
علي الفاطمي
�سارك نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
�سياء ال�سعدي، يف الإجتماع املو�ّسع الذي 
برهم  العراقي،  اجلمهورية  رئي�س  عقده 
�سالح، يف ق�سر ال�سالم، ملناق�سة م�سروع 

قانون العقوبات اجلديد .
رئا�سة  اإىل  املحامني  نقيب  وبارك 
لتحديث  ال�سعي  يف  جهودها  اجلمهورية 
التطورات،  ومواكبة  القانونية  املنظومة 
امللتزمة  الدول  م�ساف  يف  العراق  وجعل 

بالقانون الدويل .
وبنّي ال�سعدي: اأن هذا الت�سريع ي�ستوجب 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  تعديل  له  تبعاً 
مرتبط  العقوبات  قانون  لأن  اجلزائية، 

بالإجراءات الالزمة لتنفيذه . 
اجتماعات  عقد  على  اجلانبان  واتفق 
خا�سة لقراءة امل�سروع ومناق�سة مواده، 
بالإ�سرتاك بني اللجنة القانونية يف النقابة 
رئا�سة  جلان  مع  املهتمني  واملحامني 
اجلمهورية واجلهات القانونية الأخرى . 

الكامل  الت�سامن  النقيب  ال�سيد  واأكد  هذا 

الإجتماع  لعقد  والتهيئة  والإعداد 
املرتقب. 

من جانبه، اأ�ساد ال�سيد رئي�س اجلمهورية 
يف  العراقيني  املحامني  نقابة  بجهود 
اهتمامها بالت�سريعات العراقية ومواكبتها 

لعتبة التطورات القانونية يف البلد. 
جمل�س  تبناه  امل�سروع  اأن  اإىل:  م�سريًا 
ا�ست�سارة  ومتت  الأعلى،  الق�ساء 
هيئة  عملت  بينما  فيه،  الدولة  جمل�س 
عليه  اجلمهورية  رئا�سة  يف  امل�ست�سارين 
من خالل ال�ستفادة من الكفاءات العراقية 
اإىل  للو�سول  املختلفة  الفقهية  والدوائر 
يف  اجلديد  الو�سع  مع  تتالءم  �سيغة 

العراق.
يذكر اأن الإجتماع �سم ممثلني عن جمل�س 
القانونية  واللجنة  الأعلى  الق�ساء 
احلقوقيني  احتاد  ورئي�س  النيابية، 
رئا�سة  يف  امل�ست�سارين  وفريق  العراقيني 
اجلمهورية، وعددًا من اخلرباء والفقهاء 
الأكادمييني  من  وجمموعًة  القانونيني 

ضياء السعدي اأ�ساتذة القانون يف اجلامعات العراقية.
رئـــيس التحـريــر

تحية لمحامي العراق في 
ذكرى تأسيس نقابتهم

حتية العدالة الرا�سخة، واحلق الذي تعملون حتت جناحه، و�سالم 
العراق املليء بال�سموخ والكربياء. 

نقابتنا  تاأ�سي�س  بذكرى  قلوبنا،  يف  الفخر  ويتجدد  ال�سنني،  تدور 
ال�سنوية، واملو�سومة  العراقيني، يف ذكراها  نقابة املحامني  جميعاً، 
بهذا  املباركة  بعظيم  لكم  نتقدم  اإذ  واإننا  العراقي،  املحامي  بيوم 
اليوم الأغر، ونتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم يف اجلانبني املهني 
اأجل  من  ا�ست�سهدوا  الذين  املحامني  اأحبتنا  ون�ستذكر  والعلمي، 
والذين  منهم،  املا�سني  اأرواح  على  ونرتحم  وكرامته،  الوطن 
اختطفهم املوت جراء اجلائحة التي عّمت العامل، وندعو لهم بالرحمة 

واخللود والر�سوان. 
�سطرت  العريق،  تاريخها  وخالل  العراقيني،  املحامني  نقابة  اإن 
م�سامري  ويف  واملظلومني،  احلق  عن  الدفاع  يف  العليا  املُثل  اأعظم 
عن  دفاعها  عن  ف�ساًل  الوطنية،  املواقف  يف  �سيما  كافة،  العدالة 
البلد  يعي�سه  الذي  الظرف  ظل  ويف  ال�سخ�سية،  املواطنني  حقوق 
نواجه الكثري من العقبات التي ن�سعى دوماً اىل اأن نكون املت�سدرين 
لأجل حلحلتها وتذليلها، انطالقاً من م�سوؤوليتنا التي حملتها لنا ثقة 
األباب  ذوو  فاملحامون  هذا،  عن  احلديث  لتكرار  جمال  ول  الزمالء، 

راجحة، ويعرفون املق�سود من دون ت�سريح. 
اإننا، ويف هذه املنا�سبة العزيزة، نذكر زمالءنا واأبناء مهنتنا الأحبة 
باللتفاف الدائم حول نقابتهم، واأن يكونوا �سفاً واحدًا لأجل رفعة 
واأن  الدوام،  على  امل�سرقة  �سورتها  يعك�سوا  واأن  وكرامتها،  املهنة 
وي�ست�سعرون  والت�سقيط،  الت�سويه  واأ�ساليب  الإ�ساءة  ينبذوا 

امل�سوؤولية جتاه مهنتهم وزمالئهم. 
جندد لكم التهنئة والأماين باحلفظ وال�سالمة ودوام التوفيق 
على  و�سالماً  واملجتمع،  والوطن  للعدالة  خدمة  والتقدم، 

جميع زمالئي وزميالتي املحاميات واملحامني.

نقيب المحامين العراقيين و نقيب محامي كردستان يتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة مشاكل المحامين 
نقيب المحامين العراقيين يشارك في اجتماع رئيس الجمهورية لمناقشة مشروع قانون العقوبات الجديد

في الذكرى ٨٨ لتأسيس النقابة ويوم المحامي.. نقيب المحامين يهنئ زمالءه محامي العراق

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي
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املحامي _خا�س
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  زار 
ال�سعدي،  نقيب حمامي كرد�ستان الأ�ستاذ بختيار 
حيدر، لبحث اأهم الق�سايا اخلا�سة بتنظيم عمل 
والعاملني  العراقيني،  املحامني  لنقابة  املنتمني 
اأو يراجعون  لالإقليم  الإ�ستئنافية  �سمن املناطق 

للرتافع يف بع�س الدعاوى.
اجلانبان  بحث  امل�سرتك،  الإجتماع  وخالل 
وظروف  للنقابتني،  املنتمني  املحامني  اأو�ساع 
اإبراز  على  الرتكيز  مع  املحاماة،  مهنة  ممار�سة 

اأهمية دور املحامني يف املجتمع.
وحتاور الطرفان حول اآليات العمل امل�سرتك مبا 
النقابتني،  لكلتا  املنتمني  املحامني  خدمة  ي�سمن 
ف�ساًل عن التن�سيق الالزم لإزالة جميع املعوقات 
على  م�سددين  املهنة،  ممار�سة  تعرقل  التي 

�سرورة العمل بامتيازات املحامي وفقاً للقوانني 
وال�سوابط والتعليمات النافذة. 

هذا وانتهى الإجتماع بجملة من املقررات، اأهمها 
جمل�س  من  اأع�ساء  ت�سم  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل 
والن�ساطات  الأعمال  متابعة  مهمتها  النقابتني، 
املحامني،  حقوق  حلماية  اجلانبني  وقرارات 
كما  مهامهم،  ت�سهيل  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة 
جمموعة  �سياغة  �سرورة  اإىل  اجلانبان  خل�س 
وال�سالحيات  بالنتماء  اخلا�سة  ال�سوابط  من 
عمل  حدود  يف  املحامي  عمل  ونطاق  واملخالفات 

كلتا النقابتني.
نقابة  جمل�س  بني  مرتقبا  اإجتماعا  هناك  اأن  يذكر 
املحامني العراقيني وجمل�س نقابة اأقليم كرد�ستان 
امل�سرتكة،  اللجنة  تو�سيات  يف  للنظر  العراق، 

واأهم الق�سايا واملقرتحات التي ت�سجلها.

نقيب المحامين العراقيين ونقيب محامي كردستان يتفقان على 
تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشاكل المحامين 

املحامي _خا�س
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�ستقبل 
املحامية  ال�سابق  النقيب  ال�سعدي،  �سياء 
يوم  بذكرى  التهاين  لتبادل  الالمي،  اأحالم 

املحامي العراقي . 

النقابة  مواقف  من  عددًا  اجلانبان  وا�ستذكر 
فيها ب�سمات حفرتها  لها  التي كانت  والأعمال 

يف عمق التاأريخ.
متمنني  يومهم،  للمحامني  الطرفان  وبارك 

اخلري والتوفيق للمهنة واأع�سائها.

نقيب المحامين يتلقى التهاني 
بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة 

املحامي _خا�س
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  التقى 
ال�سعدي، عددًا من املحامني العراقيني الذين يعملون 
�سمن املناطق الإ�ستئنافية التابعة لكرد�ستان العراق، 
للوقوف على اأهم م�ساكل عملهم وبحث احللول املمكنة 

 .
الأ�ستاذ  النقابة  جمل�س  ع�سوا  النقيب  ال�سيد  ورافق 

ح�سن الزهريي والأ�ستاذ طه املفرجي .
جداول  تنظيم  واأهمها  م�ساكلهم،  احلا�سرون  وطرح 
بهذا  كرد�ستان  حمامي  نقابة  مع  والتن�سيق  الإنتداب 
وت�سديقها  الوكالت  مل�ساكل  بالإ�سافة  اخل�سو�س، 
بع�س  عن  ف�ساًل  ال�سدور،  �سحة  بطلبات  يتعلق  وما 

اللغة  التي تواجه املحامني ب�سبب اختالف  املعوقات 
ومفرداتها القانونية.  

الهويات  جتديد  على  حديثهم  يف  احلا�سرون  وعّرج 
وتنظيم طريقتها، ف�سال عن دورات تو�سيع ال�سالحية. 
الوفد  بها  تباحث  التي  ال�سكاوى  اإطار  ويف 
على  النقيب  ال�سيد  اأكد  املحامني،  مع  النقابي 
ت�سجيل كل املعوقات، وبدء العمل ب�سكل واقعي 
حلكومة  خمتلفة  زيارات  وتنظيم  تذليلها،  على 
لإ�سدار  الإحتادية،  واحلكومة  كرد�ستان  اإقليم 
املحامني  احرتام  وفر�س  الالزمة،  الإعمامات 
ت�سكيل  على  الطرفان  واتفق  امتيازهم.  ورعاية 

جلنة ملتابعة احللول وتنفيذها باأ�سرع ما ميكن.

وفد نقابي يلتقي محامي 
كردستان ويبحث أهم الحلول 

لمعوقاتهم 

املحامي _خا�س
القانونية  اليمني  اأدى عدد من املحامني اجلدد 
الكرخ،  ا�ستئناف  حمكمة  رئي�س  نائب  اأمام 
نقيب  وبح�سور  ال�سمري،  اأمري  القا�سي 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 
رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  وكيل  ومب�ساركة 
حيدر  الأ�ستاذ  النقابة  �سر  واأمني  العبيدي، 
الأ�ستاذة  النقابة  جمل�س  واأع�ساء  املر�سدي، 
ر�سيد،  اإبراهيم  والأ�ستاذ  الدليمي،  �سهد 

والأ�ستاذ و�سام اأبو طبيخ .
النقيب  ال�سيد  ا�ستذكر  اليمني،  جل�سة  وخالل 
ونه�سته  احل�سني،  الإمام  �سهادة  اأيام 
يف  وحتريرها  الأمة  اإ�سالح  لأجل  الإن�سانية 

مقر النقابة.  
كما تتطرق اىل اأدوار املحامني على امل�ستويني 
اأن  اإىل:  لفتاً  العام،  والوطني  اخلا�س  املهني 
اجلانب  تنظيم  على  يقت�سر  ل  النقابة  دور 
جتاه  م�سوؤولياتها  متار�س  بل  فقط،  املهني 

مركزها  اأهمية  من  انطالقاً  الوطنية  الق�سايا 
القانونية  املوؤ�س�سات  اأبرز  من  كونها  القانوين 

واحلقوقية يف البلد . 
املحامي،  عمل  اأخالقيات  النقيب  ال�سيد  وبنّي 
قانون  كفلها  التي  واحلقوق  الواجبات  واأهم 
الثقافة  اإ�ساعة  �سرورة  موؤكدًا  املحاماة، 

القانونية يف املجتمع . 
اأن املحاماة هي من  اإىل:  واأ�سار نقيب املحامني 
واملثل  الأمانة  على  تقوم  كونها  املهن  اأ�سرف 
احرتام  اأهمية  مو�سحاً  والأخالق.  العليا 

وتطبيق قواعد ال�سلوك املهني . 
اجلدد  املحامون  يتحلى  باأن  ال�سعدي  واأو�سى 
ي�سلكوا  واأن  الق�سائية،  املنظومة  باحرتام 
م�سلكاً حمرتماً جتاه نقابتهم وهيئات النتداب 
متعددة  مهنية  ن�سائح  اأو�سح  .فيما  وزمالئهم 
عن  ف�ساًل  املحاماة،  يف  العمل  تخ�س  وق�سايا 
املهني  ال�سلوك  قواعد  مراعاة  على  التاأكيد 
واجلوانب الأخالقية يف العمل واحرتام الق�ساء 

محامون جدد يؤدون 
اليمين القانونية أمام 
نائب رئيس محكمة 

استئناف الكرخ
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املحامي مروان حممد الكناين

اإ�سارة لقرار جمل�س قيادة الثورة املنحل رقم 154 ل�سنة 2001
�سمن  والبلديات  للدولة  العائدة  العقارات  على  الواقعة  الآتية  الت�سرفات  جتاوزًا  يعد 

حدود الت�ساميم ال�سا�سية للمدن دون احل�سول على موافقة ا�سولية
اوًل – البناء �سواء اأكان موافقاً ام خمالفاً للت�ساميم ال�سا�سية للمدن .

ثانياً – ا�ستغالل امل�سيدات .
ثالثاً – ا�ستغالل الرا�سي.

ت�سكل بقرار من الوزير املخت�س او رئي�س اجلهة غري املرتبطة بوزارة:
مراقبة  تتوىل  بوزارة  املرتبطة  او اجلهة غري  الوزارة  منت�سبي  مركزية من  – جلنة  اوًل 
التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي حتت اإدارتها او اإ�سرافها او حيازتها ورفع 

تقارير دورية ب�ساأنها اىل الوزير املخت�س او رئي�س اجلهة غري املرتبطة بوزارة .
التجاوز واإزالته فور  – جلان فرعية يف املحافظات ح�سب احلاجة تتوىل منع وقوع  ثانياً 
احكام  املتجاوز �سفقة واحدة وفق  التكاليف من  املتجاوز وا�ستح�سال  نفقة  وقوعه على 

البند ) ثالثاً ( من مادة ) 6 ( من هذه التعليمات .
يف حالة تعذر رفع التجاوز او اإزالته من اللجنة الفرعية امل�سكلة مبوجب احكام مادة ) 3 ( 
من هذه التعليمات ب�سبب يقتنع به الوزير املخت�س او رئي�س اجلهة غري املرتبطة بوزارة 
ازالة  ب�ساأن  املذكورة  اللجنة  اتخذتها  التي  بالجراءات  املخت�س  املحافظ  اإ�سعار  فيتم 
التجاوز وال�سباب التي حالت دون اإزالته لالإيعاز اىل اللجنة امل�سكلة مبوجب احكام مادة 
) 5 ( من هذه التعليمات لإزالة التجاوز على نفقة املتجاوز خالل مدة ل تزيد على ) 15 ( 

يوماً من تاريخ ورود اليعاز باإزالته .
الدارية  الوحدة  رئي�س  برئا�سة  وناحية  ق�ساء  كل  يف  جلنة  املحافظ  من  بقرار  ت�سكل 

وع�سوية ممثل عن كل من:
اوًل – وزارة املالية .

ثانياً – وزارة الزراعة .
ثالثاً – البلدية املعنية .

رابعاً – دائرة الت�سجيل العقاري .
خام�ساً – اجلهة املعنية بالعقارات املتجاوز عليها .

املذكور  القرار  نفاذ  تاريخ  بعد  الواقع  التجاوز  لإزالة  الفورية  الجراءات  – اتخاذ  اوًل 
على نفقة املتجاوز خالل مدة ) 15 ( يوماً من تاريخ ورود اليعاز اإليها باإزالته وفق احكام 

القرار املذكور .
ثانياً – تقدير اجر املثل عن مدة التجاوز وقيمة ال�سرار الناجمة عنه .

– اإلزام املتجاوز بت�سديد نفقات اإزالة التجاوز وقيمة ال�سرار الناجمة عنه و�سعف  ثالثاً 
ويف  بذلك،  تبليغه  تاريخ  من  ايام   )  10  ( تتجاوز  ل  مدة  خالل  واحدة  �سفقة  املثل  اأجر 
حالة عدم الت�سديد يتم حجزه بقرار من رئي�س الوحدة الدارية، ول يطلق �سراحه اإل بعد 

ت�سديده املبلغ كاماًل �سفقة واحدة.
�ساد�سا- 1 – يعاقب املتجاوز املخالف لأحكام البند اول من هذا القرار بالعقوبات الآتية:

اأ – احلب�س مدة ل تقل عن 6 ا�سهر، ول تزيد على 3 �سنوات ملن خالف احكام الفقرة 1 منه .
ب – احلب�س مدة ل تقل عن �سنة واحدة او ال�سجن مدة ل تزيد على 10 �سنوات ملن خالف 

احكام الفقرة 2 منه. 
ج – احلب�س مدة ل تقل عن 3 ثالثة ا�سهر ول تزيد على 6 ا�سهر ملن خالف احكام الفقرة 

3 منه .
2 – يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن 6 ا�سهر ول تزيد على 3 �سنوات كل من يثبت تق�سريه 
او اإهماله يف اداء واجباته املتعلقة مبنع التجاوزات واإزالتها وفق احكام هذا القرار، من 
روؤ�ساء واع�ساء اللجان امل�سكلة مبوجب احكامه واملدير العام للدائرة املعنية بالعقارات 

واملدير املبا�سر واملوظف املخت�س . 
3 – حترك وفق احكام قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية املرقم 23 ل�سنة 1971 الدعوى 
اجلزائية بحق املن�سو�س عليهم يف الفقرتني 1 و2 من هذا البند، بطلب من اجلهة املالكة 
او التي تقع العقارات املتجاوز عليها حتت اإدارتها او ا�سرافها او حيازتهاحالة التجاوزات 
على عقارات الدولة والبلديات ياأخذ يف راأي ممثل الدائرة القانونية يف اجلهة التي جتاوز 

عليها من عقارات الدولة او البلديات .
تطبيقات ق�سائية

حمكمة ا�ستئناف القاد�سية ب�سفتها التمييزية ذهبت بقرارها 2٨0/ ت/ ج/ 201٨ 
وموافق  �سحيح  انه  وجد  املميز  القرار  على  النظر  عطف  واملداولة  التدقيق  لدى 
للقانون لأحكام القانون لال�سباب واحلثيات التي ا�ستند اإليها، ذلك لن قرار جمل�س 
قيادة الثورة املنحل رقم 154 ل�سنة 2001 قد حدد حالت التجاوز على العقارات 
اول  البند  يف  للمدن  الأ�سا�سية  الت�ساميم  حدود  �سمن  والبلديات  للدولة  العائدة 
اأم خمالفا لت�ساميم املدن وا�ستغالل  اأكان موافقا  البناء �سواء  منه لثالث �سور هي 
قام  من  هو  فاإنه  ق�سيته،  املفرقة  اعرتاف  وح�سب  الرا�سي،  وا�ستغالل  امل�سيدات 
ببناء الدار التي ن�سبت ملكيتها وانه وازاء احتياجه للمال قام برهن تلك الدار لزوجها 
مببلغ اأربعة ماليني اأعاد املبلغ بذلك يف �سوء ما ذكر، فال ميكن اأن ين�سب فعل التجاوز 
التمييزية بقرارها 629/ت/  القاد�سية ب�سفتها  ا�ستئناف  للمتهمة.. وذهبت حمكمة 
201٨ اىل ان الأدلة املتح�سلة يف الدعوى متثلت باإفادة املمثل القانوين لبلدية ال�سنية 
لغر�س  املذكورة  البلدية  من  مرتا   50 مل�ساحة  م�ستعجل  املتهم  باأن  فيها  جاء  التي 
ن�سب مولدة اهلية، واأنه قد جتاوز بو�سع �سياج بي ار �سي حول املولد املذكورة 
باأن املتهم قد ازال هذا  ثم ذكر املذكورة ثم ذكر املمثل القانوين امام حمكمة اجلنح 
التجاوز، واأن دائرته ل تطلب ال�سكوى �سده، اإذ اأن املولدة خم�س�سة للنفع العام، 
واأن و�سع �سياج حولها لغر�س املحافظة عليها ل يعد جتاوزا من قبل املتهم املذكور 
هو م�ستعجل مل�ساحة من البلدية ب�سكل اأ�سويل، كما اأنه قام برفع ال�سياج عن املولدة 
عند تبليغه، لذا فاإن القرار املميز يكون له �سند من القانون .. وذهبت حمكمة ا�ستئناف 
القاد�سية ب�سفتها التمييزية بقرارها 2016 العدد 414 اىل ان املحكمة املخت�سة مل 
تراِع يف اإ�سدارها تطبيق اأحكام القانون تطبيقا �سحيحا، كون ان فعل املتهم يف حالة 
ثبوته ينطبق واأحكام القرار 154 ل�سنة 2001 ولي�س املادة 240 قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 ل�سنة 1969 املعدل، اإذ اأن املحكمة اأخطاأت يف التكييف القانوين 

لفعل املتهم، مما انعك�س كل ذلك على �سحة القرارات ال�سادرة.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

القا�سي �سفاء الدين احلـچـامي

هو  املعاين  معجم  ح�سب  لغًة  التنمر 
والت�سبه  اخللق  و�سوء  الغ�سب 
اأما  و�سرا�سته.  بطبعه  النمر  يف 
علم  يف  التنمر  فيعرف  ا�سطالحا 
ال�سلوك  اأ�سكال  اأحد  باأنه  النف�س 
العدواين.. وظاهرة التنمر لي�ست من 
قدم  قدمية  فهي  اجلديدة  الظواهر 
تنامت  وقد  الن�سانية،  املجتمعات 
هذه الظاهرة بظهور مواقع التوا�سل 
الو�سائل  وا�ستخدام  الجتماعي 
ا�ستخدام  بات  حيث  الإلكرتونية 
�سائعاً  الإلكرتوين  التنمر  م�سطلح 
العامة،  ل�سان  وعلى  ال�سحافة  لدى 
التوا�سل  اأن مواقع  الرغم من  فعلى 

وم�ساحات  ف�ساءات  الجتماعي 
اإل  والتعبري،  الراأي  حق  ملمار�سة 
ل  بطريقة  ا�ستخدمها  البع�س  اأن 
ولعل  الإن�سانية،  القيم  مع  تتفق 
احلط  يف  تتمثل  التنمر  اأفعال  اأبرز 
من مكانة ال�سحية والتقليل من �ساأنه 
من خالل اإر�سال اأو ن�سر ن�سو�س اأو 
النرتنت  �سبكة  عرب  �سارة  �سور 
التي  الرقمية  الو�سائل  من  غريها  اأو 
ال�سائعات  ون�سر  امل�سايقة  تت�سمن 
تاأخذ  وقد  ال�سمعة..  وت�سويه 
البتزاز  التنمر �سورة  اأفعال  بع�س 
بالإر�سال  التهديد  اأي  الإلكرتوين، 
تنامي  ظل  ويف  امل�سيء،  الن�سر  اأو 

الأ�سئلة حول  ازدادت  الظاهرة  هذه 
من حيث  الإلكرتوين  التنمر  م�سطلح 

ماهيته وعقوبته.
 للوهلة الأوىل قد يتبادر للذهن باأن ل 
عقاب للمتنمر، اإذ اأن امل�سرع العراقي 
مل يعني جرمية بعينها حتت م�سمى 
اأن  للقا�سي  ميكن  ولكن  التنمر، 
عليه  املعرو�سة  الواقعة  يخ�سع 
ما  وهو  املالئم  القانوين  الن�س  اىل 
هو  الذي  القانوين  التكييف  ي�سمى 
عمل ق�سائي بحت، وبالنظر اىل �سور 
اأن  ميكن  اأغلبها  فاإن  التنمر  واأ�سكال 
الثالث  الف�سل  لن�سو�س  وفقاً  تكيف 
والف�سل  التهديد  بجرائم  اخلا�س 

القذف  بجرائم  اخلا�س  الرابع 
وال�سب واإف�ساء ال�سر املدرجة حتت 
الباب الثاين اخلا�س باجلرائم املا�سة 
الثالث  الكتاب  يف  الإن�سان  بحرية 
على  الواقعة  باجلرائم  اخلا�س 
الأ�سخا�س من قانون العقوبات رقم 

)111( ل�سنة 1969 املعدل.
واأخريًا نتمنى على امل�سرع العراقي 
جرائم  قانون  ت�سريع  يف  الإ�سراع 
وعقوبة  ماهية  لبيان  املعلوماتية 
تلك اجلرائم ب�سكل دقيق ومف�سل،ل 
�سيما اأن الو�سائل الإلكرتونية جعلت 
يثري  وما  للجغرافية،  عابرا  التنمر 

ذلك من م�ساكل قانونية عديدة.

التكييف القانوني للتنمر اإللكتروني

املحامية مي�س عبد الأمري
الطاعة  بيت  اأو  املطاوعة  عن  ي�سمع  منا  الكثري 
كما هو م�ساع، لكن الأغلب منا ل يدرك خطواتها 
املطاوعة؟  واأ�سباب  دواعي  وما  اأثرها،  وما 
هو  البيت  وهل  لها؟  الأزواج  بع�س  يلجاأ  وملاذا 
للمحاكم  بالن�سبة  الق�سايا  لتلك  ال�سحيح  احلل 

العراقية؟ واإن كان كذلك، فما املطاوعة؟
ما املق�سود باملطاوعة؟

ما  ادراك  وما  العراقي،  القانون  يف  املطاوعة 
حق  القانون  منح  التي  الدعوى  هي  املطاوعة.. 
يطلب  خاللها  من  والتي  فقط  للزوج  اإقامتها 
بيت  اىل  اأهلها  بيت  من  النتقال  زوجته  الزوج 
من  النوع  هذا  وان  م�سبقا،  املعد  الزوجية 
يحرم  لكي  الأزواج  اإليه  يلجاأ  ما  غالبا  الدعاوى 
هذه  الزوج  ك�سب  حال  يف  حقوقها  من  الزوجة 
اىل  معه  النتقال  من  الزوجة  وامتنعت  الدعوى 
دار الزوجية..  القانون اعطى احلق  لكن ب�سرط 
فهو  لها،  حمباً  بها  راغباً  بها  متم�سكاً  يكون  ان 
الو�سيلة  تلك  يختار  فبع�سهم  حدين  ذو  �سالح 
معا�سرة  كرهت  التي  الزوجة  على  لل�سغط 
او  او طبقية  اجتماعية  لأ�سباب عديدة،  زوجها 
دينية او اقت�سادية، ول ت�ستطيع النف�سال عنه 
ب�سهولة لوجود �سروط حمددة يف قانون الأحوال 
يجب  التي  الق�سائي  التفريق  تخ�س  ال�سخ�سية 
زوجها  عن  تنف�سل  ان  ت�ستطيع  لكي  تتوفر  ان 

فترتك بيت الزوجية.
ما �سروط اإقامة الدعوى، وما اإجراءاتها؟

التي  الزوجية  دار  من  الزوجة  خروج  حالة  يف 
ودون  �سرعي  اذن  دون  زوجها  مع  فيه  ت�سكن 
وجه حق او بعلم زوجها او هو من قام باإخراجها 
او اأي �سبب من ال�سباب فاإن الزوج �سوف يقوم 
باإقامة الدعوى معلقاً ال�سبب على ان الزوجة قد 
الزوجية من دون عذر �سرعي..  خرجت من دار 
من  او  الزوج  قبل  من  الدعوى  عري�سة  فتكتب 
ينوب عنه مبوجب وكالة �سادرة من كاتب عدل 
وتدفع  الول  القا�سي  قبل  من  وتختم  وتوقع 

ر�سومها وحتول الدعوى اىل القا�سي املخت�س.

الجتماعي  الباحث  اىل  الدعوى  ول  حتحُ بعدها 
لها  موعد  حتديد  ويتم  القا�سي،  من  باإذن 
ورقة  كتابة  لتتم  التبليغات  �سعبة  اىل  ثم  ومن 
التبليغ، ويتم و�سع رقم وتاريخ وموعد و�ساعة 
احل�سور للمرافعة وتر�سل مع مبلغ املحكمة اىل 
املكان الذي ت�سكن فيه الزوجة. اأما ت�سلم التبليغ 
وتتم  اقاربها  احد  او  الزوجة  تكون  ان  فيجب 

كتابة ال�سم الثالثي مع التوقيع عند الت�سلم.
الباحث الجتماعي او الباحثة الجتماعية

اإن املهمة ال�سا�سية لهم تقدمي تقرير اىل القا�سي 
يتم فيه جتميع اقوال الزوج والزوجة عن �سبب 
اخلالف، حماولني ال�سالح وف�س النزاع، لذلك 
اي  ح�سور  دون  معاً  الزوجني  ح�سور  يجب 
اأي �سخ�س اخر حتى  طرف ثالث ل حمامي ول 
تتاأكد املحكمة من عدم وجود طرف �ساغط على 

احد الزوجني.
اإقامة  اأثناء  للزوجة  �ساأل  تحُ التي  الأ�سئلة  ما 

الدعوى؟
هي  الزوجة  على  طرحها  تتم  التي  ال�سئلة  من 
�سبب خروجها من دار الزوجية، وهل هي تطاوع 

ا�سباب اخلالف  وما   .. ل  ام  به  وترغب  زوجها 
دقيقا  الزوجة  جواب  يكون  ان  ويجب  بينهم؟.. 
جدًا لن اجابتها حتدد م�سريها، فعند قولها اإنها 
معا�سرته وكرهت حياتها  تريد  به ول  ترغب  ل 
الباحث �سيقوم بتدوين كل ما تطرحه  فاإن  معه 
على  حكمت  قد  الزوجة  تكون  وهنا  الزوجة، 
للدعوى  اخلا�سرة  هي  تكون  باأن  م�سبقاً  نف�سها 

فالزوج قد حقق انت�سارًا.
لالذلل  فقط  الدعوى  هذه  ي�ستخدم  الزوج 
ت�سبح  حتى  حقوقها  كل  من  الزوجة  ليجرد 
الزوجة  مت�سكت  اذا  لكن  بذمته،  معلقة  نا�سزًا 
الباحث  امام  ذلك  واو�سحت  الزوجية  باحلياة 
لكنها  الطاولة..  �ستقلب  فاأنها  القا�سي  وامام 
تعاين  مبا  املحكمة  امام  تو�سح  ان  يجب  اي�ساً 
وراغبة  معه  بحياتها  تتم�سك  وانها  زوجها  من 
معاً،  عا�ساها  التي  ال�سابقة  احلياة  تغيري  يف 
بها  يطالب  دعوى  برفع  قام  الزوج  ان  ومبا 
الزوجة، هنا يجب عليه تغيري ما ميكن  بعودة 
يف  طلبه..  يف  جادًا  كان  اذا  حياتهما  يف  تغيريه 
هذه احلالة فالزوجة اعلنت رغبتها باملطاوعة.. 

ما احلل الآن، هل يتم ح�سم الدعوى؟.. ل .. مل 
يتم ح�سمها بعد.
�سروط الدعوى

هناك �سروط اأ�سا�سية وجوهرية يف هذه الدعوى، 
وهي:

الزوجني  حلالة  مالئما  الزوجية  بيت  يكون   -
الثقافية والجتماعية وامل�ستوى املعي�سي.

- يكون خا�ساً بالزوجني، اأي ليجوز ان ي�سكن 
احد مع الزوج من الأهل والأقارب او مع زوجة 

ثانية.
- ان يوؤثث باأثاث غري متنازع عليه ويكون ملكا 
للزوج ول مانع من ان يكون البيت م�ستاأجرا من 
قبل الزوج، لكن يجب ان يكون عقد اليجار با�سم 

الزوج .
هنا �سيطرح القا�سي �سوؤاًل على الزوج ) املدعي 
( هل متتلك دار زوجية جمهزة جتهيزًا جديدًا؟ 
هنا �ستكون اجابة الزوج نعم، امتلك دار زوجية 
�سحة  يثبت  ما  متتلك  متكامال..هل  كامال  واثاثا 
امام  يقول  ما  اثبات  الزوج  كالمك؟.. يجب على 
ان  ويجب  با�سمه،  دارا  ميتلك  كان  اذا  القا�سي 
حتى  �سوئية  ن�سخة  مع  القا�سي  اىل  يح�سره 
يتم ربطها يف ا�سبارة الدعوى. اأما اإذا كان الدار 
للقا�سي  اليجار  عقد  ابراز  فيجب  م�ستاأجرًا 
بعدها  اليجار..  وتاريخ  الثالثي  ا�سمه  حاماًل 
وطبعاً  الدار  عن  للك�سف  موعدًا  القا�سي  يحدد 
حتى  الزوجة  ح�سور  مع  الك�سف  يتم  ان  يجب 

ترى الثاث بنف�سها.
هل من ال�سروري ح�سور الزوجة اثناء الك�سف؟

والزوج  الزوجة  حت�سر  ان  ال�سروري  من  نعم 
للزوجة  ليت�سنى  وذلك  الق�سائي،  اخلبري  مع 
روؤية الثاث ومن حقها العرتا�س عليه اذا كان 
الدار  كان  اإذا  اأما  املعي�سية.  احلياة  ينا�سب  ل 
الزوجة  عمل  حمل  عن  جدًا  بعيدا  لل�سكن  املعد 
فمن حقها ان ترف�س املطاوعة ويتم رد الدعوى.. 
قد  الدعوى  ان  حالة  يف  اأما  الدعوى.  وتنتهي 
انح�سمت و�سدر القرار ل�سالح الزوج فيتم تنفيذ 
العدل  منفذ  ويكتفي  التنفيذ،  دائرة  يف  القرار 

باإر�سال انذار اىل الزوجة 
دائرة  اىل  الزوجة  فتذهب   .. زوجها  مبطاوعة 
اأما  باملطاوعة.  موافقتها  على  بالتوقيع  التنفيذ 
الزوج  القرار فيقوم  يف حالة عدم موافقتها على 

برفع دعوى ) الن�سوز (.
ما الأمور التي ترتتب على الزوجة عند امتناعها 

من النتقال اىل بيت زوجها؟
على الرغم من كل هذه ال�سروط اخلا�سة بدعوى 
املطاوعة، فباملقابل ل يوجد �سيء يجرب الزوجة 
بالنتقال من بيت اأهلها اإىل بيت الزوج، لكن هناك 
امتناعها  الزوجة عند  اأخرى ترتتب على  اأمورا 
ذلك  على  ويرتتب  زوجها  بيت  اىل  النتقال  من 

اآثار معينة، هي:
- ت�سقط نفقتها امل�ستمرة اإ�سافة اىل ذلك ي�ستطيع 
ان  القطعية  الدرجة  اكت�ساب احلكم  عند  الزوج 

يجعل زوجته نا�سزًا.
بيت  اىل  النتقال  من  الزوجة  امتناع  كان  اإذا   -
املهر  اإعادة  عليها  فيجب  الدخول  قبل  زوجها 
اأما  املوؤجل.  مهرها  وي�سقط  قبلها  من  املقبو�س 
مهرها  في�سقط  الدخول  بعد  امتناعها  كان  اإذا 
املوؤجل فقط. اأما اإذا كانت قد ت�سلمت املهر كامال 

فعليها اإعادة املهر املوؤجل.
درجة  احلكم  اكت�ساب  بعد  الزوج  ي�ستطيع   -
بالن�سبة  اأما  فورا.  زوجته  يطلق  ان  القطعية 
للزوجة فال ت�ستطيع ان تنف�سل عن زوجها بعد 
اكت�ساب الطالق الدرجة القطعية، ويجب عليها 
الدرجة  احلكم  اكت�ساب  بعد  �سنتني  تنتظر  ان 

القطعية كي ت�ستطيع املطالبة بالنف�سال.
- اأما بالن�سبة للمهر فاإنها تعد نا�سزا وي�سقط 
جميع املهر واإعادة ما مت قب�سه اذا كان قبل 
فت�ستحق  الدخول  بعد  كان  واإذا  الدخول.. 

مهرها املعجل وي�سقط املهر املوؤخر.
املطاوعة  دعوى  بعد  للزوجة  يحق  هل 
الطالق  دعوى  ترفع  ان  والن�سوز 
تطالب  ان  ت�ستطيع  ل  التع�سفي؟.. 
بتعوي�س عن الطالق التع�سفي كما يح�سل 

يف الطالق العادي لكونها نا�سزًا.

المطاوعة في القانون العراقي

اأثري هالل الدليمي
باحث دكتوراه يف القانون الدويل العام

القرن  طوال  كبري  ب�سكل  الدبلوما�سية  تغريت 
تف�سري  للدبلوما�سية  كان  بدايته  ففي  الع�سرين، 
حكومة  بني  الت�سالت  طرق  جلميع  وحازم  �سارم 
اأ�سكال  اأخرى، ومت حظر جميع  دولة  دولة وحكومة 
دولة  وجمهور  دولة  حكومة  بني  املبا�سر  التوا�سل 
هكذا  ان  واعتبار  الدويل،  املجتمع  قبل  من  اأخرى 

ت�سرفات من قبيل انتهاك ال�سيادة الوطنية للدول. 
واجلدير بالذكر فاإن هنالك ثالثة اأحداث عاملية خالل 
من  ت  غريرّ املا�سي  القرن  وثالثينيات  ع�سرينيات 

تعريف وممار�سة الدبلوما�سية. 
الهائل  وال�سعبي  الوا�سع  ال�ستخدام  هو  الأول  كان 

جلهاز الراديو وو�سائط البث العالمي الخرى. 
و�سعود   1917 عام  البل�سفية  الثورة  هو  والثاين 
هو  والثالث   ..  1933 عام  يف  ال�سلطة  اإىل  النازيني 
اأجل  من  راديو  جلهاز  والبال�سفة  النازيني  ا�ستخدام 

ن�سر وتو�سيع الثورات يف البلدان املجاورة. 
* مفهوم الدبلوما�سية العامة التقليدية:

العمليات  اإىل  العامة  الدبلوما�سية  مفهوم  ي�سري 
�سيا�ستها  اأهداف  حتقيق  يف  الدول  اليها  ت�سعى  التي 
املحلية  اجلماهري  مع  التوا�سل  خالل  من  اخلارجية 

والجنبية. 
للتفاعل  اإيجابي  مناخ  اأداة مهمة خللق  تعد  انها  كما 
بني اجلماهري الجنبية من اأجل ت�سهيل عر�س وقبول 

ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة. 
واجلدير بالذكر اأن بعد ثورات 1920 و 1930 بداأت 
العامة  الدبلوما�سية  ممار�سة  يف  البلدان  من  العديد 
اأر�سلت  فقد  املمار�سات  بع�س  خالل  من  الفعالة، 
فرن�سا ملحقاً ثقافياً اإىل �سفاراتها يف اخلارج، واأن�ساأت 
الوليات املتحدة حمطة اإذاعة �سوت اأمريكا وبداأت 
خدمة بي بي �سي العاملية بالبث بلغات خمتلفة، ومع 
نظر اإىل التوا�سل املبا�سر  ا�ستداد احلرب الباردة كان يحُ
عن  اأهمية  يقل  ل  اأنه  على  اخل�سم  الدولة  �سكان  مع 
نهاية  النووية لأي دولة، ولكن مع  الرت�سانة  امتالك 
القرن الع�سرين بداأ �سكل جديد من الدبلوما�سية يظهر 

اإىل الوجود، عرف بالدبلوما�سية الرقمية. 
*الظهور العاملي للدبلوما�سية الرقمية:

احلياة،  جوانب  جميع  على  الإنرتنت  ثورة  اأثرت 
الدبلوما�سية  واإن  الدولية،  العالقات  ذلك  يف  مبا 
اأي�ًسا  تغريت  اخلارجية  لل�سيا�سة  اأداة  باعتبارها 
النا�س  توا�سل  طريقة  يف  تغيريًا  الثورة  هذه  ب�سبب 
وتبادل املعلومات عرب العامل، وذلك من خالل و�سائل 
التوا�سل الفرتا�سي الرقمي يف اأي بيئة دولية، حيث 
ا�ستخدام  كيفية  على  الرقمية  الدبلوما�سية  تعتمد 

الإعالم  لو�سائل  الآخرين  واملهنيني  الدبلوما�سيني 
وا�ستغالله  الإنرتنت  على  وجودهم  لفهم  الرقمية 
اأهداف  يحقق  ومبا  وغاياتهم،  اأهدافهم  لتحقيق 
مت  فقد  يتبعونها،  التي  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة 
 ،  2001 عام  مرة  لأول  الرقمية  الدبلوما�سية  و�سف 
الدبلوما�سية  اأروقة  يف  ال�ساعة  حديث  حينها  وعدت 

الدولية. 
وعررّفت على اأنها ال�ستخدام المثل واملتزايد لو�سائل 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والتقنيات الرقمية 
ومن�سات و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعية مثل 
قبل  من   Weibo و   Facebook و   Twitter
اجلمهور  مع  التوا�سل  يف  الدخول  اأجل  من  الدول 
�سيا�ساتها  اأهداف  وحتقيق  والجنبي،  املحلي 
الدويل  املجتمع  جتاه  مواقفها  وعر�س  اخلارجية 

وممار�سة الدبلوما�سية العامة التقليدية.
الو�سيلة فقط هي  اأن  التعريف  ويعتقد من تبنى هذا 
من تغريت دون امل�سمون، وا�سبح بدًل من التحدث 
اإىل اجلمهور عرب الراديو او و�سائل الت�سال ال�سوتي 
والبث الراديوي والتلفزيوين الخرى مثال، اأ�سبح من 
املمكن التوا�سل مع اجلمهور املحلي والأجنبي الآن 

عرب قناة تويرت وباقي مواقع التوا�سل الجتماعي. 
الرقمية  الدبلوما�سية  اأن  الآخر  البع�س  يعتقد  كما 
�سندوق  يف  جديدة  اأداة  جمرد  كونها  من  اأكرث  هي 

الأدوات امل�ستخدمة للتاأثري على �سعوب الدول ومن 
�ساأنها ان تزيد من القدرة على التفاعل مع اجلماهري 
والنخراط بن�ساط معهم، مما يتيح النتقال من طابع 

املونولوج اإىل احلوار املبا�سر. 
م�ستوى  وعلى  الدولة،  قناة  خالل  من  بات  حيث 
او  بوك  الفي�س  او  تويرت  على  اخلارجية  وزارة 
ثنائية  ات�سالت  اإقامة  ما  ل�سفارة  ميكن  اليوتيوب، 
الجنبية  الدول  جمهور  مع  الجتاهات  متعددة  او 
فقد  وبذلك  وي�سر،  �سهولة  بكل  لديها  املعتمدين 
الرقمية  التكنولوجيا  خالل  من  للدبلوما�سيني  اتيح 
على  والرد  اجلمهور  اىل  والتحدث  التوا�سل  فر�سة 
خالل  من  معينا  واقعا  تعك�س  التي  املن�سورات 
الـ  موقع  ول�سيما  ال�سخ�سية،  �سفحاتهم  ح�سابات 

 .Facebook
وهناك ثمانية اأهداف �سيا�سية للدبلوما�سية الرقمية:

وكامل  الإدارية  املعرفة  لت�سخري  املعرفة:  اإدارة   .1
املعرفة احلكومية، بحيث يتم الحتفاظ بها وتقا�سمها 
يف  الوطنية  امل�سالح  لتحقيق  الأمثل  وا�ستخدامها 

اخلارج.
مع  الت�سال  على  للحفاظ  العامة:  الدبلوما�سية   .2
وت�سخري  الإنرتنت  عرب  انتقالهم  اأثناء  اجلماهري 
اجلماهري  اإىل  لال�ستماع  اجلديدة  الت�سال  اأدوات 
على  والتاأثري  رئي�سية  بر�سائل  وا�ستهدافها  املهمة 

املوؤثرين الرئي�سيني عرب الإنرتنت.
جتميع  على  للم�ساعدة  املعلومات:  اإدارة   .3
التدفق الهائل للمعلومات وا�ستخدام هذا لإبالغ 
�سنع ال�سيا�سات ب�سكل اأف�سل وللم�ساعدة على 
توقع احلركات الجتماعية وال�سيا�سية النا�سئة 

وال�ستجابة لها.
لإن�ساء  القن�سلية:  وال�ستجابة  الت�سالت   .4
مع  مبا�سرة  �سخ�سية  ات�سالت  قنوات 
املواطنني امل�سافرين اإىل اخلارج، مع ات�سالت 

ميكن التحكم فيها يف حالت الأزمات.
تقنيات  قوة  لت�سخري  للكوارث:  ال�ستجابة   .5

الت�سال يف حالت ال�ستجابة للكوارث.
لإبقاء  تقنيات  اإن�ساء  الإنرتنت:  حرية   .6
له  وهذا  ومفتوًحا،  جمانًيا  الإنرتنت 
التعبري  حرية  بتعزيز  ال�سلة  ذات  الأهداف 
الأنظمة  تقوي�س  وكذلك  والدميقراطية، 

ال�ستبدادية.
رقمية  اآليات  اإن�ساء  اخلارجية:  املوارد   .7
وت�سخريها  اخلارجية  اخلربات  على  لالعتماد 

لتحقيق الأهداف الوطنية.
٨. تخطيط ال�سيا�سات: لل�سماح بالرقابة الفعالة 
عرب  الدولية  لل�سيا�سة  والتخطيط  والتن�سيق 

احلكومة ا�ستجابًة لتدويل البريوقراطية.

السياسة الخارجية في عصر الدبلوماسية الرقمية

املحامي عمر املعيني
يوماً  البنات  بزواج  الوعد  تتزايد جرمية  هذا  زماننا  يف 
اجلرمية،  هذه  حول  كثرية  ا�سئلة  وتاأتينا  يوم..  بعد 

و�سوف نو�سح لكم باخت�سار :-
بزواج  وعد  )رجل(  ولد  هناك  كان  لو  ب�سوؤال:  و�سنبداأ 
من بنت )امراأة( ورف�س بعد ذلك تنفيذ وعده بالزواج 
من البنت، هل هذا الت�سرف من قبل الولد ي�سكل جرمية؟

هذا  عاجلت  العراقي  العقوبات  قانون  من   395 املادة 
المر.

اركان اجلرمية:-
1- يجب ان يعطي الولد اىل البنت وعدا تاما بالزواج.

2- مواقعة البنت، اأي ان ميار�س اجلن�س معها باإغوائها 

وحتت تاأثري الوعد بالزواج.
3- ان يرف�س الولد تنفيذ وعده، اأي يرف�س التزوج بها.

�سنة من  انهت 1٨  اأي  بالغة،  البنت  اأن تكون  4- يجب 
عمرها.

العقوبة:-
اجلاين  فيعاقب  اجلرمية  يف  ال�سروط  هذه  توافرت  اإذا 
�سنوات( ح�سب ظروف  اىل 5  �ساعة  باحلب�س )مدة 24 
ومالب�سات وج�سامة اجلرمية، و�سلطة تقدير ووزن كل 

جوانب اجلرمية تعود اىل القا�سي.
مالحظة مهمة:

)امراأة(، وكان جمرد  البنت  اذا مل ميار�س اجلن�س مع 
الوعد بالزواج فذلك ل ي�سكل جرمية.

جريمة إغواء أنثى بالوعد بالزواج

التجاوز على عقارات 
الدولة والبلديات 
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املخلوقات  جميع  عن  وميزه  الإن�سان  تعاىل  اهلل  خلق 
الأخرى بالعقل والقدرة على الختيار والتمييز بني اخلطاأ 
جند  اليوم  فاإننا  ذلك  ومع  واحلرام،  واحلالل  وال�سواب 
لإدمان  ويتجه  التهلكة،  اىل  بنف�سه  يلقي  ال�سباب  بع�ض 
املخدرات وال�سموم التي ت�سر ب�سحته اأول ثم تدفعه بعد 
وقد  ال�سرقة،  مثل  واجلرائم  الآثام  من  مزيد  لرتكاب  ذلك 
النتحار،  وحتى  القتل  لرتكاب  احلالت  بع�ض  يف  ت�سل 
ما  كثريًا  معقد  نف�سي  مر�ض  هو  املخدرات  على  والإدمان 
اىل  ق�سوى  حاجة  يعك�ض  وهو  العالج،  على  ي�ستع�سى 
ال�ستمرار يف تعاطي املخدرات والبحث عنها حتى ان  كان 
عن  الإدمان  وينجم  احلياة..  تدمر  نتائج  اىل  يوؤدي  ذلك 
ات دماغية تتولد من تعاطي املخدرات وت�سمل دوائر  تغريرّ
متعددة يف الدماغ، وان الإدمان على املخدرات قابل للعالج 
الإدمان(  اأنواع  لبع�ض  )بالن�سبة  الأدوية  با�ستعمال  غالباً 
اىل جانب العالجات النف�سية ال�سلوكية لن لها دورا كبريا 

يف ذلك .
فيما يبني الدكتور )امري عدنان اجلبوري( بخ�سو�ض هذا 
بالدماغ  املخدرات  تلحقها  ا�سرارا  هنالك  ان  املو�سوع: 
العديد  على  اجريت  التي   الدرا�سات  من  العديد  وهنالك 
من املتعاطني والتي ثبتت خاللها تراجع م�ستوى الدراك 
والتذكر، وغريها من املهارات التي ترتبط ارتباطا مبا�سرا 
بالقوى العقلية، فنجد مثال عند ا�ستخدام احل�سي�ض لفرتة 
تقاع�سه  عن  ف�سال  بالبالدة  متعاطيه  ي�سيب  فاإنه  طويلة 
هذا  ان  �سك  ول  منه  تطلب  التي  الواجبات  عن  وعزوفه 
للمتعاطني  الدرا�سي  التح�سيل  لرتاجع  الرئي�ض  ال�سبب 
�سرعة  اىل  ذلك  يرجع  حيث  املختلفة،  العمرية  املراحل  يف 
ن�سيان املواد العلمية، بالإ�سافة اىل ذلك فاإنها تزيد من خطر 

ا�سطرابات ال�سحة العقلية مثل الكتئاب والقلق. 
الفرد  التعاطي حتى ي�سبح  اىل عدد مرات  الدكتور  وا�ساَر 
ال�سخ�ض  بنية  لن  اخل�سو�ض  بهذا  يعرف  اأحد  ل  مدمنا: 

بع�ض  ان  يبدو  لهذا  ذلك،  يف  كبريًا  دورا  تلعب  اجلينية 
ي�ستغرق  فيما  مبا�سرة  مدمنني  ي�سبحون  ال�سخا�ض 
مع  ال�سدد  هذا  يف  العلم  يقول  فيما  اطول،  وقتا  البع�ض 
الدماغ  يف  الدوبامني  عمل  ي�سبح  املكرر  املخدرات  تعاطي 
ال�سعادة  احا�سي�ض  على  يوؤثر  فالدوبامني  طبيعي،  غري 
احليوية  وانعدام  بالفراغ  ال�سخ�ض  في�سعر  والندفاع 
والكاآبة عندما ل يتعاطى املخدر، لذلك يحتاج اليها ليعيد 
اىل  يحتاج  انه  كما  الطبيعية.  م�ستوياته  اىل  الدوبامني 
الدوبامني  م�ستوى  ارتفاع  خللق  املخدر  من  اأكرب  كمية 
يف  الفراط  عند  بالتحمل  يعرف  تاأثري  وهو  الطوفان،  او 
ا�ستهالك املخدرات يكون املدمن قد غريرّ طريقة عمل دماغه، 
اىل  يو�سالن  عليها  والدمان  ال�سار  املخدرات  فا�ستهالك 
املدمنون  يفقد  حيث  الدماغ،  يف  المد  طويلة  تغريات 

قدرتهم على ال�سيطرة على تعاطيهم املخدر، فالإدمان على 
املخدرات هو مر�ض بحد ذاته.

من  الوقاية  طرق  يف  كبريا  دورا  لالأ�سرة  ان  مو�سحاً: 
املخدرات، اأي تقوم بتوعية البناء باأ�سرار املخدرات وهي 
تعترب اول خطوة، وذلك من خالل مناق�سة البن وال�ستماع 
له وجتنب العنف والق�سوة يف التعامل مع الأولد، ويجب 
من  ج�سر  لبناء  هادئ  ونقا�ض  حوار  ا�سلوب  ا�ستخدام 
ال�سداقة ي�سل اليهم وي�سهل عليك اقناعهم، واي�ساً منحهم 
الثقة يف قدرتهم على الت�سرف ال�سليم والدعم على جتنب 
يجب  كما  التعاطي،  رف�ض  على  تدريبهم  مع  الخطاء 
وال�سراعات  امل�ساكل  من  خاٍل  هادئ  ا�سري  جو  توفري 
اليه بدل من الهروب وتعاطي املخدر وخلق  يجذب البن 
ابنك  كان  اذا  النف�سية  المرا�ض  عالج  ويجب  بديل،  عامل 

فيجب  القطب،  ثنائي  مر�ض  او  الكتئاب  مر�ض  من  يعاين 
خ�سوعه للعالج ب�سكل فوري حتى ل يكون �سببا يف تعاطيه 

املخدرات.
يجب  اأي  بهم،  املحيطني  ال�سدقاء  مراقبة  على  موؤكدا 
واملحيط  ال�سدقاء  ودوائر  ال�سخا�ض  نوع  اىل  النتباه 
الجتماعي الذي يحيط بابنك والتاأكد باأنه حميط ل ي�سجع 
عدم  يجب  لهذا  ذلك  يف  مهم  دور  وللنقود  التعاطي،  على 
منحهم كميات كبرية من النقود حتى ل ت�سكل اإغراًء لتجار 

املخدرات با�ستغاللهم. 
ت�سبب  املخدرات  اإن  وقال:  .�ض(،  )�ض  املدمن  كما حتدث 
من  اأنواعا  هنالك  ولكن  بالراحة،  وال�سعور  ال�سعادة 
املخدرات ت�سبب ال�سعادة التامة والتي توؤثر على هرمونات 
وتذهب  اجل�سم  تخدر  اأنواع  وهناك  اجل�سم،  يف  ال�سعادة 
العقل  على  توؤثر  اأنواع  توجد  كما  اخر،  مكان  اىل  بالعقل 
ان  ويو�سح:  حتدث.  مل  اأ�سياء  بتخيل  العقل  يقوم  بحيث 
ال�سخ�ض ل ي�سبح متعاطيا من  اأول مرة بل ح�سب الكمية 
حت�سل  التي  الكيميائية  التغريات  وح�سب  يتعاطاها  التي 

بالدماغ، اي ان هناك ا�سخا�سا يدمنون من اول مرة. 
حيدر  )ق�سي  النف�سي  الباحث  يقول  ال�سدد،  هذا  ويف 
تعاطي  ن�سبه  ان  ن�ستطيع  البداية  يف  املندلوي(:  حممود 
املخدرات مثل اجلبل اجلليدي الذي ل يربز منه ال اجلزء 
املخدرات مع  تعاطي  ارتباط  اىل  يعود  وال�سبب  ال�سغري، 
العراقي،  املجتمع  املتعاطني يف  املجتمعية اجتاه  الو�سمة 
الوقت ينظر املجتمع لهم نظرة احتقار وي�سفهم  ويف نف�ض 
الأو�ساف  من  وغريها  واحل�سا�سة  )املكب�سلني  بالـ 
بب�ساعة(،  عليهم  يطلقونها  التي  ال�سعبية  وامل�سطلحات 
م�سكلتهم  يخفون  للمخدرات  املتعاطني  من  يجعل  وهذا 
من  خوفهم  وكذلك  املجتمع،  عن  والجتماعية  النف�سية 
مبكافحة  املعنية  اجلهات  قبل  من  القانونية  التبعات 
املخدرات  تعاطي  اأ�سباب  ان  موؤكدا:  املخدرات.  متعاطي 

وم�ساحبة  احلياة  يف  الكبري  والفراغ  البطالة  ت�سمل: 
الوالدين  قبل  من  الرقابة  وجود  وعدم  ال�سوء،  اأ�سدقاء 
اجتاه الأبناء يف مرحلة املراهقة والتفكك الأ�سري، واي�ساً 
ال�سباب  عند  والأمية  واجلهل  والعوز  الفقر  م�ساكل  ان 
اأي  ذلك،  يف  دورا  للدين  وان  املخدرات،  تعاطي  اىل  توؤدي 
�سعف الوازع الديني لديهم، ما يوؤدي اىل تعاطي املخدرات، 
والرثاء الفاح�ض اي�ساً يوؤدي اىل ذلك، وميكن جتنب تعاطي 
املخدرات من خالل حتقيق التن�سئة الجتماعية ال�سحيحة 
البيت وتوفري اجلو الأ�سري املنا�سب  الوالدين يف  من قبل 
تلبية  على  الوالدين  قدرة  واي�ساً  املنزل،  يف  لالأبناء 
احتياجات الأبناء املراهقني من اجل انخراطهم يف املجتمع 
بال�سورة  ون�ساطاتهم  ومواهبهم  هواياتهم  وممار�سة 

ال�سحيحة.
تعتمد على  املخدرات  العالج ملتعاطي  مدة  ان   « ويو�سح 
املخدرة  املواد  وكمية  ونوع  للتعاطي  الزمنية  الفرتة 
الأعرا�ض  العتبار  بنظر  ياأخذ  وكذلك  يتعاطاها،  التي 
الن�سحابية التي �سوف يعاين منها املتعاطي للمخدرات يف 

الفرتة العالجية. 
القانون  دور  منعم(  )ر�سول  املحامي  اي�ساً  ويو�سح 
يفر�سها،  التي  والعقوبات  املخدرات  مكافحة  يف  العراقي 
اي العقوبات الرادعة لقانون املخدرات ل�سن 2017 ، ويبني 
ان هناك ثالثة اأنواع من العقوبات، اأي ان املتعاطي ت�سل 
فتكون  الرتويج  اأما  �سنوات،   ثالث  اىل  �سنة  من  عقوبته 
ت�سل  فيها  والتجارة  �سنوات،  �ست  اىل  �سنة  من  عقوبته 

عقوبتها من ثالث �سنوات اىل العدام. 
كما يقول املحامي: ان احلل ح�سب رايي يجب ان حتر�ض 
انت�سار  مكافحة  على  واحلكومات  املنظمات  من  كل 
اخطارها،  ومن  منها  الوقاية  و�سائل  ون�سر  املخدرات، 
ويجب على احلكومة واملدر�سة التعاون مع ال�سرة لرتبية 

البناء وتوعيتهم من اجل البتعاد عن العادات اخلطرية.

المخدرات وخطورتها على المجتمع العراقي
يشهد العراق مشكلة تزايد انتشار المخدرات التي وصلت الى نسبة عالية  في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة 
حد  أهم 

ٔ
كثر خطورة من اإلرهاب( والمخدرات ا

ٔ
تجارتها بشكل واسع، األمر الذي يدخل البالد في معضلة يصفها مختصون  بأنها )ا

وأخطر االكتشافات التي تم التوصل اليها منذ األف السنين فهي ليست مواد جديدة تم العثور عليها  في السنوات الماضية وبدأ انتشار 
ن االنفالت األمني الذي شهدته 

ٔ
المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو األميركي عام 2003، إذ كان قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إال ا
البالد ادى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة.. 

التاريخ يعرفنا بعدد كبير من االشخاص الذين اشتهروا بمنجزاتهم العلمية والمعرفية وغيرها من العلوم التي عرفها االنسان، فكانوا خير قدوة بما قدموا 
من علم يضيء طريق الساعين الى االزدهار والمنفعة، هؤالء لم يذهب صنيعهم في الحياة في مهب الريح، بل ظل خالدا لكل االجيال، النهم خدموا البشرية 

بما قدموا واستحقوا ان يشار اليهم ببنان الشهرة والرفعة، وهذه هي الشهرة بمفهومها االيجابي النافع والرصين. أما حاضرنا ومع انتشار مواقع التواصل 
االجتماعي وسهولة النشر والتدوين، وغياب الرقابة القانونية، فقد ساده المتخبطون وغابت المعايير في ما يقدمون من محتويات تخلو من الفائدة، واختلطت 

الكثير من المفاهيم، وأصبحت »التفاهة« التي تقدم في هذا العالم، سيما على منصات التواصل االجتماعي، »شهرة«!، بالرغم من انها ال تحمل في ثناياها أي 
فائدة، واصبحوا يتباهون بكثرة المتابعين ال بمحتوى ما يقدمون والذي يمأل القلب غيضا.

رند بهاء 

زهراء الساعدي

اإن اأغلب اأ�سحاب ال�سهرة اأو ما يعرف �سعبياً 
بـ) الطا�سني( على الرغم من �سطحية و�سخافة 
القدوة  ميثلون  باتوا  فاإنهم  به،  ا�ستهروا  ما 
للجيل النا�سئ الذي لي�ض لديه ما يجعله مييز 
ال�سالح من الطالح، ف�ساروا مقلدين لهم باأدق 
هذه  حيثيات  عن  اكرث  ولنعرف  التفا�سيل.. 
الظاهرة و�سلبياتها على املجتمع، توجهنا اىل 
ت�ساهدون  كيف  لن�ساألهم  ال�سخ�سيات  بع�ض 
اليوم زيادة امل�ساهري، وما ين�سر من حمتوى 

خاٍل من الفائدة، وما اآثاره على املجتمع؟

اإلساءة للذوق العام
ومدونة  تربوية  ار�سالن/  نوران  تقول 
التوا�سل  مواقع  حتولت  اليوم  �سحفية: 
املحتوى  اأ�سحاب  بني  للمناف�سة  ميدان  اإىل 
الرقام  واأ�سحاب  امل�ساهري  فاأغلب  الفارغ، 
حمتوى  لديهم  لي�ض  املتابعني  من  الهائلة 
�سحيح، ولالأ�سف تزداد هذه الأعداد كل يوم، 
م�سهورا  اأ�سبحت  كلما  املو�سوع  فاأ�سبح 
يعج  موقعك  اأ�سبح  اإذن  متابعون  ولديك 
املزيد  اإذن  والطاحلة،  ال�ساحلة  بالإعالنات 
امل�ساهدات  ن�سبة  ترتفع  ولكي  املال!،  من 
ي�سيء  فهو  حمتوى  ميتلك  ل  وهو  عنده 
للذوق العام ويفتعل م�ساكل او يروج �سائعة 
اأ�سلوبه مثرية  اأو  اأو تكون كلماته  نف�سه  عن 
�سن  حتت  اأغلبهم  واملتابعون  للجدل!، 
ومراهقات،  مراهقون  عاما،  ع�سرة  الثمانية 
اآرائهم  على  حتى  توؤثر  حمتويات  وهكذا 
غري  بال�ستوريات  والن�سغال  واأفكارهم، 
األفاظ  احيانا  تتخللها  التي  والبثوث  الهادفة 
م�سيعة  هي  لئقة  غري  ت�سرفات  اأو  خاد�سة 
جمتمعاتنا،  ولقيم  للمبادئ  و�سياع  للوقت 
واي�سا خلق جيل ك�سول يرى اأنه من ال�سهل 

الو�سول للمادة بهذه الطريقة.

غياب القدوة الحسنة
يف  باحثة  العابدي/  ندى  الدكتورة  وتبني 
الخرية  الفرتة  يف  الجتماعية:  ال�سوؤون 
)الط�سة(  وهو  النا�ض  بني  مفهوم  انت�سر 

وهذا  املحتوى،  من  اخلالية  وال�سفحات 
وجود  عدم  منها  اأ�سباب،  جملة  اىل  يعود 
وعادًة  ال�سرة،  داخل  القدوة  ال�سخ�سية 
الن�سان يف مرحلة ال�سباب يبحث عن قدوة 
داخل  القدوة  وجود  وعدم  بها،  يقتدي 
قدوة  عن  يبحث  ال�سخ�ض  جتعل  ال�سرة 
خارج املنزل، وبالتايل يقتدي باأي �سخ�سية، 
رمبا تكون غري مالئمة ل اخالقياً ول عرفياً 
الخر  واجلانب  جانب،  هذا  اجتماعياً،  ول 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انت�سار  هو 
ن�سر  لقاء  معينة  مبالغ  تدفع  التي  واملواقع 
موردا  ت�سكل  وبالتايل  الفيديوات،  هذه 
تراجع  هو  حقيقة  لحظناه  وما  اقت�ساديا، 
ووجود  التعليم،  وتراجع  الثقايف  امل�ستوى 
والدمان  املخدرات  على  والدمان  الفراغ 
على مواقع التوا�سل والنرتنت، عملت على 
ال�سباب، وبالتايل هم يلجاأون  ت�سطيح افكار 
جتدي  ل  باأعمال  وتبديده  الوقت  �سياع  اىل 
ثقايف،  او  فكري  مردود  اي  لها  ولي�ض  نفعا 
بالرتويج  ال�سباب  هوؤلء  يقوم  وبالتايل 
القت�سادي  الو�سع  لن  مقاطع،  لهكذا 
هي  وكذلك  الموال،  على  فيح�سلون  �سيئ 
املجتمع،  يف  املوجود  الت�سطيح  مع  تتما�سى 
وبالتايل ا�سبحت التفاهة هي ال�سمة الغالبة، 
وانت�سارها بالرغم من انها خالية من حمتوى 
الثقافة والفكر واملحتوى الجتماعي املفيد، 
املجتمعات  انحالل  ا�سباب  من  واحد  وهذا 
وتف�سخ العالقات، و�سياع القيم الخالقية، 
الهداف،  وجود  عدم  ذلك  اىل  وا�سافة 
له  لي�ض  كامال  جيال  ين�سئ  �سوف  كله  هذا 
م�ستقبل، ومبا ان ال�سباب هم بناة امل�ستقبل 
فنحن ومن و�سعهم احلايل ن�ستطيع ان نتنباأ 

ما هو حال امل�ستقبل وكيف �سيكون؟!

أسباب وحلول
هذه  اىل  العبيدي  ب�سمة  الإعالمية  وت�سري 
الظاهرة، قائلة: ان ال�سهرة يف ال�سابق كانت 
من  تاأخذ  مهارات  وتطوير  طويل  جهد  نتاج 
م�سهورًا،  ي�سبح  طوياًل حتى  وقتاً  ال�سخ�ض 

اأما اليوم ف�سرعة النت�سار جعلت ال�سهرة ل 
تتعدى ب�سع دقائق، الكثري من �سغار ال�سن 
وال�سباب والفتيات اأ�سبحوا م�ساهري ولديهم 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  قنوات 
حمتويات  من  لهم  يحلو  ما  فيها  ين�سرون 
م�سمى  حتت  و�سطحية،  وهزيلة  هادفة  غري 
منها  والهدف  ال�سخ�سية(،  )احلرية 
املتابعني  من  عدد  اكرب  لك�سب  او  )الط�سة( 
حمتويات  رغم  قنواتهم  من  قناة  كل  لت�سل 
امل�ساهدات  ماليني  اىل  ال�سيئ  ن�سرهم 
لعمل  التجارية  ال�سركات  بعدها  لي�ستقطبوا 
اعالنات لهم م�ستغلني كرثة املتابعني، ويبدو 
ان مقولة الر�سام  المريكي )اندي وورهول( 
الذي قال فيها )يف امل�ستقبل �سيتمكن اجلميع 
عاملية  و�سهرة  م�سهورين،  ي�سبحوا  ان  من 
خم�سني  قبل  قالها  فقط!(،  دقيقة   15 خالل 
خلق  كيفية  عن  اأما  الآن،  حتققت  وقد  عاما 
لن�سر حمتويات هادفة، فيكون بو�سع  حلول 
خطة يف ماهية الهداف التي ناأمل حتقيقها يف 
فيها  للتحدث  اخلا�سة  واملوا�سيع  امل�ستقبل 
�سمن ا�سرتاتيجية العتدال واحرتام الذوق 
العام يف ذلك، لن ن�سر املحتويات املدرو�سة 
والواعية ت�ساعد على بناء املجتمع وتهذيبه 
ل انحالله، ونتمنى من كل م�ستخدم يف مواقع 
رقيبة  نف�سه  تكون  ان  الجتماعي  التوا�سل 
عليه اإن مل توجد رقابة قانونية على ما ُين�سر.

حرية منقوصة
�سحفي:  العزيز/  عبد  �سحن  علي  ويرى 
النف�ض حينما تت�سادم حريتي مع  ان يف علم 
حريتك، فاإن هنالك اختالفا يف روؤية امل�سالح، 
ال�سخ�سيات  املقولة مع  لكن هل تنطبق هذه 
ما  باحلقيقة  التوا�سل،  مواقع  على  املزيفة 
التي  ال�سخ�سيات  تلك  يف  �سرخ  هو  يحدث 
�سخ�سيات  على  وكيانها  قوامها  بناء  حتاول 
م�ستوى  على  وا�سح  دليل  وهو  اأخرى، 
ولهذه  ثقافتهم،  وخواء  هوؤلء  اأفكار  �سحالة 
الأ�سباب، منها �سيطرة مواقع  احلالة بع�ض 
التوا�سل الجتماعي على �سخ�سيتهم نتيجة 

مع  اليجابي  تفاعلهم  على  القدرة  عدم 
املجتمع.

ويتابع: هنالك الكثري من حالت ال�ستن�ساخ 
حتى على م�ستوى تقليد املالب�ض، وتلك طامة 
اإىل  ي�سعى  الذي  الفكر  من  ومق�سودة  كربى 
الرجوع  اأن  واأرى  العراقية،  الهوية  طم�ض 
اإىل ثقافتنا وهويتنا الإجتماعية هو اأجنع حل 

ممكن ان نتعامل معه ومثل هذه احلالة.

ظاهرة البوز
وتو�سح الباحثة النف�سية، اينا�ض هادي: ان 

بكرثة  والإقبال  التكنولوجي  التطور  ظل  يف 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  على 
يعرف  ما  الخرية  ال�سنوات  يف  انت�سرت 
الجتماعية«  »ال�سهرة  اأو  »البوز«  بظاهرة 
من  الظاهرة  هذه  انطالق  نقطة  وكانت 
لها  كان  العربية  البلدان  اإن  اإل  الغرب، 
الن�سيب الكرب من هذه املوجة، اإذ ان هناك 
فظيع  ب�سكل  يقبلون  العرب  من  هائال  عددا 
على اللهاث وراء الف�سائح والفيديوهات غري 
ال�سخا�ض  اغلب  جعل  الذي  المر  الهادف، 
ممن   وخا�سة  ال�سهرة،  بحب  املهو�سني 

و�سلوكية  نف�سية  ا�سطرابات  من  يعانون 
جذب  يحاولون  الذات،  تقدير  وانخفا�ض 
انتباه الآخرين من خالل قيامهم ب�سلوكيات 
والو�سول  ال�سريع  النت�سار  لأجل  حمقاء 
وراء  الالهثني  املتابعني  من  عدد  اكرب  اإىل 
الربامج التافهة وحب اإتباع هوى الف�سائح 
يرجع  هذا  وكل  ينفع،  ل  مبا  الأنف  وح�سر 
�سببه لنخفا�ض وعيهم ووقت الفراغ الكبري 
الذي يعانون من �سدِه بطرائق �سحيحة، 
واإن الكرث تاأثرًا بهكذا حمتويات فارغة 

هم من فئة املراهقني ال�سباب.

بسبب غياب الرقابة.. مواقع التواصل تعج بالمشاهير المزيفين والمحتوى الفارغ
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مبداأ احلكم
اأو  1- ل ينتهي عقد الإيجار مب�ت امل�ؤجر 
اىل  العقد  حق�ق  تنتقل  واإمنا  امل�ستاأجر، 
ال�رثة.)املادة 783 مدين، واملادة 2/4اأ من 

قان�ن اإيجار العقار(.
الإيجار  لعقد  الالحقة  الزيادة  2- ل ت�سح 
واملتفق عليها بني امل�ؤجر وبع�ض من ورثة 
امل�ستاأجر، ول جت امتناع امل�ستاأجر عن دفع 

هذه الزيادة �سبباً لطلب تخلية املاأج�ر.
ن�ض احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القان�نية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 

على  النظر  عطف  ولدى  �سكاًل،  قب�له  قرر 
اأن  اإذ  �سحيح،  غري  انه  وجد  املميز  احلكم 
املاأج�ر قد ا�ست�ؤجر من قبل م�رث املميزين  
)املدعى عليهما( ببدل مقداره )500، 54( 
فل�ض  وخم�سمائة  دينار  وخم�س�ن  اأربعة 
�سهرياً بتاريخ �سابق على تاريخ نفاذ قان�ن 
اأن  وحيث   ،1979 ل�سنة   87 رقم  الإيجار 
اأو  امل�ؤجر  مب�ت  ينتهي  ل  الإيجار  عقد 
مدين،   783 املادة  اأحكام  ح�سب  امل�ستاأجر 
ال�رثة،  اىل  العقد  حق�ق  تنتقل  واإمنا 
وحيث اأن الفقرة 12 من املادة الرابعة من 
الأجرة  بقاء  اأوجبت  النافذ  الإيجار  قان�ن 

على  باأحكامه  امل�سم�لة  للعقارات  ال�سن�ية 
الن�سب  اإن كانت تقل عن  حالها دون زيادة 
املتفق  الزيادة  لذلك ل ت�سح  فيها..  املبينة 
امل�ؤرخ 1983/1/29  العقد  عليها مب�جب 
بني امل�ؤجر وبع�ض من ورثة امل�ستاأجر، ول 
الزيادة  دفع  عن  امل�ستاأجرين  امتناع  يعد 
اأحكام  ح�سب  املاأج�ر  تخلية  لطلب  �سببا 
نق�ض  فقرر  منه،   17 املادة  من   1 الفقرة 
احلكم املميز من هذه اجلهة واإعادة اأوراق 
اأن  على  ذكر،  ما  لإتباع  ملحكمتها  الدع�ى 
و�سدر  للنتيجة،  تابعاً  التمييز  ر�سم  يبقى 

القرار بالتفاق يف 1983/9/27.

من قانون إيجار العقار
مبداأ احلكم

للمراجعة  الدع�ى  ترك  يج�ز  ل 
بحكم  مبطلة  تعد  لأنها  ثانية  مرة 
املادة  باأحكام  عماًل  القان�ن 
املرافعات  قان�ن  من   )3/54(

املدنية.
ن�ض احلكم

اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�سمن  مقدمة  التمييزية  الالئحة 
�سكاًل،  قب�لها  قرر  القان�نية  املدة 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى 
�سحيح  غري  انه  وجد  املميز 
وخمالف للقان�ن لن الدع�ى تركت 
للمراجعة بتاريخ 2006/8/13 ثم 
تركت مرة اأخرى للمراجعة بتاريخ 
لأحكام  خالفا   2006/9/18
املرافعات  قان�ن  من   3/54 املادة 
الدع�ى  ترك  جتيز  ل  التي  املدنية 

واحدة،  مرة  من  اكرث  للمراجعة 
مبطلة  لذلك  تبعا  الدع�ى  وتعترب 
مل  املحكمة  اأن  اإل  القان�ن  بحكم 
بتاريخ  واأ�سدرت  لذلك،  تلتفت 

باإبطال  قرارها   2006/10/18
تقدم  ملا  خالفا  الدع�ى  عري�سة 
بيانه، وحيث اأن القرار غري �سحيح 
نق�سه  قرر  للقان�ن  وخمالف 

لل�سري  ملحكمتها  الدع�ى  واإعادة 
القرار  و�سدر  تقدم،  ما  وفق  فيها 
بالأكرثية يف 13/�س�ال/1427 هـ 

امل�افق 2006/11/5م.

ال يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية

مبداأ احلكم
�سبقتها  عما  تنازل  يعد  الطعن  طرق  ا�ستعمال 
من   )2/177( املادة  وفق  الطعن  طرق  من 
طرق  بها  ويق�سد  املدنية،  املرافعات  قان�ن 
كاإعادة  ال�ستثنائية  دون  العتيادية  الطعن 

املحاكمة اأو اعرتا�ض الغري.

ن�ض احلكم
لدى التدقيق واملداولة من لدن الهيئة امل��سعة 
اأن  تبني  الحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة القان�نية قرر 
ال�ستئنايف  احلكم  يف  النظر  وبعد  �سكاًل،  قب�له 
للقان�ن،  اأنه غري �سحيح وخمالف  املميز وجد 
ذلك اأن حمكمة ال�ستئناف مل تتبع قرار النق�ض 
ال�ستئنافية  74/الهيئة  الرقم  ذي  التمييزي 
ب�س�رة   2005/1/18 يف  /العقار/2005 
وج�ب  املذك�ر  القرار  ت�سمن  اإذ  �سحيحة، 
ال�سادر  الغيابي  احلكم  كان  اإذا  فيما  التثبت 
عليه/املحك�م  للمدعى  تبليغه  مت  قد  بالدع�ى 
اأم  القان�ن  لأحكام  املميزين وفقاً  عليه/ م�رث 
تبليغ  اأن  معتربة  املميز،  حكمها  فاأ�سدرت  ل، 
بالدع�ى  املرافعة  مب�عد  املميزين  م�رث 
1006/ب/1992 واحلكم الغيابي ال�سادر فيها 
التبليغ  ورقة  لن  القان�ن،  حلكم  وفقاً  متا  قد 
اأر�سلت له اأ�س�لياً ب�ا�سطة  مب�عد املرافعة قد 
عليها  م�سروحاً  واأعيدت  الب�سرة  �سرطة  مركز 
من قبل خمتار املنطقة باأنه جمه�ل حمل الإقامة 
وبعد  حمليتني،  ب�سحيفتني  اإعالناً  تبليغه  فتم 
التبليغ  ورقة  اأر�سلت  الغيابي  احلكم  �سدور 
من  عليها  م�سروح  واأعيدت  الطريقة  بنف�ض  به 
قبل املختار باأنه قد كان ي�سكن املنطقة وارحتل 
اإىل جهة جمه�لة وبناًء عليه مت تبليغه باحلكم 
اأي�ساً،  حمليتني  ب�سحيفتني  اعالناً  الغيابي 
الغري  اعرتا�ض  بطريق  باحلكم  طعن  اأنه  اإل 
اإعادة  بطريق  ورثته  وطعن  دع�اه  وردت 
ت��سلت  ذلك  وعلى  دع�اهم،  وردت  املحاكمة، 
من  املقدم  العرتا�ض  اأن  اإىل  م�ؤداها  نتيجة  اإىل 
اإل  يقدم  مل  عليه(  املدعى  )ورثة  املميزين  قبل 
الدرجة  احلكم  اكت�ساب  بعد   2001/4/12 يف 
القطعية وتنفيذه لدى مديرية التنفيذ املخت�سة، 
وبذا يك�ن واقعا خارج املدة القان�نية، وجتد 
غري  املتقدمة  النظر  وجهات  اأن  املحكمة  هذه 
مدنية  مرافعات   )27( املادة  اأن  اإذ  �سحيحة، 
�سابه  اإذا  باطاًل  التبليغ  اعتبار  على  ن�ست  قد 
يف�ت  اأو  نق�ض ج�هري يخل ب�سحته  اأو  عيب 
الغاية منه، وحيث اأن الإبطال التي قررته املادة 

الدع�ى  بعري�سة  التبليغ  اإىل  ين�سرف  اأعاله 
التبليغات  يف  املتبادلة  والأوراق  ومرافقاتها 
تبليغه  يقت�سي  ما  التحريرية والعالمات وكل 
مدنية(،  مرافعات  )م26  ق�سائية  اأوراق  من 
اأجرتها حمكمة بداءة  التي  التحقيقات  اأن  ومبا 
1006/ب/ العرتا�سية  بالدع�ى  الب�سرة 
حكمها  اإ�سدار  قبل   1992/ اعرتا�سية 
اإىل  انتهت  قد   2002/7/11 يف  بالعرتا�ض 
بالدع�ى  املميزين  مل�رث  ال�سادر  التبليغ  اأن 
املعرت�ض على حكمها قد �سابه عيب لن ال�سرح 
بنى  والذي  ال�سمري  حملة  خمتار  �سطره  الذي 
عليه جمه�ل  املدعى  باعتبار  التبليغ  ذلك  عليه 
بال�سحف  اعالناً  تبليغه  ثم  ومن  الإقامة  حمل 
تاجر  عليه  املدعى  لن  �سحيحاً  يكن  مل 
/الع�سار  با�سا  مناوي  منطقة  وي�سكن  معروف 
م�ستم�سكات  من  لديها  ثبت  ح�سبما  الب�سرة  يف 
اعتربتها  التي  التبليغات  فاإن  وعليه  حينه،  يف 
كذلك،  تكن  مل  �سحيحة  ال�ستئناف  حمكمة 
وامنا هي باطلة لأنها بنيت على معل�مات ثبت 
ت�قيع  تبليغا  يعد  اأنه  وحيث  مغل�طة،  اأنها 
املخت�ض  امل�ظف  بح�س�ر  وكيله  اأو  اخل�سم 
الدع�ى  عري�سة  على  اأو  التبليغ  ورقة  على 
مرافعات  )م2/13  املعني  امل�عد  يف  للح�س�ر 
بعري�سة  التبليغ  يك�ن  اأن  فيجب  مدنية( 
الغيابي  وباحلكم  وم�ستم�سكاتها  الدع�ى 
اأعاله، فكان  املادة  ملا قررته  فيها وفقاً  ال�سادر 
العرتا�ض  اعتبار  ال�ستئناف  حمكمة  على 
مقدماً  اأعاله(  )لالأ�سباب  الغيابي  احلكم  على 
الدع�ى  بروؤية  ومت�سي  القان�نية  املدة  �سمن 

قد  املميزين  م�رث  باأن  الق�ل  اأما  م��س�عاً. 
طعن باحلكم عن طريق اعرتا�ض الغري وورثته 
من بعده طعن�ا بطريق اإعادة املحكمة مما يعد 
اإعمال  الغري  اعرتا�ض  بطريق  للطعن  اإ�سقاطا 
فاإنه  مدنية،  مرافعات   )2/177( املادة  لن�ض 
اآخر  طريق  ب�سل�ك  املق�س�د  لن  مردود  ق�ل 
الطعن  طرق  �سل�ك  ه�  من  العرتا�ض  غري 
ولي�ض  والتمييز(،  )ال�ستئناف  العتيادية 
)اعرتا�ض  ال�ستثنائية  الطعن  طرق  اأحد 
مق�س�دة  غري  فهي  املحكمة(  واإعادة  الغري 
بالن�ض املذك�ر، وهذا ما اأيدته �سمنا الأ�سباب 
امل�جبة لقان�ن املرافعات املدنية النافذ بق�لها 
اجلديد  الت�سريع  نظر  وجهة  مع  ومت�سيا   ...(
وت�خيا  بالعرتا�ض  الطعن  نظام  تطبيق  يف 
اأن الطعن  التقا�سي فقد ن�ض على  اأمد  لتق�سري 
طريق  غري  اخر  بطريق  الغيابي  احلكم  على 
العرتا�ض  حق  عن  نزول  يعد  العرتا�ض 
احلكم  على  يطعن  اأن  يج�ز  فال  )م2/177( 
بطريق ال�ستئناف والعرتا�ض يف وقت واحد، 
ول يج�ز اأن يطعن على التمييز ثم يطعن عليه 
اأن اللج�ء  بعد ذلك بطريق العرتا�ض باعتبار 
عداه...(،  عما  النزول  يفيد  التمييز  طرق  اإىل 
مل  ال�ستئناف  حمكمة  فاإن  كله  تقدم  وملا  عليه 
البدائي  احلكم  اأيدت  عندما  �س�اب  على  تكن 
واعادة  املميز  حكمها  نق�ض  قرر  لذا  امل�ستاأنف، 
للنهج  وفقا  فيها  لل�سري  اإليها  الدع�ى  اإ�سبارة 
تابعا  التمييز  ر�سم  يبقى  اأن  على  اإليه،  امل�سار 
26/ربيع  يف  بالتفاق  القرار  و�سدر  للنتيجة، 

الأول/1427هـ امل�افق 2006/4/24م.

استعمال طرق الطعن يعد تنازال 
عما سبقتها من طرق الطعن

مبداأ احلكم
اإذا  زوجها  مطاوعة  عن  المتناع  حق  للزوجة 
مل يدفع لها مهرها املعجل ول� كان قد دخل بها، 
قان�ن  من   23 املادة  يف  ال�ارد  لالإطالق  نظرًا 

الأح�ال ال�سخ�سية.
ن�ض احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن ذهاب املحكمة 
اإىل انه لي�ض للمدعى عليها المتناع عن مطاوعة 
بها  ودخل  نف�سها  من  مكنته  اأن  بعد  املدعي 
من   2 الفقرة  حلكم  وخمالف  �سحيح  غري 
الأح�ال  قان�ن  من  والع�سرين  الثالثة  املادة 

�س�اء  مطلقة  جاءت  التي  املعدل  ال�سخ�سية 
باأن  املحكمة  ذهاب  اأما  بعده.  اأو  الدخ�ل  اقبل 
املعجل  مهرها  بقب�سها  اأقرت  قد  عليها  املدعى 
اجراء  عند  القا�سي  قبل  من  ا�ستج�ابها  عند 
دليل  اأي  ال�سبط  حما�سر  يف  ي�جد  فال  العقد 
�س�رة  ان  خا�سة  ذلك،  ي�ؤيد  قان�ين  اأو  �سرعي 
يف  املربزة  الداخلية  العق�د  اأمن�ذج  ورقة 
الدع�ى مل يرد فيها ما يفيد قب�ض املدعى عليها 
املذك�رة  املحكمة  على  وكان  املعجل،  ملهرها 
جلب �سجل عق�د النكاح امل�سجل فيه عقد النكاح 
بني الطرفني يف 26 – 10 – 1977 ومالحظة ما 

املدعى  قبل  من  املعجل  املهر  قب�ض  ت�سمن  اإذا 
املدعي  فتكلف  فاإن مل يت�سمن ذلك  اأم ل،  عليها 
املهر  قب�ست  قد  عليها  املدعى  ك�ن  باإثبات 
حق  من  فيك�ن  القب�ض  يثبت  مل  فاإن  املذك�ر، 
ما  املدعي  مطاوعة  عن  المتناع  عليها  املدعى 
ي�ست�جب  مما  املعجل،  مهرها  لها  يدفع  مل  دام 
رد دع�ى املطاوعة، لذا قرر نق�ض احلكم املميز 
واإعادة اأوراق الدع�ى اإىل حمكمتها لل�سري فيها 
على املن�ال املتقدم، على اأن يبقى ر�سم التمييز 
 10 يف  بالتفاق  القرار  و�سدر  للنتيجة،  تابعاً 

رجب �سنة 1401 هـ امل�افق 14- 1981-5.

للزوجة حق االمتناع عن مطاوعة زوجها

مبداأ احلكم
النفع  حتقيق  ال�كالة  من  الغر�ض 
ل  ولذلك  به،  الإ�سرار  ل  للم�كل 
حق  عن  التنازل  ال�كيل  ي�ستطيع 

م�كله دون تف�ي�ض بذلك.

ن�ض احلكم
اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
احلكم املميز القا�سي برد الدع�ى 
للقان�ن،  وخمالف  �سحيح  غري 
ال�سادرة  العامة  ال�كالة  اأن  ذلك 
)�ض(  املدع�  اإىل  )ر(  امل�رثة  من 
�سرقي  عدل  كاتب  من  امل�سدقة 
 17 وتاريخ   5598 بعدد  بغداد 

تخ�يل  على  تن�ض   1979-  3  –
ال�كيل حق بيع احل�س�ض العائدة 
مل�كله من عقارات )ق( ال�اقعة يف 
الباب ال�سرقي مقابل حديقة الأمة، 
خ�ل  قد  ال�كيل  اأن  يعني  وهذا 
الت�سجيل  دائرة  اإىل  باحل�س�ر 
ح�سة  لبيع  املخت�سة  العقاري 
اإليها  امل�سار  العقارات  من  امل�كلة 
بال�كالة لقاء ع��ض لن بيع العقار 
العقاري ل  الت�سجيل  خارج دائرة 
  508 املادة  باأحكام  عمال  ينعقد 
التنازل عن  اأما  املدين.  القان�ن  من 
ال�قف  ت�سفية  يف  امل�كلة  ح�سة 
فاإن ال�كيل غري خم�ل به مب�جب 

ال�كالة العامة املربمة من جهة لن 
التنازل اإ�سقاط والإ�سقاط يجب اأن 
ال�كالة  يف  �سراحة  عليه  ين�ض 
املادة 52 من  باأحكام  العامة عمال 
 83 رقم  املدنية  املرافعات  قان�ن 
اجلهة  ومن  املعدل،   1969 ل�سنة 
ال�كالة  من  الغر�ض  فاإن  الأخرى 
ولي�ض  للم�كل  النفع  حتقيق  ه� 
الإ�سرار به، وان التنازل عن حق 
دون ع��ض �سرر حم�ض..  امل�كل 
تت��سع  اأن  املحكمة  على  كان  لذا 
بالتحقيق لل��س�ل اإىل واقع احلال 
واإ�سدار احلكم العادل يف الق�سية 
الت�سفية  اإ�سبارة  بجلب  وذلك 

التنازل  حم�سر  على  والطالع 
التنازل  مت  قد  كان  اإذا  ما  ملعرفة 
ت�سجيله  مت  وهل  ل،  اأم  بدل  لقاء 
من  العقاري  الت�سجيل  دائرة  لدى 
 2 و   1 امل�اد  باأحكام  عماًل  عدمه 
 107 رقم  الإثبات  قان�ن  من  و17 
خالفت  اأنها  وحيث   ،1979 ل�سنة 
مالحظة  دون  حكمها  اأ�سدرت  ذلك 
احلكم  ب�سحة  اأخل  مما  ذلك 
واإعادة  نق�سه  قرر  لذا  ال�سادر، 
الأوراق ملحكمتها لل�سري فيها وفق 
ما ذكر على اأن يبقى ر�سم التمييز 
القرار  و�سدر  للنتيجة،  تابعاً 

بالتفاق يف 29 – 6- 1981.

الغرض من الوكالة تحقيق النفع للموكل 
وليس اإلضرار به 

مبداأ احلكم
ع�سرة  اخلام�سة  اأمتت  قد  الزوجة  كانت  اإذا 
الأح�ال  دع�ى  يف  خ�سماً  فتعد  العمر،  من 

ال�سخ�سية، ول ت�سح خ�س�مة والدها عنها.

ن�ض احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان حمكمة الأح�ال 
)�ض(  الزوجة  عمر  من  تتثبت  مل  ال�سخ�سية 
واإمنا ذكر وكيل املدعي اأنها من م�اليد 1963، 
فاإن  التثبت من هذه اجلهة  املحكمة  فكان على 
اخلام�سة  اأمتت  قد  املذك�رة  الزوجة  ان  تبني 
الدع�ى  اإقامة  تاريخ  قبل  العمر  من  ع�سرة 
�سرعاً  بالغة  فهي   1981  -1-  14 امل�سادف 
ت�سح  ول  الدع�ى،  يقيم  الذي  اخل�سم  وهي 

خ�س�مة والدها ولي�ض له اإقامة الدع�ى ح�سب 
وليته اأو ت�كيل وكيل عنه ح�سب هذه ال�لية، 
اخل�س�مة.  جهة  من  الدع�ى  رد  يقت�سي  مما 
تتم  مل  املذك�رة  الزوجة  ان  لها  تبني  اإذا  اأما 
اإقامة  تاريخ  عند  العمر  من  ع�سرة  اخلام�سة 
الدع�ى فت�سح خ�س�مة والدها عنها وت�كيله 
ان املحكمة املذك�رة  الدع�ى، وحيث  عنها يف 
والد  املدعي  خ�س�مة  �سحة  من  تتحقق  مل 
الزوجة املذك�رة على ال�جه املذك�ر اآنفاً، لذا 
الدع�ى  اأوراق  اإعادة  املميز  قرر نق�ض احلكم 
اإىل حمكمتها لل�سري فيها على املن�ال املتقدم، 
للنتيجة،  تابعاً  التمييز  ر�سم  يبقى  ان  على 
�سنة  رجب   21 يف  بالتفاق  القرار  و�سدر 

1401 هـ امل�افق 25 – 5- 1981.

الزوجة خصم في دعوى 
األحوال الشخصية

مبداأ احلكم
بعد  بالأرباح  املطالبة  حق  لل�سريك 
املدعى  ان  دام  ما  املحا�سبة  اجراء 
هناك  وان  بامل�ساركة،  اأقر  عليه 

اأرباحا ناجتة عن ال�سراكة.
ن�ض احلكم

ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدة  �سمن  واقع  التمييزي  الطعن 
ولدى  �سكاًل،  قب�له  قرر  القان�نية 
وجد  املميز  احلكم  على  النظر  عطف 
للقان�ن،  وخمالف  �سحيح  غري  انه 
حيث كان على املحكمة تكليف املدعي 
بح�سر دع�اه باأحد الطلبني، هذا من 
املدعى  فاإن  اخرى  جهة  ومن  جهة، 
عليه اأقر بامل�ساركة يف �سبط اجلل�سة 
انه  وبنينّ   ،2008/3/11 امل�ؤرخة 

�سراء  يتم  ان  على  املدعي  مع  اتفق 
الرباح  مببالغ  حا�سبات  اغرا�ض 
ع�سرة  ملدة  املنظ�مة  عمل  لفرتة 
اأي مبلغ،  ا�سهر، وانه مل يبق بذمته 
لفرتة  املحا�سبة  تتم  مل  اأنه  بنينّ  كما 
ارباح،  وج�د  لعدم  ا�سهر  اربعة 
وبذلك فاإن املدعى عليه اأقر بامل�ساركة 
يف املنظ�مة، وان هناك اأرباحا ناجتة 
عن عمل املنظ�مة م��س�ع الدع�ى، 
تقدم  ما  خالفت  املحكمة  ان  وحيث 
نق�سه  قرر  حكمها  ب�سحة  اخل  مما 
لل�سري  حمكمتها  اىل  الدع�ى  واعادة 
ر�سم  يبقى  ان  على  تقدم،  ما  وفق 
التمييز تابعا للنتيجة، و�سدر القرار 
هـ  17/�سعبان/1429  يف  بالتفاق 

امل�افق 2008/8/18م.

للشريك حق 
المطالبة باألرباح

مبداأ احلكم
من  بقرار  للمحكمة  ثبت  اإذا 
باأن  املخت�سة  الطبية  اللجنة 
العقلي  باملر�ض  م�ساب  املتهم 
ل  وانه  ال�سطهادي(،  )الذهان 
ارتكاب  وقت  عمله  م�س�ؤولية  يقدر 
عن  الدفاع  ي�ستطيع  ول  احلادث 
وحالته  املحكمة،   اأمام  نف�سه 
بعدم  عليه  فيحكم  �سيئة  العقلية 
املن�س�بة  اجلرمية  عن  م�س�ؤوليته 
اإليه وفقا للمادة )1/406/ ز ( من 
) ق.ع( عمال باأحكام املادة )232( 

من قان�ن الأ�س�ل اجلزائية.
ن�ض احلكم

قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  العامة  الهيئة 
حمكمة  اأن  وجد  الحتادية 
قرارها  مب�جب  وا�سط  جنايات 
)339/ج/2006(  بالعدد  ال�سادر 
قرار  اتبعت   2006/6/13 يف 
بتاريخ  ال�سادر  الهيئة  هذه 
)36/الهيئة  بالعدد   2005/9/7
العامة/2005( الذي ق�سى بنق�ض 
بالدع�ى  ال�سادرة  القرارات  كل 
واإعادة  وا�سط  من حمكمة جنايات 
لإجراء  حمكمتها  اإىل  الدع�ى 
)�ض(  املتهم  بحق  جمددا  املحاكمة 
الطبية  اللجنة  على  وعر�سه 
الر�ساد  م�ست�سفى  يف  العدلية 
ال�سحية  حالته  وبيان  بفح�سه 

يقدر  كان  اإذا  وفيما  والنف�سية، 
احلادث  بتاريخ  اأعماله  م�س�ؤولية 
امل�سادف 2005/3/4، وهل يتمكن 
اإجراء  وبعد  نف�سه  عن  الدفاع  من 
املحاكمة من قبل املحكمة املذك�رة 
الطبية  اللجنة  على  املتهم  وعر�ض 
املرقم  اللجنة  قرار  ورد  العدلية 
)333( يف 2006/6/12 واملت�سمن 
العقلي  باملر�ض  م�ساب  املتهم  )اأن 
يقدر  ل  وانه  ال�سطهادي،  الذهان 
ارتكاب  وقت  عمله  م�س�ؤولية 
عن  الدفاع  ي�ستطيع  ول  احلادث 
نف�سه اأمام املحكمة وحالته العقلية 
املعاجلة  اإىل  بحاجة  وه�  �سيئة 
املذك�ر(،  امل�ست�سفى  يف  الطبية 

وبناًء على التقرير املذك�ر اأ�سدرت 
قرارها  وا�سط  جنايات  حمكمة 
القا�سي   2006/6/13 يف  امل�ؤرخ 
عن  )�ض(  املتهم  م�س�ؤولية  بعدم 
اجلرمية املن�س�بة اإليه وفق املادة 
)1/406/ ز( من قان�ن العق�بات 
الأ�س�يل  املادة  باأحكام  عمال 
القرارات  كل  تك�ن  وبذا   ،)232(
�سحيحة  بالدع�ى  ال�سادرة 
ت�سديقها  قرر  للقان�ن  وم�افقة 
 – )259/اأ  املادة  باأحكام  عمال 
املحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  من   )1
بالتفاق  القرار  و�سدر  اجلزائية، 
هـ    1427/ القعدة  ذي   /20 يف 

امل�افق 2006/12/11م.

المتهم مصاب بالمرض العقلي 
)الذهان االضطهادي(
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ليث جواد

اأو  ال�شرف  جرائم  ب�ش�أن  ق�ئم�  اجلدال  يزال  ال 
يراه�  من  فهن�ك  الع�ر،  غ�شل  بجرائم  ت�شمى  م� 
زن�ة  اأ�شخ��ص  من  للمجتمع  تنظيف  عملية  اأنه� 
اأنه�  يرون  واآخرون  ال�شرف،  عهود  ي�شونوا  مل 
االأ�شرة،  داخل  ح�ش�ب�ت  لت�شفية  و�شيلة  اأ�شبحت 
اإذ يوؤكد متخ�ش�شون اأن معظم هذه اجلرائم ال يتم 
االإبالغ عنه� ب�شفة جرائم قتل، اإمن� ح�الت انتح�ر.

فرا�ص  الر�ش�فة،  حتقيق  حمكمة  ق��شي  ويقول 
ا�شد  من  تعد  ال�شرف  "جرائم  اإن  عودة:  حميد 
مت�ص  لكونه�  املجتمع�ت  على  خطورة  اجلرائم 
االأ�شرة التي هي اللبنة االأ�ش��شية يف بن�ء املجتمع 
بن�ء  وانهي�ر  االأ�شرة  تفكك  اإىل  يوؤدي  وبوقوعه� 

الدولة".
املجتمع  يف  عظيم  معنى  له  "ال�شرف  اأن  واأ�ش�ف 
العراقي ب�شكل خ��ص، فهو العلو والرفعة واملك�نة 
الآخر  جمتمع  من  ب�لتعريف  يختلف  وهو  الع�لية، 
ومن دولة الأخرى، لذا ف�إن االحك�م اخل��شة بجرائم 
القتل بدافع ال�شرف ميكن ح�شره� يف اجلرائم التي 

يرتكبه� الرجل �شد املراأة بحجة اته�مه� ب�لزن�".
واأو�شح عودة اأن "جرمية القتل عقوبته� االإعدام يف 
الق�نون العراقي، اإذا توافر اأحد الظروف امل�شددة 
املن�شو�ص عليه� ق�نون�، مثال القتل مع االإ�شرار اأو 
ك�ن املقتول من اأ�شول الق�تل او ال�شجن املوؤبد اأو 
املوؤقت يف جرمية القتل العمد املجردة من الظروف 

امل�شدد".
القوانني  "غ�لبية  اأن  اإىل  ينوه  الق��شي  لكن 
بدافع  القتل  جرمية  مرتكب  منحت  قد  الو�شعية 
القتل  ال�شرف، والذي هو �شورة من �شور جرائم 
العمد، منحته ظرف� ق�ش�ئي� اأو عذرا ق�نوني� خمفف� 
بحجة اأن اجل�ين اأثن�ء تنفيذه للجرمية يكون حتت 

دون  جرميته  الرتك�ب  يدفعه  كبري  نف�شي  �شغط 
اأدنى تفكري".

"ق�نون العقوب�ت رقم 111 ل�شنة  اأن  واأكد عودة 
امل�شتدمية  الع�هة  اأو  القتل  تن�ول جرمية   1969
على  ن�شت  والتي   409 امل�دة  يف  ال�شرف  بدافع 
ثالث  على  تزيد  ال  مدة  ب�حلب�ص  يع�قب  "ان 
�شنوات من ف�ج�أ زوجته او اأحد حم�رمه يف ح�لة 
مع  واحد  فرا�ص  يف  وجوده�  اأو  ب�لزن�  تلب�شه� 
�شريكه� فقتلهم� يف احل�ل اأو قتل احدهم� اأو اعتدى 
عليهم� او على احدهم� اعتداء اأف�شى اإىل املوت اأو 
الدف�ع  حق  ا�شتعم�ل  يجوز  وال  م�شتدمية،  ع�هة 
ال�شرعي �شد من ي�شتفيد من هذا العذر وال تطبق 

�شده اأحك�م الظرف امل�شدد".
ا�شتقراء  خالل  "من  انه  قوله  الق��شي  وت�بع 
الن�ص اأعاله جند اأن امل�شرع العراقي و�شع ن�ش� 
ع�هة  عنه  ينتج  الذي  االإيذاء  اأو  للقتل  خ��ش� 
بدال  �شرف  جلرمية  ب�عث�  يكون  والذي  م�شتدمية 
من الن�شو�ص الق�نونية التي تخ�ص جرمية القتل 
اأو جرمية االإيذاء يف الب�ب االأول للجرائم امل��شة 

بحي�ة االإن�ش�ن و�شالمة بدنه".
ب�لق�نون  التي ذكرت  املح�رم  "لفظة  اأن  اإىل  ولفت 
بي�ن احلرمة هل هي  ج�ءت ب�شورة مطلقة دون 
ف�إنه  ب�لن�ص  ج�ء  م�  وبح�شب  موؤقتة،  اأم  اأبدية 
ي�شري مثال حتى على من يقتل �شقيقة زوجته يف 

ح�ل تلب�شه� ب�لزن� عند قي�م الزوجية".
الن�ص  التي وردت يف  الفرا�ص  "عب�رة  ان  واو�شح 
هي االخرى نرى انه ال مربر له�، وميكن ا�شتبداله� 
بعب�رة اأخرى )ح�لة التعري(، كم� ان مفهوم الن�ص 
ال ي�شري على من اعتدى على اأحد الطرفني اعتداًء 
الفقهي  الراأي  وان  م�شتدمية،  ع�هة  اإىل  يوؤدي  ال 
والق�نوين ب�لعراق م�شتقر على �شرورة تطبيق عذر 
نظرا  ال�شرف  جرائم  ح�الت  يف  للزوج  اال�شتفزاز 

الأهمية تلك الن�شو�ص يف فر�ص الردع الع�م بحيث 
حتد من انت�ش�ر الرذيلة والتي تدفع كل �شخ�ص يف 

التفكري يف تداعي�ت جرمية الزن� قبل ارتك�به�".
الن�ص  من  ي�شتفيد  ال  "الف�عل  اأن  اإىل  عودة  واأ�ش�ر 
فال  فيه  املذكورتني  احل�لتني  غري  يف  اآنف�  املذكور 
يف  �شكوك  وجود  بحجة  االإيذاء  او  القتل  يجوز 
ت�شرف�ت تلك املراأة اأو وجود �ش�ئع�ت اأن �شلوكه� 
غري قومي اأو حتى االدع�ء بظهور مقدم�ت الزن� من 

على  القريب،  اأو  الزوج  يدعي  ك�أن  عليه�  املجنى 
اأو قريبته يف ح�لة  ب�أنه وجد زوجته  �شبيل املث�ل، 
اآخر، ففي مثل هذه احل�لة يع�قب  مريبة مع رجل 
امل�شتدمية  الع�هة  اأو  العمد  القتل  بعقوبة  الف�عل 

ح�شب الفعل الذي ق�م به".
جرائم  بعدد  اإح�ش�ئي�ت  وجود  "عدم  اإىل  ولفت 
اجمعه  العربي  ب�لع�مل  بل  العراق  يف  ال�شرف 
اأو ب�شبب التح�يل  ب�شبب عدم االإبالغ عن معظمه� 

على الق�نون ك�أن يتم قتل املجنى عليه� عن جرمية 
�شرف ويتم االإبالغ فيم� بعد عن ب�أنه� ح�لة انتح�ر، 
املرياث  ب�شبب  تقع  قتل  جرائم  وجود  عن  ف�شال 
الوف�ة  ب�أن  عليه  املجنى  ذوي  من  االدع�ء  ويتم 
ال�شرف"،  بدافع  قتله�  مت  اأو  انتح�ر  نتيجة  ك�نت 
اجلرمية  حقيقة  ك�شف  يتم  م�  "غ�لب�  انه  اىل  الفت� 
من قبل الق�ش�ء بطرق االإثب�ت املختلفة مثل االإقرار 
من  املرفوعة  امل�دية  واالأدلة  لل�شهود  واال�شتم�ع 

حمل احل�دث والتقرير الطبي الت�شريحي الذي يبني 
�شبب الوف�ة وتقرير اخلرباء والفنيني وغريه�" .

من ج�نبه، ذكر الب�حث االجتم�عي، ح�شن حمدان: 
ال�ش�غطة  اأدواته  خالل  من  يدفع  "املجتمع  اأن 
بقتل  القي�م  اإىل  والقيم  والتق�ليد  ب�لع�دات  املتمثلة 
الع�ر  من  للتخل�ص  ب�شرفه�  امل�ش��ص  املراأة يف ح�ل 
دون  االحي�ن  بع�ص  ويف  االجتم�عية،  والف�شيحة 

الت�أكد من الواقعة وهل فعال وقعت ام ال".
ج�ءت  القتل  عملية  يعد  "املجتمع  اأن  واأ�ش�ف   
وتطهري  ال�شيئة  احل�الت  من  املجتمع  لتنظيف 
اأن ال�شرع والق�نون يقف�ن ب�ل�شد  االأ�شرة، يف حني 
العرف  اأن  اإال  اإثب�ته�،  ل�شعوبة  اجلرائم  هذه  من 

الع�ش�ئري موؤيد وداعم له� مع �شديد االأ�شف".
لهذه  حلول  اإيج�د  "�شرورة  اإىل  حمدان  واأ�ش�ر 
املوؤ�ش�ش�ت  تتوحد  مل   م�  يتم  ال  وهذا  امل�شكلة، 
ذات الط�بع الديني واملدين من اجل تثقيف املجتمع 
الأنه�  الع�ر  بغ�شل  ي�شمى  مم�  التخل�ص  ب�شرورة 
الع�ملية  واملواثيق  الديني  املفهوم  مع  تتع�ر�ص 
ب�أنه�  الواقعة  اإىل  الدين ينظر  االإن�ش�ن الن  حلقوق 
ال تثبت اإال بوجود �شهود عدول اأربعة يرون ح�لة 
عقوب�ت  و�شع  االإ�شالمي  "الفقه  اأن  وت�بع  الزن�"، 
على ال�شهود بحيث اإذا �شهد ثالثة وال ي�شهد الرابع 
واحد  كل  ويجلد  اجللد  اإىل  الثالثة  يتعر�ص  معهم 
منهم ثم�نني جلدة، وهذا اإن دل على �شيء ف�إنه يدل 

على خطورة هذه امل�ش�ألة".
اأعطى حق الق�ش��ص يف هذه  "اأن االإ�شالم  م�شيف�: 
امل�ش�ألة اإىل الق��شي بعد الت�أكد من �شحة الواقعة، 

ومل يعطيه� اإىل اإن�ش�ن ع�دي".
هذه  مع  العوائل  تتع�مل  اأن  "يجب  انه  مو�شح� 
االأمور عن طريق الكتم�ن ومنع انت�ش�ر الف�شيحة، 
وعدم تداوله� ونقله� بني اأفراد املجتمع اأو الرحيل 

عن املنطقة للخال�ص من الف�شيحة ".

جرائم الشرف أو غسل العار.. ما زالت تخلق انقسامًا

غ�ش�ن مرزة

املكلف  اأو  املوظف  اإىل  ت�شل  التي  املعلوم�ت  تعد 
ق�نون�،  عليه�  موؤمتن�  وظيفته  بحكم  ع�مة  بخدمة 
ال�شرية  ومنحه�  به�  االإف�ش�ح  عدم  هن�  ف�الأ�شل 
اأمنية،  اأم  املعلوم�ت �شخ�شية  اأك�نت  �شواء  املطلقة 
فال يجوز اإف�ش�ء ال�شر الوظيفي اإال مبوجب احل�الت 

امل�شرح به� ق�نون�.
موؤخرا  دخلت  االجتم�عي  التوا�شل  مواقع  لكن 
الوظيفية  االأ�شرار  اإف�ش�ء  اأم�م  وا�شع�  الب�ب  لتفتح 
ق�ش�ة  ويرى  االنتب�ه،  ولفت  املت�بعني  جذب  بدافع 
اجلهل  ب�شبب  حتدث  االأفع�ل  هذه  اأن  متخ�ش�شون 
اإمك�نية تعوي�ص من ي�شيبهم  اإىل  الق�نوين، م�شريين 

�شرر معنوي جراء اإف�ش�ء هذه اال�شرار.
حتقيق  ق��شي  ك�ظم،  حممد  ج��شم  الق��شي،  يقول 
اإن  �شحفي:  حديث  يف  اجلديدة  بغداد  حمكمة 
احلم�ية  توفري  على  حر�شت  قد  "الت�شريع�ت 
لالأ�شرار الوظيفية لكن مل ي�شدر ق�نون ب�شكل منف�شل 
لهذا النوع يف العراق، واإمن� ذكره امل�شرع العراقي يف 
قوانني عدة، منه� ق�نون العقوب�ت العراقي رقم 111 
�شريبة  وق�نون  املطبوع�ت  وق�نون   1969 ل�شنة 
وقوانني  الوطنية  املخ�برات  هيئة  وق�نون  الدخل 

اأخرى، وج�ءت اأحك�مه� متفرقة يف هذه القوانني".
مك�نة  تعزيز  مرتكزات  اأهم  "من  اأن  ك�ظم  ويرى 
ب�لعمل  تبنى  التي  الثقة  هي  االأفراد  بني  الدول 
اجل�د، ومبن��شبة هذه الثقة �شيقوم من ميثل الدولة 
على  ب�الطالع  ع�مة  بخدمة  املكلف  اأو  املوظف  وهو 
اأ�شرار االآخرين، ومم� ال �شك فيه اإن توفري احلم�ية 
االآخرين  م�ش�لح  على  واملح�فظة  احل�لة  هذه  يف 
ب�لكتم�ن اأمر مهم ملنع ال�شرر وتعزيز هذه الثقة فكل 
اأو املكلف بخدمة ع�مة من  م� ي�شل اإىل علم املوظف 
الوث�ئق واملعلوم�ت والبي�ن�ت التي تخ�ص االآخرين 
اأو الدولة ي�شبح الت�شريح به اأمرا خطريا وم�شرا، 

ويكون �شرا من اأ�شرار الوظيفة يوجب كتم�نه�".
وعرج ك�ظم على اأن "املوظف قد يطلع على معلوم�ت 
جرائم  يف  يح�شل  كم�  ب�الأفراد  تتعلق  �شخ�شية 
االعتداءات التي تخ�ص ال�شرف اأو العر�ص اأو جرائم 
االغت�ش�ب اأو جرائم احلي�ة االأ�شرية اأو الزوجية اأو 
ال�شخ�شية والن�شب، وهي  الزن� واملعلوم�ت  جرائم 
به�،  اأف�د  الذي  ال�شخ�ص  تخ�ص  فردية  معلوم�ت 
على  الت�أثري  اأو  احتق�ره  به�  الت�شريح  ي�شبب  وقد 
مك�نته االجتم�عية ب�شكل م�شر، وب�لت�يل الواجب هن� 

املح�فظة على �شريته�".
 واأكد الق��شي اأن "امل�شرع العراقي مل ي�شع معي�را 
وا�شح� يف حتديد جرمية اإف�ش�ء االأ�شرار الوظيفية، 
واملالحظ انه ذكر يف ق�نون العقوب�ت وب�ملواد 236 
له�  العقوبة  وحدد  للجرمية،  ح�الت  و438  و437 
ق�نون  يف  العقوبة  هذه  �شدد  انه  اإال  له�،  ب�حلب�ص 
العقوب�ت الع�شكري واأو�شله� اإىل عقوبة االإعدام اإذا 
ك�ن الق�شد منه� اإع�نة العدو، ويرجع يف حتديد ذلك 

اإىل �شلطة املحكمة والواقعة املعرو�شة اأم�مه�".
ال�شرف  ومب�دئ  اأ�شول  "من  اأن  اىل  ك�ظم  واأ�ش�ر   
الوظيفية،  االأ�شرار  اإف�ش�ء  عدم  االلتزام  واالأم�نة 
االأ�شرار  اإف�ش�ء  جترمي  على  الدول  حر�شت  وقد 
فقد  اله��شمية  االأردنية  اململكة  ومنه�  الوظيفية، 
�شرع ق�نون منف�شل لهذا الغر�ص وهو ق�نون حم�ية 
ل�شنة 1971، ومنه�  رقم 50  الدولة  اأ�شرار ووث�ئق 
ق�نون  يف  اجلرمية  هذه  اإىل  االإ�ش�رة  اعتمدت  من 
املتحدة،  العربية  االإم�رات  دولة  مثل  العقوب�ت 
 3 رقم  االحت�دي  العقوب�ت  ق�نون  يف  ذلك  فذكرت 

ل�شنة 1987".

ورقية  امل�شربة  املعلوم�ت  ك�نت  م�  اإذا  الفرق  وعن 
"ال فرق بني املعلوم�ت  اأم الكرتونية، ي�شيف ك�ظم 
املوثقة ب�شكل الكرتوين اأو ورقي، فكالهم� معلوم�ت 
�شريته�،  على  املح�فظة  توجب  وظيفية  واأ�شرارا 
ا�شتعم�ل  �شوء  ي�شببه�  التي  امل�شكالت  كم  ويالحظ 
املعلوم�ت  ن�شر  يف  االجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل 
واالأ�شرار الوظيفية التي ت�شر ب�الآخرين، ال�شيم� اإذا 

ك�نت ن�جتة عن الكيد واملن�ف�شة غري امل�شروعة".
ولفت الق��شي اإىل انه "ال يوجد م� مينع من حم��شبة 
اإف�ش�ئه  ح�لة  يف  دائرته  قبل  من  ان�شب�طي�ً  املوظف 
موظفي  ان�شب�ط  لق�نون  ووفق�ً  الوظيفية  لالأ�شرار 
الدولة والقط�ع الع�م رقم 14 ل�شنة 1991 وفر�ص 
اإحدى العقوب�ت الواردة فيه مثل االإنذار اأو التوبيخ 
العقوب�ت  من  وغريه�  الف�شل  اأو  الدرجة  تنزيل  اأو 

الواردة ب�مل�دة 8 من الق�نون".
اإف�ش�ء  يجوز  "ال  ق�ئاًل:  حديثه  الق��شي  واأمت 
ال�شخ�شية  ك�ملعلوم�ت  ق�نون�  الوظيفية  االأ�شرار 
احل�الت  يف  اإال  والن�شب،  امل�لية  اأو  واالجتم�عية 
امل�شرح به�، وب�إذن �ش�حبه� وكم� يحدث يف تف��شيل 
يجوز  فال  اجلرائم،  يف  التحقيق  اإجراءات  �شري 
ب�أمر املحكمة املخت�شة،  اإال  به�  الت�شريح  او  الن�شر 
ويجوز للجه�ت املت�شررة اإف�ش�ء اأ�شراره� الوظيفية 
املط�لبة ب�لتعوي�ص عن االأ�شرار التي ا�ش�بته� على 
اجلهة املعنوية التي ميثله� املوظف ح�شب م�شوؤولية 
امل�دة 219  اىل  وا�شتن�دًا  ت�بعه،  اعم�ل  املتبوع عن 

من الق�نون املدين رقم 40 ل�شنه 1951".
الق�در  عبد  م�شطفى  الق��شي،  اأو�شح  ج�نبه،  من 
تكريت:  حتقيق  حمكمة  اأول  ق��شي  النجدي،  ف�لح 
احلم�ية  توفري  على  حر�ص  العراقي  "امل�شرع  ان 
املواد  من  العديد  خالل  من  الوظيفية  لالأ�شرار 

الق�نونية التي ت�شمنته� قوانني خمتلفة".
ق�نون  من   437 "امل�دة  اأن  اىل  النجدي  واأ�ش�ر 
املعدل   1969 ل�شنة   111 رقم  العراقي  العقوب�ت 
تزيد  ال  مدة  ب�حلب�ص  )يع�قب  ان  على  ن�شــت  قـد 
اأو  دين�ر  م�ئتي  على  تزيد  ال  وبغرامة  �شنتني  على 
وظيفته  بحكم  علم  من  كل  العقوبتني  ه�تني  ب�إحدى 
ف�أف�ش�ه يف  اأو طبيعة عمله ب�شر  اأو فنه  اأو �شن�عته 
غري االأحوال امل�شرح به� ق�نون� اأو ا�شتعمله ملنفعته 

اأو منفعة �شخ�ص اآخر(.
ب�الأ�شرار  الت�شريح  "يعد  ق�ئاًل  النجدي  وت�بع 

عدم  امل�شلحة  توجب  عندم�  جرمية  الوظيفية 
الت�شريح به� من قبل املوظف، وقد ن�شت بذلك امل�دة 
328 من ق�نون العقوب�ت، حيث حددت فيه� عقوبة 

ال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات اأو احلب�ص".
العقوب�ت  ق�نون  من   438 "امل�دة  اأن  الق��شي  وبني 
ن�شــت  قــد  املعدل   1969 ل�شنة   111 رقم  العراقي 
�شنة  على  تزيد  ال  مدة  ب�حلب�ص  )يع�قب  ان  على 
ه�تني  ب�إحدى  اأو  دين�ر  م�ئة  على  تزيد  ال  وبغرامة 

العقوبتني:
اأو �شورا   - من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية اأخب�را 
اأو  اخل��شـــة  احلي�ة  ب�أ�شرار  تت�شل  تعليق�ت  اأو 
من  ك�ن  اإذا  �شحيحة  ك�نت  ولو  لالأفراد،  الع�ئلية 

�ش�أن ن�شره� االإ�ش�ءة اإليهم.
 - من اطلع من غري الذين ذكروا يف امل�دة 328 على 
ر�ش�لة او برقية اأو مك�ملة تلفونية ف�أف�شـ�ه� لغري من 
وجهت اإليه اإذا ك�ن من �ش�أن ذلك اإحل�ق �شرر ب�أحد".
الغرام�ت  اأن  اإىل  االإ�ش�رة  ينبغي  الق��شي:  واأ�ش�ف 
تعديل  بق�نون  تعديله�  مت  اآنف�  ب�ملواد  اإليه�  امل�ش�ر 
والقوانني  العقوب�ت  ق�نون  يف  الوارد  الغرام�ت 

اخل��شة االأخرى رقم 6 ل�شنة 2008.
املعلوم�ت  تعد  ق�ئاًل:  حديثه  الق��شي  واأمت 
املوثقة الكرتوني� من االأ�شرار الوظيفية التي ال 
يجوز اإف�ش�ئه�، وقد حر�شت كل دول الع�مل على 
جترمي اإف�ش�ء االإ�شرار الوظيفية مل� له� من ت�أثري 
�شلبي على م�ش�لح االأفراد والدولة، واإن كل م� 
يطلع عليه املوظف ب�شبب وظيفته من معلوم�ت 
ووث�ئق هي من االأ�شرار الوظيفية التي ال يجوز 
االأحي�ن  اغلب  ويف  للغري،  به�  البوح  ق�نون� 
ب�مل�ش�لح  ال�شرر  اإحل�ق  يف  العالنية  تت�شبب 
و�شيلة  خري  الكتم�ن  يكون  حيث  الوظيفية 
للمح�فظة على هذه امل�ش�لح، وكذلك املعلوم�ت 
على �شعيد الط�بع ال�شخ�شي التي يح�شل عليه� 
الوظيفية  االأ�شرار  من  هي  عمله  بحكم  املوظف 
النجدي  للغري.وخل�ص  اإف�ش�ئه�  يجوز  ال  التي 
اإىل اأن "هن�ك ح�الت ا�شتثن�ئية يب�ح معه� ق�نون� 
عليه  ن�شت  م�  وهي  الوظيفية،  االأ�شرار  اإف�ش�ء 
ن�شت  حيث  العقوب�ت،  ق�نون  من   437 امل�دة 
�ش�حب  االإ�شرار  ب�إف�ش�ء  اإذن  اإذا  عق�ب  )ال  انه 
به  مق�شودا  ال�شر  اإف�ش�ء  ك�ن  او  فيه  ال�ش�أن 

االإخب�ر عن جن�ية او جنحة او منع ارتك�به�(.

السوشيل ميديا باٌب إلفشاء األسرار 
الوظيفية.. وعقوباتها متباينة

عالء حممد

به�  واملتع�ملني  االأموال  على  ال�شرر  العملة  تزييف  جرمية  تلحق  ال 
ب�لعملة  الثقة  وتزعزع  الدولة،  �شي�دة  على  اعتداًء  متثل  فهي  فح�شب، 
الر�شمية وتوؤدي اىل تدين قيمته�، كم� ان ات�ش�ع دائرة تزييف العملة يولد 
االأبري�ء ممن  االأفراد )املواطنني(  اأكرب فئة من  �شبب� يف تورط و�شمول 

تقع ب�أيديهم.
وعن هذه اجلرمية، يتحدث ق��شي حمكمة حتقيق النزاهة، احمد حممد 
والوقوف  التزييف  تعريف  على  املرور  من  البد  "ابتداًء  ق�ئال:  املري�ين، 
اأو تغيريه� وهو يطلق  تبديل احلقيقة  لغة هو  ف�لتزييف  على مفهومه، 
على اأي فعل من �ش�أنه تغيري قيمة العملة ال�شحيحة �شواء ب�لزي�دة اأو 
النق�ش�ن، وقد عّرفه امل�شرع العراقي يف امل�دة 280 من ق�نون العقوب�ت 
رقم 111 �شنة 1969 من كونه يعد تزييف�ً للعملة املعدنية اإنق��ص وزنه� 
اأن  مبين�  قيمة"،  منه�  اكرث  م�شكوك�ت  ت�شبه  يجعله�  بطالء  طالءه�  اأو 
توافر  ت�شتدعي  مم�  الن��ص،  بني  للتع�مل  الرئي�شية  االداة  هي  "العملة 

الثقة بينهم وت�أمني الثقة به�".
ب�شمعة  امل��شة  اجلرائم  من  تعد  التزييف  "جرمية  اأن  املري�ين  واأ�ش�ف 
من  اعتربت  فقد  خلطورته�  ونظرًا  االأوىل  الع�شور  منذ  امل�لية  الدولة 
"نظرًا  اأنه  اإىل  الفت�  العراقي"،  امل�شرع  نهجه  م�  وهذا  املهمة،  اجلن�ي�ت 
مبداأ  من  ا�شتثن�ئه�  على  اجلن�ئية  القوانني  تن�ص  اجلرمية  الأهمية 
زيفت  التي  للدولة  الوطني  الق�نون  اخت�ش��ص  ينعقد  لذلك  االإقليمية، 
عملته� بغ�ص النظر عن مك�ن ارتك�ب اجلرمية اأو جن�شية مرتكبه� الأنه� 
مت�ص م�ش�لح اأ�ش��شية للدولة كونه� ال تثق ب�هتم�م الدول االأخرى بهذه 

اجلرمية".
بن�شه  العراقي  امل�شرع  عليه  �ش�ر  م�  "هذا  اأن  يوؤكد  املري�ين  الق��شي 
على ان يطبق الق�نون العراقي وتخت�ص املح�كم العراقية ب�لنظر بهذه 
امل�دة  يف  مرتكبه�  وجن�شية  ارتك�به�  مك�ن  عن  النظر  بغ�ص  اجلرائم 
العراقي  املركزي  البنك  ق�نون  عن  ف�شال  هذا  الث�نية،  الفقرة  الت��شعة 
املرقم 56 ل�شنة 2004 وتعديالته قد اأ�ش�ر يف امل�دة 49 املق�شود ب�لنقود 

املزيفة وع�قب بذلك ب�ملواد 51، 52 من الق�نون اأعاله".
"الع�ش�ب�ت املنظمة لتزييف العملة تتواجد داخل وخ�رج  اأن  اإىل  ولفت 
منظمة  ع�ش�ب�ت  قبل  من  تنفذ  التي  الدولية  اجلرائم  من  وهي  العراق 
اجلرمية"،  الرتك�ب  خمتلفة  دول  من  اأفراده�  ي�شرتك  قد  متخ�ش�شة 
من  هم  العملة  تزييف  يف  املتورطني  اأن  اأثبتت  "الوق�ئع  اأن  اإىل  م�شريا 
من  اأ�شلفن�  كم�  فهي  منظمة،  �شبك�ت  �شكل  وعلى  خمتلفة،  جن�شي�ت 

اجلرائم الع�برة للحدود".
التي  العمالت  اأغلب  اأن  العراق، يو�شح:  امل�شتهدفة يف  العمالت  اأم� عن 
يف  والعلة  العراقي  والدين�ر  االأمريكي  "الدوالر  هي  للتزييف  تتعر�ص 
التداول  لكرثة  هي  التزييف  يف  املخت�شة  الع�ش�ب�ت  قبل  من  اختي�رهم� 
العملة  "تزييف  اأن  البلد من قبل املواطنني"، مبين�  والتع�مل به� داخل 
حيث  الع�ش�ب�ت،  هذه  قبل  من  وجديدة  متطورة  الأ�ش�ليب  يخ�شع 
اأوراق  وكذلك  ح��شب�ت،  من  ذلك  يف  املتطورة  التكنولوجي�  ي�شتخدمون 

واأحب�ر خ��شة يف ذلك".
حديثه  يف  املخت�ص  الق��شي  ذكر  العمالت،  هذه  ك�شف  طريقة  وعن 
البنك  يف  خمت�شة  جه�ت  قبل  من  يتم  املزيفة  العمالت  عن  "الك�شف  اأن 
على  حتتوي  بقوائم  امل�شبوطة  العملة  تر�شل  حيث  العراقي،  املركزي 
اأرق�م وت�شل�شالت العملة وهن�ك يتم فح�شه� من قبل فنيني متخ�ش�شني 
اإىل  بهذا املج�ل ومن ثم يزودون املحكمة بتق�رير فح�ص العملة"، الفت� 
املزيفة  العملة  على  التنويه  بخ�شو�ص  املركزي  للبنك  عالقة  "ال  اأنه 
قبل  من  ب�لفح�ص  دوره  ينح�شر  واإمن�  امل�شتخدمة،  والفئ�ت  واأرق�مه� 

الفنيني وحتديد املزيف منه� من عدمه".
ح�لي�  به  املعمول  "الق�نون  ب�أن  النزاهة  حتقيق  حمكمة  ق��شي  وختم 
العقوبة  وان   ،2004 ل�شنة   56 رقم  العراقي  املركزي  البنك  ق�نون  هو 
 51 امل�دة  ع�قبت  حيث  منه،   52  ،51 املواد  يف  هي  عليه�  املن�شو�ص 
بغرامة ال تزيد عن اخلم�شني مليون دين�ر عراقي واحلب�ص مدة ال تزيد 
عن خم�ص �شنوات اأو كالهم� مع�، اأم� امل�دة 52 فقد ع�قبت بدفع غرامة 
ع�شر  عن  تزيد  ال  ملدة  ال�شجن  اأو  عراقي  دين�ر  مليون  مئة  عن  تزيد  ال 

�شنوات".
على  القب�ص  اإلق�ء  من  واالآخر  احلني  بني  االأمنية  القوات  وتتمكن 
ع�ش�ب�ت كبرية حتوز على مب�لغ مزيفة، ففي الع��شمة بغداد �شبطت 
العمالت  وتزييف  لتزوير  معدة  ط�بعة  مع  املزورة  االأموال  من  كمي�ت 
ومب�لغ م�لية مزورة قدره� )15( مليون دين�ر عراقي و)3700( دوالر 
اأمريكي، فيم� األقت وك�لة اال�شتخب�رات القب�ص على ُمزّور عملة يت�جر 
نقود  مطبعة  �شبطت  كم�  دوالر،   )100( فئة  املزيفة  االجنبية  ب�لعملة 
مديرية  مف�رز  قبل  من  بغداد  من�طق  احدى  يف  العراقية  للعملة  مزيفة 
ا�شتخب�رات وامن بغداد وب�لتن�شيق مع قوة اأمنية م�شرتكة بعد متكنهم� 
من �شبط مطبعة نقود مزيفة بداخله� اأموال مزيفة تقدر بثالثة ع�شر ملي�ر 
اأمريكي، فيم� اُعتقلت ع�ش�بة  دين�ر عراقي وثالثة وع�شرين الف دوالر 
ب�شرية، يف وقت �ش�بق، تطلق على نف�شه� لقب الدكتور، وتروج للعملة 

املزيفة يف املح�فظة متخ�ش�شة بتزييف العمالت املحلية واالأجنبية.

عصابات منظمة تتولى تزييف العملة.. 
والدوالر والدينار األكثر استهدافا
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لن�شوز  كثرية  �أوجها  �لعلماء  ويذكر 
معا�شرة  عن  �إمتناعها  منها  �ملر�أة، 
�لزوج  وخمالفة  �لفر��ش،  يف  زوجها 
و�إدخال  �إذنه  بال  كاخلروج  وع�شيانه 
يحب  ال  من  وزيارة  يكرهه  من  بيته 
عنها  نهى  �لتي  �الأماكن  وق�شد  زيارته، 
و�ل�شفر بال �إذنه، وترك طاعة �لزوج فيما 
م�شاحله  على  و�لقيام  كخدمته  به  �أمر 
و�شوء  ولده،  وتربية  حقوقه  و�شائر 
و�لت�شلط  �لزوج  معاملة  يف  �لع�شرة 
د�ئما  و�إغ�شابه  �لبذيئة  باالألفاظ  عليه 
ذلك  يف  ويدخل  و�إيذ�ئه،  تافهة  الأ�شباب 

�إيذ�ء �أهل �لزوج.
�لقانون  حكم  يف  نا�شزً�  �لزوجه  وتعد 
�إذن  بال  زوجها  بيت  تركت  �إذ�  �لعر�قي 
عن  �إمتنعت  و�إذ�  �شرعي،  وجه  وبغري 
�أو  �ل�شفر مع زوجها بدون عذر �شرعي، 
�إذ� حب�شت عن جرمية �أو دين، ويرتتب 

عليه �شقوط حق �لزوجة يف �لنفقة .
�ل�شخ�شية  �الحو�ل  قانون  �ن  �أي 
�لتي ال  �لنا�شز هي  �لزوجة  �لعر�قي عّد 
تطاوع زوجها فتحرم من جميع حقوقها 
�إذ�  كذلك  �لنفقة،  ب�شمنها  �ل�شرعية 
تركت د�ر �لزوجية بال �إذن وبغري وجه 
�شرعي. )�ملادة 5/25 يعد �لن�شوز �شببا 
�لوجه  على  وذلك  �لتفريق،  ��شباب  من 
�الآتي:�أ -للزوجة حق طلب �لتفريق بعد 
حكم  �كت�شاب  تاأريخ  من  �شنتني  مرور 
�لن�شوز درجة �لبتات وعلى �ملحكمة �ن 
تق�شي بالتفريق، ويف هذه �حلالة ي�شقط 
�ملهر �ملوؤجل فاإذ� قب�شت �لزوجة جميع 
ب-  ماقب�شته..  ن�شف  برد  �ألزمت  �ملهر 
�كت�شاب حكم  بعد  �لتفريق  للزوج طلب 
�لن�شوز درجة �لبتات ، وعلى �ملحكمة �ن 
ما  برد  �لزوجة  وتلزم  بالتفريق  تق�شي 
قب�شته من مهرها �ملعجل وي�شقط مهرها 
�لدخول،  قبل  �لتفريق  كان  �إذ�  �ملوؤجل 

�ملهر  في�شقط  �لدخول  بعد  كان  �إذ�  �أما 
�إذ�  ما قب�شته  برد ن�شف  �ملوؤجل وتلزم 

كانت قد قب�شت جميع �ملهر.
وعقوبة �لن�شوز �ل�شرعية هي �ملوعظة ثم 
�لهجر ثم �ل�شرب لقوله تعاىل: ))و�لالتي 
تخافون ن�شوزهنَّ فعظوهنَّ و�أهجروهنَّ 
 34 �الآية  و�أ�شربوهن((..  �مل�شاجع  يف 

من �شورة �لن�شاء.
�شريعة  و�لعقد  عقد�،  �لزو�ج  كان  و�إذ� 
من  �أي  �إخالل  حالة  ويف  �ملتعاقدين، 
دعوى  �إقامة  يف  �حلق  فله  �لطرفني، 
�إن�شان  هي  �ملر�أة  �أن  كما  �لتفريق، 
من  كثري  يف  معر�شا  يكون  و�الن�شان 
على  فهل  و�ل�شو�ب،  للخطاأ  �الحيان 
دون  �لرجل  �خطاء  تتحمل  �ن  �ملر�أة 
تكون  و�ملر�أة  �خطاءها،  هو  يتحمل  �ن 
�لتقلبات  �ىل  كثرية  �أحيان  يف  معر�شة 
�جل�شمية و�لنف�شية �لتي تر�فق �حلي�ش 
عندها، فتغري بع�ش �خالقها وتفكريها، 
وتكون  �لزوج  يتحملها  �ن  يجب  لذلك 
عنها  �اليام  تلك  يف  خمتلفة  معاملتها 
هي  �لتبدالت  �هم  ومن  �لطهر..  �يام  يف 
�ال�شتانبويل-حتفة  مهدي  حممود   (
بريوت   1985  5 ط  �ش409  �لعرو�ش 

-لبنان(:
على  �ل�شيطرة  من  �جل�شم  �شعف  �أواًل: 
�حلر�رة فتخرج �حلر�رة منه وتنخفظ 

حر�رتها فيه.
ثانياً: بطء �لنب�ش ونق�شان يف �لدم وقلة 

عدد خاليا �لدم.
و�للوزتني  �ل�شماء  �لغدد  �إ�شابة  ثالثاً: 

و�لغدد �للمفاوية بالتغيري.
ر�بعاً: نق�ش �ال�شتقالب �لهيولبني.

�لفو�شفات  �مالح  �خر�ج  قلة  خام�شاً: 
و�نحطاط  �جل�شم  من  و�لكلوريد 

�ال�شتقالب �لغازي.
�شاد�شاً : �ختالل يف عملية �له�شم.

و��شابة  �لتنف�ش  قوة  �شابعاً: �شعف يف 
�آالت �لنطق بتغري�ت خا�شة.

وتكا�شل  �حل�ش  يف  �لبالدة  ثامنا: 
�الع�شاء.

وقوة  و�لذكاء  �لفطنة  تخلف  تا�شعاً: 
تركيز �الفكار.

و�ن جميع هذه �العر��ش تنقل �ملر�أة من 
�لو�شع �ل�شحيح �ىل حالة �ملر�ش، ولهذ� 
�ل�شبب كانت �حلكمة �لنبوية يف حترمي 
�لطالق للمر�أة يف فرتة �حلي�ش ، بل �أن 
�جلعفري  كاملذهب  �ملذ�هب  بع�ش  يف 
حالة  يف  �ملر�أة  كانت  �إذ�  يقع  ال  �لطالق 

حي�ش.
ب�شرب  للرجل  �حلق  �أعطي  فلماذ� 
�لزوجة ، وهل �ل�شرب هو �حلل �لبديل 
لن�شوزها ؟ وهل �ل�شرب �شياأتي بنتيجة 
من  �لزوجة  حرمان  �أن  كما  �يجابية، 
كيف  �إذ  بحقها،  جرمية  يعد  �لنفقة 
فهل  ؟  نفقتها  عنها  قطعت  �إذ�  تعتا�ش 
بعدم  �ملادية  �لزوجة  حاجة  �إ�شتغالل 
وهل  ؟  لن�شوزها  حاًل  عليها  �النفاق 

ع�شرة �ملر�أة تقيم باملال ؟
خرجت  لو  �لتي  �لطاعة  حدود  وما 
�لزوجية  �حلياة  يف  �إطارها  من  �ملر�أة 
�لتي  تعد نا�شزً� ؟.. ال نعتقد �ن �لطاعة 
�لعمياء  �لطاعة  هي  �ل�شارع  ق�شدها 
و�إلتز�ماتها  �ملر�أة  �إر�دة  تلغي  �لتي 
و�لعامة  �خلا�شة  حياتها  يف  وقناعاتها 
من �أجل �لرجل.. �إن طاعة �هلل يف �لزوج 
فاالإ�شالم  �لزوجية،  حقوقه  باأد�ء  تكون 
زوجها  طاعة  �لزوجة  على  يفر�ش  مل 
�إطاعة مطلقة لتم�شخ �شخ�شيتها، كما �أن 
زوجته  يف  �هلل  �إطاعة  �ي�شاً  �لرجل  على 
تاأدية الإلتز�ماته �الإميانية و�لعقدية لها 
�لذي  مثل  ))ولهَن  تعاىل  لقوله  �إ�شتنادً� 
عليهَن باملعروف وللرجال عليهَن درجة 
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ن  �إ
�ملر�أة متلكه  �لرجل على  كل حق ميلكه 
�الإنفاق  حق  عد�  ما  �لرجل  على  �ملر�أة 
يف  �لرجل  حق  هي  و�لدرجة  و�لطالق، 
�لطالق وم�شوؤوليته يف �الإنفاق، ومع هذ� 
�أن م�شاركة �ملر�أة للرجل يف  فنحن نرى 
�لو�قع  يف  �أهمية  تبق  مل  �الإنفاق  عملية 
تف�شاًل  �ملر�أة  �إنفاق  �لتعليل، ولكن  لهذ� 
ال و�جباً، يف �ملقابل عندما جعل �شبحانه 
تعاىل  بقوله  للرجل  �لقو�مة  وتعاىل 
)�لرجال قو�مون على �لن�شاء مبا ف�شل 
�أنفقو� من  �هلل بع�شهم على بع�ش ومبا 
�لنفقة  و�جب  عليه  جعل  �مو�لهم(، 
كانت  ولو  �د�رية،  عملية  هي  وقو�مته 
��شطهاد� و�خرت�قاً  تعد  �الإد�رة  م�شاألة 
و�متهانا لكر�مة �الإن�شان لرف�شنا �لعمل 
�الر�دة  ي�شلبنا  مدير  �شلطان  حتت 
�لكر�مة، فما بالنا لو كانت تلك  وميتهن 

�الد�رة هي حياة زوجة. 
�إن �الإ�شالم ال يلزم �لزوجة �ن تتفق مع 
و�الجتماعي  �ل�شيا�شي  �لر�أي  يف  زوجها 
وال حتى يف �ملز�ج، و�لزوج ال ي�شتطيع 
�ن يفر�ش على زوجته �ن تاأكل �أو تلب�ش 

بالطريقة �لتي يحبها هو.
�لزوجة �ن�شان لها مطلق �حلرية خارج 

�لتز�ماتها �لزوجية.
�شمن  من  �لعلماء  من  �لكثري  ويذكر 
خلقها  �شوء  �لزوجة  ن�شوز  �أ�شباب 
�لتحررية،  باالأفكار  وتاأثرها  دينها  وقلة 
عدم  يف  �لرجال  م�شاكل  ذكر  وين�شون 
تفهم طبيعة �ملر�أة ب�شكل عام وزوجاتهم 
يف  �لد�ئمة  ورغبتهم  خا�ش،  ب�شكل 
�ل�شيطرة عليهن و�لتحكم حتى يف ماأكلهن 
كخادمات،  ومعاملتهن  وم�شربهن، 
هذه  و�حالمهم..  رغباتهم  ليحققن 
�خلا�شة  �لقانونية  �ملادة  الإلغاء  دعوة 

بالن�شوز )�ملادة 25 من قانون �الحو�ل 
�ل�شخ�شية( الأنها �إن كانت تفي بالغر�ش 
النه  �ملعطلة  حكم  يف  تعد  فاالآن  �شابقاً، 
على  �لزوجة  جترب  �أن  �مل�شتحيل  من 
حمتاجة  كونها  كرهاً  زوجها  مطاوعة 
يعملنَّ  �ليوم  ن�شاء  �أكرث  لكون  للنفقة 
و�شاأنهنَّ �شاأن �لرجل، وال ميكن �إجبارها 
به.ويفرت�ش  مقتنعة  غري  �شيء  على 
ومنح  و�لرجل  �ملر�أة  بني  �لتمييز  �إلغاء 
�ملر�أة �حلق بالزو�ج بعد �إكت�شاب قر�ر 
و�نتهاء  �لقطعية  �لدرجة  �لن�شوز  حكم 
مدة �لعدة، وعدم حتميل �ملر�أة ما يفوق 
�لنفقة  من  بحرمانها  �لتحمل  من  طاقتها 
�ن  من  لتتمكن  �شنتني  ملدة  و�لزو�ج 
تعاي�ش زوجاً �آخر بدل �نتظار هذه �ملدة 
لعنة  من  للتخل�ش  �لرجل  �شاأن  �شاأنها 
�لن�شوز �لتي ظلمت بها �ملر�أة، وحتملت 
�أوز�رها دون حلول وال �إنقاذ من قانون 

الزوجة ولعنة النشوز
النشوز لغة يعني اإلرتفاع والعلو، يقال أرض ناشز يعني مرتفعة، ومنه سميت املرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها.. 

ونشوز املرأة هو امتناعها عن أداء متطلبات زوجها أو عصيانه، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك تسمى ناشزاً، قال ابن قدامة "معنى 
النشوز معصية الزوج فيما فرض اهلل عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو اإلرتفاع، فكأنها ارتفغت وتعالت عما فرض اهلل عليها من 

طاعته".

علياء الحسني

المحامي أحمد مالك رشيد الورد

لكن �شائاًل قد ي�شاأل: هل �ن هذ� �لقانون �شيمنح 
�حلفاظ  �شاأنها   من  �لتي  �ل�شمانات  �لناخب 
على �شوته �لذي �شيديل به يف يوم �النتخابات؟ 
�شرع  �لتي  �الهد�ف  حتقيق  باالإمكان  وهل 
هذه  على  ولالإجابة  �لقانون؟..  هذ�  �أجلها  من 
�شريعة  نظرٍة  �جر�ء  من  لنا  بد  ال  �لت�شاوؤالت 
�لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  قانون  م�شمون  على 
�لعر�قي �آنف �لذكر لنتعرف �بتد�ًء على �ملادة 
)4 �أواًل(: �لتي تتعلق بحق �النتخاب، �إذ تن�ش 
ممن  عر�قي  لكل  حق  ’’�النتخاب   : �ملادة  هذه 
تو�فرت فيه �ل�شروط �ملن�شو�ش عليها يف هذ� 
ب�شبب  �لقانون ملمار�شة هذ� �حلق دون متييز 
�أو  �الأ�شل  �أو  �لقومية  �أو  �لعرق  �أو  �جلن�ش 
�للون �أو �لدين �أو �ملذهب �أو �ملعتقد �أو �لر�أي 

�أو �لو�شع �القت�شادي �أو �الجتماعي.’’ 
هذ�  على  وجتيب  �لناخب؟،  �شروط  ما  �إذً� 
�ل�شوؤ�ل �ملادة )5(، �إذ تن�ش على ’’ي�شرتط يف 

�لناخب �أن يكون: 
�أوال: عر�قي �جلن�شية. 

ثانًيا: كامل �الأهلية. 
�ل�شنة  يف  عمره  من  ع�شرة  �لثامنة  �أمّت  ثالثاً: 

�لتي جتري فيها �النتخابات .
الأحكام  �لناخبني وفقاً  ر�بعاً: م�شجال يف �شجل 
�لتي  و�الجر�ء�ت  و�النظمة  �لقانون  هذ� 
ناخب  بطاقة  ولديه  �ملفو�شية،  ت�شدرها 
�لكرتونية مع �بر�ز �حد �مل�شتم�شكات �لر�شمية 
�لبطاقة  �و  �ملدنية  �الحو�ل  هوية  �لثالثة، 

�ملوحدة �و �شهادة �جلن�شية �لعر�قية.’’
وحيث �ن حق �النتخاب و�شروط �لناخب باتت 
�أن هذ�  �ىل  �ال�شارة  لنا من  بد  �إذً� ال  و��شحًة، 
�ختالفاً  �ل�شابقة  �لقو�نني  عن  يختلف  �لقانون 
�لتي  و�لظنون  �ملخاوف  جميع  يزيل  كبريً� 
�النتخابي  �لنظام  الأن  �شلفاً، وذلك  �ليها  �أ�شرنا 
على  حمافظة  كل  يق�شم  �لقانون  هذ�  يف  �ملقر 
دو�ئر �نتخابية متعددة يف �ملحافظة �لو�حدة، 
�ملر�شحني  من  �لعديد  �ن  من  �لرغم  وعلى 
ينتمون �ىل قو�ئم حزبية �إال �ن �لرت�شيح �شيكون 
فرديا �شمن �لد�ئرة �النتخابية، �أي مبعنى �ن 
�ملناف�شة،  يف  لها  عربة  ال  �النتخابية  �لقائمة 
�ملر�شح  عليها  �شيح�شل  �لتي  �ال�شو�ت  و�ن 
�شتجعله  و�منا  ب�شيء،  قائمته  �ىل  تعود  لن 
يناف�ش جميع �ملر�شحني يف �لد�ئرة �النتخابية 
عليها،  �شيح�شل  �لتي  باالأ�شو�ت  �لو�حدة 
�لقانون،  هذ�  يف  �الأهم  هي  �لنقطة  هذه  وتعد 
�لعملية  من  �ملر�شحني  �حد  �ن�شحاب  حال  ويف 
��شو�ته  فاإن  �لنتيجة  �عالن  بعد  �النتخابية 
و�منا  �ليها  ينتمي  �لتي  �لقائمة  �ىل  تذهب  لن 

بعدد  بعده  ياأتي  �لذي  �لفائز  حمله  �شيحل 
�ال�شو�ت، ورمبا يكون من �لقو�ئم �ملناف�شة 
عليه  ن�شت  ما  وهذ�  �مل�شتقلني،  �حد  من  �و 
�لتي  �لقانون  هذ�  من  خام�شاً(    15( �ملادة 
’’�إذ� �شغر �ي مقعد يف جمل�ش   : تن�ش على 
�لنو�ب يحل حمله �ملر�شح �حلائز على �أعلى 

�ال�شو�ت يف �لد�ئرة �النتخابية .’’
يف  �ملر�شحني  ت�شل�شل  ترتيب  �شُيعاد  حيث 
�لد�ئرة �النتخابية وفقا لعدد �ال�شو�ت �لتي 
ح�شل عليها كل منهم، وُيعد فائزً� من ح�شل 
�لفائز  نظام  وفق  على  �ال�شو�ت  �على  على 

�الول، وهكذ� بالن�شبة للمر�شحني �ملتبقني .
بالن�شبة  �ملقاعد  توزيع  كيفية  ب�شدد  �أما 
�لقانون  �شمن  فقد  �لن�شاء،  من  للمر�شحني 
تكون  �إذ   )16( �ملادة  ف�شلتها  �آلية  �جلديد 
 )%25( عن  يقل  ال  مبا  �لن�شاء  متثيل  ن�شبة 
من عدد �أع�شاء جمل�ش �لنو�ب، وتكون ن�شبة 
متثيل �لن�شاء مبا ال يقل عن )25%( من عدد 

�أع�شاء جمل�ش �لنو�ب يف كل حمافظة.
وفقاً  �لن�شوية  �لكوتا  ��شتنفدت  �إذ�  �أما   
تكون  فلن  �ملحافظة  يف  �النتخابات  لنتائج 
هناك عملية ��شتبد�ل، و�منا يتم توزيع كوتا 

�لن�شاء على �لنحو �الآتي: 
�ىل  )�فرت��شي(  و�حد  مقعد  ��شافة  تتم  �أ. 

عدد �لن�شاء �لفائز�ت لكل د�ئرة �نتخابية.
�لعملية  نتيجة  �حلا�شل  �لعدد  يق�شم  ب.   

للمقاعد  �الجمايل  �لعدد  على  )�أ(  �لفقرة  يف 
�ملخ�ش�شة للد�ئرة �النتخابية لتحديد �لن�شبة 

�ملئوية للفائز�ت من �لن�شاء يف حالة �لزيادة.
�لن�شاء  مقاعد  لعدد  و�حد  مقعد  ي�شاف  ج.   
للد�ئرة �النتخابية �لتي ح�شلت على �أقل ن�شبة 

مئوية. 
ملقاعد  �ملطلوب  �لعدد  ��شتكمال  يتم  مل  �إذ�  د. 
يف  ورد  ملا  وفقا  للمجل�ش  �ملخ�ش�شة  �لن�شاء 
عملية  هنالك  �شتكون  ،ج(  ب   ، )�أ  �لفقر�ت 
جديدة تبد�أ من �لفقرة )�أ( مع ح�شاب �لزيادة 

�لتي ح�شلت م�شبقا يف �لفقرة )ج(.
�لعدد  ي�شل  حتى  �لعملية  هذه  �إعادة  وتتم 
للمجل�ش  �ملخ�ش�ش  �لعدد  �ىل  للن�شاء  �الجمايل 
�لدو�ئر  من  �كرث  �و  �ثنان  ح�شل  و�إذ�   ،
تتم  نف�شها  �ملئوية  �لن�شب  على  �النتخابية 
�حلا�شلة  �النتخابية  �لد�ئرة  �ىل  مقعد  ��شافة 
على �أقل عدد من �ال�شو�ت، و�إذ� ح�شل ت�شاٍو 
�ىل  �للجوء  �شيتم  �ل�شحيحة  �ال�شو�ت  يف عدد 
�لقرعة لتحديد �أي من �لدو�ئر �النتخابية �لتي 
يجب ��شافة مقعد لها، و�إذ� كان �ملقعد �ل�شاغر 
يخ�ش �مر�أة فال ي�شرتط �ن حتل حملها �مر�أة 

�لن�شاء،  �إذ� كان ذلك موؤثرً� يف ن�شبة متثيل  �إال 
و�شندنا �لقانوين فيما مت ذكره هو ن�ش �لفقر�ت 
و�شاد�شاً  وخام�شاً  ور�بعاً  وثالثاً  وثانياً  �واًل   (

و�شابعاً وثامناً وتا�شعاً( من �ملادة )16(.
للعملية  �لو��شع  �الفق  على  �طلعنا  �ن  وبعد   
جديد  �شوؤ�ل  �أمامنا  يربز  و�آليتها  �النتخابية 
؟..  �لقادمة  �النتخابات  يف  �شن�شارك  هل  هو: 
وقبل �الجابة جتدر �ال�شارة �ىل �ن عامة �بناء 
بلدهم  يف  يتحقق  �ن  يتاأملون  �لعر�قي  �ل�شعب 
طموحاتهم  لهم  يحقق  عادل  دميقر�طي  نظام 
�لذي  �لرغيد  �لعي�ش  لهم  وي�شمن  �مل�شتقبلية، 
بلدهم  الإعمار  مالئمة  �شحية  بيئة  لهم  يوفر 
للمر�أة  يعطي  نظام  ظل  يف  معي�شتهم  وحت�شني 
�لتي  �ملكانة  ومينحها  �ملغت�شبة  حقوقها 
�ملنا�شب  تبوء  لها  ويتيح  منها،  �شلبت  طاملا 
من  �لنجاة  للطفولة  ومينح  �لدولة،  يف  �لعليا 
�لقا�شر�ت  وينقذ  و�لعمالة،  و�لت�شول  �لت�شرد 
�ملبكر  �لزو�ج  على  �جبارهن  �شطوة  من 
�لدر��شة،  يف  و�لتدرج  �لتعليم  حق  ومينحهن 
�ر�شه  ��شت�شالح  يف  حقه  للفالح  ويعطي 
وتاأمينه  �شماناته  للعامل  ومينح  وزر�عتها، 

لفئات  ويتيح  �لتقاعدية،  وحقوقه  حياته  على 
ت�شمن  �لتي  �ل�شلمي  �لتعاي�ش  فر�شة  �ملجتمع 
�لدينية  معتقد�ته  وممار�شة  حقوقه  لالإن�شان 

و�الجتماعية من دون �أي �ق�شاء �أو تهمي�ش.
�بناء  جميع  يتجه  �ن  �ل�شرورة  من  بات  لذ� 
يف  �حلقيقية  �مل�شاركة  �ىل  �لعر�قي  �ل�شعب 
�لوحيد  �لطريق  �شتكون  و�لتي  �النتخابات 
�ن  �إذ  �مل�شتقبلية،  وتطلعاتهم  �آمالهم  لتحقيق 
لكل �شخ�ش تتوفر فيه �شروط �النتخاب �حلق 
�لناخبني  �شجل  يف  ��شمه  ت�شجيل  يطلب  �أن  يف 
�إذ�  ��شمه  بت�شجيل  �لتحقق  وله  �البتد�ئي، 
�ملفو�شية  حر�شت  لذ�  فيه،  موجود�  يكن  مل 
على  �ملو�طنني  حث  على  لالنتخابات  �مل�شتقلة 
تعتمد  �ملفو�شية  كون  �لناخب  بطاقة  حتديث 
قاعدة  �أحدث  على  �لناخبني  �شجل  �إعد�د  يف 
لقاعدة  وفقا  �ملعدة  �لناخبني  ل�شجل  بيانات 
بيانات �لبطاقة �لتموينية مع حتديثها يف مر�كز 
�لعام  �لتعد�د  �إجر�ء  حلني  �لناخبني  ت�شجيل 

لل�شكان.
�لناخبني  ��شمه يف �شجل  يرد   وعلى كل من مل 
�البتد�ئي �أو ح�شل خطــاأ يف �لبيانات �خلا�شة 

�لوطني  �ملكتب  �إىل  �عرت��شا  يقدم  �أن  بقيده 
�ملحافظات  يف  فروعه  �أو  �لعليا  للمفو�شية 
�أو ت�شحيح بيانات خا�شة به يف  الإدر�ج ��شمه 

�ل�شجل.
ت�شمنه  ما  الأهم  �ل�شريع  �لعر�ش  خالل  ومن   
رقم  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  قانون 
عن  �أجبنا  قد  نكون  �جلديد   2020 ل�شنة   )9(
�ملو�طن  خلد  يف  تدور  �لتي  �لت�شاوؤالت  جميع 
�لعر�قي، حيث بات جلياً �ن ما ي�شاع هنا وهناك 
للقو�ئم  وم�شادرتها  �ال�شو�ت  �شياع  ب�شدد 
�لفائزة �و �الحز�ب هو �أمر بعيد كل �لبعد عما 
�مل�شاركة يف  �لو�قع، و�ن  �ر�ش  �شيتحقق على 
لتغيري  ذهبية  فر�شة  �شتكون  حقاً  �النتخابات 
�مل�شار �ل�شيا�شي يف �لبلد باختيار وجوه جديدة 
فاإن  و�الخال�ش،  و�لوطنية  بالنز�هة  تت�شف 
هو  ي�شتحقه  من  �ىل  ومنحه  �أمانة  �شوتنا 
�ل�شبيل �لوحيد يف �لتغيري بحرية تامة من دون 

�أي �إمالء�ت خارجية .
ملعبك  يف  �الآن  �لكرة  �لكرمي:  �لعر�قي  �أيها 
من  �إال  �لبلد  حال  يتغري  ولن  قر�رك،  و�لقر�ر 
خالل م�شاركتك .. فهل �شت�شارك يف �النتخابات؟

الكرة اآلن في ملعبك والقرار قرارك

يبدو ان موسم االنتخابات البرلمانية بات 
يشكل قلقًا لدى فئات المجتمع العراقي، 
وهو أمر بديهي يحدث نتيجة التجارب 

في المواسم االنتخابية السابقة ، وتخوف 
الناخب من حتمية ضياع صوته الذي 
يأمل من خالله الفوز لمن يمثله تحت 

قبة البرلمان: إال ان هذا الحق المشروع 
من الخوف و الوجل، لم يعد له مبرر 

في ظل تشريع قانون انتخابات مجلس 
النواب العراقي رقم )٩( لسنة ٢٠٢٠ 

الجديد الذي تم تشريعه بغية إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة تجرى بشفافية 
عالية، ولغرض تمثيــل إرادة الناخب 

تمثياًل حقيقيًا، وفسح المجال للمنافسة 
المشروعة ومنح الفرص المتكافئة 

واالرتقاء بالعملية الديمقراطية: إذ ان 
هذا القانون يهدف الى مشاركة الناخبين 

في اختيار ممثليهم في مجلس النواب 
العراقي، وتحقيق المساواة في المشاركة 
االنتخابية. كما يهدف الى ضمان حقوق 

الناخب والمرشح في المشاركة االنتخابية، 
وضمان عدالة االنتخابات وحريتها 

ونزاهتها، وتوفير الحماية القانونية 
لمراحل وإجراءات العملية االنتخابية.
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أثر الخالفات 
الزوجية

 
القا�سي كاظم عبد جا�سم الزيدي

اأنَّها مبنية على املودة والرحمة  الأ�سل يف العالقة الزوجيَّة 
والألفة والن�سجام، واإنَّ الأ�سرة عامٌل مهٌم يف حياة الفرد لأنها 
حتميه من الأمناط ال�سلوكيَّة والطباع املنحرفة متى ما كانت 
تكون  وقد  اأبنائها،  جتاه  مل�سوؤولياتها  واعية  �ساحلة  اأ�سرة 
على خالف ذلك عندما تدفع بالطفل اىل انحراف يف ال�سلوك، 
العالقات  ت�سودها  ل  وم�سطربة  متفككة  تكون  عندما  وذلك 
الأم،  اأو  الأب  احلميمة ول يوجد حر�ٌص ول م�سوؤوليَّة عند 
اىل  طرق  مفرتق  على  يكون  هذه  ة  الأ�سريَّ حمطته  يف  فالطفل 
ال�سر  طريق  واىل  ال�ساحلة  البيئة  يجد  عندما  اخلري  طريق 
متى وجد البيئة الفا�سدة.. ولكْن عندما ت�سود العالقات داخل 
الأب والأم  التفاهم بني  بال�سطراب واخللل و�سوء  الأ�سرة 
الأولد، فت�سبح  يلقي بظالله على �سخ�سيَّة  فاإنَّ ذلك �سوف 
الأ�سرة من كونها ح�سناً دافئاً واأميناً يلبي وي�سبع حاجات 
الطفل اأو احلدث، اىل بوؤرة توتر ومو�سع للخالفات والتناحر 
يلقي باآثاره ال�سلبيَّة على جميع اأفراد الأ�سرة وب�سكٍل مبا�سٍر.
الرعاية  فقدان  اىل  توؤدي  ف�سوف  احلالة  هذه  مثل  حتقق  اإْن 
الكاملة من قبل الأبوين وتكون اخلالفات وامل�سكالت موطئاً 
العالقة  واإنَّ  الأفراد  �سلوكيات  يف  القادمة  النحرافات  لكل 
متنع  �سوف  ة  الأ�سريَّ واخلالفات  التخا�سم  وكرثة  املتاأزمة 

التنمية ال�سحيحة الطبيعيَّة ل�سخ�سيَّة احلدث.
لقد اأثبتت الدرا�سات الجتماعيَّة والقانونيَّة اأنَّ اأكرث من 70 
باملئة اىل 90 باملئة من الأحداث اجلانحني قد اأتوا من بيوت 
عالقات  بني  وال�سطراب  الن�سجام  وعدم  التناق�ص  �سابها 
الزوجيَّة  احلياة  انتهاء  نتيجة  الأ�سري  والتفكك  اأفرادها 
بالطالق وتوؤدي اىل انهيار الأ�سرة وينعك�ص ذلك �سلبياً على 
الأولد فيكونوا بعيدين عن العي�ص امل�سرتك مع الوالدين ويف 
اأجواء غري طبيعية، اإذ اإنَّ معظم الأحداث الذين جنحوا عن 
جادة الطريق يتبني من خالل البحوث الجتماعيَّة اجلارية 
لنف�سال  التفكك  اأ�سابها  اأ�سر  من  عالية  وبن�سبة  عليهم 
تاأثري كبري يف �سخ�سيَّة  اأنَّ الطالق له  والديهم، وهذا يعني 
احلدث وحتديد �سلوكه وت�سرفاته يف امل�ستقبل القريب؛ لأنَّ 
الطالق يعني فقدان رعاية اأحد الأبوين اأو كليهما، ف�ساًل 
عن ذلك فاإنَّ ظاهرة الطالق لها اآثار نف�سيَّة على الأحداث 

ة. ممن �سعروا ب�سياٍع لفقدانهم الرعاية الأ�سريَّ

وجدان عبدالعزيز 
متداخلة،  انفعالية  عمليات  من  مظهرا  القلق  ميثل 
نتيجة الإحباط وال�سراع النف�سي وت�ساحبه حماولت 
ال�ستثنائية،  احلالت  مع  والتاأقلم  للتكّيف  الإن�سان 
وهذه املحاولت قد تف�سل وقد تنجح وتكون �سعورية: 
تتمثل باخلوف والعجز والتهديد والإح�سا�ص بالذنب، 
�سعور  اأي  املعقدة،  العمليات  وت�سمل  �سعورية:  ول 
الدافعة  العوامل  اإدراك  دون  من  باخلوف  الإن�سان 
لذلك، وي�سبب القلق العديد من ال�سطرابات اجل�سمية 
كربودة الأطراف، اآلم املعدة، ال�سداع، توقع الأذى، 
بالهزمية  والإح�سا�ص  الرتكيز  على  القدرة  وعدم 
والكتئاب.. ومن اأ�سبابه املهمة بال �سك: عدم التفاهم 
و�سيادة  طاقته،  من  اأكرث  الإن�سان  وحتميل  الأ�سري 

القيم وكذلك �سوء الظن
اإثبات  وحماولة  والفقر،  املتاعب،  وكرثة  بالآخرين، 
الذات، هذه ال�سغوط كفيلة بجلب القلق الذي يحا�سر 
وقد  والتكا�سل،  العزلة  نحو  مييل  ويجعله  الإن�سان، 
اأقراأ  كنت  ما  واأثناء  اأ�سلفنا،  كما  باأمرا�ص  ي�ساب 
عبارة  تذكرت  حياتنا  يف  تاأثريه  ومديات  القلق  عن 
»اأحبوا  فيها:  يقول   ) )ع  امل�سيح  لل�سيد  ق�سرية 
وتزيد  القلب  تاأكل  الكراهية  لأن  ملاذا؟  اأعداءكم«، 
اأعرف ن�ساء امتالأت وجوههن بالتجاعيد،  القلق، واأنا 
يف  يع�سن  لأنهن  وال�سبب  جمالهن،  معادلة  قلبْت  التي 
منهن  الكثري  هناك  بينما  حياتهن،  تكدر  غا�سبة  حياة 
مما  والعاطفة،  واحلنو  بالرقة  عامرة  قلوبا  يحملن 
اجلمال  وم�سحة  بالب�سر  عامرة  وجوها  لهن  جلب 
جتنب  على  النف�ص  تدريب  من  لبد  اإذن  والبت�سام.. 

الغ�سب واحلقد، والبتعاد قدر المكان عن الظروف، 
حالة  نخفف  كــي  مواجهتها،  اأو  الغ�سب  ت�سبب  التي 
عن  عبارة  هي  هذه  واملواجهة  هذا،  من  الناجت  القلق 
من  جتعل  اميانية،  وحتى  وتربوية  روحية  ريا�سة 
الإن�سان يف حالة توازن عقالين.. ويف �سياق حديثنا عن 
القلق لنا اأن ن�سرد لهذا الغر�ص حالة حدثتنا بها اإحدى 
الفتيات تقول: فاحتت اإحدى الدوائر التي تعتمد على 
الإجنليزية يف التعيني، فاختربت واأخذوا عنواين، كي 
يعلموين بالنتيجة، وبعد فرتة وجيزة جاءين الرد باأنك 
ل ت�سلحني، ب�سبب لغتك ال�سعيفة جدا، ويف الر�سالة 
املوجهة من رئي�ص الدائرة �سخرية وتهكم على الفتاة، 
انفعلُت كثريا وغ�سبت جدا  الر�سالة  قراأت  ملا  وتقول 
على  اأرد  كي  قواّي،  وجمعت  قلبي  ياأكل  احلقد  واأخذ 
ولكني  تهكمية،  اأكرث  بر�سالة  املعنية  الدائرة  رئي�ص 
ق�سطا  واأخذت  قليال  وهداأت  الغ�سب  بع�ص  خففت 
اأين جاوبت بهدوء  لو  الراحة، وقلت ماذا ي�سريين  من 
فيها  جاء  ر�سالة  كتبت  هداأت  حينما  وفعال  وكيا�سة، 
»اإين فعال �سعيفة باللغة، وكذالك اأجهل الكثري من اآلية 
عملكم، كما اأين اأعلم بقدرتكم يا �سيدي على اإدارة هذه 
مع  جيدا  اللغة  اأتقن  �سوف  باأين  اأعدكم  لذلك  الدائرة، 
ا�سبوع جاءها  اعتذاري وتقديري«، وبعد فرتة  تقبل 
بالعمل  لاللتحاق  يدعوها  خطاب  الدائرة  رئي�ص  من 
واأن الدائرة بحاجة لها.. اإذن ا�ستطاعت هذه الفتاة اأن 
ت�سيطر على غ�سبها، وبالتايل ا�ستطاعت اأن تبتعد عما 
الرد  مليا وتريثت يف  فهي فكرت  لذا  القلق،  لها  ي�سبب 
ال�سد والتوتر، وبالتايل  بعيدا عما ي�سببه الغ�سب من 
على  احل�سول  فر�سة  �سياع  ثم  ومن  القلق  يجلب 

العمل، ولكن الفتاة ك�سبت جتربة من هذه احلادثة 
درت عليها الكثري من الفوائد وهي ا�ستقبال الأمور 
ل  الإن�سان  اأن  على  هنا  ونركز  وهدوء،  بروية 
املروءة  اأ�سحاب  من  يكون  اأن  دائما  ي�ستطيع 
والت�سحية ويحب اأعداءه، كما يقول ال�سيد امل�سيح 
)ع(، ولكن ل ي�سعه اإل اأن يحب �سحته و�سعادته 
يف احلياة وهذا اأمر مرهون بالبتعاد عن الغ�سب، 
القلق،  حدث  ما  اإذا  وبالتايل  القلق،  يجلب  الذي 

وي�سبح  الأمرا�ص،  اجل�سم  تهاجم  باأن  كفيل  فاإنه 
بيئة مالئمة لها ول ي�سعنا اإل اأن نتمثل بهذا القول 
املاأثور: )اإن الغبي هو الذي يقلق ويغ�سب، بينما 
ول  الغ�سب  ي�ستقبل  ل  الذي  هو  العاقل  الرا�سد 
اإىل  والنتباه  الأمور  ا�ستيعاب  عليه  اأي  القلق(، 
اخل�سم، اإذا جاز لنا ت�سمية املقابل املثري للغ�سب 
بهذا اللقب والنتباه متاما وا�ستيعابه وتروي�سه، 

ومن ثم حتويله من خ�سم اإىل �سديق.

ة ألد أعداء القلق الهدوء والرويَّ

ناديا ح�ساين  
ترجمة: مي ا�سماعيل

كل  حلم  الأمطار  مياه  من  املنا�سبة  الكمية  تعدُّ 
بفرتات  ياأتي  �سيف  كل  اأنَّ  الواقع  لكن  مزارع؛ 
يجب  هنا  احلارة،  اجلافة  الأيام  من  طويلة 
حياتها،  على  للحفاظ  النباتات  ب�سقي  العتناء 
ل�سقي  الأن�سب  الوقت  ما  هو:  هنا  ال�سوؤال 
احلديقة املنزلية )اأو النباتات الداخلية( وكيفية 
هذا  اأ�سا�سيات  بع�ص  نقدم  هنا  ال�سقي؟..  وكمية 

املو�سوع:
ملاذا ُيعدُّ املاء اأ�سا�سياً للنبات؟

علمتنا درو�ص الأحياء املدر�سية اأن املاء �سروري 
للنبات ليقوم بعملية البناء ال�سوئي؛ اأي حتويل 
املاء اىل مواد �سكرية واأوك�سجني حينما تتعر�ص 
الأوراق اىل ال�سوء، لكن املاء ل يقوم بهذا الدور 
ج�سم  داخل  الغذائية  املواد  ينقل  بل  فقط؛ 
يف  تربة  اأغنى  داخل  بزرعها  فحتى  لذا  النبات، 
كان  اإذا  التغذية  فقرية  النباتات  تبقى  احلديقة 

جتهيز املاء غري كاٍف.
كمية املاء املطلوبة

اخل�سراوات  حديقة  اأن  الأ�سا�سية  القاعدة 
املاء  من  �سم   5-2 لنحو  بحاجة  الأ�س�ص  اأو 
يعني  )وهذا  ا�سبوعيا  الرتبة  م�ستوى  فوق 
التي  املناخ  معتدلة  الدول  يف  المطار  مياه 

فاإن  لذا  املرتجمة(،  �سيفا،  المطار  فيها  تهطل 
هنا  ال�سقي،  عن  ما  نوعا  ُيغني  المطار  �سقوط 
وحاجتها  الرتبة  جفاف  مدى  من  التحقق  يجب 
للمياه؛ باأ�سلوب اإحداث حفرة �سغرية يف الرتبة 
يكفي  ول  باليد،  بلم�سها  اجلفاف  مدى  واختبار 
اأبدا العتماد على �سكل الرتبة واختبارها بالنظر 
فقط؛ بل لبد من مل�سها بدون ا�ستخدام القفازات 

ة للعمل يف احلديقة.  العتياديَّ
متى يجب �سقي احلديقة؟

ال�سباح  يف  النباتات  ل�سقي  الأمثل  الوقت 
ت�ساعد  التي  اجلو  برودة  من  لال�ستفادة  الباكر؛ 
لي�ص  اأن ذلك  يوٍم حار؛ رغم  النبات على جتاوز 
الوقت  اأما  مزدحم،  عمل  جدول  مع  التنفيذ  �سهل 
مل  وما  امل�ساء؛  بداية  عند  فهو  التايل  املنا�سب 
فاإن  للري  التنقيط  و�سيلة  ت�ستخدمون  تكونوا 
لي�ص  الظالم(  حلول  )بعد  املتاأخر  امل�سائي  الري 
خالل  الأوراق  جتف  ل  قد  اإذ  املحبذة،،  بالفكرة 
وتعترب  عليها،  الفطريات  انت�سار  ُي�ّسهل  ما  الليل 
نبتة الطماطم من اأهم النباتات التي تعاين من تلك 

احلالة. 
الوراق  غ�سل  ُيف�سل  النهاري  ال�سقي  خالل 
بر�سا�ص املاء اإ�سافة اىل اإعطاء الكمية املنا�سبة من 
املاء اىل الرتبة املحيطة؛ ولكن ُيف�سل عدم اإغراق 
عمودي،  ب�سكل  العلى  من  ر�سها  اأو  الوراق 

جيدة  و�سيلة  بالتنقيط  الري  ُيعد  ال�سبب  ولهذا 
ملواعيد  ا�ستثناء  اأي�سا  وهناك  اأي�سا،  املاء  توفر 
فهي  ومتدلية  ذابلة  النباتات  بدت  فاإذا  ال�سقي؛ 
حتى  فورا،  �سقيها  ي�ستح�سن  لذا  اجلفاف،  تعاين 
نباتات  حتتاج  كذلك  حارة،  اأُم�سية  منت�سف  يف 
تقريبا وبكمية  يوميا  �سقيا  الأ�س�ص واحلاويات 

اأكرب من املاء؛ خا�سة خالل الأيام احلارة.
التاأين يف عملية ال�سقي

اإذا كانت احلديقة تعاين من اجلفاف لب�سعة اأيام 
ُيف�سل �سقيها بتاأٍن و�سرب؛ حتى تت�سرب الطبقة 
املاء  �سيت�سرب  ذلك  وبعك�ص  الرتبة،  من  العليا 
منها ب�سرعة، وقد يتطلب الري املتاأين ب�سع مرات 

حتى يبداأ املاء بالت�سرب ببطء. 
لتقدير  حدة  على  نبتة  كل  مالحظة  عن  غنى  ل 
جميعا  �سمولها  ميكن  ل  اإذ  للماء؛  حاجتها 
مبنظور واحد، وجميعها حتتاج لعناية �سريعة 
كان  مهما  ومنحنية،  متعبة  بدت  اإذا  و�سقي 
الرتبة  رطوبة  على  احلفاظ  املهم  ومن  عمرها، 
من  الوىل  ال�سنة  خالل  النباتات  �ساق  حول 
عمرها؛ �سواء كانت �سجرة، او �سجرية اأو نبتة 
وترطيب  ل�سقي  النتباه  يجب  كذلك  معمرة، 
تربة البذور املزروعة حديثا حتى ُتنِبت؛ �سواء 
يجب  وهنا  زينة،  زهور  اأو  خ�سار  بذور  كانت 

ال�سقي يوميا وبلطف، لتاليف اجنراف البذور.

ة في  أفضل األوقات لسقي النباتات المنزليَّ
فصل الصيف الحار

قا�سم موزان 
الزوجني  بني  احللول  م�ساحة  ت�سيق  عندما 
بينهما  والن�سجام  الحرتام  وينعدم 
ال�سكاليات  يف  النظر  وجهات  وتتناق�ص 
ال�سرية، عند ذلك ت�سيطر ا�سباح امل�ساجرات 
على جو ال�سرة مقرونة بالتهامات املتبادلة 
لطريف  البني  ذات  اإ�سالح  حماولت  وتف�سل 
فيح�سل  واملقربني،  الهل  قبل  من  اخلالف 
النف�سال  بقرار  واملتمثل  عقباه  يحمد  ل  ما 
الع�سبي  وال�سد  النفعال  عليه  يغلب  الذي 
دومنا اعطاء فر�سة للعقل والتعقل، ويغيب 
اليه المور، خ�سو�سا  ما �ستوؤول  بالهما  عن 

النف�سية  الآثار 
املرتتبة على اأبنائهم وردود افعالهم وت�ستتهم 
بني  تنتابهم  التي  القلق  وحالت  الوجودي 
حمفوف  جمهول  م�ستقبل  من  والآخر  احلني 
املحيط  وتاأثريات  الجتماعية  باملخاطر 
عادات  واكت�سابهم  �سخ�سياتهم  يف  البيئي 
النتائج،  حم�سوبة  غري  مريبة  وت�سرفات 
والالمبالة  معني،  نحو  على  متوقعة  لكنها 
امل�ستمر  والتهرب  املن�سبط  غري  �سلوكهم  يف 
من مقاعد الدرا�سة والتعليم الذي يحتاج اىل 
ويغ�ص  الوالدين،  من  ثنائية  رعاية  وجود 
الطرفان املنف�سالن النظر عن تلك ال�سلوكيات 

املدانة وكالهما يوجه ا�سابع اللوم والدانة 
من  كثري  ويف  البناء،  اأخطاأ  ما  اإذا  الآخر  اىل 
والعنف  العدوانية  اىل  البناء  يلجاأ  الحيان 
اللفظي يف جمتمعهم كرد فعل �سلبي لتداعيات 

قرار الطالق. 
ال�ستقرار  الزوجية  احلياة  �سروط  من 
ال�سرة  افراد  بني  املحبة  واإ�ساعة  والمن 
متييز،  او  تفرقة  دون  من  بهم  والهتمام 
ال�سا�ص  الركيزة  ت�سكل  الأمور  وهذه 
على  وينبغي  القومي،  ال�سري  البناء  يف 
الزوجني الهتمام بامل�سائل ال�سرية واغلبها 
احلياة  �سميم  مت�ص  اقت�سادية  تكون 

ودميومتها من اجل تربية البناء على ا�س�ص 
متينة وعدم التق�سري معهم، لن التلكوؤ وعدم 
الزوج  قدرة  حدود  يف  لطلباتهم  ال�ستجابة 
لل�سروخ  الأوىل  اخلطوة  ي�سكالن  املادية 
فعلى  الطالق،  حلالة  متهد  التي  ال�سرية 
من  خطوة  اأية  اتخاذ  قبل  النتباه  الزوجني 
ال�سري،  الواقع  تهدمي  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
وحوار  وترٍو  بواقعية  امل�سكالت  اىل  والنظر 
باأ�سلوب  النقاط على احلروف  �سريح ي�سع 
ترتيب  يعيد  مت�سنج  غري  هادئ  ح�ساري 
اأوراق ال�سرة جمددا، باإعطاء كل طرف حقه 

يف الكالم وال�سغاء. 

قد يرى البع�ص ان الطالق هو احلل المثل 
للزوجني بعد تفاقم امل�سكالت والرتا�سقات 
التداعيات  يدركون  ل  لكنهم  اللفظية، 
اخلطوة  هذه  بعد  تاأتي  التي  اخلطرية 
امل�ستويات،  كل  على  وخيمة  نتائج  من 
للمراأة  القا�سرة  النظرة  وخ�سو�سا 
اأعطت  مهما  يرحم  ل  جمتمع  من  املطلقة 
وح�سن  �سلوكها  يف  ايجابي  انطباع  من 
يف  عليها  اللوم  يرمى  ما  وغالبا  ت�سرفها، 
جانب  اىل  دائما  واحلق  النف�سال  �سبب 
الرجل مهما كانت زلته واأخطاوؤه يف �سوء 

ت�سرفه ونزعته العنفية جتاه زوجته.

انشطار

�سها ال�سيخلي 
يعي�ص اأغلب اأطفال ُدور الدولة لرعاية الطفال حياتهم 
وهم من�سيون من قبل ذويهم كما يوؤكدون هم، وتوؤيدهم 
احد  فقدوا  الذين  عادة  هم  وهوؤلء  الرعاية،  اإدارات 
الإيواء  الُدور  تلك  لهم  وحتقق  كالهما،  او  الأبوين 
والجتماعي،  العاطفي  وال�سباع  النف�سي  الأمن  مع 
واحلر�ص قدر المكان على تهيئة اأجواء ا�سرية مريحة 
لبناء  احلقيقية،  ال�سر  عن  بديلة  عليهم  حتنو  وهادفة 
م�ستقبلهم ب�سكل جيد، فالطفل يجب ان ين�ساأ يف اح�سان 
التي  اإرادته هي  اأ�سرته، ولكن هناك ظروفا خارجة عن 

او�سلته اىل دور الرعاية. 
لذلك  الأم،  او  الأب  �سواء  ذويهم  فقدوا  من  هم  اليتام 

يعي�ص مثل هوؤلء الطفال حياة عادية وروتينية، بالرغم 
اإدارات الدور بتوفر م�ستلزمات  التي توليها  من العناية 
الريا�سية  واللعاب  املدار�ص  بوجود  الكرمي  العي�ص 
تدريبية  ور�ص  يف  يدخلون  كثرية  واحيانا  والفنية، 
ويف  احلياة،  على  تعينهم  مهنة  وتعّلم  خربة  لكت�ساب 
المتحانات  يف  جيدة  معدلت  بع�سهم  يحقق  الدرا�سة 

العامة، يوؤهلهم لإكمال تعليمهم ب�سكل ان�سيابي . 
البناء  �سكوى  هي  اإليها  التطرق  اأردنا  التي  الق�سية 
ذويهم  توا�سل  �سعف  من  الدور،  هذه  يف  املتواجدين 
فلم  احلياة،  يف  الأم  او  الأب  تواجد  �سواء  معهم، 
ندر،  ما  اإل  عليهم  والطمئنان  زيارتهم  يف  يفكروا 
وهناك من فقد البوين وجاء بهم اىل دورالرعاية اأحد 

ال�سغري،  او خال  يكون عم  كاأن  الأم،  او  الأب  اأقارب 
اإل اأنه يودعه لدى دور الدولة ويذهب يف حال �سبيله، 
ومل يكلف نف�سه زيارة ال�سغري اليتيم يف العياد مثال 
او املنا�سبات الخرى، كما ان ادارة تلك الدور توجه 
لديهم  املودع  ال�سغري  ذوي  اىل  ومنا�سدتها  عتبها 
بالرتابط الأ�سري، ملا تعك�سه تلك الزيارات املتباعدة 
دوران  لكن  والرتياح،  النف�سية  احلالة  ا�ستقرار  من 
اأحد  احلياة وم�سكالتها العامة واخلا�سة، قد يكونان 
الدار مع �سغار مثله،  القابع يف  ا�سباب ن�سيان الطفل 
�سحيح ان ادارة الرعاية ت�سركهم يف �سفرات مدر�سية 
حياة  يعي�ص  يظل  اليتيم  الطفل  ان  بيد  وترفيهية، 

حزينة وموح�سة، فهل تذكر ذوو ال�سغري بزيارته؟!.

أطفال منسيون

�سعاد البياتي
 

تروي خديجة حممد )70 عاما( وهي اأم ل�سبعة اولد 
بني بنني وبنات كربوا وتزوجوا، وان�سغلوا يف متاهات 
احلياة احللوة واملرة، روت يل م�ساعرها املوجعة مع 
تنا�سي اأولدها لها يف اأب�سط حقوقها كاأم ربت وتعبت 

و�سهرت وعانت!
وحيدة  عا�ست  ذلك،  حتملها  من  اعوام  وبعد  ذلك  كل 
غذائها  توفري  او  البيتي  العمل  على  تقو  مل  دارها  يف 
الب�سيط املعتاد، مر�ست وازدادت اأوجاعها يوما بعد 
ال�سبعة يزورونها بني حني بعيد واآخر  اأولدها  اآخر. 
بحجة  لدقائق  �سوى  يروها  مل  معها،  تواجدوا  واإن 
الهاتف  طريق  عن  بها  يت�سلون  والن�سغال،  العمل 

التطرق اىل ال�ستياق  لثواٍن معدودٍة، من دون  النقال 
واحلب، ما جعلها تعاين من الفراغ والكاآبة. تقول هي 

العقوق التي اخ�سى عليهم منها!.
هذا  ويف  القول  ميكننا  واحل�سرة  الأمل  من  كثري  مع 
الولد  يعد  ومل  اأمها،  �سديقة  تعد  مل  البنت  اإن  الزمن 
ي�سري على �سر اأبيه، بعد اأن اأ�سبحت مواقع التوا�سل 
املف�سلة،  البنت  �سديقة  وامل�سل�سالت  الجتماعي 
والبن اأ�سبح ي�سري على �سر نزواته ومتطلباته �سبه 

امل�ستحيلة.
اجمد  الأ�سري  ال�ساأن  يف  الباحث  يبني  ال�سدد  هذا  يف 

الباوي بالقول: 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اإن  القول  اأ�ستطيع 
ا�سبحت حتر�ص البناء والبنات على العقوق، لي�ص 

وجتاوز  و�سراخ  ق�سوة  من  عليه  املتعارف  العقوق 
�سارخ على حقوق الوالدين، بل هو العقوق ال�سامت 
الفي�ص  ايجاده  يف  اأ�سهم  الذي  اجلديد،  الع�سر  عقوق 
ابناءنا  جعل  الذي  وغريههما،  والن�ستغرام  بوك 
يقلبون اية الليل والنهار، فينامون نهارا وي�ستيقظون 

ليال، تاركني الأب والأم يف معاناة من نوع اخر.
فالعقوق ال�سامت ح�سب الباوي، هو اأن ترى الم التي 
دخلت عقدها ال�ساد�ص تقوم باعمال التنظيف والطبخ 
لتق�سري منه  اىل جانب مهام اخرى، تنازل عنها الب 
او اهمال او ان�سغالت اهم، وهذا كله والبنت ال�سابة 
تزيد من تخلفها العاطفي مبتابعة امل�سل�سالت الرتكية 
والكورية على �سبيل املثال، حيث اأكدت درا�سة حديثة 
امل�سل�سالت وحتب ممثليها  هذه  تتابع  التي  الفتاة  ان 

تعاين من تعوق يف امل�ساعر وتخلف عاطفي ول ت�سل 
لالأمنيات الواقعية نهائيا.

اأن ترى الب مع كل ما يحمله من هموم  قمة العقوق 
و�سكري  �سغط  من  الع�سر  امرا�ص  ومعاناة  العي�ص 
جميع  ويلبي  اخل�سار،  اأكيا�ص  يحمل  مفا�سل  واآلم 
املزاج  ليال متعكر  ي�ستيقظ  املنزل، والبن  احتياجات 
فال ميلك الوقت للجلو�ص مع والديه او احلديث معهما، 
ال وهو يريد حتقيق احدى مفردات طلباته التعجيزية 
ولي�ص من املبالغة القول اإن هذه املعاناة ا�سبحت يف 

هذه اليام القا�سم امل�سرتك يف معظم الأ�سر تقريبا.
خارج النطاق

ان  الوالدين  بر  يف  ماجاء  ح�سب  اي�سا  العقوق  ومن 
نخرب امهاتنا بكل همومنا وم�سكالتنا، ونن�سى اأن قلبها 

احلنون مل يعد يتحمل مزيدا من الأمل والقلق والتفكري 
بالذي يتعب اع�سابها ونف�سيتها.
امل�سكلة ان هذه العقوق ل تنتهي 

حتى بزواج البن او البنت، بل 
ي�ستمر على �سكل تداعيات ميكن ان حتل ب�سهولة من 

دون تعكري مزاج الأم.
فهل يا ترى ا�سبح ابناوؤنا خارج نطاق ال�سيطرة؟

وهل يا ترى حذفت من املناهج الدرا�سية احلديثة 
احرتام  على  حتث  التي  ال�سريفة،  الحاديث 
ظهر  عن  نحفظها  كنا  والتي  بهما  والرب  الوالدين 
وان  الوالدين  ر�سا  من  اهلل  ر�سا  ان  وهي  قلب، 
لي�ست  الكلمات  المهات.هذه  اقدام  حتت  اجلنة 

هجوما على اجليل اجلديد، بل هو واقع موؤمل.

في زمن التكنولوجيا.. عقوق صامت خارج النطاق األسري
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جودت هو�شيار
انه  ماكرون،  اإميانوئيل  الفرن�شي،  الرئي�س  اأثبت 
يويل  فهو   ، الفرن�شي  والأدبي  الفني  باملجد  جدير 
اهتماما كبريا بالأدب وامل�شرح واملو�شيقى ، وكان 
يحلم يف �شبابه اأن يكون كاتبا، حتى انه كتب رواية 
طويلة من )300( �شفحة عندما كان يف ال�شاد�شة 
الرواية ولكن  ع�شر من عمره.. �شاعت خمطوطة 
�شدة  اىل  و�شوله  بعد  حتى   ، يتغريرّ  مل  ماكرون 
للروائع  نهما  قارئا  ظل  فقد  فرن�شا،  يف  الرئا�شة 
فيودور  بروايات  مفتون  اأنه  ويبدو  الأدبية، 
يتوانى - حتى يف موؤمتراته  ، ول  دو�شتويف�شكي 
ال�شحفية امل�شرتكة مع الرئي�س الرو�شي فالدميري 
من  مقتطفات  ت�شريحاته  ت�شمني  عن   – بوتني 

روايات الكاتب الرو�شي العظيم .
�شدر  الذي   “ ثورة   “ كتابه  يف  ماكرون  يقول 
يف  النتخابية  احلملة  ع�شية   2016 نوفمرب  يف 
فرن�شا :” اننا ن�شارك رو�شيا يف القارة الوروبية، 
يف  تورغينيف  عا�س  فقد  والأدب،  التاأريخ  ويف 
لتول�شتوي  وكان  بلدنا،  بو�شكني  واأحبرّ  فرن�شا، 

وت�شيخوف تاأثري كبري يف فرن�شا “ . 
اإيفان  الكبري  الرو�شي  الكاتب  عا�س  لقد  حقا 
الأكرب  اجلزء   )  1883  –  1818  ( تورغينيف 
تربطه  وكانت  فرن�شا،  يف  الأبداعية  حياته  من 
الفرن�شيني،  الكترّاب  باأهم  وثيقة  �شداقة  عالقات 
فلوبري.. وكان تورغينيف  ويف مقدمتهم غو�شتاف 
جي   - احلني  ذلك  يف  املبتدئ   – الكاتب  يحيط 
بن�شائحه  عليه  يبخل  ول  برعايته  موبا�شان  دي 
روايته  موبا�شان  اهدى  وقد  الثمينة..  الأدبية 

الأوىل “ احلياة “ اىل تورغينيف . 
 ( بو�شكني  الك�شاندر  الرو�س  ال�شعراء  اأمري  اأما   
1799-1837( فانه كان يكتب ر�شائله يف العادة 
الرو�شي   الأ�شل  يف  وثمة  الفرن�شية..  باللغة 

 “ وال�شالم  احلرب   “ تول�شتوي  ليف  لرواية 
لأنها  الفرن�شية   باللغة  مكتوبة  كثرية  �شفحات 
املجتمع  �شالونات  يف  �شائدة  كانت  التي  هي 
ان  كما  القي�شري.  العهد  يف  الرو�شي  املخملي 
اللغة الفرن�شية كانت اللغة الأجنبية الرئي�شية يف 
كافة املراحل الدرا�شية، حتى ان الكاتب الرو�شي 
اوىل  كتب   )1939-1894( بابل  ا�شحاق  ال�شهري 

اعماله الأدبية باللغة الفرن�شية . 
الو�شائج الثقافية بني فرن�شا ورو�شيا قدمية ومتتد 
جذورها اىل عدة قرون حيث بداأت يف عهد القي�شر 
يومنا  حتى  ووثيقة  قوية  وظلت  الكرب،  ا�شكندر 

هذا .
ترتجم  تزال  ول  كانت  الفرن�شية  الدبية  العمال 
فاإن  وباملقابل   . الرو�شية  اللغة  اىل  باأول  اول 
رحلة عمالقة الأدب الرو�شي ) بو�شكني ، غوغول 
، بونني  ، ت�شيخوف  ، دو�شتويف�شكي  ، تول�شتوي 
فرن�شا  من  تبداأ  كانت   ، الأوروبي  القاريء  اىل   )
اىل  وا�شع  نطاق  على  ترتجم  حيث  العادة،  يف 

الفرن�شية قبل اللغات الأوروبية الأخرى .
وخالل زيارة ماكرون اىل رو�شيا عام 2018 ، قال 
الرو�شي  الرئي�س  مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  يف 
اأن  علينا  يجب  اأنه  اأعتقد   ”: بوتني  فالدميري 
نحدد، كما قال دو�شتويف�شكي، الأر�شية احلقيقية 

للم�شاحلة جلميع التناق�شات الأوروبية”. 
اللغة  عام  هو   2018 عام   ”: ماكرون  وا�شاف 
الثقافية يف عام  والأدب، الذي حل حمل ال�شياحة 
كان  املا�شي  العام  ان  تعلمون  وانتم   ...  2017
ناجحا للغاية بف�شل جمموعة لوحات ) �شوكني ( 
الفنية  اللوحات  باري�س، وجمموعة  املعرو�شة يف 
غدا  مو�شكو..  يف  عر�شت  ،التي  اللوفر  متحف  من 
البع�س  ي�شفه  الذي   ،  ) بيتيبا   ( عن  �شنتحدث 
باأنه فرن�شي ، وي�شفه البع�س الآخر باأنه رو�شي.. 

منحته  وقد  مر�شيليا،  ومن  فرن�شي  الواقع  يف  اإنه 
رو�شيا ثقة كبرية ، حيث ا�شهم على نحو ملمو�س 

يف تطوير الباليه الرو�شي“.
ايفانوفيت�س  �شريجي  اأن  اىل  هنا  الإ�شارة  وجتدر 
�شوكني ) 1854 – 1936( ثري رو�شي من العهد 
خالل   - ويتحرى  الذكاء،  غاية  يف  كان  القي�شري 
زياراته املتكررة اىل باري�س - عن  الفنانني ال�شباب 
الواعدين ، ويقتني لوحاتهم احلداثية الرائعة من 
�شتى الجتاهات الفنية.. بعد ثورة 1917 وتاأميم 
الباذخ، وال�شتيالء على جمموعة لوحاته  ق�شره 
فيها حتى  فرن�شا وعا�س  اىل  �شوكني  النادرة، جلاأ 
وقد  باري�س..  مقابر  احد  يف  دفن  حيث   ، وفاته 
اللوحات  ملجموعات  الأ�شا�س  جمموعته  ا�شبحت 
�شانت  يف  ايرميتاج  متحف  يف  احلداثية  الفرن�شية 

بطر�شبورغ ومتحف بو�شكني الفني يف مو�شكو .
 –  1818  ( بتيبا  األفون�س  ماريو�س  فيكتور  اأما 
وم�شمم  ومعلم  باليه،  راق�س  فهو   ،)  1910
معلم  ويعد  اجلن�شية،  فرن�شي  باليه،  رق�شات 

الباليه الأكرث تاأثريا يف تطور هذا الفن الرفيع .
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  زيارة  م�شتهل  ويف 
بوتني اىل فرن�شا عام 2019 عقد الرئي�شان موؤمترا 
ر ماكرون �شيفه الرو�شي   �شحفيا م�شرتكا، وقد ذكرّ
وال�شحفيني بفقرة من رواية “ املراهق “ لفيودور 
دو�شتويف�شكي التي ي�شري فيها الكاتب العظيم اىل 
او الملاين  الفرن�شي  الرو�شي عن  ما مييز الن�شان 
– يكمن يف  – ح�شب دو�شتويف�شكي  التمايز  وهذا 
ان الن�شان الرو�شي كلما كان رو�شيا اكرث ا�شبح 
الرو�شي  الن�شان  �شمات  وان  اكرث،  اوروبيا 
الثقافت  تتجلى على نحو كامل عندما يعتاد على 
ممثلي  من  النقي�س  على   ، الخرى  الوروبية 
عن  الك�شف  يتم  الذين  الغربية،  اأوروبا  �شعوب 

اإمكاناتهم من خالل الهوية.

وقد ا�شار ماكرون، يف منا�شبات عديدة اخرى، 
فالدميري  منهم  اآخرين  رو�س  كترّاب  اأقوال  اىل 
، والك�شاندر �شوجلنيت�شني.. وكتب  نابوكوف 
ماكرون ذات مرة يف �شفحته ال�شخ�شية على 
الرو�شية  باللغة  كلمة   “ في�شبوك   “ موقع 

موجهة اىل ال�شعب الرو�شي.
جوقة  و�شام  ماكرون  منح  املا�شي  العام  يف 
مي�شال  ال�شهري  الفرن�شي  الكاتب  اىل  ال�شرف 

وكان  الغر�س..  لهذا  اقيم  حفل  خالل  اولبيك 
الأ�شبق  الفرن�شي  الرئي�س  احل�شور،  بني 
نيكول �شاركوزي، والكاتب الفرن�شي املعروف 
كلمته  يف  ماكرون  وا�شار  بيجبدير.  فردريك 
التي القاها خالل احلفل اىل ان روايات اولبيك 
اأ�شبح  عامل  يف  رومان�شي  كاتب  انه  على  تدل 
مادياً. وا�شاف ماكرون ان اعمال اولبيك لي�شت 

ت�شاوؤمية، بل مليئة بالأمل مب�شتقبل اأف�شل .

ماكرون يتابع عن كثب امل�شهد الثقايف الفرن�شي، 
ب�شبب  الجتماعي  العزل  ظروف  يف  حتى 
�شهور  ب�شعة  قبل  عقد  وقد  كورونا،  جائحة 
اجتماعا �شم كبار ال�شخ�شيات الثقافية، وقال 
الالزم  الدعم  “ �شنقدم   : اللقاء  عقب  ماكرون 
الفنانني والكترّاب واملخرجني والعاملني يف  اىل 
احياء  اىل  “ نحتاج  قائال:  وا�شاف  امل�شرح". 

املراكز البداعية وعودة اجلمهور“.

إيمانوئيل ماكرون واألدب الروسي

عبد المري ال�شمري
املهند�س ال�شت�شاري

طريق احلق �شعب
وخيارات الذات ا�شهل
واملبادرة قوة انتماء

وحقول الألغام عرثات
 النجاح فر�شة عمر

انتقال ملا هو بعد
والمنية حتققت...

نعم يا م�شطفى
اأعز حبيب وحفيد

لبنتي الكربى
مرحلة مرت دون رجوع

القادم هو الف�شل
بعناية حمكمة

اجتهاد ومثابرة
ان�شى املا�شي واآهاته

وفكر باليوم وكيف يح�شل
جتاوزه بدقة دون ن�شيان

الأمل �شنيعة ان�شان
بقوة خالق

عليك ا�شطياد املرحلة
بذكاء وهمة واندفاع

تتحقق الماين
فر�شية جدلية

مدعومة بذات النتماء
واخليار لك يف البقاء

او ال�شباق بهمة
يتحقق امل�شتقبل

وتنجو من مطبات
الوهم واخليال
املنظور وا�شح

باأفق معرفية
لها �شلة بوجدان الذات

واأحقية القبول
ع�س ومن رغدا

النت�شار الول حتقق
واملثابرة انت�شار اآخر

األمل قوة اإلنسان
كمال حممد

رواية »اأولد حارتنا« من روايات جنيب حمفوظ 
احلائزة على جائزة نوبل لالآداب يف عام 1988م، 
�شفحات  يف  ن�شِرها  منذ  وا�شعاً  جدًل  اأثارت  وقد 
ة يف كتاب عن  ل مررّ جريدة الأهرام، كما �شدرت لأورّ
دار الآداب يف بريوت يف عام 1962م، علماً اأنرّه مل 
يتم ن�شرها يف م�شر اإل يف اأواخر عام 2006م عن 

دار ال�شروق.
تعدرّ رواية »اأولد حارتنا« من اأوائل رواية جنيب 
كتابة  من  انتهى  عندما  يوليو  ثورة  بعد  حمفوظ 
التغيري  راأى  ه  لأنرّ وذلك  1952م،  عام  يف  الثالثيرّة 
الذي كان ي�شعى اإليه من خالل كتاباته قد حتقرّق، 
كاتباً  فعمل  الأدبية،  الكتابة  عن  يتوقف  اأن  فقرر 
�شيناريوهياً، فكتب العديد من الن�شو�س لل�شينما، 
للكتابة  العودة  قرر  �شنوات  خم�س  انقطاع  وبعد 
الروائية بعد انحراف الثورة عن م�شارها، فكتب 
اأ�شلوباً  فيها  انتهج  حيث  حارتنا«،  »اأولد  رواية 

اأنرّ هذه  ، علماً  الواقعيرّ اأ�شلوبه  يختلف عن  رمزياً 
ها  الرواية تتطرق اإىل الق�شايا الجتماعية، رغم اأنرّ
اأنرّ هدفها لي�س  اإل  ت�شتوحي من ق�ش�س الأنبياء، 
القيم  لت�شوير  بل   ، روائيرّ قالب  يف  حياتهم  �شرد 
التي �شعى الأنبياء لتحقيقها، مثل احلق، والعدل، 
ناً  مبطرّ نقدًا  وجهرّت  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  وال�شعادة، 
للعديد من ممار�شات الثورة، بهدف تذكري قادتها 

بغاية الثورة الأ�شا�شيرّة.
الإلهية،  الذات  الرواية ب�شكٍل جريء عن  حتدثت 
من  العديد  على  حلرّ  الذي  الإلهي  الظلم  فذكرت 
ا عطل بع�س �شفات  ًة ال�شعفاء، ممرّ الب�شر، وخا�شرّ
ا اأدى حلدوث اأزمة كبرية  الألوهية مثل العدل، ممرّ
الأهرام،  جريدة  �شفحات  يف  ن�شرها  بدء  منذ 
ن�شرها،  بوقف  وطالبوا  الأزهر،  �شيوخ  فهاجمها 
اإل اأنرّ رئي�س حترير الأهرام حممد ح�شنني رف�س 
الرواية  ن�شر  واأمترّ  حمفوظ،  جنيب  و�شاند  ذلك، 
موافقة  بعد  اإل  كتاب،  يف  ن�شرها  يتمرّ  ومل  كاملًة، 

عام  يف  الآداب  دار  من  لبنان  يف  فطبعت  الأزهر، 
1962م، ومنع دخولها اإىل م�شر، اإل اأنرّ عددًا منها 
اإىل الأ�شواق امل�شرية ب�شكٍل مهررّب، ول بدرّ  و�شل 
َر ب�شببها، واأخرج من امللة،  من الإ�شارة اإىل اأنه ُكفرّ

واتهم بالزندقة، والإحلاد.
حماولت ن�شر الرواية

امل�شاء  �شحيفة  قبل  من  الرواية  ن�شر  اأعيد 
احلكومية القاهرية بعد حيازتها على جائزة نوبل، 
احللقة  ن�شر  بعد  اعرت�س  حمفوظ  جنيب  اأنرّ  اإل 
حماولة  ومترّت  الن�شر،  اإيقاف  فتمرّ  منها،  الأوىل 
يف  اغتياله  حماولة  بعد  اأخرى  مرة  ن�شرها  اإعادة 
للتيار  عام 1994م، نظرًا للتعاطف معه، وحتدياً 
على  ال�شحف  من  العديد  فتناف�شت  الأ�شويل، 
و�شحيفة  اليوم،  اأخبار  �شحيفة  ومنها  ن�شرها، 
على  اعرت�س  اأنرّه  اإل  الأهايل،  و�شحيفة  امل�شاء، 
على  ح�شوله  بعد  اإل  ن�شرها  بعدم  وطالب  ذلك، 
اأيام  بعد  كاملًة  �شدرت  ها  اأنرّ اإل  الأزهر،  موافقة 

 30 الأحد  يوم  يف  الأهايل  �شحيفة  يف  احلادث  من 
ينوه  كتاب  اإ�شدار  فتم  1994م،  عام  يف  اأكتوبر 
ل�شرورة عدم ن�شرها بهدف حماية حقوق املوؤلرّف، 
د اجلدل حول ن�شرها يف نهاية عام 2005م،  م جتدرّ ثرّ
�شة دار الهالل عن ن�شرها يف �شل�شلة  فاأعلنت موؤ�شرّ
غالفاً  ال�شحف  ون�شرت  ال�شهرية،  الهالل  روايات 
اأنرّ  بحجة  حمفوظ  جنيب  موافقة  عدم  رغم  لها 
ل  الوقت،  مرور  مع  لل�شعب  ملكاً  ي�شبح  الإبداع 
ملكاً ل�شاحبها، اإل اأنرّ ق�شية حقوق امللكية الفكرية 
دون  حالت  ال�شروق  دار  عليها  ح�شلت  التي 
نيتها  عن  2006م  عام  مطلع  يف  واأعلنت  ذلك، 
اأحمد  الإ�شالمي  للكاتب  كمقدمة  الرواية  بن�شر 
“�شهادة”،  ا�شم  عليها  فاأطلق  املجد،  اأبو  كمال 
الأهرام يف  يف �شحيفة  �شابقاً  ُن�ِشرت  قد  وكانت 
فن�شرت  1994م،  عام  يف  دي�شمرب   29 تاريخ 
ومت  ال�شهادة،  هذه  ن�س  ال�شحف  من  العديد 

ن�شر الرواية يف م�شر يف اآخر عام 2006م.

»أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ

�شوقي كرمي ح�شن

الدفان  حمار  مثل  لهثاً،  مر،  الذي  الوقت  ذاك 
مهاور العور، الناقل جلثث املوتى، بني مغي�شل 
املليء  الي�شان،  وعلو  بال�شواد،  املدجنة  القرية 
الذي  بقايا اخلوف  لتبتلع  �شقت الر�س  بحدب 
ال�شيخ  روح  هربت  حني  اجلميع،  حياة  رافق 
عليها  يطلق  البع�س  كان  ما  اىل  الفجر،  مطلك 
زقا،  زققها  التي  واخلرافات  الثام  رغم  بارئها، 
ميكن  ول  اأحد،  يجاريه  ل  الذي  املال  كان  اأيام 
فكرة  ا�شاع  الذي  الولد  قال  عليه،  العرتا�س 
خرافات  حم�س  اإل  هي  ما  مطلك  اكاذيب  ان 
جمنونه، تريد لنا البقاء بني يدية لزمن لميكن 

حتديده،.
طيبة؟  روح  حمل  ال�شيطان  لن�شل  لميكن   –

قال ، الثاين:
ال�شذوذ  بطني  املديوف  هذا  يجعل  الذي  ما   –
�شياطني  لتفقز عن  يبي�س   ال�شيطان  ان  ايهامنا 

اإل  ماهي  البعيدة  البلدان  تلك  وان  اآخر.. 
ال�شاهم  احلذر  رفع   .. ب�شرية؟  بثياب  �شياطني 

دوما ا�شبعه برتدد، قال ال�شيخ:
ماتريد؟ قل  الكذاب..  يابن  – ها 

�شهق الولد، وعن ق�شد متخط بني يديه، ثم رفع 
د�شدا�شته مل�شح البقايا، وهو ميط كلماته:

- �شيخنا ماذا عن ال�شيطانات؟
�شفن ال�شيخ ، الذي لميكن معرفة ماالذي كان 
�شهقات  واطلق  مطق،  ان  مالبث  ثم  فيه،  يفكر 
ت�شبة تلك التي تتعايل رويدا عند جميء املوت، 

ودومنا تركيز، وبلعثمة وا�شحة:
يف  ال�شارح  �شربوت؟  ال�شوؤال  هذا  علمك  -من 

ارتباكه:
موجودًا  ال�شيطان  مادام  فكرت..  انا  �شيخنا   -

فالبد من �شيطانة؟
بي�شها  وليفق�س  تبي�س..  ال�شياطني  لكم  -قلت 

اإل عن رجال ل وجود ل�شيطانة؟
- واحللوات املوجودات هناك حيث يوجد اولد 

ال�شيطان؟
ا�شتغراب اجلميع

هز ال�شيخ راأ�شه، ببطء اثار ا�شتغراب اجلميع، 
واطلقت  عيناه،  جحظت   ، منه  رغبة  ودون 
حنجرته زفريا و�شهيقاً، ومات، مثل ريح امتالأت 
الذي  باخلرب،  الخرى  والقرى  القرية،  درابني 
رافقته ال�شائعة التي تقول ان موت ال�شيخ مطلك 
الفجر امنا هي بداية ظهور ال�شياطني واولدهم، 
الذين  يعملون على حكم القرية واف�شاد الن�شاء، 
الن�شوة  �شجت  البعاد،  مدن  اىل  الولد  وطرد 
بال�شراخ، وانتك�شت روؤو�س الرجال بعد ان لفت 
وحدها  ال�شيد،  �شباك  ت�شبه  بي�شاميغ  مالحمها 
العينني،  الق�شي، والمعة  الطرف  الواقفة عند 
من  تقرتب  مل  جمهولة،  بكلمات  متتم  كانت 
اجل�شد الذي �شار ي�شدر ريحاً نتنه ، مل يعرف 

عنها احد �شيئا، قال �شاحب احلمار:
عن  الواقف  رد  الي�شان؟  اىل  اي�شاله  -لميكن 

راأ�س اجلثة ب�شعوبة بالغة:

-اأحمله؟ رد الدفان:
-اخاف على حماري من املوت.. من اين اعي�س 
الواقف عن اجلثة، وهو  ان مات حماري؟.. رد 
ريبة  اثارت  خطوات،  ب�شع  وراء  اىل  يرتاجع 
بداأت  ميكن،  ما  ابعد  اىل  فرتاجعوا  الكثري، 
الرياح، تعدد األوانها، فيما جفت مالمح الوجوه 

وا�شفرت، قالت الواقفة بعيدا:
اىل  ال�شياطني  �شتاأخذكم  واإل  بدفنه  عجل   –

بلدان لتعرفون عن امرها �شيئا؟ قال الدفان: 
-حياة حماري غاليه؟ قالت املراأة: 

-لك مني ما ت�شاء ؟
اطرق الدفان قليال، ومالبث ان رفع اذن حماره 
اربك  ب�شوت  احلمار  نهق  مو�شو�شاً،  الي�شرى 
تطاله  ل  اأن  الرب  متو�شال  البع�س  فر  اجلميع، 
ال�شياطني واثامهم، وتراكظت خطوات  عذابات 
الولد �شوب ال�شط الذي تقيء رائحة املوت، 
حتى جفت روحه، مل يُك امام الدفان اإل الذعان 
بعيدا، حمل اجلثة  الواقفة  املراأة  به،  امرت  ملا 

يُك  مل  بالنطالق،  احلمار  وامر  معهودة،  بخفة 
اهات  كانت  الغريب،  امل�شهد  ذاك  يرى  من  ثمة 
باخلرافات..  امللوثة  الفجر…  مطلك  ال�شيخ 
ذاهب  اأنه  من  �شديد..  برود  بربود..  تهذي  
وجن  مردة  من  به  التيان  ميكن  مبا  لالتيان 
بنبوؤاته  ليوؤمنون  الذين  يقتلون  و�شياطني، 
زمان  ياأتي  تقول..  التي  تلك  واولها  الكثرية، 
منع  غري  يعرفون  ل  غرباء  الغرباء..  به  يجيء 
احلناجر  وطلي  النايات  �شناعة  من  النا�س 

بذهب الن�شاد!!
عند تلك اللحظة التي بداأ احلمار ي�شعد �شوب 
�شداأ  حمو  ان  بعد  الولد  بداأ  الي�شان،  قمة 
يوجع  لكنه  طريا..  غناًء  بالغناء..  حناجرهم 
الفئدة.. املراأة الواقفة بعيدا.. وقبل ان تقول 

ما تريد.. هم�شت لنف�شها:
املحتاج  ح�شني  ي�شكن  ليته  مات..  ما  ليته   –
اليه الآن؟وبغري و�شوح امتزج نواحها، بتناثر 

�شحكات احلناجر الطرية وعذوبتها.

قّصة قصيرة
ضحكات الحناجر الطرية

م�شطفى لطيف عارف

يجمع املخت�شون على القول ب�شعوبة التفاق على حد 
القدرة  لعدم  نظرا  الذاتية،  ال�شرية  ملفهوم  مانع  جامع 
على التمييز العلمي بني م�شطلحات متعددة يقال عنها 
اإنها تنتمي اإىل عائلة واحدة ، هي ال�شرية ، اأو اأنها اأجنا�س 
اأدبية �شغرى متفرعة من جن�س اأدبي كبري هو ال�شرية، 
 ، الذاتية  وال�شرية  الرتجمة،  اأو  الذاتية  التجربة  مثل 
والعرتافات،  واليوميات،   ، واملذكرات   ، والذكريات 
بكونها  ت�شرتك  التي  امل�شطلحات  من  الكثري  وغريها 
�شردا حلياة �شخ�س يرويها هو بنف�شه- ورمبا يتربع له 
اآخر بروايتها نيابة عنه كما يف ال�شرية الغريية- معتمدا 
على ذاكرته يف ا�شرتجاع اأحداث ومو�شوعات ما�شية ، 
وعلى الرغم من جهود النقاد والعلماء للف�شل بني هذه 
باإزاء  زلنا  ما  اأننا  اإل  دقيقا،  علميا  ف�شال  امل�شطلحات 
اآنفة  امل�شطلحات  مالمح  حتديد  يف  والتبا�س  غمو�س 
الذكر، ومما زاد الأمر تعقيدا م�شالة التداخل الجنا�شي 

�شار  لذلك  احلديث،  الأدبي  النقد  �شميم  من  هي  التي 
املذكرات  اأو  الذكريات  م�شطلح  يكتب  اأن  املاألوف  من 
اأو اليوميات على ن�شو�س ال�شرية الذاتية التي ت�شور 
عر�شها  اأثناء  يف  وانفعالتها  ال�شخ�شية  اأحا�شي�س 
لتاريخها املا�شي ، ونحن نتفق مع  ال�شديق عبد الكرمي 

ال�شعيدي فيما ذهب اإليه .
احمد  الكبري  للروائي  و�شتون«  »ثالث  رواية 
وعا�س   ، كتبها  بامتياز  ذاتية  �شرية  رواية  اجلنديل 
نهايتها  حتى   ، الرواية  بداية  من  وتفا�شليها  اأحداثها، 
املاأ�شوية،ادخل يف الرواية تقنيتني �شرديتني جديدتني: 
عبد  وليد  العليم  للراوي  الغريية   ال�شرية  لنا  يروي 
عمره،  اأفنى  الذي   الذاتية  �شريته  ويروي  العظيم، 
الدولة  مكافاأة   وينتظر  الأجيال،  تربية   يف  و�شبابه 
معاناته   فبداأت  قدمها،  التي  اجلليلة  خدماته  على  له 
امل�شتور  فك�شف    ، الرتبية  مديرية  مراجعة  يف  تتج�شد 
بقوله  الر�شوة  يتعاطون  الذين  للموظفني، وامل�شوؤولني 
البيت، و�شتجد ما  :- ل�شيء، معاملتك تنجز واأنت يف 

يريحك وي�شعدك، ل �شيء �شوى مبلغ من املال تدفعه اإىل 
ال�شيد املدير وال�شت مديحة، وينتهي الأمر، اأما اأنا فما 
اأقوم به اأكراما لوجه اهلل، انفرجت �شفتاي عندما �شمعت 
 –  : م�شت�شلما  الأر�س  اإىل  واأطرقت   ، الأخرية  جملته 
املكان  على  نظراته  وزع  دفعه؟  املراد  املبلغ  قيمة  ما 
دينار  مليون   –  : هام�شا  مني  واقرتب  بنا،  املحيط 
ال�شفر  متاعب  عن  ويغنيك  راحتك،  به  ت�شرتي  فقط، 

واملراجعات .
،وال�شريف،  النزيه  للمعلم  وال�شدمة  املفاجئة،  فكانت 

كيف يتعامل مع هولء.
وثيقة تاريخية

وال�شرية الذاتية ما هي اإل منط، و�شكل �شردي غالبا ما 
با�شتعادة  راويها  ذاكرة  على  تعتمد  فهي   ، نرثا  تكتب 
ما�شيه ، وحماولة اأحياء بع�س جوانبه التي يرى فيها 
اأن  اإل  متيزا،  اأو  خ�شو�شية  اجلنديل  احمد  الروائي 
تاريخية  وثيقة  الن�شو�س  تلك  تكون  اأن  ليعني  هذا 
تخيل  فرمبا  اخليال،  يتخللها  ل   ، كاتبها  عن  خال�شة 

الروائي اأحداثا ل تخ�شه ولكنه �شمع بها من اأنا�س لهم 
�شلة بها، وحديثه عن نف�شه لي�س بال�شرورة هو �شريته 
ال�شرد  ف�شخ�شيات  الواقعيون،  يعتقد  كان  كما  الذاتية 
تقنيات  هي  اأو  بارت،  يقول  كما  ورق  من  كائنات  هي 
الراوي  معاناة  وت�شتمر   ، تودوروف  يقول  كما  لغوية 
يف العقبات التي ت�شع اأمامه، وال�شروط التعجيزية من 
اجل اإجباره على دفع الر�شوة، لكنه يقابل املدير العام 
املا�شي  الزمن  ويعيد  جدوى،  دون  لكن  ين�شفه  لعله 
بقوله: بقي حن�س يحدث املدير عن بطولتي يف مقارعة 
الظلم والطغيان، وحديث ال�شت مديحة عن بلد احرتام 
القانون يعيد ح�شوره يف راأ�شي ، ابت�شمت فقابلني املدير 
بابت�شامة اأح�شن منها ، كنت قد ابت�شمت عن بلد الكذب 
اأهدى كذبه  ال�شنني، وكلما رحل جيل  املمتد عرب مئات 
نتفاخر  اأ�شبحنا  الزمن  مرور  ومع  يليه،  الذي  للجيل 
بهذا الكذب املدمر، عادت ال�شت مديحة اإلينا من جديد، 
اإىل  لإر�شالها  جاهزة  ا�شبارتي  بان  مديرها  تخرب  وهي 
دار التقاعد، تنف�شت ال�شعداء لن الكلب �شوف ل مير 

ا�شتطاع اجلنديل  �شرد الأحداث  الق�شاب..  على دكان 
حزينة  دموية  ،و�شاعرية   �شعرية  ب�شورة  املا�شية 
 ، زنزانته  يف  املظلوم  العراقي  ال�شجني  معاناة  ج�شدت 
وكتابته  املتميز،  باأ�شلوبه  فوتوغرافية  �شورا  واأعطنا 
ال�شردية الرائعة، جند اأنف�شنا اأمام مدة زمنية ق�شرية، 
وحدث خمتزل جدا اإىل اأق�شى حد، والذي يكون الراوي 
املدة  هذه  اأن  غري   ، الأحداث  اأ�شا�س  هما  ال�شلطة   /
الزمنية الق�شرية تطرح هي الأخرى بدورها زمنا اأطول 
ملجموع  يخ�شع  الذي  الروائي  اخلطاب  م�شتوى  على 
ككـل،  للرواية  املكونة  اجلزئية  والأحداث  الن�شو�س، 
بحيـث يبـدو لنـا البناء الزمني للرواية ال�شرية الذاتية 
تعود  �شرايينها،  من  حقيقيا  و�شريانا  معقدا،  عن�شرا 
النزيه،  املعلم  اعتقل  مت  عندما  املا�شي  اإىل  الذاكرة  به 
عن  فيها  انقطع  التي  الزمنية  باملدة  تطالبه  والدائرة 
الدوام كنت م�شدودا اإىل ذاكرتي وهي ت�شرد يل ما حدث 
قبل اأربعة عقود، وعندما انتبهت اإىل نف�شي، اأدركت اأن 
يف  ال�شبب  كانت  توقيفي  لعنة  وان  يطاردن،  املا�شي 

اإىل كتاب  ، فلولها ما كانت احلاجة  اليوم  ما ح�شل يل 
تاأييد، ول ال�شفر يف زمن الكورونا، ول هذا العذاب الذي 
جروحي  فجر  الذي  ال�شابط  رمبا  ؟  يعلم  من  فيه،  اأنا 
ميار�س اليوم دوره باأ�شلوب جديد، اأو رمبا يكون لجئا 
 0 الراقية  العوا�شم  يف  احلياة  مبباهج  يتمتع  �شيا�شيا 
لنا  ر�شم  الفنية،  وبري�شته   ، النقدية  بقدرته  اجلنديل 
الدوائر  املعاناة  يف مراجعة  فنية ج�شدت حجم  لوحة 
العراقي  باملوظف  حل  الذي  الدمار  وحجم  احلكومية، 
احلايل، واأجمل ما يف الرواية رحيل الأ�شتاذ عبد العظيم 
�شورة  وهي  التقاعد،  على  يح�شل  ومل  احلياة،  عن 
الراوي  يروي  فرناه  الأ�شاتذة  مئات  مل�شري  واقعية 
 : بقوله  ريا�س  ولده  ل�شان  طريق  عن  الذاتية  �شريته 
القلب،  يف  عجزا  كان  الوفاة  �شبب  بان  الطبيب  اخربين 
كنت اعرف ذلك قبل اأن يخربين الطبيب، القلب الأخ�شر 
كان  العذاب،  هذا  كل  يحتمل  ل  العطاء  بينابيع  اليانع 
وجد  وبعدها  والنزاهة  العفة،  اإىل  ي�شعى  طفولته  منذ 

نف�شه غارقا يف بحر من النتهاكات واملعاملة الذليلة.

عقبات وشروط تعجيزية تجبر الكاتب على دفع الرشى
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علي غني
الدكتور  اال�ستاذ  الثقايف(  ال�سيد  )منتدى  �سّيف 
حما�سرة  الإلقاء  اجلبوري(  وادي  �سبع  )خزعل 
فوائدها  الطبية..  واالع�ساب  )النباتات  بعنوان 
الباحث  باإدارة  العالجية(،  وا�ستخداماتها 
�سرية  ا�ستعر�ض  الذي  القي�سي(  )حامد  اال�ستاذ 
ت�سنيف  زراعية/  علوم  )دكتوراه  الباحث 
والن�ساطات  بامل�ساركات  الزاخرة  النباتات( 
ونقابات  جلان  يف  ع�سويته  من  واالجنازات 
ورئا�سته لبع�سها، وموؤمترات وتاأليف كتب ون�سر 
واإقامة  عمل  وور�ض  حما�سرات  واإلقاء  بحوث، 
تناول  جديد..  نباتي  نوع  واكت�ساف  ندوات 
ا�ستخدام  ومزايا  الطبي  النبات  تعريف  الباحث 
احلديث  واالجتاه  الطبية  واالأع�ساب  النباتات 
نحو الطب البديل، مبيناً اأهمية النباتات الطبية من 
الناحيتني الغذائية وال�سناعية، مركزًا على اأهمية 
اال�ستخدامات الطبية لبع�ض النباتات املنت�سرة يف 
احلدائق والبيوت واحلقول واجلزرات الو�سطية 
واأر�سفة الطرقات وجوانب �سكك احلديد، متوقفاً 
واحلويرة  واجلرجري  اخلباز  عند  با�ستفا�سة 
واخلردل واحللبة واحلكيك )القري�ض( واخلتمة 
ونباتات  واالأخني�سيا  )كركديه(  والكجرات 
اأخرى، متعمدًا اختيار النباتات املنت�سرة بكثافة 

يف بيئتنا املحلية، ومن ال�سهولة احل�سول عليها 
ملداخالت  املجال  فا�سحاً  ا�ستخدامها،  لغر�ض 
احلا�سرين وت�ساوؤالتهم اثناء املحا�سرة، ك�سرًا 
اأف�سل  وقطف  التفاعل،  وبغية  التقليدي  لالإطار 
زمن  يف  ال�سيما  املبا�سر،  احلوار  عرب  الثمار 
لعالج  منها  اال�ستفادة  وكيفية  كورونا،  جائحة 

الذي  االأمر  التنف�سي خ�سو�ساً،  م�ساكل اجلهاز 
لال�ستئنا�ض  القي�سي  اجلل�سة  مدير  ي�سطر   مل 
)احلاج  كلمة  عدا  ومالحظاتهم،  با�ستف�ساراتهم 
الثقايف،  البياع  بيت  مدير  العامري(  كمال 
املحا�سر  ل�سديقه  حمبة،  كبطاقة  امل�سجوعة 

الذي التقى به بعد ما يقرب من ربع قرن.

النباتات واألعشاب الطبية في "منتدى الصيد الثقافي"

كانت االنطباعات خمتلة عند طرح اأول الهواتف 
اأنها  ظّن  البع�ض  االأ�سواق.  يف  للطي  القابلة 
من  هواتف  اأنها  ظّن  والبع�ض  عابرة،  مو�سة 
امل�ستقبل. �ستظل اأ�سعارها مرتفعة جًدا يف حدود 
3،000 دوالر اأمريكي، لكن الواقع يتغري االآن، 
 Unpacked حدث  اقرتاب  مع  ا  خ�سو�سً

القادم من �سام�سونغ.
تلك  اأ�سعار  كثرًيا.  ال�سوق  هذه  تغريت  وقد 
هذا  ومع  الن�سف،  لقرابة  انخف�ست  االأجهزة 
ة.  واالعتماديَّ االأداء  حت�سني  مت  االنخفا�ض 
هذه  من  خمتلفة  وفئات  اأ�سكال  ظهور  مع  هذا 

االأجهزة.
حمل  الهواتف  هذه  حتل  اأال  املتقوع  ومن 
الهواتف التقليدية احلالية يف وقت قريب، لكنها 
هنا لتقى. وهي بداية لع�سر جديد من الهواتف 

الذكية،
يعدُّ ال�سكل احلايل للهواتف �سكاًل نا�سحاً جدًا. يف 
واقع احلال، منذ ع�سرين �سنة كان من امل�ستحيل 
اأْن نتخيل اأنَّ الهواتف الذكية �ست�سل لهذا احلد. 
الهواتف قد مرت مبراحل تطور كبرية بداية من 
اإىل  كثرية،  واأ�سالك  �سخم  بحجم  تاأتي  كونها 
كونها ال �سلكيَّة لكن �سخمة جدًا اأي�ساً، و�سواًل 
اإىل الهواتف التقليدية جدًا من نوكيا وغريها يف 

بدايات االألفية.
القابلة  عن  بعيدًا   - حالياً  الهواتف  و�سلت 
ت�سم  حيث  ومتكامل.  نا�سج  ل�سكل   - للطي 
باللم�ض، ات�سال ال�سلكي  �سا�سات �سخمة تعمل 
التطبيقات  اآالف  ت�سغيل  ودعم  باالإنرتنت 
مدار عمرها تغريت  واالألعاب.. واملزيد. وعلى 
الهواتف املحمولة كثريًا، لكنَّ هناك عاماًل واحدًا 

مل يتغري، وهو مفهوم �سكلها.
و�سواء كربت ال�سا�سات اأو �سغرت، اأتى الهاتف 
منبثقة  كامريا  مع  اأتى  بدون،  اأو  اأزرار  مع 
من  متقاربة  املحمولة  الهواتف  جميع  ال،  اأو 
ك�سر  ما  لكنَّ  ال�سكل.  حيث  من  البع�ض  بع�سها 
الأنها  للطي،  القابلة  االأجهزة  هي  القاعدة  هذه 
 - نظرياً   – لوحي  جهاز  عن  عبارة  بب�ساطة 
اأ�سغر، ومن ثم  قابل للطي ليتحول لهاتف ذكي 
رغبة  ح�سب  االأكرب،  للقيا�ض  اأخرى  مرة  يعود 

امل�ستخدم.
يف  كبرية  ل�سا�سات  الطبيعي  امل�ستخدم  يحتاج 
اللعب،  للعمل،  �سا�سات  �سواء  اليومية.  حياته 
التحدي  لكن  املهام.  من  غريها  اأو  الدرا�سة، 
معك؟  الكبرية  ال�سا�سة  هذه  �ستحمل  كيف  هو: 
وفد اأتت الهواتف القابلة للفرد والطي حلل هذه 
ال�سا�سة  هذه  بحمل  لك  ت�سمح  حيث  امل�سكلة. 

الكبرية ب�سهولة داخل جيبك.
احلايل  الوقت  يف  اتخاذها  يتم  الذكية  الهواتف 
اأن  واالإنتاجية،  للرتفيه  اأ�سا�سية  كو�سيلة 
ت�ساهد فيلًما اأو تقراأ كاتًبا اأو حتى تكتب مقااًل، 
مهمتها  يف  االأجهزة  هذه  تف�سل  ما  عادًة  لكن 
�سغرية  �سواء  ال�سغرية،  �سا�ساتها  ب�سبب 
م�سكلة  وهي  االأبعاد،  اأو  القيا�ض  حيث  من 
الهواتف.  من  اجلديدة  النوعية  هذه  حتلها 
للطي،  القابلة  االأجهزة  و�سف  ميكن  بب�ساطة، 
اأجهزة  باأنها  فولد(،   Z )غاالك�سي  واأبرزها 
واالأ�سل  ذكية،  لهواتف  للتحول  قابلة  لوحية 
هو  ا�سمها  هي  لذلك  الكبرية،  ال�سا�سة  هي  هنا 
قابلة  »هواتف  ولي�ست  للطي«  قابلة  »هواتف 
هذه  م�ستقبل  باأنها  و�سفها  ميكننا  للفرد«. 

اأفادت  عديدة  تقارير  بعد  خ�سو�ًض  ال�سناعة، 
حالًيا  يعملون  الكثري  وغريهم  اأبل  غوغل،  اأن 
ا�ستمرت  للطي، ويف حالة  القابلة  على هواتفهم 
عمليات التطوير وانت�سرت الفكرة، ف�ستنخف�ض 
ال�سركة  هي  �سام�سونغ  تاأكيد.  بكل  االأ�سعار 
اأْن  املتوقع  ومن  ال�سوق،  هذه  يف  بروًزا  االأكرث 
مع   )3 فولد   Z )غاالك�سي  املقبل  هاتفها  ياأتي 
منها  احلايل،  باجليل  مقارنًة  عديدة  حت�سينات 
الكامريا  دعم  القلم،  دعم  للت�سريبات-  -وطبًقا 
اأ�سفل ال�سا�سة واملزيد. مع وجود القلم �سيحقق 

رفع  هي  االأوىل  رئي�ستني،  نقطتني  الهاتف 
والنقطة  املمكنة،  حدودها  الأق�سى  االنتاجية 
نوت،  غاالك�سي  �سل�سلة  ا�ستبدال  هي  الثانية 

والتي �ستغيب عنا الأول مرة يف هذا العام. 
كثرًيا  تهتم  ال  كنت  اإذا  االأخرى،  الناحية  من 
باأ�سغر  باأمور االإنتاجية والرتفيه وتريد هاتف 
حجم ممكن واألطف �سكل ممكن، �سام�سونغ اأي�ًسا 
بحجم  هاتف  وهو  فليب،   Z جالك�سي  �سنعت 
�سكل  على  ليكون  طيه  ويتم  الطبيعي  الهاتف 

مربع، ال فائدة مبا�سرة، لكنه لطيف.

الهواتف القابلة للطي.. بداية لعصر جديد

تعد فاكهة الكيوي من الفواكه االأكرث فائدة من الناحية 
الغذائية، واالأكرث اإقبااًل عليها يف ف�سل ال�سيف، مقارنة 
فيتامينات  على  حتتوي  اإذ  االأخرى،  الفواكه  بجميع 

ومغذيات ال ح�سر لها.
خفيفة  وجبة  نف�سك  ملنح  طريقة  الكيوي  تناول  ويعد 
حلوة خالية من الدهون، كونه مليء باملركبات املفيدة، 
والكيوي فاكهة �سحية للغاية غنية بالعنا�سر الغذائية، 
االأك�سدة  م�سادات  من  كبرية  كمية  على  وحتتوي 
باالألياف  وغني  النباتية،  واملغذيات  والفالفونويد 

النباتية
 ،E وفيتامني C كذلك فاإن فاكهة الكيوي غنية بفيتامني
واحلديد  والنحا�ض  والكروم  الكال�سيوم  على  حتتوي 
واملغني�سيوم والبوتا�سيوم والزنك، وحتتوي ح�سة 3 

اأون�سات من الكيوي على 61 �سعرة حرارية فقط.
رمبا تكون فاكهة الكيوي واحدة من اأكرث الفواكه متيزا، 
وال توجد فاكهة اأخرى مماثلة، بجلدها البني الغام�ض، 

ولبها االأخ�سر الزاهي وفوائدها التي ال حت�سى.
عنها  نبحث  التي  احلالوة  الذهبي  الكيوي  ويوفر 
جميعا عند حماولة رفع م�ستوى وجباتنا، من الناحية 
من  مزيجا  ت�سم  الكيوي  اإن  حيث  والغذائية،  اجلمالية 
ح�سة  يف  واملعادن  الفيتامينات  من  نوعا   20 من  اأكرث 

واحدة فقط )اثنتان من ثمار الكيوي املتو�سطة(.
بينما ي�ستهر فيتامني �سي بكونه فيتامني داعم للمناعة، 
بفيتامني  الغنية  االأطعمة  تناول  اأن  اإىل  بيكرمان  ت�سري 
�سي ميكن اأن يوؤدي اأي�سا اإىل زيادة تركيز الكوالجني يف 
اجل�سم، مما يفيد ب�سرتك وع�سالتك واأربطتك وغري ذلك.
على  الذهبي  الكيوي  من  متو�سطتان  حبتان  وحتتوي 
لفيتامني  بها  املو�سى  اليومية  القيمة  املائة من  290 يف 

�سي- اأي ثالثة اأ�سعاف ما يحتويه الربتقال.
اأهم فوائد الكيوي ال�سحية:

1. اإ�سالح احلم�ض النووي التالف
احلم�ض  تعر�ض  بعد  اأنه  حديثة  درا�سة  اأو�سحت 
)مركب  البريوك�سيد  با�ستخدام  املتعمد  للتلف  النووي 
اأن  الكيوي  اأكلوا  الذين  اأولئك  اأظهرت خاليا  كيميائي(، 
اإ�سالح  اأكرب على  لديهم يتمتع بقدرة  النووي  احلم�ض 
الكيوي  فاكهة  يف  املوجودة  النباتية  واملغذيات  نف�سه، 

قادرة علي منع تكوين للخاليا ال�سرطانية.
2. الوقاية من اأمرا�ض القلب

الكيوي كل يوم ي�ساعد يف تقليل  تناول 2-3 حبات من 

الثالثية  الدهون  وتقليل   ،%18 بن�سبة  الدم  تخرث 
فاكهة  وتعد   ،%15 بن�سبة  الدم  يف  الدهنية  والروا�سب 
ا�ستخدامها  يتم  عندما  لالأ�سربين  اأكرث  �سحية  الكيوي 
لالإن�سان،  جانبية  اأثارة  اية  بدون  الدم  تخرث  لتقليل 
والبوتا�سيوم،   C و   E فيتامني  على  بوفرة  واحتواوؤه 
ومينع  الدموية  واالأوعية  القلب  �سحة  يعزز  يجعله 

ان�سداد ال�سرايني.
3. تعزيز املناعة

وفيتامني  االأك�سدة  م�سادات  من  عاٍل  تركيز  وجود  مع 
املناعة  جهاز  قوة  من  يح�سن  الكيوي  تناول  فاإن  �سي، 
لديك، ويحارب فيتامني �سي اأي�سا االإجهاد وال�سيخوخة، 
ويدعم  احلديد،  وامت�سا�ض  اجلروح،  التئام  ويعزز 
ال�سفري  تقلل  الفاكهة  هذه  اأن  ثبت  وقد  العظام،  �سحة 

و�سيق التنف�ض لدى مر�سى الربو بحوايل %35.
وبالن�سبة الأولئك الذين يعانون من �سعف املناعة، هذه 
الفاكهة اأمر البد منه، حيث حتارب امليكروبات وتق�سي 
م�سادة  خ�سائ�ض  ولها  املو�سمية  االلتهابات  على 
فريو�ض  ذلك  يف  مبا  للفريو�سات  ومقاومة  للفطريات 

كورونا امل�ستجد.
4. دعم �سحة العظام

هل تعلم اأن الكيوي يحتوي على 20% من البوتا�سيوم 
اأكرث من املوز؟ يحافظ هذا املعدن احليوي على �سحة 
االإ�سابة  خطر  من  ويقلل  الدم  و�سغط  الع�سالت، 

بح�سوات الكلى وه�سا�سة العظام وال�سكتة الدماغية.
5. تعزيز وظائف املخ

اأمر  وهو  الفوليك،  حم�ض  على  الكيوي  فاكهة  حتتوي 
�سروري للوقاية من اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية، 
وحت�سني منو الدماغ والتطور املعريف، ومنع ت�سوهات 
ويح�سن  وبعدها،  الوالدة  قبل  االأطفال  عند  الدماغ 
طبيعتها،  اإىل  ال�سهية  ويعيد  واملزاج  والذاكرة  التعلم 
نوم  على  احلفاظ  على  اأي�ًسا  ال�سريوتونني  وي�ساعد 

مريح، لكنه ي�سجع على الرتكيز يف ال�سباح.
6. احلفاظ على �سحة العيون

مركبان  وهما  والزياك�سانثني،  باللوتني  غني  الكيوي 
موجودان ب�سكل طبيعي داخل العني، عند تناول الكيوي 
ب�سكل يومي، اأثبتت االأبحاث اأن هذه املركبات ت�ساعد يف 

تقليل التنك�ض البقعي بن�سبة %36.
7. حت�سني �سحة اجلهاز اله�سمي

ي�سمى  اإنزمي  ي�ساعد  الكيوي  تناول  يتم  عندما 

االأكتينيدين على ه�سم الربوتني، كما تتميز األياف هذه 
الفاكهة بقدرته على اإزالة ال�سموم وتطهري االأمعاء.

8. مفيد للب�سرة
م�سادات  اأحد  وهو   ،)E( بفيتامني  اأي�سا  غنية  الكيوي 
التدهور،  من  الب�سرة  حتمي  التي  االأ�سا�سية  االأك�سدة 
وتخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول، وحتارب اخلاليا امل�سببة 

لل�سرطان.
9. مفيد ملر�سى ال�سكري

حتتوي حبة كيوي كبرية على حوايل 56 �سعرة 
حرارية، و13 غراما من الكربوهيدرات، وكمية 
كبرية من الفيتامينات واملعادن، لذا فاإن تناول 
الكيوي لن يرفع م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سرعة 

كبرية، وهو اأمر �سروري ملر�سى ال�سكر.
منخف�ض  موؤ�سر  على  فقط  الكيوي  حتتوي  وال 
اإن  اأي�سا  يقال  ولكن  الدم  يف  ال�سكر  لن�سبة 
االأن�سجة  يف  خلل  حدوث  متنع  خ�سائ�ض  لها 

الدهنية التي مت ربطها مبر�ض ال�سكري.
10. تقليل اأعرا�ض الربو

يف  فعالة  الكيوي  فاكهة  م�ستخل�سات  اأن  ُوجد 
عالج تنك�ض احلم�ض النووي، كما مت ا�ستخدام 
الفاكهة يف االأدوية ال�سينية التقليدية يف مكافحة 

اأنواع خمتلفة من ال�سرطانات.
11. حماربة االأرق

لل�سريوتونني  جيد  كم�سدر  الكيوي،  ي�ساعد 
)ناقل ع�سبي مهم للدماغ(، على النوم العميق، 
واإن تناول الكيوي يف امل�ساء مفيد اإذا كنت تعاين 

من ا�سطراب النوم.
12. اإبطاء �سيخوخة اجللد

غناه بفيتامني E ال يجعله يحافظ على الب�سرة 
بل يحارب  العيوب فح�سب،  ناعمة وخالية من 
اأن  اأي�سا، ويعتقد  الدقيقة والتجاعيد  اخلطوط 
�سيخوخة  يبطئ  يوميا  الكيوي  فاكهة  تناول 

اجللد.
13. حماربة االأنيميا )فقر الدم(

C واملواد  يعد الكيوي م�سدرا وفريا لفيتامني 
الكيميائية النباتية مثل اللوتني والزياك�سانثني، 
ما  للحديد،  اجل�سم  امت�سا�ض  على  وي�ساعد 

يحول دون حدوث فقر الدم.

الفوائد السحرية والغريبة لفاكهة الكيوي

جدًا،  ال�سائعة  امل�ساكل  من   )B12( فيتامني  نق�ض  يعد 
التنف�ض  و�سيق  الدم  فقر  من  اأعرا�سها  تتنوع  والتي 
و�سعوبة  املنعك�سات  وفقد  االأع�ساب  �سرر  اإىل  والدوخة 

امل�سي، وقد ت�سل اإىل اخلرف.
اأن اأعرا�ض نق�ض فيتامني )B12( قد تتطور ببطء  ويذكر 
�سديد، وترتافق بدالئل ب�سيطة ال تثري االنتباه مثل �سعف 
يف  تلف  نتيجة  يحدث  الذي  العني  يف  االرتعا�ض  اأو  الب�سر 

الع�سب الب�سري، وفق )�سبوتنيك عربي(.
من  تنتقل  التي  الع�سبية،  ال�سيالة  اأن  اإىل  االأطباء  وي�سري 
 ،)B12( فيتامني  نق�ض  ب�سبب  تتعطل  الدماغ،  اإىل  العني 
عك�سها  وميكن  الب�سري،  باالعتالل  احلالة  هذه  وت�سمى 
ومعاجلتها بوا�سطة مكمالت فيتامني )B12(، ولكن يحذر 
فيتامني  نق�ض  �سببه  بالب�سر  �سعف  كل  لي�ض  اأن  االأطباء 
)B12(، حيث ميكن اأن يكون ال�سبب اإما اعتالل يف عد�سة 

العني اأو ال�سداع الن�سفي.
من  هي  العني  اأع�ساب  ارتعا�ض  اأن  من  الدرا�سات  وحتذر 
معدالت  تكون  فعندما   ،)B12( لنق�ض  املبكرة  االأعرا�ض 
ارتعا�ض  يحدث  بقليل  الطبيعي  من  اأقل   )B12( فيتامني 
مزعج ال ميكن ال�سيطرة عليه يف العني، كما يظهر ارتعا�ض 
حيث  احلدودي،   )B12( فيتامني  نق�ض  مع  اأي�سا  العني 

يبداأ اجلفن اأو اأ�سفل العني مبا�سرة باالرتعا�ض
من  هي  العني  اأع�ساب  ارتعا�ض  اأن  من  الدرا�سات  وحتذر 
معدالت  تكون  فعندما   ،)B12( لنق�ض  املبكرة  االأعرا�ض 
ارتعا�ض  يحدث  بقليل  الطبيعي  من  اأقل   )B12( فيتامني 
مزعج ال ميكن ال�سيطرة عليه يف العني، كما يظهر ارتعا�ض 
حيث  احلدودي،   )B12( فيتامني  نق�ض  مع  اأي�سا  العني 

يبداأ اجلفن اأو اأ�سفل العني مبا�سرة باالرتعا�ض.
العالمات  من  وهو  الدم،  فقر  على  اجللد  �سحوب  ويدل 
فقدان  اإىل  باالإ�سافة   ،)B12( فيتامني  لنق�ض  التحذيرية 
الوزن الوا�سح، �سيق التنف�ض، عدم انتظام �سربات القلب، 

الل�سان املنتفخ، باالإ�سافة اإىل ا�سطرابات املناعة الذاتية.
ولكن ُتعد االأعرا�ض الع�سبية هي االأعرا�ض االأكرث �سيوعا 
لنق�ض )B12( مثل: تنمل الذراعني وال�ساقني، وت�سنجات 
الع�سالت، والدوخة، وال�سعف االإدراكي، االإرهاق، 
واالكتئاب، تغيريات باملزاج، ا�سطرابات بالذاكرة، 
م�ساكل التوازن، االعتالل الع�سبي، واعتالل النخاع.
باحلقن  اإما   )B12( فيتامني  نق�ض  االأطباء  ويعالج 
يف  طبيعيا  عليه  العثور  ميكن  كما  باالأدوية،  اأو 
حلم  البي�ض،  مثل:  االأطعمة  من  متنوعة  جمموعة 

البقر، الدجاج، اجلنب، الزبادي، املحار واالأ�سماك.

عالمة في العين تدل على نقص 
فيتامين )B12(.. ما هي؟

يف ف�سل ال�سيف مييل الكثري من 
املليئة  الفواكه  تناول  اإىل  النا�ض 
اجل�سم  ت�ساعد  التي  بال�سوائل 
عن  وتعوي�سه  ترطيبه  على 
ال�سوائل املفقودة، بعد التعر�ض 
مثل  العالية،  ال�سم�ض  الأ�سعة 
االإملام  دون  املاجنو  فاكهة 

بامل�سار الناجمة عن كرثتها.
ب�سكل  املاجنو  تناول  ويوؤدي 
�سعورهم  اإىل  البع�ض  مفرط عند 
وراء  وال�سبب  ال�ساق،  يف  باأمل 
على  املاجنو  احتواء  هو  ذلك 
البوتا�سيوم،  من  كبرية  كمية 
اأهميته  من  الرغم  على  والذي 
للج�سم، اإاّل اأن االإفراط يف تناول 
احل�سول  اإىل  يوؤدي  قد  املاجنو 
املعدل  من  اأعلى  ن�سبة  على 
فاإن  وبالتايل  منه،  الطبيعي 
ي�سبب  الدم  البوتا�سيوم يف  فرط 

حدوث تقل�سات ع�سلية موؤملة
باأنه  الع�سلي  الت�سنج  ويعرف 
ال  ب�سكل  ع�سلة  تقل�ض  مبثابة 
ع�سالت  متقل�سة  مثل  اإرادي، 

ثم  وال�ساقني،  الذراعني 
ي�سيب  ما  وعادة  ا�سرتخائها، 
جزًءا من ع�سلة واحدة اأو كلها 
التي  الع�سالت  من  جمموعة  اأو 

تعمل مًعا ب�سكل عام.

التعر�ض  فر�ض  تزداد  ورمبا 
الليل،  اأثناء  الع�سلي  للت�سنج 
التوقف عن تناول كمية  لكن مع 
اليوم  خالل  املاجنو  من  كبرية 

تقل فر�ض التعر�ض لذلك.

عن  عدة  جن�سيات  من  باحثني  فريق  اأعلن 
مبادرة جديدة ي�سعون من خاللها اإىل اأدلة على 
وجود تقنيات متاأتية من خارج كوكب االأر�ض. 
وتقوم على اإن�ساء �سبكة عاملية من التل�سكوبات 
واأجهزة  الفيديو  وكامريات  احلجم  املتو�سطة 
الت�سوير الفوتوغرايف واحلوا�سيب للتحقيق يف 

االأج�سام الطائرة املجهولة الهوية.
 ح�سارات تكنولوجية

موؤمتر  خالل  لوب  اآيف  اجلامعي  االأ�ستاذ  وقال 
احلديثة  االأبحاث  اإىل  باال�ستناد  اإنه  �سحايف 
التي تظهر وجود كواكب كثرية �سبيهة باالأر�ض 
احتمال  جتاهل  باإمكاننا  يعد  »مل  جمرتنا،  يف 

وجود ح�سارات تكنولوجية قبل ح�سارتنا«.
اأن  ميكن  الذي  »التاأثري  اأن  بيان  يف  واأ�ساف 
اأي اكت�ساف لتكنولوجيا خارج االأر�ض  يحدثه 

ككل  للعامل  ومفهومنا  وتقنيتنا  العلم  على 
�سيكون هائاًل«.

جهات  من  متويل  على  امل�سروع  ح�سل  وقد 
ي�سم  وهو  دوالر،  مليون   1،75 قدره  خا�سة 
وبرين�ستون  هارفارد  جامعات  من  باحثني 
اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  الواليات  يف  وكالتك 
و�ستوكهومل  الربيطانية  كامربيدج  جامعتي 

ال�سويدية.
وياأتي هذا االإعالن بعد �سهر من ن�سر البنتاغون 
تقريرا عن االأج�سام الف�سائية الغريبة اأح�سى 
و2021،   2004 عامي  بني  ح�سلت  حوادث 
االأمريكية  اال�ستخبارات  اأجهزة  فيه  واعرتفت 
بعدم وجود تف�سري الأكرث من 140 ظاهرة. لكنها 
خل�ست اإىل اأن كّل املعلومات التي مت جمعها ال 

تزال »غري حا�سمة اإىل حد كبري«.

م�ساعفة  ياأمل  الذي  لوب  الربوفي�سور  وقال 
اأو  ال�سيا�سيون  »لي�ض  م�سروعه  متويل 
نراه  ما  يف�سروا  اأن  يجب  من  هم  الع�سكريون 
يف ال�سماء، الأنهم لي�سوا علماء. بل على املجتمع 

العلمي اأن يفهم«.
الذكاء خارج االأر�ض

يهدف  الغريبة،  االأج�سام  اإىل  وباالإ�سافة 
بني  االأجرام  درا�سة  اإىل  »غاليليو«  م�سروع 
النجوم التي متر عرب نظامنا ال�سم�سي، والبحث 
االأر�ض  خارج  حمتملة  ا�سطناعية  اأقمار  عن 

تر�سد كوكبنا.
علم  من  جديد  فرعا  ذلك  يف  لوب  اآيف  ويرى 
يف  الف�ساء«،  اآثار  »علم  ا�سم  عليه  ُيطلق  الفلك 
عن  للبحث  الرامي  »�سيتي«  مل�سروع  ا�ستكمال 
وال�ساعي  االأر�ض  كوكب  خارج  الذكاء  اأ�سكال 
تعود  التي  الراديوية  االإ�سارات  اكت�ساف  اإىل 

ن�ساأنها اإىل خارج كوكب االأر�ض.
مئات  ن�سر  والذي  عاما  البالغ 59  الباحث  هذا 
الراحل  العامل  مع  وتعاون  الرائدة  التقارير 
مثري  علمي  مقال  موؤلف  هو  هوكينغ،  �ستيفن 
للجدل ي�سري اإىل اأن جرما بني النجوم مّر لفرتة 
 2017 عام  ال�سم�سية  جمموعتنا  عرب  وجيزة 
بالطاقة  يعمل  ف�سائيا  م�سبارا  يكون  اأن  ميكن 

ال�سم�سية.
الفلك  عامل  ا�سم  على  اجلديد  امل�سروع  و�ُسمي 
القرن  يف  عوقب  الذي  غاليلي  غاليليو  االإيطايل 
مركز  لي�ست  االأر�ض  اأن  الإثباته  ع�سر  ال�سابع 

الكون.
فرانك  للم�سروع  امل�سارك  املوؤ�س�ض  وقدم 
واالأحياء  الكيمياء  يف  باحث  وهو  الوكيان، 
يف  »امل�سكك  اأنه  على  نف�سه  هارفارد،  بجامعة 

اخلدمة«.
واأ�سار اإىل اأنه بدال من رف�ض االأفكار م�سبقا، من 
ال�سروري »ت�سجيل البيانات وتف�سريها ب�سكل 

م�ستقل، وفقا لالأ�ساليب العلمية«.

علماء يبحثون عن »حضارات 
ة« خارج األرض تكنولوجيَّ

تعرف على المخاطر الناجمة من 
تناول المانجو
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متثلت  وم�شوقة،  جميلة  تراثية  ظاهرة  االخرية  ال�شنوات  يف  �شاعت 
بعر�ض  ومطاعم(  )فنادق  ال�شياحية  املرافق  بع�ض  اإدارات  بقيام 
مناذج من �شيارات قدمية، نادرة )كال�شك( من باب الرتويج واجلذب 

ال�شياحي ملرافقهم، وتلك �شنة ح�شنة بال �شك.
مبنطقة  )بابل(  فندق  و�شاالت  اروقة  اأزور  واأنا  نظري  لفت  فقد 
اجلادرية ببغداد، م�شاء االربعاء 21/ متوز/ 2021، وجود وعر�ض 
)3( �شيارات نادرة )كال�شك( جتذب اإليها كل من يزور او يراجع الفندق 
املذكور، وت�شرتعي االنتباه والتوقف عندها )للفرجة( والتقاط ال�شور 
التذكارية احياناً، اإعجاباً وانبهارًا بها، وهي ت�شتحق تلك الوقفة بحق.

فال�شيارة  م�شت،  طويلة  ل�شنوات  ال�شيارات  تلك  �شنع  تاريخ  يعود 
االوىل بريطانية ال�شنع، واأظن انها من ف�شيلة )او�شنت( لونها ا�شود، 
و�شكلها جمياًل جدًا  زال مظهرها جذاباً  )5( ركاب، وما  �شعة  �شالون 
بلوحة  رقماً  وحتمل  املن�شرم،  القرن  اربعينات  موديالت  من  وهي 

�شوداء )2 / اأ.ب( يتو�شطه �شورة للتاج امللكي العراقي.
والثانية �شيارة امريكية �شالون ذات لونني ابي�ض ووردي من موديالت 
خم�شينات القرن املن�شرم، وتت�شع لركوب )5( ا�شخا�ض، وحتمل رقما 
العراقي،  امللكي  التاج  �شورة  مع  اأ.ب(   /3( اللون  �شوداء  بلوحة 

ومظهرها جيد واألوانها براقة.
وال�شيارة الثالثة من موديالت �شتينات القرن املا�شي و�شناعتها اأملانية 
من ف�شيلة )فلوك�ض فان( �شغرية احلجم تت�شع لركوب )3( ا�شخا�ض، 
لونها اخ�شر فاحت، وحمركها يقع يف اخللف حتمل لوحة ارقام بي�شاء 

اللون برقم )123456/ بغداد - العراق(، و�شكلها ممتاز جدًا.
حترينا  فلو  في�ض،  من  غي�ض  هو  اإمنا  ال�شطور  هذه  يف  اأ�شرت  ما 
وفت�شنا يف بغداد وبقية مدن البالد لعرثنا على كنوز دفينة ونادرة 
منذ  بغداد  اأمانة  به  حتتفظ  ما  بينها  ومن  ال�شيارات،  تلك  من 
�شنوات، واأظن ان هذه ال�شيارات التحفة وغريها الكثري ت�شتحق 
منا ان نفكر مب�شريها، واأن نوجد لها متحفا بطراز حديث يحميها 

ويوفر الفر�شة مل�شاهدتها والتمتع بها بداًل من بعرثتها اخلالية!.

هاب؟
ّ
كيف كان العراقيون يستقبلون حر الصيف الل

اإعداد نبيل عبد الكرمي

ال�شيف،  حر  "العراقيون"  َعِرف 
ي�شمونه،  كانوا  كما  )الكيظ(  اأو 
وخ�شو�شاً يف �شهر اآب، مثلما عرفه 
واالأكدّيون  ال�شومريون  اأجدادهم 
من  فعانوا  عام،  اآالف  �شبعة  قبل 
ال�شيء  وم�شايقاته  و�شمومه  َحّره 
اآنذاك  بلغتهم  اأ�شموه  لذلك  الكثري، 
النار..  �شهر  اأي  اإيّتو(،  )اإيزي 
كثرية  عبارات  و�شفه  يف  وذكروا 

�شارت م�شرى االأمثال: ومن ذلك:
* اآب الّلهاب يحرك الب�شمار بالباب!

* اآب نهاره لّهاب وليلة جاّلب!

من  تفك  اآب..  من  ع�شرة  اأول   *
جهنم باب، وثاين ع�شرة من اآب تقلل 
وثالث  االأرطاب،  وتكرث  االأعناب 

ع�شره منه تفتح لل�شتا باب.
اآب  حر  �شدة  من  الرغم  وعلى 
وق�شوة �شمومه اإال اأن البغاّدة كانوا 
يكيلون له املديح نكاية ب�شهر اأيلول 
)رحم اهلل اآب.. قتلنا اأيلول بحره(.. 
ي�شتقبلون  البغادة  من  كثري  وكان 
�شياط حره ول�شعات �شمومه ب�شيء 
بالرغم  واالإ�شتئنا�ض  الراحة  من 
التي  واملعاناة  ال�شجر  �شاعات  من 
حره  �شدة  ب�شبب  بها  ي�شعرون 

ويومه الطويل ن�شبيا.

كان  انه  الراحة  تلك  اأوجه  ومن 
ي�شتدعي الكثري من املواقف املحببة 
الطيبة كوجود  اللذيذة  واملنا�شبات 
)الراأي(  لتناول  مواتية  فر�ض 
ُمغط�ض  او  املي(  )ِحّب  املربد حتت 
ماء  ر�شف  اأو   .. )البري(  داخل 
التي  الركية  هي  ُمَكّية(  )َرَكّية 
�شائل  �شبه  اإىل  حمتوياتها  حتولت 
اأو  بع�ض احلمو�شة،  فيه  ذي طعم 
التي  )الُتْنَكة(  من  مربد  ماء  �شرب 
قما�ض  بقطعة  فوهتها  تغطية  متت 
او  اخلو�ض،  من  بغطاء  اأو  )ململ( 
ـِّب(  تناول ر�شفات مبا�شرة من )احِلّ
التي  او)الُبّواكة(  )احُلّبانة(  او 

وذلك  الناكوْط(،  )مي  بجمع  تقوم 
)ِمن�شل(  ي�شمونها  ِمغرفة  بوا�شطة 
الفخار  ربة(  )بال�َشّ او  او)جرييـّة(؛ 
ُوزة(  )الكُرّ اأحيانا  ت�شمى  التي 
ب�شرب  اأواالإ�شتمتاع  )الُكوز(  او 
)النكوع(  �شرابت  اأو  )ال�شنينة(؛ 
)الرمان(  او  االأ�شود(  )الزبيب  اأو 
التي  هند(  اأو)متر  الدين(  اأو)قْمر 
على  البغداديات  الن�شوة  اعتادت 
ل�شاعات  بها  واالإحتفاظ  اعدادها 
الرجال  عودة  حني  اىل  اأو  النهار 

واالأوالد من )ال�شغل( م�شاًء.
واخل�شراوات  الفواكه  اأكل  وكذلك 
كالطماطة  الطازجة  الطرية 

والبطيخ و)امل�شم�ض( و)الكوجة( و 
)الِعنجا�ض( املربدة، اأو م�ّض قطع 
وتربيد  ال�شفتني  لرتطيب  الثلج  من 
الفم اجلاف )املفلِحم( او مركة �شجر 

ي�شمونه البغاده عاقل.
الباعة  اأ�شوات  تفتح  ما  وكثريا 
�شهية  )الطَرف(  يف  الدوارين 
ل�شراء  م�شراعيها  على  البغدادي 
وقبل  ُعودة(؛  )الَعْل  من  قطعة 
�ْشِتْك(  )لكي  ا�شم  على  حت�شل  ان 
)كال�ض  ي�شرتي  ان  او  االأفرجني، 
)كال�شية(  اأو  )دوندرمة(  او  بوز( 
اأو )اأزبري(؛ او يح�شل على �شحن 
اللذيذ  القيمْقلي(  او  )القيمْق  من 

اخلال�ض  احلليب  من  امل�شنوع 
الورد  وماء  ال�شكر  مع  املثلج 
الطبيعي.. وكيف كان بع�ض الباعة 
بوا�شطة  وعر�شه  ب�شنعه  يتفننون 
ال�شغرية؛  االأنيقة  )العرباين( 
الذين  )اليهود(  الباعة  وخ�شو�شا 
او  زبائنهم  على  يدورون  كانوا 
اأ�شحاب  من  املف�شلني  معارفهم 
)ال�شورجة(  اأ�شواق  يف  الدكاكني 
ال�شغري(؛  و)حنون  علي(  و)قمرب 
لت�شريف  الكبرية  )اخلانات(  ويف 
يقدم  )القيمغلي(  ب�شاعتهم.وكان 
يف �شحون خزفية �شغرية؛ جميلة 
ال�شكل، وكل ذلك كان يباع )بعانة(.

اإعداد: يا�شر العبيدي
ن�شجت   التي  املُغّناة  االأ�شعار  اأكرث  من    
حولها االأ�شاطري واحلكايات، كانت ق�شيدة 
مغمور..  ل�شاعر  وهي  الدير(  راهب  )يا 
العبا�شي،  الع�شر  مغنّيات  بني  انت�شرت 
تذكر  كما  املهدي  بنت  موؤن�شة جارية  غّنتها 
ليلة  )األف  يف  ليلة  لها  ووجدنا  الروايات، 
اأهل  واأن�شدها  امل�شريون،  وغّناها  وليلة(، 
ال�شام، وا�شتهر يف مقامها العراقيون واأولهم 

�شيخ املقامات حممد القباجني.
جندّي  االأخبار،  بتواتر  االأبيات  هذه  قائل 
م�شلم جاء من م�شر اأيام اخلالفة العبا�شية 
و�شكن )عكد الن�شارى( يف بغداد، ثم ما لبث 
اأ�شحى عا�شقاً يف هوى فتاة ن�شرانية..  اأن 
اأن  عليه  كان  قلبه  زلزلت  حّب  ة  ق�شّ وبعد 
فحّن  العائدين،  اجلند  مع  بالده  اإىل  يعود 
و�شاأل  راأ�شه،  على  ع�شرة  و�شبك  وبكى 
راهب الدير: )هل مّرت بك االإبُل؟( ثّم حت�ّشر 
على و�شل وتو�ّشل : )يا حادي العي�ض عّرج 
ترحالك  يف  العي�ض  حادي  يا   / اأوّدعهم  كي 
بعقله  واأودى  الع�شق،  اآمله  حتى  االأجُل( 

وحياته!
مقام  القباجني  حممد  غّنى  وعندما 
ببالغ  م�شيحّي  �شحفّي  تقدم  )الن�شارى( 
يتهمه بالطائفية اأيام مل يعرف العراق معنى 
الطائفية.. هناك اجتمع امل�شيحيون يف )عكد 
باأ�شمائهم وقّدموه  الن�شارى( وكتبوا بالغاً 
القباجني،  املحكمة يعلنون وقوفهم مع  اإىل 
منها،  باأح�شن  التحّية  لهم  يرّد  اأن  دعاه  ما 
وُيغّني لهم )اأنا مغرم بالن�شارى( بنوع من 

االمتنان والعرفان باجلميل!
ووجد العالمة ال�شيد حممد �شعيد احلبوبي 
وهو بركان هادر من ال�شعر وامل�شاعر، ميّر 
)العكد(  من  في�شتوحي  الن�شارى  عكد  يف 
اأحلى ق�شائده ويناجي احلبيب، قائاًل : فلو 
راأتك الن�شارى يف كنائ�شها .. ُم�شّورًا رّبعت 

فيك االأقانيما .

اأبو  البديع حافظ جميل،  ال�شاعر  هو  وهذا 
طالبة  قلبه  جمار  تخطف  العراق،  نوا�ض 
)ليلى  ا�شمها  دم�شق  من  قادمة  م�شيحية 
تني( يلتقيها يف اجلامعة االأمريكية ببريوت 
فيغازلها بق�شيدة رقيقة غناها املطرب ناظم 
الغزايل: )يا تني يا توت يا رمان يا عنُب / 
يا خري من حوت االأغ�شاُن والكتُب( .. ويف 
وبالتوت  ليلى  يا  بالكرم  )حلفُت  اآخر  بيت 
)يا  دّر وياقوت(، و  / وما �شّم �شدرك من 
واأنت   / م�شجعنا  التوت  ظّل  ليت  يا  توُت 

ليتك يا رّماُن تر�شعنا(. 
اإىل  ليلى  ا�شتكت  الق�شيدة..  تكتمل  ومل 
م�شايقات  من  تلقاه  ما  اجلامعة  عمادة 
حافظ جميل وو�شايات الطالب.. عاد حافظ 
اإىل العراق دون اأن يظفر ال بليلى وال بالتني، 
طول  بعد  يجتمعا  اأن  �شاء  احلظ  اأن  غري 
يف  للتدري�ض  ليلى  جاءت  حني  ونوى  فراق 
)عكد  يف  اللقاء  كان  ببغداد..  املعلمات  دار 

الن�شارى( واكتملت الق�شيدة!
واإذا كان عكد الن�شارى اأ�شهر اأحياء بغداد 
اإن  امللفت  فمن  امل�شيحّيون،  �شكنها  التي 
اأ�شهر منارة يف تاريخ بغداد، منارة جامع 
اخللفاء  �شوق الغزل(، �شمقت و�شهقت يف 
ال�شيخ  حدثني  ويوماً  اأي�شاً...  املكان  هذا 
جالل احلنفي عن ذكريات عن جمل�ض االأب 
ان�شتا�ض ماري الكرملي يف عكد الن�شارى.. 
وهو  العربية  تعلمت  الكرملي  من  يل:  قال 
من اأ�شبغ علّي لقب احلنفي!م�شجد جتاوره 
م�شلم  راهب،  جمل�ض  يف  �شيخ  كني�شة، 
ُبّد  ال  م�شيحية..  هوى  يف  ي�شبو  عا�شق 
العذابات  هذه  يدفع  عجيبا  لغزا  هناك  ان 
ولو  عي�شى...(..  قوم  من  )�شمراء  نحو 
بالناقو�ض  ت�شرب  ال�شمراء  هذه  كانت 
لتفتك بالقلوب!هكذا كان هو العراق منارة 
هذه  من  اليوم  هو  اأين  والعلوم،  الثقافة 

اللحمة والتاآخي واملحبة بني اأطيافه؟.

شعراء ومطربون هاموا بحب 
)سمراء من قوم عيسى...(

ال�شكنى  وع�شق  بغداد  يف  ال�شرقية  الكرادة  �شكن  ممن 
)ناجي  الراحل  املعروف  واالديب  املحامي  املرحوم  فيها 
البوجمعة  منطقة  يف  يقع  منزله  كان  ال�شاعاتي(،  جواد 
قريب  مكان  يف  دجلة  نهر  على  مطاًل  نوا�ض  اأبي  �شارع   /
احلمام(  )�شارع  البولي�شخانة  ب�شارع  الكرادة  جامع  من 
يف  الكرادة  عدل  كاتب  مقر  من  امتار  عدة  م�شافة  وعلى 
منزله  يف  زرته  وقد  الغبان..  فرحان  احلاج  ال�شبعينيات 
ال�شرقية( طبعة عام  واهديته ن�شخة من كتابي )الكرادة 

.1990
االآل(  )�شبابيغ  مبنطقة   1922 عام  يف  جواد  ناجي  ولد 
ن�شاأ  والتي  والعريقة  القدمية  بغداد  اأحياء  من  حي  وهي 
والده  توفى  ان  وبعد  البغداديني..  الكتاب  كبار  فيها 

اإحت�شنته اأمه، وهو اأ�شغر اإخوته االربعة.
املدر�شة  يف  االإبتدائي  تعليمه  تلقى  راأ�شه  م�شقط  ويف 
يف  وتدرج  امل�شائية،  اجلعفرية  الثانوية  ثم  الها�شمية 
التعليم حتى نال لي�شان�ض احلقوق من الدرا�شات امل�شائية 

يف جامعة بغداد عام/ 1954.
ولكنه  املراياتي،  فخذ  ا�شد/  بني  قبيلة  اإىل  عائلته  تنتمي 
اال�شتاذ  ن�شاأ  حيث  والده،  مهنة  وهي  بال�شاعاتي  ا�شتهر 
ناجي يف عائلة جّلها حرفيون اإمتهنوا حرفا عريقة لت�شليح 
على  حافظ  حينما  والده  حلم  وحقق  ال�شاعات،  وجتارة 

مهنته فاأ�شبح م�شلح �شاعات �شاأنه �شاأن اإخوته وعمه.
والده جواد يعد اأول م�شلح �شاعات يف العراق، وعّلَم هذه 
بجوار  دكان  يف  يعمل  كان  حيث  واإخوانه،  الأبنائه  املهنة 
بغداد  قلب  يف  التاريخي  امل�شتن�شرية  املدر�شة  مبنى 
ال�شهداء،  ج�شر  عن  بعيدة  لي�شت  م�شافة  على  القدمية 

وكان يعمل فيه منذ بدايات القرن الع�شرين.
نادرة  �شاعات  ال�شاعاتي  جواد  ناجي  االديب  اقتنى 
كتبا  اقتنى  كما  البغدادي.  املتحف  مكتبة  اإىل  واأهداها 
اأحمد  نادرة مثل ديوان عمر اخليام الذي ترجمه ال�شاعر 

ال�شايف.
عام  الر�شيد  �شارع  يف  حمله  ناجي  االأديب  املحامي  افتتح 
ا�شتقل يف حمل خا�ض به  1942، �شاركه فيه ابن عمه ثم 
اأ�شهر  من  واأ�شبح   ،1948 عام  القا�شي  حافظ  �شاحة  يف 

ومثقفي  االأدباء  ملتقى  وكان  بغداد،  يف  ال�شاعات  حمالت 
العراق، ثم اإنتقل املحل اإىل الباب ال�شرقي يف بداية �شارع 
الر�شيد قرب �شينما اخليام، عام 1956.. وا�شتمر فيه حتى 
عام 1966، ثم اإنتقل اإىل حمله اجلديد يف �شارع ال�شعدون يف 
عمارته التي حتمل ا�شمه )عمارة ناجي جواد ال�شاعاتي( 

امل�شيدة عام 1962، وحتولت مهنته اإىل فن رفيع.
اهتم ناجي جواد، ومنذ الثالثينيات، باالأدب، وكان يع�شق 
الزيات وطه ح�شني وعبا�ض العقاد وجربان خليل جربان 
يف  وق�ش�ض  مقاالت  له  ون�شرت  وغريهم..  واملنفلوطي 
جملة الهاتف وجريدة البالد.. وكانت له عالقة باأ�شحاب 
املكتبات مثل علي اخلاقاين وقا�شم حممد الرجب، و�شاهم 
اأ�شبحت،  يف تاأ�شي�ض مكتبة عامة يف جامع اخلالين والتي 
الكتب  اأمهات  من  كتاب  األف   )30( ت�شم  بعد،  فيما 

واملراجع.
منذ  الرحالت  باأدب  ال�شاعاتي  جواد  ناجي  واخت�ض 
بعنوان   1957 عام  كتاب  اأول  له  وظهر  عاماً،  خم�شني 
)ر�شائل من الهند( �شبيه بر�شائل نهرو اإىل اإبنته اأنديرا 
غاندي التي كان يرا�شلها من ال�شجن، اأو �شبيه بر�شائل 
والتي  لندن  يف  اأقاربها  احد  اإىل  بغداد  من  بيل(  )امل�ض 
اأ�شبحت كتابا يف جزاأين.. وكتاب ناجي املذكور عبارة 
فيها  ي�شف  اأيام  الكربى  ابنته  اإىل  ار�شلها  ر�شائل  عن 
اأهلها.. وله كتاب ق�شة  اأحوال الهند وطبيعتها وطباع 
الوقت الذي �شدر عام 1959.. ومن كتبه االخرى: من 
اأدب الرحالت، رحلة اىل االندل�ض، مع االيام، رحلة اإىل 
اهلل-  -رحمه  ال�شاعاتي  جواد  ناجي  وكان  افريقيا.. 
االأدباء  مع  عالقاته  يوطد  لكنه  ال�شيا�شيني،  يتجنب 
اأيار 2009،  والفنانني.. توفى يف لندن يوم االإثنني 18 
الدكتور  اال�شتاذ  الوطني  جنله  بادر  فيها.وقد  ودفن 
بت�شكيل  ال�شيا�شية،  العلوم  اأ�شتاذ  جواد،  ناجي  �شعد 
جلنة من املثقفني واالدباء اأ�شماها )جلنة احلفاظ على 
تراث ناجي جواد ال�شاعاتي( التي اأ�ش�شت جائزة حتمل 
كتاب  الأف�شل  ال�شاعاتي«  جواد  ناجي  »جائزة  ا�شم 
دورتها  انطلقت  وقد  بغداد،  تراث  اأو  الرحالت  ادب  يف 

االأوىل يوم 5/18 /2010، اأي يف اأول ذكرى لوفاته.

من ساكني الكرادة الشرقية
ناجي جواد الساعاتي.. التاجر 

والرحال واألديب

الدكتور ح�شني اإ�شماعيل االأعظمي 
التمثيل  يف  �شهري  فنان  احلارثي،  حمودي  الكبري،  الفنان 
ولكن  االإخراج..  عن  ف�شاًل  وال�شينمائي،  التلفزيوين 
بعد  اإال  هذا  با�شمه  ي�شتهر  مل  احلارثي  حمودي  اال�شتاذ 
حني، فقد �شيطرت على ظهوره الفني �شخ�شية )عبو�شي( 
كان  التي  احلالق(  مو�ض  )حتت  املثرية  التمثيلية  من 
الذي  الب�شري  �شليم  الكبري  الفنان  للتلفزيون  يكتبها 
غلبت على ا�شمه هو اي�شاً �شخ�شية )حجي را�شي( التي 
خمتلفة  حلقات  عدة  يف  املت�شل�شلة  التمثيلية  حمور  كانت 
ال�شعبي  التاأليفي  م�شمونها  يف  االخرى  عن  الواحدة 
فاإن  اخلا�شة  نظري  وجهة  ويف  عبو�شي..  �شخ�شية  مع 
قدمه  ما  اف�شل  من  هي  احلالق(  مو�ض  )حتت  متثيلية 
تكن  مل  اإن  هذا،  النا�ض  يوم  حتى  العراقي  التلفزيون 
اف�شل ما قدم اىل االآن!، وذلك من حيث تاأثريها يف املجتمع 

التعميم  من  وافرا  ق�شطا  ونالت  والعربي،  العراقي 
هاتني  ان  اعتقد  فاأنا  اخرى،  ناحية  ومن  اجلماهريي، 
ب�شورة  اأثرتا  قد  را�شي(  حجي  )عبو�شي،  ال�شخ�شيتني 
الفنانني الكبريين حمودي  الفني لكال  كبرية على العطاء 
يف  �شخ�شيتهما  غطت  حيث  الب�شري،  و�شليم  احلارثي 
متثيلية )حتت مو�ض احلالق( على كل امكانياتهما الفنية 
ومل يناال النجاح املماثل لهما يف اأي عمل متثيلي اآخر خالل 
متثيلية  يف  املطرد  جناحهما  كان  مثلما  الفنية  م�شريتهما 
�شليم  الراحل  للفنان  كان  ورمبا  احلالق(!،  مو�ض  )حتت 
الباأ�ض  حظ  را�شي،  حجي  ب�شخ�شية  امل�شهور  الب�شري 
–ابراهيم عبد  الراحل  به عندما ا�شركه املخرج امل�شري 
املدينة(  وعيون  )الذئب  ال�شهري  امل�شل�شل  يف  اجلليل- 

ومنحه �شخ�شية اخرى جديدة.
اليوم،  حما�شرة  م�شمون  هو  هذا  كان  حال،  كل  على 

حمودي  الكبري  الفنان  امللتقى  �شيف  مع  ومناق�شاتها 
وقت  اخذت  التي  -عبو�شي-  و�شخ�شية  احلارثي 
تكلم  احلارثي  حمودي  اال�شتاذ  ان  رغم  كله،  املناق�شات 
النقدية  واآرائه  الفنية  �شريته  جممل  عن  حما�شرته  يف 
باالأعمال التمثيلية وامل�شل�شالت وبع�ض االجنازات الفنية 

االأخرى، وعن متثيلية )حتت مو�ض احلالق( بالذات.
من  وهو   ،1936 عام  يوليو   7 يف  احلارثي  حمودي  ولد 
اأبناء الكرخ باب ال�شيف يف بغداد.. تعلم النجارة وهو يف 
ال�شاد�شة من عمره على يد اأخيه الذي ورث املهنة عن اأبيه 
الذي لقب بنجار االأئمة حينها ل�شنعه الكثري من االأبواب 
وكربالء  و�شامراء  الكاظمية  يف  لالأ�شرحة  وال�شبابيك 
النبي  �شريح  بناء  يف  �شاهم  وقد  القادرية،  والرو�شة 
اال�شرتبادي  عائلة  اأثاث  بعمل  وقام  احللة،  يف  ح�شقيال 
�شيخ املحمرة  النواب وال�شيخ خزعل  الكاظمية وبيت  يف 

الفنون  معهد  احلارثي  حمودي  دخل  اآنذاك..  الب�شرة  يف 
اجلميلة مع الفنان جواد �شليم والفنان فائق ح�شن، حيث 
من  واالإخراج  للتمثيل  وتفرغ  والر�شم  النحت  ق�شم  ترك 
عام 1958 حتى عام 1961 ومن ثم در�ض الفن واالإخراج 
ال�شينمائي ملدة عامني يف فرن�شا )1964-1965(، وبعدها 
در�ض الفن والتمثيل ال�شينمائي من عام )1981-1974(.

املا�شي  القرن  �شتينيات  مطلع  يف  التلفزيون  عامل  دخل 
الكوميدي )حتت مو�شى  امل�شل�شل  اأول حلقة من  لي�شجل 
ب�شخ�شية  اأدواره  اأ�شهر  قدم من خاللها  والتي  احلالق(، 
من  العديد  يف  �شارك  كما  ذاته،  امل�شل�شل  يف  »عبو�شي« 
واأهمها  والتمثيليات،  وامل�شل�شالت  امل�شرحية  االعمال 
)اإىل  )كاريكاتري(،  اخلالدين(،  )مع  العظماء(،  )حياة 
اذاعي  عمل   )500( من  اأكرث  يف  و�شارك  االمر(  يهمه  من 
منها  التلفزيونية،  الربامج  من  الكثري  واخرج  وتلفزيوين 

يف  و«الريا�شة  الدباغ  كامل  لالأ�شتاذ  للجميع«  »العلم 
اأ�شبوع« لالأ�شتاذ موؤيد البدري، حيث برز كنجم كوميدي 
و�شكل  امل�شاك�ض،  احلالق  �شانع  عبو�شي  �شخ�شية  يف 
كان  الذي  الب�شري  �شليم  الفنان  زميله  مع  متميزا  ثنائيا 
وال  امل�شل�شل،  يف  را�شي  احلجي  احلالق  بدور  يقوم 
را�شي  وحجي  عبو�شي  ب�شخ�شيتي  امل�شل�شل  هذا  يزال 
الذي  النجاح  وبعد  العراقيني،  ماليني  ذاكرة  يف  را�شخا 
حققه م�شل�شل )حتت مو�ض احلالق( قرر الفنان حمودي 
منت�شف  يف  فح�شل  العليا  درا�شته  يكمل  اأن  احلارثي 
ال�شتينيات على �شهادة املاج�شتري يف االإخراج التلفزيوين 
من  واالإنتاج  االإخراج  يف  الدكتوراه  ثم  القاهرة،  من 
على  يح�شل  واإذاعي  تلفزيوين  خمرج  اأول  ليكون  فرن�شا 
خمرجا  ليعمل  العراق  اإىل  بعدها  عاد  ال�شهادة..  هذه 
العديد  اأخرج  حيث  والتلفزيون،  االإذاعة  موؤ�ش�شة  يف 

ال�شهري  كالربنامج  واالإذاعية  التلفزيونية  الربامج  من 
)الريا�شة يف اأ�شبوع(، و)عد�شة الفن(.. وعند عودته من 
اآنذاك طالباً  اإليه وزير االعالم  اأر�شل  القاهرة عام 1981 
منه ان تعاد كتابة م�شل�شل »حتت مو�ض احلالق« يف جزء 
احلارثي  حمودي  لكن  العمل،  يف  هو  ي�شارك  وان  ثان، 
اقرتح ان يخرجه بنف�شه دون امل�شاركة بالتمثيل، وبالفعل 
وال�شيناريو،  الن�ض  كتابة  الب�شري  الفنان  مع  اعاد 
وجود  لعدم  يتقبله  مل  اجلمهور  ولكن  فنيا،  العمل  جنح 
االردن  اىل   1997 عام  �شافر  فيه..  )عبو�شي(  �شخ�شية 
لع�شرة  االردن  يف  وظل  �شعبة  اقت�شادية  ظروف  ب�شبب 
دائمي،  ب�شكل  بها  ليقيم  هولندا  اىل  بعدها  �شافر  اأ�شهر، 
املدن  داخل  للنحت  معر�شا   )15( من  اأكرث  خاللها  واأقام 
والعرب  للعراقيني  جماهرييا  لقاًء   )15( مع  الهولندية 

هناك، وكذلك يف ال�شويد والدمنارك واملانيا.

من ذاكرة الفن العراقي            ال يعرفه الناس إال بلقب )عبوسي(
      حمودي الحارثي.. دكتوراه في اإلخراج الفني

علي نا�شر الكناين
ن�شبها  يف  واملعروفة  القدمية  بيوتاتها  من  بيت  يف 
�شانع  بيت  يف  اجلواهرية،  اأ�شرة  وهي  وعراقتها، 
اجلواهري،  عبود  احلاج  املرحوم  املعروف  ال�شيوف 
وعائلته  اأوالده  مبعاونة  حياته  طوال  حر�ض  الذي 
على جمع عدد كبري من املقتنيات واملوروثات الرتاثية 
يف  ت�شتخدم  تزال  وال  كانت  التي  القدمية  احل�شينية 
املواكب احل�شينية اأثناء اإحياء مرا�شم عا�شوراء يف �شهر 

حمرم احلرام.
مقاب�ض ال�شيوف واأغمادها تكتم اأ�شرارها!

بانبهار  تقف  للمتحف،  الرئي�شة  القاعة  اإىل  تدخل  حني 
املوروثات  من  الكبري  العدد  هذا  اأمام  كبريين  واإعجاب 
واملقتنيات القدمية املتنوعة، وتاأتي يف مقدمتها جمموعة 
ومطعمة  جميلة  بنقو�ض  املحاّلة  العربية  ال�شيوف  من 
يف  حتمل  كاأنها  الكرمية،  واالأحجار  والف�شة  بالذهب 
و�شناعها،  حرفييها  ومهارة  املهنة  هذه  اأ�شرار  طياتها 

كالرتو�ض  اأخرى،  قدمية  قتالية  معدات  جانب  اإىل 
كان  التي  واملالب�ض  امللونة  والرايات  والدروع  واخلوذ 
املا�شي،  يف  املعارك  اأثناء  واملقاتلون  القادة  يرتديها 
النفطية  ف�شاًل عن وجود جمموعة فريدة من )الالالت( 
واالأباريق  واالأنواع،  االأحجام  ب�شتى  امللونة  الزجاجية 
جدران  عن  ناهيك  املختلفة،  النحا�شية  وال�شماورات 
باأعداد  ازدحمتا  اللتني  للمتحف  الكبريتني  القاعتني 
عك�شت  القدمية  والوثائقية  الفوتوغرافية  ال�شور  من 
واالأحداث  الدينية  املنا�شبات  توثيق  م�شامينها  يف 
مدار  على  املجل�ض  بها  يقوم  التي  الثقافية  والن�شاطات 

ال�شنة.
�شيخ بغداد واجلواهرية

حدثني ذات مرة �شيخ بغداد الدكتور ح�شني علي حمفوظ 
قائاًل:  وجمل�شها  اجلواهرية  اأ�شرة  عن  رحيله-  -قبيل 
الكاظمية،  يف  املجال�ض  اأقدم  من  اجلواهرية  “جمل�ض 
باالأ�شرة  مقرتناً  ال�شنني  مئات  اإىل  تاريخه  يعود  اإذ 

اأعماق تاريخها،  التي �شكنت هذه املدينة يف  اجلواهرية 
الوطنية  باملنا�شبات  يت�شل  قدمي  تاريخ  البيت  ولهذا 
عام  الكربى  العراق  ثورة  يف  اجلهاد  ومنها  والدينية، 
ج  1920، ويف هذه البيوت )واأق�شد بيت اجلواهرية( توِّ
امللك في�شل االأول ملكاً على العراق قبل اأن يتوج ر�شمياً 

يف الق�شلة، ثم ُقلَد ال�شيف يف ال�شحن الكاظمي ال�شريف.
املتحف الوحيد يف مدينة الكاظمية

ملعرفة املزيد من التفا�شيل واملعلومات عن هذا املتحف، 
ال�شيدة  اجلواهري  عبود  للحاج  الكربى  االبنة  التقينا 
ا�شتطاعت  التي  م�شطفى(  )اأم  اجلواهري  �شرور 
موجوداته  على  حتافظ  اأن  اخلا�شة  بجهودها 
وحمتوياته، فحدثتنا بقولها: اأ�ش�ض والدي -رحمه اهلل- 
ن�شكنها  كنا  اأن  �شبق  اأخرى  دار  يف   1990 عام  املتحف 
قبل هذه، وتوليت اأنا واإخوتي م�شوؤولية االإ�شراف على 

املتحف بعد رحيل الوالد اإىل بارئه �شبحانه.
حكاية اأول �شيف تقلده امللك في�شل االأول

ال�شيف  حكاية  عن  حتدثني  اأن  �شرور  ال�شيدة  �شاألت 
الذي ُقلد به امللك في�شل االأول قبيل تتويجه ملكاً ر�شمياً 
الدكتور  ذكر  -كما  الق�شلة  يف   1921 عام  العراق  على 
والده  اأن  مرة  ذات  والدي  اأخربين  فقالت:  حمفوظ- 
يف  الطويلة  وخربته  مبهارته  عرف  الذي  غالم،  احلاج 
جمال ال�شياغة و�شناعة ال�شيوف، هو من �شنع ال�شيف 
الذي ُقلد به امللك في�شل االأول يف اأحد بيوت اجلواهرية 
يف  للوزراء  رئي�ض  ال�شدر-اأول  حممد  ال�شيد  بح�شور 
املقد�شة..  الكاظمية  احل�شرة  يف  ثم  يومذاك-  العراق 
وقد �شبقت ذلك مرا�شم تتويجه ر�شمياً ملكاً على العراق. 
البع�ض من مقتنيات متحف اجلواهرية  اأن  اإىل:  م�شرية 

قد جتاوز عمرها الزمني اأكرث من 150 عاماً.
من  م  جم�شَّ املتحف  يف  جتوالنا  خالل  انتباهنا  لفت  ولقد 
االإمام  ح�شان  ميثل  الطبيعي  باحلجم  اجلب�ض  مادة 
بامل�شتلزمات  جتهيزه  مت  وقد  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني 
قبل  من  زمان  اأيام  ت�شتخدم  كانت  التي  واملعدات 

الفر�شان.
�شيوف ومقتنيات نادرة.. لكنها فقدت!

عبود-  للحاج  االأكرب  -االبن  اجلواهري  جناح  ال�شيد 
يف  معهم  ح�شلت  مهمة  حادثة  عن  جانبه  من  حدثنا 
لكثري  فقدانهم  يقول-  -كما  وهي  ال�شابق  النظام  زمن 
القتالية  وامل�شتلزمات  والرماح  والدروع  ال�شيوف  من 
التي ال تقدر بثمن عندما ا�شتعارتها من والدي  القدمية 
دائرة ال�شينما وامل�شرح اآنذاك ال�شتخدامها اأثناء ت�شوير 
على  �شيف،  اأبو  �شالح  امل�شري  للمخرج  القاد�شية  فلم 
اإلينا بعد الفراغ منها، لكنهم اأخربونا باأنها  اإعادتها  اأمل 
املنا�شدات  من  الرغم  على  تعوي�شنا  يجِر  ومل  فقدت، 
وال�شكاوى التي قدمناها.. وبعد عام 2003 قدمنا �شكوى 
اإىل جلنة التعوي�شات، لكننا -اأي�شاً- مل نح�شل على اأية 

اإجابة بهذا ال�شدد.
جمال�ض دينية واأخرى ثقافية

-زوج  اجلواهري  ال�شاحب  عبد  مهدي  ال�شيد  وحتدث 

ال�شيدة �شرور- عن فعاليات املجل�ض ون�شاطاته االأخرى 
على  والديني  الثقايف  اجلواهرية  جمل�ض  داأب  بقوله: 
جمعة،  يوم  كل  واحل�شينية  الدينية  جمال�شه  اإقامة 
دورات  جانب  اإىل  دينية  ودرو�شاً  حما�شرات  وتت�شمن 
يف حفظ القراآن الكرمي وتف�شريه، ودرو�ض فقهية وعلمية 
اأ�شاتذة ومتخ�ش�شون يف جماالت  فيها  يحا�شر  خمتلفة 
�شتى، كذلك ُتعقد جل�شة ثقافية واأدبية يف ال�شبت الرابع 
االأدبية  ال�شخ�شيات  من  عدد  بح�شور  �شهر  كل  من 

والثقافية واالإعالمية.
والبد من اأن ن�شري اإىل اأن النحات الفنان املبدع )اإبراهيم 
النقا�ض( كان قد وّثق يف واحدة من اأعماله لوحة نحتية 

كبرية ل�شانع ال�شيوف املرحوم عبود اجلواهري.
اأن نوؤكد رغبة  اإال  ونحن نغادر املكان، ال ي�شعنا 
منا�شب  مكان  تخ�شي�ض  يف  اجلواهرية  عائلة 
للحفاظ على موجوداته  لغر�ض تو�شعة املتحف 

من االندثار وال�شياع قبل فوات االأوان.

 ألعماله
ٌ

اع السيوف منزلُه في الكاظمية متحف
ّ
عبود الجواهري.. آخر صن
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�أنك  كل �لأ�شياء متاحة لك هذ� �ليوم �أكرث من �ملعتاد، وهذ� يدل على 
ت�شري يف �لطريق �ل�شحيح وتوؤدي مهامك بدقة.. لي�س من �ل�شروري 
�أن تعي�س حياة مليئة بال�شغوط و�ملتاعب، لذلك عندما ت�شعر بالر�حة 
و�ل�شعادة، ل تقلق ول ت�شعر �أن �لو�شع غريب.. كن مبت�شما ومتفائال 

د�ئما و�حرتم من حولك.

توقعات برج الثور 
يبدو �أن هناك �لعديد من �ملو�قف �لتي حدثت يف �ملا�شي ما ز�لت توؤثر 
�لياأ�س  �لرغم من  توؤثر يف م�شتقبلك.. على  �لآن ورمبا  يف حياتك حتى 
خ�شومك  على  �شتنت�شر  �أنك  �إل  �ليوم،  بهما  ت�شعر  �للذين  و�لإحباط 
و�شت�شتعيد ثقتك يف نف�شك.. �طلب من �شخ�س موثوق فيه �مل�شاعدة �إذ� 

لزم �لأمر.

 توقعات برج الجوزاء 
�لطاقة �لتي ت�شعر بها �شتقودك �إىل جناحات عظيمة، ولكنها �شتقودك 
�أي�شا للم�شكالت. فيما يخ�س �لتحديات، �أنت ت�شعر بالتهديد ب�شهولة 
ولذلك تعمد �إىل �لت�شرف بع�شبية ورمبا بعدو�نية.. �شيوؤدي ذلك �إىل 
تعري�س �شحتك للخطر.. خذ خطوة �إىل �لور�ء من وقت لآخر، و��شتخدم طاقتك بطريقة 

هادفة ومدرو�شة.

توقعات برج السرطان 
تزد�د �ليوم �أرباحك �ل�شهرية من م�شدر غري متوقع. رمبا تقرر ��شتثمار 
هذه �لأرباح يف �مل�شاركة يف بع�س �مل�شاريع.. �أحالمك �شت�شبح حقيقة 
�ليوم..  فجاأة  �شيظهر  طويل  وقت  منذ  تره  مل  ما  �شخ�س  �ليوم..  هذ� 

�شتكون مفاجاأة �شارة جد�.

توقعات برج   االسد
يتوقف عملك �ليوم لأجل غري معلوم.. رمبا ت�شلك مكاملة هاتفية جتلب 
�شتكون  و�لعاطفي..  �ملهني  �مل�شتوى  على  تخ�شك  �شارة  �أخبار�  لك 
متفائال جد� ومتحم�شا ولذلك �شت�شتاأنفك عملك من جديد.. لديك فكرة 
قريبا  �لتغري�ت  بع�س  حدوث  توقع  قريبا..  تنفذها  �أن  تريد  خطة  �أو 

فكن م�شتعد�!

توقعات برج العذراء
من  م�شاعدة  دون  م�شروع  �أو  خطة  �أي  تنفذ  جتعلك  مبهار�ت  تتميز 
و�جه  ما..  �شخ�س  مع  �ليوم  هذ�  م�شتمر  �شر�ع  يف  �أنت  �لآخرين. 
�مل�شاركة يف  �لبع�س  �إذ� عر�س عليك  ت�شت�شلم!  بقوة ول  �ل�شعوبات 

عمل ما، عليك �أن تقبل.. دع �لآخرين ي�شتفيدون من خرب�تك.

توقعات برج الميزان 
من �ملمكن �ليوم �أن تعتمد على خيالك للخروج من �لأزمات �أو �ملو�قف 
�أو  �لو�قعي  عاملك  يف  تفكر  عندما  موؤخر�..  لها  تتعر�س  �لتي  �ملتاأزمة 
عندما يظهر �أي �شيء له عالقة بهذ� �لعامل تتحول بفكرك دون تردد �إىل 

عاملك �خليايل.. يجب �أن تو�جه م�شاكلك بقوة و�أن ت�شيطر على �شعفك.

توقعات برج العقرب 
�إخفاء  جد�  �ل�شعب  من  يكون  قد  ولذلك  �ليوم  جد�  جيا�شة  عاطفتك 
م�شاعرك عند �لتحدث مع �لآخرين.. كن حذر� عند �لتعامل مع بع�س 

�لأ�شخا�س وفكر جيد� يف كالمك لأن كلماتك �شتوؤثر يف �لآخرين.

توقعات برج القوس 
�أنك على  ب�شبب  �ليوم وذلك  هذ�  باأهميتك يف حياتهم  ي�شعر من حولك 
�ت�شال د�ئم بهم مهما كانت ظروفك.. يحاول �شخ�س ما �أن يقرتب منك، 
�شخ�س  لأنك  حرجا  يكون  قد  �ملوقف  لأن  �حلذر  توخي  عليك  ولذلك 
قد  لكنك  �ليوم  �لبع�س  �أجل  بنف�شك من  خجول بطبعك.. رمبا ت�شحي 

ت�شعر ب�شغط وتوتر.

توقعات برج الجدي 
ت�شعر �أنك �أقوى من �أي يوم، ولذلك نن�شحك با�شتغالل طاقتك هذه يف 
�أن�شطة مفيدة.. ل تتعجب �إذ� وجدت نف�شك مثل �لطائرة �لورقية �لتي 
حتلق يف كل مكان وفجاأة ت�شقط على �لأر�س دون �شابق �إنذ�ر.. لديك 
�لتي تثري  �لت�شرف بطريقة حكيمة و�شط ماليني �ملو�قف  �لقدرة على 

غ�شبك.

توقعات برج الدلو 
مز�جك  �أن  وتفاوؤل ويالحظ من حولك  بحما�س  �ل�شباح  هذ�  �شت�شعر 
يتح�شن تدريجيا.. تنظر للحياة بنظرة �إيجابية ت�شاعدك على مو�جهة 
وفقا  �لأمور  بع�س  ت�شري  ل  رمبا  تردد..  �أو  خوف  دون  مهمة  �أي 

خلططك، ولكن ل د�ع للقلق رمبا يكون ذلك ل�شاحلك.

توقعات برج الحوت 
�لعمل  بق�شايا  لالهتمام  و�لإثارة  �ملرح  �أجو�ء  عن  �ليوم  تبتعد  رمبا 
وم�شاكله.. هل جتد �أن هذ� �لو�شع مريح بالن�شبة لك؟.. تاأكد �أن هذ� 
من  ولذلك  و�حلزن،  �لكتئاب  �إىل  �إل  يوؤدي  لن  تتبعه  �لذي  �لأ�شلوب 

�لأف�شل �أن تو�زن بني حياتك �لعملية وحياتك �ل�شخ�شية.

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

�لر�أ�شية و�لأفقية  �لت�شعة  �لأعمدة  يف 
�لرقم  ت�شتخدم  ول  �لكبري،  �ملربع  يف 

�إل مرة و�حدة .

سودوكو

وكان  �شغرية  قرية  يف  عجوز  خياط  عا�س 
ويبيعهم  �جلمال  يف  غاية  مالب�س  يخيط 
فقري  �أتاه  �لأيام  من  يوم  يف  جّيد..  ب�شعر 
مالاً  تك�شب  �أنت  له:  وقال  �لقرية  �أهل  من 
� من �أعمالك، ملاذ� ل ت�شاعد �لفقر�ء يف  كثرياً

�لقرية؟!
 � �نظر جلز�ر �لقرية �لذي ل ميلك مالاً كثرياً
�للحم  من  ا  قطعاً يوم  كل  يوّزع  ذلك  ومع 
�ملّجانية على �لفقر�ء.. مل يرّد عليه �خلياط 
من  ا  منزعجاً �لفقري  خرج  بهدوء..  و�بت�شم 
�خلياط  باأّن  �لقرية  يف  و�أ�شاع  �خلياط  عند 
ثري ولكّنه بخيل، فنقمو� عليه �أهل �لقرية.. 
بعد مّدة مر�س �خلياط �لعجوز ومل يعره 

 ..� ا ومات وحيداً �أحد من �أبناء �لقرية �هتماماً
مّرت �لأّيام ولحظ �أهل �لقرية باأّن �جلز�ر 
ا جّمانياًا.. وعندما  مل يعد ير�شل للفقر�ء حلماً
�خلياط  باأّن  قال:  �ل�شبب،  عن  �شاألوه 
مبلغا  �شهر  كل  يعطيني  كان  �لذي  �لعجوز 
ا للفقر�ء، ومات فتوّقف  من �ملال لأر�شل حلماً
بك  �لنا�س  بع�س  ي�شيء  قد  مبوته..  ذلك 
ماء  من  �أطهر  �آخرون  يظنك  وقد  �لظن، 
ي�شرك  ولن  هوؤلء  ينفعك  ولن  �لغمام، 

�أولئك، �ملهم حقيقتك وما يعلمه �هلل عنك..
ظاهر  من  �أحد  على  حتكم  �حلكمة:ل 
 � �أموراً حياته  يف  يكون  فقد  منه،  تر�ه  ما 

�أخرى لو علمتها لتغري حكمك عليه.

قصة وعبرة
العجوز الخياط فمها  من  ل�شانها  �لغوريال  ُتخِرج  عندما  1ـ 

فمعنى ذلك �أنها غا�شبة للغاية.
2ـ �لثلج �جلاف ل يذوب بل يتحول �إىل بخار 

مبا�شرة.
�ملتجمد  �شماء  من  متاما  �ل�شم�س  تختفي  3ـ 

�ل�شمايل ملدة 186 يومااً �شنويااً.
طبيعية  بح�شانة  تتمتع  �لثعابني  جميع  4ـ 
�شد �ل�شموم �لتي تفرزها ولذلك فاإنه عندما 
فاإنهما  نف�شه  �لنوع  من  ثعبانان  يت�شارع 
�إىل  يوجهانها  �لتي  باللدغات  يتاأثر�ن  ل 

بع�شهما.
ر�شمية معتمدة يف جنوب  لغة   11 هناك  5ـ 

�أفريقيا.

6ـ يبلغ عدد �لأغنام �ملوجودة يف نيوزيلند� 
ل  �ل�شكان  عدد  �أن  حني  يف  مليونااً   70 نحو 

يتجاوز 4 ماليني.
7ـ يف �إحدى �لقبائل �لهندية ل يحق لالبن �أن 
ي�شبح �أطول من و�لده )!( ويف حال �قت�شت 
�أن  �لبن  على  يتعني  فاإنه  ذلك  �ل�شرورة 
ي�شرتي ذلك �حلق من و�لده باملال �أو بثور.

لديها  �لتي  �لوحيدة  �لدولة  هي  �لهند  8ـ 
قانون حلماية »حقوق �لبقر«.

9ـ تتاألف فنلند� من نحو 179585 جزيرة.
10ـ �إذ� �شببت كمية من �لكحول على عقرب 
و�شيلدغ  �شديد  بهياج  �شي�شاب  فانه  �شام 

نف�شه مر�ر� وتكر�ر� �إىل �أن ميوت.

هل تعلم ؟

من الفيسبوك

�ل�شخ�س.  باختالف  �ل�شابع  �أطو�ل  تختلف 
ت�شمل  رئي�شة  �أنو�ع  ثالثة  فهناك  ذلك،  ومع 
معظمنا.. �لقي نظرة على بن�شرك، وقارنيه مع 
�ل�شبابة، هل هو بنف�س �لطول �أم �أطول قليالاً من 
تتحلني  �لتي  �ل�شخ�شية  �شفات  لتعريف  �لآخر؟ 

بها 
1( جذ�بة ومنطقية

�ل�شبابة،  من  �أطول  �لبن�شر  �أ�شبع  كان  �إذ� 
�أنت جذ�بة و�شاحرة. كما �أن لديِك قدرة على 
كان..  و�شع  �أي  من  و�خلروج  �مل�شاكل  حل 
�أي�شااً  ولكنِك  عدو�نية،  ت�شبحي  �أن  ميكنِك 

فائقة �لر�أفة و�لتعاطف.
2( و�ثقة وكفوؤة

�إذ� كان �لبن�شر �أق�شر من �ل�شبابة، �أنت و�ثقة 
�لأمور..  �إجناز  كيفية  وتعرفني  نف�شك  من 
�لطريقة  هذه  لأن  وحدك  تعملي  �أن  حتبني 
لأهد�فِك..  كفاءة  �أكرث  ب�شكل  �لجناز  لك  تتيح 
�لأحو�ل  من  حال  باأي  ل�شت  فاأنِت  ذلك،  ومع 
منطوية.. تقدرين ما لديك ولكنك ت�شعني د�ئمااً 

لأكرث من ذلك.
3( م�شاملة و�شهلة �ملع�شر

فاأنِت  �ل�شبابة،  حجم  بنف�س  �لبن�شر  كان  �إذ� 
�شانعة �شالم متيل �إىل جتنب �ل�شر�ع. ترغبني 
يف �لتو�فق مع �جلميع، وتعتربين �شريكة حياة 
�إذ�  نارية  �أنت  ذلك،  ومع  وحانية..  خمل�شة 

��شتفزك �شخ�س ما لإظهار جانبك �ل�شيئ!

اختبارات شخصية
طول البنصر يكشف أي شخصية أنت

ُين�شح بتعبئة �ل�شيارة بالوقود يف �لليل وذلك 
تكون  باردة  �لأر�س  حر�رة  تكون  عندما  لأنه 
درجة  ترتفع  وعندما  �أعلى،  �لبنزين  كثافة 
�حلر�رة تقل كثافة �لبنزين، يكمن �ل�شبب لأن 
�لوقود يخزن يف �ملحطات حتت �لأر�س، لذلك 
�حلارة  �لأوقات  يف  �لبنزين  ت�شرتي  عندما 
تاأخذه �أقل كثافة مما يعني �أنك تدفع ثمن لرت 
من  كنت  فاذ�  لرت،  عن  تقل  كمية  مقابل  و�حد 
فهذه  �ملال،  بتوفري  يهتمون  �لذين  �لأ�شخا�س 

ن�شيحة هامة لك.
ن�شائح �أخرى متعلقة بتعبئة �ل�شيارة بالوقود
على  �مل�شخة  يد  ت�شغط  ل  �لتعبئة  عند   )1

كل  �أن  هي  ذلك  من  �لفائدة  �شرعة  �أق�شى 
خا�شية  على  حتتوي  �لوقود  �شخ  خر�طيم 
�أثناء  �ملت�شاعدة  �لأبخرة  و��شرتجاع  حب�س 
�إىل  �لوقود ب�شرعة �شيوؤدي  �لتعبئة و�ن �شخ 
�شحبه  يتم  بخار  �إىل  �لوقود  من  �ملزيد  حتول 
و�إعادته خلز�ن �لوقود �لرئي�س حتت �لأر�س 
فتجد يف �لنهاية �أنك مل حت�شل على كامل كمية 

�لوقود �لتي دفعت ثمنها.
ن�شف  وهو  �لوقود  خز�ن  بتعبئة  قم   )2
مما  �أ�شرع  ب�شكل  يتبخر  �لوقود  لأن  فارغ 
نت�شور وكلما قلت كمية �لهو�ء، لذلك كلما 
قلت كمية �لهو�ء �ملوجودة يف خز�ن �لوقود 

كلما قلت كمية �لوقود �ملتبخر.

معلومة
لماذا يجب ملء السيارة بالوقود 

لياًل وليس نهارًا؟

مع   ، عادةاً و�لأ�شود  �لأزرق  �جلينز  يبهت 
من  �لعديد  هناك  لكن  �لغ�شيل،  �ت  مرَّ تكّرر 
لون  على  �حلفاظ  يف  ت�شاعد  �لتي  �لطرق 

�جلينز لأطول فرتة ممكنة.
عند  �جلينز  لون  على  �حلفاظ  طريقة   

�لغ�شيل
ام  حمَّ با�شتخد�م  �لبنطال،  غ�شل  ل  ُيف�شَّ  •
�لق�شاء  يف  الة  فعَّ �لطريقة  فهذه  �لبخار، 

من  �جلينز  وتخلي�س  �لبكترييا،  على 
ي�شيف  �لبخار  �أن  كما  و�لبقع.  �لأو�شاخ 

على �جلينز طبقة ملَّاعة.
�ملاء  من  موؤلَّف  حملول  يف  �لبنطال  ُينقع   •
مادة  على  يحتوي  فاخلل  �لأبي�س،  و�خلل 
تعمل  �أّنها  كما  �لبكترييا،  من  �جلينز  تعّقم 
ومتنحه  �جلينز،  لون  على  �حلفاظ  على 
، ُي�شطف �لبنطال باملاء، وُين�شر  �للمعان. ثمَّ

يف �لهو�ء.    
�حلر�رة  لأن  �جلينز،  كّي  جتّنب  ل  ُيف�شَّ  •  
�أنَّ  �إىل  �إ�شارة  لونه.  وتفقده  فيه،  ت�ّشر 
�لإفر�ط يف غ�شل �جلينز يجعل خيوطه ليِّنة، 
حجمه.  فيزيد  �خليوط،  هذه  تتمّدد  وبالتايل 
من  بدلاً  ا،  يدويًّ �لبنطال  غ�شل  �لأف�شل  ومن 

�لغ�شالة.
على  قلبه  يجب  �جلينز،  غ�شيل  عند   •

�إ�شافة ن�شف فنجان من  �لثاين، مع  �لجتاه 
�مللح �إىل ماء �لغ�شيل، فامللح غنّي باملكّونات 
�جلينز.  لون  على  �حلفاظ  على  تعمل  �لتي 

ل ��شتخد�م �ملاء �لبارد يف �لغ�شيل. وُيف�شَّ
وذلك  �ل�شهر،  يف  ة  مرَّ �لبنطال  ُي�شبغ   •

للحفاظ عليه.
من  للتخلُّ�س  �ملالب�س  فر�شاة  ُت�شتخدم   •

�لأتربة �لعالقة يف �لبنطال.

طويل،  ب�شكل  �جلينز  طّي  ُي�شتح�شن   •
�خلز�نة،  يف  قة  �لعالَّ على  تعليقه  ثمَّ 
�خلز�نة.•  يف  ا  مكرم�شاً تركه  �خلطاأ  فمن 
عن  مبعزل  �لأ�شود  �جلينز  ُيغ�شل 
�ملاء  وبا�شتخد�م  �لأخرى،  �ملالب�س 
من  كبرية  ملعقة  �إليه  �ملُ�شاف  �ل�شاخن 
�خلل، فمحلول �خلل �ل�شاخن يعمل على 

تنظيف �جلينز �لأ�شود وتعقيمه.

طريقة الحفاظ على لون الجينز عند الغسيل
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املحامي _خا�ص
ح�ضر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ضتاذ �ضياء 
التي تقيمها  ال�ضالحية  ال�ضعدي، دورة تو�ضيع 
هيئة انتداب حمامي نينوى واملو�ضومة بدورة 
)املرحوم املحامي كمال حمدون مال علو( وعلى 

قاعة نقابة املعلمني . 
النقابة  جمل�ص  ع�ضو  النقيب  ال�ضيد  ورافق 
رئي�ص  وبح�ضور  الزهريي،  ح�ضن  الأ�ضتاذ 

واع�ضاء هيئة انتداب نينوى . 
للمحامني  النقيب  ال�ضيد  بارك  كلمته،  وخالل 
الذين  لالأ�ضاتذة  ثناءه   مقدماّ  الدورة،  اإفتتاح 
داعياً  املحا�ضرات،  لتقدمي  �ضيتواجدون 
املحامني امل�ضاركني اإىل الإهتمام الدائم بالقراءة 
والت�ضلح   باملعلومة  التزود  على  واحلر�ص 

بالعلمية القانونية . 
واأكد ال�ضعدي على اأهمية اإقامة دورات تو�ضيع 

بها  يتمتع  اأن  يجب  التي  واملهارات  ال�ضالحية 
املحامي  يعرف  اأن  اأهمية  اإىل  م�ضريًا  املحامي، 
ا�ضرتداد  على  قادرًا  ليكون  والتزاماته  حقوقه 

حقوق الآخرين . 
فيما اأو�ضح اأهم القواعد الأخالقية واملهنية التي 
عينه  ن�ضب  املحامي  ي�ضعها  اأن  ال�ضروري  من 
ومراعاة  الق�ضاء  احرتام  عن  ف�ضاًل  العمل،  يف 

تقاليد املهنة واآدابها واحرتام النقابة.

نقيب المحامين العراقيين يحضر دورة 
توسيع الصالحية لمحامي نينوى

املحامي _خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  زاَر 
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي، بناية حمكمة 
ا�ضتئناف نينوى الحتادية اجلديدة، 
مطلعاً على �ضري العمل يف اإن�ضاء جناح 

املحامني اخلا�ص . 
ع�ضو  زيارته  يف  النقيب  ال�ضيد  ورافق 
الزهريي  ح�ضن  الأ�ضتاذ  النقابة  جمل�ص 
بناء  تابع  حيث  النتداب،  هيئة  ورئي�ص 
غرفة املحامني وطريقة تاأثيثها بعد الإكمال. 

النقابة  با�ضم  النقيب،  ال�ضيد  وقدم 
جمل�ص  لرئي�ص  خا�ضاً  �ضكرًا  وجمل�ضها، 
الق�ضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان، واإىل 
الحتادية  نينوى  ا�ضتئناف  حمكمة  رئي�ص 

لتعاونهما واهتمامهما .

نقيب المحامين يطلع على جناح المحامين 
في بناية محكمة استئناف نينوى االتحادية 

املحامي _خا�ص
املحامني  نقابة  وكيل  ا�ضتقبل 
العبيدي،  رزاق  الأ�ضتاذ  العراقيني، 
هيئة انتداب حمامي ذي قار اجلديدة، 
�ضوؤون  حول  واحلديث  لهم  للمباركة 

الغرفة . 
املايل  الأمني  بح�ضور  اللقاء  وجرى 
وع�ضو  ال�ضبالوي  الفقار  ذو  الأ�ضتاذ 
اأبو  و�ضام  الأ�ضتاذ  النقابة  جمل�ص 
الوكيل  ال�ضيد  بارك  حيث  طبيخ، 
ب�ضرورة  مو�ضياً  فوزهم،  للهيئة 
اإ�ضراك جميع املحامني بالعمل النقابي 
من  اأن  مردفاً:  تفريق،  اأو  متييز  دون 
ر�ضحت  التي  الطاقات  ا�ضتثمار  املهم 
لهيئة الإنتداب ومل يحالفهم احلظ يف 

الفوز . 
اأدوار  اأهمية  العبيدي  واأو�ضح 
العامة،  للنقابة  ومتثيلها  الهيئات 
النقابة  عن  العبء  لتخفيف  داعياً 
كل  يف  املحامني  مع  الفعال  بالتوا�ضل 
وال�ضعي  والنواحي  الأق�ضية  غرف 
ومراعاة  احتياجاتهم  كل  لتلبية 

مطالبهم .
من جانبه، �ضكر رئي�ص هيئة الإنتداب، 
املحامي اأ�ضرف جليل، جمل�ص النقابة، 
ملوا�ضلة  ت�ضعى  الهيئة  ان  قائاًل: 
العطاء الذي قدمته الهيئات ال�ضابقة، 
منها  يعاين  التي  امل�ضاكل  ومعاجلة 
خلدمة  جاءت  هيئته  واأن  املحامي، 

كل الزمالء وتوحيد كلمتهم .

وكيل النقابة يستقبل هيئة انتداب ذي قار 
واألخيرة تستعرض خطواتها المقبلة 

املحامي _خا�ص
با�ضم  موؤقتة  جلنة  ت�ضكيل  العراقيني  املحامني  نقابة  قررت 

))ال�ضت�ضارة القانونية عن طريق الهاتف النقال((.
البناي،  �ضالح  با�ضم  من:  كل  املحامني  ال�ضادة  من  اللجنة  وتتاألف 
القي�ضي،  اإياد  البياتي،  با�ضم  �ضهاب،  كامل  هدى  اجلبوري،  مزاحم 
التمر، عالء �ضون،  القزويني، علي عبدالرحمن ح�ضني  قحطان جواد 
وليد  �ضالح،  مهدي  امين  املو�ضوي،  علي  املهداوي،  عادل  عبري 

الزبيدي.
هذا ودعت النقابة اأع�ضاء اللجنة للح�ضور يف الإجتماع الأول اخلا�ص 
مبناق�ضة جدول اأعمالها، وذلك يف يوم ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ يف مقر النقابة. 
ومعرفة  خربة  لهم  الذين  املحامني  ال�ضادة  النقابة  دعت  كما 
ودراية يف هذا امل�ضروع لالإت�ضال على رقم هاتف مدير املكتـب 
اللجنـة  )٠٧٧١٥٣٣٦٢٣٤(، ومتكينهم من ح�ضـور اجتماعات 

واإبداء وجهات نظرهم من اجل اإغنائه وتطويره.

نقابة المحامين تشكل لجنة مؤقتة لدراسة 
مشروع )اإلستشارة القانونية عبر الهاتف( 

املحامي _خا�ص
�ضياء  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  خاطَب 
ر�ضمي،  بكتاٍب  لالإ�ضتثمار،  الوطنية  الهيئة  ال�ضعدي، 
قانون  من   )  ٣٥  ( املادة  اأحكام  يف  جاء  ما  فيه  يو�ضح 
بتعيني  الإ�ضتثمارية  امل�ضاريع  باإلزام  والطلب  املحاماة 

م�ضاور قانوين.
من   )٣٥( املادة  لأحكام  »ا�ضتنادًا  الكتاب:  يف  وجاء 
التي   ،١٩٦٥ ل�ضنة   ١٧٣ رقم  النافذ  املحاماة  قانون 
بتعيني  ال�ضناعية  وامل�ضاريع  ال�ضركات  باإلزام  تق�ضي 
م�ضاور قانوين من املحامني، الأمر الذي اقت�ضى وتنفيذًا 
ملا تقدم الطلب من امل�ضاريع ال�ضتثمارية القائمة حاليـاً 

احلا�ضلة علـى اإجـازة ال�ضتثمار فـي اأي قطــاع كـان، او 
امل�ضـاريع التـي �ضـوف ُتـجـاز فـي امل�ضـتقبل طبقـاً لقـانون 

ال�ضتثمار، بالتقيد بالوجيبة القانونية امل�ضار اإليها« .
واأردف ال�ضيد النقيب يف خماطبته بطلب الإلزام بتعيني 
النقابة  مبراجعة  وذلك  املحامني،  من  قانوين  م�ضاور 
التي  القانوين  امل�ضاور  تعيني  على  املوافقة  ل�ضتح�ضال 

تعينـه امل�ضـاريع ال�ضتثمارية. 
اإجـراءات  علـى  ايجابـا  يـنعك�ص  ذلك  اأن  مو�ضحاً: 
واأداء امل�ضـاريع ال�ضناعية طبقاً لل�ضروط املن�ضو�ص 
النقابة  طلب  اإجابة  اآملني  املذكور؛  القانون  يف  عليها 

مبا يوؤمن اإنفاذ القانون وامل�ضالح العامة.

نقيب المحامين يخاطب الهيئة الوطنية 
لالستثمار إللزام المشاريع االستثمارية 

بتعيين مشاور قانوني

املحامي_ خا�ص
اأ�ضدرت مكتبة القانون املقارن الكتاب املعنون 
ل�ضنة   ١١٩٨ القرار  اأحكام  وفق  بـ)التمليك 
حرجان  رحيم  املحامي  ملوؤلفه  املعدل(   ١٩٧٧
عودة العتابي، وت�ضمن الكتاب: اأهمية ت�ضريع 
امل�ضاكل  من  الكثري  عالج  الذي  القرار  هذا 
الت�ضريعي  الفراغ  و�ضط  النا�ص  حقوق  يف 
يف  القرار  ماهية  عن  ف�ضال  املدين،  القانون  يف 
حماكم  واجتاهات  احلديث،  التمليك  مو�ضوع 
ومبختلف  التمييزية،  ب�ضفتها  ال�ضتئناف 
الجتاهات، بالإ�ضافة اىل ذلك فقد تناول الكتاب 
اأ�ضباب ت�ضريع هذا القانون والتعديل الذي طراأ 

عليه، والأ�ضباب املوجبة ل�ضدور هذا القرار.

املحامي _خا�ص
املحامني  نقابة  بني  العليا  امل�ضرتكة  اللجنة  عقدت 
مقر  يف  الدوري  اإجتماعها  الداخلية  ووزارة  العراقيني 
اأعمالها  جدول  على  م�ضجلة  ق�ضايا  عدة  ملناق�ضة  النقابة، 

تخ�ص ت�ضهيل مراجعة املحامني. 
وح�ضر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي، 
اللواء  العليا،  اللجنة  رئي�ص  تراأ�ضه  الذي  الإجتماع 
احلقوقي الدكتور حممد بردي القري�ضي، وبح�ضور وكيل 
العبيدي  رزاق  الأ�ضتاذ  العليا  اللجنة  يف  وممثلها  النقابة 

وباقي اأع�ضاء اللجنة .
اخت�ضا�ضها،  �ضمن  تقع  التي  امللفات  اللجنة  وبحثت 
واملدرجة على جدول الإجتماع، واأهمها �ضكاوى املحامني 
بخ�ضو�ص العمل يف حماكم قوى الأمن الداخلي يف بغداد . 
وناق�ضت اللجنة عقد لقاءات م�ضرتكة مع الدوائر التي تقع 
حماكم قوى الأمن الداخلي �ضمن اخت�ضا�ضها مع هيئات 

الإنتداب وحمامي املحاكم املذكورة، ووزارة الداخلية.

العتابي يصدر كتاب )التمليك وفق أحكام القرار 
1198 لسنة 1977 المعدل(

اللجنة المشتركة العليا تناقش أعمال المحامين في 
محاكم قوى األمن الداخلي 

املحامي_ خا�ص
النجف  حمامي  انتداب  هيئة  نظمت 
الأ�ضرف، الأحد، حملة لتلقيح املحامني، 

باللقاح امل�ضاد لفايرو�ص كورونا.  
علي  الدكتور  الهيئة  رئي�ص  قال  و 
بالتعاون  م�ضتمرة  احلملة  اأن  ال�ضيباين 
مع املالكات ال�ضحية، و �ضط اقبال كبري 
و  املحامني  قبل  من  اللقاح  تلقي  على 

املحاميات .

هيئة انتداب النجف تنظم حملة للتلقيح
املحامي_ خا�ص

نقابة  جمل�ص  ع�ضوي  �ضم  نقابي  وفد  زار 
ح�ضن  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني 
رئي�ص  الدليمي،  �ضهد  ولأ�ضتاذة  الزهريي 
العامة  الأمانة  يف  كرد�ضتان  اإقليم  ممثلية 
ملجل�ص الوزراء، الأ�ضتاذ فار�ص عي�ضى عبد 
يف  املحامني  اأعمال  ت�ضهيل  ملناق�ضة  الكرمي، 

املمثلية.
املحامني  م�ضاكل  النقابي  الوفد  وطرح 
التي  وال�ضعوبات  املمثلية  مراجعة  يف 

التي  الإجراءات  ومتابعة  اأعمالهم  تعرقل 
بغداد،  يف  املمثلية  اخت�ضا�ص  �ضمن  تقع 
واخلا�ضة بالأعمال التي تكون م�ضرتكة بني 

احلكومة الإحتادية وحكومة الإقليم. 
املخاطبات  تاأخري  م�ضاكل  الوفد  واأو�ضح 
والإقليم،  املركز  بني  ما  جتري  التي 
و�ضعوبة متابعتها من قبل املحامي، ف�ضاًل 

عن التع٢قيد يف مراجعة املمثلية .
وخالل اللقاء، اتفق اجلانبان على » اأمتتة 
ب�ضكل  واأر�ضفتها  والكتب  الأ�ضابري   «

املعامالت  �ضري  نتائج  ورفع  اإلكرتوين، 
الإلكرتوين  املوقع  على  خا�ضة  نافذة  عرب 
ي�ضتطيع  خالله  من  التي  و  للممثلية، 
لها  و�ضلت  التي  املرحلة  معرفة  املحامي 

املعاملة مع رقم وتاريخ الكتب الر�ضمية.
من جانبه، �ضكر رئي�ص املمثلية زيارة الوفد 
املحامني،  مع  تعاونه  عن  معرباً  النقابي، 
للقاء  قريباً  النقابة  يزور  باأن  وعد  فيما 
املجل�ص والتباحث  واأع�ضاء  النقيب  ال�ضيد 

حول اهم الأعمال امل�ضرتكة بني اجلانبني.

مجلس النقابة يتابع أعمال المحامين 
في ممثلية إقليم كردستان ببغداد 

وينقاش تسهيل أعمالهم


