
ب�شرى العزاوي
ال�شيد  الوزراء،  ا�شت�شاَف رئي�س جمل�س 
املحامني  نقيب  الكاظمي،  م�شطفى 
ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ  العراقيني، 
ملجل�س  الثالثني  العتيادية  اجلل�شة  يف 
املحاماة  قانون  تعديل  ملناق�شة  الوزراء 
ب�شكل  وق�شاياهم  املحامني  م�شاكل  واأهم 

مبا�شر. 
املحامني  نقيب  ناق�س  الجتماع،  وخالل 
تعديل  يف  رف�شها  مت  التي  النقاط  اأهم 
قانون املحاماة املرقم ) 173 ل�شنة 1965 
ومالحظات  النواب  جمل�س  قبل  من   )
جمل�س الدولة، وقد قرر الكاظمي ت�شكيل 
الفقرات  بع�س  يف  النظر  لإعادة  جلنة 
املختلف عليها بني جمل�س الدولة وجمل�س 
عر�شه  ليتم  مالحظاتها  وتقدمي  النواب 

للت�شويت يف اجلل�شات املقبلة. 
عرقلة  حديثه  يف  املحامني  نقيب  وتناول 
اأعمال املحامني يف دوائر الدولة، مو�شحاً 
اأهم احلقوق والمتيازات القانونية التي 

يجب اأن يتمتع بها املحامي العراقي.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

نقابة المحامين.. 
المراقب األمين 

ال�شابقة،  الأعوام  هذه  وخالل  خمتلفة،  انتخابية  بدورات  العراق  مَر 
التزوير  حالت  من  عدد  وظهور  ال�شيا�شية  الأو�شاع  تردي  وب�شبب 
من  متوج�شاً  وبات  ثقته،  ال�شعب  فقد  النتخابات،  نتائج  يف  والتالعب 
امل�شاركة يف العملية الدميقراطية التي هي من اأبرز حقوقه الد�شتورية.. 
وكما هو معلوم فبعد التغري يف النظام ال�شيا�شي الذي �شهده العراق، فتحت 
امل�شاركة  للمواطن  اأتيح  حيث  وممار�شاتها،  الدميقراطية  اآفاق  لل�شعب 
فالت�شويت  )النتخابات(،  وهي  األ  الدميقراطية،  العملية  ع�شب  يف 
النتخابي يعُد �شكال رئي�شيا من اأ�شكال امل�شاركة ال�شيا�شية، وذلك بالنظر 
للوظيفة احليوية لالنتخاب، حيث يعُد مقيا�شا ل�شرعية الهيئة احلاكمة من 
جهة، ومعربا عن اندماج جمتمعي يف املنظومة ال�شيا�شية من جهة اأخرى، 
بيد  اأُلعوبة  ال�شيا�شية  العملية  باتت  امل�شاركة  عن  العزوف  ذلك  وب�شبب 

بع�س الفا�شدين الذين ي�شعون للتحكم يف مقدرات هذا الوطن العزيز . 
من  �شيئاً  يعطينا  قد  النتخابات  ومفو�شية  النتخابات  قانون  تغيري  اإن 
الأمل يف اأن تكون العملية النتخابية �شاحلة، فاإذا ما �شاَب هذه العملية 
اأن م�شتقبل  �شفافيتها، يعني هذا  اأو  نزاهتها  اأو خلل يف  اأو تالعب،  خرق 

البلد و�شرعية حاكميه ور�شانة ت�شريعاته يف خطر �شديد .
متار�س  اأن  اىل  احلا�شر،  الوقت  يف  ت�شعى،  العراقيني  املحامني  نقابة  اإن 
دورًا حقيقياً يف الرقابة، بدًءا من الرقابة على د�شتورية القوانني ومراقبة 
اأمام  الدعاوى  واإقامة  الد�شتور،  مع  انطباقها  ومدى  الت�شريعات  ح�شن 
املحكمة الحتادية العليا، للتاأ�شري على املخالفات الد�شتورية ومعاجلتها، 
ا�شت�شعرت  النقابة  اأن  ثم  الد�شتورية،  الرقابة  جلنة  بت�شكيل  بادرت  لذا 
الدميقراطية،  منظومته  وجتاه  واأفراده،  الوطن  جتاه  امل�شوؤولية 
البلد،  يف  جرت  التي  ال�شابقة  الربملانية  النتخابات  جتارب  م�شتح�شرًة 

واتخذت قرارا مهماً يف اأن ينربي املحامي العراقي ليكون هو حامي العملية 
العني  �شيكون  واأنه  واإراداتهم،  املواطنني  لختيار  واملراقب  ال�شيا�شية 
املحامني  نقابة  م�شوؤولية  ولأن  الربملانية،  النتخابية  للعملية  املراقبة 
من الباب الوطني والجتماعي حتّتم عليها احليادية وال�شفافية، ف�شتبداأ 
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  مع  وبالتعاون  املحامني،  من  بتدريب مالكاتها 
كافة،  العملية  مراحل  يف  ح�شورها  للنقابة  يكون  اأن  بد  فال  لالنتخابات، 
املخالفات،  ر�شد  و�شبل  النتخابية،  الرقابة  اآليات  كل  معرفة  يجب  لذا 
من  الرقابة  فرق  ون�شر  النتخابية،  العملية  �شري  عن  التقارير  و�شياغة 
باإعالن  النقابة  بداأت  العراق، حيث  بغداد وعموم حمافظات  املحامني يف 
ملراقبة  خطواته  اأوىل  يف  الربنامج  ذلك  بعد  لتبداأ  املحامني،  ان�شمام 
و�شي�شجلون  القرتاع،  ويوم  النتخابي  وال�شمت  الدعائية،  احلمالت 
على  و�شتعمل  الإعالم،  وو�شائل  املخت�شة  للجهات  ترفع  التي  التقارير 
ويعطي  التامة،  احليادية  يحقق  مبا  املراكز  على  الرقابية  الفرق  تق�شيم 
وحماة  الأمناء  البلد  رجال  اأنهم  العراق  حمامو  ليثبت  لل�شعب،  الأمان 

العدالة يف العراق، ولن�شجل موقفاً عظيماً على �شفحات التاأريخ .

نقابة المحامين تدعو أعضاءها الراغبين بالمشاركة في الرقابة االنتخابية إلى تسجيل أسمائهم 
نقيب المحامين العراقيين يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش أهم مشاكل المحامين وقضاياهم  

السعدي : أهمية دخول النقابة على خط التشريعات وممارسة دورها أمام المنظومة القانونية 
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  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني بالرقم )1209 ( العدد  )147  (  الثالثاء    17 /   8  / 2021 

علي الفاطمي 
تخت�س  جلنة  العراقيني  املحامني  نقابُة  �شكلت 
واإقامة  ودرا�شتها  القوانني  د�شتورية  على  بالرقابة 
املحكمة  اأمام  فيها  ترد  التي  املخالفات  يف  الدعاوى 

الحتادية العليا.
وعقد الجتماع الأول للجنة بح�شور نقيب املحامني 
من  وعدد  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ  العراقيني، 
اللجنة  اتخذت  حيث  اللجنة،  اأع�شاء  املحامني 
الطعون  جلنة  من  اللجنة  ا�شم  بتغيري  قرارتها  اأول 

الد�شتورية اإىل جلنة الرقابة الد�شتورية. 
تعمل  اأن  يجب  التي  الروؤية  النقيب  ال�شيد  وطرح 

خط  على  النقابة  دخول  اأهمية  مبيناً  اللجنة،  بها 
الت�شريعات العراقية، واأن متار�س النقابة دورها اأمام 
املنظومة القانونية مبا متتلك من خربات بهذا املجال. 
مو�شحاً: اأن اأهم واجب ت�شطلع به اللجنة هو اإقامة 
املحكمة  اأمام  الد�شتورية  املخالفات  يف  الدعاوى 

الحتادية العليا. 
كلجنة  بينهم  من  عدد  تكليف  على  اللجنة  واتفقت 
عليها  والرقابة  القوانني  بر�شد  تخت�ّس  فرعية 
اتخاذ  لأجل  بخ�شو�شها  التقارير  وتقدمي  وقراءتها، 
اجتماعات  اللجنة  اللجنة.و�شتعقد  قبل  من  الالزم 

متكررة لتحقيق الغر�س الذي �شكلت لأجله.

لجنة الرقابة الدستورية تعقد 
اجتماعها األول 

املحامي _خا�س
خاطبت نقابُة املحامني العراقيني جمل�س الوزراء/ 
هيئة امل�شت�شارين، لغر�س مفاحتتها ب�شاأن اإ�شراك 

النقابة يف درا�شة م�شاريع القوانني اأو تعديلها.
وجاء يف كتابها: »لخت�شـا�س النقابـة واملحـامني، 
الفعليـة  واملمار�شـة  املهنيـة  الطبيعـة  وبحكـم 
بالقوانني، توجب علينا املطالبة بتحقيق م�شاهمتنا 
عند البحث من اللجان اخلا�شة مب�شاريع القوانني 
من قبل النقابة مبا يوؤمن اإ�شراكها واإغنائها لت�شكل 

اإجابات ملتطلبات العدالة و�شيادة القانون«.

نقابة المحامين تطالب بإشراكها 
في دراسة القوانين وتعديلها 

املحامي _خا�س
العراقيني،  املحامني  نقيب  اأر�شَل 
كتاًبا  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ 
العايل  التعليم  وزير  فيه  خاطب 
حول تدريب طلبة القانون من قبل 

املحامني. 
»تقوم  النقابة:  كتاب  يف  وجاء 
القانون  وكليات  اجلامعات 
والهليـة  احلكومية  واحلقوق 
بتوجيـه كتـب اإىل مكاتب املحامني، 

الطالب  تدريب  منهم  والطلب 
اأن  وحيث  الكلية،  خارج  ميدانيا 
التدريب يتطلب اأن يرتبط بربنامج 
املفردات،  حمـدد  وعلمـي  عملي 
املحامني  من  مدربني  واختيـار 
ال�شالحية  ا�شحاب  من  املوؤهلني 
واخلربة  املطلقة  )ج(  القانونية 
والتجربة، مما تطلب مفاحتتكم باأن 
من  املدرب  املحامي  تكليف  يكون 
واإ�شرافاً،  اختيارًا  املحامني  نقابة 

والكليات  اجلامعات  مع  وبالتعاون 
بهذا ال�شاأن«. 

واأ�شارت النقابة اىل: »اأنها �شتعتذر 
مـن  املقـدم  التقييم  تاأييـد  عن 
والكليات  اجلامعات  اأو  املحامني 
نطـاق  خـارج  والهليـة  احلكوميـة 
حتمل  وعدم  املتقدمة،  ال�شيغة 
الـذي تـم خارج  م�شوؤولية التدريب 
اختيارها واإ�شرافها والذي يدخل يف 

�شلب اخت�شا�شاتها القانونية«.

نقابة المحامين تخاطب 
التعليم العالي بشأن ضوابط 

تدريب المحامين لطلبة القانون 

دعت نقابُة املحامني العراقيني اأع�شاء الهيئة العامة كافة الراغبني بامل�شاركة يف الرقابة على 
العملية النتخابية بجميع مراحلها اإىل ت�شجيل اأ�شمائهم.

وجاء يف كتاب نقيب املحامني العراقيني، الأ�شتاذ �شياء ال�شعدي: »ا�شتنادًا اإىل ما جـاء فـي كتـاب 
املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات ذي العدد )خ/21/99٤( يف  11 / 8 /2021 املت�شمن 
النـواب  جملـ�س  انتخـاب  عمليـة  مراحـل  جميع  ملراقبـة  املحامني  نقابة  ت�شجيل  على  املوافقة 
يف  النتخابية  املكاتب  يف  واعتمادهم   ،2021 ل�شنة  الول  ت�شـرين  �شـهـر  فـي  اإجراوؤهـا  املزمع 
املحافظات كافة، ولأغرا�س اختيار املحامني املراقبني وتدريبهم وبناء القدرات الالزمة للقيام 

مبهام املراقبة بالتواجد الفعلي يف ما يقارب 8273 مركزا لالقرتاع، تقرر ما ياأتي:
الطلبات  تقدمي  كافة  واملحافظات  بغداد  يف  بالرقابة  القيام  يف  الراغبني  املحامني  على   : اول 
 iraqbar@lawyers.gov.iq(  مبا�شرة اىل العنوان الإلكرتوين اخلا�س بال�شاأن املتقدم

( ، على اأن يت�شمن الطلب البيانات الآتية: 
1-ا�شم املحامي كما هو مثبت يف هوية النقابة. 

2-املكان املتواجد يف املحافظة / الق�شاء / الناحية / غرفة املحامني امل�شجل فيها .
3-�شورة �شوئية من هوية نقابة املحامني نافذة و�شارية املفعول .

ثانيا : اأن يكون م�شتقال وغري منحاز، وعلى قدر كبري من احليادية يف اداء املهام الرقابية، وان 
ل يكون مر�شحا لع�شوية جمل�س النواب او تربطه �شلة قرابة مبر�شح �شمن املركز النتخابي 

الذي يكون فيه رقيبا .
ثالثا : اأن يلتزم بح�شور دورات التدريب والتاأهيل التي يتم اإعدادها من النقابة، وبالتعاون مع 
املنظمات احلكومية والهلية املخت�شة، والتعهد باللتزام والتقيد بتوجيهات النقابة مبا ميكنها 

من القيام بدورها الرقابي المثل .
الدوام  نهاية  لغاية  الإعالمي  املوقع  يف  ن�شره  تاريخ  من  بدءا  املراقبة  طلب  يقدم  اأن   : رابعا 

الر�شمي ليوم 15 / 8 / 2021 .
خام�شا : �شت�شدر، بعد النتهاء من تقدمي طلبات املراقبة، اآليات تنظيم العالقة ما بني املحامني 

املراقبني وهيئات النتداب يف غرف املحامني يف بغداد واملحافظات« .

اإن النقابة تتطلع على اإجراء انتخابات عادلة ونزيهة بعيدة عن اأي تدخالت قد توؤثر على ارادة 
الناخب وحريته يف الختيار باأية �شورة او و�شيلة او �شكل كان، وان املحامني رجال القانون 
لنتخابات  الداخلية  الوطنية  الرقابة  اإجراء  يف  ومهما  حيويا  جزءا  يكونوا  ان  لبد  الواقف 
ع�شوية جمل�س النواب العراقي، لذا اأدعو زميالتي وزمالئي اىل اعتبار رقابة املحامني تكليفا 
وطنيا و�شعبيا داخال يف �شلب اخت�شا�شات املحامي ووظائفه التي ت�شعى اىل حتقيق العدالة 
و�شيادة القانون وحماية ال�شعب العراقي يف اختيار ممثليه بعيدا عن كل ت�شرف او ممار�شة 
ت�شكل انتهاكا د�شتوريا وقانونيا لهذا احلق، مما ي�شتلزم تاأ�شريه بكل جراأة و�شجاعة من خالل 
الر�شد واملراقبة واملتابعة مما يرتتب على اجلرائم النتخابية من م�شوؤولية قانونية ب�شحة 

انتخابات جمل�س النواب و�شالمتها، والإقرار بنتائجها طبقا للقانون. 

   ضياء السعدي 
نقيب المحامين العراقيين

أعضاءها الراغبين بالمشاركة في الرقابة االنتخابية إلى نقابة المحامين العراقيين تدعو 
تسجيل أسمائهم 
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الفاعل المعنوي في 
الفقه الجنائي

القا�سي عبد ال�ستار ناهي 

للجرمية، ومل تق�سر  الفاعل  الت�سريعات اجلنائية يف حتديد مفهوم  تو�سعت 
الفاعل على انه من يرتكب الركن املادي للجرمية او بع�سه، او يقرتف فعاًل 
يعد �سروعاً عند البدء يف تنفيذ جرمية، فعلى �سبيل املثال عّد فاعاًل –كما يف 
الت�سريع اجلنائي العراقي- من ارتكب اجلرمية وحده او مع غريه، او من 
�ساهم يف ارتكابها اإذا كانت تتكون من جملة اأفعال، فقام عمدًا اثناء ارتكابها 
بعمل من االعمال املكونة لها او من دفع، باأي و�سيلة، �سخ�ساً على تنفيذ الفعل 
�سبب  الأي  عنها  جزائياً  م�سوؤول  غري  ال�سخ�ص  هذا  كان  اذا  للجرمية  املكون 
)املادة )47( من قانون العقوبات(، ويف الت�سريع اجلنائي امل�سري يعد فاعاًل 
كانت  اإذا  ارتكابها  يف  يدخل  من  او  غريه،  مع  او  وحده  اجلرمية  يرتكب  من 
تتكون من جملة اعمال، فياأتي عمدًا من االعمال املكونة لها.. املادة )39( من 

قانون العقوبات امل�سري.
وينبني على هذا التو�سع ان الفاعل قد ال ين�سب اإليه �سوى فعل ال يتعدى – 
–وهو جمرد عمل  تتم  اليه يف ذاته- وافرت�سنا ان اجلرمية ال  اإذا ما نظرنا 
فيها،  رئي�سياً  دورًا  ميثل  الفعل  فاإن  هذا  من  وبالرغم  للجرمية-  حت�سريي 
ويعد عماًل من االعمال املكونة لها، وبذلك فيكون من االأفعال الواردة يف الفقرة 

)2( من املادة )47( من قانون العقوبات امل�سار لها اآنفاً.
والنطباق املفهوم الوا�سع للفاعل عند التطبيق الق�سائي للن�ص مبعنى “يعد 
املتهم يف اجلرمية  به  قام  الذي  الدور  ان  يثبت  ان  للجرمية” ا�سرتاط  فاعال 
التي  درا�سة خطة اجلرمية  يتطلب  تنفيذها، وهذا  يدخل يف  رئي�سي  دور  هو 
و�سعها اجلناة لبيان دور كل منهم، فاإن متكنا ان ن�ستنتج من خالل ذلك اهمية 
دور اجلاين وكونه من منفذي اجلرمية فهو فاعل لها مع وجوب ان يكون له 
دور يف م�سرح اجلرمية، مبعنى ان تكون هناك معا�سرة لن�ساطه وقت تنفيذ 
الذي  املكان  اجلرمية  م�سرح  من  يعد  ان  االعتبار  بنظر  االأخذ  مع  اجلرمية، 
ان يقوم بدوره عند تنفيذها، وان م�سرح اجلرمية  للجاين  الفر�سة  تتاح فيه 
يلم�ص  اجلاين  يكون  ال  قد  اأي  جرمية،  كل  ظروف  باختالف  رقعته  تختلف 
تنفيذها باإحدى حوا�سه، ولكن من خالل جهاز ت�سوير عن بعد كجهاز املوبايل 

مثاًل.
املق�سود  لها؟  املعنوي  الفاعل  هو  فَمن  للجرمية،  الفاعل  هو  هذا  كان  واإذا 
بالفاعل املعنوي للجرمية هو من ي�سّخر غريه يف تنفيذها ويجعله اأ�سبه باالأداة 
التي ي�ستعني بها يف حتقيق العنا�سر التي تقوم عليها، فالفاعل املعنوي يكون 
قد نفذ اجلرمية، ولكن بوا�سطة غريه، واأبرز مثال للفاعل املعنوي َمن يحر�ص 
اجلرمية  فتقع  ثالث  لقتل  جمنونا  يدفع  كمن  جزائياً،  م�سوؤول  غري  �سخ�ساً 
نتيجة لذلك، وكمن يدفع ب�سغري غري مميز لو�سع النار يف م�سكن فتقع نتيجة 
لذلك جرمية احلريق.. ويعد فاعاًل معنوياً كذلك من يدفع �سخ�ساً ح�سن النية 
ان ما  اإمنا يعتقد  بال�سفة غري امل�سروعة  اأي غري عامل  ارتكاب اجلرمية،  اىل 
يفعله يعد عمال م�سروعا كمن ي�سلم �سخ�ساً طعاماً د�ص فيه �سماً خمفياً عنه 
وجود املادة ال�سامة ويطلب منه ان يقدمه ل�سخ�ص املجنى عليه، فيفعل ذلك 
وتقع جرمية القتل بال�سم، او كمن يطلب من خادمه ان ي�سلمه �سيئاً ال يعود له 

فيجبه خادمه لذلك معتقدًا ان ال�سيء له فتقع جرمية ال�سرقة.
ويبدو الفرق وا�سحاً بني الفاعل املعنوي وامل�ساهم يف اجلرمية، فاالأول عبارة 

عن اداة م�سخرة، والثاين �سخ�ص له يف نظر القانون وجوده وم�سوؤوليته.
وي�سوق الفقه حججا متعددة لتربير نظرية الفاعل املعنوي اأبرزها:

– ارتكاب اجلرمية  بها اجلاين يف  ي�ستعني  التي  االدوات  امل�ساواة بني  اواًل: 
كقاعدة عامة- مبعنى ان ال ي�سرتط ا�ستعانته باأع�ساء ج�سده وحدها الإتيان 
الفعل مما تتطلبه ماديات اجلرمية، بل يت�ساوى بنظر القانون ا�ستخدامه اداة 
منف�سلة عن ج�سده تزيد من امكاناته على تنفيذها �سيما ان القانون ال مييز بني 
االدوات، فنظرته لها �سواء، فعلى �سبيل املثال ال ي�سرتط القانون يف جرمية 
القتل ان يخنق اجلاين �سحيته بيده او ي�سربه بيده او رجله ليزهق روحه، بل 
يعد قاتاًل اإذا ما ا�ستعان على قتله باأداة قد تكون جمادا كاحلبل مثاًل، او يكون 
حيوانا يطلقه على �سحيته، او ان�سانا غري م�سوؤول جنائياً ي�سلمه مادة حارقة 
الفاعل املعنوي  ان ن�ساط  او متفجرة لريميها على املجنى عليه.. وثانيهما: 
يف  اجلرمية  فكرة  بث  التحري�ص  مفهوم  الن  اجلرمية،  على  حتري�ساً  يعد  ال 
اىل  اإذا وجه  ال  ذلك  يتحقق  لديه، وال  االجرامي  الت�سميم  الغري وخلق  ذهن 
�سخ�ص يدرك داللته االجرامية مقدرا خطورة الفعل الذي يقدم عليه، مبعنى 
اإدراك ذلك وتقديره، وهذا ال يتحقق اإذا ما وجه التحري�ص اىل ال�سخ�ص غري 
امل�سوؤول جنائياً، لفقدان االدراك لديه، وكذا احلال بالن�سبة لل�سخ�ص ح�سن 

النية، فهو مدرك وان كان باالإمكان يدرك ذلك.
عندما  تكون  ذكر  ما  وفق  على  املعنوي  الفاعل  نظرية  تطبيق  فمجال 
يكون منفذ اجلرمية غري م�سوؤول جنائياً، وحيث يكون ح�سن النية، ففي 
كلتا احلالتني ي�سخر حل�ساب من يدفعه الرتكاب اجلرمية.. وقد تباين 
موقف الفقه من نظرية الفاعل املعنوي، ولكن قدر تعلق االمر بالت�سريع 
العراقي نالحظ ان امل�سرع، ويف الفقرة )3( من املادة )47( مارة الذكر، 
اإذا  الفعل املكون للجرمية  باأي و�سيلة �سخ�ساً على تنفيذ  عّد من دفع 
كان ال�سخ�ص غري م�سوؤول جزائياً الأي �سبب فاعاًل للجرمية، ووا�سح 
للجرمية  املبا�سر  ال�سخ�ص  م�سوؤولية  عدم  وفحواه  الن�ص  ظاهر  من 

لتوافر �سبب من اأ�سباب انتفاء امل�سوؤولية اجلنائية.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

املحامي وليد عبداحل�سني جرب
العتبتني  داخل  يف  باأن  اال�سدقاء  اأحد  اأخربين 
احل�سينية والعبا�سية مكتبات عامة فيها ما يغني 
من كتب وبحوث، فاأخربته باأنني اأمر عليهما دائما، 
وكنت اأعني معر�ص الكتاب الدائم داخل ال�سحن 
ال�سريف، فاأجابني ال لي�ص ذلك، بل هناك مكتبتان 
روؤيتهما  فقررت  الناظرين،  ت�سران  عظيمتان 
ال�سالم(،  )عليهما  االإمامني  اىل  يل  زيارة  اأول  يف 
وبالفعل ذهبت يف يوم قائظ من اأيام متوز امل�سم�ص 
ال�ساحلني،  االولياء  مبراقد  التربك  لنيل  جدا، 
علم ومعرفة.. يف  �سّوقني من حماريب  ما  وروؤية 
الطريق ظننت انني �ساأجدهما يحويان كتب الفقه 
والتاأريخ وموؤلفات علماء الدين فح�سب، اإال اأنني 
عظيمة  واحة  اأمام  بي  واإذا  ار�سها  وطاأة  ان  ما 
اده�ستني جدا و�ستتت انتباهي ل�سعتها وتنظيمها، 
وا�ستقبلني اأع�ساء كادرها املتفاين وكاأنني مفت�ص 
عليهم او م�سوؤول ياأمرهم، وراح ينتقل بي م�سوؤول 

املكتبة حول رفوف املكتبة الزاخرة، واإذا بي اقف 
�سريعتي  وعلي  الوردي  علي  موؤلفات  كل  اأمام 
العامل،  قادة  كل  ومذكرات  مطهري  ومرت�سى 
واالقت�ساد  وال�سيدلة  الطب  يف  الكتب  وانواع 
وكتب  بل  واللغة،  والتف�سري  واالدب  والقانون 
الفقه اال�سالمي بكل مذاهبه وتفريعاته، واالأعداد 
الكاملة جلريدة الوقائع العراقية وملجلة الق�ساء 
وجملة العربي، وغري ذلك من املجالت وال�سحف 
نحن  كم  اإذن  وفكرت  �سدمت  �سراحة  القدمية.. 
كم  ب�سمت..  مبذولة  جهود  هكذا  جتاه  مق�سرين 
نحن ننعم مبكتبات ومراكز علم ومعرفة يف بقاع 
نلتفت  ان  امامها كثريا من دون  مقد�سة ومنر من 
هذه  اأ�س�سوا  الذين  العاملون  ي�ستحق  اأال  لها، 
يبذلونه..  عما  و�سكر  ذكر  كلمة  العلمية  النوافذ 
اأرجو ان يكون مقالنا املتوا�سع هذا يف �سحيفتكم 
لهوؤالء  اجلميل  رد  �سذرات  من  �سذرة  الغراء 

املجاهدين يف �سوح العلم واملعرفة.

العتبتان المقدستان.. 
منارتان للعلم والهدى

احملامية هيفاء السعدي

يعد الزواج خارج املحاكم من الظواهر ال�سلبية امل�ست�سرية 
يف جمتمعنا يف االآونة االخرية والتي ت�سبب م�ساكل اجتماعية 
يف  وعادات  الأعراف  الظاهرة  هذه  �سبب  ويعزى  م�ستقبال، 
امام  الزواج  اأن  ال�سائد  العتقادهم  املجتمع  طبقات  بع�ص 
ان  عن  متغا�سني  املحاكم،  مراجعة  عن  يغني  الدين  رجل 
يلجاأ  وكذلك  املحاكم.  يف  العقود  ت�سجيل  ا�سرتط  القانون 
كزواج  الزواج  �سروط  اأحد  تخلف  عند  اخلارجي  للزواج 
الزواج من زوجة  القانونية، او  ال�سن  اأي حتت  القا�سرات 
ثانية خارج املحكمة وبدون اإذن املحكمة خ�سية من امل�ساكل 

االجتماعية وحتت غطاء �سرعي.
وكثريا ما ن�ساهد خالل عملنا يف املحاكم زوجات بعقد زواج 
خارجي تنق�سه ال�سفة القانونية، تعرتيهن احلرية والقلق 

من �سياع حقوقهن وال تقت�سر احلقوق على الزوجة فقط، 
الزواج، حيث  الناجتني عن هذا  االأطفال  االآثار اىل  بل متتد 
لعدم  التعليم  يف  كحقهم  حقوقهم  اب�سط  من  االأطفال  يحرم 
يت�سبب  وهذا  العمل،  يف  وكذلك  لهم،  ر�سمية  اوراق  وجود 
بن�سوء جيل مهم�ص يت�سم م�ستقبله باالنعدام، وال يرى �سوى 
اآفاقا �سيقة، خا�سة يف ظل الو�سع االأمني الراهن، حيث يعد 

اال�سخا�ص بال وثائق تعريفية خطرا على اأمن الدولة.
بالطالق  تنتهي  التي  اخلارجي  الزواج  حاالت  هي  وكثرية 
على  املرتتبة  االثار  ومن  ت�سديقه..  دون  الدين  رجل  امام 
قد  او  الزوجني  احد  ينكره  قد  انه  املحاكم  خارج  الزواج 
قانون االحوال  ان  اإال  او فقدان،  اإقراره حلالة وفاة  يتعذر 
هذه  بحل  تكفل  املعدل   ١9٥9 ل�سنة   ١٨٨ رقم  ال�سخ�سية 
حقوق  �سياع  ولعدم  االأ�سرة  مل�سلحة  وذلك  الظاهرة، 
الزوجة والطفل من حيث الن�سب يف املواد )٥١-٥2-٥3(، 
وعند  منهم،  اأي  حقوق  ت�سادر  ال  للقانون  اللجوء  فعند 
اإقرار الرجل للمراأة بالزوجية وعدم االنكار، تقوم املحكمة 
بت�سديق الزواج اخلارجي وباإح�سار رجل الدين الذي اأبرم 
العقد واإحالة الزوج للتحقيق ح�سب املادة )١٠( فقرة )٥( 
من قانون االحوال ال�سخ�سية التي تن�ص على انه )يعاقب 
خارج  زواجه  عقد  رجل  كل  مالية  بغرامة  او  باحلب�ص 

املحكمة(، وت�ستخرج حجة والدة يف حال وجود اأطفال.
اأما يف حال نكران االأب لالأطفال او كان االأب مفقودا او 
متوفيا، فهنا تقام دعوى اإثبات ن�سب، وهنا تبداأ املحكمة 
بالتحري عن طريق االإثبات وال�سهود والبينة ال�سخ�سية 
لت�سل للقناعة التامة، ويعر�ص اأطراف النزاع على جلنة 
 )DNA( بتقرير  االأن�سجة  تطابق  مدى  لرتى  طبية 
اأمام  املثول  الزوج عن  امتناع  الفا�سل، وان  يكون هو 
اللجنة الطبية يعد قرينة ل�سالح الزوجة، وان الدعوى 
ت�سري بحقة غيابيا، ما يعني انه فعال والد الطفل، 

وان رف�سه لالأبوة نكاية واإجحافا بالزوجة.

الزواج خارج المحاكم

احملامي ياسر محمد مدلول
االأمم  تقدم  اأ�سا�سه  على  يقا�ص  الذي  املعيار  بات 
وحت�سرها ومنوها هو مدى احرتامها حلقوق االإن�سان 
اإن�سانيته التي منحها  وكرامته، ومدى حفظها لقد�سية 
بل  مماته،  حني  اىل  الرحم  يف  خلقه  حلظة  منذ  له  اهلل 
من  ابعد  اىل  اجلنائية  الت�سريعات  من  الكثري  ذهبت 
ذلك، فو�سعت له حماية وهو يف القرب.. وتبعا ملا ذكر 
ا�ستعمال  من  احلد  اىل  الت�سريعات  معظم  اجتهت  فقد 
اتناولها  ان  قبل  عديدة  الأ�سباب  االحتياطي  احلب�ص 
ي�ستلزم ان اأبني الطبيعة القانونية للحب�ص االحتياطي 
�سالبة  عقوبة  لفر�ص  متهيديا  حكما  كان  اإذا  فيما 
للحرية، او انه اإجراء من اإجراءات التحقيق، اأو تدبري 

احرتازي؟
االحتياطي  والق�ساء يف ت�سنيف احلب�ص  الفقه  ا�ستقر 
فر�سته  التحقيق  اإجراءات  من  اإجراء  انه  على 
�سرورات التحقيق، وبالتايل فهو جمرد و�سيلة حتوطية 
توؤمن ح�سن �سري التحقيق، وهذا ما دعا اأن�سار احلب�ص 
االحتياطي اىل االخذ به بالرغم من تعار�سه مع قرينة 
الرباءة املن�سو�ص عليها يف الفقرة اخلام�سة من املادة 
)١9( من الد�ستور العراقي التي ن�ست على »ان املتهم 

بريء حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية عادلة«.
وعليه فيمكن القول اإن احلب�ص االحتياطي على الرغم 
وا�سحة  ب�سورة  الرباءة  قرينة  مع  تعار�سه  من 
وجلية، اإال انه اجراء قانوين �ساذ فر�سه الواقع العملي 

بنوعيه،  الردع  حتقيق  لغر�ص  التحقيق  مل�سلحة 
ومواجهة اخلطورة االجرامية من جانب اآخر، خا�سة 
اإذا وجدت دالئل كافية على ارتكابه جرمية، وهذا ما 
يدل على وجود خطورة اإجرامية تكمن يف اإخفاء معامل 
اجلرمية او التاأثري على ال�سهود او اإرهابهم، مما يوؤدي 

باملتهم اىل ارتكابه جرائم اأخرى.
وباالإ�سافة اىل ما ذكر، فهناك مربرات عدة مل نذكرها 
الأننا ل�سنا ب�سدد بيان مربرات احلب�ص االحتياطي 
التي تت�سع دائرتها اأكرث من قيودها، ولكن ما نرمي 
اإليه هو ان تلتزم اجلهة الق�سائية املنوط بها اإ�سدار 
احلب�ص االحتياطي بقيود اإ�سدار هذا القرار، وعدم 
املحتمل  التع�سف  لتجنب  ا�ستخدامه  يف  االإ�سفاف 
يدوم  قد  الذي  االمر  هذا  بحقه  ي�سدر  من  �سد 
اأحيانا ويتبني فيما بعد انه بريء من  الأيام واأ�سهر 
التهمة امل�سندة اإليه.. ويثور الت�ساوؤل هنا عن كيفية 
التعوي�ص ملن يتعر�ص اىل هذا التع�سف، وكيف يتم 
نتيجة  ا�ستبيحت  التي  و�سمعته  كرامته  ا�سرتداد 
مرة  املجتمع  يف  ينخرط  ان  له  وكيف  القرار،  هذا 
اأخرى بعد ما ح�سل له، هذا من اجلانب املعنوي. 
مادي  تعوي�ص  اأي  يوجد  فال  املادي  اجلانب  اأما 
خ�سارة  من  حلقه  وما  ك�سب  من  فاته  عما  يعو�سه 
جراء هذا القرار، ناهيك عن خروجه جمرما نتيجة 
اختالطه مع جمرمني حمرتفني، وهذا ما يوؤدي اىل 

زيادة حاالت اجلرمية واملجرمني يف املجتمع.

الحبس االحتياطي بين الواقع 
والقانون

املحامي م�سطفى الغريري
املوظف  تن�سيب  هو:  بالتن�سيب  املق�سود 
امل�سلحة  على  بناًء  اخرى  اىل  دائرة  من 
العامة، ولال�ستفادة من خربته يف الدائرة 
بفرتة  حمددا  التن�سيب  ويكون  االخرى، 
االداري  او  الوزاري  االمر  يف  تقدر  زمنية 
ال�سادر، ويف جميع االحوال ال يجوز متديد 
�سنوات،  ثالث  من  اكرث  التن�سيب  فرتة 
التن�سيب  انهاء  الوزير  من  بقرار  ويجوز 

قبل انتهاء مدته عند زوال اال�سباب. 
وخم�س�ساته  راتبه  املن�سب  ويتقا�سى   
اجلهة  باعتبارها  اإليها  املن�سب  اجلهة  من 
يكون  ان  املن�سب  يف  وي�سرتط  امل�ستفيدة، 
بامل�ستوى الوظيفي نف�سه للوظيفة املن�سب 
منها  املن�سب  الدائرة  تلتزم  كما  اإليها، 
املوظف اعادته اىل وظيفته وفق ا�ستحقاقه 

عند انتهاء تن�سيبه.
املوظف  تن�سيب  احكام  ان  بالذكر  اجلدير 
مت تنظيمها بتعليمات املالك رقم 23 ل�سنة 

املفعول..  �سارية  تزال  ال  وهي   ،  ١979
ولكن كيف ي�سرف راتب  املن�سب؟ 

وهنا نبني االآتي : 
اىل  دائرة  من  املوظف  تن�سيب  حال   -١
مالك  على  حم�سوبا  ي�ستمر  فاإنه  اخرى 
اىل  ي�ساف  وال  منها،  ن�سب  التي  الدائرة 
عملية  الن  اليها  ن�سب  التي  الدائرة  مالك 
املوظف  يعاد  موؤقتة  حالة  تعد  التن�سيب 

بعدها اىل دائرته اال�سلية.
لفرتة  التن�سيب  حالة  تكون  ان  2-يجب 

حمددة تذكر يف اأمر التن�سيب. 
ذات  دائرته  من  املن�سب  املوظف    -3
التمويل املركزي اىل دائرة اخرى بالتمويل 
من  وخم�س�ساته  راتبه  يتقا�سى  نف�سه 
املالية  ال�سنة  خالل  اال�سلية  دائرته 
اىل  تن�سيبه  ا�ستمر  واإذا  فيها،  ن�سب  التي 
فاإنه يتقا�سى راتبه  الالحقة  املالية  ال�سنة 

وخم�س�ساته من الدائرة املن�سب اإليها. 
4-ان تكون حالة التن�سيب يف حدود �سيقة 

اىل  املوظف  نقل  ويتم  اآنية،  حاجة  ول�سد 
كانت  اإذا  اليها  ن�سب  التي  الدائرة  مالك 

احلاجة اىل تن�سيبه م�ستمرة.
املوظف  متنح  التي  اجلهة  بخ�سو�ص  اأما 

العالوة  من  ا�ستحقاقه  املن�سب 
التن�سيب، فهو ما  اأثناء فرتة  والرتفيع 
الدولة  ملجل�ص  القانوين  املبداأ  يو�سحه 
)ي�ستحق  ين�ص  والذي  ادناه  املرفق 

اخرى  دائرة  اإىل  املن�سب  املوظف 
اال�سلية،  دائرته  من  وعالوته  ترفيعه 
دائرته  يطالب  اأن  م�سوؤوليته  ومن 
بالرتفيع اأو العالوة عند حلول اأجله(.

أحكام التنسيب في التشريع العراقي 

املحامي عمر املعيني
الدعوى  هي  املطاوعة  دعوى  اإن 
اإقامتها  حق  القانون  منح  التي 
خاللها  من  والتي  فقط  للزوج 
االنتقال  زوجته  الزوج  يطلب 
الزوجية  بيت  اىل  اأهلها  بيت  من 
النوع  هذا  وان  م�سبقا،  املعد 
اإليه  يلجاأ  ما  غالبا  الدعاوى  من 
من  الزوجة  يحرم  لكي  االأزواج 
حقوقها يف حال ك�سب الزوج هذه 
من  الزوجة  وامتنعت  الدعوى 

االنتقال معه اىل دار الزوجية.
كرهت  قد  الزوجة  تكون  فاأحيانا 
ت�ستطيع  وال  زوجها  معا�سرة 
لوجود  ب�سهولة  عنه  االنف�سال 

�سروط حمددة يف قانون االأحوال 
التفريق  تخ�ص  ال�سخ�سية 
يتوافر  ان  يجب  التي  الق�سائي 
عن  تنف�سل  ان  ت�ستطيع  كي 
الزوجية...  بيت  فترتك  زوجها 
حاالت  ففي  العك�ص،  يحدث  وقد 
هذه  اقامة  �سبب  يكون  كثرية 
بزوجته  الزوج  مت�سك  الدعوى 
من  ياأ�سه  وبعد  كبرية،  ب�سورة 
دار  اىل  اإعادتها  حماوالت  جميع 

الزوجية يقيم هذه الدعوى .
�سروطا  املطاوعة  لدعوى  اإن 
حتى  توافرها  يجب  معينة 
الدعوى،  ك�سب  الزوج  ي�ستطيع 
الزوجية  بيت  يكون  ان  فيجب 

الثقافية  الزوجني  حلالة  مالئما 
وامل�ستوى  واالجتماعية 
خا�سا  ويكون  املعي�سي، 
ان  يجوز  ال  اأي  بالزوجني، 
االأهل  من  الزوج  مع  اأحد  ي�سكن 
ثانية،  زوجة  مع  او  واالأقارب 
متنازع  غري  باأثاث  يوؤثث  وان 
وال  للزوج  ملكا  ويكون  عليه، 
مانع من ان يكون البيت م�ستاأجرا 
ان  يجب  لكن  الزوج،  قبل  من 
يكون عقد االيجار با�سم الزوج.. 
ان  املمكن  من  انه  مالحظة  مع 
عند  املطاوعة  دعوى  ت�ستاأخر 
اقامة الزوجة دعوى تفريق حلني 

البت يف دعوى التفريق.

دعوى المطاوعة في قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ

اخلبري القانوين ح�سام ح�سن اجلعفري
ملاليني املتقا�سني.. هل يجوز ملحكمة النق�ص 
ت�سديد العقوبة على املتهم باأكرث مما ق�سى 
اأر�سى  امل�سرع  عليه؟..  املطعون  احلكم  به 
واأجاز  بطعنه«..  الطاعن  ي�سار  »ال  قاعدة 
وت�سديد  والو�سف  القيد  تعديل  للمحكمة 

العقوبة يف حالة وحيدة.
االأمر  هذا  عن  عربت  التي  االأمثلة  اأهم  ومن 
حكم  منطوق  من  اخلام�ص  بالبند  جاء  ما 
النائب  اغتيال  ق�سية  يف  النق�ص  حمكمة 
العام امل�ست�سار ه�سام بركات، والذي ق�سى 
املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  ا�ستبدال  منطوقه: 
بعقوبة االإعدام على باقي الطاعنني، بقبول 
املو�سوع  ويف  �سكال،  الطاعنني  باقي  طعن 
با�ستبدال  فيه  املطعون  احلكم  بت�سحيح 
االإعدام  بعقوبة  املوؤبد  ال�سجن  عقوبة 
وا�ستبدال  طاعنني،   6 على  بها  املق�سي 
عقوبة ال�سجن امل�سدد ملدة ١٥ �سنة بعقوبة 
طاعنني   4 على  بها  املق�سى  املوؤبد  ال�سجن 
امل�سدد  ال�سجن  عقوبة  وا�ستبدال  اآخرين، 
املوؤبد  ال�سجن  بعقوبة  �سنوات   3 ملدة 

املق�سى بها على طاعن اآخر.

الطاعن  ي�سار  »ال  قاعدة  تعني  فماذا 
اأمام  الطعن  يف  احلق  له  ومن  بطعنه«؟ 
النق�ص  النق�ص؟ وهل يجوز ملحكمة  حمكمة 
االأوىل  املرة  من  مو�سوع  حمكمة  تكون  اأن 
فهل  راأينا  وبح�سب  الق�سية؟،  يف  والف�سل 

ي�سبح الطعن وباال على �ساحبه؟
لذلك نود ان نقول اإن قاعدة »ال ي�سار الطاعن 
بطعنه« تنطبق طاملا اأن االتهام مل يطعن يف 
احلكم بل طعن فيه املحكوم عليه وحده، فاإن 
اخلطاأ  اإ�سالح  ت�ستطيع  ال  االأعلى  املحكمة 
عليه  املحكوم  الأن  احلكم،  فيه  وقع  الذي 
كان يف مقدوره اأن يقبل احلكم االبتدائي وال 
املعروفة،  الطعن  طرق  من  باأي  فيه  يطعن 
فال ميكن اأن يكون الطعن الذي تقدم به وباال 
من  اأراد  حيث  الت�سديد،  له  ويجلب  عليه، 

تقدميه تخفيف العقوبة اأو دفعها.

محكمة النقض وتشديد العقوبة بأكثر 
من الحكم المطعون عليه 
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فاحتني  مدة  »قبل  فيها  تقول  ال�ضحايا  لإحدى  افادة  يف 
ل  وهو  للمال  بحاجة  لأننا  كليتي  بيع  مبو�ضوع  زوجي 
ي�ضتطيع توفري كل ما نحتاجه، وهذا المر �ضوف ي�ضاعدنا 
فقام  امل�ضتكية،  تقول  المر،  رف�ضت  ولكنني   ،« كثريًا 
اهلي،  بيت  اىل  وار�ضايل  الطالق  باإيقاع  وتهديدي  ب�ضربي 
وبعد عدة ا�ضهر من عودتي علمت انه باع كليته لقاء مبلغ ٧ 
ماليني وقام باإنفاقها على الكحول واملخدرات.. وا�ضرت�ضلت 
امل�ضتكية يف احلديث قائلة: ان »زوجي قام بت�ضويه �ضمعتي 
وا�ضتمر ب�ضربي �ضرباً مربحا كوين رف�ضت لأكرث من مرة 
ان ابيع كليتي وقام بتطليقي«. وتوا�ضل بالقول » بعد مدة 
مت ال�ضلح بيننا وا�ضطحبني اىل امل�ضت�ضفى مكرهة لإجراء 
الفحو�ضات املطلوبة لبيع كليتي اإل ان حتاليلي مل ت�ضمح 
مقابل  اع�ضائي  باأحد  والت�ضحية  العمل  بهذا  بالقيام  يل 

ار�ضاء ادمانه للمخدرات«.
عمليات للحد من الجتار بالب�ضر

ذكرت حمامية وخبرية حقوقية: انه ح�ضب الح�ضائيات 
للخداع  يتعر�ضون  الذين  ال�ضخا�ص  لأعداد  الولية 
والحتيال مت ر�ضد )200( حالة ل�ضنة 2021 منهم الأطفال 
العمل  او  ال�ضخرة  لأغرا�ص  ا�ضتدراجهم  فيتم  والن�ضاء 
الق�ضري او ال�ضرتقاق او الت�ضول او املتاجرة باأع�ضائهم 
الب�ضرية او لأغرا�ص التجارب الطبية. واأ�ضارت اىل: اأنه مت 
ت�ضكيل جلنة يف وزارة الداخلية ت�ضمى بـ ) اللجنة املركزية 
ملكافحة الجتار بالب�ضر ( مع ممثلي القاليم واملحافظات 
العالقة  ذات  واجلهات  والوزارات  اقليم  يف  املنتظمة  غري 

تتوىل حتقيق املهام الآتية :
الجتار  ظاهرة  ملكافحة  والربامج  اخلطط  و�ضع   : اوًل 

بالب�ضر واحلد منها.
بالب�ضر  الجتار  ملكافحة  الالزمة  التو�ضيات  تقدمي   : ثانياً 

ومتابعة تنفيذها بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة.
وفقاً  بالب�ضر  بالجتار  املتعلقة  التقارير  اعداد   : ثالثاً 
ذات  للجهات  ورفعها  ال�ضلة  ذات  الدولية  لالتفاقيات 

العالقة.
مل�ضاعدة  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  التن�ضيق   : رابعاً 

املعلومات واخلربات مع  بالب�ضر وتبادل  �ضحايا الجتار 
الدول املجاورة واملنظمات الدولية املخت�ضة.

�ضحايا  مل�ضاعدة  املنا�ضبة  الجراءات  اقرتاح   : خام�ضاً 
الجتار بالب�ضر وحماية ال�ضهود واملجني عليهم.

من  للتحذير  وتثقيف  توعية  بحمالت  القيام   : �ضاد�ضاً 
املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  بالب�ضر  الجتار  خماطر 

املدين واملوؤ�ض�ضات الكادميية والدينية ومراكز البحوث.
�ضابعاً : ا�ضدار تقرير �ضنوي فيما يتعلق بحالت الجتار 

بالب�ضر وجهود احلكومة يف مكافحتها.
اىل  العراق  لن�ضمام  ال�ضعي   : ثامناً 

التفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة 
الجتار بالب�ضر.

واأ�ضافت: ان تتم املعاقبة 
املوؤبد  بال�ضجن 

عن  تقل  ل  وبغرامة 
 )1 5 0 0 0 0 0 0 (
دينار  مليون 
عن  تزيد  ول 
 )2 5 0 0 0 0 0 0 (

من  كل  دينار  مليون 
ارتكب جرمية الجتار 

والأع�ضاء  بالب�ضر 
اأحد  يف  وقعت  اإذا  الب�ضرية 

الظروف التالية :
ذوي  من  او  انثى  عليه  املجني  كان  اإذا   -

العاقة.
- اإذا كان املجني عليه مل يتم الثامنة ع�ضرة من عمره.

- اإذا كانت اجلرمية مرتكبة من جماعة اجرامية منظمة.
- اإذا وقع الجتار على عدة اأ�ضخا�ص مرات عديدة.

- اإذا ارتكبت اجلرمية عن طريق الختطاف او التعذيب.
- اإذا ا�ضيب املجني عليه مبر�ص ل يرجى �ضفاوؤه او عاهة 

م�ضتدمية نتيجة الجتار به.
»�ضلعة«  وكاأنهم  �ضحاياهم  اإىل  بالب�ضر  املتاجرون  ينظر 

اأبناء  يبيعون  بحقوقه..  ول  الإن�ضان  بكرامة  ياأبهون  ول 
اأما  الدولرات.  الف  تبلغ  قليلة  لي�ضت  باأثمان  جلدتهم 

العوائد فتبلغ مئات املاليني من الدولرات.
من الذي ُيعترب الهدف الأ�ضهل بالن�ضبة للمتاجرين بالب�ضر؟

التي  الكرب  الن�ضبة  ان  )ج.ف(:  التحقيق  �ضابط  يقول 
وهذا  والأطفال،  الن�ضاء  هي  العمليات  هذه  ملثل  تتعر�ص 
العام كانت الن�ضبة من الن�ضاء ب�ضكل اأكرب يف ظل اجلائحة 
وحدثت  عاملية  اقت�ضادية  اأزمة  عقبها  اأتت  التي  العاملية 

ت  با ا �ضطر عديدة ا مناطق  يف  ونزاعات 
املجتمعات،  على  مدمرة  اآثارًا  فرتكت  العامل  حول 
فجاءت جائحة كورونا لتكمل لالأ�ضف هذا الواقع الدامي 
يف املنطقة العربية، وت�ضع العديد من الأ�ضخا�ص خارج 
الكرمية  واحلياة  للعي�ص  �ضبيل  اأي  وخارج  العمل 
الجتار  �ضحايا  ن�ضبة  يف  كبرية  زيادة  اإىل  ادى  مما 
ن�ضبة  يف  الزدياد  ان  واأ�ضاف:  الن�ضاء.  من  بالب�ضر 

من  يتكون  بالب�ضر  الذاتي  الجتار 
ثالثة  اأو  فردين  من  مكونة  جمموعة 
احلدود،  عرب  اإجرامية  جماعة  ولي�ضت 
بالب�ضر  تتاجر  التي  اجلماعات  اغلب  وان 
التكنولوجيا  عرب  عملها  يكون  كبريا  ربحاً  وتدّر 
�ضبكات  تنظيم  خالل  من  والإنرتنت  التوا�ضل  وو�ضائل 
اإجرامية يتم من خاللها ا�ضتغالل وخداع اأكرب ن�ضبة من 
الب�ضرية  بالأع�ضاء  الجتار  بعملية  والقيام  ال�ضخا�ص 
ونقل الأع�ضاء الب�ضرية ب�ضورة غري م�ضروعة من دولة 

لأخرى.
والنف�ضي  البدين  بالتعايف  ت�ضر  ال�ضحية  معاقبة 

والجتماعي 
اأن  �ضاأنها  من  ال�ضحية  معاقبة  ان  نف�ضي:  طبيب  يقول 
لل�ضحية،  والجتماعي  والنف�ضي  البدين  »بالتعايف  ت�ضّر 

بها  الجتار  لإعادة  عر�ضة  ترتكها  اأن  املحتمل  ومن 
بع�ص  على  العثور  يتم  ل  الغالب  ويف  امل�ضتقبل..  يف 
يتم  اإن عرث عليهم ل  اأنهم  ذلك  الأ�ضواأ من  اأو  ال�ضحايا، 
لي�ضبحوا  الطريق  بهم  وينتهي  �ضحايا  باأنهم  تعريفهم 
والفعال  القوي  النظام  اأن  واأ�ضاف:  جديد.  من  �ضحايا 
اأ�ضد  يف  نحن  اأمر  هو  تاأهيلهم  واإعادة  ال�ضحايا  لتحديد 

احلاجة اإليه، ولكن تفتقده يف الوقت احلايل. 
غري  الجتار  عقب  الثانية  املرتبة  يحتل  الجتار  اإن 
ولذلك  بالب�ضر،  وزراعتها  املخدرة  املواد  يف  امل�ضروع 
الإجرامية  للع�ضابات  لهذه  الت�ضدي  ال�ضهل  من  فلي�ص 
بتكاتف جميع اجلهود على امل�ضتوى الوطني والإقليمي 
والدويل.. ومن واجب احلكومات حول العامل ان تتعهد 
بتويل مهام حماية ال�ضحايا، وان التن�ضيق وال�ضتخبارات 

اأمران لبد منهما ملكافحة الجتار بالب�ضر.

االتجار بالبشر .. تجارة رابحة وجريمة يحاسب عليها القانون
 

ّ
اًل فهو يشّدد على جوانب المعاملة المتعلقة بجريمة يمكن أن توصف على نحو أدق

ّ
يمكن لمصطلح االتجار بالبشر أن يكون مضل

بأنها استرقاق او استعباد أو نزع األعضاء؛ استغالل الناس يوما بعد يوم ولسنوات دون انقطاع وضحاياه في تزايد ملحوظ. ووفقًا 
لبروتوكول األمم المتحدة، فإن اإلتجار بالبشر يعني »تجنيد األشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بغرض االستغالل«، ويتم 
ذلك عادة من خالل التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كاالختطاف، إضافة إلى االحتيال والخداع وإساءة استخدام 

السلطة واستغالل عجز معين.

تزايدت نسبة أعداد عمالة األطفال في العراق اليوم، حتى تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مألوفة، باتت منتشرة في العديد من المدن 
العراقية ومنها العاصمة بغداد، وجاءت تلك العمالة نتيجة لتردي الواقع االقتصادي واالجتماعي الذي يمر به البلد في الوقت الحاضر، 
وما تعانيه بعض األسر من ظروف الفقر والجوع والحرمان، ال سيما تلك التي فقدت معيلها رب األسرة في الحروب واألحداث الجارية، 

فضال عن اإلهمال الحكومي البارز في تنامي تلك الظاهرة. 

هالة عبد الكريم

تغريد العزاوي 

وقد ن�ص قانون العمل العراقي رقم )151 ( لعام 
1٩٧0  يف تنظيم عمل الأحداث باملادة ٨٦ / ب ، 
مينع منعا باتا ت�ضغيل الأحداث الذين مل يكملوا 
ال�ضماح  يجوز  ، ول  العمر  من  ع�ضرة  اخلام�ضة 

لهم بدخول اأمكنة العمل.
يف حني جاء البند ) ج ( من تلك املادة : للوزير 
يكملوا  مل  الذين  الأحداث  ت�ضغيل  مينع  اأن 
ال�ضاد�ضة ع�ضرة من العمر، يف بع�ص ال�ضناعات 
ت�ضدر  بتعليمات  يحددها  التي  والأعمال  واملهن 
عنه، ول يجوز بوجه خا�ص ت�ضغيلهم يف الأعمال 
ذات الظروف املرهقة اأو ال�ضارة ، اأو يف الأعمال 
الليلية، اأو يف الأعمال الإ�ضافية. كما جاء امل�ضرع 
اأي�ضا يف املادة ) ٧ ( ، واملادة ) 11 (  العراقي 
رقم   ، املعدل  العراقي  العمل  قانون  من  ثانيا 
املبادئ  تلك  على  ليوؤكد   2015 للعام   )  ٣٧  (
الأطفال، واملقرتنة  لت�ضغيل  الراف�ضة  الإن�ضانية 
تلك  يخالف  من  لكل  القانونية  العقوبة  بفر�ص 
 .. الأحداث  الأطفال  بت�ضغيل  واملتعلقة  املواد، 
اليوم من  نراه  الن�ضو�ص جاءت بخالف ما  تلك 
اأطفال �ضائعني يف متاهات احلياة املرهقة، لتجد 

لقمة العي�ص!
 يقول حيدر علي )12 عاما( يعمل عند �ضيطرة 
ببغداد،  احل�ضينية  منطقة  يف  الأمنية  الزهور 
الالهبة:  ال�ضم�ص  اأ�ضعة  املاء حتت  قناين  بيع  يف 
انه يعمل من اأجل م�ضاعدة اأبيه يف اإعالة اأ�ضرته 
املتعبني.  ووالديه  اأخوة  اأربعة  من  املتكونة 
الثامنة  ال�ضاعة  منذ  اأعمل  اأنا  حيدر:  وي�ضيف 
واأح�ضل  ع�ضرا  الرابعة  ال�ضاعة  لغاية  �ضباحا 
عملي  من  يوميا  دينار  اآلف  ع�ضرة  مبلغ  على 
ل�ضد  كاف  فهو  هلل  واحلمد  املاء،  قناين  بيع  يف 
اأنه  مو�ضحا:  الب�ضيطة.  املنزلية  احتياجاتنا 
بالدرا�ضة  البتدائي  اخلام�ص  ال�ضف  يف  يدر�ص 
عمله  بني  التوفيق  على  وحري�ص  امل�ضائية، 

ودرا�ضته معا.

اأين دور احلكومة العراقية اليوم؟ 
يف  النيابية  الإن�ضان  حقوق  جلنة  عن  النائب 
اإن  يقول:  الكناين،  علي  اأحمد  النواب،  جمل�ص 
ووا�ضح  م�ضخ�ص  الأطفال  عمالة  مو�ضوع 
اليوم يف العراق، اإل اأنه لالأ�ضف ال�ضديد ل يوجد 
هذا  يخ�ص  قانون  احلالية  النيابية  الدورة  يف 
كفلت  وقد  نافذة  قوانني  لدينا  ولكن  املو�ضوع، 
بها  مير  التي  الظروف  وب�ضبب  الطفولة،  حق 
وازدياد  واحلرمان،  والفقر  البطالة،  من  البلد 
�ضرب  الذي  والإرهاب  الأيتام،  الأطفال  عدد 
العوائل  بع�ص  عوز  اإىل  ذلك  اأدى  فقد  البلد، 
لغر�ص  ال�ضارع  اإىل  اأطفالها  تنزل  باأن  العراقية 
العمل. وي�ضدد النائب على: اإن التق�ضري وا�ضح 
الذين  الأطفال  هوؤلء  لرعاية  احلكومة  قبل  من 
العامة،  والأ�ضواق  ال�ضوارع  ينت�ضرون يف  باتوا 
والذي يعد موؤ�ضرا خطريا بانت�ضار هذه الظاهرة 
من  مطلوب  اأنه  املوؤكد  من  واإذ  املجتمع،  يف 
اأجل  من  املو�ضوع  هذا  اإىل  تلتفت  اأن  احلكومة 
رعاية الطفولة، ومن اأجل حماية الطفل العراقي 

من احلرمان والت�ضرد وال�ضياع. 
بال�ضغط  وال�ضحافة  الإعالم  الكناين  ويحث 
على  للعمل  النواب  وجمل�ص  احلكومة  على 
ت�ضريع قانون يحمي الطفولة يف الدورة النيابية 
القادمة ، قائال : نتمنى وناأمل من خالل » ال�ضلطة 
بال�ضغط  وال�ضحافة  بالإعالم  املتمثلة  الرابعة« 
حق  يحمي  قانون  لت�ضريع  احلكومة،  على 

الطفولة ، كوننا فعال بحاجة له.
*  ما اإجراءات وزارة الداخلية يف حماية الطفل 
تقع  التي  الن�ضاطات  الوزارة مع  تتعامل  وكيف 
للعنف  الطفل  كتعر�ص  العمل  قوانني  خارج 

وال�ضرر؟
وزارة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  يوؤكد  بدوره   -
اهتمام  املحنا،  خالد  الدكتور  اللواء  الداخلية، 
العراقي  الطفل  مبو�ضوع  الداخلية  وزارة 

يعتمد  ال�ضريحة  هذه  ان  مبينا:  وحمايته. 
اللبنة  وهي  العراق،  م�ضتقبل  بناء  يف  عليها 
تنموية  خطط  اأي  اإعداد  يف  والأ�ضا�ضية  الأوىل 
الظروف  ، ولكن مع تدهور  البلد  لبناء م�ضتقبل 
ح�ضلت  العراقية  والجتماعية  القت�ضادية 
الطفل  حقوق  انتهاك  حالت  من  العديد 
مع  الداخلية  وزارة  تفاعلت  ولذلك  العراقي، 
بتاأ�ضي�ص  وقامت  الجتماعية،  التهديدات  هذه 
الطفل،  حماية  مبجال  تعنى  عديدة  مديريات 

�ضرطة  كمديرية  حقوقه  بانتهاك  ال�ضماح  وعدم 
والطفل،  الأ�ضرة  حماية  ومديرية  الأحداث، 
وهذه  املجتمعية،  ال�ضرطة  مديرية  وكذلك 
كال  العراقي  الطفل  مو�ضوع  تتبنى  املديريات 

ح�ضب تخ�ض�ضه.
يف  الداخلية  وزارة  اإجراءات  املحنا  ويثمن 
اإن  اإىل:  م�ضريا  العراقي،  الطفل  حماية  جمال 
ل�ضبط  اإجرائية  عمليات  لديها  الداخلية  وزارة 
مبختلف  الأطفال  يعنفون  الذين  الأ�ضخا�ص 

اأنواع التعنيف، كما ان لديها ممثال يف هيئة رعاية 
الطفولة، وتناق�ص هذه الهيئة خمتلف اجلوانب 

الت�ضريعية وكل ما يخ�ص الطفل العراقي.
ما الآثار الجتماعية الناجمة عن عمالة الأطفال؟
يف  الجتماعي  الباحث  يو�ضح  جانبه،  من 
النف�ص  علم  واأ�ضتاذ  واملجتمع  الأ�ضرة  �ضوؤون 
يف جامعة بغداد، الدكتور اأحمد عبا�ص الذهبي: 
ان الآثار الناجمة عن عمالة الأطفال يف العراق 
قدر  على  احل�ضول  من  الطفل  حرمان  يف  تكمن 

العادات  بع�ص  وتف�ضي  التعليم،  من  منا�ضب 
كالتدخني  الأطفال  بني  ال�ضيئة  والظواهر 
والتاأثري   ، وغريها  املخدرات  وتعاطي 
اإىل  مييل  عدوانيا  وجعله  الطفل  طباع  على 
بالقهر  لإح�ضا�ضه  وذلك  املجتمع  �ضد  العنف 
العمل  لأمرا�ص  التعر�ص  الجتماعي، وكذلك 
لتعر�ضه  نتيجة  وذلك  وخماطره  واإ�ضاباته 
واحلرارة  كال�ضو�ضاء،  العمل  لظروف 
واملخاطر  الكيمياوية،  واملواد  ال�ضديدة، 
والأتربة، وغريها من  والأبخرة  امليكانيكية، 
مع  تتنا�ضب  ل  التي  ال�ضعبة  العمل  ظروف 
يوؤدي  مما  والعقلية،  اجل�ضمية  الطفل  حالة 
اإىل  بالإ�ضافة   ، عديدة  باأمرا�ص  الإ�ضابة  اإىل 
الق�ضاء  ب�ضبب  املجتمعي  الفقر  حالة  تعزيز 
وقادرة  متعلمة،  قيادات  اإيجاد  فر�ضة  على 

على التخطيط والتنمية لرقي املجتمع. 
تعد  الأطفال  عمالة  ان  الذهبي:  ويتابع 
الظواهر  ومن  الربيئة  للطفولة  اغت�ضابا 
الأطفال  وت�ضمل  العراقي  املجتمع  تهدد  التي 
العاملني واملت�ضردين واملت�ضولني، اإذ حتولت 
ظاهرة  اإىل  ن�ضبي  نطاق  ذات  م�ضكلة  من 

وا�ضعة، تت�ضمن املخاطر امل�ضاحبة لها.
يف  فاعل  حقيقي  دور  العراقية  للقوانني  هل 

حماية الطفل العراقي؟
القانوين،  واخلبري  املحامي  يرى  فيما   -
الت�ضريعات  جميع  ان  العنزي:  غازي  �ضعد 
الطفل  حتمي  والدولية  املحلية  القانونية 
هذه  تفعيل  اإىل  بحاجة  ولكننا   ، والطفولة 
بال�ضن  لاللتزام  املجتمع،  وتثقيف  القوانني 
القانوين لت�ضغيل الأطفال، وعدم حرمانهم من 
التعليم،  من  ن�ضيبهم  اأخذ  وكذلك  طفولتهم، 
واإن بث الوعي الثقايف والجتماعي والإن�ضاين 
عن  اأهمية  يقل  ل  الأطفال  ت�ضغيل  ملخاطر 

ت�ضريع القوانني اخلا�ضة بالطفولة.

عمالة األطفال في العراق .. جريمة مع سبق اإلصرار والترصد 
الكناني: نأمل من »السلطة الرابعة« الضغط على الحكومة لتشريع قانون يحمي حق الطفولة في العراق
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مبداأ احلكم
لأقوال  املوؤيدة  ال�سماع  على  ال�سهادة 

امل�ستكي ل تكون دليًل كافياً للإدانة.
ن�ص احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  بعد 
القانونية  املدة  �سمن  واقع  التمييزي 
قرر قبوله �سكًل، ولدى عطف النظر على 
وموافق  �سحيح  اأنه  تبني  املميز  احلكم 
احلايل  بو�سفها  الدلة  لن  للقانون، 
و�سهادة  امل�ستكي  باأقوال  واملتمثلة 
�سهادة  وهي  �سابا(،  )جنان  ال�ساهد 
للدانة..  كافية  لها غري  قيمة  ل  �سماعية 
ورد  املميز  احلكم  ت�سديق  قرر  لذا 
ر�سم  املميز  وحتميل  التمييزي  الطعن 
/21 يف  بالتفاق  القرار  و�سدر  التمييز، 
�سعبان/1431هـ املوافق 2010/8/1م.

الشهادة على السماع المؤيدة ألقوال 
المشتكي

مبداأ احلكم
اعتباره  ميكن  ل  امل�ستكي  ح�سور  عدم 
دليل على امل�ساحلة، كما ان عدم مراجعته 
يف  ذلك  يكون  ا�سهر  ثلثة  مدة  ل�سكواه 

مرحلة التحقيق ولي�ص يف دور املحاكمة.
ن�ص احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 

التمييزي واقع �سمن املدة القانونية قرر 
قبوله �سكًل، ولدى عطف النظر على القرار 
وخمالف  �سحيح  غري  اأنه  وجد  املميز 
تنازل  ا�ستنتاج  لميكن  لنه  للقانون، 
ح�سوره،  عدم  عند  �سكواه  عن  امل�سكتي 
 194 املادة  وفق  ال�سلح  قبول  وبالتايل 
ال�سولية، كما ان عدم مراجعة امل�سكتي 

عذر  بدون  ا�سهر  ثلثة  مدة  ل�سكواه 
التحقيق ولي�ص  م�سروع تكون يف مرحلة 
يف مرحلة املحاكمة.. لذا قرر نق�ص القرار 
اىل  الدعوى  ا�سبارة  واعادة  املميز 
و�سدر  فيها،  ال�سري  ل�ستئناف  حمكمتها 
القرار بالتفاق يف 14/�سعبان/1431هـ 

املوافق 2010/7/25م .

عدم حضور المشتكي ليس دليال على 
المصالحة

مبداأ احلكم
ومدى  املوؤجل  للمهر  الثبات  طرق  اختلف 
ملحكمة  النوعي  الخت�سا�ص  يلغي  ل  ا�ستحقاقه 
املتعلقة  الدعوى  بنظر  ال�سخ�سية  الحوال 

باملطالبة باملهر املوؤجل.
ن�ص احلكم

املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدنية لوحظ باأن املدعية قد اأقامت دعواها امام 
حمكمة بداءة النا�سرية �سد املدعى عليه، واأدعت 
باأنه م�سغول الذمة لها مببلغ قدره خم�سة مليني 
يف   11871 بالعدد  الكمبيالة  �سند  مبوجب  دينار 
العدل  كاتب  دائرة  من  وال�سادر   2015/11/1

الذي  املدعية  طلق  �سرط  ولتحقق  ال�سطرة.. 
ت�سديق  ومت  الكمبيالة  لتنفيذ  عليه  التفاق  مت 
1920/�ص/2018  املرقم  احلكم  بقرار  الطلق 
الأحوال  حمكمة  من  ال�سادر   2018/12/2 يف 
اإلزامه باملبلغ  ال�سخ�سية يف ال�سطرة.. لذا طلبت 
النا�سرية  بداءة  حمكمة  قررت  وقد  اعله، 
اإىل  املكاين  الخت�سا�ص  ح�سب  الدعوى  باإحالة 
يف  قررت  املحكمة  وهذه  ال�سطرة  بداءة  حمكمة 
اإىل  املدعية  دعوى  احالة   2019/4/11 جل�سة 
ح�سب  ال�سطرة  يف  ال�سخ�سية  الحوال  حمكمة 
رف�ست  قد  املحكمة  وهذه  النوعي،  الخت�سا�ص 
ال�سطرة،  بداءة  حمكمة  اإىل  وارجاعها  الحالة 

وبهذا ح�سل تنازع �سلبي يف الخت�سا�ص النوعي 
اأن  باأكرثيتها  الهيئة  هذه  وترى  املحكمتني،  بني 
دائرة  من  م�سدقة  كمبيالة  حرر  قد  عليه  املدعى 
ذمته  باإن�سغال  اقراره  ت�سمنت  العدل  كاتب 
كقر�سة  دينار  مليني  خم�سة  قدره  دين  مببلغ 
مبوجب  املدعية  مع  واتفق  عاد  انه  اإل  ح�سنة 
املثبت  املبلغ  اعتبار  على  العادية  الورقة 
العدل  كاتب  من  وامل�سدقة  املربزة  بالكمبيالة 
هو   2015/11/1 يف   11871 بالعدد  ال�سطرة  يف 
حدوث  حالة  يف  زوجته  باعتبارها  املدعية  غائب 
الطلق، ووفقاً ملعطيات التفاق هذا فاإن مو�سوع 
الدعوى  يف  املربزة  الكمبيالة  يف  املثبت  املبلغ 

باعتبارها  للمدعية  املوؤجل  املهر  مببلغ  يتعلق 
هذا  وا�ستحقاق  بذمته  الذي  عليه  املدعى  زوجة 
والتي ح�سلت  الطلق  واقعة  عند ح�سول  املبلغ 
ال�سخ�سية  الحوال  حمكمة  تكون  وبهذا  فعًل.. 
بنظر  نوعياً  املخت�سة  املحكمة  هي  ال�سطرة  يف 
ن�ص  ل�سراحة  ا�ستنادًا  وذلك  املدعية،  دعوى 
املدنية  املرافعات  قانون  من   )1/300( املادة 
حمكمة  اإىل  النوعي  الخت�سا�ص  عقدت  والتي 
الحوال ال�سخ�سية بالنظر يف دعاوى الزواج وما 
يتعلق به من مهر ونفقة ون�سب وح�سانة وفرقة 
وطلق و�سائر اأمور الزوجية.. ول يثار من انعقاد 
ملحكمة  املدعية  لدعوى  النوعي  الخت�سا�ص 

وكبقية  املهر  مبلغ  تثبيت  ال�سخ�سية  الحوال 
ا�ستحقاقه على �سكل �سند كمبيال م�سدق وبورقة 
عادية لحقة بني الزوجني لن مبلغ املهر املوؤجل 
هو دين بذمة الزوج ويجوز للزوج او الزوجة او 
كلهما اختيار الطريقة والو�سيلة لتثبيت الدائنية 
ورقة  �سكل  على  حتريره  ومنها  واملديونية، 
الثبات  او ورقة عادية، واختلف طرق  جتارية 
يلغي  ل  للزوجة  ا�ستحقاقه  ومدى  املوؤجل  للمهر 
ال�سخ�سية  النوعي ملحكمة الحوال  الخت�سا�ص 
املوؤجل.  باملهر  باملطالبة  املتعلقة  الدعوى  بنظر 
كما ل ميكن ان يكون تكيف دعوى املدعية بدعوى 
دين عادية مبعزل عن �سراحة التفاق التحريري 

موؤجل  هو  به  املطالب  املبلغ  باعتبار  بينهما 
املوؤجل  باملهر  املطالبة  فاإن  ذلك  على  زد  املدعية، 
بذمة  بدين  مطالبة  هي  الزوجة  املدعية  قبل  من 
حمكمة  حدد  قد  والقانون  زوجها،  عليه  املدعى 
ال�سخ�سية هي املحكمة املخت�سة نوعياً  الأحوال 
بنظر مثل هكذا دعاوى دين بغ�ص النظر عن كيفية 
اثبات دين املهر املوؤجل.. وتاأ�سي�ساً على ما تقدم 
قررت املحكمة تعيني حمكمة الحوال ال�سخ�سية 
بنظر  نوعياً  املخت�سة  املحكمة  هي  ال�سطرة  يف 
حمكمة  اإىل  وال�سعار  ع(  ع.  )اأ.  املدعية  دعوى 
بالأكرثية  القرار  و�سدر  بذلك..  ال�سطرة  بداءة 

يف 16/�سوال/1440هـ املوافـق 2019/6/19م.

اختالف طرق إثبات المهر المؤجل ال يلغي االختصاص النوعي

مبداأ احلكم
م�سروقة،  �سيارة  يقود  وهو  املتهم  �سبط 
يكون  للتفجري  ومعدة  مفخخة  انها  وثبت 
وبدللة   1/ الرابعة  املادة  باأحكام  م�سموًل 
مكافحة  قانون  من  /3و7(  )الثانية  املادة 

الهارب رقم 13ل�سنة 2005.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهياأة العامة 
وقائع  ان  وجد  الحتادية  التمييز  حمكمة  يف 
 2010/4/16 بتاريخ  انه  تتلخ�ص  الدعوى 
24931/بغداد  املرقمة  ال�سيارة  �سبط  مت 
كانت  لكونها  نظرًا  اوبل،  نوع  موؤقت،  فح�ص 
وتاأيد  )ي(،  املتهم  يقودها  وكان  م�سروقة، 
لأع�ساء املفرزة باأن ال�سيارة مفخخة ومعدة 
للتفجري، وعند التحقيق مع املتهم اعرتف امام 
التحقيق وبح�سور  وقا�سي  بالتحقيق  القائم 
نائب املدعى العام واملحامي املنتدب اعرتف 
كان  وانه  م�سلحة،  جمموعات  اىل  بانتمائه 
يقود ال�سيارة لغر�ص اي�سالها اىل قرب بناية 
وان  هناك،  وتفجريها  غريب  ابي  حمكمة 
ا�سمه  عليها  وو�سع  زورت  ال�سيارة  �سنوية 
)�ص( بدل من ا�سم مالكها، وان القب�ص عليه 
حال دون تفجريها يف املكان املق�سود، ورجع 
املتهم عن اعرتافه امام حمكمة املو�سوع، اإل 
ان اعرتاف املتهم الذي جاء يف دور التحقيق 
تعزز باأقوال املفرزة ال�سابطة وحم�سر �سبط 
ال�سيارة وحمتوياتها من املواد املتفجرة، لذا 
وتكون  واحلكم،  للدانة  كافية  الدلة  تكون 

املادة املنطبقة على اجلرمية املرتكبة من قبل 
املادة  وبدللة   1/ الرابعة  املادة  هي  املتهم 
الثانية /3و7 من قانون مكافحة الرهاب رقم 
اجلنائية  املحكمة  ان  ومبا  ل�سنة2005،   13
املركزية يف بغداد قررت بتاريخ 2010/6/13 
ادانة  602/ج2010/2  املرقمة  الدعوى  يف 
اعله،  املذكورة  املادة  وفق  )ي(  املتهم 
املوت  حتى  �سنقاً  بالإعدام  عليه  وحكمت 

ا�ستدلًل بقرار جمل�ص قياد الثورة )املنحل( 
املجرم  اإكمال  لعدم   1994 ل�سنة   86 رقم 
الع�سرين من عمره وقت ارتكاب اجلرمية، 
عند  راعت  قد  املذكورة  املحكمة  فتكون 
يف   2010/6/13 يف  املوؤرخ  قرارها  ا�سدار 
ان  بعد  /ج2010/2   602 املرقمة  الدعوى 
اأظهرتها وقائع  التي  الكافية  اعتمدت الدلة 
التي  وللأ�سباب  الدعوى حتقيقاً وحماكمة، 

ال�سادرة  قراراتها  فاإن  املحكمة  اعتمدتها 
للقانون،  وموافقة  �سحيحة  الدعوى  يف 
املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  ت�سديقها  قرر 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   1 259/اأ- 
واإحلل  التمييزي،  الطعن  ورد  اجلزائية 
واإدانة،  مدان  حمل  وجترمي  جمرم  كلمة 
جمادي   /22 يف  بالتفاق  القرار  و�سدر 

الول/ 1432 يف  2011/4/26 م .

ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة

مبداأ احلكم
معرفة  وعدم  عليه  املدعى  غياب  اإن 
م�سريه وفيما اذا كان على قيد احلياة من 
اثبات  مبكان  ال�سعوبة  من  يجعل  عدمه 
الطفل  ن�سب  وكذلك  املدعية،  من  زواجه 
الطفل  مع  اإر�ساله  ي�ستوجب  والذي  منه 
الوراثية،  الن�سجة  تطابق  فح�ص  اىل 

وهذا غري ممكن من الناحية العلمية.
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�سعة 
التمييزي  الطعن  ان  وجد  الحتادية 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �سكًل، 
لأحكام  وموافق  �سحيح  اأنه  وجد  املميز 
للمحكمة  تاأيد  فقد  والقانون،  ال�سرع 

ان  اجرتها  التي  التحقيقات  خلل  من 
جمهولة  جهة  اإىل  مرحتل  عليه  املدعى 
داع�ص  ع�سابات  اإىل  انتمائه  ثبت  ان  بعد 
مديرية  كتاب  اإىل  ا�ستنادًا  الرهابية 
بالعدد  الدين  �سلح  الوطني/  المن 
مديرية  وكتاب   2020/3/4 يف   1663
�سلح  ارهاب  ومكافحة  ا�ستخبارات 
بالعدد  املعلومات  �سوؤون  �سعبة  الدين- 
املدعية  وان   ،  2020/3/10 يف   6875
ذكرت يف ا�ستدعاء الدعوى باأنها تزوجت 
بتاريخ  املحكمة  خارج  عليه  املدعي  من 
اأحد ع�سر �سهرًا  اأي بعد   ،  2015/5/15
مدينة  اإىل  داع�ص  ع�سابات  دخول  من 
تكريت، وكانت على علم ودراية بانتمائه 
ور�سيت  الرهابية  الع�سابات  لتلك 
بعري�سة  اوردته  ح�سبما  منه  بالزواج 

املرافعة،  جل�سات  وحما�سر  الدعوى 
معرفة  وعدم  عليه  املدعى  غياب  وان 
احلياة  قيد  على  كان  اذا  وفيما  م�سريه 
مبكان  ال�سعوبة  من  يجعل  عدمه  من 
ن�سب  وكذلك  املدعية،  من  زواجه  اثبات 
ار�ساله  ي�ستوجب  والذي  منه  الطفل 
الن�سجة  تطابق  فح�ص  اإىل  الطفل  مع 
الناحية  من  ممكن  غري  وهذا  الوراثية 
عليه،  املدعى  غياب  ب�سبب  العملية 
يجعل  مما  اقامته،  حمل  معرفة  وعدم 
واجبة  هذه  واحلالة  املدعية  دعوى 
الرد، وهذا ما انتهى اليه احلكم املميز.. 
لذا قرر ت�سديقه ورد الطعون التمييزية 
و�سدر  التمييز،  ر�سم  املميزة  وحتميل 
القرار بالتفاق يف 11/�سعبان/1442هـ 

املوافق 2021/3/24م.

إثبات الزواج ونسب الطفل

مبداأ احلكم
ت�سحيح  يف  للمدعي  خ�سما  الزوجة  تكون  ل 
املراد  الق�سام  كان  اإذا  ال�سرعي،  الق�سام 
قد  املتوفى  تركة  كون  يت�سمن  ت�سحيحه 
الأم  تكون  بل  ووالدته،  زوجته  يف  انح�سرت 
ال�سرعي، لن  الق�سام  هي اخل�سم يف ت�سحيح 
حيث  ت�سحيحه،  يف  يتاأثر  ل  الزوجة  ن�سيب 
لها الربع عند وجود ولد للمتوفى واإمنا الذي 

يتاأثر هو ن�سيب الم التي لها باقي الرتكة.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد ان املحكمة م�ست بنظر 
خ�سومة  ان  تلحظ  اأن  دون  وح�سمتها  الدعوى 
هذه  يف  �سحيحة  غري  )الزوجة(  عليها  املدعي 
الدعوى، ذلك اإن ح�سة الزوجة عند عدم وجود ولد 
بوجود  احل�سة  هذه  تتاأثر  ول  الربع  هي  للمتوفى 
من  الباقي  كان  الم  ن�سيب  اإن  وحيث  الإخوة، 

الرتكة يف الق�سام املراد ت�سحيحه بعد اإخراج ح�سة 
�سخ�ساً  املتوفى  اأم  اإدخال  الواجب  فكان  الزوجني، 
ت�سحيحا  عليها  املدعي  جانب  اإىل  الدعوى  يف  ثالثا 
النهج  هذا  خالفت  املحكمة  اإن  وحيث  للخ�سومة، 
مما اخل ب�سحة حكمها، ومما تقدم قرر نق�ص احلكم 
واإعادة اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها لل�سري فيها على 
تابعاً  التمييز  ر�سم  يبقى  اأن  على  املذكور،  املنوال 

للنتيجة، و�سدر القرار بالتفاق يف 1988/4/28.

ال تكون الزوجة خصما للمدعي في 
تصحيح القسام الشرعي

مبداأ احلكم
ال�سخ�سية  بالبينة  الزوجية  املعا�سرة  ثبتت  اإذا 
يوؤخذ  فل  املحكمة  لها  واطماأنت  الأخرى  والقرائن 

ببينة النفي على واقعة الزواج.
ن�ص احلكم

العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
الطعن  اإن  وجد  الحتادية،  التمييز  حمكمة  يف 
التمييزي املقدم �سمن املدة القانونية، فقرر قبوله 
وجد  املميز  احلكم  على  النظر  عطف  ولدى   ، �سكًل 
انه �سحيح وموافق لأحكام ال�سرع والقانون، ذلك 
ال�سادر  النق�ص  اتبعت قرار  لن حمكمة املو�سوع 
ذي  املدنية/  املو�سعة  /الهيئة  املحكمة  هذه  من 
 ،  2004/3/16 يف  م2003/2   0 17/هـ  العدد 

واأجرت حتقيقاتها يف �سوئه ، اإذ ورد جواب �سركة 
وتاريخ   1199/3/31 بكتابها  املن�سور  فندق 
2004/7/7 املت�سمن اإن ال�سجلت اخلا�سة بحجز 
الق�سف  عمليات  اأُتلفت جراء  قد  الفندق  يف  النزلء 
كما  الفندق،  له  تعر�ص  الذي  والتخريب  واحلريق 
املدونة  ال�سهود  لأقوال  ال�ستماع  املحكمة  اأعادت 
ما  وح�سب   2003/9/23 يوم  بجل�سة  اأقوالهم 
مثبت مبح�سر جل�سة يوم 2005/8/14 ومن خلل 
فيها  املتح�سلة  والأدلة  الدعوى  ا�سبارة  تدقيق 
ح�سروا  �سهود  ثلثة  قدمت  عليها  املميز  اأن  يتبني 
جمل�ص عقد الزواج وهم كل من )ن( و )ب( و )م( 
على  �سهدوا  �سهود  ت�سعة  املذكورة  قدمت  كما   ،
من  واحد  بيت  يف  وامل�ساكنة  الزوجية  املعا�سرة 

�سمنهم امل�ساهدة )ف( التي كانت تعمل �سكرترية 
مع مورث املميزة التي بينت اأن املذكور دخل باملميز 
عليها بدارها الواقعة يف راغبة خاتون ثم انتقل اإىل 
بها  تثبت  البينة جمتمعة  تلك  اإن  املن�سور..  فندق 
اإ�سافة  املميزة،  قدمته  ما  بها  يقدح  ول  الزوجية 
 ، الزواج  واقعة  نفي  على  جاءت  بينة  من  للرتكة 
عدم  املدعية   / عليها  املميز  دعوى  يف  يوؤثر  ل  كما 
اإح�سار العاقد الديني ، ذلك لن الثابت فيها اإن بينة 
تكون  اآخر  �سيء  اإىل  مت  �سُ اإذا  الزوجية  املعا�سرة 
 ، املحكمة  لها  اطماأنت  ما  اإذا  بها  وياأخذ  له  موؤيدة 
التمييزية، وحتميل  اللئحة  قرر ت�سديقه ورد  لذا 
يف  بالأكرثية  القرار  و�سدر  التمييز،  ر�سم  املميزة 

5/رجب / 1427 هـ املوافق 2007/7/31 م.

ال يؤخذ ببينة النفي على واقعة الزواج

مبداأ احلكم
عنها  تنازلت  اإذا  ال�سغري  نفقة  ت�سقط  ل 
اأمه �سمن بدل املخال�سة اجلارية مع اأبيه 
ل  لل�سغري  �سخ�سي  النفقة حق  تلك  لن 

ي�سقط باإ�سقاط اأمه له.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن املعرت�ص 
احلكم  اأن  العرتا�ص  عري�سة  يف  بنينّ  قد 
والقانون،  لل�سرع  خمالف  الغيابي 
واأو�سح يف اجلل�سة 28 -5- 1980 ق�سد 
موكله من خمالفة احلكم الغيابي لل�سرع 
والقانون باأن املعرت�ص عليها قد اأ�سقطت 
املخالعة  عند  لولدها  بها  املحكوم  النفقة 
العرتا�ص  عري�سة  فاإن  لذا  بينهما، 
وحيث  للعرتا�ص،  �سبب  على  م�ستملة 

احلق  هذا  عن  والدته  �سغري  نفقة  اأن 
حقا  ويبقى  اإ�سقاطه  اأو  ال�سخ�سي 
فل  املدعي،  والده  على  له  �سخ�سيا 
بالنفقة  ال�سغري  حق  عن  التنازل  ي�سح 
هذا  مثل  وقع  لو  حتى  قائما  والده  على 
التنازل.. لذا فاإن احلكم الغيابي ال�سادر 
والده  على  )عمار(  ال�سغري  بنفقة 
تاأييده  يقت�سي  مما  �سحيح  املعرت�ص 
اأن احلكم املميز  ورد العرتا�ص، وحيث 
احلكم  وتاأييد  العرتا�ص  برد  انتهى  قد 
حيث  من  ت�سديقه  قرر  لذا  الغيابي، 
التمييزية،  العرتا�سات  ورد  النتيجة 
و�سدر  التمييز،  ر�سم  املميز  وحتميل 
القرار بالتفاق يف 27 رجب ل�سنة 1401 

هـ املوافق 31 -5 – 1981.

إسقاط نفقة الصغير



تقارير
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�ضاهرة رم�ضان

 20 ح�ضم  العليا  االحتادية  املحكمة  اأعلنت 
دعوى �ضمن جدول اأعمالها ل�ضهر متوز املا�ضي، 
د�ضتورية  تتعلق بطعون  اإىل ح�ضم طلبات  الفتة 

معرو�ضة اأمامها خالل الفرتة نف�ضها.
وذكر اأحد ق�ضاة املحكمة يف ت�ضريحات �ضحفية: 
خالل  اأ�ضدرت،  العليا  االحتادية  "املحكمة  اأن 
جل�ضاتها املنعقدة يف �ضهر متوز املا�ضي، قرارات 
بالدعوى  احلا�ضم  قرارها  �ضمنها  من  عدة، 
بعدم  واحلكم   )2019\ )43\احتادية  املرقمة 
\12( واملادة  \اوال(   2( املواد  د�ضتورية 
املفو�ضية  قانون  من  و)16\رابعاً(  خام�ضاً( 
العليا حلقوق االن�ضان املرقم )53( ل�ضنة 2008، 
وردت دعوى املدعي بخ�ضو�ص املواد )2\ثانياً( 
و)6( و)7( و)8( و)8\ثانياً\و( و)12\رابعاً 
و)14\ وثالثاً(  وثانياً  و)13\اواًل  و�ضابعاً( 

وثالثاً(  و)15\ثانياً  و)15\اواًل\9(  ثالثاً( 
املفو�ضية  قانون  من  وثالثاً(  وثانياً  و)16\اواًل 
العليا حلقوق االن�ضان رقم )53( ل�ضنة 2008"، 
مفو�ضية  ارتباط  د�ضتورية  "عدم  اإىل  م�ضريا 

حقوق االن�ضان مبجل�ص النواب".
العليا  "املحكمة االحتادية  ان  القا�ضي  واو�ضح 
 )2021 احتادية\   \18( املرقمة  الدعوى  ردت 
الوطني،  ت�ضرين  جتمع  رئي�ص  من  املقدمة 
واملت�ضمنة طلب احلكم بعدم د�ضتورية الفقرتني 
االوىل والثانية من املادة )15( للف�ضل اخلام�ص 
من قانون انتخابات جمل�ص النواب العراقي رقم 
الدوائر  تق�ضم  )اواًل:  ل�ضنة 2020. ون�ضها   )9(

الواحدة..  املحافظة  يف  املتعددة  االنتخابية 
الدائرة  �ضمن  فرديا  الرت�ضيح  يكون  ثانياً: 
تكافوؤ  عدم  يخلق  ذلك  ان  بداعي  االنتخابية( 

الفر�ص بني املواطنني وعدم امل�ضاواة بينهم".
املرقمة  الدعوى  ح�ضمت  "املحكمة  ان  وا�ضاف 
احلكم  طلب  املت�ضمنة  )39/احتادية/2021( 
الفقرة )رابعاً( من املادة )14(  بعدم د�ضتورية 
العامة االحتادية جلمهورية  من قانون املوازنة 
ن�ضت  والتي   2021 ل�ضنة   )23( رقم  العراق 
العام  القطاعني  انه )لوزارة الرتبية دعوة  على 
الكتب  طبع  لتنفيذ  العراق  داخل  واخلا�ص 
للموا�ضفات  وفقاً  احتياجاتها  ل�ضد  املدر�ضية 
وتكليف  الوزارة،  من  املحددة  الفنية  واملعايري 
القطاع  او  لها  التابعة  التخ�ض�ضية  الت�ضكيالت 
العام لتجهيزها باالأثاث وامل�ضتلزمات الرتبوية، 
وفقاً  معزز  م�ضتندي  اعتماد  ب�ضيغة  والتعاقد 
اإلغاء  مع  قبلها  من  املعدة  الفنية  للموا�ضفات 
اواًل:  بداعي  وذلك   ،2018 ل�ضنة   )790( قرار 
الطعن  حمل  املادة  مبوجب  امللغى  القرار  ان 
والذي   2018 ولي�ص   2017 ل�ضنة   )790( هو 
رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  على  التاأكيد  ت�ضمن 
الوزارات  اإلزام  املت�ضمن   )2015 ل�ضنة   272(
وتنفيذ  بطبع  بوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات 
مطبوعاتها يف املطابع احلكومية واخلا�ضة، على 
خارج  مطابع  مع  الباطن  من  التعاقد  يتم  ال  ان 
جاء  فيه  املطعون  الن�ص  ان  ثانياً:-  العراق. 
قطاعات  من  كبري  قطاع  بحقوق  وما�ضاً  جمحفاً 
لهذا  �ضررًا  و�ضّبب  العراقي،  ال�ضناعات  احتاد 
الن�ص حمل الطعن �ضمن  ثالثاً: مل يكن  القطاع. 

امل�ضروع احلكومي ومل يوؤخذ راأي احلكومة فيه، 
وافهم  الدعوى  برد  قرارها  املحكمة  وا�ضدرت 

قرار احلكم علناً".
املرقمة  الدعوى  ردت  اأي�ضا  "املحكمة  ان  وذكر 
ت�ضمنت  التي   )2021/ احتادية   /30(
من   )2( املادة  من  )2-د(  الفقرة  بن�ص  الطعن 
املوازنة  قانون   2021 ل�ضنة   )23( رقم  القانون 
لل�ضنة  العراق  جلمهورية  االحتادية  العامة 
يف  العراقية  الوقائع  جريدة  يف  املن�ضور   2021
املطعون  املادة  ن�ص  ويت�ضمن   ،  2021\4\12
ورئي�ص  املحافظون  يخول  د-  )2-اوال/  فيها 
�ضندوق اعادة اإعمار املدن املحررة واملت�ضررة 
من العمليات االرهابية �ضالحية التعاقد املبا�ضر 
الواحد  للم�ضروع  دينار  مليارات   )5( لغاية 
ا�ضتثناًء من ا�ضاليب التعاقد املن�ضو�ص عليها يف 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( ل�ضنة 

.")2014
املرقمتني  الدعويني  وحدت  "املحكمة  ان  وبنّي 
اللتني  32/احتادية/2021(  وموحدتها   31(
عليهم  املدعى  باإلزام  احلكم  طلب  ت�ضمنتا 
وزارة  قانون  من   )16( املادة  ن�ص  بت�ضمني 
 )33( رقم  العامة  والبلديات  واال�ضكان  االعمار 
لعام  االحتادية  املوازنة  قانون  يف   2012 ل�ضنة 
من   )4( الق�ضم   )1( الفقرة  من  ا�ضتثناًء   2021
قانون االدارة املالية رقم )95( ل�ضنة 2004 ، او 
اأي قانون اخر يحل حمله، وذلك بداعي ان قانون 
املوازنة قد غفل عن ت�ضمينها، خا�ضة ان قوانني 
املوازنة ال�ضابقة من �ضنة 2012 لغاية 2019 قد 
وان  فيها،  وادرجتها  ذلك  االعتبار  بنظر  اخذت 

الد�ضتور  من   )27( املادة  يخالف  احلرمان  هذا 
وباملركز  العام  باملال  اال�ضرار  اىل  و�ضيوؤدي 
�ضيتعذر  حيث  الهند�ضية،  لال�ضت�ضارات  الوطني 
على  اال�ضت�ضارية  اخلدمات  بتقدمي  القيام  عليه 

برد  املحكمة حكمها  ال�ضحيح، وا�ضدرت  الوجه 
الدعوى وافهم قرار احلكم علنا".

وخل�ص القا�ضي اإىل ان "املحكمة ت�ضدر قراراتها 
للمواد  ا�ضتنادًا  كافة  لل�ضلطات  وامللزمة  الباتة 

لعام  العراق  جمهورية  د�ضتور  من   )94\93(
املحكمة  قانون  من  )5\اواًل(  واملادة   2005
االحتادية العليا رقم )30( ل�ضنة 2005 املعدل 

بالقانون رقم )25( ل�ضنة 2021".
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غ�ضان مرزة

ينف�ضل مئات االأفراد عن عائالتهم من دون معرفة ما حدث لهم 
اأو مكان وجودهم ب�ضبب النزاعات امل�ضلحة والكوارث الطبيعية 
والهجرة واالأزمات االإن�ضانية االأخرى، وُيعد االأ�ضخا�ص الذين 

ال ُيعرف مكان وجودهم ويظل م�ضريهم جمهواًل "مفقودين".
اأم  حياً  كان  اإن  يعلم  ال  بحيث  غاب  "من  باأنه  املفقود  ويعرف 
�ضاأن"، وقد  بناًء على طلب كل ذي  بكونه مفقودًا  ميتاً، يحكم 
 1 الفقرة   / املادة 36  النحو يف  هذا  املفقود على  تعريف  ورد 
عّرف  كما   ،1951 ل�ضنة   40 رقم  العراقي  املدين  القانون  من 
قانون رعاية القا�ضرين رقم )78( ل�ضـنة 1980 املفقود باأنه: 
مماته(،  اأو  حياته  تعرف  وال  اأخباره  انقطعت  الذي  )الغائب 
ويعد املفقود حياً اإىل اأن تثبت وفاته، فيبقى له ماله، ولوكيله 
اأمواله وا�ضتثمارها، وتقع ق�ضايا  اإدارة  الذي وكله قبل فقده 
املفقود �ضمن اخت�ضا�ص حمكمة االأحوال ال�ضخ�ضية يف املنطقة 
التي فقد فيها املفقود، فاإذا مل يرتك املفقود وكياًل اأقام له قا�ضي 
وينميها  اأمواله  يح�ضي  "قّيماً"  ال�ضخ�ضية  االأحوال  حمكمة 

وي�ضتثمرها.
هيئة  يف  االأقدم  القا�ضي  جرب،  �ضمخي  �ضالح  القا�ضي،  يقول 
التمييز  حمكمة  يف  ال�ضخ�ضية  واملواد  ال�ضخ�ضية  االأحوال 
"قانون رعاية القا�ضرين رقم 78 ل�ضنة 1980  اإن  االحتادية: 
املذكور،  القانون  اإن  باعتبار  الفقدان  اأحكام  نظم  قد  املعدل 
نطاق  اإىل  اأ�ضار  )اأوال(،  ببندها   )3( املادة  اإحكام  ومبوجب 
�ضريانه، ومن �ضمن امل�ضمولني بذلك املفقود، وذلك الأنه اعترب 
املادة  من  )ثانيا(  البند  اأحكام  بح�ضب  القا�ضر  بحكم  املفقود 
القانون  من   )86( املادة  ن�ص  بح�ضب  واملفقود  املذكورة، 
املذكور هو الغائب الذي انقطعت اأخباره وال تعرف حياته اأو 
مماته، اأما املفقود الع�ضكري فقد عّرفه ن�ص املادة )49/�ضابعا( 
من قانون اخلدمة والتقاعد الع�ضكري رقم 3 ل�ضنة 2010 باأنه 
)من يفقد وال يعرف م�ضريه اأثناء قيامه بالواجب اأو ب�ضببه(.

واأ�ضاف القا�ضي جرب انه "على ذوي املفقود مراجعة حمكمة 
الدائم للمتوفى للح�ضول  االأحوال ال�ضخ�ضية يف حمل االإقامة 
اإثباتا  تت�ضمن  والتي  املفقود  على  وقيمومة  حجر  حجة  على 
ذويه  من  عليه  قّيم  وتن�ضيب  للمفقود  وحجرا  الفقدان  حلالة 
اإمكانية  عدم  مع  اأمواله  على  واملحافظة  �ضوؤونه  الإدارة 

الت�ضرف بها اإال مبوافقة مديرية رعاية القا�ضرين".
والقيمومة  احلجر  حجة  املحكمة  ت�ضدر  "بعدها  جرب  وتابع 
بعد اأن جتري التحقيقات الالزمة ب�ضاأن حالة الفقدان من خالل 
اال�ضتماع الأقوال مقدم الطلب )البينة ال�ضخ�ضية( )�ضاهدين(، 
واالطالع على االأوراق التحقيقية اخلا�ضة بالفقدان، ثم تقرر 

االإعالن عن حالة الفقدان ن�ضرا بال�ضحف املحلية".
واأ�ضار القا�ضي اإىل اأن "املادة )87( من قانون رعاية القا�ضرين 
الداخلية  وزير  اأو  الدفاع  وزير  من  ال�ضادر  القرار  اعتربت 
بفقدان اأحد منت�ضبي الوزارتني املذكورتني مبثابة اإعالن فقدان، 
مدة  انتهت  ما  فاإذا  ال�ضاأن،  بهذا  املحكمة  اإعالن  مقام  يقوم  اإذ 
االإعالن اأو �ضدر قرار من وزير الدفاع اأو وزير الداخلية وثبت 
للمحكمة حالة الفقدان، تقرر اإ�ضدار حجة احلجر والقيمومة".

الفقدان ومل  "اإذا ما ا�ضتمرت حالة  واأمت القا�ضي حديثه قائاًل 
تثبت وفاة املفقود "حقيقة" فقد اأجازت املادة )93( من قانون 
ذوي  من  تقام  دعوى  على  وبناًء  للمحكمة،  القا�ضرين  رعاية 
املفقود، وحتديدا اأحد ورثته، اأن ُيحكم بوفاته باإحدى احلاالت 

االآتية: 
1- اإذا قام دليل قاطع على وفاته.

2- اإذا مرت اأربع �ضنوات على اإعالن فقده.
ومرت  هالكه،  افرتا�ص  عليها  يغلب  ظروف  يف  فقد  اإذا   -3

هما  املذكورتني  2و3  احلالتني  وان  فقده،  اإعالن  على  �ضنتان 
االأكرث �ضيوعا بهذا ال�ضاأن.

ال�ضعالن،  احلميد  عبد  ع�ضام  القا�ضي،  اأو�ضح  جانبه،  ومن 
ع�ضو هيئة االأحوال ال�ضخ�ضية واملواد ال�ضخ�ضية يف حمكمة 
املفقود  "دعوى املطالبة باحلكم بوفاة  ان  التمييز االحتادية: 
تقام من قبل من له م�ضلحة باإقامتها وهو من يكون وريثا، وذلك 
بعد احلكم بوفاة املفقود باعتبار اإن امل�ضلحة �ضرطا الإقامة اأي 
الدعوى  وتقام  واخل�ضومة،  االأهلية  ل�ضرطي  اإ�ضافة  دعوى 
عادة على مدير عام رعاية القا�ضرين / اإ�ضافة لوظيفته لتعلق 

مو�ضوعها مبفقود وهو بحكم القا�ضر".
التحقيقات  جتري  �ضوف  املحكمة  اأن  اىل:  ال�ضعالن  واأ�ضار   
املدعى  اإجابة  ذلك  يف  مبا  الدعوى  مو�ضوع  ب�ضاأن  الالزمة 
وت�ضتمع  لوظيفته  اإ�ضافة  القا�ضرين/  رعاية  عام  مدير  عليه 
�ضبيل  على  ذويه  اأو  املفقود  والدي  واأقوال  ال�ضخ�ضية  للبينة 
حجة  على  وتطلع  الفقدان،  حالة  ا�ضتمرار  عن  اال�ضتي�ضاح 
التحقيقية  االأوراق  وعلى  واأولياتها،  والقيمومة  احلجر 

اخلا�ضة بحادث الفقدان و�ضورة قيد االأحوال املدنية.
وتابع ال�ضعالن: اأن االأمر قد يقت�ضي يف بع�ص االأحيان خماطبة 
بع�ص اجلهات الر�ضمية كمعهد الطب العديل ودائرة االإ�ضالح 
لديها  اإن كانت  للتحقق  االأمنية واحلقيقية  العراقية واجلهات 
حالة  ا�ضتمرار  للمحكمة  ثبت  فاإذا  املفقود،  عن  معلومات 
الفقدان من  اإعالن حالة  اأربع �ضنوات على  الفقدان رغم مرور 
وفاته  يثبت  اأن  دون  اأو  حيا  كونه  على  معلومات  وجود  دون 
تاريخ  ويعد  املفقود،  مبوت  املحكمة  فتق�ضي  ر�ضمي،  مب�ضتند 
�ضدور احلكم بذلك تاريخا لوفاته ا�ضتنادا الأحكام املادة )95( 

من قانون رعاية القا�ضرين.
وذكر القا�ضي اأن "دعاوى احلكم بوفاة املفقودين حتتل حيزا 
املناطق  �ضيما يف  ال�ضخ�ضية،  االأحوال  عمـل حماكم  من  كبريا 
ل�ضيطرة  خ�ضعت  اأو  االإرهابية  للعمليات  تعر�ضت  التي 
التنظيمات االإرهابية امل�ضلحة، وما رافق ذلك من حاالت فقدان 

ملواطنيها".
واأ�ضاف ال�ضعالن اأن "االأحكام ال�ضادرة بوفاة املفقودين 
خا�ضعة للتمييز التلقائي )الوجوبي( لدى حمكمة التمييز 
االحتادية مبوجب اأحكام املادة )309( بفقرتها )1( من 
املعدل،   1969 ل�ضنة   83 رقم  املدنية  املرافعات  قانون 
حيث اأوالها امل�ضرع اأهمية خا�ضة، اإذ منع تنفيذها ما مل 
ت�ضدق من حمكمة التمييز االحتادية ا�ضتنادا للفقرة )2( 

من املادة املذكورة".
وخل�ص ال�ضعالن اإىل اأن "اإجراءات الق�ضاء يف جمال دعوى 
احلكم بوفاة املفقودين تخلو من التعقيد، ولكنها تقت�ضي 
يف الوقت نف�ضه اإجراءات دقيقة الن احلكم بوفاة املفقود 
اأمور  ذلك  على  ترتتب  انه  ال�ضيما  الي�ضري،  باالأمر  لي�ص 
مهمة ك�ضدور ق�ضام �ضرعي عند اعتباره متوفى واعتبار 
تق�ضم على م�ضتحقيها من ورثته، واعتبار  تركة  اأمواله 
البالغة  الوفاة  عدة  تعتد  اأن  ويقت�ضي  اأرملة،  زوجته 
اأربعة اأ�ضهر وع�ضرة اأيام، ولي�ص لها احلق بالزواج من 
اإال بعد انق�ضاء عدتها واكت�ضاب حكم الوفاة  اآخر  رجل 
الدرجة القطعية بت�ضديقه متييزا".وخل�ص القا�ضي اىل: 
"ان قانون تعوي�ص املت�ضررين جراء العمليات احلربية 
 20 رقم  االإرهابية  والعمليات  الع�ضكرية  واالأخطاء 
�ضمل  قد  املت�ضررين  لتعوي�ص  �ضرع  الذي   2009 ل�ضنة 
باأحكامه حاالت الفقدان، و�ضكلت مبوجبه جلنة مركزية 
وجلان فرعية يف بغداد واإقليم كرد�ضتان واملحافظات، 
باإمكان ذوي  وان  باأحكامه،  امل�ضمولني  تتوىل تعوي�ص 

املفقودين مراجعتها ال�ضتح�ضال التعوي�ضات".

قضاة تمييز يتحدثون عن "المفقودين" 
وموقفهم القانوني

اإينا�ص جبار

من  واخلوف  والتنمر  كالت�ضابه  جمة  م�ضاكل  االأ�ضماء  بع�ص  تواجه 
اإىل  يلجاأ  اأن  احلاالت  هذه  اغلب  يف  �ضرورة  البع�ص  يجد  لذا  االنتماء، 

تغيري ا�ضمه اأو لقبه.
ويف �ضياق احلديث عن هذه احلالة، يو�ضح القا�ضي، اأنور جا�ضم ح�ضني، 
املجتمعية  او  القانونية  »االأ�ضباب  اإن  قائال:  تكريت،  بداءة  حمكمة  من 
اال�ضم ال  لكون  اما  األقابهم  او  اأ�ضمائهم  اإىل تغيري  االأ�ضخا�ص  تدفع  التي 
االأ�ضماء  تكون  اأن  اأو  دينية  الأ�ضباب  اأو  املجتمعي  التطور  مع  يتنا�ضب 

الت�ضقت ب�ضخ�ضيات لها تاريخ �ضيئ اأو مرتبط بالنظام ال�ضابق«.
الوطنية رقم  البطاقة  الثانية والع�ضرين من قانون  اإن »املادة  وا�ضاف 
املجرد  اال�ضم  بتبديل  العام  املدير  �ضالحية  اإىل  اأ�ضارت   2016 ل�ضنة   3

واللقب بناًء على طلب حتريري من �ضاحب القيد«.
ونفى القا�ضي اأن عر�ضت اأية دعوى ت�ضابه اال�ضماء اأمام حمكمة بداءة 
اإىل  تتعر�ص  كثرية  اأ�ضماء  هناك  ان  العلم  مع  التغيري،  لطلب  تكريت 

التوقيف واحلجز ب�ضبب ت�ضابه االأ�ضماء الثالثية مع متهمني مطلوبني.
القدمية  االأ�ضماء  »اغلب  اإن  علياء احل�ضني:  املحامية  قالت  من جهتها، 
الب�ضاطة والعفوية، وت�ضكل حرجا ل�ضاحبها يف  كانت حتمل طابعا من 
اأيامنا هذه كا�ضم )كزكوز وك�ضي�ص( بالن�ضبة للذكور ونظرياتها بالن�ضبة 
اأن  لالإناث، هذه االأ�ضماء وما ياأتي على �ضاكلتها قد ال يرتدد القا�ضي يف 
بتبديله  ا�ضم االنثى )�ضعدية( وترغب  لو كان  اما  يوافق على تبديلها، 
هناك  اأن  القا�ضي  يرى  فال  وغريها،  جنوى(  اإىل  )جنية  او  )�ضعاد(  اإىل 
قبل  من  او  البيت  ت�ضمى يف  كانت  اإذا  اإال  ذلك،  اإىل  تدعو  مقبولة  اأ�ضبابا 
اهل املحلة باال�ضم املطلوب التبديل اإليه، فاإنه يعد �ضبباً مقبواًل لدعوى 
التبديل، وهذا ما ا�ضتقر عليه ق�ضاء حمكمة التمييز، وميكن اإثبات ذلك 

بالبينة ال�ضخ�ضية«.
وتابعت املحامية: اأن »طلب تبديل اال�ضم حق لكل �ضخ�ص وملرة واحدة 
اال�ضم  يكون  كاأن  ذلك  اإىل  تدعو  اأ�ضباب  هناك  تكون  اأن  على  احلياة،  يف 
اأن ال  االإناث والذكور على  الناحية االجتماعية، وهذا ي�ضمل  معيبا من 
يتعدى ذلك اإىل ا�ضمي االأبوين واجلدين، وذلك مبوجب املادة )20( من 

ملن  يجوز  ال  كما  املعدل،   1972 ل�ضنة   65 رقم  املدنية  االأحوال  قانون 
�ضّحح ا�ضمه او لقبه العودة اإىل اال�ضم واللقب امل�ضحح نف�ضه عن طريق 

التبديل املن�ضو�ص عليه يف الفقرة )1( من املادة احلادية والع�ضرين«.
اال�ضم  تبديل  دعوى  »ترفع  باأن  اال�ضم  تغيري  اآلية  احل�ضني  وتو�ضح 
الطابع  لر�ضم  وم�ضتوفاة  بن�ضختني  مكتوبة  بعري�ضة  اللقب  او  املجرد 
االأحوال  حمكمة  يف  املخت�ص  املدنية  االأحوال  حمكمة  قا�ضي  اىل  املايل 
ال�ضخ�ضية بناًء على طلب حتريري من �ضاحب القيد او من ينوب عنه 

قانوناً«.
اأ�ضباب  هناك  تكون  ان  التبديل  هذا  الإجراء  »وي�ضرتط  قائلة  وت�ضيف 
يف  الدعوى  وتقام  اال�ضم،  تغيري  او  تبديل  اإىل  تدعو  ومنطقية  مقنعة 
حمكمة حمل ت�ضجيل ال�ضخ�ص على اأمني ال�ضجل املدين/ ا�ضافة لوظيفته 
قلم  على  الدعوى  باإحالة  القا�ضي  فيقوم  القانوين،  اخل�ضم  باعتباره 
املحكمة لغر�ص ت�ضجيلها يف �ضجل االأ�ضا�ص واإعطائها الرقم الت�ضل�ضلي، 

ومن ثم تقوم املحكمة بتبليغ اخل�ضم املدعي«.
وتبني املحامية ان »من اأهم املربزات التي يكلف بها املدعي �ضورة قيده 
وتتوىل  املخت�ضة،  املدنية  االأحوال  دائرة  من  م�ضدقة  اأ�ضرته  واأفراد 
نفقة  على  واحدة  ملرة  ال�ضحف  اإحدى  يف  التبديل  طلب  ن�ضر  املحكمة 
الن�ضر،  تاأريخ  من  االأقل  على  اأيام  ع�ضرة  بعد  الدعوى  وتنظر  املدعي، 
وال تنفذ القرارات ال�ضادرة اإال بعد اكت�ضابها الدرجة القطعية، واإذا كان 
او موظفة، ففي هذه احلالة يجب ا�ضتح�ضال  املدعي او املدعية موظفاً 
ال�ضخ�ص  ح�ضور  ي�ضرتط  وال  التبديل،  على  حتريرياً  دائرته  موافقة 
التبديل  طالب  كون  حالة  ويف  الدعاوى،  هذه  مثل  يف  �ضخ�ضياً  الثالث 
من  كل  موافقة  ا�ضتح�ضال  يجب  احلالة  هذه  ففي  ع�ضكرياً  او  متقاعدًا 
اأ�ضخا�ضا  باعتبارهم  الن�ضر  قبل  الدفاع  العامة ووزارة  التقاعد  مديرية 
ثالثة، وذلك لتعلق الدعوى بحقوقهم، وبعد ورود موافقاتهم يتم الن�ضر«.
للتمييز  قابلة  املحكمة  قرارات  »وتكون  بالقول:  وتخل�ص 
وخا�ضعة للطعن اأمام حمكمة التمييز، ويتم اال�ضتناد اإىل قرارات 
يف  التاأ�ضري  القطعية  الدرجة  املكت�ضبة  واللقب  اال�ضم  تبديل 
�ضجالت االأحوال املدنية، ويعد اال�ضم واللقب اجلديد هو املتداول 

ر�ضمياً، وال يجوز العودة اإىل اال�ضم واللقب الذي مت ا�ضتبداله«.

التنمر ودفع الشبهة.. أبرز دواعي تغيير 
األسماء في العراق
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يكون  ان  بد  ال  للهجر:  الزوج  ارادة  حتقق  ب-   
فالزوج  باإرادته  الزوج  ال�صادر من  املادي  الفعل 
يريد الهجر وي�صتعني بو�صيلة لتحقيق ذلك تتمثل 
فرا�ش  يف  عنها  باالمتناع  زوجته  جمامعة  بعدم 
الزوجة، ولي�ش للزوجة ان تطلب التفريق للهجر 
الإرادته دخل يف  يكن  الزوج ومل  اإذا مل يعا�صرها 

ذلك وامنا ل�صبب خارج عن ارادته.
العذر  م�صروع:  عذر  دون  الهجر  يكون  ان   -2  
ان  يرى  من  وهناك  بها،  نعتذر  التي  احلجة  هو 
م�صاألة العذر م�صروع من عدمه مرتبط بامل�صلحة 
فاإن حتقق للزوج م�صلحة جدية يقدرها القا�صي 
القا�صي  على  للهجر  مربرًا  �صببا  فيها  ان  ويرى 
باإجراء  القا�صي  قيام  ومن  بالتفريق،  يحكم  ان 
طالبة  الزوجة  م�صلحة   .. م�صلحني  بني  موازنة 
�صبب  يف  الزوج  وم�صلحة  الهجر  ب�صبب  التفريق 
من  انطالقا  م�صروعا  يكون  قد  والذي  الهجر 
خالله،  من  حتقيقها  الزوج  يبغي  التي  امل�صلحة 
ال  التعلم  او  للعالج  لل�صفر  زوجته  يهجر  فمن 
لغر�ش  يهجر زوجته  يت�صاوى مع من  ان  ينبغي 
معا�صرة اخرى وهناك من يرى ان تقييد امل�صرع 
حكميا،  لي�ش  قيد  م�صروع  عذر  بال  بكونه  الهجر 
من  الزوجة  على  يقع  الذي  ال�صرر  ان  باعتبار 
او  بعذر  الهجر  ذلك  اكان  �صواء  لها  زوجها  هجر 
دونه الن الزوجية لي�صت لقطة وامنا �صكن والفة 
�صرح  يف  الوجيز   / الكبي�صي  – احمد  )د  ومودة 

االحوال ال�صخ�صية( .
عذرا  يثبت  ما  يحدد  مل  العراقي  امل�صرع  وان 
للقا�صي  ذلك  فيرتك  يعترب،  ال  وما  م�صروعا 
واجتاه ال�صرع هذا ماأخوذ من مذهب االمام احمد 
م�صطفى   / الطالق  يف  االرادة  �صلطان  مدى   (
ال  الذي  الراأي  خالف  يكون  قد  وبذلك   ،) الزملي 

يفرق يف احلرمان بعذر او دون عذر .
ان  يجب  الهجر:  على  فاأكرث  �صنتني  مرور   -3  
�صنتني  ملدة  امتد  قد  لزوجته  الزوج  هجر  يكون 
فاأكرث، فاإن كان الهجر اقل من هذه املدة فال يجوز 
للزوجة طلب التفريق، وهذا ال�صرط قد يثري عدة 
�صبب  اقتب�ش  العراقي  امل�صرع  ان  اإذ  ت�صاوؤالت، 
التفريق للهجر من ال�صريعة االإ�صالمية، وي �صوء 
ما اخذت املذاهب الفقهية، حيث اخذ بهذا ال�صرط 
ب�صتة  الهجر  والذي حدد مدة  الفقه احلنبلي  من 
ا�صهر وان املذاهب االخرى قد اخذت مبدة اكرث 
كاملذهب املالكي الذي حدد مدة الهجر ب�صنة، وان 
مدة ال�صنتني التي اخذ بها امل�صرع العراقي تعترب 
مدة طويلة توؤدي اىل حدوث �صرر بالزوجة، وان 
رفع ال�صرر من باب اوىل وان القوانني العربية قد 
اخذت مبدد اقل مما اخذ به امل�صرع العراقي، وال 
بد الرتكيز على بداية مدة الهجر وا�صتمراره دون 

انقطاع ملدة �صنتني.
الزوج:  هجر  من  �صرٌر  الزوجة  ي�صيب  ان   -4  
من  الزوجة  حرمان  هو  هنا  بال�صرر  واملق�صود 
الطويلة  هجره  مدة  بزوجها  اال�صتمتاع  يف  حقها 
اياها الذي قد يلحق بها �صررا ج�صيما او ن�صبيا 
من جهة، وقد يعر�صها للمع�صية من جهة اخرى 
حم�صن   / ال�صخ�صية  االحوال  قانون  �صرح   (
ناجي (، والن املراأة ب�صبب الهجر وتركها تعي�ش 
من غري ع�صري يوؤمنها قد تنحرف اىل ما ال يحمد 

عقباه. 
ثانيًا: الشروط الشكلية

 1- التاأكد من �صحة اخل�صومة و�صفة اخل�صوم 
وهوياتهم .

 2- ان تبني املدعية بو�صوح يف عري�صة الدعوى 
�صبب طلبها التفريق.

تكون ح�صورية  ان  اما  الدعوى  املرافعة يف   -3 
او غيابية، لذا فيجب التاأكد من �صحة التبليغات 
نتائج ما ي�صدر من قرارات يدخل يف م�صائل  الن 
يف  نق�صان  او  خطاأ  اي  ان  اذ  واحلرمة،  احلل 
وقد  واحلكم  االجراءات  �صحة  يف  يوؤثر  التبليغ 
التحقق  ينبغي  كما  للبطالن.  عر�صة  يجعلها 
اذا  عليه  للمدعى  احلكم  اعالم  تبليغ  �صحة  من 
الدرجة  يكت�صب  لكي  غيابيا  بالتفريق  احلكم  كان 
القطعية بعد م�صي ع�صرة ايام على التبليغ، فاإذا 
اكت�صب القرار الدرجة القطعية وخرجت الزوجة 
من العدة حتل على غريه فاإذا تزوجت وظهر ان 
االثار  ان  �صك  ال  جوهري  خطاأ  �صابه  قد  التبليغ 

خطرية وتتعلق باحلل واحلرمة.
 4- دعوة ع�صو االدعاء العام حل�صور املرافعة 

يف الدعوى .
 5- التحقق من ادلة االثبات ما يتعلق بالناحية 

املو�صوعية وال�صكلية .
 وسائل اإلثبات في دعوى 

التفريق للهجر 
�صواء  الكتابة  ان  اال�صل  الكتابي:  الدليل   -1  
ان كانت ر�صمية او عرفية اذا كانت �صادرة عن 
الزوج حتمل اليقني على الهجر لزوجته، واقرار 
الزوج بها امام املحكمة تعترب دليال كافيا الإثبات 
عرفية  وكانت  انكرها  اإذا  اأما  الهجر.  واقعة 
ن�صبتها  لتاأييد  عليها  اال�صتكتاب  اجراء  فيمكن 
تكون  ان  ذلك  �صوء  يف  املو�صوع  وملحكمة  اليه 
اإال ان  راأيها وت�صدر حكمها بالتفريق من عدمه، 

هذه  مثل  يف  النادرة  االدلة  من  الكتابي  الدليل 
الزوج  اعطاء  ت�صوره  ي�صعب  الأنه  الدعاوى 
اإال يف  بهذه احلالة  نف�صه  على  كتابي  م�صتند  اي 

حاالت نادرة .
 2- االإقرار: وكما عر�صته جملة االحكام العدلية 
انه اخبار االن�صان عن حق الآخر، وهو من اقوى 
وي�صمى  االدلة  �صيد  انه  ويقولون  االثبات  ادلة 
االقرار  �صحة  و�صروط  النف�ش،  على  ال�صهادة 
وان  الت�صرف  وجواز  والر�صا  والبلوغ  )العقل 
بع�ش  االقرار  ويعرف  هازال(،  املقر  يكون  ال 
للغري  حق  بثبوت  �صخ�ش  )اخبار  باأنه  ال�صراح 
والكتابة  باللفظ  االقرار  ويكون  نف�صه،  على 
النطق  على  له  قدرة  ال  عن  املفهومة  واال�صارة 
اال�صتاذ عبد   / املدنية  املرافعات  قانون  �صرح   (

الرحمن العالم (.
 3- ال�صهادة ) ما تعرف ق�صاًء بالبينة ال�صخ�صية 
املعاينة  وهي  امل�صاهدة  من  م�صتقة  ال�صهادة   :)
ال�صاهد يخرب عما �صاهده وعاينه، وال يحل  الن 
الأحد ان ي�صهد اإال بعلم، والعلم يح�صل بالروؤية 
او ال�صماع او با�صتفا�صة فيما يتعذر علمه غالبا 
بدونها، اال�صتفا�صة هي ال�صهرة التي تثمر الظن 

او العلم.
 / اال�صالم   ( لل�صهادة:  ال�صرعية  ال�صروط   -  
احلفظ   / الكالم   / العقل   / البلوغ   / العدالة 
وال�صبط / نفي التهمة / فقه ال�صنة لل�صيد �صابق 

.)
 - ال�صهادة بامل�صائل ال�صرعية: رجالن او رجل 
والرجعة  والفرقة  الزواج  يف  وذلك  وامراأتان، 
بن  اهلل  عبد   / املختار  لتعلم  )االختيار  والعدة 
حممود(.. وال�صهادة اما ان تكون عيانية واما ان 

تكون على ال�صماع. 
االحوال  قانون  من   44 املادة  يف  امل�صرع  اإن 
على  الواردة  بال�صهادة  االخذ  اجاز  ال�صخ�صية 
تقديرها  ويرتك  متواترة  كانت  اإذا  ال�صماع 

ملحكمة املو�صوع .
اال�صت�صهاد  مع  امر  عن  اخبار  هي  اليمني:   -4  
باهلل تعاىل على �صدق اخلرب ) �صليمان مرق�ش / 
ذمة اخل�صم  اىل  االحتكام  ( وهي  االثبات  طرق 
و�صمريه ) حجية اليمني / مالك جابر حميد (.. 

واليمني تكون حا�صمة او متممة .
احد  من  ي�صدر  باهلل  ق�صم  احلا�صمة:  اليمني  اأ-   
اخل�صمني على حق ما يزعمه او على عدم �صحة 
 / املدين  احلاكم  دور   ( االخر  اخل�صم  يدعيه  ما 
ادم وهيب (، وال تعد اليمني طريقا عاديا لالإثبات 
الن املتقا�صي يلجاأ اليها اإال اإذا تعذر عليه الدليل 
و�صمريه،  اخل�صم  ذمة  اىل  فيحتكم  املطلوب 
فتعد اليمني نظاما من نظم العدالة اراد امل�صرع 
ويجيز  الدليل  تقييد  م�صاوئ  من  التخفيف  به 
بيمني  خ�صمه  ذمة  اىل  االحتكام  للمتقا�صي 
انور   / االثبات  قواعد   ( اليه  توجه  حا�صمة 

�صلطان ( .
يف  القا�صي  من  توجه   : املتممة  اليمني  ب-   
ملك  وهي  ناق�ش،  دليل  فيها  كان  اذا  الدعوى 
الطرفني لريجح  من  اأياً  يختار  ان  وله  للقا�صي، 
 ( ادلته  بها  ليكمل  متممة  ميينا  له  فيوجه  بينته 
الذي  اخل�صم  القا�صي  ويختار   ..) ال�صنهوري 
فاإنه  االدلة  ت�صاوي  حالة  يف  اأما  اقوى،  ادلته 
احمد   / االثبات  ر�صالة   ( عليه  للمدعى  يوجهها 

ن�صاأت ( .
 وال بد لنا من ا�صتعرا�ش توجه حماكم االحوال 
ال�صخ�صية فيما يخ�ش مو�صوعنا التفريق للهجر 
من  ال�صادر  فالقرار  اأو�صح،  ال�صورة  ولتكون 
بالعدد  ال�صخ�صية يف االعظمية  حمكمة االحوال 
اىل  ا�صار   2014 /  2  /  9 / 2014 يف  �ش   /  60
احل�صورية  وللمرافعة  املدعية  لدعوى   ...
العلنية ولتكرار املدعية لطلبها الوارد با�صتدعاء 
عقد  من  ن�صخة  على  املحكمة  الدعوى، والطالع 
حمكمة  من  ال�صادر  بالطرفني  اخلا�ش  الزواج 
االحوال ال�صخ�صية ) يف / بالت�صل�صل / بتاريخ 
(، وعلى تقرير البحث االجتماعي بالعدد– وملا 
جاء على ل�صان املدعية ان املدعى عليه تزوج من 
الدار وخا�صة  امراأة اخرى وبداأ باملبيت خارج 
يف الدائرة التي ينت�صب اليها ومنذ تاريخ الهجر 
والإقرار   ..  2011 عام  من  ال�صاد�ش  ال�صهر  يف 
املدعى عليه بالزوجية والدخول، وانه مل يهجر 
بتاريخ  اخرى  بامراأة  تزوج  فعال  وانه  زوجته 
ال�صخ�صية  البينة  الأقوال  املحكمة  – وال�صتماع 
التي اح�صرتها املدعية والتي ايدت واقعة الهجر 
التي  ال�صخ�صية  بينته  املدعى عليه  فيما اح�صر 
ايدت دفوعه .. وحيث جتد املحكمة ان املق�صود 
بعدم  والهجر  الفرا�ش  يف  الهجر  هو  بالهجر 
معا�صرتها  وعدم  زوجها  قبل  من  الزوجة  تفقد 
الهجر  من  امل�صرع  ق�صد  وان  االأزواج،  معا�صرة 
معينة  ملدة  تكون  وان  الفرا�ش،  يف  الهجر  هو 
م�صروع  عذر  وبدون  انقطاع  وبدون  وم�صتمرة 
التفريق  ا�صباب  اثبات  ويجوز  الزوج،  قبل  من 
ال�صهادة  �صمنها  ومن  االثبات  و�صائل  بكل 
اذا كانت متواترة ويعود  ال�صماع  الواردة على 
تقديرها اىل املحكمة.. وادلة االثبات يف امل�صائل 

باحلق  يت�صل  مو�صوعي  هو  ما  منها  ال�صرعية 
يف  كالهجر  اال�صالمي  الفقه  احكام  م�صدره  ذاته 
ومنها  ومدته،  وال�صرعي  اال�صطالحي  معناه 
الطرق  حتدد  التي  ال�صكلية  بالناحية  يتعلق  ما 
ال�صهادة  يف  االثبات  ويجوز  اتباعها،  الواجب 
اثباته  ميكن  للهجر  والتفريق  املادية،  بالوقائع 
بالعدد  التمييزي  فالقرار  ال�صخ�صية،  بالبينة 
442 �صخ�صية يف 22 / 1 / 1975 ا�صار اىل اهمية 
البينة ال�صخ�صية الإثبات واقعة الهجر )وجد ان 
التي  ال�صخ�صية  البينة  الن  �صحيح  غري  القرار 
اح�صرتها املدعية ايدت واقعة الهجر اما املدعى 
عليه حاول االت�صال بزوجته ال�صتئناف احلياة 
دعوى  باإقامة  اإال  يثبت  ال  هذا  فاإن  الزوجية 
 1145 بالعدد  التمييزي  والقرار   ،) املطاوعة 
القرار  )ان  اىل  ا�صار  الذي   1999/4/19 يف 
البينة  الن  ذلك   .. لل�صرع  وخمالف  �صحيح  غري 
هجر  ايدت  املدعية  اح�صرتها  التي  ال�صخ�صية 
املدعى عليه للمدعية ملدة اربعة �صنوات تقريبا 
البينة  تلك  اىل هدر  ولي�ش هناك من �صبب يدعو 

البينة  الأقوال  املحكمة  ا�صتماع  وبعد   ..  )
ال�صخ�صية التي اح�صرها كل من 

وقبل  الدعوى،  طريف 
حت�صم  ان 

ملحكمة  ا
ها  مر ا

بتطبيق 
املادتني  احكام 

من   118  ،  82
االثبات  قانون 

الدعوى  طريف  �صاألنا 
متت  ا�صئلة  ثالثة 

خالل  من  اثارتها 
هل   -1  .. املرافعات 

زوجية  معا�صرة  ح�صلت 
بني الطرفني اعتبارا من تاريخ 

من  ال�صاد�ش  ال�صهر  يف  الرتك 
عليه  املدعى  اجاب  2011؟..  عام 

واحدة  ملرة  ح�صلت  انه  حينها 
فيما  بال�صبط،  ذلك  تاريخ  يعرف  وال 

 . ذلك  ح�صول  باملطلق  املدعية  انكرت 
2- هل قدم الزوج ) املدعى عليه ( دعواه 

بطلب املطاوعة؟.. اجاب كل منهما بالنفي .. 
حمكمة  مببادئ  حينها  املحكمة  وا�صت�صهدت 

بالعدد  التمييزي  فالقرار  االحتادية،  التمييز 
 10  /  31 بتاريخ   1978– �صخ�صية   –  1958
/ 1978 الذي ا�صار اىل )ان حق الزوجة بطلب 
التفريق ال يخل به ار�صال الزوج عدة ا�صخا�ش 
وطلب دعوتها اىل دار الزوجية مادام مل يهيئ لها 
باملطاوعة،  حكما  عليها  وي�صتح�صل  �صرعيا  بيتا 
وكذلك ال يوؤثر �صرعيا حق الزوجة طلب التفريق 
ترك  انه  طاملا  االوىل  لزوجته  الزوج  الن�صراف 
 /  3212 بالعدد  التمييزي  والقرار  معا�صرتها(، 
ا�صار  الذي  �صرعية / 1984 يف 1 / 8 / 1984 
�صدور  هو  الهجر  مدة  بقطع  العربة  ان   ( اىل 
الدرجة  مكت�صب  الن�صوز  او  باملطاوعة  حكم 
القطعية (، وحالة ار�صال الو�صاطات التي تطرق 
التمييزي  القرار  ا�صار  فقد  الدعوى  طرفا  لها 
 /  12  /  4 يف   2005  / �ش   /  2598  / بالعدد 
2005 ) وجد ان احلكم املميز �صحيح وموافق 
لفرتة  عليها  املميز  بهجر  اقر  املميز  الن  للقانون 
ال  الو�صاطات  ار�صال  وان  ال�صنتني  على  تزيد 
اقوال  من  للمحكمة  وتاأييد   ،) املدة  هذه  يقطع 
الهجر  م�صاألة  ان  ال�صخ�صية  والبينة  الطرفني 
كانت م�صتمرة ومت�صلة ومتوا�صلة وا�صت�صهدت 
التمييز  حمكمة  مببادئ  جمددا  املحكمة 
االحتادية حول هذا امل�صمون، فالقرار التمييزي 
بالعدد / 6196 / 1353 �صخ�صية / 92 يف 5 / 
الهجر يجب  مدة   ( اىل  ا�صار  الذي   1993 /  10
ان تكون مت�صلة لي�صار اىل تطبيق املادة 43 / 
اوال - فقرة / 2 من قانون االحوال ال�صخ�صية 
.. وملا كانت مدة الهجر بني الطرفني غري مت�صلة 
لذا قرر نق�ش احلكم ( والقرار التمييزي بالعدد 
/ 588 / �صخ�صية / 2000 يف 17 / 2 / 2000 
ا�صتمراريه  وعدم  الهجر  انقطاع  )ان  اىل  ا�صار 
يوجب عدم احت�صاب املدة .. بالتايل عدم احلكم 
بالتفريق للهجر ( .. والقرار التمييزي بالعدد / 
1526 / �صخ�صية / 2000 يف 15 / 4 / 2000 
البد  للهجر  التفريق  طلب  ان   ( اىل  ا�صار  الذي 
الهجر  تاريخ  مع  التواريخ  توافق  من  يثبت  ان 
وال�صوؤال   -3  ..  ) ال�صرعي  احلكم  اىل  و�صوال 
الطرفني  اقرار  بعد  املحكمة  اثارته  الذي  الثالث 
�صمال  اىل  االوالد  – �صافرا مع  تاريخ  انهما ويف 
املدعية  افادت  فيما   ) كرد�صتان  اقليم   ( العراق 
عليها،  االوالد  احلاح  بعد  اإال  ت�صافر  مل  انها 
معهم  هي  تكون  ان  دون  ي�صافروا  لن  وانهم 
عليه ومل  املدعي  بدورها عن  بعيدة هي  وبقيت 
بها  خا�صا  �صويتا  لها  وحجز  كزوجني  يت�صرفا 
متطلبات  بقية  على  باالإنفاق  هي  تكفلت  فيما 
ال�صفرة واكد ذلك املدعى عليه، وبعد ذلك وجدت 

�صروط  املحكمة حتقق 
من  الهجر  واقعة 
وامتدت  الهجر  مدة 

�صنتني  من  الأكرث 
هناك  يكون  ان  ودون 

وا�صاب   .. م�صروع  عذر 
جراء  من  ال�صرر  الزوجة 

اال�صتمتاع  من  بحرمانها  ذلك 
بزوجها مدة هجره لها، واحلق 

قد  ما  وهذا  اجل�صيم  ال�صرر  بها 
ان  وحيث  للمع�صية..  يعر�صها 

معيار  هو  اال�صالم  يف  التفريق  نظام 
الرجل،  وحق  املراأة  حق  بني  التوازن 

الذي  الطالق  مقابل  النظام  هذا  �صرع  اإذ 
هو بيد الرجل فقط.. بعدها عادت املحكمة 

ادراجها اىل تطبيق احكام املادة 
82 من قانون االثبات 

ل  حو

جيح  تر
اخرى  على  �صهادة 
الناحيتني  من  تقدرها  ان  بعد 
بينة  ان  فوجدت  واملو�صوعية،  ال�صخ�صية 
فرجحتها  للواقع واحلقيقة  االقرب  املدعية هي 
على بينة املدعى عليه.. وحيث ان ترجيح البينة 
ال يحول دون تطبيق احكام املادة 118 من قانون 
االثبات باعتبار ان املدعى عليه عاجز عن اثبات 
اليمني  اخل�صم  حتليف  حق  فمنحته  دفوعه 
مع  يتنا�صب  مبا  �صيغتها  وو�صعت  احلا�صمة 
جمريات الدعوى وافادة ال�صهود ) تاريخ الهجر 
من  ال�صبب   / الزوجية  للمعا�صرة  اال�صتعداد   /

املدعى عليه يف عدم املعا�صرة الزوجية (.
املجموعة  هذه  �صمن  الثاين  القرار  ون�صتعر�ش 
يف  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  من  ال�صادر 
 – اعرتا�صية   –  5401  / بالعدد  االعظمية 
 .. اىل  ا�صار  الذي   2013  /  12  /  30 يف   2013
واقع  االعرتا�ش  ان  وحيث  املعرت�ش  لدعوى 
�صمن مدته القانونية قرر قبوله �صكال وللمرافعة 
لدعواه  املعرت�ش  ولتكرار  العلنية  احل�صورية 
االعرتا�صية .. والطالع املحكمة على اال�صبارة 
تطلب  التي  الدعوى  وا�صتدعاء   – اال�صلية 
كون  للهجر  التفريق  عليها(  )املعرت�ش  املدعية 
ان املدعى عليه )املعرت�ش( كان قد هجرها منذ 
معا�صرة  يعا�صرها  ومل  يراجعها  ومل   – تاريخ 
البحث  تقرير  على  املحكمة  واطالع   .. االزواج 
االجتماعي بالعدد – الذي يفيد الطلب بالتفريق 
ان  حينها  املدعية  باأقوال  ورد  وملا   .. للهجر 
املدعى عليه وبعد ثالثة ايام من الزواج واظب 
اىل  االثنني  يوم  من  اهلها  لدار  ار�صالها  على 
التفرغ  له  ليت�صنى  ا�صبوع  كل  من  ال�صبت  يوم 
الأهوائه وملذاته، وانه ختم ذلك بهجرها بتاريخ 
م�صاألة  ال�صخ�صية وحتى  البينة  ذلك  – واكدت 
االنفاق فاإن اهلها من يقوم باالإنفاق عليها وعلى 
طفلها .. وقد ادت املدعية حينها اليمني املتممة 
املدعى  بحق  غيابيا  قرارها  املحكمة  وا�صدرت 
عليه بتاريخ – بالتفريق .. وحيث اقر املعرت�ش 
ال�صهر  منذ  اهلها  دار  يف  عليها  املعرت�ش  ان 
العا�صر من عام 2010 وقد بذل اجلهد الإرجاعها 
دون جدوى .. وحيث �صاألت املحكمة املعرت�ش 
املطاوعة منذ عام 2010  اقام دعواه بطلب  هل 
اجاب حينها بالنفي .. وال�صتماع املحكمة الأقوال 
البينة ال�صخ�صية التي اح�صرها املعرت�ش، حيث 
افاد ال�صاهد االول انه ذهب مع ال�صاهد الثاين اىل 
باملعرت�ش  قربى  له  الذي  اال�صخا�ش  احد  دار 

عليها 
�صط  للتو
مل  انه  اكد  انه  اإال 
عليها..  املعرت�ش  لدار  يذهب 
لدار  ذهب  انه  الثاين  ال�صاهد  افاد  فيما 
اهل املعرت�ش عليها ملرة واحدة.. وب�صوؤال من 
يرتاد  املعرت�ش  ان  هل  لل�صاهد  عليها  املعرت�ش 
امل�صكرات  ويتناول  واالخر  احلني  بني  النوادي 
ب�صكل يومي؟.. اجاب بنعم، يرتاد النوادي بني 
لي�ش  ولكن  امل�صكرات  ويتناول  واالخر  احلني 
ب�صكل يومي.. ولتاأكيد املعرت�ش عليها ان م�صاألة 
بهدف  كان  اهلها  دار  اىل  الثاين  ال�صاهد  ح�صور 
و�صقيقها  املعرت�ش  بني  متعلقة  ديونا  ت�صليمه 
ومل يكن ب�صبب دعوتها للرجوع اىل دار الزوجية 
من   82 املادة  لن�ش  وتطبيقا  تقدم  ما  ولكل   ..
ال�صخ�صية  البينة  ترجيح  حول  االثبات  قانون 
امل�صتمعة من الناحيتني ال�صخ�صية واملو�صوعية 
عليها  املعرت�ش  بينة  ان  املحكمة  وجدت  فقد 
�صمنها  ومن  اأ�صباب،  لعدة  للواقع  االقرب  هي 
ال�صخ�صية  البينة  وان   – يف  الهجر  تاريخ  ان 
املعرت�ش  مراجعة  اثبتت عدم  عليها  للمعرت�ش 
وعدم  الزوجية  لدار  الإعادتها  عليها  للمعرت�ش 
مل  اي�صا  وانه  اطفالها،  على  وال  عليها  االنفاق 
مل  املعرت�ش  وان  املطاوعة،  بطلب  دعواه  يقم 
اال�صلية،  بالدعوى  املرافعة  جل�صات  يح�صر 
واملعرت�ش يواظب على ار�صال املعرت�ش عليها 
لدار اهلها قبل الهجر من االثنني اىل يوم ال�صبت 
الليلية  النوادي  ويرتاد  امل�صكرات  يتناول  وانه 
وباعرتاف �صهوده، ولتوافر تطبيق احكام املادة 
43 فقرة / 1 ثانيا من قانون االحوال ال�صخ�صية، 
على  عليها  املعرت�ش  بينة  املحكمة  رجحت  لذا 
املادة  احكام  ان تطبيق  املعرت�ش، وحيث  بينة 
 118 املادة  احكام  تطبيق  دون  يحول  ال   82
عاجز  املعرت�ش  ان  باعتبار  االثبات  قانون  من 
عن اثبات وقوعه ومنحته حق حتليف اخل�صم 
جل�صة  يف  �صيغتها  وو�صعت  احلا�صمة  اليمني 
ابدت  فيما  اليمني  توجيه  املعرت�ش  ورف�ش   –
.. وملا  اليمني  الأداء  ا�صتعدادها  املعرت�ش عليها 
وتاأييد  املقدم  االعرتا�ش  برد  احلكم  قرر  تقدم 

احلكم الغيابي ال�صادر من هذه املحكمة.
االحوال  حمكمة  من  ال�صادر  القرار  تطرق  فيما 
 – – �ش  بالعدد 5048  ال�صخ�صية يف االعظمية 
ورد  ملا  يلي:  ما  اىل   2014  /  9  /  30 يف   2014
على ل�صان املدعية ان املدعى عليه كان قد ا�صكنها 
 – – وانه بتاريخ  من �صمن دار اهله يف منطقة 
حدثت خالفات بينها وبني املدعى عليه وخاللها 
ار�صلت يف بعثة اىل دولة – وذهب معها املدعى 
عليه – بقي معها ملدة ت�صعة ا�صهر ثم عاد بعدها 
مبفرده اىل العراق فيما عادت هي ادراجها يف عام 
2013 بعد اكمالها مل�صتلزمات البعثة .. وبعدها 
ذهبت اىل دار املدعى عليه وجدت ان املدعى عليه 
كان قد ت�صرف باالأثاث الزوجية وذهب مع اهله 

ىل  ا
جهة 

وبعد  جمهولة.. 
اىل  املحكمة  و�صلت  ان 
ن�صتعر�ش  ان  لها  البد  النقطة  هذه 
االحتادية  التمييز  حمكمة  مبادئ  من  البع�ش 
التي تنطبق على هذه احلالة لكي ت�صل بالدعوى 
املدعية  ان  �صيما  ال  االمن،  امل�صتقر  حيث  اىل 
قد  املدعية  ان  اكدت  قد  ال�صخ�صية  وبينتها 
�صافرت خارج العراق معها املدعى عليه وتركها 
من  �صنة  بعد  وعادت  ا�صهر  ت�صعة  مرور  بعد 
املحكمة  عليها  ركزت  التي  والنقطة  ذلك.. 
ال�صبب  تخلق  ان  لها  ميكن  ال  املدعية  ان 
لنف�صها، وان ن�ش املادة 43 / اوال فقرة 
/ 2 احوال �صخ�صية يفرت�ش ان تكون 
الزوج  ملعا�صرة  م�صتعدة  الزوجة 
انه  اإال  واحد،  بيت  يف  وم�صاكنته 
دون  باإرادته  املعا�صرة  يرف�ش 
مل  البينة  وان   .. م�صروع  عذر 
التي  اخلالفات  �صبب  تبني 
ا�صارت اليها املدعية قبل ال�صفر 
اىل دولة – وهل ان ذلك ح�صل بفعل 
املدعية او املدعى عليه.. وحتى �صبب عودة 
املدعى عليه من دولة – بعد ت�صعة ا�صهر من 
ذلك.. وانها اأي البينة تكونت من والد ووالدة 
و�صقيق املدعية وهي بينة لي�صت حيادية والأنه 
 .. ال�صبب  لنف�صها  الزوجة  تخلق  ان  يجوز  ال 
بالت�صل�صل   1517 بالعدد  التمييزي  فالقرار 
1576 يف 19 / 4 / 2009 ا�صار اىل ) ان الثابت 
دار  تركت  قد  املدعية  ان  الدعوى  وقائع  من 
الزوجية وانها ترف�ش العودة اليه .. لذلك فاإن 
املتعني على املحكمة التحقق من ا�صباب الهجر 
تركها  عند  املدعية  كانت  اإذا  وعما  به  املدعى 
دار الزوجية ت�صاكن زوجها يف دار �صرعية ام 
ال .. فاإذا تبني انه دار �صرعي وتركته دون اذن 
وبغري وجه �صرعي، فاإن طلبها التفريق للهجر 
ال �صند له من ال�صرع والقانون الن هجرها من 
زوجها املدعى عليه يف فرا�ش الزوجية يف هذه 
رد  املحكمة  من  ويقت�صي  ب�صببها  كان  احلالة 
اخر  جانب  ومن   .. جانب  من  هذا   ،) دعواها 
جمال  يف  �صواء  للمحكمة  الوارد  التبليغ  فاإن 
البحث االجتماعي او جل�صات املرافعة قد بني 
اىل  الدار وارحتل  ي�صكن  كان  عليه  املدعى  ان 
جهة جمهولة بعد اال�صتف�صار من اجلريان دون 
خاٍل  حاليا  الدار  وان   .. اأ�صمائهم  ذكر  يتم  ان 
املحكمة م�صمون  امام  اثار  ما  هذا  ال�صكن  من 
 / بالت�صل�صل   2553 بالعدد  التمييزي  القرار 
2690 يف 30 / 7 / 2006 الذي ا�صار اىل ) ان 
املدعية مل تتمكن من اثبات كون زوجها املدعى 
عليه موجودا وعلى قيد احلياة وغري مفقود، 
لت�صح  القانونية  ب�صخ�صيته  زال حمتفظا  وما 
خما�صمته وفقا الأحكام املادة 43 / اواًل فقرة 
التمييزي  والقرار   ) �صخ�صية  احوال   2  /
بالعدد 2497 بالت�صل�صل / 2979 يف 23 / 5 / 
2011، والذي ا�صار اىل ) ان املحكمة مل تتحقق 
من كون املدعى عليه على قيد احلياة من عدمه 
عدمه  من  امل�صري  جمهول  موجود  هو  وهل   ..
لي�صار الو�صول اىل قناعة بتحقق حالة الهجر 
من عدمه، الأنه اذا ثبت انه ال يعرف له م�صري 
مبفهومه  الهجر  الن  الدعوى  املحكمة  ترد 
ان  باعتبار  متحقق  غري  والقانوين  ال�صرعي 
الهجر هو فعل متعمد من قبل الزوج (، لذا قرر 

احلكم برد دعوى املدعية.
قانون  من   118 للمادة  ا�صتنادا  ومنحته 
بحق  احلا�صمة  اليمني  توجيه  حق  االثبات 
مكنته  ذلك  ومع  �صيغتها،  وو�صعت  املدعية 
جل�صة،  تاأجيلها  بعد  احل�صور  من  املحكمة 
ومنحته  اخر  وكيل  عليه  املدعى  عن  وح�صر 
اوىل  من  اال�صبارة  قراءة  حق  املحكمة 
احكام  تطبيق  مبو�صوع  وافهمته  اجلل�صات 
االثبات فرف�ش توجيه  قانون  املادة 118 من 
توجهت  ما  خا�صرا  املحكمة  واعتربته  اليمني 
به اليمني بعد ابداء املدعية ا�صتعدادها الأداء 

اليمني، لذا قررت احلكم برد الدعوى.

الشروط الموضوعية للهجر في قانون األحوال الشخصية

أوال: الشروط املوضوعية
في  أثرا  يحدث  ملموسا  ماديا  مظهرا  يتخذ  ان  بد  للهجر: ال  املكون  املادي  فعال:  أ- الفعل  الهجر  حالة   1- حتقق 

العالم اخلارجي، وال يتم مبجرد انعقاد النية على الهجر وامنا ال بد ان يكون سلوكا واضحا يدل عليه، والفعل املادي 
املكون للهجر يتحقق بعدم معاشرة الزوج لزوجته، وان مجرد عدم االنفاق على الزوجة ال يكون سببا للتفريق 

للهجر .

القاضي ربيع الزهاوي
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حياتية  ميادين  يف  برعت  قد  ن�سائية  �أ�سماء  �ىل  نتطرق  حينما 
�لعر�قية،  �ملر�أة  بدور  �لتذكري  من  بد  ال  خمتلفة،  �و  منفردة 
�لتي �أ�سهمت ب�سكل مبا�سر يف حتقيق ذ�تها ووجودها ك�سخ�ص 

�إيجابي ومتفاعل مع �الحد�ث وعلى مر �الزمان.
برزت  كبرية،  ب�سورة  �لوباء  تف�سي  ومع  �حلايل،  �لوقت  ويف 
�إمكانيات فائقة لها، ال�سيما يف �ملجال �لطبي و�ملتعامل ب�سورة 
�مل�سكوك  �و  للفريو�ص  �حلاملة  �ملر�سية  �حلاالت  مع  مبا�سرة 
مفا�سل  ويف  �لنفو�ص  يف  �الن�سانية  و�يقظت  تفانت  هنا  فيه، 
�حلياة كافة، تعاملت �ملر�أة و�سمن و�قعها �لعملي بح�سا�سية 
من  حتمله  وما  �ملوقع  هذ�  يف  وجودها  �همية  عن  مفرطة 
�مكانيات فائقة، لتثبت وجودها وقيمة �ل�سهادة �لتي حتملها يف 

جمال عملها �خلا�ص.
يف  فائقة  �مكانيات  �ملر�أة  �متلكت  �ي�سا  �الأزمان  مر  وعلى   
�ملتوجع،  �لبلد  هذ�  بها  مر  �لتي  �الحد�ث،  معظم  مع  �لتعامل 
ميكن  ال  كموقف  وبرزت  �لبناء  نحو  و�سارت  ب�سموخ  وقفت 
و�حلكايات،  �لق�س�ص  �روع  للتاريخ  و�سجلت  به،  �ال�ستهانة 
لتجعلها �مرية زمانها ومنجية لكل �لهفو�ت، �لتي كادت �ن توقع 
�لكو�رث، حينما وجهت ود�فعت وعملت ب�سرب ووفرت معي�سة 

ر��سية من دون �ن تتذمر �و تنحني لهز�ت �لزمن وق�ساوته.
منذ فرتة لي�ست بالق�سرية �سادفتني ن�سوة يف جماالت متعددة 
من �حلياة منهن من تعمل على ب�سطية �سغرية لتعيل �طفالها 
�ملنزل  يف  موقعها  من  كافحت  و�خرى  �ملعيل،  ��ست�سهاد  بعد 
و�لتدري�ص  �ملاأكوالت  و�سناعة  كاخلياطة  �ليدوية  �العمال  يف 
�خل�سو�سي، لتثبت للآخرين مقدرتها على �د�مة حياة �بنائها 
و�أخرى..  و�خرى  �لعجاف،  و�اليام  �لعمل  ع�سر  بعد  �ل�سغار 
كل ذلك كانت �الدو�ر و�لتاريخ يتحدث عنهن بفخر ويدون يف 
مذكر�ت �ملو�قف بكل �سدق، ومن و�جبنا كاأقلم حرة و�علم 
�إد�مة  يف  جهودهن  ونثمن  �لو�سائل،  ب�ستى  نذكرهن  �ن  �سادق 
غاية  يف  �أمر  �لذ�ت  فتحقيق  م�سبوق،  غري  بتفاعل  �حلياة 
�الهمية، و�إثبات �لوجود بعقل نا�سج وروحية متفانية كان �سر 
�مر�أة  لكل  �ل�سعبة.حتية  �ملت�سارعة  �حلياة  هذه  يف  جناحهن 
نا�سلت وتفانت من �جل �د�مة �حلياة .. وحتية للجهود �لتي 

بذلت من �جل �إثبات تخطي عتبة �خلل�ص من عاديات �لزمن.

من  جمموعة  عن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�لعقلية  �ل�سحة  على  توؤثر  �لتي  �الأطعمة 
على  تاأثريها  كثري�  يفوق  ب�سكل  للمر�أة 

�لرجل.
�لوجبات  على  �للوم  �إلقاء  مت  ولطاملا 
ور�ء  �لرئي�سية  �الأ�سباب  كاأحد  �ل�سريعة 
�ل�سمنة لدينا، ولكن هناك  �رتفاع معدالت 
�ل�سريعة  �لوجبات  �أن  على  متز�يدة  �أدلة 
�لعقلية  تاأثري كبري على �سحتنا  �أي�سا  لها 
�لن�ساء  �أن  ويبدو  �لطويل،  �ملدى  على 

معر�سات للخطر ب�سكل خا�ص.
و�سبق �أن ك�سفت �لدر��سات �أن هناك فجوة 
بني �جلن�سني عندما يتعلق �الأمر بال�سحة 
�أربع  كل  تتلقى و�حدة من  �لعقلية، حيث 
ن�ساء علجا للكتئاب يف مرحلة ما، مقارنة 

بو�حد من كل ع�سرة رجال.
ولكن �ملفاجاأة كانت يف نتائج در��سة �أجر�ها 
باحثون من جامعة بينغامتون يف نيويورك 
)ترت�وح  بالغني   1209 بتجنيد  قامو� 
مق�سمني:  �أكرث،  �أو  عاما   30 بني  �أعمارهم 
منهم  وطلبو�  �مر�أة(  و880  رجل   329
و��ستهلكهم  مز�جهم  لتقييم  ��ستبيان  ملء 
و�لفو�كه  �لكاملة  للحبوب  �ليومي 
�خل�سر�ء  �الأور�ق  ذ�ت  و�خل�سرو�ت 
�لد�كنة و�للحوم، و�لفا�سوليا و�ملك�سر�ت 
و�لوجبات  و�الأ�سماك  �الألبان  ومنتجات 
على  حتتوي  �لتي  و�مل�سروبات  �ل�سريعة 

�لكافيني، باالإ�سافة �إىل م�ستويات �لتمارين 
�لريا�سية �لتي ميار�سونها.

ما  �إليها  تو�سلو�  �لتي  �لنتائج،  و�أكدت 
�أظهرته �لدر��سات �ل�سابقة، �أن هناك علقة 
�لتي  �لتمارين  ومقد�ر  ناأكله  ما  بني  قوية 

نقوم بها و�سحتنا �لعقلية.
�أن  هو  للده�سة  �إثارة  �الأكرث  �الأمر  ولكن 
على  له  كان  �ل�سريعة  �لوجبات  تناول 
�لن�ساء  على  �أكرب  �سلبيا  تاأثري�  يبدو  ما 
وجد  ذلك  على  علوة  �لرجال،  على  منه 
�لرجال،  ولي�ص  �لن�ساء،  �أن  �لباحثون 
�للو�تي تناولن �لكثري من �لكافيني، �أبلغن 

عن �ملزيد من م�ساكل �ل�سحة �لعقلية.
�أعلى  �أن م�ستويات  وكان �خلرب �ل�سار هو 
نظام  وتناول  �لريا�سية  �لتمارين  من 
�لبحر  حمية  غر�ر  على  �سحي  غذ�ئي 
باخل�سرو�ت  )غنية  �ملتو�سط  �الأبي�ص 
�رتبط  �لزيتية(  و�الأ�سماك  و�ملك�سر�ت 

�أي�سا ب�سحة عقلية �أف�سل لكل �جلن�سني.
بيجد��ص:  لينا  �لرئي�سية،  �لباحثة  وقالت 
"�إن ما �أظهروه هو �أن �لوجبات �ل�سريعة، 
و�لكافيني،  �الإفطار  وجبة  وتخطي 
�ل�سكر  ن�سبة  فيها  ترتفع  �لتي  و�الأطعمة 
�لعقلي  �لدم، كلها مرتبطة باال�سطر�ب  يف 
ترتبط  حني  يف  �لنا�سجات،  �لن�ساء  لدى 
�الأور�ق  ذ�ت  و�خل�سرو�ت  �لفو�كه 

�خل�سر�ء �لد�كنة بال�سحة �لعقلية".

�أظهرته  ما  �أكدت  در��ستهم  "�إن  و�أ�سافت: 
عر�سة  �أكرث  �لن�ساء  �أن  �أخرى،  در��سات 
موؤكدة  �لرجال"،  من  �ل�سحي  غري  للأكل 
�لوجبات  بها  توؤثر  �لتي  �لطرق  �إحدى  �أن 
خلل  من  هي  �أدمغتنا  على  �ل�سريعة 
�مليكروبات  �أي  �مليكروبيوم،  على  تاأثريها 
يف  و�ملوجودة  �الإن�سان  مع  �ملتعاي�سة 

�الأمعاء.
�ل�سحية  غري  و�ل�سكريات  �لدهون  وتعمل 
ت�سجيع  على  �ل�سريعة  �لوجبات  يف 
يف  تعي�ص  �لتي  "�ل�سيئة"  �لبكترييا  منو 
�الأمعاء- وهذه بدورها تولد مو�د كيميائية 
�جل�سم،  �أنحاء  جميع  يف  �اللتهاب  ت�سبب 

مبا يف ذلك �لدماغ، بح�سب �لباحثة.
�أن  �الآن  نعلم  "نحن  بيجد��ص:  وقالت 
يف  ي�ساهم  �أن  ميكن  �لدماغ  يف  �اللتهاب 
�أكرث  �لن�ساء  تكون  وقد  و�الكتئاب،  �لقلق 
�لوقت  يف  لكن  �اللتهاب-  لهذ�  ح�سا�سية 

�حلايل ال �أحد يعرف".
و�أ�سافت: "ما نعرفه هو �أنه، بغ�ص �لنظر 
على  غذ�ئي  نظام  تناول  فاإن  جن�سك،  عن 
ي�ساعد  �ملتو�سط  �الأبي�ص  �لبحر  غر�ر 
"�جليدة"،  �لبكترييا  منو  ت�سجيع  على 
�أن  ميكن  كيميائية  مو�د  تنتج  و�لتي 
ت�سجيع  عن  ف�سل  �اللتهاب،  تخفف 
مثل  بال�سعادة،  �ل�سعور  هرمونات  �إنتاج 

�ل�سريوتونني و�لدوبامني".

ما أكثر األطعمة التي تؤثر على الصحة 
العقلية للنساء؟

علي مفنت �لعلوي
�ن كنتم �أباء �و �أزو�جا �و �إخو�نا فاين �أخاطبكم 
لك  و�أقول  و�حد  رجل  �سورة  على  جميعكم 
�أيها �لرجل �ل�سرقي باين �كتب �إليك ر�سالة تفكر 
وتدبر �دعوك فيها لليقظة من �سبات �جلاهلية، 
�نتهى  قد  و�لعبيد  �جلو�ري  ع�سر  �ن  و�أخربك 
فهذه  �الأولني..  و�أجد�دك  �آبائك  جميع  مبوت 
يف  �لورد  لزر�عة  حماولة  �لعاجلة  �لر�سالة 
من  �ملياه  وتفجري  �لبدوية  �ملوروثات  �سحر�ء 
بني �سخور �الأفكار �حلجرية وتفتيت بالكلمات 
�أقول  و�ين  �لوثنية،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  الأ�سنام 

لك �الآن يا �سيدي يف �خلطاب ما ياأتي:
بوؤ�ص  عن  �لوحيد  �مل�سوؤول  �نك  �ستفهم  متى 
و�أحلمهن  �أحز�نهن  وكاأن  �لن�ساء  جميع 

ودمائهن لي�ست من �سللتك وعائلتك؟
جبنا  وال  �سعفا  لي�ست  �الأنوثة  �ن  �ستفهم  متى 

وال خجل �إمنا �سجاعة وثقة وحرية وثبات؟
متى �ستفهم �ن عقل �ملر�أة كامل وكبري ويت�سع 

لتنوير �لعامل بالنجاح و�الأبد�ع و�الأحلم؟
�ملنطق  و�ن  قوة  �ملر�أة  عاطفة  �ن  �ستفهم  متى 

لديها حاد و�سد�مي جد�؟
من  ملكا  لي�ص  �ملر�أة  ج�سد  �ن  �ستفهم  متى 
ممتلكاتك وال وعاًء لتفريغ �سهو�تك وال �سماعة 

تعلق عليها �أخلقك؟
و�سرف  وحدك  يخ�سك  �سرفك  �ن  �ستفهم  متى 
�ن  �لعقلنية  من  ولي�ص  وحدها  يخ�سها  �ملر�أة 
وثيابه  ج�سده  على  بناًء  باإن�سان  �سرفك  تربط 

وت�سرفاته؟
فهو  يغطى  ال  �ملر�أة  وجه  �ن  �ستفهم  متى 
هويتها وكر�متها وماذ� يكون �الأن�سان بل هوية 

وكر�مة؟
متى �ستفهم �ن حجاب �ملر�أة ال يدل على �أخلقها 

فجوهر �الأخلق هو �لفكر و�ل�سلوك؟
�لطاعة  لغات  تفهم  ال  �ملر�أة  �ن  �ستفهم  متى 
�حلو�ر  لغات  جيد�  تفهم  لكنها  و�الو�مر 

�حل�ساري ما بني �لعاطفة و�ملنطق،
عنك  �ال�ستقلل  تطلب  ال  �ملر�أة  �ن  �ستفهم  متى 

لكنها تريد �ال�ستقلل معك؟
وندية  ت�سلطا  لي�ص  �لزو�ج  �ن  �ستفهم  متى 

وخ�سوعا �إمنا �سر�كة يف �حلب و�جلن�ص و�لفكر 
و�لقر�ر و�لعمل و�ملال؟

متى �ستفهم �نك دون �حلب بدويا تتنقل ما بني 
فانك  �ملر�أة  حتب  حينما  لكن  و�حلجارة  �لرمل 

ت�سافر بل تذكرة ملدن �حل�سارة؟
متى �ستفهم �ن �جلن�ص رق�سة على �أوتار �جل�سد 
يوؤديها ر�ق�سان �ثنان مبنتهى �لتناغم و�لع�سق 
و�الإح�سا�ص، فل ي�سح �ن ترق�ص وحدك مبعزل 

عن ح�سور �ملر�أة �و �ن يتم �لرق�ص باالإكر�ه؟
وطبيعة  فطرة  هي  �حلرية  �ن  �ستفهم  متى 
�الأن�سان ولي�ص من حقك �سلب ما خلقنا �هلل عليه، 
فكما �ن �لطيور توؤمن بحريتها �كرث من طعامها 

فان حرية �ملر�أة وكر�متها �كرم من كل �متلك؟
�غتيال  هو  �لقا�سر�ت  زو�ج  �ن  �ستفهم  متى 
للم�ستقبل و�الأحلم ودعوة  للطفولة ودفن حي 
يفقهن  ال  مغيبات  �لفتيات  من  �أجيال  الإخر�ج 

�سيئا �سوى �ملطبخ و�ل�سرير؟
متى �ستفهم �ن ختان �الإناث لي�ص دينا وال عاد�ت 
و�أحد�ث  �الأع�ساء  برت  بها  يتم  جرمية  �إمنا 
�لذي  �مل�سلخ  دور  ياأتي  بعدها  ومن  �لنزيف 
ت�سلخ فيه �لنف�ص قهر� وعذ�با على �سرقة ع�سو 

مل تخلقه �نت ولي�ص من حقك �أخذه؟
عليك  عار  هي  �ل�سرف  جر�ئم  �ن  �ستفهم  متى 
�لرجولة  بكارة  فيها  فقدت  كربى  وف�سيحة 
حينما قتلت روحا خوفا من كلم �لنا�ص وحفاظا 
�أل�سقته  يوم  من  ��سل  مات  قد  �سرف  على 

باملر�أة؟
متى �ستفهم �ن �لتحر�ص و�الغت�ساب دليل مادي 
وت�سبح  �إن�سانيتك  لت�سقط  عقل  بل  �نك  على 
بعيد�  ونفيه  حب�سه  ي�ستوجب  مفرت�سا  حيو�نا 

حفاظا على �أمن �ملجتمع؟
متى �ستفهم �ن �ملر�أة هي �ملدر�سة �الأوىل ولوالها 
�أ�سل وما  �سيئا وما كنت  يديها  ملا تعلمت على 

كنت �ستكون؟
يف  �هلل  لروح  �متد�د  هي  �ملر�أة  �ن  �ستفهم  متى 
�الأر�ص جت�سد بع�سا من رحمته وعفوه وغفر�نه 

فبحقها عليك كن معها كذلك؟
و�سمري؟..  ثقافة  غيبوبة  يف  �أنك   � �ستفهم  متى 

والبد البد �ن ي�سحو بد�خلك �الأن�سان.   

رسالة الى الرجل الشرقي

حياته  يف  �الإن�سان  بها  مير  �لتي  �ملر�حل  �أخطر  من 
�النتقالية  �ملر�حل  من  وهي  �ملر�هقة،  مرحلة  هي 
و�لبلوغ،  �لر�سد  �ىل  و�لرب�ءة  �لطفولة  من  للإن�سان 
و�أحيانا  و�حد،  �آن  يف  مبرحلتني  �ل�سخ�ص  في�سبح 
يت�سرف كاأنه طفل ال يفقه �سيئاً وال يرغب باأن ي�سعر 
بكونه بالغاً وكاأنه يخاف من فقد�ن �لدالل �لذي كان 
مرحلة  يف  �خلو�ص  ويخاف  �أ�سرته،  عند  به  ي�سعر 
وقادر  بالغ  �سخ�ص  وكاأنه  ي�سعر  و�أحيانا  �لبلوغ، 
دون  من  �لتجارب  وخو�ص  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على 
يف  يخو�سها  �لتي  �لتجارب  هذه  نتائج  ملدى  �لنظر 
�لتي  �لنف�سية  �مل�سكلت  بد�ية  �ىل  يوؤدي  ما  حياته 
�الأ�سر  تعاين  د�ئما  لذ�  حينها،  �ل�سخ�ص  بها  ي�سعر 
�لفرتة،  هذه  يف  �أطفالهم  مع  �لتد�عيات  من  �لعديد 

�سو�ء من �لناحية �لنف�سية �أو �جل�سدية. 
حتليل نف�سي 

تفكري  �ختلف  يف  �ملر�هقة  مرحلة  خطورة  تكمن 
و�لتعلم  للتفهم  في�سبح بحاجة  فيها،  �لفرد  و�سلوك 
عن  تختلف  �ل�سغري  �لطفل  فاحتياجات  و�لرتبية، 
�أ�سبح  باأنه  �ملر�هق وهذ� يجعله ي�سعر  �حتياجات 
من  بالعديد  �لوقوع  �ىل  يف�سي  ما  نا�سجاً،  �سخ�ساً 
�ملفاجئة  �النتقالية  �ملرحلة  لهذه  نتيجة  �مل�سكلت 
حوله  عمن  للنعز�ل  بحاجته  �ل�سعور  فيبد�أ  له، 
بالظهور  �لهرمونية  �لتغري�ت  بدء  عند  وخ�سو�سا 
عليه، فالفتيات يبد�أن باخلجل ويعر�سن عن تناول 
�لبلوغ  علمات  وظهور  �ل�سمنة  من  خوفا  �لطعام 
عليهن كفتيات، فهنا يكمن دور �الأ�سرة يف تفهم هذه 
كما  و�جل�سدية،  و�لنف�سية  �لهرمونية  �لتغري�ت 

�أن تقوم بتهيئة �ملر�هق ج�سدياً  �الأ�سرة  يجب على 
للعلم  �حلاجة  باأم�ص  يكون  الأنه  ودينياً،  ونف�سياً 
مرحلة  يف  يجهلها  كان  �لتي  �ملعلومات  من  بالعديد 
�لطفولة، وعندها تتمكن �الأ�سرة من �لتقرب للمر�هق 
وذلك لتوخي �لعديد من �مل�سكلت �لنف�سية �لتي من 
�ملمكن �أن يقوم بها نظر� جلهله بالعديد من �ملو��سيع 
�لدينية و�جل�سدية و�الأخلقية وغريها، كما حتدثنا 
على  �ملر�هقة  مرحلة  تخطي  عملية  تعتمد  �سابقاً 
فهو  �لفرد،  وتنمية  تن�سئة  يف  �الأ�سا�ص  فهي  �الأ�سرة 
�أنه  علما  و�ملعلومات،  �لن�سائح  من  للعديد  يحتاج 
يرف�ص قبول �لن�سائح ب�سكل مبا�سر فهو يعدها نوعا 
�عتبارها  يف  �بتد�أ  �لتي  ب�سخ�سيته  �ال�ستخفاف  من 
�سخ�سية �أ�سا�سية، �إذ يعتقد �أنه �أ�سبح بالغاً عاقًل، 
عندما  �حلذر  تتوخى  �أن  �الأ�سرة  من  يتطلب  فهذ� 
تبد�أ بالتعامل معه، كما �ن حماولة ��سغال وقت هذ� 
ت�ساعده  و�لريا�سية  �الجتماعية  باالأن�سطة  �ملر�هق 
عمره،  من  �النتقالية  �ملرحلة  هذه  على  �لتغلب  يف 

فتمر من دون �أن ي�سعر بها �أحيانا.
 خ�سو�سية وثقة

�أن تكون �سديقة الأبنائها حتى تتمكن من  على �الم 
دخول حياتهم �خلا�سة ومعرفة �لتفا�سيل �ل�سغرية 

�لتي تخ�سهم لعلج �أي م�سكلة حتدث لهم.
وعليها �ي�سا �إ�سعارهم بقيمتهم د�خل �الأ�سرة، كما 
�ن �حلر�ص على تر�سيخ �لقيم �لدينية و�لعاد�ت 
و�لتقاليد �ملجتمعية لديهم يعد من �المور �ملهمة، 
ي�سعرون  يجعلهم  �خل�سو�سية  بع�ص  ومنحهم 

بالثقة و�لقدرة على حتقيق �حلمهم.

ة المراهقة في فضاء السيكولوجيَّ

تتعر�ص �الأر�سيات للبقع نتيجة �الن�سكابات 
ونوع  �الأر�سيات  نوع  كان  ومهما  عليها؛ 
وفق  تنظيفها  �إىل  �مل�سارعة  يجب  �لبقع، 

�الآتي.
�لبقع و�آثار �حليو�نات �الأليفة

مبللة  �ل�سلكي،  �لليف  من  قطعة  ُت�ستخدم 
عن  �لبقع  تنظيف  يف  �خلّل(،  )�أو  باملبّي�ص 

�الأر�سية �خل�سب )�لباركيه(.
�لفّعال،  �جللي  و�سائل  و�ملاء  �خلل  خليط 
�لفينيل، مع �سرورة  �الأر�سية  تنظيف  عند 

�رتد�ء زوجني من �لقفاز�ت.
�لكحول  مع  �لرغوة،  كثري  �ملاء  ينا�سب 

و�ملبي�ص، يف تنظيف �الأر�سية �لبلط.
ميّثل كربونات �ل�سود� و�خلل �الأبي�ص حلاًّ 

ا لتنظيف �ل�سجاد. مثالياًّ
�لبقع �لزيتية

ب�سائل  )�لباركيه(  �خل�سب  �الأر�سية  تفرك 
�جللي، لتفكيك بنية �لزيوت.

�لد�فئ،  �ملاء  ي�ستخدم  �لفينيل،  للأر�سية 
ويف  �إليه..  بالفينيل  خا�ص  ملنظف  م�ساًفا 
متعدد  �ملنظف  ��ستخد�م  مينع  �الإطار،  هذ� 

�ال�ستعماالت.
تعّد من كربونات �ل�سود� و�الأمونيا عجينة 

تو�سع مكان �لبقعة على �لبلط.

للزيوت،  ما�ّص  مبنديل  �ل�سجاد  على  ُيرّبت 
فاملنظف  �لبقعة،  على  �لكحول  يو�سع  ثم 

و�ملاء.
بقع �ملاء �أو �خلدو�ص �أو �لبقع �لبي�ص

ُتنظف �الأر�سية �خل�سب )�لباركيه( بقطعة 
من �لليف �ل�سلكي و�لكحول �الأبي�ص.

مت�ساوية  باأجز�ء  �لفينيل  �الأر�سية  ُت�سح 
من �ملاء �لد�فئ و�خلل �الأبي�ص.

بالكحول  �ل�سجاد  على  �لبقعة  مكان  مي�سح 
�الأبي�ص، ويرتك عليها طو�ل �لليل.

�إ�سارة �إىل �سرورة �ل�سطف مباء نظيف، بعد 
�لفر�غ من خطو�ت �لتنظيف �سالفة �لذكر.

دليل العناية باألرضيات

كثريً� ما ن�سمع عن طفل حديث �لوالدة 
زو�يا  �و يف  �الر�سفة  �أحد  على  مرمياً 
�مام �حد �ملنازل �و  �و  �ل�سو�رع  �أحد 
مل�سريه  مرتوكا  �ملهجورة،  �البنية 
يف  موجودة  حاالت  فهي  �ملجهول، 
�ل�سغرية  �الرو�ح  وهذه  جمتمعنا 
�ملرتوكة بل ذنب خ�سية من �لف�سيحة 
و�لعار �و هربا من م�سوؤولية �المومة 
و�البوة �و ب�سبب ت�سوه �لطفل �و الأي 
��سباب �خرى، وهذ� �لنوع من �الطفال 
مل يهملهم �لقانون �لعر�قي �لذي �جاز 
�لن�سب  جمهول  �للقيط  �لطفل  �سم 
�لر�غبة  �ال�سرة  �ىل  �البوين  ويتيم 
و�سو�بط  الإجر�ء�ت  وفقا  ب�سمه 
رقم  �الحد�ث  رعاية  قانون  حددها 
-46( �ملو�د  يف   1983 ل�سنة   )76(

�أن يتقدما بطلب  39( منه، وللزوجني 
ل�سم  �الحد�ث  حمكمة  �ىل  م�سرتك 
�سغري يتيم �البوين �و جمهول �لن�سب 
�ليهما، و على حمكمة �الحد�ث قبل �أن 
من  تتحقق  �أن  بال�سم  قر�رها  ت�سدر 
ومعروفان  عر�قيان  �ل�سم   طالبي  �أن 
من  و�ساملان  وعاقلن  �ل�سرية  بح�سن 
�المر��ص �ملعدية وقادر�ن على �عالة 
فيهما  يتوفر  و�أن  وتربيته،  �ل�سغري 
�خللية  هي  �ال�سرة  الن  �لنية،  ح�سن 
فيها  ينمو  �لتي  و�ال�سا�سية  �الوىل 
�الوىل  �ل�سنني  �لطفل ويف ظلها وخلل 
من طفولته تتحدد �سخ�سيته يف كنفها.
�لتحقق  د�ئما  �لو�جب  من  كان  لذلك 
من هذ� �ل�سرط الأهميته، فال�سغري قد 
�لف�ساد  ي�سود  ��سرة  كنف  يف  يرتبى 
يف  �سو�ء  �فر�دها  بني  و�ال�سطر�ب 
مع  �و  �لبع�ص  ببع�سهم  علقتهم 
�الخرين، ويف كلتا �حلالتني يتاأثر بجو 

�ال�سرة وتقاليدها وعاد�تها و�سلوكها 
�أكرب  هم  مبن  خا�ص  ب�سكل  ويتاأثر 
لطالبي  �ملالية  �ملقدرة  و�ن  �سنا،  منه 
�ل�سم هي من �ل�سروط �جلوهرية �لتي 
ل�سم  �لطلب  يقدم  فيمن  توفرها  يجب 
�ملالية  �ملقدرة  �سيق  الن  �ل�سغري، 
يف  �ل�سكن  �ىل  �ال�سر  بع�ص  ُيلجئ  قد 
�ل�سحية  وغري  �ملزدحمة  �الماكن 
ب�سبب عجزها �ملادي. كما �ن �مل�سكن 
غري  �ل�سحية  �المور  يجعل  �ل�سغري 
ي�سطر  ما  منعدمة،  و�لر�حة  متوفرة 
�مل�ستقبل  يف  �ملنزل  ترك  �ىل  �الوالد 
و�للجوء �ىل �ل�سارع، حيث ي�سادفون 
�ل�سغري  �ل�سوء، وقد ي�سطر  ��سدقاء 

�لقانون  �ألزم  وقد  �ملدر�سة،  ترك  �ىل 
على  باالإنفاق  �ل�سم  طالبي  �لعر�قي 
�ل�سغري �ىل �أن تتزوج �النثى �و تعمل، 
و�ىل �أن ي�سل �لغلم للحد �لذي يك�سب 
�مثاله ما مل يكن طالب علم �و عاجز� 
عن �لك�سب لعلة يف ج�سمه �و عاهة يف 

عقله.
ي�ساوي  مبا  لل�سغري  و�لو�سية 
تتجاوز  �أال  على  و�رث  �قل  ح�سة 
قرره  �لذي  �ل�سم  و�ن  �لرتكة،  ثلث 
�لطرق  �ف�سل  هو  �لعر�قي  �لقانون 
من  �ال�سر  فاقدي  �الطفال  لرعاية 
��سرية  بيئة  يف  �لطفل  و�سع  حيث 
ي�سكل  وهو  �حتياجاته،  وتوفري 

�ال�سر  هذه  الن  �يجابية  ظاهرة 
حتقق قدر� �كرب من �حتياجات �لفرد 
�الجتماعية،  �لرعاية  يف  �لطفل  �و 
ر�حة  توفر  �الخرية  كانت  �إن  حتى 
�ل�سروري  من  وجند  وخدمات، 
در��سة  مكاتب  �ع�ساء  يقوم  �أن 
�الجتماعي  و�لبحث  �ل�سخ�سية 
د�ر  �ىل  �مليد�نية  �لزيار�ت  باإجر�ء 
�مل�سموم وب�سورة عملية، وحماولة 
��ستق�ساء حقيقة �ملعلومات �خلا�سة 
وتعديل  وبيئته،  �ل�سغري  بظروف 
�ملن�سو�ص  بال�سم  �خلا�سة  �الحكام 
مبا  �الحد�ث  رعاية  قانون  يف  عليها 

يحقق م�سلحة �لطفل �مل�سموم.

األحكام القانونية لضم الطفل

عند ك�سر �أي قطعة زجاجية يف �ملنزل، مهما حاولنا تنظيف �الأر�ص �أو �ل�سجاد 
�أو هناك دون  �ل�سظايا �ملختبئة هنا  �لزجاج، نظل قلقني من بع�ص  من �سظايا 
علمنا.. وحتى نتمكن من �إجناز هذه �ملهمة بنجاح، �إليكم عددً� من �لطرق �الآمنة 
جدً�، و�لتي ت�ساعدنا على �لتخل�ص من بقايا �لزجاج �ملُك�سر من دون �أن نوؤذي 

�أنف�سنا �أو �أحد� من عائلتنا.
�أواًل: �ل�سل�سال

�ل�سل�سال  من  قطعة  ��ستخد�م  ميكننا  زجاجي،  كاأ�ص  �أو  �آنية  �أي  ك�سر  عند 
و�ملتناثرة  �ل�سغرية  �لزجاج  قطع  �ستعلق جميع  �الأر�ص، حيث  مل�سح  �لطرّي 

بال�سل�سال.. وبعدها باإمكاننا تنظيف �ملكان بال�سكل �ملعتاد.
ثانياً: �لقطن

على  من  �ملك�سور  �لزجاج  �سظايا  جلمع  �لقطن  من  قطعة  ��ستخد�م  باإمكاننا 
�الأر�ص، وذلك من خلل تبليل �لقطعة باملاء، ثم �لعمل على م�سح �الأر�سية بها.. 

وبهذه �لطريقة �سن�سمن جمع قطع و�سظايا �لزجاج �ملك�سور بطريقة �آمنة.
ثالثاً: �ل�سابون

�ملك�سور عن  �لزجاج  �ل�سابون يف جمع �سظايا وبقايا  ��ستخد�م  �أي�ساً  باإمكاننا 
م�سح  ثم  �ملياه  ببع�ص  �ل�سابون  قطعة  بّل  عرب  وذلك  �آمنة..  بطريقة  �الأر�ص 
�لزجاج �ل�سغرية، لكن  �لقطعة كل �سظايا  �الأر�سية بها.. وهكذ� �سوف تلتقط 
علينا �حلذر من �إعادة ��ستخد�م هذه �ل�سابونة مرة �أخرى يف غ�سل �الأيدي يف 

�ملنزل.
ر�بعاً: �جلر�ئد �لقدمية

��ستخد�م �جلر�ئد �لقدمية يف جمع �سظايا وقطع بقايا �لزجاج �ملك�سور 
�لوقت  يف  و�الآمنة  �ال�ستخد�م  �سهلة  �الآمنة  �حليل  من  �الأر�ص  على 
نف�سه.. وذلك عن طريق بّل جمموعة من �أور�ق �جلر�ئد باملياه ثم م�سح 

�الأر�سيات بها لتعلق قطع �لزجاج باجلر�ئد �ملبلولة.

إليكم هذه الطرق اآلمنة لجمع الزجاج 
المكسور في المنزل



الثقافية
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سيمياء المكان في رواية )تيانو عزلة األرض البعيدة( للروائي مصطفى بوغازي

علي غني 
منتدى   ( ت�أ�سي�س  ومنذ   ، مرة  لأول    
�ل�سيد �لثق�يف ( قبل �أكرث  من ١٧ ع�م� 
�لب�حث  �ل�ست�ذ  جل�س�ته  مدير  يلقي   ،
حم��سرة   ) �لقي�سي  م�سطفى  ح�مد   (
��ستذك�رية  جولة   ( عنو�ن  حتت 
، قّدمته  �لر�سيد (  لبع�س مع�مل �س�رع 
�ل�سيدة)  �لإعالمية  �ملنتدى  م�سوؤولة 
مبر�رة  حديثه  بد�أ   ...  ) وتوت  �سن�ء 
�آلت  وم�  �لعر�ق  و�سع  عن  د�معة 
مالحمه�  على  طر�أ  وم�   ، بغد�د  �ليه 
�ملن�طق  عند  توقف   ... خر�ب  من 
منه�  �ملعظم،  ب�ب  من  �بتد�ًء   ، �ملهمة 
جو�مع )�لأزبك ، �ملر�دية ، بري د�ود ، 
ح�سني ب��س� �ل�سلحد�ر (، �حليدرخ�نة 
�ل�سيد،  كعك  ومدر�سته�،  وج�معه� 
�حل�س�ب�ت   ، �لأ�سغ�ل  ع�سكرية   دو�ئر 
، �لربيد... ، دو�ئر " �لرديف �لعثم�نية 
��س�لة   ، �لوطنية  و�لوث�ئق  �لكتب   ،
�حلربي  �ملتحف   ، �لربمل�ن  مقر   ، �مل�ء 
، ق�سر �لثق�فة "، حملة �لطوب: �لتكية 
�ملد�ر�س  �ملدفعية  قلعة   - �لطلب�نية 
�ملجيدية،  �ل�سن�يع،   ، �مل�أمونية   (
ن�ئلة خ�تون ... �لخ ( ، مق�ٍه منه� )�أم 
كلثوم ، ح�سن عجمي، �لربمل�ن، �لبالبل 

�حلكمة  بيت  �لبقجة:  وحملة   ،)  ...
�ملتنبي  زب�لة-  �سربت  �لعب��سي- 
وغريه�   ، دين�ر(  درب  ي�سمى  )وك�ن 
�لأ�سم�ء  بع�س  عند  متوقف�   ... �لكثري 
�لد�غ�ست�ين،  ف��سل  حممد   ( �ملعروفة 
جعفر �لع�سكري، نوري �ل�سعيد ، �مللك 

�ملهد�وي   ، ق��سم  عبد�لكرمي   ، في�سل 
و�لده  م�ستذكر�   ،  ) وغريهم   ....
 ،  ) �لقي�سي  ) �ملقدم م�سطفى  �ملرحوم 
 ، " " �لبيوت �لزج�جية  �س�حب فكرة 
مال  ر�سيد   ( �أخر�س  جن�ر  �سهيد  و�أول 

�سكر �لقي�سي (.

�أثن�ء  �حل�سور  من  �لكثري  وتد�خل 
 ، مزدحمة  �لق�عة  وك�نت  �ملح��سرة 
�لب�حث  �ختتمه�  و��ستف�س�ر�،  تعقيب� 
)بيت  مدير  �لع�مري(،  كم�ل  �حل�ج   (
م�سجوعة،  بقطعة  �لثق�يف(  �لبي�ع 

نظمه� �ثن�ء �ملح��سرة، ومن وحيه�.

حامد القيسي ... محاضرًا

و�لن�قد  للرو�ئي  �سدر  و�لن�سر،  للطب�عة  �لور�سة  د�ر  عن 
“روؤى  كت�ب  �ل�سويلي  �سلم�ن  د�ود  �لعر�قي  و�لب�حث 
�لف�سول  �لكت�ب  �لأ�س�طري”.. و�سم  – قر�ءة يف  �لأ�سالف 

�لآتية:
- �لأق�نيم �لثالثة -  �لدين ... ثق�فة �أم تر�ث.

- ��سطورة “جودر” �لألف ليلية و�لفنون �ل�سردية �لعربية.
- تنوع�ت �لروؤى �ل�سطورية... �لتن��س بني ق�سة مو�سى 

وق�سة يو�سف يف �لتور�ة.
- تن��س ميثولوجي - ثيولوجي -  �سلة �لولدة �ملرفو�سة 
�سرجون  وميالد  مو�سى  ميالد  بني  تن��سية  “در��سة 

�لأكدي”.
- ق�سة يو�سف بني �لن�س �لقر�آين و�لن�س �ل�سطوري. 

- �ل�سطورة و�لق�سة �لتور�تية – �لقر�آنية... �لتن��س بني 
جلج�م�س �لبطل ويو�سف �لنبي.

د�ود  �لنبي  “ق�سة  و�حلك�ية  �لدينية  �لق�سة  تن��س   -
وحك�ية يف �ألف ليلة وليلة”.

�ىل  طور  من  �حل�س�ر�ت  �نتق�ل   - �لنتق�ل”  “�أ�س�طري   -
طور �آخر.

- طيور �أب�بيل و�حلج�رة من �سجيل.
- �ملعجم �ملب�سط مللحمة “جلج�م�س”.

و�حلك�ية  ل�سك�سبري  لري”  “�مللك  بني  �لتن��س  �آلي�ت   -
�ل�سعبية �لعر�قية و�سوره� �لعربية.

- جغر�فية هجرة “�لنبي” �إبر�هيم - بني �لتور�ة و�لو�قع.
- �ألو�ح ر�فدينية – حك�ي� �مل�ء و�لق�سب و�لطني لالآث�ري 

�لدكتور عبد �لأمري �حلمد�ين.
و�لكت�ب هذ� هو جمموعة من �لدر��س�ت �لتي تن�ولت 
مثل  �لتن��س  �آلية  خالل  من  در�سته�  �لأ�س�طري، 
�ألف  حك�ي�ت  يف  �كت�سفته�  �لتي  �لعربية  �ل�سطورة 
ليلة وليلة وتن��سه� مع فنون �لأدب �لعربي ك�لرو�ية 
و�لق�سة �لق�سرية و�لق�سرية جد�.. ودر�ست �لتن��س 
ودر�ست  يو�سف..  و�لنبي  مو�سى  �لنبي  ��سطورة  بني 
و��سطورة  مو�سى  �لنبي  ميالد  ��سطورة  بني  �لتن��س 
جلج�م�س  ��سطورة  بني  و�لتن��س  �لأكدي..  �سرجون 
و��سطورة �لنبي يو�سف.. و�لتن��س بني ��سطورة �لنبي 
�لتن��س  ودر�ست  وليلة..  ليلة  �لف  من  وحك�ية  د�ود 
بني “�مللك لري” ل�سك�سبري و�حلك�ية �ل�سعبية �لعر�قية 
و�سوره� �لعربية.. ودر�ست ق�سة �لنبي يو�سف ديني� 
و��سطوري�، و�لدر��سة مقدمة لكت�بي �لذي �سي�سدر عن 
قريب، ثم در�ست �أ�س�طري �نتق�ل �حل�س�ر�ت، ودر�ست 
�ملتعددة،  ب�سوره�  �بر�هيم  �لنبي  هجرة  ��سطورة 
ودر�ست ��سطورة طيور �أب�بيل و�حلج�رة من �سجيل، 
ثم قدمت معجم� مف�سال لأ�سطورة جلج�م�س، وقدمت 
كت�ب )�ألو�ح ر�فدينية – حك�ي� �مل�ء و�لق�سب و�لطني 

لالآث�ري �لدكتور عبد �لأمري �حلمد�ين(.

صدور كتاب “رؤى األسالف – قراءة في 
األساطير”

�أ.د م�سطفى لطيف ع�رف
ت�سوير  بعد  �إل  تبد�أ  ل  �لوق�ئع  �سرد  عملية  ظلت 
ولزمن  �س�ئعة،  �لوق�ئع  هذه  فيه  تتم  �لذي  �لإط�ر 
�ملك�ن،  و�سف  �أي  �لتقليدي،  �لق�س�س  يف  طويل 
وحتديده،  �لزم�ن،  وو�سف  موقعه،  وحتديد 
جعل  وقد  �لرو�ئية،  �لكت�بة  عرفته  �لذي  و�لتجديد 
�أكرث  �لكت�بة  مغ�مرة  ريك�رد-  يقول  كم�   - منه� 
مغ�مر�ت  من  �أي�س�  وجعل  مغ�مرة،  كت�بة  هي  مم� 
�لأ�سي�ء �ملو�سوفة مغ�مر�ت و�سف، لذ� ف�إن و�سف 
�أهمية عن  يقل  ل  و�لأ�سي�ء،  و�لأ�سخ��س،  �لأمكنة، 
�لك�تب،  ح�جة  وتختلف  و�لأفع�ل،  �لأحد�ث  �سرد 
ل�سخ�سي�ته،  �خل��سة  �خللفي�ت  ي�سف  وهو 
و�أحد�ثه، �إذ قد يحت�ج يف بع�س �لأحي�ن �إىل و�سف 
على  �أخرى  �أحي�ن  يف  يركز  �أو  مو�سعة،  خلفية 
�لك�تب  جزئي�ت �سغرية، وهذ� كله ي�ستلزم معرفة 
هذ�  من  �أهد�فه  يحقق  حتى  ي�سفه�  �لتي  لبيئته 
�لك�تب،  لدى  ب�ملك�ن  ف�لإح�س��س  عمله،  يف  �لو�سف 
يح�س  �لق�رئ  يجعل  �أن  يفرت�س  عنه  تعبريه  ويف 
�مل�ألوف  و�جلو  و�لأ�سو�ت،  و�لنكهة،  ب�لنطب�ع 
يف  �ل�سخ�سية  مر�قبة  ي�ستطيع  و�ن  به،  �خل��س 
يف  �ل�سخ�سية  تر�ه  م�  يرى  و�ن  حي�ته�  ويف  عمله�، 
�ل�سخ�سية  تر�ه  م�  يرى  و�ن  حي�ته�،  ويف  عمله�، 
من وجهة نظره�، و�ن يح�س م� حت�س به جت�ه هذ� 
�لإن�س�ين،  �لت�ريخ  تدوين  بدء  يعني  و�ملك�ن  �ملك�ن، 
و�ملك�ن يعني �لرتب�ط �جلذري بفعل �لكينونة لأد�ء 
�حلق�ئق  لفهم  للوجود،  للعي�س،  �ليومية  �لطقو�س 
�ل�سغرية، لبن�ء �لروح للرت�كيب �ملعقدة، و�خلفية 
ل�سي�غة �مل�سروع �لإن�س�ين.. ك�نت �لرحلة �إىل جزيرة 
مو�تية  ري�ح  مع  �س�ع�ت  ع�سر  ت�ستغرق  �ل�سنوبر 
وبطيئة،  تعقيد�  �أكرث  تكون  نومي�  �إىل  �لعودة  لكن 
�أن تدوم يومني ك�ملني مع �لري�ح �ملع�ك�سة  وميكن 
يف  مرت  كليو  م�ئة  بعد  على  �لأحو�ل..  �أح�سن  يف 

�جلنوب �ل�سرقي من نومي� تظهر جزيرة �ل�سنوبر.
ويعي�س �ملك�ن و�حدة من حلظ�ت وجوده �ملوؤثرة، 

وه�  و�لندح�ر،  �لرت�جع  من  عقود�  �متدت  حلظة 
مدونة  للحدث،  �مل�أمولة  �لذروة غري  �إىل  ت�سعد  هي 
على م�سهد �خلر�ب �لو��سع كلمته� �لق�هرة، �س�عية 
عالق�ت  من  �ملك�ن  هذ�  عليه  ينطوي  م�  لتفكيك 
مثلم�  فيه،  مالذه�  ووجدت  عربه،  ت�سكلت  �إن�س�نية 
ت�سكل، بدوره، عربه�، ووجد م�أو�ه فيه�، ليغتني مع 
�إن�س�نية جديدة تن�س�أ يف ظالله، ويت�سرب  كل عالقة 
مب� ل ينتهي من �ملع�ين، و�لدللت م�سقط� عنه �سبهة 
�لقدم  �لإن�س�ن منذ  �أدرك  �حلي�دية، و�جلمود، ولقد 
وك�ن  بوجوده،  وعالقته  للمك�ن،  �ملتميزة  �لأهمية 
قدمي�  �لإن�س�ين  �لفكر  يف  �أ�س��سي  �أثر  �ملك�ن  لفكرة 
�لفكر  تطور  مع  �لفكرة  هذه  وتطورت  وحديث�، 
�ملحيط  �خل�رجي  �لع�مل  مع  تع�مله  يف  �لب�سري 
رو�ية   يف  �لأوفر  حظه  ي�أخذ  �ملك�ن  �أن  ويبدو  به، 
)تي�نو(، حيث جند �لرو�ئي م�سطفى بوغ�زي يتفقد 
تف��سيل  لن�  ي�سرد  وهو  �ل�س�بق،  يف  عرفه�  �أم�كن 
�نه  �إل  ورهيبة،  وغريبة  كثرية،  وهي  �لأحد�ث، 
�آرون  ك�ن   : �لقول  بهذ�  �لكثري  �خت�س�ر  ��ستط�ع 
�س�ب� يف حدود �لثالثني من �لعمر، وهو ��سغر �أبن�ء 
يف  و��ستقر  ب�كر�ني�  ينيت�س�  من  ه�جر  �لذي  �ندريه 
ظل  �لطفولة  موطن  لكن   ، ع�ئلته  مع  ب�ري�س  مدينة 
تلك  �لجتم�عية يف  �زدهرت �حلي�ة  ع�لق� مبخيلته، 
�لبقعة ب�أر��سيه� �خل�سبة، و�ن�س�ب نهر بوق �لذي 
�سق �ملدينة متوغال يف �ل�سهول بتي�ر بطيء، فتنت�س 
�حلي�ة على �سفتيه، وقبعت على هذه �لبط�ح بع�س 
لتتطور  بولند�  من  وفدو�  ليهود  �خل�سب  �أكو�خ 
�لتج�ري  و�لن�س�طني  ب�حلركة  يعج  �س�رع  يف  مب�ٍن 

و�حلريف  
ومن هن� يقرتب م�سطفى بوغ�زي من تلك �لن�سو�س 
ل  بتحولته  بو�سفه،  ولي�س  بتغري�ته،  تقر�أ  �لتي 
�أي�س�  هن�  ومن  بر�سوخه،  ل  ب�نهد�مه  بل  بثب�ته، 
م�ستقيم،  بطريق  �لرو�ية  هذه  يف  يتحرك  جنده  ل 
د�ئري  ومتدد  �نزي�ح،  حركة  �لن�س  د�خل  حركته 
�ملدورة،  �لع��سمة  جغر�في�  بعيد  حد  �إىل  ي�س�به 

نهرين  مثل  و�ملتدفق  �ملتد�خل،  �لزمن  وي�س�رع 
يقرتب�ن ، ول يلتقي�ن عند خ��سرة �ملدينة، يتحرك 
ويف  مقلدة،  ب�أخرى  وعودته  و�ختف�ء،  ثب�ت  يف 

�ختالط �أفق �لنخيل ب�لتم�ثيل و�لن�سب.
�إن ن�س �لك�تب م�سطفى بوغ�زي مت�سظي �مل�س�ح�ت 
بقدر مت��سك بن�ئه، يقر�أ �ملك�ن بعني تنوع �ملدن �لتي 
هي جزء كال�سيكي يف ت�ريخ �لأدب، بيد �أن �خلر�ب 
خالل  من  �لأقل  على  ع�سري  خر�ب  هو  �حل�يل 
تعبري�ته يف �مل�سهد، مرثية تتعدى غر�سه� �لتقليدي 
من  لكل  �جله�ت  متعدد  هج�ء  �لهج�ء،  �إىل  لتخرج 
بديال  حل  �لذي  �ل�سفلي  �لع�مل  هذ�  �إيج�د  يف  �س�هم 
لن� بع�س  غري من��سب لأحالم �خللود، فرن�ه ي�سرد 
بكل  �ملك�ن  يلف  �لك�آبة  من  جو  خيم  بقوله  �لأحد�ث 
ثقله... ف�جعة موؤملة لكنه� تظل �أمر� متوقع� يف رهبة 
�لبحر، فقد �لبح�رة رفيقهم رميون وفقدو� معه قلب� 
�لكمنجة  ع�زف  �لأبد  �إىل  وغ�ب  ب�لرب�ءة،  يفي�س 
ب�أفو�ه  �ل�سمع  يرهفون   ، حوله  حتلقو�  ط�مل�  �لذي 
ف�غرة و�أرو�ح حملقة منغم�سني يف �أجو�ء من �لتيه 
�ل�س�رد  �أن  تقدم  نلحظ مم�  �ل�س�حرة..   �أنغ�مه  بني 
�إلين�  نقل  هو  بل  �ملك�ن،  عن  متعددة  �سور�  �أعط�ن� 

ب�أم�نة علمية �لأحد�ث �لتي وقعت. 
بوغ�زي  م�سطفى  �لرو�ئي  �أن  من  �لرغم  وعلى 
ح�ول، �إىل حد معقول، تقدمي �سه�دة ثق�فية �عتز�لية 
حتت  �أحي�ن�  وقع  �أنه  �إل  �لبالد  ح�ل  عن  متو�زنة 
�ل�سي��سية  �لقن�ع�ت  ت�سمني  عب�ر�ت  بع�س  ط�ئلة 
يف  �لرو�ية  بقيت  ولو  �خلر�ب،  لي�س�ق  �ل�س�دمة 
�لأدبية  بلغته�  و�حتف�ظه�  �مل�س�هد�ت،  حدود 
وظل  يقول:  فرن�ه  به�،  حلق  مم�  لنجت  �لرفيعة 
�لعفو،  ب�إمك�نية  مهوو�سون  �ل�سي��سيون  �ملبعدون 
�إق�مة  جمرد  �نه  على  هن�  تو�جدهم  �إىل  وينظرون 
ع�برة ، وبد� تفكريهم مقلق� لل�سلطة ، وعقبة �أخرى 

ل ت�سجع على تر�سيخ �ل�ستيط�ن يف �جلزيرة. 
�أعده  ف�أمر  و�لفل�سفة  ب�لفكر  �لكت�بة  �قرت�ن  �أم�    
م�س�هدة  ن�ستطيع  ل  �أنن�  يعني  ذلك  لن  طبيعي� 

يف  و�نعك��س�ته�  ظالله�،  من  جمردة  ونقله�  �لأ�سي�ء 
�خلي�ل �لإن�س�ين من ن�حية، و�أم�م �لأ�سئلة �ل�س�قطة 
�أن  ميكن  ل  يقول  بيكت  ك�ن  �لني�زك،  مثل  فوقن� 
نقول �سب�ح �خلري من دون �سي��سة، وهو �ملعروف 
هي  وهل  ؟  �أحتدث  �أن  يل  فكيف  �لعبثي،  مب�سرحه 
��ستط�ع  ب�سرية  لك�مري�  �س�متة  م�س�هد�ت  جمرد 
�أرى  �إنني  �إلين�..  نقله�  بوغ�زي  م�سطفى  �لرو�ئي 
�لرو�ية بعد�سة �ل�سوؤ�ل �لكوين �لذي خرجت هي من 
عالقة  ف�إن  ولهذ�  رحمه�،  من  �أن�  خرجت  كم�  رحمه 
تركت  وقد   ، متد�خلة  كهذ�  ن�س  يف  ب�لروؤي�  �لروؤية 
له� كل �لأفق �لالزم لتتجلى، فرن�ه يقول : فقد ك�نو� 
و�إعالميني  مفكرين  من  �ملجتمع  �سفوة  من  كذلك 
وكت�ب وفن�نني ، �أولئك �حل�ملون ب�أن تنت�سر ثورة 
 ، حمر�ء  ر�ية  حتت  من�سوين  و�لك�دحني،  �لعم�ل 
منت�سرين لأفك�ر ك�رل م�رك�س.. ك�نت لويز مي�سيل 
ك�تبة وفن�نة ووجه� من �لوجوه �لن�س�ئية �لب�رزة، 
تبنت �أفك�ر �لكيمونة و�قرتبت من قي�د�ته� فتع�طفت 
مع هوؤلء �لعرب �لذين ث�رو� يف وجه فرن�س�، وكتبت 
عنهم، وهي تالقي نف�س م�سريهم بجزيرة �ل�سنوبو.  
نلحظ مم� تقدم �أن �ل�س�رد ��ستط�ع �أن يعطين� �سور 
�ملك�ن �ملتعددة، ويربط بني �لكالم �لع�دي، و�لكالم 

�ل�سي��سي، بلغة �أدبية رقية جد�. 
م� مييز �لرو�ئي م�سطفى بوغ�زي هو �أ�سلوبه 
يف  ودقته  �لع�لية،  وثق�فته  و�جلميل،  �ل�سيق 
به�  مر  �لتي  �لدموية  �لأحد�ث  و�سرد  و�سف 

�ل�سعب �جلز�ئري �ل�سقيق.
بنّي لن� �أ�سو�ت �ملظلومني يف �لرو�ية، و�لظ�ملني 
يف �سور متق�بلة، وجم�سدة �لظلم و�ل�سطه�د. 
م�سطفى  �ملبدع  �لرو�ئي  ميزت  ميزة  �أهم 
�أحد�ث  ي�س�ركه  �ملتلقي  جعل  هي  بوغ�زي 
�سخ�سي�ته�  من  �سخ�سية  وك�أنه  �لرو�ية، 
�لك�مري�  عني  طريق  عن  لن�  ت�سرد  �لرئي�سة، 
�سينم�ئية،  وم�س�هد  فوتوغر�فية،  �سور� 

و�سين�ريو �لأحد�ث �ملرت�بطة.

»حك�ي� �لي��سمني«، هي حك�ي� �ملر�أة/ �لك�تبة �لتي متثله� ي��سمني 
فيه  تخت�سر  �لنور،  �إىل  مرة  لأول  تخرجه  كت�ب  يف  يو�سف  ه�ين 
جتربة �لكت�بة مب� هي �أ�سئلة وهو�ج�س و�أحالم، وقد متظهرت يف 
ب�أق�سو�سة )حك�ية( توؤ�سر �سلوك�ً  �أ�سبه  �لن�س عرب بنية �سردية 
تق�بلهم،  مل  و�آخرين  ق�بلتهم،  ب�أن��س  ممتلئ�ً  م�سخ�س�ً،  در�مي�ً 

ولكنه� ر�سمت حلي�تهم معنى، و�إن ك�ن على �لورق.
تعتمد  �سيمي�ئية  �أد�ئية  مق�رب�ت  على  �لي��سمني«  »حك�ي�  تتكئ 
و�لت�أمالت  و�لغي�ب  و�حل�سور  و�لتخييل  �حللم  ف�س�ء�ت  على 
قد  قر�ءته�  وبعد  و�لنتظ�ر،  و�لرتقب  �لنف�س  وعو�لق  �ملتد�خلة 
تدّلن� �أن مر�د �لك�تبة �لذي تريد �لو�سول �إليه هو ذلك �لتن�غم بني 
�لروح و�لنف�س و�جل�سد �ملمثلني للطبيعة �مل�سعة يف روح �لإن�س�ن 

ويف �لوجود كله.
لـحك�ي�ه�  تعزيزً�  �لك�تبة  به  ج�ءت  عتب�تي  مو�ٍز/  ن�س  ويف 
�لـ«١5«، ومتكين�ً لقيمته� يف �حتو�ء هذه �لتجربة و�لتعبري عنه�، 
وت�سكليه� يف طقو�س �إبد�عية خ��سة، له� �سيغة �لتقدمي و�لتعريف، 
قدمت �لك�تبة ي��سمني ه�ين يو�سف له� بـ »مقدمة.. �أو �سيء من هذ� 

�لقبيل«، تتوجه خالله� للق�رئ ومم� ج�ء فيه�: 
»من �أن�؟

و�لآخر  �حلني  بني  عليك  لأق�ّس  جئُت  ب�لكت�بة..  �سغوفة  �إن�س�نة 
و�قع  من  ��ستلهمُته�  حك�ي�  وهي  �لي��سمني..  حك�ي�  من  حك�ية 
�أن�، و�أنَت، و�أنِت،  �لذين هم  �لع�برين  �أولئك  �حلي�ة، من ق�س�س 
ونحُن جميع�ً.. لذ� ل ت�ستغرب �إن وجدتني يف تلك �حلك�ي�، �أو يف 

حك�ي� �أخرى �أحكي عنك لك!
وقبل �أن تقر�أ �حلك�ي�، �أردُتك �أن تعلم.. ب�أين مل �أكتب عن �لدين لأين 
�أكرثهم تدين�ً، ول عن �لأخالق لأين �أدمثهم ُخلق�ً.. ل�سُت تلك �لكهلة 
�لتي تّدعي �أن جت�رب �حلي�ة قد �سقلته� �سقاًل، ول تلك �لو�عظة 
�لتي يجب �أن ُيتََّبع وعظه�، �أو تلك �حلكيمة �لتي يجب على ق�رئ 

�أخلع عني عب�ءة  �إين  بل  به�..  يعمل  �أن  �إليه�  �مل�ستمع  �أو  حكمته� 
�لوعظ، وثوب �حلكمة، وكل تلك �لدع�ء�ت، و�أخ�طبك كي��سمني 
�إن�س�ن  فقط، ي��سمني �لإن�س�نة �لتي قد تخطئ، وقد ت�سيب، ك�أي 

�آخر!«.
يت�ألف �لكت�ب – �لذي ج�ء يف 200 �سفحة - من ١5 حك�ية نذكر 
من �لعن�وين: »�سيخ �لثالثني«، »�أعق�ب �ل�سج�ئر«، »بعدم� ف�ت 
�لأو�ن«، »هل �آمْنُكم عليه؟«، »فل�سفة �ل�سلحف�ة و�لأرنب«، كنُت 

ليلى«، »عّود نف�سك ي� بنّي �أل تتعّود!«، )...( وعن�وين �أخرى.

)حكايا الياسمين(.. مقاربات أدائية 
�سيمة حممد �ل�سمريسيميائية

* ع�س�فريي
يف �ل�سب�ك �ل�سغري �ملرتفع .. يف ز�وية غرفتي .. يف ع�سه �ل�سغري 

..
ك�ن مزعًج� وكنت مرتددة يف �إز�لة ع�سه!

يف  جهده  و�أت�أمل  �أر�قبه،  كنت  ير�ين  ل  حيث  ومن  �لد�خل  ومن 
هذ�  �إز�لة  يف  مرتددة  كنت  لذ�   .. ر�ئعة  بطريقة  �لق�س  ترتيب 

�جلم�ل و�إهد�ر هذه �حلي�ة �ل�سغرية!
مع مرور �لوقت ز�د عدد �لأ�سو�ت �ل�سغرية ..

تعلمت  حيث  حديقتي...  يف  تتجول  �لع�س�فري  ك�نت  �أن  وبعد 
�لع�س�فري...  �أ�ستمتع مبر�قبته�... ط�رت  �لطري�ن، وبينم� كنت 

و�ختفت �لأ�سو�ت ...
ي� للفر�غ �لذي �أ�سعر به �لآن!

* �أ�س�بع خ�سر�ء
و�أن� �أ�س�عد و�لدي يف تقطيع �خلروف �مل�سكني قطعت �أ�سبعي ..

تن�ثرت دم�ئي .. و�ختلطت �لدم�ء ..
فزع �أهلي و�س�رعو� بي �إىل �أقرب مركز طبي ..

يف زحمة �ل�سر�خ و�لدم�ء ن�سو� �أ�سبعي �ل�سغري!
بعد ع�م: �أن� ب�أ�سبع مبتور ..

ويف حديقة منزيل منت �أ�س�بع �سغرية!!

* حي�ة ع�لقة
�أ�ستقبل �ملوت و�أتنهد ..

فم� ز�ل هن�ك كثري من �لكلم�ت مل �أقله� ..
وكثرية هي �حلك�ي�ت �لتي مل �أكتبه� ...

وكثري من �حلب مل �أجد �ل�سج�عة لأعي�سه ..
لكن .. ح�ن �لوقت!

وكثرية هي �لأ�سي�ء �لع�لقة!
* �أ�سالء �س�عر

وهو ع�ئد من �ملدر�سة ك�ن يردد:
)�لدودة ق�لت لالأر�س: �إين �أدميتك ب�لع�س ...( )١(

عال  �ل�سغرية،  مدينته  على  �أبو�به�  جهنم  فتحت   .. حلظة  يف 
�ل�سر�خ وتن�ثرت �لدم�ء ..

�رتطم ر�أ�سه �مله�سم ب�لأر�س ..
بينم� هن�ك يف �خلف�ء دودة تنتظر ..!

* ع�س�فري
يت�س�بقون �إىل دك�ن �لعم �أحمد لي�سرتو� �حللوى و�لف�س�ر ..

�سحك�تهم متالأ �ملك�ن ..
يهبط عليهم �لظلم و�لظالم .. تذوب �حللوى ..
ويتط�ير �لف�س�ر مع بق�ي� �أج�س�دهم �ل�سغرية!

ودم�وؤهم متالأ �ملك�ن ..!
* ق�ع

�أو   .. .. ك�لوقوع من قمة جبل  �لغريبة  �أحب تخيل �لأمور  كنت 
�لغرق!

يف �آخر مرة تخيلت �أنني �أقع يف بئر عميق ..
�أتخيل  ل  جعلتني  به�  مررت  �لتي  و�ل�س�دمة  �ملرعبة  �للحظ�ت 

تلك �لأمور ل�سيم� و�أن� يف ق�ع �لبئر.
* ك�ئن م�

�أت�أمل  و�أن�  �سريري  يف  �أق�سيه�  �لتي  �لطويلة  �ل�سهر  �س�ع�ت  يف 
�سقف غرفتي ..

يخيل �إيّل �أن له عينني .. ورمب� ي�سمعني �أي�ًس� ..!
وك�أنه يحنو حل�يل و�أرقي .. �أو ينتظر غفوتي ..!

وتلك  �سعري  على  مت�سح  �لتي  �لد�فئة  �ليد  تلك  توؤكده  ذلك  كل 
�لأنف��س �لتي �أ�سعر به� قربي عندم� �أغط يف نومي �أخرًي� ..!

قصص قصيرة جدا
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جديدة  خفية  عالمة  على  باحثون  عرث 
ارتفاع  اإىل  ت�شري  الأ�شابع  على  تظهر 
ل  وعادة  الدم،  يف  الكولي�شرتول  معدل 
تظهر اأعرا�ض ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول 
و�شارا  خطرا  عامال  يجعله  مما  الدم،  يف 

للغاية لالإ�شابة باأمرا�ض القلب.
ارتفاع  عالمات  اأن  اإىل  الأبحاث  واأ�شارت 
الكولي�شرتول قد تظهر اأحيانا يف اأ�شابعك، 
وهو  الكولي�شرتول،  ارتفاع  يوؤدي  وقد 
جدران  على  الدم  يف  دهنية  مادة  تراكم 
الدموية،  الأوعية  ان�شداد  اإىل  ال�شرايني 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  جتعلك  اآلية  وهي 

باأمرا�ض القلب اأو ال�شكتة الدماغية
يرتاكم  النا�ض،  ملعظم  وبالن�شبة 
اأعرا�ض  اأي  دون  الكولي�شرتول 

اأن  الأبحاث  حم�شو�شة، ومع ذلك وجدت 
ت�شبب  اأن  ميكن  الكولي�شرتول  روا�شب 

تغريات ملحوظة يف اجل�شم.
ووجدت درا�شة حديثة اأن الورم الأ�شفر 
حتت  الدهون  بع�ض  فيها  ترتاكم  )حالة 
معدل  لرتفاع  نتيجة  اجللد  �شطح 
حركة  تقييد  اإىل  اأدى  الكولي�شرتول(، 
املفا�شل، وا�شتكى رجل يبلغ من العمر 42 
عاما من تقييد احلركة خا�شة يف اإ�شبعه 

الرابع واخلام�ض من يده الي�شرى.
ببطء  تنمو  املوؤملة  غري  الكتل  وكانت 
امل�شابة،  املفا�شل  يف  خلال  وت�شبب 
الدم  يف  الكولي�شرتول  م�شتوى  وكان 
الطبيعي  املعدل  من  اأعلى  املري�ض  لدى 
واأظهرت اخلزعة اأن خاليا الورم الأ�شفر 

منت�شرة بني األياف الكولجني يف الوتر.
حد  "على  الدرا�شة:  يف  الباحثون  وكتب 
علمنا، هذه احلالة هي احلالة الأوىل التي 
الذي  الأ�شفر  الورم  بخ�شو�ض  ن�شادفها 

يوؤدي اإىل تقييد حركة املفا�شل".
التي  الأطعمة  تغيري  اأن  اإىل  ي�شار 
خلف�ض  اأ�شا�شيا  اأمرا  يعد  نتناولها 
الدم،  يف  الكولي�شرتول  م�شتويات 
القابلة  الألياف  تناول  من  كالإكثار 
للذوبان )مثل ال�شوفان( التي تعمل على 
ال�شار  الكولي�شرتول  م�شتويات  خف�ض 
تقليل  خالل  من  وكذلك   ،)LDL(
ذلك  يف  مبا  )موجودة  امل�شبعة  الدهون 
يف الزبد واللحوم الدهنية(، وا�شتبدالها 

بدهون غري م�شبعة كزيت الزيتون.

عالمة خفية في أصابعك تحذرك من 
تعد امل�شاكل العقلية والنف�شية مثل التوتر والقلق ارتفاع الكوليسترول.. تعرف عليها

والكتئاب من اأكرث الأمرا�ض ال�شائدة يف الع�شر 
احلديث، الذي ي�شهد تعاظم التكنولوجيا والتطور 

ومنط حياة بعيدا كل البعد عن الطبيعة.
ول عجب اأن توؤدي نوعية الأطعمة التي نتناولها 
يوميا ول نلقي لها باًل اإىل زيادة التوتر بل وتوؤدي 
)�شبوتنيك  وفق  العقلية،  حالتنا  تدهور  اإىل 

بالعربي(.
1. الكربوهيدرات املكررة

لزيادة  حمتمال  عامال  املكررة  الكربوهيدرات  تعد 
ال�شكري  اأو  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  خماطر 
منظمة  اأجرتها  درا�شة  اأثبتت  حيث  ال�شمنة،  اأو 
الكربوهيدرات  ا�شتهالك  اأن  العاملية  ال�شحة 
املكررة مبا يف ذلك ال�شكر يزيد من خطر الإ�شابة 

بكل من القلق والكتئاب.
واخلبز  الأبي�ض،  الدقيق  حذف  حاول  ثم  ومن 
ومنتجات  وال�شكر،  الأبي�ض،  والأرز  الأبي�ض، 
امل�شنعة،  اخلفيفة  والوجبات  احللويات، 
ذلك  من  وبدل  غذائك،  قائمة  من  واملعكرونة 
البني والكينوا  ال�شوفان والأرز  ا�شتخدام  ميكنك 
واحلبوب واخلبز من دقيق القمح الكامل كبدائل 

�شحية.
2. ال�شكريات امل�شافة

ميكن اأن توؤدي املواد الغذائية املحالة اإىل تقلبات 

على  يوؤثر  مما  الدم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  يف 
اختالل  اإىل  يوؤدي  اأن  وميكن  الطاقة  م�شتويات 
جتنب  فحاول  القلق،  م�شاكل  يعزز  مما  املزاج، 
اأو  املعالج  ال�شكر  على  حتتوي  التي  الأطعمة 
واملربى  املحفوظة  الفاكهة  ع�شائر  مثل  امل�شاف 

والكات�شب واملرق وال�شل�شات.
الطبيعية  واخل�شروات  الفاكهة  ع�شائر  وتعد 
حتتوي  التي  املعباأة  الع�شائر  من  بكثري  اأف�شل 

على الكثري من املواد احلافظة وال�شكر
3. امل�شروبات املحتوية على الكافيني

ظاهرة  تعطيل  على  الكافيني  جزيئات  تعمل 
ارتباط الأدينوزين مب�شتقبالت الدماغ التي توؤثر 
القلق  اإىل  النهاية  يف  وتوؤدي  النوم  دورة  على 
الكافيني  تناول  ويعد  الأرق،  عن  الناجت  والتوتر 
ب�شكل معتدل غري �شار، ولكن اإذا كنت مدمنا على 
فري�شة  قريبا  الوقوع  فيمكنك  امل�شروبات،  هذه 
مل�شاكل القلق، ول تن�ض اأن ال�شاي العادي وبع�ض 
حتتوي  املنكه  الكعك  وحتى  ال�شوكولته  اأنواع 
على مادة الكافيني، وبدل من ذلك، ميكنك اختيار 
�شاي الأع�شاب املهدئ، اأو اخللطات امل�شنوعة من 

النعناع اأو الليمون اأو ماء جوز الهند.
4. امل�شروبات الكحولية

ميكن اأن يوؤدي تناول الكحول بطريقة غري عقالنية 
بالكامل،  اجل�شم  ب�شحة  بالغة  اأ�شرار  اإحلاق  اإىل 

للتغلب  الكحوليات  اإىل  النا�ض يلجوؤون  وكثري من 
اأو  املزاج  وتقلب  والنف�شال،  البوؤ�ض،  على 
مهدئة،  تاأثريات  لديه  اأنه  اعتقاد  على  الغ�شب، 
فاإنه يوؤدي بب�شاطة  النقي�ض من ذلك،  ولكن على 

اإىل تفاقم املوقف.
ناقل  وهو  ال�شريوتونني  ن�شاط  الكحول  ويغري 
اجل�شم  واأجهزة  الدماغ  على  يوؤثر  مهم  ع�شبي 
الأخرى، مما يوؤدي اإىل تفاقم القلق ويجعلك اأكرث 

خوفا مع تال�شي اآثار اخلمور.
5. الدهون املتحولة

يف كل مرة تفتح فيها علبة من رقائق البطاط�ض اأو 
وجبة  جمرد  لي�شت  اأنها  فقط  تذكر  الدجاج  قطع 
ولكن  �شخمة،  حرارية  �شعرات  على  حتتوي 
اأن جتعلك بب�شاطة عر�شة مل�شاكل ال�شحة  ميكن 
القلي  يف  امل�شتخدم  الزيت  هدرجة  وتتم  العقلية، 
العميق ب�شكل عام، حيث يتحول الزيت النباتي اإىل 
امل�شدر  فاإن مثل هذا  ثم،  اأكرث، ومن  حالة �شلبة 
للدهون ميكن اأن ي�شاهم يف م�شاكل القلب وامل�شاكل 

العقلية احلادة.
6.ن�شبة عالية من امللح

ال�شوديوم الزائد يف اجل�شم ميكن اأن يعطل الكلى 
امللح  يوؤدي  اأن  وميكن  الع�شبي،  اجلهاز  وكذلك 
حتى  اأو  والكتئاب  املزاج  ا�شطرابات  اإىل  اأي�شا 

التعب من خالل التدخل يف وظيفة جهاز املناعة.

أنواع األطعمة التي تؤثر على صحتك العقلية

ان�شمت مايكرو�شوفت اىل �شائر �شركات 
باإلزام موظفيها  التكنولوجيا الأمريكية 
�شد  بالتطعيم  املكاتب  اىل  العائدين 
اأمازون  �شركة  اأرجاأت  حني  يف  كوفيد، 
العام  فتح مكاتبها حتى  لإعادة  خطتها 

املقبل.
موعد  اأقرب  اأن  مايكرو�شوفت  واأعلنت 
لإعادة فتح مرافقها بالكامل يف الوليات 
الأول.  ت�شرين   4 يف  �شيكون  املتحدة 
»اعتبارا  العمالقة:  ال�شركة  وقالت 
من  بالتطعيم  اإثباتا  �شنطلب  ايلول  من 
جميع املوظفني واأي �شيف يدخل مباين 
املتحدة«.  الوليات  يف  مايكرو�شوفت 
واأ�شافت انها كما �شركات التكنولوجيا 
عن  اجلائحة  تطورات  تتابع  الأخرى 
وفق  خططها  بتكييف  وتقوم  كثب 
املوظفني  �شحة  اعتبار  مع  الو�شع، 

اأولوية ق�شوى.
واأكدت �شركة اأمازون العمالقة للتجارة 
اىل  املوظفني  عودة  اإرجاء  الإلكرتونية 
مكاتبهم حتى كانون الثاين العام املقبل 
عو�شا عن ايلول كما كانت تاأمل. وقالت 
»نطلب من املوظفني و�شع اأقنعة الوجه 
الذين  اأولئك  با�شتثناء  مكاتبنا،  يف 
بالكامل«.  اللقاح  تلقيهم  من  حتققنا 
قد  وفي�شبوك  غوغل  �شركتا  وكانت 
املوظفني  اأن  املا�شي  الأ�شبوع  اأعلنتا 

العائدين اىل املكاتب �شيحتاجون اىل اأن 
يكونوا حم�شنني �شد كوفيد، يف اأحدث 
والوكالت  ال�شركات  جانب  من  خطوة 

احلكومية الأمريكية.
دلتا  مبتحور  الإ�شابات  زيادة  وعززت 
املتحدة  الوليات  يف  جمددا  املخاوف 
من اجلائحة التي اأودت بحياة اأكرث من 

600 األف �شخ�ض.
من جهتها، حظرت غوغل على موظفيها 
ومددت  مقراتها  دخول  املطعمني  غري 

خيار العمل من املنازل حتى 18 ت�شرين 
الول.

وقال �شوندار بيت�شاي الرئي�ض التنفيذي 
لغوغل يف من�شور على مدونة »�شيحتاج 
اأي �شخ�ض قادم للعمل يف مكاتبنا اىل اأن 

يكون مطعما«.
اأوائل  بني  من  كانتا  وفي�شبوك  وغوغل 
�شمحت  التي  العامل  يف  ال�شركات 
من  بدل  بعد  عن  بالعمل  ملوظفيها 

التعر�ض ملخاطر كوفيد يف املكاتب.

�شركة  رئي�ض  نائبة  غولر  لوري  وقالت 
»�شنطلب  املوظفني  ل�شوؤون  في�شبوك 
من  اأي  يف  للعمل  عائد  �شخ�ض  اأي  من 
يكون  اأن  املتحدة  الوليات  يف  مكاتبنا 

مطعما«.
اإجراء  لدينا  »�شيكون  واأ�شافت 
ميكن  ل  الذين  باأولئك  متعلق 
لأ�شباب  اأو  طبية  لأ�شباب  تطعيمهم 
يف  مقاربتنا  بتقييم  و�شنقوم  اأخرى، 

مناطق اأخرى مع تطور الو�شع«.

مايكروسوفت تلزم موظفيها بالتطعيم
ب�شواريخها  ما  يوما  اأملانيا  �شت�شتهر  هل   
تطمح  ب�شيارتها؟  م�شهورة  هي  ما  بقدر 
»�شباي�ض  ملزاحمة  اأملانية  نا�شئة  �شركات 
ال�شغرى  القاذفات  تطوير  يف  اك�ض« 
ال�شطناعية  الأقمار  لإطالق  امل�شتخدمة 

ال�شغرية.
»روكيت  �شركة  جنحت  متوز،  نهاية  يف 
التي  ايه(  اف  )اآر  اآوغ�شبورغ«  فاكتوري 
لها يف ت�شغيل حمّرك  تّتخذ يف بافاريا مقّرا 
الأوىل  للمّرة  وان«  ايه  اف  »اآر  �شاروخها 
للتجارب  ثوان يف موقع كريونا  ثماين  ملّدة 

يف ال�شويد.
الإحراق على مراحل

بتقنية  العامل  النظام  هذا  وي�شمح 
يف  امل�شتخدم  مراحل«  على  »الإحراق 
)اإيلون ما�شك(  �شواريخ »�شباي�ض اك�ض« 
لكنَّ  بيزو�ض(،  )جيف  اأوريجن«  و«بلو 
الأول من نوعه يف اأوروبا »بو�شع حمولة 
اإ�شافيــــــــــة يف املدار بن�شبة 30 %«، وفق 
ما يك�شف يورن �شبورمان املدير الت�شغيلي 

لـ »اآر اف ايه«.
هذا  يف  الأخرى  النا�شئة  ال�شركات  ومن 
بادن  يف  تّتخذ  التي  »هاياإمبال�ض«  املجال 
اأي�شا  جّربت  والتي  لها  مقّرا  فورمتربغ   -
اأكرث  ملّدة  النموذجي  �شاروخها  حمّرك 
�شتالند  جزر  يف  اأيار  يف  ثانية،   20 من 
م�شنوعاً  وقودًا  م�شتخدمة  )ا�شكتلندا(، 
ب�شرعة  يحرتق  اأن  به  ُيفرت�ض  ال�شمع  من 

ليعطي املفعول املرجّو.
عاما(   33( �شمريير  كري�شتيان  ويوؤكد 
»تقنيتنا  ال�شركة  تاأ�شي�ض  يف  �شارك  الذي 

ال�شوق  لتزويد  الكفاية  فيه  مبا  متطّورة 
بقاذفات �شغرية«.

اأما ال�شركة الثالثة التي خا�شت غمار هذا 
بالقرب  ايرو�شباي�ض«  »ازار  فهي  املجال، 
جتربتها  لإجراء  وتتح�ّشر  ميونيخ  من 

الأوىل.
مع  متويلية  حمفظة  باأكرب  تتمّتع  وهي 
يف  »ات�ض  �شندوق  قبيل  من  م�شتثمرين 
القاب�شة  »بور�شه«  وجمموعة  كابيتال« 
وقّدم  ال�شوي�شري.  اأودييه  لومبار  وبنك 
ما  امل�شتثمرين  من  غريهم  مع  هوؤلء 
لهذه  يورو  مليون   150 من  اأكرث  جمموعه 
مهند�شون  يديرها  التي  النا�شئة  ال�شركة 
ومن  الثالث.  عقدهم  بلغوا  بالكاد 
ل�شاروخ  جتريبية  مبهمة  القيام  املرتقب 

»�شبيكرتوم« يف خالل العام 2022.
�شيارات اأجرة

اأحد  اأملانيا  من  امل�شاريع  هذه  وجتعل 
املر�شحني الأكرث جّدية خلو�ض غمار �شوق 
ملراقبة  املخ�ش�شة  ال�شطناعية  الأقمار 
لل�شيارات  الإنرتنت  وتوفري  الأر�ض 

والك�ش�شوارات املو�شولة.
ال�شوق  قيمة  »تتخطى  اأن  املرتقب  ومن 
بينها  من   ،2027 بحلول  يورو  مليار   30
ال�شطناعية  لالأقمار  يورو  مليارات   10
املطلوبة  احلجم«  واملتو�شطة  ال�شغرية 
بح�شب  موؤ�ش�شتني،  اأو  خوا�ض  زبائن  من 

»ازار ايرو�شباي�ض«.
»ال�شاروخ  �شمريير  كري�شتيان  وي�شّبه 
يف  الركاب  تنزل  التي  باحلافلة  الكبري 
مكان واحد، يف حني اأن القواذف ال�شغرى 

الأقمار  ت�شع  اأجرة  �شيارات  مبثابة  هي 
ال�شطناعية يف املوقع املحّدد من الزبون«.

وتزن هذه الأقمار ال�شغرية ب�شعة مئات 
اأطنان تقريبا  الكيلوغرامات، يف مقابل 10 
»اأريان«  �شاروخ  ير�شلها  التي  لالأقمار 
ال�شعيد  على  الرائد  وهو  الف�شاء،  اإىل 

الأوروبي.
ال�شركات  هذه  ت�شعى  الذي  والهدف 
النا�شئة اإىل حتقيقه اأي�شا هو تقدمي اأ�شعار 

اأرخ�ض من املناف�شني على املدى الطويل.
مناف�شة حممومة

وتعّول هذه ال�شركات الأملانية الثالث على 
ممكن  �شاروخا   40 اإىل   20 من  اأ�شطول 
اإعادة ا�شتخدام ق�شم منها ُت�شتعمل لتنفيذ 

ع�شرات املهمات يف ال�شنة.
ي�شعى  من  وحدها  لي�شت  اأملانيا  اأن  غري 
الواعدة.  ال�شوق  هذه  غمار  خو�ض  اإل 
التي  اك�ض«  »�شباي�ض  اإىل  فبالإ�شافة 
تتعاون مع النا�شا وقد �شبق لها اأن و�شعت 
تعّد  �شغرى،  ا�شطناعية  اأقمارا  املدار  يف 
يف  الرائدين  من  لب«  »روكيت  الأمريكية 
هذا املجال وهي قد نّفذت رحالت جتارية.

اخلط  هذا  على  اأي�شا  ال�شني  وتن�شط 
م�شاريع  خم�شة  حوايل  اأوروبا  وت�شّم 

واعدة، اأبرزها يف ا�شبانيا وبريطانيا.
مع  املتعاونة  فيلوتيكو  كارل  وت�شري 
»�شباي�شتك«  الأملاين  ال�شت�شارات  مكتب 
القت�شادي  النموذج  »موثوقية  اأن  اإىل 
ال�شنوات  يف  اأ�شا�شية  م�شاألة  �شتكون 
الثالث اإىل اخلم�ض املقبلة«، ما قد يوؤدي 

اإىل ا�شتبعاد عّدة جهات من ال�شوق.

شركات ألمانية تزاحم »سبايس اكس« 
في مجال الصواريخ

»�شتارليرن«  مركبة  اإطالق  »بوينغ«  اأرجاأت 
ذلك  كان  بعدما  حمدد  غري  موعد  اإىل  الف�شائية 
يف  م�شكالت  ب�شبب  الفائت،  الأ�شبوع  مقررا 
نظام الدفع اخلا�ض بها حالت دون اإجناز رحلة 
جتريبية رئي�شية غري ماأهولة اإىل حمطة الف�شاء 

الدولية يف اليوم ال�شابق.
واأفادت املجموعة العمالقة يف جمال ال�شناعات 
اإن بع�ض �شمامات  اجلوية والف�شائية يف بيان 
غري  موا�شع  يف  كانت  »�شتارليرن«  حمرك 
العد  وقف  على  املهمة  فريق  اأجرب  ما  مرتقبة، 

التنازيل.
اإىل  )نا�شا(  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  واأ�شارت 
حمتملة  اأ�شبابا  ا�شتبعدت  الهند�شية  الفرق  اأن 
لكنها  بينها ح�شول خلل يف الربجميات،  كثرية 
لفهم امل�شكلة. وقال  الوقت  اإىل مزيد من  حتتاج 
التجاري  الطاقم  برنامج  ومدير  الرئي�ض  نائب 

يف »بوينغ« جون فوملر »�شنعتمد على البيانات 
لتحديد م�شار عملنا«.

�شالمة  ل�شمان  بجد  فريقنا  »عمل  واأ�شاف 
تعمل  حتى  ننطلق  ولن  وجناحها،  املهمة  هذه 
واثقة  فرقنا  وتكون  �شليمة  ب�شورة  مركبتنا 

باأنها جاهزة للطريان«.
ماأهولة  غري  اأولية  جتريبية  رحلة  وخالل 
كب�شولة  واجهت   ،2019 الأول  كانون  يف 
ت�شببت  الربجميات  يف  اختاللت  »�شتارليرن« 

يف م�شاكل يف حمركات الدفع.
وبنتيجة ذلك، مل يكن لدى »�شتارليرن« ما يكفي من الوقود 
للو�شول اإىل حمطة الف�شاء الدولية وا�شطرت للعودة اإىل 
من  عانت  اأنها  لحق  حتقيق  واأظهر  الأوان.  قبل  الأر�ض 
عيوب خطرة يف الرحلة اأثناء عودتها اإىل الغالف اجلوي.
واأرجئت عمليات الإطالق املقررة منذ ذلك احلني لأ�شباب 

خمتلفة، مبا ي�شمل م�شكالت م�شتمرة يف الربجميات.

»بوينغ« تؤجل إطالق مركبة 
»ستارالينر« ال�شينية  التكنولوجيا  �شركة  اإن  هواوي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قال 

تهدف اإىل البقاء حيث انخف�شت الإيرادات بن�شبة 30 يف املئة تقريًبا 
يف الن�شف الأول من العام.

مت  التي  �شنت�شن،  يف  الرئي�شي  مقرها  يقع  التي  ال�شركة  واأعلنت 
 ،2019 العام  يف  الأمريكية  للتجارة  ال�شوداء  القائمة  يف  اإدراجها 
دولر  مليار   49.6( يوان  مليار   320.4 بقيمة  اإيرادات  حققت  اأنها 

اأمريكي( يف الن�شف الأول من عام 2021.
ا كبرًيا عن 454 مليار يوان التي �شجلتها هواوي  وميثل هذا انخفا�شً

يف الن�شف الأول من العام 2020.
اإىل  لي�شل  املئة  0.6 يف  بن�شبة  ربحها منا  هام�ض  اإن  ال�شركة  وقالت 
9.8 %. ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل حت�شينات الكفاءة، واأ�شافت اأن 

الأداء العام يتما�شى مع التوقعات.
اإن  بيان  بالتناوب، يف  ال�شركة  اإدارة  اإريك �شو، رئي�ض جمل�ض  وقال 

ال�شركة حددت اأهدافها ال�شرتاتيجية لل�شنوات اخلم�ض املقبلة.
نحو  بذلك على  والقيام  قيد احلياة  البقاء على  واأ�شاف: هدفنا هو 

م�شتدام.
ال�شينية  ال�شركة  ترامب  دونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ض  وو�شع 

متنع  خطوة  وهي   .2019 العام  يف  للت�شدير  ال�شوداء  القائمة  يف 
ال�شركات الأمريكية من التعامل معها.

نظام  برتخي�ض  غوغل  ل�شركة  م�شموًحا  يعد  مل  املثال،  �شبيل  على 
ت�شغيل اأندرويد للهواتف املحمولة لل�شركة ال�شينية.

نقل  اأو  بيع  من  الأمريكيَّة  ال�شركات  ال�شوداء  القائمة  ومتنع 
ا. التكنولوجيا اإىل هواوي ما مل يتم منحها ترخي�ًشا خا�شً

نتيجة لذلك فقد اأعاق هذا الأمر قدرة ال�شركة على ت�شميم رقاقاتها 
اخلا�شة وم�شادر املكونات الأخرى.

البحث  يف  ا�شتثماراتها  عززت  ال�شركة  اإنَّ  ني�شان  �شهر  يف  �شو  وقال 
قدميها  على  واقفة  ال�شركة  لإبقاء  جهودها  من  كجزء  والتطوير 
احلظر  ي�شببها  التي  التوريد  ا�شتمرارية  لتحديات  والت�شدي 

الأمريكي ومتابعة ال�شتدامة ب�شكل جيد يف امل�شتقبل.
الت�شالت  فرعية:  اأق�شام  ثالثة  اإىل  ال�شركة  اأعمال  وتنق�شم 
الأعمال  اإيرادات  اإن  هواوي  وقالت  وامل�شتهلك.  واملوؤ�ش�شات 
ال�شتهالكية على اأ�شا�ض �شنوي تراجعت اإىل 135.7 مليار يوان من 
255.8 مليار يوان، واألقت باللوم يف الرتاجع على بيع اأعمال هونر 

.2020 عام  نهاية  يف   Honor

و�شهدت اأعمالها يف جمال الت�شالت، التي تبيع 5G والبنية التحتية 
 136.9 اإىل  الأول  الن�شف  اإيرادات  يف  تراجًعا  الأخرى،  لالت�شالت 
مليار يوان من 159.6 مليار يوان يف الن�شف الأول من العام 2020.

وقالت ال�شركة اإن اأعمال الت�شالت منت ب�شكل مطرد خارج ال�شني 
يف الن�شف الأول من العام. ومع ذلك، تاأثرت ال�شركة يف ال�شني، وهي 

.5G اأكرب اأ�شواقها حتى الآن، بالتاأخري يف طرح �شبكة
واأ�شافت اإنها تتوقع اأن ت�شتمر اأعمال الت�شالت بالنمو ب�شكل مطرد 
ت�شاينا  من   5G جهود  بف�شل  وذلك  املقبلة.  ال�شتة  الأ�شهر  خالل 

موبايل و�شبكة البث ال�شينية وت�شاينا تيليكوم وت�شاينا يونيكوم.
مليار   42.9 اإىل  املوؤ�ش�شات  ق�شم  يف  الأول  الن�شف  اإيرادات  وزادت 

يوان من 36.3 مليار يوان يف الن�شف الأول من عام 2020.
عالوة على ذلك قالت ال�شركة اإن اأعمال املوؤ�ش�شات حققت منًوا 
تظل  اأنها  م�شيفة  املحلي.  ب�شوقها  مقارنة  ال�شني  خارج  اأعلى 
قال  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  العام.  لل�شركة هذا  الواعد  النمو  حمرك 
ال�شتهالكية  اأعمالنا  من  الإيرادات  انخفا�ض  من  بالرغم  �شو: 
جمال  يف  اأعمالنا  اأن  من  واثقون  فاإننا  خارجية.  عوامل  ب�شبب 

املوؤ�ش�شات والت�شالت ت�شتمر يف النمو ب�شكل مطرد.

»هواوي« تهدف للبقاء »على قيد الحياة«

امل�شتخدمني  ح�شابات  جعل  اإن�شتغرام  تعتزم 
اليافعني »خا�شة« تلقائياً، مع تعزيز حمايتهم 
من اأي انتهاكات حمتملة قد تطالهم، غري اأن هذه 
الإجراءات لن تقنع بال�شرورة منتقدي ال�شبكة 
با�شتخدام  املرتبطة  املخاطر  ب�شاأن  القلقني 

الأطفال واملراهقني لل�شبكات الجتماعية.
�شتكون  احلايل،  الأ�شبوع  من  واعتبارا 
دون  الأ�شخا�ض  اأن�شاأها  التي  احل�شابات 
البلدان(  بع�ض  يف   18 حتى  )اأو  عاما   16 �شن 
ح�شابات خا�شة ب�شكل افرتا�شي، مع ت�شجيع 
اتخاذ هذا اخليار،  امل�شتخدمني احلاليني على 

لكن من دون اإلزامهم بذلك.
ومقاطع  ال�شور  ت�شارك  تطبيق  واأو�شح 

احل�شابات  اأن  »نعتقد  بيان  يف  الفيديو 
لكننا  لل�شباب،  ال�شحيح  اخليار  هي  اخلا�شة 
قد  ال�شباب  املبدعني  بع�ض  اأن  اأي�شا  ندرك 
قاعدة  لبناء  عامة  ح�شابات  اإن�شاء  يف  يرغبون 
نريد  اأمكننا،  »حيثما  واأ�شاف  جماهريية«. 
بالغني  من  بهم  ات�شال  اأي  من  ال�شباب  حماية 
اخلا�شة  احل�شابات  اأن  ونعتقد  يعرفونهم  ل 
احل�شابات  هذه  ت�شمح  طريقة«.  اأف�شل  هي 
)كعالمات  التفاعالت  من  باحلد  لأ�شحابها 
الذين  امل�شتخدمني  مع  والتعليقات(  الإعجاب 

مل ي�شيفوهم اإىل جهات الت�شال اخلا�شة بهم.
طورت  اأنها  اأي�شا  »اإن�شتغرام«  واأعلنت 
اأو  »حظرهم  مت  الذين  امل�شتخدمني  ملنع  تقنية 

التفاعل  من  �شاب«  �شخ�ض  من  عنهم  الإبالغ 
على  ح�شاباتهم  »اكت�شاف«  اأو  املراهقني  مع 
�شرائط ال�شتك�شاف عرب املن�شة. وت�شري هذه 
يف  امل�شتخدمني  على  اأوىل  مرحلة  يف  التدابري 
واململكة  وفرن�شا  واأ�شرتاليا  املتحدة  الوليات 
فيما  نطاقها  تو�شيع  قبل  واليابان،  املتحدة 
اجلمعيات  من  الكثري  تطمئن  ل  قد  لكنها  بعد. 
الجتماعية  ال�شبكة  تربط  التي  وال�شلطات 
مبخاطر متعددة على ال�شحة العقلية لل�شباب. 
الأمريكية  الوليات  معظم  دعت  اأيار،  يف 
التخلي  اإىل  زاكربرغ  مارك  في�شبوك  رئي�ض 
ملن  اإن�شتغرام  من  ن�شخة  لإن�شاء  م�شروعه  عن 
العامون  املدعون  هم دون �شن 13 عاما. وقال 

موؤ�ش�ض  اإىل  موجهة  ر�شالة  يف  ولية   44 يف 
ال�شبكة العمالقة اإن »البحوث ُتظهر ارتباطا 
وزيادة  الجتماعية  ال�شبكات  ا�شتخدام  بني 
بني  النتحاري  وال�شلوك  النف�شي  ال�شغط 
ُتبنّي  بدرا�شات  هوؤلء  وا�شت�شهد  ال�شباب«. 
مع  امل�شتمرة  املقارنة  عن  الناجم  ال�شرر 
)فقدان  الأكل  ا�شطرابات  مثل  اأقرانهم، 

ال�شهية اأو ال�شره املر�شي(.
التحر�ض  اأو  التنمر  خماطر  اإىل  اأ�شاروا  كما 
اأو  الآخرين  املراهقني  جانب  من  الإلكرتوين 
»اإن�شتغرام«  وتفر�ض  البالغني.  املجرمني 
حاليا األ يقل عمر م�شتخدميها عن 13 عاما، 

كما احلال مع »�شنابت�شات« و«تيك توك«.

»إنستغرام« تحصن المراهقين
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أول الغيث

 كتابان جديدان 

عادل العرداوي 

اأوا�ضل اال�ضارة اىل الكتب املهداة لنا من قبل الذوات االفا�ضل م�ؤلفيها 
الذين تف�ضل�ا علينا باإهداء ن�ضخ منها لنا، وهذا اقل ما نرد به جميلهم 

علينا.
االديب  مل�ؤلفه  ومن�ها(  اال�ضرف  النجف  )م�لد  ه�  االول  الكتاب 
الدكت�ر �ضياء زلزلة، ال�ضادر قبل مدة ق�ضرية، اأي من ا�ضدارات عام 
2021 اجلاري، وه� من القطع املت��ضط �ضم بني �ضفحاته الـ )150( 
منذ  النجف  مدينة  عن  وممتعة  ومفيدة  �ضيقة  ومعل�مات  ف�ض�اًل 
الع�ض�ر القدمية منذ زمن �ضيدنا ابراهيم اخلليل )ع( مرورًا بع�ض�ر 
وادوار تاريخية خمتلفة، باعتبارها هي وجاراتها )احلرية والك�فة( 
ت�ضكل املثلث احل�ضاري العريق يف و�ضط العراق، وهما االآن تابعتان 
ادارياً فعاًل ملحافظة النجف، بعد ان كانت اأر�ض وم�قع النجف تابعا 
دولة  عا�ضمة  احلرية  معروفتني،  عا�ضمتني  كانتا  باعتبارهما  لهما 
املناذرة العربية مب�اجهة االمرباط�رية الفار�ضية، والك�فة عا�ضمة 
اخلليفة الرا�ضد االمام علي بن ابي طالب )ع(، وكذلك العا�ضمة االوىل 

للدولة العبا�ضية، قبل انتقالها اىل الها�ضمية واالنبار وبغداد.
عن  جدًا  ومفيدة  خمت�ضرة  معل�مات  ت�ضمن  زلزلة  الدكت�ر  كتاب 
النجف، منها : النجف قبل اال�ضالم ، واالديرة يف النجف ، والنجف 
تك�نت،  وكيف  ومناخها،  وم�قعها  وت�ضميتها  اال�ضالمي،  الفتح  بغد 
الزمنية  احلقب  عرب  العل�ي  املرقد   على  طراأت  التي  والعمارة 
وو�ضف  العامة  وامل�ا�ضع  القدمية،  املدينة  وحمالت  املتالحقة، 

للم�ضهد العل�ي وال�ضمات الهند�ضية واملعمارية له.
ا�ضافة اىل ف�ض�ل عن املياه وا�ض�ار النجف واوائل ال�ضخ�ضيات التي 
واملركز  ال�ضالم،  وادي  ومقربة  الدينية  املقامات  واأهم  فيها  �ضكنت 
املقدمة  عن  ف�ضال   ، الرحالت  يف  والنجف   ، للمدينة  والعلمي  الديني 
واملدخل، وم�ضادر الكتاب، وتعريف بامل�ؤلف الذي ي�ضغل الي�م مهمة 
يف  ا�ضدر  ان  له  �ضبق  الذي  البغدادية  املجال�ض  رابطة  رئي�ض  نائب 

ال�ضن�ات املن�ضرمة اكرث من )11( م�ؤلفاً يف �ضتى فن�ن املعرفة.
املندالوي،  ناجي  الفنان �ضباح  الزميل  تاأليف  الثاين ه� من  والكتاب 
الفنانني  ونقابة  )اأنا  عن�ان  يحمل  الذي  ال�ضابق،  الفنانني  نقيب 
املت��ضط  احلجم  من  �ضفحة   )320( �ضم  كتاب  وه�  العراقيني(، 
املندالوي، �ضادر يف عام  الزميل  وتزين �ض�رة غالفه االول �ض�رة 

.2021 /
وه� يت�ضمن ي�ميات وثائقية م�ض�رة عن ن�ضاطات النقابة املختلفة 
يف العا�ضمة بغداد وخمتلف املحافظات العراقية االخرى التي ي�جد 
النقابة  فيها  �ضاركت  التي  للن�ضاطات  وكذلك  للنقابة،  فروع  فيها 
خارج البالد يف املجاالت الفنية املختلفة طيلة الدورتني االنتخابيتني 
)2010- 2018( والتي قاد فيها املندالوي النقابة مع جمم�عة خرية 
حقق�ه  وما  املهنية  م�ضريتها  معه  قادوا  الذي  االخرين  الفنانني  من 
التي كان  الطبيعية  الظروف غري  بالرغم من  من اجنازات وفعاليات 
مير بها بلدنا ، والتي كانت لها انعكا�ضات �ضلبية على جممل ن�ضاطات 
اإليها ملعرفة ما  النقابة.. والكتاب يعد وثيقة مهمة باالمكان الرج�ع 
جرى على �ضعيد هذه النقابة العريقة خالل مدة ) 8 ( �ضن�ات خلت 

بحل�ها ومرها.
بال�ض�ر  ملفاً  االخرية  �ضفحاته  يف  اأي�ضاً  الكتاب  وت�ضمن 
النقابة  ن�ضاطات  من  ج�انب  وثقت  التي  املل�نة  الف�ت�غرافية 

وجلانها وفروعها التي وردت يف ثنايا كتاب الزميل املندالوي.

بين طه حسين والشيخ الحنفي:
حر الصيف في بغداد .. نعمة أم نقمة؟

رباح اآل جعفر
 كان عميد االأدب العربي، طه ح�ضني، يق�ل 
العقاد  حمم�د  عبا�ض  دخل  اإذا  بدعابته: 
اإىل  �ضاأذهب  فاإين  اجلنة،  احلكيم  وت�فيق 

جهنم حتى ال نختلف هناك نحن الثالثة!
واأذكر مرة، اأ�ضابت ال�ضيخ جالل احلنفي 
جامع  يف  اأع�ده  وذهبت  �ضديدة،  حّمى 
اخللفاء، ووجدته على غري عادته، حزيناً 
مهم�ماً، وا�ضتقبلني باملثل البغدادي: "من 

�ض�ؤم حظي جتيني النائبات اأرداف"!. 
فقال  النائبات؟  هذه  ن�ع  عن  و�ضاألته 
بلهجته ال�ضاخرة: اإن اأحدنا ل� قام يف هذه 
ال�ضاعة من قيل�لة ال�ضيف، وو�ضع عجيناً 
خبز  رغيف  اإىل  يتح�ل  لراآه  احلائط  على 

من �ضدة احلر!.
ظهرية  يقيل�ن  ال  كان�ا  كثريين  واأعرف 
الن�م،  قرارة  اإىل  يه�ون  وال  ال�ضيف، 
واأ�ضتاذنا  ال��ضن..  عي�نهم  يداعب  وال 
كثريًا  مي�ضي  كان  �ضالح  مدين  الفيل�ض�ف 

اأيام ال�ضيف، ومي�ضي ط�ياًل م�ضرعاً. 
وكان يق�ل يل: اإنه يجد يف هذا احلّر متعته 
حتت  يقف  وراأيته  احلياة..  هذه  من 
�ضاعات  مت�ز  �ضيف  يف  الالهبة  ال�ضم�ض 

كاملة فيبت�ضم!.
غريبة!. نعم.. لكن هذا ما حدث بالفعل.. 
وكانت  ال�ج�ه،  تلفح  �ضيف  قيل�لة  ويف 
اأ�ضبط  كنت   .. اجلحيم  من  ف�ضاًل  الدنيا 
عبد  املمتع  الكاتب  �ضديقنا  مع  م�عدي 
حتت  ي�ضتظل  فاأجده  ال�ضاوي،  املجيد 
يعلمنا  جرنال  مثل  ي�كالبت��ض،  �ضجرة 

االن�ضباط يف احرتام امل�اعيد. 
ويف كل مرة كان ال�ضاوي يروي يل حكاية 
اإن  تق�ل:  بغداد  والة  اأحد  عن  طريفة 
احلّر،  من  م�ضت�ضاريه  اإىل  ا�ضتكى  ال�ايل 
اإذن،  قال:  التمر!.  ي�ض�ي  اإنه  له:  فقال�ا 

�ا النخل!. ق�ضّ
واإذا كانت درجة حرارة ال�ضم�ض ت�ضل 15 
العلماء..  يق�ل  كما  مئ�ية  درجة  ملي�ن 

اهلل  طبعاً  جهنم؟!.  يف  ت�ضل  درجة  فكم 
اأعلم.

بحّر  فرحتنا  كانت  بعيدة  �ضن�ات  ومن 
بربد  فرحتنا  من  مرة  ملي�ن  اأعظم  مت�ز 
ال�ضيف  قدوم  ن�ضتعجل  كّنا  الك�انني.. 
االأجراف،  وعلى  ال�ضطاآن  يف  ن�ضبح  حتى 
وحتت  التيار  و�ضد  املجرى  مع  ن�ضبح 

املاء، ونحن نتقن جميع فن�ن ال�ضباحة!.
اآب  مع  م�عد  على  مت�ز،  يف  نحن  وها 
يق�ل:  ال�ضعبي  واملثل  واأيل�ل  اللّهاب 
حّره"،  يف  اأيل�ل  قتلنا  اآب..  اهلل  "رحم 

وال�ضاعر ابن املعتز يتندر �ضاخرًا:
اأحرقنـا اأيلـ�ل فـي نـاره      

فـرحمــُة اهلل علــى اآِب
تنفذ  باردة  غ�ّضة  ن�ضيمات  من  وال 
خل�ضة اإىل اأعماق احلنايا، اأو ر�ضفة ماء 
نبّل بها الريق من ذلك العذب النمري!.

هذا  عذاب  من  بك  اأع�ذ  اإيّن  اللهم 
ال�ضيف ومن عذاب جهنم.

ما ال�ضر يف اخت�ضا�ض القرابة من جهة االأم بحرف 
اخلاء : مثل خال وخالة . 

 : العني  بحرف  االأب  جهة  من  القرابة  واخت�ضا�ض 
مثل عم وعمة.

وحرف اجليم : م�ضرتك بينهما يف اجلد واجلدة ؟
واالجابة تك�ن كاالآتي :

.. الأنهما  .. هي جيم اجَلذر  اجليم يف اجلد واجلدة 
جذر م�ضرتك لل�اِلَدين = وكذا كل قرابة من ناحيتها 

_جّد وجّدة ؟
الذي   .. الِعرق  عني  هي   .. والعّمة  العّم  يف  والعني 

"!.. وكذا  ِعرق  ال�لد الأبيه :"لعله نزعة  منه ينزع 
كل قرابة من ناحيته .. عّم وعّمة .؛

واخلاء يف اخلال واخلالة ..هي خاء اخَلّد ..الأن االأّم 
هي اخلّد !.. مبعنى ال�ضق يف االأر�ض .. الذي ي��ضع 

فيه ال�لد .. كالبذرة يف احلرث .. ومنه االأخدود .!
وكذا كل قرابة من ناحيتها .. خال وخالة .!

ج ... َجذر
ع ... ِعرق
خ .... َخّد

اإنها اللغة العربية يا �ضادة ...ما اروعها واجملها .

من أسرار اللغة العربية

ح�ضني اجلاف
ال�ضيخ  باب  حملة  يف  الطاك  ج�ه  درب�نة 
التي  املباركة  الكيالنية  احل�ضرة  مقابل 
عبدالقادر  ال�ضيخ  الرباين  القطب  فيها  يرقد 
احل�ضني  هجرية(   5٦0-  ٤٧0( الكيالين 
االب احل�ضيني االأم -قد�ض �ضره- الدرب�نة 
كان  اأمتار    10 وعر�ضها  مرت،   200 ط�لها 
فيها اىل نهاية الثمانينيات من القرن املا�ضي 

خم�ض مدار�ض ابتدائية هي:
للبنني،  االبتدائية  الر�ضافة  مدر�ضة   .1
مديرها اال�ضتاذ �ضربي �ضاكر حافظ -رحمه 

اهلل-. 
امل�ضائية  االبتدائية  الر�ضافة  2.مدر�ضة 
نف�ضه  النهارية  الر�ضافة  مدير  للبنني، 

اال�ضتاذ �ضربي كان يديرها اي�ضا.
3.مدر�ضة الكنانية االبتدائية للبنني، مديرها 

اال�ضتاذ عبد االمري الكناين -رحمه اهلل-.
للبنات،  االبتدائية  االعتماد  ٤.مدر�ضة   
مديرتها ال�ضت عفيفة يحيى مل�كي -رحمها 

اهلل-.
ال�ضت  مديرتها  لالأطفال،  العزة  مدر�ضة   .5

مديحة �ضيد خليل النعيمي -رحمها اهلل-.
املدار�ض  اأداروا  الذين  ان  ذكره  ومما يجدر 

ابرزهم  ومن  املربني  كبار  من  كان�ا  اعاله 
خلقا وكفاءة وحزما وحن�ا على تالميذهم، 
وكان يداوم يف هذه املدار�ض نح� الفي تلميذ 
وتلميذة من اعمار خمتلفة من اجلن�ضني بني 
بالن�ضبة    �ضنة  ع�ضرة  وخم�ض  �ضن�ات  �ضت 
يف  املداوم�ن  اأما  النهارية.  للمدار�ض 
م�ظفني  كان�ا  ومعظمهم  امل�ضائية  املدر�ضة 
فكانت  وال�ضرطة  اجلي�ض  منت�ضبي  من  او 
�ضنة..  واربعني   1٤ بني  ترتاوح  اعمارهم 
واالديان  االعراق  متن�عي  التالميذ  وكان 
لنا  زميال  ان  ي�ما  نعرف  ومل  والط�ائف، 
تينك  او  العرق  ذلك  او  الطائفة  لهذه  ينتمي 
الديانة امنا الذي كنا نعرفه عن بع�ضنا اننا 
انهم  مع  العراق  وطننا  ابناء  ومن  زمالء 
خمتلفة  خا�ضة  ذاتية  ه�يات  على  كان�ا 
من العرب والك�رد والرتكمان  من ال�ضيعة 
وااليزديني  واالأث�رين  واالرمن  وال�ضنة 

وحتى اليه�د.
ادق  على  كانتا  واملحا�ضبة  واملتابعة 
مطبق  والعقاب  الث�اب  ومبداأ  �ض�رهما 
حق�ق  ته�ضم  ان  دون  من  وا�ضح  ب�ضكل 
التي  الب�ضيطة  املدار�ض  هذه  منهم..  اأي 
حيث  اماميتني  �ضاحتني  على  حتت�ي  كانت 

جدرانها  كانت  )التي  الدرا�ضية  ال�ضف�ف 
املل�ن  الكارت�ن  من  انيقة  بقطع  مزينة 
اآيات  اجلمال  يف  غاية  بخط  عليها  مدون 
االميان  على  حتث  الكرمي  القراآن  من 
الدين  يف  وال�ضعي  والتعاون  والتق�ى 
حتث  نب�ية  وباأحاديث  والدر�ض،  والعمل 
والنظافة،  الطيب  واخللق  املحبة  على 
من  راقية  ومناذج  ون�ضائح  حكما  وحتمل 
كان  كما  احلكمة(.  يف  العربي  ال�ضعر  درر 
ي�جد جناح االدارة وغرفة املعلمني اي�ضا 
و�ضاحة خلفية الإقامة الفعاليات الريا�ضية 
والتدريب الك�ضفي.. ولعل من ابرز معلمي 
عبا�ض  حممد  املرح�مني  املدار�ض  هذه 
وعبا�ض  القا�ضي  ر�ضيد  و�ضبحي  النعيمي 
ح�ضن  وطالب  املحامي  ال�ضعدي  قنرب 
العنبكي وال�ضاعر املعروف حمم�د الريفي 
وغامن حمدون ومهدي العبيدي وعبدالقادر 
بابان وال�ضت �ضكرية عبد الر�ض�ل وال�ضت 
ل��ضي ر�ضام وغريهم.. هذه امل�ضائل ت�ضكل 
وبطعم  عزيزة  جميلة  ذكريات  الي�م  لنا 
ال�ضهد.  ملا�ٍض �ضعيد جميل بريء من ابهى 
ما يك�ن.. الأق�ل لكم يف االخري فليحيا اأبدا 

العراق واأهله الطيب�ن دوما

مدارس في باب الشيخ      

دهاة  من  رجل  هناك  كان  انه  يحكى 
اق�ضم  )�ضن(  وا�ضمه  واذكيائهم  العرب 
مرة انه ليط�فن حتى يعرث على امراأة 
اأثناء  ويف  منها..  ليتزوج  ذكاًء  متاثله 
يذهب،  اأين  اإىل  ف�ضاأله  رجال  لقي  �ضريه 
فتبني انه يق�ضد البلدة التي يت�جه اإليها 
�ضن، ف�ضارا �ض�ية، قال له �ضن احتملني 
جاهل  يا  الرجل  له  فقال  احملك،  ام 
احملك  فكيف  راكب،  وانت  راكب  اأنا 
وحتملني ف�ضكت �ضن.. حتى اقرتبا من 
القرية راأيا زرعا قد ا�ضتح�ضد، فقال �ضن 
ال،  ام  اآكل  قد  الزرع  هذا  اترى  للرجل 
اجلهل،  ماهذا  له  وقال  الرجل  فاغتا�ض 

ترى نبتا م�ضتح�ضدا وتق�ل اآكل ام ال.
لقيا جنازة  القرية  انه ملا دخال  ويحكى 
اترى  للرجل  �ضن  فقال  النا�ض،  ي�ضيعها 
ام ميت..  النع�ض احي ه�  �ضاحب هذا 
واأراد �ضن اأن يفارق الرجل فاأبى الرجل، 
�ضيافتك  من  فالبد  غريب  انت  وقال 
عندي واأ�ضر فت�جه معه اإىل بيته فكان 
للرجل بنت ا�ضمها )طبقة(، فدخل عندها 
واخربها باأمر �ضيفه وق�ض عليها ق�ضة 
جهله وا�ضئلته احلمقاء، فقالت يا اأبتاه 
الذكاء،  غاية  يف  اإنه  بل  بجاهل  ماهذا 

يق�ضد  احملك  اأو  احتملني  ق�له  فاإما 
نقطع  حتى  اأحدثك  ام  احتدثني  به 
طريقنا. اأما ق�له اترى هذا الزرع اكل 
ام ال، فاأراد هل باعه اأهله فاأكل�ا ثمنه 
فيق�ضد  اجلنازة  عن  ق�له  اأما  ال.  ام 

�ضاحب اجلنازة هل عنده عقب ام ال.
مع  فقعد  فخرج  ال�لد،  ه�  والعقب 
له  قال  ثم  معه،  يتحدث  �ضاعة  �ضن 

عنه  �ضاألتني  ما  لك  اف�ضر  اأن  احتب 
علم  مبا  فف�ضره  نعم  فقال  الطريق،  يف 
من ابنته، فقال له �ضن: ما هذا كالمك 
انها  فقال  به،  اأخربك  عمن  فاأخربين 
اإياها،  اب�ها  فزوجه  فخطبها،  ابنتي 
قال�ا:  وراأوها،  اأهله  اإىل  حملها  وملا 
"وافق �ضن طبقة"..ف�ضار مثال يجري 

على االأل�ضن.

حكاية مثل
و�ضحفي، "وافق شن طبقة" وم�ؤرخ،   �ضاعر   ... َجْيلي   الدُّ كاظم 

ودبل�ما�ضي.
ال�الدة :1301 امل�افق :188٤ .. ال�فاة :1390 
بن  ح�ضني  بن  كاظم  وه�  م..   19٧0: امل�افق  هـ 
من  عراقي،  �ضاعر  الدجيلي:  دروي�ض  بن  اهلل  عبد 
�ضميكة  اإىل اخلزرج.. ولد يف قرية  تنت�ضب  ع�ضرية 
)غربي بغداد( ون�ضاأ يف بغداد – الكرخ، وتتلمذ عند 
ماري  ان�ضتا�ض  واالب  االأل��ضي،  �ضكري  العالمة 

الكرملي، ثم ال�ضاعر جميل �ضدقي الزهاوي. 
 )1911( العرب  لغة  جملة  الكرملي  مع  واأ�ضدر 
االأوىل،  العامة  احلرب  قبل  ال�ضحافة  يف  وعمل 
بعدها.. واختري ع�ض�ا  وتخرج مبدر�ضة احلق�ق 
يف املجمع العلمي العربّي )1922( ودّر�ض العربية 
ال�ضلك  يف  وعمل   )30  -  192٤( لندن  جامعة  يف 
ال�ضيا�ضي مراقبا للبعثات العلمية العراقية بلندن، 
 ، فحيفا   ، فال�ضام   ، املحمرة  يف  للعراق  فقن�ضال 
 ، وتربيز   ، وباري�ض   ، ولندن  وب�مبي    ، فالقد�ض 
" روفائيل  اأورد  ور�ضائل  كتبا  وم��ضك�.. و�ضنف 
بطي " اأ�ضماء 29 منها، ومل يذكر م�ضريها، منها " 
املجلدين  منه يف  " ن�ضرت ف�ض�ل  العراقية  ال�ضفن 
البغدادية..   " العرب  لغة   " جملة  ومن   ،3 و   2
مكتبة  ويف  ال�ضيا�ضية..  احلزبيات  عن  بعيدا  وكان 
بخطه  له،   " ترجمة   " ببغداد  العليا  الدرا�ضات 

..)االأعالم للزركلي( .
كتب االأديب الراحل جعفر اخلليلي مقالة ن�ضرت يف 
ملحق جريدة املدى بعن�ان )االن�ضة مي وال�ضيخ 

كاظم الدجيلي (.
ق�ضائد  اىل  ا�ضغي  واأنا  علي  مامّرت  �ضمن  من 
يل  �ضرحها  ولقد  زيادة،  مّي  يف  مقط�عته  الدجيلي 
يف وقته وق�ض علّي ق�ضتها، وتطرق اليها ذات مرة 
مري ب�ضري يف مقال كتبه بجريدة االيام البغدادية 

عن  حديثه  عر�ض  يف  الرباك  عبدالقادر  ل�ضاحبها 
االن�ضة مي وغرامها املزع�م، فاأر�ضل لها يق�ل:

قلبي بكل ه�اي ال�ضمك ذاكر
هل انت �ضاعرة؟ فاإين �ضاعر
يرتاح للذكرى ويطرب كلما
وافاه طيف من خيالك زائر

يا من حتدثت الرجال بف�ضلها
وبها الن�ضاء النابغات تفاخر

لك يف �ض�يداء الف�ؤاد وفكرتي
ومبقلتي وفمي حمل عامر

اىل اآخر الق�ضيدة. ..
القن�ضلية  اىل  الدجيلي  نقل  مت   1930 �ضنة  ويف 
العراقية يف القاهرة، وقد لقيت – يق�ل الدجيلي- 
يل  ورعايتهم  بي  االدباء  احتفاء  من  الكثري  ال�ضيء 
ارتدت  ما  لكرثة  منهم  واحدا  ا�ضبح  كدت  حتى 
يف  ونحن  ليلة  ذات  ويف  وجمال�ضهم،  بي�تهم  من 
غا�ض  والبه�  ال�ضفارات  الإحدى  )ا�ضتقبال(  دع�ة 
العلم  ورجال  الدبل�ما�ضيني  من  الطبقات  مبختلف 
واالدب ووجهاء البلد وال�زراء اأخذ بيدي الدكت�ر 
امني معل�ف، وكان على علم مبا كان بيني وبني مي 
زيادة وعدم روؤية احدنا االخر، وقدمني اىل �ضيدة 
حل�ة التقاطيع ب�ض��ضة ال�جه يف عينيها الكثري من 
اجلاذبية،  من  الكثري  �ض�رتها  ويف  الذكاء،  بريق 

وقال يل:
-اتعرف االآن�ضة؟. - قلت كال.

والتفت الدكت�ر امني بعد ذلك اإليها، وقال:
- وانت يا �ضيدتي اأ�ضبَق لك ان عرفِت هذا الرجل؟

-قالت – كال.
فقال لها: كيف ال تعرفينه وه� �ضديقك، ويف ال�قت 
عند  الق�ض�ضي  ال�ضعر  حكاية  يف  خ�ضمك  نف�ضه 

العرب، انه ال�ضيخ كاظم الدجيلي.

فقالت، وهي تبت�ضم: اذن انت ذلك البغدادي الذي 
ناظرين وقارعني احلجة وتر�ضاين منذ �ضنني.

يق�ل الدجيلي: لقد لقيت من ترحيبها اكرث مما كنت 
ات�قع، وقد دعتني لزيارتها، وقالت ان بيتها مفت�ح 
امام امثاله، )وكان عمر الدجيلي ي�مذاك ٤٦ �ضنة، 

وكانت مي ت�ضغره ب�ضنني(.
انتقل  ثم  القاهرة  يف  �ضنة  نح�  الدجيلي  وق�ضى 
بعد ذلك اىل لندن ، يف �ضنة 1931 ليعمل يف املمثلية 

العراقية، وقد عمل فيها مدة ط�يلة.
يف  – وانا  علّي  دخل  ي�م  وذات  الدجيلي:  ويق�ل 
ي�ضتاأذن  امل�ظفني  احد  بلندن-  العراقية  املمثلية 
ان  منه  طلبت  م�اجهتي،  طلبت  انكليزية  ل�ضيدة 
يف  قمت  حتى  تدخل  كادت  ان  وما  علّي،  يدخلها 
وامنا  انكليزية  �ضيدة  تكن  مل  النها  مرحبا  وجهها 
مطعم  اىل  املمثلية  من  وخرجنا  زيادة،  مي  كانت 
وا�ضتعدنا  فيه،  غداءنا  وتناولنا  اعرفه  كنت  راٍق 
جّد  وما  و�ضخ�ضياتها،  م�ضر  ذكريات  احاديثنا  يف 
يف عامل االدب بعد خروجي من م�ضر مما مل اطلع 
اكرث  من  مّي  االن�ضة  ان  اعرف  كنت  فقد  عليه، 
املحيطني علما بالثقافة احلديثة ومن اكرث ال�اقفني 
على ما كان يجد يف العامل العربي من احداث ذات 
�ضلة بالعلم واالدب .. مل متكث ط�يال بلندن وكانت 
تظللها �ضحابة من الهم على ما و�ضف ال�ضيخ، ولعل 
كل  فقدت  وبفقدها  الأمها..  فقدها  نتيجة  كان  ذلك 
�ضيء يف ال�ج�د، اإذ مل يكن لها اخ وال اخت وال من 

ي�ا�ضيها غري اقرباء بعيدين عنها ات�ضاال وفهما.
كاظم  اىل  كتبت  لندن  من  مّي  االن�ضة  ع�دة  وعند 
بها،  حفاوته  على  فيها  �ضكرته  ر�ضالة  الدجيلي 
اىل  ي�حي  ان  اهلل  ا�ضاأل  بق�لها:  ر�ضالتها  وختمت 
الدجيلي  األف ق�ضيدة وق�ضيدة.. واجابها  �ضاعرنا 

بق�ضيدة.

الشيخ الدجيلي .. ما سر عالقته باألديبة مي زيادة؟

كانت هذه ال�ضاحة قدميا حتمل ا�ضم �ضاحة امللك في�ضل الثاين وهي تقع يف قلب بغداد 
وتطل على �ضارع الر�ضيد مبا�ضرة.

القريبة من ج�ضر  فيها وهي  بنايته  ل�ق�ع  يع�د  عليها  القا�ضي  ا�ضم حافظ  و�ضي�ع   
االحرار.  

اجمل  تبيع  وحمالت  ومكاتب  فنادق  من  جميلة  بنايات  على  حت�ي  ال�ضاحة  وكانت 
وافخر ان�اع الب�ضائع و�ضركات ال�ضفر وال�ضياحة وغريها، وا�ضتهرت ب�ضاحة حافظ 

القا�ضي.
 وحافظ القا�ضي ه� �ضخ�ضية تراثية بغدادية، كاتب وتاجر ومفكر اقت�ضادي ورجل 
العهد  القرار يف  اإعتمد على نف�ضه يف تك�ين ثروته..  وكان مقربا من �ضناع  ع�ضامي 
يف  مفكرا  وعقال  االقت�ضاد  يف  العراق  اعالم  من  علما  ويعد   ،  1958-1921(( امللكي 

جذب ال�كاالت واال�ضتثمارات االأجنبية.
لبيع  وكاالت  على  وكذلك  املذياع،  اجهزة  لت�زيع  وكالة  على  ح�ضل  تاجر  اول  وه� 
ا�ضمه  ال�ضيارات حتمل  املعروفة )ف�رد ومريكري ولنك�لن(، وكانت هذه  ال�ضيارات 

مع ارقامها، وهي جت�ب �ض�ارع بغداد وحمافظات العراق.
 ولد حافظ القا�ضي يف بغداد / حملة باب ال�ضيخ �ضنة )1892م( وه� حافظ عبداهلل 

القا�ضي الكروي القي�ضي، ويرجع اأ�ضله اىل جل�الء يف حمافظة دياىل.
وقد امتد به العمر ووجد نف�ضه وحيدا مري�ضا يف بريوت، وعندما ا�ضتد به املر�ض طلب 
اعادته اىل بغداد ليم�ت فيها -رحمه اهلل- ودفن يف مقربة باب ال�ضيخ عام )19٦8م(.

ساحة )حافظ القاضي( التاجر 
البغدادي الشهير
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�إمكاناتك  ��ستخدم  و�لذهني..  �لبدين  و�لن�ساط  باحليوية  مفعم  �أنت 
يف  �لأمام  �إىل  و�لتقدم  خمططاتك  لتنفيذ  �ل�سليم  �لقر�ر  �تخاذ  يف 
م�سروعاتك.. لن يفيدك �لكتفاء بالإجناز�ت �ملا�سية.. لديك �لآن قدرة 
على �لتعامل بدقة وحكمة مع جميع �ملو�قف �لتي تو�جهها وتتعر�ض 

لها، فتاأكد من ��ستغاللك لها بقدر �لإمكان.

توقعات برج الثور 
�ملجالت  كل  �لتحديات يف  �ملو�جهة وطرح  �إىل  لأنك متيل  �نتبه جيد� 
�أو  �إقامتك  مكان  تغيري  �ىل  تلجاأ  معك..  و�لعاملني  �لزمالء  مع  حتى 
ترك منزلك �أو تعتمد �لتنقل �لد�ئم بني مكان ومكان لتخترب مدى حب 

�ل�سريك لك.. عليك �لرتوي و�ل�سرب وعدم �لقلق و�لهتمام ب�سحتك.

 توقعات برج الجوزاء 
�إ�سعاده  �سيئة وقد حتاول  �ليوم ويبدو يف حالة  ير�م  ما  لي�ض على  �حلبيب 
ندوة..  �أو  �أكرث من حفل  �لدعو�ت حل�سور  �ليوم بع�ض  �لطرق. ت�سلك  بكل 
رمبا ترف�ض بع�سها ولكن �ستلبي �لبع�ض �لآخر.. على �لرغم من �أنك �سخ�ض 

�جتماعي ولكنك تريد �أن تكون مبفردك حتى ترتب �أفكارك.

توقعات برج السرطان 
تهتم �ليوم ب�سرورة �سبط �لنف�ض و�لتحكم يف �لذ�ت.. ت�سعر بال�سعادة 
�لبالغة عندما ت�سمع �أخبار� �سارة �ليوم جتعلك تنهمر يف �لبكاء.. �إنه 
يوم خمتلف فرمبا ت�سعر بتقدم يف كل جو�نب حياتك �ملهنية و�ل�سخ�سية 

و�لعاطفية فكن متفائال.

توقعات برج   االسد
�أنت  كنت تنتظر حدثا �سعيد� منذ فرتة طويلة ورمبا يتحقق �ليوم.. 
�سك  ل  لالآخرين..  م�ساعرك  عن  تعرب  �أن  بطبيعتك  حتب  ل  �سخ�ض 
�أنك �ليوم �ستكون �سعيد� جد�.. قد ت�سعر يف بع�ض �لأوقات �ليوم �أنك 

ترغب يف �لبكاء ولكن دون �سبب ولذلك تتجنب �أن ير�ك �أي �سخ�ض..

توقعات برج العذراء
نحو  على  �ست�سري  بل  خطو�تك،  عرقلة  فيه  تتم  فلن  جّد�  ممتاز  يوم 
لطيفة  �لأجو�ء  تظل  و�لتقدير..  �جلو�ئز  لتح�سد  وت�ساعدي  �سريع 
و�إيجابية وت�سري �لأمور �لعاطفية جيد�. ترتاح �إىل �لأو�ساع، لكن �أمر� 
ما يوؤثر �سلبا يف �لعالقة وعلى �أ�سلوبك يف �لتعامل مع �ل�سريك.. ل تقف 

مكتوف �لأيدي وحاول �أن تتغلب على م�ساكلك.

توقعات برج الميزان 
يف بع�ض �لأحيان ينتابك �لت�ساوؤل عن �لنتائج �لتي قد حتدث �إذ� تنازلت 
عن مبادئك ومثلك �لعليا من �أجل حتقيق �أحالمك.. ل تنجرف ور�ء تلك 
�لأفكار.. يجب عليك �أن تكبح طموحاتك بع�ض �ل�سيء.. عليك �أن تعي 
جيد� قيمة ما لديك، وتذكر �أنه يف �أغلب �لأحيان �أب�سط �لأ�سياء هي �لتي 

جتلب �ل�سعادة للفرد.

توقعات برج العقرب 
�ملو�سوعات  بع�ض  ملناق�سة  وقتك  من  جزء�  �ليوم  تخ�س�ض  رمبا 
�لدينية مع �لأ�سدقاء �أو للم�ساركة يف بع�ض �لأن�سطة �جلماعية.. من 
�ملهم جد� �أن ت�سارك �لأ�سدقاء يف �أي �سيء لأنك تريد �أن ت�سعر بالأمان 

و�لهدوء بالإ�سافة �إىل �حتياجك للدعم من كل فرد من منهم.

توقعات برج القوس 
�لرومان�سية و�لإبد�ع هما �ملحركان �لرئي�سان يف حياتك �ليوم.. عالقة 
لديك  و�لعاطفة  �لرومان�سية  تعزز  و�لتي  �ليوم  تعي�سها  �لتي  �حلب 
�ستكون  �لرومان�سية  هذه  �أن  كما  ممكن.  وقت  لأطول  ت�ستمر  ورمبا 
�أن  عليك  يتعني  �لذي  �لوقت  وحدد  نف�سك  ترهق  ل  لالإلهام..  م�سدر� 

تتوقف فيه عن �لعمل.

توقعات برج الجدي 
�ليوم..  ي�سل  ل  رمبا  �أو  يتاأخر  قد  �ليوم  و�سوله  تنتظر  �لذي  �ل�سيك 
�لقلق  يف  وقتك  ت�سع  ل  قريبا..  ي�سل  �أن  �ملتوقع  فمن  للقلق  د�ع  ل 
و�لنتظار.. �إذ� كان هناك �سرورة من ��ستالمه �ليوم، �سع خططا لأي 

موقف طارئ قد يحدث.

توقعات برج الدلو 
�لأخبار  �ليوم على بع�ض  �ملناخ غري منا�سب لال�ستثمار.. رمبا تطلع 
بهذ�  مهتما  كنت  �إذ�  حذر�..  كن  ولكن  و�لأمو�ل  بالبور�سة  �خلا�سة 
�لأمر، عليك ��ست�سارة �ملخت�ض قبل ��ستثمار �أي مبلغ، وحتى �إذ� قمت 

با�ست�سارة �خلبري، يف�سل �أن تنتظر يومني �أو �أكرث.

توقعات برج الحوت 
هذ� �ليوم يعتمد �جلميع على كل كلمة من كلماتك. �إخال�سك وتفانيك 
يظهر�ن من خالل �أي �سيء تقوم به، وهذ� ما يجذب �ل�سريك �إليك يف كل 
لتجنب  �ل�سحي  بو�سعك  �لهتمام  عليك  �لوقت �حلايل،  �حلالت.. يف 

�لإ�سابة باأي مر�ض.

د�خل   9 �ىل   1 من  �لرقام  وزع 
�لت�سعة  �ملربعات  من  مربع  كل 
باقي  توزيع  �أكمل  ثم  �ل�سغرية، 

�لرقام من 1 �ىل 9 يف �لأعمدة �لت�سعة 
�لر�أ�سية و�لأفقية يف �ملربع �لكبري ول 

ت�ستخدم �لرقم �إل مرة و�حدة.

سودوكو

من الفيسبوك

على  تعّود  �لذي  �لك�سول  لل�سخ�ض  ي�سرب 
�لبطالة وعا�ض عالة على غريه من �لنا�ض.

�أ�سله: �أن رجال كان له ولد ك�سول، وكان كلما 
يحاول �إ�سالحه و�إر�ساده، يزد�د ك�سال وبالدة، 
�إ�سالحه  من  وياأ�ض  ومّل  �لرجل  تعب  حتى 
قرر  يوم  ذ�ت  ويف  تعاىل..  �هلل  �إىل  �أمره  و�سلم 
�لرجل �أن ير�سل �بنه �إىل جممع �لتنابلة ليعي�ض 
بينهم وي�سبح و�حد� منهم، فرييح وي�سرتيح.. 
كبري  ب�ستان  يف  يعي�سون  �آنذ�ك  �لتنابلة  وكان 
طيلة  فيه  ينامون  بغد�د،  �سو�حي  �إحدى  يف 
يت�ساقط عليهم  �أكلو� مما  فاإذ� جاعو�  يومهم.. 
�لب�ستان،  يف  �ملوجودة  �لنخيل  من  رطب،  من 
�ل�ساقية..  ماء  من  �سربو�  بالظماأ  �أح�ّسو�  و�إذ� 
�لأمر  له  �لتنابلة و�سرح  �سيخ  �إىل  �لرجل  ذهب 
�لتنابلة  �لك�سول.. فرحب �سيخ  له ولده  و�سّلم 
روح  بابا  �سوف   ((  : له  وقال  �جلديد  بالتنبل 

توكع ميك رطبة  وملا   .. �ل�ساكية  هناك مي  نام 
��سرب من ماي  و�إذ� عط�ست  �أكلها  �لنخلة  من 
�أي عمل هنا  .. و�إنت ما مطلوب منك  �ل�ساكية 
((، فانبطح �لولد على �لأر�ض، قرب �ل�ساقية، 
وبعد  منه،  بالقرب  �لرطب  �سقوط  �نتظار  يف 
ر�أ�سه،  من  بالقرب  رطبة  �سقطت  وجيزة  مدة 
فلم يكّلف نف�سه عناء �إلتقاطها وو�سعها يف فمه 
�هلل  رحم   ((  : �ملتثائب  �لبطيء  بكالمه  فقال   ،
ف�سمع   ..)) بحلكي  �لرطبة  يخّلي  �للي  و�لديه 
ف�سحك  �جلديد  �لتنبل  قاله  ما  �لتنابلة  �سيخ 
ولك  كوم   ((  : له  وقال   ، �إليه  و��ستدعاه  منه 
كوم روح لأبوك كول له : �آين تنبل ون�ض .. وما 
�أحتاج �أعي�ض ويه �لتنابلة حتى �أتعّلم منهم ((، 
ثم علم �لنا�ض بحكاية ذلك �ل�سبي، وعجبو� من 
ك�سله و�سحكو� من فعله، فقالو� فيه )) تنبل 

�أبو رطبة (( وذهب ذلك �لقول مثال.

قصة وعبرة
تنبل أبو رطبة

طلبت زوجة من زوجها �أن يكتب لها عدًد� من 
�سفاتها �ل�سلبية �لتي يتمنى �أن تغريها، وذلك 
�لن�سائية  �جلمعيات  �إحدى  طلب  على  بناء 

�لتي ت�سرتك فيها زوجته...
فما كان من �لرجل �إل �أن كتب: "�أُحب زوجتي 
و�أعطاها  يعيبها"،  ما  فيها  �أرى  ول  هي  كما 
�لورقة مغلفة كما طلبت �جلمعية من �أع�سائها.
عند  تقف  زوجته  ليجد  عاد  �لتايل  �ليوم  ويف 
باب �ملنزل، ويف يدها باقة ورد وهي ت�ستقبله 

بالدموع ِمن �ِسدة �لفرح.
لقد كانْت مفاجئة عظيمًة بالن�سبة لها، خا�سة 

�أنها �كت�سفت ذلك �ملديح على �ملالأ.

يقول �لزوج: كان لدي �أكرث ِمن ع�سرة �أخطاء 
�لعالج  �أن  علمت  �أين  �إل  زوجتي  فيها  تقع 
زوجته  �أن  و�لعجيب  �أبد�،  بذكرها  يكوَن  لن 

حت�سنت بن�سبة �أكرث ِمن �سبعني باملئة.
و�لكتئاب  �لنفور  يولد  عادة  �لعيوب  ذكر 
و�لعناد... وخا�سة �إذ� كان �أمام �لآخرين..�أما 
طاقة  ويعطي  و�ل�سرور  �حلب  فيبعث  �ملديح 

ن... �إيجابية ، ويكون حمفز� على �لتَّح�سُّ
ُح�ْسًنا..." للنا�ِض  "...وقولو� 

طيبة  كلمة  مثال  �هللُ  �سرب  كيف  تَر  "�أمل 
يف  وفرعها  ثابٌت  �أ�سلها  طيبة  ك�سجرٍة 

�ل�سماِء..." .." �لكلمة �لطيبة �سدقة".

عبرة وموعظة
الكلمة الطيبة

حلى المكونين

 �ملكّونات
 - مقّطع  �سود�ء  �سوكولتة 

لوحان
ب�سكويت مقّطع - 3 علب

ن�سائح
�حللويات  هذه  حت�سري  جربي 
�لرب�ونيز  بو�سفاتنا:  �ل�سهلة 

باجلوز �أو �لبان كيك.

طريقة �لعمل
- �سعي �ل�سوكولتة على حمام 
�آخر  �ىل  قّلبيه من وقت  مائي ثم 

حتى يذوب متاماً.
ثم  �لنار  عن  �لقدر  �أبعدي   -
قطع  فوق  �ل�سوكولتة  ��سكبي 
حتى  جيدً�  و�خلطي  �لب�سكويت 

تتجان�ض �ملكونات.

يف  �لب�سكويت  خليط  وّزعي   -
قالب مغّلف بورق �لزبدة.

�لثالجة  �ىل  �لقالب  �دخلي   -
على  �ساعة  حلو�يل  و�تركيه 

�لأقل حتى يجمد.
- �خرجي �لقالب من �لثالجة ثم 
بال�سوكولتة  �لب�سكويت  قدمي 

مبا�سرة على �سفرتك.

 هناك بع�ض �لن�سائح �لب�سيطة �لتي متنحك عمر� 
�للتز�م  بب�ساطة  وميكن  �لتكييف،  جلهاز  �أطول 

باتباعها، وهي:
جولت  يت�سمن  �سيانة  عقد  لديك  يكون  �أن   -1
�ملتخ�س�سة  �ل�سيانة  �سركات  قبل  من  دورية 
�لنتظار  وعدم  و�ستاًء  �سيًفا  �لأجهزة  لفح�ض 

حتى حدوث �أعطال.
�ملنزل  يف  �لكهربي  �لتيار  تو�سيل  من  تاأكد   -2
على  �لتحميل  يزد�د  ل  حتى  �ل�سليمة،  بالطريقة 
وبالتايل  كهربية،  �أعطال  فتحدث  �لكهربي  �لتيار 

تلف للكمرب�سور.
متو��سل،  ب�سكل  ليال  يعمل  �جلهاز  ترتك  ل   -3
�لأف�سل �أن يتم ف�سله من �آن لآخر، حتى ل ي�سخن 
ف�سيقوم  حديًثا  �جلهاز  كان  و�إذ�  �لكمرب�سور، 
)�لأوفرلود(  طريق  عن  تلقائيا  �لكهرباء  بف�سل 

ليربد �لكمرب�سور.
بديلة،  غيار  لقطع  يحتاج  عطل  حدوث  عند   -4
�ل�سيانة  عامل  يقوم  �لتي  �لقطع  �أن  من  تاأكد 
مت  �لتي  �ل�سركة  نف�ض  ومن  �أ�سلية،  برتكيبها 
�سر�ء �جلهاز منها؛ لأن قطع �لغيار �لأ�سلية هي 
نتيجة  م�ساعف  ف�سررها  �ملقلدة  �أما  �ملعمرة، 

تكر�ر �لأعطال وزيادة �لتكلفة.
به  ي�سحن  �لذي  �لفريون  غاز  نوع  من  تاأكد   -5

�أ�سا�ض  �إذ� ��سطررت لذلك، فالفريون هو  جهازك 
و�إذ�  له،  �فرت��سي  عمر  يوجد  ول  �جلهاز،  عمل 
كان �جلهاز يعمل ب�سكل جيد وبكفاءة عالية فاإنه 

ل يحتاج �إىل �إعادة �سحن، و�أهم �أنو�عه هي:
�لأف�سل. وهو  – �إجنليزي 

- هولندي يعترب من �لأنو�ع �جليدة.
- �سيني رخي�ض �ل�سعر لكن جودته غري مرتفعة.
�أجز�ء  �أ�سالة  من  �لرتكيب  قبل  تاأكد   -6
ومكونات جهاز �لتكييف لأن بع�ض �لبائعني غري 
�ملتخ�س�سني يقومون با�ستبد�ل مو��سري �لتكييف 
�أرخ�ض  �أملونيوم  مبو��سري  �لأ�سلية  �لنحا�ض 
قوة  تتحمل  ول  تتاآكل  ما  �سرعان  ولكنها  �سعر� 
�لتوكيالت  من  �ل�سر�ء  يف�سل  لذلك  �لفريون  غاز 
مائة  بتخفي�ض  تغرت  ول  �ملعتمدة  و�ل�سركات 
جنيه مثال عند �ل�سر�ء تت�سبب لك لحقا يف �أعطال 

تكلفك �لكثري و�لكثري
�أن  تركيب جهاز جديد، يجب  �أردت  �إذ�   -7
تتاأكد من عدم و�سع �جلزء �خلارجي جلهاز 
�آخر،  جلهاز  خارجي  جزء  بجو�ر  �لتربيد 
و�حر�ض �أل يكون خلفه مبا�سرة حائط؛ لأن 
حر�رة �جلو مع حر�رة �لكمرب�سور يت�سببان 

يف تلف �جلهاز حتى �إن كان حديًثا.

نصائح بسيطة تمنحك عمرا 
أطول لجهاز التكييف



بشرى خالد العزاوي 
رئيس التحرير التنفيذي 

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير

                                                                                                                                                                                                          lawyersnewspaper@gmail.com                                                                                  

خرية
األ

جريدة اسبوعية قانونية عامة     العدد  )  147  ( الثالثاء    17  /   8 / 2021

املحامي _ خا�ص
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأ�سدَر 
�سوابط  ت�سمن  اإدارياً  اأمرًا  ال�سعدي،  �سياء 
اختيار املحامني للتمرين على ممار�سة اأعمال 
املهنة الفعلية للمحامني الذين ي�سجلون لأول 

مرة يف جدول املحامني . 
)١/الوىل(  الفقرة  "ن�ست  الأمر:  يف  وجاء 
املحاماة  قانون  من  ع�سرة  الثامنة  املادة  من 

))خ�سوع  على    ١٩٦٥ ل�سنة    )  ١٧٣  ( رقم 
جدول  يف  مرة  لأول  ي�سجل  الذي  املحامي 
مكتـب  يف  �سنتني  مدة  التمرين  على  املحامني 
مـحـاٍم مـار�ص املحامـاة مـدة ل تقل عن خم�ص 
هذه  يختار  الذي  املحامي  وعلى  �سنوات((، 
الطريقة للتمرين على املمار�سة الفعلية لأعمال 
املحاماة اأن يتقيد مبـا اأوجبتـه الفقرة )١( مـن 

املادة التا�سعة ع�سرة من القانون املذكور".

نقابة المحامين تحدد ضوابط 
اختيار المحامين للتمرين على 
ممارسة أعمال المهنة الفعلية 

املحامي _ خا�ص
والدولية  املحلية  واملتطلبات  التطورات  ملواكبة 
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، 
غ�سل  مكافحة  قانون  يف  جاء  ما  اىل  وا�ستنادًا 
ل�سنة   )٣٩( رقم  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
جمموعة  عن  ال�سادرة  والتو�سيات   ،20١٥
العمل املايل )فاتف( ب�ساأن املهن غري املالية، مما 
الإجراءات  اتخاذ  املحامني  الزمالء  من  يتطلب 
التي من �ساأنها احلد من خطورة غ�سل  املنا�سبة 

الأموال ومتويل الإرهاب مبراعاة ما ياأتي:
العمل  بعالقات  الواجبة  العناية  اإيالء   .١
والعمليات مع الأ�سخا�ص الطبيعية اأو املعنوية 
اأو ال�سركات عند القيام نيابة عن املوكل مبا ياأتي: 

اأ. �سراء اأو بيع العقارات.
اأو  املالية  اأوراقه  او  املوكل  اأموال  اإدارة  ب. 

الأ�سول الأخرى.
اأو  الإدخار  اأو  امل�سرفية  احل�سابات  اإدارة  ج. 

اإدارة ال�سركات.
د. تنظيم امل�ساهمات يف اإن�ساء اأو ت�سغيل اأو اإدارة 

ال�سركات اأو الكيانات الأخرى.
الفقرة  يف  املذكورة  بالن�ساطات  القيام  عند   .2

ال�سابقة يجب التعرف على ما ياأتي:
اأ. امل�ستفيد احلقيقي واتخاذ الإجراءات املنا�سبة 

للتحقق من هويته.
ب. الغاية من العملية وطبيعتها.

ج. م�سادر اأموال املوكل.
٣. واجبات املحامي:

اأ. عدم التعامل يف الأن�سطة الواردة يف )١/اأ( مع 
اأو  �سورية  باأ�سماء  اأو  الهوية  جمهويل  ا�سخا�ص 

وهمية.
قوائم  يف  مدرج  غري  املوكل  ان  من  التاأكد  ب. 
عالقة  يف  الدخول  قبل  واملحلية  الدولية  احلظر 

العمل.
القيام  عند  باملوكل  اخلا�سة  ال�سجالت  حفظ  ج. 
خم�ص  عن  تقل  ل  مدة  ال�سابقة  بالن�ساطات 
اأو  املوكل  مع  التعامل  انتهاء  بعد  تبداأ  �سنوات، 

اجناز العملية.
اأ�سباب  وجود  عند  الإبالغ  يف  الإ�سراع  د. 

مو�سوعية يف ال�سك يف العمليات التي ي�ستبه باأنها 
اىل  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  بغ�سل  مرتبطة 
مكتب مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف 
البنك املركزي، مع اللتزام مبا جاء يف )املادة/
ال�ساد�سة والربعني/١( من قانون املحاماة رقم 

)١٧٣( �سنة ١٩٦٥.
املحامني  جميع  على  ال�سوابط  هذه  ت�سري   .4
امل�سجلني يف جدول املحامني، ومكاتب و�سركات 
املحاماة الوطنية والعاملية املرخ�ص لها بالعمل 

يف جمهورية العراق. 
٥.تنفذ هذه ال�سوابط من تاريخ �سدورها.                                                

�سياء ال�سعدي
نقيب املحامني العراقيني

 مالحظة :
احلظر  قوائم  يف  مدرج  غري  املوكل  اإن  ملعرفة 
الدولية واملحلية، ولأي معلومات اخرى، ميكن 
الدخول اىل املوقع اللكرتوين ملكتب مكافحة غ�سل 
اأو  املركزي،  البنك  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

الت�سال بهاتف املكتب: ) 0٧80٩2٩١4١2 (

نقابة المحامين تصدر ضوابط مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب رقم )1( لسنة 2019

املحامي _خا�ص
قار الحتادية  ا�ستئناف ذي  جرْت يف حمكمة 
النتداب،  هيئة  واأع�ساء  رئي�ص  انتخابات 

ومب�ساركة وا�سعة من املحامني.
النتخابية،  العملية  على  لالإ�سراف  وح�سر 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب 
رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  ووكيل  ال�سعدي، 
حيدر  الأ�ستاذ  النقابة  �سر  واأمني  العبيدي، 
اأع�ساء املجل�ص،  املر�سدي، وعدد من ال�سادة 
وهم كل من )الأ�ستاذ حممد قا�سم احل�سيناوي 
�سارة  والأ�ستاذة  الزهريي  ح�سن  والأ�ستاذ 
والأ�ستاذ  الدليمي،  �سهد  والأ�ستاذة  املوىل، 
و�سام اأبو طبيخ(، ومب�ساركة موظفي النقابة.
قبيل  النقيب  ال�سيد  لكلمة  املحامون  وا�ستمع 
كالمه  بادئ  يف  حتدث  حيث  النتخابات،  بدء 
عن القيمة التاأريخية التي تتمتع بها حمافظة 
رجالها،  وب�سالة  وجودها  وعراقة  قار،  ذي 
املحافظة  حمامي  مواقف  اإىل  اأ�سار  فيما 

الوطنية ودفاعهم عن حقوق املظلومني. 

اآلية  عن  باحلديث  النقيب  ال�سيد  وعّرج 
الختيار ال�سحيح للمر�سحني، �سارحاً طريقة 

القرتاع، والأ�س�ص املهنية لالختيار. 
اأهمية هيئات النتداب يف  واأكد ال�سعدي على 
ت�سكيلة املنظومة النقابية. م�سددًا على اأهمية 
اأن يعرف املحامي هذه الأهمية ليكون اختياره 
مبنيا على م�سوؤولية مهنية واعتبارات دقيقة. 
التا�سعة  ال�ساعة  يف  النتخابات  وبداأت  هذا 
ال�ساعة  عند  ال�سناديق  واأغلقت  �سباحاً 
عملية  بعدها  جرت  حيث  الظهر،  بعد  الثانية 
اأع�ساء املجل�ص  ال�سادة  باإ�سراف  العد والفرز 
وبح�سور  �سفاف  باأ�سلوب  النقابة،  وموظفي 
النتخابات  نتائج  واأفرزت  املحامني..  جميع 

الآتي: 
- فوز املحامي اأ�سرف جليل العبودي برئا�سة 

الهيئة، وح�سل على )٣٦2( �سوتا. 
اأعلى  على  ح�سلوا  الذين  الأع�ساء  اأما 

الأ�سوات، فهم كل من: 
- املحامي حممد طالب ال�سامي )٣٣٩( �سوتاً. 

- املحامي حممد بالل البدري )٣2٧( �سوتاً. 
 )٣١8( الزيرجاوي  ح�سني  احمد  املحامي   -

�سوتاً. 
- املحامي �سدام عبد احل�سني ال�سامي )٣١٣( 

�سوتاً. 
 )٣١٣( العرب  حممد  �سعد  املحامي   -

�سوتاً.
املركز  على  احلا�سل  املر�سح  وا�ستبدل 
ال�ساد�ص )علي چا�سب اجلوراين( باملر�سحة 
لقرار  ا�ستنادًا  هويدي(،  )بيداء  املحامية 
املقعد  با�ستبدال  القا�سي  النقابة  جمل�ص 
املحاميات  اإحدى  حتقق  مل  اإذا  ال�ساد�ص 
جمل�ص  وبارك  الفوز.   اإىل  املوؤهل  الن�ساب 
النقيب،  ال�سيد  بنّي  فيما  للفائزين،  النقابة 
خالل مباركته، اأن الفائزين ل ي�سكلون درجة 
من المتياز، بل هم مكلفون مب�سوؤولية جتاه 
زمالئهم ومهنتم. م�سيفاً: اأن الهيئة يجب اأن 
امل�سالح  تغليب  مع  اجلماعة،  بروح  تدار 

العامة على القناعات ال�سخ�سية.

نقابة المحامين تشرف على انتخابات 
رئيس وأعضاء هيئة انتداب ذي قار

املحامي _خا�ص
تو�سيع  دورة  امتحاناُت  جرت 
وا�سط،  حمافظة  ملحامي  ال�سالحية 
ال�ستاذ  النقابة  وكيل  وباإ�سراف 

رزاق العبيدي. 
جدول  بعد  المتحانات  واأقيمت 
درا�سي ت�سمن حما�سرات يف خمتلف 
قانون  عن  ف�سال  القانونية،  املعارف 

املحاماة وقواعد ال�سلوك املهني. 
على  الوكيل  ال�سيد  اأكد  حديثه،  ويف 
والعملي  العلمي  اجلانب  تنمية 
تو�سيع  دورات  واأهمية  للمحامي 
ال�سالحية. م�سريًا اإىل موا�سلة اإقامة 

الدورات القانونية للمحامني. 
ال�سيد  التقى  زيارته،  هام�ص  وعلى 

ا�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  الوكيل 
معه  وتباحث  الحتادية،  وا�سط 
حول اهم الق�سايا امل�سرتكة وت�سهيل 
طلباتهم،  واإجابة  املحامني  اعمال 
املحكمة  رئي�ص  ال�سيد  اأبدى  فيما 
العقبات  وتذليل  املبا�سر  التعاون 
التي تعرت�ص اأعمال املحامني. م�سيدًا 
القائم  بالتعامل الطيب بني الطرفني، 
العدالة  حتقيق  يف  ال�سراكة  على 

و�سيادة القانون. 
جهود  على  الوكيل  ال�سيد  واأثنى 
املحامي  النتداب،  هيئة  رئي�ص 
واأع�ساء  العبودي،  ناذر  حركات 
مبوا�سلة  مو�سياً  النتداب،  هيئة 

املزيد من العطاء يف خدمة املحامني.

وكيل النقابة يشرف على امتحانات دورة توسيع 
الصالحية في واسط ويزور رئيس محكمة االستئناف 

املحامي _خا�ص
تو�سيع  دورة  دياىل  حمافظة  حمامي  انتداب  هيئُة  اختتمت 
العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  وكيل  وبح�سور  ال�سالحية 

والتي اأقيمت مب�ساركة عدد كبري من املحامني واملحاميات. 
دورتهم،  للمحامني  الوكيل  ال�سيد  بارك  اخلتام،  حفل  وخالل 
وحتقيقهم مرتبة علمية وخطوة مهنية جديدة يف اجلانب املهني، 
لهتمامهم  النتداب  هيئة  واأع�ساء  رئي�ص  اإىل  ثنائه  عن  معربًا 

بدعم املحامني ال�سباب. 
املهني،  و�سلوكم  دياىل  حمامي  التزام  على  العبيدي  واأثنى 
مو�سحاً اأهمية دورات تو�سيع ال�سالحية لتنمية قدرات املحامي 

العلمية واملهنية. م�سريًا اإىل فوائد ا�ستئناف الدورات بعد توقفها 
ملدة ثالث �سنوات. مردفاً: اأن ذلك ي�سهم يف تغلبه على العقبات 
التي قد تواجهه يف عمله عند التوكل عن الغري، ول�سمان احل�سول 

على اأف�سل النتائج العلمية واملهنية التي تنتجها هـذه الدورة.
واأكد ال�سيد وكيل النقابة على اإدامة �سلة التوا�سل وامل�ساعدة 

بني الزمالء املحامني الذي جتمعهم مهنة املحاماة. 
من جانبه، رحب رئي�ص هيئة النتداب، الأ�ستاذ نبيل الكرخي، 

بال�سيد الوكيل، �ساكرًا تواجده بني حمامي دياىل.
توزيع  يف  العبيدي  �سارك  احلفل  ختام  ويف  هذا، 

�سهادات امل�ساركة للمحامني امل�سرتكني.

هيئة انتداب ديالى تخّرج دورة جديدة 
لتوسيع صالحية المحامين 

املحامي_ خا�ص
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  افتتح 

ال�سعدي، متحف النقابة بعد ان اكتملت اعمال �سيانته، 
واأعيد طالء خزاناته،  باملرمر اجليد  اأر�سيته  اأبدلت  اإذ 

تغني  التي  وال�سور  الوثائق  من  عدد  عليه  واأ�سيفت 
مراحل تاريخ النقابة الطويل امل�سرق واحلافل بالعطاء..
ويروي املتحف تاريخ نقابة املحامني الذي هو جزٌء ل 
يتجزاأ من تاريخ العراق، فقد كانت نقابة املحامني منذ 
تاأ�سي�سها بعد عقٍد من قيام احلكم الوطني يف مطلع القرن 
املعرب  وهي  ال�سعب  وتطلعات  اآمال  �سميم  يف  املا�سي، 
المني عن همومه واحالمه، و�ساهمت يف تاأ�سي�ص احلكم 
الوطني وبنائه حتى قبل تاأ�سي�سها، وذلك لن املحامني 
كانوا يف طليعة من توىل املنا�سب العليا يف اإدارة احلكم 
وعملوا على بنائه على وفق اأ�س�ص قانونية واإدارية فذة.
اىل  الع�سور  اأقدم  مذ  املحاماة  تاريخ  املتحف  ويروي 
انها مل تاأخذ ال�سكل احلايل اإل بعد تاأ�سي�ص  اليوم، علماً 
مدر�سة احلقوق يف ا�سطنبول عا�سمة الدولة العثمانية 

التي كان العراق جزءًا منها �سنة 4١8٧.
مدى  على  يوؤكد  انه  املتحف  يف  النظر  يلفت  ومما 
ات�ساع م�ساركة نقابة املحامني وم�ساهمتها يف جميع 
منذ  معها  وتفاعلها  والعربية  الوطنية  الأحداث 
تاأ�سي�سها اىل اليوم، فهي �سمري ال�سعب وحمط اآماله.

إعادة افتتاح متحف نقابة المحامين العراقيين 
بحلته الجديدة

املحامي _خا�ص
نقابة  بني  العليا  امل�سرتكة  اللجنُة  عقدت 
الداخلية  ووزارة  العراقيني  املحامني 
ملناق�سة عدة  النقابة،  الدوري مبقر  اجتماعها 
بعرقلة  تتعلق  حمامون  بها  تقدم  �سكاوى 

اأعمالهم. 
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  وح�سر 
�سياء ال�سعدي، الجتماع الذي تراأ�سه رئي�ص 
اللجنة العليا، اللواء احلقوقي الدكتور حممد 
اأع�ساء  باقي  وبح�سور  القري�سي،  بردي 

اللجنة.
�سمن  تقع  التي  امللفات  اأهم  اللجنة  وبحثت 
التي  املحامني  �سكاوى  واأهمها  اخت�سا�سها، 
من  عددا  ونظرت  اأعمالهم،  عرقلة  تخ�ص 
لها  يتعر�ص  التي  امل�ساكل  تخ�ص  ال�سكاوى 
يف  املهني  ن�ساطهم  ممار�سة  خالل  املحامون 

دوائر وزارة الداخلية. 
التي  ال�سكاوى  من  عدد  يف  اللجنة  وحققت 
الإجراءات  اتخذت  فيما  حمامون،  �سجلها 
القانونية املنا�سبة بخ�سو�ص كل واحدة منها.  

اجتماعاتها،  عدد  تكثيف  اللجنة  وقررت 
الدوائر  من  عدد  اإىل  ر�سمية  كتب  وتوجيه 
الأعمال  ت�سهيل  لأجل  للوزارة  التابعة 
ال�سكاوى  ومعاجلة  املعوقات  على  والق�ساء 

الواردة. 
العليا  امل�سرتكة  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 
مبكتبها  املحامني  �سكاوى  تلقي  يف  م�ستمرة 
الق�سايا  خمتلف  يف  املحامني،  نقابة  مقر  يف 
التي حت�سل معهم خالل ممار�ستهم لأعمالهم 

املهنية يف مراكز ال�سرطة ودوائر الداخلية.

اللجنة المشتركة العليا تعتزم مخاطبة الدوائر 
التابعة للداخلية لتسهيل أعمال المحامين 

املحامي _خا�ص
اأ�سدرت نقابُة املحامني اأمرا اإداريا 
اإىل ال�سركات امل�سجلة كافة ملعاجلة 
امل�سـاور  املحامي  وفاة  حالت 
عالقته  انتهاء  اأو  لل�سركة  القانوين 
املحاماة  لقانون  طبقاً  بالنقابة 
اأو   ،١٩٦٥ ل�سنة   ١٧٣ رقم  النافذ 

اأية حالة اأو واقعة اخرى.
»ل�سمان  الإداري:  المر  يف  وجاء 
جتاه  املرتتبة  القانونية  احلقوق 
م�سجل  دائرة  امل�سجلة،  ال�سركات 

عند  التجارة،  وزارة  يف  ال�سركات 
القانوين  امل�ساور  املحامي  وفاة 
بالنقابة  عالقته  انتهاء  او  ل�سركة 
رقم  النافذ  املحاماة  لقانون  طبقا 
او  اأية حالة  او  ل�سنة ١٩٦٥،   ١٧٣
واقعة اخرى، ولتو�سيح املعاجلة، 
املحامي  وفاة  عند  اول:  تقرر  فقد 
جدول  من  ا�سمه  رفع  او  �سطب  او 
ي�سار  كان،  �سبب  ولأي  املحامني، 
وحت�سيل  باملطالبة  ال�ستمرار  اىل 
حالة  يف  بالتعوي�ص  النقابة  حق 

بعد  قانوين  م�ساور  تعيني  عدم 
ال�سم  رفع  او  ال�سطب  او  الوفاة 
طبقا لأحكام املادة ) ٣٥ / ٣( من 
 ١٧٣ رقم  النافذ  املحاماة  قانون 
علم  يفرت�ص  ثانيا:   ..١٩٦٥ ل�سنة 
ال�سركة بوفاة املحامي او �سطب او 
رفع ا�سمه من جدول املحامني دون 
بتبليغ  النقابة  قيام  اىل  احلاجة 
املتقدمة..  احلالت  يف  ال�سركة 
التقييد  ال�سركات  ق�سم  على  ثالثا: 

مبا تقدم وي�سري على ال�سركات كافة.

نقابة المحامين تصدر توضيًحا 
مفصاًل إلى الشركات المسجلة كافة


