
ب�شرى العزاي
اال�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  �شارَك 
االوىل  الدورة  اأعمال  يف  ال�شعدي،  �شياء 
الذي  العرب  املحامني  الحتاد  الدائم  للمكتب 
�شورية  مع  “الت�شامن  �شعار  حتت  انعقد 
اجلائر”،  واحل�شار  العدوان  مواجهة  يف 
و”ال للمبادرات.. نعم لعودة كامل االأرا�شي 
االأبدية”،  العا�شمة  والقد�س  الفل�شطينية 
– ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف  واملنعقد 

دم�شق.
وبح�شور عدد كبري من حمامي الدول العربية 
ومتت مناق�شة اآليات عمل االحتاد وتطويرها 
املحامني  نقابات  بني  والتعاون  والتن�شيق 
العربية ودور االحتاد يف الدفاع عن الق�شايا 
القومية، وخطة العمل امل�شتقبلية، اإ�شافة اإىل 
والقانونية  والتنظيمية  ال�شيا�شية  الق�شايا 

وغريها.
�شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  وقال 
انعقاد  "ان  األقاها:  كلمة  خالل  ال�شعدي، 
العربية  اجلمهورية  ال�شقيقة  يف  االجتماع 
�شوريا جاء تعبريا عن موقف جميع املحامني 
يت�شدى  وهو  ال�شوري  ال�شعب  جانب  اىل 
لهذه املوؤامرة اخلطرية التي ت�شتهدف وجود 

�شوريا".
النقيب اىل ق�شية فل�شطني وعّدها من  واأ�شار 
الق�شايا العادلة التي متثلت يف اقتالع �شعب 
من  خليط  واحالل  وبالده  اأر�شه  من  عربي 

الب�شر، م�شتعر�شا اهم االنتهاكات ال�شهيونية 
التي ت�شتوجب املحاكمات الدولية.

نقابة  ان  كلمته:  خالل  ال�شعدي،  واأكد   
ال�شعب  مع  تقف  العراقيني  املحامني 
املحافل  بكل قوة وت�شانده يف كل  الفل�شطيني 
حرب  جرائم  لف�شح  القانونية  والطرق 
اىل  و�شباطه  قياداته  و�شوق  االحتالل، 
املحاكم الدولية على هذه اجلرائم التي يندى 

لها جبني االن�شانية.
ملواجهة  وحتركه  االحتاد  بدور  ه  ونوَّ  
احلكومات  وم�شاءلة  العدوانية،  ال�شيا�شات 
الغربية واالأمريكية واالأنظمة املتورطة بدعم 
االإرهاب، وانتهاك حقوق ال�شعب الفل�شطيني 
املالحقة  و�شرورة  ال�شوري،  وال�شعب 
والرجعية  الغربية  االأنظمة  لتلك  القانونية 
ب�شبب  وال�شيا�شية  الع�شكرية  وقياداتها 
واملواثيق  القوانني  انتهكت  التي  ممار�شاتها 
بالقانون  مة  حمرَّ بجرائم  وقامت  الدولية، 
الدويل، وخ�شو�شاً جرائم االحتالل ال�شهيوين 
للكيان  والعن�شرية  الوح�شية  واملمار�شات 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  بحق  اال�شرائيلي 

الرازحني حتت االحتالل.
املحامني  احتاد  دور  على  ال�شعدي  د  واأكَّ
العرب وحتركه لف�شح ال�شيا�شات العدوانية 
ارتكبت  التي  للجرائم  القانونية  وامل�شاءلة 
بحق االأبرياء على يد االإرهابيني وم�شغليهم، 
االإ�شرائيلي  والعدوان  االحتالل  يد  وعلى 

القوة  با�شتخدام  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق 
والتهجري  القتل  و�شائل  وكل  الع�شكرية، 

والطرد واال�شتيطان.
منظمة  يعد  العرب  املحامني  احتاد  اأن  يذكر 
�شنة  وتاأ�ش�س  حكومية،  غري  دولية  عربية 
1944، ويقع مقره الدائم بالعا�شمة امل�شرية 
القاهرة، ويتكون ب�شكل اأ�شا�شي من جمعيات 

العربي،  بالوطن  املنتخبة  املحامني  ونقابات 
االقت�شادي  باملجل�س  ا�شت�شارية  �شفة  وله 
االأمم  ومنظمة  املتحدة  لالأمم  واالجتماعي 
املعروفة  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

اخت�شارا بـ"اليون�شكو".
كما يحمل احتاد املحامني العرب �شفة مراقب 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  بكل 

واللجنة  االإفريقي،  واالحتاد  والعلوم، 
وال�شعوب،  االإن�شان  حلقوق  االإفريقية 
املجل�س  يف  مراقب  ع�شو  �شفة  جانب  اإىل 
الدول  جلامعة  واالجتماعي  االقت�شادي 
العربية، وع�شويته يف نقابة حمامي املحكمة 
اجلنائية الدولية، واالحتاد الدويل للمحامني، 

والتحالف الدويل للم�شاعدة القانونية.

كلمة نقيب المحامين 
العراقيين في اجتماع 
المكتب الدائم التحاد 

المحامين العرب

مل مير على العامل اأعدل من الق�شية الفل�شطينية التي متثلت يف اقتالع �شعب عربي من 
اأر�شه وبالده واإحالل خليط من الب�شر مكانه يجمعهم انهم يدينون باليهودية.

ورغم مرور )73( �شنة على قيام دولة الكيان ال�شهيوين على اأر�س فل�شطني فما زالت 
تبقى  ما  على  ال�شهيوين  االحتالل  ودولة  الفل�شطيني  ال�شعب  بني  م�شتمرة  املعركة 

باأيدي الفل�شطينيني من اأر�شهم التي ال تتعدى 22% من م�شاحة فل�شطني.
ورغم ان االحتالل ال�شهيوين هو اآخر احتالل على وجه االأر�س، ورغم عدالة الق�شية 
ان  اإال  فل�شطني،  مع  االأر�س  �شعوب  وقوف  ورغم  فيها،  احلق  وو�شوح  الفل�شطينية 
ل�شبب  وذلك  وعدواناً،  و�شرا�شة  همجية  ويزداد  م�شتمرا  زال  ما  ال�شهيوين  االحتالل 
اأهم امل�شاريع اال�شتعمارية الغربية على مر  اأحد  واحد وهو ان الكيان ال�شهيوين هو 
الوطن  على  �شيطرتها  ال�شتمرار  الطويل  وذراعها  الع�شكرية  قاعدتها  ليكون  التاريخ 
العربي وال�شرق االأو�شط مبا ميلك من ثروات هائلة واأهم خطوط املوا�شالت التجارية 

يف العامل.
وا�شقطت  القرن  �شفقة  �شد  وعنفوان  �شالبة  بكل  فل�شطني  وقفت  اأن  وبعد  االآن، 
اإدارة  من  فل�شطني  على  �شن  الذي  اخلانق  واحل�شار  ال�شاملة  احلرب  رغم  مفاعيلها 
اليمينية حماولة  ال�شهيوين بحكومته  الكيان  العرب، حاول  ترامب ونتنياهو وبع�س 
لكن  الواقع،  اأر�س  وعلى  بالقوة،  القرن  �شفقة  من  بالقد�س  اخلا�س  اجلزء  فر�س 

ح�شابات حقل نتنياهو لن تاأت على ح�شابات بيدره.
فكلنا راأينا هذا الت�شدي الفل�شطيني الرائع واملوحد يف كل فل�شطني التاريخية بن�شرة 
ولكل  الواقع،  اأر�س  على  اثبت  والذي  وامل�شيحية،  االإ�شالمية  ومقد�شاتها  القد�س 
العا�شمة  هي  القد�س  وان  حمتلة،  فل�شطينية  ار�س  هي  ال�شرقية  القد�س  ان  العامل، 
اآخر ورقة من  هّبته هذه  الفل�شطيني يف  ال�شعب  اأ�شقط  لفل�شطني، وبهذا فقط  االأبدية 

اأوراق �شفقة القرن امل�شوؤومة يف فل�شطني.
اأمام هذا الت�شدي البطويل ل�شعب فل�شطني ومقاومته ال�شعبية والتي توجت باملعركة 
اخرج  الذي  الكيان  دولة  مع  غزة  يف  الفل�شطينية  املقاومة  خا�شتها  التي  الع�شكرية 
كل  والتدمري يف  القتل  فاأوغلوا يف  م�شتوطنيه عن طورهم،  نتنياهو وجي�شه وقطعان 

فل�شطني وارتكبوا اأب�شع جرائم احلرب على م�شمع ومراأى العامل.
واالإن�شاين  واالإ�شالمي  القومي  واجبنا  من  اأنه  نرى  العراقيني  املحامني  كنقابة  اإننا 
القانونية  والطرق  املحافل  كل  يف  وم�شاندته  فل�شطني  �شعب  مع  قوة  بكل  الوقوف 

لف�شح جرائم حرب االحتالل و�شوق قياداته و�شباطه اىل املحاكم الدولية على هذه 
اجلرائم التي يندى لها جبني االإن�شانية.

اأهم االنتهاكات ال�شهيونية التي ت�شتوجب املحاكمات الدولية:
1- اال�شتيطان الذي هو �شيطرة ا�شتعمارية على االر�س الفل�شطينية املعرتف بها يف 

كل قرارات االأمم املتحدة وجمل�س االمن والقانون الدويل.
وهذه  لها،  عا�شمة  بها  الرتامبي  واالعرتاف  الكيان  لدولة  ال�شرقية  القد�س  �شم   -2
الدولية ويحاكم  اأن تقدم اىل حمكمة اجلنايات  النقطة هي جرمية حرب كربى ميكن 

كل قادة الكيان وجي�شه، وحتى احلزب اجلمهوري والرئي�س ترامب على اأ�شا�شها.
3- جرائم القتل العمد للم�شاركني يف الهّبة ال�شعبية ال�شلمية يف القد�س وال�شفة الغربية 

والتي و�شلت اىل )21( �شهيدا يف يوم واحد يف ال�شفة الغربية خالل معركة غزة.
4- جرمية اقتالع ال�شكان الفل�شطينيني من منازلهم وطردهم منها كما يحدث االآن يف 

حي ال�شيخ جراح وباب العامود و�شلوان وعدد اآخر من املناطق الفل�شطينية.
5- جرمية التمييز العن�شري �شد ال�شعب الفل�شطيني يف اأرا�شي الـ)48( والتي تكللت 
الثانية  اليهودية الذي يجعل فل�شطينيي )48( مواطنني من الدرجة  بقانون القومية 

والثالثة، ويجردهم من حقوقهم القومية.
6- جرائم حرب غزة:

- اال�شتخدام املفرط جدًا للقوة �شد مدن ومناطق قطاع غزة وتدمري البنية التحتية 
واالبراج ال�شكنية.

خالل  غزة  قطاع  يف  بيوتهم  من  فل�شطيني  مواطن  األف   )60( على  يزيد  ما  تهجري   -
احلرب نتيجة تدمري بيوتهم من قبل قوات االحتالل.

املئات،  ال�شت�شهاد  اأدى  ما  �شاكنيها،  روؤو�س  على  للمنازل  املبا�شر  الهدم  جرمية   -
ومنهم )66( طفال واأكرث من )40( امراأة، ومثلها من ال�شيوخ والعجز.

اأربع عوائل فل�شطينية بالكامل، منها عائلة ت�شم )18( فردا واأخرى  اإبادة  كما متت 
)10( اأفراد، بحيث مت �شطب هذه العوائل بالكامل من ال�شجل املدين.

املحامني  نقابة  يف  فاإننا  واالإن�شانية،  التاريخية  م�شوؤوليتنا  امام  نقف  وحتى  ولذلك، 
العراقيني �شنقوم بكل ما هو مطلوب منا ومن �شمائرنا لن�شرة فل�شطني و�شعبها البطل 

مبا يف ذلك:
املحكمة  اىل  ال�شهيونية  احلرب  جرائم  ق�شايا  لرفع  فل�شطني  دولة  مع  1-التن�شيق 
اجلنائية الدولية، وتعزيزها باالأدلة واملرافعات القانونية الإدانة هذا الكيان ورموزه 

و�شوقهم اىل املحاكم الدولية.
نقابات  كل  وم�شاهمة  نف�شه،  املوقف  التخاذ  العرب  املحامني  احتاد  مع  2-التن�شيق 
وامل�شاهمة  الدولية،  اجلنايات  ملحكمة  التوجه  وم�شاندة  دعم  يف  العرب  املحامني 

العملية بكل ال�شبل الإجناز ذلك.
نقابات  مع  بالتوا�شل  العرب،  املحامني  احتاد  وعرب  مبا�شرة،  نقابتنا  3-�شتقوم 
ال�شهيوين  االحتالل  دولة  من  موحد  موقف  التخاذ  العامل  انحاء  خمتلف  يف  املحامني 

واإدانة جرائمها، واإ�شدار بيانات موحدة تن�شر وت�شاند احلق الفل�شطيني.
راأ�شها  وعلى  الغربية،  الدول  يف  وخا�شة  حتول،  قد  العاملي  العام  الراأي  اإن 
الواليات املتحدة، واأ�شبح منا�شرا وداعما للق�شية الفل�شطينية، وعلينا واجب 
وقادتها  ورموزها  الكيان  دولة  ملحاكمة  بقوة  للدفع  املهم  التغري  هذا  ا�شتثمار 
على جرائمهم التي ارتكبوها بحق ال�شعب الفل�شطيني والتي ال ت�شقط بالتقادم.

وبذلك نكون قد قدمنا اأقل واجب علينا يف مواجهة هذا الكيان املغت�شب، ون�شرة 
فل�شطني و�شعبها.

نقابة المحامين تخاطب التعليم العالي لوضع ضوابط صارمة للقبول في كليات القانون والحقوق
نقيب المحامين العراقيين يشارك في اجتماع المكتب الدائم التحاد المحامين العرب في دورته األولى
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 علي الفاطمي
العايل  التعليم  العراقيني وزارة  نقابة املحامني  خاطبت 
والبحث العلمي، بكتابها املرقم 530 املوؤرخ يف 22 / 6 
/ 2021، حول و�شع �شروط للقبول يف كليات وجامعات 

القانون واحلقوق احلكومية واالهلية. 
وجاء يف خطاب النقابة: "من املوؤ�شر، اإح�شائياً، ازدياد 
تعليمية  كموؤ�ش�شات  واحلقوق،  القانون  كليات  اعداد 
حاجة  على  يزيد  خريجيها  عدد  وان  اهلية،  جامعية 

املجتمع للخدمات القانونية املتمثلة باملحامني".
حاجة  عن  تزيد  االأعداد  هذه  "اأن  اىل:  النقابة  واأ�شارت 
احلقوقيني  للموظفني  ودوائرها  وموؤ�ش�شاتها  الدولة 
احلاجات  وتقدير  التخطيط  بغياب  تتعلق  الأ�شباب 
الفعلية لالخت�شا�شات النظرية والعلمية للدولة، ف�شال 
اعداد  بتعيني  عدة  �شنوات  منذ  احلكومة  قيام  عدم  عن 

مهمة منهم كموظفني حقوقيني يف دوائر الدولة". 
احلقوق  كليات  خمرجات  "اأن  النقابة:  واأردفت 
احلكومية واالهليـة ت�شكل فائ�شا مرتفعا امام اال�شتمرار 

العملية  التقارير  اأن  كما  وا�شتحداثها،  اجازتها  يف 
ملعايري  طبقاً  م�شتواه،  وانخفا�س  التعليم  رداءة  توؤكد 

التقييم". 
على  مبا�شر  ب�شكل  يوؤثر  ذلك  "اأن  الكتاب:  واأو�شح 
يقت�شي  ما  مهنة املحاماة وممار�شيها يف جوانبها كافة، 

التعاون يف معاجلة هذه احلالة".
مبينة "�شرورة اعادة النظر يف القبول بكليات احلقوق 
حيـث  مـن  للطالب  حمـددة  �شـروط  وو�شـع  والقانون، 
الـدرجات والعالمات احلا�شل عليهـا فـي مرحلة الدرا�شة 
الثانوية، او ان يكون من خريجي الفرع االدبي ح�شرًا". 
ال�شروط  يف  البحث  "اأهمية  على  النقابة  خطاب  واأكد 
على وجه التف�شيل من خالل جلنة م�شرتكة بني نقابة 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  املحامني 
القانون  كليات  يف  القبول  بني  ما  الربط  يـوؤمن  مبـا 
املحامني، ومبا  نقابة  اىل  االنتماء  واحلقوق، وقبول 
ال يتعار�س مـع تـوفري الدرا�شة اجلامعيـة للجميع، 

واإ�شاعة الثقافة والعلم بني �شفوف املجتمع".

نقابة المحامين تخاطب وزارة 
التعليم العالي حول ضرورة وضع 
ضوابط صارمة للقبول في كليات 

القانون والحقوق 

املحامي _خا�س
العراقيني  املحامني  نقابة  اأعلنت 
اإيهاب  ال�شهيد  والدة  مع  ت�شامنها 
احلكومة  طالبت  فيما  الوزين، 
العراقية بالك�شف عن قتلة املتظاهرين 

املطالبني بحقوقهم الد�شتورية.
العراقيني،  املحامني  نقيب  وقال 
�شياء ال�شعدي، يف بيان: اإن "النقابة 
قتلة  عن  بالك�شف  مطالبتها  توؤكد 
املتظاهرين ال�شلميني الذين نالتهم يد 

اأبناء  �شد  املرتكبة  النكراء  اجلرمية 
حقوقهم  ممار�شة  ب�شبب  ال�شعب، 

الد�شتورية يف التجمع والتظاهر".
اأن  يجب  "ذلك  اأن  على  م�شددًا   
امل�شاواة  يوؤمن  مبا  عاجاًل  يح�شل 
القانونية والق�شائية، ووقف التمادي 
القتل  جرائم  ارتكاب  يف  واال�شتمرار 

واالغتيال".
"جانب  اإىل  وقوفها  النقابة  واأكدت 
الوزين  اإيهاب  ال�شهيد  والدة  نداء 

موؤخرًا  اغتياله  مت  والذي  املفجوعة، 
مطالبة  املقد�شة"،  كربالء  مدينة  يف 
الذين  املجرمني  عن  العاجل  بالك�شف 
ارتكبوا جرمية اغتيال الوزين، جهارًا 

وعلناً.
ويف ايار املا�شي، اغتال جمهولون 
وع�شو  البارز  العراقي  النا�شط 
اإيهاب  التظاهرات،  من�شقية 
الوزين، يف هجوم م�شلح يف منطقة 

احلداد ب كربالء.

نقابة المحامين  العراقيين 
تتضامن مع والدة الوزني وتوجه 

مطالبة للحكومة

املحامي _خا�س
املحامني  نقابة  جمل�س  قرر 
العراقيني، يف جل�شته االعتيادية، 
الذين  املحامني  من  عدد  معاقبة 
ومهنة  للنقابة  اإ�شاءتهم  ثبتت 
التوا�شل  و�شائل  عرب  املحاماة، 
خمالفات  عن  ف�شاًل  االجتماعي، 
الأحكام  ا�شتنادًا  وذلك  �شلوكية، 
قانون  من   )  123  ( املادة 

املحاماة. 
املحامي  معاقبة  القرار  وت�شّمن 
)ع . ع( مبنعه من مزاولة املهنة 
اإحدى  عن  اأ�شهر  ثالثة  ملدة 
معاقبته  قررت  فيما  املخالفات، 
عن  اأخرى  اأ�شهر  لثالثة  مبنعه 

خمالفة ثانية منف�شلة. 

املحامينَي  املجل�س  وعاقب 
مبنعهما  م(   . )م  و  ك(   . )ف 
اأ�شهر  لثالثة  املهنة  مزاولة  من 
العقوبات  هذه  وجاءت  اأي�شا، 
�شريحة  اإ�شاءات  ر�شد  بعد 
ومتعددة، وبعبارات غري الئقة، 
املحاماة،  ومهنة  النقابة  طالت 
ومن�شورات  تعليقات  خالل  من 
في�س   ( �شفحات  على  عالنية، 

بوك ( . 
وعاقب املجل�س املحامي )م . �س( 
لثالثة  املهنة  مزاولة  من  مبنعه 
جمموعة  الإدارته  وذلك  اأ�شهر، 
)گروب(  بوك  في�س  على 
يت�شمن تقدمي امل�شورة القانونية 
املهني،  ال�شلوك  لقواعد  خالفاً 

االإ�شاءات  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة 
املحاماة،  مهنة  على  والتجاوز 
جمل�س  بقرار  االلتزام  وعدم 
يق�شي  الذي  ال�شابق  النقابة 
التي  القانونية  بغلق املجموعات 
اأو  املجانية،  اال�شت�شارات  تن�شر 

تتناول املحامني باالإ�شاءة.  
املحامني  تبليغ  و�شيتم  هذا 
عن  اأ�شويل  ب�شكل  املعاقبني 

طريق جلنة ال�شكاوى. 
عازم  النقابة  جمل�س  اأن  يذكر 
االإ�شاءة  حاالت  معاجلة  على 
وحماية كرامة املهنة واأخالقيات 
معاقبة  طريق  عن  ممار�شتها، 
قانون  لن�شو�س  طبقاً  امل�شيئني 
املحاماة وقواعد ال�شلوك املهني.

مجلس نقابة المحامين يعاقب 
عددا من المحامين في مخالفات 

سلوكية مختلفة

املحامي _خا�س
ال�شعدي،  �شياء  االأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  زار 
املديرية العامة للتنمية ال�شناعية يف مقّر وزارة ال�شناعة 
املادة  ن�س  تفعيل  حول  القادمة  اخلطوات  على  لالتفاق 

)35( من قانون املحاماة. 
والتقى ال�شعدي املدير العام للتنمية ال�شناعية، االأ�شتاذ 
معرباً  النقيب،  بال�شيد  عبد  رحب  حيث  عبد،  ناظم  عزيز 
عليه  اتفق  ما  لتطبيق  املحامني  نقابة  مع  تعاونه  عن 
امل�شاريع  يف  قانوين  م�شاور  بتعيني  واملتعلق  اجلانبان، 
ال�شناعية، م�شريًا اىل: اأن ذلك ي�شاهم يف اأن تكون خطوات 

ال�شناعة على وفق القانون.
من  ال�شريعة  اال�شتجابة  النقيب  ال�شيد  �شكر  جانبه،  من 
قبل وزير ال�شناعة على مقرتح النقابة بتفعيل ن�س املادة 
ت�شهيل  على  العام  املدير  لل�شيد  �شكره  مردفاً  املذكورة، 

االإجراءات.
تتعلق  للمحامني  دورات  عقد  على  اجلانبان  واتفق  هذا 
بطبيعة عمل امل�شاريع ال�شناعية تقام يف وزارة ال�شناعة، 
باإلقاء حما�شرات يف  الوزارة  م�شاهمة موظفي  ف�شاًل عن 

مقر النقابة ل�شرح طبيعة عمل امل�شاريع ال�شناعية.  
اجلانبني  من  م�شرتكة  جلنة  تاأليف  اىل  اللقاء  وخل�س 
ت�شهل  التي  والتعليمات  ال�شوابط  لو�شع  قريباً  جتتمع 

تنفيذ تلك املادة. 
رقم  العراقي  املحاماة  قانون  من   )35( املادة  اأن  يذكر 
�شناعي  م�شروع  كل  »على  تن�س   1965 ل�شنة   )173(
تعيني م�شاور قانوين من املحامني«، حيث خاطبت النقابة، 
ال�شيد  ال�شناعة وح�شلت موافقة  �شابق، وزارة  يف وقت 
)وزير ال�شناعة( على ذلك.  من اجلدير بالذكر اأن الن�س 

اأعاله مل يتم تفعيله منذ �شدور القانون اىل اليوم.

خطوات عملية لتفعيل تعيين 
المشاور القانوني في المشاريع 

الصناعية 
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مشاكل المرأة في 
ممارسة المحاماة 

المحامية عذراء الربيعي

جملة من امل�ضاكل تعرتي املراأة العراقية عند خو�ضها 
مهنة املحاماة، فمنذ حلظة تخرجها من الكلية تراودها 
اأحالم وطموحات عن م�ضتقبلها كـ )حمامية( وال�ضيما 
ان درا�ضتها )4 �ضنوات( اأعطت لها دافع امل�ضي قدما 
نحو م�ضريتها املهنية، ولكن هذه االأحالم والطموحات 
ت�ضطدم بواقع مرير، واقع متلوؤه عادات �ضيئة ونظام 
يواكب  ال  الذي  العراقي  جمتمعنا  منه  يعاين  مرتٍد 
ال�ضريعة  فعلت  كما  املراأة  ين�ضف  وال  احلياة  تقدم 

االإ�ضالمية الغراء. 
هذه املهنة التي تتطلب اجلراأة وال�ضجاعة تولد �ضعور 
اخلوف والرتدد لدى اغلب ممن يرغنب مبمار�ضة مهنة 
يف  املحامية(  )بزي  الظهور  من  واخلجل  املحاماة 
املحاكم وعند مراجعة الدوائر، وهذا االأمر يعود اىل 

جملة من االأ�ضباب نخ�ص منها:
1- امل�ضاكل العائلية والزوجية

كثري من العوائل، ومن االأزواج، يتحرزون ويتخوفون 
عندما تبداأ املراأة مبمار�ضة املحاماة، وهذا ما يوؤدي 
اىل تدخلهم يف مهنتها ويفر�ضون عليها ان ترف�ص بع�ص 
الق�ضايا وتختار ما يالئمها، فنجد ان اغلب املحاميات 
دوائر  او  البداءة  او  ال�ضرعية  املحاكم  يف  يعملن 
قد  املحاميات  بع�ص  ان  كما  فقط.  العقاري  الت�ضجيل 
او  املوكلني  بع�ص  من  التنمر  او  للتحر�ص  يتعر�ضن 
املحامني او املوظفني يف املحاكم والدوائر، ما ي�ضبب 
املهنة  اجتاه  بالكره  و�ضعورا  لديهن  كبريا  انزعاجا 
او كتمانهن لالأمر خوفا من م�ضاكل العائلة او الزوج، 
وتركهن  املنزل  يف  قعودهن  اىل  ي�ضل  قد  الذي  االأمر 

للمحاماة. 
2- اال�ضت�ضغار من قبل بع�ص املحامني والق�ضاة

ينظرون  ممن  الق�ضاة،  ومن  املحامني،  بع�ص  هناك 
ويرون  واال�ضتهزاء،  اال�ضت�ضغار  بعني  املحامية  اىل 
ميكن  ال  وانها  القانون،  كاهل  على  حمل  جمرد  انها 
تعاملهم  فيكون  الرجل،  مثل  املهنة  اأعمال  توؤدي  ان 
ما  وهذا  وحمرتم،  الئق  وغري  م�ضتفز  ب�ضكل  معها 
يدفع اغلب املحاميات اىل عدم االحتكاك مع املحامني 
لطلب اال�ضت�ضارة او امل�ضاعدة يف ق�ضية ما، او حتى 
من  وتنويرهن  معلومة  اإ�ضفاء  او  اال�ضت�ضارة  طلب 
عن  بعيدا  تنفر  يجعلها  ما  وهذا  الق�ضاة،  بع�ص  قبل 
املحامني، ويخلق لديها خوفا من االن�ضجام مع زمالئها 

املحامني. 
3- ا�ضتغالل املحاميات

التي تواجه املحامية اجلديدة هو  اأي�ضا من امل�ضاكل 
ا�ضتغاللها من قبل بع�ص املحامني عندما تبداأ يف عملها 
او  معامالته  بتم�ضية  في�ضتغلها  يده  حتت  كم�ضتجدة 
عدم  او  القرارات(  متابعة  او  كـ)التباليغ  ق�ضاياه 
اأ�ضول املرافعات او و�ضع ا�ضمها يف الوكالة  تعليمها 
او حتى دخولها املرافعات، ومن دون مقابل مادي، كل 
هذا يعمد اىل عدم اإعطائها املعلومات او اىل عدم ك�ضبها 

للخربة حتى تنجز هي اأعماله يف اأطول فرتة ممكنة.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

اللواء الحقوقي إسماعيل الكريطي

بالرجوع اإىل قانون مكافحة االإرهاب رقم 13 ل�ضنة 2005، 
ُعّرف االإرهاب يف املادة االأوىل منه باأنه: )كل فعل اإجرامي 
اأو جمموعة  ا�ضتهدف فردا  اأو جماعة منظمة  يقوم به فرد 
ر�ضمية  غري  اأو  ر�ضمية  موؤ�ض�ضات  اأو  جماعات  اأو  اأفراد 
اأوقع االإ�ضرار باملمتلكات العامة اأو اخلا�ضة بغية االإخالل 
بالو�ضع االأمني اأو اال�ضتقرار والوحدة الوطنية اأو اإدخال 
الفو�ضى  اإثارة  اأو  النا�ص  بني  والفزع  واخلوف  الرعب 

حتقيقاً لغايات اإرهابية(.
الت�ضريع  يف  االإرهاب  جرمية  فاإن  املادة  هذه  �ضوء  ويف 
العراقي تتكون من عن�ضرين اأ�ضا�ضيني، هما العن�ضر املادي 

والعن�ضر املعنوي.
اأما العن�ضر املادي جلرمية االإرهاب فيتحقق بارتكاب اأي 
�ضواء  نوعه،  اأو  و�ضفه  عن  النظر  ب�ضرف  اإجرامي،  فعل 
االأفعال  من  اأم  العامة  بامل�ضلحة  املا�ضة  االأفعال  من  اأكان 
املا�ضة باالأ�ضخا�ص اأم من االأفعال املا�ضة باالأموال، و�ضواء 
اأوقع الفعل اجلرمي من فرد اأم من جماعة منظمة، ما يعني 
اأن الفعل يدخل يف نطاق االإرهاب وان ارتكبه �ضخ�ص واحد 

فقط، واإن كان هذا الفر�ص نادر الوقوع، حيث يتميز الفعل 
االإرهابي عادة باأنه فعل جماعي، يتم من خالل اإعداد منظم، 
اإال اأن امل�ضرع اأراد بذلك اأن ي�ضد ثغرة يف الت�ضريع يخ�ضى 
اأن ت�ضتغلها اجلماعات االإرهابية بحيث ترتكب جرائهما من 
و�ضف  ذلك  مع  عليها  ينطبق  اأن  دون  اأفرادها،  اأحد  خالل 

االإرهاب.
ت�ضتهدف  اأن  االإرهاب  جرمية  لتحقق  امل�ضرع  وا�ضرتط 
جماعات  اأو  افراد  جمموعة  اأو  فردًا  االإجرامية  االأفعال 
اأو  عامة  ممتلكات  اأو  ر�ضمية  غري  اأو  ر�ضمية  موؤ�ض�ضات  اأو 
خا�ضة، ويف ذلك اإ�ضارة اإىل تو�ضع امل�ضرع يف قائمة ما �ضمله 
باحلماية بحيث ت�ضمل االأ�ضخا�ص واملوؤ�ض�ضات واملمتلكات.
فمن  االإرهاب،  جلرمية  املعنوي  بالعن�ضر  يتعلق  فيما  اأما 
املعروف اأن ال�ضلوك االإن�ضاين لي�ص �ضلوكاً ع�ضوائياً، بل هو 
�ضلوك غائي ي�ضتهدف غاية معينة، وال�ضلوك االإجرامي ال 
و�ضيلة  االإجرامي  ال�ضلوك  اأن  اأي  املعنى،  هذا  عن  يخرج 
ثم  �ضلوكه،  من  الغاية  يحدد  فاجلاين  معينة،  غاية  لبلوغ 
هذا  وعلى  الغاية،  هذه  بها  يدرك  التي  الوجهة  اإىل  يتجه 
النحو ال يكفي لتحقيق جرمية االإرهاب اأن تقع اأفعال جرمية 
وحدها، واإمنا يجب باالإ�ضافة اإىل ذلك اأن تتجه اإرادة اجلاين 
بالو�ضع  باالإخالل  تتمثل  اإرهابية معينة،  غاية  اإىل حتقيق 
االأمني اأو اال�ضتقرار اأو الوحدة الوطنية اأو اإدخال الرعب 

واخلوف والفزع بني النا�ص اأو اإثارة الفو�ضى.
تت�ضع  مطاطة  عبارة  فهو  االأمني  بالو�ضع  االإخالل  اأما 
جلميع احلاالت التي تتجه اإىل بث روح عدم االطمئنان بني 
املواطنني، �ضواء على اأنف�ضهم اأو على اأموالهم اأو حرياتهم 
باال�ضتقرار  االإخالل  اأما  االإرهابي.  االعتداء  خطر  من 
فيق�ضد به زعزعة حالة الثبات يف البالد �ضواء من الناحية 
اأما  االأمنية.  اأو  االجتماعية  اأو  االقت�ضادية  اأو  ال�ضيا�ضية 
االإخالل بالوحدة الوطنية فيق�ضد به بث روح التفرقة بني 
اأو  الدين  اأو  القومية  اأ�ضا�ص  على  �ضواء  ال�ضعب،  �ضفوف 
املذهب اأو املعتقد اأو الراأي اأو اجلن�ص اأو العرق اأو االأ�ضل 

اأو اللون اأو الو�ضع االقت�ضادي اأو االجتماعي.... اإلخ.
واخلوف  الرعب  باإدخال  االإرهابية  الغاية  تتمثل  وقد 
والفزع بني النا�ص. اأما اإدخال الرعب فيق�ضد به اإثارة خوف 
اإىل  ولدفعهم  املقاومة  على  قدرته  ملثل  املجتمع  يف  جماعي 

اال�ضت�ضالم اأو الإجبار احلكومة التي متثله على اخل�ضوع. 
اأما اخلوف فيق�ضد به بث الوجل يف نفو�ص النا�ص من اأجل 
ال�ضرورية  اجلراأة  عن  تفكريهم  و�ضل  عليهم،  ال�ضيطرة 
للت�ضرف يف مواجهة الفعل. اأما الفزع فيعني ترويع النا�ص 
بث حالة  فتعني  الفو�ضى  اإثارة  اأما  للخوف.  مرادف  وهو 

من انعدام القانون والنظام يف البالد.
اأن نر�ضد تو�ضع امل�ضرع يف حتديد  ومن كل ما تقدم ميكن 
ا�ضتعماله  خالل  من  االإرهاب  جلرمية  املعنوي  العن�ضر 
الألفاظ وعبارات مطاطة ميكن اأن تت�ضع للكثري من احلاالت.
فاإذا توفر العن�ضران املادي واملعنوي امل�ضار اإليهما �ضلفاً، 
العديد  عليها  ويرتتب  باالإرهابية،  تو�ضف  اجلرمية  فاإن 
والتدابري  بالعقوبة  تتعلق  التي  اخلا�ضة  االأحكام  من 

االحرتازية.
من   40 للمادة  وتطبيقاً  �ضبق  ما  على  وتاأ�ضي�ضاً  وهكذا، 
الد�ضتور الدائم، ميكن تطبيق ن�ص هذه املادة على جرمية 
من  امل�ضتمد  الدليل  ا�ضتخدام  اإمكان  وبالتايل  االإرهاب، 

الهاتف النقال يف اإثبات جرائم االإرهاب.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن العديد من االأحكام الق�ضائية العراقية 
يف  كدليل  النقال  للهاتف  ال�ضوتي  الدليل  اعتماد  اإىل  ذهبت 
االإثبات اجلنائي يف ظل غياب الن�ص القانوين اأو الن�ضو�ص 
واخلطف  الزنا  جرائم  يف  ال�ضيما  دليل،  لهكذا  املنظمة 
التمييز يجب اال�ضتعانة بخبري  والقتل، ومنه قول حمكمة 
االأ�ضوات ملعرفة مطابقة �ضوت املتهمة مع �ضوتها امل�ضجل 
من قبل مراقب الهاتف، وذلك يدل على اأن الق�ضاء العراقي 
الت�ضجيل،  من  النوع  هذا  يرف�ص  ال  اأحكامه  من  الغالب  يف 
ن�ضبتها  اأو  نفي اجلرمية  قرينة على  الت�ضجيل  معتربًا هذا 

اإىل املتهم.
خال�ضة ملا �ضبق ميكن القول انه يبدو اأن القانون العراقي 
الدليل  هذا  مل�ضروعية  الراف�ضة  القوانني  اجتاه  يف 
القوانني  من  كونه  من  اأكرث  النقال  الهاتف  من  امل�ضتمد 
التي تقبل به �ضمناً، �ضيما اإذا عرفنا اأن املادة )213/اأ( 
عددت  العراقي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من 
ف�ضاًل  �ضراحة،  اجلنائي  االإثبات  يف  امل�ضروعة  االأدلة 
عن االأدلة التي يقرها القانون بالقول "حتكم املحكمة يف 
االأدلة  من  لديها  تكّون  الذي  اقتناعها  بناًء على  الدعوى 

املقدمة يف اأي دور من اأدوار التحقيق اأو املحاكمة وهي 
واملحا�ضر  التحقيق  وحما�ضر  ال�ضهود  و�ضهادة  االإقرار 
والفنيني  وتقارير اخلرباء  االأخرى  الر�ضمية  والك�ضوف 
والقرائن واالأدلة االأخرى املقررة قانوناً"، ومن الطبيعي 
اأنه ال ين�ضجم مع الت�ضريع القول اإن القانون العراقي قد 
الت�ضجيل  مطلق  اأو  الهاتفي  ال�ضوتي  الت�ضجيل  اعترب 
ومما  قانوناً،  املقررة  االأخرى  االأدلة  قبيل  من  ال�ضوتي 
الوطنية  ال�ضالمة  قانون  اأن  هذه  النظر  وجهة  يوؤكد 
مراقبة  منه  ع�ضرة  الثانية  املادة  يف  اأجاز  قد  العراقي 
و�ضائل االت�ضال ال�ضلكية والال�ضلكية يف اأ�ضيق احلدود، 
هو  العراقي  الت�ضريع  يف  االأ�ضل  اأن  على  يدل  ما  وهو 
اأو املراقبة  اأو التن�ضت  رف�ص خمتلف و�ضائل الت�ضجيل 
من   74 املادة  ن�ص  فاإن  ذلك  ومع  اجلنائي،  االإثبات  يف 
ن�ضت  قد  العراقي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون 
على "اإذا تراءى لقا�ضي التحقيق وجود اأ�ضياء اأو اأوراق 
تفيد التحقيق لدى �ضخ�ص فله اأن ياأمره كتابة بتقدميها 
يف ميعاد معني، واإذا اعتقد اأنه لن ميتثل لهذا االأمر اأو اأنه 
التفتي�ص"، وظاهر  اإجراء  يقرر  اأن  فله  تهريبها،  يخ�ضى 
يوحي  بحيث  االإطالق  من  نحو  على  املادة  هذه  ن�ص 
با�ضتيعاب خمتلف االأ�ضياء التي تعني يف اإظهار احلقيقة 
الوا�ضح  اأن  اإال  ال�ضوتي،  الت�ضجيل  ومنها  التحقيق،  يف 
ا�ضتحياء  على  كان  القانون  هذا  يف  العراقي  امل�ضرع  اأن 
اأهم  من  واحدة  اليوم  تعد  التي  الو�ضيلة  هذه  ذكر  من 
و�ضائل االإثبات، بل واحدة من اأكرث اأدلة االإثبات اإثارة 
ب�ضمة  مت�ضماً  القانون  جعل  ما  االإجرائية،  للم�ضكالت 
م�ضتوعبا  كونه  من  اأقرب  االأدلة  من  الدليل  هذا  رف�ص 
له، �ضيما اإذا علمنا اأن تلك الو�ضيلة غري مقبولة مبوجب 
الد�ضتور واملواثيق الدولية التي توؤكد حقوق االإن�ضان، 
)املادة/40/  النافذ  العراقي  بالد�ضتور  وباال�ضتعانة 
جند اأن االأ�ضل هو منع التعدي على تلك االت�ضاالت باأي 
�ضكل من االأ�ضكال، ومنها الت�ضجيل اإال يف اأ�ضيق احلدود، 
الربيدية  واملرا�ضالت  االت�ضاالت  "حرية  بالقول  وذلك 
وال  مكفولة،  وغريها  واالإلكرتونية  والهاتفية  والربقية 
اإال  عنها  الك�ضف  اأو  عليها  التن�ضت  اأو  مراقبتها  يجوز 

ل�ضرورة قانونية واأمنية وبقرار ق�ضائي".

تطبيقات حجية الهاتف النقال في اإلثبات الجنائي في بعض الجرائم

مصر/ المحامي حسام الجعفري 

والروؤية  واالتزان  الهدوء  توافر  وجوبية 
والرت�ضد  االإ�ضرار  ظريف  لتوافر  والتدبري 
اأقوال  مع  الوقائع  وت�ضاند  ت�ضافر  ووجوبية 
ال�ضهود للقول بتوافر �ضبق االإ�ضرار والرت�ضد 

يف القتل.
- الطعن رقم 10655 ل�ضنة 79 ق 
- الطعن رقم 24740 ل�ضنة 70 ق

تعريف �ضبق االإ�ضرار:
يتطلب عن�ضر  االإ�ضرار هو ظرف  �ضبق  مفهوم 
هو  العقوبة  يف  االإ�ضرار  �ضبق  واأثر  نف�ضي، 
ظرف ذو طبيعة �ضخ�ضية ال ميتد اإىل ال�ضركاء، 
ومفهوم �ضبق الرت�ضد هو ظرف يتطلب عن�ضر 
مكاين، واأثر �ضبق الرت�ضد يف العقوبة هو ظرف 

ذو طبيعة مو�ضوعية وميتد اإىل ال�ضركاء.
تعريف الرت�ضد:

تتم  حتى  عليه  باملجنى  ترت�ضد  اأن  الرت�ضد 
�ضبق  مع  العمد"  "القتل  جرمية  اجلرمية 
االإ�ضرار والرت�ضد عرفت الأول مرة عام 1963 
يف حماكمة مارك ريت�ضارد�ضون، الذي اأدين بقتل 

خطط  ريت�ضارد�ضون  كليف..  �ضيندي  زوجته 
من  اعتبارًا  �ضنوات  ثالث  ملدة  زوجته  لقتل 
الوقت الذي تزوجا فيه وقد اأدين بالقتل العمد 

وحكم عليه بال�ضجن مدى احلياة.
�ضبق االإ�ضرار يف جرمية القتل العمد:

القتل العمد امل�ضدد هو تلك اجلرمية التي يقرر 
لها القانون عقوبة اأ�ضد من تلك التي قررها للقتل 
العمد الب�ضيط نتيجة اقرتانه بظروف م�ضددة، 
والظروف امل�ضددة هي عنا�ضر اأو وقائع تلحق 
زائدة  خطورة  عن  وتك�ضف  االإجرامي  بالفعل 
تلك  يالئم  رادع  جزاء  توقيع  وت�ضتتبع  لفاعلها 

الظروف. 
اأوال: �ضبق االإ�ضرار

امل�ضمم  "الق�ضد  باأنه  االإ�ضرار  �ضبق  ويعرف 
عليه قبل الفعل الرتكاب جنحة اأو جناية ويكون 
وجده  معني  �ضخ�ص  اإيذاء  منها  امل�ضر  غر�ص 
على  معلقا  الق�ضد  ذلك  كان  �ضواء  �ضادفه،  اأو 
حدوث اأمر اأو موقوفا على �ضرط"، ويعد �ضبق 
الظروف  اأحد  ال�ضابق  التعريف  وفق  االإ�ضرار 
امل�ضددة التي لو ارتبطت ب�ضلوك اإجرامي معني 
يكون الغر�ص منه قتل �ضخ�ص ما اأ�ضبحنا اأمام 

رفع  ذلك  ويقت�ضي  م�ضدد،  عمدي  قتل  جرمية 
الت�ضديد هنا يرجع  اإن  اإذ  اإىل االإعدام،  العقوبة 
اإىل اخلطورة املتزايدة للجاين وعزمه وت�ضميمه 

وتخطيطه الرتكاب اجلرمية.
ويتحقق �ضبق االإ�ضرار باإعداد و�ضيلة اجلرمية 
االنفعال  ثورة  عن  بعيدا  تنفيذها  خطة  ور�ضم 
ارتكابها،  قبل  والروية  الهدوء  يقت�ضي  مما 
عالوة على اأنه يعد يف حالة ذهنية تقوم بنف�ص 
اجلاين فال ي�ضتطيع اأحد اأن ي�ضهد بها مبا�ضرة، 
ي�ضتخل�ضها  خارجية  وقائع  من  ت�ضتفيد  بل 
والظروف  الوقائع  من  املو�ضوع  قا�ضي 

املحيطة.
اأولهما  عن�ضرين  على  االإ�ضرار  �ضبق  ويقوم 

نف�ضي والثاين زمني:
1. العن�ضر النف�ضي:

يعد العن�ضر النف�ضي هو جوهر �ضبق االإ�ضرار، 
املقدم  اجلرمية  يف  فكر  قد  اجلاين  اأن  ويعني 
عليها تفكريا هادئا متزنا ورتب و�ضائله وتدبر 
عواقبه، اأي اأنه يقدم على اجلرمية بعد درا�ضة 
ثورة  زالت  قد  تكون  اأن  وبعد  رزينة  هادئة 
اأنه  اإىل  البع�ص  ذهب  وقد  نف�ضه،  من  الغ�ضب 

يف  اجلاين  يكون  اأن  االإ�ضرار  ل�ضبق  ي�ضرتط 
حالة يت�ضنى له فيها التفكري يف عمله والت�ضميم 
عليه، فال وجود له اإذا كان اجلاين ال يزال حتت 
التفكري  من  مينعه  الذي  الغ�ضب  عامل  تاأثري 
"�ضبق  اأن  اإىل  ذهب  كذلك  البال،  هادئ  وهو 
االإ�ضرار ي�ضتلزم اأن يكون اجلاين قد اأمت تفكريه 
وعزمه يف هدوء ي�ضمح برتديد الفكر بني االإقدام 

واالإحجام وترجيح اأحدهما على االآخر".
2.العن�ضر الزمني:

اآنفا  اإليه  امل�ضار  النف�ضي  العن�ضر  يرتبط 
اأال  االإ�ضرار  �ضبق  الإمتام  الزم  اآخر  بعن�ضر 
وهو العن�ضر الزمني، وهو يعني مرور فرتة 
االأحوال  بح�ضب  تق�ضر  اأو  تطول  قد  زمنية 
وتقدير  تنفيذه،  وبني  القتل  يف  التفكري  بني 
مدته  ق�ضر  اأو  وطول  الزمني  العن�ضر  توافر 
يعد من االأمور التقديرية التي تخ�ضع لتقدير 
لو  حتى  االإ�ضرار  �ضبق  ويتحقق  املحكمة، 
�ضرط،  على  معلق  اأو  اأمر  على  موقوفا  كان 
اإذا  اإ�ضرار اجلاين على قتل عدوه  ومثال ذلك 
عاد للتعر�ص اإليه اأو لذويه مرة اأخرى اأو اأن 
ي�ضمم اأحد املر�ضحني يف االنتخابات على قتل 

خ�ضمه اإذا انت�ضر عليه يف االنتخابات.
يف  خطاأ  ح�ضل  ولو  االإ�ضرار  �ضبق  ويتحقق 
ب�ضبب احليدة عن  اأو  عليه  املجني  �ضخ�ضية 
الق�ضد  كان  �ضواء  اأي�ضا  ويتحقق  الهدف، 

حمدودا اأو غري حمدود.
ل�ضبق  القانونية  الطبيعة  اأن  بالذكر  اجلدير   
ال�ضخ�ضية  الظروف  من  تعده  االإ�ضرار 
يقت�ضر  والتي  اجلنائي  بالق�ضد  ترتبط  التي 
اإنها  اإذ  لديه،  توافرت  من  �ضخ�ص  اأثرها على 
امل�ضاهمني  فاإن  لذلك  نف�ضية اجلاين،  اإىل  ترجع 
االأ�ضليني اأو التابعني ال ي�ضارون بتوافر �ضبق 
�ضبق  توافر  كان  واإن  اجلاين،  لدى  االإ�ضرار 
اجلرمية  يف  امل�ضاهمني  اأحد  لدى  االإ�ضرار 
لدى  توافره  على  الغالب  يف  قوية  قرينة  يعد 
الباقني، ويخ�ضع تقدير ذلك لقا�ضي املو�ضوع 
حدة،  على  واقعة  كل  ومالب�ضات  ولظروف 
ترفع  بعن�ضرية  االإ�ضرار  �ضبق  وبتوافر 
يف  البحث  ويخ�ضع  االإعدام،  اإىل  العقوبة 
وجوده اأو عدم وجوده اأو ا�ضتظهاره لقا�ضي 
التي ال  النف�ضية  االأمور  اإنه من  اإذ  املو�ضوع، 

يجدي فيها اال�ضتناد اإىل �ضهادة ال�ضهود.

مفهوم سبق اإلصرار والترصد في ارتكاب جريمة القتل

القاضي غسان خضير محمد
ت�ضرتك جرمية االغت�ضاب مع جرمية ال�ضرقة باأن كال 
ان  اإذ  االأموال،  على  اعتداء  ي�ضكالن  اجلرميتني  من 
النتيجة االإجرامية التي ين�ضدها املجرم منهما واحدة 
بنية  االأ�ضياء  او  املال  حيازة  على  اال�ضتيالء  وهي 
تنتقل احليازة  اإذ  ل�ضاحله،  بهما  الت�ضرف  او  متلكها 
من املجنى عليه اىل اجلاين، ف�ضال عن هذا، فاجلرميتان 
اجلاين  نية  ان  اإذ  اجلنائي،  الق�ضد  يف  كذلك  ت�ضرتكان 
تن�ضرف اىل متلك املال حمل اجلرمية والظهور مبظهر 
يف  راأي  )بح�ضب  االأ�ضياء  اغت�ضاب  ان  ثم  املال،  مالك 
الفقه( يعد �ضورة من �ضور االختال�ص يف ال�ضرقة، اإذ 
ان الت�ضليم الذي يقع حتت تاأثري التهديد ال ينتفي به 
التمييز  وميكن  اإراديا،  ت�ضليما  يكون  الأنه  االختال�ص 
هي  اأهمها  جوانب،  عدة  من  واالختال�ص  ال�ضرقة  بني 
اأي  ال�ضيء،  او  املال  اختال�ص  هي  ال�ضرقة  جرمية  ان 
نقل  ويتم  حائزه،  او  �ضاحبه  ر�ضا  دون  من  اأخذه 
االأموال  اغت�ضاب  بينما  منه،  م�ضاهمة  دون  احليازة 
النقود  او  املال  بت�ضليم  عليه  املجنى  بقيام  يتحقق 
اأي  املادي،  االإكراه  او  التهديد  تاأثري  اىل اجلاين حتت 
احليازة،  انتقال  يف  ايجابي  دور  عليه  للمجنى  يكون 
للتهديد  خ�ضوعها  ب�ضبب  �ضليمة  لي�ضت  اإرادته  ولكن 
او االإكراه املادي، وتطبيقا لذلك تذهب حمكمة التمييز 
اىل القول ) ان الثابت من االأدلة ان املتهمني مل ياأخذوا 
انهما  بل  امل�ضتكي  جيب  يف  االأ�ضلي  مكانها  من  النقود 
حماله حتت تاأثري التهديد بالقتل على ان يخرجها من 
�ضرقة  لي�ضت  اجلرمية  فهذه  اإليهما،  وي�ضلمها  جيبه 
بل اغت�ضاب للمال بالتهديد وهي جرمية تنطبق على 
املادة 1/452 عقوبات( رقم القرار) 617/ج/1974 
يف 1974/5/26 (. كما ذهبت املحكمة اىل )ان واقعة 
االإكراه  طريق  عن  املتهم  اىل  الأمواله  امل�ضتكي  ت�ضليم 
اإمنا  ال�ضرقة  جرمية  االأحوال  من  حال  باأي  تكون  ال 
عليها  املنطبقة  املال  غ�ضب  هي  اأخرى  جرمية  تكون 

وا�ضح  والفرق  عقوبات(،   2/452( املادة  احكام 
يكمن يف ان ال�ضرقة هي قيام اجلاين بفعل ذاتي يختل�ص 
مبوجبها ماال من املجنى عليه من غري ر�ضاه، يف حني 
ان جرمية الغ�ضب للمال تكمن يف ت�ضليم املجنى عليه 
ملاله بفعل ذاتي ي�ضدر منه اىل اجلاين عن طريق القوة 
او االإكراه( رقم القرار 99/هيئة عام /1988.. وهذا 
القرارات  غالبية  يف  م�ضتقر  اجلرميتني  بني  التمييز 
ملحكمة  قرار  ويف  العراقية،  املحاكم  ثم  الق�ضائية 
على  امل�ضتكي  مع  عليه  املحكوم  اختلف  )اإذا  التمييز 
بدل االإيجار، وقد دخل االأول اىل حمل امل�ضتكي ب�ضبب 
من  ان  تبني  حاجيات  منه  اخرج  ثم  االختالف  هذا 
مهددا  عليه  املحكوم  يخ�ص  الذي  االإيجار  عقد  بينها 
املادة  على  تنطبق  اجلرمية  فاإن  بامل�ضد�ص  امل�ضتكي 
)452 ال املادة 444 عقوبات(، قرار حمكمة التمييز ) 
336/جزاء اأوىل متييز/1982 (.. ويبدو ان املحكمة 
قد خالفت ما ا�ضتقرت عليه من ان العن�ضر الذي مييز 
جرمية اغت�ضاب االأموال عن جرمية ال�ضرقة هو قيام 
يف  اجلاين  اىل  النقود  او  ال�ضيء  بت�ضليم  عليه  املجنى 
حتت  النقود  او  ال�ضيء  اجلاين  اخذ  اأما  االغت�ضاب. 
تعد  اجلرمية  فاإن  املادي  او  املعنوي  االإكراه  تاأثري 
هو  املتهم  وان  يبدو،  القرار  هذا  ويف  باإكراه،  �ضرقة 
فال�ضحيح  عليه،  املجنى  االأموال من حمل  اخذ  الذي 
ووفقا ملعيار التمييز الذي ا�ضتقر عليه ق�ضاوؤنا يجب 
ذلك  اىل  ذهبت  كما  �ضرقة  انها  على  الواقعة  تكيف  ان 

حمكمة املو�ضوع.
لذا فاإن االإكراه يف ال�ضرقة ال يعد ركنا فيها، واإمنا ظرفا 
املادي  االإكراه  او  التهديد  ان  حني  يف  العقوبة  ي�ضدد 
يعد ركنا يف جرمية اغت�ضاب االأموال، ويرتتب على ما 
تقدم اإذا ا�ضتبعد االإكراه يف ال�ضرقة بقي الفعل م�ضتحقا 
وجود  عدم  بينما  ب�ضيطة،  �ضرقه  باعتباره  للعقاب 
وامل�ضتندات  االأموال  اغت�ضاب  جرمية  يف  االإكراه 

ي�ضقط اجلرمية وال يبقى بعده حمل العقاب.

تمييز جريمة السرقة عن جريمة 
اغتصاب األموال والمستندات

المحامية هيفاء السعدي
�ضراح  اإطالق  ال�ضرطي  االإفراج  بنظام  يق�ضد 
املحكوم عليه بعقوبة �ضالبة للحرية )ال�ضجن 
هذه  من  االأكرب  الق�ضم  اأم�ضى  اأي  واحلب�ص(، 
باأن  جدير  انه  واثبت  ال�ضجن،  يف  العقوبات 
ال�ضرية  العقوبة حل�ضن  باقي  تنفيذ  يعفى من 
اخذ  عندما  العراقي  امل�ضرع  وان  وال�ضلوك، 
باالإفراج ال�ضرطي راعى ان الغاية من العقوبة 

اإ�ضالح املحكوم عليه ال االنتقام منه.
�ضروط اإ�ضدار االإفراج ال�ضرطي:

1-ان يكون املحكوم عليه قد ق�ضى ثالثة اأرباع 
اإن كان ر�ضيدا، وثلثي  املدة املحكوم بها عليه 
املدة ان كان من االأحداث وبذلك فرق القانون 

بني االأحداث والرا�ضدين. 
2-ان االإفراج ال�ضرطي ال يكون اإال يف العقوبات 
املحكمة  اأ�ضدرت  واأن  للحرية،  ال�ضالبة 
املخت�ضة تلك العقوبة كعقوبة اأ�ضلية، وعليه 
اأن تنطبق فيه  الغرامة ال ميكن  فاحلب�ص بدل 
احلب�ص  ان  ب�ضبب  ال�ضرطي  االإفراج  قواعد 
البديل هنا لي�ص من العقوبات االأ�ضلية املقيدة 

للحرية.

االفراج  طالب  عليه  املحكوم  يكون  3-ان 
املدة  طيلة  ال�ضلوك  وح�ضن  ال�ضرية  م�ضتقيم 

التي ق�ضاها يف ال�ضجن اأو املوؤ�ض�ضة.
4-ق�ضاء مدة ال تقل عن �ضتة اأ�ضهر يف املوؤ�ض�ضة 

عند تنفيذ العقوبة االأ�ضلية.
اأما املحكوم عليهم الذين ا�ضتثناهم القانون من 

التمتع باالإفراج ال�ضرطي فهم:
احلكم  �ضدر  الذي  العائد  عليه  1-املحكوم 
عليه باأكرث من احلد االأق�ضى للعقوبة املقررة 

للجرمية ح�ضب احكام العود.
�ضد  جرائم  عن  عليهم  املحكوم  2-االأ�ضخا�ص 
 )189-156( املواد  يف  اخلارجي  الدولة  اأمن 

عقوبات عراقي.
العملة او  3-املحكوم عليهم يف جرائم تزييف 

الطوابع او امل�ضتندات املالية احلكومية.
4-املحكوم عليهم يف بع�ص اجلرائم اجلن�ضية، 
او  اللواط  او  بالوقاع  اخلا�ضة  اجلرائم  منها 
كذلك  الر�ضا،  بدون  العر�ص  على  االعتداء 
على  التحري�ص  وجرائم  باملحارم  اللواط 

الف�ضق والفجور.
5-املحكوم عليهم باالأ�ضغال ال�ضاقة او ال�ضجن 
عليهم  احلكم  �ضبق  ان  ال�ضرقات  جرائم  يف 
الأي  انق�ضت  قد  كانت  ولو  نف�ضها،  بالعقوبات 

�ضبب قانوين. 
او  ال�ضاقة  باالأ�ضغال  6-بع�ص املحكوم عليهم 
ال�ضجن عن جرمية اختال�ص اأموال عامة، وذلك 

يف حالتني:
باإحدى  عليه  املحكوم  على  احلكم  �ضبق   -
العقوبتني املذكورتني، وعن جرمية من النوع 

نف�ضه. 
ال�ضجن  او  ال�ضاقة  باالأ�ضغال  عليه  املحكوم   -
كان  ان  العامة  االموال  اختال�ص  جرمية  عن 
اختال�ص  جرميتي  عن  عليه  احلكم  �ضبق  قد 
اختال�ص  جرمية  عن  او  اأكرث  او  متعاقبتني 
مكونة من فعلني متتابعني او اكرث، ولو كانت 

قد انق�ضت عقوبتها الأي �ضبب قانوين.

اإلفراج الشرطي
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قبل سنوات، شكّل مجلس الوزراء جلنة لوضع 
دراسة جمالية وذوقية للمجتمع العراقي، 

فيما مت تشكيل جلنة أخرى ملراقبة الذوق العام 
في مؤسسات الدولة، لكن النتائج لم تكن 

مثمرة مع تواصل املناظر والظواهر التي 
تدل على تراجع الذوق العام في الشارع 
ومؤسسات الدولة، فما زال السائقون 

يسيرون عكس السير واملواطنون ال يهتمون 
بنظافة الطريق واماكن العمل والترفيه، 
وما زال البعض يتجاوز على املمتلكات 

العامة وميارس سلوكيات عديدة تتنافى مع 
الذوق العام.. وإذا كان البعض يعزو ذلك 

الى اضطراب االوضاع والظروف التي مر بها 
العراق، إال ان العديد من النخب املثقفة ال 
جتد مبررا لتلك الظواهر السلبية وتدعو 

الى محاسبة من يسيء الى جمالية املدن 
ويتصرف بفوضوية ودون مراعاة للذوق العام.

جتربة اجتماعية
واالجتماع،  النف�س  عامل  اجرى   ،1969 عام  يف 
ال�سلوك  الختبار  جتربة  زمبادرو،  فيليب 
مك�سور  بزجاج  �سيارة  برتك  فقام  املجتمعي، 
وخالية من االرقام يف ال�سارع، وخالل ثالثة ايام، 
بالكامل،  ال�سيارة  وتخريب  ب�سرقة  املارة  بداأ 
)النافذة  ا�سماها  بنظرية  التجربة  من  وخرج 
معاجلة  اهمال  ان  على  تدل  والتي  املك�سورة( 
اأي م�سكلة يف بيئة ما – بغ�س النظر عن حجمها 
النا�س وت�سرفاتهم جتاه  – �سيوؤثر على مواقف 
م�ساكل  اىل  يوؤدي  ما  �سلبي،  ب�سكل  البيئة  تلك 
فمعاجلة  اي�سا،  �سحيح  والعك�س  واأكرب  اأكرث 
اىل  �سيوؤدي  �سريع  وقت  يف  ال�سغرية  امل�ساكل 
وجود  عدم  ان  كما  اأح�سن،  و�سلوك  اف�سل  بيئة 
رقابة وعقوبات يفاقم امل�ساكل ويوؤدي اىل تدهور 

املجتمع. 
رمي  ان  موظف:  مو�سى/  كرمي  املواطن  يرى 
ورمي  لها  املخ�س�سة  االماكن  غري  يف  النفايات 
لغياب  يعودان  ال�سيارات  من  الفارغة  القناين 
الدول االخرى  ال�سارع، ففي  النظام والقانون يف 

تتم حما�سبة املواطنني على هذه ال�سلوكيات. 
اأما هناء �سلمان / �سيدالنية، فرتى: ان احلروب 
عا�سها  التي  والظروف  العراق  على  مرت  التي 
خاطئ،  ب�سكل  يفهمون  جعلتهم  العراقيون 
االخرين  حقوق  على  التعدي  تعني  ال  فاحلرية 
يرفع  كاأن  ال�سيئ  ال�سلوك  مبمار�سة  التباهي  او 
املواطنون  يرمي  اأو  املذياع  �سوت  ال�سائقون 
النفايات يف الطريق او يتم تعليق الالفتات كيفما 
بع�س  وميار�س  البنايات،  جدران  على  اتفق 
الق�سابني عملية بيع اخلراف وذبحها يف ال�سارع، 
ويطلق البع�س ال�سخب وال�سو�ساء يف املناطق 

ال�سكنية وغري ذلك كثري. 
ويوؤيد رائد توفيق /حمام، ما �سبق، م�سيفا: ان 
الذوق العام يرتبط باالأخالق، فالذوق يف املعاملة 
وال�سرب  االكل  يف  واللياقة  احلديث  يف  واللباقة 
املنا�سب  الزي  واختيار  االآخرين  واحرتام 
اخالقيات  تعك�س  امور  كلها  املنا�سب  والكالم 

املجتمع الذي ينتمي اليه الفرد.
نظرية )�سعلينه(

احل�ساري  تراثها  خالل  من  ال�سعوب  تقا�س  ال 
النا�س،  و�سلوك  احلياة  مظاهر  من  وامنا  فقط، 
على  حمافظة  هي  العام  الذوق  على  فاملحافظة 
البياتي -،  املواطنة - كما يرى االعالمي �سرمد 
ح�ساري  تاريخ  له  بلد  هو  العراق  ان  م�سيفا: 
عريق، وهو اأول من و�سع قوانني تنظم احلياة، 
وال يربر وجود �سغوط كثرية امنيا واقت�ساديا 
ان نتجاوز على الذوق العام وال نحرتم االآخرين، 
كما يفعل موظف اال�ستعالمات حني يقابل املراجع 
ال�سيطرات حني يعاملون  افراد  اأو  بوجه متجهم 

املواطنني ب�سكل �سيئ. 
اأما حيدر �سامي/ نا�سط مدين، فريى: ان االلتزام 
بالذوق العام هو قمة التح�سر، وهذا ما ن�ساهده 
من  لدينا  يحدث  ما  لكن  العامل،  دول  اغلب  يف 
البعد  كل  بعيدة  جمعية  او  فردية  �سلوكيات 
يتمتع  التي  واالجتماعية  الثقافية  االطر  عن 
توعية  اىل  يحتاج  املو�سوع  وهذا  جمتمعنا،  بها 

وجهود من كل القطاعات املعنية به. 
حممد  االجتماعي،  الباحث  يوؤكد  الذي  الوقت  يف 
على  ال�سغر  منذ  االبناء  تعليم  على  اخلفاجي، 
ومثقف  واع  جمتمع  لين�ساأ  العام  الذوق  مراعاة 
نظرية  وفق  ن�سري  ال  ان  ينبغي  كما  حرمته،  له 
ال�سلوكيات  اىل  االآخرين  ننبه  وان  )�سعلينه(، 

اخلاطئة الأنها تنعك�س على جمتمعنا وهويتنا.
ثقافة وفنون 

عدنان  وال�سحفي،  الكاتب  يرى  جهته،  من 
من  اليوم  يعاين  العراقي  املجتمع  ان  زيد:  ابو 
العام، حيث ا�سحت  للذوق  فقدان هوية جمعية 
تت�سدر  منها  النا�سزة  حتى  الفردية  ال�سلوكيات 
امل�سهد، كما ان هنالك انق�ساما اجتماعيا وا�سحا 
تر�سم  التي  والفو�سى  العام  الذوق  ق�سية  يف 
الرتبية  و�سعف  الوعي  غياب  ب�سبب  امل�سهد 

االجتماعية واجلمالية وال�سلوكية يف املدار�س.
الهوية  اىل  تفتقد  البنايات  ان  اىل:  م�سريا   
املعمارية الوطنية، ف�سال عن ع�سوائية الت�سميم 
والطالء يف الواجهات واالر�سفة، كما ان ال�سباب 

العراقي مرتبك يف مظهره واأزيائه.
كما  العام  الذوق  هيبة  بفر�س  زيد  ابو  ويطالب   
يف  رئي�سي  �سبب  الأنه  املتطورة  الدول  يف  يحدث 

تقدم االمم وال�سعوب. 
الدكتور  النف�س،  علم  يف  املتخ�س�س  الباحث  اأما 
ح�سب   – العام  الذوق  فيعرف  كمال،  �سالح 
علماء االجتماع – على انه جمموعة من العادات 
تدعى  بوتقة  يف  ت�سب  التي  واالعراف  والتقاليد 

)ال�سلوكيات( هدفها الو�سول باالإن�سان اىل ارقى 
م�ستوى، مو�سحا: ان الذوق العام موجود يف كل 
دولة، ولكل جمتمع كينونته اخلا�سة فما ي�سلح 
ملجتمع قد ال ي�سلح الآخر، ولكن هنالك ثوابت مثل 
النظافة واالخالق واالناقة، والدول املتطورة مل 
ت�سل اىل هذه املفاهيم اعتباطا فقد مرت مبا مررنا 
وذوقية  د�ستورية  قوانني  و�سعت  لكنها  به، 
�سارمة وحر�ست على تطبيقها لدرجة تغرمي من 
يلقي بعقب �سيجارة يف ال�سارع او �سجنه احيانا، 

مرة  الف  يفكر  املواطن  القوانني  هذه  جعلت  لذا 
قبل ان يفكر يف احلياد عن الذوق العام.

ثم  اال�سرة  دور  على  كمال  الدكتور  وي�سدد 
املجتمع واملوؤ�س�سات املجتمعية يف تعليم االبناء 

ال�سلوكيات احل�سارية. 
اىل  لي�سري  البياتي،  �سرمد  االعالمي،  ويعود 
تاأكيدنا  عدم  ومنها  العام،  الذوق  تدين  ا�سباب 
التكوين  يف  النق�س  نتيجة  العراقية  هويتنا  على 
اىل  الريف  من  الهجرة  وكرثة  لبع�سنا،  الثقايف 

وقيم  املدينة  قيم  بني  ال�سراع  وتوا�سل  املدينة 
الذوق  تكوين  اعادة  �سرورة  موؤكدا  الريف. 
واإال  اجلمال،  تكر�س  التي  الفنون  وا�ساعة  العام 
وتوا�سلنا  ثقافتنا  وحق  حقنا  �سنبخ�س  فاإننا 
ي�سر  من  معاقبة  علينا  ينبغي  كما  االآخر،  مع 
نتذرع  ان  يكفي  فال  العام،  الذوق  تخريب  على 
الت�سخي�س  الأن  العراق  بها  مير  التي  بالظروف 
وحده ال يكفي، بل نحتاج اىل برامج عمل لتهذيب 

الذوق العام واالهتمام بالثقافة والفنون.

تدني الذوق العام في المجتمع.. كيف يمكن معالجته لخلق عراق متحضر ومتطور؟

هالة عبد الكريم 

يعتمد العراق في تأمني املياه بشكل أساسي على 
نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من 

تركيا وإيران، ما أدى تقلص تصاريف األنهار وتردي نوعية 
مياهها وزيادة ملوحة التربة إلى حتول مساحات كبيرة 

من األراضي إلى مناطق قاحلة التربة.. نهرا دجلة 
والفرات أحد األنهار التي توجد في أراضي العراق وتنبع 
من مرتفعات جنوب شرق هضبة األناضول في تركيا.. 

ويعتمد العراق في تأمني املياه بشكل أساسي على 
نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من 

تركيا وإيران، وفي السابق كان له دور في توفير املياه 
الالزمة للري وتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد العديد من 

األقاليم باملياه العذبة، أما اآلن فأنه يتعرض النخفاض 
غير مسبوق في تدفقه مما قد مير العراق بأزمة مائية 

حادة لم يسبق لها مثيل، وللتعرف على أسباب األزمة 
البد أن نطلع على تفاصيلها، كاآلتي:ـ

األضرار الكارثية
وح�سب ت�سريح املتحدث الر�سمي با�سم وزارة املوارد املائية، املهند�س 
علي را�سي، باأن احد اأهم اال�سباب التي ادت اىل انخفا�س نهر دجلة هي 
قلة االأمطار ب�سكل ملحوظ، وكرثة ال�سدود على النهرين، وتبخر املياه 

يف نهاية ف�سل ال�ستاء وبداية ف�سل ال�سيف.
و60٪  االأمطار  مياه  على   40٪ بن�سبة  يعتمد  دجلة  نهر  ان  وا�ساف: 
م�سدرها ال�سدود من تركيا وايران، اما ان تكون النظرية عك�سية، وان 

انخفا�س منا�سيب املياه يعود اىل عدة اأ�سباب منها:
ر بناء ال�سدود يف تركيا و�سوريا ب�سكل كبري على تقلي�س ت�ساريف  اأثَّ  

اإنها  اإذ  اأي�ًسا؛  اإيران  دور  نذكر  اأن  البد  وهنا،  والفرات..  دجلة  نهري 
قامت ببناء �سدود على فروع نهر دجلة.. منها :

- بناء �سد على نهر الوند، عام 1962، مما قطع املياه عن مدينة خانقني 
ثم ا�ستمرت ببناء ثالثة �سدود حتويلية على النهر نف�سه.

- حتويل مياه نهر �سيوان والذي هو اأحد فروع نهر دياىل.
حلجز  العراقية  احلدود  قرب  املو�سمية  الوديان  على  �سدود  بناء   -

مياهها لت�سمن عدم عبورها اإىل االأرا�سي العراقية.
- بناء �سدود على نهر كرخه لتحويل مياهه.

- اإن�ساء م�ساريع على نهر كارون وحتويل مياهه اإىل داخل اإيران.
لتعوي�س  معينة  خطة  بو�سع  قامت  املائية  املوارد  وزارة  ان  وك�سف 
النق�س املتوقع من املياه من خالل و�سع �سيا�سة مائية خا�سة باعتماد 

اأنظمة الري احلديثة لتقليل املفاقيد.
واإىل ذلك، اأكد ح�سن/ فالح، وح�سب و�سفه باأنه املت�سرر االأول من قلة 

منا�سيب املياه او جفاف االأنهار ب�سبب حدوث :
- الت�سحر وتقدر ن�سبة االأرا�سي املعر�سة لها باأنها تتجاوز 92٪ من 

جمموع امل�ساحة االإجمالية.
االأرا�سي  من   ٪70-60 مابني  ويقدر  الرتبة  يف  امللوحة  زيادة   -  

الزراعية. 
- ت�سرر الرثوة احليوانية واال�سماك. 

-قلة االنتاج املحلي من املحا�سيل الزراعية، اي انها �ستتقل�س م�ساحة 
زراعة وانتاج املحا�سيل املحلية بن�سبة كبرية.

اال�سباب وطرق املعاجلة
هناك  ان  املائية:  املوارد  وزارة  يف  والعالقات  االعالم  م�سوؤولة  تقول 

العديد من االأ�سباب التي اأدت اإىل تفاقم اأزمة املياه، وهي:
املائي،  التزويد  بني  كبري  فرق  هناك  املياه:  على  والطلب  التزويد  اأ- 
والزراعية  املدنية  لالأغرا�س  احلاجة  ل�سد  للمياه  املطلوبة  والكميات 
وال�سناعية هي 66.8 بليون مرت مكعب، اأو 77 بليون مرت مكعب، بينما 

فاإن  تقدم،  ما  اإىل  اإ�سافة  مكعب،  مرت  بليون   43 هو   2015 عام  املتاح 
نوعية مياه االأنهار ترتدى ب�سكل كبري كلما اجتهنا جنوًبا، لت�سل كمية 

االأمالح الذائبة اإىل 2000 جزء باملليون عند الب�سرة.
مياه  توزيع  �سبكات  ال�سحي:  وال�سرف  املياه  توزيع  �سبكات  ب- 
ا، اإذ اإن كفاءتها ال تزيد عن 32٪، والطلب على املياه  ال�سرب رديئة جدًّ
يبلغ 11 مليون مرت مكعب يوميًّا بينما التزويد املائي الفعلي يبلغ ن�سف 
هذه الكمية. اأما بالن�سبة ل�سبكات ال�سرف ال�سحي، فاإن 14 مدينة من 
جمموع 252 مدينة لها خدمات �سرف �سحي، وكميات املياه املعاجلة 
ال�سحي مهرتئة  ال�سرف  �سبكات  اأن  علًما  ال�سكان،  من  فقط  تخدم ٪8 
هذه  مياه  من   ٪70 يت�سرب  حيث  تاأهيل،  واإعادة  �سيانة  اإىل  وحتتاج 
ال�سبكة اإىل االأنهار بدون تنقية.. وقد ت�سببت رداءة �سبكات توزيع مياه 
ال�سحي مع  ال�سرف  ال�سحي باختالط مياه  ال�سرف  ال�سرب و�سبكات 

مياه ال�سرب وانت�سار االأمرا�س.
عند  دجلة  نهر  مياه  يف  الذائبة  االأمالح  كمية  تعد  املياه:  نوعية  ج- 
احلدود العراقية-الرتكية مقبولة بحدود 280 ملغم/لرت، اإال اأنها تزداد 
ب�سكل كبري كلما اجتهنا جنوًبا، اأما مياه نهر الفرات، فتبلغ كمية االأمالح 
ملغم/لرت   600 بحدود  فيها  العراقية-ال�سورية  احلدود  عند  الذائبة 
وتزداد جنوًبا لت�سل اإىل اأكرث من 1300 ملغم/لرت عند ال�سماوة.. وعند 
مالحظة نوعية مياه ال�سرب جند اأنها ال تتطابق مع موا�سفات منظمة 

ال�سحة العاملية ملياه ال�سرب.
د- الت�سحر: اأدى تقل�س ت�ساريف االأنهار وتردي نوعية مياهها وزيادة 
ملوحة الرتبة اإىل حتول م�ساحات كبرية من االأرا�سي اإىل مناطق قاحلة 
بالت�سحر،  تاأثرت  العراق  اأرا�سي  من   ٪45 حوايل  اأن  ويعتقد  الرتبة، 
االأرا�سي  وتقل�س  الرتابية  العوا�سف  زيادة  اإىل  االأمر  هذا  واأدى 
ترك  على  �سخ�س  األف   20 يقارب  ما  اأجرب  ما   ،٪40 بحدود  الزراعية 
وت�سري   ،2009 العام  حتى   2007 عام  من  الفرتة  خالل  اأرا�سيهم 
االإح�سائيات اإىل اأن يف عام 2009 اأ�سبح 4٪ من االأرا�سي املروية �سديد 

امللوحة  متو�سطة  منها  و٪50  امللوحة 
و20٪ منها قليلة امللوحة.

تاأهيل  اإعادة  ه- 
اإن  االأهوار: 

ف  جفا
منطقة 

اأدى  االأهوار 
تغريات  اإىل 

ونتيجة  بيئية، 
اأجزاء من  ال�ستغالل 

لعمليات  املنطقة  هذه 
جزئيًّا  النفط  ا�ستثمار 

بع�س  قبل  من  وزراعتها 
غري  من  �سار  فاإنه  ملمكن املواطنني  ا

حيث  كليًّا؛  املنطقة  اإعمار  اإعادة اإعادة  ميكن 
يتطلب  ما  منها،   ٪70 حوايل  مليون اإعمار   13 حوايل  توفري 

مرت مكعب من املياه.
و- اإدارة املوارد املائية: بعد العام 2003، توىل م�سوؤولون غري موؤهلني 
موؤ�س�سات الدولة املعنية باإدارة املوارد املائية، ما اأدى اإىل تفاقم االأزمة 
املائية  املوارد  وزارة  قيام  بعدم  االأهلية  غياب  ت�سبب  وقد  املائية، 
العراق  لتاأمني ح�سة  اأي جمهود ملحاورة دول اجلوار  ببذل  العراقية 
الوزارة عمليات  الداخلي، فقد تركت  ال�سعيد  اأما على  اإطالًقا.  املائية 
هذه  من   ٪15 من  اأكرث  يعمل  ال  وحاليًّا  والبزل  الري  م�ساريع  �سيانة 

الوزارة  قامت  كما  امل�ساريع. 
الأرا�س  مائية  ح�س�س  مبنح 
االإرواء  مناطق  خارج 
الري  �سبكات  وحتوير 
لكل  ذلك خالًفا  اأجل  من 
ولتحقيق  التعليمات 
�سخ�سية،  م�سالح 
اأية  وغابت 
لت�سغيل  خطة 
ما  ال�سدود، 
انخفا�س  اإىل  اأدى 
ال�سدود  هذه  يف  املياه  خزين 
اإىل  واإ�سافة  م�ستوياته،  اأدنى  اإىل 
�سحلة  اأرا�س  بغمر  الوزارة  قامت  تقدم،  ما 

كاالأهوار، ما اأدى اإىل زيادة امللوحة يف هذه املناطق.
كيفية جتاوز االأزمة

اإىل جهود كبرية من  ال�سهل ويحتاج  باالأمر  لي�س  املائية  االأزمة  جتاوز 
قبل خمت�سني يف املوارد املائية، من خالل :

- ا�ستخدام الطرق احلديثة التي تقلل من ال�سائعات املائية.
- �سرورة تاأمني ايرادات مياه ال�سرب وتوفري مياه كافية لالحتياجات 

الزراعية.
وحماولة  املياه  وتوزيع  الري  �سبكات  وتطوير  �سيانة  �سرورة   -

ا�ستخدام القنوات املغلفة لتقليل ال�سائعات املائية.
حمطات  وحتديث  باملياه  املعنية  املوؤ�س�سات  تاأهيل  اإعادة  من  البد   -

التنقية و�سبكات الري وتوزيع املياه.
- و�سع خطة تعاون وا�سحة مع الوزارات االأخرى ذات العالقة.
- و�سع برنامج توعية جماهريية ال�ستخدام طرق الري احلديثة.

دجلة والفرات والعطش اآلتي .. األضرار الكارثية! 

رمي النفايات في غير األماكن المخصصة لها، ورمي القناني الفارغة من السيارات، سببهما 
غياب النظام والقانون في الشارع

بغداد –  عامر محسن الغريري

العتزاز  ا�سارة  العربية  بالعباءة  التزين 
الرجل برتاثه، وارتداوؤها يف املاآمت واالفراح 
االجتماعية  الوجوه  على  هيبة  ي�سفي 
والعباءة  القوم..  وكبار  الع�سائر  و�سويخ 
اأنواع منها ال�ستوية وال�سيفية، وامل�سنوعة 
جميل  عامل  انها  كبرية..  يدوية  مبهارة 
وانيق و�ساحر.. لنفتح ابوابه ونطلع القارئ 

على ا�سراره.
�سارع  ي�سل  الذي  الطريق  جانبي  على   
اجلمهورية ب�ساحة الر�سايف حتت�سد حمالت 
والي�سماغ  والعقال  العربية  العباءة  بيع 
ال�سيد  يقول   .. الرجل  اناقة  مكمالت  وكل 
بيع  حمالت  احد  �ساحب  الغالبي،  لوؤي 
ا�سرار  اكرب  الر�سايف:  �ساحة  يف  العباءة 
يندثر، ويتبارى  تراثي ال  انها رمز  العباءة 
النا�س القتنائه للظهور يف املنا�سبات الدينية 
مبظهر  العزاء  ومنا�سبات  واالجتماعية 

بني  ومنزلته  ال�سخ�س  مكانة  على  يدل 
الك�سمري  ال�سوري  فهناك  انواع  قومه، وهي 
حيث  من  جودة  االكرث  الر�سوي  وااليراين 
ال�سورية.  اخلامة والتف�سيل واخلياطة من 
وي�سيف: العباءة التي تت�سمن ن�سبة كبرية 
من نايلون تكون اقل جودة وهذ ينطبق على 
العباءة ال�سورية مقارنة بالعباءة االيرانية 
ال  لذلك  وال�سوف  القطن  مابني  جتمع  التي 

يبتاعها اإال )اللبا�س(.
هل  ترى  باأ�سعارها..  اختالفا  يعني  هذا   *

يتاأثر ال�سعر باألوان العباءة؟
املن�ساأ،  ح�سب  تتباين  اال�سعار  نعم..   –
فال�سوري 25 الف دينار. اما االإيراين فـ 50 
ال�سعر  على  توؤثر  ال  وااللوان   .. دينار  الف 

.. فاالأ�سعار موحدة.
هذه  يف  العباءات  بعمل  تقومون  هل   *

املحالت؟
ن�سنعها،  وال  العباءات  نبيع  نحن   –
والنجف  الكوت  يف  معروفة  عملها  واماكن 

على  فيقت�سر  هنا  عملنا  اما  والكاظمية. 
تظن  وال   .. ال�سراء  يف  النا�س  رغبة  تلبية 
مراحل  فهي  ب�سهولة،  يتم  العباءة  عمل  ان 
وحياكتها  وغزلها  اال�سواف  بجمع  تبداأ 

وتف�سيلها وتثقيبها..
وعندما �ساألته عن ا�سهر باعة العباءة، قال : 
�ستار الكناين يف �سارع الر�سيد وحجي ر�سيد 

يف �سارع اجلمهورية.
ليهديها  العباءة  ي�سرتي  النا�س  بع�س 
مبنا�سبة فرح كما يهدي الورود او ال�ساعات 
قاله �سالم ح�سني، رجل  ما  واخلوامت.. هذا 
�سيفية  عباءة  يرتدي  وهو  واأ�ساف،  دين، 
واعتز  هدية  جاءتني  العباءة  هذه  بي�ساء: 
اكتايف،  على  ا�سعها  مرة  اول  وهذه  بها، 

و�سعرها اأكرث من 45 الف دينار.
ال�ساب  امتهن  امل�سقف  الكاظمية  �سوق  يف 
)امري علي( بيع العباءة الرجالية .. �ساألته 
عن تكاليف اخلياطة، فقال: اخلياطة النجفية 
وخياطة العمارة تكاليفها حم�سورة بني 50 

الفا اىل 80 الفا، واحيانا 100 الف اىل 150 
درجة  اخلياطة  اأما  االنيقة،  للخياطة  الفا 

اوىل فت�سل اىل ثالثة ماليني!.

عباءة صيفية

العباءة  على  االقبال  يكرث  ال�سيف  يف   *
ال�سيفية مباذا تختلف عن ال�ستوية؟

يدوي  عمل  ال�سيفية  العباءة  فقال:   -
�سنعها  يجيد  وال  وتفاٍن  مهارة  اىل  يحتاج 
عن  تختلف  وهي  باملهنة  املتمر�س  اإال 
العباءة ال�ستوية اجلاهزة والتي على راأ�س 
انواعها املربد... واثناء حديثي مع ال�ساب 
العباءات  من  رزمة  يحمل  رجل  جاء  علي 
العباءة  كي  يكلف  كم  ف�ساألته  كيها،  يروم 
دينار..  االف   3 فاأجاب:  امل�ستعملة، 
اخلياطة  انواع  عن  امري  اأ�ساأل  وعدت 
لون  كلبدون  اخلياطة  فقال:  واخليوط، 
اأما  القطعة،  بلون  حترير  وخياطة  ذهبي 

اخليوط فهي اخليط الذهبي والبول�سرت.

العباءة العربية .. رمز تراثي
زي يزّين أكتاف الشيوخ ويدفئ نجوم الثقافة
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مبداأ احلكم
لي�س للمحكمة طلب حتديد املحكمة املخت�صة 
مكانيا لنظر الدعوى الأن االخت�صا�س املكاين 
العام،  النظام  من  ولي�س  اخل�صوم  حق  من 
واإذا راأت املحكمة املحال عليها الدعوى انها 
ال تخت�س بنظرها فيكون قرارها قابال للطعن 

متييزًا.. م 79 مرافعات مدنية.
ن�س احلكم

املو�صعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
لوحظ  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
االأحوال  �صلبي بني حمكمتي  تنازع  ح�صول 
يف  ال�صدر  ومدينة  يف  االعظمية  ال�صخ�صية 

نظر دعوى النفقة املقامة من املدعية )اأ ه ع( 
على زوجها املدعى عليه )ع و ا(، اإذ ترى كل 
منهما  انها غري خمت�صة مكانياً بنظرها، وملا 
اخل�صوم  حق  من  املكاين  االخت�صا�س  كان 
املحكمة  راأت  واإذا  العام،  النظام  ولي�س من 
املحالة عليها الدعوى انها  ال تخت�س بنظرها 
)املادة  متييزًا  للطعن  قاباًل  قرارها  فيكون 
كان  وملا  املدنية(،  املرافعات  قانون  من   79
الطعن  ي�صتعمال حقهما يف  الدعوى مل  طرفا 
بقرار  رف�س االإحالة اأمام حمكمة اال�صتئناف 
ب�صفتها التمييزية ا�صتنادًا للمادة )1/216( 
طلب  للمحكمة  فلي�س  نف�صه،  القانون  من 

وكان  املخت�صة  مكانياً  املحكمة  حتديد 
على حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف مدينة 
ال�صدر بعد رف�س االإحالة من قبل حمكمة 
االأحوال ال�صخ�صية يف االعظمية اأن ت�صري 
بالدعوى  وحت�صمها وفق القانون، لذا قرر 
رد طلب حتديد املحكمة املخت�صة مكانياً 
ال�صخ�صية  االأحوال  حمكمة  من  الوارد 
اإليها  الدعوى  واإعادة  ال�صدر  مدينة  يف 
حمكمة  القانون  واإ�صعار  وفق  لنظرها 
االأحوال ال�صخ�صية يف االأعظمية، و�صدر 
القرار باالتفاق يف 1/ رجب/ 1441 

هـ املوافق 2020/2/25م. 

االختصاص المكاني من حق الخصوم
مبداأ احلكم

التجارة  قانون  من  ثانيا   /225 املادة  اإن 
احل�صاب  على  املحت�صبة  بالفوائد  تتعلق 
الدعوى  مو�صوع  املبلغ  ان  حني  يف  اجلاري 
نا�صئ عن اعتماد م�صتندي، وبالتايل فاإن فوائد 
االتفاقية املرتتبة على اأ�صل مبلغ االعتماد ال 

يجوز احلكم عنها بالفوائد القانونية.
ن�س احلكم

املو�صعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
وجد  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
القانونية  مدته  يف  مقدم  التمييزي  الطعن  اأن 
�صكاًل،  قبوله  قرر  اأ�صبابه  على   وال�صتماله 
وعند عطف النظر على احلكم املميز تبني باأنه 
خمالف لالأ�صول واأحكام القانون، واأن ا�صرار 
مل  املنقو�س  حكمها  على  حمكمة  اال�صتئناف 
يكن يف حمله ذلك الأن املدعي )املميز عليه( ال 
ي�صتحق الفائدة القانونية املطالب بها اإال عن 
بذمة  املتبقي  امل�صتندي  مبلغ  االعتماد  اأ�صل 
اأما  املدعى عليه )املميز( وتاأخر يف ت�صديده. 
الفوائد االتفاقية التي ترتبت على اأ�صل املبلغ 
فال ي�صتحق عنها  الفوائد القانونية لعدم حتقق 
فيما  املدين  القانون  من   171 املادة  �صروط 
بالفوائد  للحكم  ا�صرتطت  والتي  بها  يتعلق 
من  االلتزام  مبلغا  حمل  يكون  ان  القانونية 
االلتزام،  ن�صوء  وقت  املقدار  معلوم  النقود 
الفوائد �صواء كانت قانونية او اتفاقية  والأن 
يف  التاأخري  عن  التعوي�س  �صبيل  على  تفر�س 
فال  لذا  النقود،  من  مبلغ  حمله  تنفيذ  التزام 
)املادة  الفوائد  على  فوائد  تقا�صي  يجوز 
174 مدين(، وان املادة 225/ثانياً من قانون 
املحكمة  �صبب  اإ�صرار  كانت  التي  التجارة 

على حكمها لي�س لها ح�صور �صمن وقائع هذه 
الدعوى الأنها تتعلق بالفوائد املح�صوبة على 
احل�صاب اجلاري، يف حني ان املبلغ  مو�صوع 
م�صتندي،  اعتماد  عن  نا�صئ  الدعوى  هذه 
على  املرتتبة  االتفاقية  الفوائد  فاإن  وبالتايل 
عنها  احلكم  يجوز  ال  االعتماد  مبلغ  اأ�صل 
بالفوائد  القانونية، وكان املتعني على حمكمة 
املرقم  التمييزي  القرار  اتباع  اال�صتئناف 
منقول/2019  اال�صتئنافية  3592/الهيئة 
لوحظ  عن  ذلك  ف�صاًل   ،2019/12/1 يف 
من  باأقل  للمدعي  ق�صت  البداءة  حمكمة  باأن 
ان  دون  من  الدعوى  بعري�صة  الوارد  املبلغ 

الطرفني  حتميل  مع  بالزيادة  الدعوى  ترد 
 امل�صاريف واأتعاب املحاماة بن�صبة ما خ�صره 
اال�صتئناف  حمكمة  على  وكان  منهما،  كل 
تاليف اخلطاأ الذي وقعت فيه حمكمة البداءة 
الفقرة )4( من الئحة  على وفق ما ت�صمنته 
تقدم  من  ما  ولكل  عليه  اال�صتئنايف،  الطعن 
من   )3/210( للمادة  وا�صتنادًا  اأ�صباب 
احلكم  نق�س  قرر  املدنية،  املرافعات  قانون 
الإتباع  ملحكمتها  اال�صبارة  واعادة  املميز 
ما تقدم، على اأن يبقى  ر�صم التمييز تابعاً 
للنتيجة، و�صدر باالتفاق يف 21/ رجب/ 

1441هـ املوافق 2020/3/16م. 

الفوائد المحتسبة على الحساب الجاري

مبداأ احلكم
تتعلق  التي  اجلرمية  ان 
النفطية  املنتجات  بتهريب 
�صمن  فيها  التحقيق  يكون 
ملحكمة  املكاين  االخت�صا�س 
فيه  ح�صلت  الذي  التحقيق 

اجلرمية.
ن�س احلكم

واملداولة  التدقيق  لدى 
املو�صعة  الهيئة  من 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية 
حمكمة  ان  وجد  االحتادية، 
قررت  اخلالدية  حتقيق 
بتاريخ   2019/11/3 

التحقيقية  االأوراق  اإحالة 
ح  )و  باملتهم  اخلا�صة 
التحقيق  حمكمة  على  �س( 
التحقيق  الإكمال  الكمركية 
وح�صب  االخت�صا�س  فيها 
النوعي، وقرر قا�صي حتقيق 
يف  بالنظر  املخت�س  الرمادي 
بتاريخ  الكمركية  الدعاوى 
عر�س   2019/12/19
على  التحقيقية  االأوراق 
االحتادية  التمييز   حمكمة 
املخت�صة  املحكمة  لتحديد 
ولدى  الدعوى،  بنظر 
هذه  قبل  من  النظر  اإمعان 

بتاريخ  انه  وجد  الهيئة 
مت  القب�س   2015/4/30
�س(  ح  )و  املتهم  على 
املرقمة  العجلة  وبحيازته 
مار�صيد�س  بغداد   )13895(
تريلة، حمملة مبادة البنزين 
دون اأوراق اأ�صولية، وحيث 
بتهريب  تتعلق  اجلرمية   ان 
فاأن  لذا  النفطية،  امل�صتقات 
�صمن  يكون  فيها  التحقيق 
ملحكمة  املكاين  االخت�صا�س 
فيه  ح�صلت  الذي  التحقيق 
اجلرمية،  وبالتايل فاأن حمكمة 
حتقيق اخلالدية هي املحكمة 

املخت�صة نوعياً ومكانياً بنظر 
اإيداع  قرر  لذا  الدعوى،  هذه 
حمكمة  اىل  الدعوى  ا�صبارة 
للنظر  حتقيق  اخلالدية 
االخت�صا�س  وح�صب  فيها 
واالإ�صعار  واملكاين،  النوعي 
الرمادي  حتقيق  حمكمة  اىل 
بذلك، و�صدر القرار باالتفاق 
ا�صتنادًا الأحكام املادة   )13/
قانون  من  اأواًل/ب/2( 
 160 رقم  الق�صائي  التنظيم 
/2 يف  املعدل   1979 ل�صنة 
الثاين/1441هـ  جمادي 

املوافق 2020/1/27م. 

جريمة تهريب المنتجات النفطية

مبداأ احلكم
على  العقوبة  بت�صديد  القرار  اأحكام  تطبيق  يجوز  ال 
جرمية ارتكبت قبل نفاذ اأحكامه الأن القانون الواجب 

تطبيقه هو القانون النافذ وقت ارتكاب اجلرمية.
ن�س احلكم

بابل  جنايات  حمكمة  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
كانت قد قررت مبوجب قرارها ال�صادر يف 1996/7/21 
وبالدعوى 162/ج/96 جترمي املتهم )ع( وفق اأحكام 
املادة 444/ثانياً عقوبات املعدلة بالقرار 1133 ل�صنة 
اأحد  يف  بحوزته  امل�صبوطة  املواد  ل�صرقته   1982
املحالت يف الكويت اأثناء دخول اجلي�س العراقي اإليها 
�صنة،   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكمت   1990 عام  يف 
املتهم  جترمي  اأن  وجد  وقد   1/132 باملادة  ا�صتدالاًل 
العرتافه  وذلك  �صحيحاً،  كان  املذكورة  املادة  وفق 
املعزز  واملحاكمة  التحقيق  اأدوار  كل  يف  ال�صريح 

كافية  اأدلة  وهي  امل�صروقة،  املواد  �صبط  مبحا�صر 
اجلنايات  حمكمة  قبل  من  اعتمادها  وكان  ومقنعة، 
متفقاً مع حكم القانون اإال اأنه لوحظ اأن جرمية ال�صرقة 
وقعت يف عام 1990 وقبل �صدور قرار جمل�س قيادة 
عقوبة  �صدد  الذي   1992 ل�صنة   3 رقم  املنحل  الثورة 
فاإن  لذا  املذكورة،  املادة  يف  عليها  املن�صو�س  ال�صرقة 
ا�صتدالل املحكمة بالقرار 1133 ل�صنة 1992 كان غري 
�صحيح، وحيث اأن احلد االأق�صى للعقوبة املن�صو�س 
عليها يف املادة املذكورة قبل الت�صديد كانت ال تتجاوز 
قرار  ت�صديق  قرر  لذا  �صنوات،  �صبع  ملدة  ال�صجن 
التجرمي وتخفي�س عقوبة املتهم اإىل ال�صجن مدة �صبع 
�صنوات وتنظيم مذكرة عقوبة جديدة له يف �صوء ذلك 
ال�صابقة،  �صجنه  ومدة  موقوفيته  مدة  فيها  حت�صب 
اأبي  �صجن  يف  االجتماعي  االإ�صالح  دائرة  واإ�صعار 

غريب بذلك، و�صدر القرار باالتفاق يف 1997/7/2.

القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة
مبداأ احلكم

يعاقب الطبيب بعقوبة االإنذار اإذا نظم 
نتيجة  الوفاة  حدوث  تت�صمن  �صهادة 
اإىل  اال�صتناد  دون  من  بالدواء  الت�صمم 
وال  العديل،  الطبي  الت�صريح  نتيجة 
قبل  ذويها  قبل  من  اجلثة  ت�صليم  يعد 

ت�صريحها م�صوغا لتنظيم تلك ال�صهادة.
ن�س احلكم

نق�س  ومطالبته  املعرت�س  العرتا�س 
وزارة  موظفي  ان�صباط  جلنة  قرار 
يف   )22( املرقم  نينوى  يف  ال�صحة 
برباءة  القا�صي   1980/8/20
املوجهة  التهمة  من  عليها  املعرت�س 
العقوبة  وفر�س  باإدانتها  واحلكم  اإليها 
على  ولالإطالع  بحقها،  املنا�صبة 
وملطالبة  االن�صباطية  اال�صبارة 

وحيث  الدعوى،  رد  عليها  املعرت�س 
�صهادة  نظمت  عليها  املعرت�س  اإن  تبني 
 1978/8/17 يف   23 املرقمة  الوفاة 
يف  توفيت  الطفلة)ي(  كون  املت�صمنة 
بالدواء  الت�صمم  ب�صبب   1978/8/17
الت�صريح  نتيجة  اإىل  اال�صتناد  دون  من 
الطبي العديل، وان ت�صل اجلثة من قبل 
ذويها قبل الت�صريح ال ي�صوغ لها تنظيم 

اإن  وحيث  اإليها،  امل�صار  الوفاة  �صهادة 
فعل املعرت�س عليها خمالف للتعليمات 
وموجب للعقوبة، لذلك قرر نق�س القرار 
املذكور واإدانة املعرت�س عليها وفر�س 
للمواد  وفق  بحقها  االإنذار  عقوبة 
موظفي  ان�صباط  قانون  من  )4و6( 
الدولة املرقم 69 ل�صنة 1936 ، و�صدر 

القرار باالتفاق يف 1981/1/21.

معاقبة الطبيب بعقوبة اإلنذار

مبداأ احلكم
1- ملحكمة اجلنايات ان تف�صل يف الدعوى الداخلة يف 

اخت�صا�س حكمة اجلنح.
2- جتوز حماكمة املتهم عن جرميتني وقعتا خالل �صنة 
للمتهم  توجه  اأن  على  واحد  نوع  من  وكانتا  واحدة، 

تهمتان ال تهمة واحدة.
اأ�صول  قانون  من  132-اأ-4-139-ب  )املادتان 

املحاكمات اجلزائية(.
ن�س احلكم

)هـ(  عليه  املحكوم  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
ليال   1979/8/12 يوم  يف  )ع(  امل�صتكي  دار  دخل  قد 
زوجة  به  اأح�صت  وملا  العا�صرة،  ال�صاعة  حوايل  يف 
امل�صتكي واأيقظت زوجها هرب مت�صلقا ال�صياج الفا�صل 

)ع  للم�صتكي  العائدة  املجاورة  والدار  الدار  هذه  بني 
امل�صتكي  ابن  زوجة  قبل  من  كذلك  �صوهد  حيث  م(، 
اأيقظت هي االأخرى ب�صياحها عمها )ع �س(، وقد  التي 
عقب امل�صتكيان املحكوم عليه ومبعونة �صرطة الدورية 
قب�س عليه متلب�صاً بجرميته امل�صهودة هذه، وقد اأحيل 
ب�صرقة  ال�صروع  عن  ملحاكمته  اجلنايات  حمكمة  على 
عقوبات،   31 املادة  بداللة   444 املادة  وفق  الدارين 
ال  انه  اإال  جنحتني  كانت  وان  اجلرميتني  هاتني  وان 
تاأ�صي�صا  فيهما  نظرت  اأن  اجلنايات  حمكمة  على  �صري 
على ن�س الفقرة )ب( من املادة 139 من قانون اأ�صول 
حمكمة  اأن  اإال   ،1971 ل�صنة  اجلزائية  املحاكمات 
عندما  خطاأ  يف  املحاكمة  اأثناء  وقعت  قد  اجلنايات 
وجهت التهمة بتاريخ 1980/12/31 عن دخول املتهم 

)هـ( دار امل�صتكي )ع م( بق�صد ارتكاب جرمية واأهملت 
االآخر  امل�صتكي  دار  دخول  عن  اإليه  ثانية  تهمة  توجيه 
بق�صد  املذكور  املتهم  التي دخلها  الدار  والتي هي  )ع( 
ارتكاب جرمية ح�صبما ي�صتدل من االإدانة املتح�صلة يف 
الدعوى، اإذ اأن حماكمة املتهم )م( عن هاتني اجلرميتني 
بدعوى واحدة �صحيح وفق ن�س الفقرة 4-اأ من املادة 
نتيجة  يف  موؤثرا  اخلطاأ  هذا  كان  وملا  االأ�صولية،   132
املحاكمة لذلك قرر نق�س القرارات ال�صادرة يف الدعوى 
املتهم  حماكمة  الإعادة  حمكمتها  واىل  الدعوى  واإعادة 
وتوجيه تهمتني اإليه وفق الفقرة الثانية من املادة 428 
عقوبات، والبت يف التهمتني باالإدانة واالإفراج وفق ما 
على  )هـ(  املتهم  يبقى  اأن  على  املحاكمة  بنتيجة  تراه 

كفالته، و�صدر القرار باالتفاق يف 1981/3/4.

إعادة الدعوى إلعادة محاكمة المتهم وتوجيه 
تهمتين إليه

مبداأ احلكم
اإذا بلغ احلدث عند احلكم عليه �صن الر�صد 
اإىل  فتبدل عقوبة احلجر يف مدر�صة الفتيان 
اإذا كانت اجلرمية املرتكبة  ال�صجن  عقوبة 
جناية، واىل احلب�س اإذا كانت جنحة، وذلك 
فر�صها  ميكن  كان  التي  املدة  ت�صاوي  لعلة 
عليه عند ارتكاب اجلرمية.. )املادة 3/74 

عقوبات(.

ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن ان حمكمة 
اأحداث نينوى كانت يف اإ�صدارها لقرار اإيداع 
)مدر�صة  اجلانحني  الفتيان  مدر�صة  )ي( 
تدريب الفتيان( وفق املادة 406 ف اأ بداللة 
املادة 33 من قانون االأحداث قد وقعت يف 
خطاأ قانوين، ذلك الأن املتهم املذكور هو من 
مواليد 1962/2/22 وان قرار االإيداع قد 
االأمر   1980/12/15 بتاريخ  بحقه  �صدر 
فر�س  تقرر  اأن  املحكمة  على  كان  الذي 
عند  ر�صدا  بلغ  قد  ب�صفته  عليه  العقوبة 
احلكم عليه مما كان ينبغي معه فر�س تلك 

الثالثة  بالفقرة  ا�صتدالال  �صجنا  العقوبة 
مبدر�صة  اإيداعا  ال  عقوبات   74 املادة  من 
املحكمة  اإن  مالحظة  مع  الفتيان،  تدريب 
تنفيذ  اإيقاف  �صبيل  ت�صلك  اأن  �صاءت  اإذا 
العقوبة بحقه فلها اأن ت�صتدل اأي�صا باملادة 
ق�صائية  ظرفا  وجدت  واإذا  عقوبات   132
ي�صبح  وعندها  ذلك  لها  تربر  الق�صية  يف 

باالإمكان جعل العقوبة ح�صبما للمدة التي 
االأوراق  اإعادة  قرر  لذلك  املحكمة،  قررتها 
اإىل حمكمتها الإعادة النظر يف العقوبة بغية 
اأعاله،  عنه  اأو�صح  ما  �صوء  يف  فر�صها 
يف  ال�صادرة  االأخرى  القرارات  وملوافقة 
و�صدر  ت�صديقها،  قرر  للقانون  الدعوى 

القرار باالتفاق يف 1981/3/7.

بلوغ الحدث عند الحكم عليه
مبداأ احلكم

ال�صرر  وقوع  عن  املتبوع  ي�صاأل  ال 
الذي ي�صببه تابعه اإذا كان قد بذل 
وقوع  ملنع  العناية  من  ينبغي  ما 
البد  كان  ال�صرر  اإن  اأو  ال�صرر 
العناية..  هذه  بذل  لو  حتى  واقعاً 
)الفقرة الثانية من املادة 219 من 

القانون املدين(.

ن�س احلكم
وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
على  واقع  التمييزي  الطعن  اأن 
باإلزام  القا�صية  احلكمية  الفقرة 
بالتكافل  العا�صمة  اأمانة  املميزة 
بدفع  )اأ(  املدان  مع  والت�صامن 
قدره  )م(  للم�صتكي  تعوي�س 
وع�صرة  وثالثمائة  اآالف  ثالثة 
اأ�صابت  التي  االأ�صرار  عن  دنانري 
على  النظر  عطف  ولدى  �صيارته.. 
املميزة  وكيل  اأن  وجد  االأوراق 
املحكمة  اأمام  دفع  العا�صمة  اأمانة 

باأن املدان )اأ( ولو انه يعمل �صائقاً 
الأمانة  تعود  )تريله(  ل�صيارة 
اإجازة  يحمل  انه  اإال  العا�صمة 
وقوع  وقت  نافذة  اأ�صولية  �صوق 
كان  التي  ال�صيارة  وان  احلادث، 
يقودها �صليمة من جميع النواحي، 
بذلت  قد  العا�صمة  اأمانة  فتكون 
العناية الالزمة فال حمل مل�صاءلتها 
الفقرة )2(  بالتعوي�س عمال بحكم 
املدين،  القانون  من   219 املادة  من 
وان حمكمة اجلنح اأغفلت التحقيق 
به  تق�صي  ملا  خالفا  الدفع  هذا  يف 
املذكورة  املادة  من   )2( الفقرة 
املخدوم  )وي�صتطيع  تن�س  التي 
اإذا  امل�صوؤولية  من  يتخل�س  اأن 
ثبت انه بذل ما ينبغي من العناية 
ال�صرر  اإن  اأو  ال�صرر  وقوع  ملنع 
هذه  بذل  لو  حتى  واقعاً  البد  كان 
االأ�صباب  ولهذه  وعليه  العناية(، 
املميزة  الفقرة احلكمية  نق�س  قرر 
اخلا�صة بالتعوي�س بقدر ما يخ�س 

اإىل  االأوراق  واإعادة  منها،  املميزة 
ب�صاأنها  املحاكمة  الإجراء  حمكمتها 
بيانه،  املتقدم  النحو  على  جمددًا 

واإ�صدار القرار الالزم مبا تتو�صل 
القرار  و�صدر  املحكمة،  اإليه 

باالتفاق يف 19/9/10.

ال يسأل المتبوع عن وقوع الضرر
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حجة الإعالة اإحدى الدعاوى املدنية التي تقام 
ع�سر  لإثبات  حجة  وهي  البداءة،  حمكمة  اأمام 
عي�ش املعالني وي�سر حال املعيلني ممن تربطهم 

رابطة عائلية.
وحر�ش امل�سرع من خالل القوانني النافذة على 
تنظيم العالقات بني اأفراد العائلة واللتزامات 
الأ�سول  نفقة  ومنها  القرابة،  على  املرتتبة 
فر�سها  و�سروط  النفقة،  هذه  جتب  من  وعلى 

على الأبناء.
ال�سخ�سية  اأول حمكمة الأحوال  ويقول قا�سي 
ال�ساعدي:  جا�سب  اأحمد  اجلديدة،  بغداد  يف 
)القانون  عراقي  د�ستور  اول  �سدور  »منذ  انه 
امل�سرع  كان   )1925 لعام  العراقي  ال�سا�سي 
العراقي حري�ساً على بيان املحاكم املخت�سة يف 
دعاوى النفقة، فقد ن�ست املادة )75( منه على 
وجمال�ش  �سرعية  حماكم  على  املحاكم  تق�سيم 

روحانية طائفية«.
واأ�ساف جا�سب ان »املادة ال�ساد�سة وال�سبعني 
تنظر  ال�سرعية  املحاكم  ان  على  ن�ست  منه 
واأحوالهم  بامل�سلمني  املتعلقة  الدعاوى 
ال�سخ�سية، ومن هذه الدعاوى دعاوى النفقات 
واحلجج املتعلقة بها، وكانت املحاكم يف حينها 
ف�سلت  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تطبق 
على  ووجوبها  الأ�سول  نفقة  جتب  من  على 

الأبناء«.
وتابع جا�سب ان »القانون النافذ حالياً والذي 

قانون  هو  �سورها  بكل  النفقة  مو�سوع  ينظم 
 ،1959 ل�سنة   188 رقم  ال�سخ�سية  الأحوال 
الإعالة  حجة  بني  الفرق  حول  تف�سيل  وهناك 
الإعالة وثيقة ت�سدرها  النفقة، فحجة  ودعوى 
حمكمة البداءة املخت�سة يثبت من خاللها ي�سر 
ملقدار  تتطرق  ل  وهي  املعال،  واإع�سار  املعيل 
هذه  اإثبات  منها  والغاية  املعيل،  على  النفقة 
احلالة لن الكثري من القوانني النافذة منها مثاًل 
قانون التقاعد اأ�سارت اإىل ا�ستحقاق من يعيلهم 
ميكن  ول  التقاعدية،  للحقوق  مثاًل  املتقاعد 
التي ت�سدر من  بهذه احلجة  اإل  الإعالة  اإثبات 

حمكمة البداءة«.
للح�سول  القانوين  »الطريق  باأن  جا�سب  واأفاد 
اجتاهني؛  خالل  من  ي�سلك  الإعالة  حجة  على 
الأول هو تقدمي طلب اىل قا�سي البداءة يقرتن 
بالوثائق التي توؤيد اأن مقدم الطلب يعيل طرفا 
طلبا  يقدم  املعال  ان  او  اأ�سرته  اأفراد  من  اآخر 
اأفراد  اأحد  قبل  من  ويعال  مع�سر  انه  لإثبات 

اأ�سرته«.
باإقامة  الثاين هو  اأن »الطريق  اإىل  ولفت جا�سب 
دعوى لنف�ش التف�سيل الوارد يف الطريق الأول، 
طرفاها مدعي ومدعى عليه، وت�سدر املحكمة يف 

حال ثبوت الدعوى حكماً بالإعالة«.
»تقام  اأنها  يو�سح جا�سب  النفقة،  وعن دعوى 
بالن�سبة  ال�سخ�سية  الأحوال  حمكمة  اأمام 
بالن�سبة  ال�سخ�سية  املواد  وحمكمة  للم�سلمني 
التمييز  حمكمة  اأيدت  وقد  امل�سلمني،  لغري 
اخت�سا�ش  من  الإعالة  دعوى  اأن  الحتادية 

حمكمة البداءة، ولي�ست من اخت�سا�ش حمكمة 
الأحوال ال�سخ�سية«.

يقول  كما  فاإن،  النفقة  تق�سيم  كيفية  وعن 
القانوين  بال�سابط  حمكوم  »ذلك  القا�سي، 
ال�سادرة  الأحكام  وتراعي  نف�سه  وال�سرعي 
اأعمار املطلوب الإنفاق عليه وحاجتهم لالإنفاق 

ومقدرة املنفق«.
الأحوال  »قانون  اأن  اىل  القا�سي  وخل�ش 
زوجته  على  بالإنفاق  الزوج  األزم  ال�سخ�سية 
)نفقة  �سخ�سية:  اأحوال   )58( املادة  بن�ش 
على  فنفقتها  الزوجة  اإل  ماله  من  اإن�سان  كل 
والبنات  البنني  من  الأولد  نفقة  اأما  زوجها(، 
 )59( املادة  بينته  تف�سيل  على  والدهم  فعلى 
ن�ست  والتي  ال�سخ�سية،  الأحوال  قانون  من 
على )اإذا مل يكن للولد مال فنفقته على اأبيه ما 

مل يكن فقريًا او عاجزًا عن النفقة والك�سب(.
من جانبه، ذكر القا�سي �سعد ح�سني �سحيتان، 
قا�سي اأول حمكمة بداءة الر�سافة: اأن »دعوى 
الإعالة هي طلب يقدم اىل املحكمة غايته اإثبات 
ي�سر املعيل مادياً واإع�سار املعال وذلك بو�سائل 
على  احل�سول  لغر�ش  قانوناً  الواردة  الإثبات 
يتطلب  معينة  معاملة  اجناز  اأو  قانوين  مركز 
بحجة  تعرف  ق�سائية،  وثيقة  �سدور  اجنازها 

الإعالة«.
وبني القا�سي اأن »دعوى النفقة هي طلب اإلزام 
وقانوناً  �سرعاً  به  مكلفا  مبلغا  بتاأدية  �سخ�ش 
احتياجاته  تاأمني  لغر�ش  ي�ستحقه  من  اىل 
ماأكل وملب�ش وم�سكن وطبابة...  املعي�سية من 

الخ، والفرق بينهما اإن دعوى الإعالة تقام اأمام 
اإن دعوى النفقة تقام  حمكمة البداءة، يف حني 

اأمام حمكمة الأحوال ال�سخ�سية«.
واأ�ساف �سحيتان اأن »الأب يكلف بالإنفاق على 
للمـادة )59( من  اأولده ا�ستنادًا  الفـروع وهم 
ل�سنة   188 رقم  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون 

زواج  اإىل  اأبيهم  على  نفقتهم  وت�ستمر   ،1959
البنت وبلوغ البن �سن الر�سد ما مل يكن الأخري 
الك�سب  عن  العاجز  الكبري  والبن  علم،  طالب 
على  الزوجة  ونفقة  الأ�سغر،  البن  بحكم 
الأحوال  قانون  من   58 للمادة  ا�ستنادًا  زوجها 

ال�سخ�سية«.

واأمت القا�سي حديثه قائاًل: اإن »قانون الأحوال 
على  بالإنفاق  البن  األزم  النافذ  ال�سخ�سية 
والديه حتى لو كانا قادرين على الك�سب على اأن 
يكون الولد مو�سرًا، وان يكون الوالدان فقريين 
اإل يف حالة اإ�سرار الأب علــى البطالة ا�ستنادًا 

للمادة )61( من قانون الحوال ال�سخ�سية«.

حجة اإلعالة.. دعوى إلثبات حاجة المعوزين إلى نفقة األقربين

اإينا�ش جبار

دعاوى  ع�سرات  يوميا  املحاكم  ت�ستقبل 
ب�سبب  وغريها  الأ�سرية  اخلالفات 

تطبيقات  او  الهواتف  التج�س�ش على 
ال�سو�سيل ميديا، ل�سيما مع وجود 

التطفل  لالآخرين  تتيح  برامج 
الر�سائل  على  والتن�ست 

الت�سالت،  برامج  او 
ت�ستخدم  واغلبها 

اأدت  �سيئا،  ا�ستخداما 
اخليانات  ك�سف  اإىل 

بني  الأ�سرار  او 
 ، ج ا و ز لأ ا

ما  وغالبا 
تنتهي 

ه  هذ

ت  مل�سكال ا
الطالق،  اإىل 

والبع�ش منها ما يحدث 
اإىل  ويوؤدي  العمل  �سركاء  بني 

النهاية  يف  وهي  ال�سراكة،  انف�سال 
عوامل ت�ساهم بالتفكك املجتمعي والأ�سري.

اإن  ح�سن:  فالح  حيدر  القا�سي،  ويقول 
حياته  مع  يتعامل  اأن  �سخ�ش  كل  حق  »من 
اخلا�سة مبا يراه، ومن تلك اخل�سو�سيات 
ومرا�سالته  ات�سالته  ب�سرية  الحتفاظ 
التي  والإلكرتونية  والال�سلكية  ال�سلكية 
اأو  ال�سلكية  الهواتف  طريق  عن  يجريها 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأو  النقالة 
من  وغريها  الإلكرتوين  الربيد  عن  ف�ساًل 
عليه،  اإيجاباً  اأو  �سلباً  كانت  �سواء  الو�سائل 
دون اأن يطلع عليها الغري بدون ر�ساه �سواء 
اأحاد  من  اأم  العامة  ال�سلطة  اأفراد  من  كان 

النا�ش«.
املواثيق  من  »العديد  اأن  القا�سي  ويو�سح 
والد�ساتري  والإقليمية  الدولية  والتفاقيات 
الت�سالت  �سرية  بحماية  تكفلت  والقوانني 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملرا�سالت 
غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  والإلكرتونية 
الدولية  املواثيق  تلك  اأهم  ومن  مبا�سرة، 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  ميثاق 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�سادر 
عام 1948، حيث ن�ست املادة 12 منه على 
»حماية الفرد من التدخل التع�سفي يف حياته 
اأو مرا�سالته، ولكل �سخ�ش احلق  اخلا�سة 
اأو  التدخل  هذا  �سد  القانونية  احلماية  يف 
العربي حلقوق  تلك العتداءات«، وامليثاق 
املادة  ن�ست  حيث   ،1994 ل�سنة  الإن�سان 
مقد�سة،  حرمة  اخلا�سة  »للحياة  منه   6
احلياة  هذه  وت�سمل  جرمية  بها  امل�سا�ش 
وحرمة  الأ�سرة  خ�سو�سيات  اخلا�سة 
امل�سكن، و�سرية املرا�سالت وغريها من �سبل 

املخابرة اخلا�سة«، كذلك التفاقية الدولية 
عن  ال�سادرة  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق 
 1966 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
»عدم  على  منها   17 املادة  ن�ست  حيث   ،
وغري  تع�سفي  ب�سكل  التدخل  جواز 
الأفراد  حياة  يف  قانوين 

اخلا�سة«.
اأن  ويو�سح 
»لكل 

�سخ�ش 
احلماية  يف  احلق 

القانونية �سد التدخل ب�سرية 
ل�سنة  العراقي  الد�ستور  ات�سالته كما ن�ش 
)حرية  اأن  على  منه   40 املادة  يف   2005
والربقية  الربيدية  واملرا�سالت  الت�سالت 
والهاتفية والإلكرتونية وغريها مكفولة ول 
يجوز مراقبتها اأو الت�سنت عليها اأو الك�سف 
وبقرار  واأمنية  قانونية  ل�سرورة  اإل  عنها 

ق�سائي(«.
العقوبات  »قانون  اأن  القا�سي  وي�سيف 
على  ن�ش   1969 ل�سنة   111 رقم  العراقي 
اأن )يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سبع 
�سنوات اأو باحلب�ش كل موظف اأو م�ستخدم 
وكل  والتلفون،  والربق  الربيد  دوائر  يف 
اأتلف  اأو  اأو مكلف بخدمة عامة فتح  موظف 
اأو اأخفى ر�سالة اأو برقية اأودعت اأو �سلمت 
اأو  ذلك  لغريه  �سهل  اأو  املذكورة  للدوائر 
الربقية،  اأو  الر�سالة  ت�سمنته  �سرًا  اأف�سى 
ويعاقب بالعقوبة نف�سها من اأف�سى ممن ذكر 

مكاملة تلفونية اأو �سهل لغريه ذلك(«.
وتابع ح�سن اأن »التغريات التي طراأت على 
الثقافة،  وعوملة  القت�ساد  كعوملة  املجتمع 
ا�ستعمال  يف  الهائل  التطور  عن  ناهيك 
جمال  يف  احلديثة  التكنولوجية  التقنيات 
كا�ستخدام  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
احلا�سوب والهواتف النقالة الذكية ومواقع 
و�سائل  من  وغريها  الجتماعي،  التوا�سل 
الإجرام  ظهور  اإىل  اأدت  احلديثة  الت�سال 

ي�سعب  التي  املعلوماتية  واجلرائم  املنظم 
مكافحتها  الق�سائي  ال�سبط  اأع�ساء  على 
اأدلة  على  احل�سول  اأو  مرتكبيها  و�سبط 
الق�ساء  اإىل  وتقدميهم  لإدانتهم  كافية 
باإتباع  اإل  اجلنائية  العدالة  وحتقيق 

اأ�ساليب حتر خا�سة«.
هو  الأ�ساليب  تلك  اأهم  »بني  انه  ويوؤكد 
الت�سالت  �سرية  على  الإلكرتوين  التن�ست 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملرا�سالت 
والإلكرتونية باأجهزة اإلكرتونية خا�سة بعد 
�سوابط  وفق  ر�سمي  اأو  ق�سائي  اإذن 
للم�سلحة  تغليباً  حمددة 
يف  والأوىل  الأجدر 
وهي  الرعاية 
اأمن  حماية 
يف  املجتمع 
الإجرام  مكافحة 
وجرائم  املنظم 
و�سبط  املعلوماتية، 
العقاب  واإنزال  مرتكبيها 
م�سلحة  على  لهم  املقرر 
مكنون  على  احلفاظ  يف  الأفراد 
�سرية  يف  وحقهم  اأ�سرارهم 

ات�سالتهم ومرا�سالتهم اخلا�سة«.
التفاقيات  من  »العديد  اأن  اإىل  ولفت 
الدولية ن�ست على ا�ستحداث هذا النوع 
اأبرزها  اأ�ساليب التحِري اخلا�سة، ومن  من 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
ل�سنة  )بالريمو(  الوطنية  عرب  املنظمة 
2000، واتفاقية بوداب�ست ملكافحة اجلرائم 
الأمم  واتفاقية   ،2001 ل�سنة  املعلوماتية 

املتحدة ملكافحة الف�ساد ل�سنة 2003«.
العراقي  »امل�سرع  على  القا�سي  ويقرتح 
التحري  اأ�ساليب  من  النوع  هذا  ا�ستحداث 
اخلا�سة وتنظيم اأحكامه بن�سو�ش �سريحة 
رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف 
العديد  غرار  على  املعدل   1971 ل�سنة   23
الدول  يف  اجلزائية  الإجرائية  القوانني  من 
اجلنائية  الإجراءات  كقانون  العربية 
اجلنائية  الإجراءات  وقانون  امل�سري 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  البحريني 
مع  املواءمة  ولتحقيق  الأردين،  اجلزائية 

التفاقيات الدولية �سالفة البيان«.
الطائي:  من جانبها، تقول املحامية غفران 
وم�ساكل  طالق  م�سكالت  اإليها  »ترد  انه 
عائلية تت�سمن الك�سف عن خيانة زوجية اأو 
م�ساجرات ودعاوى �سب وقذف يكون فيها 
جت�س�ش  برامج  تن�سيب  هو  امل�سكلة  �سبب 
او  كالـ)املا�سنجر  التطبيقات  مراقبة  اأو 
رادع  وجود  »عدم  اأن  الفايرب(«.وتو�سح 
اخل�سو�سية  على  للحفاظ  قانون  اأو 
العنكبوتية(  )ال�سبكة  مل�ستخدمي  اأتاح 
ا�ستحداث برامج تن�ست ومراقبة لأغرا�ش 
هذه  اإىل  توؤدي  جميعا  وبالتايل  عديدة، 

امل�سكالت التي ت�سل اإىل اإقامة دعاوى«.

انتهاك سرية االتصاالت يضاعف 
المشكالت العائلية.. ويعزز الحاجة 

ليث جوادألساليب تحٍر خاصة

و�سيلة  اللكرتونية  الألعاب  اأ�سبحت 
جديدة لالبتزاز وفر�سة �سانحة ل�سطياد 
ومن  واملراهقني،  الأطفال  من  ال�سحايا 
الألعاب  تلك  اأغلب  لأن  اجلن�سني،  كال 
ال�سوتي  التوا�سل  خا�سية  على  حتتوي 
ال�سور  تبادل  ذلك  بعد  ليتم  الر�سائل  اأو 

اأمور  اأو  ال�سخ�سية  واملعلومات 
يف  ال�سحية  اأخريا  ليقع  اأخرى، 

�سرك البتزاز اللكرتوين.
حتقيق  قا�سي  ويتحدث 

مكي،  احمد  الر�سافة، 
اجلرائم  »زيادة  عن 

من�سات  عرب 
�سل  ا لتو ا

 ، عي جتما ل ا
�سمنها  ومن 

�سل  ا لتو ا
عرب 

ب  لعا لأ ا
التي  اجلماعية 

عدد  فيها  اللعب  ي�سارك 
الالعبني، ومن خمتلف  كبري من 

خمتلف  ومن  واجلن�سيات،  الأعمار 
ما  وهذا  اجلن�سني،  كال  ومن  العامل  دول 
لالحتيال  املجرمني  من  العديد  ا�ستغله 
على �سحاياهم، م�ستفيدين من ميزات هذا 
النوع من من�سات التوا�سل الجتماعي«.

ل  عادة  اجلماعية  »الألعاب  اأن  واأ�ساف 
املنتجة  ال�سركات  من  رقابة  اإىل  تخ�سع 
لهذه الألعاب، هذا من جانب، ومن جانب 
ال�سحية  ذوي  رقابة  اإىل  تخ�سع  ل  اآخر 
الأطفال  من  الأحيان  اغلب  يف  تكون  التي 
اأو من هم يف �سن املراهقة والذين يكونون 

�سيدا متاحا ميكن ا�ستدراجهم ب�سهولة«.
العقوبات  »قانون  اأن  اإىل  القا�سي  واأ�سار 
العراقي مل ين�ش �سراحة على جترمي هذا 
اإخ�ساع  ميكن  انه  اإل  الأفعال،  من  النوع 
هذه الأفعال اإىل التجرمي وفقا لن�ش قانون 
كان فعل  فاإذا  فعل،  العقوبات بح�سب كل 
اجلاين هو احل�سول على اأموال من املجنى 
يجرمه  الفعل  فهذا  احتيالية،  بطرق  عليه 
العقوبات،  قانون  من   456 املادة  ن�ش 
اأما اذا ابتز اجلاين ال�سحية وهدده بهدف 
اأو  اأية منفعة �سواء مادية  احل�سول على 

معنوية فهذا الفعل جترمه املادة 430«.
يف  العقوبات  �سدد  »القانون  اأن  واأ�ساف 
عليه  املجنى  كان  اإذا  اجلرائم  من  العديد 

املادتني 393  املثال يف  �سبيل  حدثا، فعلى 
اللواط  اأو  املواقعة  عقوبة  �سدد  و394 
ويف  بدونه،  او  بر�ساه  باأنثى  اأو  بذكر 
املادتني 396 و397 �سدد العقوبة على من 
�سرع  اأو  اأنثى  اأو  ذكر  عر�ش  على  يعتدي 

فيه، اإذا كان املجنى عليه حدثا«.
املعرو�سة  الق�سايا  اإحدى  »يف  باأنه  واأفاد 
علينا والتي تتلخ�ش وقائعها باأن ال�سحية 
وهي فتاة تبلغ من العمر 14 �سنة تعرفت 
لعبة  طريق  عن  الأ�سخا�ش  احد  على 
يقوم  اجلاين  فكان  )البوبجي( 
ال�سحية  مب�ساعدة 
اللعب،  اأثناء 
نا  كا و

ن  يلعبا
فريق  �سمن 

تطورت  وبعدها  واحد، 
اجلاين  متكن  غرامية  عالقة  اإىل  العالقة 
ومقاطع  �سور  على  احل�سول  من  خاللها 

فيديو للفتاة«.
اأخذ  »ال�سخ�ش  اأن  مكي  القا�سي  وتابع 
مبالغ  بدفع  وتهديدها  بابتزازها  يقوم 
ال�سور  تلك  بن�سر  �سيقوم  مالية، وبخالفه 
اأهلها،  اإىل  اإر�سالها  اأو  الفيديو  ومقاطع 
املبالغ  اإعطاء  اإىل  ال�سحية  فا�سطرت 
ا�ستمر  الأخري  اأن  اإل  اجلاين،  اإىل  املالية 
�سرقة  اإىل  ا�سطرها  ما  ال�سحية،  بتهديد 
مبالغ مالية وخم�سالت ذهبية من والدتها 

لإعطائها اإىل اجلاين بهدف اإ�سكاته«.
ما  طلباته،  يف  متادى  »اجلاين  باأن  منوها   
ليتم  لذويها  احلديث  على  الفتاة  اجرب 
بن�سب  قامت  التي  الأمنية  القوات  اإبالغ 
باجلرم  عليه  القب�ش  واإلقاء  للجاين  كمني 
امل�سهود، واعرتافه على ارتكابه اجلرمية، 
وان جمموع املبالغ التي حت�سل عليها من 

ال�سحية تبلغ 17 مليون دينار«.
ومن جانبه، يتحدث قا�سي حمكمة حتقيق 

�سباح:  ادهم  قار،  ذي  يف  ال�سيوخ  �سوق 
قام  متهم  اأقوال  »�سدقت  حمكمته  اأن 
با�ستغالل حدث واإجباره على �سرقة مبالغ 
احل�ساب  تن�سيط  اجل  من  اأهله  من  مالية 
اخلا�ش بلعبة البوبجي بتحري�ش من قبل 

احد العاملني يف حمالت الهاتف النقال«.
التحقيق  يف  اعرتف  »املتهم  اأن  واأ�ساف 
اأ�سهر، وعندما كان  اأربعة  باأنه قبل حوايل 
يزاول عمله يف حمل لبيع اأجهزة املوبايل، 
ب�سراء  وقام  احلدث  امل�ستكي  له  ح�سر 
)بوبجي( مببلغ  لعبة  �سحن  تعبئة  كارت 
ولكونه  دينار،  األف  وثالثون  خم�سة  قدره 
حدثا وغري دارك قام با�ستغالله الطلب باأن 
األف لغر�ش  �سبعمائة  باإعطائه مبلغ  يقوم 

تن�سيط اللعبة ورفع م�ستواها«.
ح�سر  »امل�ستكي  اأن  القا�سي  واأو�سح 
باإعطاء  وقام  الثاين،  اليوم  يف 
املتهم املبلغ مقابل �سحن 
اخلا�سة  اللعبة 
منه  علم  وقد  به، 
ب�سرقة  يقوم  اأنه 
والديه،  من  النقود 
والده  اأن  اأخربه  حيث 
ويقوم  كثرية  مبالغ  ميتلك 
القا�سة  يف  بها  بالحتفاظ 

داخل غرفة نومه«.
يقوم  كان  »امل�ستكي  اأن  اإىل  ولفت 
بني فرتة واأخرى بجلب نقود للمتهم 
ورفع  اللعبة  وتطوير  تن�سيط  لغر�ش 
يخرب  باأن  بتهديده  وقام  فيها  ح�سابه 
والده حول مو�سوع �سرقة الأموال، واخذ 
يرتدد على املحل بني اليوم والآخر ويقوم 
 - األف   300 بني  يرتاوح  مبلغ  باإعطائه 
للعبة  �سحن  بطاقة  لكل  دينار  األف   400
البوبجي حتى اأ�سبح جمموع املبالغ التي 
دينار  ماليني  ع�سرة  حوايل  عليها  ح�سل 

تقريبا«.
يكتف  مل  »الطفل  اأن  القا�سي  واأكمل 
بذلك، وقام ب�سراء ح�ساب لعبة بوبجي 
مليون  مبلغ  مقابل  املتهم  من  جديد 
قام  ثم  ومن  دينار،  األف  واربعمئة 
الأخري بالحتيال عليه و�سحب احل�ساب 
اللعبة  اإعدادات  تغيري  طريق  عن  منه 
على  ببيعه  وقام  جهازه  يف  وحتويله 
مليون ومائتي  مبلغ  مقابل  اآخر  �سخ�ش 

األف دينار«.
حدثت  عملية  »اآخر  ان  اإىل  مكي  واأ�سار 
عندما طلب املتهم من الطفل جلب ع�سرة 
اأوراق فئة مئة دولر، ومت التفاق على 
من  خ�سية  املحل  اإىل  ياأتي  ل  وان  ذلك، 
املحل  �ساحب  قبل  من  اأمره  اكت�ساف 
املكان  بتغيري  قام  لذا  تواجده،  اأثناء 
ت�سلمه  واأثناء  منزله،  قرب  واللتقاء 
املبلغ من احلدث مت اإلقاء القب�ش عليه«.

ألعاب االنترنت مصيدة جديدة لسرقة 
األطفال والمراهقين
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جريمة االختفاء القسري ومسؤولية الدولة

التطور القانوني لتجريم االختفاء القسري
�إنتهاكا  �لق�سري  �الختفاء  جرمية  تعد 
و�حلريات  �حلقوق  من  لعدد  �سارخا 
�ملو�ثيق  كفلتها  �لتي  للإن�سان  �الأ�سا�سية 
�الإختفاء  جرمية  برزت  وقد  �لدولية.. 
�لتطور  منها  نتيجة عو�مل عدة،  �لق�سري 
�لقرن  خلل  ح�سل  �لذي  �لتكنولوجي 
�لوفيات  معدالت  و�زدياد  ع�سر  �لتا�سع 
�أ�سر�ر  �أثناء �حلروب وما ت�سببت به من 
تلك  نتيجة  �ملدنيني  بال�سكان  حلقت 
�لنازية  �أملانيا  به  قامت  وما  �لنز�عات، 
�لبلد�ن  كل  يف  �جلرمية  هذه  باإرتكاب 
�لعاملية  �حلرب  خلل  �إجتياحها  مت  �لتي 
�لثانية، وتفاقم �ل�سر�عات و�لنز�عات بني 
�لدول و�جلماعات �ل�سيا�سية د�خل �لدولة 
هذه  مثل  حدوث  ت�سهد  �لتي  �لو�حدة 
�لقانون  جَرم  كله  ذلك  ونتيجة  �جلرمية، 
تدريجي  ب�سكل  �لق�سري  �الإختفاء  �لدويل 
بدء� من تاأ�سي�س منظمات �إن�سانية كمنظمة 
عقد  �ىل   1859 عام   يف  �الأحمر  �ل�سليب 
كاإتفاقيات جنيف  دولية  �إتفاقيات  و�إن�ساء 
 1949 عام  جنيف  و�إتفاقيات   1864 عام 
حمكمة  مثل  �ملوؤقتة  �لدولية  و�ملحاكم 

نورمربغ وحمكمة يوغ�سلفيا �ل�سابقة.
دور  وجلانها  �الإن�سانية  للمنظمات  وكان 
ففي  �لق�سري،  �الإختفاء  جترمي  بتطور 
�الأمريكية  �لبلد�ن  جلنة  كانت   1974 عام 
�الإن�سان  حقوق  وجلنة  �الإن�سان  حلقوق 
دولية  هيئة  �أول  �ملتحدة  للأمم  �لتابعة 
حلقوق �الإن�سان تت�سدى لظاهرة �الإختفاء 
يتعلق  مبا  لها  �ملقدمة  �ل�سكوى  على  بناًء 
بحاالت تخ�س دولة ت�سيلي بعد �النقلب 
 ،1973 عام  يف  فيها  وقع  �لذي  �لع�سكري 
�ملتحدة  �الأمم  جلنة  ��ستخدمت  كما 
�الأ�سخا�س  م�سطلح  �الإن�سان  حلقوق 
حاالت  تناول  قر�ر  يف  �ملعروفني  غري 
�مل�سلح  للنز�ع  نتيجة  قرب�س  يف  �الإختفاء 
يف  وذلك  �جلزيرة،  تق�سيم  عنه  نتج  �لذي 
�الول  كانون  يف  �لعامة  �جلمعية  قر�ري 
بقرب�س  �ملتعلقني   1975 عام  دي�سمرب   -
�إنعقاد  وخلل   ،1981 عام  ويف  وت�سيلي، 
�ل�سليب  لهيئة  و�لع�سرين  �لر�بع  �ملوؤمتر 
�لق�سري  �الإختفاء  �أدين  مانيل،  يف  �الأحمر 
�أو  �حلكومات  �أيدي  علي  يرتكب  �لذي 
�إعتد�ًء  ي�سكل  باإعتباره  بر�سا منها، وذلك 
�الإن�سان  حقوق  على  وخطري�  �سريحا 
�أي  يتعر�س  �أال  منها  و�لتي  �الأ�سا�سية 
�إن�سان للتعذيب �أو �ملعاملت �أو �لعقوبات 

�لل�إن�سانية �أو �ملهينة.
يف عام 1980 نظرت جلنة حقوق �الإن�سان 
�ملقرتحات  باأحد  �ملتحدة  للأمم  �لتابعة 
 – فليليك�س   ’’ جلنة  قبل  من  قدمت  �لتي 
�ذ�ر   -6 بتاريخ  �سكلت  �لتي  �إرماكور" 
حاالت  م�سري  حول   1979  – مار�س   –
تقريرها  قدمت  حيث  ت�سيلي،  يف  �الختفاء 
�لعامة للأمم �ملتحدة بتاريخ  �ىل �جلمعية 
21- ت�سرين ثاين – نوفمرب 1979 و�لذي 
�لقانونية  �مل�ساألة  حول  مرجعية  ��سبح 
معني  عمل  فريق  ’’ت�سكيل  للجرمية 
بحاالت �الإختفاء �لق�سري مهمته �لرئي�سة 
م�ساعدة �ال�سر على حتديد م�سري ذويهم 
�لذي  �ن �حلدث  �إال  تو�جدهم’’،  �أماكن  و 
�أعطى هذه �جلرمية و�سعها �لقانوين �لعام 
هو قيام �ملحكمة �جلنائية �لدولية بالن�س 

�لق�سري  ’’�الختفاء  جرمية  جترمي  على 
بفقرتها  �ل�سابعة  باملادة  للأ�سخا�س’’ 
للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من   ’’ ط   ’’  1
و�لذي عدها  عام 1998  �لدولية  �جلنائية 

جرمية �سد �الإن�سانية. 
�ملتحدة  �الأمم  هيئة  تبنت  ذلك  �سوء  ويف 
يف  �لق�سري  �الختفاء  جترم  دولية  �إتفاقية 
و�لتي  – دي�سمرب 2006  ثاين  كانون   -20

دخلت حيز �لتنفيذ يف عام 2010. 
وجاء يف ديباجتها �إن �لدول �الطر�ف يف هذه 
�أن ميثاق �الأمم �ملتحدة  �إذ تعد  �التفاقية، 
يفر�س على �لدول �اللتز�م بتعزيز �حرت�م 
�الأ�سا�سية  و�حلريات  �الإن�سان  حقوق 
�ىل  ت�ستند  و�إذ  وفعليا،  عامليا  �حرت�ما 
و�إذ  �الإن�سان،  حلقوق  �لعاملي  �العلن 
باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  �ىل  ت�سري 
و�ىل  و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�سادية 
�ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 
�الخرى  �ل�سكوك  و�ىل  و�ل�سيا�سية، 
و  �الإن�سان  حقوق  مبجاالت  �ل�سلة  ذ�ت 
�لقانون �الإن�ساين و�لقانون �جلنائي �لدويل، 
بحماية  �ملتعلق  �العلن  �ىل  ت�سري  و�ذ 
�لذي  �لق�سري  �الختفاء  من  �الأ�سخا�س 
�ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  �إعتمدته 
يف  �ملوؤرخ   47/133 �ملرقم  قر�رها  يف 
�الأول - دي�سمرب 1992، و�إذ  18- كانون 
�لق�سري  �الختفاء  خطورة  �سدة  تدرك 
ظروف  يف  وي�سكل  جرمية،  ي�سكل  �لذي 
معينة يحددها �لقانون �لدويل جرمية �سد 

�الإن�سانية.
وقد عقدت �لعزم على منع حاالت �الختفاء 
جرمية  مرتكبي  �إفلت  ومكافحة  �لق�سري 
وقد  �لعقاب،  من  �لق�سري  �الختفاء 
و�سعت يف �العتبار حق كل �سخ�س يف عدم 
�ل�سحايا  وحق  ق�سري،  الختفاء  �لتعر�س 
توؤكد  و�إذ  �لتعوي�س،  و  �لعد�لة  يف 
ب�ساأن  �حلقيقة  معرفة  يف  �ل�سحية  حق 
م�سري  ومعرفة  �لق�سري  �الختفاء  ظروف 
�ل�سخ�س �ملختفي، ف�سلآ عن حقه يف حرية 
جمع ون�سر وت�سلم معلومات لتحقيق هذه 

�لغاية.
تعريف جريمة االختفاء القسري

جميع  حلماية  �لدولية  �الإتفاقية  عرفت 
�الأ�سخا�س من �الختفاء �لق�سري يف �ملادة 
�الختفاء   ’’ بـ  يق�سد  �أنه  على  �لثانية 
�أو  �الحتجاز  �أو  �العتقال   ’’ �لق�سري 
�الختطاف �أو �ي �سكل من ��سكال �حلرمان 
من �حلرية يتم على �يدي موظفي �لدولة، 
�الفر�د  �أو جمموعات من  �أ�سخا�س  �أي  �أو 
�أو  �لدولة  من  بدعم  �أو  باإذن  يت�سرفون 
�العرت�ف  رف�س  ويعقبه  مبو�فقتها، 
�خفاء  �أو  حريته  من  �ل�سخ�س  بحرمان 
م�سري �ل�سخ�س �ملختفي �أو مكان وجوده، 

ما يحرمه من حماية �لقانون.
�ملادة  من   ) ط   /2( �لفقرة  وعرفتها 
للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من  �ل�سابعة 
�جلنائية �لدولية على �أنه ’’ يعني �الختفاء 
علي  �لقب�س  �إلقاء  للأ�سخا�س’’  �لق�سري 
�ختطافهم  �أو  �حتجازهم  �أو  �أ�سخا�س  �أي 
�أو  �سيا�سية،  منظمة  �أو  دولة  قبل  من 
ب�سكوتها  �أو  �لفعل  لهذ�  �أو دعم منها  باإذن 
هوؤالء  بحرمان  �الإقر�ر  رف�سها  ثم  عليه، 
�الأ�سخا�س من حريتهم �أو �إعطاء معلومات 
عن م�سريهم �أو عن �أماكن وجودهم بهدف 
زمنية  لفرتة  �لقانون  حماية  من  حرمانهم 

طويلة’’.
الإركان  �لتف�سريية  �ملذكرة  وعرفت 
على  ي�سري  ال  ق�سر�  م�سطلح  باأن  �جلر�ئم 
وجه �حل�سر �ىل �لقوة �ملادية و�إمنا ي�سمل 
�لنا�سئ  �لق�سر  �أو  باإ�ستخد�مها  �لتهديد 
و�الإكر�ه  �لعنف  من  �خلوف  عن  مثلآ 
و�إ�ساءة  �لنف�سي  و�ال�سطهاد  و�الحتجاز 
��ستخد�م �ل�سلطة �سد �ل�سخ�س �ملعني �أو 
�الأ�سخا�س �أو �أي �سخ�س �خر �أو ��ستغلل 

بيئة ق�سرية . 
وتاأتي �أهمية جترمي فعل �الختفاء �لق�سري 
من  قاعدة  من  الأكرث  �نتهاكا  يت�سمن  باأنه 
�إعتد�ًء  ميثل  و�أنه  �لدويل،  �لقانون  قو�عد 

على �حلقوق �ملكفولة لل�سخ�س، منها حقه  
�لقانون  نظر  يف  ك�سخ�س  به  �العرت�ف  يف 
عدم  من  وحقه  و�الأمن،  �حلياة  يف  وحقه 
�سروب  من  وغريه  للتعذيب  �لتعر�س 
وعدم  �ملهينة،  �أو  �لل�إن�سانية  �ملعاملة 
�أو �لتعر�س  جو�ز  �نتهاك حقه يف �حلياة 

لتهديد خطري.
أركان الجرائم

تن�س �أغلب قو�نني �لعقوبات باأن للجرمية 
و�ل�سرعي.  و�ملعنوي  �ملادي  منها  �أركان 
�جلنائية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  �ما 
ركنا  �الركان  لتلك  ��ساف  فقد  �لدولية 
تلك  فما  للجرمية..  �لدويل  �لركن  هو  �آخر 

�الركان؟
�أو  �ملادي  �لركن  ي�سكل   : �ملادي  �لركن 
�لعنا�سر �ملادية للجرمية �أ�سا�س �جلرمية 
�سلوك  وهو  عليها،  �ل�سخ�س  يعاقب  �لتي 
�لقانون،  ملمو�س يف�سي �ىل نتيجة يوؤثمها 
من   )28( �ملادة  عليه  ن�ست  كما  هو  �أو 
�سلوك   ’’ باأنه  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون 
�أو  �لقانون  جرمه  فعل  باإرتكاب  �جر�مي 
�المتناع عن فعل �أمر به �لقانون ’’، فالركن 
على  يقوم  عام  ب�سكل  �جلر�ئم  يف  �ملادي 
هناك  يكون  �أن  �أوال–  هي:  عنا�سر  ثلثة 
ثانيا  �سلبيا..  �أو  �يجابيا  كان  �سو�ء  فعل 
– �ن تكون لهذ� �لفعل و �المتناع نتيجة.. 
ثالثا – وجود علقة �سببية تربط بينهما، 
فاإذ� تل�ست هذه �لر�بطة z�لركن �ملعنوي 
: تن�س غالبية قو�نني �لعقوبات يف �لدول 
تعد  فل  للجرمية،  �ملعنوي  �لركن  على 
جرمية �إال �إذ� تو�فر �لق�سد �جلنائي فيها .
فالركن �ملعنوي هو عبارة عن نية د�خلية 
تنم  نف�سه،  يف  �جلاين  ي�سمرها  باطنية  �أو 
�مل�سلك  هذ�  ل�سلوك  �إر�دته  �إجتاه  عن 
يعاقب  �لذي  �لفعل  و�إرتكاب  �الجر�مي، 
للجرمية  �ملعنوي  فالركن  �لقانون،  عليه 
ماديات  بني  تربط  نف�سية  علقة  قو�مه 
هذه  وجوهر  �جلاين،  و�سخ�سية  �جلرمية 
حمل  �لعلقة  وهذه  �الر�دة  هو  �لعلقة 
للوم �لقانون، لذلك فتحقق �لركن �ملعنوي 
�جلاين  �إر�دة  باجتاه  مرهون  �جلرمية  يف 
�ىل وجهة يوؤثمها �لقانون، وقد ن�س قانون 
�لعقوبات �لعر�قي يف �ملادة )1/33( على 
�لفاعل  ’’ هو توجيه  باأنه  �لق�سد �جلنائي 
للجرمية  �ملكون  �لفعل  �إرتكاب  �ىل  �إر�دته 
�أو  وقعت  �لتي  �جلرمية  نتيجة  �ىل  هادفا 
�مل�سرع  �أما  �أخرى’’.  جرمية  نتيجة  �ية 
�جلنائي  �لق�سد  عن  عرب  فقد  �الردين 
قانون  من   )63( �ملادة  يف  ورد  كما  بالنية 
�لعقوبات �لتي تن�س على �إن �لنية ’’�إر�دة 

�إرتكاب �جلرمية’’ .
�أن   �لركن �ل�سرعي: �لركن �ل�سرعي يعني 
يكون �لفعل �جلرمي غري و�قع حتت �سبب 
�مل�سوؤولية  متنع  �لتي  �الإباحة  ��سباب  من 
غري  بفعل  �إال  جرمية  تقوم  فل  �جلز�ئية، 
الأن  عقوبة،  له  �لقانون  يقرر  م�سروع 
يجرمها  حتى  �الإباحة  �الفعال  يف  �ال�سل 
مباحة  غري  �الفعال  هذه  فت�سبح  �لقانون 
�ل�سرعية  فمبد�أ  بن�س’’،  �إال  جرمية  ’’ال 
�الأ�سا�سية  �ملو�سوعية  �لقو�عد  من  يعد 
�لتمتع  من  ومتكينه  �الإن�سان  حلماية 

بكر�مته �الإن�سانية.
�لدولية  �ل�سفة  تتحقق  �لدويل:  �لركن 
�المتناع  �و  �لفعل  يكون  عندما  للجرمية 
�ملوؤدي �ليها مي�س م�سالح �و قيم �ملجتمع 
�لدويل  فالركن  �و مر�فقه �حليوية،  �لدويل 
�و  �مل�سالح  نوع  من  وجوده  ي�ستمد 
�نه  ذلك  �العتد�ء،  يطالها  �لتي  �حلقوق 
يتو�فر باالإعتد�ء على حق يحميه �لقانون 
�ل�سائدة  بالقيم  �مل�س  باأن  �جلنائي  �لدويل 
من  �سو�ء  فيها،  و��سح  �لدويل  �ملجتمع  يف 
حيث �جلاين �و �ملجنى عليه كما يف �جلر�ئم 
�سد �الإن�سانية �أو جر�ئم �حلرب �أو جر�ئم 
�إبادة �جلن�س �لب�سري، و�ن تكون خمالفة 
و�مل�سالح  للقيم  بانتهاكها  �لدويل  للقانون 
�لدولية �ل�سائدة يف �ملجتمع �لدويل و�أقرها 
يف  عليها  �لن�س  وجرى  �لدويل  �لعرف 
حتى  دولية  �تفاقية  �أو  معاهدة  ن�سو�س 

على  �لعقاب  ب�سرورة  �إعتقاد  عنه  يتولد 
مقدور  يف  يكن  مل  �ذ�  �أما  �الفعال.  هذه 
�لتز�م  على  بناًء  عنها  �ملعاقبة  �لدولة 
دويل نابع من معاهدة دولية لكون �لدولة 
هذه  يف  متورطة  هيئاتها  �أو  وممثليها 
�رتكبت  قد  �جلرمية  تكون  كاأن  �جلرمية 
على  بناًء  �أو  حل�سابها  �أو  �لدولة  با�سم 
تغا�سيها عنها �أو علمها بها، فل بد يف هذه 
�حلالة من �سمان �الحرت�م �لد�ئم لتحقيق 

�لعد�لة �لدولية.
عامة..  ب�سورة  �جلر�ئم  �ركان  هي  هذه 
�لق�سري  �الختفاء  جرمية  �ركان  فما 
 ) ط   /  1  /7  ( �ملادة  عليها  ن�ست  �لتي 
�جلنائية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من 
�لتي  �جلر�ئم  الأركان  ��ستناد�  �لدولية، 
�عتمدت من قبل جمعية �لدول �الطر�ف يف 

�يلول – �سبتمرب 2002.
1-�أن يقوم مرتكب �جلرمية :

�أ – باإلقاء �لقب�س على �سخ�س �أو �كرث �أو 
�حتجازه �أو �ختطافه.

�أو  بقب�س  �الإقر�ر  يرف�س  �أن   – ب 
�أو  �ل�سخ�س  هذ�  �ختطاف  �أو  �حتجاز 
�أو �إعطاء معلومات عن  هوؤالء �الأ�سخا�س 

م�سريهم �أو عن �ماكن وجودهم.
�الحتجاز  �أو  �لقب�س  هذ�  يعقب  2-�أ-   
بحرمان  للإقر�ر  رف�س  �الختطاف  �أو 
من  �الأ�سخا�س  هوؤالء  �أو  �ل�سخ�س  هذ� 

حريتهم.
من  �حلرمان  �لرف�س  هذ�  ي�سبق  �أن  ب- 

�حلرية �أو يتز�من معه.
3-�ن يعلم مرتكب �جلرمية: 

�ل�سخ�س  هذ�  على  �لقب�س  �إلقاء  �أ -�ن 
�أو  �حتجازهم  �أو  �الأ�سخا�س  هوالء  �أو 
�ختطافهم �سيليه يف �سري �الأحد�ث �لعادية 
�أو  �حلرية  من  بحرمانهم  للإقر�ر  رف�س 
مكان  �أو  م�سريهم  عن  معلومات  �إعطاء 

وجودهم.
من  �حلرمان  �لرف�س  هذ�  ي�سبق  �أن  ب - 

�حلرية �أو يتز�من معه.
�أو  �أو �الحتجاز  4- �ن تقوم بهذ� �لقب�س 
�الختطاف دولة �أو منظمة �سيا�سية �أو يتم 

باإذن �أو دعم �أو �إقر�ر منها.
هذ�  بحرمان  �الإقر�ر  رف�س  يكون  �أن   -5
�أو  حريتهم  من  �الأ�سخا�س  �أو  �ل�سخ�س 
مكان  �أو  م�سريهم  عن  معلومات  �إعطاء 
منظمة  �أو  دولة  قبل  من  مت  قد  وجودهم 

�سيا�سية �أو باإذن �أو دعم �أو �إقر�ر منها.
منع  �جلرمية  مرتكب  ينوي  �أن   -6
�ل�سخ�س �أو �الأ�سخا�س من �حلماية �لتي 

يكفلها �لقانون لفرتة طويلة من �لزمن .
هجوم  من  كجزء  �ل�سلوك  يرتكب  �أن   -7
�سكان  �سد  موجه  منهجي  �أو  و��سع 

مدنيني.
8- �أن يعلم مرتكب �جلرمية باأن �ل�سلوك 
جزء من هجوم و��سع �لنطاق �أو منهجي 
�أن  �أن ينوي  �أو  موجه �سد �سكان مدنيني 
يكون هذ� �ل�سلوك جزء� من ذلك �لهجوم .
�سد  جرمية  �جلرمية  هذه  عدت  وقد 
كما  بالتقادم  ت�سقط  ال  و�لتي  �الإن�سانية 

ن�ست على ذلك �ملادة )29( .
 االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من 

االختفاء القسري
�عتمدت  �لتي  �التفاقية  هذه  ن�ست 
يف  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  من 
منها  �ل�ساد�سة  �ملادة  يف   2006/12/20
على حتميل �لدول �الطر�ف فيها م�سوؤولية 
�تخاذ �لتد�بري �للزمة لتحميل �مل�سوؤولية 
�جلنائية لكل من يرتكب جرمية �الختفاء 

�لق�سري، ون�ست على �نه :
�للزمة  �لتد�بري  1-تتخذ كل دولة طرف 
�قل  على  �جلنائية  �مل�سوؤولية  لتحميل 

تقدير:

�أ -لكل من يرتكب جرمية �الختفاء �لق�سري 
يحاول  �أو  بارتكابها  يو�سي  �أو  ياأمر  �أو 
يف  ي�سرتك  �أو  متو�طئا  يكون  �أو  �رتكابها 

�رتكابها.
ب - �لرئي�س �لذي :

ممن  مروؤو�سيه  �حد  باأن  علم  على  كان   
�لفعليتني  ورقابته  �إمرته  حتت  يعملون 
�رتكاب  و�سك  على  كان  �أو  �رتكب  قد 
�إخفاء  �أو تعمد  جرمية �الختفاء �لق�سري، 
كاأن  �لو�سوح  ذلك  على  كانت  معلومات 
ميار�س م�سوؤوليته ورقابته �لفعليتني على 
�الأن�سطة �لتي ترتبط بها جرمية �الختفاء 
�للزمة  �لتد�بري  كل  يتخذ  ومل  �لق�سري، 
للحيلولة  �تخاذها  بو�سعه  �لتي  و�ملخولة 
�لق�سري  �الختفاء  جرمية  �رتكاب  دون 
�ملخت�سة  �ل�سلطات  على  �الأمر  عر�س  �أو 

الأغر��س �لتحقيق و�ملقا�ساة.
تعليمات  �أو  �أمر  باأي  �لتذرع  يجوز  2-ال 
�أو  مدنية  �أو  عامة  �سلطة  من  �سادرة 
ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية �الختفاء 

�لق�سري .
�التفاقية  من  �خلام�سة  �ملادة  وعدت 
�سد  جرمية  �لق�سري  �الختفاء  جرمية 
دعوى  تقادم  فرتة  تكون  و�ن  �الإن�سانية، 
ومتنا�سبة  �الأمد  �لق�سري طويلة  �الختفاء 
مع ج�سامة هذه �جلرمية، وتبد�أ عند نهاية 
لطابعها  نظر�  �لق�سري  �الختفاء  جرمية 

�مل�ستمر.
من يرتكب جريمة االختفاء القسري

تعد جرمية �الختفاء �لق�سري من �جلر�ئم 
�لتي ترتكبها �لدولة �أو عنا�سر فاعلة تابعة 
جمموعات  �أو  عاديني  �أفر�د  من  �أو  للدولة 
منظمة �سبه ع�سكرية تت�سرف با�سم �لدولة 
غري  �أو  مبا�سرة  ب�سورة  منها  بدعم  �أو 
مبا�سرة، �أو قد يقت�سر �لدعم عن �ل�سكوت 
�أو  عنها، بغية ت�سفية �خل�سوم و�العد�ء 

�أخذ �لفدية يف بع�س �الحيان.
للختفاء  �لدولية  �التفاقية  حددت  وقد 
�لق�سري يف �ملادة ) 1/ �أ ( م�سوؤولية كل من 
ياأمر  �أو  �لق�سري  �الختفاء  جرمية  يرتكب 
�أو  متو�طئا  يكون  �أو  بارتكابها  يو�سي  �أو 
ي�سارك يف �رتكابها. كما ن�ست نف�س �ملادة 
بفقرتيها )ب – ج ( على م�سوؤولية كل من 
�لرئي�س �أو �لقائد �لع�سكري �أو �أي �سخ�س 
�لذين  �لع�سكري  �لقائد  مقام  فعل  يقوم 
ورقابتهم  م�سوؤوليتهم  ميار�سون  كانو� 
بها  ترتبط  �لتي  �الن�سطة  على  �لفعليتني 
يتخذو�  ومل  �لق�سري،  �الختفاء  جرمية 
�رتكاب  دون  للحيلولة  �للزمة  �لتد�بري 
جرمية �الختفاء �لق�سري �أو قمع �رتكابها، 
ممن  مروؤ�سيه  �حد  باأن  علم  على  وكانو� 
يعملون حتت �إمرته ورقابته �لفعليتني قد 
جرمية  �رتكاب  و�سك  على  كان  �أو  �رتكب 

�الختفاء �لق�سري .
�رتكاب  م�سوؤولية  �أن  نرى  ذلك  وعلى 
عاتق  على  تقع  �لق�سري  �الختفاء  جرمية 
يقوم  من  �أو  �لع�سكري  �لقائد  �أو  �لرئي�س 
�رتكب  من  وكل  �لع�سكري،  �لقائد  مقام 
تلك �جلرمية حتى �إن كانت هناك �أو�مر �أو 
تعليمات �سادرة من �سلطة عامة مدنية �أو 
ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية �الختفاء 
�لق�سري، وهذ� ما ن�ست عليه �لفقرة 2 من 

�ملادة 6 من �التفاقية .
�جلنائية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  �أما 
�ل�سخ�س  م�سوؤولية  �أكد  فقد  �لدولية، 
�أيا  �لذي يرتكب جرمية �الختفاء �لق�سري 
كانت درجة م�ساهمته يف �جلرمية، فن�ست 
فقرتها  يف  و�لع�سرون  �خلام�سة  �ملادة 
�خت�سا�س  للمحكمة  يكون   ’’ باأنه  �الوىل 
بهذ�  عمل  �لطبيعيني  �الأ�سخا�س  على 
من  �لثانية  �لفقرة  �أما  �الأ�سا�سي’’.  �لنظام 
�ملادة نف�سها فقد �كدت �مل�سوؤولية �لفردية 

لل�سخ�س و�لتي ن�ست على �ن ’’ �ل�سخ�س 
�خت�سا�س  يف  تدخل  جرمية  يرتكب  �لذي 
ب�سفته  عنها  م�سوؤوال  يكون  �ملحكمة 
�لفردية وعر�سة للعقاب وفقا لهذ� �لنظام 

�الأ�سا�سي".
وجاءت �لفقرة �لثالثة من �ملادة �خلام�سة 
ي�ساأل  �ل�سخ�س  �ن  لتوؤكد  و�لع�سرين 
�أية  عن  للعقاب  عر�سة  ويكون  جنائيا، 
�ملحكمة  �خت�سا�س  يف  تدخل  جرمية 
�أيا  فردية  م�سوؤولية  عنها  م�سوؤوال  ويكون 
�سو�ء  �جلرمية  يف  م�ساهمته  درجة  كانت 
كان فاعل �أو �سريكا �أو متدخل، �أو حمر�سا 
�أو  �جلرمية  بارتكاب  مغريا  �أو  �آمر�  �أو 
�جلرمية  كانت  �سو�ء  �إرتكابها  على  حاثا 
�أو توقفت عند �ل�سروع لظروف غري  تامة 

ذ�ت �سلة بنو�يا �ل�سخ�س.
�ل�سخ�س  �أو  �لع�سكري  �لقائد  ’’يكون 
�لع�سكري  �لقائد  باأعمال  فعل  �لقائم 
�جلر�ئم  عن  جنائية  م�سوؤولية  م�سوؤوال 
�ملحكمة  �خت�سا�س  يف  تدخل  �لتي 
و�ملرتكبة من جانب قو�ت تخ�سع الإمرته 
�أو تخ�سع ل�سلطته  �لفعليتيني،  و�سيطرته 
�حلالة،  ح�سب  �لفعليتيني،  و�سيطرته 
�لع�سكري  �لقائد  ممار�سة  لعدم  نتيجة 
�لقو�ت  هذه  على  �سيطرته  �ل�سخ�س  �أو 
ممار�سة �سليمة، هذ� مان�ست عليه �لفقرة 
�الأ�سا�سي  �لنظام  من   28 �ملادة  من   )1(

للمحكمة �جلنائية �لدولية.
�ملادة 28 فقد تطرقت  �لفقرة )2( من  �أما 
و�ملروؤو�س،  �لرئي�س  بني  �لعلقة  �ىل 
جنائيا  �لرئي�س  ’’ ي�ساأل  �نه  على  فن�ست 
�خت�سا�س  يف  تدخل  �لتي  �جلر�ئم  عن 
مروؤو�سني  جانب  من  و�ملرتكبة  �ملحكمة 
�لفعليتني  و�سيطرته  ل�سلطته  يخ�سعون 
نتيجة لعدم ممار�سة �سيطرته على هوؤالء 

�ملروؤو�سني ممار�سة �سلمية’’. 
�لنظام  من   )1  -27( �ملادة  وجاءت 
بال�سفة  �العتد�د  عدم  لتوؤكد  �الأ�سا�سي 
�لر�سمية لل�سخ�س �سو�ء كان رئي�سا لدولة 
برملان  �أو  �أو ع�سو� يف حكومة  �أو حكومة 
ال  حكوميا،  موظفا  �أو  منتخبا  ممثل  �أو 
تعفيه باأي حال من �الحو�ل من �مل�سوؤولية 
�الأ�سا�سني  �لنظام  هذ�  مبوجب  �جلنائية 
لتخفيف  �سببا  ذ�تها  حد  يف  ت�سكل  ال  كما 

�مل�سوؤولية.
ون�ست �لفقرة �لثانية من �ملادة 27على 
�لقو�عد  �أو  �حل�سانات  حتول  ’ال  �أنه 
ترتبط  قد  �لتي  �خلا�سة  �الإجر�ئية 
كانت  �سو�ء  لل�سخ�س  �لر�سمية  بال�سفة 
يف �إطار �لقانون �لوطني �أو �لدويل’ دون 
هذ�  على  �خت�سا�سها  �ملحكمة  ممار�سة 

�ل�سخ�س.
�أن  �لقانوين  �لعر�س  هذ�  من  ويتبني   
من  تعد  �لق�سري  �الختفاء  جرمية 
�أو  نف�سها  �لدولة  ترتكبها  �لتي  �جلر�ئم 
�إحدى �ملنظمات �ل�سيا�سية �أو �لع�سكرية 
دعما للدولة لي�س فقط الإ�سكات وت�سفية 
منهم،  للتخل�س  ومنتقديها  معار�سيها 
وحتى يتنا�ساهم �لر�أي �لعام و�ملو�طنون 
فح�سب، ولكن �ي�سا بهدف خلق حالة من 
�أفر�د  بني  و�لرعب  و�لرتهيب  �خلوف 
بانعد�م  �ل�سعور  يقت�سر  فل  �ملجتمع، 
�لق�سري  �الختفاء  عن  �لناجم  �الأمن 
يطول  بل  فح�سب،  �ل�سحايا  �أقارب  على 

�ملجتمع باأ�سره.
�جلرمية  هذه  �رتكاب  عن  و�مل�سوؤولية 
ممثلة  �لدولة  تتحملها  �حلالة  هذه  يف 
�لذي  بال�سخ�س  بدء�  م�ستوياتها  بكل 
�أو  �لع�سكري  �لقائد  �ىل  بارتكابها  قام 
�لقائد �لع�سكري  باأعمال  �لقائم  �ل�سخ�س 
�ىل �لرئي�س و�ملروؤو�سني �لذين يخ�سعون 

ل�سلطته و�سيطرته �لفعليتني.

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 إجتاه مواطنيها حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير األمن واإلستقرار 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 إعتداء 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 إحتياجاته من احلقوق التي نصت 

عليها الدساتير والقوانني.

المحامي الدكتور/ سلوان علي 
الكسار

الجزء األول
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جتد بع�ض اال�صر �صعوبة يف التعامل مع ازمات 
�صبيال  اال�صر  هذه  تعرف  وال  تنتهي،  ال  حياتية 
اىل ايجاد حلول لها حتى اإن كانت ازمات ب�صيطة 
املهارات  اىل  تفتقر  اال�صر  هذه  ان  نقول  ن�صبيا.. 
ومعاجلتها..  وفهمها  االزمات  ملواجهة  الالزمة 
ولذلك فهي تخرج من ازمة وتدخل يف اخرى دون 
اننا  بالرغم من  اح�صا�ض بطعم للحياة ومتعها.. 
لي�ض  انه  اإال  الكمال،  ي�صبه  ما  اىل  جميعا  ن�صعى 

ثمة من ا�صرة مثالية. 
يف كل ا�صرة مواطن قوة ومواطن �صعف، ولكل 
والتحديات..  امل�صكالت  من  وافر  حظ  ا�صرة 
واحجام  ا�صكال  يف  تاأتي  اال�صرة  وم�صكالت 
حله  وميكن  االمد،  ق�صري  بع�صها  خمتلفة. 
واطول  �صعوبة  اكرث  االخر  وبع�صها  ب�صهولة، 
او  مر�ض  �صكل  امل�صكالت  هذه  تاأخذ  فقد  مدى، 
وفاة اأو تاأخذ �صكل ازمة مالية او فقدان عمل رب 
امتحان...  ر�صوب يف  او  عمله  تغيري  او  اال�صرة 
القدرة  ا�صباب عدم  يلي بع�ض من  ما  الخ.. ويف 

على مواجهة االزمات يف اال�صرة:
فالبع�ض  اال�صرة.  افراد  بني  االت�صال  -عدم 
مل  هم  او  االخر  البع�ض  مع  احلديث  يتجنب 
ما  لفهم  االخرين  اىل  ي�صتمعون  كيف  يتعلموا 

يقولون من خالل كالمهم وافعالهم.
واخلالفات  النزاعات  حل  على  القدرة  -عدم 
افراد  الن  العادة  يف  يحدث  وهذا  القدمية، 
االخرين  مع  منهم  الواحد  يتكلم  ال  اال�صرة 

بطريقة مثمرة ومفيدة، وهذا من �صاأنه ان يجعل 
يجعل  وهذا  تعقيدا،  وتزداد  تتوا�صل  امل�صكلة 
الوقت..  مرور  مع  �صعوبة  اأكرث  اال�صرة  حياة 
يف بع�ض اال�صر ال يتعلم االفراد كيف يفاو�صون 
القدمية..  القهر  م�صاعر  من  يتخل�صون  وكيف 
كيف  االهل  من  االطفال  يتعلم  ان  املرجح  ومن 
يت�صرفون يف مواجهة م�صكلة او ازمة، فريف�صون 
هنا  الدفينة،  وافكارهم  م�صاعرهم  عن  التعبري 
قا�ض،  ا�صمنتي  بجدار  اال�صرة  حياة  ت�صطدم 

وت�صودها الفو�صى، ويتوقف االنتاج واالجناز.
-االفتقار اىل املهارات حلل امل�صكالت امل�صتجدة، 

م�صكلة  كانت  ان  متفقني  غري  اال�صرة  فاأفراد 
معينة تواجههم وال يعرفون مدى خطورتها، وال 
على  متفقني  غري  وهم  عنها،  امل�صوؤول  يعرفون 

اولويات معينة يف حياتهم.
اال�صرة،  يف  النف�صي  الدعم  اىل  -االفتقار 
واال�صرة هي امل�صدر االول واال�صا�صي لتقدمي 
الدعم النف�صي ملن يعي�ض فيها.. ويجد االطفال 
بخا�صة - والكبار اي�صا - �صعوبة كربى يف 
واحل�صول  النف�صي  الدعم  هذا  عن  البحث 
حالتهم  فت�صوء  اال�صرة،  خارج  عليه 

النف�صية، وي�صوء حت�صيلهم املدر�صي.

عندما تواجه األسرة صعوبة مع 
األزمات الحياتية

ك�صف تقرير ن�صره املوقع الهندي “بولد �صكاي” 
اجل�صم  اآالم  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  عن 
واملفا�صل و�صوء النظام الغذائي جاءت معاناتهم 

من كون العظام لديهم يف االأ�صا�ض �صعيفة.
وقدم التقرير مكونات من املطبخ ميكن اأن تخفف 
اأمل اجل�صم يف �صاعة واحدة، وتت�صمن املكونات 

االآتية: 2 ملعقة �صغرية من امللح وملعقة كبرية 
من زيت اخلروع. وذكر التقرير اأن هذا اخلليط 
يف  ي�صاعد  امل�صابة  املنطقة  على  و�صعه  عند 
التعايف من اآالم اجل�صم واملفا�صل اإىل حد كبري، 
كما ي�صهم يف تقليل االلتهابات والتورم، كما اأنه 
مما  امل�صابة  املنطقة  اإىل  الدم  تدفق  من  يزيد 

ي�صاعد على احلد من االأمل. وتابع التقرير اأنه 
يتم خلط هذه املكونات مع بع�صها البع�ض يف 
وعاء وتخلط جيدا حتى تعطي �صكل عجينة، 
امل�صابة  املنطقة  تدليك  يف  ا�صتخدامها  ويتم 
ملدة 10 دقائق ثم يتم غ�صلها باملاء، موؤكدا اأن 

هذا ي�صاعد يف احلد من ال�صعور باالأمل.

تعّرف على الخليط السحري لعالج آالم الجسم 
في ساعة واحدة

تفيد درا�صات حديثة باأن وجبات الطعام التي يتناولها افراد اال�صرة معا لها 
ون�صرت  اال�صرة.  يف  العاطفي  واال�صتقرار  النف�صية  ال�صحة  حتقيق  يف  دور 
جامعة هارفارد درا�صة تقول فيها ان الوجبات التي يت�صارك يف تناولها افراد 

اال�صرة لها فوائد غذائية واجتماعية وعاطفية وتعليمية الأطفال اال�صرة.
فتناول الطعام مع افراد اال�صرة:

- يعزز االح�صا�ض بالثقة واالنتماء بينهم.
- ي�صكل فر�صة تطوير اآداب املائدة عند االطفال.

الكبار وال�صغار يف  للتوا�صل وتبادل االفكار وامل�صاعر بني  - يخلق فر�صة 
االحرتام  من  جو  يف  افكارهم  عن  التعبري  على  ال�صغار  وي�صجع  اال�صرة، 

والود.
- يوفر فر�صة ملناق�صات يف م�صائل خمتلفة اخالقية وفكرية واجتماعية.

- يقوي االح�صا�ض باالأمن عند االطفال نظرا لوجود تقليد معني عند تناول 
الطعام يتكرر يف كل مرة جتل�ض اال�صرة اىل الطعام.

- عندما ي�صاعد االطفال على اعداد الطعام ونقله اىل املائدة يتعلمون ا�صياء 
كثرية عن الت�صوق واعداد املائدة وحت�صري الطعام وتنظيف املكان بعد ذلك.
ما الذي ميكن عمله لتح�صني نوعية الوقت الذي تق�صيه اال�صرة على الطعام؟
- علينا ان ندرك اهمية الوقت الذي نق�صيه مع افراد اال�صرة االخرين اثناء 
تناول الطعام.. باإمكاننا ان نح�صر لهذا اللقاء �صلفا، وان ندخل تعديالت على 

املكان والزمان ليتفق مع ظروف كل افراد اال�صرة.

- نغلق جهاز التلفزيون اثناء تناول الطعام، واإذا مل يكن هذا ممكنا ب�صكل 
كامل يف بادئ االمر فاإن باإمكاننا ان نحققه بالتدريج.

الطعام  من  االطفال  ولياأكل  اال�صرة،  افراد  جلميع  منا�صبا  الطعام  ليكن   -
ياأكل منه الكبار.. واإذا كان االطفال غري جائعني اثناء الوجبة  نف�صه الذي 
فهذا يعني ان على االم ان تنظم طعامهم وتقلل من الوجبات التي يتناولونها 

بني الوجبات الرئي�صية.
- لتكن املو�صوعات التي يتناولها احلديث مو�صوعات لطيفة و�صيقة، 
اأحد  ن�صاأل  ان  باإمكاننا  االأ�صياء...  من  االيجابي  اجلانب  على  لرنكز 
ن�صغي  ان  يجب  اليوم..  لك  حدث  �صيء  اح�صن  عن  حدثنا  االطفال: 
فالوقت  الالزم،  يلقى االحرتام  باأنه  املتحدث  ي�صعر  ان  جيدا.. يجب 
الذي نق�صيه على الطعام لي�ض وقتا للنقد والتوبيخ وت�صحيح ال�صلوك.

- لن�صرك االطفال يف االعداد والتخطيط ويف تقدمي الطعام، فهذا من �صاأنه ان 
يخلق جوا من التعاون ومن روح الفريق.. لنحرتم راأيهم يف اعداد الوجبات.
ان  املمكن  ومن  اخللفية،  يف  خافت  جميل  حلن  ثمة  يكون  ان  املمكن  من   -
ن�صتعمل اأزهارا ملونة على طاولة قريبة فهذا يخلق جوا ممتعا، وبني فرتة 

واخرى باالإمكان ان نرافق اال�صرة اىل وجبة يف مطعم هادئ. 
جعلنا  واإذا  املبا�صر،  بالتوجيه  ولي�ض  باملثال،  االطفال  لنعلم   -
من الوجبات منا�صبة مريحة وممتعة فاإن االطفال �صيكونون اأكرث 

�صحة واأكرث تهذيبا واأكرث قدرة على التكيف والتعلم.

ما أهمية مشاركة األسرة وجبات الطعام؟

اأ�صواق كامل
دائماً ما يرغب الرجل بروؤية �صفات معيَّنة يف �صريكة 
دة  ومتجدِّ مميَّزة  عالقة  عالقتهما  من  جتعل  حياته 
هذه  يتجاهلن  الن�صاء  بع�ض  ولكن  اأي�صاً..  ومتوازنة 
اإىل  يوؤدي  ما  اليوميَّة  احلياة  م�صاغل  و�صط  ال�صفات 

فتور العالقة بينهما ورمبا االنف�صال.
»�صيدتي نت« التقت اخت�صا�صيَّة علم النف�ض، اأ�صواق 
الرجل  ها  التي يحبُّ ال�صفات  اأهم  لتطلعنا على  الوايف، 

يف املراأة.
خمتلف  منط  له  رجل  كل  اأنَّ  الوايف  اأو�صحت  بداية 
كل  فعلى  معها،  يتعاي�ض  معيَّنة  و�صفات  به  خا�ض 
امراأة اأن تتعرَّف اإىل منط �صخ�صيَّة زوجها وتركز على 
دة و�صعيدة بحياتها الزوجيَّة: ما يحب لت�صبح متجدِّ

اأهم ال�صفات املحبَّبة لدى الرجال يف الن�صاء:
و�صرورياته،  يومه  بتفا�صيل  تهتم  كاأن  االهتمام:  ـ 
يف  ومبنزلها  ال�صخ�صيَّة،  ونـظافتها  مبظهرها  وتهتم 

كل وقت.
ترفع  فال  حديثهما  اأثناء  حترتمه  اأن  االحرتام:  ـ 
�صوتها اأو تقطع حديثه، واأن حترتمه يف قراراته وال 

جتادله كثريًا.
ـ كوين له اأُماً واأختاً وابنة وحبيبة.

اإىل  دائمة  بحاجة  فهو  طفل  رجل  كل  يف  احلنان:  ـ 
ا�صباع حاجاته ورغباته  االحتواء، اعملي دوماً على 
وابتعدي عن امل�صاعر ال�صلبيَّة الناجتة عن اأي م�صكلة.

عقالين  الرجل  طبيعة  داخله،  خمباأ  ميلك  رجل  كل  ـ 

ال  �صلبي  مثري  اأو  �صغط  الأي  تعر�صه  اأثناء  ي�صمت 
ت�صتف�صري منه يف ذلك احلني وت�صتفزي �صمته، كوين 
قريبة فقط و�صوف يتحدَّث بعد وقت تلقاء نف�صه واإن 

حتدث ال تف�صي �صره اأو جتادليه فيه.
ـ كوين داعمة له دوماً واأ�صعريه بالثقة به وقوي ثقته 

بنف�صه.
ال  يفهمك  اأن  تريدين  كنت  اإن  وعملي  دقيق  الرجل  ـ 

تقحميه يف التفا�صيل ال�صغرية يف اأي نقا�ض.
دة دائماً معه حتى ال ي�صعر بامللل. ـ كوين متجدِّ

باالأمان  وا�صعريه  منه  قريبة  له  متفهمة  كوين  ـ 

وال�صكينة.
واحد،  اآٍن  يف  الطلبات  وكرثة  االحلاح  عن  ابتعدي  ـ 

كوين مر�صية له وحتلي بال�صرب.
ـ ال ت�صاأيل عن التفا�صيل، الأن اأغلب الرجال ال يحبون 
باإعطاء  ويكتفون  املو�صوعات  تفا�صيل  عن  احلديث 
اخلطوط العري�صة فقط، فاإذا كان املو�صوع ب�صيطاً ال 

تلحي يف معرفة التفا�صيل.
جواز  هي  ذاتها  حِد  يف  االبت�صامة  واالبت�صام:  الب�صا�صة  ـ 
حياتك؟  ب�صريك  بالك  فما  االآخرين،  قلوب  يف  مرورك 

احر�صي على اأال تفارق الب�صمة وجهك مهما حدث.

أهم الصفات المحببة لدى الرجال في النساء

عندما  الظهور  يف  الزوجني  بني  امل�صكالت  تبداأ 
منهما  كال  اأن  املراأة  تن�صى  اأو  الرجل  ين�صى 
طبيعة  منهما  لكل  واأن  االآخر  عن  خمتلف 
رد  اأو  فعال  االآخر  من  فيتوقع  به؟  خا�صة 
ثم يكون  يتنا�صب مع طبيعته هو،  فعل معينا 
الفعل غري ما توقع الختالف الطبيعة، فالرجل 
اأن تطلب ما يود هو احل�صول  يريد من املراأة 
اأن ي�صعر مبا ت�صعر  املراأة منه  عليه، وتتوقع 
عام  ب�صكل  الرجل  اأن  ويبدو  متاًما.  به  هي 
تقدر  بينما   ‹ اال�صتقاللية   ‹ مو�صوع  يقدر 
الزوجة  جند  ولذلك  ›املودة‹  جانب  املراأة 
اأن  املنزل دون  ملا غادر  كان يحبني  › لو  تفكر 
هي  تريد  ›هل  الزوج  يفكر  بينما  علي‹.  ي�صلم 
ما  دوًما  اأفعل  اأن  علّي  ت�صيطر علي؟ وملاذا  اأن 
اأنه  خطاأً  يفرت�ض  منهما  كال  اإن  مني‹..  تطلبه 
بنف�ض  يت�صرف  ف�صوف  يحبه  االآخر  كان  اإن 
يعرب  عندما  هو  فيها  يت�صرف  التي  الطريقة 
اخلاطئ  االفرتا�ض  وهذا  وتقديره،  حبه  عن 
�صيكون عند �صاحبه و�صيلة اإىل جتميع خيبات 
الكثرية  احلواجز  و�صي�صع  املتكررة،  االأمل 
بني الزوجني.. وتختلف التوقعات عند االثنني 

ب�صبب االآتي:
1ـ اختالف ال�صخ�صيتني.

2ـ اختالف جتارب احلياة.

3ـ اختالف الن�صاأة واختالف االأ�صرتني.
اأو  4ـ اختالف طريقة الرتبية والتدريب كذكر 

اأنثى.
5ـ اختالف ما يحمله كل منهما من تاأثري االإعالم 

ومفاهيم املجتمع الثقافية وغريها.
منهما  طرف  كل  على  الواجب  من  كان  ولذلك 
االآخر  وبني  بينه  الفروق  معامل  على  التعرف 
من  جو  وخللق  امل�صكالت  من  كثري  لتاليف 
الطرفني  بني  املتبادل  والفهم  املثمر  احلوار 
يثمر عن حياة هادئة و�صعيدة.. واإليك عزيزي 

القارئ مالمح الفروق بني الرجل واملراأة:
اإىل االأمور: فالرجل  1ـ اختالف القيم والنظرة 
العلمية  يخطئ عندما يبادر اىل تقدمي احللول 
املراأة  ل�صعور  اأهمية  يرى  وال  للم�صكالت، 
املراأة  يزعج  ما  وهذا  االأمل،  اأو  باالنزعاج 
تقدمي  اىل  تبادر  واملراأة  يدري..  ال  حيث  من 
الب�صائع والتوجيهات للرجل، وهذا ما يزعجه 
فهم  خالل  من  واإننا  تدري،  ال  حيث  من  كثرًيا 
اختالف قيم اجلن�صني ونظرتهما لالأمور �صنفهم 
ملاذا يخطئ كل من الرجل واملراأة يف تعاملهما 
مع بع�صهما من حيث ال يدريان؟ و�صيعيننا هذا 

على ت�صحيح ت�صرفاتنا مع ال�صريك االآخر.
امل�صاكل:  مع  التعامل  يف  الو�صائل  اختالف  2ـ 
مييل  فاإنه  ما،  م�صكلة  يواجه  عندما  فالرجل 

اإىل االنعزال بنف�صه والتفكري بهدوء يف  بطبعه 
بينما  تواجهه،  التي  امل�صكلة  هذه  من  خمرج 
متيل املراأة اإىل الرغبة يف اجللو�ض مع االآخرين 
واحلديث فيما ي�صغل بالها، واملراأة كلما كانت 
يف  وكانت  كثرًيا  بالها  �صغلت  كبرية  امل�صكلة 
حاجة اإىل الكالم كثرًيا والعك�ض من ذلك الرجل.
للعمل  والدوافع  املحفزات  اختالف  3ـ 
ما  ويعطي  ويعمل  يقدم  فالرجل  والعطاء: 

اإليه،  يحتاج  من  هناك  اأن  ي�صعر  عندما  عنده 
والعطاء  والتقدمي  للعمل  املراأة  متيل  بينما 

عندما ت�صعر اأن هناك من يرعاها.
واملراأة  الرجل  من  فكل  خمتلفتان:  لغتان  4ـ 
منهما  كل  يفهم  ال  وقد  به،  خا�صة  لغة  يتكلم 
الطرف االآخر مما ي�صبب �صوء الرتجمة والفهم 

بينهما.
يقرتب  فعندما  االآخر:  الطرف  من  القرب  5ـ 

امللحة  باحلاجة  ي�صعر  املراأة  من  الرجل 
من  االقرتاب  ليعاود  الوقت،  لبع�ض  لالبتعاد 
جديد، مما ي�صعره با�صتقالليته املتجددة، بينما 
متيل املراأة يف عالقتها وم�صاعرها اإىل ال�صعود 
الفروق  هذه  وفهم  البحر،  كموج  والهبوط 
ي�صاعد املراأة على التعامل االأمثل مع االأوقات 
التي مييل فيها الرجل لبع�ض االبتعاد، ويعني 
عندما  املراأة  مع  االأف�صل  التعامل  على  الرجل 

وكيف  جتاهه،  م�صاعرها  طبيعة  فجاأة  تتغري 
يقدم لها ما حتتاجه يف هذه االأوقات.

6ـ اختالف احلاجات العاطفية: فالرجل يحتاج 
اإىل احلب الذي يحمل معه الثقة به وقبوله كما 
هو، واحلب الذي يعرب عن تقدير جهوده وما 
يقدمه بينما حتتاج املراأة اإىل احلب الذي يحمل 
معه رعايتها واأنه ي�صتمع اإليها، واأن م�صاعرها 

تفهم وتقدر وحترتم.
وكاأنه  يت�صرف  فالرجل  اجلدال:  اختالف  7ـ 
�صحة  بعدم  املراأة  ي�صعر  مما  حق  على  دوًما 
من  بداًل  فاإنها  املراأة  اأما  وعواطفها،  م�صاعرها 
اأن تعرب عن عدم موافقتها على اأمر ما يقوم به 
الرجل، فاإنها ت�صعره باأنه غري مقبول لها كلًيا؟ 

مما يدفعه الأخذ املوقف الدفاعي.
االأعمال: حيث  8ـ االختالف يف طريقة ح�صاب 
وما  العطايا  كل  وتقدير  باعتبار  املراأة  تقوم 
عن  النظر  بغ�ض  الدرجة  بنف�ض  الرجل  يقدمه 
حجم هذا العمل، بينما مييل الرجل اإىل الرتكيز 
على عمل واحد كبري اأو ت�صحية عظيمة ويهمل 

االأعمال االأخرى ال�صغرية.
م�صكلة  اأي  حل  بداية  اإن  نقول  واأخرًيا 
هي تفهم دوافع الطرف االآخر ›ما حملك 
على هذا؟‹، وفهم طبيعة وجبلة الطرف 

االآخر يعني على التفاهم معه.

العناد بين الزوجين

هند حجازي
نوع  جتاه  ح�صا�صيَّة  من  البع�ض  يعاين 
اأو اأكرث من االأغذية، فتظهر على اجل�صم 
ة جلدية، اأو انتفاخ واأمل يف البطن،  كحكَّ
اأو اإم�صاك، اأو اإ�صهال، اأو �صداع، اأو غري 

ذلك من االأعرا�ض.
ومع تطّور العلم واملعرفة والدرا�صات، 
ظهر ما ُيعرف بتحليل الب�صمة الغذائية، 
اإىل  لي�صري  املخترب،  يف  ُيجرى  الذي 

احل�صا�صيَّة  ت�صّبب  التي  االأغذية،  نوع 
لل�صخ�ض. بعد اإجراء التحليل، ولتجّنب 
احل�صا�صية  ت�صّبب  التي  االأغذية  اأنواع 
لك، تن�صحك اخت�صا�صيَّة التغذية، مال 

�صام كتيل، باالآتي:
معنّي  �صنف  عنك  منع  اإذا  تكتئبي  ال   -
االأطعمة  من  العديد  فلديك  الغذاء،  من 
تناولها.  ميكنك  التي  االأخرى  اللذيذة 
وتذّكري اأّن حذف �صنف معنّي قد يكون 

موؤقتاً حتى تهداأ وتزول االأعرا�ض التي 
�صّببها للج�صم.

على  فوق  فما  اأ�صهر  ثالثة  مرور  بعد   -
ال�صنف  اإدخال  ميكنك  احلمية،  اتباع 
املحذوف ب�صكل تدريجّي، حتت مراقبة 
عادت  اإذا  اأيام.  خم�صة  ملدَّة  االأعرا�ض، 
االأعرا�ض نف�صها، يتوّجب عليك التوقف 
اإعادته  اإ�صايف، ثّم  ة �صهر  عن تناوله ملدَّ
ة اأخرى عند زوال االأعرا�ض، وتكرار  مرَّ

التجربة.
ح�صا�صيَّة  وجود  من  التاأكد  متَّ  اإذا   -
مثل  الغذاء،  من  حمّدد  �صنف  جتاه 
يتوجب  فاإّنه  الغلوتني،  من  احل�صا�صيَّة 

عليك حذفه نهائياً من نظامك الغذائي.
االأغذية،  اإدخال  عند  �صبورة  كوين   -
ومراقبة  احل�صا�صيَّة،  لك  ت�صبب  التي 
بع�ض  اإىل  يحتاج  فاالأمر  االأعرا�ض، 

الوقت.
املوجودة  الغذائية  املل�صقات  اقرئي   -
فلرمبا  الدوام،  على  االأطعمة  على 
عليك  ممنوع  اأغذية  على  حتتوي 

تناولها.
قدر  االأغذية  يف  التنويع  حاويل   -
واخل�صراوات  الفاكهة  بني  امل�صتطاع 
اأنواع  والربوتينات، ملّد اجل�صم بجميع 
لديك  لتكون  واملعادن،  الفيتامينات 
القدرة على حتّمل حذف بع�ض االأطعمة 

ولتعوي�ض خ�صارة حمتوياتها.
- عند املعاناة من حالة مر�صيَّة 
الطبيب  على  فر�صت  معّينة 
من  حمدد  نوع  تناول  من  منعك 
االأغذية، وجب عليك جتنبه برغم 

عدم ت�صببه لك باحل�صا�صية.

»البصمة الوراثية« للكشف عن الحساسية 
الغذائية وكيفية التعاطي معها
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فرح تركي ناصر

تذكرنا  طرقات  الباب  يطرق  اأن  )قبل 
باملا�ضي(

لأديب عي  ال�ضق�ضخي(  رواية.)  انتهت  هكذا 
لفتة �ضعيد التي روت حكاية ماجد او جمودي 
كما اعتاد اأترابه ان ينادونه ت�ضغريا لأ�ضمه 
كنوع من تدلياًل.... هذه الرواية التي وودت 
وملخ�ص  عميقة  قراءة  فهي  تنتهي..  ل  اأن 
اجلنوبي،  العراقي  حياة  من  عليه  يكون  ملا 
من  هو  اأو  التاريخ،  ورث  الذي  ال�ضومري 
وجود  عمق  من  الكينونة  التاريخ  اأورث 
املثمرة  النخلة  كما  يبقى  وعراقته  ح�ضارته 

يتحمل احلجر ويرمي الثمر ول ي�ضتكي.
بالف�ضحى  ثرية  اللغة  تبدو  لروية  هذه  يف 
اإل  العامية  اللغة  كلمات  ورود  من  وخليط 
ما ندر، حتى يخيل اإليك واأنت تقراأ باأنك تقراأ 
رواية عاملية مرتجمة ، ل تنقل واقعاً عا�ضه 

من  م�ضتلة  روية  هي  بل  قا�ضاه،  اأو  عراقي 
الواقع ليجعلها متخيلة تعتمد على الواقع.. 
تدرج  التي  الروايات  من  تهوينا  هذا  لي�ص 
علي  الروائي  لآن  بل   ، العامية  اللهجة  فيها 
ي�ضتطيع  بلغة  البحار  من  متكن  �ضعيد  لفتة 
اإليه  ما يق�ضده ويرمي  يفهموا  اأن  العرب  كل 
بكلماتها  يرتجمها  باأن  مرتجم  لأي  وميكن  ـ  
واإح�ضا�ضها وكل انعطافات الأحداث فيها، مع 
بالبالغة  مت�ضرباً  املرتجم  يكون  اأن  مالحظة 

وغائر يف مفرداتها. 
وجداين  فرط  وجود  مع  الرواية  تبداأ 
النجاة  طوق  تعد  التي  زينب  عميق،جتاه 
كاملالك  باأنها  اأقراأ...  واأنا  اإيل  ّخيل  كما  اأو 
لتحمي  اإمكاناته  بكل  تو�ضى  الذي  احلار�ص 
كل  له  وتبذل  ال�ضق�ضخي(   ( الرجل  ماجد 
النظري وحب جارف،  �ضيء بطريقة منقطعة 
ل�ضيء  ل  لها  وحبه  ل�ضدقه  وامتناناً  عرفاناً 
اأخر، ف�ضال . ان هذه الرواية لتي تبدا بعملية 
حيث  العاملي  التجارة  برجي  ملعرفة  ف�ضول 
باأمريكا  بدايتها  يف  الرواية  احداث  تدور 
من  املكون  املبنى  نيويورك..  يف  وحتديدا 
يجري  ما  كل  باأن  ماجد  اإىل   وُيخيل  برجني  
تفجري  يحدث  وحيث  هنا.  يطبخ  العامل  يف 
باأحداث  يعرف  فيما  بالطائرتني  الربجني 
فيتم  هناك  وجوده  امل�ضادفة  تكون  �ضبتمرب 
تنظيم  اىل  النتماء  تهمة  وتوجيه  اعتقاله 
النظام  اعتقال  من  الهارب  وهو  القاعدة 

ال�ضابق لكن حلب ينت�ضر.
انتقالت  من  ال�ضق�ضخي  رواية  يف  تكونت 
موفقة من الروائي بني حياته الآنية مع زينب 
وانتقاله  امريكا  اىل  اي�ضا  املهاجرة  اللبنانية 
املا�ضية  وذكرياته  لقائهما،  بعد  اأمريكا  اإىل 

التي مل تخلو من ذكر الأم والأب والأ�ضدقاء 
وخاله  الأكرب  اأخوه  بالأخ�ص  والإخوة 
يون�ص الذي بدا تاأثري كبري يف �ضخ�ضية البطل  
لل�ضرد  اأعطت  العديدة  التفا�ضيل  ان  مبعنى 
اإىل  بالقارئ  يدفع  الذي  والت�ضويق  ر�ضانته 

ال�ضتمرار يف القراءة ليعرف ما الذي 
هذه  يطوي  اأن  بعد  �ضيح�ضل 

ال�ضفحة التي يقراأها.
الرواية  يف  احلب  ان 

املوا�ضم  يعرف  ل 
النتظار  يعرف  ول 
قرارات  كانت  و 
واقعية..  البطلة 
ومناق�ضتها تنم عن 

مت  وكما  عميق  فهم 
كثري  خالل  من  ذكره 

من حواراتهما وكانت 
وت�ضت�ضعر  تتنباأ  هي 

لنقل  اأو  الآتي..  احلدث 
اخلطر الذي اأحاط مباجد.. كن 

بب�ضاطة  العالقات  تلك  تظهر  لروية 
حتى  كبري  تعجبا  منها  واإظهار  �ضديدة 
ماجد نف�ضه.. األ اأن اجلواب كان �ضهاًل.. باأن 
اللوعات مبرها وثكناتها امللتوية  قد عا�ضتها 
هي و�ضعبها اللبناين وكاأنه �ضيناريو معاد يف 

العراق.. 
لل�ضخ�ضيات  متثيله  يف  الروائي  وفق  لقد 
يف  لبع�ضهما  ندا  وزينب  ماجد  جعل  ويف 
احلب والفهم وال�ضمود ويف اندلع امل�ضائب 
لوهلة  �ضنظن  نقراأ  ونحن  لذلك  وتخطيها، 
مئة  كل  اأّل  يتكرران  ل  خيايل  ثنائي  باأنهما 
رواية كانت الف�ضول التي تذكر فيها ح�ضور 

�ضحراء  و�ضط  يف  الأحمر  كاجلوري  زينب 
وما  عليه  غريبة  طقو�ص  من  لهبة 

ليقر  التحقيقات  اثناء  له  جرى 
ويعرتف مبا مل يفعل.

ر�ضالة  حتمل  الرواية   ان 
قة  د �ضا

ن  باأ
اأثوابهم  تبدلت  وان  الطغاة 

واحدة  حافة  اإىل  بنا  �ضي�ضلون  فهم  
ل  الذي  البلد  واأن  الن�ضان،  لقيم  وانهيار 
ميتلك فيه حرية الكلمة في�ص هناك اأحد مباأمن 
حتى بامتالك حياته.. كما اأعلن ماجد يف اأننا 
نعي�ص يف زمن اخلوف لي�ضحب معتقال لغر�ص 
ل  تهم  له  وجهت  ومت�ضعب  طويل  حتقيق 
زمن  لنا  ينقل  انه  الكلمة...  هذه  ب�ضبب  تعد 
اخلوف.. كنه وهذا ال�ضيء الغريب انه يحمل 
قلبه مدينة  بقيت يف  املدينة يف ذاكرته وانها 

ال�ضوء  واتي يق�ضد به ) �ضوق ال�ضيوخ( 

للمدينة واجلذور  بع�ضق  الرواية ممحنة  ان 
اأن يع�ضق مع الأم  وكانه يقول يجوز للرجل 
مدينته  بل واأكرث فذاك الع�ضق مكنه من 
زينب  ن�ضائح  بني  ما  ترجمة 
اأراده  وما  جهة  من 
ل  حتال ل ا

يكي  مر لأ ا
التي  املدينة  تلك  من 

جعل  مما  روحه..  يف  �ضكنت 
وجود منعطفان يعدان الأكرث وجعاً  من 

�ضل�ضلة من  الرواية من  تناولته  الذي  الكثري 
العراقي  عا�ضها  التي  والإحداث   التوثيقات 
ول  والن  قبل  من  العراقيني   ماليني  بني  ما 
اأول   اإن  امل�ضتقبل.  لنا  يخبئ  مبا  يعلم  اأحد 

املعطفني هو اأن والدته توفت ومل يرها قبيل 
وفاتها ولو نظرة و وداع وثانيهما عودته اإىل 
�ضوق  اإىل  بغداد  مطار  من  وطريقه  العراق 
ال�ضيوخ فقد بدا وكاأنه طريق موح�ص وطويل 
ومل يخلو من املفاجاآت.. ان رواية ال�ضق�ضخي  
ال�ضدق  ت�ضمنت  الأمان  نحو  رجل  رحلة 
كانت  فقد  جلهة  والتحيز  املحاباة  وعدم 
تعرية ب�ضراحة لذعة وغياب للمجاملة 
وك�ضب خاطر او تربئة جهة اأو 
�ضفعة  وكاأنها  مدح 
لكل من اأربك 

هية  فا ر
قي   ا لعر ا
كان  لذا 
ميازح ال�ضم�ص 
ويغالب  بالده  يف 
ويكمل  الوجود 
التكوين،   م�ضلة 
من  التاريخ  بدا  حيث 

ينته  الروائي مد ر�ضالة  ولكن 
ال�ضتقرار ل  "  اأن  ل�ضان ماجد  كانت على 

ي�ضبه الأنا�ضيد( لتكون النهاية مفتوحة

قراءة في رواية..... السقشخي 

جنيب ال�ضويف

بعد فل�ضفي ينخر عقلية القارئ ويلخ�ص الكثري من 
منطقنا  عقليتنا،   – الع�ضر  هذا  يف  حياتنا  م�ضاكل 
لالأطفال  راوية  يف  �ضتجده  الإن�ضانية-  ومعاناتنا 
ن�ضرها الكاتب والطيار الفرن�ضي الراحل “اأنطوان دو 
�ضانت اكزوبريي” عام 1943 لأول مرة يف الوليات 
املتحدة الأمريكية ، قبل اإ�ضدارها ب�ضكل ر�ضمي عام 
الأطفال  لأدب  رواية  باخت�ضار  باري�ص،  يف   1945
الكاتب وفل�ضفته  لنا كل حياتنا من وجهة نظر  تقدم 

اخلا�ضة.
املجتمع  اأوجدها  التي  التعقل  فكرة  الكاتب  ي�ضتنكر 
غري  اخليال،  عدمية  باأنها  وي�ضفها  الرا�ضد  احلديث 
الأطفال  ر�ضوم  العمق يف  روؤية  قا�ضرة عن  و  حاملة 
الب�ضيطة، با�ضتخدامه لر�ضومه الأوىل وامتحانه لهم 

وقيا�ضه مقدار فطنتهم.
وجدت  والتي  الرئي�ضية،  الفكرة  تخرج  ل  تكاد 
الكاتب عن  الرواية ول ينفك  تقريباً يف كل �ضفحات 
الرتكيز عليها، عن ال�ضرخ العميق بني عقلية وتفكري 
الأطفال من جهة والرا�ضدين الكبار من جهة اأخرى، 
ويرمونها خلفهم  الكبار طفولتهم  هوؤلء  ينبذ  وكيف 
ويتخلون عن اأحالمهم و�ضعادتهم وي�ضبحون اأجانب 

ي�ضتنكرون ويتعرون من انتمائهم لهذه الطفولة.
�ضانت  دو  “اأنطوان  الفرن�ضي  والطيار  الكاتب  عا�ص 
الثانية وعرف  العاملية  اكزوبريي” �ضنوات احلرب 
هذا  ورمبا  قرب  عن  وجمازرها  وويالتها  معاناتها 
ما قاده اإىل كتابته للرواية. وقد ُعرف عنه م�ضاهدته 

املبا�ضرة ومعا�ضرته اخلا�ضة للطفولة املوجودة يف 
الذين  والع�ضكريني،  املدنيني  واملجرمني،  ال�ضحايا 
عا�ضوا يف تلك الفرتة الزمنية  وهو الباحث عن الطفل 

ال�ضائع يف ذواتهم ووجودها احلقيقي.
الكتاب  هذا  اأن  وا�ضح  ب�ضكل  الكاتب  علم  لقد 
من  يوم  يف  يو�ضع  ولن  لالأطفال،  رواية  لي�ص 

من  �ضوى  الت�ضنيف  اأو  البوتقة  هذه  يف  الأيام 
عن  اأما  لالأطفال،  كاأدب  ال�ضكلي  ت�ضنيفه  ناحية 
خلقها  التي  وفل�ضفته  ومعانيه  الكتاب  اجتاه 
فهو  فقط،  �ضفحة   50 حوايل  يف  ب�ضيط  ب�ضكل 
يجهلون  والذي  للكبار  خفي  ب�ضكل  موجه  كتاب 

اأو يتجاهلون حقيقة الطفولة احلية يف داخلهم.

قراءة في رواية “األمير الصغير” لـ  
“أنطوان دو سانت اكزوبيري”

)“�ضقيق  دام”  “فرير  رواية  فازت 
بالن�ضخة  الأربعاء  الفرن�ضية  الروح”( 
الأدبية  بوكر  جائزة  من  الدولية 
كاًل  كافاأت  التي  املرموقة  الربيطانية 
ومرتجمتها  ديوب  دافيد  موؤلفها  من 

الربيطانية اآنا مو�ضكوفاكي�ص.
اأول  عاماً(   55( ديوب  دافيد  واأ�ضبح 
اجلائزة  بهذه  يفوز  فرن�ضي  كاتب 
املرتجمة  الأجنبية  للكتب  مُتنح  التي 
اأو  بريطانيا  يف  العام  خالل  واملن�ضورة 

اإيرلندا.
“اأنا  وقال الروائي لوكالة فران�ص بر�ص 
اأن  على  يدل  فهذا  بالفوز،  جدًا  �ضعيد 
اإىل  ارتياحه  مبدياً   ، لالأدب”  حدود  ل 
ال�ضحنة  “امتداد  اأتاحت  ترجمته  اأن 
العاطفية التي اأثرت يف القراء الفرن�ضيني 

)…( اإىل العامل الناطق بالإنكليزية”.
و�ضتتقا�ضم املرتجمة اآنا مو�ضكوفاكي�ص، 
اجلائزة  معروفة،  �ضاعرة  اأي�ضاً  وهي 
البالغة قيمتها 50 األف جنيه ا�ضرتليني 
علماً  ديوب،  مع  دولر(  األف   71 )نحو 
اأن بوكر هي واحدة من اجلوائز القليلة 

التي تكافئ الدور الرئي�ضي للمرتجمني.
ديوب  لدافيد  الثانية  الرواية هي  وهذه 
الذي ن�ضاأ يف ال�ضنغال وقاتل جده الأكرب 
يف احلرب العاملية الأوىل. وميكن قراءة 
اأنه حتية للمحاربني  الكتاب الفائز على 

وخ�ضو�ضاً  النزاع  هذا  خا�ضوا  الذي 
 200 نحو  عددهم  البالغ  الأفارقة 
اجلي�ص  �ضفوف  يف  قاتلوا  الذين  األف 

الفرن�ضي.
وتتمحور الق�ضة على �ضخ�ضية الراوي 
األفا ندياي، وهو جندي �ضنغايل، اأ�ضيب 
طفولته  و�ضديق  ال�ضالح  يف  رفيقه 
بجروح خطرية خالل هجوم مما يجعله 
اأن يطلق عليه ر�ضا�ضة  األفا  اإىل  يتو�ضل 
ذلك.  على  يقَو  مل  الأخري  لكّن  الرحمة، 
ندياي  األفا  حماولة  عن  الكتاب  ويحكي 
معاناة  بعد  مات  الذي  رفيقه  تخلي�ص 

مروعة.
الرواية،  اأن  مو�ضكوفاكي�ص  ولحظت 
يعني  �ضياقها” الذي  “خ�ضو�ضية  رغم 
اأكرث القراء الناطقني بالفرن�ضية، متكنت 
من اإثارة اهتمام جلنة التحكيم الناطقة 
بالإنكليزية نظرًا اإىل ما تثريه من ق�ضايا، 
العرق  على  القائمة  “الهيمنة  ومنها 
املوجودة يف كل  ال�ضتعماري،  والعنف 

مكان يف العامل”.
لو�ضي  التحكيم  جلنة  رئي�ضة  وقالت 
هيوز هاليت اإن “ِلق�ضة احلرب واحلب 
معتربة  مرعبة”،  قوًة  هذه  واجلنون 
املظلمة  والروؤية  التعويذي  “النرث  اأن 
جميع  “�ضحرا”  للرواية  والرائعة” 

اأع�ضاء جلنة التحكيم.

يف مواجهة ا�ضتحالة ترجمة اللعب على 
اختارت  الفرن�ضي،  العنوان  يف  الكالم 
الإنكليزية  للن�ضخة  مو�ضكوفاكي�ص  اآنا 
بالك”  اإز  بلود  اأول  نايت  “اآت  عنوان 
)“يف الليل كل الدم اأ�ضود”(، وهي جملة 

ماأخوذة من اأحد ف�ضول الكتاب الأوىل.
الن�ضخة  عنوان  اأن  الكاتب  وراأى 
يف  الرواية  رغبة  “يعك�ص  الإنكليزية 
يوؤثران  وعنفها  احلرب  باأن  الإيحاء 
ي�ضيل،  عندما  الدم  واأن  اجلميع،  على 

يكون له اللون نف�ضه، اأياً كان الب�ضر”.

جائزة  على  كتاباً   125 وتناف�ص 
وتقدمت  ال�ضنة.  هذه  الدولية  بوكر 
خم�ضة  اأعمال  على  الروح”  “�ضقيق 
ماريانا  الأرجنتينية  هم  اآخرين  كّتاب 
ت�ضيلي،  من  لباتوت  وبنيامني  اإنريكيز 
والرو�ضية  رافن  اأولغا  والدمناركية 
اإريك  والفرن�ضي  �ضتيبانوفا  ماريا 

فويالر.
جائزة  على  ح�ضلت  الرواية  وكانت 
وعلى  الثانويني  للطالب  “غونكور” 

جائزة اأمادو كوروما ال�ضوي�ضرية.

دافيد ديوب أول روائي فرنسي يفوز بجائزة 
بوكر األدبية الدولية

منذ اأن غادر الأديب الناقد وال�ضاعر رزاق اإبراهيم 
ح�ضن )1946-2020( مدينة النجف، حيث ولد، 
اإىل بغداد اأوائل عقد ال�ضبعني من القرن الع�ضرين، 
جملة  يف  بداياته  وكانت  بال�ضحافة،  يعمل  كي 
)وعي العمال( التي توىل رئا�ضة حتريرها الأديب 
املفكر عزيز ال�ضيد جا�ضم، والذي ُعِرف عنه حدبه 
ال�ضيد  فيتعهدها  وبذرتها،  الكفاءة  خمايل  على 

وينميها ويطلقها لدنيا البحث والكتابة.
الفنية  املقالة  كتابة  ي�ضتوجب  ال�ضحفي،  العمل 
مكانها  والدرا�ضات  فالبحوث  والنقدية،  الأدبية 
املجالت والكتب، لذا زاول الأديب رزاق اإبراهيم 
مل  الذي  الكتابة،  األوان  من  اللون  هذا  ح�ضن، 
عن  الغرب  من  جاءنا  بل  القدماء،  العرب  يعرفه 
ال�ضيد،  لطفي  اأحمد  وال�ضاأم:  م�ضر  كتاب  طريق 
العقاد، وم�ضطفى  وطه ح�ضني، وعبا�ص حممود 
وزكي  جربان،  خليل  وجربان  الرافعي،  �ضادق 
 ، و،و  عبود،  ومارون  نخلة،  واأمني  املحا�ضني، 
علي  الدكتور  اأ�ضتاذي  العراق؛  يف  عندنا  ليكون 
الفنية،  جواد الطاهر؛ رائد كتابة املقالة الأدبية 
التي بداأ بن�ضرها يف جملة )املعلم اجلديد(؛ جملة 
نقابة املعلمني العراقية، اأواخر خم�ضينات القرن 
الع�ضرين، َغّب عودته من الدرا�ضة يف ال�ضوربون 
الرعيل  هذا  من  رزاق  اأديبنا  وكان  الفرن�ضي، 
مهدي  جانب:  اإىل  الكتابي  الفن  هذا  زاول  الذي 

املجيد  وعبد  املطبعي،  وحميد  العبيدي،  �ضاكر 
وعبد  ال�ضامرائي،  )�ضالح(  وماجد  ال�ضاوي، 
و�ضكيب  لطفي،  املجيد  وعبد  عبا�ص،  اجلبار 
روح  اإىل  اأقرب  الأدبية  مقالته  كانت  وقد  كاظم، 
النقد؛ النقد النطباعي التاأثري التذوقي، فالنقد 
ومطل�ضمات  لوغارمتات  ولي�ص  وانطباع،  تذوق 
اأوربة،  يف  النقد  مبناهج  عرف  ما  اإلينا  بها  اأتت 
اآراوؤه واأفكاره امل�ضتمدة من حياته  فلكل جمتمع 
لبو�ص  نلب�ص  اأن  ال�ضحة  من  ولي�ص  وبيئته، 
والتذوق،  الأدب  جمالت  يف  �ضيما  ول  الآخرين، 
الفرن�ضي  امل�ضت�ضرق  الذاكرة مقولة  وما زالت يف 
)ريج�ص بال�ضيري( التي يبوح بها لتلميذه اإبراهيم 
البالغي  الوجه  اأدرك  ل  اأين  ترى  األ  ال�ضامرائي: 
�ضرده  ما  �ضيبا” وهو  الراأ�ص  الآية” وا�ضتعل  يف 
الأ�ضتاذ الدكتور اإبراهيم ال�ضامرائي- رحمه اهلل- 

يف كتابه املهم )حديث ال�ضنني- �ضرية ذاتية(.
كتاب نقدي

لقد اأ�ضدر �ضديقنا وزميلنا الأديب الكاتب رزاق 
منحا  نحت  التي  الكتب  عديد  ح�ضن،  اإبراهيم 
الق�ضة  يف  العمالية  )ال�ضخ�ضية  كتبه  منها  نقدياً 
يف  العمالية  )ال�ضخ�ضية  عن  ف�ضاًل  العراقية( 
الأمري  عبد  ال�ضاعر  عن  واآخر  العربية(  الرواية 

احل�ضريي.
ولقد كان رزاق وفيا لأ�ضتاذه عزيز ال�ضيد جا�ضم، 

املنجز  اأغلب  فيه  در�ص  نقدي،  بكتاب  ه  فخ�ضّ
)درا�ضات  عنوان  لل�ضيد حمل  والفكري  الإبداعي 
بغداد  يف  �ضدر  جا�ضم(  ال�ضيد  عزيز  اأدبيات  يف 
اأين  اأذكر  ل  اأ�ضتاذه”  فيه  مناجياً   ،2017 �ضنة 
قريب  لأحد  اأهديته  اأنك  موؤلفاتك  اأحد  يف  قراأت 
ب�ضكل  القارىء  تخاطب  اأن  اأردتها  فقد  بعيد،  اأو 
ودون  و�ضاطة  دون  معها  ويتوا�ضل  مبا�ضر، 
اإنك  ثم  لها غريها،  اأحد، واأن ل ي�ضفع  تزكية من 
الكاتب  بني  العالقة  يف  التقليدية  ال�ضيغ  ترف�ص 
ترف�ص  مل  ولكنك  الإهداء،  ومنها  والقارئ، 
ُيهدى كتاب  الذي  ال�ضخ�ضي  اأو  الإهداء اخلا�ص 
اأغلب  يل  اأهديت  اأنك  وي�ضعدين  معني،  ل�ضخ�ص 
ا�ضتنادًا  الدرا�ضات  هذه  كتبت  ولأنني  موؤلفاتك، 
اإىل عدد من موؤلفاتك، وتعبريًا عن ح�ضورك فيها، 
فاإنني اأقدمت على اإهداء هذا الكتاب لك، ل �ضيما 
الأدبية  كتاباتك  من  ومتنه  عنوانه  ي�ضتمد  واإنه 
وال�ضحفي  والناقد  واملوؤرخ  املفكر  اأيها   )..(
كتب  ومبدع  والروائي،  والق�ض�ضي  والكاتب 
اأيها  وال�ضوفيني،  والأولياء  ال�ضحابة  �ضرية 

العزيز، عزيز ال�ضيد جا�ضم”.
ال�ضيد  عزيز  اأدبيات  يف  )درا�ضات  الكتاب  هذا  يف 
ومنها  ال�ضيد  موؤلفات  عديد  عند  وقفات  جا�ضم( 
وهو  احلديث(  الأدب  يف  نقدية  )درا�ضات  كتابه 
من اأوائل منجزات ال�ضيد، اإذ �ضدر �ضنة 1970، 

ال�ضعراء:  فيها  در�ص  التي  كتبه  عند  يقف  كما 
كربياء  يف  عاما  خم�ضني  ق�ضة  الر�ضايف.  معروف 
ال�ضعر، وحميد �ضعيد، وعبد الأمري احل�ضريي، 
رواياته  واأوىل  الروائي،  ال�ضيد  منجز  اإىل  منتقال 
نقدي  حديث  وهو  املفتون(  و)اأزمة  )املنا�ضل( 
عن روايته )املفتون( واأخريًا يقف دار�ضا لروايته 

)الزهر ال�ضقي والبحث عن الآخر(.
بكتابة  اكتفى  ما  جا�ضم،  ال�ضيد  عزيز  ولأن 

لالأو�ضاع  الناقدة  ال�ضيا�ضية  الروايات 
الق�ض�ص  كتب  بل  فقط،  وقتذاك 

الق�ضرية، الفن املحايث وامل�ضاقب 
الناقد  خ�ص  فقد  الروائي،  للفن 

الإبداعي بدرا�ضة  رزاق هذا اجلهد 
النقد  من  قربه  ذلك  يف  وتلم�ص  نقدية، 

الأديب  �ضديقي  من  قريبا  النطباعي.كنت 
جريدة  يف  له  ومزاماًل  ح�ضن  اإبراهيم  رزاق 

من  العقد  ون�ضف  عقد  مدى  على  )الزمان(، 
العراق  يف  اجلريدة  طائر  حط  اأن  منذ  الزمن، 
الثقايف  الق�ضم  م�ضوؤولية  ت�ضنم   ،2003 �ضنة  بعد 
ال�ضينمائي  الناقُد  مغادرة  بعد  اجلريدة،  يف 
علوان،  م�ضلم  عبد  طاهر  الدكتور  اخللق  دمث 
بروك�ضل،  يف  وا�ضتقراره   2006 �ضنة   العراَق 
ولطاملا  اللغوي،  الت�ضحيح  ق�ضم  يف  اأعمل  وكنت 
جتاذبنا اأطراف احلديث والآراء، وارى اأن اأ�ضري 

ل بل اأوؤكد �ضمة يف 
لدى  الكتابة 

ذ  �ضتا لأ ا
رزاق، 

فاإذ 

يع�ضر 
القلم ويحرن 

لدى  ويتـــــــاأبى 
فرتاه  الكــــــثري، 

فاإن  وي�ضـــــــطب،  يكتب 
من�ضابا  رخاء  مي�ضي  القلم 

عذباً، كاأنه اجلدول الرقراق، ول يكف 
يكون  اأن  بعد  اإل  الكتابة،  عن 
النــــــقدي  الأدبي  املقال 
اكتـــــــمل  قد  املكثف، 
على  وا�ضتوى 
�ضوقــــه يعجب 
ع  ا ر لز ا
نباته.

كاتب المقال األدبي النقدي يرسم وعي العمال – شكيب كاظم
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من  جمموعة  عن  مكي،  ر�شا  التغذية،  خبرية  ك�شفت 
الن�شائح لعالج الإ�شابة بالإ�شهال املزمن، والذي يعد 
من اأكرث امل�شاكل اله�شمية ال�شائعة، حيث اإن الإ�شهال 

املزمن يتمثل يف خروج براز رخو اأو مائي.
وي�شنف الإ�شهال كم�شكلة مزمنة، يف حال ا�شتمر فرتة 
زمنية تخطت 3 اأ�شهر، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل فقدان 
والبوتا�شيوم،  ال�شوديوم  مثل:  اجل�شم،  يف  املعادن 

وفق )�شبوتنيك بالعربي(.
الإ�شهال  من  للتخل�ص  التالية  الن�شائح  هذه  اتبع 

املزمن:
وكذلك  الكحولية،  امل�شروبات  تناول  عن  التخلي   .1

التي حتتوي على الكافيني.
وذلك  ال�شوائل  من  الكثري  تناول  على  احلر�ص   .2

بهدف منع اإ�شابة اجل�شم باجلفاف.
تت�شم  وجبات  اأو  كبرية  وجبات  تناول  عدم   .3

بالد�شامة.
4. احلر�ص على تناول الأطعمة اأو املكمالت الغذائية 
عند  ول�شيما  الربوبيوتيك،  على  حتتوي  التي 

ا�شتخدام امل�شادات احليوية.
5. تناول اخل�شار والفاكهة واملاأكولت التي حتتوي 

على كميات كبرية من ال�شكر قد يت�شبب يف تفاقم حالة 
مري�ص الإ�شهال.

هذه  يف  بالألياف  الغنية  الأطعمة  تناول  جتنب   .6
الفرتة وذلك لأنها قد تفاقم الإ�شابة وتزيدها �شعوبة.

التزم بهذه النصائح للتخلص من اإلسهال المزمن

انت�شار  زمن  يف  جديدة،  درا�شة  ك�شفت 
اأن مادتني  فريو�ص )كورونا( امل�شتجد، عن 
كيميائيتني توجدان ب�شكل �شائع يف الأطعمة 
املناعة،  بجهاز  ت�شر  اأن  ميكن  املُ�شنعة 
 ،TBHQ هيدروكينون  بيوتيل  كثالثي 
وهي مادة حافظة توجد يف اأكرث من 1000 

نوع من الأطعمة.
واكت�شف باحثون من موؤ�ش�شة EWG غري 
الربحية واملعنية ب�شوؤون ال�شحة والبيئة، 
 per- and وهي  اأخرى  كيميائية  مادة 
عبارة   ،polyfluoroalkyl PFAS
عن جمموعة من املواد الكيميائية املُ�شنعة، 
مواد  من  الطعام  اإىل  تت�شرب  اأن  ميكن 

التعبئة والتغليف، واأي�شا قد تكون م�شرة
اأولغا  الدرا�شة  الرئي�شية يف  الباحثة  وقالت 
لالأبحاث   EWG رئي�ص  نائب  نايدنكو، 
ركز  )كورونا(  "اإن  بيان:  يف  العلمية، 
العوامل  على  والعلمي  العام  الهتمام 
جهاز  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  البيئية 

املناعة".
واأ�شافت" اأنه وقبل اجلائحة مل حتَظ املواد 
بوظائف  ت�شر  اأن  ميكن  التي  الكيميائية 
جهاز املناعة امل�شادة للعدوى اأو ال�شرطان 
بالهتمام الكايف من وكالت ال�شحة العامة، 
على  العتماد  تغيري  وجوب  على  م�شددة 
حلماية  ال�شارة  الكيميائية  املواد  هذا  مثل 

ال�شحة العامة".
الكيميائية  املواد  هذه  اأن  درا�شة  ووجدت 
جهاز  على  حمتملة  �شارة  اآثارا  اأظهرت 
على  اأجريت  التي  الدرا�شات  يف  املناعة 

فاإن  نف�شه،  الوقت  ويف  التجارب،  حيوانات 
النتائج كافية لتربير املخاوف ب�شاأن مناعة 

الب�شر.
�شملتها  التي  املنتجات  اأن  الوا�شح  ومن 
هي  اخل�شو�ص،  وجه  على  الدرا�شة 
على  ال�شتخدام  �شائعة  غذائية  منتجات 

نطاق وا�شع، مبا يجعلها عن�شرا اأ�شا�شيا.
وعرب  اأنه  عن:  �شبايث  دكتور  وك�شف 
التاريخ، كان هناك عدد من م�شكالت ال�شحة 
الغذائية  امللوثات  عن  الناجتة  وال�شالمة 
املُ�شنعة.  الأغذية  اإىل  امل�شافة  واملواد 
الكيميائية  املواد  هذه  بع�ص  اأن  اإىل  م�شريًا 
اأن  حني  يف  الطعام،  اإىل  مبا�شرة  ُت�شاف 
البع�ص الآخر ين�شاأ من حتلل مواد كيميائية 
 ،PFAS مثل  البع�ص  وبع�شها  اأخرى، 
خالل  الأغذية  اإىل  تت�شرب  اأن  ميكن  التي 

التعبئة والتغليف.
مزيد  اإجراء  اأن  الباحثون  اعترب  ذلك،  اإىل 
الكيميائية  املواد  هذه  على  الختبارات  من 
اأن  يجب  املحتملة  ال�شامة  وتاأثرياتها 
اإدارة  داعني  العلمي،  للبحث  اأولوية  يكون 
الغذاء والدواء الأمريكية FDA ملراجعة 
مادة  حول  العلمية  لالأبحاث  نتائج  اأحدث 
يتم  التي  الأخرى  واملواد   TBHQ

اإ�شافتها اإىل املواد الغذائية املحفوظة.
اإحدى  با�شم  املتحدث  باهرن،  كري�ص  وقال 
توفري  "اإن  الغذائية:  ال�شناعات  �شركات 
طعام اآمن ولذيذ وعايل اجلودة للم�شتهلكني 
مادة  اأن  على  م�شددًا  ق�شوى،  اأولوية  هو 
الأك�شدة  م�شادات  اأحد  هي   TBHQ

من  الآمن  لال�شتخدام  واملعتمدة  ال�شائعة، 
العديد  ت�شتخدمه  والذي   ،FDA قبل 
من  املنتجات  من  العديد  يف  ال�شركات  من 
املنتج  امل�شاعدة على حماية ون�شارة  اأجل 

الغذائي".
والباحث  ال�شموم  عامل  اأكد  جانبه،  ومن 
تيمكني:  األيك�شي�ص  الدرا�شة  يف  امل�شارك 
من  كل  ت�شري   ،PFAS ملادة  بالن�شبة  اأنه 
هذه  اأن  اإىل  والوبائية  الدرا�شات احليوانية 
املواد الكيميائية ميكن اأن تكون �شامة جلهاز 

املناعة.
اأن  درا�شتهم  يف  موؤلفون  الباحثون  وكتب 
PFAS لدى الأ�شخا�ص  ارتفاع م�شتويات 
امل�شادة  الأج�شام  اإنتاج  بانخفا�ص  يرتبط 
الإن�شان  ج�شم  ينتجها  اأن  ميكن  التي 

ا�شتجابًة للتطعيمات.
به  اأفادت  مبا  الباحثون  وا�شت�شهد 
 2013 عام  اأجريت  درا�شة،  نتائج 
 Journal of دورية  يف  وُن�شرت 
باأن   ،Immunotoxicology
الأطفال الذين تعر�شوا مل�شتويات اأعلى من 
لديهم  الرحم  PFAS يف  الكيميائية  املواد 

اإنتاج اأقل لالأج�شام امل�شادة ب�شكل متكرر.
اإدارة  اأن  اإىل  اأ�شاروا  الباحثني  اأن  يذكر 
على  وافقت  قد   FDA والدواء  الغذاء 
عقود،  منذ   TBHQ مادة  ا�شتخدام 
اأن  اأهمية  مدى  يظهر  البحث  ان  اإذ 
على  ثانية  نظرة  باإلقاء   FDA تقوم 
املواد  جميع  واختبار  املكونات  هذه 

الكيميائية لالأغذية من اأجل ال�شالمة.

إحذر.. هذه األطعمة قد تدمر مناعة 
جسمك

يتم  باأن  الأ�شخا�ص  من  الكثري  يتخوف 
من  الذكي  هاتفه  عرب  عليه  التج�ش�ص 
الهاتف،  على  املتواجدة  التطبيقات  خالل 
اأن   ،)Invisible( �شركة  ك�شفت  لذلك 
يدعمون  للبحث،  امل�شتجيبني  من   %82
الأجهزة  منع  �شاأنها  من  التي  الإجراءات 
وال�شركات من جمع البيانات وم�شاركتها، 
اإعالنات  تلقي  يحبون  ل   %76 كان  فيما 
اأن  ويريدون  الإنرتنت  عرب  م�شتهدفة 

تتوقف هذه املمار�شة.
البيانات  خ�شو�شية  اأن   %68 يذكر  بينما 
اأمر مهم بالن�شبة لهم، ومن املثري لالهتمام 
ل  الن�شاء  من  اأكرث  الرجال  من   %11 اأن 
ميانعون يف تلقي الإعالنات امل�شتهدفة عرب 

الإنرتنت، وفق )اليوم ال�شابع(.
نظام  عن  عبارة  هو   Invisible ويعد 
الأجهزة  مل�شتخدمي  ميكن  اأ�شا�شي 
يف  التحكم  يف  يرغبون  الذين  املحمولة 
يف  التحكم  ين�شئونها  التي  البيانات 
اأ�شا�شي  ب�شكل  يقدمونها  التي  البيانات 
الهوية  املجهولة  لل�شركات  لل�شماح  جماًنا 
 Invisible بال�شتفادة منها، فيما ياأمل 
اإىل  املحمولة  الأجهزة  م�شتخدمي  متكني 
املال  بع�ص  فيه  يك�شبون  قد  الذي  احلد 
عن طريق بيع بياناتهم للمعلنني من خالل 

النظام الأ�شا�شي.
 )ATT( ال�شفافية  ميزة  وبا�شتخدام 
فكان   ،14.5  iOS يف  اأبل  اأطلقتها  التي 

من  اعتباًرا  العاملي،  ال�شعيد  على 
امل�شتخدمني  من   %15 منح  مايو،   16
لتتبعها  اإذًنا  اخلارجية  اجلهات  تطبيقات 
الإنرتنت  عرب  اإعالنات  اإر�شال  بغر�ص 
 %6 اأعطى  املتحدة،  الوليات  ويف  لهم، 
التطبيقات  متتبعي   iOS م�شتخدمي  من 
الإنرتنت  عرب  رحالتهم  مبتابعة  الإذن 
الإعالنات  تلقي  اأجل  التطبيقات من  وعرب 

عرب الإنرتنت.
الفرتا�شية  ال�شبكة  موفر  األقى  كما 
اخلا�شة )VPN( Surfshark نظرة 
تتطلب  التي  اخل�شو�شية  مل�شقات  على 
اأبل اأن تظهر التطبيقات اجلديدة واملحدثة 
املل�شقات،  وُتظهر  التطبيقات،  متجر  يف 
من  التطبيق  يجمعها  التي  البيانات  نوع 
ا�شتخدام  ميكن  كان  اإذا  وما  امل�شتخدمني 
امل�شتخدم،  هو  من  ملعرفة  البيانات  هذه 
تتبع  البيانات  لهذه  ميكن  كان  اإذا  وما 
امل�شتخدم لتقدميه عرب الإنرتنت اإعالنات.

ونظر Surfshark يف فئات خمتلفة من 
التطبيقات ووجد التطبيق الذي ياأخذ اأكرب 
قدر من البيانات من امل�شتخدمني وعنواًنا 
�شبيل  فعلى  ممكن،  قدر  اأقل  ياأخذ  بدياًل 
املثال، يف فئة املرا�شلة ومكاملات الفيديو، 
 Facebook Messenger يجمع 
تاأخذ  بينما  ال�شخ�شية  البيانات  معظم 
 Cisco Webex Meetings
الو�شائط  تطبيقات  بني  ومن  اأقلها، 

معظم  بوك  في�ص  ياأخذ  الجتماعية، 
بينما  امل�شرتكني  من  ال�شخ�شية  البيانات 
زلت  وما  اأقلها،   Clubhouse ياأخذ 
لو  حتى  لأنه  هنا  واجبك  اأداء  اإىل  بحاجة 
كان تطبيقان يف نف�ص الفئة، فال يت�شاركان 

بال�شرورة نف�ص الإمكانيات.
التطبيقات  اأن   Surfshark واكت�شف 
الأكرث �شيوًعا جتمع اأكرب قدر من البيانات 
عن  تت�شاءل  كنت  اإذا  اأما  ال�شخ�شية، 
اأًيا  حتفظ  ل  التي  التطبيقات  بقاء  كيفية 
مل�شتخدميها  ال�شخ�شية  املعلومات  من 
دون بيع تلك البيانات للمعلنني، فالبع�ص 
التطبيق،  ا�شتخدام  على  ر�شوًما  يفر�ص 
داخل  ال�شراء  عمليات  البع�ص  ويقدم 
التطبيق، بينما يتمتع البع�ص الآخر مبيزة 

جمانية ن�شخة مدفوعة من التطبيق.
بها  التي  الفئات  مبعرفة  مهتًما  كنت  واإذا 
فاإنها  انتهاك اخل�شو�شية،  اأكرث تطبيقات 
وتو�شيل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
والتعارف  الت�شوق  يكمل  فيما  الطعام، 
تليها  الأوىل  اخلم�شة  املراكز  واملدفوعات 
حجز الرحالت ومتعقب الدورة واملرا�شلة 
والتمويل  والتدفق  الفيديو  ومكاملات 
التالية  املجموعة  ت�شمل  فيما  ال�شخ�شي، 
 ،)GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام 
احلمل،  ومتعقب  امل�شفرة،  والعمالت 
والأطفال،  الإلكرتوين،  والربيد  والطق�ص، 

وحترير ال�شور، واملت�شفحات.

تطبيقات تجمع بياناتك الشخصية من 
هواتف آيفون

تعد البطاطا احللوة لذيذة و�شحية لأي 
وجبة، وميكن ال�شتمتاع بتناولها بطرق 
مقلية  اأو  خمبوزة  كانت  �شواء  متنوعة 
عند  جل�شمك  يحدث  فماذا  مهرو�شة،  اأو 

تناولها ب�شكل كبري؟
البطاطا  لتناول  الذهبية  الفوائد  اإليك 
خرباء  اإىل  ا�شتناًدا  بانتظام  احللوة 

التغذية والأبحاث العلمية.
1. حت�شني �شحة اجلهاز اله�شمي

ترافي�ص  التغذية  اخت�شا�شي  ح�شب 
غنية  احللوة  البطاطا  فاإن  بالن�شارد، 
بالألياف التي ميكن اأن ت�شاعد على منع 
درا�شة  وجدت  كما  الإم�شاك،  اأعرا�ص 
احللوة  البطاطا  ا�شتهالك  اأن  خمربية 
مرتبط بتح�شني بكترييا الأمعاء املفيدة.
بت�شنجات  الإ�شابة  خطر  من  احلّد   .2

التمارين الريا�شية
ميغان  التغذية  اخت�شا�شية  اأو�شحت 
يف  احلرارية  ال�شعرات  اأن  �شيديفي: 
املوجودة  تلك  تعادل  احللوة  البطاطا 
يف البطاطا العادية، وهي غنية بالألياف 
كما  والبوتا�شيوم،  الأك�شدة  وم�شادات 
اأن البطاطا احللوة حتتوي على �شعف 
املوز،  يف  املوجودة  البوتا�شيوم  كمية 
وهذا يقلل من خطر الإ�شابة بالت�شنجات 

الع�شلية املرتبطة بنق�ص البوتا�شيوم.
3. تقوية الب�شر

احللوة  البطاطا  لون  يكون  عندما 
الربتقايل، هذا يعني اأنها غنية بالفيتامني 
اإيه )A( والفيتامني �شي )C( املفيدين 
ل�شحة العينني"، وقد اأظهر بحث اأجرته 
اأن  العيون  لطب  الأمريكية  الأكادميية 

اأطعمة  يف  املوجود  كاروتني"،  "البيتا 
معينة مثل البطاطا احللوة كان مرتبًطا 
لدى  الروؤية  تدهور  معدل  بانخفا�ص 
ال�شبكية  بالتهاب  امل�شابني  الأفراد 
العمى  اإىل  اأحيانا  يوؤدي  الذي  ال�شبغي، 

الليلي وفقدان الروؤية املحيطية.
4. تعزيز اجلهاز املناعي

ن�شبة  على  احللوة  البطاطا  حتتوي 
�شي  وفيتامني  اإيه  فيتامني  من  عالية 
تو�شح  كذلك  املناعة،  جلهاز  املفيدين 
اأن  بريد  ميغان  التغذية  اخت�شا�شية 
بانخفا�ص  مرتبط  اإيه  فيتامني  "نق�ص 
يف  بالأخ�ص  املناعة،  جهاز  قدرات 
اله�شمي  اجلهاز  التهابات  مقاومة 

واجلهاز التنف�شي".
من  ال�شارة  للم�شتويات  الت�شدي   .5

الكولي�شرتول
ديانا  التغذية  لخت�شا�شية  وفقا 
غنية  احللوة  البطاطا  فاإن  كليالند، 
بالألياف التي من �شاأنها امل�شاعدة على 
يف  ال�شاّر  الكولي�شرتول  ن�شبة  خف�ص 

الدم.
6. ال�شعور بال�شبع مدة اأطول

احللوة  البطاطا  ا�شتهالك  ي�شاعد  قد 
الرغبة يف  مع الوجبات على احلّد من 
تناول الوجبات اخلفيفة غري ال�شحية، 
التغذية  لخت�شا�شية  وفقا  انه  اإذ 
را�شيل فاين فاإن البطاطا احللوة تعّد 
م�شدًرا مفيًدا للكربوهيدرات والألياف 
على  ت�شاعد  التي  للذوبان  القابلة 
اإبطاء عملية اله�شم، وتعزز ال�شعور 

بال�شبع اأثناء تناول الوجبات.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطا 
الحلوة بشكل كبير

يلجاأ الكثري من الأ�شخا�ص ل�شتخدام رقمني من تطبيق املرا�شلة 
الفوري )وات�شاآب( على الهاتف نف�شه، خ�شو�شاً اأن العديد منهم 

ميتلك رقمي هاتف اأحدهما �شخ�شي والآخر للعمل.
اأمر  ال�شخ�شي  عن  العمل  )وات�شاآب(  ف�شل  اأن  الكثريون  ويعد 
مفيد، وذلك لأنه ي�شاعد على تنظيم عملية التوا�شل بني خمتلف 
اجلوانب يف حياتك، كما اأن ف�شل الرقمني مينع اللتبا�ص الذي قد 

يحدث من اإر�شال ر�شائل �شخ�شية للعمالء باخلطاأ.
تطبيقات مزدوجة

اأندرويد،  ميكنك ت�شغيل )وات�شاب( عرب رقمني يف جميع هواتف 
وهذا لأن ال�شركات اأ�شبحت ت�شع خا�شية التطبيقات املزدوجة 

يف ن�شختها املعدلة من نظام اأندرويد.
ولكن ماذا اإن كان هاتفك ل يدعم هذه التقنية ب�شكل افرتا�شي اأو 
املزودة  املزدوجة  التطبيقات  اإىل جانب  لت�شغيلها  كنت يف حاجة 
يدعى  تطبيق  ا�شتخدام  ميكنك  احلالة  هذه  ويف  ال�شركة،  من 
املزدوجة  التطبيقات  ت�شغيل  على  القادر   Parallel Space

على هواتف اأندرويد.
ويقوم هذا التطبيق بعمل ن�شخة ثانية من هاتفك بالكامل، وميكنك 
عرب هذه الن�شخة تثبيت اأي تطبيق ترغب فيه، وقد يعني هذا اأنك 
عرب  لالألعاب  تطبيقني  اأو  في�شبوك  تطبيقني  ا�شتخدام  ت�شتطيع 

Parallel Space، ولكن ل ت�شتطيع ت�شغيل اأكرث من ح�شاب 
.Parallel Space واحد داخل تطبيق

داخل  ثاٍن  هاتف  با�شتخدام  اأ�شبه  التطبيق  ا�شتخدام  لأن  وذلك 
اأنك ت�شتطيع ت�شغيل كل �شيء عرب  الرئي�شي، وهذا يعني  هاتفك 

هذا الهاتف الثاين.
 Parallel Space ا�شتخدام  عند  التحديات  بع�ص  وتوجد 
البطارية  ا�شتهالك  التطبيقات، واأهمها هو  ثانية من  لعمل ن�شخة 
املرتفع، حيث حتتاج لإبقاء التطبيق مفتوحاً طوال الفرتة التي 

ت�شتخدم فيها احل�شابات املوجودة بداخله.
الهاتف  �شرعة  مع  امل�شاكل  بع�ص  يف  فيتمثل  الثاين،  التحدي  اأما 
عند ا�شتخدام Parallel Space، وهذا لأن التطبيق ي�شتهلك 
موا�شفات  ذي  هاتف  اإىل  حتتاج  ولذا  اجلهاز،  موارد  من  الكثري 

عالية اجلودة حتى تتمكن من ا�شتخدامه لفرتات طويلة.
وي�شم التطبيق جمموعة من الإعالنات التي ميكنك التخل�ص منها 
عن طريق ال�شرتاك به، وت�شتطيع اأي�شاً تثبيت الن�شخة املخففة 
Parallel Space Lite عرب متجر غوغل بالي  من التطبيق 

اأي�شاً.
مع   Parallel Space تطبيق  ا�شتخدام  ميكن  ل  اأنه  يذكر 

هواتف اآيفون ول توجد ن�شخة من التطبيق لهم حتى الآن.

كيف تشغل وتستخدم )واتسآب( على 
أكثر من رقم؟

واجه بريد ياهو الإلكرتوين اأكرث من عملية اخرتاق يف 
ول  اآمن  غري  اختياًرا  اأ�شبح  ولذلك  الأخرية،  الآونة 
 3 من  اأكرث  بيانات  ت�شربت  وقد  عليه،  العتماد  ميكن 
مليارات م�شتخدم يف اأحد هذه العمليات، وبالتايل تركه 

الكثريون وبحثوا عن حلول اأكرث اأمًنا.
وقد يتوجه البع�ص مبا�شرًة خلدمات الربيد الإلكرتوين 
ولكن  مايكرو�شوفت،  بريد  اأو  جيميل  مثل  امل�شهورة 
ماذا اإن كنت تبحث عن مزود بريد اآخر اأكرث اأماًنا ول 

يرتبط ا�شمه باأي �شركة من ال�شركات العمالقة، 
ولذلك اإليِك جمموعة من اأكرث خدمات الربيد الإلكرتوين 

الآمنة البديلة لربيد ياهو الإلكرتوين:
�شركة  تاأ�ش�شت   :ProtonMail بريد  خدمة 
ProtonMail يف عام 2013 على يد جمموعة من 
العلماء يف �شوي�شرا التي تعرف بحماية اخل�شو�شية.

وعندما يتعلق الأمر بالحتفاظ بال�شجالت فاإن �شركة 
ProtonMail تتبع �شيا�شة �شارمة �شدها، ولذلك 
ل تبقي اأي �شجالت لأي عملية اأو بريد اإلكرتوين ير�شل 
الطرفني  بني  الت�شفري  ال�شركة  وت�شتخدم  عربها، 
حلماية امل�شتخدمني، وهو تاأمني اأف�شل بكثري من الذي 

يقدمه بريد ياهو الإلكرتوين.
ول متتلك اخلدمة تطبيقاً للح�شاب، ولكن بدًل من ذلك 
تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  الهواتف  تطبيقات  على  تعتمد 
 500 ب�شعة  جمانية  ن�شخة  اخلدمة  وتوفر  ويب، 

على  للح�شول  ال�شرتاك  وميكنك  فقط،  ميجابايت 
�شعة تخزين اأكرب.

 Tutanota خدمة  تقدم   :Tutanota خدمة 
جتعلها  املميزات  من  جمموعة  الإلكرتوين  للربيد 
بتقدمي  اخلدمة  ومتتاز  الكثريين،  قبل  من  مف�شلة 
من  يف�شلها  ولذلك  كبرية،  �شحابية  تخزين  م�شاحة 
تاأتي  وهي  الكبرية،  التخزين  م�شاحات  عن  يبحث 
الت�شغيل،  اأنظمة  جلميع  التطبيقات  من  مبجموعة 

وذلك بالإ�شافة لتطبيق ويب ميكن الو�شول اإليه.
ت�شفري  يف  خمتلفة  طرق  ثالثة  على  اخلدمة  وتعتمد 
بيانات  اأي  لإزالة  بالإ�شافة  وهذا  الإلكرتوين،  الربيد 
ا�شم  اأو   IP عنوان  مثل  الربيد  داخل  م�شجلة  رقمية 

املر�شل وامل�شتقبل.
اخلطوات  ثنائي  التوثيق  ا�شتخدام  ميكنك  كما 
ر�شائل  يف  املخزنة  والبيانات  ح�شابك  اإىل  للو�شول 

الربيد الإلكرتوين.
مب�شاحة  جمانية  خطة   Tutanota خدمة  وتقدم 
اخلطط  باقي  تاأتي  غيغابايت،   1 اإىل  ت�شل  تخزين 
املدفوعة باأ�شعار منخف�شة مقارنًة بباقي الختيارات 
نن�شح  فاإننا  املختلفة  املميزات  هذه  وب�شبب  الآمنة، 
با�شتخدام Tutanota كبديل جماين و�شهل بدًل من 

بريد ياهو.
 Zoho خدمة  ت�شتهدف   :Zoho Mail خدمة 

Mail ال�شركات ب�شكل خا�ص، ولذلك فهي اأحد اأف�شل 
خدمات الربيد الإلكرتوين لل�شركات ورجال الأعمال.

وتقدم ال�شركة جمموعة من اخلدمات املتكاملة لتعمل 
على حت�شني جتربة امل�شتخدم وتاأمينها، و�شمن هذه 
خدمة  وتاأتي  املرور،  كلمات  لإدارة  اأداة  اخلدمات 
خا�شًة  ياهو  من  اأكرث  اآمن  كبديل   Zoho Mail
تطبيقات  خالل  من  ا�شتخدامها  وميكنك  لل�شركات، 

الهواتف اأو تطبيق الويب.
وتوفر ال�شركة ن�شخة جمانية من اخلدمة، ولكنك لن 
تتمكن من ا�شتخدام تطبيقات الهواتف، وتاأتي اأ�شعار 

اخلدمة منا�شبة وخمف�شة طوال العام.
خدمة  با�شتخدام  ميكنك   :Mailfence خدمة 
Mailfence التمتع مبجموعة من املميزات التي ل 

تتعلق فقط باخل�شو�شية.
الأخرى  املميزات  من  جمموعة  لك  توفر  لأنها  وذلك 
خدمة  مثل:  الإلكرتوين  الربيد  با�شتخدام  املتعلقة 
تخزين موؤمنة للم�شتندات بالإ�شافة اإىل اأجندة موؤمنة.
وتقدم ال�شركة اختيارات الت�شفري خمتلفة ملن يرغب 
يف ذلك، وهذا يعني اأكرث من طريقة ت�شفري واحدة، 
بالإ�شافة اإىل اإمكانية التاأكد من هوية امل�شتقبل قبل 
 Mailfence ا�شتخدام  وميكنك  الر�شالة،  فتح 
م�شاحة  لك  يوفر  وهو  املجاين،  احل�شاب  عرب 

تخزين حتى 500 ميجابايت جلميع خدماتها.

تعرف على أفضل البدائل اآلمنة لبريد »ياهو« 
اإللكتروني
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دراسة في ضوء مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا في العراق

عن  تنتج  قد  التي  اجلانبية  للأ�ضرار  وبالنظر 
�ضركات  بع�ض  ا�ضرتطت  اللقاح،  ا�ضتعمال 
الأدوية مثل �ضركة فايزر )Phizer( امل�ضنعة 
تروم  التي  الدول  على  كورونا  فريو�ض  للقاح 
حلماية  وطنيا  قانونا  ت�ضرع  اأن  اللقاح  �ضراء 
اأكانت  �ضواء  القانونية  امل�ضاءلة  من  ال�ضركة 

امل�ضاءلة جنائية اأم مدنية. 
د�ضتورية  مدى  هو:  هنا  ثار  الذي  وال�ضكال 

قانون مواجهة جائحة كورونا؟ 
واخلبري  املحامي  اأجاب  كما  ذلك  عن  وجنيب 

القانوين العراقي الأ�ضتاذ )طارق حرب(: 
"فلي�ض ثمة ما مينع  1-من الناحية الد�ضتورية 
ال�ضعب  اأن  �ضيما  ل  د�ضتورًيا،  ت�ضريعه  من 
انعكا�ض  هو  اإمنا  والقانون  ال�ضلطات،  م�ضدر 
املادة )5(  ال�ضعب"، حيث ن�ضت  لروؤية ممثلي 
اأن:  على   )2005( ل�ضنة  العراقي  الد�ضتور  من 
ال�ضلطات  م�ضدر  وال�ضعب  للقانون،  "ال�ضيادة 
العام  ال�ضري  بالقرتاع  ميار�ضها  و�ضرعيتها، 

املبا�ضر وعرب موؤ�ض�ضاته الد�ضتورية". 
اإىل  ال�ضتناد  فاإن  القانونية،  الناحية  من  2-اما 
ن�ض املادة )3/259( من القانون املدين العراقي 
رقم )40( ل�ضنة )1951( ل حمل له، لأن يف حال 
عمًل  القانون  يقيد  �ضوف  فاأنه  القانون  �ضدور 

بالقاعدة القانونية "اخلا�ض يقيد العام". 
القانون  ت�ضريع  ال�ضروري  من  اأنه  نرى  لذلك 
وب�ضبب  احلا�ضل،  البيولوجي  التطور  ملواكبة 
اليوم  العامل  يعي�ضه  الذي  الراهن  الو�ضع 
نتيجة تف�ضي جائحة كورونا، اإ�ضافة اإىل القبال 
املتزايد من قبل املواطنني للح�ضول على اللقاح.

ن�ضت املادة )3( من م�ضروع القانون اأعله على 
اأن: "ي�ضتثنى من املادة الثانية اأعله الأعمال اأو 
الت�ضرفات التي متار�ض عمًدا وتوؤدي اإىل الوفاة 
املواد  اإحدى  با�ضتخدام  اجل�ضمية  الإ�ضابة  اأو 

الطبية اخلا�ضة مبواجهة جائحة كورونا". 
 )3( املادة  بن�ض  العراقي  امل�ضرع  ا�ضتثنى 
اأو  الطبيب  قبل  من  عمًدا  حت�ضل  التي  الأعمال 
على  يكون  الذي  الطبي(  )الفريق  امل�ضاعدين 
)املري�ض(  بالفريو�ض  بامل�ضاب  مبا�ضر  متا�ض 
اللقاح  على  احل�ضول  يروم  الذي  ال�ضخ�ض  اأو 
عند  العراقي  امل�ضرع  فعل  وح�ضًنا  )املعافى(، 
الن�ض على ذلك، لأنه من املمكن اأن يكون الطبيب 
ويكون  املري�ض،  على  التجريب  اإىل  ان�ضرف  قد 
الغر�ض من ذلك ا�ضباع �ضهوة علمية للطبيب، اأو 
حيث  العلمي،  البتكار  لغر�ض  بالتجربة  القيام 
يتم  مل  للمري�ض  دواء  اإعطاء  من  الغر�ض  يكون 
طرحه يف الأ�ضواق بغية معرفة الآثار اجلانبية 
له، ويف هذا املقام ل تكون م�ضلحة املري�ض هي 
الأوىل باحلماية، بل القيام بذلك لغر�ض �ضخ�ضي 
اأو علمي بحت، ول ينكر جراأة الأطباء الباحثني 
يف هذا املجال، اإذ اأن جميع الأدوية املتاحة اليوم 

مل تاأِت اإل عن طريق التجربة على الإن�ضان. 
اإ�ضافة اإىل اأنه حتى اإن ح�ضل الطبيب على ر�ضا 

املري�ض لغر�ض التجريب عليه فاأن ذلك ل ينفي 
م�ضوؤوليته، ذلك لأن جميع القوانني قد اأخرجت 
ور�ضا  املايل،  التعامل  دائرة  من  الإن�ضان  ج�ضم 
يف  الإباحة  اأ�ضباب  من  �ضبًبا  يعد  ل  املري�ض 

اجلرائم التي مت�ض ج�ضم الإن�ضان. 
ونرى بوجوب م�ضاءلة الطبيب اأو الفريق الطبي 
لغر�ض  التجريب  اإىل  الإرادة  ان�ضرفت  حال  يف 
البتكار العلمي، لأن ج�ضم الإن�ضان هدف ولي�ض 
من  هو  اجل�ضد  �ضلمة  يف  احلق  واأن  و�ضيلة، 
يعد  اإذ  ل�ضخ�ضيته،  امللزمة  الإن�ضان  حقوق 
الوجود  على  تعديا  الإن�ضان  بج�ضد  امل�ضا�ض 
يف  احلق  فاإن  املثابة  وبهذه  للإن�ضان،  املادي 
�ضلمة اجل�ضد هو من احلقوق غري املالية، ويقع 

اأي ت�ضرف فيه باطًل بطلًنا مطلًقا.
ن�ضت املادة )4( من م�ضروع القانون اأعله على 
من  املت�ضررين  تعوي�ض  الدولة  "تتحمل  اأن: 
املتخذة  الإجراءات  اأو  الت�ضرفات  اأو  الأعمال 
اللزمة ملواجهة جائحة كورونا عدا ما ا�ضتثني 

من املادة الثالثة اأعله". 
بالتعوي�ض  نف�ضه  العراقي  امل�ضرع  األزم  لقد 
فريو�ض  لقاح  عن  تنتج  التي  الأ�ضرار  عن 
املادة )4( من م�ضروع  كورونا من خلل ن�ض 

اأنه  اإل  كورونا،  جائحة  مواجهة  قانون 
خللها  من  ميكن  التي  الطريقة  يبني  مل 

التعوي�ض،  على  احل�ضول  للمت�ضرر 
امل�ضرع  مبوقف  وبال�ضتعانة 
الفرن�ضي بهذا ال�ضدد، ميكن اأن يكون 
التعوي�ض من خلل منح م�ضاعدات 
طريق  عن  اأو  للم�ضرورين،  مالية 
اإحالته اإىل �ضندوق ال�ضمان، والذي 

ن�ض عليه امل�ضرع العراقي يف م�ضروع 
القانون هذا وذلك من خلل ن�ض املادة 

طريقة  فرن�ضا  ا�ضتخدمت  فقد  منه،   )5(
العامة من خلل  امليزانية  بند يف  تخ�ضي�ض 

واقعة عرفت با�ضم ق�ضية هرمون النمو امللوث، 
وهو مر�ض خطري ي�ضيب الأطفال ب�ضفة خا�ضة 
احلكومة  قررت  فقد  الع�ضبي،  اجلهاز  بتليف 
تتحمل  اأن  الواقعة  هذه  بخ�ضو�ض  الفرن�ضية 
بالكامل تعوي�ض الأ�ضرار التي حلقت بامل�ضابني 
باملر�ض  امل�ضابني  عدد  ويبلغ  املر�ض،  بهذا 
قرابة اخلم�ضمائة �ضخ�ض؛ ويتم دفع التعوي�ض 
)ال�ضوؤون  وزارتي  من  كل  ميزانية  طريق  عن 

الجتماعية( و)ال�ضحة(.
بناًء على ما �ضبق ذكره فاإننا نرى مبا اأن امل�ضرع 
العراقي قد ن�ض على اإن�ضاء �ضندوق لتعوي�ض 
هذا  طريق  عن  التعوي�ض  يكون  امل�ضرورين 
تقديرها  تتوىل  حمددة،  وبن�ضبة  ال�ضندوق، 
الوزراء  جمل�ض  قرار  ي�ضكلها  التي  اللجان 
على  و�ضنمر  ال�ضندوق،  عمل  بتنظيم  اخلا�ض 

ذكر هذا يف املادة )5( من م�ضروع القانون. 
اأعله  القانون  م�ضروع  من   )5( املادة  ن�ضت 
لتعوي�ض  �ضندوق  الدولة  "تن�ضئ  اأن:  على 

والإجراءات  الأعمال  جراء  من  املت�ضررين 
جائحة  ملواجهة  واللزمة  املتخذة  احلكومية 
كورونا وينظم ت�ضكيل وعمل ومتويل ال�ضندوق 

بتعليمات ي�ضدرها جمل�ض الوزراء". 
على  اأعله  املادة  يف  العراقي  امل�ضرع  ن�ض 
اإن�ضاء �ضندوق لتعوي�ض املت�ضررين من جراء 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  والإجراءات  الأعمال 
من  ال�ضندوق  ومتويل  عمل  وينظم  كورونا، 
الوزراء،  جمل�ض  ي�ضدرها  تعليمات  خلل 
القانوين،  باجلانب  ومهتمني  كباحثني  وبدورنا 
ي�ضمن  نحو  على  الإجراءات  تكون  اأن  ناأمل 
الكامل  التعوي�ض  على  امل�ضرور  ح�ضول 
�ضرعة  كذلك  به،  حلق  الذي  ال�ضرر  جلرب 
الإجراءات و�ضهولتها للح�ضول على التعوي�ض 
اأنه  القول  وميكن  ال�ضندوق،  هذا  طريق  عن 
لتنظيم  الآتية  النقاط  على  العتماد  بالإمكان 
امل�ضرع  جتربة  من  م�ضتفيدين  ال�ضندوق  عمل 

الفرن�ضي بهذا ال�ضدد:
يل  متو -1

ق  و �ضند
التعوي�ض: 

التعوي�ض  �ضندوق  متويل  ميثل  بدء  ذي  بادئ 
ال�ضندوق  يحقق  لكي  كذلك  وجوده،  اأ�ضا�ض 
الغر�ض من اإن�ضائه، األ وهو جرب الأ�ضرار التي 
مورد  له  يكون  اأن  يجب  بامل�ضرورين،  حلقت 
الكايف  التمويل  ن�ضمن  له، ولكي  ثابت يخ�ض�ض 
امل�ضرع  مبوقف  ال�ضتعانة  ميكن  لل�ضندوق 
الفرن�ضي بتمويل �ضناديق ال�ضمان التي اأن�ضئها 
الأعمال  من  امل�ضرورين  تعوي�ض  اأجل  من 
الطبية يف احلالة التي ل ميكن بها ا�ضناد ال�ضرر 
التي  احلالة  يف  اأو  بالذات،  حمدد  �ضخ�ض  اإىل 
يكون فيها التعوي�ض الذي ح�ضل عليه امل�ضرور 
فعمد  به،  حلق  الذي  ال�ضرر  كامل  يجرب  ل 
بادئ  يف  ال�ضندوق  متويل  اإىل  الفرن�ضي  امل�ضرع 
الأمر بتخ�ضي�ض جزء من ر�ضم من الر�ضوم، اأو 

الأمر بعد ذلك  ال�ضرائب، ثم تطور  �ضريبة من 
فاأ�ضبح التاأمني ي�ضهم يف متويل هذه ال�ضناديق 

اإىل جانب التمويل العام من الدولة. 
كما يجتهد بع�ض الفقه يف الوقت احلايل لو�ضع 
�ضندوق  متويل  خلله  من  ميكن  خا�ض  نظام 

حتى  به ال�ضمان  املنوط  الدور  يوؤدي 
فاعلية،  هذه باأكرث  وتتمثل 

املوارد يف: 
فر�ض   -1

يبة  �ضر
مة  عا

يل  لتمو
هذا  ويعد  ال�ضندوق، 
الت�ضامن  قبيل  من  امل�ضدر 
احلوادث  اأ�ضرار  �ضد  الجتماعي 
الطبية، فكل �ضخ�ض من املمكن اأن يكون يف وقت 
ما �ضحية للمخاطر النا�ضئة عن الأعمال الطبية. 

2- ق�ضم ميول عن طريق �ضركات التاأمني. 
وزارة  ميزانية  طريق  عن  ميول  جزء   -3
ال�ضحة؛ نتيجة احلوادث الطبية التي حتدث يف 

امل�ضت�ضفيات العامة.
4- جزء يتحمله املر�ضى اأنف�ضهم، وهو م�ضاهمة 
خا�ضة من هوؤلء يف متويل م�ضادر ال�ضندوق.  

الطبيب  اإلزام  طريق  عن  متويله  يتم  جزء   -5
زيادة  حالة  يف  مايل،  مبلغ  بدفع  امل�ضوؤول 

الأ�ضرار عن ن�ضبة معينة. 
متويل  يف  الفرن�ضي  امل�ضرع  جتربة  اإىل  وبالنظر 
ال�ضندوق  لتمويل  باأنه  القول  ميكن  ال�ضندوق 
املادة  بن�ض  العراقي  امل�ضرع  عليه  ن�ض  الذي 

)5( من م�ضروع القانون من خلل الآتي: 

1-جزء يتم متويله عن طريق تخ�ضي�ض ر�ضم 
ر�ضوم  قبل  من  يكون  اأن  )ويف�ضل  الر�ضوم  من 

وزارة ال�ضحة(. 
ر�ضم  فر�ض  طريق  عن  متويله  يتم  2-جزء 
يدفعه  الذي  )كالر�ضم  بال�ضندوق  خا�ض 

املحامون لبناء املدار�ض(. 
3-جزء يتم متويله عن طريق الدولة من خلل 

امليزانية العامة للدولة. 
4-جزء يتم متويله عن طريق التعوي�ض الذي 
ال�ضندوق  من  امل�ضرورون  عليه  يح�ضل 

ويكون بن�ضبة �ضئيلة جًدا. 
احل�ضول  2-اإجراءات 
التعوي�ض  على 
طريق  عن 

ال�ضندوق:  
اأن  ن يجب  تكو

على  احل�ضول  التعوي�ض اإجراءات 
امل�ضرع  عليه  ن�ض  الذي  ال�ضندوق  طريق  عن 
القانون  م�ضروع  من   )5( املادة  يف  العراقي 
يت�ضور  ول  ومي�ضرة،  ب�ضيطة  الذكر  �ضالف 
عمل  طريقة  ال�ضندوق  هذا  اتخذ  اإذا  اإل  ذلك 
اإدارية ولي�ضت ق�ضائية، تي�ضرًيا على امل�ضرور 
اإجراءات  عن  بعيًدا  التعوي�ض  على  للح�ضول 
وقت  اإىل  اأمدها  يطول  اأن  ممكن  التي  التقا�ضي 
ق�ضائية  بطريقة  ال�ضندوق  عمل  لأن  طويل، 
على  باحل�ضول  امل�ضرور  تاأخر  اإىل  يوؤدي 
التعوي�ض، ل �ضيما اإذا اأمعنا النظر اإىل الأ�ضرار 
التي تنتج عن لقاح فريو�ض كورونا فهي اأ�ضرار 
ج�ضدية وغالًبا ما حتتاج اإىل نفقات عالية، كذلك 
فاأن حاجة امل�ضرور اإىل التعوي�ض جلرب ال�ضرر 

الذي اأ�ضابه تكون على وجه ال�ضتعجال، ولكي 
اأجلها  من  اأن�ضئ  التي  الغاية  ال�ضندوق  يحقق 

يجب اأن يكون العمل به بطريقة عمل اإدارية. 
بهذا  الفرن�ضي  امل�ضرع  جتربة  من  ولل�ضتفادة 
ال�ضمان  العمل ب�ضندوق  اآلية  �ضنو�ضح  ال�ضدد 

يف الت�ضريع الفرن�ضي: 
بنينّ القانون ال�ضادر يف 4 مار�ض 2002م الطريقة 
التي ميكن من خللها احل�ضول على التعوي�ض 
طريًقا  بذلك  فو�ضع  العلجية،  املخاطر  عن 
امل�ضرور  على  ت�ضهيًل  وذلك  الودية؛  للت�ضوية 
يف احل�ضول على التعوي�ض، ليتجنب امل�ضرور 
اإجراءات التقا�ضي التي غالًبا ما تطول من اأجل 
امل�ضرع  اأن�ضاأ  لذلك  التعوي�ض؛  يف  حقه  تقرير 
الطبية،  للحوادث  الوطنية  اللجنة  الفرن�ضي 
والديوان الوطني للتعوي�ض، واللجان اجلهوية 

للتعوي�ض وامل�ضاحلة.  
عن  التعوي�ض  على  احل�ضول  ويتم 
ال�ضمان؛  �ضناديق  طريق 
تقدمي  خلل  من  وذلك 
هذه  اإىل  امل�ضرور  من  طلب 
بعد  اللجان  تقوم  ثم  اللجان، 
من  املقدم  الطلب  بدرا�ضة  ذلك 
على  هذا  يف  وتعتمد  امل�ضرور، 
بيانات  من  امل�ضرور  يقدمه  ما 
والتي  طبية،  وتقارير  ومعلومات 
ثم  بال�ضرر،  اإ�ضابته  على  اأدلة  تعد 
طبية  خربة  باإجراء  ذلك  بعد  تقوم 
لت�ضدر قرارها بالت�ضوية اأو بالرف�ض طبًقا 
ملا ن�ضت عليه املادة 1142-7(( من قانون 

ال�ضحة العامة الفرن�ضي. 
امل�ضرع  ملوقف  ال�ضابق  العر�ض  وبعد 
ميكن  ال�ضمان  �ضناديق  بخ�ضو�ض  الفرن�ضي 
اأن  العراقي  امل�ضرع  على  يجب  اأنه  القول 
يتبع التايل ل�ضمان جناح �ضندوق التعوي�ض 
جائحة  مواجهة  عن  الناجتة  الأ�ضرار  عن 

كورونا: 
اإدارية  بطريقة  ال�ضندوق  عمل  1-يكون 

ولي�ضت ق�ضائية. 
قانونيني  قبل  من  خمت�ضة  جلنة  2-تكوين 
واأطباء لغر�ض النظر بطلبات امل�ضرورين اأو 

وكلئهم. 
3-تكوين جلنة طبية خمت�ضة بتحديد ن�ضبة 

العجز �ضواء اأكان العجز جزئيا اأم كليا.
4-يقدم طلب التعوي�ض عن طريق امل�ضرور 
ورثته  قبل  من  اأو  قانوًنا  مقامه  يقوم  من  اأو 
اإىل اللجنة املخت�ضة بنظر طلبات  حال وفاته 

التعوي�ض.  
درجة  ح�ضب  للتعوي�ض  ن�ضبة  5-حتديد 

الإ�ضابة اأو الوفاة. 
6-ل تعد قرارات اللجنة اخلا�ضة بالتعوي�ض 
املركز  اأو  الطبيب  خطاأ  على  اإثبات  دليل 

ال�ضحي الذي تلقى فيه امل�ضرور اللقاح. 

احملامي علي العبيدي
يخول  نظام  هو  العقوبة  تنفيذ  اإيقاف  نظام 
وحتديد  املتهم  باإدانة  احلكم  �ضلطة  القا�ضي 
تنفيذها  بوقف  الأمر  مع  له  املنا�ضبة  العقوبة 
لفرتة معينة يحددها القانون تكون مبثابة فرتة 
اىل  باأن ل يعود  املحكوم عليه  يطالب  للتجربة 
الفرتة  هذه  مرت  فاإن  جديدة،  جرمية  ارتكاب 
احلكم  اعترب  جرمية  خللها  يرتكب  ان  دون 
كاأنه مل يكن وتزول جميع اآثاره اجلنائية. اأما 
اإذا ارتكب جرمية جديدة خلل املدة املمنوحة 
ما  اىل  اإ�ضافة  املوقوفة  العقوبة  تنفيذ  فيجوز 

حكم عليه بالن�ضبة للجرمية اجلديدة.
اإيقاف  نظام  اإليها  ي�ضتند  التي  الأ�ضباب 

التنفيذ:-
ال�ضالبة  العقوبات  م�ضاكل  عن  البتعاد   .1

للحرية ق�ضرية الأمد. 
2. اإ�ضلح املحكوم عليه بعيدا عن ال�ضجن. 

3. اإبعاد املجرمني حديثي العهد باجلرمية من 
الختلط باملجرمني املتمر�ضني. 

بتقليل  الدولة  ميزانية  على  نفقات  توفري   .4
عدد ال�ضجناء.

الت�ضريع  يف  العقوبة  تنفيذ  اإيقاف  �ضروط 
العراقي

العقوبات  قانون  من   )144( للمادة  وفقاً 
عدة  العقوبة  تنفيذ  لإيقاف  ي�ضرتط  العراقي 

�ضروط منها:
اخلطورة  انتفاء  باملجرم:  تتعلق  �ضروط   .1
من  ذلك  ويتبني  عليه  للمحكوم  الإجرامية 
خلل ان ل يكون قد �ضبق احلكم عليه بجرمية 
وظروف  وما�ضيه  اأخلقه  تكون  وان  عمدية، 
يعود  لن  باأنه  العتقاد  على  تبعث  جرميته 

لرتكاب جرمية جديدة.
امل�ضرع  حددها  باجلرمية:  تتعلق  �ضروط   .2
اجلنح  جرائم  يف  ال�ضادرة  بالأحكام  العراقي 
بهذا  املخالفات  ي�ضمل  ومل  فقط،  واجلنايات 
عليها  انتقد  التي  الأمور  من  وهذا  النظام 

امل�ضرع العراقي، حيث كان من باب اأوىل اإيقاف 
تنفيذ عقوبة املخالفات ذلك انها اقل خطرا.

فالعقوبة  نف�ضها:  بالعقوبة  تتعلق  �ضروط   .3
املحكوم بها يجب ان ل تزيد على �ضنة ول فرق 
جنحة  املرتكبة  اجلرمية  كانت  �ضواء  ذلك  يف 
يف  العقوبة  تنفيذ  اإيقاف  يجوز  ول  جناية،  او 

الأحكام التي تزيد عن �ضنة.
مدة الإيقاف

العقوبة تكون ثلث �ضنوات  اإيقاف تنفيذ  مدة 
يجوز  ول  احلكم،  �ضدور  تاريخ  من  تبداأ 
التنفيذ بالزيادة  اإيقاف  للمحكمة ان تغري مدة 

او النق�ضان.
اأثر انق�ضائها

توؤدي اىل ان ت�ضقط كل اآثار العقوبة اجلزائية 

ول يوؤثر ذلك على ما يرتتب للغري من حقوق 
كالرد والتعوي�ض وامل�ضاريف.

اإلغاء اإيقاف التنفيذ
حددت  العقوبات  قانون  من   147 املادة  ان 
احلالت التي يجوز احلكم فيها باإلغاء اإيقاف 
تنفيذ العقوبة، وهي ان ل ينفذ املحكوم عليه 
عقوبات،   )145( املادة  يف  الواردة  ال�ضروط 
مدة  خلل  عليه  املحكوم  ارتكب  اإذا  او 
التجربة جناية او جنحة عمدية حكم عليه من 
ثلثة  لأكرث من  للحرية  �ضالبة  بعقوبة  اجلها 
التجربة  مدة  خلل  من  تبني  اإذا  او  اأ�ضهر، 
نهائي  حكم  عليه  �ضدر  قد  عليه  املحكوم  ان 
جلناية او جنحة عمدية ومل تكن املحكمة قد 

علمت به حني اأمرت باإيقاف التنفيذ.

حسني شاكر العطار
اإن الكثري من املمار�ضات التي يرتكبها املوظف 
حظرها  ومدى  خطورتها  يعي  ل  احلكومي 
يف  مغيبة  القانونية  الثقافة  ان  كون  القانوين 
ل�ضبب  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  اأروقة  من  الكثري 

او لآخر.
ت�ضخي�ض  هو  قانونياً  نظرنا  يلفت  ما  ولكن 
القانوين،  موقفها  وبيان  املمار�ضات  هذه 
والتوا�ضل  الإعلم  و�ضائل  الن�ضر يف  وخا�ضة 
ت�ضكل  باتت  التي  اللكرتونية  الجتماعي 
لدى  واملتبنيات  للمعلومات  كبريا  م�ضدرا 
ايجابيا  الن�ضر  ذلك  كان  �ضواء  املجتمع  اأفراد 

ام �ضلبيا، و�ضواء كان �ضحيحاً او مغلوطاً.
او  الر�ضمية  الكتب  ن�ضر  بذلك  نق�ضد  ونحن 
البيانات واملعلومات اخلا�ضة بالعمل الوظيفي 
من  �ضحيحة  غري  الت�ضرفات  هذه  تعد  حيث 
او املكلف  ان املوظف  القانونية كون  الناحية 
الوظيفية،  باللتزامات  ملزما  عامة  بخدمة 
هو  ة  العامَّ الوظيفة  اأ�ضرار  على  واحلفاظ 
القانوين  اللتزام  عن  ف�ضًل   ، اأخلقيٌّ التزاٌم 
موظفي  ان�ضباط  قانون  يف  عليه  املن�ضو�ض 
كتمان  املوظف  واجبات  من  اإذ  الدولة، 
بحكم  عليها  يطلُع  التي  والوثائق  املعلومات 
ة بطبيعتها اأو  وظيفته اأو خللها اإذا كانت �ضريَّ
يخ�ضى من اإف�ضائها اإحلاق ال�ضرر بالدولة اأو 
بالأ�ضخا�ض اأو �ضدرت اإليه اأوامر من روؤ�ضائه 
بكتمانها، ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد 

انتهاء خدمته.
ة  ول يجوز له اأْن يحتفظ بوثائق ر�ضميَّة �ضريَّ

بعد اإحالته على التقاعد اأو انتهاء خدمته باأي 
الوظيفيَّة  الأ�ضرار  اإف�ضاء  ويقع  كان..  وجٍه 
ك�ضف  اىل  يف�ضي  قويل  اأو  فعلي  ت�ضرف  بكل 
حتى  اأ�ضتارها  هتك  اأو  الوظيفيَّة  الأ�ضرار 
دام  ما  التلميح،  اأو  الإ�ضارة  على  اقت�ضر  لو 
من  اأو  العلن  اىل  اخلفاء  من  الأ�ضرار  نقل  قد 
الغمو�ض والإبهام اإىل البيان والتوكيد. وكذلك 
اإف�ضاء  حظر  على  القوانني  من  الكثري  ن�ضت 
العقوبات  قانون  ومنها  الوظيفية،  الأ�ضرار 
البنك  وقانون  الإثبات  وقانون  العراقي 
املركزي العراقي وقانون العقوبات الع�ضكري 

والقرارات  الت�ضريعات  من  الكثري  وغريها 
امل�ضوؤولية اجلزائية  اأ�ضا�ضها  على  تقوم  التي 

واملدنية بحق من قام بالإف�ضاء.
البحوث  من  وفيه  وبقية،  تكملة  وللمو�ضوع 
لزيادة  الكرمي  القارئ  يهم  ما  والدرا�ضات 

الوعي القانوين للمجتمع.
املوظفني  الإخوة  اىل  الدعوة  نوجه  لذلك 
الدقة  يتوخوا  ان  عامة  بخدمة  املكلفني  او 
يعد  ذلك  لن  والإف�ضاء،  الن�ضر  من  واحلذر 
واللتزامات  الوظيفية  احلدود  جتاوز 

القانونية واعتداًء على امل�ضلحة العامة.

جريمة إفشاء األسرار الوظيفية والنشر نظام إيقاف تنفيذ العقوبة
االلكتروني

ن�ضت املادة )2( من م�ضروع قانون مواجهة جائحة كورونا العراقي على اأن: "الغر�ض من ت�ضريع القانون ل�ضمان عدم امللحقة الق�ضائية للوزارة اأو ال�ضركة اأو الدائرة ال�ضحية اأو املوؤ�ض�ضة ال�ضحية اأو موظفي 
اأي منهم اأو املنتج اأو ممثل املنتج عن �ضل�ضلة الإجراءات اأو الأعمال والت�ضرفات املتخذة لغر�ض مواجهة جائحة كورونا". منذ �ضنتني تقريًبا والعامل يعاين من تف�ضي جائحة كورونا التي ح�ضدت اأرواح الآلف من الب�ضر، 

ما دفع ذلك بع�ض �ضركات الأدوية لإنتاج لقاح لهذا املر�ض الفتاك، ول يغيب عن البال اأن اأي لقاح اأو دواء يتحمل جانًبا جتريبًيا واآثارا جانبية ل ميكن توقعها حتى من قبل ال�ضركة اأو الطبيب الباحث القائم بالتجربة، 
اإ�ضافة اإىل اأنه ل ميكن طرحه يف الأ�ضواق قبل اأخذ موافقات اجلهات املخت�ضة، ومن املعلوم اأن التجارب الدوائية متر مبراحل عدة، بدءا من مرحلة الأبحاث املختربية، مروًرا مبرحلة التجريب على احليوان، ومن ثم 
املرحلة الأخرية وهي مرحلة التجريب على الإن�ضان والتي بدورها هي الأخرى متر باأربع مراحل، هذه املراحل حتتاج اإىل �ضنوات ل�ضمان الأ�ضرار اجلانبية التي قد تنتج عن الدواء اأو اللقاح، بل اأن كل مرحلة من هذه 

املراحل ممكن اأن متر بعدة �ضنوات. 

 
اجلنابي فاضل      احملامي/ احلمزة 
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

فر�صاً  �أو  مايل  بو�صع  يتعلق  يكون خربً� جيدً�  متوقع، رمبا  �لال  توقع   : مهنياً 
مكافاأة  على  حت�صل  وقد  وو�جباتك،  �أعمالك  وناق�ش  فاو�ش  جديدة،  مهنية 
جلهودك .. عاطفياً:  يتعزز و�صعك �لعاطفي وتبدو �صعيدً� بلقاء�ت وتطور�ت، 
من  لال�صتفادة  نف�صك  ح�صر  و�صخ�صية،  �جتماعية  ن�صاطات  يف  �حلظ  يحالفك 
وتبد�أ  �أع�صابك  فرتتاح  �ليوم،  هذ�  عليك  �لنف�صية  �ل�صغوط  تخف  �صحياً:   .. �إليك  �ملقبلة  �لفر�ش 

بروؤية �حلياة من منظار �إيجابي ما ينعك�ش �إيجاباً على �صحتك.

توقعات برج الثور 
مهنياً: تناق�ش مو�صوعاً متويلياً �أو م�صاألة تتعلق باإرث �أو تاأمني �أو عقار، لّطف 
�لأجو�ء وحاول تقريب �مل�صافة بينك وبني �لآخرين .. عاطفياً: تكون �حلظوظ 
�أن تطرح �لأ�صئلة  �لتي تريد،   قوية وم�صجعة و�لأجو�ء نا�صطة، ما ي�صمح لك 
ومن حقك  �أن تعرف �حلقيقة  وخفايا �لأمور .. �صحياً: توتر يف �لأع�صاب، حاول 
�ل�صرتخاء �أو خفف عنك �ل�صغط قلياًل يف �لعمل، وخذ فرتة من �لر�حة ول حتاول �لنظر �إىل �لور�ء.

 توقعات برج الجوزاء 
مهنياً: يوم خال من �حلما�صة و�لطاقة، خفف عنك �لأعباء �ملهنية، لكن ل تهمل 
�لو�جبات حتى لو �صعرت بالتعب و�لتوتر .. عاطفياً: ُكن متحفظاً جدً� يف حياتك 
عليك  �صحياً:   .. �لعائلية  من �مل�صوؤوليات   تتهرب  ول  و�لجتماعية،  �لعاطفية 
�حلفاظ على حياتك �ل�صحية من �لأمر��ش �ملعدية، فاأنت ل تنتبه �إىل كثري من 

�لتفا�صيل �لتي قد توؤذيك.

توقعات برج السرطان 
مهنياً: متيل �إىل �لقر�ر �حلا�صم ول ترتدد يف �إدخال تغيري�ت على روتينك �ليومي، 
ت�صتعيد �لتو�زن، وتتو�صل �ىل حلول وقر�ر�ت بّناءة من خالل �ملباحثات و�لعمل 
�جلماعي .. عاطفياً: ي�صعب عليك متالك �لأع�صاب، لكن �ملطلوب هو �تخاذ �لقر�ر 
�حلا�صم بعدم �لوقوع يف �مل�صاكل و�لورطات، و�لبتعاد عن �لأفكار �ل�صود .. �صحياً: �لإ�صابة بوعكة 

�صحية فجاأة و�ردة يف كل حلظة، عليك �خذ �لحتياطات �لالزمة لتتفادى �لتعر�ش لوعكة.

توقعات برج   االسد
مهنياً: يبد�أ مركور بالرت�جع ما يوؤخر بع�ش �ل�صتحقاقات، ويوؤجل �حل�صول 
على �لعائد�ت كما �لعمليات �ل�صتثمارية .. عاطفياً: ي�صاورك قلق ما �أو ت�صطر 
�إىل �لتكيف مع ما يوؤملك وما �صابه من �أمور �صغرية تبلبل �لأفكار، لكنها لي�صت 
خطرية .. �صحياً:   يحافظ �ملاء على �جل�صد يف درجة �حلر�رة �ل�صحيحة ويزيل 

�ل�صموم، لذ� �أكرث من �صرب �ملياه لتبقى �صحيحاً معافى.

توقعات برج العذراء
يف  ��صتثنائية  تكون  قد  �ملقبلة  �لأيام  �أن  و�علم  �لعذر�ء،  �أيها  بقدرك  ثق  مهنياً: 
حياتك، رمبا يهبط عليك �حلظ فجاأة وترى �أن حاًل يطر�أ لق�صية �عتقدتها فاقدة 
�ترك  لذ�  �لعاطفية،  حياتك  يف  �صلباً  توؤثر  قد  �لعمل  �صغوط  عاطفياً:   .. �لأمل 
م�صاكلك خارج �لبيت و�أوِل �ل�صريك �لهتمام �لذي ي�صتحقه .. �صحياً: �إذ� كنت 
تعاين �صغوطاً نف�صية تر�ها ت�صمحل تدريجياً، هذ� �ليوم يبدو ��صتثنائياً ويوفر 

لك فر�صة ثمينة جدً� لالهتمام بو�صعك �ل�صحي.

توقعات برج الميزان 
مالية،  م�صاريع  يف  �لتاأجيل  بع�ش  يعني  قد  ما  بالرت�جع،  مركور  يبد�أ  مهنياً: 
و�إمكانية �لتعّر�ش لبع�ش �لنز�عات �أو �لعد�ئية، و�إيجاد نف�صك �أمام ��صتحقاق 
جتد  كذلك  و�لآمال،  �لرغبات  من  �لعديد  حتقيق  من  تتمكن  عاطفياً:   .. مهم 
 .. �لعاطفي  م�صتقبلك  ب�صاأن  مهماً  قر�رً�  وتتخذ  �ملنا�صب،  �حلبيب  �أو  �ل�صريك 
�أو  �لأوجاع  تبدو غري قادر على  حتّمل  �حذر �لرت�جع �ل�صّحي فاأنت  �صحياً:  

�خل�صوع لفحو�ش خمربية �أو �صور �صعاعية.

توقعات برج العقرب 
�ملحتملة  �لعرقلة  وحماولت  و�همة  وعرو�صاً  �لعمل  يف  فخاخاً  �حذر  مهنياً: 
تلوح  قدمية  عالقة  عاطفياً:   .. �ل�صغوط  عن  بعيدً�  ت�صرتيح  �أن  حاول  �أي�صاً، 
�ل�صريك  من  �لتخّل�ش  لأن  �مل�صتقبل،  �إىل  تتطلع  �أن  �لأف�صل  من  لكن  �لأفق،  يف 
ذ�ت  �لأماكن  عن  �مل�صتطاع  قدر  تبتعد  �أن  حاول  �صحياً:   .. �صهاًل  لي�ش  �حلايل 
�أف�صل ل�صحتك، قّلة �لنوم �صت�صبب لك �جلهد و�لتعب، فحاول �ن تعّو�ش  �حلر�رة �ملرتفعة، فهذ� 

ذلك بالتمارين �لريا�صية.

توقعات برج القوس 
�نقالباً  وت�صجل  �لآفاق  �أمامك  يفتح  �ملتعددة  بالن�صاطات  حافل  يوم  مهنياً: 
�لآخرين  ت�صتفز  ول  طاقتك  و��صتنفاد  �لرهاق  جتنب  لذلك  مل�صلحتك، 
ت�صافر  قد  �أو�صع،  وجهة  من  �لأمور  �إىل  تنظر  عاطفياً:   .. وُكن متحفظاً  وحذرً� 
بحثاً عن عالقة جديدة �أو من �أجل �ل�صتمتاع بع�ش �ل�صيء .. �صحياً: ل ت�صمح 
للقلق بالتاأثري يف �أد�ئك، �بتعد عن �لنفعال و�لقر�ر�ت �لرجتالية، �إنه يوم فارغ 

من �لآمال و�لتوقعات.

توقعات برج الجدي 
�هد�أ ورتب �أمورك قبل �أن تعر�ش �أو تطرح �أفكارك على �لآخرين. كن حذر� عند 
�لتحدث عن حياتك �لعاطفية �أمام �لأ�صدقاء و�لزمالء. عندما تتطرق �إىل �حلديث 

عن هذ� �ملو�صوع، تتحول �ملناق�صة �إىل م�صاجرة وت�صطرب �لأجو�ء متاما.

توقعات برج الدلو 
مهنياً: كن �أكرث جدية و�نفتاحاً مع �لزمالء، وكرثة �ملز�ح ترتك تاأثري�ت �صلبية 
�إذ� تخّطت �حلدود .. عاطفياً: �صوء �لتفاهم مع �ل�صريك يولد م�صاعفات خطرية، 
 .. نقاط و��صحة  �ملعاجلات هادئة وو��صحة ومبنية على  تاأتي  �أن  يف�صل  لذ�، 
�صحياً: جتنب قدر �لإمكان �لأ�صخا�ش �لذين ي�صعون لإحلاق �ل�صرر بك و�بتعد 

عن �أ�صحاب �لنيات �ملبيتة �لذين ل يريدونك �أن تكون يف و�صع �صحي جيد.

توقعات برج الحوت 
مهنياً: تعي�ش جتددً� وتتاح �أمامك حرية �لت�صرف كما تريد، فاو�ش 
مبهارة، قد يحمل �إليك هذ� �ليوم ربحاً �و تقدماً �و تكرمياً ول تعّر�ش 
نف�صك للف�صائح .. عاطفياً: مز�ج �ل�صريك يف �أف�صل حالته، فحاول 
�ملنا�صبة... �صحياً:  �لردود  فتجد  بالك،  ت�صغل  �لتي  �ملو�صوعات  كل  تطرح معه  �أن 
تهتم ب�صحتك وتعتني بنوعية غذ�ئك، وقد ت�صكو من زيادة يف �لوزن، فحاول �لقيام 

ببع�ش �لن�صاطات �لريا�صية لإبعاد �لت�صنجات عنك.

وزع �لأرقام من 1 �ىل 9 د�خل كل مربع من �ملربعات 
�لت�صعة �ل�صغرية، ثم �أكمل توزيع باقي �لأرقام يف 

�لأعمدة �لت�صعة �لر�أ�صية و�لأفقية يف �ملربع �لكبري 
ول ت�صتخدم �لرقم �إل مرة و�حدة.

سودوكو

�ن  موؤخر�  �أجريت  علمية  در��صات  نتائج  بينت 
هي  �حل�صر�ت  على  للق�صاء  �مل�صتخدمة  �ملبيد�ت 
�أكرث خطر� على �صحة �لإن�صان من دخان �ل�صجائر. 
ولية  يف  بريكلي  جامعة  من  علماء  �أجرى  فقد 
كاليفورنيا �لأمريكية در��صات عديدة بهدف حتديد 
تاأثري �ملبيد�ت يف �صحة �لإن�صان، و��صتنتجو� منها 
توؤثر  �ملبيد�ت  يف  �مل�صتخدمة  �لكيميائية  �ملو�د  �ن 

�صلبا يف ج�صم �لإن�صان وخا�صة يف ج�صم �لأطفال.
من  �ملزروعات  حماية  يف  �مل�صتخدمة  فاملبيد�ت 
�لطفل  ج�صم  يف  �صلبا  توؤثر  �ل�صارة  �حل�صر�ت 
)�لتدخني  حالة  يف  �ل�صجائر  دخان  من  بكثري  �أكرث 
�أجرى  علميا،  �مل�صاألة  هذه  ولإثبات  �ل�صلبي).. 

�لعلماء بالتعاون مع خرب�ء مركز �صالينا�ش حلماية 
طفال   279 فيها  ��صرتك  جتربة  و�لطفولة  �لأمومة 
مدينة  يف  �ملقيمني  من  جميعهم  �صنة(   5  –  1.5(
�صناعية  زر�عية  جممعات  توجد  حيث  �صالينا�ش، 
ت�صتخدم فيها �ملبيد�ت و�لأ�صمدة �ملختلفة �صنويا.

وقد بينت نتائج فح�ش �لأطفال �ن �أغلبهم يعانون 
رئتي  حجم  �ن  ظهر  فمثال  �صحية..  م�صاكل  من 
�لأر��صي  من  مقربة  على  يعي�صون  �لذين  �لأطفال 
�لزر�عية ��صغر بن�صبة 8 باملئة مقارنة مبا لأقر�نهم 
�ملقيمني يف مناطق �بعد.. وملقارنة هذ� بـ«�لتدخني 
هنا  �لأطفال  رئتي  حجم  تقل�ش  �أن  جند  �ل�صلبي« 

يعادل 4 باملئة فقط، �أي ن�صف تلك �لن�صبة.

دراسات حديثة.. المبيدات 
أخطر من دخان السجائر 

كلمات متقاطعة

�ل�صقر يعي�ش 70 عاماً كاملة.. ولكن لي�صل �ىل هذ� 
ليكمل  جدً�..  �صعب  قر�ر  �تخاذ  عليه  يجب  �لعمر 

حياته فماذ� يفعل؟!
تفقد  �ظافره  فاإن  �لربعني..  �صن  �ىل  ي�صل  فعندما 
وهي  بالفري�صة  �لإم�صاك  عن  وتعجز  مرونتها.. 

م�صدر غذ�ئه �لوحيد كما نعلم.
وكذلك ي�صبح منقاره �لقوى �حلاد .. معقوفاً �صديد 
ب�صهولة  �لطعام  �لتهام  من  ميكنه  فال  �لنحناء.. 

وي�صر.
�أجنحته  ت�صبح  �لعمر..  يف  تقدمه  وب�صبب  كذلك 
ثقيلة.. ب�صبب ثقل وزن ري�صها وتلت�صق بال�صدر.. 

وي�صبح �لطري�ن يف غاية �ل�صعوبة بالن�صبة له.
خيار  يف  �ل�صقر  ت�صع  جمتمعة..  �لظروف  هذه 
بعملية  يقوم  �أو  للموت..  ي�صت�صلم  �أن  �إما  �صعب.. 

تغيري موؤملة جد� ملدة 150 يوما.. فماذ� يفعل؟!
قمة  �ىل  بالتحليق  �ل�صقر  يقوم  �ن  �لعملية  تتطلب 

�أي جبل.. حيث يكون ع�صه هناك.
على  ب�صدة..  �ملعقوف  منقاره  ب�صرب  يقوم  �أوًل 

�ل�صخرة.. حتى ينك�صر.
ثانًيا عندما تتم �لعملية ينتظر حتى ينمو منقاره.. 

ثم يقوم بك�صر �أظافره �أي�ًصا.
من  تنمو  حتى  ينتظر  خمالبه..  ك�صر  بعد  ثالًثا 
ي�صبح  بالكامل حتى  ري�صه  بنتف  يقوم  ثم  جديد.. 

عارًيا متاًما من �لري�ش.
�ل�صقر  يقوم  ��صهر..  بخم�صة  �ملعاناة  هذه  وبعد 
من  ولد  وكاأنه  �ل�صماء  يف  جديد..  من  بالتحليق 

جديد.. ويعي�ش ملدة 30 �صنة �أخرى.
�حلكمة.. من هذه �لق�صة �لفريدة.. كما يقول كاتب 
�لق�صة.. �أننا يف بع�ش �لحيان.. يجب علينا تغيري 
حياتنا.. حتى ن�صتمر يف �أف�صل حال حتى و�إن كان 

�لتغيري �صعبا وموؤملا!!
�لكائنات  �أقوى  �ل�صقر..  لنا  يهديها  فريدة  ق�صة 
و�لتجديد..  �لأمل  نتعلم  حتى  �لدنيا..  يف  �لطائرة 
وتغيري �حلياة كلها �صاعة �للزوم.. قد يكون تغيري 
تغيري  حتى  �أو  و�نطالقنا..  جناحنا  يعوق  عمل.. 
فيها..  �حلياة  علينا  �صاقت  �إذ�  باأكمله..  �لبلد 
وتخيلو� لو �أن عاملنا �لنوبلي �أحمد زويل.. ��صت�صلم 
�لربوفي�صور  وكذلك  لأمريكا..  ي�صافر  ومل  لو�قعه 
جمدى يعقوب.. �أو فاروق �لباز.. وغريهم �ملئات.. 
و�لذين �أخذو� قر�ر�ت موؤملة.. برتك �لأهل و�لولد.. 
طموحهم  باأن  �صعرو�  عندما  باأكملها..  و�لبلد  بل 
يختنق.. فهاجرو� و�صافرو� بعيد�.. ليحققو� ذ�تهم 

ويوؤكدو� جناحهم �لذي �صهدت به �لدنيا باأكملها!
�ملنا�صب..  �لوقت  يف  قر�رك  ُخذ  �خلال�صة.. 
لتحقق  �ل�صقر  يحلق  كما  جديد..  من  وحلق 

ذ�تك.. وتفر�ش جناحك على �لدنيا باأكملها.

قصة وعبرة
غّير حياتك.. تحقق نجاحك

متى تصبح عالقات الفيسبوك خيانة 
زوجية ؟

�أو  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
ر�أ�ًصا  حياتنا  قلبت  ميديا  �ل�صو�صيال 
حياتنا  منط  �أ�صبح  �إذ  عقب،  على 
لقو�نني  خا�صعة  �ليومية  وطقو�صنا 
�ل�صو�صيال ميديا.. �لعالقات �لجتماعية 
يف  جديدة  �أ�صكال  لها  �أ�صبح  �أي�ًصا 
�لعالقات  فهناك  �لتكنولوجيا،  ع�صر 
في�صبوك  على  تن�صاأ  �لتي  �لفرت��صية 
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  من  وغريه 
�لزوجة،  �أو  �لزوج  معرفة  عن  بعيًد� 
تدخل  هل  �أمامها،  حائرين  نقف  و�لتي 
�لزوجية  �إطار �خليانة  �لعالقات يف  هذه 
�أم ل، ولنجيبك عن هذ� �ل�صوؤ�ل و��صلي 
�لفي�صبوكية؟  �خليانة  ما  �لقر�ءة. 
�أ�صبح  �لأمر  هذ�  ت�صدقي،  ل  �أو  �صدقي 
م�صطلًحا  له  يوجد  �إنه  حتى  �صائًعا 
�لفي�صبوكية  �خليانة  وهو  به  ا  خا�صً
 ،)Facebook cheating(
ممن  �لأ�صخا�ش  من  �لكثري  فهناك 
جمموعات  طريق  عن  عليهم  نتعرف 
نلتقي  حيث  )�جلروب(،  �لفي�صبوك 
�هتمامات  بهم  جتمعنا  باأ�صخا�ش 
بهم  يربطنا  �أ�صخا�ش  �أو  م�صرتكة 
�أ�صدقاء م�صرتكون.. ويبد�أ �لأمر ببع�ش 
�لأمر  يتطور  قد  ثم  و�لتعارف  �لدرد�صة 
لأوقات  كالتحدث  ذلك،  من  �أكرث  هو  ملا 
هذه  وتاأخذ  �ملجامالت  تبادل  �أو  طويلة 
كونها  من  �أكرث  �لعالقة حيًز� من حياتك 
مو�قع  �أن  خا�صة  عابرة،  �صد�قة  جمرد 
متاحني  جتعلنا  �لجتماعي  �لتو��صل 
�لفر�صة  ي�صنح  مما  �ليوم،  مد�ر  على 
�لذين  بالأ�صخا�ش  �لعاطفي  لالرتباط 
�لدرد�صة..  هذه  عرب  معهم  نتو��صل 
جديرة  غري  في�صبوك  عالقات  تعد  ملاذ� 
بالثقة؟ �لتحدث مع �أي �صخ�ش ل�صاعات 

تعرفينه  �أ�صبحت  �أنك  يعني  ل  طويلة، 
على  �آخر  �صخ�ش  مع  �لتعامل  جيًد�.. 
به  تثقني  يجعلك  قد  �فرت��صي،  �أ�صا�ش 
بالثقة..  جديًر�  يكن  مل  �إذ�  حتى  �صريًعا 
مبثالية  يظهرو�  �أن  �إىل  عادة  �لنا�ش  ميل 
لذ�  �لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  على 
بطبيعتهم.  يت�صرفون  ل  �لكثريين  فاإن 
مبالحقة  ي�صتمتعون  �لأ�صخا�ش  بع�ش 
ح�صاباتهم،  �خرت�ق  �أو  ب�صرية  �لآخرين 
و�حلديث معهم وتبادل �ل�صور و�مللفات 
�أ�صعر  متى  لذلك.  �لفر�صة  مينحهم  قد 
عرب  ب�صخ�ش  تربطني  �لتي  �لعالقة  �أن 
�أن  لحظت  �إذ�  زوجية؟  خيانة  في�صبوك 
هذه �لعالقة تتطور وتاأخذ من م�صاحتك 
�إذ�  فقط..  �ل�صخ�ش  هذ�  مع  �ليومية 
لحظت �أنك متيلني �إىل �إخفاء هذه �لعالقة 
�صيء  كل  و�أن  زوجك،  عن  �ل�صد�قة  �أو 
�أ�صبحت  �إذ�  تامة..  �صرية  يف  يتم  فيها 
هذه �لعالقة �مللجاأ �لذي تق�صدينه، كلما 
عالقتك  يف  �صعوبات  �أو  م�صكلة  و�جهِت 
ت�صاركني  �أنك  لحظِت  �إذ�  زوجك..  مع 
مع  �لزوجية  بعالقتك  خا�صة  �أ�صر�ًر� 
�لطرف �لآخر من هذه �لعالقة �أو كان هو 
�لعالقة  هذه  �أن  لحظت  �إذ�  بذلك.  يقوم 
يومك،  روتني  يف  �أ�صا�صية  عادة  ت�صبح 
�لتو��صل  دون  يوم  مت�صية  ميكنك  ول 
�إذ�  �لعالقة..  هذه  من  �لآخر  �لطرف  مع 
جن�صًيا  بعًد�  تاأخذ  �ملحادثة  �أن  لحظِت 
�أو  مبا�صًر�  يكن  مل  �إذ�  حتى  حميمًيا،  �أو 
كان على �صبيل �ملز�ح.. �إذ� �صعرِت باأنك 
ترغبني يف مالم�صة �لطرف �لآخر من هذه 

�لعالقة. 
�إىل نوع من  �أن يتحول �لأمر  �إىل  ل د�عي 
هناك  لكن  �لقهري،  �لو�صو��ش  �أنو�ع 
مرتبط  زوجك  باأن  تخربك  قد  عالمات 

�أو  في�صبوك  طريق  عن  �آخر  ب�صخ�ش 
لحظِت  �إذ�  �لتو��صل.  مو�قع  من  غريه 
يف  متاًما  م�صتغرًقا  يكون  ما  عادة  �أنه 
حمادثاته عرب في�صبوك، وعند �صوؤ�له عن 
�ملحادثة يتهرب من �لإجابة. �إذ� لحظِت 
�أنه ي�صتقبل ر�صائل طو�ل �لوقت - حتى 
يف  عليها  يرد  عادة  و�أنه   - �لليل  خالل 
�حلال. �إذ� �قرتبِت منه وهو يتحدث على 
هاتفه  يغلق  ما  �صرعان  فاإنه  في�صبوك، 
مي�صك  �أنه  لحظِت  �إذ�  بعيًد�.  وي�صعه 
هاتفه طو�ل �لوقت ول يرتكه �أبًد�، و�إذ� 
حتدثِت عن �لأمر �أو حتى مزحِت ب�صاأنه 

يرد باأ�صلوب دفاعي ويقلب �لأمر عليِك. 
ول ميكن �جلزم باأن هناك طريقة و�حدة 
مثالية للتعامل مع �خليانة �لفي�صبوكية، 
فهي متاًما كاخليانة �لعتيادية و�أنت من 
مع  لك ولعالقتك  �لأف�صل  ما هو  تقررين 
زوجك، ومن �حللول �لتي ميكن �لتفكري 
يكون  �لأمر ل  �لزوج: هذ�  بها: مو�جهة 
ا �إذ� مل يكن لديك  عادة ناجًحا، خ�صو�صً

�صيء ملمو�ش عن هذه �خليانة.
جتاهل  تقررين  رمبا  �لأمر:  جتاهل   
لكن  مبا�صرة،  بطريقة  ومو�جهته  �لأمر 
عن  تعرفني  باأنك  لزوجك  �لتلميح  مع 
ب�صمت..  عنه  يرت�جع  وترتكينه  �لأمر 
�لتو��صل مع �لطرف �لآخر من �لعالقة: 
�ملر�أة  هوية  �إىل  �لتو�صل  ��صتطعت  �إذ� 
ميكنك  زوجك،  معها  يتو��صل  �لتي 
عن  بالبتعاد  ومطالبتها  معها  �لتو��صل 

زوجك. 
�لأكرث  �حلل  بالتاأكيد  هو  �لعالقة:  �إنهاء 
ورمبا  خيانة،  تظل  فاخليانة  ح�صًما، 
�لثقة  �إمكانية  دون  �لأمر  هذ�  يحول 
بيديك،  �لقر�ر  يظل  لكن  جمدًد�،  بزوجك 

فاإنهاء �لزو�ج لي�ش بالقر�ر �لي�صري.
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هي  الدائمي  املتوفى  اإقامة  حمل  حمكمة  اإن 
وفقا  ال�شرعي  الق�شام  باإ�شدار  املخت�شة 
للمادة 305\1 مرافعات كما اأن املادة 310 
الق�شامات  اإجراءات  اأو�شحت  مرافعات 

ال�شرعية اأو النظامية وفقا ملا يلي......
املتوفى  ا�شم  يت�شمن  بيان  تقدمي   .  1
واأ�شماء  وفاته  وتاريخ  ودينه  وجن�شيته 
اأو  كبريا  باملتوفى  منهم  كل  و�شلة  الورثة 
خمتار  من  عليه  ويوقع  مفقودا.  اأو  قا�شرا 
ويرفق  و�شاهدان  املتوفى  اإقامة  حملة 

بالبيان اأ�شل اأو �شورة من �شهادة الوفاة
. يقدم مع الطلب هويات الأحوال املدنية   2
للتثبت من اأ�شماء الورثة واأعمارهم و�شورة 
وكتاب  املدين  ال�شجل  اأمني  من  العائلة  قيد 
من دائرة �شريبة الدخل وتاأييد من مديرية 

رعاية القا�شرين اإن وجد قا�شر
الورثة  اأحد  من  ويوقع  الطلب  يقدم   .  3
ومبوجب  اآخر  �شخ�ص  من  يقدم  اأن  ويجوز 

وكالة با�شتب�شار ق�شام �شرعي
ا�شم  تثبيت  بعد  الق�شام  طلب  ير�شل   .4
اإىل  املحكمة  من  وختمه  الورثة  واأ�شماء 

خمتار منطقة املتوفى لغر�ص التاأكد من �شكن 
من  اثنني  اإ�شهاد  مع  املنطقة  تلك  يف  املتوفى 

ال�شهود وختم املجل�ص البلدي. 
�شمن  املحكمة  من  كتاب  ير�شل   .  5

حملة  )�شمن  اأي  املكاين  الخت�شا�ص 
يوجد  التي  النفو�ص  دائرة  اإىل  املتوفى( 
ترد  طبعا  )املتوفى(  نفو�ص  قيد  �شجل  فيها 
الإجابة عن ذلك الكتاب بالربيد الذي يتاأخر 

تقريبا 10 اأيام 
6. ير�شل كتاب اإىل مكتب وفيات. هنا تعرف 
الوفاة  �شهادة  ورقة  من  امل�شوؤول  املكتب 

حيث مثبت عليها املكتب وفيات
))وال�شهود  البينة  اإىل  املحكمة  ت�شتمع   .  7
خمتارية  يف  ال�شهود  نف�ص  يكونوا  األ  على 
املنطقة(( وهنا يوقع اجلميع وبعد ا�شتكمال 
الق�شام  املحكمة  ت�شدر  الإجراءات  هذه 

ال�شرعي وبعد حتديد امل�شاألة الإرثية
)البينة(.  ال�شهود  القا�شي  ي�شال  هنا   .8
اإخوانه  تعرف  هل  املتوفى.  تعرف  هل 
واأخواته واأبويه مثال. اأين ي�شكن املتوفى 
ال�شهود  يب�شم  ال�شهادة  اإثبات  وبعد   ...
لغر�ص  اخلبري  اإىل  الأوراق  وحتال 
انتهاء  وبعد  الورثة  ح�ش�ص  ح�شاب 
يطبع  للح�ش�ص  الكتابة  من  اخلبري 

الق�شام ويرفع للقا�شي لغر�ص التوقيع 

إجراءات إصدار القسام الشرعي

تويف رجل يف الـ76 من العمر، يعتقد اأنه رب اأكرب 
الهندية..  ميزورام  ولية  يف  العامل،  يف  اأ�شرة 
متار�ص  دينية  طائفة  رئي�ص  هو  ت�شانا  زيونا 
تعدد الزوجات، وقد فارق احلياة الأحد تاركاً 

وراءه 38 زوجة و89 ابناً وابنة و36 حفيدًا.
الولية  وزراء  رئي�ص  الوفاة  خرب  واأكد 
وكان  تويرت.  على  تعازيه  مقدماً  زورامثانغا، 
ت�شانا يعاين من مر�ص ال�شكري وارتفاع �شغط 

الدم، بح�شب ما اأفادت تقارير.
وقال الأطباء لوكالة بي تي اآي لالأنباء اإن حالة 
ت�شانا تدهورت يف منزله الواقع يف قرية باكتاونغ 
اأعلنت  وهناك  امل�شت�شفى،  اإىل  ونقل  تلنغنام، 
اأن  التاأكد  ال�شعب  من  و�شوله.   عند  وفاته 
ت�شانا كان بالفعل رب اأكرب اأ�شرة يف العامل، لأن 
تقدير  ي�شعب  كما  اللقب،  حمل  يدعون  اآخرين 
على  واحد  تقرير  ويقول  بدقة.  اأ�شرته  حجم 
الأقل اأن لديه 39 زوجة و94 ابناً و33 حفيدًا، 
اأفراد  عدد  يبلغ  وبهذا  واحد،  حفيد  وحفيد 
تقارير  عدة  واأ�شارت  �شخ�شاً.   181 الأ�شرة 
»الرقم  حامل  بو�شفه  اإليه  حملية  اإخبارية 
ولكن  العامل،  عائلة يف  لأكرب  العاملي«  القيا�شي 
لي�ص من الوا�شح ما هو الرقم القيا�شي العاملي. 
وظهرت العائلة مرتني يف برنامج تلفزيوين �شهري 

النظر  وبغ�ص  ت�شدق«..  ل  اأو  »�شدق  عنوانه 
فاإن ت�شانا وعائلته  العاملي،  القيا�شي  الرقم  عن 
ميثلون عامل جذب يف موطنهم، اإذ يزور ال�شياح 
قريتهم الواقعة يف �شمال �شرق الهند، وت�شدرت 

حياتهم العناوين على مر ال�شنني.
من  مكون  منزل  يف  ال�شخمة  العائلة  وتعي�ص 
اأربعة طوابق وي�شمى »منزل اجليل اجلديد«، 
وفيه 100 غرفة. وذكرت و�شائل اإعالم حملية 
اأن زوجاته يع�شن معاً يف قاعة نوم كبرية، اأو 
اخلا�شة.  ت�شانا  نوم  غرفة  من  بالقرب  عنرب، 
رئي�شيا ًيف  �شياحياً  معلماً  الأ�شرة  ق�شر  ويعد 
العامل  حول  من  الزوار  يحت�شد  اإذ  الولية، 
الأ�شرة.  لإلقاء نظرة خاطفة على منط حياة 
وولد ت�شانا، بح�شب ما ذكرته وكالة رويرتز 
زوجاته،  باأكرب  والتقى   ،1945 عام  لالأنباء، 
كان عمره  �شنوات، عندما  بثالث  تكربه  التي 
17 عاماً. وتنتمي العائلة اإىل طائفة م�شيحية 
األفي  حوايل  ت�شم   - ب اول  بت�شانا  تعرف   -
ت�شانا  منزل  حول  جميعاً  يعي�شون  متابع، 
 55 حوايل  بعد  على  تلنغنام،  باكتاونغ  يف 
ولية  عا�شمة  اأيزاول،  مدينة  من  كيلومرتًا 
التي  الطائفة  ت�شانا  جد  واأ�ش�ص  ميزورام.. 

ت�شمح بتعدد الزوجات للرجال، عام 1942.

وفاة رب “أكبر أسرة في العالم”

تو�شل م�شمم كوري جنوبي اإىل حل مثري للجدل، 
�شا�شة  عن  اأعينهم  اإبعاد  ي�شتطيعون  ل  للذين 
لال�شطدام  يعر�شهم  ما  ال�شري  اأثناء  الهاتف 

بجدار اأو عقبات اأخرى.
العني  عاما،   28 ووك،  مني  باينغ  واأطلق 
الروبوتية التي اأطلق عليها ا�شم »العني الثالثة«، 
والتي ميكن مل�شتخدمي الهواتف النقالة و�شعها 
الهواتف  ت�شفح  من  يتمكنوا  حتى  جباههم  على 

اأثناء ال�شري.
امل�شتخدم  اأن  ا�شت�شعرت  كلما  العني  وتنفتح 
وعندما  النقال،  هاتفه  لتفح�ص  راأ�شه  خف�ص 
يرن  عقبة  من  مرتين  اأو  مبرت  امل�شتعمل  يقرتب 
اجلهاز للتحذير من اخلطر الو�شيك.وقال باينغ، 

ت�شميم  هند�شة  يف  عليا  درا�شات  طالب  وهو 
واإمربيال  للفنون  امللكية  الكلية  يف  البتكار 
ا�شتخدام  يعر�ص  وهو  لرويرتز  لندن،  كوليدج 
العني الثالثة حول �شيول: »هذا هو نظر الب�شرية 

امل�شتقبلي، بثالث عيون«.
عن  نبتعد  اأن  ن�شتطيع  ل  اأننا  واأ�شاف«مبا 
العني  اإىل  حاجة  هناك  �شتكون  الذكية،  الهواتف 

الإ�شافية يف امل�شتقبل«.
لقيا�ص  الدوران  ا�شت�شعار  بجهاز  العني  وتعمل 
زاوية مائلة من رقبة امل�شتخدم وجهاز ا�شت�شعار 
بني  امل�شافة  حل�شاب  ال�شوتية  فوق  باملوجات 
العني الروبوتية واأي عقبات يف الطريق. ويرتبط 
اأحادي  امل�شدر  مفتوح  دقيق  مبتحكم  كالهما 

اللوحة مع بطارية. وجذبت »عني« باينغ انتباه 
املارة اأثناء جتريبها.

اأنه  »اعتقدت  �شيول:  يف  املقيم  جو  اأوك  يل  وقال 
»هذه  واأ�شاف  جبهته«  على  بعني  ف�شائي  كائن 
اأثناء  لل�شباب  حوادث  تقع  اأن  ميكن  الأيام 
جيدا  هذا  �شيكون  املحمولة،  هواتفهم  ا�شتخدام 

بالن�شبة لهم«.
حتذير  اإىل  تهدف  الثالثة  »العني  اإن  باينغ  وقال 
امل�شتعملني، ول تعد حال حقيقيا ملدمني الهواتف 

الذكية الذين ل ينتبهون اأثناء �شريهم«.
احلل  هذا  تقدمي  خالل  »من  انه  واأو�شح، 
خطورة  النا�ص  يدرك  اأن  اآمل  ال�شاخر، 

اإدمان الهواتف، ويراجعوا اأنف�شهم«.

مهندس كوري يصمم “عينا ثالثة” 
توضع على الجباه!

التي  ال�شخ�شية  الأ�شباب  هي  امل�شوؤولية:  موانع 
وتعيبها  اإرادته  فت�شيب  بالذات،  الفاعل  تعرت�ص 
تنق�شها  اأو   ، كاجلنون  تعدمها  اأو   ، كالإكراه 

كال�شغر.
عن  تخرج  مو�شوعية  اأ�شباب  وهي  هي:  الإباحة 
فرتفع  نف�شه،  بالفعل  تتعلق  لأنها  ال�شخ�ص  حدود 
عنه ال�شفة اجلرمية وتقلبه اإىل عمل م�شروع مباح 
، ومتنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل اأو 

�شارك اأو تدخل فيه .
موانع العقاب: هي اأعذار قانونية معفية من العقاب 
الفاعل  ويبقى  للفعل،  اجلرمية  ال�شفة  بقاء  مع 
ارتكابه  بعد  اجلاين  تعفي  لكنها   ، جنائياً  م�شوؤوًل 

اجلرمية من العقوبة املقررة لها.
ا�شباب الباحة تزيل ال�شفة الجرامية عن الفعل، 
موانع  اأما  جمرما.  كان  ان  بعد  مباحا  وي�شبح 

امل�شوؤولية وموانع العقاب، فيبقى الفعل جمرما.

املحامي/ اإياد حممد كرمي
الرتكات  م�شائل  يف  الأن�شبة  ح�شاب  عند    
الفرو�ص،  ا�شحاب  اأن�شبة  اأوًل  حت�شب 
ت�شرب   -1 الآتية:  الطريقة  اتباع  وميكن 
الفرو�ص،  لأ�شحاب  ال�شرعية  املقادير 
يق�شم   -2 امل�شاألة.  ا�شل  على  فنح�شل 
الناجت على ن�شيب كل واحد، فتتبني ح�شته 
ح�ش�ص  جمموع  نطرح   -3 الرتكة.  من 
امل�شاألة،  ا�شل  من  الفرو�ص  ا�شحاب 
تق�شيمه  �شيتم  الذي  الباقي  على  فنح�شل 
ال�شرعي  الن�شيب  بح�شب  الآخرين  على 

لكل منهم.
اأما،  زوجة،  وترك  رجل  تويف  ذلك،  ومثال 
ولدين، �شقيقني، �شقيقتني، ما مقدار ن�شيب 
الأم   ،8/1 الزوجة  اجلواب:  منهم؟..  كل 
6/1، الولد الواحد 1، ال�شقيقني حمجوبني 
 8 ×  6  -1 اي�شاً،  حمجوبتني  وال�شقيقتني 
 =  6  /  48  -2 امل�شاألة  ا�شل  �شهماً،   48  =
اأ�شهم  اأ�شهم ح�شة الأم 3- 48 / 8 = 6   8
�شهماً،   14  =  6  +  8  -4 الزوجة  ح�شة 
جمموع احل�شتني اعاله 5- 48 - 14 = 34 
�شهماً الباقي 6- 34 / 2 = 17 �شهماً ح�شة 
كل ولد، فاإذا كان جمموع الرتكة بعد �شداد 
الدين مثاًل )48000000 ( ثمانية واربعني 

مليون دينار، نق�شم مبلغ الرتكة على اأ�شل 
 1000000  =  48  /  48000000 امل�شاألة 
ولأجل  الواحد،  ال�شهم  مقدار  دينار  مليون 
عدد  ن�شرب  وارث  كل  ح�شة  معرفة 
الواحد، وهو  ال�شهم  ا�شهمه اعاله يف مقدار 
ح�شة  تكون  فمثاًل  دينار،   )  1000000  (
ثمانية   8000000 = 1000000 ×  8 الم 

ماليني دينار، وهكذا . 
زوجا،  وتركت  زوجة  ماتت  اآخر:  مثال 
ن�شيب كل منهم من  مقدار  ما  بنتا،  ولدين، 
الولد 2   4  /  1 الزوج  ؟.. اجلواب:  الرتكة 
الولد 2 البنت 1 ) وللذكر مثل حظ النثيني ( 
1- 2 + 2 + 1 = 5 جمموع ان�شبة الولدين، 
والبنت 2- 5 × 4 = 20 ، ا�شل امل�شاألة 3- 
20 / 4 = 5 ح�شة الزوج 4- 20 - 5 = 15 
الباقي 5- 15 / 5 = 3 مقدار ال�شهم الواحد 
6- 3 × 2 = 6 ن�شيب كل ولد 7 - 3 × 1 
= 3 ن�شيب البنت، ونرتك لكم معرفة ح�شة 

كل وارث كما يف املثال اعاله.
 4 تاركاً  زوج  وفاة  حالة  يف  اأخري:  مثال 
عدم  حالة  يف   -1 اجلواب:  زوجات؟.. 
وجود فرع وارث يق�شم عليهن 1 / 8 من 
وارث  فرع  وجود  حالة  يف   -2 الرتكة.. 

يق�شم عليهن 1 / 4 من الرتكة.

كيفية حساب 
األنصبة؟

الفرق بين موانع 
المسؤولية وأسباب اإلباحة 

وموانع العقاب

املحامي _خا�ص
العبيدي،  رزاق  الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقابة  وكيل  زار 
املحامني  عمل  �شري  على  لالطالع  الكاظمية،  حتقيق  حمكمة 

وال�شتماع لطلباتهم.
وخالل الزيارة، التقى العبيدي قا�شي املحكمة الأول، الأ�شتاذ 
علي خليل �شلوم، والقا�شي الأ�شتاذ خالد الأعرجي، حيث �شكر 
يف  والإ�شهام  املحامني  مع  لتعاونهم  الق�شاة  ال�شادة  العبيدي 
لتحقيق  اجلانبني  بني  العالقة  توطيد  موؤكدًا  اأعمالهم،  ت�شهيل 

العدالة و�شيادة القانون. 
بالغ  عن  معربًا  الغرفة،  ملحامي  الوكيل  ال�شيد  وا�شتمع 
باب  اأن  اإىل:  اأ�شار  فيما  تواجههم،  التي  العقبات  لتذليل  �شعيه 
يحتاج  اأو  م�شكلة  يواجه  زميل  لأي  وقت  اأي  يف  مفتوح  مكتبه 
املهني  بالتزامهم  �شعادته  عن  معرباً  �شخ�شياً.  اأو  نقابياً  دعماً 

وان�شباطهم.
من جانبهم، �شكر حمامو الغرفة ح�شور وكيل النقابة، �شاكرين 

توا�شله مع الغرف والزيارة امليدانية املبا�شرة للمحامني.

العبيدي يزور محامي تحقيق الكاظمية 
ويتابع أعمالهم بشكل ميداني

املحامي _خا�ص
الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأ�شدر 
 4966 املرقم  الإداري  اأمره  ال�شعدي،  �شياء 
املوؤرخ يف 19 / 6 / 2021، واملت�شمن تنظيم 
التي  بال�شكاوى  املتعلقة  الإدارية  الأعمال 
حقوق  حفظ  يوؤمن  مبا  املحامني،  بحق  تقدم 

اأطرافها.. وجاء يف الأمر التعليمات الآتية: 
جلنـة  على  ال�شكوى  اإحالـة  بعد  اول: 
ال�شـكاوى، اأو جلنـة ال�شلوك املهني، وا�شتيفاء 
كل  املذكورة  اللجنة  موظفي  على  الر�شم، 

ح�شب اخت�شا�شه القيام مبا ياأتي: 
1- تعيني تاريخ اجلل�شة والنظر فيها واإجراء 
باليوم وال�شاعة، وتبليغ امل�شتكي  التحقيقات 
باحل�شور  ال�شكوى  عري�شة  على  وتوقيعه 
التبليغ  وتنظيم  املحـددة،  وال�شاعة  بالتاريخ 

للمحامي امل�شكو منه يف اليوم نف�شه. 
ال�شا�ص  ال�شجل  يف  ال�شكوى  ت�شجيل   -2
ال�شكوى وتـاريخ  اأطراف  اأ�شماء  ح�شب قيود 
وتدوين  التحقيقات  اجراء  وتاريخ  التقدمي 

بقية القيود الخرى.

اإعطاء رقم لكل �شكوى، وتثبيت ذلك يف   - 3 
ال�شجل ال�شبوعي. 

ثانياً: ت�شجل التو�شيات التي ت�شدرها اللجان 
يف ال�شجل ال�شا�ص، وترفع اإىل جمل�ص النقابة 

للنظر فيها. 
وحددت النقابة تنظيم ورقة التبليغ الأ�شولية 

وفق منوذج خا�ص منظم مع الأمر الإداري. 
واأمر ال�شيد النقيب باإلغاء الأوامر والتعليمات 
الأمر، ويتم  تتعار�ص مع هذا  التي  كافة 

تنفيذه بدًءا من تاريخ �شدوره.

نقيب المحامين العراقيين يصدر تعليمات إدارية 
حول الشكاوى المهنية


