شهود
احلادث ،وكذلك املتهم يف
اعرتافه امام املحقق وقا�شي
التحقيق واملحكمة الذي جاء
فيه انه كان يعمل وراز (فالّح)
يف ب�شتان �شقيق املجنى عليه،
وكان املجنى عليه يرتدد اىل
داره فن�شاأت له عالقة غري
م�شروعة مع زوجته (ن)،
وانه قبل احلادث بع�شرين
يوماً رجع اىل داره ب�شورة
مفاجئة فوجد املجنى عليه
(خ ح) وزوجته داخل الدار
فلما �شاهده املجنى عليه هرب
وعندما �شاأل زوجته اخذت
تبكي وكان النا�ص يعرفون
بهذه العالقة ،وانه من ذلك
املوقف �شمم على قتل املجنى
عليه ،وع�شر يوم احلادث
ذهب اىل مقر حزب الحتاد
الكرد�شتاين فاأخذ البندقية
العائدة للمقر فلما �شاهد

املجنى عليه واقفاً قرب احد
الدكاكني بادره باإطالق النار
عليه من البندقية بعد ح�شول
م�شادة كالمية بينهما ،هذا
القرار الذي جاء يف جميع
ادوار التحقيق واملحاكمة
جاء اي�شاً معززا باأقوال
املدعني باحلق ال�شخ�شي
وال�شهود والك�شف على حمل
احلادث وا�شتمارة ت�شريح
جثة املجنى عليه الدالة على
ا�شابته باإطالقات نارية يف
ال�شدر والبطن ،فهو اقرار
قانوين �شليم ح�شلت القناعة
ب�شحته وتولد الطمئنان
بالركون اليه يف الإدانة ،هذه
الدلة املتوفرة يف الق�شية
ت�شري ب�شكل قاطع اىل قيام
املتهم بقتل املجنى عليه (خ
ح) رمياً بالر�شا�ص ،وحيث
اأن حمكمة اجلنايات ادانت
املتهم (ر �ص) وفق احكام
املادة /1/406اأ ق.ع ،وذلك
لقيام اركان �شبق ال�شرار يف
الق�شية فيكون قرارها قد جاء

منطبقاً واحكام القانون قرر
ت�شديقه ملوافقته للقانون.
اأما ب�شاأن العقوبة املق�شى بها
على املدان وهي العدام �شنقاً
حتى املوت ،فتجد الهيئة انها
ج�شيمة ول تتنا�شب اجلرمية
وظروف ارتكابها التي
اأ�شار اإليها املتهم يف مراحل
التحقيق الوىل انه امنا قتل
املجنى عليه ب�شبب العالقة
غري امل�شروعة التي كانت بني
املجنى عليه زوجته ،وانه
قتله ثار ًا ل�شرفه ،لذا يكون
ال�شتدلل باملادة 1/132
ق.ع له ما يربره ،عليه قرر
تخفيف العقوبة املق�شي بها
على املدان (ر �ص) اىل ال�شجن
املوؤبد ا�شتدل ً
ل باملادة
 1/132ق.ع بد ً
ل من عقوبة
العدام �شنقاً حتى املوت،
وتنظيم مذكرة �شجن جديدة
وا�شعار ادارة ال�شجن بذلك،
و�شدر القرار بالتفاق
يف �/26شعبان 1427/هـ
املوافق 2006/9/20م.

فعل القتل لدافع دنيء

يف  2005/11/9وبدللة الفقرة ( )8من املادة الثانية من
القانون املذكور ،فاإن اخلطف كان الغر�ص منه (عن�شرا
نفعيا) كما ورد يف الفقرة املذكورة ،وحيث اأن حمكمة
اجلنايات املركزية العراقية ومبوجب قراراها ال�شادر
بالعدد (/777ج )2006/3يف  2006/5/24ق�شت
باإدانته واحلكم عليه بالإعدام �شنقاً حتى املوت وفق
املادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبدللة املادة
الثانية الفقرة ( )8منه ،وبذا تكون كل القرارات ال�شادرة
بالدعوى �شحيحة وموافقة للقانون عليه ،وا�شتناد ًا لن�ص
املادة (/259اأ )1-من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية
قرر ت�شديقها تعدي ًال لكون املادة التي اأعطت املحكوم حق
الطعن بالقرار هي املادة (/224د) ولي�ص املادة ()264
الواردة خطاأ يف الفقرة ( )4من قرار احلكم ،و�شدر القرار
بالتفاق يف � 26شعبان  1427هـ املوافق 2006/9/20م.

بشاعة الجريمة المرتكبة والحكم على المدان باإلعدام
بامل�شد�ص العائد لوالده وحكمت
عليه بال�شجن املوؤبد ا�شتدلل باملادة
 1/132عقوبات ،كما اأدانت املتهمني
وفق
(م�.ص)و(ق�.ص)و(ق.ح)
اأحكام املادة  420عقوبات وبدللة
املواد  49/48/47منه ،وحكمت
على كل واحد منهم باحلب�ص ال�شديد
ملدة �شنتني قررت الهيئة اجلزائية يف
حمكمة التمييز بتاريخ 2005/6/13
وبعدد الإ�شبارة /1891/1890
الهيئة اجلزائية 2005/ت�شديق
كل القرارات ال�شادرة يف الدعوى
با�شتثناء العقوبة املفرو�شة على
املدان (ك.ع�.ص) فقد وجد اأنها خفيفة
ول تتنا�شب مع ب�شاعة اجلرمية
وكون املجني عليه وهو والد املتهم

لعدم وجود اأرباح ،وبذلك فاإن املدعى
عليه اأقر بامل�شاركة يف املنظومة ،وان
هناك اأرباحا ناجتة عن عمل املنظومة
مو�شوع الدعوى ،وحيث ان املحكمة
خالفت ما تقدم مما اخل ب�شحة حكمها

قرر نق�شه واعادة الدعوى اىل حمكمتها
لل�شري وفق ما تقدم ،على ان يبقى
ر�شم التمييز تابعا للنتيجة ،و�شدر
القرار بالتفاق يف �/17شعبان1429/
هـ املوافق 2008/8/18م.

يراع رابطة الأبوة بفعل
وانه مل
ِ
القتل ،وانه مل يعلن ندمه بعد ذلك،
حيث قام بدفنه يف حديقة الدار،
واأن اجلرمية بهذه ال�شورة ل تدعو
اإىل التما�ص الراأفة بحقه ،واأعادت
اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها بغية
فر�ص العقوبة ا�شتدلل باأمر جمل�ص
الوزراء رقم  3ل�شنة  2004دون
ا�شتدلل باملادة  1/132عقوبات،
واإتباعا لقرار النق�ص التمييزي
اأعاله قررت حمكمة اجلنايات
يف كربالء بتاريخ 2006/3/15
وبالعدد /13ج 2005/احلكم على
املدان(ك.ع�.ص) بالإعدام �شنقاً حتى
املوت وفق اأحكام املادة  -1/406د
عقوبات بدللة اأمر جمل�ص الوزراء

رقم  3ل�شنة  ، 2004ولدى اإمعان
النظر بقرار فر�ص العقوبة من لدن
هذه الهيئة فقد وجد باأنه �شحيح
وموافق للقانون ،واأن ب�شاعة
اجلرمية ل ت�شتدعي الراأفة باملدان
رغم عدم اإمتامه الع�شرين �شنة من
عمره وقت ارتكابه احلادث ،لذا
قرر ت�شديقه ا�شتدلل بقرار جمل�ص
قيادة الثورة املنحل رقم  86ل�شنة
 ،94حيث اأن القرار املذكور غري
معطل مبوجب الأمر ال�شادر من
�شلطة الئتالف املوؤقت رقم  7ل�شنة
 2003لأنه مل يعدل مادة قانونية
يف قانون العقوبات ،و�شدر القرار
بالأكرثية يف /1جمادى الآخرة
1427/هـ املوافق 2006/6/27م.

مبداأ احلكم
اإذا كان فعل القتل لدافع دينء فينطبق عليه اأحكام املادة
(-1/ 406ج من ق.ع).
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة يف حمكمة
التمييز فقد وجد ان القرار التمييزي املطلوب ت�شحيحه
املرقم /3437/3436/3435الهيئة اجلزائية 2005/يف
 2005/9/27املت�شمن نق�ص القرار ال�شادر من حمكمة
جنايات الكرخ بتاريخ  2005/6/22بالدعوى املرقمة
/160ج ، 2005/واإلغاء التهمة املوجهة للمتهمة (ر.غ)
وفق اأحكام املادة  405من قانون العقوبات عن جرمية قتل
زوجها املجني عليه (م.اأ) والإفراج عنها جاء خالياً من اأي
خطاأ قانوين ي�شتوجب الت�شحيح ،وذلك لأنه مل يتاأيد من
الأدلة املتح�شلة يف الدعوى ا�شرتاك املتهمة املذكورة مع
املتهم (�ص.ل) يف حادث قتل املجني عليه باأي نوع من اأنواع
ال�شرتاك ،لذا قرر رد طلب الت�شحيح ا�شتنادا لأحكام
املادة /268ب من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.
اأما بالن�شبة للمتهم (�ص.ل) فقد وجد اأن القرار املطلوب
ت�شحيحه امل�شار اإليه اأعاله بني على خطاأ يف تطبيق
القانون تطبيقاً �شحيحاً ،مما يقت�شي ت�شحيحه ،وذلك

لأن الثابت من وقائع الدعوى باأن املتهم املذكور دخل اإىل
دار املجني عليه خل�شة ب�شبب وجود عالقة غري م�شروعة
مع زوجته املتهمة املفرج عنها (ر.غ) ،وعندما تفاجاأ
املجني عليه باملتهم داخل غرفة نومه مع زوجته قام املتهم
باإطالق النار عليه من امل�شد�ص الذي كان يحمله واأرداه
قتي ًال يف احلال ،وحيث اأن املتهم اأقدم على قتل املجني
عليه بغية ا�شتمرار العالقة غري امل�شروعة بينه وبني
زوجته عليه فاإن فعل القتل كان لدافع دينء ينطبق واأحكام
املادة -1/406جـ من قانون العقوبات ،وحيث اأن الهيئة
اجلزائية يف حمكمة التمييز اأخطاأت عندما اأ�شدرت قرارها
املطلوب ت�شحيحه بت�شديق قرار حمكمة جنايات الكرخ
املرقم /160ج 2005/يف  2005/6/22املت�شمن اإدانة
املتهم (�ص.ل) وفق اأحكام املادة  405من قانون العقوبات
واحلكم عليه بال�شجن املوؤبد ،وعم ًال باأحكام املادة/268ب
من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية ،قرر قبول طلب
الت�شحيح جزئياً ونق�ص القرار ال�شادر من حمكمة جنايات
الكرخ يف الدعوى اأعاله ،وبالن�شبة للمتهم (�ص.ل) واإعادة
اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها لل�شري فيها وفق ما تقدم ،على
اأن يبقى املتهم موقوفاً للنتيجة ،و�شدر القرار بالتفاق يف
/1جمادى الخر1427/هـ املوافق 2006/6/27م.

تقارير
العدد ( ) 145الثالثاء
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سماسرة يغرون عاطلين ومعوزين لبيع أعضائهم ..ومتاجرون في قبضة العدالة
رغد �سمري
�س ّرع العراق قانون مكافحة االجتار بالب�سر رقم
( )28ل�سنة  2012بهدف مكافحة جرائم االجتار
بالب�سر واحلد من انت�سارها ومعاجلة اآثارها
ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل اخلطري الذي يهني
الكرامة االإن�سانية و�سعياً لو�سع االآليات التي تكفل
م�ساعدة �سحايا تلك اجلرائم.
فنطاق هذا النوع من اجلرائم ات�سع لي�سمل االجتار
باالأع�ساء الب�سرية ،اإ�سافة اإىل جتارة اجل�سد ،وتلك
اآفة خطرية ت�سربت اإىل ج�سد جمتمع حمافظة نينوى
الذي ال يزال يعاين اآثار االحتالل الداع�سي وتراكمات
حتريره منه.
للحديث عن هذه االآفة اخلطرية وتداعياتها كانت
وقفتنا االوىل مع قا�سي حمكمة حتقيق املو�سل/
االي�سر املخت�ص بالنظر يف ق�سايا االجتار بالب�سر
(ال�سيد جميد حميد اللهيبي) الذي حتدث عن قانون
مكافحة االجتار بالب�سر رقم ( )28ل�سنة ،2012
الفتا اإىل اأنه "عالج مثل تلك اجلرائم وبني يف مادته
االوىل املق�سود باالجتار بالب�سر على وجه دقيق
ور�سد يف املادة اخلام�سة منه العقاب بال�سجن
املوؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سة ماليني وال
تزيد عن ع�سرة ماليني دينار لكل من يرتكب تلك
اجلرمية ،اأي اأن ّ
امل�سرع اعتربها جناية ،كما انه
رفع العقوبة باملادة ال�ساد�سة من القانون اإىل مدة ال
تزيد عن (� 15سنة) وغرامة ال تزيد عن ( )10ماليني
خلطورة هذا النوع من اجلرائم".
واأ�ساف القا�سي اأن "جرائم االجتار باالأع�ساء
الب�سرية تعد من اجلرائم احلديثة على مدينة
املو�سل ،حيث �سهدت معدالتها تزايد ًا ب�سكل ملحوظ
ب�سبب انت�سار ظاهرة البطالة وتف�سي الفقر ،االمر
الذي ادى اىل حتول تلك اجلرمية من الطابع الفردي
اىل اجلماعي املنظم ،اإذ ا�سرتك مرتكبوها بع�سابات
متتهن املتاجرة باالأع�ساء الب�سرية الأجل حتقيق
مكا�سب مادية".
واأ�سار القا�سي اىل ان "املتاجرين باالأع�ساء الب�سرية

مببلغ ( )7ماليني دينار بعد تعريف اإىل مر�سد اأو�سلني
اىل مكان بيع الكليات ،والتقيت هناك �سخ�سا اآخر
اأخربين عن الطريقة واالإجراءات املطلوبة لتحقيق
مطلبه ،ومت ذلك!

اتساع الجريمة

ويبدو اأن جرمية االجتار بالب�سر تت�سع اأحيانا
لرتتبط بها جرائم اخرى كجرمية التزوير والن�سب
واالحتيال وجرمية التهديد متهيدا الرتكابها ،فقد
ذكرت اإفادة الأحد املتهمني الذي يروي اعرتافه اأمام
قا�سي التحقيق" :قبل نحو ع�سرين يوماً من القب�ص
علي التقيت اأحد االأ�سخا�ص وقد اأقنعني ببيع كليتي
ّ
لقاء مبلغ ( )9ماليني دينار وكوين اأعاين من البطالة
والفقر وافقت فورا واخربين عن االإجراءات املتبعة
الإمتام ذلك ،وكان من بني تلك االجراءات تقدمي تعهد
خطي من ويل االأمر ،يف حني اأن والديّ متوفيان ،االأمر
الذي دفعني اىل االتفاق مع امراأة تدعى (ف) للقيام
بدور والدتي مقابل مبلغ من املال مقداره ( )750الف
دينار ،حيث قمت بتزوير هويتي ون�سبت ا�سم (ف)
بحقل ا�سم االم يف هوية االأحوال املدنية التابعة يل،
ومتت العملية وا�ستلمت املبلغ".
يقدمون العرو�ص املادية املغرية لل�سحية او الوعد
باإيجاد عمل م�ستمر مربح ،كما ان وجود امل�ست�سفيات
املتطورة يف اقليم كرد�ستان العراق والتي يتم
فيها ف�سل االع�ساء الب�سرية كانت عامال م�ساعد ًا
المتهان الكثري من اال�سخا�ص مهنة ال�سم�سرة يف
جتارة االع�ساء الب�سرية ،ا�سافة اىل وجود املقاهي
والكافيهات التي بدورها �سهلت بيع الن�ساء او
االطفال للعمل بتلك االأماكن".
اأما عما يعرف بتجارة اجل�سد ،فبني القا�سي ان
"هذا النوع من اجلرائم �سكل ازديادا اأثناء �سيطرة
التنظيمات االرهابية على مدينة املو�سل عام 2014
واإ�ساعتهم ال�سبي وبيع الن�ساء ،ولكن هذه الفكرة
الهمجية ا�سمحلت بعد حترير املدينة من تلك

الع�سابات االإجرامية".

إحصائية الجريمة

القا�سي عبد ال�ستار رم�سان
كيف ميكن لقا�سي االدعاء العام اأن يدافع
عن احلق العام وحقوق املجتمع؟ واجلهاز
الذي ينتمي اليه ونق�سد االدعاء العام
مظلوم وم�سلوبة حقوقه؟! ،الأنه يعمل
ويحارب على كل اجلبهات اىل احلد الذي
يكاد اأن يكون خ�سماً او طرفاً يف مواجهة
و�سد كل االأطراف القوية واملتنفذة التي
متلك ال�سلطة واملال واجلاه ،والتي جعلت
من االدعاء العام وقانونه النقطة التي يتفق
ويتوافق عليها اجلميع.
فمنذ عام  2006مت تقدمي �ستة م�ساريع
لقانون االدعاء العام اإىل برملان االإقليم
ومتت القراءة االأوىل الأحد هذه امل�ساريع
لكن مت اإهمالها جميعاً وما زلنا نعمل يف
االإقليم ح�سب قانون االدعاء العام رقم
( )159ل�سنة ( )1979املعدل وهو قانون
ملغي يف العراق االحتادي مبوجب قانون
االدعاء العام اجلديد رقم ( )49ل�سنة
(.)2017
كما ان جهاز االدعاء العام تابع اإىل وزارة
العدل يف حكومة اقليم كرد�ستان وهو ما
يخالف ما ن�ست عليه املواد ( 87و 88و)89
من الد�ستور العراقي ل�سنة ( ،)2005وكذلك
ما ورد يف املادتني (77و )100من م�سروع
د�ستور اقليم كرد�ستان العراق.
ان االدعاء العام هو الق�ساء املظلوم يف
اإقليم كرد�ستان-العراق والذي يعي�ص حمنة
واأزمة ت�سل اإىل حد املاأ�ساة التي جتعل
اأع�ساءه الذين يقرتب عددهم من ()200
قا�سي ادعاء عام بدون طموح اأو اأمل اأو
رغبه يف التقدم والعمل.
واالأ�سباب كثرية ،فع�سو االدعاء العام
يبقى من اأول يوم تعيينه اإىل تقاعده وموته
مدع عام ،حتى يتكرم عليه جمل�ص
نائب ٍ
مدع عام رغم اأن
إىل
ا
عنوانه
ويغري
الق�ساء
ٍ
هذا العنوان ال ي�سيف اإليه اي �سيء ،وميكن
الأي �سخ�ص اأن يالحظ الفرق بني غرف
الق�ساة وغرف اأع�ساء االدعاء العام يف اأي

حمكمة باالإقليم ليجد اأن بع�ص الغرف ت�سم
ثالثة اأو اأربعة ق�ساة ادعاء عام يف حني اأن
غرف املوظفني العاديني ال تزيد على ثالثة.
كما اأنه ال يوجد اأي من�سب ق�سائي اأو
تر�سيح الأي من�سب اأو مهمة خارج االدعاء
العام ،فلم يتم تر�سيح اأي من اأع�سائه
اإىل املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
يف العراق ،وتكرر االأمر اأي�ساً يف ت�سكيل
املحكمة االحتادية العليا التي ال يوجد من
بني اأع�سائهما ع�سو ادعاء عام واحد.
وهذا االأمر ثابت يف اإقليم كرد�ستان الذي يتم
اإبعاد وجتاهل االدعاء العام ب�سكل وا�سح
و�سل اإىل حد عدم ال�سماح اأو قبول ع�سوية
ع�سو االدعاء العام يف احتاد ق�ساة اقليم
كرد�ستان ،الذي من الغريب والعجيب اأنه
يقبل وي�سم اأع�ساء االدعاء العام من انحاء
العراق اأي من (خممور والتون كوبري
وغريها) اإىل ع�سويته ومينحه �سفة حاكم
لكنهم مينعون
و ي�سر و ن
على اإبعاد
زمالئهم
يف

ا ال قليم
من �سكان
( اأ ر بيل
و د هو ك
وال�سليمانية).
واالأغرب من ذلك اأن يلجاأ اأع�ساء االدعاء
العام اإىل طلب االنت�ساب والع�سوية يف
جمعية الق�ساء العراقي ،ويكونون اأع�ساء
فيها جنباً اىل جنب زمالئهم ق�ساة االإقليم
يف جمعية الق�ساة العراقي يف بغداد ،لكنهم
ال يقبلون ع�سويتهم اأو زمالتهم يف احتاد
الق�ساة يف االإقليم رغم اأننا نعمل �سوية يف
مكان واحد ويف قاعة واحدة ،وهذا التمييز
والتفريق الذي ال جند له �سبباً اأو معنى يف
القانون اإال الهوى.
بل وحتى الدورات التطويرية واملوؤمترات
التي تعقد داخل وخارج االإقليم والعراق
لتطوير واإغناء مهارات الق�ساة واالدعاء

( )23منها خا�سة بالذكور و( )5لالإناث.

ويف اجابته على �سوؤالنا املتعلق بن�سب اجلرائم،
اأو�سح القا�سي انه "بواقع احلال ال ميكن ان ن�سع
ن�سبة مئوية النت�سار جرائم االجتار بالب�سر يف مدينة
املو�سل �سواء يف عام  2020او قبله وبعده الن ما
مت اكت�سافه من هذا النوع من اجلرائم يعد قليال جدا
قيا�سا بحجم انت�سارها كون اغلبها ي�سودها الكتمان
خوفاً من العقاب".
ويف اح�سائية �سنوية ل�سنة � 2020سجلت من قبل
�سعبة االإح�ساء يف رئا�سة حمكمة ا�ستئناف نينوى
االحتادية وجود ( )28دعوى متعلقة بهذا اجلانب،

االدعاء العام ..القضاء المظلوم في
إقليم كردستان
العام فاإن اأع�ساء االدعاء العام حمرومون
منها ،الأنه حتى لو متت دعوتهم فاإنها البد
اأن تتم عن طريق وزارة العدل التي نحن
تابعون لها وال يتم التوا�سل واالت�سال
مبا�سرة بني اجلهة �ساحبة الدعوى ورئا�سة
االدعاء العام يف االإقليم التي تعاين ما تعانيه
حيث ال توجد اإال ب�سعة �سيارات قدمية،
واأن ال�سيارة املخ�س�سة لرئي�ص االدعاء
العام هي مثل اأو اأقل من �سيارة موظف
ب�سيط يف وزارة العدل اأو الوزارات االأخرى.
كما ال توجد اأي خم�س�سات اأو نفقات
نقل الأع�ساء االدعاء العام الذين يقومون
بتفتي�ص مراكز ال�سرطة ومكافحة االإجرام
ودور االإ�سالح (ال�سجون) ومراكز التوقيف،
وينتقلون من هذه الوزارة اإىل اأخرى وت�سل
يف بع�ص االأحيان اإىل عدة جلان حتقيقية
باليوم الواحد ب�سياراتهم اخلا�سة وعلى
ح�سابهم اخلا�ص.
كما ان رواتبنا
�سملها
قد
اال�ستقطاع اأو
ا لتخفي�ص
بن�سبة
%5 0

خم�سني
با ملا ئة
على اأ�سا�ص
اأننا من موظفي
الدرجات اخلا�سة
مثل الوزراء ،وارتفاع الدوالر من 120
األفا اإىل  150األف دينار قد د ّمر �سريحة
املوظفني الذين رمبا يكون لبع�سهم
طريقة عي�ص اأو عمل اأو مهنة خارج الدوام
الر�سمي .اأما الق�ساة وق�ساة االدعاء
العام فهم ممنوع عليهم العمل والك�سب
خارج عملهم الر�سمي ،وبالتايل فقد
اأ�سبحت ظروفنا �سعبة وحياتنا �ساقة،
ويتطلب على كل من بيده االأمر وي�ستطيع
ت�سحيح االأو�ساع القانونية واملعي�سية
للموظفني والق�ساة وق�ساة االدعاء العام
يف االإقليم مع االحرتام والتقدير لكل
العناوين واملنا�سب التي ميكن لها التدخل
واإن�سافنا ورفع الظلم الواقع علينا.

النصب واالحتيال

أسعار صادمة!

واطلعت "املحامي" على بع�ص الق�س�ص التي
و�سلت املحاكم ،م�سجلة اعرتافات بع�ص املتهمني
اأمام قا�سي التحقيق.
اأحد املتهمني ممن اعرتفوا اأمام قا�سي التحقيق،
قال" :قمت ببيع كليتي مببلغ قدره ( )12مليون
دينار بعد اتفاقي مع �سخ�ص خمت�ص ب�سم�سرة
بيع االع�ساء الب�سرية وا�سطحبني اىل امل�ست�سفى
واجريت الفحو�سات الطبية وا�ستح�سلت املوافقات
االمنية ومتت العملية وت�سلمت املبلغ".
اأما املتهم (ق) فقد اعرتف قائال" :قمت ببيع كليتي

من جانبه ،يعرتف متهم اآخر بارتكابه جرميته،
ثان بالتواجد يف كازينو
قائال" :انني اقوم مع متهم ٍ
تقع يف اجلانب االمين من مدينة املو�سل نقوم هناك
باإقناع النا�ص واالحتيال عليهم وا�ستدراجهم لبيع
اع�سائهم الب�سرية ،حيث قمنا باأخذ مبالغ نقدية
منهم تقدر بـ( )100الف دينار ،وكل م�ساريفنا من
�ساي واركيلة ور�سيد لهواتفنا عن كل مكاملة جنريها
معهم ،وبعدها لذنا بالفرار واقفلنا هواتفنا ،وبعد
فرتة ال تتجاوز ال�سهرين عدنا لتكرار الفعل مرة
ثانية يف املكان نف�سه".
وبدورها ،تقف امل�ستكية (غ) امام القا�سي لرتوي
�سكواها ،قائلة" :قبل نحو �سنة فاحتني زوجي

مبو�سوع بيع كليتي واننا بحاجة اىل املال ،وهذا
االمر �سوف ي�ساعدنا على جلب اجهزة حديثة
للمنزل".
ولكنني رف�ست ذلك االمر –تقول امل�ستكية -وقام
بتهديدي باإيقاع الطالق واإر�سايل اىل بيت اهلي ،وبعد
اأ�سهر من عودتي اىل دار الزوجية علمت انه باع
كليته لقاء مبلغ مقداره ( )10اآالف دوالر امريكي
قام باإنفاقها على �سرب الكحول وتعاطي املواد
املخدرة ..وا�سرت�سلت امل�ستكية يف احلديث بغ�سة
اأمل تعرتي �سوتها قائلة :ان "زوجي قام بت�سويه
�سمعتي و�سربي �سرباً مربحاً كوين رف�ست للمرة
الثانية عر�سه يل ببيع كليتي ،وعلى اإثر ذلك اوقع
علي".
الطالق ّ
وتوا�سل "بعد مدة مت ال�سلح وا�سطحبني اىل
امل�ست�سفى مكرهة الإجراء الفحو�سات املختربية
املطلوبة لبيع كليتي ،اإال انها جاءت �سلبية ومل ت�سمح
يل بالقيام بهذا العمل والت�سحية باأحد اأع�سائي
اإر�سا ًء الإدمانه"!

امتهان المتاجرة

املتهم (�ص) يف�سح عن خيوط جرميته ،قائال:
تعرفت على �سريكي (ج) اثناء ترددي اىل ال�سوق
وتطورت عالقتنا لت�سبح بيننا �سداقة ،حيث
اخربين انه يعمل دالل (�سم�سار) يف بيع و�سراء
الكلى الب�سرية وطلب مني العمل معه الن هذه
املهنة �سهلة وتدر املال الكثري -ح�سب قوله -ثم
�سرح يل طبيعة عملي القادم معه يف حال م�ساركتي
واإياه ،وهو القيام بجلب ال�سباب اليه ممن يرغبون
ببيع كالهم مقابل اعطائي مبلغ مقداره ()500
الف دينار عن كل �سخ�ص ،فوافقت على عر�سه
وبا�سرت عملي هذا م�ستخدما ا�سلوب االقناع
جتاه ال�سحايا ،وفعال ا�ستطعت اإح�سار املدعو
(�ص) اىل �سريكي يف اجلرمية (ال�سم�سار) وح�سل
االتفاق معه ،وت�سلمت ح�ستي من تلك ال�سفقة
والتي كانت مبلغاً مقداره ( )400الف دينار.

القضاء يحسم  %77من الدعاوى المعروضة
عليه خالل الفصل األول من 2021
بغداد  /ليث جواد
ك�سفت دائرة العالقات العامة وال�سوؤون
القانونية ق�سم التخطيط واالإح�ساء عن
تقريرها للف�سل االأول ل�سنة  2021لعموم
رئا�سات حماكم العراق با�ستثناء اإقليم
كرد�ستان والذي ت�سمن عدد الدعاوى
املح�سومة واملنجزة اإ�سافة اىل عدد عقود
الزواج امل�سجلة.
وجاء يف التقرير اأن "عدد الدعاوى
املعرو�سة يف عموم املحاكم بلغت 584710
دعوى ح�سم منها  448632وبن�سبة ح�سم
بلغت ."%77
وقال التقرير ان "هيئات التمييز بكل
ت�سكيالتها بلغ ن�سبة احل�سم فيها للف�سل
االأول  %77من جمموع املعرو�ص والبالغ
 22157ق�سية فيما بلغت ن�سبة احل�سم
يف رئا�سة االدعاء العام  %97من جمموع
الدعاوى املعرو�سة امام هيئاتها االأربع
والبالغة ."4937
واأ�ساف اأن "ن�سبة احل�سم يف هيئة اال�سراف
الق�سائي بلغت  %79من جممل الدعاوى
املعرو�سة امام الهيئة والبالغة  62فيما
بلغت ن�سبة
ا حل�سم
يف

ا ملنا طق
اال�ستئنافية
 %77من جممل
الدعاوى املعرو�سة
امامها والبالغة 584710
دعوى".
واأ�سار التقرير اإىل اأن "حماكم االأحوال
ال�سخ�سية �سجلت عقود الزواج خالل
الف�سل االأول من احلايل  83578عقدا احتلت
فيها ا�ستئناف الر�سافة املرتبة االأوىل بواقع
( )11177عقدا تليها باملرتبة الثانية
ا�ستئناف نينوى بواقع ( )8862عقدا تليها
ا�ستئناف الكرخ باملرتبة الثالثة بواقع
( )7882عقدا" .الفتا اإىل ان "عدد العقود
اخلارجية بلغ ( )7447واحتلت املرتبة
االأوىل حمكمة ا�ستئناف الب�سرة ()1555
تلتها حمكمة ا�ستئناف نينوى ( )1392ثم
بعدها حمكمة ا�ستئناف الر�سافة (.")692
واو�سح اأن "االحكام ال�سادرة من حمكمة
اجلنايات بالرباءة بلغت ( )274حكما
واالإفراج ( )2623حكما واالإعدام ()175
حكما وال�سجن املوؤبد ( )463حكما وال�سجن

املوؤقت ( )784حكما
وال�سجن مدى احلياة
حكما
()113
واحلب�ص ()753
والغرامة (.)471
اأما احلب�ص مع
اإيقاف التنفيذ ()338
حكما".
ولفت التقرير اإىل ان "حمكمة اجلنح كانت
االحكام بها على النحو االآتي :الرباءة
(� )687سخ�سا واالإفراج ( )5409وال�سجن
املوؤقت مدان واحد واحلب�ص ()2169
واحلب�ص مع غرامة (.")1384
وتابع ان" ن�سبة احل�سم يف حماكم البداءة
يف رئا�سات اال�ستئناف بلغت  % 68واحتلت
رئا�سة ا�ستئناف وا�سط املرتبة االأوىل
بن�سبة ح�سم بلغت  %86تليها رئا�سة حمكمة
ا�ستئناف كربالء بن�سبة ح�سم بلغت ،%85
تليها رئا�سة حمكمة ا�ستئناف املثنى بن�سبة
ح�سم بلغت ."%83
م�سيفا اأن "ن�سبة احل�سم يف حماكم االأحوال
ال�سخ�سية يف رئا�سات حماكم اال�ستئناف
بلغت  ،%67اإذ احتلت رئا�سة حمكمة
ا�ستئناف املثنى املرتبة االأوىل بن�سبة ح�سم
بلغت  %91تليها رئا�سة حمكمة ا�ستئناف

القاد�سية بن�سبة ح�سم بلغت  ،% 89تليها
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف وا�سط بن�سبة ح�سم
بلغت ."% 87
فيما بلغت ن�سبة احل�سم يف حماكم اجلنح يف
رئا�سات حماكم اال�ستئناف  %74واحتلت
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كربالء املرتبة
االأوىل بن�سبة ح�سم بلغت  %96تليها رئا�ستي
حمكمتي ا�ستئنايف مي�سان ووا�سط بن�سبة
ح�سم بلغت  ،% 93تليها رئا�سة حمكمة
ا�ستئناف بابل بن�سبة ح�سم بلغت ."% 91
فيما لفت اىل ان "ن�سبة احل�سم يف حماكم
العمل يف رئا�سات حماكم اال�ستئناف بلغت
 %46واحتلت رئا�سة حمكمة ا�ستئناف
مي�سان املرتبة االأوىل بن�سبة ح�سم بلغت
 %100تليها رئا�سة حمكمة ا�ستئناف وا�سط
يف املرتبة الثانية بن�سبة ح�سم بلغت ،%94
ويف املرتبة الثالثة جاءت رئا�سة حمكمة
ا�ستئناف القاد�سية ."%75
بني التقرير اأن" ن�سبة احل�سم يف حماكم
التحقيق يف رئا�سات اال�ستئناف بلغت %82
واحتلت حمكمة رئا�سة املثنى املرتبة االأوىل
بن�سبة ح�سم بلغت  %98تليها رئا�سة حمكمة
ا�ستئناف وا�سط يف املرتبة الثانية بن�سبة
ح�سم بلغت  ،%92ويف املرتبة الثالثة رئا�سة
حمكمة كربالء بن�سبة ح�سم بلغت ."%91

بحوث
العدد ( ) 145الثالثاء
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جريمة االختفاء القسري ومسؤولية الدولة
هناك إجماع دولي على خطورة جرمية االختفاء القسري ،وعلى آثارها السلبية على الفرد
واجملتمع ،ولذلك فقد نصت أغلب الدساتير الوطنية واملواثيق الدولية في نصوصها على حماية
حقوق اإلنسان التي يتعني على الدول مراعاتها ،وتوفير وضمان حقوق املواطنني األساسية التي
كفلتها الدساتير والقوانني الوطنية األخرى ،فحق املواطن يجب أن يكون مقدما ومضمونا ،فمن
واجبات الدول اجتاه مواطنيها حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير األمن واالستقرار والدفاع
عنهم ،وضمان احلريات العامة كحرية السكن ،والتملك والعمل وإبداء الرأي وكذلك حقهم
بالتقاضي أمام محاكم مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون ،منصفة من أي أعمال
فيها اعتداء على احلقوق األساسية الذي منحها له الدستور أو القوانني الوطنية ،وحقهم في
األمن الشخصي ،فمن واجب الدولة أن تضمن هذا احلق وحتميه من االعتداء عليه ،وغير ذلك من
الواجبات التي تتكفل بها الدولة لضمان حياة املواطن وتوفير احتياجاته من احلقوق التي نصت
عليها الدساتير والقوانني.

الجزء الثاني

المحامي الدكتور /سلوان علي
الكسار
مسؤولية الدولة الجنائية
جميع الدول تن�ص يف قوانينها على
اخت�صا�ص حماكمها الوطنية على جميع
اجلرائم التي تقع على اقليمها اأو على
م�صاحلها طبقا ملبداأ ال�صيادة ،فحرمان
الدولة من حماكمة الأ�صخا�ص الذين
يرتكبون اجلرائم داخل اإقليم الدولة
لت�صريعاتها اجلنائية يعد انتقا�صا
ل�صيادة الدولة ،اإذ ل تقبل الدول باأن
يخ�صع ما يدخل حتت �صيادتها لنظام
غري نظامها ،وعلى هذا الأ�صا�ص فاأن
اجلرائم التي ترتكب داخل اإقليم الدولة
يخ�صع لنظامها وت�صريعاتها اجلنائية،
ومنه اجلنايات الدولية.
واأكد النظام الأ�صا�صي للمحكمة
اجلنائية الدولية على هذا املبداأ
يف ديباجته عندما ن�ص ’’ اإذ تذكر
باأن من واجب كل دولة اأن متار�ص
وليتها الق�صائية اجلنائية على اأولئك
امل�صوؤولني عن ارتكاب جرائم دولية
’’ .كما اأكدت ديباجته اأي�صا واملادة
الوىل فيه على اإن ’’ املحكمة اجلنائية
الدولية تكون مكملة للوليات الق�صائية
اجلنائية الوطنية’’ .كما ن�صت املادة
التا�صعة من التفاقية الدولية حلماية
جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�صري
يف فقرتها ( )1على اخت�صا�ص املحاكم
الوطنية بالنظر بجرمية الختفاء
الق�صري والتي ن�صت على اأنه ’’ تتخذ
كل دولة طرف التدابري الالزمة لإقرار
اخت�صا�صها بالبت يف جرمية الختفاء
الق�صري  :اأ -عندما تكون اجلرمية قد
ارتكبت داخل اأي اإقليم يخ�صع لوليتها
الق�صائية اأو على منت طائرات اأو �صفن
م�صجلة با�صم الدول ..ب – عندما
يكون مرتكب اجلرمية من رعاياها..
ج -عندما يكون ال�صخ�ص املخفي من
رعاياها’’ .كما ن�صت املادة ( )11من
التفاقية لتوؤكد ذلك اأي�صا على اأنه ’’
على الدولة الطرف التي يعرث يف اإقليم
خا�صع لوليتها الق�صائية على املرتكب
املفرت�ص جلرمية الختفاء الق�صري اأن
حتيل الق�صية على �صلطاتها املخت�صة
ملبا�صرة الدعوى اجلنائية’’.
وا�صتنادا لذلك نرى اأن من واجب
الدولة القيام مبا هو مطلوب منها
قانونا بتحريك الدعوى اجلنائية من
قبل الدعاء العام واإحالة الق�صية
على قا�صي التحقيق حتى يف حالة عدم
وجود �صكوى مع ا�صتمرار التحقيق
يف حالت الختفاء الق�صري طاملا
يبقى م�صري ال�صخ�ص املخفي اأو مكان
وجوده جمهول ،لأن الق�صاء العادل
لي�ص حقا للدولة فقط بل هو حماية
حلقوق املواطنني ،فالق�صاء اجلنائي يف
املجتمع وهو من اأهم موؤ�ص�صات املجتمع
لإقامة العدل بني اأفراده وحماية اأمنه
و�صالمته مما يوجب على كل دولة اأن
متار�ص وليتها الق�صائية اجلنائية

على اأولئك الذين يرتكبون جرمية
الختفاء الق�صري ،مع الن�ص عليها يف
قوانني العقوبات وتقدمي امل�صوؤولني عن
ارتكابها اىل املحاكم املخت�صة لو�صع
حد لإفالت مرتكبي هذه اجلرائم من
العقاب والإ�صهام مبنع هذه اجلرائم.
غري اأن الق�صاء الوطني قد ي�صبح
عاجزا يف بع�ص الأحيان عن مقا�صاة
الأ�صخا�ص عن اجلرمية التي يرتكبونها
لأ�صباب :اإذا ما كانت الدولة غري قادرة
اأو راغبة على التحقيق اأو املحاكمة،
اأو عندما تتخذ الإجراءات القانونية
بهدف حماية املتهم من امل�صوؤولية
اجلزائية ،اأو يف حالة التاأخري غري
املربر يف الإجراءات ،ما يوؤدي اىل اإثارة
ال�صك بنية تقدمي ال�صخ�ص للعدالة ،اأو
عند غياب النزاهة وال�صتقاللية عند
مبا�صرة الإجراءات بالدعوى اأو يف
حالة النهيار الكلي للنظام الق�صائي
الوطني.
يف كل هذه احلالت اإذا ما توافرت
ومبا اأن جرمية الختفاء الق�صري قد
ن�ص عليها يف املادة ( /1/7ط) من
النظام الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية
الدولية واملادة اخلام�صة من التفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص
من الختفاء الق�صري باأنها ’’ جرمية
�صد الإن�صانية’’ ،فاللمحكمة اجلنائية
الدولية وا�صتنادا لذلك تقرر قبول
الدعوى وانعقاد الخت�صا�ص اإليها
م�صتندة بذلك لن�ص املادة ()2/1/17
من النظام الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية
الدولية واملادة ( )3/9من التفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص من
الختفاء الق�صري والتحرك ملمار�صة
اخت�صا�صها ملحاكمة مرتكبي جرمية
الختفاء الق�صري واإنزال العقاب
العادل بحقهم.
كما يكون للمحكمة اجلنائية الدولية يف
هذه احلالة اأن متار�ص اخت�صا�صها فيما
يتعلق بهذه اجلرمية وفقا للمادة 13
من النظام الأ�صا�صي ،وذلك عند اإحالة
دولة طرف على املدعي العام’ اأو اإذا
اأحال جمل�ص الأمن مت�صرفا مبوجب
الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة
على املدعي العام ،او اإذا كان املدعي
العام با�صر التحقيقات من تلقاء نف�صه
على اأ�صا�ص املعلومات املتعلقة بهذه
اجلرمية.
جبر الضرر أو التعويض
املق�صود بالتعوي�ص جرب ال�صرر الذي
حلق ب�صحايا الختفاء الق�صري،
فجرمية الختفاء الق�صري ترتتب عليها
م�صوؤوليتان معا ،م�صوؤولية جنائية،
اإذ اإن ال�صرر قد اأ�صاب املجتمع ممثال
بالدعاء العام ’’ النيابة العامة ’’
وجزائها عقوبة ينزلها املجتمع باجلاين
اأو الفاعل تتنا�صب مع خطورة الفعل
الذي قام به ال�صخ�ص ،وم�صوؤولية
مدنية اأ�صا�صها ال�صرر الذي حلق
بال�صخ�ص املختفي اأو الأ�صخا�ص
املختفني وجزائها تعوي�ص عن ال�صرر
املادي اأو املعنوي الذي حلق بهم من
جراء ذلك ،فهو التزام يفر�صه القانون
على كل من �صبب بخطئه �صررا للغري
بجرب ال�صرر الذي حلق بامل�صرور.
وعرفت التفاقية الدولية حلماية
جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�صري
ال�صحية يف الفقرة ( )1من املادة ()24
يق�صد ’’ بال�صحية’’ ال�صخ�ص املختفي
وكل �صخ�ص طبيعي حلق به �صرر

مبا�صر من جراء الختفاء الق�صري..
واألزمت الفقرة ( )4من املادة نف�صها
كل دولة طرف باأن ت�صمن يف نظامها
القانوين ل�صحايا الختفاء الق�صري
احلق يف جرب ال�صرر واحل�صول
على تعوي�ص ب�صكل �صريع ومن�صف
ومالئم ،وي�صمل ذلك ال�صرار املادية
واملعنوية ..وطرائق اأخرى للجرب
كرد احلقوق والتعوي�ص ورد العتبار
لكرامة ال�صخ�ص و�صمعته ،وحماية
الو�صع القانوين للمختفي ولأقربائه مثل
ال�صمان الجتماعي وامل�صائل املالية.
وحتت عنوان جرب اأ�صرار املجنى
عليهم ورد يف املادة ( )75يف فقرتها
( )1من النظام الأ�صا�صي للمحكمة
اجلنائية الدولية ’’ ت�صع املحكمة
مبادى فيما يتعلق بجرب الأ�صرار التي
ْ
تلحق باملجنى عليهم اأو فيما يخ�صهم
مبا يف ذلك رد احلقوق والتعوي�ص ورد
العتبار ،ويجوز للمحكمة اأن حتدد يف
حكمها ،عند الطلب اأو مببادرة منها يف
الظروف ال�صتثنائية ،نطاق ومدى اأي
�صرر اأو خ�صارة اأو اأذى يلحق باملجنى
عليهم اأو فيما يخ�صهم ..ونلحظ يف هذه
املادة ان هناك طريقني للمطالبة بجرب
ال�صرر ،اأولهما ان يقدم ال�صحايا طلبا
اىل املحكمة م�صتندين بذلك على ن�ص
املادة اأعاله ون�ص القاعدة ( )94من
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،
وثانيا بنا ًء على طلب املحكمة م�صتندة
بذلك لن�ص القاعدة ( )95من القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات ون�ص املادة
( )1/75من النظام الأ�صا�صي للمحكمة.
يف احلالة الأوىل يتطلب اأن يت�صمن
الطلب و�صفا لالإ�صابة اأو اخل�صارة اأو
ال�صرر مقرتنا مع مطالبات التعوي�ص
واملطالبات املتعلقة باأ�صكال اأخرى
من النت�صاف ،مع بيان مكان وتاريخ
احلادث وحتديد هوية ال�صخ�ص اأو
الأ�صخا�ص الذين يعتقد ال�صحية اأنهم
م�صوؤولون عن الإ�صابة اأو اخل�صارة
اأو ال�صرر ،اأو اأية م�صتندات موؤيدة
ذات �صلة باملو�صوع ،مبا يف ذلك اأ�صماء
ال�صهود وعناوينهم ،باعتبار ذلك وقائع
مادية يجوز اإثباتها بكل طرق الإثبات
مبا فيها البينة والقرائن.
وعند تقدير جرب ال�صرر من قبل املحكمة
فلها اأن تقدر على اأ�صا�ص فردي اأو
جماعي اأو بهما معا اإن ارتاأت ذلك ،ولها
ال�صتعانة بخرباء موؤهلني للم�صاعدة
على حتديد نطاق ومدى اأي �صرر اأو
خ�صارة اأو اإ�صابة حلقت بال�صحايا
اأو تعلقت بهم وعلى اقرتاح خمتلف
اخليارات املتعلقة بالأنواع املنا�صبة
جلرب ال�صرر وطرائق جربه ،وذلك بنا ًء
على طلب ال�صحايا اأو ال�صخ�ص املدان
اأو مببادرة من املحكمة ..القاعدة ()97
عندما ت�صدر املحكمة حكما �صد
ال�صخ�ص املدان ،ت�صدر اأمرا مبا�صرا
حتدد فيه اأ�صكال مالئمة من اأ�صكال جرب
اأ�صرار املجنى عليهم اأو فيما يخ�صهم،
مبا يف ذلك رد احلقوق و رد العتبار
والتعوي�ص ،وتنفذ ذلك عن طريق
ال�صندوق ال�صتئماين ،ولها اأن تطلب
من الدول الطراف التعاون والمتثال
للطلبات املوجهة من املحكمة مبوجب
اإجراءات قوانينها الوطنية بتنفيذ
تدابري التغرمي اأو امل�صادرة التي تاأمر
بها املحكمة ،وذلك ا�صتنادا لن�ص املواد
 1/93و 109من النظام الأ�صا�صي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتودع
املبالغ لدى ال�صندوق ال�صتئماين يف

بع�ص احلالت ،ويكون منف�صال عن كل
موارد ال�صندوق الخرى .
هذا هو الإجراء اجلزائي والقانوين
الدويل ،ومبا اإن املحكمة اجلنائية
الدولية ل تعد �صلطة ق�صائية فوق
�صلطة الق�صاء الوطني ،اإمنا متتك
اخت�صا�صا مكمال للق�صاء الوطني
ولي�ص بدل عنه ..فما هو دور الدولة
والق�صاء الوطني يف معاقبة وحما�صبة
مرتكبي جرمية الختفاء الق�صري
وجرب ال�صرر الذي يقع من جراء هذه
اجلرمية �صواء على املختفي واأقرباء
املختفني؟
وملا كانت التفاقيات الدولية ملزمة
للدول املوقعة عليها وفق ما ن�صت
عليه اتفاقية فينا لقانون املعاهدات
ل�صنة  1969والتي دخلت حيز التنفيذ
بتاريخ 1980/1/27و بح�صب املادة
( )26من اجلزء الثالث الذي كان
حتت عنوان (احرتام املعاهدات
وتنفيذها وتف�صريها) والتي ن�صت
على اأن ’’العقد �صريعة املتعاقدين،
فكل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها
وعليهم تنفيذها بح�صن نية’’ ،كما
ن�صت املادة ( )27من القانون نف�صه
على اأنه ’’ ل يجوز لطرف يف معاهدة
اأن يحتج بن�صو�ص قانونه الداخلي
كمربر لإخفاقه يف تنفيذ املعاهدة’’،
ون�صت املادة اخلام�صة من التفاقية
نف�صها لتوؤكد اأن ’’ تطبق هذه التفاقية
على اأية معاهدة تعد اأداة من�صئة
ملنظمة دولية وعلى اأية معاهدة تعتمد
يف نطاق منظمة دولية  ..’’-----من
ذلك نرى اأن هذه التفاقية قد األزمت كل
الدول املوقعة على اتفاقيات ان حترتم
تنفيذها وتلزم بذلك ا�صتنادا لن�صو�ص
اتفاقية فينا لقانون املعاهدات.
وا�صتنادا على ما ورد اعاله فاأن الدول
تكون ملزمة بتنفيذ بنود التفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص من
الختفاء الق�صري طاملا اأنها قد وافقت
على التوقيع عليها كالن�ص على جرمية
الختفاء الق�صري يف قانونها اجلنائي
مادة ( ،)4مع فر�ص عقوبات مالئمة
على هذه اجلرمية مع الأخذ يف العتبار
�صدة ج�صامة هذه اجلرمية وخا�صة
يف حالة وفاة ال�صخ�ص املختفي ،مادة
( ،)1/7والعمل على منع حالت
الختفاء الق�صري ومكافحة اإفالت
مرتكبي هذه اجلرمية من العقاب حتى
يف حالت احلرب اأو التهديد باندلع
حرب اأو بانعدام ال�صتقرار ال�صيا�صي
الداخلي ،اأو باأية حالة ا�صتثناء اأخرى،
مع الن�ص يف قوانينها على حق ال�صحايا
يف العدالة والتعوي�ص.
ولغر�ص تنفيذ هذه التفاقية فقد مت
اإن�صاء جلنة معنية بحالت الختفاء
الق�صري موؤلفة من ع�صرة خرباء يف
جمال حقوق الإن�صان مادة (،)26
وقد اأجازت املادة ( )1/30لأقارب
ال�صخ�ص املختفي اأو ممثليهم القانونني
اأو حماميهم اأو اأي �صخ�ص مفو�ص من
قبلهم واأي �صخ�ص له م�صلحة م�صروعة،
اأن يقدموا ،وب�صفة عاجلة ،طلبا اىل

اللجنة من اأجل البحث عن �صخ�ص
خمتف والعثور عليه ،مع تعهد كل دولة
ٍ
طرف بالتعاون مع اللجنة ومب�صاعدة
اأع�صائها اأثناء ا�صطالعهم بوليتهم ،يف
حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة،
وعلى الدولة الطرف املعنية تزويد
اللجنة يف غ�صون املهلة التي حتدد لها
مبعلومات عن حالة ال�صخ�ص الذي
يجري البحث عنه ،وللجنة ا�صتنادا
لتلك املعلومات اأن تقدم للدولة الطرف
باتخاذ كل الإجراءات الالزمة كتحديد
مكان ال�صخ�ص وحمايته وفقا لأحكام
هذه التفاقية.
وللجنة يف حالة تلقيها معلومات تفيد
باأن الختفاء الق�صري يطبق ب�صكل عام
اأو منهجي على الأرا�صي اخلا�صعة
لولية اإحدى الدول الأطراف اأن تعر�ص
امل�صاألة ب�صفة عاجلة على اجلمعية
العامة لالأمم املتحدة عن طريق الأمني
العام لالأمم املتحدة ،مع العلم اأن هذه
التفاقية قد ن�صت يف الفقرة ( )5من
الديباجة واملادة ( )5منها باعتبار ان
هذه اجلرمية جرمية �صد الإن�صانية.
ومبا اإن التفاقية الدولية حلماية
جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�صري
قد اأكدت يف املادة الرابعة على اإلزام
الدول الطراف باأن ت�صكل جرمية
الختفاء الق�صري جرمية يف قانونها
اجلنائي ،اإل اأن بع�ص الدول التي مل
تن�ص على عقوبة الختفاء الق�صري يف
قانونها اجلنائي ،فاإنها ملزمة بتطبيق
وتنفيذ ما ورد يف قوانني عقوباتها على
جرائم تكون ركنا من اأركان جرمية
الختفاء الق�صري كجرمية الختطاف
اأو الحتجاز اأو القب�ص على �صخ�ص
وحرمانه من حريته ال�صخ�صية بدون
اأمر من ال�صلطة املخولة ،ومثال على ذلك
ما ن�صت عليه بع�ص قوانني العقوبات،
فقد ن�ص قانون العقوبات امل�صري على
جرمية الختطاف يف املادة ()290
كما ن�ص قانون العقوبات الردين على
اجلرمية نف�صها يف املادة ( .)302اأما
قانون العقوبات العراقي فقد ن�ص يف
الباب الثاين الذي جاء حتت عنوان
’’ اجلرائم املا�صة بحرية الإن�صان و
حرمته ’’ باملواد من ( 421لغاية
 )426على جرائم اخلطف والحتجاز
والقب�ص على الأ�صخا�ص ،كما ن�ص يف
املادة ( )322من الف�صل الثالث على
عقوبة جتاوز املوظفني حدود وظائفهم
يف حالة القب�ص على �صخ�ص اأو حب�صه
اأو حجزه يف غري الأحوال التي ن�ص
عليها القانون.
يتبني لنا من ذلك كله اأن الدول قد
ن�صت يف قانونها اجلنائي على جرمية
الختطاف او القب�ص اأو احلجز مما
يرتتب عليها يف هذه احلال م�صوؤولية
معاقبة اجلاين الذي ارتكب هذه
اجلرمية ،ومبا اأن ال�صرر بهذه
اجلرمية قد اأ�صاب املجتمع فجزاوؤه
عقوبة يوقعها املجتمع على اجلاين
ممثال بالدعاء العام "النيابة العامة"’،
والذي يتوىل م�صوؤولية حتريك الدعوى
اجلنائية وفقا ملا ميليه عليه القانون

والد�صتور.
اأما امل�صوؤولية املدنية فاأ�صا�صها ال�صرر
الذي حلق بال�صخ�ص املختفي وجزاءها
التعوي�ص باعتباره و�صيلة الق�صاء
ملحو ال�صرر اأو تخفيف وطاأته ،كما
اإن الغاية من التعوي�ص جرب ال�صرر
واإ�صالحه لأن ال�صحية التي ازهقت لن
تعود ،والعني التي فقئت لن يعود اإليها
نورها واإب�صارها ،كما ل ميكن حمو
ال�صرر عن ال�صرف املثلوم وعر�صه
املنتهك وكرامته املدن�صة ،وقد اأخذت
اأغلب القوانني الو�صعية ،وكذلك الفقه
الإ�صالمي ،مببداأ التعوي�ص عن ال�صرر.
وال�صرر نوعان مادي واأدبي اأو معنوي
ال�صرر املادي هو كل ما ي�صيب
ال�صخ�ص املختفي من خ�صائر نتيجة
اعتداء املختطف اأو املختطفني عليه،
ويعد ال�صرر ماديا حني مي�ص حقا من
حقوق ال�صخ�ص املالية كحق امللكية
وحقوق املوؤلف واملخرتع ،وكذلك كل
م�صا�ص ب�صحة الإن�صان و�صالمة ج�صمه
اإذا ترتب عليها خ�صارة مالية كالإ�صابة
التي تعجز ال�صخ�ص عن الك�صب عجزا
كليا اأو جزئيا ،اأو تقت�صي عالجا يكلف
نفقات مالية ،وكل م�صا�ص بحق من
احلقوق املت�صلة ب�صخ�ص الإن�صان
كاحلرية ال�صخ�صية وحرية العمل
وحرية الراأي اإذا ترتب عليه خ�صارة
مالية كحب�ص ال�صخ�ص بدون حق.
اأما ال�صرر الأدبي اأو املعنوي فيعد
كل م�صا�ص ب�صرف ال�صخ�ص واعتباره
�صررا اأدبيا كما يف القذف وال�صب
وهتك العر�ص والعتداء على الكرامة،
وكذلك كل اأمل ي�صيب الإن�صان يف ج�صمه
وما ينجم عن ذلك من ت�صويه يف ج�صمه
بوجه عام اأو عاطفته كما يف ال�صرب
والإهانة وقتل عزيز ،كما يعد كذلك كل
م�صا�صا بحق من احلقوق ال�صخ�صية
ويف مقدمتها احلق يف ال�صم واللقب
واحلق يف احرتام احلياة اخلا�صة ويف
معتقداته الدينية.
فكل خطاأ ي�صبب �صررا للغري يلزم من
ارتكبه بالتعوي�ص هذا ما ن�صت عليه
اغلب القوانني املدنية منها القانون
الفرن�صي يف املادة ( ’’ )1382كل
عمل اأيا كان يلحق �صررا بالغري يلزم
من وقع منه بخطئه هذا ال�صرر اأن
يقوم بتعوي�صه’’ ،وكذلك القانون
امل�صري يف املادة ( )163والقانون
العراقي يف املادة (.)186
واإثبات اخلطاأ وال�صرر الناجت عنه
يقع على عاتق املختفي اأو اقربائه
اأو وكيله القانوين ،وملا كانت هذه
الوقائع مادية فيمكن اثباتها بكل
طرق الثبات مبا فيها البينة
والقرائن ب�صهادة ال�صهود على واقعة
الختطاف اأو اأية اأدلة اأخرى ميكن
ال�صتعانة بها ..ويحق لورثة املختفي
اأو اأقربائه ،كما ن�صت التفاقية ،على
اإقامة الدعوى للمطالبة بالتعوي�ص
عن ال�صرار التي حلقت بهم من
جراء عملية الختطاف ،خا�صة اإذا
ما كان املختفي معيال لهم ،واإذا ما
كانت نفقتهم واجبة على املختفي.
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خوف الطفل من الظالم ..أسبابه وحلوله
ملياء ب�شيتي
ابني يخاف الظالم ،ويبكي كثري ًا عندما يحل
الليل ،حاولت مرار ًا وتكرار ًا التغلب معه على
هذا اخل�ف ،لكن ال فائدة ،مل يعد ي�ؤرقني
�ش�ى اأنه بداأ بت�هم االأ�ش�ات لي ًال حتى اأنه
ي�شتيقظ ويرى اإخ�ته وح��شاً يف الظالم،
فقدت ال�شيطرة على خماوفه ،وت�ؤرقني
م�شاعفات خ�فه ،كيف �شاأتغلب عليها؟ وما
اأ�شبابها؟ وكيف �شاأمتكن من خلق حياة مليئة
باالأل�ان لطفلي حتى ال ي�شعر باخل�ف؟ وهل
هناك اأن�اع خا�شة للخ�ف ميكن اأن مير بها
طفلي؟
االخت�شا�شية النف�شية واملر�شدة االأ�شرية ،اأ.
بدرية الذيابي ،جتيبك عن هذه الت�شاوؤالت من
خالل ال�شط�ر االآتية:
اخل�ف لدى االأطفال :انفعال ق�ي غري �شار
ينتج عن االإح�شا�س ب�ج�د خط ٍر ما وت� ّقع
حدوثه ،وقد كان العلماء يعتقدون اأن الطفل
ي�لد مزود ًا بغريزة اخل�ف ،لكن الدرا�شات
احلديثة ت�شري اإىل اأن اخل�ف عند الطفل ال
يبداأ قبل ال�شهر ال�شاد�س ،وتظل وتريته ترتفع
حتى تبداأ يف اخلف�ت بعد �شن ال�شاد�شة ،وهي
بداية مرحلة الن�ش�ج العقلي للطفل ،وقد
اأكدت الدرا�شات اأن  %90من االأطفال قبل �شن
ال�شاد�شة لديهم خماوف من اأ�شياء وم�شادر
متعددة.

اأ�شباب اخل�ف لدى االأطفال:
اخل�ف يختلف من طفل الآخر ،ويعتمد على
عدة م�شببات ،اأهمها:
• قد يك�ن ناجتاً عن التدليل الزائد اأو النقد
والق�ش�ة املفرطة.
• امل�اقف غري ال�شارة التي قد مير بها الطفل.
• ال�شراعات االأ�شرية وج� امل�شاحنات
امل�شتمر.
• التاأثري على االآخرين ،فقد ي�شتخدم الطفل
هذا اخل�ف للتاأثري على ال�الدين ولفت
االنتباه له.
• ال�شعف اجل�شمي اأو النف�شي للطفل.
• تخ�يف الطفل وخلق رهبة عك�شية لديه.
• ردود اأفعال ال�الدين من هلع وفزع ت�شيب
الطفل باخل�ف.
اأن�اع اخل�ف التي قد مير بها الطفل:
• خ�ف من الظالم :ه� خ�ف طبيعي �ش�ا ًء
لالأطفال وحتى الكبار.
• خ�ف من احلي�انات :غالباً يعاين من
هذا اخل�ف االأطفال من عمر 2ـ � 4شن�ات،
وتدريجياً يبداأ بالتال�شي مع الكرب.
• خ�ف من امل�ت :ه� خ�ف طبيعي حتى
اإن وجد لدى الكبار.
كيف اأتغلب على خماوف طفلي؟
• يجب على ال�الدين اأن يك�نا مثا ًال للهدوء
واال�شتقرار.

• تقليل احل�شا�شية نح� م�شدر اخل�ف.
• حماولة مناق�شة حقيقة خماوف الطفل
بطريقة عقالنية.
• حماولة تقدمي مناذج يف التعامل مع
املخاوف التي ت�اجه الطفل.
 .1حماولة ال�الدين تقليل خماوف الطفل من
خالل ا�شرتاتيجية التعاي�س.
• اأن ال ي�شعر الطفل باأن والديه يئ�شا من
طرق عديدة يف معاجلة خماوفه.
• نربي اأطفالنا على ال�شجاعة وال نخجل من
خماوفهم.
• عدم ال�شراخ والعنف يف التعامل مع الطفل.
كيف اأ�شنع حياة مليئة باالأل�ان لطفلي؟
• بناء الثقة يف النف�س لدى الطفل.
• تل�ين غرفة الطفل اأو األعابه واأدواته.
• التحدث مع الطفل واالأخذ والعطاء ح�ل
ما يدور يف ذهنه.
• التعرف على اأ�شدقائه.
• الن�م مع الطفل يف بداية خل�ده للن�م.
• حتفيزه على ال�شجاعة وعدم اخل�ف.
ما خماوف االأطفال الطبيعية؟
• من ال�الدة وحتى �شنتني :يخاف الطف ُل
من �شماع االأ�ش�ات العالية اأو من الغرباء اأو
من االنف�شال عن ال�الدين اأو من االأج�شام
الكبرية.
• من ثالث اإىل �شتِّ �شن�ات :يخاف الطف ُل من

قواعد تجنبي خرقها عند الشجار مع زوجك
تدب اخلالفات من وقت الآخر بني الزوجني،
وتتط�ر يف بع�س االأحيان اإىل �شجار عنيف يحاول
من خالله كل طرف اإثبات وجهة نظره ،من دون
االأخذ بعني االعتبار مدى تاأثري ذلك على م�شتقبل
العالقة الزوجية ..ومن ال�شروري اأن يدرك كل من
الزوجني اأن اخلالف يف وجهات النظر اأمر طبيعي،
لكن ال يجب اأن ي�ؤدي ذلك اإىل القطيعة واخل�شام
بينهما ..لذلك ال بد من االلتزام ببع�س الق�اعد
االأ�شا�شية التي تبقي اخلالفات بني الزوجني �شمن
احلدود التي ميكن ال�شيطرة عليها ..وفيما يلي اأهم
الق�اعد التي يجب على الزوجة اأن ال تخرقها خالل
�شجارها مع زوجها وينطبق ذلك على الزوج اأي�شاً:
 - 1ال تت�شاجري مع زوجك اأمام النا�س
من اخلطاأ اأن تخرج اخلالفات الزوجية اإىل العلن،
ف�شجارك مع زوج اأمام االأهل اأو االأ�شدقاء اأو حتى
الغرباء ي�شعف العالقة بينكما ويحدث �شرخاً
ي�شعب اإ�شالحه ،فكلما بقي اخلالف حم�ش�ر ًا
�شمن جدران املنزل ،كان من ال�شهل اإيجاد حل له
وا�شتعادة املياه اإىل جماريها.
 - 2ال تت�شاجري مع زوجك اأمام االأطفال
يجب على الزوجة اأي�شاً اأن حتاول قدر االإمكان اأن
تتجنب ال�شجار مع زوجها اأمام االأطفال ،فعادة ما

يتاأثر اأطفالك باخلالفات بينك وبني زوجك ،وي�شبب
لهم ذلك ا�شطرابات نف�شية هم يف غنى عنها ،كما
اأن الطفل يبني معرفته وتقييمه للحياة من خالل
مراقبته للعالقة بني والديه.
 - 3ال حتاويل اأن ت�ؤذي زوجك
عندما يدب اخلالف بني الزوجني ،يتح�ل االأمر يف
كثري من االأحيان اإىل ما ي�شبه احلرب ،التي يحاول
كل طرف فيها اأن ي�شتخدم كل ما لديه من اأ�شلحة،
وهذا اأمر خاطئ ،ومن ال�شروري اأن ال جترحي
م�شاعر زوجك اأثناء ال�شجار بينكما ،الأن ذلك
�شيرتك اأثر ًا عميقاً يف نف�شه لفرتة ط�يلة.
 - 4ال ت�اجهي زوجك باأخطائه ب�شكل مبا�شر
اإذا كنت ت�شعرين بالغ�شب من ت�شرف اأقدم عليه
زوجك ،فال ت�اجهيه بهذا الغ�شب مبجرد اأن يدخل
اإىل املنزل ..فعندما يع�د من العمل وه� ي�شعر
بالتعب واالإرهاق بعد ي�م عمل ط�يل ،من االأف�شل
اأن متنحيه بع�س ال�قت لي�شرتيح ،ومن ثم ناق�شيه
بامل��ش�ع حتى ال تخرج االأم�ر عن ال�شيطرة.
 - 5ال تتحدثي عن املا�شي
ابتعدي عن نب�س اأخطاء زوجك يف املا�شي عندما
يدب اخلالف بينكما ،وحاويل الرتكيز قدر االإمكان
على امل��ش�ع الذي ن�شاأ اخلالف ب�شببه ،فالنب�س

يف املا�شي لن يفيدك يف �شيء ،بل �شيزيد من حدة
اخلالف.
 - 6ال تخرجي كثري ًا عن امل��ش�ع
يف كثري من االأحيان ،ين�شى كل من الزوجني
امل��ش�ع االأ�شا�شي للخالف بينهما ،ويبداأ النقا�س
واجلدل ح�ل اأم�ر مل تكن مطروحة يف البداية..
وعندما ت�شلني اإىل هذه النقطة ،يف�شل الت�قف
عن ال�شجار ،وحماولة الع�دة اإىل نقطة اخلالف
االأ�شا�شية اأو حتى جتاوزها.
 - 7ال تبالغي يف تقدير االأم�ر
حاويل اأن ت�شيطري على م�شاعرك العاطفية ،وال
جتعلي الغ�شب ي�شيطر عليك ويجعلك غري قادرة
على تقييم االأم�ر ب�شكل منطقي ،فبع�س االأ�شياء
ال ت�شتحق اجلدل وال�شجار ح�لها ،يف حني اأن
بع�س نقاط اخلالف ميكن حلها عن طريق النقا�س
واحل�ار �شمن اأج�اء من الدفء االأ�شري.
 - 8تعلمي اأن ت�شتفيدي من ال�شجار
بعد اأن يتم حل اخلالف وتع�د املياه اإىل
جماريها ،حاويل اأن تقيمي ما حدث ب�شكل علمي
ومنطقي ،وحددي اأ�شباب اخلالف ونتائجه،
فهذا ي�شاعدك على جتنب ال�ق�ع يف مثل هذه
امل�شاكل يف امل�شتقبل.

توقفي عن االستماع للموسيقى
قبل النوم ..لهذا السبب!

اأ�شياء خيالية ،مثل :االأ�شباح ،وال�ح��س ،من االإ�شابة اأو التعب اأو االأداء املدر�شي اأو
والظالم ،والن�م وحيد ًا ،و�شماع اأ�ش�ات امل�ت اأو الك�ارث الطبيعية.
• اخل�ف من الذهاب اإىل املدر�شة :ا َّإن
غريبة.
اخل�ف
الع�امل الرئي�شية التي ُتثري
َ
• من �شبع �شن�ات اإىل � 16شنة :يخاف
َ
تعر�شه
هي
الطفل
لدى
"احلقيقي"
الطف ُل من اأ�شياء اأكرث واقع َّية ،مثل :اخل�ف
ُّ

للمعاملة القا�شية يف املدر�شة اأو
احل�شة الريا�شية اأو وج�د
ح�ش�ر
َّ
معلِّمني غري لطيفني اأو احلجم الكبري
للمدر�شة اأو غريها من الع�ائق
ال�شخ�شية والعائلية.

خطوات لحماية ابنك من رفيق السوء
ال�شداقة كنز مهم اإذا كان ال�شديق �شاحلاً،
ويحتاج الطفل منذ ال�شنة االأوىل اىل اإقامة العديد
من ال�شداقات املهمة لنم� اجتماعي وت�ا�شلي
�شليم للطفل ،وتعد اجلذور اجلديدة له خارج
املنزل ،ومن دون تلك ال�شداقات جتعل الطفل
ي�شعر بالعزلة و�ش�ء الت�ا�شل ،ولكن هناك
اأ�شدقاء ال ير�شيكِ ا�شل�ب تفكريهم وقد تخافني
من تاأثريهم على ابنك.
 اإليكِ �شيدتي اخلط�ات التي عليكِ اتباعهاحلماية ابنك من ِرفاق ال�ش�ء:
 على ال�الد القيام بدور �شلطته االأب�ية والتيتختلف عن تاأثري االأم العاطفية ،فه� يعد اأكرث
قدرة على و�شع اخلط�ط احلمراء لالبن واإبعاده
عن �شديق ال�ش�ء.
أنت ال ت�شتطيعني وقف �شداقات املراهق عامة
ا ِولكن يجب عليكِ التقرب من االبن والتعرف
على جميع ا�شدقائه واأهاليهم ،فعن طريق هذه
ال�شداقات يتعر�س االبن ل�شراعات النف�س
والغرية واالنانية كما يكت�شب مفه�م امل�شاركة
االجتماعية ،ومعها يفهم معنى العالقات ب�شكل
عام.

 تعتمد اأي عالقة �شداقة على االحرتام املتبادلوال�شدق يف املعاملة ،بينما ال�شداقات الزائفة
جتر لل�شل�ك الهدام واالبتذال ورفع الكلفة
والتدخل يف اخل�ش��شيات ،لذا وجب على االأب
مراعاة الت�افق يف ال�شن وامل�شت�يات الثقافية
واالجتماعية والتعليمية بني االبن و�شديقه.
 يقلد اال�شدقاء بع�شهم بع�شا يف كل �شيءيفعل�نه وينطق�ن به ،لذا راقب�ا اأفعال واأق�ال
اأوالدكم وحتدث�ا معهم با�شتمرار لل��ش�ل اىل
طريقة تفكريهم ومن هنا يرف�س االباء بع�س
االأ�شدقاء ويرحب�ن باآخرين.
 عليكِ اأن تعريف ان اأبناءكِ يختارون ا�شدقاءهمعلى االأ�ش�س التي اتبعتيها عند اختيارك
الأ�شدقائكِ  ،ويختارون من ي�شارك�نهم اله�ايات
واالألعاب نف�شها ،ومن يت�شابه�ن معهم يف ال�شفات
ال�شخ�شية ،لذا ق�مي برتبية االبن على ال�شفات
احلميدة ليختار من ي�شبهه وي�شادقه.
 عليكِ اأن متنحي البنكِ الفر�شة لتك�ينال�شداقات� ،شرط اأن تك�ين قريبة منه ومن
ا�شدقائه حتى ت�شتطيعي التدخل يف ال�قت
املنا�شب.

 ال تبالغي يف القلق واتركي االأم�ر ت�شري ب�شكلطبيعي ،وت�شللي بذكاء اىل اأ�شدقاء ابنك ،بعدها
ت�شتطيعني اإبداء املالحظات عنهم واحلكم عليهم.
 على طفلكِ ان يتاأكد من ان �شديق ال�ش�ء خطر اليزول اإال باحت�ائك ل�لدكِ باحلب والثقة املتبادلة،
وبهذا ت�شدين كل الطرق عن اأ�شدقاء ال�ش�ء.
 حاويل ان تتناق�شي مع طفلكِ يف كل االم�رالب�شيطة منها قبل املهمة ،ويف ال��شط ادخلي
ن�شائحكِ باالبتعاد عن كل �شديق تبدر منه
عالقات غري �ش�ية و�ش�ء اخللق و�شاركيه
اهتمامه وه�اياته.
 اإذا كان ابنكِ ايجابياً يف درا�شته ،وتربطه عالقاتطبيعية باالأهل واالخ�ات ال داعي جلربه على
اإنهاء �شداقته ل�شخ�س ما ،وتاأكدي اأنها ال تدوم
ب�شبب تغري املزاج واملي�ل ب�شرط ان تراقبي
ت�شرفاته وافعاله للتدخل يف ال�قت املنا�شب.
 اعملي بجهد على منح الثقة البنك وعدماعتماده على �شديقه واأن تك�ن له الكلمة االأوىل
واالأخرية يف ت�شرفاته واأفعاله ،حتى ال ي�شعر
ابنك بالتعا�شة وال�شياع اإذا تغيب ال�شديق
ل�شبب ما.

أضرار عالقات الحب اإللكترونية
اأمين خطاب
لنكن واقعيني و�شرحاء باأن كل من دخل يف عالقة
حب عرب االإنرتنت كان يفكر يف بداية االأمر اأ َّنه
ِّ
�شيتمكن يف اأي حلظة من اإنهاء هذه العالقة اإن مل
تكن مريحة بالن�شبة له ،كل ما عليه فعله ه� تعطيل
ح�شابه يف تطبيقات الت�ا�شل االجتماعي واإن�شاء
ح�شابات جديدة ،ورمبا يكتفي بحظر الطرف االآخر
احلب االإلكرتونية كما بداأت ب�شه�لة
وتنتهي ق�شة
ِّ
وب�شاطة ،وبح�شب الدكت�ر مدحت عبد الهادي،
خبري العالقات اال�شرية ،فاإن هذا التفكري بحد
ذاته ه� اأحد الع�امل البارزة التي جتعل من هذه
العالقة منق��شة ،فكيف ميكن لعالقة تق�م على
�شه�لة التخل�س منها اأن تك�ن حقيقية وناجحة؟!
تزييف احلقائق

احلب عرب
لن يكت�شف اأحد الكذبة عندما تن�شاأ عالقة
ِّ
االإنرتنت بني �شخ�شني غريبني عن بع�شهما متاماً
ت�شبح هذه القاعدة ذهبية (ال اأحد
يعلم ..)...ومن طبيعة االإن�شان اأن
يحاول تلميع �ش�رته يف عني من يحب
ب�شكل خا�س ..لكن عدم قدرة الطرف
االآخر على اكت�شاف احلقيقة من خالل
التجربة املبا�شرة اأو وج�د اأ�شدقاء م�شرتكني
�شيجعل من ال�شهل جد ًا االنتقال من اإثارة االإعجاب
اإىل تزييف احلقائق لتبدو جميلة ،كما اأنَّ من طبيعة
الع�شاق الت�شديق والنظر لالأم�ر من زاوية حاملة،
وقد تك�ن ال�شدمة كبرية وغري قابلة لالحتمال عندما
يتبني اأن اأغلب احلديث كان جمرد كذب وتزييف.
مل يكن كما ت�قعت!

اإذن...
ميكن

احلب عرب
اأن نلخ�س املخاطر الكربى يف عالقة
ِّ
االإنرتنت من خالل احلديث عن الت�قعات
والتخيالت امل�شبقة املبنية على ما اأخربَنا
به الطرف االآخر ،ولنك�ن اأقرب اإىل ال�اقع
�شن�شرب مث ًال عن اخليبة والت�قعات
امل�شيئة ،لنقل اأنَّ التعارف عرب
االإنرتنت اأمر طبيعي ورمبا يك�ن
اأحياناً جيد ًا ،خا�ش ًة اأ َّنه يفتح
اأمامنا الطريق لنتعرف على
اأ�شخا�س بعيدين جد ًا
وثقافات متباينة ،لكن يف
ال�قت نف�شه ال بد اأن نتم�شك بكلمة
التعارف مبعناها احلريف ،ليك�ن هذا االت�شال
ج�شر ًا لبناء عالقة فعلية ولي�س جمرد عالقة.

عالمات تدل على المعاناة من التوتر الشديد ...انتبهوا لها!
حذرت درا�شة جديدة من عادة �شائعة وهي اال�شتماع
اإىل امل��شيقى قبل الن�م ،حمذرين باأنها ت�شيبهم بن�ع
من الديدان.
ووجد خرباء من والية تك�شا�س االأمريكية اأن اأولئك
الذين ي�شتمع�ن اإىل امل��شيقى قبل الن�م يعان�ن
من «ديدان االأذن» امل�شتمرة ،وه� م�شطلح يتعلق
باالأغاين اجلذابة التي تدور يف االأذهان ومن ال�شعب
ن�شيانها والتخل�س منها ،باالإ�شافة اإىل قلة الن�م.
وقاد الدرا�شة الربوفي�ش�ر ،مايكل �شك�لني ،االأ�شتاذ
امل�شاعد يف علم النف�س وعلم االأع�شاب يف جامعة
بايل�ر ،والذي كان له جتربة �شخ�شية مع دودة
االأذن ،عندما ا�شتيقظ من قبل يف منت�شف الليل باأغنية

عالقة يف راأ�شه.
وك�شفت الدرا�شة التي ُن�شرت يف جملة
« »Psychological Scienceاأن االأ�شخا�س
الذين يعان�ن من ديدان االأذن بانتظام يف الليل (مرة
واحدة اأو اأكرث يف االأ�شب�ع) هم اأكرث عر�شة بن�شبة
 6اأ�شعاف للن�م ال�شعيف ..ومت تزويد امل�شاركني يف
الدرا�شة باأجهزة تخطيط الن�م ،التي تقي�س م�جات
الدماغ والتنف�س وت�تر الع�شالت واحلركات ون�شاط
القلب واملزيد ،اأثناء ن�مهم واأظهرت االختبارات اأن
«االأ�شخا�س الذين اأ�شيب�ا بدودة االأذن كان�ا يعان�ن
من �شع�بة اأكرب يف الن�م ،واملزيد من اال�شتيقاظ ليال،
وق�ش�ا املزيد من ال�قت يف مراحل الن�م اخلفيفة».

بينت درا�شة اأجراها م�قع  Opinion Wayاالأعرا�س
التي ميكن اأن تدل على املعاناة من الت�تر ال�شديد واملزمن..
وعدد يف هذا ال�شياق عالمات معروفة واأخرى ال يالحظها
الكثريون ..وذكر امل�قع مث ًال ا�شطرابات الن�م واال�شتيقاظ
مرات عدة خالل الليلة ال�احدة .كما اأ�شار اإىل اأنه ميكن الت�تر
اأن ي�ؤثر على الب�شرة ،واأن ي�شبب ظه�ر حب ال�شباب الذي
ينتج عن اإفراز الب�شرة لكمية زائدة من الزهم .كما لفت اإىل اأنه
ميكن ذلك اأن ي�ؤدي اإىل الت�شاقط غري املربر لل�شعر .واأو�شح اأن
هذا ي�شبب اإفراز اجل�شم لل�شيت�كني وهي خاليا التهابية ميكن
اأن حتدث هذه امل�شكلة .ويف ال�شياق نف�شه ،راأت درا�شة حديثة
اأن الت�تر الدائم ي�ؤدي اإىل ال�شع�ر باأمل الراأ�س غري وا�شح
االأ�شباب كما اإىل التعب ال�شديد حتى يف اأوقات الراحة .وي�شري
احتاد اأطباء القلب الفرن�شي اإىل اأن الت�تر والقلق ي�شببان
انفاقاً كبري ًا للطاقة ما ينتج عنه االإح�شا�س باالإرهاق.

وقفات قانونية
العدد ( ) 145الثالثاء
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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 باالأموال وال�صيارات ...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 :تكون على
حمام ،حيث يقوم املوكل باإعطائها
نوعني ،وكالة
ٍ
اىل املحامي لغر�ض ال�صري بكل ما يخ�ض موكله
من مراجعة للدوائر احلكومية وغري احلكومية
وت�صيري االجراءات القانونية واأحيانا يكتب
فيها حق التوكيل للغري والبيع وال�صراء وبع�ض
املفاهيم التي احيانا يحتاجها املحامي من موكله..
والنوع االخر يعطيها املوكل الإن�صان عادي ولي�ض
ملحام ،واي�صا 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

الميراث
(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.

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 واأحيانا عند مراكز
عندما ال يكون للمتهم
ٍ
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 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.

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.

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 ال يعتد 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 اأحد 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
اأحد 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 ،واإذا 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.

نصائح
 -1القا�صي ال يقبل ال�صكوى بعد مرور
 3اأ�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 3
اأ�صهر اإذا كان امل�صتكي زوجا للجاين او اأحد
اوالده او اأباه 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.
 -٤اإذا رفعت �صكوى امام القا�صي فال ترتكها
بعد تقدميها ملدة  3اأ�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.
 - ٦ال 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.

 -7اإذا 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.
 -8اإذا 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.
 -11اإذا 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.
 - 12اإذا 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

( -)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.

بعض من دفوعات المحامين
وأساليب الدفاع
 اإذا اقام خ�صمك دعوى مطاوعة �صد موكلتك ت�صتطيع ايقافها بدعوى تفريق. اإذا اقام خ�صمك دعوى ازالة �صيوع ت�صتطيع تاأخريها بدعوى متليك. اإذا اقام خ�صمك دعوى منع معار�صة ت�صتطيع ايقافها بدعوى اثبات عقد ايجار. اإذا اقام خ�صمك دعوى اغرا�ض جهازية اطلب نقل الدعوى ملحكمة حمل وجوداالغرا�ض.
 اإذا اقام خ�صمك دعوى زيادة نفقة ارفع دعوى اإنقا�صها واطلب توحيد الدعوتني اإذارف�ض القا�صي ميكنك التمييز.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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 اأحد الزوجني اثناء العدة يف الطالق الرجعي ورثه االخر
(نق�ض عدد الطلقات).
 -3يحل اال�صتمتاع بينهما خالل العدة ويعد رجوعا بالزوجية وجتب عليه
نفقتها مادامت يف العدة.
كيفية اثبات الرجعة
اإذا 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.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

المطاوعة وشروطها

�صكوى امام القا�صي ،وتاأكد باأن املعتدي

�صياأتيك متو�صال ذليال طالبا ال�صفح.

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 اإذا كان يقع
�صمن اخت�صا�صها املكاين .اأما اإذا كان املنزل ال يقع 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.

طب وتكنولوجيا
العدد ( ) 145الثالثاء

خبيرة تطمئن مرضى السكري بشأن
«الفطر األسود»
طم�أنت وجيدة اأنور ،ع�ضو اللجنة
العلي� للفريو�ض�ت بوزارة التعليم الع�يل
والبحث العلمي يف م�ضر ،مر�ضى ال�ضكري
ب�ض�أن الإ�ض�بة مبر�ض «الفطر الأ�ضود»،
ك��ضفة عالقة فريو�ض كورون� بهذا املر�ض.
وق�لت وجيدة اأنور ،اأ�ضت�ذة ال�ضحة
الع�مة« :ب�لن�ضبة اإىل ن�ضب مر�ضى ال�ضكر
املعر�ضة لالإ�ض�بة ب�لفطر الأ�ضود يف م�ضر
فهي ن�ضبة م�ض موجود خ�ل�ض يف م�ضر»،
م�ضرية اإىل اأنه� «ل تعتقد اأن مر�ضى ال�ضكر
الذين يح�ضلون على اأن�ضولني معر�ضني
لالإ�ض�بة بهذا املر�ض ،اأم� فريو�ض كورون�
فهو يزيد حدة مر�ض ال�ضكر».
واأو�ضحت اأن «الن��ض اللي عندهم �ضكر
واأ�ضيبوا بفريو�ض كورون� ،م�ضتوى
ال�ضكر بيزيد عندهم».
ولفتت وجيدة اأنور اإىل اأن «م�ضر لديه�
اإمك�ني�ت �ضحية كبرية من م�ضت�ضفي�ت
واأطب�ء وقط�ع خ��ض وقط�ع ع�م
وج�مع�ت ومل يكن هن�ك ترابط بينهم،
واأنه ك�ن يجب تنظيم الأمور ،ومن ثم
ف�إن ق�نون الت�أمني ال�ضحي ال�ض�مل نظّ م
اخلدمة ال�ضحية» ،مو�ضحة اأن «النظ�م
ال�ضحي يجب اأن يكون ق�درا على مواجهة

مشروبات ساخنة لحرق الدهون!
يع�ين الكثري من الأ�ضخ��ض من تن�ول كمي�ت
كبرية من الطعمة واحللوي�ت خالل �ضهر
رم�ض�ن املب�رك م� يرتتب عليه �ضعوبة يف
حرق هذه الدهون ..ولكن هذه امل�ضكلة ميكن
حله� من خالل تن�ول هذه امل�ضروب�ت ال�ض�خنة
بعد الإفط�ر ..ال�ض�ي الأخ�ضر يحتوي ال�ض�ي
الأخ�ضر على م�ض�دات الأك�ضدة ،التي ت�ض�عد
على تقليل الدهون يف البطن ،كم� ميكن مل� يحويه
من مركب�ت اأن يعمل على زي�دة حرق الدهون
اأثن�ء التم�رين الري��ضية ..ال�ضوكول الداكنة
يعمل خمفوق ال�ضوكول الداكنة ال�ض�خن على

تقليل وزنك عن طريق تن�وله يف ال�ضب�ح بديال
عن الإفط�ر اأو يف امل�ض�ء بدي ًال عن الع�ض�ء،
فهو رغم احتوائه على عدد من ال�ضعرات
احلرارية املتو�ضط ،اإل اأنه يعمل على ال�ضعور
ب�لمتالء ومينع ال�ضخ�ض من تن�ول املزيد من
الطع�م مم� يوؤدي اىل تخفي�ض الوزن ..الليمون
ال�ض�خن من اأكرث امل�ضروب�ت ال�ضحية ،اإذ اأن
امل�ء ال�ض�خن مع الليمون لهم� مفعو ً
ل �ض�حر ًا يف
حرق الدهون ،خ��ضة عند تن�وله قبل الوجب�ت
اأو عند ال�ضتيق�ظ ،وكذلك يعمل على تنظيف
املعدة ،كم� يعمل الليمون كم�ض�د لالأك�ضدة،

ومطهر للج�ضد ..القرفة تعمل كم�دة م�ض�دة
لالأك�ضدة لتخف�ض ن�ضبة لل�ضوارد احلرة يف
اجل�ضم ،وهي تعمل على حت�ضني اله�ضم كذلك
وحرق الدهون ..ال�ض�ي الأ�ضود مثل القرفة،
يتميز ال�ض�ي الأ�ضود ب�حتوائه على املواد
امل�ض�دة لالأك�ضدة ،والتي تقلل من زي�دة الوزن
وحترق الدهون بب�ض�طة ،كم� اأنه يقلل من
ال�ضعور ب�جلوع ..القهوة ال�ض�دة تعمل على
تخفي�ض الوزن ب�ضكل كبري ،عن طريق حتفيز
توليد احلرارة يف اجل�ضد ،م� يرفع حرارة
اجل�ضم ويعزز الأي�ض ،مم� يقلل الوزن.

اإلقالع الفوري عن التدخين له عدة أضرار
الأوبئة واأي م�ضكالت �ضحية ،وذلك من
خالل الكوادر الفنية وم�ضت�ضفي�ت العزل
والرع�ية املركزة والرع�ية الأولية،
وهو م� يقلل التكلفة وقد يجعل املري�ض
يتف�دى رحلة العالج يف غرف الرع�ية

املركزة ،واأن نظ�م الت�أمني ال�ضحي
اجلديد يطبق نظ�م� خ��ض� ب�لرع�ية
الأولية ونظ�م الإح�لة وتقدمي اخلدمة
ال�ضحية للمواطنني بجودة ع�لية
ودون اأن يتحمل املواطن عبئ� م�لي�».

القيلولة بعد الظهر تسهم في شحن
الجسم المتعب
اكت�ضف العلم�ء بحث�ً جديدا يفيد ب�أن القيلولة بعد
الظهر حت�ضن الوظيفة املعرفية وت�ض�هم يف اع�دة
الط�قة للج�ضم ..ن�ضرت جملة «الطب النف�ضي الع�م»
نت�ئج درا�ضة مبنية على املراقبة ،حيث ت�بع الب�حثون
� 2214ضخ�ض� �ضليم� يف عمر ال�ضتني وم� فوق يف ال�ضني،
حيث تعد القيلولة �ض�ئعة ..و�ضئل امل�ض�ركون عن ع�دة
اأخذ قيلولة خلم�ض دق�ئق على الأقل بعد الغداء ،فتبني
اأن ثلثهم ك�نوا ي�أخذون قيلولة مم�ثلة ..خ�ضع جميع

امل�ض�ركني لختب�ر يقي�ض مه�رات عقلية متنوعة ،مثل
الذاكرة والقدرة على حتديد الأ�ضم�ء والوجه�ت واإجراء
العملي�ت احل�ض�بية ..ثم ح�ضل الب�حثون على تف��ضيل
اإ�ض�فية عن ع�دات القيلولة لديهم ،مب� يف ذلك مدة القيلولة
ووتريته� اأ�ضبوعي� ..حني ق�رن الب�حثون نت�ئج الختب�ر
مع املعلوم�ت املرتبطة ب�لقيلولة ،واكت�ضفوا اأن املجموعة
التي ت�أخذ قيلولة ح�ضدت عالم�ت اأعلى يف الختب�رات
املعرفية ..لكن ك�نت مدة القيلولة موؤثرة اأي�ض�.

لهذه األسباب توقفوا فورًا عن تنظيف
األذن باألعواد القطنية!
قد يعتقد البع�ض اأن بق�ء امل�دة ال�ضفراء
يف الأذن واملعروفة بـ «�ضمع» الأذن
م�ضر ،لكن ذلك غري �ضحيح مت�م�،
فوجود هذه امل�دة �ضروري ،وال�ضبب
هو اأن �ضمع الأذن ي�ض�عد على بق�ء
جمرى ال�ضمع لزج� ويحمي الأذن من
الأو�ض�خ والغب�ر ،ورغم ذلك ف�إن اإفراز
هذه امل�دة يزعج الكثريين م� يدفعهم
لإزالته� بك�فة الو�ض�ئل املت�حة.
العواد القطنية تت�ضدر ق�ئمة الأدوات
امل�ضتخدمة لإزالة �ضمع الأذن ..ورغم
عب�رات التحذير املكتوبة اأحي�ن� على
علب «الأعواد القطنية» ،والتي حتذر
من ا�ضتخدامه� «غري من��ضبة لتنظيف
الأذنني» ،ف�ن الكثري من الن��ض تتج�هل
هذه التحذيرات ..فهل تنظف هذه
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الأعواد الأذنني حق�؟
من غري امل�ضتبعد اأن تكون هذه الأعواد
القطنية غري مالئمة حق� لإزالة ال�ضمع
ب�ضكل فع�ل ،بل حتى اإن عملية التنظيف
قد تليه� زي�رة ا�ضطرارية اإىل اأخ�ض�ئي
ال�ضمع وال�ضبب هو اأن البع�ض ي�ضيء
ا�ضتخدام هذه الأعواد ،م� يوؤدي بدوره
اإىل اإيذاء جمرى ال�ضمع اأو يت�ضبب يف
اإحداث ثقب غ�ض�ء طبلة الأذن ،وهو
اأمر موؤمل جدا ويحت�ج اإىل تدخل جراحي
اأحي�ن�.
يواخيم في�ضم�ن ،ن�ئب رئي�ض الرابطة
الأمل�نية لأمرا�ض الأنف والأذن
واحلنجرة ،يحذر بدوره من ا�ضتخدام
الأعواد القطنية يف تنظيف الأذن فهي ل
تقل خطورة براأيه عن ا�ضتخدام قطرات

وبخ�خ�ت تنظيف الأذنني امل�ضرة،
وين�ضح ب�ل�ضتغن�ء كلي� عنه� ح�ضب
م� اأورده موقع «اأوغ�ضربغه األغم�ينه»
الأمل�ين.
ويعتقد البع�ض اأن عملية تنظيف الأذن
ب�لأعواد القطنية تكون جمدية ،لدى
اإخراج العيدان البي�ض�ء النظيفة من
الأذن بلون اأ�ضفر ..لكن ذلك العتق�د
خ�طئ ،ف�لأعواد القطنية ت�ض�عد على
التخل�ض من ال�ضمع املوجود يف مقدمة
جمرى ال�ضمع فقط ..ويف عمق الأذن
يكون الأمر خمتلف� مت�م� ،فتنظيف
الأذن ب�لأعواد القطنية يوؤدي اإىل �ضغط
ال�ضمع بقوة اإىل داخل جمرى ال�ضمع،
الأمر الذي قد ينتهي بجف�ف ال�ضمع
داخل الأذن م�ضبب� الته�ب� يف الأذن.

«زووم» تستعد إلطالق خدمة للبريد
اإللكتروني والتقويم لمنافسة جوجل
ت�ضتعد �ضركة زووم الأمريكية ،املتخ�ض�ضة بخدم�ت موؤمترات
الفيديو عرب الإنرتنت ،لإطالق خدمة للربيد الإلكرتوين والتقومي،
تن�ف�ض بهم� خدم�ت �ضركتي جوجل وم�يكرو�ضوفت ،يف م�ضع�ه�
نحو التو�ضع فيم� وراء خدم�ت موؤمترات الفيديو عرب الإنرتنت
التي حققت فيه� ازده�را كبريا اأثن�ء ج�ئحة كوفيد .19-
وذكرت �ضحيفة ذا اإنفورمي�ضن اأن ال�ضركة تعمل ح�لي� على
تطوير خدمة للربيد الإلكرتوين عرب الإنرتنت ،واأنه� قد تبداأ يف
اختب�ره� يف وقت مبكر من الع�م اجل�ري.
م�ضيفة اأن تطوير تطبيق للتقومي لي�ض ببعيد عن خطط
ال�ضركة .واأ�ض�رت ال�ضحيفة اإىل اأن زووم ت�ضعى اإىل
رفع املن�ف�ضة مع العديد من املن�ف�ضني الرئي�ضيني له�
(م�يكرو�ضوفت وجوجل) الذين يقدمون خدمة موؤمترات
الفيديو كجزء من جمموعة تطبيق�ت موؤ�ض�ضية اأو�ضع.

ك�ضفت تق�رير طبية خمت�ضة عن اأن
اإيق�ف ع�دة التدخني ب�ضكل فوري
و�ضريع قد يوؤدي اإىل نت�ئج �ضلبية
مرتبطة ب�ملدخن نف�ضه .ونقلت
�ضحيفة «اأرغومينتي اي ف�كتي»
الرو�ضية التقرير الطبي الذي اأعدته
الدكتورة الرو�ضية اإيلين� غوبكين�،

ب�ض�أن التوقف عن التدخني واأثره
على املدخن ،م�ضرية اأن «الإقالع عن
التدخني ب�ضكل مب��ضر و�ضريع ولي�ض
على مراحل قد يوؤدي اإىل ال�ضعور
الزائد ب�جلوع».
وبح�ضب اخلبرية الرو�ضية ،ف�إن
التبغ يقلل من اجلوع ويبطئ

امت�ض��ض الطع�م يف الأمع�ء،
موؤكدة اأن «هذا الأمر ميكن اأن
ي�ضبب زي�دة يف الوزن ،لكنه لي�ض
�ضب ًب� للبق�ء مدمن�».
واعتربت الطبيبة غوبكين� اأن
الأ�ضخ��ض الذين اأقلعوا عن التدخني
بح�جة اإىل مم�ر�ضة الري��ضة ب�ضكل

م�ضتمر ،ب�لإ�ض�فة اإىل مراقبة احلمية
الغذائية اليومية للتحكم ب�لوزن
وعدم الإفراط ب�لطع�م.
ويف ال�ضي�ق نف�ضه ،قدم طبيب رو�ضي
عددا من الن�ض�ئح والإر�ض�دات
لإع�دة عمل الرئتني بطريقة جيدة
بعد التوقف عن التدخني.

«واتسآب» يستعد إلطالق ميزة جديدة
يعمل تطبيق الرتا�ضل الفوري ال�ضهري
«وات�ض�آب» على تطوير ميزة جديدة
لطرحه� مل�ضتخدميه ..فبح�ضب م� ن�ضر موقع
 ،WABetaInfoف�إن تطبيق الرتا�ضل
يعمل على تطوير ميزة تتعلق يف اإر�ض�ل املق�طع
امل�ضورة «الفيديو».
واأ�ض�ف املوقع اىل اأن امليزة اجلديدة تتميز
ب�أنه عند حترير مق�طع الفيديو� ،ضيتم عر�ض
رمز ،عند النقر من امل�ضتخدم �ضري�ضل الفيديو
مع كتم ال�ضوت .مبين� اأن امليزة متوفرة يف
الإ�ضدار التجريبي  ،2.21.3.13وهو قيد
الختب�ر.
واأ�ض�ف املوقع اأن التحديث اجلديد �ضي�ضيف
جمموعة اأخرى من املل�ضق�ت املتحركة اإىل
برن�مج املرا�ضلة ،ب�لإ�ض�فة اإىل حت�ضني وظيفة
ذكر امل�ضتخدم يف الدرد�ضة اجلم�عية.
هذا واأعلنت �ضركة «وات�ض�آب» ،يف وقت �ض�بق،
�ضي��ضة جديدة من �ض�أنه� اأن تتم م�ض�ركة
البي�ن�ت مع ال�ضركة الأم «في�ضبوك».

َ
تيليغرام مالذ من يبحث عن الخصوصية!
يف � 72ض�عة ،بداأ  25مليون
م�ضتخدم جديد من جميع
اأنح�ء الع�مل يف ا�ضتخدام
برن�مج املح�دث�ت تيليغرام.
عالوة على ذلك ،يف الأ�ضبوع
الأول من �ضهر ين�ير ،جت�وز
عدد امل�ضتخدمني الن�ضطني

 500مليون.
وقد حتدث موؤ�ض�ض التطبيق،
ب�فل دوروف ،عن هذا الأمر،
وتعد هذه زي�دة كبرية
مق�رنة ب�لع�م امل��ضي،
عندم� مت ت�ضجيل  1.5مليون
م�ضتخدم جديد يوم ًي�.

وكتب دوروف يف قن�ته
على تيليغرام:،على طوال
ل�ضبع
املمتد
ت�ريخن�
�ضنوات حلم�ية خ�ضو�ضية
ارتف�ع� يف
امل�ضتخدم� ،ضهدن�
ً
امل�ضتخدمني ..لكن هذه املرة
كل �ضيء خمتلف.

دوروف واثق من اأن
امل�ضتخدمني مل يعودوا
تداول
يف
يرغبون
اخل�ضو�ضية مق�بل اخلدم�ت
املج�نية .واأكد اأن برن�جمه
لديه عدد من املزاي� التي
تزيد على مزاي� من�ف�ضيه.

ابتكار جهاز إنذار يكشف عن مصابي «كورونا»
من رائحتهم
ط ّور فريق من العلم�ء الإجنليز جه�ز اإنذار اأو
م�ضت�ضعر كورون� ميكنه اكت�ض�ف م� اإذا ك�ن
�ضخ�ض م� يف الغرفة م�ض� ًب� بفريو�ض كورون� يف
اأقل من  15دقيقة.
ميكن اأن توفر هذه التقنية طريقة مي�ضورة التكلفة
لفح�ض اأعداد كبرية من الأ�ضخ��ض يف اأم�كن
ت�ضمل كب�ئن الط�ئرات ودور الرع�ية والف�ضول
الدرا�ضية واملك�تب.
اجله�ز ي�ضتخدم اأجهزة ا�ضت�ضع�ر ميكنه� اكت�ض�ف
الرائحة املميزة التي تنتج عن التغريات الكيمي�ئية
يف اجللد اأو يف اأنف��ض الأ�ضخ��ض امل�ض�بني بفريو�ض
كورون� ،حيث يت�ضبب الفريو�ض يف تغيري املركب�ت
الع�ضوية املتط�يرة ( )VOCالتي تتكون منه�
رائحة اجل�ضم مم� يوؤدي اإىل اإن�ض�ء ب�ضمة ل ميكن
اكت�ض�فه� من قبل الب�ضر ولكن ميكن اكت�ض�فه�
بوا�ضطة اجله�ز عندم� ميت�ض الرائحة.
واجله�ز الذي ميكن تثبيته على احل�ئط اأو
ال�ضقف ،مربمج لإر�ض�ل نت�ئج اإيج�بية تلق�ئ ًي�
اإىل ال�ضخ�ض املعني عرب الر�ض�ئل الق�ضرية اأو
الربيد الإلكرتوين ،ووجدت درا�ضة اأن جه�ز

الك�ضف عن كورون� ميكن اأن يكون دقي ًق� بن�ضبة
ت�ضل اإىل  % 100من الوقت حيث من املقرر
اأن ي�ضتمر البحث على اأمل اأن يتم ا�ضتخدامه

للك�ضف عن الفريو�ض يف الأم�كن مب� يف ذلك
كب�ئن الط�ئرات والف�ضول املدر�ضية وا�ضتبدال
احل�جة اإىل اختب�ر على نط�ق وا�ضع.

ضفاف التراث
العدد ( ) 145الثالثاء
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لمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسه
متحف هيت التراثي يحتضن وفودا ثقافية من بغداد والمحافظات
�سهدت مدينة هيت التاريخية
مبحافظة االنبار اقامة مهرجان
احتفايل كبري يومي /26 -25
حزيران  2021 /مبنا�سبة مرور
ربع قرن على تاأ�سي�س متحف هيت
الرتاثي  /متحف ال�سهيد احمد عفتان
العبيدي املعني بحفظ تاريخ وتراث
املدينة عرب االجيال.
وبالفعل فقد توجه وفد ثقايف من
العا�سمة بغداد ي�سم ح�سد ًا من
الرتاثيني واالعالميني واملوؤرخني
اىل مدينة هيت تلبية لدعوة وجهت
له من اللجنة التح�سريية للمهرجان،
حيث ا�ستقبل الوفد عند و�سوله
بحفاوة بالغة من قبل اهايل ووجهاء
هيت الذين جتمعوا يف مدخل
املتحف الذي جتولنا فيه واعجبنا
مبعرو�ساته الرتاثية من ال�سناعات
ال�سعبية وم�ستلزمات احلياة ايام
زمان ،وع�سرات الوثائق وال�سور
الفوتوغرافية وال�سحف القدمية
التي توثق لق�ساء هيت وملحات من
تاريخها وابرز اعالمها على خمتلف
ال�سعد ،حيث ا�ستمعنا ل�سرح مف�سل
عنه من موؤ�س�سه احلاج حمدي عفتان
العبيدي وامل�ست�سار الثقايف ملحافظ
االنبار الدكتور علي �سليمان ،وعدد

من املوؤرخني واملعنيني برتاث هيت.
بعدها توجهنا لزيارة اأثر املنارة
املعمورة التي يعود تاريخ تاأ�سي�سها
اىل ما قبل اال�سالم ،وهي عبارة عن
فنار مرتفع ملراقبة اجلهة الغربية
ملدينة هيت القدمية ذات احل�سارة
العريقة ،و�ساهدنا بالقرب منها تلة
(املدينة املقلوبة) االثرية.
بعدها توجهنا لزيارة (عني القري
ال�سيالة) الواقعة يف مركز املدينة
القدمية ،وهي واحدة من (  ) 21عني
قري اخرى يف مواقع خمتلفة ،والحظنا
كيفية تدفق القري والغازات واملياه
احلارة ،وعرفنا ان هذه العيون
تابعة لدائرة امل�سح اجليولوجي
بوزارة ال�سناعة واملعادن وحمالة
حاليًا على اال�ستثمار من قبل متعهد..
و�سملت اجلولة اي�ساً االطالع على
حمتويات كالريي ومعر�س ت�سكيلي
للفنان ثامر الهيتي .
وبعد ا�سرتاحة ق�سرية للوفد
توجهنا لزيارة جوانب من قلعة
هيت االثارية ومنارة جامع الفاروق
املائلة التي تطل على نهر الفرات.
ومن ثم عربنا اىل اجلانب ال�سرقي من
املدينة ،وحتديد ًا بالقرب من نواعري
املياه اخل�سبية الفولكلورية حل�سور

االحتفال املركزي واجلماهريي
للمهرجان الذي اقيم يف موقع �ساحر
مطل مبا�سرة على �سفاف نهر الفرات
.
وابتداأ احلفل ،الذي اأداره ال�ساعر
جمال داوود الهيتي ،رئي�س جمعية
هيت للرتاث والثقافة ،بتالوة
من القراآن الكرمي ،وقراءة �سورة
الفاحتة على ارواح �سهداء العراق،
بعدها القيت العديد من الكلمات
والق�سائد التي حيت هذه املنا�سبة،
وا�ستذكرت جوانب م�سرقة من تاريخ
وتراث هيت عرب االجيال ،ومنها
كلمات امل�ست�سار الثقايف ملحافظ
االنبار ،وقائمقام هيت مهند زبار،
وع�سو اللجنة التح�سرية للمهرجان
�سنان عبد الوهاب العكيلي،
واملهند�س حت�سني ابراهيم �سعيد،
ممثل الطائفة املندائية (ال�سابئة)
ويو�سف كمال ممثل اقليم كرد�ستان
العراق ،وعادل العرداوي نائب
رئي�س رابطة املجال�س البغدادية
الثقافية ،واملوؤرخ الدكتور ماهر
اخلليلي ،ونقيب ال�سحفيني يف
االنبار الدكتور احمد الرا�سد،
واحلاج حمدي عفتان ،واحلريف عماد
حميد  /حمافظة املثنى ،وال�سعراء،

جابر عبد الرزاق الكيالين ،و�سمري
هندي ،وجبري حميد �سالح ،ون�سال
الدليمي ،والطفلة اميان وغريهم.
وجرى يف االحتفالية اي�سا عر�س
فلمني وثائقيني عن تاريخ مدينة
هيت ،وجرمية تفجري �ساحة
الطريان .
وعلى هام�س املهرجان ،فقد �سهد
موقع االحتفال بالقرب من النواعري
اإقامة (بازار) فني لعدد من فناين
و�سباب الق�ساء عر�ست فيه اعمال

ولوحات واك�س�سوارت فنية وكتب
ثقافية مب�ساركة الفنان قا�سم البياتي
من بغداد.
ويف �سباح اليوم الثاين للمهرجان،
�سهدت قاعة منتدى �سباب هيت
توزيع الدروع والقالئد وال�سهادات
التقديرية بني امل�ساركني يف ايام
املهرجان ،يف احتفالية اقيمت لهذا
الغر�س من قبل ادارة املهرجان
ومن عدد من امل�ساركني يف الوفد
البغدادي ،و�سارك يف املهرجان

كل من معاون مدير عام العالقات
الثقافية بوزارة الثقافة خ�سر خلف،
ومدير ق�سم املعار�س والبيوت
الثقافية فيها عبد اهلل �سرهيد ،وممثل
الوكيل االقدم للوزارة ،ومعاون
مدير العالقات واالعالم يف امانة
بغداد عبد املنعم نا�سر العي�ساوي،
وهالل حا�سر العبيدي رئي�س اللجنة
التح�سريية ملهرجان لقاء اال�سقاء،
وجمعية تراث هيت ،وح�سد من
ممثلي ع�سائر الق�ساء واأبنائه.

من أعالم الغناء العراقي:
ْ
َ
(يحضيري بطل النوح شالت هدية)
جمال العتّابي
يف مدونة الكاتبة ال�سديقة فاطمة
املح�سن ،مقالتان نادرتان عن �سعاد
ح�سني ،واأ�سمهان ،حم ّملتان بدفق من
ال�سياء وعذوبة اللغة ،و�سو ً
ال اإىل القيم
االإن�سانية واجلمالية يف عطاء الراحلتني،
ِ
أيقظت حكايا مقيمة
�سكر ًا لك فاطمة ،الأنكِ ا
بي ،حان وقتها لت�سحو.
ومع ان حالة التاأثر  -ال التقليد  -قائمة
مب�سمونها االإيجابي ،وجدت يف الوم�ستني
ما يعيد لذاكرتي موهبة عراقية يف هذا
العامل ال�سغري ،حكاية هنا ،واأغنيات
هناك ،حملقة باأجنحة من �سني اللهب،
واأخرى من�سوجة من ري�س الفوؤاد ،تتحرك
مع اأنفا�س الزمن.
ح�سريي اأبو عزيز ،القادم من ريف
ال�سطرة اإىل العا�سمة ،يحمل بني جناحيه
موهبة مغني ،موهبة فريدة منذ �سباه،
�سوت جنوبي ممتلئ عذوبة ،ميتد
عرب الع�سور ،ترتدد اأ�سداوؤه متخطياً
االأبعاد ،مت ّيز عن زمالئه اأدا ًء وحلناً ،عم َد

منذ البداية اأن يختطّ لنف�سه لوناً خمتلفاً،
م�ستجيباً ملعطيات اأبعد من ع�سره،
املتاأمل يف �سماع (عمي يبياع الورد ،حمام
لتونُ ،ح َم ْيد)� ،سيكت�سف ان مو�سيقى هذه
االأغاين ترتقي اإىل م�ستوى اأوبرايل يف اللحن
والتوزيع ،من اأين لك يا ح�سريي تلك
امل�سارات العذبة ال�سجية التي تاأتينا مع
اإنهمار التداعيات؟
اأبا عزيز ،اأنت كمن ي�سلي �سالة
االإ�ست�سقاء ،ي�ستمطر ما ًء لتوقظ االأزهار
من رقدتها ،يف �سوت ين�ساب مثل املاء
(عمي يبياع الورد كلي الورد بي�س) ،العمر
ما زال ندياً ،و(هدية) �سالت ،لكن اإىل اأين؟
لي�س �سوى ِ
(خلّك) داخل ح�سن ي�ساركك
النواح ،يبعث فيك ال�سلوى ،يف حوارية
من اأعذب اأغاين الكون! (يح�سريي بطل
النوح �سالت هديه) ،ال تتو�سل باحلمام،
اإهجع �سويه.
تتو�سل باحلمام ان ّ
يكف عن االأنني (حمام
لَتون) على روؤو�س املباين ،لعل زفري
احلمام ير ّد هدية اإليك ،ال تلعن اأهلك الذين

�سيعوك (هلي يظالم ما رحم عدكم ،اأوي
هلي ما جابوا ولفي اإيل ،تره الفركه �سلت
كلبي �سلي) ،يلزمك وقت يا ح�سريي
لتجمع اأحزانك ،تودعها يف عيادات
االأطباء ،مثق ًال باحلزن ،تتو�سل بالطبيب
(عاين يدكتور اجلرح كم جرح جمروح).
اأنت كمن يتهجى ال�سهادة لتل ّم �سظايا
الروح ،يا ح�سريي ،تبحث عن (حميد)
املحلّق يف ال�سماء ،اأو الغائر يف باطن
االأر�س ،واأعماق البحر ،تريد اأن تنت�سله
فتغرق يف (م�سايب اهلل) ،وال يهداأ توعدك
له (اآنه لك وانت يل� ،سيخل�سك من
اإيدي) ..خطيه...
اأنت تغني للورد يا اأبا عزيز تع�سقه (بالك
تدو�س على الورد وت�سوي ِخلّه ،حرام
تدو�س!) ،انها حديقة االألوان التي تزدهر،
فالورد ي�سيء العامل ،لكن الورد يف اأغنية
اأخرى ال يتقدم مبعناه اجلمايل ،تلملم
اإختالجات �سوتك يف خ�سية على �ساحب
الب�ستان وحار�سه (خلي الورد باالأغ�سان
مو الزم تكطعونه ،يزعل تره ابو الب�ستان

يئن الورد
واحلار�س يحب�سونه!) ،اأمل
ُ
ويتعذب؟ قبل زعل ابو الب�ستان؟ كنت
�سحيحاً على الورد هنا يا ح�سريي ،ملاذا؟
وحني تطوف ،ويعاودك احلنني للحبيب،
تتو�سل اإليه تبحث عن مالذ من عط�س،
لتغني كاإ�ستغاثة( :الأجل املحبة البينك
وما بيني ،ر�سمك اأريده) ،اأق�سى ما
تتمناه تخت�سره بال�سورة (ر�سمك)...
تتدفق لوعة و�سوقاً واإبتها ً
ال من
اأجلها ،والغريها!! م�ست�سلما للت�سعب
واالإن�سطار ،ال خيار لديك �سواها ،وجه
احلبيب يف ال�سورة ،وحد ُه نب�سة حية يف
وجودك ،حني حتجبك املحرمات والتقاليد
من لقائه.
لقاء اإذاعي خارج الن�س
اإلتقى االإذاعي اإبراهيم الزبيدي املغني
ح�سريي اأبو عزيز عام  ،1970يف برنامج
من اإعداده هو (بني دجلة والفرات) ،وبداأ
احلوار عن البدايات االأوىل ،واأجمل اأغاين
ح�سريي ،ف�ساأله الزبيدي :
* ما اأحب اأغانيك اأبو عزيز؟ فاأجاب:

من التراث الصحفي البغدادي
(جورنال) أول جريدة عراقية صدرت وليس (الزوراء)
اعداد طارق حرب
تعد (جورنال العراق) اول جريدة عراقية �سدرت يف
عام  1826م زمن وايل بغداد العثماين داود با�سا ،وكان
رئي�س التحرير فيها التفلي�سي ،وثاين جريدة هي (زوراء)
يف عام  1869التي �سدرت زمن مدحت با�سا وايل بغداد
االخر ،وكان رئي�س حتريرها فيها احمد مدحت الرتكي.
واجلرائد ال�سادرة بعد اعالن امل�سروطية  1909وبعد
ت�سكيل اول حكومة  ،1920وبعد تتويج امللك في�سل
 1921وا�سدار اجلريدة الر�سمية  ،1922وبعد انتهاء
االنتداب  19٣2واول جمعية يف بغداد لل�سحافة
العراقية  1951ونقابة ال�سحفيني .1959
ويخطاأ من يظن ان اأول جريدة �سدرت ببغداد يف عهد
الوايل العثماين مدحت با�سا هي جريده با�سم (زوراء)
الرتكي بدون الف التعريف او ً
ال ثم حتولت اىل اال�سم
العربي (الزوراء) باألف التعريف بعد �سنوات ،ذلك ان
هذه الزوراء كانت با�سم عثماين واول رئي�س لتحريرها
عثماين الكاتب االديب العثماين املعروف احمد مدحت
زكي ،وال يغري من ذلك ان بغداديني تولوا رئا�ستها بعد
ذلك هم احمد عزت الفاروقي وعلي ر�سا الفاروقي واحمد
ال�ساوي البغدادي وال�سيخ طه ال�سواف وحممود �سكري
االلو�سي وعبد املجيد ال�ساوي ،وكذلك فان الزوراء هذه
باإدارة عثمانية وبتمويل من االدارة العثمانية يف بغداد،
وتتوىل مطبعة احلكومة العثمانية ببغداد التي اتخذت
من البناية التى ي�سغلها بيت احلكمة املطل على نهر
دجلة طبعها ،كما ان زوراء هذه تولت ن�سر الفرامني
وال�سالمانات واالوامر التي ت�سدرها الدولة العثمانية
واالدارة العثمانية ببغداد ،وان تو�سعت املوا�سيع التي
يتم ن�سرها يف اجلريدة وكل ما تقدم يقطع بكون جريدة
زوراء عثمانية من جميع االوجه.
لكن اجلريدة البغدادية االوىل ،وبحق ،هي جريدة
(جورنال العراق) التي �سدرت يف عهد الوايل العثماين

داود با�سا ،اي التي �سدرت قبل جريدة زوراء باأكرث من
اربعني �سنه ،وكان رئي�س حتريرها حممد باقر التفلي�سي
(تفلي�س مدينة تبل�سي عا�سمة جورجيا وهي املدينة
التى ولد فيها الوايل داود با�سا اجلورجي اال�سل)،
والتفلي�سي هذا جلب اىل بغداد �سنة  1821اول مطبعة
حجرية ببغداد وو�سعها يف الكاظمية ،وكان رئي�سا
لتحرير (جورنال العراق) ،حيث كان يتوىل بنف�سه
طبعها كما طبع معها كتاب دوحة الوزراء واول مطبعة
الية و�سلت بغداد �سنة  ،18٣0اي قبل �سنة من نهاية
والية داود با�سا ،وقد تولت هذه اجلريدة ن�سر االوامر
والقرارت التي ت�سدرها ادارة داود با�سا ببغداد ،وقد
وردت اال�سارات الكثرية لهذه اجلريدة ،وان مل نعرث
على ما هو من مطبوعاتها ،لكن كثريا من كتب التاريخ
توؤكد ذلك ،وبعد ذلك توالت املطابع على بغداد ،حيث
ا�س�س يعقوب عطاهلل الفرماين مطبعة كامل التربيزي
�سنة  1861واملطبعة الكلدانية ل�ساحبها ال�سما�س
روفائيل مازجي �سنة  ،186٣وبعدها �سدر نظام
املطابع واملطبوعات ،ويف �سنة � 1902سدرت جريدة
اكليل الورد وحريزة التفكري ل�سان حال جمعية االحتاد
العثماين ،ويف �سنة  1905ا�سدر قائد اجليو�س العثمانية
يف بغداد جريدة �سدى اال�سالم وعند دخول االنكليز
بغداد �سنة  1917توقفت جريدة الزوراء العثمانية عن
ال�سدور والتي كانت ت�سدر مرة باال�سبوع ب�سفحتني،
وبعد اعادة العمل بالد�ستور العثماين �سنة  ،1908اي
بعد ما ي�سمى بامل�سروعية والتي متثل بداية للحرية
�سدرت جرائد يف �سنة  1909هي:
بغداد ل�ساحبها مراد بيك فربز وجريدة العراق ا�سدرها
عبد اجلبار با�سا اخلياط ،وجريدة االر�ساد ل�ساحبها
فريد افندي وجريدة االنقالب ل�ساحبها ثريا روؤوف
وجريدة التعاون التي ا�سدرها ر�سيد افندي ،وجريدة
الرو�سة ل�ساحبها عبد احل�سني االزري وجريدة
احلقيقة ل�ساحبها طلعت افندي ،وجريدة �سائب

ل�ساحبها عارف افندي وجريدة �سدى بابل ل�ساحبها
داود �سليوه ويو�سف غنيمه ،وجريدة الزهور ل�ساحبها
ن�سيم يو�سف �سوميخ ور�سيد افندي ال�سفار ،وجريدة
ال�سيف ل�ساحبها ح�سني يو�سف افندي ،وبعد ت�سكيل
اول حكومة وطنية بتاريخ بغداد �سنة  1920برئا�سة
عبد الرحمن النقيب �سدرت جرائد العراق وجريدة
اال�ستقالل وجريدة ال�سرق والفالح وجملة العدل وجملة
ي�سرون.
وبعد تتويج امللك في�سل ملكاً على العراق �سنة 1921
�سدرت جرائد ل�سان العرب والفالح ودجلة والرافدان
وبريد العراق واملجالت النا�سئة واليقني ودار
املعلمني ..ويف �سنة � 1922سدرت اجلريدة الر�سمية
جريدة الوقائع العراقية ،وما زالت ت�سدر حلد االآن،
وهذه تن�سر الت�سريعات التي ت�سدرها الدولة من قوانني
وانظمة وغريها.
ويف �سنة � 192٣سدرت اول جملة ن�سوية با�سم (ليلى)
وكانت �ساحبتها بولينا ح�سون التي كانت تعمل مفت�سة
يف وزارة املعارف ..ويف �سنة  ،19٣٣اأي بعد اعرتاف
ع�سبة االمم بالعراق الدولة ( )57يف العامل ،وقبل
جميع الدول العربية� ،سدرت جرائد االقت�ساد ملهدي
حيدر والثغر الحمد العطيه والطريق ملحي الدين
ال�سهروردي واالحرار لعبد اجلواد الكليدار واملعلم
لنادي املعلمني ويكي عراقي لعبد اجلليل يعقوب
والق�سطا�س لعبد االحد الياموري والعقاب ليون�س
بحري و(ابوحمد) لعبد القادر املني واالحتاد جلمال
ال جميل وامليثاق لعبد رزاق وهيب اغا و�سوت ال�سعب
ليو�سف هرمز ..ويف �سنة  1951مت تاأ�سي�س اول جمعية
لل�سحافه العراقية برئا�سة �سلمان ال�سفواين ،رئي�س
حترير جريدة اليق�سة ،وع�سوية كامل الچادرچي
جريدة �سدى االهايل وتوفيق ال�سمعاين جريدة الزمان
وجعفر اخلليلي جريدة الهاتف ،وعادل عوين جريدة
احلوادث ،ويف �سنة  1959مت تاأ�سي�س نقابة ال�سحفيني.

 اأغنية هلي .* وما االأغنية التي اإ�ستهرت بها؟ .
 (واهلل اإن�سهرت) باأغنية هلي.* طيب اأبو عزيز ،ماذا حتب اأن ي�سمع
اجلمهور من اأغانيك؟
 اأجاب بعفوية متناهية واإ�ستكانة :همهلي!!
واأجمل ما يف اللقاء اخلامتة ،التي رويتها
حينذاك للكاتب الراحل �سمران اليا�سري
(اأبو كاطع) ،و�ساغ منها حكاية رائعة،
وبليغة يف عموده ال�سحفي(ب�سراحة).
�ساأله الزبيدي :ما راأيك يا اأبا عزيز
بقانون تقاعد الفنانني ،وكانت احلكومة
قد �سرعته ،عام  ،1969ملنح الفنانني
راتباً تقاعدياً مقطوعاً قدره ( )60ديناراً،
فاأجاب ابو عزيز باإ�سرتخاء:
 واهلل اآنه اأ�سكر البكر ،واحلزبومدير
(املحافظ)،
واملت�سرف
االإذاعة ،لكن عندي �سالفة الزم
اأذكرها :خلي تعرف احلكومة ،تره اآنه
ع ّلمت داخل ح�سن على ِ
الغنه!

أول الغيث

أم زكي وداعًا...
نخلة الرافدين السامقة
لميعة عباس عمارة

عادل العرداوي
نقلت لنا االخبار ،يوم اجلمعة املوافق  /18حزيران ،2021 /
خرب ًا مفجعاً مفاده رحيل �ساعرة العراق ونخلته البا�سقة (مليعة
عبا�س عماره) يف مغرتبها بالواليات املتحدة االمريكية اىل دار
البقاء.
ال�سك ان غياب املرحومة (ام زكي) ال�ساعرة عمارة عن امل�سهد
ال�سعري والثقايف العراقي ي�سكل خ�سارة التعو�س ،بالرغم من
انها عمرت ل�سن ( � ) 92سنة ،لكنها عزيزة علينا ونعرفها متام
املعرفة ،ولنا عالقة ود ومعرفة معها عندما كانت بيننا يف بغداد،
قبل ان ي�ستقر بها املقام يف امريكا..
ومليعة عبا�س عمارة ت�سكل عالمة بارزة يف خارطة ال�سعر العراقي
عموماً يف العراق والبالد العربية� ،سعرها رقيق و�سل�س و�سورها
�ساحرة جاذبة .اأما �سعرها ال�سعبي فاإنه ميثل ن�سمة (عذيبي)
يف ليلة (وغره) وحارة ،وقد ابدعت يف نظم االبوذية والدارمي
وفنون ال�سعر االخرى ،ناهيك عن بروزها يف ال�سعر الف�سيح الذي
لها فيه �سوالت وجوالت ودواوين ناب�سة باحلياة واالمل.
ت�سرفت يف ثمانينات وت�سعينات القرن املا�سي ،ومبرافقة زميلي
االديب عكاب �سامل الطاهر واالديب البغدادي الراحل ناجي
جواد ال�ساعاتي ،اأن اأدرت لها ا�ست�سافتني ،االوىل يف مقر جمعية
ال�سعراء ال�سعبيني يوم كان مقرها يف كورني�س االعظمية ،والثانية
يف قاعة نادي التعارف لل�سابئة يف متنزه الزوراء بالكرخ،
واي�ساً ت�سرفت ون�سرت لها طيلة ال�سنوات املن�سرمة العديد من
الن�سو�س ال�سعرية يف �سفحات االدب ال�سعبي التي كنت ا�سرف
عليها وما زلت يف العديد من ال�سحف واملجالت العراقية .
ال اريد ان اأرثي املبدعة عمارة ،النها �ستظل حية بيننا اأبد ًا ،لكني
ا�ستعري لكم واحد ًا من ابياتها (االبوذيه) الذي قالت وابدعت فيه
رحمها اهلل-:حبيبي من وره الطوفه وب�سله
اعي�س اوياه عله خبزه وب�سله
ونعلتله اعله ابو الوا�سي وبو�سله
الفرك روحينا الچانن �سويه

من الذاكرة..

الباشا وحسين أمين

علي نا�سر الكناين
يف جل�سة اأدبية خا�سة اأقامها ال�سديق االديب (�سمري
ال�سويف) احتفا ًء بعودة �سيخ املوؤرخني العالمة الراحل،
الدكتور ح�سني امني ،يومذاك من جمهورية م�سر العربية
بعد ان اأم�سى فيها فرتة من الزمن للتدري�س هناك يف
جامعة اال�سكندرية ،وقد �س ّرين ان اكون من بني من ح�سر
من ال�سخ�سيات االدبية والثقافية من ا�سدقاء العالمة امني
وال�سويف ..فتحدث الدكتور ح�سني امني عن جوانب اثرية من
ذكرياته وع�سقه لبغداد واأحوالها وطيبة اأهلها وا�سالتهم،
وما تذكره عن رئي�س وزراء العراق اإبان فرتة العهد امللكي يف
خم�سينيات القرن املا�سي (البا�سا) نوري ال�سعيد ،وعالقته
الطيبة واملتوا�سعة بعامة النا�س من اأهايل بغداد ،ومنهم
على �سبيل املثال ال احل�سر ،بائع الفواكه ال�سهري يف �سوق
االمانة يف ر�سافة بغداد (جميد كنو) الذي كان يتب�سع منه
رئي�س الوزراء ا�سوة ببقية الزبائن االخرين من دون متييز،
وكيف كان ميازحه بقوله (انت �سويه دارينا بامل�سواك تره اأم
علي ،)...وقد �سادف كما يقول الدكتور امني ان
�سباح تزعل ّ
التقيته يوما هناك ،ومل يكن معه يف �سيارته التي كانت حتمل
الرقم ( )20بغداد �سوى �سرطي واحد و�سائق فقط! ،ا�سافة
لذكره حلوادث اخرى من بينها ما ح�سل مع (دعبول البالم)
من موقف طريف يوم �سعد معه يف (بلمه) ب�سحبة ملك
العراق في�سل االول الإي�سالهما اىل منطقة الكرادة من دون
ان يتعرف عليهما ..وعن عالقة والدته املتوفاة عام 1959
بال�سيدة نعيمة الع�سكري زوجة نوري ال�سعيد ،و�سقيقة
املرحوم جعفر الع�سكري يوم كانوا ي�سكنون اىل جوارهم يف
منطقة الوزيرية ،حيث كانتا ترتبطان مع بع�سهما بعالقة
�سداقة طيبة وقدمية متتد ل�سنوات ..وبعد احداث ثورة
 14متوز عام  1958اأقدمت ال�سلطات احلكومية اآنذاك على
ت�سفري ال�سيدة نعيمة الع�سكري اىل لندن مع كنتها امل�سرية
اال�سل (ع�سمت) زوجة ولدها الوحيد (�سباح) الذي قتل هو

االخر يف االأيام االوىل للثورة ،ما ا�سطرها ال�ستدانة مبلغ
من املال مقداره خم�سون دينارا من والدة الدكتور ح�سني،
وعند و�سولها اىل العا�سمة الربيطانية لندن بعثت -وكما
يقول الدكتور امني -بر�سالة اىل والدته ت�سرح فيها ظروفها
ال�سعبة النها مل تعد متلك �سيئا ،ووعدت بت�سديد املبلغ
باأقرب وقت ممكن ،اإال ان احلظ مل يحالفها ،وتوفيت هناك
وتكفلت مبرا�سيم دفنها بلدية لندن! ،كما ان زوجة ولدها
�سباح وولديه منها قد توفوا اأي�سا هناك يف حادث كما ذكر
ذلك االديب �سمري ال�سويف الذي التقاهما م�سادفة يف احدى
�سفراته اىل لندن قبيل وفاتهما ..ولعل من �سخريات القدر
ان يكون اثنان من اأبرز ال�سخ�سيات التي عرفها تاريخ
العراق قد رحال اىل بارئهما ومل يكونا ميلكان يف بلدهما
بيتا او قرباً ،وهما نوري ال�سعيد وعبدالكرمي قا�سم!
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لماذا يمتلك األخطبوط أكثر قصة وعبرة

من قلب؟

أبراج األسبوع

الخير سائد

توقعات برج الحمل
مهنياً :تنجح اليوم اأن تقنع الكثريين بوجهة نظرك يف اجتماع اليوم..
عاطفياً� :شخ�ص ما يجذبك وحتاول اأن تلفت الأنظار اإليه.

توقعات برج الثور

يعد الأخطبوط من املخلوقات الأكرث ذكاًء
من بني جميع الالفقاريات ،كما اأن لديه
تكوينا مميزا يختلف عن كثري من املخلوقات
الأخرى ،حيث ميتلك  3قلوب لكل منهم وظيفة
خمتلفة ،وحيوان الأخطبوط البحري ال�شهري
ي�شكل حوايل ثلث عدد احليوانات راأ�شيات
الأرجل املوجودة يف العامل ..لكن ملاذا لدى
الأخطبوط ثالثة قلوب وما ال�شر يف ذلك؟
ميتلك الأخطبوط ثالثة قلوب ،اثنان منهم
متخ�ش�شان يف �شخ الدم اإىل اخليا�شيم ،بينما
القلب الباقي ي�شخ الدم اإىل اأجزاء اجل�شم
املختلفة ،ورمبا يرجع �شبب هذا اجلهاز
القلبي املُذهل اإىل الرتكيب غري العادي لدمه.

على عك�ص الفقاريات التي متتلك
الهيموجلوبني الغني باحلديد يف خاليا الدم
احلمراء ،فاإن الأخطبوطات لديها – اإىل جانب
بع�ص من الرتيالء والعقارب و�شرطان البحر
– بروتينا ُي�شمى “الهيمو�شيانني” ،وهو غني
بعن�شر النحا�ص من اأجل نقل الأك�شجني،
وهو الذي يذوب ُمبا�شرة يف الدم ،وهذا ما
يو�شح �شبب ُزرقة لون دمهم.
الهيمو�شيانني اأقل كفاءة من الهيموجلوبني
يف نقل الأك�شجني ،لذلك ت�شاعد القلوب
الثالثة على تعوي�ص هذا عن طريق �شخ
الدم عند �شغط اأعلى حول اجل�شم لتوفري
منط احلياة الن�شطة لالأخطبوط.

عا�شت يف البيت املجاور امراأة م�شنة ..تويف زوجها
قبل خم�ص �شنوات ،ومنذ عامني ،تعر�شت ابنتها مع
زوجها وطفلني حلادث ،توفوا جميعاً على اأثره.
عندما عدت من العمل ،وعلى باب املدخل كان هذا
الإعالن ،مكتوب بخط اليد" :فقدت  20دولر ًا ،على
من يجدها يرجى ارجاعها اإىل ال�شقة  ،76معا�شي
�شغري ،ل يوجد ما يكفي ل�شراء اخلبز".
يف ال�شقة  76عا�شت املراأة العجوز وكنت اأعرف حالها،
فقررت الدعاء باأنني وجدت ذلك املال فاأخرجت 20
دولر ًا و�شعدت اإىل حيث مكان اإقامتها ...

بكت املراأة العجوز حينما اعطيتها املال" :اأنت
ال�شخ�ص الثاين ع�شر الذي ياأتي اإىل باملال ويقول اإنه
وجده".
ابت�شمت واجتهت بالفعل اإىل امل�شعد ،عندها نادتني،
وقالت يل" :لو �شمحت قم بتمزيق العالن ،اأنا مل
اأكتبه".
وقفت املراأة العجوز تبكي ،وتقول تعاطفكم
وموا�شاتكم هو ما يعطيني المل .عرفت
يومها اأن اخلري �شائد يف هذا العامل لو اأردنا
اأن ننظر اإليه!

مهنياً :يجب اأن تكون اليوم �شريع بقراراتك واأن تعرف كيف تتخذها
بطريقة منا�شبة ..عاطفياً :حاول اأن ت�شتغل فرتة ال�شتقرار بعالقتك مع
احلبيب وتتقرب منه.

توقعات برج الجوزاء
ً
مهنيا :ت�شاعدك الظروف لهذا اليوم على تنفيذ الكثري من خمططاتك..
عاطفياً :كن اأكرث قوة وقف بوجه العوائق اأمام عالقتك مع احلبيب.

توقعات برج السرطان
مهنياً :يجب اأن تكون دقيقاً اليوم بقراراتك ل تهمل اأية تفا�شيل �شغرية..
عاطفياً :ل تكن كثري اجلدال مع احلبيب يف اأمور غري منطقية.

سودوكو
وزع الأرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من
املربعات الت�شعة ال�شغرية ،ثم اأكمل توزيع باقي

الأرقام يف الأعمدة الت�شعة الراأ�شية والأفقية يف
املربع الكبري ول ت�شتخدم الرقم اإل مرة واحدة.

توقعات برج االسد
ً
مهنيا :ت�شعر اأن الكثري من الأمور الغام�شة التي حتدث اليوم بالعمل ول
جتد لها تف�شريا منطقيا ..عاطفياً :عليك اأن تعيد ترتيب اأولوياتك واأن ل
تهمل م�شاعر احلبيب.

توقعات برج العذراء
ً
مهنيا :الكثري من الفر�ص ال�شتثنائية التي تتاح لك اليوم عليك اأن تعرف
كيف ت�شتغلها ..عاطفياً :ل تخ�شى اأن تظهر م�شاعرك للحبيب واأن تتقرب
منه.

دراسات حديثة
دراسة تكشف التأريخ الحقيقي
لظهور فيروس كورونا

كلمات متقاطعة

اأفقي
-1حيوان منقر�ص  -ما ل َي�شيد من الطري
 -2مر�ص معد  -اأو�شانا به الر�شول (�ص) خريا  -ل �شيء
� -3شقي (م)  -قام ال�شعر من فزع
 -4وحدة قيا�ص  -الزاوية
 -5مدينة فرن�شية  -يجمع (م)
-6من الفواكه  -مدينة عراقية (م)
-7الذي يكرث �شب جريانه  -حجارة ُي�شتنجى بها (م)
 -8اآ َلة حربي ٌة قدمية (م)
 -9ما يتخلف من القمح والرز ونحوهما بعد ا�شتخراج حبه
 بئر � -شقيم-10اأ�شوب (م)  -ال�شهاد (م)

عمودي
إن�شان الذي عليه الأ�شنان  -قامة
-1جنون  -عظم ال ِ
-2النوع ال�شخري منه مادة معدنية خيطية غري قابلة
لالحرتاق ول الذوبان  -ا�شتقامة
�-3شفيحة عري�شة خ�شباً كانت اأو عظماً
 -4خمت�شر  -اأ�شناف من النا�ص (م)
 -5انتقام �َ -شداق
 -6للتعريف  -رجل دين
 -7زهيد � -شعب
 -8من الألوان  -الفوؤاد (م)
 -9مت�شابهان  -خري جلي�ص يف الأنام  -ملكي (م)
- -10نعلل (م)  -من الفواكه (م)

اأ�شارت درا�شة جديدة اإىل
اأن الفريو�ص امل�شبب ملر�ص
كوفيد 19-رمبا بداأ النت�شار
يف ال�شني يف اأكتوبر/ت�شرين
الول  ،2019اأي قبل �شهرين
من ر�شد اأول حالة يف مدينة
ووهان بو�شط البالد.
وا�شتخدم باحثون من جامعة
كنت الربيطانية اأ�شاليب علم
احلفاظ على البيئة يف تقدير
اأن فريو�ص (�شار�ص-كوف)2-
ظهر اأول مرة خالل الفرتة من
اأوائل اأكتوبر /ت�شرين الأول

اإىل منت�شف نوفمرب ت�شرين
الثاين .2019
وقال الباحثون اإن اأكرث
الحتمالت ترجيحا هو ظهور
الفريو�ص يف  17نوفمرب/
ت�شرين الثاين  2019وانت�شاره
عامليا بحلول يناير /كانون
الثاين .2020
حالة
اأول
وظهرت
كوفيد 19-م�شجلة ر�شميا
يف ال�شني يف دي�شمرب /كانون
الأول  2019ومت ربطها
ب�شوق هوانان للماأكولت

البحرية مبدينة ووهان.
غري اأن بع�ص احلالت
املبكرة مل تكن لها �شلة
ب�شوق هوانان ،ما يعني
�شمنيا اأن فريو�ص (�شار�ص-
كوف )2-كان ينت�شر بالفعل
قبل و�شوله ال�شوق.وذكرت
درا�شة م�شرتكة ن�شرتها
ال�شني ومنظمة ال�شحة
العاملية يف نهاية مار�ص/
اآذار اأنه رمبا كانت هناك
حالت اإ�شابة ب�شرية متفرقة
قبل ظهور حالت ووهان.

تدبير منزلي

 10إرشادات لمنزل آمن من
الجراثيم

�شحي خالٍ من البكترييا ،يفيد
للحفاظ على منزل ّ
اتباع الن�شائح الآتية:
تُوزّع النباتات اخل�شر يف غرف املنزل ،ول�ش ّيما غرفة املعي�شة حيث يق�شي اأفراد الأ�شرة
معظم اأوقاتهم.
 تُفتح النوافذ يومياً يف جميع غرف املنزل،خ�شو�شاً يف غرف النوم ،وذلك لال�شتفادة من
اأ�شعة ال�شم�ص وال�شماح بدخول الهواء الطبيعي
اإليها.
 تُختار البطانيات من القطن غري املعالج ،حتىل تت�ش ّبب بح�شا�شية مل�شتخدميها.
 تُو�شع الأجهزة الكهربائية بعيد ًا عن اأماكناجللو�ص ،تالفياً مل�شكالت �شحية ع ّدة واأخطرها
الإ�شابة بال�شرطانات املختلفة والتاأثري على
الذاكرة.
ُ -ي�شتخدم مك ّيف الهواء يف ال�شيف ،لتجديد

الهواء با�شتمرار وتقليل كمية الرطوبة داخل
املنزل.
 تُنتقى منتجات التنظيف اخلالية من املركباتالع�شوية املتطايرة ،ف�ش ًال عن �شرورة تنظيف
املما�شح والدلء ،مع تطهريها وجتفيفها عند ك ّل
ا�شتخدام.
 ُينظّ ف الـ»موكيت» ب�شفة دورية بوا�شطةاملكن�شة الكهربائية ،اأو بفوطة منداة ،م�شاف
اإليها اخلل ،وذلك لنزع البكترييا واحل�شرات
املرتاكمة داخل األيافه.
 ُيحافظ على نظافة احل ّمامات ،مع جتفيفهاجيد ًا منعاً من الرطوبة وت�شكّل الفطريات يف
داخلها.
 ُمت�شح اأماكن اإعداد الطعام باملطهرات ،قبلوبعد كل ا�شتخدام.
ُغري اأكيا�ص القمامة يومياً ،حتى لو مل متتلئ.
-ت ّ

توقعات برج الميزان
مهنياً :الكثري من الأمور اجلديدة التي حتدث اليوم يف العمل ول تعرف
كيف تتاأقلم معها ..عاطفياً :ل تدع اأية �شغوطات توؤثر يف عالقتك مع
احلبيب.

توقعات برج العقرب
ً
مهنيا :عليك اأن تتحلى بروح املغامرة واأن ل تخ�شى من جتربة اأ�شياء
جديدة ..عاطفياً :ما زلت تتذكر احلب القدمي ول ت�شتطيع ن�شيانه.

توقعات برج القوس
مهنياً :حاول اأن تركز على اأمور اأكرث اأهمية يف العمل ..عاطفياً :احلبيب
مير بظروف �شعبة حاول اأن تقف اىل جانبه وتدعمه.

توقعات برج الجدي
ً
مهنيا :الكثري من امل�شاريع والأفكار التي تدور يف ذهنك ولكنك ل تعرف
كيف تنفذها ..عاطفياً :حتاول اأن تعتاد على غياب احلبيب ولكن دون
فائدة.

توقعات برج الدلو

مهنياً :حاول اأن تعرف كيف ت�شتغل عالقاتك املهمة مع الآخرين مل�شلحة
العمل ..عاطفياً :امل�شتقبل �شيكون اأجمل برفقة احلبيب كن متفائ ًال.

توقعات برج الحوت
مهنياً :عليك اأن تنفذ مهماتك بنف�شك واأن ل تعتمد على الآخرين ..عاطفياً:
توقف عن احلرية والرتدد و�شارح احلبيب مب�شاعرك.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
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علياء عبود الحسني
مدير التحرير

اللجنة العليا تستدعي عددًا من المشكو
منهم لغرض حلحلة مشاكل المحامين

نقابة المحامين توجه
ً
إمهاال نهائيًا للشركات
لتسديد ما بذمتها
�ملحامي_خا�ض

عقدت �للجنة �لعليا �مل�ضرتكة بني نقابة �ملحامني �لعر�قيني
ووز�رة �لد�خلية �جتماعها �لدوري ،مبكتبها يف مقر �لنقابة
ببغد�د ،للتحقيق يف عدد من �ل�ضكاوى �ملقدمة �أمامها.
وتر�أ�ض �لجتماع رئي�ض �للجنة �للو�ء �حلقوقي �لدكتور
حممد بردي �لقري�ضي ،وبح�ضور وكيل �لنقابة /ع�ضو
�للجنة �لعليا �لأ�ضتاذ رز�ق �لعبيدي ،وباقي �أع�ضاء �للجنة.
وحققت �للجنة يف عدد من �لق�ضايا �لتي تخ�ض �ضكاوى

�ملحامني �مل�ضجلة يف بغد�د و�ملحافظات ،حيث مت حل
بع�ضها بالرت��ضي ،فيما �تخذت �للجنة �إجر�ء�تها بحق
�آخرين.
و�أثناء �لجتماع� ،ضدد رئي�ض �للجنة على �تخاذ �لإجر�ء�ت
�لقانونية �حلازمة ب�ضاأن من تثبت خمالفته� ،أو يتاأخر عن
�حل�ضور �أمام �للجنة بعد تبليغه �أ�ضولياً باحل�ضور.
و�تخذت �للجنة قر�ر�تها يف �ضكاوى �أخرى حددت موعدها
�ضاب ًقا ،موؤكدة على �ضرورة متابعة �ملحامني ل�ضكاو�هم
و�حل�ضور يف �ملو�عيد �ملحددة� ،ضماناً ل�ضري �لتحقيق.

الشبالوي والدليمي يزوران وزير العدل
ويتفقان على تشكيل لجنة مشتركة

�ملحامي_خا�ض
ز�ر ع�ضو� جمل�ض نقابة �ملحامني
�لعر�قيني� ،لأ�ضتاذ ذو �لفقار �ل�ضبالوي/
�لأمني �ملايل للنقابة ،و�لأ�ضتاذة �ضهد
�لدليمي /رئي�ضة جلنة �لعالقات �لعامة،

وزير �لعدل �لعر�قي �لأ�ضتاذ (�ضالر عبد
�ل�ضتار) ملناق�ضة �أهم �مل�ضاكل و�ملعوقات
�لتي تو�جه �ملحامني يف دو�ئر �لوز�رة .
وناق�ض �لوفد �لنقابي بع�ض �مل�ضاكل
�مل�ضجلة يف �لدو�ئر �لعدلية ملحافظات

(�لديو�نية وبابل و �لنجف �لأ�ضرف و
كربالء �ملقد�ضة) .
وخالل حديثه ،طالب �ل�ضبالوي ب�ضرورة
�حلد من مر�جعة �ملعقبني و�لدللني
و�ل�ضما�ضرة ،من �ملعتا�ضني على �أدو�ر
�ملحامني ،وح�ضر �ملر�جعات �لقانونية
باملحامني .
فيما ��ضتعر�ضت �لدليمي عدد ً� من
�ملعرقالت و�مل�ضاكل �لتي �ضجلتها �لنقابة
يف بغد�د و�ملحافظات .
من جانبه ،رحب �ل�ضيد �لوزير بالوفد
�لز�ئر ،موؤكد ً�� :أن باب وز�رته مفتوح
�أمام �ل�ضادة �ملحامني ل�ضتقبال �ضكاو�هم
�ملهنية و�ل�ضتماع لهم ،و�أن عمل �جلانبني
م�ضرتك خلدمة �ل�ضالح �لعام .
هذ� وك�ضف �ل�ضبالوي عن �لتفاق على
ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة بني نقابة �ملحامني
�لعر�قيني ووز�رة �لعدل ،تخت�ض مبتابعة
�ملعوقات و�ل�ضعي �لعاجل حللها .
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احمد خضير
نائب مدير التحرير
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�أ�ضد َر نقيب �ملحامني �لعر�قيني،
�لأ�ضتاذ �ضياء �ل�ضعدي� ،أمر ً�
�إد�رياً ت�ضمن �إمها ً
ل نهائياً لل�ضركات
لت�ضديد ما بذمتها.
وجاء يف �لأمر« :لغر�ض ف�ضح
�ملجال �أمام �ل�ضركات لت�ضديد ما
بذمتها جتاه �لنقابة من تعوي�ضات
و�أجور �أتعاب �مل�ضاور �لقانوين
للمحامي ،و��ضـتناد ً� لقـر�ر جملـ�ض
�لنقابـة فـي �جلل�ضـة (� )20لفقـرة
(�ضـابعا) �ملتخذ يف 2021/ 6 / 30
 ،تقرر تعديل �ملدة �ملحددة بنهاية
�لدو�م �لر�ضمي ليوم 2021/7/ 27
و�لــو�ردة فـي �أمرنـا �لإد�ري �ملرقم

( )3340بتـاريخ ..20/4/2021
وعلى �لوجه �لآتي:
يكون �إمهال �ل�ضركات لت�ضديد ما
بذمتها من �لتز�مات مالية جتاه
نقابة �ملحامني طبقا لقانون �ملحاماة
�لنافذ رقم  173ل�ضنة � 1965ىل
نهاية �لدو�م �لر�ضمي ليوم �لثالثاء
�ملو�فق .»2021 / 7 / 27
هذ� و�ضددت �لنقابة على «�أنه يعد
ما تقدم �إمهال نهائيا ،ما يتطلب
مر�عاة ما جاء يف �لأمر ،ومبادرة
�ل�ضركات �إىل مر�جعة �لنقابة
وت�ضديد ما بذمتها خالل �ملدة
�ملحددة ،و�ل�ضتفادة من �لإعفاء
�لبالغ مقد�ره بن�ضبة  %90من مبلغ
�لتعوي�ض ل�ضندوق �لنقابة».

نقابة المحامين تحدد آلية
بيع وشراء طابع المحاماة
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�أ�ضد َر نقيب �ملحامني
�لعر�قيني� ،لأ�ضتاذ �ضياء
�ل�ضعدي� ،أمر ً� �إد�رياً حدد
فيه �ضو�بط وتوجيهات
لتد�ول طابع �ملحاماة ،وذلك
للحيلولة دون ��ضتخد�م

طو�بـع حمـامـاة مـزورة،
وحل�ضـر ��ضـتخد�مها مـن
قبـل �ملحامني �ملكلفني قانونـاً
بل�ضـق طـابع �ملحامـاة علـى
�للـو�ئح �ملقدمـة مـنـهـم �أمـام
�ملحاكم و�جلهات �لأخرى،
بالإ�ضافة لإبعـاد �لتعامل

بطو�بـع �ملحـامني على
�ضبيل �ملتاجرة و�لرتبح مـن
�ل�ضخا�ض و�جلهات� ،ضو�ء
د�خل �ملحاكم �أم خارجها،
وما يرتتب عليهـا مـن زيـادة
�ضعرها خالفاً للقانون،
وت�ضكل �إرهاقاً ماليا للمحامني.

السفر بالمحضون

المحامية علياء عبود الحسني
�حل�ضانة لغة ماأخوذة من ح�ضن �لإن�ضان وهو �ضدره �أو ع�ضده وما بينهما ..نقول
ح�ضنت �ل�ضبي ح�ضنا وح�ضانة �إذ� جعلته يف هذ� �ملو�ضع.
�أما �حل�ضانة �ضرعا ،فهي تربية �لطفل �لذي ل ي�ضتقل ب�ضوؤونه يف �ضن معينة ممن له
�حلق يف ذلك من حمارمه� .أما بالن�ضبة �إىل �مل�ضرع �لعر�قي فاإننا لحظنا باأنه مل ياأت
بتعريف للح�ضانة ،وهذ� موقف �أغلب �لت�ضريعات �لعربية ،و�ن ترتيب م�ضتحقي
�حل�ضانة بعد �لأم �ختلفت فيه �ملذ�هب �لفقهية ومل ياأخذ �مل�ضرع �لعر�قي مبا ذهب
�إليه �لفقهاء من حيث ترتيب م�ضتحقي �حل�ضانة و�إمنا جعل �لأم �أحق بح�ضانة
�لولد وتربيته حال قيام �لزوجية وبعد �لفرقة ما مل يت�ضرر �ملح�ضون من ذلك� ،إذ
ن�ضت �لفقرة ( )1من �ملادة ( )57من قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية �لعر�قي رقم 188
ل�ضنة � 1959ملعدل على �ن (�لأم �أحق بح�ضانة �لولد وتربيته حال قيام �لزوجية
وبعد �لفرقة ما مل يت�ضرر �ملح�ضون من ذلك).
�أما يف حالة �لفرقة �لتي حت�ضل بني �لبوين (�لطالق) فتكون �لأم �حق برعاية
�ملح�ضون �إل �ن �مل�ضرع ق ّيد تلك �لرعاية بقيود منها منع �ل�ضفر باملح�ضون ،وتناول
�مل�ضرع ذلك يف قانون �لحو�ل �ل�ضخ�ضية �لعر�قي �ملرقم  188ل�ضنة  ، 1959فقد
ن�ضت �ملادة ( )57ف ( )4من قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية �لعر�قي باأن (لالأب �لنظر
يف �ضوؤون �ملح�ضون وتربيته وتعليمه حتى يتم �لعا�ضرة من �لعمر ،وللمحكمة �أن
تاأذن بتمديد ح�ضانة �ل�ضغري حتى �إكماله �خلام�ضة ع�ضرة �إذ� ثبت لها بعد �لرجوع
�إىل �للجان �ملخت�ضة �لطبية منها و�ل�ضعبية �ن م�ضلحة �ل�ضغري تق�ضي بذلك على
�ن ل يبيت �إل عند حا�ضنته) ،وهذ� يعني عدم �ل�ضماح لالأم �حلا�ضنة بال�ضفر مع
�ملح�ضون �إىل بلد �آخر بعيد عن بلد �لأب لغر�ض �ل�ضتيطان بحيث يتعذر على �لأب
�لنظر يف �ضوؤون �ملح�ضون وتربيته وتعليمه .
وقد ق�ضت حمكمة متييز �لعر�ق بهذ� �خل�ضو�ض يف قر�رها �ملرقم /2029
�ضخ�ضية 1980/يف  1980/9/29باأن (�ملدعية قد �ضادقت �ملدعى عليه باأن
�ل�ضغريين (د) و(�أ) هما عندها ،فتكون �لفقرة �حلكمية �ملت�ضمنة �حلكم على
�ملدعى عليه بت�ضليم ولديه �ملذكورين �إىل �ملدعية (وهما عندها فعال) غري �ضحيحة،
كما �ن �لفقرة �حلكمية �لأخرى �لقا�ضية بتخيري �ملدعية بال�ضفر �إىل �لقاهرة فقط
مع �ل�ضغريين �ملذكورين لال�ضتيطان فيها غري �ضحيحة ملخالفتها ملبادئ �ل�ضريعة
�لإ�ضالمية �لأكرث مالئمة لن�ضو�ض قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية ،وكان على حمكمة
�لأحو�ل �ل�ضخ�ضية رد دعوى �ملدعية ،وعليه قرر نق�ض �حلكم �ملميز ،وحيث
�ن مو�ضوع �لدعوى �ضالح للف�ضل فيه وهي ت�ضتوجب �لرد وفقا ملا ذكر �أعاله،
و��ضتناد ً� للمادة  214من قانون �ملر�فعات �ملدنية قرر �حلكم برد دعوى �ملدعية
وحتميلها �مل�ضاريف ).
�أما عن ر�أي �لفقهاء حول �ضفر �حلا�ضن باملح�ضون ،فقد لحظو� �ن لكال �لأبوين
حقا يف �ملح�ضون كما مر معنا ،فلالأم حق ح�ضانته ولالأب حق رعايته وتاأديبه،
ول بد من ��ضطد�م هذين �حلقني عند �ضفر �حلا�ضن باملح�ضون �أو نقله �إىل حمل
�إقامة جديد ،فاأي �حلقني يقدم �إذ� �أر�د �لأب �ل�ضفر �أو �أر�دت �حلا�ضنة؟ هل تقدم
�حل�ضانة �أم تقدم �لرعاية و�حلفظ و�لتاأديب؟ وقد �ختلفو� حول هذ� �ملو�ضوع.
عن حممد جو�د مغنيه – �ض  ،97ذكر �نه( :فاإذ� كانت �لأم هي �حلا�ضنة لل�ضغري
و�أر�د �لأب �ل�ضفر بال�ضغري لي�ضتوطن به يف بلد �آخر ،فقال �حلنفية و�لمامية باأنه
لي�ض له ذلك ،وقال جمهور �ل�ضافعية و�ملالكية و�حلنابلة بل له ذلك� .أما �إذ� كانت
�لأم هي �لتي تريد �ل�ضفر بالطفل ،فقال �حلنفية لها �ن ت�ضافر به ب�ضرطني� :ن تنتقل
�إىل بلدها و�ن يكون �لعقد وقع ببلدها �لذي تنتقل �إليه ،فاإن فات �حد �ل�ضرطني منعت
�لأم من �ل�ضفر باملح�ضون �إل �إىل مو�ضع قريب ميكن �مل�ضي �إليه و�لعودة قبل �لليل،
وقال �لمامية لي�ض لالم �ملطلقة �ن ت�ضافر بالولد �لذي حت�ضنه �إىل بلد بعيد بغري
ر�ضا �أبيه ،ولي�ض لالأب �ن ي�ضافر بالولد �إىل غري بلد �لأم حال ح�ضانتها له) ،ونقال
عن �لدكتور رم�ضان علي �ل�ضيد �ل�ضرنبا�ضي و�لدكتور جابر عبد�لهادي �ل�ضافعي
– �ض�( 196-195أما �إذ� كانت �حلا�ضنة لي�ضت �أما لل�ضغري كاجلدة �أو �خلالة مثال
فلي�ض لها �ن تنتقل بال�ضغري �إىل غري بلد �أبيه �إل باإذنه ،ول يجوز للحا�ضنة �أن متنع
�لأب من روؤية ولده .كذلك لي�ض لالأب �أن مينع �لأم من روؤية ولدها).

وفق برنامج علمي رصين

دورة توسيع الصالحية تنطلق في المحافظات للمحامين المنتمين حديثا
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و��ضلت هيئات �لنتد�ب يف بع�ض �ملحافظات
�لعر�قية حما�ضر�ت دورة تو�ضيع �ل�ضالحية
للمحامني �ملنتمني حديثا ،وجاءت �لدور�ت على
وفق برنامج علمي ر�ضني.
وبد�أت هيئة �نتد�ب حمامي �ضالح �لدين
حما�ضر�ت دورة تو�ضيع �ل�ضالحية للمحامني
�ملنتمني حديثا ،وفق برنامج علمي ر�ضني،
وجرت فعاليات �لدورة على قاعة ق�ضر �لثقافة
و�لفنون يف تكريت ،وتاأتي مو�ضمة با�ضم �ملحامي
�ملرحوم (عامر جنر�ض).
من جهتها ،و��ضلت هيئة �نتد�ب �لنجف �لأ�ضرف

�أي�ضا حما�ضر�ت دورة تو�ضيع �ل�ضالحية
للمحامني �ملنتمني حديثا ،وبلغ عدد �مل�ضجلني
يف �لدورة قر�بة  550حمامياً وحمامية.
�أما هيئة �نتد�ب حمامي حمافظة بابل فقد
�فتتحت دورة جديدة لتو�ضيع �ضالحية
�ملحامني تفعيال لدورها �لريادي يف بناء
وتطوير �لقدر�ت �لعلمية و�لعملية للزمالء
�ملحامني.
وتاأتي هذه �لدورة لتعزيز �ملعطيات �لعملية
لدى �ملحامني حديثي �لإنتناء ،ومبا ميكنهم من
�أد�ء عملهم مبهنية عالية.
و�ضارك رئي�ض حمكمة ��ضتئناف بابل �لحتادية

�لقا�ضي �لأ�ضتاذ
با�ضم �لعار�ضي
يف برنامج �لدورة
�جلديدة ،متحدثا
عن قانون �أ�ضول
�ملحاكمات �جلز�ئية.
كما قد َم �لقا�ضي
�لأ�ضتاذ حيدر عودة
حمور ً� بحثيًا يف �لقانون
�ملدين.
من جانبه ،حتدث رئي�ض
هيئة �لنتد�ب (�ملحامي
�ح�ضان �لهيكلي) عن
بع�ض قو�عد �ل�ضلوك �ملهني
لعمل �ملحامني ،مو�ضحا� :أن
�ملحامني و�ملحاميات ميكن
�أن يلعبو� دور� مهما يف قيادة
�ملجتمع و�لدفاع عن حقوق
�ملو�طنني ،وهو �لأمر �لذي يلزمهم
باتباع قو�عد ر�ضينة يف �لعمل.
وحث �لهيكلي جميع �لجهزة و�لدو�ئر
�لتنفيذية لتخاذ �لتد�بري �لالزمة لت�ضهيل
عمل �ملحامني ،و�لتعامل معهم وفق
�ملعايري �لقانونية عند مر�جعتهم للدو�ئر.
ويف �ل�ضياق نف�ضه ،بد�أت هيئة �نتد�ب
حمامي �لب�ضرة حما�ضر�ت دورة تو�ضيع

�ل�ضالحية
مني
للمحا
�ملنتمني حديثا ،وكذلك على وفق
برنامج علمي ر�ضني.
وجرت فعاليات �لدورة بح�ضور �لنائب
�لأول لرئي�ض حمكمة �لإ�ضتئناف �لقا�ضي
غازي �ملن�ضوري ،وباإ�ضر�ف رئي�ض هيئة
�لإنتد�ب �ملحامي حممد �لن�ضر�وي.
ي�ضار �ىل �ن �لدور�ت ت�ضتمر يف فعالياتها
طبقاً للجدول و�لتعليمات �لتي �أ�ضدرتها
نقابة �ملحامني �لعر�قيني.

