
علي الفاطمي
تنفيذًا ملقررات اجتماع املكتب الدائم الحتاد املحامني 
يف  اجتماعها  االنظمة  تعديل  جلنة  �ستعقد  العرب، 
للنظام  االأ�سا�سية  التعديالت  بع�ض  يف  للنظر  بغداد 

والالئحة الداخلية واملالية لالحتاد.
وقاَل ال�سعدي، يف ت�سريح خ�ّض به جريدة املحامي: 
اإن االجتماع �سيقام يومي )١٥ - ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١( 
النقباء وروؤ�ساء  بغداد، وبح�سور عدد كبري من  يف 
العام  االأمني  ح�سور  عن  ف�ساًل  العربية،  النقابات 
الحتاد املحامني العرب، االأ�ستاذ مكاوي بن عي�سى، 
لالإعداد والتهيئة لو�سع ال�سيغة النهائية للتعديالت 

املذكورة. 
ياأتي بالتزامن مع  اأن هذا االجتماع  واأكد ال�سعدي: 
على  باالنفتاح  العراقية  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة 
بني  امل�سرتكة  العالقات  وتوطيد  العربية،  الدول 

البلدان العربية. 
م�سريًا اإىل: اأن نقابة املحامني العراقيني حت�ّسر 
الوفود وتنظيم االجتماع وحت�سري  ال�ستقبال 
اأح�سن  على  العراق  لتمثيل  كافة،  م�ستلزماته 
ما يجب.  يذكر اأن هذا االجتماع ياأتي بعد عدد 
من االجتماعات التي عقدت يف عوا�سم عربية 

خمتلفة بخ�سو�ض املو�سوع نف�سه.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

قوانين وقضايا مختلفة 
تتابع النقابة إنجازها 

متار�ض النقابة اأدوارًا قانونية خمتلفة، انطالقا من طبيعتها 
باالإ�سافة  ت�سعى،  فالنقابة  املهني،  وتنظيمها  التخ�س�سية 
اأدوارًا  متار�ض  اأن  املحاماة،  مبهنة  اخلا�ض  دورها  اإىل 
قانونية خمتلفة على �سعيد املنظومة الت�سريعية يف البلد، 
التي  اأو  العامة،  ال�سيا�سية  بالق�سايا  يتعلق  ما  حتى  اأو 
الق�سايا  اأهم  و�سمن  وحقوقهم،  املواطنني  �سوؤون  تخ�ض 
التي تتابع اإجنازها بالوقت احلا�سر هو العمل على اعتماد 
ذلك  وياأتي  ح�سرًا،  املحامي  ينظمها  التي  املرورية  العقود 
يـوؤمن  ومبـا  للعقـود  القانونيـة  اجلوانب  تنظيم  بق�سـد 
املرورية  بـالعقود  عليـه  ا�سطلح  ما  وهو  اأطرافهـا،  حقوق 
الواقعة علـى بيـع و�سـراء املركبـات، فاإن النقابـة خاطبت 
بال�ساأن  الداخلية  ووزارة  الوزراء  ملجل�ض  العامة  االأمانة 
اأي  تتلق  ولـم  واملـذكرات،  املطالبـات  من  بالعديد  املتقدم 
ما  وهذا  الطلبات،  هـذه  اهميـة  رغـم  اإجابـة،  اأو  جتـاوب 
ا�ستدعى تكرار املخاطبة واإىل جهات حكومية متعددة ذات 
عالقة باالأمر، للبحث فيه وخماطبة وزارة الداخلية ب�ساأنه 
حماية  ل�سمان  و  العام،  لل�سالح  خدمة  االإجابة  يوؤمن  مبا 
العقود،  ب�سياغة  خمت�سا  املحامي  كون  املواطنني  حقوق 
ف�ساًل عن ارتباطه مبوؤ�س�سة ت�سبط �سلوكه واأعماله اإذا ما 

تعر�ض اطراف املو�سوع الأي �سرر. 
هو  لتحقيقها  النقابة  ت�سعى  التي  املهمة  الق�سايا  ومن 
مو�سوع التاأمني االإلزامي على حوادث ال�سري، ومن الثابت 
املحرك  الع�سب  اأ�سبح  قد  اليوم  التاأمني  اأن  جميعا  لنا 
لعملية االقت�ساد يف خمتلف البلدان، وعلى م�ستوى التجارة 
االإن�سان،  ن�ساط  بتنوع  التاأمني  جماالت  وتنوعت  العاملية، 
فكلما كان هنالك خطر ي�سبب �سررًا حترك التاأمني لتغطيته 
ليكون املت�سرر يف اأمان باأنه �سي�ستطيع تعوي�ض �سرره بعد 
دفعه ق�سط تاأمني ب�سيط ن�سبياً مقابل ال�سمان الذي يح�سل 
عليه فيمـا لـو وقع اخلطر املوؤمن �سده، وهكذا �سمل التاأمني 
واأ�سرار  البدنية  االأ�سرار  لتعوي�ض  متنوعة  جمالت  االآن 
ال�سدد  وبهذا  منقوالت،  اأو  عقارات  كانت  �سواء  االأموال 
كاملة  درا�سة  اجلمهورية  رئا�سة  اإىل  ار�سلت  النقابة  فاإن 
�سيقدم  بدوره  والذي  القانون  هذا  متكامال حول  وم�سروعاً 
عن  املحامني  اعمال  تعظيم  عن  ف�ساًل  للمجتمع،  اخلدمة 

طريق دعاوى التاأمني. 
ومن القوانني املهمة التي تطالب النقابة بتعديلها هو قانون 
كتاب العرائ�ض رقم )١3٥( ل�سنة ١97١ مبا ي�سمن كتابة 
املحامي لعري�سة الدعوى ولوائحها، كونها تدخل ا�سا�ساً يف 
عداد وظيفته املهنية والقانونية، وال يجوز لغريه القيام بها 
طبقاً الأحكام املادة )الثانية والع�سرين( من قانون املحاماة 

رقم )١73( ل�سنة ١9٦٥ املعدل النافذ. 
ويف جانب اآخر، فقد با�سرت النقابة بالتح�سريات الواقعية 
الربملانية  االنتخابات  على  الرقابة  عملية  يف  للم�ساركة 
يكون  اأن  فيجب  القادم،  اكتوبر  �سهر  يف  عقدها  املزمع 
واملراقب  ال�سيا�سية  العملية  حامي  العراقي  املحامي 
الختيار املواطنني واإراداتهم، واأنه �سيكون العني املراقبة 
نقابة  م�سوؤولية  والأن  الربملانية،  االنتخابية  للعملية 
عليها  حتتم  واالجتماعي  الوطني  الباب  من  املحامني 
احليادية وال�سفافية، �ستبداأ بتدريب مالكاتها من املحامني، 
وبالتعاون مع املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات، فال بد 
اأن يكون للنقابة ح�سورها يف مراحل العملية كافة، لذا يجب 
معرفة كل اآليات الرقابة االنتخابية، و�سبل ر�سد املخالفات، 
و�سياغة التقارير عن �سري العملية االنتخابية، ون�سر فرق 

الرقابة من املحامني يف بغداد وعموم حمافظات العراق.

الداخلية توجه باعتماد هوية المحامي ووكالته في مراجعة دوائر األحوال المدنية والجوازات
لجنة تعديل أنظمة اتحاد المحامين العرب تعقد اجتماعها في بغداد للنظر في بعض التعديالت

نقابة المحامين تقرر إقامة دعاوى للطعن في عدد من مواد قانون االنتخابات أمام المحكمة المختصة

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني بالرقم )١٢٠9 ( العدد  ) 149  (  االثنني    13 /   9  / 2021 

املحامي _خا�ض
املحامني  نقابة  يف  القانونية  اللجنُة  عقدت 
املحامني  نقيب  برئا�سة  الدوري  اجتماعها 
رئي�ض  ال�سعدي/  �سياء  االأ�ستاذ  العراقيني، 

اللجنة. 
جدول  على  املدرجة  املواد  يف  اللجنة  وتداولت 
اقرتاح  وبعد  االإجتماع،  خل�ض  حيث  اأعمالها، 
حت�سريية  جلنة  تاأليف  على  النقيب،  ال�سيد 
االأول  املهني  )املوؤمتر  لعقد  والتهيئة  لالعداد 
البحوث  وتنظيم   ٢٠٢١ ل�سنة  للمحامني( 
العالقة  ذات  االأولية  والتو�سيات  والدرا�سات 

بالعمل النقابي واملحاماة. 
على  اللجنة  اتفقت  االإجتماع  مقررات  و�سمن 
مطالبة ال�سلطة الت�سريعية بتعديل قانون كتاب 
ي�سمن  مبا   ١97١ ل�سنة   )١3٥( رقم  العرائ�ض 

ولوائحها،  الدعوى  لعري�سة  املحامي  كتابة 
املهنية  وظيفته  اإعداد  يف  اأ�سا�ساً  تدخل  كونها 
طبقاً  بها  القيام  لغريه  يجوز  وال  والقانونية، 
قانون  من  والع�سرين(  )الثانية  املادة  الأحكام 
املحاماة رقم )١73( ل�سنة ١9٦٥ املعدل النافذ.

عري�سة  كتابة  اأن  على:  النقيب  ال�سيد  و�سدد 
الدعوى ولوائحها تعد جزءًا ا�سا�سياً من االدعاء 
املحاكم  اأمام  عنها  والدفاع  باحلقوق  واملطالبة 
القيام  القانون  خ�سها  التي  الدوائر  من  وغريها 
املحاماة  اأعمال  من  وهذه  الق�سائية،  باالأعمال 

ح�سرًا. 
القانونية  االإجراءات  مبا�سرة  اللجنة  واعلنت 
مقر  يف  واخلربة(  )للتحكيم  مركز  لتاأ�سي�ض 
كافة  وال�سروط  امل�ستلزمات  وتوفري  النقابة، 
لتاأدية مهامه بعد الت�سجيل واالإجازة القانونية.

اللجنة القانونية في نقابة المحامين 
ر لمؤتمر مهني قانوني 

ّ
حض

ُ
ت

املحامي _خا�ض
االأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيُب  التقى 
بغداد  �سحة  عام  مدير  ال�سعدي،  �سياء 
اللطيف  عبد  جا�سب  الدكتور  الكرخ،   /
الدكتور  االأطباء  نقيب  وبح�سور  احلجامي، 

جا�سم العزاوي. 
من  عددًا  احلا�سرون  ناق�ض  اللقاء،  وخالل 
بغداد  �سحة  دائرة  بني  امل�سرتكة  املوا�سيع 
الكرخ ونقابتي االطباء واملحامني، مع ال�سعي 
لتو�سيع اأطر التعاون امل�سرتك والرتتيب لفتح 

منافذ تلقيحية اإ�سافية للتطعيم بلقاح كورونا. 
وتناول اجلانبان التعاون الإعداد خطة تت�سمن 
نقابة  مبقر  الدائرة  يف  القانونيني  تدريب 
االأطباء مبا يخدم امل�سرية الطبية والقانونية.

تبذلها  التي  باجلهود  املحامني  نقيب  واأ�ساد 

فايرو�ض  انت�سار  منذ  ال�سحية  املالكات 
املتابعة  عن  ف�ساًل  االآن،  واإىل  كورونا 
اخلدمات  لتقدمي  وامليدانية  امل�ستمرة 
الدوؤوب  وعملها  للمواطنني،  ال�سحية 
و�سعيها  كورونا،  فريو�ض  مكافحة  يف 

امل�ستمر لفتح املنافذ التلقيحية يف جميع 
اأق�سية ونواحي ومناطق جانب الكرخ.

العراقيني  املحامني  نقابة  اأن  يذكر 
مقرها،  يف  تلقيحياً  منفذًا  قريباً  �ستفتتح 

�ستعلن عنه يف وقت الحق.

نقيب المحامين يشيد بدور المالكات الطبية ويتباحث لفتح منفذ 
تلقيحي في مقر النقابة 

املحامي _خا�ض
وجهت وزارُة الداخلية باإلغاء اإعمام �سابق اأ�سدرته 
مديرية احوال بغداد / الكرخ – ق�سم �سوؤون االأحوال 
املدنية اإىل كل دوائرها الفرعية مبوجب كتابها املرقم 
وجوب  واملت�سمن   ،١٠/٦/٢٠٢١ يف   )١٠٨٠٤(
لهوية  ملون(  )ت�سوير  الثبوتية  امل�ستم�سكات  ربط 
االأحوال املدنية اأو البطاقة الوطنية وبطاقة ال�سكن 
مع ن�سخة م�سدقة من م�ستم�سكات الوكيل واملوكل، 
لل�سروط  م�ستوفية  غري  معاملة  اأي  ت�سلم  وعدم 

اأعاله، واعتبار هذه ال�سروط �سياق عمل ثابتا. 
وعلى اإثر االإعمام امل�سار له، خاطب نقيب املحامني 
العراقيني، االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، يف كتاب اأر�سل 
اإىل مكتب ال�سيد وزير الداخلية، مو�سحاً: »اإن هذه 
ال�سروط غري متبعة يف جمل�ض الق�ساء االأعلى وكل 
التابعة  والدوائر  العدل  وزارة  يف  وال  املحاكم، 

والوكالة  املحامني  نقابة  بهوية  االإكتفاء  ويتم  لها، 
املمنوحة للمحامي من قبل املوكل«. 

وبنّي كتاب النقابة: »ان عمل املحامني نظم بقانون 
املحاماة رقم ١73 ل�سنة ١9٦٥ مبا احتوى عليه من 
واجبات تلزم املحامني اتباعها، وحقوق ن�ض عليها 
والع�سرين  ال�ساد�سة  املادة  يف  واملدرجة  القانون 
والتي اأوجبت على الدوائر الر�سمية االأخرى تقدمي 

الت�سهيالت الالزمة ملزاولة املحامي لعمله«. 
واأ�سارت النقابة اإىل املادة ال�سابعة والع�سرين التي 
لواجبات  خمالفاً  عامة  بخدمة  املكلف  »يعد  ن�ست 
املحامي  حقوق  من  بحق  عمدًا  اأخل  اإذا  وظيفته 
من  منعه  اأو  املذكور  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض 
وزارة  كتاب  النقابة  وتلقت  هذا  عمله«.  ممار�سة 
 /  ٨  /  ١٨ يف  واملوؤرخ   3١٦٦٨ املرقم  الداخلية 

٢٠٢١، والقا�سي باإلغاء التعليمات امل�سار اإليها.

الداخلية توجه باعتماد هوية 
المحامي ووكالته في مراجعة 

دوائر األحوال المدنية والجوازات 

 املحامي _خا�ض
عقدت جلنُة الرقابة الد�ستورية اإجتماعها يف 
الدعاوى  اإقامة  مقر نقابة املحامني ملناق�سة 

امام املحكمة االإحتادية العليا. 
االأ�ستاذ  النقيب  ال�سيد  االجتماع  وتراأ�ض 
�سياء ال�سعدي، وبح�سور اأع�ساء اللجنة. 

وخالل حديثه، اأو�سح ال�سعدي دور النقابة 
متتعها  خالل  من  اعتبارية  ك�سخ�سية 
با�ستقالل مادي ومعنوي والقاعدة الوا�سعة 
القوانني  على  املحافظة  يف  متتلكها  التي 

وحمايتها، واأن تكون مب�ستوى عال.
للطعن  دعاوى  اإقامة  االجتماع  يف  وتقرر 
قانون  يف  عدة  مواد  د�ستورية  بعدم 
قوانني  اللجنة  اأع�ساء  وقدم  االنتخابات. 
لغر�ض  للد�ستور  خمالفة  فيها  تاأجيل اأخرى  مت  حيث  فيها،  الطعون  النظر فيها اىل حني اإكمال اول دعوى تقام.درا�سة 

لجنة الرقابة الدستورية تقرر إقامة دعاوى 
للطعن في عدد من مواد قانون اإلنتخابات 

أمام المحكمة اإلتحادية العليا
املحامي_خا�ض

جرت امتحانات دورة تو�سيع ال�سالحية 
ملحامي حمافظة بغداد، واملقامة يف مقر 
نقابة املحامني العراقيني للمحامني ذوي 

ال�سالحية ) اأ (.
نقيب  بح�سور  االمتحانات  واأقيمت 
�سياء  االأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 
رئي�ض   / النقابة  ووكيل  ال�سعدي، 
رزاق  االأ�ستاذ  الدورات  جلنة 
ح�سور  اإىل  باالإ�سافة  العبيدي، 
)االأ�ستاذ  النقابة  جمل�ض  اأع�ساء 
ح�سن الزهريي واالأ�ستاذ حممد قا�سم 
املوىل  �سارة  واالأ�ستاذة  احل�سيناوي 

واالأ�ستاذة �سهد الدليمي(. 

درا�سي  جدول  بعد  االمتحان  وياأتي 
فروع  خمتلف  يف  حما�سرات  ت�سمن 
والعملي،  العلمي  باجلانبني  القانون 
وقواعد  املحاماة  قانون  عن  ف�سال 

ال�سلوك املهني.
باأ�سماء  ايام قوائم  النقابة قبل  ون�سرت 
باأداء  وامل�سمولني  امل�سجلني  املحامني 
االمتحان، فيما ا�ستبعد عددًا منهم لعدم 

التزامه باحل�سور. 
املحامني  نقابة  جمل�ض  اأن  يذكر 
فتح  �سابق،  وقت  يف  اأعلن،  العراقيني 
ال�سالحية  لدورة  الت�سجيل  باب 
بدء  النقابة  وحددت  هذا  الثانية.. 

الدورة الثانية يف ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١ .

المحامون يؤدون امتحان 
دورة توسيع الصالحية في 

مقر النقابة 



اخبار ونشاطات
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اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

املحامي _خا�ص
اأ�سدَر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
تنظيم  ب�ساأن  تعليمات  ال�سعدي،  �سياء 
الوكالة للمحامي واإدخاله حمامني اآخرين 
امل�سبقة  وموافقتهم  علمهم  دون  من 
للتوكيل، وذلك بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢١. 

املحاماة  قانون  "اأوجب  الأمر:  يف  وجاء 
حماٍم  كل  على  املهني  ال�سلوك  وقواعد 
اللتزام مبعاملة زمالئه املحامني طبقا ملا 
تق�سي به قواعد اللياقة وتقاليد املحاماة 
واآدابها، وذلك فاإن قيام املحامي باإ�سراك 
حماٍم اآخر يف �سّك الوكالة من دون درايته 
�سواء  امل�سبقة  موافقته  واأخذ  وعلمه 
تقدمي  لأغرا�ص  الوكالة  ا�ستخدام  اأكان 
املراجعات  لأغرا�ص  اأو  ال�ست�سارة، 

اإقامة  اأو  احلكومة،  لدوائر  الإدارية 
الدعاوى اأمام املحاكم تعد خمالفة توجب 

امل�سوؤولية القانونية". 
ترتتب  اأنه  على:  النقيب  ال�سيد  و�سدد 
وخطرية  عديدة  اآثار  الت�سرف  هذا  على 
اأو  له  يد  ل  الذي  الوكيل  املحامي  جتاه 
دون  من  ح�سل  الذي  بالتوكيل  معرفة 

اإرادته وموافقته. 
واأكدت التعليمات على النقاط الآتية: 

اإدخال  الوكيل  للمحامي  يجوز  ل  اأول: 
حماٍم اآخر يف الوكالت العامة اأو اخلا�سة 
بعد  اإل  املحاكم  اأو  بالعدل  الكاتب  اأمام 
اإدخاله  املطلوب  املحامي  موافقة  اأخذ 
مقرتنة  خطّية  وب�سورة  بالوكالة، 

بتوقيعه وختمه. 

النقابة  اأمام  مهنياً  املحامي  ُي�ساأل  ثانيا: 
فيها  واإدخال حمامني  تنظيمه وكالة  عند 
وبالطريقة  امل�سبقة،  املوافقة  اأخذ  دون 
هذه  من  اأول  بالفقرة  ذكرها  املتقدمة 

التعليمات. 
للمحامي  اإ�سرار  ح�سول  حالة  يف  ثالثا: 
موافقته  دون  الوكالة  يف  اأُدخل  الذي 
الناجتة  بالتعوي�سات  املطالبة  له  يجوز 
حالة  يف  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  عن 
ثبوت املخالفة، واإ�سدار العقوبة املهنية 
املكت�سبة الدرجة القطعية. رابعاً: ت�سمل 
هذا التعليمـات ا�ستعانة املحـامي حمـدود 
املحـامـي  باإدخـال  القانونيـة  ال�سالحية 
)ج(  املطلقـة  ال�سـالحية  ذوي  مـن 

بالوكالـة دون اأخـذ موافقتـه التحريرية.

نقيب المحامين يصدر تعليمات بشأن تنظيم 
الوكالة للمحامي وإدخاله محامين آخرين

املحامي _خا�ص
للنقابة  امل�سيء  بالن�سر  التحقيق  جلنُة  با�سرت 
الن�سر  حالت  من  عدد  ملتابعة  اأعمالها،  واملحامني 

والتحقيق يف حمتواها. 
امل�سيء،  الن�سر  حالت  من  عدد  يف  اللجنة  وحققت 
لتخاذ  التحقيق  حماكم  على  بع�سها  اأحالت  فيما 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
الإعالمي:  املكتب  اإىل  حديث  يف  اللجنة  واأو�سحت 
اأن مهمتها احلفاظ على هيبة املهنة وكرامة الزمالء 

املحامني والنقابة، ول تتعار�ص مع حرية الراأي اأو 
النقد املحرتم، بل حتقق يف الن�سر املخالف لقواعد 

ال�سلوك املهني ون�سو�ص قانون املحاماة. 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأن  يذكر 
اإدارياً  اأمرًا  �سابق،  وقت  يف  اأ�سدر،  ال�سعدي، 
النقابة  جمل�ص  لقرار  واتباعاً  اللجنة  بت�سكيل 
القا�سي بذلك؛ وتخت�ص بالنظر يف ا�ستخدام و�سائل 
التوا�سل  مواقع  على  والكتابات  والإعالم  الن�سر 

الجتمـاعي بق�سد الإ�ساءة للنقابة واملحـامني.

لجنة التحقيق بالنشر 
المسيء للنقابة والمحامين 
تباشر أعمالها وتنظر عددًا 

من الشكاوى 

املحامي_ خا�ص
جرْت يف ق�سر الق�ساء ملحكمة ا�ستئناف �سالح 
الدين الحتادية احلملة امليدانية لتلقي اللقاح 

امل�ساد لفايرو�ص كورونا. 
واملوظفني  املحامني  من  كبري  عدد  وتلقى 
من  الأوىل  اجلرعة  الق�سائيني  واحلرا�ص 
التطعيم امل�ساد للفايرو�ص، وامتثال لتوجيهات 
ال�سحة  للحفاظ على  العراقية  ال�سحة  وزارة 

العامة.
من جانب مت�سل، با�سرت هيئة انتداب حمامي 

بابل، وبالتعاون مع دائرة �سحة بابل واملركز 
بابل  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة  يف  ال�سحي 
الحتادية، بحملة اللقاح �سد فايرو�ص كورونا. 
املحامي  النتداب،  هيئة  رئي�ص  وحتدث 
اح�سان فالح الهيكلي، قائال: "نعمل خلدمة 
على  املحافظة  لأجل  �ستى  بطرق  زمالئنا 
�سحة و�سالمة اجلميع". وانطلقت الكوادر 
الأوىل  باجلرعة  املحامني  بتطعيم  الطبية 
حيث  الفايرو�ص،  �سد  امل�ساد  اللقاح  من 

تلقى )٣٠( حماميا وحمامية اللقاح. 

محامو صالح الدين وبابل 
يتلقون الجرعة األولى من 

لقاح كورونا 

املحامي _خا�ص
بجل�سـته  النقابـة  جملـ�ص  قرر 
 ٢٠٢١  /9/١ بتـاريخ   )٢٧( املرقمـة 
فـتح  والثالثـني(  )الثالثـة  الفقـرة 
)الثانيـة(  ال�سـالحية  تو�سـيع  دورة 
حمامي  اإىل  بالإ�سافة  بغداد،  ملحامي 
املحافظات، للمحامني ذوي ال�سالحية 

)اأ( وفق اجلدول الآتي: 
 ١٢ تاريخ  من  ابتداًء  الت�سجيل  يبداأ   
الـدوام  نهايـة  ولغايـة    ٢٠٢١  /  9/
 /  9  /  ٢٨ ليوم  النقابة  يف  الر�سمي 

يف  املقرر  العدد  لكتمال  اأو   ،   ٢٠٢١
الدورة. 

يف  الدخول  طالب  يكون  اأن  يجب   -
الدورة قد اأم�سى مدة تزيد عن ثالثة 

اأ�سهر على انتمائه للنقابة. 
- يدفع املحامي الذي ي�سجل يف الدورة 
وع�سرون  خم�سة   ٢٥٠٠٠ قدره  مبلغا 
مقر  ح�سابات  اإىل  عراقي  دينار  األف 
املحافظات  وبالن�سبة ملحامي  النقابة، 
ويجب  النتداب،  هيئة  فت�ستح�سلها 
النقابة  ح�سابات  مديرية  اإىل  ت�سلم  اأن 

قبل بدء الدورة. 
 /  ١٠  /  ١٦ بتاريخ  الدورة  تبداأ   -

  .٢٠٢١
مقر  يف  بغداد  حمامي  دورة  تكون   -
املحافظات  حمامي  دورة  اأما  النقابة. 
هيئة  تختارها  التي  الأماكن  فبح�سب 

النتداب.
املحامني  تبليغ  املنتدبني  ال�سادة  على 
)اأ(  املحدودة  ال�سالحية  ذوي  من 
يف  ون�سره  النقابة  كتاب  مب�سمون 

لوحة الإعالنات يف غرف املحامني.

مجلس النقابة يقرر فتح دورة توسيع 
الصالحية الثانية لمحامي بغداد 

والمحافظات كافة 

١ - يكون حجز موعد املراجعة عبر الدخول على الرابط اإللكتروني وملء استمارة 
التقدمي باملعلومات املطلوبة وبشكل صحيح، وال تقبل مراجعة أي طالب انتماء لم 

https://lawyers. : يحصل على موعد عن طريق التقدمي اإللكتروني
 /gov.iq/affiliation-form

٢ - بعد التقدمي اإللكتروني ستصلك رسالة نصّية على رقم الهاتف تتضمن موعد 
مراجعتك للنقابة لغرض إكمال التقدمي. 

٣ - مراجعة النقابة في اليوم احملدد وجلب الوثائق اآلتية: 
. ) ٢ عدد  + نسخة  ) األصلية  اجلامعية  التخرج   - وثيقة 

. ) + نسخة  ) األصلية  اإلعدادية  تخرج   - تأييد 
. ) ) نسختني  الرسمية   - املستمسكات 

. ) ١٠ ( عدد  شخصية   - صورة 

مالحظة مهمة :- 
االستمارة  بوساطة  موعد  حجز  دون  يراجع  انتماء  طالب  أي  مراجعة  تقبل  - لن 

اإللكترونية.
النجاح  بتأييد  املراجعة  تقبل  وال  تخرج،  تأييد  أو  التخرج  وثيقة  إحضار  - يجب 

أو شهادة جناح املرحلة الرابعة للتقدمي.

إلى طالبي االنتماء كافة 
م / آلية وضوابط التقديم

املحامي_خا�ص
)الق�ساء(،  املحامني  نقابة  جملة  من  اجلديد  العدد  �سدَر 
ويحفل هذا العدد بالدرا�سات القانونية والفقهية لكبار رجال 

القانون والق�ساء يف العراق.
املهمة  والحكام  القرارات  من  كبرية  جملة  العدد  ويت�سمن 
من  قرارات  وكذلك  الق�ساء،  يف  جديدة  مبادئ  تر�سي  التي 

الرتاث الق�سائي العراقي والق�ساء املقارن.
من  الأول  الن�سف  يف  ون�ساطاتها  النقابة  اأنباء  العدد  و�سمل 

�سنة ٢٠٢١.
اإىل رفد املجلة  الزمالء املحامني  النقابة  ال�سدد، تدعو  وبهذا 
ل�سروط  امل�ستكملة  الر�سينة  القانونية  والدرا�سات  بالبحوث 
البحث العلمي الأكادميي لإ�ساعة الثقافة القانونية والق�سائية 
واإر�سالها  كافة،  املجالت  يف  املحامي  عمل  ملمار�سة  الالزمة 

ملف )وورد( اىل الرقم )٠٧٧١٥٣٠٧٦٨٠( وات�ص اآب.

صدور العدد الجديد 
من مجلة نقابة 

المحامين )القضاء(
املحامي_خا�ص

حمامي  انتداب  هيئات  وا�سلت 
ونينوى  املقد�سة  كربالء  حمافظات 
تو�سيع  دورات  الدين  و�سالح 
ال�سالحية للمحامني املنتمني حديثاً. 
كربالء  دورة  فعاليات  وجرت 
هيئة  رئي�ص  بح�سور  املقد�سة، 
ح�سني  علي  املحامي  النتداب، 
الهيئة،  اأع�ساء  من  وعدد  حميدي 

ف�ساًل عن الأ�ساتذة املحا�سرين. 
هيئة  وا�سلت  مت�سل،  جانب  من 
انتداب حمامي نينوى دورة تو�سيع 
ال�سالحية للمحامني املنتمني حديثاً. 
املو�سومة  الدورة  فعاليات  وجرت 
كمال  املحامي  )املرحوم  با�سم 
نقابة  قاعة  على  علو(  مال  حمدون 

املحامني  نقابة  وبرعاية  املعلمني 
العراقيني. 

حمامي  انتداب  هيئة  وا�سلت  بينما 
دورة  حما�سرات  الدين  �سالح 
للمحامني  ال�سالحية،  تو�سيع 
علمي  برنامج  وفق  حديثا،  املنتمني 

ر�سني.
املو�سومة  الدورة  فعاليات  وجرت 
جنر�ص(  عامر  )املرحوم  بدورة 
من  وعدد  النتداب  هيئة  بح�سور 
قاعة  وعلى  املحا�سرين،  ال�سادة 
مدينة  يف  والفنون  الثقافة  ق�سر 

تكريت. 
فعالياتها  يف  الدورات  وت�ستمر  هذا 
التي  والتعليمات  للجدول  طبقاً 
اأ�سدرتها نقابة املحامني العراقيني.

هيئات انتداب كربالء ونينوى 
وصالح الدين تواصل دورات 

توسيع الصالحية

املحامي_ خا�ص
ال�سالحية  تو�سيع  دورة  امتحانات  جرت 
�سر  اأمني  وباإ�سراف  بابل،  حمافظة  ملحامي 
وال�ستاذ  املر�سدي  حيدر  ال�ستاذ  النقابة 

اح�سان الهيكل رئي�ص هيئة انتداب بابل. 
درا�سي  جدول  بعد  المتحانات،  واأقيمت 
املعارف  خمتلف  يف  حما�سرات  ت�سمن 
القانونية، ف�سال عن قانون املحاماة وقواعد 

ال�سلوك املهني. 
ال�سيد  حتايا  الأمني  ال�سيد  نقل  حديثه،  ويف 

النقيب الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، موؤكدًا على 
للمحامي،  والعملي  العلمي  اجلانب  تنمية 
واأهمية دورات تو�سيع ال�سالحية. م�سريًا اإىل 
موا�سلة اإقامة الدورات القانونية للمحامني 
وباإ�سراف جلنة الدورات التي يرتاأ�سها وكيل 

النقابة الأ�ستاذ رزاق العبيدي. 
هيئة  رئي�ص  جهود  على  املر�سدي  واأثنى 
الهيكلي،  اإح�سان  املحامي  النتداب 
واأع�ساء هيئة النتداب، مو�سياً مبوا�سلة 

املزيد من العطاء يف خدمة املحامني.

هيئة انتداب بابل تجري امتحان 
دورة توسيع الصالحية بإشراف 

أمين سر النقابة

املحامي_ خا�ص
اأقامت هيئة انتداب حمامي 
امتحان  املقد�سة  كربالء 
ال�سالحية  تو�سيع  دورة 

للمحامني املنتمني حديثاً. 
باإ�سراف  المتحان  وجرى 
النتداب،  هيئة  رئي�ص 
ح�سني  علي  املحامي 

اأع�ساء  من  وعدد  حميدي، 
الأ�ساتذة  الهيئة، ف�ساًل عن 

املحا�سرين. 
ما  الدورة  يف  وا�سرتك  هذا 
يقارب ٣٠٠ حمام وحمامية 
حما�سرات  جدول  بعد 
وطبقا  وعملية،  علمية 

لتعليمات جمل�ص النقابة. 

هيئة انتداب كربالء 
تختتم دورة توسيع 

الصالحية وتجري 
امتحان الدورة



وقفات قانونية

جريمة الصك بال 
رصيد  

المحامية عذراء الربيعي

يعرفه  الفقه  ولكن  لل�صك،  تعريف  القانون  يف  لي�س  ال�صك: 
اإىل  ال�صاحب  به  يطلب  معينة  لأو�صاع  وفقاً  مكتوب  باأنه:اأمر 
عليه  الطالع  ومبجرد  مبقت�صاه  يدفع  باأن  عليه  امل�صحوب 
ل�صخ�س معني اأو لأمر �صخ�س معني اأو حلامله مبلغاً معيناً من 

النقود مما اأودعه ال�صاحب لديه.
يقوم ال�صك بدور بالغ الأهمية يف احلياة القت�صادية باعتباره 
الأوراق  عن  يختلف  الناحية  هذه  من  وهو  كالنقود  وفاء  اأداة 
التجارية كالكمبيالت، اإذ اأن هذه الأوراق تعد اأداة �صمان. اأما 

ال�صك فاإنه اأداة وفاء ت�صوى بها الديون.
دعوى ال�صك بال ر�صيد 

تتقادم دعوى ال�صك بدون ر�صيد مبرور �صتة اأ�صهر بعد انق�صاء 
ميعاد تقدميه ... م 175 قانون التجارة.

وجود  عدم  اأيام  ع�صرة  وهَي  التقدمي  مدة  مرور  بعد  ظهر  اإذا 
الدعوى  يف  جزائي  عن�صر  يوجد  فال  لل�صاحب  كاٍف  ر�صيد 
اجلزائية، ويف هذه احلالة على قا�صي التحقيق اأن ي�صتف�صر من 
اإليه،  ال�صك  تقدمي  تاريخ  من  ال�صك  عليه  امل�صحوب  امل�صرف 
وذلك تنفيذًا حلكم املادة 156 من قانون التجارة رقم 30 ل�صنة 

.1984
فاإنه  التقادم  لوجود  حقه  ا�صتيفاء  من  امل�صتفيد  ي�صتطع  مل  اإذا 
ي�صتطيع اأن يرفع دعوى للمطالبة مببلغ ال�صك على وفق الإثراء 

بال �صبب على ح�صاب الغري... م 177 قانون التجارة.
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املحامي علي عودة القري�صي
 30 املادة  عرفته  ملا  وفقا  بال�صروع  يق�صد 
)البدء  باأنه  العراقي  العقوبات  قانون  من 
بتنفيذ فعل بق�صد ارتكاب جناية اأو جنحة 
دخل  ل  لأ�صباب  اأثره  خاب  اأو  اأوقف  اإذا 
التعريف  يت�صح من  فيها(..  الفاعل  لإرادة 
اأعاله باأن ال�صروع يف اجلرمية ل يقع دفعة 
واحدة بل مير بثالث مراحل، وهي كالآتي:

1. مرحلة التفكري والت�صميم.
2. مرحلة الإعداد والتح�صري.

3. مرحلة التنفيذ.
لقانون  وفقا  لها  املقررة  العقوبة  اأما 
عقوبة  من  اأخف  فهي  العراقي،  العقوبات 

 31 املادة  حددتها  حيث  التامة،  اجلرمية 
كالآتي:

1-ال�صجن املوؤبد اإذا كانت العقوبة املقررة 
للجرمية الإعدام.

اإذا  �صنة   15 على  تزيد  ل  ملدة  2-ال�صجن 
ال�صجن  للجرمية  املقررة  العقوبة  كانت 

املوؤبد.
احلد  ن�صف  على  تزيد  ل  ملدة  3-ال�صجن 
الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية اإذا كانت 

العقوبة ال�صجن املوؤقت.
4-ال�صجن والغرامة مبا ل يزيد على ن�صف 
احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية اإذا 

كانت عقوبتها احلب�س والغرامة.

الشروع في القانون العراقي

املحامي علي �صلمان البي�صاين
 ل �صك اأن تعيني من يتحمل عبء الإثبات 
الناحية  من  الأهمية  غاية  يف  م�صاألة 
العملية، وغالبا ما يتوقف م�صري الدعوى 
بني  متاأرجحا  احلق  يكون  فقد  عليه، 
اخل�صمني ول ي�صتطيع اأي منهما اأن يثبته 
على  الإثبات  عبء  فاإلقاء  لذا  ينفيه،  اأو 
على  حكم  اأو  عليه  حكم  معناه  اأحدهما 
حياد  مببداأ  الأخذ  كان  ولذلك  خ�صمه، 
و�صع  نف�صه  القانون  يتوىل  اأن  القا�صي 
عليه  يقع  اخل�صمني  من  اأيا  تعني  قاعدة 
 102 املادة  عرفت  وقد  الإثبات..  عبء 
من قانون الإثبات رقم 107 ل�صنة 1979 
القرينة  )اأول:  الق�صائية(  )القرينة 
اأمرا  القا�صي  ا�صتنباط  هي  الق�صائية 
الدعوى  يف  لديه  ثابت  اأمر  من  ثابت  غري 
كل  ا�صتنباط  للقا�صي  ثانيا:  املنظورة.. 
القانون، وذلك يف نطاق  قرينة مل يقررها 
ما يجوز اإثباته يف ال�صهادة(.. واإن عبء 
الإثبات ل يقع على عاتق اأحد اخل�صمني 
دون الآخر بل ينتقل بني اأطراف الدعوى 
عند اإجراء املرافعة، ويالحظ اأن القاعدة 
املذكورة ل تنطبق على الدعاوى فح�صب 
بل على الدفوع اأي�صا، والدفع كما تعرفه 

املادة الثامنة من قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 ل�صنة 1969 ))هو الإتيان بدعوى 
دعوى  تدفع  عليه  املدعى  جانب  من 
بع�صا،  اأو  كال  ردها  وت�صتلزم  املدعي 
يف  )مدعيا(  عليه  املدعى  ي�صبح  وعندئذ 
ومن  عليه((..  الإثبات  عبء  فيقع  دفعه 
يكون  ل  اأ�صال  الظاهر  اإن  بالذكر  اجلدير 
اآخر  على  يدعي  فالذي  واحد،  اأمر  غري 
لأنه  الإثبات  عبء  عليه  يقع  معينا  دينا 
يدعي خالف الظاهر اأ�صال، واإذا عجز عن 
الإثبات فاخل�صم الآخر ل يطالب باإثبات 
الذمة،  براءة  الأ�صل  لأن  ذمته  براءة 
فر�صا  والظاهر  عر�صا  الظاهر  ولكن 
التوايل  على  تثبت  اأمور  عدة  يت�صمن 
يثبته  ما  فكل  الدعوى..  يف  ال�صري  اأثناء 
يثبت  اأن  الآخر  على  كان  اخل�صمني  اأحد 
غريه.. وعلى هذا الأ�صا�س فاإن تنقل عبء 
بحكم  يح�صل  قد  اخل�صوم  بني  الإثبات 
الواقع عن طريق قرائن ق�صائية ت�صتعني 
الوا�صعة  �صلطتها  طريق  عن  املحكمة  بها 
يف ا�صتنباطها، وقد يقع هذا التنقل بحكم 
القانون عن طريق قرائن ق�صائية مقررة 
التي  الو�صائل  فمن  قانونية..  ن�صو�س  يف 
عبء  بنقل  للقيام  القا�صي  بها  ي�صتعني 

الإثبات بني اخل�صوم وللتخفيف من �صدة 
القاعدة املذكورة فيما �صبق، حتى ل يقع 
اأحد اخل�صمني  كاهل  الإثبات على  عبء 
دون الآخر عن طريق الكتفاء مبا يجعل 
الأمر املدعى به قريب الت�صديق، واإلزام 
املدعى عليه نفي الأمر، ثم يقوم القا�صي 
بتكوين قناعته من جمموع ما يدىل به من 
)القرائن  الو�صائل  هذه  ومن  اخل�صمني، 
املحكمة  زمامها  متلك  التي  الق�صائية( 
التي تنظر يف الدعوى عن طريق �صلطتها 
من  ا�صتنباطها  يف  الوا�صعة  التقديرية 
املعرو�صة  الق�صية  ووقائع  ظروف 
على  مثال  ن�صرب  اأن  ون�صتطيع  عليها.. 
ذلك، �صخ�س يريد اأن يثبت �صورية عقد 
عالقة  يثبت  اأن  فبعد  وابنه،  اأب  بني  مت 
ال�صن  �صغري  البن  اأن  يثبت  البنوة، 
مال  له  لي�س  وبالتايل  الك�صب،  وعدمي 
ظاهر يوؤيد دفعه الثمن املذكور يف العقد، 
فتقوم قرينة ق�صائية على اأن واقعة دفع 
القا�صي  فينقل  �صورية،  واقعة  الثمن 
ليثبت  الأب  عاتق  على  الإثبات  عبء 
امل�صدر الذي دفع البن منه الثمن، اأو اإن 
حقيقة العقد هبة يف �صورة بيع، وبالتايل 

يكون له حكم الهبة ل حكم البيع.

أهمية القرائن القضائية

 جرائم غ�صل العار اأو كما ت�صمى )جرائم ال�صرف( والتي 
اأفراد  من  امراأة  قتل  جرمية  الرجل  خاللها  من  يرتكب 
عائلته ب�صبب وجود عالقة حمرمة مع �صخ�س اآخر خمالفة 
للقيم والعادات والتقاليد الجتماعية ال�صائدة، ويف بع�س 
الأحيان يكون هذا الفعل )القتل( ملجرد وجود ال�صك بوجود 
تلك العالقة، ويف بع�س الأحيان يوؤدي احلال اإىل قتل �صريك 
املراأة، و�صميت هذه اجلرمية غ�صل عار ا�صتقاقا من كلمة 
العائلة،  عورة  املراأة  اعتبار  على  العورة  من  )العار( 
ويالحظ اأن اأغلب الدول العربية يف قوانينها تخفف العقوبة 
اإىل  يرتكبون هذه اجلرمية، وقد ت�صل  الذين  الرجال  على 
الرباءة.. وتختلف ن�صب ارتكاب هذه اجلرمية من دولة اإىل 
العامة  بال�صيا�صة اجلنائية  اأخرى، وهذه اجلرمية تتعلق 
لكل دولة، بالإ�صافة اإىل الظروف الجتماعية التي عادة ما 

تكون القوانني ترجمة لها.
جرمية غ�صل العار والقوانني

اأخرى،  اإىل  دولة  من  ارتكابها  ن�صب  تختلف  اجلرمية  هذه 
والأردن  واليمن  اأفغان�صتان  الدول  هذه  مقدمة  يف  فتاأتي 
وليد  املحامي  قاله  ما  هذا  املقدمة،  الإح�صائيات  ح�صب 
يف  ظاهرة  اأ�صبحت  اجلرمية  هذه  اإن  واأ�صاف:  ال�صبيبي، 
بع�س الدول، اإذ اأن الظاهرة تكون اأكرب من احلالة، وبالتايل 
و�صع  خالل  من  اإل  �صعبا  يكون  عليها  ال�صيطرة  اأمر  فاإن 
ا�صرتاتيجية طويلة الأمد.. وقد عاقب قانون العقوبات يف 
املادة 409 منه هذه اجلرمية، حيث اأوقع عقوبة احلب�س 
اإىل ثالث �صنوات كل من فاجاأ اأحد حمارمه مع  ملدة ت�صل 

�صريكها يف حالة تلب�س بالزنا، وامل�صرع يف هذه املادة عمد 
على تخفيف العقوبة ب�صبب احلالة التي مير بها ال�صخ�س 
ال�صيطرة  اإذ ي�صعب  اأحد ذويه يف هذه احلالة،  وهو يرى 
نف�صي كبري، وهذا  انفالت  الأع�صاب ويكون يف حالة  على 
الذي  املجتمع  وطبيعة  ذاته  ال�صخ�س  طبيعة  من  ينبع 
من  احلالة  هذه  اأن  واملالحظ  ال�صخ�س،  هذا  اإليه  ينتمي 
من  ي�صتفيد  الذي  فهو  فقط  الرجل  على  تطبق  التخفيف 
هذه احلالة ول ت�صتفيد منها املراأة التي اإذا فاجاأت زوجها 
املادة  وفق  عمد  قتل  جرمية  احلالة  هذه  فتكون  وقتلته، 

406  من قانون العقوبات رقم 111 ل�صنة 1969.
غ�صل العار واحلالت املحتملة

يف الكثري من الأحيان تقتل املراأة ملجرد ال�صك يف �صلوكها، 
قاله املحامي،  اأنها )انتحرت(، هذا ما  اأهلها  فتقتل ويقول 
هذه  اأغرب  ومن  اأ�صاف:  والذي  عويد،  اإبراهيم  ربيع 
غري  اأخته  لأن  الطبيب  اإىل  ذهب  ال�صباب  اأحد  اأن  الق�صايا 
املتزوجة تعاين من اآلم البطن وعندما فح�صها الطبيب قال 
لل�صاب ظنا منه اأنها زوجته )مبارك زوجتك حامل(، فقام 
فيما  )باكر(  اأنها  ات�صح  لكن  احلال،  يف  بقتلها  ال�صاب  هذا 
بعد، وهنا نكون اأمام جرمية قتل عمد وفق املادة )405( 
اجلرائم  وهذه  العار،  غ�صل  ولي�س  العقوبات  قانون  من 
عادة ما يتم العتماد فيها على )التقرير الطبي الت�صريحي( 
عار  غ�صل  يوجد  هل  معرفة  يف  املحكمة  عليه  تعتمد  الذي 
اأم ل من حيث اإذا كانت املراأة باكرا اأم ل ،اأو وجود اآثار 
ال�صرح  واإىل  الدقة  اإىل  حتتاج  اجلرمية  وهذه  لالغت�صاب، 

املف�صل من حيث حدوثها لأن القانون كان دقيقا فيها.
نظرة الدين اإىل هذه اجلرمية

منهما  واحد  كل  فاجلدوا  والزاين  )والزانية  تعاىل  اهلل  قال 
ما  هذا  اهلل...(،  دين  راأفة يف  بهما  تاأخذكم  مائة جلدة ول 
يخ�س الزاين غري املتزوج. اأما املتزوج فاإن عقوبته )الرجم 
الذي  املياحي،  نا�صر  ال�صيخ  قاله  ما  هذا  املوت(  حتى 
يقر  واأن  �صهود،   4 يكون هناك  اأن  �صروط  اأ�صاف: وهناك 
احلدود  )ادفعوا  تقول  القاعدة  لأن  الأمر  بهذا  الطرفان 
الطرفني،  على  احلدود  يوقع  الإ�صالم  وهذا  بال�صبهات(، 
يعاقب  القانون  اأن  نالحظ  حني  يف  اآخر  طرف  على  ولي�س 
املراأة فقط، وهذا خمالف لل�صريعة الإ�صالمية لأن الطرفني 
هما مرتكبان لفعل )الزنا(، والغاية من العقوبة اأو الرجم 
اأو  رجال  يعاقب؛  الذي  ال�صخ�س  اأن  اإذ  )التطهري(،  هي 
وتطهر  عوقب  لأنه  اأبي�س  بوجه  اهلل  يقابل  �صوف  امراأة، 
من دن�س اجلرمية التي ارتكبها، واأعتقد اأن هذه الن�صو�س 
ال�صريعة  تالءم  بحيث  تعديل  اإىل  حتتاج  القانونية 

الإ�صالمية.
قانون العقوبات والتعديل املطلوب

�صدر  قد   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  اأن  املالحظ 
عام 1969 وهو مل يالءم روح الع�صر احلايل لأن امل�صرع قد 
ف�صله اإىل �صعب غري هذا ال�صعب، هذا ما اأ�صار اإليه الباحث 
القانوين )علي امل�صلحي(، واأ�صاف: وبالتايل فاملادة )409( 
حتتاج اإىل تعديل بحيث توؤطر باإطار اإ�صالمي، خ�صو�صا 
اأن الد�صتور العراقي ي�صرتط اأن تكون ن�صو�س القوانني 

الإ�صالمية  ال�صريعة  يعتمد  الذي  للد�صتور  خمالفة  غري 
املراأة  ولي�س  الطرفني  كال  يعاقب  واأن  للت�صريع،  اأ�صا�صا 
�صواء  اجلانب  بهذا  توعية  حملة  من  كذلك  بد  ول  فقط، 
و�صائل  طريق  عن  اأو  املدين  املجتمع  منظمات  يخ�س  ما 

الظاهرة  هذه  من  احلد  خاللها  من  ميكن  التي  الإعالم 
القا�صي  القاتل هو  الطرف  يكون  الأحيان  التي يف بع�س 
الإ�صالمية  ال�صريعة  اأن  اإذ  ممكن،  غري  وهذا  واجلالد، 

ال�صمحاء هي التي و�صعت احللول لهذه الظاهرة.

اإلطار اإلسالمي لجريمـة غسـل العار فـي القانـون العراقـي

فرج عجاج
ونقراأ عبارة  ن�صمع  ما  كثريا 
الق�صائية،  التحقيقات  قيد 
يعني ما زال التحقيق م�صتمرا 
عن  وال�صتق�صاء  البحث  يف 
املتعلقة  والرباهني  الأدلة 
والق�صايا  احلوادث  عن 
م�صاألة  وتلك  عامة،  اجلنائية 
النا�س  عامة  عند  طبيعية 
ولكن  الخت�صا�س..  ولذوي 
ما ل ميكن قبوله اأن ي�صجل يف 
الق�صائية  التحقيقات  نتيجة 
اإنه قد ثبت اإن الفاعل جمهول 

الهوية وهذا يعني �صيئني:
التحقيقية  اللجان  اإن  اأول: 
غري قادرة على معرفة حقيقة 
اأو  اجلرمية  وقوع  مالب�صات 
به  امل�صتبه  اجلنائي  احلادث 

الو�صول  على  قادرة  وغري 
اجلناة  اأو  اجلاين  معرفة  اإىل 
على  يدل  ومما  احلقيقيني 

�صعف كفاءتهم التحقيقية.
اجلناة  اإن  يثبت  ثانيا:   
يف  كبرية  اإمكانات  ميتلكون 
عملياتهم الإجرامية من حيث 
امليدانية  واخلربة  العدة 
والإجرامية، ومن اإمكانياتهم 
التخطيط  العالية يف م�صتوى 
والتنفيذ والتمويل الإجرامي 
اأو  لها  ممول  عنا�صر  من 

متعاونة معها وغري ذلك.
اأ�صبحت  الظاهرة  هذه 
الإجراءات  يف  اعتياديا  اأمرا 
األقت  الق�صائية  التحقيقية 
ا�صتقرار  عدم  على  بظاللها 
الأمان،  و�صعف  الأمن 

وقوع  كرثة  تداعياتها  ومن 
ن�صاط  وازدياد  اجلرائم 
املجرمني، ول بد من معاجلة 

الأمور.
اإن  فكرة  قبول  عدم  اأول: 
اإل  الهوية  جمهول  الفاعل 
بعد بيان الأ�صباب املقنعة 
باملتابعة  والواقعية 

واملراقبة واملحا�صبة.
الأمور  ترك  عدم  ثانيا: 
وتق�صري  باإهمال  ت�صري 
متعمد،  وغري  متعمد 
تدخالت  جراء  ومن 
نف�صها  تفر�س  موؤثرة 
والقانون،  ال�صلطة  على 
ب�صيادة  مت�س  مما 
القانون  وهيبة  الدولة 

واملوؤ�ص�صات الد�صتورية.

قيد التحقيق والفاعل 
المجهول

املحامي حممد ها�صم املنكو�صي

املبا�صرة لغة: بداأ، و�صرع.
ينوب  من  اأو  بتقدمي اخل�صوم  ال�صروع  ا�صطالحا: 
وقائع  تو�صيح  بغية  لوائحهم  اأو  اأقوالهم  عنهم 

النزاع وبيان الأدلة التي ي�صتندون عليها.
اأو ح�صور طرف  الدعوى  بعد ح�صور طريف  ان  اإذ 
واإمتام التبليغات بحق الطرف الآخر تبا�صر املحكمة 
الغيابية(  احل�صورية  اأو  )احل�صورية  باملرافعة 
ببيان  اخل�صوم  املحكمة  وتلزم  الأحوال،  ح�صب 
املحل املختار لغر�س التبليغ يف كل ما يتعلق يف هذه 
الدعوى، ويكون هذا املحل معتربا يف جميع مراحل 
مرافعات   )58( املادة  منطوق  مبوجب  التقا�صي 
اأول  يف  املحكمة  على  يجب   .1(( تن�س  التي  مدنية 
جل�صة يح�صر فيها اخل�صوم اأن تطلب اإىل كل منهم 
التبليغ،  لغر�س  يختاره  الذي  املختار  املحل  بيان 
 .2 وال�صتئناف..  العرتا�س  نظر  عند  ذلك  ويتبع 
الالزمة  الأوراق  تبليغ  يف  معتربا  املحل  هذا  يكون 
ل�صري الدعوى يف جميع مراحل التقا�صي ما مل تخطر 

املحكمة والطرف الآخر بتغيريه(.
عري�صة  بيانات  باإكمال  املدعي  املحكمة  تكلف  ثم 
اأن  اإن كان فيها نق�س - وكان من �صاأنه  املطلوب الدعوى -  اأو  الق�صاء  طالب  اأو  به  املطالب  التبليغ يجعل  لغر�س  املختار  املحل  اأو  عليه  الق�صاء 

جمهول، فاإن قام باإكمالها وكان اخل�صم غائبا وجب 
بيانات  يف  تغيري  حل�صول  جمددا  تبليغه  اإعادة 
اإبطال  املحكمة  قررت  امتنع  واإن  الطلب،  عري�صة 
املادة  من   )1( الفقرة  ملنطوق  ا�صتنادا  العري�صة 
)50( مرافعات والتي تن�س )اإذا وجد خطاأ اأو نق�س 
الدعوى من  الواجب ذكرها يف عري�صة  البيانات  يف 
�صاأنه اأن يجهل املدعى به اأو املدعى اأو املدعى عليه 
ميكن  ل  بحيث  التبليغ  لغر�س  املختار  املحل  اأو 
اإجراء التبليغ بطلب من املدعى اإ�صالحه خالل مدة 

منا�صبة واإل تبطل العري�صة بقرار من املحكمة(.
جرت  فقد  الق�صاء،  وا�صتقرار  املحاكم  �صرية  اأما 
البيانات  يف  يكن  مل  اإن  اخلطاأ  اأو  النق�س  اأن  على 
اجلوهرية، فيجوز اإكماله اأو ت�صحيحه، واإن كان يف 
البيانات اجلوهرية فيتوجب رد الطلب �صكال، اإذ اإن 
النق�س اأو اخلطاأ اإن كان يف متام ا�صم طالب الق�صاء 
فالدعوى  عليه،  الق�صاء  املطلوب  ا�صم  متام  اأو 
لأن  اخل�صومة  توجه  عدم  جهة  من  مردودة  تكون 
املادة  مبوجب  العام  النظام  من  هي  اخل�صومة 
)80( مرافعات، واإن كان النق�س اأو اخلطاأ يف بع�س 
لطريف  الثنائية  الأ�صماء  ذكرت  لو  كما  اأ�صمائهما، 
الأ�صماء  اأحد  يف  اخلطاأ  كان  اأو  الق�صائي  الطلب 
النق�س  حالة  يف  اإكمالها  فيجوز  للطرفني،  الثالثة 

 )50( للمادة  ا�صتنادا  اخلطاأ  حالة  يف  وت�صحيحها 
مرافعات.

 )59( املادة  عليها  ن�صت  التي  احلقوق  وللخ�صوم 
اأو  اأو تعديل دعواهما  للطرفني تنقي�س  بقولها )2. 
األ  اأو باجلل�صة ب�صرط  املتبادلة  اللوائح  دفعهما يف 
اأن  للطرفني  لي�س   .3 الدعوى..  مو�صوع  من  يغريا 
احلادثة(،  الدعوى  با�صتثناء  الدعوى  على  يزيدا 

وكما يلي:
�صورتان  وله  الدفع،  اأو  الدعوى  يف  التنقي�س  اأ - 

هما:
�صرف  لو  كما  به:  املدعى  حيث  من  التنقي�س   )1
املدعي النظر عن اأجر املثل لفرتة من الزمن، وكما 
بالتقادم  املدعى عليه عن جزء من دفعه  لو �صرف 

ولفرتة معينة لدعوى اأجر املثل واأقر به.
اأبطل  لو  التنقي�س من حيث املدعى عليهم: كما   )2

املدعي الدعوى عن اأحد املدعى عليهم.
هي  الزيادة  كانت  اإذا  الدعوى  على  الزيادة  ب - 
�صورتان  ولها  متقابلة،  اأو  منظمة  حادثة  دعوى 

اأي�صا هي:
اأحدث  لو  الزيادة من حيث املدعى به: كما   )1
املدعي يف دعوى الدين دعوى منظمة للمطالبة 

بالفوائد.

لو  كما  عليهم:  املدعى  حيث  من  الزيادة   )2
اأدخل املدعي �صخ�صا ثالثا يف الدعوى اإىل جانب 

املدعى عليهم.
األ  ب�صرط  الدفع  اأو  الدعوى  يف  التعديل  ت - 

يغري من مو�صوع الدعوى:
من  كالتحول  الدعوى:  مو�صوع  تعديل   )1
اإزالة  دعوى  اإىل  ق�صمة  ال�صيوع  اإزالة  دعوى 

ال�صيوع بيعا وهذا جائز.
2( تغيري مو�صوع الدعوى: كالعدول من دعوى 

التمليك اإىل دعوى فرق البدلني وهذا ممنوع.
يجوز تاأجيل الدعوى ملدة ل تتجاوز الع�صرين 
يوما، ول يجوز التاأجيل لل�صبب نف�صه اأكرث من 
اأما  مرة مبوجب املادة )62 مرافعات مدنية(. 

اأ�صباب التاأجيل فهي عديدة منها:
من  دليل  كاإبراز  الدعوى:  ح�صم  مقت�صيات   .1

اأدلة الإثبات اأو اإجراء التدقيق على الدعوى.
القا�صي  كتمتع  املحكمة:  ت�صكيل  تعذر   .2

املخت�س باإجازة ر�صمية.
الدعوى،  تاأجيل  اخل�صوم  اأحد  طلب   .3
باملوعد  مبلغا  التاأجيل  طالب  ويكون 
من   )4( الفقرة  مبوجب  قانونا،  اجلديد 

املادة )62( مرافعات مدنية.

المباشرة بالمرافعة وسماع الدعوى



                        

قرارات تمييزية                   
العدد    ) 149   (  االثنني   13 /   9  / 2021

مبداأ احلكم
عند  الدولة  دوائر  مع  املعقود  امل�ساطحة  عقد 
خا�سعاً  وبيعه  اإيجاره  يكون  مدته  انتهاء 
 32 رقم  الدولة  اأموال  واإيجار  بيع  لقانون 
ا�ستغالله  للم�ساطح  يحق  وال   ،1986 ل�سنـة 

عند انتهاء مدة امل�ساطحة.
ن�ص احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �سكاًل،  قبوله 
للقانون  وموافق  �سحيح  اأنه  وجد  املميز 
ذلك  عليها  ا�ستند  التي  واحليثيات  لالأ�سباب 
الأنه من الثابت باأنه �سبق للمميز )املدعي( اأن 
)املدعى  عليه  املميز  مع  امل�ساطحة  عقد  اأبرم 
يف  خمبز  اإن�ساء  على  لوظيفته  اإ�سافة  عليه( 
 )138( مقاطعة   394/17 املرقمة  القطعة 
بربطلة العائدة للبلدية ومدته 15 �سنة للفرتة 
 ،  2006/4/15 ولغاية   1991/4/15 من 
وبانتهاء مدة العقد اأعلنت دائرة املدعى عليه 
العلنية  باملزايدة  املذكور  العقار  اإيجار  عن 
اأموال  واإيجار  بيع  قانون  الأحكام  ا�ستنادا 

املميز  واأن   ،  1986 ل�سنة   32 رقم  الدولة 
اإرادته  مبح�ص  املزايدة  دخل  قد  )املدعي( 
عليه،  املزايدة  ر�ست  وبالنتيجة  واختياره، 
املزايدة،  باإلغاء  لذلك فلي�ص من حقه املطالبة 
فاقدة  قبله  املقامة من  الدعوى  تكون  وبالتايل 

ما  وهذا  الرد  وت�ستوجب  القانوين،  ل�سندها 
فقرر  املميز،  حكمها  يف  املحكمة  به  ق�ست 
حتميل  مع  التمييزية  الالئحة  ورد  ت�سديقه 
املميز ر�سم التمييز، و�سدر القرار باالتفاق يف 

14/�سفر/1430 هـ املوافق 2009/2/9 م.

عقد المساطحة المعقود مع دوائر 
الدولة عند انتهاء مدته

مبداأ احلكم
حق  له  للغري،  املوؤجرة  االر�ص  مالك 
طلب ف�سخ عقد االيجار عند عدم ت�سديد 

امل�ستاأجر لبدل االيجار رغم االنذار.
ن�ص احلكم

الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القانونية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
النظر يف احلكم  �سكاًل، وعند  قبوله  قرر 
املميز ظهر انه �سحيح وموافق للقانون 
 / عليه  للمميز  العقار  عائدية  لثبوت 
امل�ستاأنف عليه / املدعي ا�سافة لوظيفته 
مبوجب �سند امللكية املربز وا�ستئجاره 
من قبل املميز / امل�ستاأنف / املدعى عليه 
مبوجب عقد االيجار املربم بني الطرفني 
بتاريخ 2002/12/31 ، وعدم ت�سديده 

امل�سري  االنذار  رغم  االيجار  لبدالت 
بعدد  امل�سيب  عدل  كاتب  بوا�سطة  له 
وحيث   ،  2008/3/6 يف   2008/411
بااللتزامات  الطرفني  احد  اخل  اذا  انه 
كان  االيجار  عقد  عليه  يفر�سها  التي 
مع  الف�سخ  يطلب  ان  االخر  للطرف 
بعد  وذلك  حمل،  له  كان  ان  التعوي�ص 
مدين   782 م   ( التزامه  بتنفيذ  انذاره 
عقد  بف�سخ  ق�ست  املحكمة  ان  واإذ   ،  )
يكون  عليه  الطرفني  بني  املربم  االيجار 
النظر  بوجهة  التزم  قد  املميز  احلكم 
املتقدمة عليه، قرر ت�سديقه ورد الطعن 
التمييزي مع حتميل املميز ر�سم التمييز، 
�سفر/   /11 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر 

1430 هــ املوافق 2009/2/9 م.

مالك األرض المؤجرة للغير

مبداأ احلكم
عن  املمتنع  امل�ستاأجر  اإىل  امل�سري  االإنذار 
بعد  له  ي�سري  ان  يجب  االإيجار  بدل  ت�سديد 
املادة  اأيام املن�سو�ص عليها يف  مرور �سبعة 
)1/17( من قانون ايجار العقار املعدل وال 
يجوز تي�سريه قبلها، كما يجب ان حتدد فيه 
االأ�سهر املطالب بت�سديد بدالت االإيجار عنها، 
وعند عدم توفر ذلك يعد االإنذار غري م�ستوٍف 

ل�سروطه.
ن�ص احلكم

الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى   
قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع  التمييزي 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبوله 
وخمالف  �سحيح  غري  انه  وجد  املميز 
عليه  اعتمدت  الذي  االأ�سا�ص  ان  اإذ  للقانون، 
املدعية يف دعواها لتخلية املاأجور من املدعى 
واملوؤرخ   2007/37 املرقم  االإنذار  هو  عليه 
2007/3/1 امل�سري من قبلها للمدعى عليه، 
جعلته  عيوب  �سابته  االإنذار  هذا  ان  وحيث 
انها مل  اإذ  القانونية،  ل�سروطه  غري م�ستوٍف 
بت�سديدها  املطالب  االأ�سهر  اأ�سماء  فيه  حتدد 
ثم انها �سريته للمدعى عليه يف 2007/3/1 

اإذ  جائز،  غري  وهذا  اليوم،  بنف�ص  به  وتبلغ 
�سبعة  مرور  بعد  يوجه  ان  االإنذار يجب  ان 
االإيجار  ق�سط  ا�ستحقاق  تاريخ  من  ايام 
ال�سبعة  انق�ساء  قبل  االأوىل  االأيام  يف  ولي�ص 
 ( عليه  املدعى  طالبت  انها  اىل  اإ�سافة  اأيام، 
اأيام  �سبعة  خالل  االجرة  بدفع   ) امل�ستاأجر 

من تاريخ التبليغ االإنذار خالفا للقانون الذي 
القرار  نق�ص  قرر  لذا  اأيام،  بثمانية  حدده 
املميز واإعادة اال�سبارة اىل حمكمتها التباع 
تابعا  التمييز  ر�سم  يبقى  ان  على  تقدم،  ما 
2/جماد  باالتفاق  القرار  و�سدر  للنتيجة، 

االأول /1428 هـ املوافق 2007/6/17 م .

اإلنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن 
تسديد بدل اإليجار

مبداأ احلكم
 405 للمادة  وفقا  املتهم  اإدانة  للمحكمة  لي�ص 
قد  كان  اإذا  مبقت�ساها،  عليه  واحلكم  عقوبات 
يف  بحمله  قام  ثم  ب�سيارته  عليه  املجني  ده�ص 
ال�سيارة مبعاونة بع�ص احلا�سرين بغية اأخذه 
م�سوؤولية  من  تخل�ساً  انه  غري  امل�ست�سفى،  اإىل 
فعله رماه يف منطقة اأخرى قرب ال�سارع العام 
وهناك  م�ست�سفى  اقرب  اإىل  يو�سله  اأن  دون 
واأحكام  ينطبق  املتهم  فعل  فاإن  احلياة،  فارق 
مالحظة  مع  املرور  قانون  من   3-25 املادة 
املجني  موت  يف  ت�سبب  الأنه  امل�سدد،  الظرف 
وعدم  باإهمال  ال�سيارة  قيادته  نتيجة  عليه 
م�ساعدة  اإىل  يبادر  اأن  دون  وهروبه  حيطته 
املجني عليه بنقله اإىل امل�ست�سفى اأو اقرب مركز 

�سحي لتقدمي العالج.
ن�ص احلكم

الدعوى  يف  الر�سافة  جنايات  حمكمة  قررت 
-29 واملوؤرخة  21-ج-1988-87  املرقمة 
 405 املادة  وفق  )م(  املتهم  اإدانة   1987-8
وت�سبب  )ف(  عليه  املجني  لده�سه  عقوبات 

بوفاته عمدا اأثناء قيادته ل�سيارة ع�سكرية من 
وحكمت  املعظم  باب  منطقة  يف  الندكروز  نوع 
عليه بال�سجن ملدة 15 �سنة مع احت�ساب مدة 
-12-17 لغاية   1989-11-19 من  توقيفه 
1986، ولعدم قناعة املتهم )م( وكيله املحامي 
الر�سافة املذكورة  )غ( بقرار حمكمة جنايات 
املوؤرخة 9-19- التمييزية  فقد طلب بالئحته 

1987 نق�ص القرار املميز لالأ�سباب املذكورة يف 
الئحته، وبتاريخ 3-1-1988 قدم وكيل املتهم 
فيها  طالبا  متييزية  الئحة  )ط(  املحامي  )م( 
بدال  املرور  قانون  من   25 املادة  ن�ص  تطبيق 
املذكورة،  لالأ�سباب  عقوبات   405 املادة  من 
طلبت رئا�سة االدعاء العام مبطالعتها املرقمة 
-20 يف  الئحته  واملوؤرخة   1988–  87-303

يف  ال�سادرة  القرارات  كل  نق�ص   1987-12
الإعادة  حمكمتها  اإىل  االأوراق  واإعادة  الدعوى 
اإىل املتهم  املحاكمة جمددا بغية توجيه التهمة 
قانون  من   3-25 املادة  الأحكام  ا�ستنادا  )م( 
قيادة  جمل�ص  قرار  وبداللة  املعدل  املرور 
ثم  ومن   1984-1-28 يف   131 املرقم  الثورة 

اإدانته واحلكم عليه مبوجبها.
  القرار

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن كافة القرارات 
الدعوى من قبل حمكمة جنايات  ال�سادرة يف 
تطبيق  يف  موؤثر  خطاأ  على  بنيت  قد  الر�سافة 
قد  كانت  اجلنايات  حمكمة  اأن  ذلك  القانون، 
فوجهت  عمد  قتل  اجلرمية  اعتبار  اإىل  ذهبت 
قانون  املادة 405  )م( وفق  املتهم  اإىل  التهمة 
عليه  وحكمت  مبوجبها  واإدانته  العقوبات 
للتكييف  خالفا  �سنة   15 ملدة  ال�سجن  بعقوبة 
من  الثابت  الن  للجرمية  ال�سحيح  القانوين 
وقائع الدعوى واالأدلة التي متخ�ست عنها باأن 
املتهم كان يقود ال�سيارة الع�سكرية املخ�س�سة 
ويف  دوريتهم  اإىل  وحدتهم  من  ال�سباط  لنقل 
منطقة باب املعظم ارتكب فعل ده�ص املجني 
عليه والذي كان يروم عبور ال�سارع، وقد قام 
ال�سيارة  يف  عليه  املجني  املدعي  بحمل  املتهم 
اإىل  اأخذه  بغية  احلا�سرين  بع�ص  مبعاونة 
امل�ست�سفى غري اأن املتهم تخل�ساً من م�سوؤولية 
التاجي  اإىل منطقة  باملجني عليه  الفعل توجه 

اأن  دون  وتركه  العام  ال�سارع  قرب  ورماه 
وهو  وفاته  حتى  م�ست�سفى  اقرب  اإىل  يحمله 
املتهم  تبني  وبذلك  احلياة،  قيد  على  يزال  ال 
عليه  املجني  موت  يف  ت�سبب  فعال  ارتكب  قد 
حيطته  وعدم  باإهمال  ال�سيارة  قيادته  نتيجة 
املجني  م�ساعدة  اإىل  يبادر  اأن  دون  وهروبه 
مركز  اأي  اإىل  اأو  امل�ست�سفى  اإىل  وينقله  عليه 
�سحي لتقدمي العالج له والذي قد طبق عليه 
املادة 25-3 من قانون املرور املعدل، لذلك قد 
قرر نق�ص كافة القرارات ال�سادرة يف الدعوى 
واإعادة االأوراق اإىل حمكمتها الإجراء املحاكمة 
وفقا  املتهم  اإىل  التهمة  توجيه  بغية  جمددا 
للمادة 25-3 مرور، ثم اإ�سدار القرار باإدانته 
مبوجبها وفر�ص العقوبة بحقه بعد مالحظة 
الظرف امل�سدد بتطبيق املادتني 135 و 136 
قيادة  جمل�ص  لقرار  وفقا  عقوبات  قانون 
الثورة رقم 131 يف 10-1-1984 واإ�سدار 
الدعوى،  يف  املقت�سية  االأخرى  القرارات 
للنتيجة،  موقوفا  املتهم  يبقى  اأن  على 

و�سدر القرار باالأكرثية يف 1988-3-2.

مبداأ احلكم
باالأموال  االأ�سرار  بق�سد  م�سلحة  جماعة  بقيادة  املدان  قيام  ثبوت 
اأحكام  حتت  االإجرامي  فعله  يدخل  القانون  اأحكام  وتعطيل  العامة 

املادة 194 من قانون العقوبات.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة ملحكمة التمييز وجد ان 
باال�سبارة   2006/3/30 بتاريخ  ق�ست  املركزية  اجلنائية  املحكمة 
 194( املادة  احكام  وفق  )اإ.ع.ع(  املتهم  باإدانة  160/ج2006/1 
املوت، وتتلخ�ص  �سنقاً حتى  باالإعدام  ق.ع( وحكمت عليه مبوجبها 
الق�سية وكما اظهرتها ظروفها ووقائعها ان املتهم )اإ.ع.ع( كان قد انظم 
اىل جماعات قتالية ثم بعد ذلك دخل يف جماعة التوحيد واجلهاد التي 
املنطقة  يف  احلركة  م�سوؤول  وا�سبح  الزرقاوي،  م�سعب  ابو  يقودها 
ال�سمالية وقد قامت جمموعته ب�سرب احد انابيب النفط هذه الوقائع 
واملحكمة،  التحقيق  وقا�سي  املحقق  امام  اقراره  يف  املتهم  اكدها 
حيث بنينّ املتهم يف هذا االقرار انظم اىل حركة التوحيد واجلهاد التي 
يف  احلركة  اعمال  عن  م�سوؤوال  وكان  الزرقاوي  م�سعب  ابو  يتزعمها 

ايران  من  القتالية  املجاميع  ا�ستقبال  عمله  وكان  ال�سمالية  املنطقة 
ا�سبح  ثم  مزورة  وهويات  ببطاقات  ال�سمالية  املنطقة  اىل  وادخالها 
بعد ذلك اأمريًا على بغداد، وكان يتلقى التعليمات من الزرقاوي ، هذا 
االقرار الذي جاء يف جميع ادوار التحقيق وامام املحكمة والذي عزز 
باأقوال ال�سهود ي�سري ب�سكل قاطع اىل ان�سمام وتراأ�ص املتهم )اإ.ع.ع( 
فيكون  القانون  وتعطيل  العامة  االموال  ت�ستهدف  م�سلحة  جماعة 
الفعل واحلالة هذه من�سوياً حتت احكام املادة )194 ق.ع(، وحيث 
احكام  وفق  )اإ.ع.ع(  املتهم  ادانت  املركزية  اجلنائية  املحكمة  ان 
القانون.  واحكام  قد جاء منطبقاً  قراراها  فيكون  املادة )194 ق.ع( 
حتى  �سنقاً  االعدام  وهي  املدان  على  بها  املق�سي  العقوبة  ب�ساأن  اأما 
تنفيذها  وظروف  اجلرمية  مع  ومن�سجمة  منا�سبة  جاءت  فقد  املوت 
)259/اأ-1(  املادة  الأحكام  وا�ستنادًا  عليه،  االجرامية  وخطورتها 
ال�سادرة  القرارات  كافة  ت�سديق  قرر  اجلزائية  اال�سول  من 
ادانة وعقوبة تعدياًل  )اإ.ع.ع(  الدعوى اعاله بحق املتهم  يف 
باإ�سافة ال�سق االول اىل مادة االدانة والعقوبة، و�سدر القرار 

باالتفاق يف 6/ �سعبان/1427 هـ املوافق 2006/8/30 .

ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة 
بقصد اإلضرار باألموال العامة

ليس للمحكمة إدانة المتهم وفقا للمادة 405 عقوبات 

مبداأ احلكم
ال�سهادة املنفردة ال تنه�ص دلياًل كافياً لالإدانة ما مل 

تقرتن بقرائن توؤيدها وتكون ظهريًا لها.
ن�ص احلكم

العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز وجد ان املحكمة اجلنائية املركزية  ملحكمة 
/1426 باال�سبارة   2005/11/22 بتاريخ  ق�ست 

املادة  اأحكام  وفق  ح(  )ع  املتهم  اإدانة  ج2005/3 
مبوجبها  عليه  وحكمت  ق.ع،  الثاين  194/ال�سق 
التهمة  اإلغاء  قررت  كما  �سنة،   15 ملدة  بال�سجن 
املوجهة للمتهمني )عم ا( و )عل ا( واالإفراج عنهما، 
ووقائعه  ظروفه  اأظهرته  وكما  احلادث  ويتلخ�ص 
انه يف فجر يوم احلادث املوافق 2005/5/22 قامت 
و)عل(  )عم(  املتهمني  دار  مبداهمة  اأمريكية  قوة 
على  النار  اإطالق  مت  التفتي�ص  واأثناء  خ(  )ا  اأوالد 
مقتاًل  االإطالقة  فاأ�سابته  االأمريكيني  اجلنود  احد 
من نافذة �سباك غرفة يف الطابق العلوي للدار وعند 
تفتي�ص الدور املجاورة قب�ص على املتهم )ع ح( يف 

احد البيوت وهو يحمل م�سد�سا. اأما االأدلة املتوفرة 
يف الق�سية فهي اأقوال ال�سهود، فقد بني ال�ساهد )ج 
ا( و)ا  ا( و)عل  انه خالل مداهمة املتهمني )عم  م( 
خ( مت اعتقالهم وقد اأطلق املتهم )ع ح( النار على 
الطابق  يف  غرفة  �سباك  نافذة  خالل  من  اجلندي 
املجاورة  الدور  اىل  املتهم  هرب  بعدها  العلوي 
من  جمموعة  وبحيازته  عليه  القب�ص  مت  ذلك  بعد 
االأ�سلحة واالعتدة. اأما ال�ساهد )�ص ف( فقد بني انه 
مل ي�ساهد املتهم )ع ح( يطلق النار على املجني عليه 
املتهم  �ساهد  انه  واأ�ساف  الغرفة،  خارج  كان  كونه 
االأ�سلحة  على  العثور  ومت  الغرفة  �سرفة  يف  يقف 
من  �ساخنة،  البندقية  وكانت  الدار  �سطح  فوق 
دليل �سوى  الق�سية من  انه ال يوجد يف  يت�سح  ذلك 
تعزز  ومل  منفردة  خلت  التي  م(  )ج  ال�ساهد  اأقوال 
بدليل اآخر، اإ�سافة اإىل اأن املتهم نفى عالقته بحادث 
التحقيق  ادوار  جميع  يف  االأمريكي  اجلندي  مقتل 
واملحاكمة، وحيث ان ال�سهادة الواحدة ال ت�سلح اأن 
تكون �سبباً للحكم ما مل تعزز بدليل اأو قرينة اأخرى 

ا�ستنادا الأحكام املادة 213 من االأ�سول اجلزائية، 
الق�سية �سد املتهم )ع  االأدلة املتوفرة يف  لذا تكون 
هذه  مثل  يف  خا�سة  مقنعة  ولي�ست  كافية  غري  ح( 
املحكمة ذهبت خالف  ان  اجلرائم اخلطرة، وحيث 
قرارها  فيكون  عليه،  وحكمت  املتهم  واإدانة  ذلك 
اإىل  املتهم  انتماء  يثبت  مل  وحيث  ال�سواب  جانب 
املادة  الأحكام  وا�ستنادًا  عليه  م�سلحة،  ع�سابة 
كافة  نق�ص  قرر  اجلزائية  االأ�سول  من  /اأ-6   259
املتهم  بحق  اأعاله  الدعوى  يف  ال�سادرة  القرارات 
عنه  واالإفراج  له  املوجهة  التهمة  واإلغاء  ح(  )ع 
ال�سجن  لعدم كفاية االأدلة �سده واإخالء �سبيله من 
اإدارة  واإ�سعار  قانوين،  مانع  هناك  يكن  مل  اإن  حااًل 
االإجراءات  التخاذ  التحقيق  وقا�سي  بذلك  ال�سجن 
القانونية بحقه وفق قانون االأ�سلحة، و�سدر القرار 
املحكمة  قرار  ت�سديق  تقرر  كما  باالأكرثية،  بحقه 
ا( و )عل  التهمة واالإفراج عن املتهمني )عم  باإلغاء 
ا( ملوافقته للقانون، و�سدر القرار بحقهما باالتفاق 

يف 8/�سوال/1427 هـ املوافق 2006/10/30 م.

الشهادة المنفردة ال تنهض دلياًل كافيًا لإلدانة



قانون دولي

العدد    ) 149   (  االثنني   13 /   9  / 2021

�أمين �سالمة
�ل�سفات  �أهم  �أحد  �لدويل  �لقانون  مبادئ  تعد 
�أن  جند  وبالتايل  �لقانون،  بذلك  �خلا�سة 
تعك�س  �لدويل  للقانون  �لعامة  �ملبادئ  هذه 
جهة  ومن  جهة،  من  �لو�سفية  �خل�سائ�س 
�أخرى تعك�س ما يف�سر ملكيتها �لقوة �حلقوقية 
قوه  �ملبادئ متتلك  هذه  �أن  ف�سال عن  �لأكرب، 
هذه  لكون  بالنظر  و�سيا�سية،  �أدبية  �أ�سا�سية 
�لدول  بني  �لدولية  �لعالقات  توؤطر  �ملبادئ 

و�ملنظمات �لدولية �أي�سا.
مبادئ  يدمغ  ذ�ته  �لدبلوما�سي  �لو�قع  و�سار 

�لقانون �لدويل مببادئ �لعالقات �لدولية.
�لدويل  �لو�قع  �أن  جند  ذلك،  على  تاأ�سي�سا 
باجتاه  �عتبارية  خطوة  �أي  ي�سور  �حلديث 
تكون  �أن  ميكنها  �سيا�سية  قر�ر�ت  �تخاذ 
هذه  كانت  ما  �إذ�  دوليا  بها  ومرحبا  مقبولة 
�لأ�سا�سية  �ملبادئ  على  مرتكزة  �لقر�ر�ت 
للقانون �لدويل، و�ل�ساهد على ذلك �أن �لقانون 
�لأ�سا�سية  �ملبادئ  على  بكامله  يعتمد  �لدويل 
للقانون �لدويل، وهذ� �لأمر يعترب �أي�سا حقيقة 

ر��سخة توؤكدها �حلياة �لعملية �لدولية.
وبالتايل فاإن وجود �ملبادئ �لأ�سا�سية للقانون 
�أمر�  يعترب  تاريخي  ل�سرط  وفقا  �لدويل 
منظومة  بتوظيف  �لقيام  �أجل  من  �سروريا، 
�آن  يف  �لدويل  و�لقانون  �لدولية  �لعالقات 
�ملبادئ  وجود  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن  و�حد، 
كتلك  �سروريا  يعترب  وعملها  �لأ�سا�سية 
�ملوؤكد  من  �أ�سبح  وقد  �لتاريخية،  �لظروف 
�أن جمموعة �ملبادئ �لأ�سا�سية للقانون �لدويل 
تعك�س �لهتمامات �لق�سوى للدول وللمجتمع 

�لدويل باأ�سره.
�أمر� م�سروطا  �أي�سا  ويعد ظهور هذه �ملبادئ 

ذ�تها،  بحد  �لدويل  �لقانون  منظومة  مب�سالح 
�ل�سرورية  �ل�ستمر�رية  قيام  بغر�س  وذلك 
للتن�سيق نحو ت�سريع �أكرب بقدر �لإمكان نحو 
�ل�سرورية  �لقو�عد  �أ�سكال  خمتلف  تاأ�سي�س 
منظومة  وحدة  ولتاأمني  �لدويل،  للقانون 
وجود  فاإن  ثابت  هو  وكما  �لدويل،  �لقانون 
�لقانون  ظل  يف  �ملبادئ  من  خمتلفة  �أ�سكال 
خمتلفة،  وباأ�سكال  معلوما  �أمر�  يعترب  �لدويل 
�مل�سمى  �ملبادئ  �أ�سكال  �أحد  نالحظ  بحيث 
من  �لنوع  هذ�  وميار�س  �لأفكار،  مببادئ 
جمموعة  و�سط  �سمن  مهمة  مكانة  �ملبادئ 
�لدويل  �لقانون  منظومة  يف  �لأخرى  �ملبادئ 
نذكر  �أن  وميكننا  �لدولية،  و�لعالقات 
و�لتعاون،   ، �ل�سالم  �أفكار  مثل:  منها  بع�سا 

و�لإن�سانية، و �لدميقر�طية... �إلخ.
يف  �لأفكار  لهذه  �نعكا�سا  جند  �أن  وميكننا 
مو�ثيق دولية خمتلفة مثل ميثاق منظمة �لأمم 
�لإن�سان،  بحقوق  �خلا�س  و�لعهد  �ملتحدة، 
ف�سال عن مو�ثيق دولية كثرية �أخرى، وبالتايل 
فاإن حجم �لفعل �لتنظيمي ملبادئ �لأفكار هذه 
يعترب حجما كبري� يتم �إجنازه من خالل �لعمل 
�لتنفيذي لقو�عد حمددة ب�سكل تقوم فيه هذه 
من  �لنوع  هذ�  عن  بالتعبري  �ملحددة  �لقو�عد 
�ملبادئ، وتعك�سهم يف م�سمونها وت�سورهم يف 

�ملنحى �لذي يكونو� فيه نافذين.
ل مرية �أن �ل�سيا�سة �لوطنية �لدولية و�لعاملية 
�أي�سا ل ميكنها �أن تقوم من دون �أفكار مثالية 
م�ستوحاة من �لفكر �ل�سيا�سي لبع�س �لفال�سفة 
وغريهم،  و�سقر�ط  �أفالطون  مثل  �لإغريق، 
�ملقد�سة  للكتب  �لعظيمة  �لن�سو�س  من  �أو 
عرب  وغريها  و�لقر�آن  و�لإجنيل  �لتور�ة  من 
�إن�ساء  بهدف  وذلك  �لطويلة،  �لتاريخ  م�سرية 

قاعدة  �إىل  م�ستندة  مثالية  �أهد�ف  منظومة 
�مل�سادر �لأف�سل لالإن�سانية جمعاء.

�ملبادئ  ذكر  �أن  �أي�سا  نالحظ  �أن  ميكن 
غري  ب�سكل  بد�أ  قد  وتعد�دها  �لأ�سا�سية 
يف  تطابقا  جند  فاإننا  هذ�  ورغم  لكن  موحد، 
�لطابع  حتمل  �لتي  �أهمية  �لأكرث  �ملو�ثيق 
جند  �ملثال،  �سبيل  فعلى  "�لعام"،  �لعاملي 
و�لوثيقة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ميثاق  �أن 
�ل�سادرة عن �جلمعية �لعمومية �لتي تهدف 
�إىل تطوير �حلالة �لتي وردت فيها بخ�سو�س 
�لتي  �لدويل،  �لقانون  �لأ�سا�سية  �ملبادئ 
بني  و�لتعاون  �ل�سد�قة  عالقة  �إىل  تتطرق 
�لدول ومبا يتنا�سب مع ميثاق �لأمم �ملتحدة 
ت�سرد  �لوثيقة  هذه  �أن  فنجد   ،1970 عام 
�لقوة  ��ستخد�م  عدم  �لتالية:  �ملبادئ  هذه 
�ل�سلمية،  بالطرق  �ملنازعات  حل  و�لتهديد، 
�مل�ساو�ة وحق تقرير �ل�سعوب، عدم �لتدخل 
يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول، �لتعاون �لدويل، 
�لتز�ماته وفقا  �لنية و�لنز�هة بتنفيذ  ح�سن 

للقانون �لدويل، �مل�ساو�ة يف �سيادة �لدول.
�أي�سا، جند �لبيان �خلتامي �مل�سرتك ملوؤمتر 
 ،1975 عام  يف  �أوروبا  يف  و�لتعاون  �لأمن 
�أ�ساف �إىل وثيقة �ملبادئ �لأ�سا�سية �ل�سادرة 
هي  جديدة  مبادئ   3 �ملتحدة،  �لأمم  عن 
حرمة �حلدود و�ل�سالمة �لإقليمية و�حرت�م 

�ملبد�أين  �أن  �لو��سح  ومن  �لإن�سان،  حقوق 
يكونا  مل  �لوثيقة  هذه  من  و�لثالث  �لثاين 
يف  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  وثيقة  يف  م�ستقلني 
خالل  من  عنهما  �لتعبري  مت  لكن   ،1970 عام 

م�سمون مبادئ �أخرى.
وظائف  بتنفيذ  �ملبادئ  جمموعة  ت�سطلع 
�لعالقات  حتديد  �أهمها  من  ولعل  مهمة، 

من  تعمل  كما  �لدول،  خمتلف  بني  �لأ�سا�سية 
جهة �أخرى على تر�سيخ �حلقوق و�للتز�مات 

�لأ�سا�سية للدول.
�لتي  �ملبادئ  جمموعة  فاإن  و��سح  هو  وكما 
على  للمحافظة  �لتعبري  بعملية  �أي�سا  تقوم 
جمموعة �لقيم �لإن�سانية وبالأخ�س تلك �لتي 
و�لتعاون  �ل�سالم  مثل  �لأهم  �لقيم  من  تعترب 
هذه  �أن  نعترب  �أن  وميكننا  �لإن�سان،  وحقوق 

�ملوحدة  �لأ�س�س  خدمة  على  قائمة  �ملبادئ 
�ملوجهة لتوظيف وتطوير �لقانون �لدويل.

وتعد مبادئ �لقانون �لدويل �لدعامة �لأ�سا�سية 
و�لأهم لال�ستقر�ر �لدويل لأنها تقوم على حتديد 
مظهره �ل�سرعي و�ل�سيا�سي، وبالتايل فيمكن �أن 
�ملادة  ت�سكل  هذه  �ملبادئ  جمموعة  �أن  نعترب 
�لنقية �لقانونية �لدولية �أو �ل�سرعية �لدولية.

�لدويل  �لقانون  �أن جمموعة مبادئ  �ملوؤكد  من 

�لقانون  ملنظومة  مركزي  موقع  يف  تتمو�سع 
�لتنظيم  عملية  �أي�سا  متار�س  �إذ  �لدويل، 
ظهور  حال  يف  ذلك  �لعامة،  و�ملعاجلة 
ظهور  عند  �أو  �لدويل  للقانون  جدد  �أ�سخا�س 
ظهور  فاإن  وبالتايل  للتعاون،  جديدة  �سياقات 
دولة جديدة يعترب �أمر� مرتبطا مع جمموعة 
من  �لتي  �لدويل  �لقانون  من  �أخرى  مبادئ 

�ساأنها معاجلة مثل تلك �حلالت �لطارئة.

مبادئ القانون الدولي العام

�لقانون  لنتهاكات  �لرئي�سيني  �ل�سحايا  �ملدنيون  ي�سكل 
من  �لنز�ع  و�أطر�ف  �لدول  ترتكبها  �لتي  �لإن�ساين  �لدويل 
فتئت  وما  �ملعا�سرة.  �مل�سلحة  �لنز�عات  يف  �لدول  غري 
حتديات  تفر�س  �ملعا�سرة  �مل�سلحة  �لنز�عات  طبيعة 
عدة  يف  و�حرت�مه  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  تطبيق  حيال 
و�سوًل  �مل�سلحة  �لنز�عات  ت�سنيف  بني  ترت�وح  جمالت 
تلك  لفهم  حاجة  وهناك  �حلديثة.  �لتقنيات  ��ستخد�م  �إىل 
�لتحديات و�ل�ستجابة لها من �أجل �سمان ��ستمر�ر �لقانون 
�أد�ء مهمته يف توفري �حلماية يف حالت  �لدويل �لإن�ساين يف 

�لنز�ع �مل�سلح.
نقا�سات حول  �مل�سلحة  للنز�عات  �ملتز�يد  �لتعقيد  �أثار  لقد 
مفهوم �لنز�عات �مل�سلحة و�أنو�عها، مبا يف ذلك ما �إذ� كان 
�إىل  �مل�سلحة  للنز�عات  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  ت�سنيف 
يكفي  دولية  غري  م�سلحة  ونز�عات  دولية  م�سلحة  نز�عات 
�لوقت  يف  جتري  �لتي  �مل�سلحة  �لنز�عات  �أ�سناف  لتناول 
كاٍف،  �لت�سنيف  هذ�  �أن  �لدولية  �للجنة  وتعتقد  �لر�هن. 
وتقر يف �لوقت نف�سه بوجود عدد متز�يد من �ل�سيناريوهات 
نز�عات  �أنها  على  ت�سنيفها  يجوز  �لتي  �ملختلفة  �لو�قعية 

م�سلحة غري دولية.
ما ز�ل للتفاعل بني �لقانون �لدويل �لإن�ساين وقانون حقوق 
�حلربية.  �لعمليات  �سري  على  فعلية  تد�عيات  �لإن�سان 
�لدويل  �لإن�سان و�لقانون  �لعالقة بني قانون حقوق  وتوؤثر 
عن  ف�ساًل  بالحتجاز،  �ل�سلة  ذ�ت  �لق�سايا  على  �لإن�ساين 
��ستخد�م �لقوة يف �لنز�عات �مل�سلحة �لدولية وغري �لدولية 
على حد �سو�ء، وكذلك ��ستهد�ف �لأ�سخا�س خارج �حلدود 

�لإقليمية.
ول يز�ل نطاق �حلماية �لذي يوفره �لقانون �لدويل �لإن�ساين 
باهتمام  حتظى  م�ساألة  �ملعا�سرة  �مل�سلحة  �لنز�عات  يف 
بالغ. وتكون �لدول �إما غري قادرة على تلبية �لحتياجات 
ر�غبة  غري  �أو  �حلالت  من  �لعديد  يف  للمدنيني  �لأ�سا�سية 
هذه  مثل  يف  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  وين�س  ذلك.  يف 
باأعمال  �أخرى  فاعلة  جهات  ��سطالع  جو�ز  على  �حلالت 
مو�فقة  �سريطة  �لإن�سانية،  �ملنظمات  ذلك  يف  مبا  �لإغاثة، 

�أمام  �لعقبات  من  �لعديد  هناك  تز�ل  ل  ذلك،  ومع  �لدولة. 
�لع�سكرية  �ل�سو�غل  منها  �لإن�سانية،  �مل�ساعد�ت  و�سول 
ملن  �مل�ساعد�ت  تقدمي  تعوق  �لتي  و�لأمنية  و�ل�سيا�سية 

يحتاجها من �ملدنيني.
�أفرزت �لعمليات �لع�سكرية خارج �حلدود �لإقليمية خالل 

�لع�سكري  �لوجود  من  جديدة  �أ�سكاًل  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
دولة  حقوق  �إىل  �لأنظار  و�أعادت  �لدولة،  �إقليم  د�خل 
د�خل  �لقوة  ��ستخد�م  تنظيم  و�إىل  وو�جباتها،  �لحتالل 
�لقو�ت  على  �لحتالل  قانون  و�نطباق  �ملحتل،  �لإقليم 
�مل�سوؤوليات  �أي�ًسا  وتطورت  �ملتحدة.  لالأمم  �لتابعة 

لت�سمل  �جلن�سيات  متعددة  �لقو�ت  �إىل  �ملوكولة  و�ملهام 
وحفظ  �لنز�عات  ن�سوب  منع  يت�سمن  �لعمليات  من  طيًفا 
�ل�سالم.  وبناء  �ل�سالم  وفر�س  �ل�سالم  و�سنع  �ل�سالم 
�أن  �لعمليات  لهذه  �جلو�نب  متعددة  �لطبيعة  وت�سري 
�لقو�ت متعددة �جلن�سيات �ستلجاأ �إىل ��ستخد�م �لقوة على 
تطبيق  وكيفية  وقت  حول  كذلك  ت�ساوؤًل  وتثري  �لأرجح، 

�لقانون �لدويل �لإن�ساين على �أفعالها.
�لقتال  �ساحات  �جلديدة  �لتقنيات  من  متنوع  ن�سق  دخل 
�حلديثة، فقد �أف�سح �لف�ساء �لإلكرتوين �ملجال لإمكانية �سن 
�أطر�ف  ��ستخد�م  �زد�د  حني  يف  �حلروب،  من  جديد  نوع 
م بها عن  �لنز�عات �مل�سلحة ملنظومات �لأ�سلحة �لتي ُيتحكَّ
بعد مثل �لطائر�ت بدون طيار. ويزد�د ��ستخد�م منظومات 
ذ�تية  �أنظمة  در��سة  وجتري  �لأوتوماتيكية،  �لأ�سلحة 
بعينها مثل �لروبوت �ملقاتل من �أجل ��ستخد�مها يف �ساحات 
�لقتال يف �مل�ستقبل. لي�س هناك ثمة �سك يف �نطباق �لقانون 
�لدويل �لإن�ساين على هذه �لأ�سلحة �جلديدة وعلى ��ستخد�م 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف �حلرب. ومع ذلك، تطرح و�سائل 
وعملية  قانونية  حتديات  تلك  �جلديدة  �حلرب  و�أ�ساليب 
لقو�عد  ميتثل  نحو  على  ��ستخد�مها  �سمان  يخ�س  فيما 
�لو�جب  �لعتبار  و�إيالء  �لقائمة  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون 

للتد�عيات �لإن�سانية �ملتوقعة جر�ء ��ستخد�مها.
جماعات  بها  تقوم  �لتي  �لعد�ئية  �لعمليات  �أي�ًسا  تعد 
م�سلحة من غري �لدول تعمل د�خل مناطق ماأهولة بال�سكان 
تفوًقا  �أكرث  ع�سكرية  و�سائل  ت�ستخدم  حكومية  قو�ت  �سد 
�ملدنيون  فيها  يتعر�س  �لتي  �ملتكررة  �لأمناط  �أحد  بكثري 
و�لأهد�ف �ملدنية لتبعات �لعمليات �لعد�ئية. وقد ��ستغلت 
بع�س �جليو�س �لتد�خل بني �جلماعات �مل�سلحة و�ملدنيني، 
�لذي ميثل �نتهاًكا للقانون �لدويل �لإن�ساين، كم�سوغ لتجنب 
�ملخاطر  لتقليل  �ملمكنة  �لحرت�زية  �لتد�بري  جميع  �تخاذ 
بني �سفوف �ملدنيني على �لنحو �ملطلوب يف �لقانون �لدويل 
يف  �ملتفجرة  �لأ�سلحة  ��ستخد�م  �آثار  وماز�لت  �لإن�ساين. 
�ملدنية  و�لهياكل  �ملدنيني  على  بال�سكان  �ملكتظة  �ملناطق 

ت�سكل م�سدًر� للقلق يف هذ� �ل�سياق.

وُيعد عدم �لتنظيم �لكايف لتو�فر �لأ�سلحة �لتقليدية و�سوء 
للمدنيني.  �حلماية  توفري  �أمام  م�ستمًر�  حتدًيا  ��ستخد�مها 
�لدويل  و�لقانون  جنيف  �تفاقيات  مبوجب  ملزمة  فالدول 
وي�سمل  �لإن�ساين،  �لدويل  �لقانون  �حرت�م  بكفالة  �لعريف 
و�لذخائر  �لأ�سلحة  وقوع  عدم  كفالة  عن  م�سوؤوليتها  ذلك 
�ملحتمل  من  �أ�سخا�س  حوزة  يف  �ملاآل  نهاية  يف  تنقلها  �لتي 
�أن ي�ستخدمونها يف �نتهاك �لقانون �لدويل �لإن�ساين. وتهدف 
�إىل  �لدولية  �للجنة  تدعمها  �لتي  �لأ�سلحة  جتارة  معاهدة 

معاجلة بع�س تلك �ملخاوف.
�لدويل  �لقانون  �أمام  موؤخًر�  برزت  �لتي  �لتحديات  �أحد 
�لقتالية  �لأعمال  جميع  و�سم  �إىل  �لدول  نزعة  هو  �لإن�ساين 
ل  �سدها،  �لدول  غري  من  �مل�سلحة  �جلماعات  ت�سنها  �لتي 
"بالإرهابية".  �لدولية  غري  �مل�سلحة  �لنز�عات  يف  �سيما 
على  �لإرهابية  و�لأعمال  �مل�سلح  �لنز�ع  �إىل  �لآن  وينظر 
�أنهما مر�دفان تقريًبا، على �لرغم من �أنهما �سكالن خمتلفان 
من �أ�سكال �لعنف حتكمهما جمموعة خمتلفة من �لقو�نني، 
�لعام.  �ملجال  يف  بينهما  �مل�ستمر  �خللط  ب�سبب  وذلك 
�سياق  يف  �إرهابي"  "عمل  م�سطلح  ��ستخد�م  ويت�سبب 
جمموعتني  بني  خلط  حدوث  يف  �مل�سلحة  �لنز�عات  ق�سايا 
منف�سلتني من �لقو�نني، وقد يوؤدي ذلك �إىل حالة تتغا�سى 
فيها �جلماعات �مل�سلحة من غري �لدول عن قو�عد �لقانون 
�أنه ل يوجد لديها د�فع لاللتز�م  �لدويل �لإن�ساين لت�سورها 
�جلماعات  بع�س  ت�سمية  �إن  و�أعر�فها.  �حلرب  بقو�نني 
�أثار  له  �لإرهابية"  "باجلماعات  �لدول  غري  من  �مل�سلحة 
�سمنية كبرية على �لتعهد�ت �لإن�سانية وقد يعوق �لعمل 

�لإن�ساين كذلك.
جر�ء  م�ستمرة  حتديات  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  يو�جه 
تطور �لنز�عات �مل�سلحة �ملعا�سرة. ويعتمد حتقيق حماية 
�لقانون  �حرت�م  على  �مل�سلحة  �لنز�عات  يف  للمدنيني  �أكرب 
�لدويل �لإن�ساين وتنفيذه و�إنفاذه. و�ستظل �لأولوية �لد�ئمة 
�لدويل  �لقانون  قدرة  �سمان  هي  �لدولية  للجنة  بالن�سبة 
ب�سورة  �حلديثة  �حلرب  و�قع  معاجلة  على  �لإن�ساين 

مالئمة وتوفري �حلماية ل�سحايا �لنز�عات �مل�سلحة.

القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المعاصرة

عبد �لعليم حممد
يذكر �أن عامل �لبيولوجيا �لفرن�سي “لوي�س با�ستري” كان 
يقول خماطًبا �لإن�سان “ل تقل يل ما هي ديانتك ول ما هو 
�ملوجزة  �لعبارة  بهذه  �آلمك”،  ما هي  قل يل  ولكن  لونك 
�لتطور  �لفرن�سي وحدد، م�سمون وجمرى  �لعامل  خل�س 
�لإن�ساين،  �لنوع  وحدة  وهو  �أل  لالإن�سانية،  �لأخالقي 
وتوحد �لتجربة �لإن�سانية يف �لأمل و�لفرح دومنا تفرقة، 
ب�سبب �لدين �أو �لعن�سر �أو �للون �أو �لنتماء �أو ما دون 
�لتي  و�ملذهبية،  و�لدينية  �لطائفية  �لتق�سيمات  من  ذلك 

تربر �نتهاك �حلقوق و�لكر�مة لكثري من �جلماعات.
على �أن م�سمون هذه �لعبارة رمبا يتجاوز بكثري منطوقها 
�ملبا�سر �لذي يتعلق مب�ساو�ة �لب�سر يف جتربة �لأمل، ذلك 
وقت  ويف  �جلملة-  هذه  يف  بلور  كعامل،  “با�ستري”  �أن 
مبكر- هدف وغاية �لتقدم �لعلمي �لذي يتمثل يف تخلي�س 
�لب�سر من �آلمهم، و�حلفاظ على حياتهم وترقيتها وتذليل 
�ل�سعادة  عن  بحثهم  يف  �لب�سر  تعرت�س  �لتي  �لعقبات 
بالنحر�فات و�لدهاليز  يتنباأ  با�ستري كان  و�لفرح، وكاأن 
�لوجهة  هذه  يف  �ل�سري  عن  �لعلمي  �لتقدم  �ستعوق  �لتي 

�لإن�سانية و�لأخالقية.
م�سمون  “با�ستري” حددت  عبارة  فاإن  �أخرى  ناحية  من 
و�لذي  و�ملعا�سر،  �حلديث  مبعناه  �لإن�ساين  �لعمل 
و�ل�سر�عات  و�لنز�عات  �حلروب  وقع  تخفيف  يف  يتمثل 
�لدولية منها وغري �لدولية، وخا�سة �آثارها على �ملدنيني 
و�لأ�سرى  و�لن�ساء  و�لأطفال  و�جلرحى  و�مل�سابني 
هذه  مل�ساعفات  تتعر�س  �لتي  �لفئات،  من  ذلك  دون  وما 
وعقائدهم  �ألو�نهم  عن  �لنظر  ب�سرف  وذلك  �حلروب، 
هذه  خ�سم  يف  �إليها  ينتمون  �لتي  و�لأطر�ف  ومذ�هبهم 

�ملعارك، وتقدمي كافة �أ�سكال �لعون �ملمكن مادًيا ومعنوًيا 
ما  لأولئك وهوؤلء من �سحايا �حلروب و�لنز�عات وهو 
�لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  ر�سالة  م�سمون  ميثل 
وموؤ�س�سها “هرني دونان” �لذي عرف ويالت �حلروب يف 

�أوروبا وقرر �أن يكر�س حياته لهذه �لق�سية �لنبيلة.
ور�سالة  �لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  ر�سالة  �أن  بيد 
على  �لقرن  ون�سف  �لقرن  من  يقرتب  بعدما  موؤ�س�سها، 
�لظروف  يف  و�لدعم  �لتعزيز  �إىل  �لآن  بحاجة  تاأ�سي�سها 
�نت�سار  يف  تتمثل  و�لتي  �لعامل،  بها  مير  �لتي  �حلالية 
�حلروب و�ل�سر�عات وحدة �لتوتر�ت �لعرقية و�لدينية 
وتعدد �لفاعلني �لذين يقومون بانتهاك �لكر�مة �لإن�سانية 
قبلية  �عتبار�ت  �سوء  على  للكثريين  �حلياة  وحق 
�لتي  هي  وحدها  �لدولة  تعد  مل  حيث  ودينية،  وعرقية 
تقوم بهذ� �لنوع من �لنتهاكات و�ملخالفات عندما تنخرط 
يف حروب مع غريها �أو مع جماعات قومية م�سلحة تتمرد 
�لدولية  �لنز�عات  من  �لعديد  ثمة  بل  �سلطتها،  على 
و�ملحلية �ملدولة وما دون ذلك من �ل�سر�عات و�لنز�عات 

�لتي تنتهك �أطر�فها �لقانون �لدويل �لإن�ساين وقو�عده.
وبقدر ما تطورت قو�عد ومبادئ �لقانون �لدويل �لإن�ساين 
بقدر ما ز�دت حدة �لنتهاكات لقو�عده يف بقاع كثرية من 
�لعامل تلك �لتي ت�سهد توتر�ت عرقية وقبلية على عك�س 
ما كان متوقًعا مع بد�ية �نهيار �لحتاد �ل�سوفيتي وبدء 
من  �ملتالحقة  �ملوجات  وتتابع  �لباردة  �حلرب  نهاية 

�لعوملة �لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لثقافية.
ي�ساف �إىل ذلك تلك �ل�سعوبات �ملتعلقة باأدو�ت و�أ�ساليب 
�لتي  �ملناطق  تلك  وتعيني  وم�سمونه  �لإن�ساين  �لتدخل 
�لر�أي  وتفاعالت  �لإن�ساين  و�لعمل  �لتدخل  ت�ستوجب 

�لعام �لعاملي مع �لق�سايا و�لأقاليم �لتي ت�سهد �لتوتر�ت 
�لت�سال  �لفئات وذلك عرب  �لكثري من  وم�ساعفاتها على 
فور  �لوقائع  ينقل  �لذي  �ملبا�سر  و�لبث  و�لإعالم 
بها  �لعامل متابعتها و�لتاأثر  للماليني عرب  حدوثها وتتيح 
و�ل�ستجابة لند�ء�ت �لت�سامن مع منكوبي هذه �لنز�عات 

وتخفيف �آلمهم.
بيد �أنه من بني تلك �ل�سعوبات �لتي تو�جه �لعمل �لإن�ساين، 
�لقانون  بجهل  �ملتعلقة  �ل�سعوبة  خا�س  نحو  على  تربز 
يف  تطبيقه  وكيفيات  ومبادئه  وقو�عده  �لإن�ساين  �لدويل 
�لنز�عات و�حلروب،  حالت حمددة ومتعينة يف جمرى 
على  معرفته  تقت�سر  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  �أن  ذلك 
دو�ئر حمددة من �خلرب�ء �لقانونيني و�ملمار�سني يف �إطار 
غري  ذلك  ويبدو  و�ملحلية،  �لدولية  �لإن�سانية  �ملنظمات 
كاف من وجهة ��ست�سر�ف �لقانون �لإن�ساين �لدويل وتلك 
�مل�سمنة  و�لرتبوية  و�لأخالقية  �لإن�سانية  �لإمكانيات 
فيه، فثمة �لعديد من �لفئات �لتي ينبغي �أن تعرف جيًد� 

�ملبادئ و�لقو�عد �لتي ي�سملها هذ� �لقانون.
�ألزمت  قد   1949 عام  جنيف  معاهد�ت  كانت  و�إذ� 
�لأطر�ف �ل�سامية �ملوقعة عليها بتدري�س قو�عد �لقانون 
عليها  وتدريبهم  �مل�سلحة  �لقو�ت  لأفر�د  �لدويل  �لإن�ساين 
بتدري�س  �أو�ست  قد  �ملعاهد�ت  هذه  فاإن  وعملًيا،  نظرًيا 
هذ� �لقانون لعديد من �لفئات �لأخرى كالأطباء و�لقائمني 
�لفئات  من  ذلك  دون  وما  و�لإ�سعاف  �لتمري�س  على 
�لعاملني يف  �لنيابة وكذلك  كاملحامني و�لق�ساة و�أع�ساء 

حقل �لعمل �لإن�ساين و�لإغاثة.
�لقانون  وقو�عد  مبادئ  تدري�س  فاإن  ذلك  �إىل  بالإ�سافة 
على  تبدو  �جلمهور  من  �أخرى  لفئات  �لإن�ساين  �لدويل 

�لفئات  هذه  كانت  لو  حتى  �لأهمية  من  كبرية  درجة 
بالعمل  �سلة  ذ�ت  جمالت  يف  بال�سرورة  منخرطة  غري 
�لإن�ساين يف �للحظة �لر�هنة، فتدري�س مبادئ هذ� �لقانون 
قد  و�ملعاهد  و�جلامعات  �ملد�ر�س  يف  لل�سباب  وقو�عده 
وقد  �لإن�ساين،  �لعمل  جمال  يف  لالنخر�ط  بع�سهم  يوؤهل 
يختار �لكثري من هوؤلء �ل�سباب مهًنا و�أعماًل ذ�ت �سلة 

بدو�ئر تطبيق هذ� �لقانون وجمالت �إنفاذه.
تتجاوز  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  تدري�س  فاإن  ذلك  ومع 
�أهميته بكثري دو�ئر �لتخ�س�س و�لعمل �ملت�سل بحقل هذ� 
�ملبادئ  هذه  تدري�س  �أن  ذلك  تطبيقه،  وجمالت  �لقانون 
ذهنية  ��ستعد�د�ت  وتطوير  ومبادئ  قيم  على  ينطوي 
و�إن�سانية وتربوية �سرورية للتن�سئة و�لتكوين وت�سكيل 

ثقافة معا�سرة و�إن�سانية يف �مل�ستقبل.
نطاق  على  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  تدري�س  �أهمية  تنبع 
�عتبار�ت  �ملتخ�س�سني و�ملمار�سني من  نطاق  �أو�سع من 
متنوعة ذ�ت طبيعة فل�سفية و�إن�سانية و�أخالقية وعملية 
وتربوية، ت�سوغ تدري�س هذ� �لقانون وتب�سر بالإمكانيات 

�مل�سمنة فيه من هذه �لزو�يا جمتمعة.
تاأكيد �لنتماء �مل�سرتك لالإن�سانية

�لقانون  تدري�س  فاإن  و�لإن�ساين  �لفل�سفي  �ل�سعيد  على 
�لدويل �لإن�ساين يوؤكد �لنتماء �مل�سرتك لالإن�سانية ب�سرف 
�لنظر عن �لختالف يف �لأديان و�لأعر�ق و�لثقافات، ومن 
حمددة  مب�سوؤوليات  �لوعي  يرتب  �أن  �لنتماء  هذ�  �ساأن 
ومتعينة يجيء يف مقدمتها معرفة �حلالت �مللمو�سة �لتي 
�أوقات �حلرب  �لنا�س يف  �أن توجد فيها جماعة من  ميكن 
و�لنز�ع و�ل�سر�ع، ول تقف هذه �مل�سوؤوليات عند جمرد 
مثل  م�ساعدة  ميكن  كيف  �أي�ًسا  بل  �حلالت  بهذه  �لوعي 

هذه �جلماعة وتخفيف �لآلم �لتي تتعر�س لها و�لأ�سر�ر 
و�ملبادئ  �لنز�عات  هذه  جر�ء  من  بها  حلقت  �لتي 
�مل�ساعدة  هذه  مثل  حتكم  �لتي  و�ملعايري  و�لقو�عد 

وتنظمها و�لتي هي جوهر �لقانون �لإن�ساين �لدويل.
للوجود  �ملختلفة  باحلالت  �ملعرفة  هذه  �أن  �سك  ول 
وهي  �أل  وهمجية  وح�سية  �لنز�عات  �أكرث  يف  �لإن�ساين 
�ملنكوبني  ت�ساعد  �لتي  و�ملبادئ  و�لقو�عد  �حلرب  نزعة 
�لنتماء  تعميق  �إىل  تقود  �أن  �ساأنها  من  �لنز�عات  هذه  يف 
للنوع �لإن�ساين وتاأكيد �مل�سري �مل�سرتك لالإن�سانية وخلق 
�حلروب  منكوبي  مع  للتعاطف  عاملية  �إن�سانية  ثقافة 

و�ل�سر�عات و�لتوتر�ت �لعرقية و�لقومية.
معنًيا  لي�س  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  �أن  ورغم 
بال�سرورة بوقف �حلرب و�إنهائها �أو �حليلولة دون 
ويالتها  وتخفيف  معاجلة  على  ين�سب  لأنه  قيامها 
و�آثارها على �ملقاتلني و�ملدنيني و�لأ�سرى وغريهم، 
�أن  �ساأنه  من  �لقانون  هذ�  مبادئ  تدري�س  �أن  �إل 
يك�سف ويالت هذه �حلروب بطريقة مادية وملمو�سة 
ولي�ست جمردة وهو ما قد يف�سي �إىل تقلي�س �لنزوع 
ذلك  باعتبارها  بها  معادية  ثقافة  وخلق  للحرب 
من  �لإن�ساين  �لنوع  يف  ما  �أ�سو�أ  يكر�س  �لذي  �لنزوع 
وح�سية وهمجية، ومن ثم ت�سبح �حلرب كاأد�ة حلل 
�ل�سر�عات منفرة وت�سبح مرفو�سة من قبل �ل�سمري 

�لإن�ساين حتى ولو عجز عن وقفها.
�حلروب  ��ستمر�ر  �أن  �سبق  فيما  و�ملفارقة 
�إنهاء  عن  �لب�سرية  وعجز  و�لنز�عات  و�ل�سر�عات 
ن�ساأة  مربر  ذ�ته  �لوقت  يف  هي  و�إلغائها  �حلروب 
�لقانون �لدويل �لإن�ساين ومبادئه، كما �أن عدم �لتنفيذ 

�أ�سا�سًيا  �أمًر�  يعد  �لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  ملبادئ 
��ستمر�ر  �أن  ذلك  يعني  ول  �لقانون،  هذ�  لوجود 
�لدويل  �لقانون  وجود  ل�ستمر�ر  �سرط  �حلروب 
�سيمكن  �إنهاء ومنع �حلروب  �أن  بل يعني  �لإن�ساين، 
م�ستويات  يف  و�لتطبيق  �لتو�جد  من  �لقانون  هذ� 

�أرقى و�أكرث �سموًل.
ول �سك �أنه من �أهم �مل�سكالت �لتي تعوق حتقيق هذ� 
�لهدف �أي �لنتماء �مل�سرتك لالإن�سانية وت�سكيل ثقافة 
�لقول  يف  تتمثل  و�لتي  �لثقافية  �لن�سبية  هي  كونية 
�عتبارها  ميكن  وقو�عد  عامة  معايري  توجد  ل  باأنه 
�لظروف  كل  يف  لالنطباق  وقابلة  كونية  �أو  عاملية 
ثقافات  �ملختلفة  �لأقاليم  يف  توجد  بل  و�لأقاليم، 
متباينة ومعايري خمتلفة للتطبيق تنت�سب لكل �إقليم.
يعني  �لثقافية  �لن�سبية  بهذه  �لقول  �أن  و�حلال 
�نتفاء وجود �ملعايري �لعامة و�لقو�عد �لكلية �لقابلة 
وجود  ��ستحالة  وكذلك  �لظروف  كافة  يف  لالنطباق 
مرجعية و��سحة للحكم على �لنتهاكات وتقوميها، 
�لطويل  �مل�سار  يتجاهل  �لن�سبية  بهذه  �لقول  �أن  كما 
تلك  و�ملكان،  �لزمان  يف  و�لقيم  لالأفكار  و�ملتعرج 
ومن  لأخرى  ثقافة  من  تنتقل  �لتي  و�لقيم  �لأفكار 
�أن  وكما  خمتلفة  تاريخية  ظروف  يف  لآخر  مكان 
هذه  يج�سد  �لذي  و�لو�سعي  �لقانوين  �حلايل  �ل�سكل 
�ملعايري و�لقيم ل ينبئ بيقني وح�سم عن هوية هذه 
تاريخها  عرب  �لب�سرية  عرفت  فقد  و�لقيم،  �لأفكار 
ت�سابهت  م�سرتكة،  ومبادئ  م�سرتكة  قيًما  �لطويل 
عملية  يف  �إليها  و�لإ�سافة  تعديلها  ومت  وتقاطعت 

طويلة ومتد�خلة على نحو فريد للغاية.
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من  كطريقة  مناق�شته  احلب�س  ذلك  ويتطلب 
للتنفيذ  للو�شول  ممهدة  وو�شيلة  االكراه  طرق 
اجلربي، اإذ يعد حب�س املدين الطريقة الوحيدة 
التي اأبقت عليها الت�شريعات احلديثة با�شتخدام 
ما  لتنفيذ  عليه  لل�شغط  كو�شيلة  املدين  ج�شد 
التنفيذي  التزام..واحلب�س  من  ذمته  يف  ترتب 
اإليه  تلجاأ  اجلربي  التنفيذ  و�شائل  من  و�شيلة 
املو�شر  املدين  على  للت�شييق  التنفيذ  مديرية 
حت�شيل  بهدف  الوقت  من  فرتة  حريته  بحجز 

الدين منه واإجباره على الوفاء بالتزامه. 
يف  املدين  بحب�س  العراقي  امل�شرع  اأخذ  وقد 
قانون  من  الثالث  الباب  من  الثالث  الف�شل 
املعدل   1980 ل�شنة   45 رقم  العراقي  التنفيذ 
اأنه  ونرى  البدين(،  )االإكراه  عنوان  وحتت 
عنـوان  حتت  ذلك  يرد  اأن  امل�شتح�شن  من  كان 
بدال   ) املدين  حب�س   ( اأو  االإكراهي(  )احلب�س 
وتوفيقا  مالءمة  اأكرث  الأنه  البدين  االإكراه  من 
من عبارة االإكراه البدين كون االأخرية يفهم من 
اأن  حني  يف  اجل�شدي،  وال�شرب  االإيالم  معناها 
ن�شاطه  و�شل  املدين  تقييد  هو  احلب�س  مفهوم 
ومنعه من مزاولة اعماله طيـــلة مدة مكوثــه يف 

احلب�س املحـــكوم به عليه.
نناق�س  املبحث يف ثالثة مطالب  و�شنتناول هذا 
واأطراف  باحلب�س  التعريف  االول:  املطلب  يف 
اال�شبارة التنفيذية، ويف املطلب الثاين: الطبيعة 
القانونية حلب�س املدين وم�شروعيته ومربراته، 
ويف املطلب الثالث: موقف الت�شريعات من حب�س 
املدين ومتييزه عن االأو�شاع القانونية االأخرى.

واأطراف  باحلب�س  التعريف  االأول:  املطلب 
االإ�شبارة التنفيذية

)لغة،  احلب�س   معنى  االول:-   الفرع   
وا�شطالحا، وقانونا(

فهو   ، َحْب�ًشا   ، َيحِب�س  حَب�َس   : لغة  احلب�س 
بو�س.. وحبي�س.. حَب�َس  ، واملفعول َمْ حاِب�س 
واأّخره،  واأم�َشَكه  مَنَعه   : يَء  ال�شَّ اأو  خ�َس  ال�شَّ
�شّد خالَّه.. َحَب�َشُه داِخَل الَقْلَعِة: �َشَجَنُه ِبها..ي 
عَلْيِه  َحَب�َس  َعْنُه..  َنُعُه  َيْ  : عاَم  الطَّ َعْنُه  َْحِب�ُس 
اِب:  ِبالرترُّ املاَء  َحَب�َس  َعَلْيِه..  َقَطَعها   : اأَْنفا�َشُه 
على  َتَلكاِتِه  مُمْ َحَب�َس  ِبِه..  اأَحاَطُه  َبُه،  َت�َشررُّ َمَنَع 
الدَم:  حب�س  على..  َوَقَفها  ِة:  يَّ اخَلرْيِ االأَْعماِل 

قَطع �شيالَنه واأوقفه.
 )emprisonnement(   -: واحلــــب�س   
ا�شم م�شتق من ) emprisanner ( حب�س، 
واحلب�س  حب�س..  مبعنى   )prison( من 
ا�شطالحا :- اعتقال فرد يف موؤ�ش�شة ا�شالحية.. 
والذي  املدين  حب�س  اأن   : قانونا  املدين  حب�س 
قد  االإكراهي  باحلب�س  اي�شا  عليه  ي�شطلح 
اأورده امل�شرع العراقي حتـــت عنوان ) االإكراه 
املدين  اكراه  اىل  ترمي  و�شيلة  "وهو   ) البدين 
على تنفيذ التزامه بحرمانه موؤقتا من حريته "، 
وعّرفه اخر باأنه "حب�س املدين املمتنع عن تنفيذ 
الإجباره  عليه  معنوي  �شغط  ملمار�شة  التزامه 
على ادائه "، وي�شار اليه كذلك يف الفقه القانوين 
اىل تعريفات عدة اخرى منها باأنه" تقييد حرية 
ال�شلطة  تعدها  التي  االأماكن  يف  بحجزه  املدين 
واالجراءات  لالأ�شول  وفقا  الدولة  يف  العامة 
القانونية ونتيجة العتبار حب�س املدين و�شيلة 
حلمله  اإرادته  على  للتاأثري  االكراه  و�شائل  من 
على تنفيذ التزامه، لذا يفرج عن املحكوم عليه 
باحلب�س اذا قام بالوفاء. كما اأن تنفيذ العقوبة ال 
يربئ الذمة وامنا يجوز التنفيذ على مال املدين 
)مديرية  العامة  ال�شلطة  وتلجاأ  حب�شه  رغم 
التنفيذ( اىل التنفيذ اجلربي وهو الطريق الذي 
التزامه  تنفيذ  على  جمربا  املدين  فيه  يكون 
التنفيذي  لل�شند  ان�شياعه  عدم  حالة  يف  عنوة 
او احلكم الق�شائي ر�شاًء عند التجاء الدائن اىل 

تلك ال�شلطة وتدخلها مبا متلكه من قوة مقررة 
وفق القانون الإجباره على الوفاء.

ممهدة  و�شيلة  عن  عبارة  املدين  حب�س  اإن 
للتنفيذ وهي ا�شتثنائية ت�شتعمل للحد من تعنت 
الوفاء  على  ارغامه  بهدف  ومماطلته  املدين 
موؤقتا  وحجزه  حريته  بتقييد  وذلك  بالتزاماته، 

وفق اال�شول واالإجراءات القانونية.
االكــــراه  طرق  من  واحدا  املدين  حب�س  ويعد 
يف  احلديثة  القوانني  عليه  اأبقت  وقد  البدين، 
ظل االأ�شوات التي تتعاىل من اأجل االبتعاد عن 
)الدين(  االمـر  الأن  املدين  �شخ�س  على  التنفيذ 

يتعلق بالذمة املالية للمدين ال ج�شده، ولذا فاأنه 
من العدالة مبكان اإبقاء االأمر قا�شرا على املال 
الت�شريعية  الفل�شفة  ان  ال على اجل�شد، ال�شيما 
حب�س  تعد  احلا�شر  الع�شر  فــــــي  القائمة 

املدين و�شيلة اإكراه، ولي�س و�شيلة اإبراء.
اإن هــــذا مــــا اتفقت عليــــه معظــــم القــــوانني 
تكــــن  لــــم  اأن  بــــاحلب�س  اأخــــذت  التــــي 
حب�س  ان  اغلبهــــا  عــــدت  فقــــد   ، جميعهــــا 
يف  يهدف  وامنا  لاللتزام  تنفيذا  يعد  ال  املدين 

االأ�شل اىل حتقيق اأحد اأمرين:
القيــــــام  علــــــى  املــــــدين  اإجبــــــار   -1  
بت�شــــــليم  كــــــااللتزام  معــــــني  بــــــاأداء 
او  النقــــــود  مــــــن  مبلغ  اأداء  او  �شــــــيء 

االلتزام بعمل او االمتناع عن عمل .
 2-  اإجبــــار املــــدين بالك�شــــف عمــــا يلكــــه 
هربهــــا  اأو  اخفاهــــا  قــــد  كــــان  امــــوال  مــــن 
عليهــــــا  التنفيــــــذ  دون  احليلولــــة  بق�شــــد 
منهــــــا،  حقــــــه  الــــــدائن  ا�شــــــتيفاء  او 
احلجــــــز  مــــــن  الــــــدائنني  مبنــــــع  وذلــــــك 
ال  مبــــا  لنــــا  ويظهــــر  عليها..  التنفيــــــذ  او 
اليــــه  ق�شــــد  مــــا  لل�شــــك  جمــــاال  يــــدع 
اإذ يعــــده  امل�شــــرع العراقــــي مــــن احلــــب�س 
ال�شــــجر  و�شــــيلة لالإكراه وطريقــــة الإثــــارة 
بعزلــــه  ذلــــك  ويكــــون  املــــدين  لــــدى 
تعطيــــال  فيــــه  يــــرى  ومبــــا  يحــــب،  عمــــن 
تنفيـــــذها،  عـــــن  لـــــه  وبعـــــدا  مل�شـــــاحله، 
ممـــــا يجعلـــــه ي�شـــــرع فـــــي تنفيـــــذ التزامه، 
يجعلـــه  مـــا  احلـــــب�س  مـــــن  يخـــــاف  اأن  او 
الـــدائن،  يقبلهـــا  قـــد  ت�شـــوية  يعـــر�س 
متهـــان  مـــن  احلـــب�س  فـــي  ملـــا  اإ�شـــافة 
املــــدين  بهــــا  ي�شـــعر  قـــد  التـــي  للكرامـــة 
احلــــب�س  اأن  خا�شــــة  �شــــده،  تــــم  مــــا  اذا 
مــــن  حــــب�س  هــــو  ب�شــــدده  نحــــن  الــــذي 
مبـــــا  املـــــدين  يفـــــي  لكــــي  ال�شــــغط  اأجــــل 
فـــــي ذمتـــــه، ولـــــذا فقـــــد يحـــــاول جاهـــــدا 
تنفيـــــذ التزامه او عـــــر�س تلـــــك الت�شـــــوية 

التـــــي قـــــد جتنبه ذلك احلب�س.
الفرع الثاين : اأطراف االإ�شبارة التنفيذية  

اإن مديرية التنفيذ ال ت�شرع بالتنفيذ اإال بناًء على 
طلب ممن له احلق بتقديه وال ي�شرتط يف هذا 
ان يكون بعري�شة، بل يكفي جمرد ايداع احلكم 
الق�شائي اأو املحرر التنفيذي اىل مديرية التنفيذ 
فقرات عدة  يت�شمن  ال�شند  كان   اذا  اأنه  ، على 
اذا كان يروم تنفيذها  اأن يبني ما  فعلى طالبه 
اأ�شا�شا  التنفيذ  عن  وتن�شاأ  بع�شها،  او  كلها 

تطلق  التي  الت�شمية  ان  اإذ  طرفني،  بني  رابطة 
اجراءات  اتخاذ  يطلـــــــــب  الذي  الدائن  على 
اأما  التنفيذ(.  )طالب  هو  التنفيـــــــــــــــــــذ 
التنفيذية  االجراءات  تتخذ  الذي  ال�شخ�س 
�شـــده يطـلق عليه ) املطلوب التنفيذ �شــــده (. 
كمــــا ان �شــــرورة التجــــاء طالــــب التنفيــــذ 
الــــى ال�شــــلطة العامــــة )مديريــــة التنفيــــذ( 
هــــــذه  فــــــي  ثالثــــا  الدولــــة طرفــــا  جتعــــل 
تتخذ  ال  التنفيــــــذ  واجــــــراءات  الرابطــــــة.. 
عليــــــه  املنفــــــذ  ال�شــــــخ�س  �شــــــد  اإال 
�شـــــاحب  يكـــــون  ان  يجــــــب  والــــــذي 

عـــــام،  كمبـــــداأ  بالـــــدين  �شـــــفة 
طالـــــب  ان  كمـــــا 

لتنفيـــــذ  ا

ي  لـــــذ ا
لـــــب  يطا

مواجهـــــة  فـــــي  بالتنفيـــــذ 
اي�شــــــا  يكــــــون  اأن  يجــــــب  مدينــــــه 
يطالــــــب  حتــــــى  وحــــــق  �شــــــفة  �شـــاحب 
باطلــــــة  مطالبتــــــه  كانــــــت  واإال  بــــــه، 
لـــــي�س  مبـــــا  طالـــــب  انـــــه  باعتبــــــــــــــار 

تقـــــدم  ملـــــا  وا�شـــــتنادا  بـــــه،  حـــــق  لـــــه 
االإ�شبارة  طرفـــــي  فـــــي  البحـــــث  يكننـــــا 
الو�شــــــفني  اأ�شــــــا�س  علــــــى  التنفيذيــــــة 
التنفيــــــذ(،  )طالــــــب  االول:  االآتيــــــني 

والثــــــاين ) املطلــــــوب التنفيــــــذ �شده( .
اأوال : ) طالب التنفيذ  ( 

وهو �شخ�س الدائن بطبيعة احلال الأنه ال�شخ�س 
للمطالبة  مبا�شرة  �شلطة  القانون  يعطيه  الذي 
�شخ�شيا  باعتباره  التنفيذية،  باالإجراءات 
اأو  التنفيذي  ال�شند  يف  الثابت  احلق  �شاحب 
احلكم الق�شائي ال�شادر من ماكم الدولة وفق 
اأحكام هذا القانون، اأو احلكم الق�شائي ال�شادر 
من مكمة اأجنبية واملطلوب تنفيذه يف العراق 
قانون  عليها يف  املن�شو�س  لل�شروط  وامل�شتويف 
تنفيذ اأحكام املحاكم االجنبية رقم )30( ل�شنة 
اأحكام  او  مبوجبه،  ال�شادرة  واالنظمة   1928
االتفاقيات الدولية املعمول بها يف العراق، ويف 
قرار متييزي ورد فيه: "... عنــــــد عطف النـظر 
القـرار املميز املوؤرخ  2017/5/24 وجد  على 
باأنه ملا ا�شتند اإليه من اأ�شباب �شحيح وموافق 
ما  اتبع  العدل  املنفذ  القانون وذلك الن  الأحكام 
الهياأة  هذه  من  ال�شادر  النق�س  قرار  له  ر�شمه 
 2017/5/3 يف  224/تنفيذ/2017  بالعدد 
االأردنية  واململكة  العراق  جمهورية  اأن  اإذ   ،
الريا�س  اتفاقية  يف  اأع�شاء  هما  الها�شمية 
اأجازت  االتفاقية  هذه  وان  الق�شائي،  للتعاون 
اأطرافها يف امل�شائل املدنية  اأحكام ماكم  تنفيذ 
وم�شائل االأحوال ال�شخ�شية لدى الطرف االخر 
باحلكم  االعرتاف  ح�شول  بعد  فيها  الع�شو 
الق�شائية  الهيئات  قبل  من  فيه  تنفيذه  املراد 
الق�شائية  الهياأة  تقوم  اإذ  الع�شو،  الدولة  لدى 
ببحث �شروط االعرتاف  وفقا الأحكام االتفاقية 
العالقة،  ذات  القوانني  من  وغريها  املذكورة 

الباب  يف  عليه  من�شو�س  ما  وفق  وعلى 
اتفاقيـــــــة  من  اخلام�س 

عليه  الريا�س، 
القرار  يكون 

ملميز  ا

م  لتز ا
النظر  وجهة 

وبالتايل  املتقدمة، 
يكون واجب الت�شديق". 

م�شــــــتندا  التنفيــــــذ  يبــــــداأ  وبالتــــــايل 
التنفيــــــذ  يجــــــوز  وال  اأحــــــدهما،  علــــــى 
طالــــــب  قبــــــل  مــــــن  بطلــــــب  اإال 
وهــــــو  التنفيــــــذ 

مــــــن 

يظهــــــر 
علــــــى  بــــــدءا 
التنفيــــــذ  م�شــــــرح 
التنفيــــــذ  باإجراءات  املبا�شــــــرة  طالبــــــا 
اأن  ولـــه  مدينـــه  ح�شـــاب  علــــــى  ل�شــــــاحله 
اإكراهـــه  اأجـــل  مـــن  مدينـــه  حـــب�س  يطلـــب 
مـــن  ذمتـــه  فـــي  ترتـــب  مبـــا  الوفـــاء  علـــى 

التـــزام، اأو التنفيـــــذ علـــــى اأمـــــوال مدينـــــه 
فـــــي االحـــــوال االأخـــــرى املقـــــررة قانونـــــا 
ب�شـــــاحب  كـــــذلك  عليـــــه  وي�شـــــطلح 
احلــــــق  �شــــــاحب  او   ، التنفيــــــذ  حــــــق 
ال�شــــــند  فــــــي  الثابــــــت  املو�شــــــوعي 
ايجــــــابي  طــــــرف  وهــــــو  التنفيــــــذي، 
فــــــي عالقــــــة التنفيــــــذ، اإذ ال ي�شــــــرع فــــــي 
التنفيــــــذ اإال بنــــــاًء علــــــى طلبــــــه، ومــــــن 
فــــــي  يتــــــوافر  اأن  اأي�شــــــا  الطبيعــــــي 
طلبــــــه  عنــــــد  ال�شــــــفة  التنفيــــــذ  طالــــــب 
الدائنيــــــة(  )�شــــــفة  التنفيــــــذ  الإجراءات 
اأن  يكــــــن  انــــــه  كمــــــا  بعــــــدها،  ال 
فـــــي   ) التنفيـــــذ  طالـــــب   ( الـــــدائن  يثـــــل 
القـــــانوين،  وكيلـــــه  التنفيـــــذ  اجـــــراءات 
كالو�شـــــي ، اأو القـــــيم ، اأو امـــــني التفلي�شـة، 
اأو وكيله االتفاقي..            وعنــــد حلــــول اأي 

مهمــــا �شــــخ�س 
مــــل  بهــــا  حــــل  التــــي  ال�شــــفة  كانــــت 
قانونـــــا  اأم  اتفاقــــا  اأكانــــت  �شــــواء  الــــدائن 
احلـــــق  لـــــه  يكـــــون  ان  الطبيعـــــي  فمـــــن 
اتخـــــذ  مـــــا  بكـــــل  ملـــــه  يحـــــل  اأن  فـــــي 
مـــــن اإجراءات التنفيـــــذ، واأن يطبــــق عليــــه 
مـــــن  التنفيــــذ  طالــــب  علــــى  يطبــــق  مــــا 
اال�شتمرار  وبــــني  بينــــه  حتــــول  عــــوار�س 
فــــي متابعـــــة اجراءات التنفيذ.كمــــا يجــــب 
طالــــب  فــــي  اأخــــرى  �شــــفة  تتــــوافر  ان 
التنفيــــذ اأو مــــن يثلــــه اأال وهــــي االأهليــــة، 
وحيــــث ان طلـــــب التنفيـــــذ يهـــــدف الـــــى 
يقابلـــــه  ان  دون  حـــــق  علـــــى  احل�شـــــول 
لـــــذلك  طالبـــــه  امـــــوال  يـــــ�س  التـــــزام 
طلــــب  يكــــون  اأن  بــــه  امل�شــــلم  مــــن  فاإنـــــه 
ومــــن  النافعــــة،  االأعمــــال  مــــن  التنفيــــذ 
ثــــم يكفــــي فيــــه تــــوافر اأهليــــة االإدارة دون 
لثبــــوت  بالن�شــــبة  اأمــــا  الت�شــــرف.  اأهليــــة 
فتثبــــت  الــــدائن،  ورثــــة  فــــي  ال�شــــفة 
ال�شفة  تلك  توؤكــــد  التــــي  الوثائق  بتقــــدمي 
التنفيذ،  ال�شلبي بالن�شبة للحق يف  وهو الطرف 
االجراءات  اتخاذ  يتم  الذي  الطرف  هو  اأو 
من  الثاين  الطرف  ويعد  مواجهته،  يف  التنفيذية 

اطراف اجراءات التنفيذ يف اال�شبارة التنفيذية 
امللتزم  مواجهة  يف  التنفيذ  يجري  الأنه    )1(
احلكم  او  التنفيذي  املحرر  يف  الثابت  باالأداء 
مواجهة  يف  يقع  ان  يجب  فالتنفيذ  الق�شائي، 
املدين، الأنه ابتداًء يرتتب عليه وحده تنفيذ ما 
املدين  ال�شفة يف  �شرط  توافر  به، ويجب  التزم 
املديونية(  )�شفة  بال�شفة  واملق�شود  ملواجهته 
كما  الدين  عن  م�شوؤوال  كان  ملن  تثبت  والتي 
مواجهة  يف  التنفيذ  اجراءات  تتخذ  اأن  يكن 
طلب  حالة  يف  املدين  يف  ي�شرتط   وال  اخللف.. 
الدائن التنفيذ �شده اأن يكون ذا اأهلية باأن يكون 
قد اأكمل الثامنة ع�شرة من عمره، اإال اأن املدين 
اذا مل يكمل ال�شن املذكور فاإن ذلك ي�شكل مانعا 
/41( املادة  لن�س  ا�شتنادا  حب�شه  موانع  من 
ثانيا ( من قانون التنفيذ املعدل، ويجوز التنفيذ 
يلزم  ولكن  عديها،  او  االأهلية  ناق�س  �شد 
ل�شحة االجراءات يف هذه احلالة اأن توجه 
بالتنفيذ  املتعلقة  االوراق 
عدمي  يثل  من  اىل 
اأو  االأهلية 

 . . ق�شها نا
اأحد  يف  وجاء 
ما  التمييزية  القرارات 
القرار  على  النظر  عطف  "عند  يلي: 
اإبطال  قرر  العدل  املنفذ  باأن  وجد  املميز 
اال�شبارة  يف  املتخذة  التنفيذية  االإجراءات 
املتعلقة ببيع العقار العائد للمدين امل�شار اإليه 
الأنه  �شحيحة  غري  التباليغ  اأن  بحجة  اأعاله 
فاقد االأهلية الإدارة اأمواله كونه مكوما عليه 
باحلب�س ال�شديد ملدة خم�س �شنوات مبوجب 
احلكم ال�شادر من مكمة جنح الكرخ بالعدد 
دون  من   2016/10/30 يف  643/ج/2016 
ا�شوليا  تبلغ  قد  كان  املدين  ان  يالحظ  ان 
ال�شجن  اإدارة  طريق  عن  االإخبار  مبذكرة 
اال�شالح  دائرة  كتاب  من  ثابت  ح�شبما 
املرقم  واملحاكم  الت�شفري  ق�شم  العراقية 
خروجه  وبعد   ،2005/8/13 يف   27520
ال�شرطي  باالإفراج  ل�شمـــــــــــوله  ال�شجن  من 
املتخذة  التنفيذية  باالإجراءات  تبليغه  مت 
املحمودية  يف  �شكنه  عنوان  على  باالإ�شبارة 
حي املوظفيــن بوا�شطة اأفراد اأ�شـــــــــــــــــرته 
وينوب  يثـــله  من  وح�شر  معه،  املقيمني 
وزوجـتــــه  ووكالئــه  اال�شبــــارة  يف  عنه 
ودراية  اطالع  علــى  وكــانوا  واملحــامني، 
باالإجراءات التنفيذية ومار�شوا طرق الطعـن 
بـالقرارات ال�شـادر فيهـا، ف�شـال عـن ذلـك اإن 
فقــط  املوؤقــت  اأو  املوؤبــد  بال�شــجن  احلكـم 

ي�شــتتبعه بحكــم القــانون مــن يــوم �شــدوره 
اأو  العقوبــة  تنفيــذ  انتهــاء  تــاريخ  الــى 
انق�شائها الأي �شبب حرمان املحكوم عليه من 
اإدارة اأمواله اأو الت�شرف فيها بغري االي�شاء 
عليــــه  تــــن�س  مــــا  وفـق  علـى  والوقف 
املــــادة 97/ مــــن قــــانون العقوبــــات ممــــا 
واحلالــــة  العــــدل  املنفــــذ  علــــى  يتعــــني 
التنفيذية  باالإجراءات  اال�شــــتمرار  هــــذه 
والتحقق عن مدى توافر �شروط تطبيق املادة 
ر�شـمه  مـا  �شـوء  فـي  التنفيذ  قانون  من   /59
القــرار التمييــزي ال�شــادر عــن هــذه الهيــاأة 
فــي  تنفيــذ/2016   /508/507 بالعــدد 
2016/11/27 مما يقت�شـي نق�شـه ملخالفتـه 

االأ�شـــول". 
املتعلقة  امل�شائل  من  يعد  االهلية  حكم  وان 
االتفاق  يجــــــــــوز  ال  ولهذا  العام،  بالنظام 
ان  لهذا جند  فيها،  يعـدل  او  يخالفهـا  ما  على 
يكمل  مل  الذي  املدين  عد  ا�شلفنا  كما  امل�شرع 
ال�شن الثامنة ع�شرة من عمره مانعا من موانع 
يعد  املدين  حب�س  اأن  واإذ  �شده..  احلب�س 
ا�شتثناء من االأ�شل العـام وال يجـوز التو�شـع 
القيـا�س عليــه، الأن احلــب�س  فـي تف�شـريه او 
طريقــة ق�شــرية وممهــدة للتنفيــذ وردت علــى 
التنفيــذ  تعلــق  وهــو  اال�شــل،  ذلــك  خــالف 
االن�شان  حق  وان  �شخ�شه،  ال  املدين  مبــال 
كل  كفلته  حق  بها  امل�شا�س  وعدم  احلرية  يف 
العراق  جمهورية  د�شـتور  ومنهـا  الد�شاتري، 
البـاب  فـي  ذلـك  اورد  والذي   2005 ل�شنة 
عنـوان  حتـت  والثـاين  االول  بف�شـليه  الثـاين 
احلقـوق واحلريات، وان هــذا احلــق اأي�شــا 
ومنهــا  الدوليـة،  والعهــود  املواثيــق  كفلتــه 
تــم  مــا  احل�شــر،  ال  املثــال  �شــبيل  علــى 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  فــي  ايــراده 
والذي   1966 ل�شنة  وال�شيا�شية  املدنية 
بقانون  العراق  قبل  من  عليه  الت�شديق  مت 
الت�شديق رقم 193 ل�شنة 1970 ، واال�شــــــل 
اأن املــــــدين هــــــو الــــــذي يقــــــوم بتنفيــــــذ 
ذمتــــــه  فــــــي  املرتتــــــب  االلتــــــزام 
وهــــــذا  واختيــــــاره،  ارادتــــــه  مبحــــــ�س 
ي�شــــــطلح عليــــــه بالوفــــــاء االختيــــــاري، 
مــــــدفوعا  بهــــــا  قــــــام  املــــــدين  اأن  ولــــــو 
بوا�شطة  بالوفــــــاء  وقهــــــره  بــــــاخلوف 
الدولة  يف  القانوين  التنظيم  واأعده  اأقره  ما 
هـــــذه  فـــــي  يبقـــــى  فالتنفيـــــذ  و�شائل،  من 
جانـــــب  مـــــن  اإراديـــــا  عمـــــال  احلالـــــة 
االختيـــــاري  الوفـــــاء  هـــــذا  وان  املـــــدين، 
الر�شــــائي،  التنفيــــذ  عــــن  يختلـــــف 
لرقابــــة  خا�شــــعا  يكــــون  فــــاالأخري 
ومكومــــا  التنفيــــذ  مديريــــة  وتوجيــــه 
ونـــــ�س  حـــــددها  قانونيــــة  مبــــادة  
اأمـــــا  وهـــــو  التنفيـــــذ،  قـــــانون  عليهـــــا 
يكـــــون بطلـــــب مـــــن الـــــدائن ومبـــــادرة 
املـــــدة  خـــــالل  بالوفـــــاء  املـــــدين  مـــــن 
تبليغـــــه  يـــــتم  اأن  بعـــــد  قانونـــــا  املقررة 
اليـــــه  اأ�شـــــار  الـــــذي  ال�شـــــبيل  وفـــــق 
القـــــانون، او اأن يطلـــــب املـــــدين نف�شـــــه 
الفائـــــدة  ذاك  عنـــــد  فتنقطـــــع  التنفيـــــذ 
يودعـــــه  عمـــــا  املقـــــررة  القانونيـــــة 
التنفيذ  مديريـــــة  الـــــى  الـــــدين  مـــــن 
اعتبارا من تاريخ  االإيداع، ويعفى كذلك 

من ر�شم التح�شيل بن�شبة ما اأودعه.

أحكام حبس المدين في القانون العراقي
إن حبس املدين يعد من وسائل التنفيذ اجلبري بهدف الضغط على ارادة املدين املمتنع عن التنفيذ واملماطل في إجرائه من خالل حرمانه 

مؤقتا من حريته والضغط عليه للوفاء باحلق الذي في ذمته من أجل إجباره على الوفاء بالتزامه، ويهدف من خالله لكسر إرادته كونه 
طريق اجبار واكراه يقع على النفس، ويعد الوسيلة التي يرمي املشرع من خاللها الى اكراه املدين على تنفيذ تعهداته بحرمانه مؤقتا من 

حريته، أو على األقل عرض تسوية يقبل بها الدائن باعتباره صاحب احلق، 

محمد غالب هاشم فليح
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اأ�سعد اإبراهيم اخلزاعي

يف الوقت الذي تعاين منه اال�سرة العراقية من ظروف اجتماعية 
تكن  مل  ظاهرة  العلن  اىل  برزت  كورونا  جائحة  ب�سبب  �سعبة 
جرائم  وهي  متفاوتة  حمدودة  بدرجات  كانت  وامنا  معدومة 
وت�سبب  العراقية  باالأ�سرة  تفتك  لبثت  ما  التي  اال�سري  العنف 

�سررا نف�سيا للطرف الذي يتعر�ض للتعنيف.
لكن  االأطفال،  او  الزوجة  على  اال�سري  العنف  جرائم  تقت�سر  ال 
او  زوجاتهم  من  للعنف  يتعر�سون  االزواج  من  هناك  ان  جند 

ابنائهم.
يف الوقت الذي جند مثل هذه اجلرائم تنت�سر يف املجتمع العراقي 
ان  ال�سغط  وجماعات  املدين  املجتمع  منظمات  واجب  ا�سبح 
ت�سريع  لغر�ض  الربملان  على  التاأثري  يف  االيجابي  دورها  متار�ض 

هذا القانون بعد اجراء التعديالت املنا�سبة عليه.
اإن�ساء دور واماكن خا�سة حممية تاأوي الطرف املت�سرر من  اإن 
ووزارتها  الدولة  عاتق  على  ملقاة  مهمة  اال�سري  العنف  جرائم 
للمحافظة  املجتمع  نواة  هم  االطفال  ان  واالأمنية..  اخلدمية 
على هذه النواة �سليمة يجب ان تن�ساأ يف ظروف منا�سبة ومهياأة 

لالإبداع والتفكري ال�سليم.
توؤدي  امل�ستمرة  العائلية  وامل�ساكل  وال�سراعات  اخلالفات  اإن 
االجيال  ال�سلبية على  بتبعاتها  تلقي  نف�سية و�سحية  م�ساكل  اىل 

القادمة.
واالهم مع كل هذا وذاك هو تثقيف املجتمع على احرتام مبادئ 
حقوق االن�سان واالحرتام املُتبادل بني االناث والذكور من خالل 
ُتعلم  الدرا�سية  املناهج  يف  ودرو�ض  تثقيفية  وحما�سرات  ندوات 
املُجتمع  وتثقيف  وتعليم  واجلامعات،  املدار�ض  وطالب  االطفال 
كيفية التعامل مع االخ/االأخت، الزوجة/الزوج، وكذلك االأطفال، 
امل�ساواة  وانعدام  املراأة  �ساأن  من  االنتقا�ض  لثقافة  ميكن  وال 
الثقافة  تكون هي  ان  امل�سائل  من  الكثري  يف  املتبادل  االحرتام  او 

ال�سائدة يف القرن احلادي والع�سرين.

اأحالم اأكرم
الرجل هو الرجل يف كل بقاع االأر�ض، والعنف الذكوري 
جزٌء من الغريزة قد يكون موجودا يف كل رجل.. ولكن 
ملدى  تبعا  الأخرى  دولة  من  تختلف  متفاوتة  بن�سب 
تبعا  وبالتاأكيد  واحل�ساري،  الثقايف  الدولة  تقدم 
العنف  احتواء  على  تعمل  التي  الدولة  هذه  لقوانني 
ب�سكل اأو باآخر من خالل امل�ساءلة واحلوار امل�ستمر عن 
كل ما من �ساأنه اأن مي�ض االأمن املجتمعي فيها، واالأهم 
بتغريرّ  ترتبط  ح�سارية  قيم  اإىل  ي�ستند  الذي  الق�ساء 
الواقع وت�سع يف قمة اأولوياتها احلفاظ على الكرامة 

االإن�سانية بدون متييز ديني اأو عرقي اأو جندري..
تعهدها..  مل  م�سكلة  بريطانيا  وبالذات  اأوروبا  تواجه 
رمبا كانت موجودة يف املا�سي ب�سكل اأو باآخر.. ولكنها 
برغم  ت�ساعدها  اأ�سباب  يف  االأبحاث  لكل  تخ�سع  االآن 
احلريات اجلن�سية.. ويف معاجلتها.. حفاظا على �سكل 
املرتبط  املعا�سر  احل�ساري  تقدمها  اأ�سكال  اأهم  من 

ارتباطا وثيقا بالعقل االأخالقي ملواطنيها ...
م�سكلة التحر�ض اجلن�سي والذي قد يوؤدي اإىل االغت�ساب 
والقتل التي تواجهها بريطانيا االآن ت�ساعدت بعد مقتل 
قتلها  التي  عاما..   19 الـ  ذات  الفتاة  غراي�ض..  �سانا 
عن  مرات   5 ال�سرطة  اإبالغها  برغم  ال�سابق..  حبيبها 
مالحقته لها قبل مقتلها يف اأغ�سط�ض 2016 .. لي�ض فقط 
جتاهلتها ال�سرطة اآنذاك بل وغرمتها 90 جنيها حتت 
تربير ت�سييع وقت ال�سرطة؟؟ والذي ك�سف فيما بعد 
عن تقاع�ض ال�سرطة الربيطانية يف جتاهل نداءات 13 
امراأة اأخرى حاولن اإبالغ ال�سرطة عن حتر�ض مماثل 
، مبا �سلط ال�سوء ورفع من وترية �سوت الراأي العام 
وال�سوت االإعالمي مل�ساءلة ال�سرطة عن جتاهلها لهذه 
من  املراأة  على  املتوقع  اخلطر  من  وتقليلها  النداءات 

هذا التحر�ض ؟
اأكتوبر  منذ  بداأ  التحر�ض  حوادث  من  االإنذار  جر�ض 
االأمريكي  ال�سينمائي  املنتج  ف�سيحة  بعد   ..  2017
 60 من  باأكرث  بتحر�سه  واين�ستني،  هاريف  ال�سهري، 
بعد   .. عاما   23 بال�سجن  عليه  ُحكم  والذي  امراأة، 
نيوز  �سكاي  قناة  ا�ستطالع  ك�سف  مبا�سرة  الف�سيحة 
بريطانيا  يف  الن�ساء  ن�سف  من  اأكرث  اأن  الربيطانية 
 .. االأقل  للتحر�ض اجلن�سي مرة واحدة على  تعررّ�سن 

اأمريكا  يف  بداأ  الذي  الن�سوية  االعرتافات  و�سم  واأدى 
دولة   85 يف  انت�سر  الذي   " اأي�سا  واأنا   " اإ�سم  حتت 
الو�سم  واأ�سبح  الن�ساء..  �سمت  ك�سر  اإىل  اأخرى.. 
بتعر�سهن  يعرتفن  العامل  اأنحاء  كل  من  ن�ساء  �سوت 

للتحر�ض ب�سكل اأو باآخر..
 %77 باأن  اأمريكا  يف  ا�ستطالع  ك�سف   2019 عام  يف 
يف  عنها..  ُيبلرّغ  ال  اجلن�سية  االإعتداءات  حاالت  من 
الوطنية  االإح�ساءات  مكتب  اأفاد  الذي  الوقت  ذات 
مماثلة  اعتداءات  من   %80 من  اأكرث  باأن  بريطانيا  يف 
مت  اإن  وحتى  امل�سري،  نف�ض  تلقى  بريطانيا  يف  للن�ساء 

االإبالغ عنها فال تلقى االهتمام.
هي  بريطانيا  تواجهها  التي  الكربى  امل�سيبة  ولكن 
ت�ساعد ن�سب التحر�ض، ففي 12 مار�ض 2021 ن�سرت 
بها  قامت  درا�سة  وبح�سب  الغارديان..  �سحيفة 
تعررّ�سن  �سنة   24-18 بني  ما  الن�ساء  من   %97 باأن 
و�سوح  عدم  واأن  االأقل،  على  واحدة  مرة  للتحر�ض 
اأدى  مما  ال�سرطة  اإبالغ  من  منعتهن  وا�سحة  قوانني 

! لفقدان االأمانرّ
تقاع�سها  اأن  ال�سرطة  واجهتها  التي  االأوىل  امل�سكلة 
اأهمية  من  والتقليل  الن�ساء  م�ساعدة  عن  ال�سابق 
وباملحاكم  بال�سرطة  الثقة  فقد  اإىل  اأدت  البالغات، 
حلماية  وبقوة  االإنذار  جر�ض  دق  الذي  االأمر  اأي�سا، 
الن�ساء والإعادة الثقة بالق�ساء.. قد يكون عدم وجود 
ماثال  زال  ما  الذي  العائق  للتحر�ض هو  تعريف حُمدد 
اأمام الق�ساء الربيطاين واإن كان لي�ض ُمربرا للمماطلة؟؟

بني  ما  لل�سرطة  الذهني  االلتبا�ض   .. الثانية  امل�سكلة 
القوانني،  الوا�سحة  الكراهية  جرائم  وبني  التحر�ض 
امل�سلمات  اأو  ال�سود  الن�ساء  على  البع�ض  اعتداء  يف 
اأو اليهود ..ولتاليف هذا االلتبا�ض دعا �سباط ال�سرطة 
بجرائم  التحر�ض  اعتداءات  ت�سنيف  اإىل  احلكومة 
اأو  العرق  ب�سبب  االعتداءات  لتلك  مماثلة  كراهية 
الدين اأو امليول اجلن�سية اأو التحول اجلن�سي.. فمثل 
وا�سحة  كراهية  بجرائم  ُت�سنف  االعتداءات  هذه 
دعا  ما  اأ�سد،  لعقوبة  اجلاين  فيها  يخ�سع  القوانني، 
الن�سطاء يف م�ساألة التحر�ض اجلن�سي اإىل م�ساندة طلب 
فقط  لي�ض  الن�ساء  كراهية  �سيا�سة  تعميم  يف  ال�سباط 
يف �سجالت ال�سرطة ولكن من اأجل املقا�ساة واإ�سدار 

الق�ساء الربيطاين مل  .. ولكن  اأق�سى  االأحكام وعقوبة 
يبت فيها بعد؟

موجود  اجلن�سي  التحر�ض  القارئ..  �سيدي 
واحلملة  العامل..  اأنحاء  جميع  يف  اأ�سكاله  بكل 
العاملي  التوجه  من  جزء  �سده  الربيطانية 
حلماية املراأة الإقرار قوانني وا�سحة وبدون اأي 
التبا�ض جُترم التحر�ض لردع املتحر�سني.. فمثال 
عام  يف  الالتينية(  اأمريكا  يف  )دولة  بريو  قامت 
يواجه  بحيث  �سرامة  اأكرث  قانون  ب�سن   2015
الرجل املُتحر�ض عقوبة ت�سل اإىل 12 �سنة �سجنا، 
�سارمة  قوانني  ونيكاراغوا  االأرجنتني  وتبنت 
اأي�سا .. كما اأحدثت تنزانيا ما ُيقارب 400 مركز 
لال�ستجابة  ُمدربون  �سباط  فيها  يعمل  �سرطة 
متابعة  وكاالت  تقوم  كما  الن�ساء.  ل�سكاوي 
تنفيذ القوانني باإجراءات �سارمة �سد م�سايقات 

التحر�ض من اأجل ت�سجيع الن�ساء على التبليغ ..
كل ما �سبق يوؤكد حقيقة مهمة وهي اأننا كلنا 
اإن  وحتى  الغرب..  اأو  ال�سرق  يف  �سواء  ب�سر 
كانت معدالت التحر�ض يف الدول املتقدمة قد 
اأ�سباب  اأن  اإال  النامية،  الدول  يف  عنها  تزيد 
ال�سرق والغرب،  ما بني  التبليغ تختلف  عدم 
فن�ساء العامل الغربي ال ُيبلغن ال�سرطة لي�ض 
خوفا من الف�سيحة واإمنا لتقاع�ض ال�سرطة؟ 
العربية ناجت عن كال  بينما عدم تبليغ املراأة 
وتقاع�ض  الف�سيحة  من  اخلوف  ال�سببني.. 
ال�سرطة واخلوف من توجيه اأ�سابع االتهام 
ولكن  ال�سبب؟،  هو  ملب�سها  يف  ما  �سيئا  باأن 
قد  الذي  العار  من  اخلوف  راأ�سها  على  يبقى 
يالحقها وقد يت�سبب يف مقتلها الأن جمتمعاتنا 

قتلت العقل االأخالقي حني قتلت امل�ساءلة؟!

التحرش الجنسي يرتبط باألمن المجتمعي والصحة 
العقلية للمرأة 

�سذى كامل خليل
حريٌة  لكنها  املراأة  ِة  حريرّ اأجل  من  ينادون  اإنهم  بلى.. 
�سكليرّة، وغالباً ما يتُم اإبراز اأفكاٍر جديدٍة من �ساأنها تقييَد 
يا�سية.. يف ق�سٍة  حريتها االقت�سادية واالجتماعية وال�سرّ
واأنا  طويلًة  ع�سا  حملُت  اأحدهم:  قاَل  قدمية،  �سعبية 
على ظهِر حماري، وربطت يف نهاية الع�سا حباًل تعلرَّقت 
بنهايتِه جزرة، والأن حماري كان جائعاً فاإنه ظل يحاوُل 
اإىل  ظهرِه؛  على  و�سلُت  حتى  ياأكلها،  كي  اجلزرة  تتبَع 
اأنُه من  اإذ بدا  املكان الذي اأرجوُه، رغم ذلَك مل اأطعمه، 

اجليد تلقينُه در�ساً يف الطاعة.
للوهلِة االأوىل قد يظُن الكثريون اأين اأبالغ اإن قلُت اأن نظرَة 
احلمار  �ساحب  نظرَة  ت�سبه  للمراأة  الذرّكوري  املجتمَع 
�ساء  من  �ساء  احلال  طبيعة  يف  احلقيقة  لكنها  حلمارِه، 

واأبى من اأبى.
اأن  ال ميكُن للمجتمِع الذرّكوري مهما بلغت درجُة ثقافتِه 
يعطي املراأة ما ال طاقة له به. ات�ساءُل هنا: ملاذا ال ميلُك 
طاقًة يف منحها ما تريدُه اأو ما يجب اأن مينحها اإياه كما 

يفعُل مع الرجل؟
ح�سناً.. اإن اقت�سامُه احلقوَق معها يعني خ�سارتُه بع�ساً 
ائد �سمَن  من امتيازاته وهذا غري مقبول يف الو�سِط ال�سرّ
جميِع املجتمعات العربية التي تربي الررّجال وفق منطق 
اأن  الترّاريخ؛  عرَب  كثب  عن  مالحظتُه  ميكُن  ومما  ال�سيد 
اإرادي  ال  ب�سكٍل  به  يوؤدي  �ساأن  ذا  من�سباً  اأحدهم  تويل 

يرافُق  االإدمان  من  نوٌع  هناك  املن�سب،  بذلك  للتم�سٍك 
لطة، يفعُل فيه الكائُن االإن�ساين ما يلزم لالإبقاِء  حاملي ال�سرّ

عليه ولو ا�سطر للقتل.
كيف تتم حماربُة املراأة؟

ائها  يف املحوِر االأول: تتُم حماربتها من خالل تعييب اأع�سَ
املوا�سِع  تلك  من  القرِف  اإح�سا�ِض  وتعزيز  التنا�سلية، 
هنا  ومن  الرجل،  بق�سيِب  يقارن  ال  ع�سٍو  �ساحبة  فهي 
ج�سية املر�سية القائمة على حتديِد قيمِة  تن�ساأُ بذوُر النرّ

كائن اإن�ساين من خالل احلجم.
بوية  الرترّ املمار�ساِت  من  العديُد  املحوِر  هذا  يف  تندرُج 
غريات حيث  اأثناء تن�سئة البناِت ال�سرّ املغلوطة خا�سة 
الع�سو  اإظهاِر  خمافَة  بحرية  اجللو�ِض  من  منعهن  يتُم 
اأن يظهر  اأو منعها من ارتداِء التنانرِي خمافَة  لالأخرين، 
واملربية  االأم  املراأة  عقِل  �سهر  عمليُة  للخارج،  �سيٌء 
عن  عو�ساً  فهي  مدرو�سة،  عمليٌة  هي  القالِب  هذا  �سمَن 
والرتبية  التلقني  عمليِة  اأثناء  ابنتها  عقِل  على  الرتكيِز 
كيز على مكامِن اخلطورة يف اأنوثتها وبالتايل  تقوُم بالرترّ
بل  ال  ج�سدها،  جتاه  قا�سرة  نظرٌة  الفتاة؛  عنَد  تولُد 
جميع  على  الدائرُة  و�ستدوُر  حياتها،  طيلة  �ستكرهُه 

االأجيال الالحقة من الفتيات ال�سغريات.
تهمي�ِض  اأو  املراأة  دوِر  اإق�ساُء  فيتم  الثاين  املحوِر  اأما يف 
بع�ض  يف  ورَد  ما  اأنقُل  وهنا  الدين،  خالل  من  دورها 
الو�سط  يف  كبري  �ساأن  ذوي  دين  الأ�سحاب  الت�سريعات 

اأي�ساً،  واحلياتيرّ  والديني  وال�سيا�سي  االجتماعي 
ت�سريعاٌت يتم فيها اإخ�ساء الفتاة منذ الطفولة بتحويلها 
كائٍن  اإىل  يريد  ما  ويحقُق  ويحلم  ويكرُب  ينمو  كائٍن  من 
تتغذى عليه فتاوي كثرية يراُد من خاللها ح�سَر مهمِة 
من  وبتحويلها  الرجل  ل�سالح  اجلن�ِض  باإدارِة  الطفلة 
فتاٍة يف طور النمو اإىل و�سيلِة ا�ستمتاع، وذلَك من خالل 
حتديد �سن زواج الفتاة يف �سن التا�سعة والترّ�سجيع عليه 
حتى لو رَف�ست، تظهُر مثَل هذه الفتاوي يف كتٍب كثرية 
االأحكام  تهذيب  وكتاب  والكايف  البخاري  �سحيح  مثَل 

لل�سادق.
دعمت الفل�سفُة القدميُة النظرَة الدرّونية للمراأة، واإن كنا 
واأفالطون  اأر�سطو  مثل  فال�سفة  متابعِة  على  َدرجنا  قد 
م�ساحٌة  ثمَة  وباأن  �سابق  زمٍن  يف  تنويريرّني  باعتبارهم 
ننا من فهِم احلياة واتباع اأ�ساليب مدرو�سٍة  معقولٌة متكرّ
من اأية حالة تعرتينا اإال اأنهم كانوا تنويريني  للتعاي�ض �سِ
بالن�سبة  فاملراأة  ح�سرًا؛  للررّجال  باأفكارهم  متوجهني 
فها نيت�سه، اأو  اإليهم لي�ست اأكرث من بقرة اأو كلب كما و�سَ
الطيور �سيقع  ياأكُل منها من  ت�سبُه �سجرة م�سمومًة من 
ال حمالة كما قاَل �سقراط، اأما اأفالطون فكان يلعن نف�سُه 
اأن جاك جان رو�سو كان ميااًل  امراأة. بيد  الأنه جاء من 

لتبني راأي الدين مبا يخ�سها واأقررّ اأنها للمتعة فقط.
من  �سخر  فقد  كانط  اإميانويل  التنويري  الفيل�سوف  اأما 

عقلها الب�سيط الذي ال يرقى ليكوَن �سبيهاً بعقل رجل.

املراهقة  ال�سابة  عدرّت  1960م  عام  االإيطايل  املجتمع  يف 
من  واج  الزرّ برف�سها  الثقايف  للتقدم  رمزًا  فيوال  فرنكا 
والتي  اآنذاك  والتقاليد  العادات  متحديًة  مغت�سبها 
حاِل  يف  املغت�سب  عن  العقوبة  باإلغاء  ُحكماً  تقت�سي 
الزواج من ال�سحية والأن فرنكا مل تقبل بامل�ساومِة فقد 
ُعدت امراأة فاح�سة باعتبارها قد خ�سرت عذريتها دون 

زواج!
من  بالكامل  حقها  اقتطاع  على  داأبت  فاإنها  ذلك  رغَم 
مقابِل  يف  ب�سرفها  الت�سهري  فكرة  وتقبرّلت  املحاكم  خالِل 

االقت�سا�ض من املجرم.
هل تعترب فرنكا ناق�سة عقل؟

جيم  قوانني  �سادت  1955م  عام  االأمريكي  املجتمِع  يف 
والبي�ض  ود  ال�سرّ بني  العن�سري  بالف�سل  تهتُم  التي  كرو 
يف  البي�ض  يجل�ُض  املثال؛  �سبيل  على  احلافالِت  ففي 
ويف  اخللفية  املقاعِد  يف  فيجل�سوَن  ود  ال�سرّ واأما  املقدمة 
مقعدًا،  االأبي�ض  الرجل  واحتاج  احلافلة  امتالأت  حاِل 
و�سادَف  التنحي  ال�سود  الرجال  اأحد  على  �سيكوُن 
جلو�ض املراأة روزا بارك�ض يف مقعدها املخ�س�ِض لل�سود، 
وكانت حافلتها قد اكتظت بالبي�ض فطلَب �سائُق احلافة 
الب�سرة  ذوي  من  واحٍد  الأجل  مقعدها  عن  تنه�َض  اأن 
وتدفع  بعد  فيما  لتحاكَم  رف�ست،  روزا  لكن  البي�ساء 
غرامة ع�سرين دوالر تقريباً، ما �سبب هيجاناً يف ال�سارع 
ود عن ا�ستخداِم احلافالت م�سببني  االأمريكي وتوقَف ال�سرّ

كوارَث ماليٍة فادحٍة لل�سركات التي تتحكم بت�سيريها، ما 
ا�سطَر امل�سوؤولني اإىل تعديل قوانني كرو والتخل�ِض منها 

ثم اإعالن امل�ساواة بني ال�سود والبي�ض عام 1956م
اأي�ساً هل تعد روزا امراأة ناق�سة؟

املراأة  كتاب  يف  املهم  �سوؤالها  عداوي  ال�سرّ نوال  ت�ساأُل 
�سفًة  ال�سرُف  يكون  اأن  املمكن  من  هل  واجلن�ض: 
غ�ساُء  كان  واإن  يولُد؟  ال  اأو  االإن�سان  يولُد  ت�سريحية 

البكارة هو دليل �سرفها فما هو دليُل �سرف الرجل؟
اأمل  ال�سعداوي؟  نوال  الذكوري  املجتمع  حارَب  ملاذا 
املجتمع  هذا  عيوَب  ا�ستخل�ست  اأنها  يف  ال�سبُب  يكن 
ون�سرتها اأمام العامِل دون اأن تفكَر يف عواقب هذا االأمر. 
املجتمعات  مثَل  وجاهاًل  و�سحاًل  متكتماً  جمتمعاً  اأن  اإذ 
العربية الذكورية ال ميكن لها اأن تتقبَل امراأة مبثِل هذه 
الذين  فالذكوريني  فح�سب  ي�ستمونها  و�ستجدهم  القوة 
ي�ستموَن  �سوَف  للنقد والنقا�ِض  ال يجدوَن طريقة جيدة 

بب�ساطة.
�سريحة مهمة من  لدى  ثقايف حقيقي  ال�ستيمُة معياٌر  هل 

النا�ض يف الو�سط املجتمعي؟
على املراأة اأن تتفهم مقدرتها الفعلية، اأن حتَب ج�سدها 
االجتماعي  الت�سريُع  يحددها  كاأجزاء  ولي�ض  ككل 
ورة  ال�سرّ مفهوم  من  تتجرَد  اأن  التف�سيالت،  على  القائم 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائِل  على  ال�سائدة  التجميلية 
يف  اإمعانا  بنف�سه  الذكوريرّ  الررّجل  بتغذيتها  قاَم  والتي 

ت�سييِق اخلناِق عليها كمحاولة م�ستمرة يف اإيجاد ثغرات 
معينة يف احلاجة العاطفية لديها والتي ميكن حماربتها 

من خاللها.
ال ميكُن توقع احلرية من الررّجال، الطريان ال يحدث 
من خالِل نفخ البالونات اأو تركيب اأجنحة ا�سطناعية، 
املراأة  فيها  ُتلقي  التي  اللحظِة  يف  يحدث  الطرياُن 
القيود حوَل ج�سدها وعقلها وروحها، يف اللحظِة التي 
تتحول فيه �ساحاُت التوا�سل االجتماعي احلديثة من 
املثالية  فكرة  ومن  توعية،  مراكز  اإىل  عر�ض  مراكِز 
ل النق�ض وجتاوزه  وا�ستخدام الفلرتات اإىل فكرة تقبرّ

وتوظيفه يف حتديد �سغفنا وتغذيته.
اأو  حتديدُه  املوؤمِل  من  مت�سٌع،  عامٌل  املراأة 
كائناً  لي�ست  الرجال،  خالِف  على  اإنها  اإلغاءه، 
والأنها  واحلروب،  والقتل  بال�سيطرة  مهوو�ساً 
ذات طبيعة عاطفية فاإن عملية اإدخال ال�سعادة 
على املجتمع تبداأ من عندها، ميكن مالحظة اأمر 
هو  �سعيد  منزل  فكل  احلياتية  التجارب  يف  مهم 
حول  فكرتها  اإىل  مرتاحة  املراأة  فيه  تكون  منزٌل 
نف�سها، اأو قد ح�سلت بطريقة ما على ا�ستقاللها 
العامة  احلياة  مع  يتعار�ض  ال  الذي  الررّوحي 
اأو يقت�سي االلتزام  التي تفرت�ض حدودًا معينة 
تتوقف  لن  الثقة:  باِب  من  ما.واأقوُل  بعادات 

احلروَب اإن مل نتوقف عن حماربة املراأة.

هل تعّي المرأة قيمتها؟

كل االآباء الذين انتهت عالقاتهم فعاًل بالطالق اأو االنف�سال عليهم اأْن يقدموا 
امل�ساعدة والعون الأطفالهم، واأْن ي�سعروهم باأنهم ما زالوا يعي�سون يف كنف 
والدين يغمرانهم باحلب والرعاية ب�سورة م�ستمرة، واأْن يكونوا عوناً لهم 

ملا قد يواجهونه يف مرحلة البلوغ من قلٍق وحريٍة وم�سوؤوليات.
هذه الن�سائح تفيد طفلك: 

اأْن يعرَف ما يحدث حوله  * تكلم مع طفلك ب�سراحة وو�سوح الأنه يريد 
وي�سعر اأنَّ من حقه اإبداء راأيه اأو اال�ستف�سار عن �سيء.

- اجعله ي�سعر باطمئنان باأنه ما زال مو�سع حب ورعاية وعناية االأبوين.
- ام�ِض بع�ض الوقت مع طفلك.

* كن دقيقاً وملتزماً مبواعيد وتوقيتات روؤيته 
القرارات توؤخذ  البالغ ولكنَّ  اأو ولدك  اهتمامك بوجهة نظر طفلك  اعلن   -

من قبل االآباء.
لقاء  مثل  اليومية  االعتيادية  والتزاماتك  ن�ساطاتك  يف  قدماً  ام�ض   -

اال�سدقاء اأو بقية اأفراد اال�سرة. 
املمكن  من  طفلك،  مل�ساعدة  جمدية  غري  التوجيهات  هذه  كل  كانت  اإذا 
النف�سية  الطبية  اخلدمات  مبكتب  اال�ستعانة  وحتى  بالطبيب  اال�ستعانة 
لالأطفال الذي يقوم بامل�ساعدة، بدءًا بالوالدين ليتجاوزوا خطرًا فاتهم لكي 

ي�ستطيعوا بعد ذلك م�ساعدتهم.

أطفالكم مسؤولية.. اغمروهم بالحب

امل�سكالت  اأكرث  اأحد  يعدرّ  ال�سيب،  ظهور 
على  �سلباً  ر  توؤثرّ والتي  �سيوعاً  اجلمالية 
معظم  تلجاأ  وقد  للمراأة..  اخلارجيرّ  املظهر 
الن�ساء اىل ا�ستخدام �سبغات ال�سعر الإخفاء 
بعد  الظهور  يعاود  ما  �سرعان  بيد  ال�سيب، 
فرتة وجيزة.. ولكن! حل�سن احلظ، بات من 
ال�سهل التخلرّ�ض من ال�سيب با�ستخدام دب�ض 

التمر. 
فوائد دب�ض التمر لل�سعر االأبي�ض

يات  ة طبيعيرّة غنيرّة باملغذرّ ُيعدرّ دب�ض التمر مادرّ
للمغني�سيوم  م�سدرًا  يعد  حيث  واملعادن، 
ما  غالبا  والنحا�ض،  والكال�سيوم  واحلديد 
يتمرّ ا�ستهالكه كُمحٍلرّ �سناعيرّ وم�سدر للحديد 
كما  الغذائي،  النظام  يف  املختلفة  واملعادن 
ُي�ستخدم بفاعليرّة عالية منذ قرون يف اخللطات 

الطبيعية لتجميل الب�سرة وال�سعر.
ُيكافح دب�ض التمر ال�سيب وُيغريرّ لون �سبغة 
لون  تثبيت  على  ويعمل  الطبيعية  ال�سعر 
ال�سعر الداكن، لغناه بالنحا�ض الذي يحافظ 
ة  امل�سادرّ واملواد  امليالنني  �سبغة  على 

للتاأك�سد التي حتمي ال�سعر من تاأثري اجلذور 
ة والتلف الناجت منها.  احلررّ

ي، حيث  ز دب�ض التمر منورّ ال�سعر ال�سحرّ يعزرّ
يحافظ على ليونة ون�سارة ال�سعر ويزيد من 
كثافته، باالإ�سافة اإىل دوره يف املحافظة على 

لون ال�سعر واإبطاء عمليرّة ال�سيب . 
ُيكافح دب�ض التمر ت�ساقط ال�سعر، وُي�ساهم يف 
ال�سعر  يت�سبرّب ب�سعف  الذي  الدمرّ  فقر  عالج 
وت�ساقطه، ويعود ذلك لغناه مبعدن احلديد، 
كما يعدرّ غناه مبعدن املنغنيز م�ساهماً رئي�سياً 

يف احلفاظ على فروة راأ�ض �سحيرّة.
ب�سورة  ال�سيب  على  للق�ساء  التمر  دب�ض 

نهائية
يف  التمر  دب�ض  من  كبرية  ملعقة  نتناول 
اأ�سهر،  خم�سة  مدرّة  يومي  ب�سكل  ال�سباح 
لل�سيب؛  فعااًل  عالجاً  الدب�ض  هذا  ُيعد  حيث 
كال�سيلينيوم،  نادرة  معادن  على  الحتوائه 
حُتفز  معادن  وهي  واملغني�سيوم،  واحلديد، 

اإنتاج �سبغة ال�سعر.
خلطة دب�ض التمر والزبادي لل�سعر االأبي�ض

ال�سعر  وُتعالج  ال�سعر  اخللطة  هذه  ي  ُتقورّ
ون�سارته،  كثافته  زيادة  يف  وُت�ساعد  التالف 
االأحما�ض  من  وافرة  بكميرّات  ال�سعر  ومتدرّ 
االأمينيرّة واالأنزميات املفيدة والزنك وحم�ض 
وحتافظ  الراأ�ض  فروة  تغذرّي  التي  اللبنيك 

على ال�سعر.. وطريقتها هي:
يتمرّ خلط كميرّات مت�ساوية من دب�ض التمر ولنب 
الزبادي كامل الد�سم مع زيت الزيتون، حيث 
ب�سكل  وجذوره  ال�سعر  على  اخلليط  ُيو�سع 
جيرّدًا  غ�سله  قبل  �ساعتني  ة  ملدرّ وُيرتك  كامل 
ة اأ�سبوعياً  باملاء الفاتر مع تكرار العمليرّة مررّ

ل�سمان احل�سول على اأف�سل النتائج.
خلطة دب�ض التمر واخلل لل�سعر االأبي�ض

ة  قورّ حت�سني  يف  اخللطة  هذه  ُت�ساهم 
ال�سعر وملم�سه.. وطريقتها هي: يتمرّ خلط 
التمر مع ربع كوب لنب  ملعقتني من دب�ض 
الطبيعي  التفاح  خل  من  ملعقة  واإ�سافة 
وقطرتني من زيت عطري مثل الروزماري 
وا�ستخدام اخلليط لتدليك فروة الراأ�ض مع 

تركه ملدرّة 10-15 دقيقة ثم غ�سله جيدًا.

فوائد دبس التمر للشعر األبيض يغنيك عن 
صبغ الشعر
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عبد املجيد بطايل
اللفظي  والهيكل  اللغوي..  البناء  ذلك  هو  الن�ص 
وميتلك  الأ�سرار..  ميلك  الذي  ذاك  وهو  املتما�سك.. 
الغائب  الغائب؛  ال�ساهد  وهو  اخلبايا..  مفاتيح 

ال�ساهد..
الن�ص.. هو ذاك املاثل بني يدي اأكرث من ناقد وحملل 
من  فيه  ما  لي�ستخرج  وي�ستنطقه  يقا�سيه،  وقارئ 

كنوز ولآلئ ومعاين ودللت.. وغريها...
والرموز  بالألغاز  الغا�ص  الكيان  ذاك  الن�ص 
والعالمات والإ�سارات والإيحاءات وال�سيمات الدالة 
ومناو�ستها  مل�ساك�ستها  املتلقي  ت�ستفز  التي  املمكنة 
مبا اأوتي من علوم واأدوات واآليات للتاأويل املختلف 

والتحليل املعّمق والنقد اجلاد...
الن�ص الأدبي اإذن هو ن�ص تفاعلي تكت�سي فيه البنية 
يف  القوي  حل�سورهما  البالغة..  اأهميتهما  والدللة 
اأو اأي درا�سة نقدية، ذلك لأن منطلق  اأي عمل نقدي 
من  يبداأ  �سواء..  حد  على  والناقد  القارئ  املتلقي، 
الدللة،  اإىل  البنى اجلزئية و�سول  اإىل  الكلية  البنية 
خطاب  اأي  اأو  اأدبي  ن�ص  اأو  اأدبية  لكتابة  وجود  فال 
يف تعدد م�سالكه واأ�ساليبه وجمالته اإل بوجود بناء 

يوؤ�س�ص عليه الكاتب عمله اخلالق..
الإبداعي  الن�ص  اأو  الأدبي  للخطاب  فالدار�ص  واإذن 
اأو جدار اخلطاب  الن�ص  عموما ل ي�ستطيع اخرتاق 
للبنية  حتليلي  نقدي  باخرتاق  اإل  الدللة  اإىل  بلوغا 

الأوىل معتمدا على اآليات النقد والتحليل.. 
قراءته  عند  الدار�ص  الناقد/  تواجه  التي  والبنيات 

للن�ص متعددة منها:
لرتكيب  البنيوي  والن�سق  اللغة  الرتكيبية:  البنية 

جمل الن�ص..

بنية  يف  الفونولوجي  اجلانب  ال�سوتية:  البنية 
الأ�سوات واحلروف.. الوحدات ال�سوتية يف الن�ص.. 
البنية املعجمية: املعجم امل�ستعمل يف ن�سقية اجلمل، 

اأو احلقل املعجمي املعني..
وراء  ما  اأو  للن�ص  العميق  املعنى  الدللية:  البنية 
اإىل  و�سول  ل  اإذ  الن�ص..  للغة  ال�سطحية  البنية 

املعنى اأو الدللة، اإل باملرور من البنية اأو باحلفر يف 
اإىل ذلك.. و�سول  اأ�سول الكلمات وا�ستقاقاتها.. وما 
ت�سريح  اأو  تفكيك  وبالتايل  الن�ص  اأعماق  اإىل  باحلفر 
والفكرية  الثقافية،  واأن�ساقه  الجتماعية،  بنياته 
والأيديولوجية، للقب�ص على الدللة، ومنها اإىل البنى 
امل�سرتكة بني الأدبي والنف�سي والذاتي.. وغريها..  

النص األدبي من البنية إلى القبض على الداللة
حيدر موان

ال�سعري،  الن�ص  مفتاح  الق�سيدة  لغة  تعد 
الن�ص.  يف  ما  ملعرفة  ننطلق  خاللها  من 

الهيمنة الأوىل للن�ص مبا ينرثه ال�ساعر
يف  نتجول  اأن  خاللها  من  يحاوُل  لغة،  من 
ل  وهذا  نهايتها،  اإىل  الق�سيدة  ب�ساتني 
هي  الق�سيدة،  فكرة  عن  نغفل  اأن  يجعلنا 

روح الن�ص
فمن  بها،  اإل  الن�ص  يكتمل  ول  ال�سعري، 
اأراد لق�سيدته اأن تكون �سجرة مثمرة يوؤتي 
بـ  يهتم  اأن  فيجب  الن�ص،  قراءة  بعد  اأكلها 

لغة وفكرة الق�سيدة.
)اأبواب  ال�سعرية    عند قراءتنا للمجموعة 
الرحيم،  الرحيم �سالح  لل�ساعر عبد  الليل( 
ن�سق  على  كانت  ال�سعرية  اللغة  اأن  جنُد 
ق�سائده  �سواء  املجموعة  مدار  على  واحد 
ما قبل عام 2000 اأو بعد هذه الفرتة، نراه 

يهتم مب�سمون ق�سيدته اأكرث من اأي �سيٍء 
اآخر.

هذا  �ستجُد  الليل(  )اأبواب  يف  تبحُر  عندما 
ن�سو�ص  يف  جاء  ملا  م�سداقا ً  العنوان 
)الليل(  مفردة  بـ  ق�سائده  يعنون  ال�ساعر، 
و)مطر  الليل(  )باب  ق�سائده:  من  �ست  يف 
يف الليل( و)اأ�سوار الليل( و)الليل( و)على 

طرقات الليل ال�ساكن( و)يف 
الليل(، اإذا مل جند مفردة )الليل( يف عنوان 
ال�سعري  الن�ص  منت  يف  �سنجدها  الق�سيدة 
فال يكاد ن�ص �سعرياً يخلو من هذه املفردة،

فال�ساعر تبداأ حياته عندما يحلُّ الظالم ففي 
ن�ص )ال�سد( يقول: 

الأعداء قريبوَن ...
واأنا يف اآخرة الليل.

ا�سمع �سوَت الفجِر يدبُّ خفيفا ً فوَق اجلبل
ويف ن�ص )نواح( يقول:

يف منت�سف اللي
تخرُج من �سدري بوْم!...
وتنوُح ب�سوٍت مبحوْح...

ويف ن�ص )هل ينك�سف املخبوء( يقول:
ماذا يحدث ُ بني الأر�ص وبني الأمطاِر؟

من  بينهما  يفعُل  ماذا  املاكُر  الليل  وهذا 
اإغواء؟  

ومن �سمن ق�سائد ال�ساعر يف هذه املجموعة 
يف  ودر�ست  ترجمت،  وقد  النجوم(  )قطار 

املناهج الأمريكية، 
 يف املقطع الأول يقول:

الليُل قطاٌر مي�سي
من �سطح الداِر اأراه

تب�سم يل عيناه
الليل،  بـ  ال�سعري  ن�سه  ال�ساعُر  يبداأ 
جملة  بداياتها  تكون  ق�سائده  وغالبية 
اأقوى من الفعل، ول يتقيد  اأ�سمية، فال�سم 

بزمن، الليل
له ح�سته الأكرب يف هذه املجموعة، وي�سبه 
فاأجاد  يعود،  ول  مي�سي  قطار  باأنه  الليل 
�ساعرنا الرحيم با�ستخدام مفردة )مي�سي( 
اأف�سل من  ال�سعرية  اإيقاعها يف اجلملة  فاإن 
ال�ساعر  ميثل  حملها،  ت�ستخدم  مفردة  اأي 
الدار،  �سطح  على  وهو  بالثبات  حركته 

يراقب
القطار  ميثل  نف�سه  الوقت  ويف  ويرى،   ،

على  ب�سمة  يرتك  رحيله  ورغم  باحلركة، 
عينيه. اأما املقطع الثاين، يقول:

الليُل قطاٌر مي�سي
يحمُل يف العربات

اأقمارًا وجنوم
اأزهارًا وغيوم

اأنهارًا وبحارا ً جتري
الليُل قطار مي�سي

الق�سيدة  الثاين من  ال�ساعُر يف املقطع  يذكُر 
ق�سمني،  اإىل  ويق�سمها  القطار،  هذا  حمولة 
وهي  والبحار  والأنهار  الأزهار  الأول: 
قريبة من ال�ساعر، والثاين: الأقمار والنجوم 
والغيوم وهي بعيدة، هو اأن�سان حامل بهذا 
بل  منه  القريبة  بالأ�سياء  يكتفي  ل  القطار، 
يطمح اإىل اأف�سل من ذلك، من ين�سد اإىل القمر 
موجود  مما  اأكرث  اإىل  بحاجة  اإنه  والغيمة 

حوله،
اأما املقطع الثالث، يقول:                          

الليل قطاٌر مي�سي
اأمتنى لو اأركبه يوما

لو ياأخذين دوما 
لأرى اأين ي�سرْي..

اأين ي�سرْي؟
قطاٌر  )الليل  ال�سعرية  جملته  ال�ساعر  يكرر 
اأنها اأعطت مو�سيقى  مي�سي(، رغم التكرار 
جميلة بتكرارها، اأراد ال�ساعُر يف هذا املقطع 
التمني بركوب هذا القطار، فاأمنياته ب�سيطة 
لكن �سعوبة التحقق، ويطمح اأن يتجول به 
ن�سان  حال  هذا  واحدة،  مرة  ولي�ص  دائما 

احلامل، حتى اأنه ل يعرُف اأين ي�سري.

حين يحل الظالم

ح�سن الب�سام
جمموعته  يف  ال�سردية  خ�سري  اياد  ن�سو�ص  تثري   
تاأويلية  اآفاق  ال�سائع(  الزمن  كورونا   ( الق�س�سية 
من  يتاأتى   ، ودللته  الن�ص  �سياقات  وفق  متنوعة 
او  باملدر�سة  الوا�سح  التاأثر  ال�سرد  ا�ساليب  تنوع 
والذي  الوجودي،  الفكر  او  الوجودية  الفل�سفة 
الدب  يف  متعددة  لأزمنة  معا�سرا  ليكون  يتجدد 
الق�سة  وكتاب  الروائيون  كان  ،.حيث  عام   ب�سكل 
ادباء فال�سفة امثال �سارتر وكامو و�سيمون دي  هم 
الن�ساين  بامل�سري  الدباء  اهتمام  وكذلك  بوفوار، 
بالقلق  وال�سعور  احلرية  وم�سكلة  وال�سخ�سي 
وتف�سري املوت واهتم الكثري منهم  بن�سيج العالقات 
الجتماعية كاحلب والكره والت�سامن وغريها امثال 
دو�ستويف�سكي وكافكا وبرو�ست وغريهم هوؤلء هم 
الدباء الفال�سفة ..وكما يقول الدكتور زكريا ابراهيم 
بني  التوفيق  به  يراد  جهد  هي  الوجودية  ان   “
الال  بني  والن�سبي  املطلق  بني  والذاتي  املو�سوعي 
املادي  والثقل  الفكري  العمق  والتاريخي بني  زمني 
املواقف  خالل  من  احلياة  معنى  عن  ..والك�سف 

والحداث “
العليم  الراوي  ل�سان   يف ق�سة )موت بطئ(، وعلى 
بدقة  خطواته  ور�سم  الخر  م�ساعر  خرب  الذي 
حياته  حتولت  حيث   ، وم�ساعره  ا�سراره  وف�سح 

ال�سعور رافق بطل  ، هذا  التنفيذ  اىل موت مع وقف 
لدود  الذي حتولت احلياة اىل عدو  املتقاعد  الق�سة 
اإىل  جاء  مّيٍت  كمثل  املوتى  مع  فكان   “ به  ترتب�ص 
املقربة” وبدا حياته بعد التقاعد ، كانه دخل مقربة 
“كان هناك باٌب اأمامه .. موتى يوزعون الأكفان على 

الداخلني ملن مل يحْز من احلياة .. على كفن، “ 
بذات  مر  قد  الكاتب  ان  يعتقد  قد  القارئ  وان    
بع�ص  بها  مر  التي  الوجودية  والزمات  الظروف 
�سخو�سه ال�سردية وي�ساهم يف اندماجه مع احداث 
ال�سرد مع احلبكة ال�سردية مبا تت�سمنه من عنا�سر 

وافكار مرتكزة على ان قيمة الن�سان يف حريته .
يف ق�سة كورونا الزمن ال�سائع التي حتمل املجموعة 
بفعل  الركام  حتت  عائلته  اندثرت  والتي  ا�سمها   
كيف  نف�سه  عن  يتحدث  وهو   .. طائ�ص  �ساروخ 
ا�سبح الحتماء من كورونا هلع وهو�ص حد اجلنون 
يعي�ص  ان  دفعه  ما  وهذا  الخرون،  به  اتهمه  الذي 
“  اتهموين باجلنون مما دفعني  حالة اجلنون فعال 
ان ارك�ص اىل ال�سواقي، اأبتلت ا�سمايل وثقلت رفعتها 
للغادين  حتكى  اأ�سطورة  اأ�سبحت  راأ�سي،  على 

والرائحني بانني م�سكت بال�سراب”.
احلياتية  امل�ساحات  تلك  هي  له  بالن�سبة  ال�سراب 
اليه  ياأتي  من  يتاأمل  وهو  الكنوز..  له  توفر  التي 
�سواء كان القدر او العقل الذي هرب منه، او الذي 

اتهموه بفقدانه لكنه يرى ان املن�سغل بربيق النقود 
هم املجانني حقا “    

وظفه  طافح  خزان  اىل  حتولت  الكاتب  ذاكرة  ان  
القا�ص يف ا�ستغالته ال�سردية وفق �سياقات جديدة 
بطاقاته التعبريية والدللية وال�ستعارية والرمزية 
وقائع  اىل  ا�ستنادا  واحلكم  الوعظ  مدارات  خارج 
تتداخل  مروية  ..وقائع  بالواقع  ال�سلة  ل�سيقة 
ال�سلوكيات الواقعية واملتخيلة مانحا لذاكرته  فيها 
جلام العدو وهي تعيد لنا كل �سيء حي منحرفا عن 
اىل  و�سول  كثريا  منها  ومقرتبا  املبا�سرة  التجليات 
متما�سك   �سردي  بوعي  امل�سامني   و�سياغة  ت�سكيل 
ال�ستن�ساخ  من  حذرة  اللغوية  تو�سيفاته  ..وان 
لتمثالت الواقع امنا هي حماكاة فنية لواقع متعدد 
التاأويالت وممتدة افاقه اىل رحاب ف�سيح ..واحيانا 
الرمز  ن�سيجه  الذهني  الفني   البناء  على  ي�ستغل 
واليحاء بتاأثري عمق انفعاله وان�سجامه مع احلدث 
الوقت  وبنف�ص  فنية  متعة  الن�سو�ص  منح  بق�سد 

متعة حكائية وتلك من ركائز جماليات الن�ص .
حكاية  حول  تدور  وهي  �سائعة”  “اأيام  ق�سة  يف 
الذن  يف  الخت�سا�ص  اطباء  كل  راجع  �سخ�ص 
واحلنجرة وال�سنان الذي خلع له عدد من ال�سنان.. 
والع�ساب والعيون وغريهم الذين كتبوا له اكواما 
من ادوية ل �سفاء فيها .. ومل ي�ستطيعوا ان ينقذوه 

من اأمل وطنني يف الأذن، لكنه وعن طريق امل�سادفة 
اهتدى اىل ال�سبب” بعد اأن دفعت اأ�سابعي لإم�ساكها 
�سعرة  كانت  بتاأين،  بقلعها  قمت  الأمل  ا�ستداد  مع 
الأذن  طبلة  و�سط  يف  ملت�سقة  �سقراء  جدا  رفيعة 

وملت�سقة على اجلدار، انتهى الدوار والطنني.”
الن�ص  دللت  من  النزياح  مار�ص  القا�ص  اإن 
يف  متاأ�سلة  افكار  من  م�سمر  هو  ما  اىل  الظاهرة 
التقريري واليحائي  ذاكرته وكما قلنا يرتاوح بني 
و�سول اىل هدف مر�سوم ..بعيدا عن �سيغة التجريد 
الذهني والتي غالبا ما تت�سم به الفل�سفة الوجودية 
واقعية  مفاهيم  وفق  ال�سياغة  اعادة  وحماولته   ،
مع  ال�سخ�ص  اعماق  يف  كامن  هو  ما  بني  مزاوجة   ،
و�سلوكه  الن�سانية  لنفعالته  وحمرك  موؤثر  هو  ما 
الرئي�سة  مادته  الن�سان  من  اتخذت  ق�س�سه  ..وان 
م�ساحات  ان�سان  لكل  وان  للجدل  املثري  مو�سوعه 
هدف  له  فرد  ..كل  به  اخلا�سة  وحمدداته  تفكريه 
ذهبت  ما  وهذا  اخر  مع  يتفق  ل  قد  وخيار  وغاية 
اليه الفل�سفة الوجودية التي تنفي وجود حقيقة او 
ان  الكل  وعلى  اجلميع  حياة  توؤطر  ثابتة  حمددات 
اختيار  يف  حريته  ميتلك  فرد  ..كل  لتحقيقها  ي�سعى 
وجه من وجوه احلياة ول احد يحدد مالمح حياة 
فرد  كل  اأن  كريكغور”  “�سورين  قال  كما  الخر. 
معنى  اإيجاد  عن  م�سوؤول  الدين  اأو  املجتمع  ولي�ص 

و�سدق  ب�سغف  حياته  يعي�ص  واأن  منفرًدا،  حلياته 
اأو باأ�سالة”.

املجهول  عن  يبحث  الذي  خليل  الت�سظي؛  ق�سة  يف 
يف كل مكان.. املقابر وال�سماء التي هي نوبات خيال 
بعيدة.. مي�سك ال�سوط وينهال به �سربا على املقابر 
لإيقاظهم.. لكنهم ي�سرخون بوجهه:” اتركونا نرقد 
احالمه  يرى  وهو  بخيبته  يتعرث  ولكنه  ب�سالم.”.. 
تتمزق امامه وتتك�سر وتتحول اىل نثار وعبء على 
تطيح  عدائية  قوة  اىل  الحالم  حتولت  وقد  حياته 
الذوبات  اىل  الحالم  �سخونة  دفعته  ب�ساحبها، 

والتال�سي.. الظل وحده يبقى متنقال بني الحياء . 
نحو  اجته  “وحني  الن�سف(:  )الرجل  ق�سة  يف 
و�سلت  عندما   “ وهربوا  منه  اجلميع  ذعر  مطعم 
نظرت  مذعورين  فّروا  الأ�سخا�ص  كل  املطعم  باب 
طبيعي.”  �سيء  كل  وجهي  حت�س�ست  ج�سدي  اإىل 
كان  املطعم  �ساحب  من  �سندوي�سا  طلب  حني  لكن 
ال�سندوي�ص   تاأكل  كيف  اأخي  قــال:   “ خائفا  مرتبكا 
لكنه  بطن؟”..  عندك  توجد  ل  اإن�سان  ن�سف  واأنت 
واأنا  ال�سرطة  دورية  “اأيقظتني  نف�سه  على  انتبه 
نائم، ممددًا على م�سطبة اإ�سمنتية اأفقت وقد خدرت 
اليمني  اأترنح ذات  العبثي تنبهت  النوم  رجالي من 
وذات ال�سمال ثماًل اأهذي بكلمات، الن�سف الزجاجي 

هو ن�سفي الثاين الذي مل اأعرث عليه بعد.”

  ويف الق�س�ص الت�سرينية حكايا ل ت�ستوعبها العيون 
ال�ساخن  الدمع  ب�سر  للبوح  وت�ست�سلم  تتما�سك  ول 
على فقدان الم لبنها وهي تراه غاط�سا يف املاء بعد 
اجتياح ظامل باملدرعات وت�ساله : ميه وجدت وطنك 

... حلمك الذي ترغب ان تنام فيه هادئاً!؟..
  واب يرى �ستوتة ابنه وعليها قطعة مكتوب عليها 
اهله  ال�ستوتة نرجو اخبار  من يعرف �ساحب هذه 
فقد ا�ست�سهد حمرتقا.. وفتاة تزيح امل�سيعني لتم�سك 
النع�ص  يحمل  الذي  ال�سخ�ص  اأزاحت  بالتابوت 
.. وام  الوفاء وال�سالبة  وحملته بدًل عنه من فرط 
تذهب اىل �سورة ابنها ال�سهيد يف �ساحة العت�سامات 
لتقول له:” ا�ستيقظ ) ميه ( اليوم عر�سك بعد قليل 

�سي�سل اأ�سدقاوؤك”.
والقلق  القلب  وحرقة  الدمع  حكايا  من  وكثري   
الدامي .. انهم فتية امنوا بوطنهم ف�سقوهم املوت..
  “كورونا الزمن ال�سائع”.. جمموعة ق�س�ص 
يف  خ�سري؛  اياد  والناقد  والروائي  للقا�ص 
طياتها ق�س�ص واقعية موؤملة وق�س�ص غرائبية، 
ال�سعبية،  ال�ساطري  ق�س�ص  من  واأخرى 
عن  وق�س�ص  الت�سرينية،  الثورة  وق�س�ص 
وباء الكورونا، كوكتيل متنوع من ال�سرد يتيح 
للقارئ متعة القراءة وتنوعها؛ بعيدا عن امللل 

والن�ساق الرتيبة يف ا�ساليب احلكي .

مأساة الوجود وعبثية األقدار في قصص إياد خضير” كورونا الزمن الضائع”

عقيل الواجدي
  الكتابة اأحد اأهم دلئل التفوِق الإبداعي 
جمالت  من  �سواها  عّما  الب�سري  للفكِر 
�سوابٍط  اىل  مقيدة  تبقى  التي  البداع 
ت�سري بها بتقنيٍة موؤطرٍة ِاطارا ح�سابيا 
على  وح�سب،  العقل  منظومة  وفق 
النقي�ص مما حتتاجه الكتابة اىل ِاطالق 
جناحي العقل يف عامٍل َرْحٍب من اخليال 
العقلية  الأُطُر  عنها  ت�سيق  بت�سوراٍت 
بجميع   - الكاتب  كان  لذا  املح�سة، 
بخياله  الأزمنة  مرِّ  على   – تو�سيفاته 
باأ�ساليٍب  للواقع  ترجمٍة  اأداَة  اخل�سب 
الر�سوُل  وهو  واحلكمة،  اجلمال  من 

الذي ي�سُل الأرواح دون عناء. 
موت ال�سم: جمموعة ق�س�سية للكاتب 
يف  املطبوعة  اجلا�سم  حم�سن  هيثم 
العامة  الثقافية  ال�سوؤون  دار  مطابع 
ثانية  اإعادة طباعتها  )والتي مت   2010
الق�س�ص  من  جمموعة  �سمت   )2021
من  الكاتب  ا�ستطاع  التي  الق�سرية 
الواقع  ِابراز مقدرته يف حماكاة  خاللها 
يعود  والتي  ق�س�سه  فيه  كتبت  الذي 
حيث   2003 عام  قبل  ما  اىل  اغلبها 
يتجّلى بو�سوٍح النزياح الرمزي الذي 

ل غنى عنه للكتابة اآنذاك.
يف ق�سة ) موت ال�سم ( – التي هي ذاتها 
اأمام  نف�سك  جتد   – املجموعة  عنوان 
تكت�سف  حتى  كثرٍي  اىل  حتتاج  ل  قا�ٍص 
اجلمل  �سياغة  على  الوا�سحة  قدرته 
ُع القارئ  على  بان�سيابيٍة و�سال�سٍة ت�سجِّ
التوا�سل مع الن�ص من دون تعرّثٍ ِذهنّي 
اأو ت�ستت، هو �سائٌغ حمرتٌف بانتقالته 
لبناء  خاللها  من  يوؤ�سُل  التي  الر�سينة 

فنيٍّ مفعٍم باجلمال.
ن�سه:  القا�ص  به  ِافتتح  الذي  الت�ساوؤل 
)- اراك غري م�ستاء لفقد ا�سمك؟( دللة 
الإجاباِت  ِان  يف  منطية  غري  كا�سفة 
فكان  التوقعات،  لكل  مغايرة  �ستكون 

حالت  اأو�سَح  ميثل  ال�سم  زال  وما 
اىل  الن�سان  ِانحياز  بالنف�ص،  العتداد 
يبلُغ  وعن�سريا،  عاطفيا  انحيازًا  ِا�سمه 
به مرحلة القدا�سة، ل يرت�سي ال�ساءة  
فالأ�سماء   ، ال�سكال  من  �سكل  باأي  له 
من  كانت  وِاْن  اأ�سحابها  عند  مقد�سة 
 – – الأ�سماء  هي  بل   ، ِاختيارهم  غري 
الإرُث الذي ي�سعون اىل تخليده على مرِّ 
الأزمنة باختالف الأ�ساليب والطرق اىل 

ذلك .
غري  على  الإجابة  تاأتي  ان  لكن 
امام  ي�سعك  للماألوف  مغايرًا  املتوقع، 
بع�ساً  بع�سها  يردف  عدة  ا�ستنتاجاٍت 
من  م�ساحة  ت�سفي  ُم�سبقة  وتخميناٍت 
باجتاه  النتائج  ا�ستدراج  يف  اجلمال 
مواٍز لي�ص بال�سرورة اأن يلتقي مع فهم 
الكاتب، فقد اتخذ الكاتُب منحًى باأبعاٍد 
التاأويالت  فل�سفة  من  تخلو  ل  ِمّية  َتهكُّ

التي ترك الكاتب بابها م�سرعا .
فهم  يف  خا�سة  روؤيٍة  اأمام  وَاجدين 
التي  ال�ستياء  عدم  فحالة  الن�ص، 
ِا�سمه  فقدان  جتاه  الق�سة  بطل  اأبداها 
ُافقها  ات�سع  بل  خا�سة  حالة  عادت  ما 
بها  يت�سم  ظاهرة  اأ�سبحت  حتى 
املجتمع اأثر حالة الفو�سى التي تف�ست 
عن  بديال  التناق�سات  موازين  فاأَر�سْت 
التي  العزاء  فحالة  املبادئ،  موازين 
ال�سم  موت   ( جتاه  الخرون  اأبداها 
دليل  ( ومل يكرتثوا )حلياة �ساحبه( 
اي  اىل  اللتفات  دون  امل�سميات  َغلبِة 
اأبعاد اأخرى ميكن لالإن�سان اأن ميتلكها 
غري ِا�سمه، وهي بحد ذاتها حالة َك�ْسٍف 
ِاّن  يف  كثريا  عنها  نتغا�سى  حلقيقٍة  
مِلا  قيمة  ول  ِا�سٍم  �سوى  لي�ص  الن�سان 
عداه يف جمتمعاٍت تخلَّْت عن الكثري من 

لْت عن جذورها . مبادئها وتن�سَّ

)موت االسم ... موت الذات(
انت�سار النعيمي

تتفح�سني  الباذخ،  جمالها  بكل  جتل�ص 
متد  وترقب  بذكاء  الالمعتني،  بعينيها 
علي،  اأ�سابعها  ومترر  لتالم�سني  يدها 
ت�ستك�سف  اأن  حتاول  وخفة  بر�ساقة 
اأخبئ  ما  لتعرف  تغو�ص  اأن  اعماقي، 

بداخلي لها، 
تبحث عن كل نقطة بي�ساء وخط اأبي�ص يف 
م�ستقبلها  لتقراأ  �سوادي احلالك احلزين، 
قد  وفرح  �سعادة  حلظة  لت�سمن  القادم 

حتظى بها داخل عتمتي،
ت�سمني واأ�سم عطرها، تتدىل قالدتها على 
ملعان  ويبهرين  الالمع،  الأبي�ص  �سدرها 
حتني  وحني  اجلميل،  و�سدرها  الف�سة 
ال�سوق  اآهات  كل  تنتابني  فوقي  راأ�سها 
�سعرها  خ�سالت  مع  املن�سدلة  والإثارة، 
وتختلط  بروحي  متتزج  وهي  الأ�سود، 
به  اأخربها  الذي  امل�سفر  الكالم  ذلك  بكل 

وهي تداعبني بني يديها، 
تخربهم  اأمامها  جتل�ص  من  كل  عني  تكلم 
لها  اأخبئها  كلمة  بكل  رمز  بكل  حرف  بكل 
�سيء  كل  عن  تخربهم  وباطني،  قلبي  يف 
الذي  اليانع  اأقبل ثغرها  اأن جتعلني  بعد 
بتمتمة  وتعطر  الربيع  باألوان  ا�سطبغ 
تهم�سها  التي  الأمنيات  تلك  الأمنيات، 
وحب،  لوعة  بكل  اأذين  قرب  �سفتاها 
لأقدم  حبي  فرط  من  اأتقلب  وجتعلني 
مرة  كل  يف  لكنها  به  لها  اأجود  ما  اأجمل 
اأخرى  امراأة  ت�سرك  معي  جتل�ص  كانت 
اأكون  اأن  اأمتنى  كنت  معها،  جل�ستي  يف 
اأن  اأتوق  كنت  لوحدنا،  مرة  ولو  ندميها 

اأجرَب  اأخربها بكل �سيء، لها فقط واأن ل 
برفقة  وهي  مكنوناتي  بكل  لها  اأبوح  اأن 

امراأة اأخرى، 
كيف �ساأخربها بذلك؟ 

كيف �ساأحاول الحتيال عليها اأو التو�سل 
لها ...

معها  لأكون  فقط  �سيء  اأي  �ساأفعل 
ترت�سفني  واحدة  ملرة  ولو  وحدي، 

النك�سار  بي  وليذهب  �سفتيها  والم�ص 
بعيدا، الم�ص �سفتيها هي واأمار�ص حزين 

برفاهية معها هي،
اإحدى  تقبيل  على  جتربين  ل  واأن 
اأموت  اأن  اىل  اأتوق  عنها،  بدل  �سديقاتها 

واأنا برفقتها واأن ل اأموت واأنا وحدي،
تقدمني لمراأة  اآخر، وها هي  لقاء  وجاء 

اأخرى غريها، 

ومل تو�سك املراأة على مل�سي، حتى قفزت 
الأر�ص  على  ووقعت  �سوقي  فرط  من 
�سوقي  فرط  اأن  اأعلم  ومل  وت�سظيت، 
قهوة  فنجان  بقايا  �سيجعلني  حلبيبتي 
اعتادت اأن تقراأ به الطالع لكل �سديقاتها،

- اآ�سفة انك�سر الفنجان، علّي اأن اأ�ستبدله 
مرة  طالعك  لك  واأقراأ  اآخر  بفنجان  لك 

اأخرى.

تشظي
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�أو  �إت�ش  }�إن  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  ك�شف 
�إيه{ كارل �ألربتو جولييلمينوتي، عن م�شروع 
لل�شحن  �شبكة  �أول  تطوير  �إىل  �لهادف  �ل�شركة 
�ل�شريع لل�شيار�ت �لكهربائية �ملت�شلة بالكامل 
على  �لقائمة  �لكهرباء،  توزيع  �شبكات  مع 

م�شادر �لطاقة �ملتجددة وتخزين �لطاقة.
�لوقت  يف  }�أتالنتي{  م�شروع  �إطالق  وياأتي 
يف  �لأوروبية  �ملفو�شية  �عتماد  بعد  �ملنا�شب، 
ت�شريعية  �إجر�ء�ت  حزمة  �حلايل،  متوز   14
 55 فور  }فيت  ��شم  عليها  �أطلق  �شخمة 
)Fit for 55({، وهي خطة ترمي �إىل �نتاج 
بن�شبة  �لكربون  �نبعاثات  من  خالية  �شيار�ت 
100 يف �ملئة بحلول �لعام 2030، و�إن�شاء نقاط 
لل�شحن و�لتزويد بالوقود موّزعة بني م�شافات 
عند  �لرئي�شة:  �ل�شريعة  �لطرق  على  منتظمة 
كل  وعند  �لكهربائي  لل�شحن  كيلومرتً�   60 كل 

150 كيلومرتً� للتزود بوقود �لهيدروجني.
�شبكة متاحة للجميع

جنوب  يف  }�أتالنتي{  م�شروع  تطوير  �شيبد�أ 
فعاليات  خالل  �أعلن  ما  وبح�شب  �أوروبا. 
 }2021 لعام  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  }يوم 
�شركة  به  �حتفلت  �لذي   )EV Day(

�شيكون  �حلايل،  متوز   8 يف  }�شتيالنتي�ش{ 
ومتاحة  مفتوحة  �شبكة  مبثابة  �مل�شروع 
للجميع، و�شيلبي متطلبات �ملجموعة �ملتنوعة 
�شبكة  لي�شبح  }�شتيالنتي�ش{،  عمالء  من 
}�شتيالنتي�ش{  لدى  �ملف�شلة  �ل�شريع  �ل�شحن 

وعمالئها.
�إيه{  �أو  �إت�ش  }�إن  �شركة  �شت�شارك 
و�ل�شتثمار  �لتطوير  جهود  يف   )NHOA(
وم�شّغل،  مالك  ب�شفة  }�أتالنتي{  �شبكة  يف 
�لتمويل  با�شتخد�م مو�ردها �خلا�شة و�أ�شكال 
�لأخرى، مبا يف ذلك دعم �شركة }تي �شي �شي{ 
 Technical Communications(
موؤ�ش�شاً  م�شتثمرً�  ب�شفتها   ).Corp
 2 }فري  �شركة  �شت�شطلع  حني  يف  رئي�شاً، 
 Free2Move( �شوليو�شنز{  �إي  موف 
للتكنولوجيا  مزود  بدور   )eSolutions

�جلاهزة.
وقال جولييلمينوتي، يف معر�ش تعليقه: }يعّد 
لربنامج  �لأ�شا�ش  حجر  }�أتالنتي{  م�شروع 
طموحاتنا �ل�شرت�تيجية و�شهادة على منوذج 
�لأعمال �لتحويلي �جلديد �ملقّدم من �شركة }�إن 
�إت�ش �أو �إيه{ )NHOA(: بتحّولها من جهة 

�لتحتية  للبنية  مطور  �إىل  للتكنولوجيا  مزّودة 
منتجات  حافظة  من  ي�شتفيد  وم�شّغل  ومالك 
من  كّل  يف  ر�أ�شياً  متكاملة  وتكنولوجيا  كاملة 
�للكرتونية{.  و�لتنّقلية  �لتخزين  جمالت 
�شتيفانو،  دي  روبرتو  قال  جانبه،  من 
�إي  موف   2 }فري  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش 
يف  }�أتالنتي{  م�شروع  ي�شهم  �شوليو�شنز{: 
�شي�شبح  جديدة،  حقبة  نحو  �لطريق  متهيد 
و�لتنّقلية  �لطاقة  ��شتخد�م  يف  �لتحّول  فيها 
�لو�شع  �لكربونية  �لنبعاثات  من  �خلالية 
ببناء  ي�شمح  ما  حياتنا،  يف  �جلديد  �لطبيعي 

كوكب �أف�شل لالأجيال �ملقبلة{.
�لإمكانات �ل�شوقية

ونطاق  �ل�شوقية  �لإمكانات  حتديد  مّت  وقد 
كّل  قبل  من  }�أتالنتي{  م�شروع  وطموحات 
من �شركة }�إن �إت�ش �أو �إيه{ و}فري 2 موف 
�إي �شوليو�شنز{ ��شتنادً� �إىل حتليالت �ل�شوق 

�لتي �أعدتها �شركة }ماكنزي �آند كو{.
�شركة  من  كّل  نّفذته  �لذي  �لتحليل  وبح�شب 
�إي  موف   2 و}فري  �إيه{  �أو  �إت�ش  }�إن 
�آند  }ماكنزي  �شركة  من  بدعم  �شوليو�شنز{ 
�خرت�ق  ن�شبة  تنمو  �أن  �ملتوقع  من  كو{؛ 

�لبطارية  على  �لقائمة  �لكهربائية  �ل�شيار�ت 
و�ل�شيار�ت �لكهربائية �لهجينة �لقابلة لل�شحن 
�لأ�شا�شية  �لبلد�ن  يف  لالأ�شو�ق  �خلارجي 
مبعدل 26 مرة �إىل 13 مليون �شيارة كهربائية 
قائمة على �لبطارية بحلول عام 2030، لتبلغ 
ومن   ،2025 عام  بحلول  �شيارة  ماليني   3
�ل�شريع  �ل�شحن  على  �لطلب  ينمو  �أن  �ملتوقع 
}�أثناء �لتنقل{ بن�شبة 46 مرة �إىل 9 تري�و�ط 
تري�و�ط   1.9 و�إىل   ،2030 عام  بحلول  �شاعة 
�شيت�شّدر  بالتايل،   .2025 عام  بحلول  �شاعة 
�ل�شحن  نقاط  وم�شغلو  �ل�شحن  �أنظمة  م�شغلو 
و�مل�شغل  �ملالك  دور  و�شي�شّكل  �ل�شوق،  هذه 
فر�شة �لعمل �لأكرث جاذبية على �ملدى �لطويل 

يف �شوق �ل�شحن �ل�شريع �لعام.
هذه  به  �شتتمتع  �لذي  �حلجم  �إىل  وبالنظر 
م�شروع  طموح  يتمّثل  �ملحتملة،  �ل�شوق 
}�أتالنتي{ يف مو��شلة �لتطور خالل �ل�شنو�ت 
�أعلنته  ما  مع  يتما�شى  مبا  �ملقبلة،  �لع�شر 
}�شتيالنتي�ش{ يف }يوم �ل�شيار�ت �لكهربائية 

لعام 2021{.
�ل�شحن  حمطات  �شت�شبح   2025 وبحلول 
موجودة يف �أكرث من 1500 موقع، مع تركيب 

�ل�شريع )c. 5،000( مرتبطة  لل�شحن  �أجهزة 
�لطاقة  توزيع  و�شبكات  �لتخزين  مبحطات 
�لكهربائية يف �لبلد�ن �لأ�شا�شية )�ملرحلة 1( ؛ 
وبحلول عام 2030 �شت�شبح حمطات �ل�شحن 

 35 من  �أكرث  مع  موقع،  �آلف   9 يف  موجودة 
مرتبطة مبحطات  �ل�شريع،  لل�شحن  �ألف جهاز 
�لتخزين و�شبكات توزيع �لطاقة �لكهربائية يف 

�لبلد�ن �لأ�شا�شية )�ملرحلة 2(.

ة }أتالنتي{.. أول شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائيَّ

و�لآن  و}كينجال{  }�أفانغارد{  من 
لتطوير  �ل�شباق  رو�شيا  تقود  }زيركون{، 
جمموعة من �لأ�شلحة �خلارقة لل�شوت و�شفها 

�لرئي�ش فالدميري بوتني باأنها }ل تقهر{.
وجاءت خطوة مو�شكو �لأخرية �لأ�شبوع �حلايل 
}زيركون{  ل�شاروخ  ناجح  �آخر  �ختبار  مع 

�خلارق لل�شوت �لذي يتم �إطالقه من �ل�شفن.
�حلربية  رو�شيا  �شفن  �إحدى  من  �إطالقه  ولدى 
غور�شكوف،  �لأمري�ل  فرقاطة  وهي  �لأقوى 
�أ�شرع  يتحّرك  �لذي  }زيركون{  �شاروخ  حّلق 
من �ل�شوت ب�شبع مّر�ت على مدى �أكرث من 350 

كلم لي�شرب هدفا على �شاحل بحر بارنت�ش.
�شيكون  �أخرى،  تدريبات  جنحت  و�إذ� 
تر�شانة  �إىل  لالن�شمام  طريقه  يف  }زيركون{ 
�لتي ت�شم  �لرو�شية �خلارقة لل�شوت  �لأ�شلحة 
�لإنزلقية  لل�شو�ريخ  }�أفانغارد{  منظومة 

و�شو�ريخ }كينجال{ �لتي تطلق من �جلو.
حتّلق  �أن  �ل�شوتية  فرط  �لأ�شلحة  وباإمكان 
ب�شرعات تتجاوز بخم�ش مّر�ت على �لأقل �شرعة 
ما  حتليقها،  �أثناء  مبناور�ت  و�لقيام  �ل�شوت 
باملقذوفات  مقارنة  و�عرت��شها  تعّقبها  ي�شّعب 

�لتقليدية.
حتى  متقّدمة  رو�شيا  �أن  على  �خلرب�ء  ويتفق 

�لآن يف تطوير هذ� �لنوع من �لأ�شلحة.
مو�شكو  يف  �مل�شتقل  �لدفاعي  �ملحلل  وقال 
متلك  وحدها  }رو�شيا  غولت�ش  �ألك�شاندر 
�جلميع  لكن  لل�شوت  �خلارقة  �لأ�شلحة 

يريدها{.
��شتغل بوتني خطابه عن حال �لأمة عام 2018 
�لأ�شلحة  من  جمموعة  مرة  لأول  لي�شتعر�ش 
جتّنب  على  بقدرتها  متباهيا  �ل�شوتية،  فرط 

جميع �لأنظمة �لدفاعية �ملوجودة حاليا.
وفرن�شا  و�ل�شني  �ملتحدة  �لوليات  و�أعلنت 

لتطوير  خطط  عن  �لكربى  �لقوى  من  وغريها 
باأن  ويتوقع  بها  خا�شة  �شوتية  فرط  �أ�شلحة 
تلحق بالركب قريبا. وقال نائب مدير }�ملر�شد 
ديالنو  �إيغور  مو�شكو  يف  �لرو�شي{  �لفرن�شي 
�لتي  �لأ�شبقية  باأن  متاما  يدركون  }�لرو�ش  �إن 
}�شيلحق  و�أ�شاف  موؤقتة{.  بها  يتمتعون 
عام  خالل  �أو  �أ�شهر  غ�شون  يف  �لأمريكيون  بهم 
ون�شف �لعام �أو عامني على �أكرث تقدير{. ومل 

مير �ختبار �لأ�شبوع �حلايل مرور �لكر�م.
�لأمريكية،  �لدفاع  وز�رة  با�شم  �لناطق  وقال 
�جلديدة  رو�شيا  �شو�ريخ  �إن  كربي،  جون 
مزعزعة  تكون  �أن  }ميكن  لل�شوت  �خلارقة 
بينما  كبرية{،  خماطر  ت�شكل  و�أن  لال�شتقر�ر 
�أن  �إىل  �لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  م�شوؤول  �أ�شار 
�لت�شعيد  خطر  }بزيادة  تت�شبب  �لأ�شلحة 

ووقوع )�أمور( غري 
�أنه على  �إىل  حم�شوبة{. لكن �ملحللني ي�شريون 
�أن �لأ�شلحة �خلارقة جلد�ر �ل�شوت  �لرغم من 
مبهرة، �إل �أنها ل تعد تكنولوجيا ميكنها تغيري 

قو�عد �للعبة.
وقال �خلبري ب�شاأن �لأ�شلحة �لنووية يف }�حتاد 
}�إنها  كري�شتن�شن  هانز  �لأمريكيني{  �لعلماء 
بالتاأكيد �ملرحلة �لأوىل يف �شباق �لت�شّلح.. بات 
لل�شوت(  خارقة  )�أ�شلحة  �أ�شغر  قوى  تطوير 

م�شاألة وقت فقط{.
يتجه  �أن  ميكن  كيف  يعرف  �أحد  }ل  وتابع 

�لو�شع{.
و�أكد }�إنه حاليا �شباق خطري.. عندما ي�شيفون 
�لقدرة �لنووية �إىل �ل�شو�ريخ يف حال مت ذلك، 

ف�شيخلق �لأمر حتديات �أمنية �أكرث خطورة{.

روسيا تتسلح بترسانة }ال تقهر{
م حامت �لنجيب، رئي�ش �شعبة �خل�شر�و�ت و�لفاكهة  قَدّ
�لتجارية يف م�شر، حتذير� خطري� من  �لغرف  باحتاد 

�شر�ء �أحد �أنو�ع �لبطيخ.
�شر�ء  يتجنب  �أن  ينبغي  �ملو�طن  »�إن  �لنجيب:  وقال 
�أ�شعة  �أن  مو�شحا  �ل�شم�ش،  يف  �ملعرو�ش  �لبطيخ 
�ل�شم�ش عندما تتعامد على �لبطيخ يتحلل من �لد�خل«، 

وفق )�شبوتنيك بالعربي(.
�لتي  �لبطيخ  ثمرة  يفتح  عندما  �ملو�طن  �أن  و�أو�شح 
ب�شكل  و�ل�شم�ش  مرتفعة  حر�رة  لدرجات  تعر�شت 
مبا�شر يجد �أن بها مياه كثرية، موؤكد� �أن هذ� �لبطيخ 

توعية  �شرورة  على  م�شدًد�  لالأكل،  �شالح  غري 
�ملو�طنني ب�شر�ء �لبطيخ �لذي يتم بيعه يف مكان مظلل.

دون  �لبطيخ  تناول  يف  بالتو�شط  �لنجيب  ون�شح 
�لبطيخ  تناول  يف  �لإ�شر�ف  �أن  �إىل  م�شري�  �إ�شر�ف، 

يت�شبب يف ��شطر�بات �ملعدة و�لإ�شهال.
�لبطيخ،  من  تناولها  ميكن  �لتي  �ملنا�شبة  �لكمية  وعن 
�لوجبة  يف  فقط  �شريحتني  تناول  »�إن  �لنجيب:  قال 
خالل  �مل�شريون  و�شتهلك  منا�شبة،  كمية  �لو�حدة، 
�لعام �ملا�شي نحو مليون ون�شف مليون ثمرة بطيخ«.

كيف تختار البطيخ الصحي والمفيد؟

�أول  روؤية  توقع  ميكن  �إنه  جديد  تقرير  يقول 
�لتيتانيوم يف  من  بهيكل  �آيفون م�شنوع  هاتف 
�لعام �ملقبل، وهو �ملادة �ملتطورة �ملخطط لها 

لو�حد على �لأقل من مناذج �أجهزة برو.
�آيفون  �إن   JP Morgan Chase وتقول 
14 برو يكون م�شنوًعا من �شبائك �لتيتانيوم، 
�لنماذج �لأخرى على هيكل من  بينما حتتوي 

�لفولذ �ملقاوم لل�شد�أ �أو من �لألومنيوم.
عن  �شادر  تقرير  لأحدث  ووفًقا 
�آبل  �شركة  فاإنَّ   ،JPMorgan Chase
من  �لثاين  �لن�شف  �آيفون 14 يف  �شل�شلة  تطلق 
�أكرب  �ملو��شفات  ترقية  وتكون   ،2022 �لعام 
وُيقال   .13 �آيفون  ب�شل�شلة  �خلا�شة  تلك  من 
يكون  �أْن  �ملتوقع  من  برو   14 �آيفون  هيكل  �إن 
توفريه  ويتم  �لتيتانيوم  �شبائك  من  م�شنوًعا 

ح�شرًيا بو��شطة فوك�شكون.
�لأخرى  �لنماذج  ت�شتخدم  ذلك  �إىل  بالإ�شافة 
�شبائك  �إطار�ت   14 �آيفون  �شل�شلة  يف 
ويتم  لل�شد�أ.  �ملقاوم  و�لفولذ  �لألومنيوم 

لل�شد�أ من قبل  �ملقاوم  �لفولذ  �إطار�ت  توفري 
 Lansi Jabli. وتتقدم �شركتا  فوك�شكون و 
و Luxshare للح�شول على �شهادة. بينما 
يتم توفري �إطار�ت �شبائك �لألومنيوم من قبل 

.Jabli و   Lansi
�ملادة  �لنموذجية  �لتيتانيوم  �شبائك  ومتزج 
و�لأملنيوم.  و�لنيكل  و�لكروم  �لفاناديوم  مع 
و�ملادة �أقوى بثالث �إىل �أربع مر�ت من �لفولذ 
�ملقاوم لل�شد�أ، لذلك ميكن ��شتخد�م كمية �أقل 

من �ملعدن، ما قد يجعل �لهاتف �أخف وزًنا.
و�لتيتانيوم غري لمع يف �ملظهر. ولكن �ل�شركة 
ح�شلت على بر�ءة �خرت�ع يف وقت �شابق من 
�شبه  �ملعدن مبظهر  تزويد  �أجل  �لعام من  هذ� 

لمع.
�خرت�ع  بر�ءة  مبثابة  �لخرت�ع  بر�ءة  تعد 
تقنية، وهي تهدف �إىل حتقيق �ملظهر �ملرغوب. 
�إخفاء  �أف�شل يف  �لعملية  �إن  �آبل  وتقول �شركة 

�لعيوب يف �ملعدن مع توفري حماية �أف�شل.
ولن يكون هيكل �آيفون �مل�شنوع من �لتيتانيوم 

�خلا�شة  �ملادة  �آبل  ��شتخدمت  فقد  مفاجاأة، 
باإ�شد�ر Apple Watch �حلايل، بدًل من 
)و�لذهب  �شابًقا  �ملعرو�ش  �ل�شري�ميك  هيكل 

�خلال�ش قبل ذلك(.
حول  �لأخرى  �لتقارير  من  عدٌد  هناك  وكان 
�ملحلل  وقال  �ملقبل.  للعام  �لهو�تف  ت�شكيلة 
�أكرب تغيري ب�شري  �إن  كو  ت�شي  مينغ  �ل�شهري 
يكون تخلي �ل�شركة عن �لنتوء ل�شالح ت�شميم 

�ل�شا�شة �ملثقوبة.
مثل  �أ�شياء  نقل  �أي�ًشا  هذ�  يعني  وقد 
رفيعة  حافة  �إىل   Face ID م�شت�شعر�ت 
�مليزة.  بهذه  �لحتفاظ  تريد  �آبل  كانت  �إذ� 
ميزة  على  �أي�ًشا  تعمل  �أنها  من  بالرغم  وذلك 
�لتي  �ل�شا�شة،  �أ�شفل  �ملدجمة   Touch ID

قد حتل حملها.
�لعام  هو   2022 عام  يكون  �أن  �قرت�ح  مت  كما 
دون  ت�شميم  �إىل  بالتحول  �آبل  فيه  تقوم  �لذي 
 Lightning منافذ بالكامل. حيث تزيل منفذ
.MagSafe وتعتمد بدًل من ذلك على �شحن

}آيفون 14 برو{ بهيكل من التيتانيوم

�ل�شغار  ومع�شوق  �ل�شباحية  �ملائدة  ملك  �لبي�ش  يعد 
و�لكبار، وتتنوع طرق حت�شريه ب�شكل كبري ما يجعله من 

�ملاأكولت �ل�شائعة جد� لدى �أغلب �ل�شعوب حول �لعامل.
�لد�ئري  �شكلها  حيث  من  �لبي�ش  �أنو�ع  وتت�شابه 
�أنها  �إل  �لعربي،  ��شمه  منه  ��شتمد  �لذي  )�لبي�شوي( 
�أنو�عها، حيث يتوفر يف �لأ�شو�ق  تختلف كثري� من حيث 
�لع�شوي،  و�لبي�ش  �لبني  و�لبي�ش  �لأبي�ش  �لبي�ش 
و�لبي�ش �لعادي غري �ملدجن، وفق )�شبوتنيك بالعربي(.

من  ياأتي  �لذي  �لبي�ش  �أن  �إىل  �لدر��شات  �أغلب  و�أ�شارت 
بع�ش  يف  عليه  يطلق  و�لذي  �ملدجن،  غري  �حلر  �لدجاج 
�أعلى  م�شتويات  على  يحتوي  �لبلدي(  )�لبي�ش  �ملناطق 

من »فيتامني د«.
و�أظهرت نتائج بع�ش �لدر��شات �أن �لدجاج �لذي يخرج يف 
�لهو�ء �لطلق ويتجول يف �حلقول ينتج بي�شا يحتوي على 
�أ�شعاف من  �إىل 6  �أعلى بحو�يل من 3  ن�شبة »فيتامني د« 

�لبي�ش �لذي تنتجه �لدجاجات يف �ملد�جن.
من  �لنوع  هذ�  �أن   2014 عام  �أجريت  در��شة  ووجدت 
كميات  يحتوي  �لبلدي(  �أو  �ملدجن  غري  )�لبي�ش  �لبي�ش 
بع�ش  عليه  �أطلق  و�لذي   ،»3 د  »فيتامني  من  �أكرب 
�ل�شماء  و�لغدد  �جللدية  �لأمر��ش  يف  �ملتخ�ش�شني 

»فيتامني �أ�شعة �ل�شم�ش«.
 »3 د  »فيتامني  �أن  و�لأبحاث  �لدر��شات  �أغلب  و�أكدت 
�لرغم  وعلى  �جليد،  و�ملز�ج  و�ملناعة  �لعظام  قوة  يدعم 
�إىل  نوهت  لكنها   ،2014 عام  يف  �أجريت  قد  در��شة  �أن  من 
�ملباع  )�لبلدي(  �لبي�ش  �أن  �كت�شفت  حيث  مهم،  حتذير 
�لن�شب  هذه  على  يحتوي  ل  �لبيع  مر�كز  �أو  �لأ�شو�ق  يف 
�ملرتفعة من »فيتامني د 3«.وتعود هذه �لن�شبة �ملنخف�شة 
رمبا �إىل �أن هذه �ملز�رع �لتي تنتج �لبي�ش توفر لدجاجها 
ظرف حياة م�شابهة تقريبا لظروف �لدجاج �لذي يعي�ش يف 

�ملد�جن، �لأمر �لذي يخف�ش ن�شب �لفيتامني �ملفيد.

»البيض البلدي« يحتوي على 6 
دعت منظمة �لعفو �لدولية �ىل فر�ش وقف موؤقت أضعاف من »فيتامين د«

قائلة  �لتج�ش�ش،  تقنيات  و��شتخد�م  بيع  على 
برناجماً  �حلكومات  ��شتخد�م  عن  �ملز�عم  �إنَّ 
على  للتج�ش�ش  ��شر�ئيلية  �شركة  به  زودتها 
�شحافيني ون�شطاء وروؤ�شاء دول }ك�شفت �أزمة 

حقوق �إن�شان عاملية{.
وحذرت �ملنظمة غري �حلكومية يف بيان �شحفي 
�لتج�ش�ش  بر�مج  ل�شناعة  �ملدمر  }�لتاأثري  من 

غري �ملنظمة على حقوق �لن�شان يف �لعامل{.
و�أ�شبح برنامج بيغا�شو�ش �لتابع ملجموعة }�إن 
�إ�ش �أو{ و�لقادر على ت�شغيل كامري� �لهاتف �أو 
ف�شيحة  �شلب  يف  بياناتهما  وجمع  �مليكروفون 
�أ�شماء نحو 50  كربى بعد ت�شريب قائمة ت�شم 

�ألف هدف مر�قبة حمتمل ملنظمات حقوقية.
�لدولية{  }�لعفو  منظمتا  وتعاونت 
جمموعة  مع  �لفرن�شية  �شتوريز{  و}فوربيدن 
}و��شنطن  بينها  �لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
لتحليل  و}لوموند{  و}غارديان{  بو�شت{ 

�لقائمة ون�شرها.
ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ش  و��شطر 
�ىل  �ملفرت�شة  �لأهد�ف  قائمة  على  كان  �لذي 

تغيري رقمه وجهاز �لهاتف �لذي ي�شتخدمه.
ملنظمة  �لعامة  �لأمينة  كالمارد  �أغني�ش  وقالت 
تعر�ش  }ل  �لتقنيات  هذه  �ن  �لبيان  يف  �لعفو 
�لأ�شخا�ش �مل�شتهدفني ب�شكل غري قانوين لالأذى 
و�ل�شرر فح�شب، بل لها �أي�شا عو�قب مزعزعة 
و�أمن  �لعاملية  �لإن�شان  حقوق  على  لال�شتقر�ر 

�لبيئة �لرقمية ب�شكل عام{.
و�أ�شافت �ن جمموعة }�أن �أ�ش �أو{ }هي جمرد 

�شركة و�حدة فقط{.
ولفتت �ىل �أن }هذه �شناعة خطرية عملت على 
ول  طويلة،  لفرتة  �لقانونية  �مل�شروعية  حدود 

ميكن �ل�شماح لها بال�شتمر�ر{.

�ىل  عاجل  ب�شكل  بحاجة  نحن  }�لآن  وتابعت 
�لإلكرتونية،  �ملر�قبة  ل�شناعة  �أكرب  تنظيم 
�لإن�شان،  حقوق  �نتهاكات  على  و�ملحا�شبة 
�ل�شناعة  هذه  على  �ل�شر�ف  من  ومزيد 

�لغام�شة{.
لأي  �لفوري  �لوقف  �ىل  �لعفو  منظمة  ودعت 
لتقنيات  ��شتخد�م  �أو  نقل  �أو  بيع  �أو  ت�شدير 
لها  تنظيمي  �إطار  و�شع  يتم  }حتى  �ملر�قبة 

يتو�فق مع حقوق �لإن�شان{.
�أن قادة �شيا�شيني من  وقالت كالمارد }حقيقة 
بر�مج  تقنيات  �شحية  كانو�  وغريهم  �لعامل 
�إليهم  بالن�شبة  يكون  �أن  منه  يوؤمل  �لتج�ش�ش 
للتيقظ  �نتظارها  طال  دعوة  مبثابة  ولدولهم 

لال�شر�ع بتنظيم هذه 

�ل�شناعة{.
وت�شمل قائمة �لأهد�ف �ملفرت�شة 180 �شحافيا 
على �لأقل و600 �شيا�شي و85 نا�شطا يف جمال 

حقوق �لإن�شان و65 رجل �أعمال.
�أمام  ت�شهري  دعوى  �جلز�ئر  رفعت  جانبها  من 
بال  }مر��شلون  منظمة  �شد  �لفرن�شي  �لق�شاء 
�جلز�ئر  �تهمت  �لتي  �حلكومية  غري  حدود{ 
�لإ�شر�ئيلية  بيغا�شو�ش  برجمية  با�شتخد�م 

لأغر��ش �لتج�ش�ش قبل �أن ت�شحح ذلك.
وقالت �ل�شفارة �جلز�ئرية يف فرن�شا �إن �لدعوى 
 19 يف  �ملنظمة  ن�شرتها  ت�شريحات  ت�شتهدف 

متوز على موقعها.
هذه  يف  حدود{  بال  }مر��شلون  �أكدت 
�لتي  �لدول  بني  من  }�جلز�ئر  �أن  �لت�شريحات 

و�أنها }ت�شتخدمها  بيغا�شو�ش{  متتلك برجمية 
للتج�ش�ش على �أطر�ف �أخرى{.

ون�شرت  �حلكومية  غري  �ملنظمة  تر�جعت  ثم 
باإدر�ج  �ل�شابق  يف  }قمنا  فيه:  قالت  ت�شحيحا 
�أن  �جلز�ئر يف قائمة �لدول �ملتعاملة مع �شركة 
ناأ�شف  �لذي  �خلطاأ  هذ�  ت�شحيح  مت  �أو.  �أ�ش 

له{.
�إىل  }بالإ�شافة  دعو�ها:  يف  �ل�شفارة  وقالت 
هذه  فاإن  كاذبة،  وكونها  �لت�شهريية  طبيعتها 
�لتالعب  من  جزء  هي  �ملقبولة  غري  �لدعاء�ت 
�ملعروفة  حدود  بال  مر��شلون  �إليه  تلجاأ  �لذي 
�جلز�ئر  �أن  موؤكدة  �جلز�ئر{،  تتق�شد  باأنها 

}تنفي ر�شميا هذه �لتهامات{.
هذه  متلك  }ل  �جلز�ئر  �أن  �إىل  وخل�شت 
�إىل  مطلًقا  ت�شطر  ومل  �لإطالق  على  �لربجمية 
باأي  �لتعاون  �أو  معها  �لتعامل  �أو  ��شتخد�مها 
�شكل من �لأ�شكال مع �لأطر�ف �لتي متتلك هذه 

�لتكنولوجيا لأغر��ش �لتج�ش�ش{.
بال  }مر��شلون  ملنظمة  �لعام  �لأمني  ور�أى 
حدود{ كري�شتوف ديلو�ر �أن }�جلز�ئر ت�شلط 
لت�شوير  وموؤ�شف  �شغري  خطاأ  على  �ل�شوء 
�أمر غري  موؤ�مرة، وهو  �أنها �شحية  نف�شها على 

منطقي{.
و�أ�شاف }�إنه رد فعل مبالغ فيه من جانب نظام 
معتاد على �ملبالغة ... مل تكن هناك يف �حلقيقة 
باإز�ء  تالعب  هناك  لي�ش  وبالتاأكيد  خبيثة  نية 

�جلز�ئر، ولي�ش هناك 
تق�شد{.

�جلز�ئر  �إّن  بيان  يف  �خلارجّية  وز�رة  وقالت 
 )...( �لك�شف  بعد  �لعميق  }�لقلق  ُتبدي 
وجه  وعلى  �لدول،  بع�ش  �شلطات  قيام  عن 
و��شع  با�شتخد�م  �ملغربّية،  �ململكة  �خل�شو�ش 
بيغا�شو�ش  �مل�شّمى  �لتج�ّش�ش  لربنامج  �لنطاق 

�شّد م�شوؤولني ومو�طنني جز�ئرّيني{.
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صالح سليمان.. 
وحكاية حنينه إلى 

بغداد 

عادل العرداوي 
 

العراقية،  ال�صحافة  رواد  من  واحدًا  ا�صتذكر  اأن  واآخر  حني  بني  احلال  يقت�صي 
ال�صباب  من  واالعالمي  ال�صحفي  للجيل  تقدير  اقل  على  به،  التعريف  و�صرورة 

الذين مل تتح الفر�صة لهم ان يلتقوا او يتعرفوا بهم من قبل.
جمال  يف  لي�س  الرواد  جيل  من  واحد   )2010  -1929( العرفج  �صليمان  و�صالح 
ال�صحافة فقط، بل يف جماالت ال�صعر والق�صة والرواية التي ابدع فيها وترك لنا 
بع�صاً من اآثاره، خا�صة اإذا ما عرفنا انه من جيل غائب طعمة فرمان وعبد الوهاب 

البياتي و�صعدي يو�صف وعبد الرحمن جميد الربيعي، وامثالهم.
هذا الرجل من مواليد ق�صاء �صوق ال�صيوخ مبحافظة ذي قار / النا�صرية، رحل 
اىل العا�صمة بغداد يف نهاية اربعينات القرن املا�صي ليعمل يف ال�صحافة العراقية، 
الثقايف  املجالني  يف  وا�صعة  اآفاق  امامه  انفتحت   1958 متوز/   /14 ثورة  وبعد 
واأخذه  اي�صاً،  امل�صرحي  بالنقد  واهتم  ال�صحف  من  العديد  يف  وعمل  وال�صحفي، 
حيث  طويلة،  ل�صنوات  والكويت  وال�صعودية  لبنان  �صحافة  يف  ليعمل  طموحه 
�صاهم يف تاأ�صي�س جملة )اليقظة( الكويتية لي�صبح مديرًا للتحرير فيها، ولي�صبح 
�صنوات  يف  بغداد..  يف  ال�صعودية   ) اجلزيرة   ( جلريدة  مرا�صاًل  بعدها  كذلك 
مقاالت  ون�صر  ال�صحفية  املهام  من  العديد  توىل  املا�صي  القرن  من  الت�صعينات 

ر�صينة يف جرائد: التاأخي، والعراق والقاد�صية واجلمهورية، وغريها.
اآب/ 2008،   /5 اليومية يف  )الزمان(  ن�صره يف جريدة  بقلمه  مقال  انتباهي  لفت 
ينم  اىل موقف  فيه  اىل بغداد( تطرق  العودة   .. حمل عنوان )اخلروج من بغداد 
ن�صرها  التي  الكلمة  تلك  بغداد،  االثرية  مبدينته  ال�صديد  وارتباطه  حنينه  عن 
بداية ثمانينات القرن املن�صرم يف جريدة )ال�صيا�صة( الكويتية التي كان يعمل فيها 
�صكرتريًا للتحرير، حيث مل ي�صتمر يف العمل فيها ب�صبب اجواء العمل غري املالئمة 
لفر�صة عمل ذهبية  اىل بغداد، وتركه  الكويت والعودة  له، مما ا�صطره ملغادرة 

فيها.. ن�صر تلك املقالة يف ليلة مغادرته الكويت يخاطب فيها امه احلنون بغداد :
بغداد تلك هي مدينتك التي حتب، مدينة ال يقوى على ع�صقها اإال من كان من بني 
هذه  يف  اأبدًا  املاثل  والعني،  العني  بني  ازلياً،  القدمي  للنداء  امل�صتجيب  ذلك  بنيها 
االذن وهذه االذن.. ويف ال�صدر هوى ما عرفته اإال ال�صدور التي اغرقها الع�صق يف 

دجلة احلب وفرات ال�صبابة..
يزداد  كم  املع�صوقة  املدينة  ايتها    : وت�صاألها  بغدادك  يف   .. فيها  تكون  وي�صيف: 

نب�س القلب ع�صقا وهياما ؟..
)ابو نوروز( �صالح �صليمان، هو �صقيق اخلطاط ال�صحفي املرحوم كرمي �صلمان 
)ابو ذكرى( يف جريدة اجلمهورية هذا الرجل اعتز كثريًا اين اقرتحت ا�صمه �صمن 
قائمة املكرمني الرواد الذين كرمتهم امانة بغداد يف احتفالية ) يوم بغداد ال�صنوي 
( لعام / 2010 ، اأي قبل رحيله ب�صهر تقريباً... رحمة اهلل ل�صالح �صليمان ولرواد 

�صحافتنا العراقية الذكرى الطيبة اأبدا.

سردية التاريخ الحديث في كتاب )التراثيات البغدادية(
اإنعام العطيوي

ملناق�صة  حوارية  ندوة  عقدت 
و�صردية  العراقية  الدولة  مئوية 
كتاب  يف  احلديث  التاريخ 
لطارق  البغدادية(  )الرتاثيات 
حرب والتي اأقامها مركز الدرا�صات 
يف  اال�صرتاتيجية  والبحوث 
االإعالم  �صبكة  اأمناء  جمل�س 
املوافق  االأربعاء  �صباح  العراقي 

.2021/9/1
حرب  طارق  الكاتب  واأو�صح 
الثالثي  الطرح  ناق�س  كتابه  اإن 
الدولة العراقية  تاأ�صي�س  ملو�صوع 
اأو تاريخياً  بحتا  فلم يكن �صيا�صياً 

على  ال�صوء  �صلط  واإمنا  مطلقا، 
واالإ�صكاالت  البغدادية  الرتاثيات 
وطرح  التاريخ  كتب  يف  احلا�صلة 
يف الكتاب متابعة و�صع العا�صمة 

بغداد منذ الع�صور املتالحقة: 
)الع�صر العبا�صي، وعهد هوالكو، 
والدولة  اجلالئرية،  الدولة  وعهد 
العثمانية،  والدولة  ال�صفوية، 
مرورًا  االنكليزية،  االإدارة  وعهد 
تلك  كل  وخالل  امللكي(،  بالعهد 
الكتاب  ارخ  املتعاقبة  الفرتات 
وخلفائها  املرحلة  تلك  رجاالت 
واأمرائها واملدار�س البغدادية فيها 
ب�صكل غري ماألوف عما طرح �صابقاً 

يف الكتب التاريخية اأو ال�صيا�صية. 
قدم  النقا�صية  الندوة  ختام  ويف 
لالإعالم  العربي  االحتاد  وفد 
طارق  للمحامي  دعوة  االلكرتوين 
يف  ثقافية  ندوة  لتقدمي  حرب 
االحتاد ملجابهة الهجمات الثقافية 
على  ت�صن  التي  االلكرتونية، 
امل�صبوهة  االلكرتونية  املواقع 
الثقافية  القيم  ل�صرب  �صاعية 
والتاريخية  والعقائدية  والفكرية 
بت�صويه  وتت�صبب  الر�صينة 
احلقائق للفكر املتلقي حول ماهية 
تاأ�صي�س بغداد والدولة العراقية. 

حرب  رحب  اآخر،  جانب  من 

بالدعوة ومقرتحاً اإقامة الندوة يف 
مكان ثقايف عام بعد زيارة االحتاد 
ين�صق  موعد  يف  ر�صمي  ب�صكل 
مع  االحتاد  رئي�س  بح�صور  له 

�صخ�صيات ثقافية بارزة.

يحمل  الكتاب  ان  بالذكر  اجلدير 
نوق�صت  �صخمة  اأجزاء  خم�صة 
من  الندوة  خالل  �صريع  ب�صكل 
واإعالميني  وموؤرخني  كتاب  قبل 
متخ�ص�صني  واأ�صاتذة  و�صيا�صيني 
القريب  ويف  التاريخي،  باجلانب 
للمجلد  ال�صاد�س  اجلزء  �صي�صدر 

التاريخي الرتاثيات البغدادية.

ال�صخ�صية،  قوية  امراأة  م�صخور" كانت  �صمد  موىل  "طاكة 
ُعيَِّنت خمتارة يف اأحد قطاعات مدينة الثورة )ال�صدر حالياً( 
 1975 عام  لغاية   1965 عام  من  �صنوات   10 عملها  وا�صتمر 
و�صرتة(،  )�صاية  الرجايل  الريفي  امللب�س  تلب�س  وكانت   ،
وتعتمر على الراأ�س الع�صابة الن�صائية التي ت�صتهر بها ن�صاء 
املنا�صبات  حت�صر  اهلل-  -رحمها  وكانت   ، العمارة  يف  الريف 
واأحيانا  �صخ�صيا،  م�صد�صا  وتتاأبط  الرجال  مع  االجتماعية 

كانت ترتدي العقال والي�صماغ والد�صدا�صة الرجالية !
دارها  اأمام  ال�صارع  لها  تكن�س  خادمة  لها  كانت  اأنها  ويروى 
للنا�س  باجللو�س  طاكة  وتقوم  وو�صائد،  فرا�صا  لها  وتفر�س 

متكئة على الو�صائد كاأنها �صيخ ع�صرية جال�س يف ديوان .

من الماضي القريب
طاگة .. أول امرأة مختار محلة 

في العراق 
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل املذيع العراقي املعروف 
بهجت عبد الواحد يف بلد الغربة بعيدا عن وطنه 

وحمبيه.
املذيعني  اأملع  من  الواحد  عبد  بهجت  املرحوم 
يف   1959 عام  منذ  لنا  زميال  عرفناه  العراقيني، 
العام الذي تاأ�ص�صت فيه وكالة االنباء العراقية، 

فكان نعم الزميل وال�صديق. 
االذاعة  رواد  جيل  من  يعد  بهجت  والراحل 
بعدها  لينتقل   1959 عام  دخلها  حيث  العراقية، 
ملحطة تلفزيون بغداد ملدة �صنتني ويعود الإذاعة 
بغداد مذيعا لالأخبار عامال فيها قرابة ثالثة عقود.

وال�صوت  اللغة  ب�صالمة  بهجت  الراحل  ا�صتهر 

احل�صن واخللق العايل.
لتاأليف  اجته  االذاعي  العمل  من  تقاعده  بعد 
الكتب الدينية ومن ا�صهر كتبه )االعراب املف�صل 
وكتاب  جملدًا..   12 يف  املرتل(  اهلل  كتاب  يف 
اجزاء   10 يف  االإعجاز(  يف  الكرمي  القراآن  )بالغة 
جمال  يف  موؤلفات  وللراحل  اخرى..  دينية  وكتب 
ال�صحافة  ال�صائعة يف  )االخطاء  ا�صهرها  االعالم 

واالذاعة(.
ترك العراق عام 2009 بعد ان تعر�س لتهديدات 
بالقتل كان اآخرها ر�صالة فيها ر�صا�صتان واحدة 
الوقت يف  اقام منذ ذلك  له والثانية لزوجته.وقد 

والية بن�صلفانيا يف الواليات املتحدة.

بهجت عبد الواحد.. ذو الصوت 
المجلجل واألداء السليم

اإعداد: رفعة عبد الرزاق حممد

مل تكن االر�س التي اطلق عليها ار�س العراق يف العهد 
والية  كل  يراأ�س   ، منف�صلة  واليات  ثالث  اإال  العثماين 
واٍل تعينه ال�صلطنة العثمانية يف عا�صمتها ا�صطنبول ، 
والية الب�صرة ووالية بغداد ووالية املو�صل ، وا�صتمر 
اإذا دخلت الدولة العثمانية  االمر لقرون عديدة ، حتى 
مع  بتحالفها   1918 ــ   1914 االوىل  العاملية  احلرب 
العراق جبهة من جبهات تلك  فاأ�صبحت ار�س   ، املانيا 
احلرب ، حرب �صرو�س بني االتراك العثمانيني والقوات 
نزولها  عند  مبا�صر  ب�صكل  حربها  بداأت  التي  الربيطانية 
نحو  زحفها  وا�صتمر   ، الب�صرة  جنوب  اق�صى  يف  الفاو 
ال�صمال لتق�صم املدن والق�صبات العراقية حتى متكنت 
وا�صلت  ثم   ،  1917 اآذار   11 يف  بغداد  اىل  الدخول  من 
تقدمها فاحتلت املو�صل يف ال�صنة االآتية بعد ايام قليلة 
ذلك  وكان  العظمى،  احلرب  وانتهاء  الهدنة  اعالن  من 
ا�صتمر نحو اربعة  الذي  العثماين  العهد  اإيذانا بانق�صاء 

قرون .
العمل  انتهى  التي  الثالث  بوالياته  العراق  خ�صع 
بتق�صيماتها اىل االحتالل الربيطاين املبا�صر، وكان �صقور 
للعراق على  املبا�صر  الربيطانيون يرون احلكم  احلرب 
غرار حكمهم يف الهند، كما كان بع�س الربيطانيني يرون 
ان يحكم العراق حكما غري مبا�صر.. و�صرعان ما انبثقت 
اىل  البالد  �صمال  من  باال�صتقالل  مطالبة  وطنية  حركة 
العراقية  الثورة  انتهت مبواجهة ع�صكرية يف   ، جنوبها 
الكثري  فيها  بريطانيا  تكبدت  وقد   ،  1920 �صنة  الكربى 
القرار  �صناع  جعلت   ، واملعنوية  املادية  اخل�صائر  من 
ميكن  ال  للعراق  املبا�صر  احلكم  باأن  يعرتفون  لندن  يف 
ني�صان  يف  تقرر  الذي  االنتداب  نظام  وان  ي�صتمر،  ان 
ال�صلطات  تبداأ  وان   ، اآخر  ب�صكل  يقدم  ان  يجب   1920
يتخذ  ان  اىل  موؤقتة  عراقية  حكومة  الإعالن  الربيطانية 
الوزارة  فت�صكلت  العراق،  م�صتقبل  عن  االخري  القرار 
العراقية املوؤقتة برئا�صة عبد الرحمن النقيب يف ت�صرين 
االول 1920، وال�صروع باإعداد نظام حكم للعراق الذي 
خ�صع ملختلف ال�صلطات االجنبية منذ �صقوط بغداد بيد 

املغول �صنة 1258 .
لبيان  الولوج  هذه مقدمة �صريعة البد من تثبيتها، قبل 
هذه  تاأ�صي�س  منذ  الرئي�صة  العراقية  الدولة  احداث 

الدولة �صنة 1921 كما هو يف ال�صطور االآتية :

عن  باالإعالن  بريطانيا  �صرعت   1920 عام  اواخر  يف  ــ 
عراقي  حكم  نظام  اقامة  على  العراقيني  م�صاعدة  نيتها 

وفقا الإرادة العراقيني ل�صكل وم�صمون هذا النظام .  
الأقطاب  موؤمتر  القاهرة  يف  عقد   1921 اآذار   21 يف  ــ 
احلكم الربيطاين يف ال�صرق ، ح�صره وزير امل�صتعمرات 
الربيطانية ت�صر�صل ، تقرر فيه توجيه عر�س العراق اىل 
ملطاليب  وفقا   ، احل�صني  مكة  �صريف  بن  في�صل  االمري 

احلركة الوطنية وزعماء ثورة 1920 .
على  ملكا  االول  في�صل  امللك  توج   1921 اآب   23 يف  ــ 
العراق الذي ا�صبح دولة جديدة با�صم اململكة العراقية 

.
املجل�س  انتخاب  عن  ا�صفرت  مثرية  احداث  بعد  ــ 
اآذار   27 يوم  اجتماعاته  بد  الذي  العراقي  التاأ�صي�صي 
اقرار   : وهي  ج�صيمة  ق�صايا  ثالث  يف  للنظر   1924
ابرام  و  اجلديدة  للدولة  كد�صتور  اال�صا�صي  القانون 
قانون االنتخابات واقرار املعاهدة العراقية الربيطانية 

ل�صنة 1922 .  
العراقية  املعاهدة  اقرار  مت   1930 حزيران   30 يف  ــ 
لتعديالتها  وفقا  بها  العمل  ا�صتمر  التي  الربيطانية 

العديدة اىل انتهاء احلكم امللكي �صنة 1958 .
الربيطاين  االنتداب  وانتهاء  العراق  ا�صتقالل  اعلن  ــ 
بدخول العراق ع�صبة االمم يف 3 ت�صرين االول 1932 .

ــ يف 8 ايلول 1933 اعلن وفاة امللك في�صل االول اثناء 
عر�س  غازي  ابنه  تويل  واعالن   ، ل�صوي�صرا  له  زيارته 

العراق .
ــ يف 29 ت�صرين االول 1936 وقع اول انقالب ع�صكري 
بغداد  العا�صمة  اجلي�س  بدخول  االو�صط  ال�صرق  يف 
اإيذانا  ذلك  وكان  الها�صمي،  يا�صني  وزارة  وا�صقاط 

بتدخل الع�صكريني يف مقدرات البلد ال�صيا�صية .
ــ يف 2 ماي�س 1941 اندالع احلرب العراقية الربيطانية 
اثناء حكومة ر�صيد عايل الكيالين وانتهت بدخول اجلي�س 

الربيطاين مرة اخرى للعراق .
ــ يف 2 ني�صان 1946 ، اأعيدت احلياة احلزبية يف العراق 
بعد احتجابها �صنة 1935 ، باإجازة وزارة الداخلية يف 

حكومة توفيق ال�صويدي خلم�صة احزاب �صيا�صية .
بوثبة  �صميت  ما  وقعت   1948 الثاين  كانون  يف  ــ 
بورت�صموث التي قادتها احلركة الوطنية �صد املعاهدة 
جرب،  �صالح  وزارة  اقرتها  التي  الربيطانية  العراقية 

وانتهت الوثبة باإلغاء املعاهدة و�صقوط وزارة جرب .

االنتفا�صة  احداث  وقعت   1952 الثاين  ت�صرين  يف  ــ 
اعادت  التي  والطغيان  التع�صف  �صيا�صة  �صد  ال�صعبية 
الدميقراطية،  احلريات  حماربة  �صيا�صة  احلكومة  بها 

وقد ا�صرتكت فيها جميع احلركات الوطنية .
ــ يف ربيع 1955 اعلن قيام ما �صمي بحلف بغداد، وهو 
اأحد اأوجه احلرب الباردة يف اخلم�صينيات، �صمي بهذا 
اال�صم الن بغداد ا�صبحت مقرا لهذا احللف الذي ي�صم 
يف  ال�صيوعي  الن�صاط  تعاظم  ملواجهة  الدول  من  عددا 

املنطقة .
بقيام  امللكي  النظام  ا�صقاط  مت   1958 متوز   14 يف  ــ 
عبد  بزعامة  وطني  ع�صكري  تنظيم  قادها  التي  الثورة 
موؤيدا  املرموقني  اجلي�س  �صباط  احد  قا�صم  الكرمي 
الوطنية  احلركة  وف�صائل  اجلي�س  قطعات  باأغلب 
املن�صمة جلبهة االحتاد الوطني املناوئة للحكم امللكي، 

واعل بها قيام احلكم اجلمهوري .
ــ كان من اوائل قرارات حكومة ثورة 14 متوز 1958 
بغداد  حلف  من  واخلروج  املوؤقت  الد�صتور  اعالن 
دعاوى  قانون  والغاء  الزراعي  اال�صالح  وقانون 

الع�صائر .
ــ  يف 7 ت�صرين االول 1959 تعر�س رئي�س الوزراء عبد 

الكرمي قا�صم ملحاولة اغتيال يف �صارع الر�صيد .

 80 رقم  قانون  الدولة  اعلنت   1961 عام  اواخر  يف  ــ 
النفط  ا�صتخراج  مناطق  اغلب  على  به  �صيطرت  الذي 

وا�صعفت به نفوذ �صركة النفط الربيطانية يف العراق .
عن  ا�صفر  ع�صكري  انقالب  وقع   1963 �صباط   8 يف  ــ 
�صقوط العهد اجلمهوري االول وم�صرع رئي�س الوزراء 
عمليات  يف  ال�صحايا  االف  و�صقوط  قا�صم  الكرمي  عبد 
انتقام دموية قام بها ازالم االنقالب يف م�صهد دموي غري 

م�صبوق .
اجلمهورية  رئي�س  راأ�س   1963 الثاين  ت�صرين   18 يف  ــ 
ازاح  ت�صحيحية  انقالبية  حركة  عارف  ال�صالم  عبد 
االنتهاكات  من  ا�صهر  بعد  احلكم  عن  البعث  حزب  بها 

وفو�صى احلكم .
عبد  اجلمهورية  رئي�س  قتل   1966 ني�صان   13 يف  ــ 
ال�صالم عارف ب�صقوط طائرته املروحية يف مدينة القرنة 
جنوبي العراق ، وبعد ايام انتخب �صقيقه عبد الرحمن 

عارف رئي�صا للعراق .
ــ يف 17 متوز 1968 عاد حزب البعث للحكم بعد جناح 
انقالب ع�صكري اطاح بحكم الرئي�س عبد الرحمن عارف 

.
ــ يف 1 حزيران 1972 االعالن عن تاأميم عمليات �صركة 
امتياز  على  ح�صلت  التي  الربيطانية  العراق  نفط 

ا�صتخراج النفط وت�صديره من منت�صف الع�صرينيات .
البكر  ح�صن  احمد  الرئي�س  اعلن   1979 متوز   16 يف  ــ 
تنحيه عن احلكم واعالن توجيه رئا�صة الدولة اىل نائبه 

�صدام ح�صني .
ـ بعد ايام قليلة اعلن ك�صف موؤامرة داخل �صفوف حزب 
ت�صفية  واعلن  ح�صني،  �صدام  الإزاحة  احلاكم  البعث 
الكثريون  و�صفها  التي  املحاولة  بتلك  امل�صاركني  جميع 

باأنها ) مزعومة ( .
ــ يف 22 ايلول 1980 اعلن العراق احلرب على ايران، 
ان  بعد  وتوقفت  �صنوات   8 نحو  احلرب  ا�صتمرت  وقد 

انهكت اطراف النزاع .
ــ يف 20 اآب 1980 اعلن توقف العمليات الع�صكرية بني 

العراق وايران بعد حرب ا�صتمرت 8 �صنوات .
ــ يف 2 اآب 1990 دخلت القوات العراقية دولة الكويت 
لهذا  الدولية  االدانة  وا�صتمرت  ارا�صيها،  واحتلت 
 8 يف  للعراق  الكويت  �صم  قرر  العراق  ان  غري  الغزو، 
من اآب بعد يومني من قرار جمل�س االمن فر�س عقوبات 

خمتلفة على العراق .
قوات  بداأت   1991 الثاين  كانون   17 ــ   16 ليلة  يف  ــ 
التحالف الدويل لتحرير الكويت عملياتها الع�صكرية �صد 
العراق حتى متكنت من اخراجه من االرا�صي الكويتية 

يف 27 �صباط 1991 .
نظام  �صد  �صعبية  انتفا�صة  اندلعت   1991 اذار  يف  ــ 
العراق، وقد  حكم �صدام ح�صني يف مناطق خمتلفة من 
واجهت ال�صلطة مبا تبقي من جي�صها االنتفا�صة مبنتهى 

الق�صوة .
انها  املتحدة  الواليات  اعلنت   2002 ايلول  يف  ــ 
جميع  ف�صلت  ان  بعد  العراق  على  احلرب  على  عازمة 
، وبداأت  الرئي�س �صدام ح�صني  امل�صاعي مع نظام حكم 

اال�صتعدادات للحرب .
االمريكية  املتحدة  الواليات  بداأت   2003 اذار   20 يف  ــ 
اجلنوب  من  جيو�صها  وتقدمت  العراق  يف  احلرب 
من  ومتكنت  العراقية،  العا�صمة  الحتالل  وال�صمال 
دخولها بالكامل يوم 9 ني�صان 2003 واالعالن عن انتهاء 

نظام حكم �صدام ح�صني .
من  بقرار  احلكم  جمل�س  تاأليف   2003 متوز   12 يف  ــ 
�صلطة االئتالف املوحدة التي تولت �صوؤون العراق بعد 
حزيران  نهاية  اىل  بعمله  املجل�س  وا�صتمر  االحتالل، 

 . 2004

ــ يف اب 2003 بداأت تربز بو�صوح العمليات االرهابية 
ال�صفارة  هوجمت  ال�صهر  هذا  ففي  باملقاومة،  �صمي  وما 
مقر  يف  كبرية  تفجري  عملية  وقعت  ثم  ببغداد  االردنية 
بعثة االمم املتحدة قتل فيها املبعوث االممي وعدد من 
رئي�س  احلكيم  باقر  حممد  ال�صيد  وم�صرع  م�صاعديه، 
هائل  بتفجري  اال�صالمية  للثورة  االعلى  املجل�س  تنظيم 

يف مدينة النجف .
على  القب�س  اإلقاء  اعلن   2003 االول  كانون   14 يف  ــ 
الرئي�س ال�صابق �صدام ح�صني يف �صمايل بغداد، وقد قدم 
فيما بعد اىل املحاكمة التي ا�صفرت عن اعدامه يوم 30 

كانون االول 2006 .
عالوي  اياد  تويل  اعلن   2003 حزيران  من  االول  يف  ــ 

رئا�صة الوزراء وغازي الياور رئي�صا للبالد .
عراقي  ماليني   8 نحو   2005 الثاين  كانون   30 يف  ــ 
ا�صفر ذلك عن  للبالد، وقد  نيابي  ي�صوتون على جمل�س 
وتوجيه  اجلعفري  ابراهيم  برئا�صة  حكومة  ت�صكيل 

رئا�صة البالد اىل جالل الطالباين 
ــ يف عام 2006 ازدادت عمليات العنف يف العراق، و�صهد 
�صاركت  م�صبوق  غري  طائفيا  �صراعا  مرة  الأول  العراق 
القاعدة  تنظيم  قام  كما  خمتلفة،  م�صلحة  جماميع  فيه 

بالعديد من العمليات االرهابية .
ــ يف 10 حزيران 2014 اعلن �صقوط املو�صل بيد م�صلحي 
املعروف  وال�صام  العراق  يف  اال�صالمية  الدولة  تنظيم 
بداع�س يف عملية ع�صكرية غام�صة ان�صحب فيها اجلي�س 

العراقي وباقي القوى االمنية من مدينة املو�صل .
ــ يف 17 متوز 2017 اعلن ر�صميا حترير مدينة املو�صل 
من م�صلحي داع�س بعد معارك �صر�صة يف �صوارع املدينة 

وحمالتها .
وال�صبابي  املدين  احلراك  بداأ   2019 االول  ت�صرين  يف  ــ 
العراقي باأكرب ثورة �صد احلكم وف�صاده، و�صهدت مدن 
االمن  وقوى  املحتجني  بني  معارك  املختلفة  العراق 

ا�صفرت عن �صقوط مئات ال�صحايا بني قتيل وجريح .
الروحي  االب  فرن�صي�س  البابا  زار   2021 اذار   5 يف  ــ 
التاريخية،  معامله  بع�س  وزار  العراق  العامل  مل�صحيي 

وا�صتمرت زيارته ثالثة ايام . 
هذه ــ على ما اعتقد ــ اهم حوادث العراق التاريخية منذ 
بدء قيام الدولة العراقية �صنة 1921 وملئة عام بعدها، 

واالمر بعد هذا جدير باال�صتدراك والت�صويب .

بمناسبة 100 عام على تأسيس الدولة العراقية.. قرن من األحداث والتاريخ القلق

والكتاب  لالأدباء  العام  االحتاد  من  وفد  التقى 
يف العراق واحتاد اأدباء الب�صرة وزير الثقافة 
مقر  يف  ناظم،  ح�صن  د.  واالآثار،  وال�صياحة 
اأيلول  الوزارة �صباح يوم االأربعاء املوافق 1 
2021، ملناق�صة فعاليات املربد يف دورته )34( 
ناق�س  وقد  اخلياط،  اإبراهيم  ال�صاعر  دورة 
واالأدبية،  الثقافية  املحاور  اأبرز  املجتمعون 
املقبل  الثاين  ت�صرين  مطلع  على  االتفاق  ليتم 
موعدًا للمهرجان، لتحت�صن الب�صرة نخبة من 
اأدباء عرب  اأدباء العراق املتمّيزين، ف�صال عن 

وعامليني.
�صي�صارك  التي  النقدية  املحاور  و�صتكون  هذا 

بها نّقاد واأكادمييون، كما يلي:
- عزلة ال�صعر يف جائحة كورونا.
- اإبراهيم اخلياط �صاعرًا ومثقفاً.

- ال�صعر بو�صفه منتجاً معرفياً.
- ال�صعر والتلّقي يف مواقع التوا�صل.

مرافقة  فنية  فعاليات  املهرجان  �صيت�صمن  كما 
االأدب  دام  و�صينمائياً...  وت�صكيلياً  مو�صيقياً 

زاهرًا من اأجل خدمة الوطن.

انطالق مهرجان المربد مطلع 
تشرين الثاني المقبل 
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

ل�ضت وحدك من تعمل حتت �ضغط وتعي�ش حاالت من القلق والتوتر، 
بل كل فرد يف هذا العامل مير مبرحلة �ضعبة وع�ضيبة يف حياته.. على 
الرغم من الظروف ال�ضعبة التي متر بها اليوم، اإال اأنك �ضتكون را�ضيا 

عن نف�ضك بالنتائج التي �ضتحققها.. هل تفهم معنى النجاح والتفوق؟

توقعات برج الثور 
راقب ت�ضرفاتك جيدا خالل هذه الفرتة وكن حري�ضا على اإجناز عملك 
من  تغري  قد  التي  اليوم  القرارات  بع�ش  تتخذ  ممكن..  وقت  اأقل  يف 
االأو�ضاع وجتنب  مع  تتكيف  اأن  قريبا.. حاول  واملهني  املايل  و�ضعك 

اجلدل واختالق امل�ضاكل.

 توقعات برج الجوزاء 
متر اليوم بلحظات �ضعبة عندما ت�ضعر اأن الوقت مير ب�ضرعة جدا دون 
النف�ضية فيمن حولك..  توؤثر حالتك  قد  االإمكان..  بقدر  اال�ضتفادة منه 
غريرّ  اإحباطهم..  من  بدال  لي�ضاعدوك  لالآخرين  فر�ضة  ترتك  اأن  حاول 

ن�ضاطك اليوم وركز على االأن�ضطة التي حتبها.

توقعات برج السرطان 
فاأنت  للغاية..  �ضعبا  اأ�ضبح  االأخرية  االآونة  يف  االآخرين  مع  التعامل 
قد  االأمور  اأ�ضغر  ان  حتى  لك،  االآخرين  فهم  بعدم  با�ضتمرار  ت�ضعر 
تت�ضبب يف الكثري من اجلدل.. قد تواجه �ضكال من اأ�ضكال الرف�ش اليوم 
وهذا �ضيجعلك ترتاجع بع�ش ال�ضيء.. �ضرتى اأنه من املفيد ال�ضرب على 
امل�ضكالت الأنها يف بع�ش االأحيان قد حتل نف�ضها بنف�ضها دون تدخل من 

جانبك.

توقعات برج   االسد
كان  اإذا  فيما  تفكر  اأن  ولكن يجب  اأ�ضدقاءك،  ت�ضاند  اأنك  الطبيعي  من 
�ضيا�ضية  تتجنب  اأن  يجب  اجلميل..  رد  االأ�ضدقاء  هوؤالء  با�ضتطاعة 
والعطاء  االأخذ  من  االأدنى  احلد  �ضمان  فيجب  الواحد،  الطرف 

للح�ضول على �ضداقة متناغمة.

توقعات برج العذراء
واأفكارك؟  اآرائك  التعبري عن  الفرتة يف  م�ضكلة خالل هذه  هل واجهت 
�ضت�ضتطيع اليوم التعبري عن وجهات نظرك دون خجل اأو خوف بف�ضل 
الوقت  يف  مقبولة  اأفكارك  معظم  �ضتكون  وعزميتك..  واإرادتك  قدرتك 
بطبيعة  اأفكارك  يقبلون  االآخرين  الأن  وذلك  لالأغلبية،  بالن�ضبة  احلايل 

احلال.

توقعات برج الميزان 
فاأنت متحم�ش  اليوم،  ب�ضهولة  القا�ضية  الكلمات  قد ت�ضدر عنك بع�ش 
ال�ضتخدام هذه الطاقة الزائدة باالإ�ضافة اإىل نزعتك ال�ضيادية.. االإهدار 
اأن  يجب  رمبا  احلل،  هو  لي�ش  والعاطفية  اجل�ضدية  للطاقة  املتعمد 
على  حتافظ  اأن  يجب  ذلك،  ينجح  مل  واإن  االآخرين،  حتفيز  حتاول 

هدوئك.

توقعات برج العقرب 
اأنت يف و�ضع مريح ومتوازن و�ضيفيدك ذلك على امل�ضتويني ال�ضخ�ضي 
اأن تقنع االآخرين باأفكارك وخططك..  اإىل  واملهني، فاأنت ل�ضت بحاجة 
التعامل  ي�ضعب  من  حتى  معك  للتحدث  ا�ضتعداد  على  حولك  من  كل 

معهم �ضيكونون على ا�ضتعداد ل�ضماع مقرتحاتك.

توقعات برج القوس 
يوم مثل هذا..  النف�ش خا�ضة يف  تتعلم كيفية احلذر و�ضبط  اأن  يجب 
حان الوقت لكي تكافئ نف�ضك بنهاية اأ�ضبوع هادئة ومريحة، فا�ضتخدم 
الوقت يف اإعادة �ضبط خططك وتن�ضيقها مع �ضريكك وعائلتك.. تخل�ش 

من ال�ضغط والتوتر مبمار�ضة ريا�ضتك املف�ضلة.

توقعات برج الجدي 
املهام  اأ�ضعب  اإجناز  وت�ضتطيع  ومنظمة  ذكية  بطريقة  االأعمال  تنجز 
من  االآخرون  اإليه  ي�ضعى  �ضخ�ش  اأي�ضا  اأنت  وقت..  اأقل  ويف  بنجاح 
عليها  ف�ضتح�ضل  ما،  لوظيفة  تقدمت  اإذا  وتفاوؤلك..  لكفاءتك  الزمالء 

ب�ضبب هذه الكاريزما.

توقعات برج الدلو 
متيل اإىل الت�ضرفات املندفعة واملتهورة يف الوقت احلايل، وهذا �ضوف 
يوؤدي اإىل م�ضكالت كبرية يف الكثري من املواقف.. ابحث عن متنف�ش من 
اأي نوع؛ ميكنك ممار�ضة ريا�ضة اجلري اأو ركوب الدراجات، اأو ميكنك 
ي�ضهل  �ضوف  التوتر،  من  تخل�ضت  اإذا  جيد..  كتاب  قراءة  اأو  لغز  حل 

عليك الت�ضرف بهدوء يف العديد من املواقف يف حياتك.

توقعات برج الحوت 
العمل �ضمن فريق يجعلك اأكرث قدرة على التفاعل واال�ضتيعاب ويقوي 
اأن ما حترزه وما  بنف�ضك  الزمالء.. رمبا تكت�ضف  بينك وبني  الروابط 
تقدمه اليوم اأف�ضل بكثري مما حققته مبفردك خالل ال�ضهور املا�ضية.. 

عاطفيا، �ضتق�ضي مع ال�ضريك وقتا ممتعا هذه الليلة.

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

الراأ�ضية واالأفقية  الت�ضعة  االأعمدة  يف 
يف املربع الكبري وال ت�ضتخدم الرقم اإال 

مرة واحدة .

سودوكو

حممد ح�ضنني هيكل
اأبرز ال�ضحفيني العرب وامل�ضريني يف القرن 
القالئل  العرب  ال�ضحفيني  من  الع�ضرين.. 
الذين �ضهدوا و�ضاركوا يف �ضياغة ال�ضيا�ضة 
بتحرير  قام  م�ضر..  يف  خ�ضو�ضاً  العربية 
للرئي�ش  �ضدر  الذي  الثورة  فل�ضفة  كتاب 
لالإر�ضاد  وزيرًا  عني  النا�ضر..  عبد  جمال 
عبد  جمال  بالرئي�ش  تربطه  والأنه  القومي 
النا�ضر �ضداقة نادرة يف التاريخ بني رجل 
مبهنة  مت�ضكه  يعرف  ـ  �ضحفي  وبني  دولة 
ال�ضحافة - فاإن املر�ضوم الذي عينه وزيرًا 
على  الوقت  نف�ش  يف  ن�ش  القومي  لالإر�ضاد 
ا�ضتمراره يف عمله ال�ضحفي رئي�ضا لتحرير 

جريدة  لتحرير  رئي�ضاً  بقي   . االأهرام. 
الفرتة  تلك  ويف  �ضنة   17 ملدة  االأهرام 
من  واحدة  ت�ضبح  اأن  اإىل  االأهرام  و�ضلت 

ال�ضحف الع�ضرة االأوىل يف العامل.
فرباير   17 املوافق  االأربعاء  يوم  تويف 
2016 عن عمر ناهز 93 عاما بعد �ضراع 
حالة  كانت  حيث  املر�ش،  مع  ق�ضري 
ال�ضحية قد �ضاءت خالل الثالثة اأ�ضابيع 
خاللها  وخ�ضع  حياته،  من  االأخرية 
حياته،  الإنقاذ  حماولة  يف  مكثف  لعالج 
بداأت مبياه  �ضديدة  الأزمة  بعد تعر�ضه 
ا�ضتدعى  كلوي  ف�ضل  رافقها  الرئة  على 

غ�ضيل الكلى ثالث مرات اأ�ضبوعياً.

شخصيات من التاريخ
1ـ على الرغم من اإجنازاته الرائعة يف جمايل 
العلوم والفنون، كان العامل والفنان االإيطايل 
بقدرته على  يفتخر فقط  دافن�ضي  ليوناردو 

ثني العمالت املعدنية باأ�ضابعه.
رعدية  �ضاعقة  �ضربت  �ضنوات،  قبل  2ـ 
الكنغو  جمهورية  يف  القدم  لكرة  ملعبا 
املباريات،  اإحدى  خالل  الدميوقراطية 
الغريب اأن تلك ال�ضاعقة قتلت جميع العبي 
اأحد الفريقني يف حني مل ي�ضب اأي العب من 

العبي الفريق املناف�ش ب�ضوء.
3ـ يف العام 1894 كان يف الواليات املتحدة 

االأمريكية 4 �ضيارات فقط.
يف  دجاجة  حققته  الذي  القيا�ضي  الرقم  4ـ 

 13 هو  االآن  حتى  الطريان  يف  اال�ضتمرار 
ثانية فقط.

5ـ عندما يولد االإن�ضان يكون يف ج�ضمه 300 
 206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإالرّ  عظمة، 

فقط عند الو�ضول اإىل �ضن البلوغ.
 35 نحو  على  االإن�ضان  معدة  حتتوي  ـ   6

مليون غدة ه�ضمية.
تكتب  اأن  ميكن  اإجنليزية  كلمة  اأطول  7ـ 
هي  مرتني  واحد  حرف  تكرار  دون 
تتاألف  وهي   ،  uncopyrightables

من 16 حرفا.
8ـ الن�ضاء تتكلم لغة تختلف عن لغة الرجال 

يف جزيرة دومنيكا.

هل تعلم ؟

من الفيسبوك

 : قائاًل  ق�ضته  رواية  يف  اجلامعة  طالب  اأحد  يبداأ 
اأكمل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كنت  عندما 
يف  اأ�ضاتذين  اأحد  و�ضعني  اجلامعية،  درا�ضاتي 
وطالب  كاترينا  تدعي  اأمريكية  فتاة  مع  جمموعة 
االأخري،  اأعرف  اأكن  مل  ولكنني  قيليب،  يدعي  اآخر 
فاقرتبت من زميلتي كاترينا وكنت قد تعرفت عليها 
تعرفينه،  هل  ؟  فيليب  هو  من   : و�ضاألتها  قبل  من 
فقالت كاترينا : نعم، اإنه زميلنا ذو ال�ضعر الذهبي 
قاطعتها  دائماً،  املقدمة  يف  يجل�ش  وكان  اجلميل، 
حتى  ف�ضلك  من  اأكرث  او�ضفيه  اتذكره،  مل   : قائاًل 

اأتذكره . 
ذو  الرائع  زميلنا  اإنه   : قائلة  زميلتي  ا�ضتطردت 
اجلميل  املتنا�ضق  والهندام  املرتب  االأنيق  املظهر 
طوال الوقت، هززت راأ�ضي قائاًل : مل اأتذكره بعد، 
كاترينا  ا�ضتكملت  ف�ضلك،  من  اأكرث  بدقة  اأو�ضفيه 
دائماً  يلب�ش  كان  الذي  زميلنا  اإنه   : قائلة  حديثها 
قلت  وجميل،  مرتب  جينز  وبنطلون  �ضيك  قمي�ش 
وقد بدت علي بع�ش الع�ضبية : �ضدقيني مل اأتذكره 
كاترينا:  قالت  اأكرث،  بدقة  اأو�ضفيه  رجاًء  كذلك، 

فيليب زميلنا اخللوق الذي كان يجل�ش على مقعد 
ولكن  تق�ضد،  من  فهمت  فقط  املرة  هذه   .. متحرك 
طريقة و�ضفها وروؤيتها اإىل فيليب قد علمتني الكثري 

.
و�ضفها  يف  جدًا  ومهذبة  راقية  كاترينا  كانت  كم 
ونظرتها االإيجابية الرائعة، حيث اغم�ضت عيونها 
متاماً عن كافة نواق�ش فيليب، وبداأت تراه وت�ضفه 
باإيجابيه �ضديدة، ف�ضاألت نف�ضي ماذا لو كان حدث 
ت�ضاألني من  اأتت  قد  كاترينا  اأي كانت  عك�ش كذلك، 
اأ�ضفه لها، يا تري كيف  اأن  هو فيليب وطلبت مني 
كنت �ضاأ�ضفه لها، بالتاأكيد كنت �ضاأقول لها يف ب�ضاطة 
متحرك..  كر�ضي  على  اجلال�ش  املعاق  زميلنا  اإنه 
كاترينا  ونظرة  ال�ضلبية  نظرتي  بني  قارنت  عندما 

االيجابية الرائعة و�ضعرت باخلجل ال�ضديد.
على  نركز  اأن  اأجمل  ما  الق�ضة:  من  احلكمة 
وذكرها  احل�ضنة  وال�ضفات  االإيجابية  روؤية 
العيوب  كافة  عن  والتغا�ضي  االآخرين  يف 
وتعليم  تو�ضيل  ذلك  من  واالأجمل  وال�ضلبيات، 

هذه ال�ضلوكيات اإىل ابنائنا وكل من حولنا. 

قصة وعبرة
كيف تجيب عن هذا السؤال؟

نات املكورّ
دقيق – كوبان

�ضكر - ملعقة كبرية ون�ضف
خمرية - ملعقتان �ضغريتان

ملح - ربع ملعقة �ضغرية
زيت - ربع كوب

حليب �ضائل – كوب
فلفل اأ�ضود مطحون - ملعقة �ضغرية

جنب موزاريال - 500 غرام
بقدون�ش - ربع باقة
�ضم�ضم - ربع كوب

طريقة العمل
اخلطي الدقيق وال�ضكر واخلمرية مع امللح والزيت واحلليب ال�ضائل ملدة خم�ضة 
حرارة  على  �ضاعة  العجينة  اتركي  متما�ضكة..  عجينة  على  حت�ضلي  حتى  دقائق 
مع  االأ�ضود  والفلفل  املوزاريال  جبنة  اآخر  وعاء  يف  اخلطي  تتخمر..  حتى  دافئة 
مي العجينة اىل ق�ضمني وقومي بررّق اجلزء االأول يف �ضينية مدهونة  البقدون�ش.. ق�ضرّ
بالزيت.. اح�ضي مكونات اجلبنة يف العجينة ثم قومي برق اجلزء الثاين من العجينة 
فوق اجلبنة.. اخبزي الفطائر يف فرن حممى على 180 درجة مئوية 20 دقيقة ثم 

حمريها ملدة خم�ضة دقائق.. ر�ضي ال�ضم�ضم فوق العجينة وقدميها �ضاخنة.

المطبخ
طريقة عمل الفطائر التركية

بعد اأن كانا ميثالن اأكرب رجل وامراأة متزوجني 
مورا عن عمر 110  تويف خوليو  العامل،  يف  �ضنا 
 104 عمر  يف  اأرملة  عمره  رفيقة  ليرتك  اأعوام، 

اأعوام.
فارق  فقد  حملية،  �ضحفية  تقارير  وح�ضب 
عا�ضمة  كيتو  مبدينة  منزله  يف  احلياة  مورا 
االإكوادور، يف وقت �ضابق من االأ�ضبوع اجلاري، 
مو�ضوعة  دخلت  تاريخية  زيجة  ق�ضة  لتنتهي 

»غيني�ش« يف اأغ�ضط�ش املا�ضي.
وزوجته  مورا  حجز  �ضهرين،  نحو  وقبل 
والدرامينا كوينتريو�ش، وكالهما من االإكوادور، 
القيا�ضية،  لالأرقام  العاملية  املو�ضوعة  يف  مكانا 

باعتبارهما اأكرب زوجني �ضنا على قيد احلياة.
الزوجني يقرتب من  �ضنوات عمر  وكان جمموع 
»غيني�ش«  �ضهادة  على  ح�ضال  وقد  عاما،   215

معمرين  زوجني  كاأكرب  اأغ�ضط�ش  منت�ضف  يف 
»غارديان«  �ضحيفة  ذكرت  وفقما  االآن،  حتى 

الربيطانية.
وكان مورا خالف رغبة والديه ليتزوج �ضرا من 
يرف�ضون  اأي�ضا  اأهلها  كان  التي  كوينتريو�ش، 
الزيجة، وقد مت عقد قرانهما يف 7 فرباير 1941.

خاللها  متتعا  كاأزاوج،  عاما   79 االثنان  وق�ضى 
االجتماع  �ضوى  يفتقدا  ومل  جيدة،  ب�ضحة 
تف�ضي فريو�ش  ب�ضبب  الكبرية موؤخرا،  باالأ�ضرة 

كورونا الذي حد من الزيارات.
ولدت  فيما   ،1910 مار�ش   10 يف  مورا  وُولد 
وتزوجا   ،1915 اأكتوبر   16 يف  كوينتريو�ش 
وعا�ش  كيتو،  يف  االإ�ضبان  بناها  كني�ضة  اأول  يف 
املعلمان املتقاعدان يف املدينة نف�ضها حتى االآن، 

علما اأن لديهما 5 اأبناء و11 حفيدا.

عمرهما 215 عاما.. نهاية 
قصة »أكبر زوجين في العالم«
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املحامي _خا�ص
وتنفيذ  بدرا�سة  املكلفة  امل�ؤقتة  اللجنُة  اإجتمعت 
الهاتف(  عرب  القان�نية  )الإ�ست�سارة  م�سروع 
مع  التعاقد  ح�ل  والآراء  املقرتحات  اأهم  لدرا�سة 
كارد(  )�سيم  �سريحة  لت�فري  اله�اتف  �سركات 
للمحامني ي�ستقطع من خالله وارد مايل من  خا�ص 
قان�نية  كاإ�ست�سارات  له  ترد  التي  املكاملات  �سايف 
لحت�ساب  خا�سة  حافظة  وت�فري  الهاتف،  عرب 

اأرباح املحامني من هذه اخلدمة. 
واآرائها،  اللجنة  ملقرتحات  النقابة  وا�ستمعت 
التي  املحامني  الزمالء  مقرتحات  اإىل  بالإ�سافة 

و�سلت اىل النقابة.
من  عدد  على  اللجنة  اتفقت  الإجتماع،  وخالل 
ال�سروط التي �سيمنح يف �س�ئها املحامي ال�سريحة 
)ال�سيم كارد( اخلا�سة بالإ�ست�سارة، ومن بينها اأن 
واأن  املحامني،  جدول  من  م�سط�با  اإ�سمه  يك�ن  ل 
ف�سل  عن  ف�ساًل  مهنية،  بعق�بة  معاقبا  يك�ن  ل 
اخلدمة اإذا ع�قب املحامي بعق�بة مهنية فيما بعد. 
على  اللجنة  �ستعمل  الإجتماع  مقررات  و�سمن 
النقال  الهاتف  �سركات  اإىل  م�جهة  دع�ة  �سياغة 
�سيل(  – اآ�سيا  – ك�رك  )زين  العراق  يف  العاملة 

لتقدمي عرو�سها اإىل نقابة املحامني.
وت�سكلت خالل الإجتماع جلنة فرعية متار�ص املهام 

الآتية:
يتعلق  فيما  امل�سروع  �سروط  �سياغة  اإعادة   -١

حيث  من  املذك�رة  ال�سركات  مع  املحامي  بعالقة 
الت�سال  واأوقات  والأج�ر  واللتزامات  احلق�ق 
حق�ق  �سمان  يكفل  مبا  امل�س�ؤوليات،  وحتديد 

املحامني وتعيني الن�سب لالج�ر.
املذك�رة  لل�سركات  امل�جهة  الدع�ة  �سياغة   -٢
يف  للتباحث  معها  املبا�سرة  الت�سالت  واإجراء 
�س�ء العتبارات واملبادئ العامة التي اتفق عليها 
يف هذا الجتماع، والأمر ال�سادر عن ال�سيد النقيب.

�س�ء  يف  التعاقد  �سروط  وتهيئة  اإعداد   -  ٣

�سركات  مع  اللجنة  �ستجريها  الني  املباحثات 
الهاتف النقال مبكرًا.

الذين  املحامني  ال�سادة  النقابة  ودعت  هذا 
امل�سروع  هذا  يف  ودراية  ومعرفة  خربة  لهم 
املكتـب  مدير  هاتف  رقم  على  الإت�سال 
ح�سـ�ر  من  ومتكينهم   )٠٧٧١٥٣٣٦٢٣٤(
اجتماعات اللجنـة واإبداء وجهات نظرهم من 
اأجل اإغنائه وتط�يره.يذكر اأن اللجنة حددت 

اإجتماعها املقبل يف ١٦ / ٩ / ٢٠٢١.

اللجنة المؤقتة لتنفيذ مشروع )االستشارة القانونية 
عبر الهاتف( تجتمع وتدرس أهم المقترحات 

املحامي_خا�ص
زارت اللجنُة امل�سرتكة العليا بني نقابة 
الداخلية  ووزارة  العراقيني  املحامني 
املدير العام للدائرة القان�نية يف وزارة 
�سع�دي،  مهدي  الأ�ستاذ  الداخلية، 
املحامني  مع  التعاون  �سبل  لبحث 
اأعمالهم  يف  املع�قات  اأهم  ومناق�سة 
اخلا�سة مبحاكم ق�ى الأمن الداخلي. 

الل�اء  اللجنة  رئي�ص  اللقاء  وجمع 
ووكيل  القري�سي  بردي  حممد  الدكت�ر 
العبيدي/ ممثل  الأ�ستاذ رزاق  النقابة 
باقي  اإىل  بالإ�سافة  اللجنة،  يف  النقابة 
متييز  حمكمة  رئي�ص  مع  اأع�سائها، 
ال�سادة  من  الداخلي وعدد  الأمن  ق�ى 

من  جمع  عن  ف�ساًل  املحاكم،  روؤ�ساء 
ال�سّباط. 

وال�سادة  العام  املدير  ال�سيد  ورحب 
ورئي�سها،  العليا  باللجنة  احل�س�ر 
وكيل  بال�سيد  متمثلة  املحامني  ونقابة 
اأهم  اجلانبان  طرح  فيما  النقابة، 
ال�سبل  م�ستعر�سني  امل�سرتكة،  النقاط 
الكفيلة بتي�سري اأعمال املحامني وتقدمي 

الت�سهيالت الالزمة لذلك. 
املحامي  اأن  اىل:  العبيدي  واأ�سار 
ق�ى  حماكم  ج�سد  يف  فعال  عن�سر 
الأمن الداخلي. م�ؤكدًا وج�ب اأن ياأخذ 
تقدم  واأن  فاعل،  ب�سكل  دوره  املحامي 

له كل الإمكانات املمكنة.

واتفق اجلانبان على اإ�سدار الت��سيات 
مع  التعاون  على  ت�ؤكد  التي  الالزمة 
الالزمة  الت�سهيالت  وتقدمي  املحامني 

لأداء اأعمالهم املهنية. 
اللجنة  التقت  مت�سل،  �سياق  ويف 
امل�سرتكة العليا مدير الأدلة اجلنائية، 
حيث  العي�ساوي،  اإياد  الأ�ستاذ  الل�اء 
تباحث الطرفان ح�ل ت�سهيل مراجعة 
وتقدمي  معامالتهم،  واإكمال  املحامني 
الت�سهيالت املمكنة مبا ين�سجم مع دور 
املحامي وامتيازه املقرر وفقا للقان�ن. 
و�سكر ال�سيد ال�كيل الل�اء العي�ساوي 
�سكره  عن  معرباً  ا�ستقباله،  حل�سن 

للتعاون والت�ا�سل بني اجلانبني.

اللجنة المشتركة العليا تناقش أعمال 
المحامين في محاكم قوى األمن الداخلي 

واألدلة الجنائية 

املحامي _خا�ص
نقابة  يف  العامة  العالقات  جلنُة  عقدت 
ا�ستثنائياً يف  املحامني العراقيني اإجتماعاً 
وم�ساكل  ال�سكاوى  لدرا�سة  النقابة،  مقر 

املحامني والتحرك الف�ري حلّلها. 
وجرى الإجتماع بح�س�ر نقيب املحامني 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  ووكيل 

رئي�ص  النقابة/  جمل�ص  ع�س�  عن  ف�ساًل 
�سهد  املحامية  العامة  العالقات  جلنة 
اللجنة  اأع�ساء  ومب�ساركة  الدليمي، 
املركزية وروؤ�ساء اللجان الفرعية يف غرف 

بغداد واملحافظات. 
جمعها  التي  ال�سكاوى  اللجنة  وتدار�ست 
امل�ساكل  واأهم  الفرعية،  اللجان  روؤ�ساء 
دوائر  يف  غرفهم  حمامي  ت�اجه  التي 

ال�سيد  قرر  فيما  واملحافظات،  بغداد 
النقيب والأ�ستاذة رئي�سة اللجنة، اإجراء 
خماطبات ف�رّية وتن�سيق جدول م�اعيد 
والدوائر  املعنية  ال�زارات  لزيارة 
بتذليل  الكفيلة  ال�سبل  لإيجاد  العامة، 

العقبات. 
و خالل الإجتماع، اأعلن ال�سيد النقيب دعم 
النقابة لأي ن�ساط عملي يخدم املحامني، 

داعياً  العالقات،  جلنة  ن�ساطات  �سيما  ل 
ذات  الدوائر  كل  يف  امليداين  التحرك  اإىل 

العالقة املبا�سرة بعمل املحامني. 
اللجنة  رئي�سة  رحبت  جانبها،  من 
بالت�ا�سل  اإياهم  م�جهة  باحل�س�ر، 
الذين  واملحامني  الدوائر  مع  امليداين 
تتعر�ص اأعمالهم لأي عرقلة، م�ؤكدة على 
اأهمية العمل الذي يقع على عاتق اللجنة، 
و�سرورة ال�سعي الدائم خلدمة املحامني 
وتذليل ال�سع�بات والدفاع عن حق�قهم. 
م�سددة على �سرورة اإرغام بع�ص الدوائر 
على احرتام حق�ق املحامني، اإذا ما اأ�سّر 
والإجتاه  طلباتهم،  عرقلة  على  بع�سهم 
نح� اإقامة ال�سكاوى بحق امل�ظفني الذين 

يهدرون امتياز املحامي. 
اللجان  روؤ�ساء  من  عددًا  اللجنة  وكّرمت 
و�سعيهم  املميزة  جله�دهم  الفرعية 
زمالئهم  خدمة  يف  وامللم��ص  اجلدي 
والت�ا�سل لتذليل العقبات، وهم كل من : 
- املحامي �سالم املر�سدي/ ع�س� اللجنة 
حمافظة  يف  اللجنة  رئي�ص  املركزية/ 

املثنى.
- املحامي عمار الفتالوي / ع�س� اللجنة 

املركزية / النجف الأ�سرف.  
- عمران البكري/ ع�س� اللجنة املركزية 

/ رئي�ص اللجنة يف حمافظة بابل.

لجنة العالقات العامة تجمع مشاكل المحامين في 
الغرف كافة وتخاطب الدوائر المختصة لحلحلتها 

املحامي _خا�ص
العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقابة  وكيل  زاَر 
حمكمة جنح الكرخ، لالإطالع على �سري عمل املحامني والإ�ستماع 

لطلباتهم.
�سعد  املحامي  الغرفة  منتدب  العبيدي  التقى  الزيارة،  وخالل 

الدلفي، وا�ستمع لأهم طلبات املحامني وم�ساكل عملهم. 
ت�اجههم،  التي  العقبات  لتذليل  �سعيه  بالغ  عن  العبيدي  وعرب 

فيما اأ�سار اإىل اأن باب مكتبه مفت�ح يف اأي وقت لأي زميل ي�اجه 
�سعادته  عن  معرباً  �سخ�سياً.  اأو  نقابياً  دعماً  يحتاج  اأو  م�سكلة 

بالتزامهم املهني وان�سباطهم. 
وانتقل العبيدي بعد زيارته لزيارة غرفة الأح�ال ال�سخ�سية يف 

الكرخ، متابعاً اأعمالهم ب�سكل ميداين. 
�ساكرين  النقابة،  وكيل  ح�س�ر  املحام�ن  �سكر  جانبهم،  من 

ت�ا�سله مع الغرف والزيارات امليدانية املبا�سرة للمحامني.

العبيدي يزور محامي الجنح واألحوال 
الشخصية في الكرخ ويستمع لمشاكلهم 

املحامي _خا�ص
جرت اإمتحاناُت دورة ت��سيع ال�سالحية 
دورة  الب�سرة،  حمافظة  ملحامي 
العنزي(،  ح�سني  املحامي  )املرح�م 
وباإ�سراف اأمني �سر النقابة ال�ستاذ حيدر 

املر�سدي.
فيها  ا�سرتك  التي  الإمتحانات،  واأقيمت 
بعد  وحمامية،  حماٍم   ٤٠٠ من  اكرث 

يف  حما�سرات  ت�سمن  درا�سي  جدول 
عن  ف�سال  القان�نية،  املعارف  خمتلف 
قان�ن املحاماة وق�اعد ال�سل�ك املهني. 

حتايا  الأمني  ال�سيد  نقل  حديثه،  ويف 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  النقيب  ال�سيد 
العلمي  اجلانب  تنمية  على  م�ؤكدًا 
دورات  واأهمية  للمحامي،  والعملي 

ت��سيع ال�سالحية. 

الدورات  اإقامة  م�ا�سلة  اإىل  م�سريًا 
جلنة  وباإ�سراف  للمحامني  القان�نية 
النقابة  وكيل  يرتاأ�سها  التي  الدورات 
الأ�ستاذ رزاق العبيدي. واأثنى املر�سدي 
الإنتداب،  هيئة  رئي�ص  جه�د  على 
واأع�ساء  الن�سراوي،  حممد  املحامي 
هيئة الإنتداب، م��سياً مب�ا�سلة املزيد 

من العطاء يف خدمة املحامني.

أمين سر النقابة يشرف على امتحانات 
دورة توسيع الصالحية في محافظة 

البصرة 

املحامي _خا�ص
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأ�سدَر 
ال�سعدي، ت�جيها اإىل هيئات الإنتداب كافة، باختيـار 
من�سقني فـي كـل غرفـة لختيار الراغبني من املحامني 
يف امل�ساركة بالرقابة على النتخابات وتدريبهم على 

كيفية املراقبة وكتابة تقارير الر�سد الإنتخابي. 
املن�سقني  دع�ة  �ستتم  اأنه  النقيب:  ال�سيد  وبنّي 
لت�سكيل  النقابة،  مقر  النقيب يف  ال�سيد  مع  لالإجتماع 
ت�سكيل  وبعدها  املدربني،  وفريق  الأ�سا�سي  الفريق 

�سبكة املدربني باإ�سراف نقابة املحامني.

نقيب المحامين يوجه هيئات اإلنتداب 
لترشيح المنسقين الراغبين باإلشراف 

على انتخابات مجلس النواب 

املحامي_خا�ص
الن�سان  حق�ق  جلنة  عقدت 
العراقيني،  املحامني  نقابة  يف 
وبالتعاون مع بعثة الأمم املتحدة 
ي�نامي )مكتب حق�ق الن�سان(، 
عدد  ومب�ساركة  ح�ارية  ندوة 
من الزميالت والزمالء من بغداد 
يف  العاملني  املحافظات  وبع�ص 

ق�سايا التحقيق واجلزاء. 
ملناق�سة  الندوة  وجاءت 
وال�سمانات  القان�نية  )ال�سروط 
التعذيب  ملنع  الإجرائية 
له  والت�سدي  ال�سيئة  واملعاملة 

يف اأماكن الحتجاز(.
العدالة  فريق   وح�سر الجتماع 
اجلنائية يف بعثة ي�نامي وع�س� 
رئي�ص   / املحامني  نقابة  جمل�ص 
املحامية  الن�سان  حق�ق  جلنة 
امل�ىل  رحبت  حيث  امل�ىل،  �سارة 
متحدثة  وامل�ساركني،  بال�سي�ف 
حق�ق  جلنة  عمل  ماهية  عن 
هذا  انعقاد  وا�سباب  الن�سان 
حق�ق  جلنة  ودور  الجتماع، 
بالت�سدي  النقابة  يف  الن�سان 
وانتزاع  التعذيب  لظاهرة 

التعذيب  حتت  العرتاف 
والكراه.

على  حديثها  يف  امل�ىل  و�سددت 
�سرورة اأن يلعب اجلانب الأممي 
نقل مقررات هذا  قيا�سًيا يف  دورًا 
الجتماع وما يطرحه امل�سارك�ن 
اثناء  دقيق  ت�سخي�ص  من 
التحقيق  اروقة  يف  ت�اجدهم 
اأو  ال�سرطة  مراكز  يف  كان  �س�اء 
اأماكن الحتجاز الخرى من قبل 

�سلطات انفاذ القان�ن. 
من جانبها، حتدثت ممثلة بعثة 
ي�نامي عن دورهم يف نقل ما يتم 
ت�سخ�سيه اإىل ال�سلطة الق�سائية 
ف�ساًل  العام،  الدعاء  وجهاز 
املتمثلة  التنفيذية  ال�سلطة  عن 
وه�  القان�ن  انفاذ  باأجهزة 
اإىل  ال��س�ل  يف  املهم  دورهم 
العدالة وفقا للق�انني والنظمة 
حق�ق  معايري  وتطبيق 

الن�سان.
ت�سخي�سا  امل�سارك�ن  وقدم   
دقيقا لكيفية التعامل معهم ومع 
التي  التحديات  وما  م�كليهم، 
وا�ستمع  عملهم.  يف  ي�اجه�نها 

الفريق الأممي مبا�سرة اإىل هذه 
املع�قات. 

اأنه  اىل  الأممي  الفريق  واأ�سار 
�سي�سرع بنقل مقررات الجتماع 
الخت�سا�ص،  ذات  اجلهات  اإىل 

نقابة  دور  على  اأثن�ا  فيما 
املحامني يف جميع التقارير التي 
على  وتعر�ص  البعثة،  تقدمها 

جمل�ص الأمن الدويل.
يذكر اأن جلنة حق�ق الإن�سان يف 

نقابة املحامني ت�سعى اإىل اإقامة 
دولية  جهات  مع  عمل  �سراكات 
على  للعمل  وحك�مية  مهمة 
الن�سان  حق�ق  معايري  تطبيق 

وو�سع حد لالنتهاكات.

بالتعاون مع يونامي.. لجنة حقوق اإلنسان 
تعقد ندوة حوارية   


