
علي الفاطمي
زاَر نقيُب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، 
)ع(،  ال�سادق  جعفر  الإمام  جامعة  يف  القانون  كلية 

وذلك بعد دعوة كرمية من قبل عمادة الكلية. 
فيما  القانون،  طلبة  زيارته،  خالل  ال�سعدي،  والتقى 
األقى حما�سرة ت�سمنت عددا من اجلوانب القانونية، 
ال�سلوك  وقواعد  املحاماة  قانون  يف  احلديث  اأهمها 

املهني. 
العراقية  الأحداث  حول  ال�سعدي  عّرج  حديثه،  ويف 
مو�سوع  اإىل  م�سريًا  والأمنية،  ال�سيا�سية  والأو�ساع 
مطالبة  و�سرورة  املنهوبة،  العراق  اأموال  ا�سرتداد 
الذي  العراقيني  لتعوي�ض  بال�سعي  املتحدة  الأمم 

تعر�سوا لالأ�سرار جراء احلرب الأخرية. 
الكلية  لعميد  والثناء  ال�سكر  النقيب  ال�سيد  وقدم 
التعاون  الربيعي، موؤكدا على دميومة  الدكتور حازم 

والعمل امل�سرتك بني اجلانبني. 
تكرمييًة  درعاً  الربيعي  قدم  اللقاء،  ختام  ويف 
اأحمد  الأ�ستاذ  مكتبه  ومدير  النقيب،  لل�سيد 

خ�سري، �ساكرًا ح�سورهم بني الطلبة.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

رسالة إلى مؤتمر 
استرداد أموال العراق 

المنهوبة

اآلف  با�سم  لأخاطبكم  موؤمتركم  انعقاد  فر�سة  انتهز  واحرتاماً...  حتيًة 
املحامني العراقيني املن�سوين حتت لواء نقابة املحامني العراقيني بخ�سو�ض 
ا�سرتداد اموال العراق املنهوبة، واأجدها فر�سة لتاأكيد موقف النقابة املبدئي 

من هذه الق�سية القانونية واحلقوقية يف اآن واحد.
والف�ساد  ال�سرقات  حجم  عن  فيه  ون�سمع  اإل  العراق  يف  يوم  مير  يكاد  فال 
اىل  واملهربة  املنهوبة  العراق  اأموال  ا�سرتداد  �سرورة  وعن  امل�ست�سري، 
خارج العراق بهدف ا�ستخدامها يف اإعمار العراق وانت�ساله من براثن الو�سع 
املعي�سي ال�سيئ الذي و�سل اإليه، والذي كان ال�سبب الرئي�ض يف اندلع حركة 
الوزارة  تغيري  اىل  ادت  والتي   ،2019 ت�سرين  يف  الوا�سعة  الحتجاجات 

والإتيان بحكومة جديدة.
ولعل ما يتطلع اإليه امل�ساركون يف النتفا�سة الت�سرينية املجيدة هو و�سع حد 

للف�ساد، ولقتل املتظاهرين وحما�سبة املت�سببني فيهما.
)قانون  م�سروع  عن  �سالح،  برهم  الدكتور  اجلمهورية،  رئي�ض  اإعالن  ومع 
ا�سرتداد عوائد الف�ساد( وتقدميه اىل الربملان، وال�سعي ل�ستعادة نحو )150( 
مليار دولر مت تهريبها اىل خارج العراق منذ �سنة 2003، وهو تقرير اأويل، يف 
حني اأن هناك تقديرات اأكرث من ذلك بكثري، اإل ان هناك عقبات قانونية واأخرى 
�سيا�سية موحدة، ف�ساًل عن  اإرادة  �سيا�سية حتول دون ذلك، منها عدم توفر 
اخل�سية من التحر�ض ببع�ض اجلهات املتنفذة واأذرعها امل�سلحة، وهو ما جعل 
للدعاية وال�ستهالك  القانون هو  الغر�ض من  ان  الكثري من املواطنني يعّدون 

ال�سيا�سي لي�ض اإّل.
فالأمر يحتاج اىل قاعدة معلومات دقيقة، وال�ستعانة ب�سركات التدقيق املايل 
ثنائية  اتفاقيات  بالأدلة وعقد  الدولية، مع تعزيز مطالبة احلكومة  واملحاكم 
والق�سائية  القانونية  لالأحوال  طبقاً  املتهمني،  لت�سليم  البلدان  بع�ض  مع 

واملعاهدات الدولية.
اىل  الموال  وتهريب  الف�ساد  من  اآخر  نوعاً  هناك  ان  بل  فح�سب،  هذا  ولي�ض 
اخلارج، يتمثل بالعقود واملقاولت احلكومية، والر�سى والتزوير الذي رافقها.
واإذا ما عمدت احلكومة العراقية اىل ا�ستح�سال قرارات ق�سائية يف املحاكم، 
فيمكن حينها ال�سغط على البلدان الجنبية التي تت�سدق بال�سرية امل�سرفية، 
وهو الأمر الذي يحتاج اىل م�ساعدة املجتمع الدويل لك�سف الوثائق واملعلومات، 

�سواًء ما يتعلق بغ�سل الموال اأم التهريب اأم التجارة غري امل�سروعة.
الأفراد  ذلك  وي�سمل  )النرتبول(،  الدولية  بال�سرطة  ال�ستعانة  ميكن  كما 

مزدوجي اجلن�سية.
على  واملوؤثرة  احليوية  امل�ساألة  هذه  لبحث  منا�سبة  فر�سة  هو  موؤمتركم  اإن 
و�سعبه،  العراق  اأحوال  وحماية  العدالة  حتقيق  باجتاه  العراق،  م�ستقبل 

وتطبيق مبداأ عدم الإفالت من العقاب.
اأحيي موؤمتركم با�سم جموع املحامني العراقيني، وبا�سم كل من يتمنى اأن يتم 
و�سع حد لهذه الظاهرة اخلطرية التي اأدت اىل املزيد من النزف يف القت�ساد 

العراقي، واإ�سعاف الثقة بالدولة.
مع اأملنا الكبري يف اأن تكون قراراتكم مب�ستوى امل�سوؤولية الأخالقية والقانونية 

والإن�سانية.
واأحيي جميع امل�ساركني يف املوؤمتر بكل حرارٍة واعتزاز.

نقيب المحامين العراقيين يزور طلبة كلية القانون في جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( 

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني بالرقم )1209 ( العدد  ) 150  (   االربعاء    22 /   9  / 2021 

املحامي_خا�ض 
الثانية،  الوجبة  ال�سالحية/  تو�سيع  دورة  امتحاناُت  جرت 
املحامني  نقابة  مقر  يف  واملقامة  بغداد،  حمافظة  ملحامي 

العراقيني للمحامني ذوي ال�سالحية )اأ(. 
العراقيني،  املحامني  نقيب  بح�سور  المتحانات  واأقيمت 
جلنة  رئي�ض   / النقابة  ووكيل  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
الدورات الأ�ستاذ رزاق العبيدي، بالإ�سافة اإىل ح�سور اأمني 
�سر النقابة الأ�ستاذ حيدر املر�سدي والأمني املايل الأ�ستاذ ذو 
النقابة  جمل�ض  ع�سو  ح�سور  عن  ف�ساًل  ال�سبالوي،  الفقار 

الأ�ستاذ و�سام اأبو طبيخ. 
بعد  الأوىل،  الدورة  �سمن  الثانية،  للوجبة  المتحان  وياأتي 

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

وقواعد ال�سلوك املهني.
امل�سجلني  املحامني  باأ�سماء  قوائم  اأيام  قبل  النقابة  ون�سرت 
وامل�سمولني باأداء امتحان الوجبة الثانية، فيما ا�ستبعد عدد 

منهم لعدم التزامه باحل�سور. 
وقت  يف  اأعلن،  العراقيني  املحامني  نقابة  جمل�ض  اأن  يذكر 
ويبداأ  الثانية،  ال�سالحية  لدورة  الت�سجيل  باب  فتح  �سابق، 
نهايـة  حتى   2021/  9  /  12 تاريخ   من  ابتداًء  الت�سجيل 
هذا   ..  2021  /  9  /  28 ليوم   النقابة  يف  الر�سمي  الـدوام 

وحددت النقابة بدء الدورة الثانية يف 1٦ / 10 / 2021.

محامو بغداد يؤدون امتحان 
الوجبة الثانية من دورة توسيع 

الصالحية األولى 

الأعلى  الق�ساء  ن�سَر موقع جمل�ض 
املالحظات  بع�ض  حول  درا�سًة 
قانون  تعديالت  على  �سجلها  التي 
املعرو�ض  العراقي  املحاماة 
جمل�ض  طاولة  على  للت�سريع 
ال�سدد  وبهذا  العراقي،  النواب 

فاإننا نو�سح: 
اإن اأي مالحظات قد تبديها اأية جهة 
حكومية اأو ق�سائية اأو تخ�س�سية، 
الت�سريعية،  لل�سلطة  ملزمة  لي�ست 
اأو  قانون  لأي  ت�سريع  اأي  فاإن 
تعديل ل مي�سي اإل بو�ساطة اجلهة 
جمل�ض  وهي  بالت�سريع،  املخت�سة 
النواب العراقي، وبهذا ال�سدد فاإن 
املالحظات املن�سورة لي�ست ن�سخة 
اأخرية اأو م�سودة نهائية، واإمنا ل 

وما  الت�سريع،  قيد  التعديل  يزال 
زلنا نتوا�سل مع اجلهات املخت�سة 
جمل�ض  يف  القانونية  واللجنة 
الإ�سراع يف  لأجل  العراقي  النواب 

ت�سريع التعديل. 
متم�سكة  النقابة  وان  هذا 
يف  و�سعتها  التي  بالتعديالت 
اجلهات  اأمام  الأوىل  امل�سودة 
حقوق  يعزز  ما  وبالأخ�ض  كافة، 

املحامني ومكانة املهنة. 

                    �سياء ال�سعدي 
             نقيب املحامني العراقيني

إلى الزمالء المحامين كافة 
م / إيضاح 

املحامي _خا�ض
الحتادية  املثنى  ا�ستئناف  حمكمة  يف  جرْت 
النتداب،  هيئة  واأع�ساء  رئي�ض  انتخابات 

ومب�ساركة وا�سعة من املحامني.
النتخابية،  العملية  على  لالإ�سراف  وح�سر 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب 
رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  ووكيل  ال�سعدي، 
حيدر  الأ�ستاذ  النقابة  �سر  واأمني  العبيدي، 
املجل�ض،  اأع�ساء  ال�سادة  من  وعدد  املر�سدي، 
وهم كل من )الأ�ستاذ حممد قا�سم احل�سيناوي 
�سارة  والأ�ستاذة  الزهريي  ح�سن  والأ�ستاذ 
ومب�ساركة  الدليمي(،  �سهد  والأ�ستاذة  املوىل، 

عدد من موظفي النقابة.
قبيل  النقيب  ال�سيد  لكلمة  املحامون  وا�ستمع 
كالمه  بادئ  يف  حتدث  حيث  النتخابات،  بدء 
النقابي،  التنظيم  �سمن  الهيئات  اأهمية  عن 
اإىل  اأ�سار  فيما  املحامني،  خدمة  يف  ودورها 
مواقف حمامي املحافظة الوطنية ودفاعهم عن 

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

القرتاع والأ�س�ض املهنية لالختيار. 
يعرف  اأن  اأهمية  على  النقيب  ال�سيد  و�سدد 
النتداب  هيئة  واأع�ساء  رئي�ض  دور  املحامي 
مهنية  م�سوؤولية  على  مبنيا  اختياره  ليكون 

واعتبارات دقيقة. 
هذا وجرت عملية العد والفرز باإ�سراف ال�سادة 
وباأ�سلوب  النقابة،  وموظفي  املجل�ض  اأع�ساء 

�سفاف وبح�سور جميع املحامني. 
واأفرزت نتائج النتخابات الآتي: 

الهيئة  برئا�سة  نعيم  حكمت  املحامي  فوز   -
وح�سل على )2٧8( �سوتا. 

اأعلى  على  ح�سلوا  الذين  الأع�ساء  اأما 
الأ�سوات فهم كل من: 

- املحامي طالب مهدي )220( �سوتاً. 
- املحامي وليد �سيال )199( �سوتاً. 

- املحامي حممد �ساچت )19٤( �سوتاً. 
- املحامي علي كاظم )1٧٤( �سوتاً. 
- املحامي اأحمد عماد )1٦9( �سوتاً.

وا�ستبدل املر�سح احلا�سل على املركز ال�ساد�ض 
)�سعاد  املحامية  باملر�سحة  �سالح(  )اإيهاب 
القا�سي  النقابة  لقرار جمل�ض  ا�ستنادًا  عجيل( 
با�ستبدال املقعد ال�ساد�ض اإذا مل حتقق اإحدى 

املحاميات الن�ساب املوؤهل اإىل الفوز.  
الهيئة  واأع�ساء  رئي�ض  النقابة  جمل�ض  و�سكر 
الفرتة  خالل  العمل  يف  جلهودهم  ال�سابقني 
للفائزين،  النقيب  ال�سيد  وبارك  املا�سية، 
درجًة  ي�سكلون  ل  الفائزين  اأن  اأو�سح:  فيما 
جتاه  مب�سوؤولية  مكلفون  هم  بل  المتياز،  من 
اأن  يجب  الهيئة  اأن  م�سيفاً:  ومهنتم.  زمالئهم 
امل�سالح  تغليب  مع  اجلماعة،  بروح  تدار 
و�سكر  ال�سخ�سية.  القناعات  على  العامة 
املجل�ض  اأع�ساء  وال�سادة  النقيب  ال�سيد 
النتداب  واع�ساء  النتداب  هيئة  رئي�ض 
اإدارة  يف  البارزة  جلهودهم  ال�سابقني 

املرحلة املا�سية لهيئة انتداب املثنى.

نقابة المحامين تشرف على 
انتخابات المثنى 

ترجمة/  ميا�سة ق�سي
والدولية  املحلية  واملتطلبات  التطورات  ملواكبة 
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، 
غ�سل  مكافحة  قانون  يف  جاء  ما  اىل  وا�ستنادًا 
الأموال ومتويل الإرهاب رقم )39( ل�سنة 2015، 
املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة  والتو�سيات 
من  يتطلب  مما  املالية،  غري  املهن  ب�ساأن  )فاتف( 
الزمالء املحامني اتخاذ الإجراءات املنا�سبة التي 
من �ساأنها احلد من خطورة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب مبراعاة ما ياأتي:
العمل  بعالقات  الواجبة  العناية  اإيالء   .1
املعنوية  اأو  الطبيعية  الأ�سخا�ض  والعمليات مع 
اأو ال�سركات عند القيام نيابة عن املوكل مبا ياأتي: 

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

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

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

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

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

للتحقق من هويته.
ب. الغاية من العملية وطبيعتها.

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

اأ. عدم التعامل يف الأن�سطة الواردة يف )1/اأ( مع 
اأو  �سورية  باأ�سماء  اأو  الهوية  جمهويل  ا�سخا�ض 

وهمية.

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

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

اجناز العملية.
اأ�سباب  وجود  عند  الإبالغ  يف  الإ�سراع  د. 
مو�سوعية يف ال�سك يف العمليات التي ي�ستبه باأنها 
اىل  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  بغ�سل  مرتبطة 
مكتب مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف 
)املادة/ اللتزام مبا جاء يف  املركزي، مع  البنك 

ال�ساد�سة والربعني/1( من قانون املحاماة رقم 
)1٧3( �سنة 19٦5.

املحامني  جميع  على  ال�سوابط  هذه  ت�سري   .٤
و�سركات  ومكاتب  املحامني،  جدول  يف  امل�سجلني 
بالعمل  لها  املرخ�ض  والعاملية  الوطنية  املحاماة 

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

�سياء ال�سعدي
نقيب املحامني العراقيني

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

الت�سال بهاتف املكتب: ) 0٧809291٤12 (

IRAQI BAR  ASSOCIATION
Anti-Money Laundering and 

Terrorist Financing Controls 
No. )1( of 2019
    To keep abreast of local and 
international developments 
and requirements in the field 
of combating money launder-
ing and terrorist financing، 
and based on what was stated 
in the Anti-Money Laundering 
and Terrorist Financing Law 
No. )39( of 2015، and the rec-
ommendations issued by the 
Financial Action Task Force 
)FATF( regarding non-finan-
cial professions، which requires 
fellow lawyers Taking appro-
priate measures to reduce the 
risk of money laundering and 
terrorist financing، taking into 
account the following:
1.Paying due diligence on 
business relationships and op-
erations with natural or legal 
persons or companies when 
carrying out the following on 
behalf of the principal:
A. Buying or selling real estate.
B. Managing the principal›s 
funds، securities، or other as-
sets.

C. Managing bank accounts، 
savings، or corporate manage-
ment.
D. Organizing contributions to 
the establishment، operation 
or management of companies 
or other entities .
2. When carrying out the activ-
ities mentioned in the previous 
paragraph، the following must 
be recognized
A. The real beneficiary and tak-
ing appropriate measures to 
verify his identity.
B. The purpose and nature of 
the process.
C. Sources of principal›s funds
3 .The duties of a lawyer:
A. Not to deal in the activities 
mentioned in )1 / a( with uni-
dentified persons or with fake 
or fictitious names.
B. Be sure that the client is not 
included in the international 
and local ban lists before enter-
ing into an employment rela-
tionship.
C. Keeping records of the client 
when carrying out the previous 
activities for a period of no less 

than five years، starting after 
the end of dealing with the cli-
ent or completing the process
D. Expediting the notification 
when there are objective rea-
sons for suspicion in the opera-
tions suspected of being linked 
to money laundering or terror-
ist financing to the Office of 
Combating Money Laundering 
and Financing Terrorism at the 
Central Bank، while adhering 
to what was stated in )Article / 
Forty-sixth / 1( of the Lawyer 
Law No.)173( Year 1965
Diaa Al-Saadi
president of the Iraqi Bar As-
sociation
Note :
In order to know that the cli-
ent is not listed in the interna-
tional and local ban lists، and 
for any other information، one 
can enter the website of the 
Anti-Money Laundering and 
Terrorism Financing Office in 
the Central Bank، or call the 
office phone  )07700121418(.
Translated by: M. AL – 
Zubeidy

نقابة المحامين  تصدر ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم )1( لسنة 2019
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القا�سي: كاظم عبد جا�سم الزيدي
 

تعد مرحلة الطفولة من اأخطر مراحل العمر واأعظمها �ساأنا يف تكوين �سخ�سية 
ا�ستمرار  له  ت�سمن  التي  حاجته  يلبي  اأن  ي�ستطيع  ال  �سعيف  فالطفل  الفرد، 
احلياة معتمدا على ذاته، كما انه ال ي�ستطيع اأن يعرب عن انفعاالته ورغباته، 
وقد اأقر جمل�س الوزراء م�سروع قانون حماية الطفل، وار�سله اىل جمل�س النواب 
مبا  العراق  يف  بالطفولة  االرتقاء  اىل  القانون  هذا  يهدف  حيث  ت�سريعه،  بغية 
لها من خ�سو�سيات اإىل م�ستوى ما توجبه من رعاية وحماية حقوق الطفل يف 
البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة واآمنة ومتطورة، واإ�سراك الطفل يف جماالت 
احلياة املجتمعية، وفقا ل�سنه ودرجة ن�سجه وقدراته حتى ين�ساأ على خ�سال 
حب العمل واملبادرة والك�سب امل�سروع واالعتماد على الذات، وتن�سئته على 

االخالق الفا�سلة واحرتام ابويه وحميطه االأ�سري واالجتماعي.
ذات  الوقائية  التدابري  مبختلف  التمتع  يف  الطفل  حق  القانون  هذا  وي�سمن   
ال�سبغة االجتماعية والتعليمية وال�سحية، وبغريها من االحكام واالجراءات 
اأو  البدنية  اال�ساءة  اأو  ال�سرر  اأو  كافة  العنف  ا�سكال  من  حمايته  اىل  الرامية 
املعاملة  اإ�ساءة  اإىل  توؤول  الذي  التق�سري  اأو  اأو االهمال  اأو اجلن�سية  املعنوية 
القرارات  االأولوية يف جميع  الطفل وم�سلحته  اأو اال�ستغالل.. وتكون حلقوق 
له �سرعا  بالطفولة، ويتمتع كل طفل باحلقوق املقررة  اأو االجراءات املتعلقة 
وقانونا، بغ�س النظر عن اأية اعتبارات �سواء ما يتعلق منها بقدراته العقلية 
اأو النف�سية اأو البدنية اأم العتبارات دينية اأو عرقية اأو قومية، ويتمتع االطفال 
ذوو االحتياجات اخلا�سة ا�سافة للحقوق املعرتف بها للطفل باحلق يف الرعاية 
الالزمة يف املجاالت كافة والعالج الطبي وال�سحة والتعليم والتاأهيل، ومينع 
التع�سب  اأفكار  زرع  ذلك  يف  مبا  االجرام  ا�سكال  خمتلف  يف  الطفل  ا�ستغالل 
والكراهية يف داخله وحتري�سه على القيام باأعمال العنف والرتويع واالرهاب، 
والثقافية  واالقت�سادية  واالجتماعية  املدنية  الطفل  حلقوق  احلماية  وتوفري 

واحلقوق ال�سحية. 
ال�سحية  اخلدمات  من  ممكن  م�ستوى  اأف�سل  على  احل�سول  يف  احلق  وللطفل 
املجانية ورعاية االطفال وااليتام او جمهويل الن�سب، واالطفال يف املوؤ�س�سات 
بكنف  العي�س  يف  احلق  طفل  ولكل  اخلا�سة،  االحتياجات  وذوي  االجتماعية 
ا�سرة متما�سكة ومت�سامنة.. وت�سمن الدولة ح�سول الطفل على النفقة الكافية، 
ويحظر ت�سغيله للذي مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره، وت�سمن الدولة حقه 
يف التعليم املجاين، وتوفري احلماية اجلنائية من جرائم االعتداء على الطفولة، 
ومنها جرائم اإيذاء الطفل واالإهمال، و�سوء معاملته والدفع للجنوح او انحراف 
ال�سلوك وجرمية ال�سماح باإدخال االطفال لالماكن غري املخ�س�سة لهم.. وتكفل 
الدولة عدم تعر�س اأي طفل للتعذيب او غريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو 
غري االن�سانية اأو املهينة، وال ي�ساأل جزائيا من كان وقت ارتكاب اجلرمية طفال 

مل يتم التا�سعة من عمره وال تقام الدعوى �سده. 
ويطبق قانون رعاية االحداث او اأي ت�سريع اآخر يقدم حقوقا و�سمانات 
اجتماعي  طابع  ذات  متخ�س�سة  هيئة  وتوؤ�س�س  اجلانح،  للطفل  اأف�سل 
لكليهما،  املعر�سني  او  املنحرفني  او  اجلانحني  االطفال  ا�ستقبال  مهمتها 
لتتوىل معاجلتهم بدنيا ونف�سيا واجتماعيا، والبحث عن اأ�سباب جنوحهم 
ت�سعى  وان  امل�سكلة،  ومعاجلة  لها  املنا�سب  احلل  اإيجاد  على  والعمل 

الإعادة تاأهيل الطفل ورعايته واإعادة اندماجه مع املجتمع.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

املحامي �سيف اجلبوري
يف كل مرة اأجتنب فيها الكالم عنهم، 
البوح  اإىل  ي�سدين  حافزا  هناك  لكن 
يف  نعم  عنه..  الكالم  اطيق  ال  مبا 
املحامي  تهزاأ  التي  االأماكن  اأكرث 
املراكز  تلك  وتعرقل �سري عمله هي 
فيها  م�ست�سريا  بع�سها  اأ�سبح  التي 
ا�سهل  االإجراءات  وتعقيد  الف�ساد، 
وحتى  بل  تب�سيطها،  من  عندهم 

املحامي  عمل  يف  اأفرادها  يتدخل 
وحتري�س املراجعني اإىل عدم توكيل 
�سعاف  بع�س  ينفرد  حتى  حماٍم 
اإىل  واملراتب  ال�سباط  من  النفو�س 
ملتوية  واأ�ساليب  طرق  ا�ستخدام 
�سواء  املراجعني  ا�ستغالل  اجل  من 
من  وغريها  االبتزاز  اأو  بالر�سو 
هذا  وخالل  الف�ساد،  اأنواع  �ستى 
ال�سهر مررت مب�سهدين من املواقف 
املهنة،  لهذه  اهانة  اعتربها  التي 
اإىل  املحامي  دخول  عدم  هو  اأولهما 
تلك املراكز اإال اأثناء الدوام الر�سمي 
بالدخول  للمراجعني  وال�سماح 
عدم  الثاين  وامل�سهد  وقت،  اأي  يف 
الدوام  اأثناء  اإال  قبول تنظيم وكالة 
املوكل  من  بات�سال  اأو  الر�سمي 
ال�سباط  اأحد  تو�سط  اأو  ذويه  اأو 
ان  واعتقد  وكالة،  تنظيم  لغر�س 
دور املحامي ا�سبح معقبا، واأمتنى 
لهذا  تلتفت  اأن  املحامني  نقابة  من 
التي  املهنة  هيبة  ت�سرتد  واأن  االأمر 
�سقطت للح�سي�س ب�سبب ا�ستفحال 

دوائر  باقي  حال  حالها  املراكز  تلك 
اأي  على  اعول  ال  اين  رغم  الدولة 
النقابة،  قبل  من  يتخذ  اإجراء 
خالل  يل  حدث  موقفا  لكم  و�ساأروي 
ذهبت  فقد  املن�سرمني،  اليومني 
لغر�س تنظيم وكالة اإىل متهم موقوف 
ال�ساعة  الدورة  �سرطة  مركز  يف 
و�سويل  وعند  م�ساًء،  ال�ساد�سة 
رجل  ا�ستوقفني  املركز  باب  اإىل 
الر�سمي  الدوام  اأن  واأفاد  ال�سرطة 
قليال  وانتظرت  يبداأ،  مل  امل�سائي 
ومت االت�سال بزميل يل من املحامني، 
ومت  ال�سباط  باأحد  ات�سل  وبدوره 
اخلرق  هو  وهذا  للدخول،  النداء 
�سابط  اإىل  توجهت  وبعدها  االأول، 
بح�سوري  واأخربته  التحقيق 
باالآتي  واأجابني  املتهم،  للتوكل عن 
)ا�ستاذ لي�س ت�سوي وكالة بعد باجر 
موكلك  ويطلع  االأوراق  تعر�س 
الثاين،  اخلرق  هو  وهذا  بكفالة(، 
الوكالة  انظم  مل  اين  التنويه  مع 
ب�سرورة  واأخربته  اللحظة،  لهذه 

لغر�س  املوقف  ماأمور  اإىل  املناداة 
ملوكلي  االبهام  وب�سمة  توقيع  اخذ 
فاأجابني  املوقف،  ماأمور  وتاأييد 
اإذن  اأخذ  بعد  اإال  ي�ستطيع  ال  باأنه 
من مدير املركز، وبالفعل مت التوجه 
غرفة  يف  اأنه  وتبني  املركز  مدير  اإىل 
ي�سلي،  االأول  بالطابق  اال�سرتاحة 
نزوله  اإال حني  اإليه  الدخول  ومينع 
يقارب  ما  وبانتظار  غرفته،  اإىل 
ويناجي  يتعبد  وهو  �ساعة  ن�سف 
هذه  ويف  وانتظر،  انتظر  واأنا  ربه 
املركز  اإىل  مراجعو  دخلت  االأثناء 
وبانتظار دقائق معدودات حتى نزل 
اأحد املنت�سبني وطلب منها ال�سعود 
الزاهد  العابد  املدير  حمراب  اإىل 
كامريات  طريق  عن  راآها  كونه 
الثالث،  اخلرق  وهذا  املراقبة، 
بالنفاد،  �سربي  وبداأ  انتظر،  واأنا 
نزول  واأثناء  بدقائق  وبعدها 
املراجعة ح�سرت اإحدى املحاميات 
دخلت  عميد  برتبة  �سابط  مبعية 
اىل  التوجه  ومت  ب�سيارتها  املركز 

الغرف التي يتعبد فيها مدير املركز 
رجال  واأجادل  واأ�ساهد  انتظر  واأنا 
الرابع،  اخلرق  هو  وهذا  ال�سرطة، 
وال من جميب، وخرجت من املركز 
كان  لو  ومتنيت  متع�سبا  خائبا 
الذهاب  مت  واليوم  بيدي،  اأمرهم 
على  اح�سل  لعلي  م�ساًء  اأي�سا 
مبتغاي، فلم اأجد املدير، بل وجدت 
يقول  اأن  اإال  منه  كان  فما  املعاون 
الدوام  اأثناء  اإال  وكالة  اأخذ  ممنوع 
الثانية  ال�ساعة  قبل  اأي  الر�سمي، 
اخلام�س  اخلرق  هو  وهذا  ظهرا، 
اأجر  الثانية  للمرة  خائباً  وعدت 

اذيايل ورائي.
باتت  املهنة  األي�ست   .. راأيكم  فما 
ت�سوء يوما بعد يوم؟.. األي�س هناك 
ما  ال�سرط؟  افراد  قبل  من  متاديا 
احلل وال حل يف كل ما يجري؟!.. وال 
اقول �سوى راعوا النا�س يف حقوقها 
الأنكم  فيها،  تتهاونوا  وال  ومظاملها، 
يف يوم ما ال جتدون من ين�سركم اإن 

ُظلمتم اأو �ُسلبت حقوقكم.

قانون حماية الطفل مراكز الشرطة.. مراكز إلهانة المحامين وعرقلة أعمالهم
العراقي

املحامية �سرى طالل الربيعي 

بها  يختار  حرة  اإرادة  من  ما 
واالم  االب  والدته..  ال�سخ�س 
ارادة  اأي  وبدون  يتحدان 
هو:  هنا  ال�سوؤال  يولد..  للطفل 
على  تقع  الطفل  م�سوؤولية  هل 
نعتقده،  ما  وهذا  كال،  عاتقه؟!.. 
حياته  على  احلفاظ  فم�سوؤولية 
اأحد  الأي  ميكن  ال  وم�ستقبله 
مبعناه  كهذا  �سيء  ا�ستيعاب 
ي�سبح  ان  بعد  اإال  احلقيقي، 
لي�س  فهذا  حال  وباأي  بالغاً، 
تن�سج  مل  لطفل  ميكن  ب�سيء 
مبفرده  يتحمله  وان  روحه 
اهال  لي�س  من  بوجود  حتى  او 
حل�سانته، ورغم ذلك يظل الطفل 
دون  نف�سه  بجرح  وي�ستمر  يعاين 
مل  اإن  بذلك،  منه  وعي  او  ق�سد 
طفلهما،  ليختارا  الوالدان  يكن 
للطفل  ميكن  ال  الطريقة  فبنف�س 

اختيار والديه. 
�سلة  تبقى  ذلك  من  وبالرغم 
من  حدث  مهما  ذاتها  القرابة 
باإمكانه على وجه االر�س تغيري 
اأماً  االم  او  اأباً  االب  حقيقة كون 
او الطفل ابناً لهما، فاالإجابة مهما 
الأ�سباب  اخفيت  حتى  او  تغريت 
ح�سراتكم  واحدة،  فهي  كثرية 

وال اأحد �سواكم نعم. 
كيف  يعرفون  ال  فاالأطفال 
مبفردهم  يعي�سون  او  يختارون 
والديهم  من  رعاية  بدون 
لتن�سئتهم ولي�س الأحد امل�سوؤولية 
فمن  بامل�ساعدة،  احلق  او 
امل�سوؤولية  يتحمل  او  �سي�ساعد 
والن  دورها،  وهذا  ا�سرته،  غري 
على  متواجدة  امل�سوؤوليات 
وهي  االلتزامات،  فتتولد  الدوام 

ما تعطي ثقال للت�سرفات. 
االلتزامات  �سمن  من  اأولي�س 
املح�سون،  م�سلحة  مراعاة 

فاحل�سانة تدور وجودا او عدما 
اأحدا  نف�سل  مَل  وبهذا  مل�سلحته، 
لديه  من  نحرم  ومل  اأحد  على 
اأما  منها.  باحل�سانة  االحقية 
مما ذكر من ا�سباب فكانت لتقليل 
ن�سب الطالق، وبراأينا املتوا�سع 
فالطالق  املنطق،  يناق�س  كان 
يقع اإن كان حا�سما، وبفعلكم هذا 
كنتم و�سيلة �سغط من خالل منح 
االف�سلية اىل �سخ�س على ح�ساب 
اخر، و�ساعدمت على التمل�س من 
عاتقه  على  الواقعة  امل�سوؤوليات 
عقيمة  زوجية  حياة  اإبقاء  او 
حتى يف بع�س احلاالت ال تطاق، 
حالل،  ملنع  �سببا  كنتم  وبهذا 
اأما  اهلل.  عند  ابغ�سه  كان  واإن 
من  حرمانها  فهو  االخر  ال�سبب 
متزوجة  )غري  بعبارة  الزواج، 
يف  الطفل  حقوق  اين  مطلقا(.. 
هذه الفقرة؟!.. بعيدا عن حقوق 
لكونها  اخل�سو�س،  بهذا  املراأة 

من  ولي�ست  تق�سر  وال  تطول 
مقا�سد مقالنا.      

القانون  يبقى  ان  نطلب  عليه 
مل�سلحة  االف�سل  لكونه  احلايل 
مل�سلحة  ولي�س  املح�سون، 

ان  ونطلب  الزوجية،  احلياة 
لقوله  ا�ستنادا  ب�سريعتنا  نعمل 
الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  تعاىل 
اأُْخَرى«..  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  »َواَل 
نعمل  وان  العظيم،  اهلل  �سدق 

ب�سن  الطفل  حماية  اجل  من 
قوانني او االبقاء عليها حلمايته 
الكافية  االهلية  له  من  وم�ساندة 
ي�سبحوا  حتى  ين�سئهم  الن 

قادرين على الوقوف مبفردهم.

َمن سيحميني؟

املحامي م�سعب حممد العبيدي  

لل�سحية  وترهيب  تهديد  عملية  هي 
ت�سريب  اأو  فيلمية  مواد  اأو  �سور  بن�سر 
مقابل  ال�سحية  تخ�س  �سرية  معلومات 
ال�سحية  ا�ستغالل  اأو  مالية  مبالغ  دفع 
ل�سالح  م�سروعة  غري  باأعمال  للقيام 
�سرية  مبعلومات  كاالإف�ساح  املبتزين، 
خا�سة بجهة العمل اأو غريها من االأعمال 
ت�سيد  يتم  ما  وعادة  القانونية..  غري 
االإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  ال�سحايا 
اأو و�سائل التوا�سل االجتماعي املختلفة 
وان�ستغرام  وتويرت  بوك،  كالفي�س 
وغريها من و�سائل التوا�سل االجتماعي 
وا�ستخدامها  الوا�سع  النت�سارها  نظًرا 
املجتمع..  فئات  جميع  قبل  من  الكبري 
االإلكرتوين  االبتزاز  عمليات  وتتزايد 
و�سائل  م�ستخدمي  عدد  تنامي  ظل  يف 
والت�سارع  االجتماعي  التوا�سل 

املحادثات  برامج  اأعداد  يف  امل�سهود 
املختلفة.

عملية االبتزاز
اإقامة  طريق  عن  العملية  تبداأ  غالًبا 
امل�ستهدف،  ال�سخ�س  مع  �سداقة  عالقة 
اإىل مرحلة التوا�سل عن  ثم يتم االنتقال 
ليقوم  املرئية،  املحادثات  برامج  طريق 
ال�سحية  با�ستدراج  املبتز  ذلك  بعد 
على  حتتوي  التي  املحادثة  وت�سجيل 
ثم  لل�سحية،  وفا�سح  م�سيء  حمتوى 
بطلب  وابتزازه  بتهديده  اأخريا  يقوم 
حتويل مبالغ مالية اأو ت�سريب معلومات 
يف  االبتزاز  درجة  ت�سل  وقد  �سرية.. 
خملة  اأوامر  اإ�سناد  اإىل  احلاالت  بع�س 
م�ستغال  والتقاليد  واالأعراف  بال�سرف 

بذلك ا�ست�سالم ال�سحية وجهله. 
هذه  مثل  مع  للتعامل  املتبعة  االأ�ساليب 

احلاالت
كيفية جتنب الوقوع يف فخ االبتزاز:

قبل  من  ال�سداقة  طلب  قبول  جتنب   -  
اأ�سخا�س غري معروفني.

 - عدم الرد والتجاوب على اأي حمادثة 
ترد من م�سدر غري معروف.

 - جتنب م�ساركة معلوماتك ال�سخ�سية 
االإنرتنت  ف�ساء  يف  اأ�سدقائك  مع  حتى 

)اأ�سدقاء املرا�سالت(.
 -ارف�س طلبات اإقامة حمادثات الفيديو 
مع اأي �سخ�س ما مل تكن تربطك به �سلة 

وثيقة.
واملغرية  اجلميلة  لل�سور  تنجذب  -ال   

وتاأكد من �سخ�سية املر�سل.
عدم  ابتزاز  لعملية  تعر�سك  حال   -
التوا�سل مع ال�سخ�س املبتز، حتى عند 
وعدم  ال�سديدة،  لل�سغوطات  التعر�س 
االإف�ساح  اأو  مالية،  مبالغ  اأي  حتويل 
امل�سادات  جتنب  البنك،  بطاقة  رقم  عن 
وقم  بال�سرطة؛  تهديده  وعدم  املبتز  مع 
باالإبالغ عند وقوع احلادثة مبا�سرة لدى 

اجلهات املخت�سة.
 111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون   
ل�سنة 1969 مل ي�سر �سراحة اإىل جرائم 
جرمية  عالج  ولكنه  االإلكرتوين  االبتزاز 
واملادة   452 املادة  يف  املايل  االبتزاز 
مدة  بال�سجن  يعاقب  يلي:  وكما   ،452
ال تزيد على �سبع �سنني اأو باحلب�س من 
ت�سليم  على  التهديد  بطريق  اآخر  حمل 
نقود اأو ا�سياء اخرى غري ما ذكر يف املادة 
تزيد  ال  مدة  العقوبة  وتكون  ال�سابقة، 
اجلرمية  ارتكبت  اذا  �سنني  ع�سر  على 
امل�سرع  اأن  وجند  االكراه..  اأو  بالقوة 
العراقي قد جعل التهديد ح�سرا و�سيلة 
بهذه  للجرمية  املحقق  اجلاين  لن�ساط 
ال�سورة، ويف ذلك ق�ست حمكمة التمييز 
باأنه »من حمل اآخر بطريق التهديد على 
ت�سليمه نقودا يعاقب وفق الفقرة 1 من 
املادة 452 عقوبات«، اأما االإكراه املادي 

فقد عّده ظرفا م�سددا للعقوبة.

االبتزاز اإللكتروني 

املحامي عمر املعيني
املادة 41 احوال �سخ�سية اعطت احلق لكال الزوجني 
ان  ي�ستحيل  او  يتعذر  الذي  للخالف  التفريق  بطلب 
املحكمة  تقوم  حيث  الزوجية،  احلياة  معه  ت�ستمر 
بيان  املدعي  تكليف  الدعوى  ومبا�سرتها  نظرها  عند 
ماهية ال�سقاق واخلالف والوقائع التي يت�سرر منها، 
ت�سديقا  عليها  لالإجابة  عليه  للمدعى  املجال  واعطى 
اال�سباب  تلك  من  بالتحقق  املحكمة  وتقوم  نفيا،  او 
وتاأجيل  الإزالتها  االمكان  قدر  واملبينة  املو�سحة 
العالقة  هدم  يف  الت�سرع  وعدم  منا�سبة  مدة  الدعوى 

الزوجية ... م 41 / 2 اأحوال �سخ�سية.
ا�سالح  وتعذر  ال�سقاق  ا�ستمرار  للقا�سي  ثبت  واإذا 
االجراءات  اتباع  القا�سي  على  وجب  البني،  ذات 

املن�سو�س عليها يف املادة 41، وهي :
يطلب القا�سي من الزوجني املتداعيني تعيني حكمني 
من  وحكم  الزوج  اهل  من  حكم  اأي  اهليهما،  من 
املحكمة  تكلفهما  وجودها  تعذر  وان  الزوجة،  اهل 
بانتخابهما من اقاربهما ام من الغري ممن يتو�سم فيه 
القدرة على االإ�سالح، واإذا مل يقم الزوجان بانتخاب 
احلكمني انتخبتهما املحكمة، واإذا اختلف احلكمان يف 

حتديد ن�سبة التق�سري عني القا�سي لهما حكما ثالثا.
مع مالحظة انه البد من ح�سور الزوجني بالذات امام 

املحكمة النتخاب احلكمني الأنه ال يجوز للوكيل ... م 
39 / ف 2 اأحوال �سخ�سية.

ميكن للمحكمة حتليف احلكمني، وهذا االمر جوازي 
وغري ملزم لعدم وجود ن�س على ذلك.

وتقوم املحكمة اي�سا باإحالة الطرفني املتداعيني على 
اخلالف  ا�سباب  على  للوقوف  االجتماعي  البحث 

ف�سل  واإذا  البني،  ذات  ا�سالح  وحماولة  ودوافعه، 
احلكمان يف ا�سالح ذات البني وثبت ا�ستمرار اخلالف 
وامتنع الزوج عن التطليق حكمت املحكمة بالتطليق.
مبادئ  جمموعة  على  التمييز  حمكمة  ق�ساء  وا�ستقر 

مهمة يف التفريق للخالف، منها :
بالتفاهم  جتاوزها  ميكن  التي  الب�سيطة  اخلالفات   -

والتعاون ال ت�سلح �سببا للتفريق للخالف.
- اخلالفات مع اهل اأحد الزوجني لي�ست من ا�سباب 

التفريق للخالف بني الزوجني.
- زيادة ن�سبة تق�سري املدعي/ ية على ن�سبة تق�سري 
احلكم  او  احلكمان  يقدرها  التي  عليه/يها  املدعى 
لنف�سه  الدليل  املدعي  �سنع  قبيل  من  تعد  الثالث 

بنف�سه، وبالتايل ال يجوز ان يكون �سببا للتفريق.
- ال يجوز اإثبات اخلالف امل�ستحكم باليمني املتممة، 
واإمنا بتكليف املدعي بتقدمي بينة �سخ�سية اإ�سافية.
عاجلت الفقرة 4 / ب من املادة 41 احلاالت االآتية:

املوؤجل  املهر  ي�سقط  الدخول  بعد  التفريق  مت  اإذا 
كانت  �سواء  الزوجة  جانب  من  التق�سري  كان  اإذا 
مدعية او مدعى عليها، فاإذا كانت قد قب�ست جميع 
ثبت  اإذا  اأما  ن�سفه.  على  يزيد  ال  ما  برد  تلزم  املهر 
ان التق�سري واقع من الطرفني، فيق�سم املهر املوؤجل 

بينهما بن�سبة التق�سري املن�سوب لكل منهما.

التفريق القضائي في القانون العراقي 
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بغداد/ عالء حممد

تخت�ص حمكمتا التحقيق واجلنح يف بغداد واملحافظات 
املادة  مبوجب  ت�شكلت  والتي  ال�شري  حوادث  بق�شايا 
يف  املن�شور   2019 ل�شنة   8 رقم  املرور  قانون  من   31
النافذ  العراقية بالعدد 4550 يف 2019/8/5  الوقائع 

بعد م�شي 60 يوماً من تاريخ ن�شره.
يقول قا�شي حمكمة حتقيق الر�شافة، احمد مكطوف: 
"تنظر املحكمة اجلرائم النا�شئة عن ذلك القانون ومنها 
جرمية قيادة مركبة دون اإجازة �شوق اأو اإجازة �شوق 
م�شحوبة اأو ملغاة اأو قيام مالك املركبة اأو حائزها اإذا 
�شمح ل�شخ�ص غري جماز بال�شوق بقيادة تلك املركبة اأو 
قيادة املركبة حتت تاأثري م�شكر اأو خمدر اأو من اأحدث 
يف  ت�شبب  اأو  م�شتدمية  عاهة  اأو  ج�شيما  اأذى  بالغري 
موت �شخ�ص ب�شبب قيادة املركبة دون مراعاة الأنظمة 
توافر  عدم  ب�شبب  اأو  املرور  وتعليمات  والبيانات 
�شروط املتانة والأمان. كما عاقب القانون كل من اأهان 
اأو هدد اأو اعتدى على رجل املرور اأثناء تاأدية واجبه".

الدعوى  هي  اأمامنا  املعرو�شة  "الدعاوى  اأن  واأ�شاف 
املواد 23 -34-33- لأحكام  اأعاله طبقاً  اليها  امل�شار 
35-36-38 من قانون املرور، اأما الأحكام التي ت�شدر 
)حمكمتا  وهي  املو�شوع  حمكمة  اخت�شا�ص  من  فهي 
ال�شري  "حوادث  اأن  اإىل  لفتا  واجلنايات("،  اجلنح 
كثرية جدًا واأكرث احلوادث التي تعر�ص تعود ل�شائقي 

)الدراجات النارية( اأو )التكتك(".

ويتحدث القا�شي عن �شري اإجراءات الدعاوى، منوها 
باأنه "يف حالة وجود �شخ�ص متوفى اأثناء احلادث فاإن 
اكمال  وبعد  التحقيق،  حمكمة  قبل  من  تنظر  الدعوى 
اجلنايات  حمكمة  على  الدعوى  اإحالة  تتم  التحقيق 

للنظر فيها وفقا لأحكام املادة 36 من قانون املرور".
املو�شوع  "حمكمة  اأن  مكطوف  احمد  القا�شي  وبني 
على  معتمدة  احلكم  ا�شدارها  عند  خا�شة  معايري  لها 
ذلك، ف�شال  الفي�شل يف  يكون  والذي  املروري  املخطط 

عن املتعلقة بظروف اجلرمية وظروف املتهم واملت�شرر 
باحلق  املدعي  اأو  امل�شتكي  وتنازل  اجلرمية  من 
ال�شخ�شي، وغالباً ما متيل املحكمة اإىل تخفيف الحكام 
يف هكذا جرائم كونها جرائم غري عمدية"، منوها اإىل اأنه 
من  املروري  املخطط  تقرير  على  العرتا�ص  حال  "يف 
قبل اأي طرف من طريف الدعوى يتم الركون اإىل انتخاب 

جلنة من اخلرباء املخت�شني بذلك".
وعن دور الدعاء العام يف املحكمة، ي�شري اإىل اأنه "دور 
مهم، اإذ اأن الدعاء العام يح�شر يف مراحل التحقيق كافة 
القناعة  عدم  حال  ويف  القرارات،  م�شروعية  ويراقب 
بالقرارات املتخذة يقوم الدعاء العام مبمار�شة دوره 
اجلنايات  حمكمة  امام  ال�شادرة  بالقرارات  الطعن  يف 

ب�شفتها التمييزية طبقاً لأحكام القانون".
ناه�ص،  علي  البياع،  جنح  حمكمة  قا�شي  يقول  فيما 
ال�شري  بحوادث  املتعلقة  بالدعاوى  �شوؤال  عن  ردا 
التي  والعقوبة  بذلك  املتعلقة  واملادة  املعرو�شة 
باجلرائم  املتعلقة  الدعاوى  هي  حمكمتكم  من  ت�شدر 
ل�شنة   )8( رقم  املرور  بقانون  عليها  املن�شو�ص 
والدراجات  املركبات  �شري  حوادث  وت�شمل   2019
والبيانات  والنظمة  املرور  تعليمات  مراعاة  وعدم 
وب�شكل  وال�شوارع  بالطرق  ال�شري  بتنظيم  اخلا�شة 
عام وبخ�شو�ص املادة القانونية املنطبقة على دعاوى 
اإدارة  قانون  من   )35 اىل   32( من  املواد  هي  املرور 
ح�شب  تكون  املفرو�شة  "العقوبة  اأن  اإىل  لفتا  املرور، 
ج�شامة الفعل املرتكب ما بني احلب�ص الذي ل تقل مدته 

عن �شهر واحد ول تزيد باأي حال عن ثالث �شنوات، 
تزيد  ول  دينار  الف  مئة  عن  تقل  ل  بغرامة  وكذلك 
ذكرت  وكما  العقوبتني  بكلتا  اأو  دينار  املليون  على 
ذلك  ويرتك  الفعل  ج�شامة  ح�شب  العقوبة  تكون 

ل�شلطة املحكمة التقديرية".
اأعمار  اأو  فئة  توجد  "ل  اأنه  القا�شي  واأ�شاف 
احلوادث  هذه  كون  ال�شري  حوادث  ت�شبب  حمددة 
حت�شل ب�شبب عدم اللتزام بقانون املرور والطرق 
اأو�شحنا  كما  بذلك  اخلا�شة  والنظمة  والتعليمات 
من  تعد  ال�شري  "حوادث  اأن  اإىل  م�شريا  �شابقاً"، 
اجلرائم غري العمدية فاإن ظروف ارتكابها تكون هي 
املعيار عن اإ�شدار املحكمة حلكمها بالعقوبة، اإ�شافة 
الناجت  ال�شرر  ج�شامة  ومدى  املتهم  ظروف  اإىل 
تخت�ص  اجلنح  "حمكمة  اأن  احلادث".وتابع  عن 
من  ج�شامتها،  حيث  ومن  تعد  التي  اجلرائم  بنظر 
املخالفات واجلنح، فيما حتال الدعاوى على حمكمة 
قد  �شخ�ص  هنالك  كان  حال  يف  املخت�شة  اجلنايات 
"الدعاء العام له دور  اأن  توفى يف احلادث"، مبينا 
حمكمة  على  احالتها  قبل  الدعاوى  تدقيق  يف  مهم 
اجلنح كما له �شالحية متييز قرار الحالة من ال�شيد 
قا�شي التحقيق اإذا وجد هنالك خطاأ قانونيا اأو نق�شا 
مبناق�شة  احلق  له  كما  القانونية،  الجراءات  يف 
املحاكمة  واأثناء  اجلنح  حمكمة  اأمام  اخل�شو�ص 
والقرارات  الحكام  يف  الطعن  �شالحية  اي�شاً  وله 

ال�شادرة عن حمكمة اجلنح وبعد ح�شم الدعوى".

الدراجات النارية والتكتك تتصدران مشهد الحوادث المرورية في بغداد

بغداد/ غ�شان مرزة

على  الو�شعية  والقوانني  ال�شرائع  اأجمعت 
اخلطرة  اجلرائم  من  الزور  �شهادة  اعتبار 
وتاأثريا  باحلقيقة  مبا�شرا  م�شا�شا  لها  لن 
كانوا  �شواء  النا�ص  حقوق  على  مبا�شرا 
لها الأثر الأكرب  اأم م�شتكني، وبالتايل  متهمني 
يف اإ�شاعة العدل يف املجتمع، لذا اأولت جميع 
الت�شريعات على و�شع عقوبات �شديدة بحق 

مرتكبي �شهادة الزور.
 111/ رقم  العراقي  العقوبات  قانون  وعّد 
من  الزور  �شهادة  جرمية   1979 ل�شنة 
اأوىل  وقد  العدالة،  ب�شري  املا�شة  اجلرائم 
وجند  اجلرمية،  لهذه  كبرية  اأهمية  امل�شرع 
ال�شهادة  اأهمية  اإىل  اأ�شار  الكرمي  القـران  اإن 
ي�شهدون  ل  ))والذين  تعاىل  قوله  يف  كما 
الزور واإذا مروا باللغو مروا كراماً((، ومن 
هنا جند اأهمية ال�شهادة وخطورتها والن�ص 
وجميع  الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  حرمتها  على 

ال�شرائع واعتبارها جرمية كبرية.
يقول القا�شي، حممد �شلمان، القا�شي الأول 
"قانون العقوبات  اإن  ملحكمة حتقيق الكرخ: 
الزور  �شهادة  جرمية  عرف  قد  كان  العراقي 
يف املادة )251( منــه، حيــث ن�شت على ان 
)�شهادة الزور هي اأن يعد ال�شاهد بعد اأدائه 
اليمني القانونية اأمام حمكمة مدنية اأو اإدارية 
من  �شلطة  اأو  خا�شة  حمكمة  اأو  تاأديبية  اأو 
واإنكار  الباطل  تعزيز  اإىل  التحقيق  �شلطات 
من  يعرفه  ما  بع�ص  اأو  كل  كتمان  اأو  احلق 

الوقائع التي تودي ال�شهادة عنها(".
واأ�شار �شلمان اإىل اأن "القانون قد اأورد �شورًا 
ايجابي  بفعل  تتمثل  الزور  ل�شهادة  خمتلفة 
من قبل ال�شاهد، ويكون ذلك يف حالة ال�شهادة 
لتعزيز اأمور باطلة كاأن يقدم امل�شتكي �شكوى 
غري �شحيحة اأمام املحكمة ويعززها ال�شاهد 
كاأن  الباطل  هذا  لتعزيز  بال�شهادة  بالإدلء 
جلرمية  تعر�ص  باأنه  باطال  �شخ�ص  يدعي 
وتبني  ذلك،  لتعزيز  ال�شاهد  ويح�شر  �شرقة 

بعد ذلك عدم تعر�ص امل�شتكي لل�شرقة اأ�شال، 
جت�شدت  اأخرى  حالة  القانون  اأورد  كما 
بـاإنكار احلق والتي تتمثل بعدم اأداء ال�شهادة 
بعك�ص  وال�شهادة  ال�شحيحة  الوقائع  لتقدير 
جت�شدت  اأخرى  حالة  وهناك  احلقيقة، 
بال�شهادة ب�شكل �شلبي وهي تتمثل يف امتناع 
اأن  اأو  كاملة  باملعلومات  بالإدلء  ال�شاهد 

يخفي بع�ص ما يعرفه من معلومات".
"قانون العقوبات العراقي   ويرى �شلمان اأن 
املقررة  العقوبة  واعترب  الزور  �شهادة  جرم 
اأما  الغرامة،  اأو  احلب�ص  هي  زورًا  لل�شهادة 
متت  من  بحق  حكم  ال�شهادة  على  ترتب  اإذا 
ال�شهادة �شده زورًا يعاقب ال�شاهد بالعقوبة 
على  بناًء  نف�شها  املحكوم  للمتهم  املقررة 
العراقي  امل�شرع  يكتف  ومل  الزور،  �شهادة 
واإمنا  الزور  ال�شاهد  جترمي  اأو  مبعاقبة 
حر�ص على حماية ال�شهود واحلد من التاأثري 

على اإرادتهم عند ال�شهادة".
املو�شوعة  "العقوبات  اأن  �شلمان  ويجد 
عقوبات  هي  الزور  �شهادة  جلرمية  حالياً 
اإن �شهادة الزور قد  رادعة وكافية، والواقع 
الق�شاء  ت�شدد  بفعل  كبري  ب�شكل  انح�شرت 
اأن  اإىل  اإ�شافة  الرادعة،  العقوبات  فر�ص  يف 
التطور التكنولوجي الذي مل يجعل ال�شهادة 
يتم  قد  اإمنا  احلكم  يف  الوحيد  ال�شبب  هي 
التو�شل اإىل اجلرمية من خالل و�شائل علمية 

وفنية وب�شكل اأوثق من ال�شهادة".
وعّرج القا�شي على اأن "اغلب ال�شهود الزور، 
وخا�شة يف الدعاوى اجلزائية، يكونون على 
معرفة باأحد اأطراف الدعوى ما ي�شجعه على 
الزور  �شهادة  اأن  والواقع  زورًا،  ال�شهادة 
ال�شادة  ب�شبب تعمق  بداأت تنح�شر تدريجياً 
الأ�شئلة  وتوجيه  التحقيقات،  يف  الق�شاة 
وبالتايل  للحقيقة،  للو�شول  لل�شاهد  الدقيقة 
باإفادة  التناق�ص  اأو  للوقائع  خمالفة  اأي 
ال�شاهد �شيكون عر�شة للتحقيق والتدقيق من 
قبل قا�شي التحقيق اأو املحكمة، وبالتايل يتم 
التو�شل اإىل اأن �شهادة ال�شاهد غري �شحيحة، 

وبالتايل يتم اتخاذ الإجراءات بحقه".
باختالف  يختلف  ال�شهود  "طلب  اأن  وتابع 
الق�شايا  ففي  اجلزائية،  او  املدنية  الق�شايا 
ال�شهود  اإىل  ال�شتماع  يكون  قد  التحقيقية 
بناًء على طلب اأحد اأطراف الدعوى وموافقة 
تلقاء  من  املحكمة  تقوم  قد  اأو  بذلك  املحكمة 
نف�شها بطلب �شهادة �شخ�ص جتده من خالل 
لذا  للحقيقة،  التو�شل  يف  تاأثري  له  الوقائع 
مل  ولو  لل�شهادة  باإح�شاره  املحكمة  تقوم 
التحقيق  يطلبه اخل�شوم، وي�شتطيع قا�شي 
اأن ي�شدر اأمر القب�ص بحق ال�شاهد املتخلف 
عن احل�شور واإح�شاره جربًا لإدلء ال�شهادة 

وا�شتنادا للمادة ) 59/ ج ( الأ�شولية".
ويف حالة كون ال�شاهد ل قدرة له على الكالم، 

يقول القا�شي "يجوز اأن يديل ب�شهادته كتابة 
ي�شتطيع  ل  كان  اإن  املعروفة  بالإ�شارة  اأو 
التي  اللغة  يفهم  ل  ال�شاهد  كان  واإذا  الكتابة 
اأبكم  اأو  اأ�شم  كان  اأو  فيها  التحقيق  يجري 
جاز للمحكمة طلب مرتجم لأقواله اأو �شاراته 
بعد اأداء املرتجم اليمني القانونية اأن يرتجم 
ب�شدق واأمانة، ويتم تثبيت ال�شهادة مبح�شر 

مكتوب ويتم توقيعه من قبل ال�شاهد".
حممد  جا�شم  القا�شي،  اأفاد  جانبه،  من 
كاظم، قا�شي حتقيق حمكمة بغداد اجلديدة 
ل  عمدية  جرمية  هي  الزور  "�شهادة  باأن 
توافر  وي�شرتط  باخلطاأ  تتحقق  اأن  ميكن 
امل�شرع  عاقب  وقد  فيها،  اجلرمي  الق�شد 
مرتكبها باحلب�ص والغرامة اأو باإحدى هاتني 

عقوبات   /  252 املادة  اأن  اإل  العقوبتني 
عقوبة  بنف�ص  مرتكبها  معاقبة  اإىل  �شددت 
من  اأي  ال�شهادة،  ب�شبب  اأدين  الذي  املتهم 
اأنها  فالأ�شل  ال�شجن،  اإىل  ت�شل  اأن  املمكن 
اأدليت  التي  اجلرمية  كانت  ما  واإذا  جنحة 
فيها ال�شهادة جناية واأدين لحقاً املتهم فيها 

ب�شهادة الزور ت�شبح جناية".
من  اخلام�شة  "املادة  اأن  اإىل  كاظم  ولفت 
 2017 ل�شنة   49 رقم  العام  الدعاء  قانون 
ومنها  العام،  الدعاء  مهام  اإىل  اأ�شارت  قد 
واحل�شور  العام،  باحلق  الدعاوى  اإقامة 
واجلنح،  اجلنايات  يف  التحقيق  اإجراء  على 
والأنظمة  القوانني  د�شتورية  بعدم  والطعن 
وغريها  العليا،  الحتادية  املحكمة  اأمام 

فتتخذ  الزور  �شهادة  ما حتققت جرمية  فاإذا 
الإجراءات القانونية بحق مرتكبها بناًء على 
اأو �شدور  امل�شتكي،  اأو  العام،  الدعاء  طلب 
التحقيق  قا�شي  من  اأو  املحكمة  من  قرار 
مبا�شرة كونها تتعلق باحلق العام، وبدوره 
املتخذة  الإجراءات  العام  الدعاء  يراقب 

وتقدمي الطلبات يف �شوء ذلك".
اأ�شري  اأن  "اأود  قائاًل  حديثه  القا�شي  وتابع 
هنا اإىل اأن اإفادة امل�شتكي هي من اأدلة الإثبات 
اليمني  امل�شتكي  بها  يحلف  اإذ  �شهادة،  وتعد 
القانونية قبل اأداء اإفادته، وقد اأجازت املادة 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  من   60
�شماع  بالإمكان  اأنه   1971 ل�شنة   /  23 رقم 
القانونية،  اليمني  واأداء  امل�شتكي  �شهادة 
اتخاذ  فيتم  الأقوال  �شحة  عدم  اأثبت  فاإذا 

الإجراءات بحقه".
القا�شي  قبل  من  ال�شهود  ا�شتدعاء  ويتم 
اأو املحقق بورقة تكليف باحل�شور تبلغ 
يقول  -كما  ال�شرطة،  بوا�شطة  اإليهم 
عن  ال�شهود  تبليغ  ويجوز  القا�شي- 
يف  منت�شبني  كانوا  اإذا  دوائرهم  طريق 
اجلرمية  حال  اأما  احلكومية،  الدوائر 
امل�شهودة فيبلغ ال�شاهد �شفوياً باحل�شور 
ولقبه  ا�شمه  عن  وي�شاأل  �شهادته،  لأداء 
باملتهم  اإقامته وعالقته  و�شناعته وحمل 
القانونية  اليمني  ويحلف  عليه  واملجني 
اأمت  يكون  اأن  �شرط  �شهادته،  اأداء  قبل 
فال  من عمره، وبخالفه  ع�شرة  اخلام�شة 
يحلف اليمني بل ي�شتمع ل�شهادته لغر�ص 
امتناع  حال  فقط.ويف  منها  ال�شتدلل 
ال�شاهد عن احل�شور رغم تبليغه، فيجوز 
 59 املادة  وفق  بحقه  قب�ص  اأمر  اإ�شدار 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  من 
اإىل  الو�شول  بغية  �شهادته  لأداء  جربًا 
احلقيقة، وكذلك ميكن اتخاذ الإجراءات 
القانونية �شده كمتهم وفق اأحكام املادة 
اأمر قب�ص بحقه  واإ�شدار  238 عقوبات، 

وفقها لتاأمني اإح�شاره اأمام املحكمة.

شهادة الزور.. جريمة تمس العدالة وعقوبتها قد تتضاعف بحسب آثارها

بغداد/ اإينا�ص جبار

الكتابة  ظاهرة  اأن  يظن  من  يخطئ 
لفن  تقليد  هي  العراق  يف  اجلدران  على 
يف  املعروفة  الظاهرة  تلك  "اجلرافيك"، 
قادة  من  لكثري  يعلمونها  التي  الغرب، 
ما  اأن  اإل  مطالبهم،  عن  للتعبري  احلمالت 
فبع�ص  ب�شلة،  للفن  ميت  ل  البلد  يف  نراه 
هذه اخلرب�شات التي تكتب على املمتلكات 
منحى  تاأخذ  البلد  و�شواخ�ص  العامة 
واأخرى  املنددة،  وال�شعارات  التهديد 
لكن يبقى  تاأخذ طابعا �شخ�شيا وعاطفيا، 
والبيوت  اجلدران  على  يكتب  مما  الغالب 
ب�شفة  م�شبوغا  الأهلية  واملمتلكات 

التهديدات ل�شيما القبلية والع�شائرية.
ويقول القا�شي، منجد غازي: اإن "ظاهرة 
والن�شب  العامة  املرفقات  على  الكتابة 
ظاهرة  الفنية  ال�شواخ�ص  اأو  التذكارية 
الآونة  يف  تزايدا  �شهدت  ح�شارية  غري 
الأخرية وتوؤدي اإىل ت�شويه معامل املدن يف 
الوقت الذي يجب اأن يحافظ اجلميع على 
من  �شيانتها  يف  كا�شهامة  ال�شواخ�ص  تلك 

القبح والتلف".
يندرج  الفعل  "هذا  اأن  القا�شي  وي�شيف 

قانون  من   477 املادة  اأحكام  حتت 
ال�شق  ل�شنة 1969 /  العقوبات رقم 111 
من  كل  باحلب�ص  عاقبت  التي  الأخري، 
)خرب اأو اتلف اأو �شوه عمدًا اأي بناء معد 
ل�شتعمال اجلمهور اأو ن�شب قائم يف �شاحة 
�شواء  املت�شررة  اجلهة  وباإمكان  عامة(، 
اأو  ال�شياحة  هيئة  او  بغداد  اأمانة  اأكانت 
البلديات بح�شب قوانينها حتريك ال�شكوى 

اجلزائية �شد الفاعل".
الدعاوى  "بع�ص  اأن  اإىل  غازي  وي�شري 
النزاهة  حتقيق  حمكمة  اأمام  عر�شت  قد 
واجلرمية القت�شادية وغ�شل الأموال من 
قبل مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة فما 
والرتاثية  الأثرية  املعامل  بت�شويه  يتعلق 
)ح�شب اخت�شا�ص تلك املديرية(، وقد مت 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلني 
وفق الن�شو�ص العقابية الواردة يف قانون 

الآثار والرتاث رقم 55 ل�شنة 2001".
جا�شم  القا�شي،  يلفت  نف�شه،  الوقت  ويف 
حممد املو�شوي، اىل انه "يف خمتلف الأماكن 
والر�شوم  الكتابة  ظاهرة  تنت�شر  والبلدان 
حيث  واخلا�شة،  العامة  املمتلكات  على 
ا�شتخدام  على  الأ�شخا�ص  بع�ص  يعمد 
واملدار�ص  الأبنية  وواجهات  اجل�شور 

والأ�شواق مكانا للكتابة والر�شوم املختلفة 
انه  اىل  لفتا  التجارية"،  والإعالنات 
"وعلى الرغم من كون هذه الظاهرة تنت�شر 
بني �شريحة كبرية من الأفراد اإل ان اغلب 
من  املمتدة  العمرية  الفئات  من  هم  هوؤلء 

�شن ال�شابعة اىل نهاية املراهقة".
هذه  اأ�شباب  "اغلب  اأن  القا�شي  ويرى 
النفعالت  �شببها  نف�شية  الظاهرة 
به  البيئة املحيطة  اأو  بال�شخ�ص  املرتبطة 
اأحد  تكون  وقد  اجتماعية  اأ�شباب  ومنها 

اأ�شاليب الدعاية والإعالن".
الأ�شباب  كانت  "مهما  انه  على  وي�شدد 
خمالفات  متثل  الكتابات  هذه  اغلب  اأن  اإل 
للدول  اجلنائي  القانون  يجرمها  وجرائم 
اإ�شافة اإىل ما تت�شمنه القوانني املدنية من 

اأحكام".
الكتابات  اإن  املالحظ  "من  باأنه  ويو�شح 
ما  غالبا  العامة  الأماكن  يف  املنت�شرة 
والذوق  لالآخرين  م�شيئة  عبارات  تت�شمن 
العام وبع�شها ينطوي على جرائم التهديد 
الكتابات  وت�شتخدم  كما  وال�شب،  والقذف 
الع�شائرية  النزاعات  يف  اجلدران  على 
العقارية  النزاعات  ويف  الآخرين  لتهديد 
وغريها،  الأماكن  على  ال�شتيالء  بغية 

لغايات  ا�شتخدامها  اىل  ذلك  ي�شل  وقد 
اإرهابية".

الظاهرة  هذه  "عالج  ان  القا�شي  ويبني 

على  املحافظة  الطفل  تعليم  من  يبداأ 
"�شلبيات  على  معرجا  العام"،  املال 
يف  الرقابي  الدور  وتفعيل  الظاهرة  هذه 

القواطع البلدية واإقامة الدعاوى املدنية 
اجلرائم  هذه  مرتكبي  على  واجلزائية 

واملخالفات ح�شب نوع الكتابة".

الكتابة على الجدران.. جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس
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مبداأ احلكم
بناًء  يتم  املوقوف  العقار  ا�ستبدال  ان 
على قرار من املجل�س وموافقة الرئي�س 
احلاجة  دون  االوقاف  لديوان  االعلى 
اىل حجة �سرعية من املحكمة املخت�سة.

ن�س احلكم
قرار  ان  ظهر  واملداولة  التدقيق  لدى 
العمارة  يف  ال�سخ�سية  املواد  حمكمة 
مو�سوع التدقيقات التمييزية التلقائية 
يف  �سخ�سية/2007  2/مواد  املرقم 
وخمالف  �سحيح  غري   2009/1/29
للقانون، الن املحكمة وان كانت املحكمة 
عدد  التمييزي  النق�س  قرار  اتبعت  قد 
3049 هيئة مدنية عقار 2008 ال�سادر 
واطلعت   2008/11/12 بتاريخ 
انها  اإال  للعقار،  قيد  �سورة  اخر  على 
االوقاف  اإدارة  قانون  ان  تالحظ  مل 
باملادة  حدد  قد   1966 ل�سنة   64 رقم 
املخت�سة  اجلهة  من   )1/ )ال�ساد�سة 
اىل  حاجة  دون  املوقوف  با�ستبدال 
من  �سرعية  حجة  على  احل�سول 
املحكمة ال�سرعية بذلك، وان التعليمات 
اإليها  امل�سار   1970 ل�سنة   )1( رقم 
بقرار النق�س ال�سابق عدد 687/مدنية 
 2008/4/7 وتاريخ  عقار/2008 

كيفية  التف�سيل  وجه  على  بينت  قد 
بعقار  للموقوف  العقار  ا�ستبدال 
وان  انفع،  اأيهما  بنقد  او  اآخر 
اال�ستبدال يتم على قرار من املجل�س 
لديوان  االعلى  الرئي�س  وموافقة 
حجة  اىل  احلاجة  دون  االوقاف 
مما  املخت�سة،  املحكمة  من  �سرعية 
ببيع  االإذن  حجة  طلب  رد  يقت�سي 

بعقار..  وا�ستبداله  املوقوف  العقار 
مو�سوع  القرار  نق�س  قرر  لذلك 
التلقائية واعادة  التمييزية  الدعوى 
فيها  لل�سري  حمكمتها  اىل  اال�سبارة 
يف �سوء ما تقدم، على ان يبقى ر�سم 
التمييز تابعا ً للنتيجة، و�سدر القرار 
الثاين/1430  20/ربيع  يف  باالتفاق 

هــ املوافق 2009/4/16م.

استبدال العقار الموقوف
مبداأ احلكم

العا�سرة  املادة  من  )د(  الفقرة  اأوجبت 
الذري  الوقف  ت�سفية  جواز  مر�سوم  من 
املحكمة  قيام   1955 ل�سنة   )1( رقم 
باالإعالن يف ال�سحف لثالثة اأيام عن موعد 
املرافعة وقبل حلولها بخم�سة ع�سر يوماً، 
وذلك الطالع املرتزقة على اإقامة الدعوى 
يجري  وال  املوقوف،  العقار  لت�سفية 
نظر  مبا�سرتها  بعد  بذلك  املحكمة  قيام 
الدعوى  الأن  جل�سات،  ولعدة  الدعوى، 
االإعالن  عدم  عند  للرد  موجبة  اأ�سبحت 

قبل موعد املرافعة بخم�سة ع�سر يوماً.

ن�س احلكم
الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�سعة 
االحتادية وجد اأن الطعن التمييزي واقع 
�سكاًل،  قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن 
ولدى النظر يف احلكم املميز وجد اأنه غري 
�سحيح وخمالف للقانون، ذلك الأن املادة 
جواز  مر�سوم  من  )د(  الفقرة  العا�سرة 
ل�سنة   )1( رقم  الذري  الوقف  ت�سفية 
1955 قد اأوجبت على املحكمة عند اإقامة 
دعوى ت�سفية الوقف اأن تعلن يف ال�سحف 
لثالثة اأيام عن موعد املرافعة قبل حلوله 

بخم�سة ع�سر يوماً ملراجعة ذوي العالقة 
والأن  واالأوقاف،  املالية  وزارة  وتبليغ 
الغاية من االإعالن قبل موعد املرافعة هو 
الأن طالب الت�سفية قد ال يعلم باملرتزقة 
اأو امل�ستحقني اأو اأن الق�سامات ال�سرعية 
التي يربزها ال حتتوي على كل اأ�سحاب 
االرتزاق، كما اإن هذا االإعالن يقوم مقام 
املراد  بالوقف  العالقة  لكل ذوي  التبليغ 
ت�سفيته حيث ال يخ�سع احلكم ال�سادر 
باالعرتا�س  الطعن  لطريق  بالدعوى 
الغيابي ملن لي�س له علم باإقامة الدعوى، 
قبل  ال�سحف  يف  االإعالن  يجر  مل  وحيث 

ع�سر  بخم�سة  االأول  املرافعة  موعد 
يوماً، بل اإنه جرى بعد مبا�سرة املحكمة 
فيها،  جل�سات  عدة  ومرور  باملرافعة 
موجبة  اأ�سبحت  قد  الدعوى  فتكون 
باإجراءاتها  جوهري  خلل  لوجود  للرد 
ويتعني اإقامتها جمددًا لل�سبب املذكور، 
حكمها  اأ�سدرت  املحكمة  اأن  وحيث 
خالف ذلك مما اأخل ب�سحته، لذا قرر 
نق�سه واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها 
القرار  و�سدر  تقدم،  ما  ملالحظة 
4/�سفر/1428هـ  يف  باالتفاق 

املوافق 2007/2/21م.

مرسوم جواز تصفية الوقف الذري

مبداأ احلكم
املوقوف  للعقار  الوقف  عن  الرجوع  يجوز  ال 
ال�سرع  اأحكام  مبوجب  الكلدان  طائفة  فقراء  على 

امل�سيحي واأحكام ال�سريعة للكني�سة الكلدانية.

ن�س احلكم
املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اأن  وجد  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع  التمييزي  الطعن 
قبوله �سكاًل، ولدى النظر يف احلكم املميز وجد اأنه 
املو�سوع  حمكمة  واأن  للقانون،  وموافق  �سحيح 
ال�سادر  التمييزي  النق�س  بقرار  جاء  ما  اتبعت 
الدعوى بعدد )89/مو�سعة مدنية/2003( يف  يف 
2005/4/19 ، حيث متت مفاحتة ديوان اأوقاف 
اأجابت  والتي  االأخرى  والديانات  امل�سيحيني 
بعدم   2005/10/18 يف   )963( املرقم  بكتابها 
امل�سيحي  ال�سرع  ح�سب  الوقف  يف  الرجوع  جواز 
املرقم  بكتابها  الكلدانية  بابل  بطريكية  اأيدت  كما 
ال�سرعي  احلكم  باأن   2005/9/26 يف   )5/319(
اإعادة  جواز  عدم  هو  الكلدانية  للكني�سة  والديني 

ت�سديق  قرر  لذا  الوقف،  عن  والرجوع  الوقف 
وحتميل  التمييزي،  الطعن  ورد  املميز  احلكم 

املميز ر�سم التمييز، و�سدر القرار باالتفاق يف 4/
�سفر/1428هـ املوافق 2007/2/21م.

الرجوع عن الوقف للعقار الموقوف

مبداأ احلكم
ال يجوز حماكمة املتهم عن جرمية مل يحال عنها.

ن�س احلكم
حمكمة  من  ال�سادر  القرار  ان  وجد  واملـداولة  التـدقيق  لـدى 
يف  604/ج/2020  بالعدد  هـ1  الدين  �سالح  جنايات 
ان  ذلك  للقانون،  وخمالف  �سحيح  غري  جاء   2020/12/31
تطبيقا  القانون  احكام  تطبيق  يف  اأخطاأت  اجلنايات  حمكمة 
�سحيحا، اإذ ان حمكمة حتقيق ال�سلوعية اأحالت املتهم )ع م د 
 ( املادة  احكام  وفق  حماكمته  الإجراء  اجلنايات  حمكمة  اىل  م( 
412 ( من قانون العقوبات عن جرمية االعتداء على امل�ستكية 
)هـ م د(، وا�سابتها بعاهة م�ستدمية يف الفك العلوي من ا�سنانها، 
و�سبب لها عجزا بن�سبة ) 20% ( اإال ان حمكمة اجلنايات وجهت 

قانون  من   2/412 املادة  احكام  وفق  املذكور  للمتهم  التهمة 
وولدها  املذكورة  امل�ستكية  على  االعتداء  العقوبات عن جرمية 
على  بالعقوبة  ق�ست  ثم  لذلك،  وفقا  ادانته  وقررت  ي(،  م  )غ 
جرمية  عن  ا�سهر  �ستة  ملدة  الب�سيط  باحلب�س  املذكور  املتهم 
اجلنايات  حمكمة  على  فكان  املذكورة،  امل�ستكية  على  االعتداء 
اجراء حماكمة املتهم املذكور عن جرمية االعتداء على امل�ستكية 
املذكورة فقد، وال يجوز حماكمة املتهم عن جرمية مل يحال عنها، 
ذلك  مالحظة  دون  قرارها  ا�سدرت  اجلنايات  حمكمة  ان  وحيث 
مما اخل ب�سحته، لذا قرر نق�س كل القرارات ال�سادرة واعادة 
اال�سبارة اىل حمكمتها الإجراء املحاكمة جمددا واتباع ما تقدم، 
و�سدر القرار باالتفاق ا�ستنادا الأحكام املادة ) 259/اأ/7( من 

قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية يف 2021/3/22 م.

محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها

مبداأ احلكم
االحكام  على  يرد  الرتجيح  طلب  اإن 
ال�سادرة يف الدعاوى املدنية عند �سدور 
قرارات متناق�سة يف الدعوى يف مو�سوع 
واحد وتخ�س اخل�سوم يتعذر تنفيذها يف 
احكام  عليه  تن�س  ما  وفقاً  التنفيذ  دوائر 
املدنية  املرافعات  قانون  من   217 املادة 
يرد  ان  ميكن  وال   ،1969 ل�سنة   83 رقم 

طلب الرتجيح على االحكام اجلزائية.
ن�س احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�سعة 
االحتادية، فقد وجد باأن طالب الرتجيح/ 
وكيله  بوا�سطة  طلب  ع(  ع  ق  )اأ  املتهم 
ال�سادرة  التمييزية  القرارات  ترجيح 
من قبل حمكمة التمييز االحتادية بالعدد 
يف  اجلزائية/2020  الهيئة   /12158
الهيئة  و12889/   2020/10/18
 2020/12/13 يف   2020/ اجلزائية 
يف  اجلزائية/2021  الهيئة  و854/ 
املتهمني  تخ�س  والتي   2021/1/25
االخرين كل من ))�س ع ك ( و)ح ك غ ( 
الرتجيح  طالب  املتهم/  مع  غ((  ك  و)ح 
924/ج/اإعادة  املرقمة  الدعوى  يف 
التمييزي  القرار  على   2016/ حماكمة 
بحق  ال�سادر  �سده  الرتجيح  املطلوب 
الهيئة   /1297 بالعدد  الرتجيح  طالب 
اجلزائية/2021 يف 2021/1/26، لكون 

القرار االخري جاء متناق�ساً مع القرارات 
التمييزية امل�سار اإليها اآنفاً بالرغم من كون 
الدعوى  يف  اأنف�سهم  هم  جميعاً  املتهمني 
ذات  وعن  القرار  وبنف�س  اأعاله،  املرقمة 
بحقهم  املتح�سلة  االأدلة  وان  اجلرمية، 
هي ذات االأدلة.. ولدى التاأمل يف الدعوى 
924/ج/2016  املرقمة  اجلزائية 
باأن  وجد  فقد  الرتجيح  طلب  مو�سوع 
اأن  �سبق  املركزية  اجلنائية  املحكمة 
 2016/3/29 بتاريخ  حكمها  اأ�سدرت 
كاظم  الكرمي  عبد  �سالم  املتهمني  بحق 
املادة  وفق  املوؤبد  بال�سجن  وجماعته 
من  الثانية/8  املادة  وبداللة  الرابعة/1 
ل�سنة   13 رقم  االإرهاب  مكافحة  قانون 
من   1/132 املادة  وبداللة   ،  2005
�سدهم  االأدلة  لكفاية  العقوبات  قانون 
امل�ستكني  بخطف  ا�سرتاكهم  جرمية  عن 
)ع ع ك( وولده )اأ ب(، وقد �سدق القرار 
مبوجب  املحكمة  هذه  قبل  من  متييزًا 
8019/الهيئة  بالعدد  ال�سادر  القرار 
 ..2016/12/5 يف  اجلزائية/2016 
ل�سنة   27 املرقم  العفو  قانون  ول�سدور 
)�س  من  كل  املحكومون  قدم  فقد   2016
ع ك ( و )ح ك ك غ (و )ح ك غ( طلبات 
من   )9( املادة  وفق  حماكمتهم  الإعادة 
قانون العفو املذكور و�سدرت اأحكام من 
ال�سابق  احلكم  باإلغاء  اجلنايات  حمكمة 
 2016/3/29 بتاريخ  بحقهم  ال�سادر 

وقد  عنهم،  واالأفراج  التهمة  واإلغاء 
حمكمة  قرارات  مبوجب  متييزًا  �سدقت 
بالعدد  ال�سادرة  االحتادية  التمييز 
اجلزائية/2020  12158/الهيئة 
اجلزائية/2020  و12889/الهيئة 
وكذلك  اجلزائية/2021،  و854/الهيئة 
ع  ق  اأ  الرتجيح  طالب  املحكوم  قدم 
قبوله،  ومت  حماكمته  الإعادة  طلباً  ع 
قرارها  اجلنايات  حمكمة  واأ�سدرت 
اإلغاء  املت�سمن   2020/12/6 بتاريخ 
واالأفراج  التهمة  واإلغاء  ال�سابق  احلكم 
نق�سه من  املذكور مت  القرار  ان  اإالَّ  عنه، 
مبوجب  االحتادية  التمييز  حمكمة  قبل 
القرار التمييزي املطلوب الرتجيح �سده 
اجلزائية/2021  1297/الهيئة  بالعدد 
االأدلة  لكفاية  وذلك   ،2021/1/26 يف 
طالب  املتهم/  وطلب  هذه،  املتح�سلة 
النظر  اإعادة  الهيئة  هذه  من  الرتجيح 
لكونه  بحقه  ال�سادر  التمييزي  بالقرار 
التمييزية  القرارات  مع  متناق�ساً  جاء 
يف  معه  املتهمني  باقي  بحق  ال�سادرة 
حمكمة  قرار  ت�سديق  وطلب  الدعوى، 
اإلغاء  املت�سمن  بحقه  ال�سادر  اجلنايات 
واالإفراج  التهمة  واإلغاء  ال�سابق  احلكم 
بيانه  تقدم  مما  الثابت  ان  واإذ  عنه، 
اأ�سدرت  االحتادية  التمييز  حمكمة  ان 
بحق  الدعوى  يف  التمييزية  قراراتها 
املتهمني جميعاً يف �سوء االأدلة املتح�سلة 

ارتكاب  يف  ودوره  فيها  متهم  كل  �سد 
ارتكابها  ووقائع  وظروف  اجلرمية 
التدقيقات  اإجراء  يف  �سلطتها  ومار�ست 
ال�سادرة  االحكام  على  التمييزية 
بحكم  عماًل  اجلنايات  حمكمة  قبل  من 
ا�سول  قانون  املادتني )259 و276( من 
اأي  يوجد  فال  اجلزائية،  املحاكمات 
مو�سوع  التمييزية  القرارات  يف  تناق�س 
القرارات  ان  ذلك  عن  ف�ساًل  الرتجيح، 
وال  متهمني  جمموعة  تخ�س  التمييزية 
نف�سه  الرتجيح  طالب  املتهم/  تخ�س 
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى ان ق�ساء 
ت�سور  ميكن  ال  باأنه  ا�ستقر  الهيئة  هذه 
اجلزائية،  االأحكام  يف  الرتجيح  طلب 
ذلك ان طلب الرتجيح يرد على االأحكام 
عند  املدنية  الدعاوى  يف  ال�سادرة 
يف  الدعوى  يف  متناق�سة  قرارات  �سدور 
مو�سوع واحد وتخ�س اخل�سوم يتعذر 
تن�س  ما  وفق  التنفيذ  دوائر  يف  تنفيذها 
قانون  من   )217( املادة  اأحكام  عليه 
 1969 ل�سنة   83 رقم  املدنية  املرافعات 
توفر  ولعدم  تقدم،  ما  على  وتاأ�سي�ساً   ،
الرتجيح،  طلب  يف  القانونية  ال�سروط 
/13( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  رده  قرر 
اأواًل/ب/1( من قانون التنظيم الق�سائي 
و�سدر  املعدل،   1979 ل�سنة   160 رقم 
القرار باالتفاق يف 15/رم�سان/1442هـ 

املوافـــق 2021/4/27م.

صدور قرارات متناقضة في الدعوى في 
موضوع واحد

مبداأ احلكم
القرار املطلوب ت�سحيحه �سادر من الهياأة املو�سعة 
ملحكمة  العامة  الهياأة  حمل  حلت  والتي  اجلزائية 

التمييز ال يقبل الت�سحيح.

ن�س احلكم
املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اأن  وجد  االحتادية،  التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية 
املحكمة  هذه  قرار  على  اأن�سب  الت�سحيح  طلب 
اجلزائية/2020  املو�سعة  1106/الهيئة  بالعدد 
حمكمة  قرار  نق�س  واملت�سمن   2020/12/28 يف 
يف  513/ج/2019  املرقم  هـ1  الكرخ/  جنايات 
بالعدد  ال�سابق  حكم  على  الإ�سرارها   2020/9/7
مت  والذي   2019/7/31 يف  513/ج/2019 
20401/الهيئة  املرقم  املحكمة  هذه  بقرار  نق�سه 
اجلزائية/2019 يف 2019/11/25، وحيث ال يقبل 
طلب الت�سحيح بالقرارات ال�سادرة بالنق�س. كما ان 
القرار املطلوب ت�سحيحه �سادر من الهيئة املو�سعة 
ملحكمة  العامة  الهيئة  حمل  حلت  والتي  اجلزائية 
التمييز فهو ال يقبل طلب الت�سحيح، لذا قرر رد طلب 

ا�ستنادًا  باالتفاق  القرار  و�سدر  �سكاًل،  الت�سحيح 
اأ�سول  قانون  من  و3(   1/267( املادة  الأحكام 

املحاكمات اجلزائية رقم 23 ل�سنة 1971 املعدل يف 
16/�سعبان/1442هـ املوافـق 2021/3/29م.

طلب التصحيح 
مبداأ احلكم

املخت�سة  اجلنايات  حمكمة  تخت�س 
اجلرمية  يف  بالنظر  النزاهة  بق�سايا 
املن�سوبة للمتهمني التي  تتعلق باالإخالل 
خالل  من  العامة  الوظيفة  بواجبات 
اجلهة  مب�سالح  عمدي  �سرر  احداث 
احلكومية  املن�سوبني لها، وان التكييف 
القانوين لفعلهم وفق قرار االحالة وفق 
ا�ستنادا  الأحكام  عقوبات   340 املادة 
النزاهة  هيئة  قانون  من  االوىل  املادة 

رقم 30 ل�سنة 2011. 

ن�س احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�سعة 
االحتادية، فقد وجد باأن  تنازعاً �سلبياً 
نينوى/  جنايات  حمكمة  بني  ح�سل 
 الهيئة الثالثة املخت�سة بق�سايا النزاهة 
الهيئة  نينوى/  حمكمة  جنايات  وبني 
االوىل يف نظر الدعوى اخلا�سة باملتهمني 
)ق ع ا وجماعته(،  وقد طلبت  املحكمة 
االخرية من هذه الهيئة تعيني املحكمة 
املخت�سة بنظرها نوعياً.. ولدى التاأمل 
يف وقائع  الدعوى فقد وجد باأن املتهمني 

من  اأحيلوا  وجماعته(  ا  ع  )ق  من  كل 
نينوى  املخت�سة  حتقيق  حمكمة  قبل 
حماكمتهم  لغر�س  النزاهة  بق�سايا 
قانون  من   )340( املادة  اأحكام  وفق 
باإحداث  اال�سرتاك  العقوبات  عن  تهمة 
خالل  من  الدولة  باأموال  عمدي  �سرر 
الزراعية  يف  القرو�س  معامالت  تزوير 
عام  ال�سنابل  فرع  الزراعي/  امل�سرف 
بقرار  العام  املدعي  وقد  طعن   ،2011
جنايات  حمكمة  املذكور  اأمام   االحالة 
نينوى /هـ3 املخت�سة بق�سايا النزاهة 
 ..2019/12/5 املوؤرخة  بالئحته 
 وقررت املحكمة املذكورة اإحالة الطعن 
حمكمة  الدعوى  على  ا�سبارة  مع 
جنايات نينوى /هـ1  للنظر فيه ح�سب 
االإحالة  رف�ست  والتي  االخت�سا�س 
وعر�ست االأمر على هذه الهيئة لتعيني 
 املحكمة املخت�سة  بنظرها.. ومن خالل 
اجلرمية  ان  الهيئة  هذه  جتد  تقدم  ما 
باالإخالل  للمتهمني  تتعلق  املن�سوبة 
خالل  من  العامة  الوظيفة  بواجبات 
اجلهة  مب�سالح  �سرر  عمدي  اإحداث 
احلكومية  املن�سوبني لها، واأن التكييف 
القانوين لفعلهم وفق قرار االحالة وفق 
العقوبات..  قانون  من   340 املادة 

 وحيث ان  املادة االأوىل من قانون هيئة 
 2011 ل�سنة   30 الرقم  ذي  النزاهة 
ن�ست من اخت�سا�س  الهيئة يف التحقيق 
باالإخالل  وتتعلق  ف�ساد  ق�سية  كل  يف 
وفق  العامة  الوظيفة   بواجبات 
املادة  يف  اإليها  امل�سار  املواد  القانونية 
 340 املادة  �سمنها  ومن  املذكورة، 
وبالتايل  ينعقد  العقوبات،  قانون  من 
الدعوى  بنظر  النوعي   االخت�سا�س 
الهيئة  نينوى/  جنايات  حمكمة  اىل 
بق�سايا  النزاهة  املخت�سة  الثالثة 
االوىل  الهيئة  اخت�سا�س  من  ويخرج 
وتاأ�سي�ساً  نينوى..  ملحكمة  جنايات 
على ما تقدم قرر  تعيني حمكمة جنايات 
النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  نينوى/هـ3 
باملتهمني  اخلا�سة  الدعوى  بنظر 
ا�سبارة  واإيداع  وجماعته(  ا  )ق  ع 
وفق  عمال  حل�سمها  لديها  الدعوى 
الهيئة  االوىل  واإ�سعار  القانون،  اأحكام 
و�سدر  بذلك،  نينوى  جنايات  ملحكمة 
املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  باالتفاق   القرار 
التنظيم  قانون  )13/اأواًل/ب/3(  من 
 1979 ل�سنة   )160( رقم  الق�سائي 
2/جمادي  الثاين/1441هـ  يف  املعدل 

املوافق   2020/1/27م. 

إحداث ضرر عمدي بمصالح الجهة 
الحكومية   



قانون دولي

العدد  ) 150  (   االربعاء    22 /   9  / 2021

عبد اهلل حممود الطناوي
الدويل  القانون  عليه  يقوم  الذي  الأ�سا�س  كان  ملا 
اأن  الطبيعي  من  اأ�سبح  للدول،  العام  الر�سا  هو 
التعبري  و�سائل  بتعدد  القانون  هذا  م�سادر  تتعدد 
اأن  اإما  والإرادة  الر�سا  والتعبري عن  الر�سا..  عن 
اإما  فالدول  اأن يكون �سمنياً..  يكون �سريحاً، واإما 
هذا  ويكون  �سراحة،  اإرادتها  توافق  عن  تعرب  اأن 
التعبري عن طريق اإن�ساء املعاهدات، واإما اأن تعرب 

عنه �سمناً، ويكون ذلك عن طريق العرف.
وتطبيقا لذلك ن�ست املادة 38 من النظام الأ�سا�سي 
ملحكمة العدل الدولية على اأن: “وظيفة املحكمة اأن 
لأحكام  وفقاً  اإليها  ترفع  التي  املنازعات  يف  تف�سل 
القانون الدويل وهي تطبق يف هذا ال�ساأن: التفاقات 
الدولية العامة واخلا�سة التي ت�سع قواعد تقر بها 
املقبول  الدويل  والعرف  �سراحة،  املتنازعة  الدول 
ومبادئ  التواتر..  عليه  دل  كما  قانون،  مبثابة 
القانون العامة التي اأقرتها الأمم املتمدنة.. واأحكام 
املحاك ومذاهب املوؤلفني يف القانون العام يف خمتلف 
لقواعد  اأو ذاك م�سدرًا احتياطياً  الأمم، ويعد هذا 

القانون…”.
تنق�سم  الن�س،  لهذا  وفقاً  الدويل،  القانون  فم�سادر 
املعاهدات والعرف  اأ�سلية، وهي  ق�سمني: م�سادر 
املختلفة،  القانونية  النظم  يف  العامة  واملبادئ 
وهي  ا�ستدلل،  م�سادر  اأو  احتياطية  وم�سادر 

اأحكام الق�ساء واآراء الفقهاء.
النظام  من   ،38 املادة  من  )ج(  الفقرة  ن�ست  وقد 
مبادئ  على  الدولية،  العدل  ملحكمة  الأ�سا�سي 
القانون العامة التي اأقرتها الأمم املتح�سرة، �سمن 
اأحكام القانون الدويل التي تطبقها املحكمة للف�سل 
فيما يعر�س عليها من املنازعات الدولية.. ويوجد 
ثمة ارتباط بني حكم هذه الفقرة، واحلكم الوارد يف 
املادة التا�سعة من النظام الأ�سا�سي للمحكمة، ذلك 
ق�ساة  هيئة  تاأليف  عند  باأنه:  يق�سى  الذي  احلكم 
تاأليفها  اأن يكفل  “ينبغي للهيئة يف جملتها  املحكمة 
متثيل املدنيات الكربى والنظم القانونية الرئي�سية 

يف العامل”.
ومفاد الفقرة )ج( اأنه اإذا عر�س على املحكمة نزاع 
ما، ومل يوجد يف املعاهدات اأو يف العرف ن�س يحكم 
مو�سوع هذا النزاع، فعلى املحكمة اأن تطبق مبادئ 

اأي  املتح�سرة،  الأمم  اأقرتها  التي  العامة  القانون 
املبادئ القانونية العامة املقررة يف النظم القانونية 
حمكمة  يف  متثيلها  يكفل  التي  العامل،  يف  الرئي�سية 
املبادئ  يف  والأ�سل  املنتخبون..  ق�ساتها  العدل 
الداخلي،  القانون  دائرة  ت�سود  اأن  للقانون  العامة 
اأن متتد دائرة تطبيقها اإىل حكم  ولذلك يبدو غريباً 
العالقات بني الدول. غري اأنه ميكن القول باأن هذه 
الدولية يف حالة  الدائرة  العامة تنطبق يف  املبادئ 
فقدان كل قاعدة قانونية دولية من�سو�س عليها يف 
املعاهدات اأو يق�سي بها العرف، فهي مبثابة قواعد 

تق�سي بها العدالة عند الأمم املتح�سرة.
مل  العدل  حمكمة  اأن  بالذكر  اجلديرة  الأمور  ومن 
تلجاأ اإىل تطبيق مبادئ القانون العامة اإل يف حدود 

�سيقة.
التدخل  من  للقانون  العامة  املبادئ  موقف  ولبيان 
الإن�ساين، مت تق�سيم هذه الدرا�سة على النحو التايل:
املبحث الأول: ماهية املبادئ العامة للقانون الدويل

العام،  اإطارها  يف  الدويل،  للقانون  العامة  املبادئ 
اإذا  هي املبادئ التي تتقا�سمها كل ال�سعوب والتي 
ا�ستقرت وتدعمت فاإنها �ستكون لهم جمتمعا ي�سوده 
القانون. وقد جرت عادة الدول على اعتبار مبادئ 
الدويل  القانون  العامة م�سدرا من م�سادر  القانون 
القواعد  ل�ستنباط  اإليها  تلجاأ  الأ�سا�سية  العام 
وتنظيم  خالفاتها  لت�سوية  الالزمة  والأحكام 
ما  والعرف  املعاهدة  يف  يجدوا  مل  اإذا  عالقاتها 

يعينهم على اإ�سدار احلكم املطلوب.
للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  ين�س  اأن  طبيعيا  وكان 
العدل  حمكمة  بعدها  ومن  الدويل  للعدل  الدائمة 
للقانون،  العامة  املبادئ  اعتبار  على  الدولية 
اأ�سا�سياً من م�سادر القانون الدويل بجانب  م�سدرًا 
املادة  ن�ست  حيث  الدوليني،  والعرف  املعاهدات 
العدل  ملحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من  )ج(   1/  38
يف  تف�سل  اأن  املحكمة  “وظيفة  اأن  على  الدولية 
القانون  لأحكام  وفقا  اإليها  ترفع  التي  املنازعات 
التفاقات  )اأ(  ال�ساأن:  هذا  تطبق  وهي  الدويل، 
الدولية، )ب( العادات الدولية )ج( مبادئ القانون 

العامة التي اأقرتها الأمم املتمدنة”.

وقد جاء هذا الن�س عاما وخاليا من كل قيد �سوي 

القيد باأن تكون مبادئ القانون العامة معرتف بها 
له  يعد  مل  الو�سف  وهذا  املتمدنة،  الأمم  قبل  من 
يعرف  يعد  مل  املعا�سر  الدويل  املجتمع  لن  حمل 

تفرقة بني اأمم متمدنة واأخري غري متمدنة.
)1/38/ج(  املادة  يف  الوارد  الن�س  من  وي�ستفاد 
انه  الدولية  العدل  ملحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من 
يف  يوجد  ومل  ما،  نزاع  املحكمة  على  عر�س  اإذا 
هذا  مو�سوع  يحكم  ن�س  العرف  يف  اأو  املعاهدات 
العامة  املبادئ  تطبق  اأن  املحكمة  فعلى  النزاع، 

للقانون التي اأقرتها الأمم املتمدنة.
باملبادئ  املق�سود  اأن  اإىل  الفقهاء  غالبية  ويذهب 
ت�ستمد  التي  املبادئ  جمموعة  هي  للقانون  العامة 
املختلفة  للدول  الوطنية  القانونية  الأنظمة  من 

والتي ميكن تطبيقها يف جمال العالقات الدولية.
دائرة  يف  املطبقة  للقانون  العامة  املبادئ  ولكن 
الطابع،  نف�س  كلها  حتمل  ل  الدولية  العالقات 
القانوين  النظام  من  ي�ستخل�س  منها  فالبع�س 
النظام  اأ�سا�س  يكون  الآخر  والبع�س  الداخلي.. 
اإىل  الفقه  من  جانب  يذهب  حيث  الدويل،  القانون 

للقانون  العامة  القواعد  تت�سمن  38/ج  املادة  اأن 
ويقرر  الداخلي،  للقانون  العامة  والقواعد  الدويل 
الفقيه، �سارل رو�سو، اأن هذا التف�سري حتمي بحكم 
بل  الن�س،  يف  الوارد  القانون،  ا�سطالح،  عمومية 
اأ�سا�سا  تعني  املادة  اأن  اأنزولوتي،  الفقيه،  ويري 
ثانوية  وب�سفة  الدويل،  القانون  النظام  مبادئ 

املبادئ العاملية املقررة يف الت�سريعات الداخلية.
عامة  مبادئ  توجد  اأنه  �سول،  الفقيه،  يري  كما 
للقانون لي�س م�سدرها يف اإرادة الدول، واإمنا تنبع 
من حقيقة وجود العالقات الدولية وتفر�س نف�سها 

على الدول ب�سرف النظر عن ر�ساها.
وكال النوعني من املبادئ يلعب دورا هاما يف حتديد 
النوع  اأمثلة  الدويل.. ومن  القانون  قواعد  وتطوير 
ا�ستعمال  يف  والتع�سف  النية  ح�سن  مبادئ  الأول 
بفعلة  ت�سبب  بالتعوي�س على من  احلق واللتزام 
الثاين  النوع  اأمثلة  ومن  بالغري،  �سرر  اإحلاق  يف 
وكال  امل�سبقة،  املوافقة  ومبداأ  يدفع،  امللوث  مبداأ 
ما  كثريا  القانون  العامة  املبادئ  من  النوعني 
تقوم  وجماعية  عامة  معاهدات  يف  اإدراجها  يتم 

ب�سياغتها وجت�سيدها، واإي�ساحها وتاأكيدها.
من  اإ�سافية  قوة  تكت�سب  املبادئ  تلك  اأن  ول�سك 
من  ر�سمية  ب�سورة  ال�سفة  بهذه  لها  العرتاف 
واملتعددة  العامة  خا�سة  املعاهدات  ن�سو�س 
املثبتة  املعاهدات  هذه  مثل  واأن  الأطراف، 
بها  املعرتف  الدويل  القانون  ملبادئ  واملوؤكدة 
متتد  واإمنا  اأطرافها  على  اآثارها  تقت�سر  ل  عامة 
اإبرامها بل واىل  اإىل الدول الغري التي مل ت�سارك يف 
الواقع  يف  الأمر  يتعلق  حيث  وخا�سة  الدول،  كل 
التاريخي  التطور  عرب  تكونت  قانونية  مببادئ 
وتقيد الدول يف عالقاتها املتبادلة ب�سرف النظر عن 
روابط املعاهدات املربمة فيما بينها، ويحدث نف�س 
حيث  كثرية،  اأخرى  جماعية  معاهدات  يف  الأمر 
ولكنها  جديدة  قانونية  قواعد  املعاهدة  تخلق  ل 
حتدد وت�سوغ بالكتابة املبداأ القائم من قبل، ويري 
الفقيه، �سريمرز، اأن الأ�سا�س القانوين للتزام الدول 
ل  ال�سارعة  املعاهدات  بهذه  الدولية  واملنظمات 
يرجع اإىل املعاهدة ذاتها واإمنا اإىل املبادئ القانونية 

العامة التي قامت املعاهدة بتقنينها . 

املبادئ  �سوء  يف  الإن�ساين  التدخل  الثاين:  املبحث 
العامة للقانون الدويل

�سيا�سية  �سلطة  جانب  من  التدخل  ممار�سة  يعد 
على اأخرى اأمرًا قدمياً قدم التاريخ نف�سه، والتطور 
كان احلكام  دائماً  هنا هو يف اختالف طرقه، ولكن 
الأقوياء يتدخلون ليفر�سوا اإرادتهم على جريانهم 
اأو للتاأكيد من ا�ستمرار �سداقة جريانهم.. وتعددت 
الع�سكري  بالهجوم  التدخل  من  ذلك  يف  و�سائلهم 
املبا�سر اأو غري املبا�سر، عن طريق م�ساعدة الثوار 
على الداخل، اأو حتى م�ساعدة اأعداء هذه الدولة يف 
و�سائل غري ع�سكرية،  اأي�ساً  وا�ستخدموا  اخلارج، 
وهذه الو�سائل غري الع�سكرية اأثارت ومازالت تثري 
التدخل  مفهوم  يف  يدخل  ما  بني  التمييز  �سعوبة 
املمار�سات  قبيل  من  هو  وما  الوا�سع،  باملعنى 
الآخرين  على  التاأثري  مثل  الدبلوما�سية،  العادية 

لتبنى م�سلحة الدولة املوؤثرة.
اإن�سانية مفهوما قدميا،  واإذا كان التدخل لأغرا�س 
الباردة  احلرب  بنهاية  فيه  احلياة  بعث  مت  فقد 
احلرب  نهاية  منذ  متت  التي  ال�سوابق  طريق  عن 

الباردة.
اإطار ما عرف  اأهمية املفهوم يف  وقد تعاظمت 
اجلماعات  وبع�س  الأقليات  حقوق  بحماية 
اإليه  النظر  مت  ثم  ومن  الأخرى،  العرقية 
الأ�سا�سية  ال�سمانات  كاأحد  قدمياً  باعتباره 
الحرتام  لكفالة  اإليها  اللجوء  ينبغي  التي 
اإىل  ينتمون  الذين  الأفراد  حلقوق  الواجب 
ـ على الرغم من ذلك  دولة معينة، ويعي�سون 
اأن املفهوم كان  اأي  اأقاليم دولة اأخرى،  ـ على 
املتدخلة  الدولة  رعايا  اإنقاذ  مبهام  يرتبط 
اأ�سحت  فقد  الآن  اأما  الأجنبية؛  الأر�س  يف 
حلقوق  الدولية  باحلماية  اخلا�سة  امل�ساألة 
النتماءات  عن  النظر  ب�سرف  الإن�سان، 
اأو ال�سيا�سية  اأو الدينية  اأو العرقية  الوطنية 
اأو غريهاـ  متثل اأحد املنطلقات الأ�سا�سية التي 

يرتكز عليها مفهوم التدخل.
ويف اإطار املبادئ العامة للقانون الدويل، ميكن 
يتعلق  فيما  بارزين،  اجتاهني  بني  التمييز 
الفكر  يف  التدخل  هما  التدخل،  من  باملوقف 

الغربي، والتدخل يف الفكر الإ�سالمي.

التدخل اإلنساني والمبادئ العامة للقانون الدولي

اأن  ن�ست ديباجة ميثاق الأمم املتحدة على 
�سعوب الأمم املتحدة اآلت على اأنف�سها تبيان 
"الأحوال التي ميكن يف ظلها حتقيق العدالة 
واحرتام اللتزامات النا�سئة عن املعاهدات 
وغريها من م�سادر القانون الدويل"، ولذا مل 
الدويل واحرتامه جزءا  القانون  يزل تطوير 

رئي�سيا من عمل املنظمة
من  الدويل  القانون  جمال  يف  املنظمة  وتعمل 
خالل املحاكم واملعاهدات متعددة الأطراف 
�سالحية  له  الذي  الأمن  جمل�س  عن  ف�سال 
العقوبات  ال�سالم وفر�س  ن�سر بعثات حفظ 
تواجد  حال  يف  القوة  با�ستخدام  والإذن 
تلك  وتنبع  الدوليني.  والأمن  لل�سلم  تهديد 
الذي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سالحيات 
يعد بحد ذاته معاهدة دولية لها ما ل�سكوك 
على  واإلزام  اإعمال  قوة  من  الدويل  القانون 

الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة
للعالقات  الرئي�سية  املبادئ  امليثاق  ويقنن 
املت�ساوية  ال�سيادة  من  ابتداء  الدولية، 
يف  القوة  ا�ستخدام  بتجرمي  وانتهاء  للدولة 

العالقات الدولية.
حمكمة العدل الدويل

العدل  حمكمة  الدولية  العدل  حمكمة 
الرئي�سية  الق�سائية  الهيئة  هي  الدولية 
الف�سل  املحكمة  وتتوىل  املتحدة.  بالأمم 
النزاعات  يف  الدويل  القانون  لأحكام  طبقا 
وتقدمي  الدول،  بني  تن�ساأ  التي  القانونية 
قد  التي  القانونية  امل�سائل  ب�ساأن  الفتاوى 
حتيلها اإليها هيئات الأمم املتحدة ووكالتها 

املتخ�س�سة.
تنتخبهم  قا�سيا   15 من  املحكمة  وتتكون 
العامة وجمل�س الأمن لفرتة ت�سع  اجلمعية 

�سنوات.
املحاكم والهيئات الق�سائية

يوجد اإىل جانب حمكمة العدل الدولية عديد 
املحاكم الدولية والهيئات الق�سائية الدولية 
الأخرى. وتتنوع عالقات الهيئات الق�سائية 
املدعومة  الق�سائية  والهيئات  املخ�س�سة 
�سبيل  فعلى  املنظمة،  مع  املتحدة  الأمم  من 
ليوغو�سالفيا  الدولية  املحكمة  هناك  املثال، 
ال�سابقة وحمكمة رواندا واملحكمة اخلا�سة 
ال�ستثنائية يف حماكم  ب�سرياليون والدوائر 

كمبوديا واملحكمة اخلا�سة بلبنان.
اآلية املحكمة اجلنائية الدولية  ومت تاأ�سي�س 
املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�س  قبل  من 
 2010 عام  الأول/دي�سمرب  كانون   22 يوم 

للمحكمة  الأ�سا�سية  املهام  من  عدد  لتنفيذ   ،
اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية 
النتهاء  بعد  ال�سابقة  ليوغو�سالفيا  الدولية 
ولية كل منها، ويتم اإن�ساوؤها من قبل )وهي 

هيئات فرعية تابعة لـ ( جمل�س الأمن.
وعلى الرغم من اأن حمكمة اجلنايات الدولية 
اأن�سئتا  البحار  لقانون  الدولية  واملحكمة 
املتحدة،  الأمم  يف  �ُسّودت  اتفاقيات  مبوجب 

اإل اأنهما الآن كيانني م�ستقلني عن املنظمة.
ما القانون الدويل؟

املحددة  الن�سو�س  هو  الدويل  القانون 
تعامالتها  يف  للدول  القانونية  للم�سوؤوليات 

الأفراد  مع  وتعامالتها  بع�سا،  بع�سها  مع 
�سمن اإطار حدودها الوطنية.

وا�سعة  طائفة  يف  الدويل  القانون  ويعمل 
الإن�سان  حقوق  مثل  الدولية  الق�سايا  من 
ونزع ال�سالح واجلرمية الدولية والالجئني 
ومعاملة  اجلن�سية  وم�ساكل  والهجرة 
ال�سجناء وا�ستخدام القوة واإدارة احلروب 

وغريها من ال�سواغل الدولية. 
امل�ساعات  كذلك  الدويل  القانون  ينظم  كما 
امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  مثل  العاملية 
اخلارجي  والف�ساء  الدولية  واملياه 

والت�سالت العاملية والتجارة العاملية.

احترام القانون الدولي

اإ�سالم غنيمات
مر  على  املختلفة  احل�سارات  �سري  بتاريخ  القانون  تاريخ  يقرتن 
حمطات  �سكل  على  �سرده  ميكن  القانون  تاريخ  ولإبراز  الأزمان، 

مهمة على النحو الآتي:
من  حزمًة  الُقدامى  امل�سريون  اأن�ساأ  امليالد:  قبل  الثالثني  القرن 
القوانني التي حتكم حياتهم املدنية والتي ت�ستند على مبادئ عديدة 
مثل امل�ساواة الجتماعية والنزاهة.. القرن الثاين والع�سرون قبل 
الثامن  القرن  قانون.  اأقدم  العراق  يف  ال�سومريون  و�سع  امليالد: 
ع�سر قبل امليالد: بداأ ت�سجيل القوانني وكتابتها على الأحجار بعد 
اأن طور امللك حمورابي القانون البابلي.. القرن الثامن قبل امليالد: 
ظهر ما يعرف بالدميقراطية امل�ستندة على القوانني التي و�سعها 
اليونانيون لتحكم �سعوبهم ب�سكل منظم ومندمج.. القرن اخلام�س 
باإحداث  الروماين  القانون  اأ�سهم  امليالد:  بعد  ال�ساد�س  القرن  حتى 
تاأثري كبري على القانون ال�سائد اآنذاك يف قارة اأوروبا حتى ع�سرنا 
الإجراءات  من  �سل�سلة  على  القانون  ذلك  ا�ستمل  حيث  احلا�سر، 
والتعريفات املتعلقة باإيقاف اأي اإجراء تع�سفي ي�سدر من اأي قا�ٍس 
الع�سور املظلمة يف  القرن احلادي ع�سر: ت�سببت  القانون..  با�سم 

اأوروبا يف دح�س دور القانون وعدم العمل به، بالرغم من ت�سكيل ما 
ي�سمى بالقانون التجاري لحقاً والذي �سمح للتجار اآنذاك مبمار�سة 
الثاين  القرن  وم�سبوطة..  حمددة  ملعايري  وفقاً  التجاري  التداول 
اأخرى  مرًة  القانون  دور  انتع�س  ع�سر:  الثالث  القرن  حتى  ع�سر 
يف اأوروبا بف�سل جهود الكني�سة والدولة مع ظهور اأول جامعة يف 
 University of( العامل تدر�س احلقوق وهي جامعة بولونيا
تف�سيالت  هناك  اأ�سبحت  ع�سر:  ال�ساد�س  القرن   ..)Bologna
اأ�سبح  ع�سر:  الثامن  القرن  املحاماة..  مهنة  يف  اأكرث  وت�سنيفات 
البلدان  لبع�س  املحلي  والقانون  التجاري  القانون  بني  دمج  هناك 
نتيجًة للتنمية التي طراأت على مفهوم القومية.. القرن التا�سع ع�سر 
املحامني  اأكرب مبهنة  اهتمام  هناك  اأ�سبح  حتى ع�سرنا احلا�سر: 
لندن مع و�سع معايري  القانون يف مدينة  اإن�ساء جمعية  من خالل 

ل�سبط ممار�ساتهم وبعدها امتدت اإىل اأوروبا والعامل اأجمع. 
الأ�سباب  من  العديد  هناك  الب�سر:  القانون يف حياة  اأ�سباب ظهور 
تلك  بني  ومن  حياتنا،  يف  القوانني  لظهور  اأدت  التي  اجلوهرية 

الأ�سباب نذكر ما يلي:
 مبداأ احلماية: اأوِجدت القوانني مبوجب حماية الأفراد من اأي اأذى 

قد يقع عليهم من الآخرين كالعنف وجرائم امللكية حتى ل ي�سبح 
املجتمع م�ستبدًا وي�سود مبداأ حكم القوي على ال�سعيف. 

الأطفال  ل�سون  اأي�ساً  القوانني  تهدف  الوالدين:  دور  تنظيم  مبداأ 
دور  تفعيل  بهم من خالل  الإهمال  واملُ�ست�سعفني وعدم  والبالغني 

الوالدين ووجودهم يف حياة اأبنائهم ب�سكل فعال. 
وقد  دينية  معتقدات  على  القوانني  اأغلب  ترتكز  الأخالق:  مبداأ 
ظهر على مر التاريخ الكثري من القوانني التي حت�س على التفرقة 

العن�سرية وانت�سار خطاب الكراهية.
النحو  على  فرعان  القانون  من  يندرج  القانون  وتق�سيمات  اأنواع   

الآتي:
والقواعد  ال�سوابط  من  جملة  عن  عبارة  هو  العام:  القانون   
لعتبارها  النموذجية  بال�سورة  الدولة  اإخراج  عن  امل�سوؤولة 

�ساحبة ال�سيادة والنفوذ على م�ستوى املجتمع املحلي. 
اأّنه  على  اخلا�س  القانون  تعريف  ميكن  اخلا�س:  القانون 
اأفراد  بني  فيما  تنبثق  التي  والروابط  ال�سوابط  من  جمموعة 
وبني  بينهم  اأو  بينهم  فيما  عالقاتهم  وتنظم  اأنف�سهم  ال�سعب 

الدولة واعتبار الدولة ك�سخ�س معنوي عادي.

تاريخ القانون

يذكر اأن عامل البيولوجيا الفرن�سي “لوي�س با�ستري” 
“ل تقل يل ما هي ديانتك  كان يقول خماطًبا الإن�سان 
بهذه  اآلمك”،  هي  ما  يل  قل  ولكن  لونك  هو  ما  ول 
وحدد،  الفرن�سي  العامل  خل�س  املوجزة  العبارة 
لالإن�سانية،  الأخالقي  التطور  وجمرى  م�سمون 
التجربة  وتوحد  الإن�ساين،  النوع  وحدة  وهو  األ 
الإن�سانية يف الأمل والفرح دومنا تفرقة، ب�سبب الدين 
اأو ما دون ذلك من  اأو النتماء  اللون  اأو  اأو العن�سر 
التي تربر  والدينية واملذهبية،  الطائفية  التق�سيمات 

انتهاك احلقوق والكرامة لكثري من اجلماعات.
بكثري  يتجاوز  رمبا  العبارة  هذه  م�سمون  اأن  على 
يف  الب�سر  مب�ساواة  يتعلق  الذي  املبا�سر  منطوقها 
“با�ستري” كعامل، بلور يف هذه  جتربة الأمل، ذلك اأن 
اجلملة- ويف وقت مبكر- هدف وغاية التقدم العلمي 
اآلمهم، واحلفاظ  الب�سر من  الذي يتمثل يف تخلي�س 
على حياتهم وترقيتها وتذليل العقبات التي تعرت�س 
الب�سر يف بحثهم عن ال�سعادة والفرح، وكاأن با�ستري 
�ستعوق  التي  والدهاليز  بالنحرافات  يتنباأ  كان 
الإن�سانية  الوجهة  هذه  يف  ال�سري  عن  العلمي  التقدم 

والأخالقية.
حددت  “با�ستري”  عبارة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
م�سمون العمل الإن�ساين مبعناه احلديث واملعا�سر، 
والنزاعات  احلروب  وقع  تخفيف  يف  يتمثل  والذي 
وخا�سة  الدولية،  وغري  منها  الدولية  وال�سراعات 
اآثارها على املدنيني وامل�سابني واجلرحى والأطفال 
التي  الفئات،  من  ذلك  دون  وما  والأ�سرى  والن�ساء 
ب�سرف  وذلك  احلروب،  هذه  مل�ساعفات  تتعر�س 
والأطراف  ومذاهبهم  وعقائدهم  األوانهم  عن  النظر 
التي ينتمون اإليها يف خ�سم هذه املعارك، وتقدمي كل 
لأولئك وهوؤلء  مادًيا ومعنوًيا  املمكن  العون  اأ�سكال 
من �سحايا احلروب والنزاعات وهو ما ميثل م�سمون 
وموؤ�س�سها  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ر�سالة 
يف  احلروب  ويالت  عرف  الذي  دونان”  “هرني 

اأوروبا وقرر اأن يكر�س حياته لهذه الق�سية النبيلة.
بيد اأن ر�سالة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ور�سالة 
موؤ�س�سها، بعدما يقرتب من القرن ون�سف القرن على 
تاأ�سي�سها بحاجة الآن اإىل التعزيز والدعم يف الظروف 
احلالية التي مير بها العامل، والتي تتمثل يف انت�سار 
العرقية  التوترات  وحدة  وال�سراعات  احلروب 
بانتهاك  يقومون  الذين  الفاعلني  وتعدد  والدينية 
الكرامة الإن�سانية وحق احلياة للكثريين على �سوء 
اعتبارات قبلية وعرقية ودينية، حيث مل تعد الدولة 
النتهاكات  من  النوع  بهذا  تقوم  التي  هي  وحدها 
اأو  غريها  مع  حروب  يف  تنخرط  عندما  واملخالفات 
بل  �سلطتها،  على  تتمرد  م�سلحة  قومية  جماعات  مع 
املدولة  واملحلية  الدولية  النزاعات  من  العديد  ثمة 
وما دون ذلك من ال�سراعات والنزاعات التي تنتهك 

اأطرافها القانون الدويل الإن�ساين وقواعده.
الدويل  القانون  ومبادئ  قواعد  تطورت  ما  وبقدر 
لقواعده  النتهاكات  حدة  زادت  ما  بقدر  الإن�ساين 
توترات  ت�سهد  التي  تلك  العامل  من  كثرية  بقاع  يف 
بداية  مع  متوقًعا  كان  ما  عك�س  على  وقبلية  عرقية 
انهيار الحتاد ال�سوفيتي وبدء نهاية احلرب الباردة 
القت�سادية  العوملة  من  املتالحقة  املوجات  وتتابع 

وال�سيا�سية والثقافية.
باأدوات  املتعلقة  ال�سعوبات  تلك  ذلك  اإىل  ي�ساف 
تلك  وتعيني  وم�سمونه  الإن�ساين  التدخل  واأ�ساليب 
الإن�ساين  والعمل  التدخل  ت�ستوجب  التي  املناطق 
وتفاعالت الراأي العام العاملي مع الق�سايا والأقاليم 
من  الكثري  على  وم�ساعفاتها  التوترات  ت�سهد  التي 
املبا�سر  والبث  والإعالم  الت�سال  عرب  وذلك  الفئات 
الذي ينقل الوقائع فور حدوثها وتتيح للماليني عرب 
لنداءات  وال�ستجابة  بها  والتاأثر  متابعتها  العامل 
الت�سامن مع منكوبي هذه النزاعات وتخفيف اآلمهم.
العمل  تواجه  التي  ال�سعوبات  تلك  بني  من  اأنه  بيد 
املتعلقة  ال�سعوبة  خا�س  نحو  على  تربز  الإن�ساين، 
ومبادئه  وقواعده  الإن�ساين  الدويل  القانون  بجهل 
وكيفيات تطبيقه يف حالت حمددة ومتعينة يف جمرى 
النزاعات واحلروب، ذلك اأن القانون الدويل الإن�ساين 
اخلرباء  من  حمددة  دوائر  على  معرفته  تقت�سر 
الإن�سانية  املنظمات  اإطار  يف  واملمار�سني  القانونيني 
وجهة  من  كاف  غري  ذلك  ويبدو  واملحلية،  الدولية 
الإمكانيات  الدويل وتلك  الإن�ساين  القانون  ا�ست�سراف 
الإن�سانية والأخالقية والرتبوية امل�سمنة فيه، فثمة 
العديد من الفئات التي ينبغي اأن تعرف جيًدا املبادئ 

والقواعد التي ي�سملها هذا القانون.
األزمت  قد   1949 عام  جنيف  معاهدات  كانت  واإذا 
قواعد  بتدري�س  عليها  املوقعة  ال�سامية  الأطراف 
امل�سلحة  القوات  لأفراد  الدويل  الإن�ساين  القانون 
املعاهدات  هذه  فاإن  وعملًيا،  نظرًيا  عليها  وتدريبهم 
الفئات  من  لعديد  القانون  هذا  بتدري�س  اأو�ست  قد 
التمري�س  على  والقائمني  كالأطباء  الأخرى 
كاملحامني  الفئات  من  ذلك  دون  وما  والإ�سعاف 
حقل  يف  العاملني  وكذلك  النيابة  واأع�ساء  والق�ساة 

العمل الإن�ساين والإغاثة.
بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن تدري�س مبادئ وقواعد القانون 
تبدو  اجلمهور  من  اأخرى  لفئات  الإن�ساين  الدويل 
هذه  كانت  لو  حتى  الأهمية  من  كبرية  درجة  على 
ذات  جمالت  يف  بال�سرورة  منخرطة  غري  الفئات 
فتدري�س  الراهنة،  اللحظة  يف  الإن�ساين  بالعمل  �سلة 
املدار�س  يف  لل�سباب  وقواعده  القانون  هذا  مبادئ 
واجلامعات واملعاهد قد يوؤهل بع�سهم لالنخراط يف 
هوؤلء  من  الكثري  يختار  وقد  الإن�ساين،  العمل  جمال 
هذا  تطبيق  بدوائر  �سلة  ذات  واأعماًل  مهًنا  ال�سباب 

القانون وجمالت اإنفاذه.
ومع ذلك فاإن تدري�س القانون الدويل الإن�ساين تتجاوز 
املت�سل  والعمل  التخ�س�س  دوائر  بكثري  اأهميته 
بحقل هذا القانون وجمالت تطبيقه، ذلك اأن تدري�س 
وتطوير  ومبادئ  قيم  على  ينطوي  املبادئ  هذه 
�سرورية  وتربوية  واإن�سانية  ذهنية  ا�ستعدادات 
للتن�سئة والتكوين وت�سكيل ثقافة معا�سرة واإن�سانية 

يف امل�ستقبل.
الإن�ساين  الدويل  القانون  تدري�س  اأهمية  تنبع 
املتخ�س�سني  نطاق  من  اأو�سع  نطاق  على 
طبيعة  ذات  متنوعة  اعتبارات  من  واملمار�سني 
وتربوية،  وعملية  واأخالقية  واإن�سانية  فل�سفية 
ت�سوغ تدري�س هذا القانون وتب�سر بالإمكانيات 

امل�سمنة فيه من هذه الزوايا جمتمعة.

تدريس القانون الدولي 
اإلنساني… األهمية والضرورة



                        

بحوث 
العدد  ) 150  (   االربعاء    22 /   9  / 2021 

او  االحتياطي  اجلزء  و�ضع  قرار   : مثال 
وبعدها(  مدنية  مرافعات   231 )م  رفعه 
 147 )م  ق�ضائي  حار�س  تعيني  قرار  او 
الق�ضائية  املعونة  وقرار  مدنية(  مرافعات 
)م 295 مرافعات(، فهذه القرارات ال حتوز 
عر�س  يجوز  وامنا  املق�ضي  االأمر  حجية 
اأ�ضدرت  املو�ضوع جمددا على املحكمة التي 
من  ال�ضادر  للحكم  ويكون  القرارات..  هذه 
املحكمني حجية االأمر املق�ضي.. وي�ضرتط يف 
احلكم ان يكون �ضادرا من حمكمة لها والية 
اأ�ضدرته..  الذي  احلكم  مو�ضوع  يف  الف�ضل 
البداءة يف دعوى تدخل  فاإذا ق�ضيت حمكمة 
�ضمن اخت�ضا�س حماكم االأحوال ال�ضخ�ضية 
الن  املق�ضي،  االأمر  بحجية  احلكم  يجوز  فال 
العام؛  النظام  من  تعد  االخت�ضا�س  قواعد 
على  جمددا  النزاع  طرح  جواز  ذلك  ومعنى 
كذلك  الوالية.  �ضاحبة  الق�ضائية  اجلهة 
يكون �ضادرا  ان  الق�ضائي  ي�ضرتط يف احلكم 
حجية  على  يحوز  لكي  العراقية  املحاكم  من 
من  ال�ضادرة  االأحكام  اأما  املق�ضي.  االأمر 
يف  تنفيذها  يجوز  فال  االخرى  الدول  حماكم 
قانون  اإال ب�ضروط معينة ن�س عليها  العراق 
العراق  يف  االأجنبية  املحاكم  اأحكام  تنفيذ 
حمكمة  ت�ضدره  بقرار   1928 ل�ضنة   30 رقم 
يكون  لكي  التنفيذ(  )قرار  ي�ضمى  البداءة 
او  العراق  يف  للتنفيذ  قابال  االجنبي  احلكم 
اتفاقيات  عليها  تن�س  التي  ال�ضروط  وفق 
عليها  امل�ضادق  والق�ضائي  القانوين  التعاون 

قانونا.
يق�ضد  باتا:  الق�ضائي  احلكم  يكون  اأن   -2
البات احلكم الذي ف�ضل يف مو�ضوع  باحلكم 
النزاع املطروح على املحكمة بكامل اجزائه، 
او ببع�ضها بات منهيا اخل�ضومة.. وقد ق�ضت 
املدعي دعواه على  اأقام  )اإذا  التمييز  حمكمة 
املدعى عليه بتمليكه الدار وفقا لقرار جمل�س 
قيادة الثورة رقم 1198 ل�ضنة 1977 وابطال 
االأول  عليه  املدعى  بني  احلا�ضلة  البيوعات 
وردت  والثالث  الثاين  عليه  واملدعى  والثاين 
الدعوى واكت�ضب احلكم درجة البتات فلي�س 
نفاذ  بعدم  عليهم  الدعوى  اقامة  بعدئذ  له 
ال�ضابق قد اكت�ضب  الت�ضرف طاملا ان احلكم 
به(.. وتثبت احلجية  املحكوم  ال�ضيء  حجة 
الدرجة  احلكم  يبلغ  مل  ولو  حتى  للحكم 
حمكمة  من  ي�ضدر  الذي  فاحلكم  النهائية، 
على  ن�ضت  وقد  احلجية  له  تثبت  البداءة 
املرافعات  قانون  من   )3  / املادة )160  ذلك 
ل�ضنة 1969، وهذه احلجية  املدنية رقم 83 
ابطال  اىل  الطعن  انتهى  فاإذا  موؤقتة،  تكون 
احلكم او ف�ضخه او نق�ضه زالت هذه احلجية 
للحكم  ثبت  وكذلك  االأخري..  للحكم  وتثبت 
او  احلكم  يف  الطعن  مواعيد  بفوات  احلجية 
وثبت  الطعن،  بعد  احلكم  على  بامل�ضادفة 
احلجية  هذه  التمييزي  او  اال�ضتئنايف  للحكم 
حتى لو رفع ب�ضاأنه الطعن بطريق التمييز او 
او اعادة  القرار  او ت�ضحيح  الغري  اعرتا�س 
ينق�ضه  اآخر  حكم  ي�ضدر  ان  اىل  املحاكمة 
وال  ت�ضحيحه..  او  تعديله  او  ابطاله  او 
االأمور  ق�ضايا  يف  ال�ضادرة  االأحكام  جتوز 
كانت  وان  املق�ضي،  االأمر  حجية  امل�ضتعجلة 
اإذا  اإال  عنها،  العدول  يجوز  ال  انه  اإال  وقتية 

تغريت الظروف التي �ضدرت فيها.
احلكم  ي�ضم  احلكم:  مبنطوق  3-التم�ضك 
احلكم،  وقائع  هي  اأق�ضام،  ثالثة  الق�ضائي 

ا�ضباب احلكم، ومنطوق احلكم.
الدعوى  وقائع  ان  اال�ضل   : احلكم  وقائع 
لها يف دعوى  فيا حلكم ال حجية  التي وردت 
الدعوى  وقائع  بع�س  تكمل  قد  ولكن  اخرى، 
منطوق احلكم، بحيث يكون املنطوق ناق�ضا 
االأمر  حجية  عندئذ  للوقائع  فتكون  بدونها، 
املق�ضي فيها تكمل به املنطوق، كما يف حالة ما 
اذا مل يبني يف منطوق احلكم مقدار املحكوم 
وقائع  يف  مو�ضحا  املقدار  هذا  وكان  به، 
مت�ضه  ومل  اخل�ضم،  فيه  ينازع  ومل  الدعوى 
املحكمة باأي نق�ضان، ففي هذه احلالة يتعني 
اعتبار وقائع احلكم ومنطوقه مكونني يف هذه 
النقطة ملجموعة واحدة ال يتجزاأ بحيث يكون 
للحكم فيما يخت�س بذلك املقدار حجية االأمر 

املق�ضي.
ال  ا�ضباب احلكم  ان  اال�ضل   : اأ�ضباب احلكم 
هناك  ان  اإال  املق�ضي،  االأمر  بحجية  جتوز 
مبنطوق  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  اأ�ضبابا 
تتجزاأ،  ال  وحدة  معه  تكون  بحيث  احلكم، 
تكت�ضب  وبذلك  عليه،  يرد  ما  عليها  فريد 
احلكم.  منطوق  مع  املق�ضي  االأمر  حجية 

يف  داخل  احلكم  ا�ضباب  كانت  اإذا  وكذلك 
التي  للنتيجة  والزمة  وتاأ�ضي�ضه  احلكم  بناء 
اإليها املنطوق بحيث ال يت�ضور قيامه  انتهى 
بدونها وت�ضكل مع املنطوق وحدة غري قابلة 
غام�ضاً،  احلكم  منطوق  كان  واإذا  للتجزئة.. 
احلكم  ا�ضباب  اىل  الرجوع  من  فالبد  مبهماً، 
واملبهم،  الغام�س  وتف�ضري  معناه  لتحديد 
اال�ضباب  تكون  احلالة  هذه  ويف  وتو�ضيحه 
اال�ضباب  وت�ضتمل  احلكم،  ملنطوق  متممة 
اإليها  انتهت  التي  التقدير  عنا�ضر  على 
اىل  بالن�ضبة  فاالأ�ضباب  املنطوق،  يف  املحكمة 
النتيجة.  اىل  بالن�ضبة  املنطوق تعد كاملقدمة 
والتي  احلكم  ا�ضباب  يف  الواردة  االأمور  اأما 
ال  فاأنها  مبنطوقه  وثيقا  ات�ضاال  تت�ضل  ال 

تكت�ضب حجة االأمر املق�ضي.
مبنطوقه  احلكم  ا�ضباب  عالقة  تقدير  اإن 
م�ضاألة تخ�ضع لتقدير حمكمة املو�ضوع، دون 
تعقيب من حمكمة التمييز ما دام ا�ضتخال�ضها 
لهذه العالقة كان منطقيا و�ضائغا ويوؤدي اىل 
يذهب  راأي  فهناك  ذلك  ومع  اإليه..  انتهت  ما 
اال�ضباب  لتمتع  الوحيد  ال�ضرط  ان  اىل 
باحلجية هي ان تت�ضمن ق�ضاء يف م�ضاألة من 
امل�ضائل التي طرحت على ب�ضاط البحث دون 
حجة اىل ت�ضمية هذه اال�ضباب بكونها اأ�ضبابا 
باملنطوق  مرتبطة  كونها  او  مو�ضوعية 
ارتباطا وثيقا او دعامة �ضرورية له او كونها 

مكملة للمنطوق او مف�ضرة له.
احلجية  ان  اال�ضل   : احلكم  منطوق  )ج( 
الن  ال�ضريح،  احلكم  ملنطوق  اإال  تثبت  ال 
احلقيقة  فيه  تتمثل  الذي  هو  اجلزء  هذا 
الق�ضائية، اأي الف�ضل مو�ضوع النزاع، وهو 
احلماية  مبنح  القا�ضي  قرار  يت�ضمن  الذي 

الق�ضائية.
االأحكام  حجية  باأن  التمييز  حمكمة  وق�ضت 
احلقوق،  من  فيها  ف�ضل  ما  على  تقت�ضر 
فيها..  يف�ضل  مل  التي  احلقوق  اىل  متتد  وال 
وهو  احلكم  ملنطوق  تكون  احلكم  فحجية 
اجلزء الذي يف�ضل يف نقاط النزاع.. وق�ضت 
باأنه اإذا اقام املدعي الدعوى جزءا من مبلغ 
الدين املرتتب له بذمة املدعى عليه وح�ضل 
على حكم بذلك اكت�ضب درجة البتات بوقته، 
ت�ضري  املذكور ال  البدائي  فاإن حجية احلكم 
بخ�ضو�س  املقامة  الثانية  الدعوى  على 
تقدمي  عليه  للمدعى  يحق  واإمنا  الزيادة، 
ان  طاملا  بخ�ضو�ضها،  القانونية  دفوعه 
واإذا  فيها..  اأ�ضا�ضاً  يف�ضل  مل  ال�ضابق  احلكم 
الطلب  هذا  فاإن  الطلبات،  احد  احلكم  اأغفل 
يبقى قائما، ويجوز ان يكون مو�ضوع دعوى 
تت�ضمن  الدعوى  كانت  اذا  فمثال  جديدة، 
املحكمة  وق�ضت  وفوائده،  بالدين  احلكم 
فاإن  الفوائد،  ذكر  دون  الدين  دعوى  برد 
اأما  اأي�ضاً.  الفوائد  طلب  رد  يت�ضمن  احلكم 
دون  باأداء  باإلزامه  الدين  على  حكمت  اإذا 
التطرق اىل الفوائد ا�ضال فيجوز للدائن اإقامة 
ثبوت  بها.. وثار خالف حول  دعوى جديدة 
فيه  ترد  مل  اخرى  نقاط  من  للحكم  احلجية 
ارتباطا  مرتبطة  كانت  اإذا  �ضريح،  ب�ضكل 
وثيقا بالطلبات اال�ضلية بحيث تكون وحدة 
لها  تثبت  احلالة  هذه  ففي  معها،  تتجزاأ  ال 
ال�ضريح،  للمنطوق  وتبعاً  �ضمناً  احلجية 
الذي  فاحلكم  ذلك،  جواز  اىل  اجتاه  فذهب 
تنفيذا  املتبعة  االجراءات  ب�ضحة  يق�ضي 
ب�ضحة  �ضمنياً  ق�ضاًء  يت�ضمن  معني  مل�ضتند 
امل�ضرع  الأن  له،  احلجية  ثبوت  امل�ضتند  هذا 
مل ي�ضرتط �ضكال معينا للحمك، فاأمره مرتوك 
يكون  وقد  �ضريحا  يكون  فقد  للمحكمة، 
�ضمنيا، ويف احلالتني تبقى له �ضفة احلكم.. 
تقت�ضر  احلجية  ان  اىل  اآخر  اجتاه  وذهب 
على ما طلبه اخل�ضوم وحققت فيه املحكمة 
ال�ضمني  احلكم  فكرة  وان  �ضريح،  بحكم 
غري حمددة املعنى وال يحكمها �ضابط معني 
وا�ضح الداللة، ثم ان هذه الفكرة تبعث على 
هذه  والفكرة  التحكيم،  اىل  ويوؤدي  التناق�س 
ي�ضتحيل يف �ضوئها حتديد نطاق ما مت الف�ضل 

فيه.
ثانياً – �ضروط الدفع بحجية االحكام :

ن�ضت املادة 105 من قانون االثبات على ان 
)االحكام ال�ضادرة من املحاكم العراقية التي 
ف�ضلت  مبا  حجة  تكون  البتات  درجة  حازت 

الدعوى  اأطراف  احتد  اإذا  احلقوق  من  فيه 
بذات  النزاع  وتعلق  �ضفاتهم  تتغري  ومل 
احلق حمال و�ضببا(.. فال�ضروط التي ينبغي 
هي  احلجية  يكت�ضب  لكي  احلكم  يف  توافرها 
)املحل(  املو�ضوع  واحتاد  اخل�ضوم  احتاد 
هذه  من  �ضرط  تخلف  فاإذا  ال�ضبب،  واحتاد 
ال�ضروط، تخلف تبعاً لذلك احلجية، ومن ثم 
ل�ضبق  الدفع بحجية احلكم  باالإمكان  مل يعد 
خمتلفة  اجلديدة  الدعوى  وتعد  فيه  الف�ضل 
عن الدعوى ال�ضابقة.. ونبحث هذه ال�ضروط 

تباعا.
ال�ضادر يف  يلتزم احلكم  احتاد اخل�ضوم: ال 

ق�ضية معينة اإال اخل�ضوم املمثلني يف الدعوى 
فحجية االحكام كحجية العقود ال ت�ضري اإال 
على من كان طرفا فيها، الأنه لي�س من العدل 
ان نعطي حلكم ما حجية على �ضخ�س مل يكن 
طرفا يف الدعوى، ومل تتح له الفر�ضة للدفاع 
عن حقوقه، وبذلك ال يجوز دفع دعوى جديدة 
اخل�ضوم  كان  اإذا  اإال  �ضابق،  حكم  بحجية 
التي  الدعوى  تلك  يف  خ�ضوما  انف�ضهم  فيها 
باحتاد  ويق�ضد  ال�ضابق..  احلكم  فيها  �ضدر 
احلقيقيني  الدعوى  اأطراف  احتاد  اخل�ضوم 
ال باأ�ضخا�ضهم املمثلني يف الدعوى، فاإذا كان 
او  كالوكيل  الدعوى  يف  نائبا  اخل�ضوم  الأحد 
اىل  بالن�ضبة  احلجية  يكت�ضب  فاحلكم  الويل 

هو  اال�ضيل  الن  عنه،  النائب  اىل  ال  اال�ضيل 
هذا  وعلى  الدعوى..  يف  احلقيقي  الطرف 
بقولها  االثبات  قانون  من   105 املادة  ن�ضت 
تتغري  ومل  الدعوى  اأطراف  احتد  اإذا   ...(
�ضفاتهم(، وتطبيقا لهذا الن�س ق�ضت حمكمة 
التمييز )ان احلكم املميز كان قد ت�ضمن اإلزام 
املدعى عليه املميز ببقية املبلغ املدعى به يف 
 1987  / ب   /  30 املرقمة  البدائية  الدعوى 
الدرجة  فيها  ال�ضادر  احلكم  اكت�ضب  والذي 
من  ال�ضادرة  االحكام  كانت  وملا  القطعية، 
البتات  درجة  حازت  التي  العراقية  املحاكم 
اإذا  احلقوق  من  فيه  ف�ضلت  مبا  حجة  تكون 
�ضفاتهم  تتغري  ومل  الدعوى  اأطراف  احتد 
و�ضبباً  حمال  املحق  بذات  النزاع  وتعلق 
قانون  من   105 املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 
االثبات، لذا قرر ت�ضديق احلكم املميز...(.. 
العام  اخللف  على  احلكم  حجية  وت�ضري 
وهم الورثة واملو�ضى له بح�ضة يف الرتكة، 
كل  يف  عامة  خالفة  ال�ضخ�س  يخلفون  الذين 
يف  ال�ضخ�س  يخلفون  فهوؤالء  عليه،  او  له  ما 
حجية االأحكام ال�ضادرة له او عليه، وتكون 
انهم متلقون هذا احلق  ا�ضا�س  اخلالفة على 
من  وهو  اخلا�س،  اخللف  اأما  مورثهم.  من 

معني،  مال  على  معينا  حقا  �ضلفه  من  تلقى 
للبائع،  خا�ضا  خلفا  يعد  فهو  كامل�ضرتي، 
ان  �ضرط  عليه،  ت�ضري  احلكم  حجية  فاإن 
اىل  انتقت  التي  بالعني  متعلقا  احلكم  يكون 
التي  الدعوى  تكون  وان  اخلا�س،  اخللف 
�ضدر فيها احلكم قد رفعت قبل انتقال العني 
اىل اخللف اخلا�س. اأما الدائن العادي الذي 

لي�س له �ضوى ال�ضمان العام على ذمة مدينة 
املالية، فاإن احلكم ال�ضادر �ضد مدينه يكون 
ت�ضرف  قد  املدين  كان  اإذا  اإال  عليه،  حجة 
احلالة  هذه  ففي  بالدائن،  اال�ضرار  بق�ضد 
والدعوى  الدائن،  على  حجة  احلكم  يعد  ال 
البولي�ضة )دعوى عدم نفاذ ت�ضرفات املدين 
ال�ضارة يف حقوق الدائنني( مثال بارز يف هذا 
ال�ضدد. اأما الدائنون املت�ضامنون واملدينون 
املت�ضامنون والكفالء )وان كانوا مت�ضامنني( 
اأحدهم  مل�ضلحة  االحكام  من  ي�ضدر  ما  فاإن 
ي�ضتفيد منه الباقون، والعك�س غري �ضحيح، 
حجة  يكون  ال  اأحدهم  �ضد  ال�ضادر  فاحلكم 
على غريه.. واملالك على ال�ضيوع ي�ضتفيدون 

ال�ضادرة مل�ضلحة �ضركائهم وال  من االأحكام 
ت�ضري عليهم االأحكام ال�ضادرة جتاه بع�ضهم 
فاالأ�ضل  للورثة،  بالن�ضبة  اأما  ي�ضرهم.  فيما 
انه ال ميثل بع�ضهم البع�س االخر فيما ي�ضدر 
من االأحكام بالن�ضبة ملورثهم، اإال اإذا ثبت ان 
باعتبارهم  الدعوى  يف  خ�ضما  كان  الوارث 
لها  اأحكام  فهناك  واأخريًا  للرتكة..  مثال 
اجلزائية  كاالأحكام  كافة،  النا�س  قبل  حجية 
لالأهلية واالأحكام املتعلقة  واالأحكام املقررة 
واللقب  اال�ضم  وتبديل  ورفعه  اجلر  بو�ضع 
او  اجلن�ضية  بثبوت  ال�ضادرة  واالأحكام 
بنفيها من اجلهة الق�ضائية املخت�ضة واحلكم 
بالطالق، فهذه احكام تكت�ضب احلجية جتاه 
بها  يق�ضد  اأحكام  حقيقتها  يف  الأنها  اجلميع، 
التي  اجلديدة  االو�ضاع  او  احلاالت  تقدير 

يتعامل مبوجبها الفرد مع النا�س.
مو�ضوع  يعد  )املحل(:  املو�ضوع  احتاد 
حتدد  التي  املهمة  العنا�ضر  من  الدعوى 
مو�ضوع  ويعرف  معاملها،  وتو�ضح  نطاقها 
الدعوى باأنه ما يطلبه املدعي من املحكمة يف 
عري�ضة دعواه، فهو احلق او املركز القانوين 
تعلق  �ضواء  حلمايته،  املدعى  ي�ضعى  الذي 

عبارة  فهو  معنوي،  او  مادي  ب�ضيء  ذلك 
عن تقرير وجود او عدم وجود حق او مركز 
قانوين، او اإلزام اخل�ضم باأداء �ضيء او القيام 
بعمل او االمتناع عن عمل، ويتحد مو�ضوع 
ذكر  دينا  كان  فاإذا  طبيعته،  ح�ضب  الدعوى 
�ضببه وتاريخ وقوعه وا�ضتحقاقه، واإذا كان 
وقيمته  ونوعه  جن�ضه  دون  املنقوالت  من 

حدد  العقارات  من  كان  واإذا  واأو�ضافه، 
كان  اإذا  العقاري  و�ضنده  وحدوده  موقعه 
قانون  من   105 املادة  ن�ضت  وقد  موجودًا.. 
من  ال�ضادرة  )االحكام  ان  على  االثبات 
البتات  درجة  حازت  التي  العراقية  املحاكم 
اذا  احلقوق  من  فيه  ف�ضلت  مبا  حجة  تكون 
�ضفاتهم  تتغري  ومل  الدعوى  اأطراف  احتد 
و�ضببا(..  حمال  احلق  بذات  النزاع  وتعلق 
فاإذا رفع املدعي دعوى بدين على اخر، ومل 
ي�ضتطع اإثباتها ف�ضدر احلكم بردها، فال يقبل 
من املدعي ان يرفع على مدينه دعوى ثانية 
يطالب فيها بالدين ذاته.. ووحدة املو�ضوع 
)املحل( تبقى قائمة مهما طراأت من تغريات 
نق�س،  او  زيادة  او  تعديل  من  املحل،  على 
الأنه من غري املمكن ان يحتفظ ال�ضيء بذاتيه 
فاإن  بال�ضيء  حكم  واإذا  مطلق..  وجه  على 
مبلكية  كاحلكم  ملحقاته،  على  ي�ضري  ذلك 
واحلكم  بريعها،  املنازعة  عدم  ي�ضتتبع  دار 
احلكم  ان  كما  بفوائده.  احلق  يت�ضمن  بدين 
برد االدعاء مبلكية الدار او الدين ميتنع معه 
املطالبة جمددا بريع الدار او بفوائد الدين.. 
جميع  يف  حجة  الرتكة  من  جزء  يف  واحلكم 
اجزائها، فاإذا حكم برف�س املطالبة بعني من 
بعني  املطالبة  مينع  ذلك  فاإن  الرتكة  اأعيان 
على  انبنى  قد  احلكم  كان  اإذا  منها،  اخرى 
عدم ثبوت االرث للطالب.. وقد ن�ضت املادة 
ان  على  العراقي  املدين  القانون  من   )159(
اإذا  اأما  كله(.  يتجزاأ كذكر  ما ال  )ذكر بع�س 
كان املدعى به ال ي�ضكل بطبيعته وحدة غري 
قابلة للتجزئة، وكان النزاع على جزء واحد 
فقط، فاإن احلكم باجلزء ال ي�ضري على الكل.. 
املطالبة  برف�س ملكية عقار ال مينع  كاحلكم 
العقار،  هذا  على  ارتفاق  او  انتفاع  بحق 
واحلكم برف�س املطالبة بجزء مفرز من عقار 
�ضائع فيه، واحلكم  ال مينع املطالبة بن�ضف 
املطالبة  مينع  ال  عقار  مبلكية  دعوى  برد 
مو�ضوع  كان  اإذا  ما  وملعرفة  منه..  بجزء 
املحكمة  تقوم  ال،  ام  واحدا  الدعويني 
على  وين�ضب  يوؤدي  احلكم  ان  من  بالتحقق 
الدعوى اجلديدة على احلق ذاته الذي �ضدر 
يكون  احلالة  هذه  ففي  ال�ضابق،  احلكم  به 

مو�ضوع الدعويني واحدا.
ال�ضبب  باحتاد  يق�ضد   -: ال�ضبب  احتاد  ج. 
واجلديدة  ال�ضابقة  الدعوى  �ضبب  يكون  ان 
واحدا. اأما ال�ضبب فيق�ضد به م�ضدر احلق، 
ن�ضاأ  التي  املادية  او  القانونية  الواقعة  اأي 
او  كال�ضراء  الدعويني،  مو�ضوع  عنها 

م�ضادر  من  م�ضدر  واأي  والو�ضية،  املرياث 
من   )105( املادة  ن�س  من  ويفهم  االلتزام.. 
اخل�ضوم  احتاد  يكفي  ال  انه  االثبات  قانون 
واحتاد مو�ضوع الدعوى، بل يجب ان يتحد 
االأمر  بحجية  الدفع  لقبول  الدعويني،  �ضبب 
املق�ضي، فاإذا اقام �ضخ�س الدعوى على اآخر 
دعواه،  وردت  ال�ضراء  ب�ضبب  عني  مبلكية 
بهذه  ثانية  دعوى  اقامة  من  مينعه  ال  فهذا 
ب�ضبب  الدعوى  تلك  يف  خ�ضمه  على  العني 
وثار  الو�ضية..  او  الهبة  او  االرث  هو  اآخر 
جديدة  دعوى  اإقامة  امكانية  حول  خالف 
اإذا  التق�ضريية،  امل�ضوؤولية  اأ�ضا�س  على 
ردت الدعوى املقامة على ا�ضا�س امل�ضوؤولية 

التقاعدية او بالعك�س؟
امل�ضوؤولية  ان دعوى  اىل  االأول ذهب  فالراأي 
عن عمل مينع رفع دعوى جديدة عن العمل 
ال�ضابقة،  عن  تختلف  مب�ضوؤولية  نف�ضه 
اأنها  على  االأوىل  امل�ضوؤولية  تكيف  كاأن 
انها  على  الثانية  امل�ضوؤولية  وتكيف  عقدية 
ان  اىل  الثاين  الراأي  وذهب  تق�ضريية.. 
معني  ب�ضبب  الدعوى  رف�ضت  اإذا  املحكمة 
جديدة  دعوى  رفع  يجوز  امل�ضوؤولية  من 
امل�ضوؤولية،  اآخر من  ب�ضبب  نف�ضه  العمل  عن 
االأمر املق�ضي  االأول ال يجوز حجية  فاحلكم 
امل�ضوؤولية،  من  االخرى  لالأ�ضباب  بالن�ضبة 
التق�ضريية  امل�ضوؤولية  دعوى  يف  فال�ضبب 
هو اخلطاأ الذي قامت عليه، واخلطاأ العقدي 
التمييز  ويجب  التق�ضريي..  اخلطاأ  غري  هو 
يقدمها  التي  واالأدلة  الدعوى  يف  ال�ضبب  بني 
اخل�ضم الإثبات ال�ضبب، فال�ضبب قد يتحد يف 
ان  يجوز  اإذ  فيها،  االأدلة  وتتعدد  الدعويني، 
دالئل  احلق  عنها  تن�ضاأ  التي  للواقعة  تكون 
املدعي  مت�ضك  فاإن  لذلك  الإثباتها،  عديدة 
بدليل معني وردت فيمتنع عليه اقامة دعوى 
فالعربة  اآخر،  دليل  اىل  م�ضتندا  به  جديدة 
للدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�ضبق الف�ضل 
فيها، هي وحدة ال�ضبب، ال وحدة الدليل )م 
105 اثبات(، فاإذا اقام الدائن الدعوى على 
مدينه ب�ضبب القر�س وردت دعواه الن الدليل 
الكتابي مل تثبت ن�ضبته اىل املدعى عليه، فال 
ي�ضتطيع ان يرفع دعوى جديدة بالدين ذاته 
متم�ضكا بدليل كتابي اآخر او ب�ضهادة ال�ضهود 
الحتاد  الن�ضاب(  �ضمن  الدين  كان  )اإن 
ال�ضبب يف الدعويني.. واأخريا فهناك راأي 
يذهب اىل تفادي التم�ضك ب�ضرطي ال�ضبب 
وحدة  ب�ضرط  وا�ضتبدالهما  واملو�ضوع، 
امل�ضاألة املحكوم فيها، وتقوم هذه الفكرة 
ال�ضبب  فكرتني  بني  احلدود  اإذابة  على 
واملو�ضوع ودجمهما معا، بحيث ي�ضكالن 
جتزئتهما  من  فائدة  فال  واحدة  وحدة 
ينبغي  لذلك  تفتيتهما،  من  جدوى  وال 
بحثتها  التي  للم�ضائل  احلجية  تكون  ان 
اخل�ضوم  طلب  على  بناًء  املحكمة، 
ي�ضرتط  فال  �ضريح  بحكم  فيها  وف�ضلت 
ان تكون امل�ضاألة حمل منازعة او مناق�ضة 
قد  تكون  ان  يكفي  واإمنا  اخل�ضوم،  بني 
عر�ضت على ب�ضاط البحث، فكانت حتت 
تف�ضل  ان  ي�ضرتط  ولكن  املحكمة،  نظر 

فيها املحكمة فعال ال حكما او افرتا�ضا.

حجية األحكام .. الشروط المتعلقة بها والتمسك 
بمنطوق الحكم

تنقسم هذه الشروط الى شروط متعلقة باألحكام، واخرى تتعلق بالدفع بحجية األحكام. 
أوالً – الشروط املتعلقة باألحكام :

يشترط في احلكم، لكي يجوز على احلجية، ان يكون قضائيا وباتا، وان يكون التمسك مبنطوق احلكم دون أسبابه.
1-ان يكون احلكم قضائياً : لكي يحوز احلكم حجية يشترط ان يكون صادرا من جهة قضائية، سواء كانت محاكم بداءة او احوال 
شخصية او جنح او جنايات، او محاكم عسكرية، وان يكون احلكم صادرا مبوجب سلطة احملكمة االصلية ال سلطتها الوالئية او 
اإلدارية.. لذلك فالقرارات واألوامر التي تصدرها احملكمة بناًء على طلب شخص دون ان تكون ملزمة بدعوة الطرف اآلخر، لسماع 

أقواله، ال تكتسب حجية األحكام.

المحامي أكو أحمد / محكمة كركوك

يجب أن يكون الحكم صادرا من جهة قضائية وباتا

حجية األحكام ال 
تسري إال على من كان 

طرفا فيها
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ر�شيد التلواتي
ين�ش�أ  التي  الأوىل  الجتم�عية  الَوحدة  الأ�شرة  ُتعد 
بني  من  فهي  يومي�،  احتك�ك�  به�  يحتك  حيث  الطفل  فيه� 
الأوىل  املوؤ�ش�شة  تعد  الأخرى،  الجتم�عية  املوؤ�ش�ش�ت 
للحي�ة  وتهيئته  الطفل  اإعداد  عن  امل�شوؤولة  والأ�ش��شية 
املجتمع.  يف  و�ش�حل�  َفّع�ل  ُع�شوا  ليكون  الجتم�عية، 
يف  خ��شة  الطفل  حي�ة  يف  كبرية  اأهمية  له�  اأن  عن  ن�هيك 

ال�شنني الأوىل من عمره، ب�عتب�ره� ع�مل الطفل الكلي.
ببن�ء  رهني  وجمتمعه  واأ�شرته  نف�شه  مع  الطفل  فتكيُّف 
والأب  )الأم  اأع�ش�ئه�  بني  ومت��شك  متينة  اأ�شرية  عالق�ت 
يف  والتك�مل  ال�شتقاللية  ومراع�ة  خ�شو�ش�(  والإخوة 

�شخ�شيته )فكري�، نف�شي�، ع�طفي�…(.
1- دور الأ�شرة يف التن�شئة الجتم�عية

ميكن اخت�ش�ر هذا الدور يف التن�شئة والإر�ش�د والتهذيب:
اأ- التن�شئة

ح�ج�ت  اإ�شب�ع  خالل  من  الجتم�عية  التن�شئة  تتم 
اإ�شب�ع  على  عمله�  عند  ف�لأم،  الأولية.  الُع�شوية  الطفل 
للتن�شئة  الأوىل  اللبنة  ب�شدد و�شع  تكون  ح�ج�ت طفله�، 
املوؤ�ش�ش�ت  ب�قي  ذلك  بعد  ت�أتي  اأن  قبل  الجتم�عية، 

املختلفة املتدخلة يف هذه العملية.
امل�شتقبلي،  بدروه  ويقوم  جمتمعه  يف  يندمج  لكي  والطفل 
ل يكفيه اإ�شب�ع مط�لب اجل�شم امل�دية التي تكفل له البق�ء 
-ب�عتب�ر اأن املح�فظة على البق�ء اأكرث احل�ج�ت ُو�شوح� 
وُتنمى  مواهبه  تتفتح  لأن  بح�جة  هو  بل  الإن�ش�ن-  لدى 
على  يتوجب  وميوله…ومنه،  وا�شتعداداته  قدراته 
ال�شلوكية،  وامل�ش�كل  الإحب�ط  ح�لت  لتجنب  الأ�شرة، 

تفهم ومراع�ة خمتلف ح�ج�ت الطفل، ومن اأهمه�:
التخل�ص  ال�شراب،  الطع�م،  اجل�شمي:  النمو  ح�ج�ت   –

من الف�شالت، النوم، الراحة، اللعب، احلركة.
العقلية،  امله�رات  تنمية  العقلي:  النمو  ح�ج�ت   –

امله�رات اللغوية، الكت�ش�ف، البحث، ال�شتطالع.
– ح�ج�ت النمو التف�علي الجتم�عي: ال�شعور ب�لنتم�ء، 
الفهم،  امل�ش�ركة،  الذات،  الأم�ن، احلب، احرتام  احلن�ن، 

احلرية.
كم� يدخل يف اإط�ر هذه التن�شئة احلر�ص على غر�ص القيم 
حت�شي�شهم  عرب  الأطف�ل،  نفو�ص  يف  والوطنية  ال�شي��شية 
رج�ل  الوطني،  الن�شيد  الوطني،  )العلم  بلدهم  برموز 

ال�شرطة، اجلنود…(.
املرياث  نقل  يف  الرئي�شية  املوؤ�ش�شة  ب�عتب�ره�  ف�لأ�شرة، 
الجتم�عي، يتعدى دوره� اإ�شب�ع احل�ج�ت م�دية اإىل بن�ء 

ال�شخ�شية وبن�ء النتم�ء، عرب:
– حتبيب املن��شب�ت الوطنية للطفل: امل�ش�ركة، التف�عل.
الوطني،  العلم  لبلده:  ال�شي��شية  ب�لرموز  توعيته   –

الن�شيد الوطني.
املواطنة  على  وانفت�حه  الوطنية:  بهويته  الطفل  – ربط 

الكونية اأي�ش�.

ُرقيه  اأجل  من  العمل  له:  والنتم�ء  الوطن  حب  – تنمية 
وتقدمه والدف�ع عنه.

يف  العمل  امل�شرتك:  التع�وين  العمل  حب  على  – تعويده 
فريق.

ونقل  الوطن  بت�ريخ  الوعي  الوطنية:  الثق�فة  تعزيز   –
املف�هيم الوطنية.

ب�لنظ�م. اللتزام  الق�نون:  احرتام  على  – احلر�ص 
ب- الإر�ش�د والتهذيب

املُلق�ة على  امل�شوؤولي�ت  اأهم  اأحد  والتهذيب  الإر�ش�د  ُيعد 
الطفل  جتعل  خمتلفة  طرق  وللتهذيب  الوالدين؛  ع�تق 

يتعلم التحكم يف ذاته، لين�شجم مع جمتمعه، ومنه�:
– ال�شدة واحلزم: وهي تهديد الطفل ب�للجوء اإىل العق�ب 
اأفع�ل  جتعل  لأنه�  به�،  مو�شى  غري  طريقة  وهي  البدين، 

الطفل مقرتنة ب�خلوف، ولي�شت نتيجة رغبة واقتن�ع.
هذه  اتب�ع  يوؤدي  م�  غ�لب�  احلب:  بعدم  التهديد   –

الطريقة اإىل م�ش�كل نف�شية عند الطفل.
الأ�شب�ب  وتو�شيح  ال�شرح  على  ب�لعتم�د  املن�ق�شة:   –

واملربرات.
2- اأمن�ط واجت�ه�ت الوالدين

وتن�شئة  تربية  يف  الوالدين  واجت�ه�ت  اأمن�ط  تختلف 
اأطف�لهم من اأ�شرة اإىل اأخرى، ومن بيئة اإىل اأخرى… لكنه� 

على العموم اأمن�ط حُت�شر يف 3 اأنواع، وهي:
اأ- النمط الديكت�توري

على  احل�شول  اإىل  النمط  هذا  يف  والأمه�ت  الآب�ء  ي�شعى 
الط�عة العمي�ء لالأبن�ء، دون اأدنى من�ق�شة، ب�عتق�دهم اأن 
الط�عة هي اأهم �شلوك يجب اأن يتعلمه اأطف�لهم.. وغ�لب� م� 
ي�شتعمل هذا النوع الأ�شر طريقة العق�ب اجل�شدي، وهي 
طريقة لن تكون نتيجته� �شوى اخلوف والتمرد، عك�ص م� 

هو متوقع من اعتم�د هذا النمط.
ب- النمط املت�ش�هل

ل  والع�شوائية،  الفو�شى  ت�شود  حيث  الفو�شوي،  اأو 
اأن  النمط  يتبع هذا  اإر�ش�دات، ل توجيه�ت… يعتقد من 
على الأطف�ل معرفة اخلط�أ من ال�شواب واتخ�ذ قراراتهم 
كذلك  يعتقدون  الأ�شرة،  من  توجيه  اأدنى  دون  ب�أنف�شهم 
وتقدمي  ن�شحهم  عند  ب�لنزع�ج  �شي�شعرون  الأطف�ل  اأن 
ب�ل�شي�ع  ي�شعرون  اأنهم  حني  يف  لهم؛  والإر�ش�د  التوجيه 
قد  التي  ال�شطراب�ت  عن  ن�هيك  الأ�شرة،  تدخل  بدون 

حتدث لهم لحق� لنهم مل يعت�دوا التوجيه والن�شب�ط.
ج- النمط الدميقراطي

وقوانني،  ُنظم  ال�ش�بقني:  النمطني  بني  الو�شط  احلل  هو 
لكن اأي�ش� م�ش�حة من احلرية، ويبقى العمود الفقري لهذا 
ومن  بل  امل�شتح�شن،  فمن  واملن�ق�شة،  احلوار  هو  النمط 
والقواعد  القوانني  اأهمية  لالأطف�ل  ن�شرح  اأن  ال�شروري 
وتنفيذه�  و�شعه�  يف  واإ�شراكهم  بل  اعتم�ده�،  و�شبب 

)العتم�د على النف�ص و�شبط الذات(.
3- م�شوؤولية الأ�شرة يف تن�شئة الطفل الجتم�عية

مم� 
التن�شئة الجتم�عية عملية معقدة وطويلة  اأن  فيه  ل�شك 
وب�شكل  اأوىل  الأ�شر يف مرحلة  ت�شعى من خالله�  وبطيئة، 
بعد  لت�شعى  الغريزية،  الطفل  ح�ج�ت  اإ�شب�ع  اإىل  اأ�ش��شي 
اجتم�عي  �شخ�ص  اإىل  بيولوجي  ك�ئن  من  اإىل حتويله  ذلك 

مندمج مع حميطه الجتم�عي.
ف�لرتبية، كم� يقول، اإميل دورك�مي، ُجهد متوا�شل يكت�شب 
الطفل من خالله� األوان� من الفكر والع�طفة وال�شلوك التي 
ف�لأ�شرة  ومنه،  لوحده،  ُترك  لو  اإليه�  الو�شول  ميكنه  ل 
وع�دات  مه�رات  اكت�ش�ب  على  �شنه  حداثة  يف  ترغمه 
والنوم  والنظ�فة  والط�عة  والنظ�م  وال�شراب  الطع�م 
و�شبط املث�نة والأمع�ء ومراع�ة حقوق الغري، واحرتام 

التق�ليد والع�دات.
هي  اإمن�  عفوية،  ع�شوائية  لي�شت  الجتم�عية  والتن�شئة 
ثق�فة  فهم  على  الفرد  ت�ش�عد  ومعي�رية،  مق�شودة  تربية 
ا�شتمرارية  ل�شم�ن  فيه�،  والنخراط  وتقبله�  جمتمعه 
العملية  هذه  يف  مهم  دور  ولالأ�شرة  الجتم�عي..  الرتكيب 
الرتبوية  الوظيفة  تتمثل  حيث  الجتم�عية،  الرتبوية 

لالأ�شرة يف ن�حيتني اأ�ش��شيتني، هم�:
الثق�فة  لنقل  الرئي�شية  والأداة  الثق�يف  الإط�ر  كونه�   –

اإىل الطفل.
البيئة  من  وه�م  اأ�ش��شي  هو  م�  لختي�ر  و�شيلة   –
عليه؛  الأحك�م  واإ�شدار  وتقوميه  بتف�شريه  ثم  الثق�فية، 
من  جمتمعه  ثق�فة  اإىل  ينظر  الطفل  ف�أن  اآخر،  ومبعنى 

وجهة نظر اأ�شرته.
لالأ�ش�ليب  اأّن  الإ�ش�رة  وجبت  ب�لأ�شرة،  دائم�  عالقة  ويف 

وبن�ء  الطفل،  تن�شئة  يف  واأ�ش��شي�  فع�ل  دورا  احلوارية 
�شخ�شيته الفريدة، ومن فوائد احلوار مع الطفل جند:

منه. ُيطلب  مل�  انتب�هه  – اإث�رة 
اأف�شل. ب�شورة  الأفك�ر  – تو�شيح 

فكره. و�شمو  عقله  منو  يف  – الإ�شه�م 
اأ�شلوب  ا�شتثم�ر  على  احلر�ص  الأ�شر  على  ويجب  هذا 

احلوار عرب القي�م ب�أمور كثرية، منه�:
اآرائهم. اإىل  – ال�شتم�ع 

بب�ش��شة. – التع�مل 
روؤو�شهم. وم�شح  – مع�نقتهم 

معينة. حدود  يف  ومالطفتهم  – مم�زحتهم 
على العموم، احلوار ركٌن اأ�ش��شي يف منو الطفل النف�شي، 

وهو �شروري لن�شجه الجتم�عي، وغي�به يوؤدي اإىل:
الجتم�عية. امله�رات  – تدين 

النف�شي. وال�شتقرار  الجتم�عي  التكيف  يف  – �شعوب�ت 
بنف�شه. وثقته  بذاته  ل�شعوره  الطفل  – فقدان 

الآخرين. مع  التوا�شل  على  القدرة  – عدم 
احلوار  ب�أهمية  الوعي  الأ�شر  على  يجب  ذلك،  قبل  لكن 

و�شبط اآلي�ته عرب:
للرتبية. ال�شرورية  واملع�رف  امله�رات  – اكت�ش�ب 

الع�ئلي. والت�آزر  والت�ش�من  التوا�شل  ب�أهمية  – الوعي 
وال�شلوك. الت�شرف�ت  يف  القدوة  – اإعط�ء 

وال�شيكولوجية  النف�شية  اجلوانب  تعزيز   –
والف�شيولوجية جلميع اأفراد الأ�شرة.

الأ�شرة. داخل  امل�شتمر  احلوار  – اعتم�د 
امل�شتط�ع. قدر  البدين  العق�ب  عن  – البتع�د 

الرموز،  اللفظي:  غري  احلوار  م�ش�حة  من  الرفع   –
الإ�ش�رات، النظرات…

ذات  املح�ك�ة  طريقة  ُتعد  احلوار،  اأ�شلوب  اإىل  اإ�ش�فة 
مب��شرة،  غري  ب�عتب�ره�  الجتم�عية  التن�شئة  يف  ف�علية 
اإىل  الطفل  معه�  فيلج�أ  به�،  ي�شعر  اأن  دون  الطفل  يف  توؤثر 

تقليد والديه يف �شلوكهم دون مم�نعة اأو نفور منه.
يف عالقة دائم� ب�لأ�شرة والتن�شئة، جتب الإ�ش�رة اإىل وجود 

3 درج�ت ل�شبط دوافع الطفل و�شلوكي�ته، وهي:
يف  التعلم  الغريزي،  ب�مل�شتوى  عالقة  يف  الأوىل:  -الدرجة 
ال�شعور  املعي�رية  اأداته  �شرطي،  ب�شكل  يتم  الدرجة  هذه 
ُي�شعره  م�  كل  بتكرار  الطفل  يقوم  حيث  الأمل،  اأو  ب�للذة 
بينم�  والطم�أنينة…  واللذة  والن�شراح  واملتعة  ب�لفرح 
يتجنب الفعل الذي ُي�شبب له الأمل.. ثم �شيئ� ف�شيئ� تنمو 

لديه الأمن�ط ال�شلوكية املرغوب فيه� اجتم�عي�.
التعلم  يتم  حيث  الجتم�عي،  امل�شتوى  الث�نية:  -الدرجة 

عن طريق التقليد والإيح�ء.
عملية  وهي  الثق�يف،  امل�شتوى  يف  وتقع  الث�لثة:  -الدرجة 
الأعراف والتق�ليد  تتم من خالل  التي  ال�شبط الجتم�عي 
وثق�فة املجتمع واآدابه ال�شعبية، اإ�ش�فة اإىل ُجملة الأوامر 

والنواهي التي حتكمه.
ومن اأهم م� يتعلمه الطفل يف اجلو الأ�شري:

والكالم… والفط�م  – امل�شي 
اجتم�عي�  املمنوعة  الدوافع  جتنب  على  التعود   –

وتقنينه� ك�لدوافع اجلن�شية مثال.
املجتمع. وقيم  بع�دات  – اللتزام 

بدوره  والقي�م  الجتم�عية،  ال�شلط�ت  احرتام   –
الجتم�عي.

والتنظيم. النظ�م  على  والتعود  الن�شب�ط  – اكت�ش�ب 
وال�شر. واخلري  واخلط�أ،  ال�شواب  بني  – التمييز 

4- الأ�ش�ليب املث�لية للتن�شئة الجتم�عية يف الأ�شرة  
داخل  الجتم�عية  للتن�شئة  املث�لية  الأ�ش�ليب  اأهم  تتجلى 

الأ�شرة يف:
لالأطف�ل  الفر�شة  اإعط�ء  – املالحظة والتقليد وامل�ش�ركة: 
امله�م  للتعبري عن مواقفهم وم�ش�عرهم، وتكليفهم ببع�ص 

ال�شغرية.
تقدمي  الأ�شر على  اأن حتر�ص  ال�ش�حلة: يجب  – القدوة 
ن  ُمدِخّ اأب  يقول  اأن  مثال،  جدوى،  فال  اجليدة،  القدوة 

لأطف�له اأن التدخني م�شر ب�ل�شحة.
وجتُنّب  املحمود،  ال�شلوك  لتعزيز  والعق�ب:  الثواب   –

غري املرغوب فيه.
-التف�عل مع ت�ش�وؤلت الطفل: ف�لطفل يح�ول دائم� تف�شري 

واكت�ش�ف م� يجري حوله.
يف  الوقوع  قبل  الرتبوية:  ب�لقواعد  الأبن�ء  تعريف   –

اخلط�أ.
اإهم�ل  مثل  اخل�طئة:  التن�شئة  اأ�ش�ليب  عن  البتع�د   –

ة لل�ش�رع. الأطف�ل وتركهم ُعر�شَ

املعريف  النمو:  – احلر�ص على الهتم�م مبختلف نواحي 
ل  الطفل  فح�ج�ت  والأخالقي…  وال�شحي  والجتم�عي 

ُت�شبع ب�لطع�م وامل�ء فقط.
ب�ملف�هيم  اجلن�شني  وتزويد  اجلن�شية:  الرتبية   –

ال�شحيحة يف هذا املج�ل.
الواجب�ت  ببع�ص  الأطف�ل  تكليف  امل�شوؤولية:  حتمل   –
واللعب  الكتب  وجمع  الطع�م،  ط�ولة  كتنظيف  املنزلّية 

وترتيب ال�شرير.
الأفالم  اختي�ر  عرب  الطفل:  ي�ش�هد  مب�  الهتم�م   –
واملجالت  التليفزيون  وبرامج  املتحركة  والر�شوم 
الرتبوية  غري  الربامج  عن  واإبع�ده  املن��شبة،  والق�ش�ص 

والهدامة.
ل  اأنه  ثبت  اأ�شلوب  فهو  الأطف�ل:  بني  املق�رنة  – جتنب 

يخلق �شوى العداوة والغرية والكراهية.
-التقليل من املدح: الثن�ء على الطفل على كل عمل يوؤديه 
يف  مق�بال  ينتظر  الطفل  جتعل  عك�شية،  نتيجة  له  تكون  قد 

كل مرة.
لتجنب  وذلك  متن�وله:  يف  هو  مب�  الطفل  تكليف   –

الإحب�ط وال�شعور ب�لف�شل.
يومية  مواقف  تعليمية:  مواقف  واعتم�د  ت�شميم   –
املرغوب  وال�شلوكي�ت  الِقيم  الأطف�ل  لإك�ش�ب  ُت�ْشتثَمُر 

فيه�.
الأطف�ل وتوازنهم،  اأهمية كبرية يف منو  للعب  – اللعب: 
دون  الك�فية  اللعب  توفري  على  احلر�ص  ينبغي  لهذا 

تفريط ول اإفراط.
– تنفيذ الوعود التي ُتعطى لالأطف�ل: احرتام مبداأ الثقة.
5- اأهم الأ�شب�ب التي تعرت�ص تن�شئة الطفل ب�شكل �شليم

الأهداف  حتقيق  دون  وعوامل  اأ�شب�ب  عدة  حتول  قد 
املرجوة من التن�شئة الجتم�عية، ومنه�:

لالهتم�م  الك�يف  الوقت  تخ�شي�ص  على  القدرة  عدم   –
ب�لطفل: ب�شبب كرثة الأعم�ل املنزلية اأو غري ذلك.

تن�شئة  يف  ب�لغة  اأهمية  املك�ين  للف�ش�ء  ال�شكن:  – ظروف 
اأو  ال�شكنية  الأحوال  �شوء  ب�شبب  تت�أثر  قد  التي  الطفل، 

عدم مالءمة البيت ملتطلب�ت الطفل وح�جي�ته.
�شوء  الفقر،  الأ�شر:  لبع�ص  املُتدين  القت�ش�دي  – الو�شع 

التغذية.
وامل�شتجدات  ال�شليمة،  الرتبية  ب�أ�ش�ليب  الأ�شر  جهل   –

الرتبوية التعليمية.
ال�شتقرار  عدم  البلدان:  لبع�ص  الع�مة  الظروف   –
تدهور  حروب،  جم�ع�ت،  طبيعية،  كوارث  ال�شي��شي، 

الأو�ش�ع القت�ش�دية…
– البيئة: ملحيط الطفل دور كبري يف تن�شئته، ولهذا غ�لب� 
الفقرية واله�م�شية من �شعوب�ت  الأحي�ء  اأطف�ل  م� يع�ين 

يف الندم�ج يف املجتمع الكبري.
والطالق. الأ�شري  – التفكك 

امل�ش�واة(. )عدم  والإن�ث  الذكور  بني  – التميز 

األسرة والتنشئة االجتماعية

من  جلم�لك  املذهلة  الألوفريا  اأو  ال�شب�ر  فوائد  على  تعريف 
�شعرك حتى اأ�شفل قدميك.. وطبقي اخللط�ت الطبيعية ملزيد 

من الب�شرة ال�شحية الن�شرة. 
فوائد ال�شب�ر لب�شرتك و�شعرك

منع التج�عيد
اخلطوط  بكل  اجللد  �شيخوخة  منع  بكثري  الأف�شل  من 
ال�شب�ر  الن�ش�ء..  من  الكثري  تزعج  التي  والتج�عيد  الدقيقة 
مليء بكمية ل ت�شدق من فيت�مني اأ وبيت� ك�روتني وفيت�مني 
هـ، وعدد من م�ش�دات الأك�شدة الأخرى التي ت�ش�عد ب�شرتك 
ا�شتخدام  يف  بداأت  كلم�  و�شحية..  �ش�بة  تبدو  اأن  على 
ال�شب�ر كل  اأف�شل! فقط �شعي جل  ال�شب�ر مبكرًا ك�ن ذلك 

يوم و�شتنده�ص من ت�أثريه على ب�شرتك.
منع ق�شرة الراأ�ص

من  عدد  عن  ن�جتة  �شيئة  جلدية  ح�لة  هي  الراأ�ص  ق�شرة 
العدوى  بع�ص  اأو  املتهيج  اجل�ف  اجللد  مثل  الأ�شي�ء 
الفطرية.. ومع ذلك، ميكن عالج ق�شرة الراأ�ص بكمية معينة 

فروة  على  ويح�فظ  الزيت  �شيوازن  الذي  ال�شب�ر  جل  من 
راأ�شك رطبة مت�م�ً. كم� اأن له� خ�ش�ئ�ص م�ش�دة للميكروب�ت 
اأخرى.  مرة  الراأ�ص  ق�شرة  لاللته�ب�ت متنع ظهور  وم�ش�دة 

اإنه العالج النه�ئي
�شف�ء اجلروح 

بف�شل عوامل التربيد واألي�ف ال�شك�ريد، يعد ال�شب�ر عالج�ً 
على  ي�ش�عد  لأنه  واحلروق  اجلروح  اأنواع  جلميع  مث�لي�ً 
ب�شكل  يتع�فى  اجللد  يجعل  الوقت  نف�ص  ويف  الأمل،  تهدئة 
بع�ص  �شعي  ب�لبريوك�شيد،  اجلرح  منطقة  نظف  اأ�شرع.. 
ال�شب�ر، وقومي بتغطيته� ب�شم�دة واتركيه� لليلة.. يف اليوم 

الت�يل �شت�شعرين بتح�شن كبري! 
ل�شحة �شعرك

�شعرك..  �شب�ب  لتجديد  العالج�ت  اأف�شل  اأحد  هو  ال�شب�ر 
ال�شب�ر هو اأحد اأف�شل العالج�ت عندم� يتعلق الأمر بتجديد 
ال�شعر  ولكن  راأ�شك،  لفروة  مفيدًا  فقط  لي�ص  �شعرك.  �شب�ب 
بع�ص  بتطبيق  قمت  اإذا  كبري  ب�شكل  اأي�ش�ً  �شي�شتفيد  نف�شه 

بع�ص  مع  امزجيه  ذلك،  من  والأف�شل  عليه،  ال�شب�ر  هالم 
زيت جوز الهند وعمل قن�ع ليلي ل�شعرك. يف ال�شب�ح، اغ�شلي 
ن�عم وحريري  ب�شعر  ال�ش�مبو وا�شتمتعي  بقليل من  �شعرك 

وخ�يل من الت�ش�بك!
 عالج حروق ال�شم�ص

اإذا ذهبت اإىل �شيدلية ف�شرتى اأن معظم املواد الهالمية التي 
ال�شب�ر. ومع ذلك، من  ال�شم�ص حتتوي على  تع�لج حروق 
الأف�شل ا�شتخدام الألوفريا بدون اأي مواد كيمي�ئية م�ش�فة 
التي حتت�جينه� على ب�شرتك  ال�شب�ر  كم� هو.. �شعي كمية 
بت�أثريه  الفور  على  و�شت�شعرين  ال�شم�ص  بحروق  امل�ش�بة 
ويخفف  ب�حلرق�ن،  الإح�ش��ص  من  ال�شب�ر  يقلل  املهدئ.. 

الأمل، ويزيل الحمرار اإذا قمت بتطبيقه قبل النوم.
 تق�شري اجللد

على  واحدة  مرة  الب�شرة  تق�شري  اأهمية  مدى  جميع�ً  ندرك 
اأ�ش�بيع لإبق�ئه� منتع�شة ومتوهجة. ميكن  الأقل كل ب�شعة 
الذي يكون  املث�لية ملق�شر منزيل  الق�عدة  ال�شب�ر  اأن ي�شبح 
النب�ت  هذا  جل  �شيعمل  ع�م..  ب�شكل  لب�شرتك  اأي�ش�ً  مفيدًا 
الأك�شجني  وتوفري  وترطيبه�  ب�شرتك  تقوية  على  الرائع 
خذي  ب�حلي�ة.  ون�ب�شة  متوهجة  ب�شرتك  وجعل  للخالي� 
ن�شف كوب من ال�شب�ر، واخلطيه مع بع�ص ال�شكر البني اأو 
�شودا اخلبز لتكوين قوام �شج�ع اإىل حد م�، وقومي بتطبيقه 
الكعبني،  ك�لركبتني،  التق�شري  اإىل  التي حتت�ج  املن�طق  على 

املرفقني... اإلخ.
 تقليل حب ال�شب�ب

من  النوع  لهذا  خ�شي�ش�ً  ال�شب�ر  �شنعت  الطبيعة  اأن  يبدو 
للبكتريي� واملطهرة  الأمرا�ص اجللدية. خ�ش�ئ�شه امل�ش�دة 
م�شبب�ت  ومتنع  ب�شرتك  �شتحمي  لاللته�ب�ت  وامل�ش�دة 
تعزز  ب�شرتك..  الته�ب  يف  الت�شبب  من  ال�ش�رة  الأمرا�ص 
ال�شب�ر منو خالي� اجللد اجلديدة،  املتعددة من  ال�شكري�ت 
على  وت�ش�عد  الحمرار  ال�شكرية  الربوتين�ت  تقلل  بينم� 
جتديد اجللد.. ع�جلي البثور وحب ال�شب�ب ب��شتخدام جل 

ال�شب�ر للح�شول على ت�أثري �شف�ئي لطيف وفع�ل.

طرق بسيطة لتعزيز جمالك بالصبار
د. زهراء علي

ترجمة: اأحمد عالء
يف الأول من نوفمرب 2017، مت تقدمي مقرتح يهدد احلقوق الق�نونية ال�ش��شية 
من  �شل�شلة  عن  عب�رة  ك�ن  املقرتح  العراقي..  الربمل�ن  يف  العراقية  للمراأة 
التعديالت على ق�نون الأحوال ال�شخ�شية املرقم 188 لع�م 1958 والذي يحكم 
املتعلقة  الت�شريع�ت  ومعظم  املرياث،  الطالق،  ك�لزواج،  اخل��شة  ال�شوؤون 

بحقوق املراأة.
الرجعية  والدينية  الجتم�عية  الت�شورات  هيمنة  �شي�ق  يف  التعديل  هذا  ي�أتي 
وال�شراع�ت الط�ئفية وعدم ال�شتقرار ال�شي��شي، فهو يف حقيقته متزيٌق لق�نون 
ال�شيعي  الفقهني  بني  جمع  حيث   1959 ع�م  يف  ُاعتمد  الذي  ال�شخ�شية  الأحوال 
واملرياث..  والطالق  الزواج  يف  للمراأة  ال�ش��شية  احلقوق  و�شمن  وال�شني، 
املقرتح اجلديد اأدخل املح�كم ال�شرعية من خالل الق�نون اجلعفري الذي ي�شمح 

بزواج الفتي�ت الالتي يبلغن من العمر ت�شع �شنوات.
ال�شخ�شية،  الحوال  حمكمة  خ�رج  الزواج  عقد  عرب  الق��شرات،  زواج  انت�ش�ر 
م�شدر قلق حقيقي يف ظل انت�ش�ر الفقر منذ زمن احل�ش�ر وتفكيك الدولة وانعدام 
الن��شط�ت  من  الكثري  ق�م  وقد   .2003 يف  البالد  على  المريكي  الغزو  منذ  الأمن 

الن�شوي�ت منذ وقت طويل بتح�شيد اجلهود ب�ش�أن هذه امل�ش�ألة.
حيث اأبدت تلك الن��شط�ت اإ�شرارا على اإي�ش�ح اأن الق�نون يت�شمن تغيري ال�شن 

الق�نونية للزواج يف ظل تف�قم الو�شع المني وال�شي��شي الق�ئم الآن.
ف�إنه�  املقرتحة  للتعديالت  وفق�  الط�ئفية،  الدينية  املح�كم  فتح  مت  ح�ل  ويف 
�شت�شعف �شلطة الق�ش�ة املعنيني بق�ش�ي� الحوال ال�شخ�شية.. وهذا �شيعزز من 
الع�م  بعد  الق�نون  اإ�شع�ف  عوامل  من  ع�مال  اعترب  الذي  الط�ئفي  النهج  هيمنة 
ب�شكل  اأثرت  رجعية  واجتم�عية  دينية  قوى  وبروز  �شعود  بعد  ل�شيم�   ،2003

كبري على حقوق املراأة والت�شورات اجلندرية يف البلد.
 ب�شعة حم�ولت منذ ع�م 2003

التحدي�ت التي تواجه الق�نون 188 لع�م 1959 لي�شت جديدة، فمنذ ع�م 2003، 
دفعت الأحزاب ال�شي��شية ال�شالمية ال�شيعية التي ج�ءت اىل ال�شلطة عرب قوات 
التح�لف بقي�دة الولي�ت املتحدة اىل تقدمي مقرتح�ت خمتلفة تطرح امك�نية �شن 
اع�د  اجلديد  الق�نوين  املقرتح  فهذا  ورجعية..  ط�ئفية  اأ�ش�ص  على  مبنية  قوانني 
من   41 وامل�دة  الغ�وؤه  مت  الذي   2003 ع�م  يف   137 قرار  طرح  خمتلفة  ب�شيغة 
الد�شتور العراقي اجلديد يف 2005 التي رف�شه� املجتمع املدين واحلركة الن�شوية 

واحلقوقيني والق�نون اجلعفري يف 2014.

هذه املح�ولت تعد قطيعة مع الثق�فة ال�شي��شية والجتم�عية التي ميثله� ق�نون 
مواطنة  مفهوم  اىل  وي�شتند  وال�شيعة  ال�شنة  يوحد  الذي  ال�شخ�شية  الحوال 

مت�ش�وية بني العراقيني.
التي �ش�همت يف �شن�عة  العراقية  الن�شوية  وتعد قطيعة مع اجن�ز مهم للحركة 
هذا الق�نون يف اخلم�شيني�ت. رابطة املراأة العراقية حتديدًا، ومن وجوهه� نزيهة 
الدليمي، املن��شلة الن�شوية وال�شيوعية الب�رزة واأول وزيرة عربية )يف 1959( 

�ش�ركت يف �شي�غته.
مع  قطيعة  متثل  ال�شخ�شية  الحوال  ق�نون  يف  الط�ئفية  �شرعنة  حم�ولت  فكل 

ثق�فة �شي��شية عراقية تقدمية تربط امل�ش�واة الدينية ب�مل�ش�واة اجلندرية.
الن�شوة العراقي�ت ي�ش�رعن من اجل “دولة مدنية”

اجلدير ب�ملالحظة اأن جميع هذه املقرتح�ت الق�نونية مل حتظ ب�شعبية كبرية بني 
العراقيني ال�شنة وال�شيعة على حٍد �شواء، كم� ع�ر�ص معظم رج�ل الدين ال�شيعة 
ا�شف�ء ط�بع ط�ئفي على  اىل  واإدارة الحتالل،  المريكي  الغزو  ادى  ذلك.. وقد 
الهوية املجتمعية، ك�أ�ش��ص للنظ�م ال�شي��شي العراقي.. وهذا النظ�م نف�شه، ت�شّكل 
على يد جم�ع�ت ط�ئفية و�شلت اىل ال�شلطة ع�م 2003، ولأن تلك اجلم�ع�ت ترى 
اأن �شلطته� ال�شي��شية لن تكون ممكنة من دون نظ�م �شي��شي ق�ئم على الط�ئفية، 

ف�إنه� اأ�شرت على اقرار تلك التعديالت.
وهذا النظ�م هو ب�ل�شبط م� تن�شط �شده بع�ص الن�ش�ء يف املجتمع املدين العراقي 
من خالل عملية تعبئة وا�شعة بداأت من ميدان التحرير و�شط الع��شمة بغداد، 

وتو�شعت جلميع انح�ء العراق.
وتعد احلركة الحتج�جية ال�شعبية التي بداأت يف اواخر متوز/ يوليو من الع�م 
حتكم  التي  ال�شي��شية  والنخبة  ال�شي��شي  النظ�م  على  غ��شب  فعل  رد   ،2015

العراق منذ 2003 الق�ئمة على اأ�ش��ص الف�ش�د واملح�شوبية والتمييز
الهوية  لإدخ�لهم  ادانتهم  عن  املتظ�هرون  عرب  املدنية،  ب�لدولة  مط�لبتهم  ويف 

الدينية يف ال�شي��شة.
الن�ش�ء العراقي�ت، ومنتدى العالمي�ت العراقي�ت، ومنظمة حرية املراأة  �شبكة 
اهمية  على  تركز  كله�  العراقي،  املدين  املجتمع  يف  كثرية  ومنظم�ت  العراق،  يف 
احلف�ظ على مدنية الدولة لتحقيق م�ش�واة اأكرب بني اجلن�شني ولتحقيق العدالة 

الجتم�عية والعرقية والدينية.
 Iraqi ون��شطني  اك�دمييني  قبل  من  دولية  حملة  اإطالق  مت  فقد  اأخريا، 
رغبة  على  وتن�ص  العراق،  ن�ش�ء  لدعم   Transnational Collective

الن�ش�ء العراقي�ت يف املزيد من احلقوق، ولي�ص تفكيك حقوقهن املحدودة.

حقوق المرأة العراقية في خطر

موؤيد الطريف

يبدو اأن الأزم�ت ال�شي��شية والقت�ش�دية، التي يعي�شه� 
تعرفه  مل  ارتف�ع  يف  اأ�شهمت   ،2019 ع�م  منذ  العراق 

البالد يف العنف الأ�شري، خالل العقود امل��شية.
اأن الأزمة القت�ش�دية لي�شت الأ�ش��ص فيه، تكمن  ومع 
العراقية  الدولة  موؤ�ش�ش�ت  عجز  يف  الرئي�شة  امل�شكلة 
من  بعيدًا  واقعي،  ب�شكل  امللف  هذا  مع  التع�مل  يف 
ت�أثري  له�  لي�ص  التي  والندوات  واملوؤمترات  ال�شع�رات 

فعلي.
تقدمي  الدولية  املنظم�ت  حم�ولة  من  الرغم  على 
اأ�شب�ب  على  الوقوف  عرب  حلول  لإيج�د  للعراق  دعم 
اأن  اإل  منه�،  احلد  اإىل  تهدف  قوانني  وت�شريع  امل�شكلة 
اأي م�شروع  اأف�شلت حتى الآن  العرتا�ش�ت ال�شي��شية 

لتفكيك امل�شكالت التي تع�ين منه� الأ�شرة العراقية.
كم� اأن النفوذ الكبري للع�ش�ئر ورج�ل الدين يف املجتمع 
العراقي �شّعب عمل الأجهزة الأمنية وجعله� تتع�مل 
مع النت�ئج النه�ية للعنف الأ�شري املتمثلة، اأي جرائم 
القتل، التي اعت�د العراقيون مت�بعة اأخب�ره� اليومية يف 

و�ش�ئل الإعالم ومواقع التوا�شل الجتم�عي.
�شجلت املح�كم العراقية الآلف من هذه احل�لت ع�م 

2019، واحتلت بغداد املرتبة الأوىل بعدد الدع�وى.
12 األف دعوى ق�ش�ئية

النواب،  جمل�ص  يف  الإن�ش�ن  حقوق  جلنة  ع�شو  يقول 
نحو   2019 ع�م  �شجلت  املح�كم  اإن  الكن�ين:  اأحمد 
من  الرغم  على  اأنه  مبين�ً  اأ�شري.  عنف  ح�لة   16861
الرتف�ع اله�ئل اإل اأن العديد منه� مل ي�شجل يف املح�كم 

لأ�شب�ب خمتلفة.

بلغت  الأ�شري  العنف  »دع�وى  اأن  الكن�ين  ي�شيف 
12336 ق�شية، وبغداد املركز الأول بت�شجيله� 4661 

ح�لة«.
عنف على اجلميع 

عن  تتحدث  العراق  يف  الإن�ش�ن  حقوق  مفو�شية 
تطورات جديدة يف هذا امللف، تتمثل مبقتل رج�ل على 
وكرد�شت�ن  الر�ش�فة  منطقة  ت�شّدرت  اإذ  زوج�تهم،  يد 

الالئحة مق�رنة ب�ملدن الأخرى.
العزاوي:  اأن�ص  املفو�شية،  ب��شم  املتحدث  ويقول 
ويونيو  )اأي�ر(  م�يو  خالل  ر�شّدت  »املفو�شية  اإن 
والطفل  املراأة  بحق  اأ�شري�ً  عنف�ً  امل��شيني،  )حزيران( 
قبل  من  الرجل  بحق  اأقل  وب�شورة  الأوىل،  الدرجة  يف 
الظروف  و�شوء  القت�ش�دي  ال�شغط  نتيجة  املراأة« 

املعي�شية. 
وي�شري اإىل اأن »منظم�ت املجتمع املدين يف اإقليم كرد�شت�ن 
من�طق  من  اأكرث  الرج�ل  �شد  عنف  ح�لت  ر�شدت 
الأمر«،  بهذا  مهتمة  منظم�ت  لوجود  نظرًا  اأخرى، 
ترتفع  حيث  الالجئني،  خميم�ت  يف  بع�شه�  م�شجلة 
الأخرى،  العراقية  ب�ملح�فظ�ت  قي��ش�ً  الق�ش�ي�  هذه 
كم� �شجلت منطقة الر�ش�فة يف بغداد املوؤ�شرات نف�شه� 
التعليمي  امل�شتوى  و�شعف  ال�شك�ين  اكتظ�ظه�  نتيجة 

واملعي�شي، عدا املن�طق املحررة من تنظيم »داع�ص«.
ويعلن وجود حلول للحد منه�، كت�شريع ق�نون العنف 
عن  ف�شاًل  املجتمعية،  ال�شرطة  دور  وتفعيل  الأ�شري 
العنف  �شلوك  ونزع  الندم�ج  لإع�دة  مراكز  اإيج�د 
هذا  يف  دولية  بتج�رب  ال�شتع�نة  خالل  من  املتطرف 

ال�ش�أن.

ق�نون ميكن تنفيذه
العنف  ق�نون  ت�شريع  اإىل  احل�جة  من  الرغم  على 
الأ�شري، الذي ين�ق�ص يف الربمل�ن منذ فرتة طويلة، اإل 
اأن �شخ�شي�ت عملت �ش�بق�ً يف هذا املج�ل تدعو اجله�ت 
اعرتا�ش�ت  دون  من  تطبيقه  اإىل  احل�جة  اإىل  التنفيذية 

تذكر.
ترى، ب�شرى الزويني، الوزيرة ال�ش�بقة ل�شوؤون املراأة، 
ب�لأو�ش�ع  يرتبط  الأ�شري  العنف  معدلت  تزايد  اأن 
البالد،  به�  التي متر  ال�شي��شية والقت�ش�دية والأمنية 
ف�شاًل عن �شكن الأزواج مع اأ�شرهم وتزويج الق��شرات، 
م�شرية اإىل اأن الأطف�ل اأكرث ُعر�شة لالأمر، تليهم الن�ش�ء.

الذي  الأ�شري،  العنف  ق�نون  ت�شريع  ي�شهم  اأن  وميكن 
قدمته رئ��شة الوزراء العراقية ع�م 2010، يف احلد من 
العنف لكن بعد اإدخ�ل تعديالت على م�شودته، بح�شب 

تعديالت  اإىل  »بح�جة  اأنه  اإىل  ت�شري  التي  الزويني، 
مثل  فقراته،  بع�ص  على  املعرت�شني  خم�وف  تزيل 
اإمك�ن الإبالغ عنه� ملن لديه وظيفة اجتم�عية، اإذ يتيح 

مم�ر�شة ادع�ءات كيدية«.

اعرتا�ش�ت كبرية
رف�شه  اإذ  اعرتا�ش�ت،  اإىل  الق�نون  م�شودة  تعر�شت 
بع�ص  خ�شو�ش�ً  ال�شي��شية،  اجله�ت  من  العديد 
ميثل  اأنه  اعتربت  التي  ال�شيعية،  الإ�شالمية  الأحزاب 

»خطرًا« على املجتمع.
وتتحدث ن�ئب رئي�ص جلنة الأ�شرة والطفولة يف جمل�ص 
اعرتا�ش�ت  عن  اجلبوري،  انت�ش�ر  الن�ئب  النواب، 
م�  ال�شي��شية،  الكتل  من  عدد  من  الق�نون،  على  كثرية 

مينع اإر�ش�له اإىل اللج�ن املعنية ملن�ق�شته ثم اإقراره.

ازدياد حاالت العنف األسري في العراق.. وبغداد وكردستان في الصدارة
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عقيل ها�شم
تدوين  و�شيلة  فقط  لي�شت  الكتابة 
تقييدا  ولي�شت  الآخرين،  مع  وتوا�شل 
للوقائع ولي�شت معادل للذاكرة، اإنها اأكرب 
من ذلك، ولي�شت جمرد حلم بل هي اأو�شع 
لأنها عامل تتحقق فيه الأماين والطموحات، 
به،  خا�شا  له  وطنا  الكاتب  يبني  وفيها 

عاملا افرتا�شيا يوازي العامل الواقعي.
تغريه  ول  الواقع  تعادل  ل  فالكتابة   
واإمنا  عنه،  عليه، وخمتلفة  متعالية  لأنها 
املا�شي  تن�شئ عاملا موازيا متخيال يجمل 
ول يتجاوزه، ول ينت�شر على قيوده فهو 
جمرد “خطاب فوقي” ذي بنية متعالية ل 
هي  حقيقتها  تقول  “احلقيقة” اإمنا  تقول 
الواقع  يف  املاثلة  احلقيقة  عن  واملختلفة 

وحياة النا�س.
اجلا�شم”  “هيثم  القا�س  جتربة  تظل 
الق�ش�شي  امل�شهد  يف  املهمة  التجارب  من 
ومن  وغنى،  ثراء،  تزداد  التي  العراقي 
الق�ش�شية-  التجربة-  هده  مييز  ما  اأهم 
الدرامي  البناء  على  الدائم  حفاظها 
الن�شاين’  ‘�شرطنا  مفردات  من  امل�شنوع 
الذي ميور باأ�شئلة الهوية، اأ�شئلة املا�شي 
اليومية  املفارقات  اأ�شئلة  واحلا�شر، 
والتي مت�س امل�شري الن�شاين لهذا الع�شر 
ومظاهر العنف وال�شتالب والتي تنا�شلت 
الكاتب  يجد  مل  والتي  جمتمعاتنا،  يف 
الر�شد  �شوى  املاأ�شاوية،  اأو�شاعها  اأمام 

والتدوين..
ظل   - املميزة  الق�ش�شية  جماميعه  يف 
الكاتب خمل�شا لأ�شلوبه يف ف�شح وتعرية 
ال�شلطة  انواع  لكل  اخلفية  الأوجه 
الكتابة  دينية”-   اجتماعية  “�شيا�شية 

ك�شف الوجه الظاهر، واخلفي  لال�شتبداد 
مبختلف دللته.

هذه املجاميع ولأهميتها فقد اخذت ن�شيبا 
من البحوث والدرا�شات اجلامعية، ب�شبب 
الكتابة  واأ�شاليب  مو�شوعاتها،  يف  تنوع 
فيها من م�شتويات ال�شرد الفني واجلمايل.

هي  اجلا�شم’  ‘هيثم  جتربة  اأن  ول�شك 
غنية  وفكرية-  حياتية-  جتربة  نتاج 
 – الوطن  هم  من  حمطات  فيها  تفاعلت 
و�شردها  “ظاهرة”  وجعلها  الن�شان.. 
بلغة  للظاهرة،  احلكائي  ال�شرد  بتقنية 
م�شنونة، و�شربات عنيفة اأ�شبه ب�شربات 
وال�شتبطان  املعريف  واحلفر  فر�شاة 
والنطالق  الن�شانية،  للعالقات  الهادئ 
حتكم  التي  املزيفة  اأقنعتها  تق�شري  يف 
املجالت..  خمتلف  يف  م�شلكياتها  خمتلف 
والفكرية،  الجتماعية  التحولت  ور�شد 
التحليل  على  تقوم  بلغة  ن�شو�شه  �شرد 
بني  املزاوجة  وعلى  جهة،  من  العميق، 
الأمر  تعلق  �شواء  واملو�شوف،  املحكي 

ب�شرد الذاتي/ املو�شوعي معا ..
مت�ّس  امامنا  التي  الق�ش�شية  املجاميع 
فكرياً  العقل  وت�شتثري  عاطفياً،  ال�شغاف 
الق�س..  لفن  البكر  املعنى  وت�شتعيد 
ي�شغي  وباأن  ُتروى  باأن  جديرة  ن�شو�س 
تفيد  بتعاطف ولهفة.. وفيما  املتلقي  اإليها 
هذه احلكايا من تعدد املنظور يف فن الق�ّس 
�شردها  متميزة  ن�شو�س  فاإنها  بذكاء، 
باإخال�س كلي ملا ي�شّع من غياهب الذات..  
للمجتمع،  الكاتب  يحملها  عديدة  ر�شائل 
متوارية،  عذابات  على  ال�شوء  وت�شلط 
كاأنه ي�شعى اإىل تفجري قنابل الأمل.. ان ما 
يهم الكاتب هو الإن�شان وما ي�شعر به وما 

يفكر به وما ُيقلقه، �شرد م�شائر ماأ�شوية، 
كاتبها،  اأراد  الخرين.  هموم  تنو�س 
التفاوؤل  بني  منها  مقربة  على  عا�س  الذي 
ليدونها  دوؤوب  وببحث  والإحباط، 
الق�س-  من  موائمة،  كتابية  وباأ�شكال 
الوم�شة والق�شو�شة والق�شة الق�شرية 
 .. ب�شنعته  العارف  جدا...وباإتقان 
الق�شة احلقيقة تبداأ بالإن�شان  اأن  موؤكدًا 
وتنتهي به، وبخال�شة القول الكاتب اأراد 

يف  كان  ان  يكتب  فيما  جمددًا  يكون،  اأن 
واملزاوجة  ال�شحافة  يف  او  الدب  جمال 
يف  اأعلن  حني  مثقفا  كاتبا  كونه  بينهما، 
الأديب  وحدة  عن  الق�ش�شية  جماميعه 
واملثقف، ذلك اأن املثقف هو الذي ي�شائل 
الن�شانية  الدفاع عن   - ق�شيته  اأحوال 
وان  الوطنية،  الهداف  اىل  والن�شرة 
يكون الكاتب املجدد والذي يثري اأ�شئلة 

جديدة تهم الوجود .

قراءة في المنجز السردي للقاص “هيثم الجاسم”.. 
خلود البدريَمديحُّ القصة.. كوة ضوء توسع ضيق العتمة

عن الكتابة، تقول اإيزابيل الليندي” الكتابة مثل ال�شعوذة: ل يكفي 
اإخراج اأرنب من القبعة، بل يجب عمل ذلك باأناقة وطريقة ممتعة. 
وهذا ما يطمح اإليه كل كاتب. فالكتابة حياة املبدع و�شراعه، وهنا 

نت�شاءل: ال�شراع مع من؟! 
مع نف�شه، موهبته، كيف ُينمي املبدع قدراته، ويعّمق من جتاربه، 
اأو مع حميطه املجتمعي والعائلي، ومع حمبطات ُتو�شع وتعرت�س 
الب�شر،  من  كغريه  فلكها  يف  يدور  خا�شة  حياة  للكاتب  طريقه. 
طبًعا،  للبع�س  طارئ!،  �شيء  اأحياًنا  حوله  ملن  بالن�شبة  والكتابة 
حتى  اأو  الأبناء،  اأو  الزوج،  قبل  من  للمراأة،  بالن�شبة  وخا�شة 

الأقارب! يف جمتمع �شرقي له معايري تختلف عن غريه.
يف  ا�شتمراريته  مع  احلياتية  الكاتب  م�شوؤوليات  تتعار�س  وقد 
ُيطلب  ما  املواءمة بني  في�شعب واحلالة هذه من حتقيق  الكتابة؛ 
منه، وما يرغب يف اإجنازه! عوائق كثرية ُتكبله، تلتف حوله ت�شّكه 

كلما رام الإفالت منها. 
روايتي  كتابة  من  انتهيت  فبعدما  موؤخرا:  معي  حدث  كما  يح�شل 
اخرتت  جديدة.  لرواية  خمطط  بر�شم  اأيام  قبل  با�شرت  الثانية، 
مو�شوعها، وكذلك النمط ال�شردي الذي قررت اتباعه، لكنني كلما 
مل�شة  تكفني  كانت  فرتاجعت.  اأفكاري،  ت�شّتت  حا�شوبي  فتحت 
حروف لوحة الكمبيوتر، لها فعل ال�شحر يف نف�شي، تاأ�شرين وُتذيب 
داخلي  يف  يوجد  ل  الآن  اأما  حويل.  ممن  فُت�شرقني  فيها،  اأ�شابعي 
ب�شبب  امللل،  غربان  راأ�شي  فوق  حتوم  كال�شابق.  الكتابة  �شغف 

معاناتي بعد ا�شابة ابنتي بكوفيد 19 وقلقي عليها.
للكتابة  املخ�ش�شة  رقعتي  يف  واأجيء  اأروح  مكاين،  اأخلي  اليوم   
�شنة  من  لأكرث  والداأب  الإكباب  بعد  مهزوم؛  �شطرجن  كجندي 
يوم،  لكل  خم�ش�شة  �شاعات  وبعدد  مبواظبة،  ال�شنة،  ون�شف 

وبتكاليف حازمة لإجناز روايتي الثانية.
اليوم ت�شتاأثر بي الأفكار امل�شاّدة، ترتّبع يف راأ�شي، كمثل البتعاد، 
عنهم  ان�شغايل  �شاعات  عن  عائلتي،  وتعوي�س  ما،  لوجهة  وال�شفر 

بالقراءة والكتابة!
ل اأنكر اأن يف كل كتاب اجنزه _على قلتها_ اأ�شعرين ُمتعبة، ُم�شتنزفة، 
فال مردود مايل يكافئ تعب �شنوات من اجلهد والنكباب على الكتابة 
والتنقيح، ول دعم معنوي. واأراين مع هذا انغمر مع الكتابة اأكرث، 
ُمنهكة يف �شبيل امتام ما بداأت. متخوفة من جريان وقتي دون طائل. 

فاأراوح بني قراءة اأو انهماك يف الكتابة.
اأدرك ما ُي�شتبد بي حينها، وما يتوجب علي: امل�شّي اأكرث يف �شاعات 
ا�شت�شفاف  ر�شيقة،  بعبارات  الكلمات  وتوظيف  لذلك،  خم�ش�شة 
وجتّلي ثر لالرتقاء بها، وا�شتبقاء الأن�شب منها. ُملزمة نف�شي مبلء 
ي�شاورين  ذلك  ومع  همتي  ا�شحذ  حمدد.  لوقت  خا�شعتها  اإرادتي، 
�شك اأن زمني لي�س بكاف لإجناز ما اأطمح اإليه. اأع�شق الكلمات حني 
ُتعانق بع�شها بتاأّن، وتتج�ّشد اأمام ناظري، اإما فرحي بروؤيتها حني 
ح�شاب  على  ذلك  اأرى  لكن  اآخر.  فرح  ُي�شاهيه  فال  �شفحاتي  تزين 
الكتابة  لكن  باأ�س،  فال  رحلتك  لتوا�شل  النا�س  تعتزل  اأن  اأمومتي! 
تتطلب منك اعتزال ا�شرتك اأي�شا لبع�س الوقت، بل لأغلب �شاعات 

نهارك، فاأنا امراأة نهارية. 

اأن متتلك عاطفة جيا�شة بكل هذا احلب، فهي �شعلة النور، و�شيكون 
الأحيان  بع�س  منها.  املنبعث  ال�شوء  الكتابة  يف  ا�شلوبك  حتًما 
ُت�شيب بع�شنا حالة انقطاع عن الكتابة لفرتة من الزمن، قد تطول 
الإبداعي  اخليال  ي�شمحل  فهل  بالنطفاء،  ُن�شاب  اأو  تق�شر،  اأو 

حينئذ؟
انطفاء  انطفاأ.  م�شدر  انطفاء:  اجلامع،  املعاين  معجم  ويف  اللغة  يف 
اللغة.  يف  هذا  انتهاوؤها.  �شعلته:  انطفاء  خفوتها.  خمودها،  الّنار: 

ِ يخافها؟ فماذا تعني هذه الكلمة للمبدع، وملمَ
الكاتب  كتبه  مبا  اأول،  هنا،  ا�شتدل  هذا،  ت�شاوؤيل  عن  ولالإجابة 
 “ ذات  �شرية  واحلياة  الكتابة   “ كتابه  يف  ال�شوك  علي  والروائي 
عن نق�شان ال�شوء املنبعث:” النطفاء“ اأو ا�شمحالل الكتابة لديه 
“ اأنا  يف �شنواته الأخرية ومعاناته ب�شببها. يكتب يف �شفحة 267 
الآن مل اأعد اأجد لذة يف القراءة. وهذه الظاهرة بداأت تالزمني مع 
اح�شا�شي بالنطفاء.. ومل اأكن اأت�شور اأن النطفاء �شيطال القراءة 
اأي�شاً. اأنا منطٍف الآن، لأ�شباب باأيدولوجية.. وهذا �شيء بات يورث 
عندي اأفدح اأنواع الكاآبة. فاأنا اأريد اأن اأكتب حتى النف�س الأخري... 
لكن ال�شعلة اأو اجلذوة منطفئة.. وهذا �شيء غري عادل باملرة. اأن ل 
ق  رمَ ت�شتجيب اإيّل طاقاتي يف الكتابة “.. فهل يحق يل الآن القول: اأنه ممَ

ّط م�شاره وترك بيننا نوره، ثم انطفاأ. يف �شماء البداع، خمَ
ياأخذ بع�س املبدعني بالبحث عن دم جديد ي�شتمد منه طاقة ايجابية 
يف الكتابة. بالن�شبة للرجل “ املراأة “ طاقة ايجابية وحمرك مهم يف 
اإبداعه. يقال اإن الكتابة �شنعة البحث عن روح جديدة، عن اأفكار 

جديدة. 
يف الفن كذلك، يقول “ كوليري “ يف الفن وال�شعور الإبداعي ترجمة 
يجد   ... “ ما  لوقت  العطاء  عن  املبدع  توقف  عن  الأ�شبحي  منري 
عقله خاويا، والإح�شا�س املو�شوعي اأو املحر�س من اخلارج معطال 
“ وفق  الت�شكيل  اأو  الر�شم  فعل  الفراغ ي�شبح  هذا  مثل  باأكمله. يف 
ال�شبات..”  ي�شبه  فيه،  لالأفكار  �شياغة  ل  “ منوذجا  منوذج معني 
البغدادي  زريق  كاأبن  �شيتهم،  ذاع  من  املبدعني  من  هناك  اأن  كما 
وق�شيدته “ ل تعذليه “ وهي من اأروع الق�شائد يف ديوان العرب. 
ي�شتطع  مل  لأنه  لي�س  باملوت،  انطفاأ  وح�شرة.  كمدا  بعدها  مات 

الكتابة ولكنه الفناء، النطفاء الأعظم.
لعدة  الكتابة،  عن  انقطاع  حلظات  والُكّتاب  ال�شعراء  ببع�س  مترُّ 
اثنتا  ملاذا  مقدمة:  يف  ماركيز  غار�شيا  غابريال  كتب  فقد  اأ�شباب.. 
ع�شرة وملاذا ق�ش�س ق�شرية وملاذا مهاجرة. يف الق�ش�س الق�شرية 
املدى. يف  دار  من�شورات  علماين عن  ترجمها �شالح  والتي  الكاملة، 
�شنة  معلن،  موت  ق�شة  كتابة  بداأت  عندما   “ يقول   330 �شفحة 
1979 ، تبني يل اأنني اأفقد مرونة الكتابة يف ال�شرتاحة بني كتابني، 
فر�شت  ولهذا،  جديد.  من  البدء  يف  فاأكرب  اأكرب  م�شقة  اأجد  واأنني 
كتابة  واآذار 1984، مهمة  الأول 1980  ت�شرين  ما بني  نف�شي  على 
عديدة،  بلدان  �شحف  يف  ُتن�شر  كانت  اأ�شبوعية،  �شحفية  مقالة 
وذلك كنظام ان�شباطي للحفاظ على �شخونة يدي“. هكذا وجدتني 
املوهبة  عبقري  العجائبية،  الواقعية  �شاحب  من  الدر�س  ا�شتلهم 
وال�شلوب. فاأُ�شخن يدي ببع�س مقالت، اإىل اأن يحني موعدي للبدء 

من جديد مع رحلة احلرف ال�شاقة واملمتعة يف الوقت نف�شه.

بعد صراع الكتابة.. أثمة انطفاء؟

اإعداد / د. مقداد اجلبوري
وعميد  مبارك  زكي  الدكتور  بني  وقعت  التي  املعركة  تعد 
الأدب العربي الدكتور طه ح�شني، اأكرب معركة اأدبية وقعت 
وقائعها  امتدت  حيث  املعا�شر،  العربي  الأدب  تاريخ  يف 
خالل الفرتة من عام 1931 حتى عام 1940، وبداأت بعودة 
على  ح�شوله  وبعد   ،1931 عام  يف  م�شر  اإيل  مبارك  زكي 
الرابع  القرن  يف  الفني  »النرث  يف  ال�شوربون  من  الدكتوراه 
الهجري«، حيث عنّي بعقد للعمل يف اجلامعة امل�شرية، فلما 
منا اإىل علم الكافة مب�شر ما وقع من خالف راأي بينه وبني 
امل�شت�شرقني يف ال�شوربون، ذلك اخلالف الذي وا�شله زكي 
مبارك حتى بعد عودته مل�شر، وتّوجه بكتاب عنوانه »النرث 
الفني يف القرن الرابع الهجري«، الذي لقي من النقد الكثري، 
حتى اإن طه ح�شني اأهمله متاماً واأعر�س عن التحدث عنه، 
وموؤلفه  الكتاب  اإىل  طه  د.  اإ�شارة  من  عليه  ي�شتدل  ما  وهو 

بقوله: »كتاب من الكتب األفه كاتب من الكّتاب«!
�شادق  م�شطفى  الأديب  بني  دارت  التي  مثل  فمعركة 
الرافعي وعميد الأدب العربي طه ح�شني، بداأت عند �شدور 
كتاب الرافعي “تاريخ اآداب العربية” وانتقده الدكتور طه 
الرافعي  اأ�شدر  حني  املعركة  وا�شتدت   ،1912 عام  ح�شني 
كتابه “ر�شائل الأحزان”، وانتقده اأي�ًشا الدكتور طه ح�شني 
يف  تبعث  الكتاب  هذا  جمل  من  جملة  كل  “اإن  قائال:  ب�شدة 
وهو  ولدة  يلدها  الكاتب  باأن  موؤملا  قويا  �شعورا  نف�شي 

يقا�شي من هذه الولدة ما تقا�شي الأم من اآلم الو�شع”.
ر�شالة  خالل  من  ح�شني،  طه  مع  العقاد  معركة  بداأت 

كتب  حني  املعري،  العالء  اأبي  فل�شفة  حول  الغفران، 
العقاد عن اخليال يف ر�شالة الغفران “اإن ر�شالة الغفران 
ون�شق  �شائق  واأ�شلوب  العربية  اآدابنا  يف  وحدها  منط 
اأحًدا  اأن  نعلم  ل  لبقة  وفكرة  والرواية  النقد  يف  طريف 

�شبق املعري اإليها، ذلك تقدير موجز لر�شالة الغفران”.

“ولكن  يقول:  فكتب  الكلمة طه ح�شني،  وا�شتفزت هذه   
يف  زعمه  هو  �شديدة  خمالفة  فيه  العقاد  اأخالف  الذي 
اأبا العالء مل يكن �شاحب خيال يف ر�شالة  اأن  ف�شل اآخر 
الغفران، هذا ُنكر من القول ل اأدري كيف تورط فيه كاتب 

كالعقاد”، ثم اأ�شدر بعدها “بواعث ال�شمت”.

طه حسين والمعارك األدبية

جمال نوري
عنوان  جابر  حممد  جابر  القا�س  اختار 
ملجموعته  مركزياً  عنواناً  ق�ش�شه  اإحدى 
اأو  يلفت  ما  على  تنطوي  ل  الق�شة  اأن  مع 
والق�شة  ما،  ق�شدية  اأو  رمزية  اإىل  ي�شري 
رئي�س  يكلف  حيث  خرب  حم�س  ذاتها  بحد 
هذا  عن  بالكتابة  حمرريه  اأحد  التحرير 
البئر واأعطى بع�س التفا�شيل الب�شيطة عن 
الق�شة  البئر وموا�شفاته واأبعاده.. كتابة 
ا�شتثنائياً  جهدًا  ت�شتدعي  جدًا  الق�شرية 
ميتلك  اأن  القا�س  ي�شتطيع  لكي  وم�شاعفاً 
اأدواته ويتقن الو�شائل الفنية التي �شتعطيه 
بالنتيجة ق�شة ناجحة، وهذا ل يعني اأنني 
مل اأتوقف عند العديد من ق�ش�س املجموعة 
النجاح  من  حم�شوباً  قدرًا  �شجلت  التي 
والبداع ومل اأرغب يف ت�شتيت قراءتي على 
ق�شة  اخرتت  ولكنني  النماذج  من  الكثري 
وفكرتها  تقاناتها  قراءة  يف  لأنطلق  واحدة 
الق�ش�س  مطالعة  يف  �شجلته  ومما  ولغتها، 
تخدم  قد  التي  ال�شعرية  اللغة  توظيف 
اأو تربكه مثلما يفعل الو�شف  خيط ال�شرد 
وحدته  ويفقده  الن�س  يرهل  حني  اأحياناً 
ال�شردي  اللون  هذا  كتابة  املو�شوعية.. 
اإىل  متيل  مكثفة  لغة  توظيف  ت�شتدعي 
القت�شاد يف �شياغة العبارة والتخل�س من 
ولهذا  ق�شرًا،  املقحمة  والتفا�شيل  الزوائد 
ال�شردي  اللون  هذا  كاتب  مهمة  اأن  اأجد 

مهمة �شاقة جدًا وقد ي�شت�شهل بع�س الكتاب 
كتابتها معتقدين اأنها حم�س اأ�شطر قليلة ل 
الق�شة  اأن  اإذ  كثريًا،  يختلف  والأمر  غري، 
ووعي  عقل  من  ت�شدر  الناجحة  الق�شرية 
كتابة  ما اجلدوى من  واإّل  خمتلف ومغاير 

واجرتار ق�ش�س ظلت الأقالم تلوكها..
الزرازير«  وق�شة  عنرت  »القط  ق�شة  يف 
ك�شف العنوان عن جمريات احلدث م�شبقاً 
وذلك عرب عالقة الطيور بالقط ال�شره الذي 
من  تنتظر  طيور  من  د�شمة  وجبة  ينتظر 
املتعة  اإن  الف�شاء..  اإىل  ويطلقها  يحررها 
خملوق  لأي  الن�شان  حترير  من  املكت�شبة 
باعثاً  اأمرًا  يعد  الظامل  و�شلطة  هيمنة  من 
هذا  ميار�شون  الذين  لهوؤلء  الراحة  على 
اأمام  وال�شتعرا�شي  الحتفايل  الطق�س 
حجم  اىل  ي�شريون  بذلك  وهم  الآخرين 
له،  يتعر�شون  الذي  واجلور  ال�شتالب 
لكي  لهم  متنف�شاً  اللعبة  هذه  تعد  وقد 
وكوابي�شه..  الواقع  �شغط  من  يتحرروا 
ي�شج  مكاناً  بذكاء  القا�س  يختار 
والطلبة  والعمال  للباعة  الدائبة  باحلركة 
اختار  بهذا  وهو  واملوظفات،  وال�شيدات 
تتعر�س  خمتلفة  �شرائح  ق�شدية  دون 
م�شرية  �شمن  والق�شاء  التهمي�س  اإىل 
تطاردهم  طلبة  املتاأزمة..  اليومية  احلياة 
مهمومات  �شيدات  الكبوات،  انواع  �شتى 
ين�شدن  القا�شية  احلياة  مبتطلبات  مثقالت 

اجرتح  الق�شة  نهاية  ويف  اخلال�س.. 
يف  جنحت  التي  الأخرية  املفارقة  القا�س 
عنرت  اإىل  اأفكارنا  واأحالت  ال�شدمة  �شنع 
يعي�س  مرتف  قط  حم�س  اإّل  يكن  مل  الذي 
ي�شرتي  الذي  �شيده  كنف  يف  بحبوحة  يف 
هنا  وال�شارة  كبرية  بكميات  الزرازير 
البوؤ�س  بحجم  ت�شي  وهي  وجلية  وا�شحة 
تفا�شيله  من  ونت�شور وجعاً  نعي�شه  الذي 
توظيف  القا�س  اأتقن  ورمبا  واأبعاده.. 
ثمة  ال�شرد..  �شياق  �شمن  وتفعيله  املكان 
بالأ�شوات  ي�شج  ورحب  وا�شع  مكان 
بديناميكية  املتوا�شلة  احلياة  ودبيب 
ميتطي  خم�شيني  رجل  يقابلها  مت�شاعدة 
ل  مببلغ  وي�شرتي  يركنها  فارهة..  �شيارة 
اأودعها  التي  الزرازير  ع�شرات  به  ي�شتهان 
�شندوقا بال�شتيكياً لتتحول اإىل مائدة يومية 
د�شمة للهر عنرت.. ال�شندوق الذي يحب�س 
اأ�شبه  هي  التي  ال�شيارة  ثم  ومن  الطيور 
بعلبة.. ا�شتغل القا�س بذكاء على معطيات 
لفته  بطريقة  يوظفه  اأن  وا�شتطاع  املكان، 
م�شتوى  اإىل  ارتقى  نف�شه  املكان  اأن  بحيث 
اليحاء والت�شفري لكي يختم الق�شة ب�شلطة 
اأو�شع واأر�شن  التي تبتكر دللت  املفارقة 
يف بناء ق�شة جابر حممد جابر التي يبذل يف 
ويحلل  ي�شتقرئ  وهو  رائعاً  جهدًا  تقدميها 
وي�شت�شرف ويقتن�س املفارقة و�شعريتها يف 

ابتكار الده�شة الدائمة...

بئر برهوت.. »القط عنتر وقصة 
الزرازير« أنموذجا

الكاتب علوان ال�شلمان

حياة  ا�شلوب  ال�شعر  لل�شاعرة.. 
قبل ان يكون حروفا وعبارات.. 

التي  احلرية  م�شاحات  ال�شعر  ـ 
نفقدها هنا وهناك رغما عنا..                         
ـ ال�شعر توا�شل مع الذات اجلمعي 
الآخر بو�شوح..                                  

ـ ال�شعر عر�س راق للحياة باألوانها 
وقتامتها..                                        

ـ ال�شعر تنف�س حني تقرتب الحالم 
من الختناق..                                  

واأنا من قلب كالكروم    
عناقيد تت�شلق خالياك

انت ابت�شامة فرح.. واأنا يقظة فجر 
مهجور

هذا  �شوب  و�شراج  زيت..  وكالنا 
احلب

التدفق  قوة  عن  يك�شف  فالن�س 
العاطفي وتكثيف الروؤيا با�شتخدام 
لالنزياح  املحققة  املجازية  اللفاظ 
ال�شعري.. ف�شال عن تاأطري عتباتها 
وح�س  بتماٍه  املتداخلة  الوجدانية 
الطبيعة  ومظاهر  متفاعل  وجداين 
املنتجة)ال�شاعرة(  توظفها  التي 
بوحدة  وفكريا  نف�شيا  توظيفا 

مو�شوعية..
ونحن نرى ان ال�شعر تفاعل اللفظ 

األفاظها  وجدانية..  بلغة  واملعنى 
العاطفة  بنربة  منغمة  موحية.. 

والنفعال..
كمَ نف�ُشكمَ  �شتنق�شُ

واأنتمَ تعاِنُق ج�شدًا ما 
وتغتاُلك اأ�شغاثي يف الظالم 

وب�شريُة  النطفاُء  ني  نق�شُ يمَ
الت�شبِث 

ني الثباُت،  نق�شُ ويمَ
ب�شتاِن  يف  اخلجولُة  ال�شيفُة  فاأنا 

الألغاز 

اأنا ال�شريُح بال مكان 
كمَ الإمياُن بالّريح،  نق�شُ يمَ

والرماُد املبارُك من حريِق زهرة
بني  ما  يتوزع  الن�شي  فالبناء 
واحلركة  ال�شعرية  ال�شردية 
منولوجي  ببوح  الدرامية 
والنا  الذات..  بني)النا( 
التعالق  من  تنبثق  الآخر)النت( 
املتميزة  ال�شعرية  ال�شورة  بني 
بالنزياح والفكرة والتناغم الدليل 
تغلب  التي  املرنة  اليومية  واللغة 
كالتكرار  الفنية  ال�شاليب  عليها 
وال�شتعارة  واملجاز  والتنقيط 
التخييل  فعل  اىل  بالن�س  لالرتقاء 
الوعي  ا�شكال  من  �شكل  هو  الذي 
املتجاوزة  الرادة  من  ونوعا 

للزمكانية..
�شاأعرف كل �شيء.. تلك ال�شنونوات 

البي�س يف البقع ال�شود لقلبك 
تلك الأزقة التي ت�شنع �شو�شاءك 

هنا وهناك،
جذور الأ�شجار التي حتك قناعاتك 

باأوراقي
ل تتكلم اأبدا

بل حتى ل تتلفت نحوي
ابت�شم وحدك، واأغرق كما الآلهة يف 

جناحني
العامل  تن�شى  �شوف  اأنك  اأقول  ل 

معي
فل�شت �شوى كوللة نوري

الذات  غنائية  تعتمد  فال�شاعرة 
الكوين  والوجود  الآخر  والذات 
متميز  درامي  ببوح  والطبيعة 
الروؤية  زاوية  بخ�شو�شية 
يف  يتجلى  ان�شاين  ملوقف  املحددة 
كونها ت�شرب ده�شتها اىل امل�شتهلك 
فتحرك  عناء  دون  )املتلقي( 
خزينه الفكري ل�شتنطاق تراكيبها 
الن�س  بدللت  املرتقية  ال�شورية 
اىل امل�شتوى الذي يحقق انزياحا يف 
ال�شعرية وجتاوز  ال�شورة  تكثيف 
طرق التعبري التقليدية والزمكانية 
باخلروج عن النمطية والنتقال اىل 

جمالية الن�شج البنائي املوحي.
املنتجة  ن�شو�س  متيزت  لقد   
ال�شوري  بن�شجها  )ال�شاعرة( 
املركب بتطويع املفردات ال�شانعة 
وليدة  هي  التي  ال�شعرية  ل�شورها 
كون  اأفكارها..  بتفجري  خيالها 
يك�شف  الذي  املعيار  هي  ال�شورة 
ال�شعرية..  التجربة  ا�شالة  عن 
اخللق  اأ�شا�س  تعد  انها  عن  ف�شال 
جماليا  ت�شكيال  ب�شفتها  ال�شعري 
التقاطات  من  تتخلق  ونف�شيا 
للمدركات  )ال�شاعرة(  املنتجة 

احل�شية وت�شخي�س املعاين.

المرأة قطب الشعر اآلخر .. الشاعرة كاللة نوري 
أنموذجا
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"نا�سا"  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأّكدت 
جنح  "بر�سيفرن�س"  اجلّوال  روبوتها  اأن 
كوكب  من  �سخر  عّينة  اأّول  ا�ستخراج  يف 

املريخ.
على  للعّينة  �سورة  الوكالة  ون�سرت 
"ح�سلنا عليها". اأرفقتها بتعليق  "تويرت"، 

وكانت "نا�سا" قد رّجحت الأ�سبوع املا�سي 
اأن يكون روبوتها ا�ستخرج هذه العّينة، غري 
اأن ال�سور امللتقطة مل تكن وا�سحة مبا فيه 
الكفاية، ب�سبب �سوء الإنارة، ومل ت�سمح لها 

من ثّم بتاأكيد الأمر ب�سكل قاطع.
واأخذ "بر�سيفرن�س" �سورًا جديدة �سمحت 
تغريدة  يف  وجاء  باليقني.  ال�سّك  بقطع 
اأنبوب  لقاع  اأف�سل  اإنارة  "بف�سل  الوكالة 
اجلمع، ميكنكم اأن تروا اأن العّينة ال�سخرية 

التي ا�ستخرجُتها ما زالت موجودة".
اإغالق  باإعادة  التالية  املهّمة  وتق�سي 
من  العّينة  واأخذت  وتخزينه..  الأنبوب 
حتمل  للم�ستندات  حمفظة  بحجم  �سخرة 

ا�سم "رو�سيت".
وكان الروبوت اجلّوال "بر�سيفرن�س" ف�سل 
حماولته  يف  املا�سي  )اآب(  اأغ�سط�س  يف 
لأخذ قطعة �سخرية من املريخ، هي الأوىل 
اإىل  اإعادتها  املقّرر  من  عينة   30 حوايل  من 

الأر�س خالل �سنوات لتحليلها.
وترمي هذه اخلطوة اإىل البحث عن عالمات 
جرثومية  حياة  اآثار  مثل  قدمية،  حلياة 
لفهم  واأي�ساً  ال�سخور،  يف  متحجرة 
وكانت  اأف�سل..  ب�سكل  املريخ  جيولوجيا 
عام  قبل  فلوريدا  من  انطلقت  قد  املهمة 

ونّيف.
"بر�سيفرن�س" وهو بحجم �سيارة  وهبط 
دفع رباعي كبرية، يف 18 فرباير )�سباط( 

العلماء  يعتقد  التي  جيزيرو  فوهة  عند 
 3.5 قبل  عميقة  بحرية  ت�سم  كانت  اأنها 
مليار �سنة. وهذه البيئة قد تكون اأوجدت 
كوكب  خارج  للحياة  الالزمة  الظروف 
ملهمة  "نا�سا"  وكالة  الأر�س.وتخطط 
ثالثينيات  يف  الأر�س  اإىل  العّينات  اإعادة 
القرن احلايل من اأجل حتليلها با�ستخدام 
ميكن  التي  تلك  من  تعقيدًا  اأكرث  اأدوات 

اإح�سارها اإىل املريخ حالياً.

الروبوت "برسيفرنس" يستخرج عينة 
صخرية من المريخ

من  عددًا  "في�سبوك"  على  خوارزمية  �ساألت 
اإن كانوا يرغبون يف م�ساهدة املزيد  امل�ستخدمني 
�سريط  حتت  القردة  عن  الفيديو  مقاطع  من 
يظهر  بريطانية  �سعبية  �سحيفة  ن�سرته  فيديو 
�سحيفة  ك�سفت  ما  وفق  �سود،  اأ�سخا�س  فيه 

اجلمعة. تاميز" الأمريكية،  "نيويورك 
�سحيفة  اأوردته  الذي  الفيديو  مقطع  ويحمل 
"ديلي ميل" قبل اأكرث من عام عنوان "رجل اأبي�س 
يف  �سود  رجال  �سد  ال�سرطة  بعنا�سر  ي�ستنجد 
املارينا"، ول يظهر فيه �سوى اأ�سخا�س، ل قردة.

الفيديو  مقاطع  من  املزيد  "م�ساهدة  �سوؤال  لكن 
بع�س  �سا�سات  على  ظهر  الرئي�سيات؟"  عن 
بني  وخرّيهم  الفيديو،  مقطع  حتت  امل�ستخدمني 
ن�سرتها  �سا�سة  لقطة  بح�سب  والرف�س،  املوافقة 
�سبكة  لدى  ال�سابقة  امل�سممة  "تويرت"  على 

التوا�سل الجتماعي العمالقة دار�سي غروفز.
م�سني"  اأمر  "اإنه  تعليقها  يف  غروفز  وكتبت 
اإثارة  "في�سبوك" اإىل  ال�سابقني يف  داعية زمالءها 

الق�سية.
وقالت ناطقة با�سم "في�سبوك" يف ت�سريح لوكالة 
خطاأ  هذا  اأن  الوا�سح  "من  الفرن�سية  ال�سحافة 
لكل من اطلع على  "نعتذر  غري مقبول"، م�سيفة 

هذه التو�سيات املهينة".
واأو�سحت اأن "في�سبوك" �سارعت اإىل اإلغاء تفعيل 
"مبجرد  املو�سوع  هذا  �ساأن  يف  التو�سية  اأداة 
اأ�سباب  اأجل التحقيق يف  اكت�سافها ما ح�سل، من 
�سبق  "كما  وتابعت،  تكرارها".  ومنع  امل�سكلة 

وقلنا، على الرغم من اأننا اأدخلنا حت�سينات على 
اأنظمة الذكاء ال�سطناعي لدينا، نعلم اأنها لي�ست 
مثالية واأن علينا حتقيق املزيد من التقدم" يف هذا 

املجال.
تقنيات  حدود  على  ال�سوء  الق�سية  وت�سلط 
ال�سبكة  تعتمدها  التي  ال�سطناعي  الذكاء 
مالئمة  خدمتها  جعل  اإىل  منها  �سعياً  بانتظام 
البالغ  م�ستخدميها  من  واحد  كل  لتف�سيالت 

عددهم ثالثة مليارات �سهرياً.
كذلك ت�ستخدم "في�سبوك" هذه التقنيات على 
نطاق وا�سع يف الإ�سراف على املحتوى، جلهة 
ر�سد املن�سورات وال�سور الإ�سكالية وحجبها 
لكن  امل�ستخدمون.  عليها  يطلع  اأن  قبل  حتى 
وغريها  العن�سرية  حماربة  بعدم  اتهامات 
اأ�سكال الكراهية والتمييز توجه بانتظام  من 

اإىل ال�سبكة واإىل مناف�ساتها. 

خوارزمية على "فيسبوك" تخلط بين 
أشخاص سود والقرود

الإلكرتونية  بالأجهزة  الإن�سان  ارتباط  قدر  على 
ال�سيارات  اإىل  و�سوًل  وحوا�سيب  نقالة  هواتف  من 
الطاقة  من  الكهرباء  توليد  وم�ساريع  الكهربائية 
املتجددة وامل�ستدامة، فاإن كل هذه التطبيقات تربط 
بقطعة خمتلفة الأ�سكال والأحجام ت�سّمى البطارية.

الطاقة  لتحويل  جهاز  اأنها  على  البطارية  وتعّرف 
هي  الأ�سا�سية  ووظيفتها  كهربائية،  اإىل  الكيميائية 
عمل  ا�ستمرار  اأجل  من  الكهربائية  الطاقة  ا�ستدامة 

الأجهزة يف حال عدم وجود الكهرباء املبا�سرة.
اأنواع البطاريات

وتنق�سم البطاريات على ق�سمني رئي�سني: البطارية 
"قابلة  والثانوية  ال�سحن"  قابلة  "غري  الأولية 
اإىل  لل�سحن  القابلة  البطاريات  وتق�سم  لل�سحن".. 
البطاريات  الأول:  ا�ستخداماتها..  بح�سب  ق�سمني 
ذات ال�سعة ال�سغرية، مثل تلك املوجودة يف اأجهزة 
ال�سعة  ذات  البطاريات  والثاين:  النقال،  الهاتف 

الكبرية كتلك امل�ستخدمة يف ال�سيارات الكهربائية.
تطبيقات  اأجزاء  اأهم  الثانوية  البطاريات  وتعد 
الطاقة املتجددة وم�ساريعها، اإذ تكمن هذه الأهمية 
باأنظمة  ي�سمى  فيما  الكهربائية،  الطاقة  تخزين  يف 
 Energy Storage System الطاقة  تخزين 

.ESS
متالأ  التي  الوقود  خزانات  ت�سبه  والبطاريات 
بالبرتول الذي يجري حرقه لتحويل طاقته الكامنة 
و�سائل  يف  حركية  طاقة  اإىل  اأو  كهربائية  طاقة  اإىل 
يف  عالية  كفاءة  ذات  البطاريات  اأن  اإل  املوا�سالت، 
الطاقة  حتويل  طريق  عن  وذلك  الكهرباء،  تخزين 

الكيميائية املوجودة بها اإىل طاقة كهربائية.
تاريخ البطاريات

عام  جلفاين  العامل  اإىل  البطارية  اكت�ساف  ويعود 
1780 ُبعيد اكت�ساف التيار الكهربائي، حني حدثت 
عندما  جلفاين،  خمترب  يف  بال�سدفة  طريفة  ق�سة 
لم�ست �ساق �سفدع �سريحتني معدنيتني وظهر فيها 
اأتت من  الكهرباء  اأن هذه  اأثر كهربائي. ظن جلفاين 
بالكهرباء  الظاهرة  هذه  و�سّميت  ال�سفدع،  ج�سم 
احليوانية. اإل اأن العامل الفيزيائي األي�سندرو فولتا 
�سرائح  الكهرباء جاءت من  باأن  الظاهرة  ر هذه  ف�سَّ

املعدن.
ت�ستطيع  بطارية  اأول  فولتا  ويف عام 1800 اخرتع 
تخزين الكهرباء ب�سعة كبرية ن�سبياً �سميت باملركم. 
البطاريات،  عامل  يف  حتول  نقطة   1836 عام  وكان 
ر العامل الإجنليزي فريدريك دانيال  وذلك عندما طَوّ

بطارية �سميت خلية دانيال اأو بطارية اجلاذبية.
ب�سكٍل  والعلماء  الباحثون  يعمل  احلني،  ذلك  ومنذ 
دائم على تطوير البطاريات من خالل زيادة عمرها 
الفرتا�سي اأو �سعة �سحنها.. وقد �سكل عام 1991 
الطاقة،  وتخزين  البطاريات  عامل  يف  حتول  نقطة 
بطارية  اأول  "�سوين"  �سركة  طرحت  عندما  وذلك 
من  النوع  لالأ�سواق.. وهذا  الليثيوم  اأيون  نوع  من 
افرتا�سي  وعمر  كبرية  ب�سعة  ميتاز  البطاريات 
اأمثل  اإىل قلة وزنها مما جعلها خيارًا  اإ�سافة  كبري، 

لتطبيقات الف�ساء والتطبيقات الع�سكرية.
اأهم  اأ�سبحت  الليثيوم  اأيون  بطاريات  ولأن 
العلماء  يتفانى  ا�ستعماًل،  واأكرثها  البطاريات 
وتعديل  اإ�سافة  خالل  من  تطويرها  يف  والباحثون 
عن�سر  اإىل  امل�سافة  الكيميائية  املركبات  بع�س 

الليثيوم، ولعل اأهمها على الإطالق مادة الكوبالت.
التي  الكهربائية،  ال�سيارات  ا�ستخدام  ات�ساع  وعند 

هناك  اأ�سبح  الليثيوم،  اأيون  ببطاريات  ت�سّغل 
البطاريات  �سحن  �سرعة  وهما  اإ�سافيان،  حتديان 
وتقليل تاأثري درجة احلرارة فيها. واجلدير بالذكر 
اأيون  بطاريات  مبختربات  البحثي  الفريق  اأن 
وا�سنطن  بالعا�سمة  هاورد  جامعة  يف  الليثيوم 
ا�ستطاع تطوير بطاريات ميكن �سحنها بن�سبة 50 يف 
املئة من �سعتها التخزينية يف مدة ل تزيد على خم�س 

باإ�سافة نوع حمدد من جزيئات  دقائق فقط، وذلك 
"النانو".

تعاون دويل
غري  دويل  تعاون  من  اليوم  العامل  ي�سهده  وما 
م�سبوق يف جمال التحول اإىل الطاقة النظيفة ملكافحة 
الحتبا�س احلراري اأعطى اأولوية واهتماماً كبريين 
ال�سركات  قبل  من  البطاريات  وتطوير  ل�سناعة 

وامل�ستثمرين.
البطاريات  الطاقة  جمالت  يف  الباحثون  وي�سف 
الرئي�س  العن�سر  متثل  كونها  اجلديد  الوقود  باأنها 
املتجددة  الطاقة  با�ستخدامات  يتعلق  ما  كل  يف 
تخزين  يف  البطاريات  اأهمية  وتكمن  وامل�ستدامة. 
ُيعد توليد  املثال  الطاقة بعد حتويلها، فعلى �سبيل 
الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�سم�سية �سهاًل ن�سبياً 
من الناحية العملية والعلمية، لكن ال�سعوبة تكمن 
وجود  يتطلب  مما  الكهربائية،  الطاقة  ا�ستدامة  يف 
تقنية لتخزينها. تقنية تخزين الكهرباء هذه ت�سمن 
ال�سم�س  غروب  بعد  الكهربائية  الطاقة  ا�ستدامة 
املوؤثرات  من  وغريها  والأمطار  الغيوم  حال  يف  اأو 

الطبيعية الأخرى.
يف  ال�سرق  عن  كثريًا  يتخلف  باأنه  الغرب  ويعرتف 
بداأ  فقد  الطاقة..  وتخزين  البطاريات  تقنية  جمال 
ال�سرق الآ�سيوي متمثاًل يف اليابان وكوريا اجلنوبية 
وال�سني منذ زمن بعيد يف اأبحاث تطوير البطاريات 
اأ�سواق  على  كامل  ب�سكل  �سيطر  حتى  واإنتاجها، 

تخزين الطاقة والبطاريات.
الكورية  "�سام�سونغ"  تزود  املثال  �سبيل  وعلى 
طاقة  وم�سروع  �سيارات  �سركة   26 من  اأكرث 
متجددة على م�ستوى العامل بالبطاريات، معظمها 
مغني�سيوم  كوبالت  نيكل  الليثيوم  بطاريات  من 
"بانا�سونيك"  �سركة  تزود  بينما   ،NCM
العمالقة  الكهربائية  ال�سيارات  �سركة  اليابانية 
ليثيوم  نوع  الليثيوم من  اأيون  "تي�سال" ببطاريات 
نيكل كوبالت األومنيوم NCA ل�سيارات امل�سافات 
 LFP الطويلة، ومن نوع ليثيوم فو�سفات احلديد

ل�سيارات امل�سافات املتو�سطة والق�سرية.

طرحت  بالده  يف  ال�سلطة  بايدن  الرئي�س  تويل  وعند 
"بايدن للطاقة النظيفة"، التي غريت ا�سمها  منظمة 
اأمريكا"  اأجل  من  النظيفة  الطاقة  "منظمة  اإىل 
)CE4A( م�سروعاً �سخماً مبيزانية غري م�سبوقة 

لتحفيز ودعم م�ساريع الطاقة املتجددة.
دولر،  تريليون   1.6 مبيزانية  امل�سروع  هذا  طرح 
وكان للبطاريات جزء كبري من هذه امليزانية، ت�سمل 
حتفيز  ودعم   R&D والتطوير  الأبحاث  مراكز 
و�سناعة  لتطوير  وال�سغرية  الكبرية  ال�سركات 

البطاريات.
قائمة  م�سانع  هناك  يوجد  ل  العربي،  العامل  ويف 
مراكز  حتى  ول  الليثيوم  اأيون  بطاريات  ل�سناعة 
اأبحاث كبرية تبحث وتطور يف هذا املجال احليوي 
اأن �سندوق ال�ستثمارات العامة  واملهم جدًا.ُيذكر 
ال�سعودي بالتعاون مع مركز امللك عبد اهلل للدرا�سات 
يدر�س  الوزارات  وبع�س  البرتولية  والبحوث 
الليثيوم.  اأيون  لتوطني �سناعة بطاريات  م�سروعاً 
وترتكز هذه الدرا�سة على حتفيز ال�سركات الرائدة 
يف �سناعة البطاريات، لنقل التقنية وال�ستثمار يف 
خ�سو�ساً  العربي،  العامل  على  ال�سعودية.ويجب 
اأن ت�ستثمر يف هذا  دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
مكانتها  على  احلفاظ  ل�سمان  احليوي،  القطاع 
ال�سيا�سية والقت�سادية لعباً رئي�ساً يف جمال 
التي اكت�سبتها من البرتول، ل �سيما  الطاقة، 
اأن الدرا�سات ت�سري اإىل اأنه �سيحدث انخفا�س 
العقدين  خالل  البرتول  على  الطلب  يف  كبري 
على  العاملي  الإقبال  ب�سبب  وذلك  املقبلني، 
تنويع م�سادر الطاقة والتقلي�س من ا�ستعمال 

البرتول لأ�سباب �سيا�سية وبيئية.

البطاريات... وقود العالم في المستقبل

"ت�سال"،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 
اإيلون ما�سك، اأن ال�سركة امل�سنعة لل�سيارات 
"ت�سال  الأرجح  على  �ستطلق  الكهربائية 
ي�سبه  لروبوت  اأويل  امنوذج  وهو  بوت"، 
خطرية  اأعمال  لأداء  املقبل  العام  الب�سر 

ومتكررة ومملة ل يروق للنا�س القيام بها.
ويف حدث يف اإطار يوم الذكاء ال�سناعي، قال 
الذي  الروبوت،  اإن  امللياردير:  الأعمال  رائد 
�سيتمكن  �سنتيمرتًا،   176 نحو  طوله  يبلغ 
بال�سيارات  الرباغي  ربط  من  مهام  اأداء  من 
من  البقالة  �سراء  اإىل  ربط  مفتاح  با�ستخدام 

املتاجر.
"تاأثري  له  �سيكون  الروبوت  اإن  ما�سك  وقال 
نق�س  �سيواجه  اإذ  القت�ساد"،  يف  هائل 
العمالة. واأ�ساف اأنه كان من املهم عدم جعل 

الروبوت "باهظ التكلفة".
ت�سكيك

الذي  ما�سك،  كان  اإذا  عما  البع�س  وت�ساءل 
يف  التكنولوجي  للتقدم  يروج  ما  كثريًا 
خططه  يقل�س  اأن  قبل  واملعار�س  الفعاليات 
اأهدافه  حتقيق  على  قادرًا  �سيكون  لحقاً، 

اخلا�سة بالروبوت.
الهند�سة  اأ�ستاذ  راغكومار،  راج  وقال 
بجامعة  الكمبيوتر  وهند�سة  الكهربائية 
احللم  هو  بوت  ت�سال  "هل  ميلون:  كارنيغي 
)اخلا�سة  الدعاية  اآلة  من  للتعزيز  التايل 

مبا�سك(؟".
الأمر  اإن  بثقة  القول  "ميكنني  واأ�ساف 

اأن  قبل  �سنوات  ع�سر  من  اأكرث  �سي�ستغرق 
من  الب�سر  غرار  على  روبوت  لأي  يت�سنى 
اإنتاج اأي �سركة على هذا الكوكب الذهاب اإىل 

املتجر و�سراء البقالة من اأجلك".
الذكاء  يوم  يف  اأي�ساً  "ت�سال"  وك�سفت 
ال�سناعي عن رقائق جديدة �سممتها داخلياً 
)دوغو(  ال�سرعة  العايل  الكمبيوتر  جلهاز 
الآيل  القيادة  نظام  تطوير  على  للم�ساعدة 
"دوغو" �سيبداأ  اإن  اخلا�س بها. وقال ما�سك 

العمل العام املقبل.
و�سط  اجلديد  الروبوت  عن  الإعالن  وجاء 
نظام  وقدرة  �سالمة  ب�ساأن  التدقيق  زيادة 
املعروف  ال�سائق،  مل�ساعدة  "ت�سال" املتطور 

با�سم "القيادة الذاتية الكاملة".
بخ�سو�س  التدقيق  على  ما�سك  يعلق  ومل 
يف  ثقته  عن  عرب  لكنه  "ت�سال"  تكنولوجيا 
اأمان  مب�ستوى  كاملة  ذاتية  قيادة  حتقيق 
كامريات  با�ستخدام  الب�سر،  من  اأعلى 
واأجهزة كمبيوتر موجودة يف ال�سيارة حالياً.
وكانت الهيئات التنظيمية الأمريكية املعنية 
حتقيقاً  الأ�سبوع  هذا  فتحت  النقل  ب�سالمة 
"ت�سال"،  ال�سائق يف مركبات  يف نظام م�ساعد 
�سيارات  خاللها  ا�سطدمت  حوادث  ب�سبب 
متوقفة  �سرطة  ب�سيارات  ال�سركة  اإنتاج  من 

و�ساحنات اإطفاء.
جلنة  كذلك  ال�سيوخ  مبجل�س  ع�سوان  ودعا 
التجارة العادلة بالتحقيق يف مزاعم "ت�سال" 

ب�ساأن نظام "القيادة الذاتية الكاملة".

"تسال" تستعد إلطالق روبوت 
يشبه البشر العام المقبل

اأعلى  قائمة  �سمن  يرتبع  "وات�ساآب"  يزال  ل 
العامل  حول  ا�ستخداماً  التوا�سل  تطبيقات 
وال�سور  الر�سائل  وماليني  امل�ستخدمني  مبليارات 
والفيديوهات التي تر�سل يومياً، مما ي�سعه يف مقدم 
ونقل  للتوا�سل  البالغة  الأهمية  ذات  التطبيقات 

البيانات.
الأهل  على  ا�ستخدامه  اقت�سار  من  الرغم  وعلى 
اأحد  لي�سبح  انتقل  فقد  الأمر،  بادئ  والأ�سدقاء 
العمل،  جمال  يف  ا�ستخداماً  التطبيقات  اأعلى 
وظيفية  كو�سيلة  اأهميته  تراع  مل  عيوباً  اأن  اإل 
"تيمز"  مثل  مناف�سة  تطبيقات  ظهور  يف  اأ�سهمت 
اخلدمات  من  وغريها  "مايكرو�سوفت"،  �سركة  من 
التي ن�سطت يف املجال نف�سه وعاجلت  والتطبيقات 

م�سكالت العمالق الأخ�سر.
اجلودة على راأ�س العيوب

عرب  نقله  بعد  املرئي  املحتوى  جودة  كانت 
يعانيها  التي  امل�سكالت  اأبرز  اأحد  "وات�ساآب" 
عليه  يعتمدون  الذين  اأولئك  بخا�سة  م�ستخدموه، 
يف نقل حمتوى م�سّور يتطلب احلفاظ على جودة 
مع  وال�سور  الفيديو  جودة  تنخف�س  اإذ  عالية، 
كل عملية نقل تتم عرب املن�سة، وهو ما كان ثغرة 
باجلودة،  يهتمون  الذين  للم�ستخدمني  بالن�سبة 
"في�سبوك"  قبل  اململوك من  التطبيق  اأن يعلن  قبل 

معاجلتها.
جودة  حت�سني  ميزة  اأطلقت  اإنها  ال�سركة  وقالت 
ال�سور والفيديوهات ليتمكن امل�ستخدمون من رفع 
واختيار  الإعدادات  اإىل  الذهاب  خالل  من  جودتها 
"جودة  اختيار  والبيانات، وبعدها  التخزين  خيار 
ال�سور  جودة  رفع  اختيار  ثم  الو�سائط"،  حتميل 

املر�سلة.
ولكن يجب التنبه اأن رفع اجلودة التحميل ي�ستهلك 

بيانات اإنرتنت ب�سكل اأكرب، وهي مالحظة قد تكون 
من  الإنرتنت  يت�سفحون  الذي  للم�ستخدمني  مهمة 

طريق باقات بيانات حمدودة.
جودة اآمنة

اإل اأن هذه امليزة ل ت�ساف للمرة الأوىل بالن�سبة اإىل 
املعدلة  الن�سخ  م�ستخدمو  يتمتع  اإذ  امل�ستخدمني، 
غري الر�سمية للتطبيق على نظام "اأندرويد" ببع�س 
الن�سخ  اأن  اإل  طويلة،  فرتة  منذ  امل�سابهة  امليزات 
غري الر�سمية تعاين م�سكالت اأمنية واأخرى متعلقة 
باخل�سو�سية، اإذ ل تخ�سع لنظام احلماية ال�سارم 
الذي تفر�سه املن�سة، هو ما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي 
اإحدى  من  �سدر  تقرير  فهناك  التطبيق،  اأمان  يف 
عانت  ن�سخة معدلة  يتحدث عن  املخت�سة  اجلهات 
وال�سرتاك  امل�ستخدمني  على  التج�س�س  م�سكالت 
العديد  اأموالهم، بجانب  ل�سرقة  اإعالنية  يف خدمات 
ُين�سح  ولذلك  املختلفة،  الأمنية  امل�سكالت  من 
املعدلة  الن�سخ  ا�ستخدام  بعدم  دائماً  امل�ستخدمون 
الربامج،  متجر  خارج  من  التطبيقات  حتميل  اأو 
لتحميل  فقط  الر�سمية  امل�سادر  على  والعتماد 

التطبيقات.
اأمان  حول  املالحظات  هذه  كل  من  الرغم  وعلى 
الن�سخ املعدلة، اإل اأنه ومن وجهة نظر متخ�س�سة 
يعد ا�ستخدام "وات�ساب" يف جمال العمل خطاأ كبريًا 
اأي�ساً،  لأ�سباب عدة تتعلق باخل�سو�سية والأمان 
ب�سبب عمل التطبيق على اأر�سفت املحادثات، ولكن 
بخا�سة  كورونا  جائحة  خالل  ا�ستخدامه  تنامي 
لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية التي ل متلك القدرة 
على ال�سرتاك يف من�سات مدفوعة اأكرث اأماناً، فقد 
لكن  ال�سركات،  بني  معتمدة  توا�سل  و�سيلة  بات 
الن�سخة  با�ستخدام  التم�سك  يجب  احلال  هذه  يف 

الر�سمية الأ�سلية.

البدائل الآمنة
ارتفعت  "وات�ساآب"  لـ  امل�ستقرة  غري  احلال  هذه 
�سيا�سة  اإعالن  مع  املا�سية  الأ�سهر  خالل 
بيانات  عّر�ست  التي  اجلديدة  اخل�سو�سية 
التي  الأ�سوات  زاد من  لالنتهاك، مما  امل�ستخدمني 
مناف�سة  تطبيقات  لتطل  بديل  عن  بالبحث  تنادي 

براأ�سها.
ويراعي  اأي�ساً،  "�سيغنال" اآمناً  مثل  تطبيق  ويعد 
يف  هو  وحالياً  اخل�سو�سية،  م�ستوى  كبري  ب�سكل 
املراكز الأوىل يف متاجر عدة حول العامل مع بداية 

الإعالن عن ال�سيا�سة اجلدية يف "وات�ساآب".
موؤ�س�سي  اأحد  هو  التطبيق  �ساحب  اأن  واملفارقة 
الأخري  بيع  على  اعرتا�ساً  اأطلقه  اإذ  "وات�ساب"، 
اخلا�سة  اخل�سو�سية  و�سيا�سة  "في�سبوك"،  لـ 
"تيليغرام" مناف�ساً  املقابل يعترب تطبيق  بها. ويف 
امليزات،  من  كثري  على  احتوائه  اإىل  نظرًا  اأي�ساً 

فعلى �سبيل املثال ميكن ا�ستخدامه على اأي من�سة 
اأو جهاز من دون احلاجة اإىل الكمبيوتر الأ�سا�سي، 
يف  للم�ستخدمني  اأف�سل  جتربة  توفري  جانب  اإىل 
"تيليغرام" ميزات منها  ا�ستعماله، كما اأن لقنوات 
ومن  عامة،  قناة  بفتح  �سخ�س  لأي  ت�سمح  اأنها 
امل�ستخدمني  باإمكان  و�سيكون  رابطها،  ن�سر  ثم 
من  ن�سره  يجري  ما  ومتابعة  فيها،  ال�سرتاك 
الذين  للم�ستخدمني  معني  حد  اأو  عدد  و�سع  دون 
باإمكانهم ال�سرتاك يف القناة، وحتتوي املجموعات 

اأي�ساً على ميزات اأكرث مثل الت�سويت.
"تيليغرام"  حمادثات  يف  الأمان  م�ستوى  ويعد 
العامة اأقل من "وات�ساآب" بقليل، لكن لدى التطبيق 
خا�سية املحادثات ال�سرية، وهي التي توفر حماية 
يف  ولذلك  اأكرب،  وخ�سو�سية  للم�ستخدمني  اأف�سل 
اإىل هذا التطبيق فعليك اختيار  حال رغبت اللجوء 

ميزة املحادثات ال�سرية.

"واتسآب" يتيح إمكانية إرسال الصور والفيديوهات 
بجودة عالية
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أول الغيث

سعدون الجنابي.. 
في رحلة استكشاف 

لشارع الرشيد
 

عادل العرداوي 
 

)رحلة يف ذاكرة �صارع الر�صيد( الكتاب اجلديد ال�صادر قبل مدة زمنية، لزميلنا 
االعالمي واملرتجم والبغدادي اال�صيل، �صعدون اجلنابي ، الذي �صبق له اأن عمل 
يف االعالم ل�صنوات طويلة ، وحل به املطاف حالياً يف العا�صمة االردنية / عمان، 
حيث قامت مطابع دار االديب هناك بطبع وتوزيع الكتاب املذكور ، وح�صلنا على 

ن�صخة منه قبل فرتة من احدى مكتبات بغداد..
احلديث عن ال�صفر الثقايف والرتاثي، الذي قدمه لنا موؤلفه �صعدون اجلنابي ، عمل 
كبري ومهم جدًا للباحثني والدار�صني وطالب املعرفة ، وللقراء العاديني من ع�صاق 
وحمبي االرث ال�صعبي البغدادي ، حيث ي�صكل �صارع الر�صيد العمود الفقري لذلك 

االرث العراقي والبغدادي الباذخ .
واالهم من ذلك فاإن الزميل اجلنابي اأراد من خالل اإ�صداره لهذا الكتاب )الوثيقة( 
ان يقف وقفة وفاء مع املكان الذي ولد وترعرع فيه هو ووالده واقاربه وافراد 
عائلته ، خا�صة اإذا ماعرفنا ان اجلنابي من مواليد حملة ) املربعة ( القريبة من 
)عكد اجلنابيني( الواقع مبنطقة ) العمار ( البغدادية التي كانت �صكناً ومازالت 
املحلتني  فاإن  القول  عن  وغني  الكرمية،  العراقية  الع�صرية  هذه  من  الأقاربه 
االبن  هو  اإمنا  الكتاب  موؤلف  فاإن  لذلك   ، الر�صيد  �صارع  يخرتقهما  املذكورتني  

احلقيقي املولود  من رحم �صارع الر�صيد .. وهذا ح�صبه..
لنا كتابه باعتباره �صاهد عيان ولد وعا�س وتعاي�س ودر�س  الزميل اجلنابي قدم 
 ، حياته  من  متقطعة  فرتات  يف  تنت(  )بائع  التجاري  حمله  يف  والده  مع  وعمل 
اأ�صقاوؤنا  ال�صارع )حته ، حته( كما يعرب  وهو ي�صتذكر معامل و�صواخ�س واأبنية 

امل�صريون يف لهجتهم الدراجة..
فقد بداأ بو�صف وجرد كل �صواغل ال�صارع من جانبيه ابتداًء من باب املعظم حتى 
نهايته يف الباب ال�صرقي ، وجانبيه املطلني على نهر ال�صارع ، ب�صكل دقيق، وو�صف 
رائق و�صائق، هذا مطعم وتلك مقهى وهذه كني�صة وذلك جامع ، اىل اآخر القائمة 
فيها معلومات  قدم  الذي   ، الر�صيق  وقلمه  ذاكرة اجلنابي  التي ر�صدتها  ال�صيقة 
جميلة ومثرية عن هذا ال�صريان االبهر يف قلب عا�صمتنا بغداد منذ �صقه وافتتاحه 
يف �صهر اآب / 1916 ، اأواخر العهد الرتكي ، وحتى الوقت احلا�صر ، م�صريًا اىل 

مراحل منو ال�صارع وازدهاره ، وكذلك اىل مراحل انحطاطه وتخلفه ..!
عديدة  م�صادر  على  لالإطالع  الفر�صة  له  اتيحت  لو  احلنابي  زميلنا  على  متنيت 
، ال�صتفاد منها ولعززت  املذكور  اأوردها يف كتابه  التي  للم�صادر  ، ا�صافة  اخرى 
)الرتاث  جملة  عدد   : احل�صر  ال  املثال  �صبيل  على  منها   .. فاأكرث  اأكرث  معلوماته 
ال�صعبي( اخلا�س ب�صارع الر�صيد ، والذي جمع مقاالته فيما بعد االديب با�صم عبد 
احلميد حمودي ، وا�صدرها بكتاب م�صتقل بعنوان )�صارع الر�صيد( واعيد طبعه 
تبليط  ملحاوالت  االوىل  )البدايات  املف�صلة  مقالتي  �صمنها  ومن   ، مرة  من  الأكرث 
ع�صرينات  يف  العا�صمة  امانة  ار�صيف  من  معلوماتها  امل�صتمدة  الر�صيد(  �صارع 
تاأليف  من  واحلا�صر(  املا�صي  بني  )بغداد..  وكتاب  املن�صرم،  القرن  وثالثينات 
والعدد  جربا،  ابراهيم  جربا  الراحل  واالديب  فتحي  اح�صان  الدكتور  املعماري 
اخلا�س  عن بغداد من جملة )املورد( الف�صلية ال�صادر عام / 1979، ا�صافة اىل 
ع�صرات املقاالت واملقابالت والدرا�صات عن �صارع الر�صيد التي ن�صرت يف ال�صحف 
واملجالت العراقية منذ بداية القرن الع�صرين حتى الوقت احلا�صر ، وهي كثرية 

وغزيرة ومتنوعة ومنها نادرة ..
هذه املالحظة التي �صقتها لزميلي موؤلف الكتاب ال تقلل من �صاأن ما بذله 
املواد  على  للح�صول  مت�صابكة  وات�صاالت  م�صنية  جهود  من  اجلنابي 
�صي�صيف  انه  به  ثقتي  مع   ، كتابه  حواها  التي  وال�صور  واملعلومات 
ويزيد او يحذف او ي�صحح ملعلومات وردت فيه فيما اإذا فكر اجلنابي 

باإعادة طبع هذا الكتاب املهم بطبعة منقحة منتظرة.

ولد ال�صهيد داين جورج العراقي اال�صوري عام 
االنبار  مبحافظة  احلبانية  مدينة  يف   )1950(
عام  اذار  من  العا�صر  يف  مغدورا  وا�صت�صهد 
مبطار  امل�صافرين  ا�صتقبال  �صالة  يف   )2011(
داين  االآثاري  ا�صتهر  كندا..  يف  الدويل  تورنتو 
جورج بحمالته من اجل احلفاظ على مكنوزات 
االثار  ا�صتعادة  وحماوالته  العراقي  املتحف 
امل�صروقة منه بعد عام )2003( من قبل مافيات 
ق�صم  االداب  كلية  من  ال�صهيد  تخرج  االثار.. 
املتحف  يف  موظفا  وعني   )1974( عام  االثار 
العراقي عام )1976( وتتلمذ على يد الربف�صور 
 )1986( عام  يف   ..  ) ال�صوف  ابو  بهنام   (
الدكتوراه  ح�صل على املاج�صتري وح�صل على 
االثار  دائرة  عام  مدير  وا�صبح   )1995( عام 
العراقية عام )2000( بعدها ا�صبح مدير عام 
دائرة البحوث والدرا�صات، ويف عام ) 2003 ( 
ا�صبح مدير عام املتحف العراقي وا�صتاذا زائرا 
جلامعة نيويورك احلكومية، باالإ�صافة اىل عمله 
نينوى  يف  والتنقيب  بالبحث  ا�صتمر  االإداري 
العقارب  وام  وا�صور  و�صامراء  بخمه  و�صد 
اخرى..  واماكن  والب�صرة  واور  الرفاعي  يف 
ا�صطر وعائلته لل�صفر والنزوح اىل �صوريا ثم اىل 
من  التهديد  حتت  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
قبل جماعات متطرفة وع�صابات منظمة �صرقت 

االثار والتحف واالر�صيف اليهودي. 
مل يتحمل ال�صهيد املغدور الباكي على التاريخ 
خربته  كل  وا�صتنفر  االثار  على  التجاوز 
امل�صاركة  اخلبيثة  املخالب  لك�صف  ومعلوماته 
يكن  مل  لذا  املالأ..  امام  وتعريتها  ارثنا  نهب  يف 
التهديدات وال�صغوط واالإغراءات،  مبناأى عن 
توقعات  من  ا�صلب  كان  اهلل-  -رحمه  لكنه 
يف  الذئاب  مواجهة  فاختار  والل�صو�س  الغزاة 
حلمالته،  منطلقا  نيويورك  من  واتخذ  اوكارها 

منربا   ) بروك  �صتوين   ( جامعة  من�صة  وكانت 
الثار  تاريخية  �صرقة  اكرب  تفا�صيل  لتو�صيح 
املخابرات  ر�صدت  الكون..  ح�صارات  اقدم 
املعادية واملتعاونون معهم حتركاته ون�صبت 
على  االدوار  ووزعوا  كمني  من  اكرث  له 
اذار  من  العا�صر  �صباح  وانتظروا  مرتزقتهم 
عام )2011(، حيث موعد �صفره من امريكا اىل 
كندا اللقاء حما�صرة يف جامعة تورنتو لك�صف 
 .. العراق  لغزو  والدوافع اخلفية  الل�صو�س 
على ار�صية قاعة ا�صتقبال الزائرين يف مطار 
داين   ( اال�صيل  العراقي  �صقط  الدويل  تورنتو 
الل�صو�س  هامات  لريتقي  �صهيدا   ) جورج 
جرمية  عن  ال�صتار  وي�صدل  واملتاآمرين، 
اهلل  رحم  جمهول...  �صد  لت�صجل  و�صرقة 
الوطن  �صهداء  كل  ومعه  جورج  داين  ال�صهيد 

وال�صرب وال�صلوان لعوائلهم الكرمية.

شهيد التاريخ والحضارة
الدكتور داني جورج.. عالم 
اآلثار المغرم باإلرث العراقي

احمد  زهري  وال�صحفي،  واملوؤرخ  الباحث  رحل 
القي�صي، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.. والقي�صي هو 
وله  العراق  يف  العربية  االن�صاب  اأعالم  من  عامل 
موؤلفات وبرنامج تلفزيوين بعنوان )اليوم ال�صابع( 
يف  حما�صرات  وله  االأن�صاب  بعلم  املتخ�ص�س 
احتاد املوؤرخني العرب وهيئة االأن�صاب العربية.. 
ي�صرف  كان  التي  �صطرجن  �صفحة  يف  ا�صتهر  وقد 
باء  األف  جملة  �صدور  بداية  منذ  اعدادها  على 

بالعراق.
منطقة  يف  بغداد  يف   1932 عام  القي�صي  ولد 
والتاأليف  واالأدب  بال�صحافة  وعمل  العيوا�صية، 
مع عمالقة االدب والفكر والفن والريا�صة، وكان 
يهوى العمل ال�صحفي وهو يف درا�صته االبتدائية.

ال�صباب  )اغاين  ال�صعري  ديوانه  موؤلفاته  واهم 
ال�صائعة(، وموؤلفاته )طرزان هاملت االرحتال(، 
و)الزراعة يف الرتاث العربي( وكتاب )ال�صطرجن( 
بطوطه(،  و)ابن  والريا�صيات(  و)االرقام 

وغريها.
فاز يف العديد من اجلوائز ونال �صهادات تقديرية 
االعالم  جمال  يف  وعمل  العراق،  وخارج  داخل 
ب�صتى اجتاهاته، وقدم برامج تلفزيونية واذاعية، 
وال�صحفيني،  الكتاب  من  العديد  عنه  كتب  كما 
واحتفي به مرات عدة، ومت تكرميه يف املهرجانات 
الباحث  ويعد  وال�صعبية،  الر�صمية  واالحتفاالت 
اأحد  القي�صي،  احمد  زهري  واملرتجم،  وال�صحفي 

رواد احلركة الفكرية والثقافية يف العراق.

من أعالم العراق
زهير أحمد القيسي.. الباحث 

والنسابة والشطرنجي

حم�صن ح�صني

يف مثل هذا اليوم من ايلول قبل 59 عاما ذهبت 
اأكرب  وهي  بغداد  يف  املركزية  االعدادية  اىل 
واأف�صل املدار�س يف العراق.. كنت قد و�صلت 
بغداد برفقة والدي قادما من امل�صخاب الإكمال 
�صنوات   4 بعد  بغداد  يف  االعدادية  الدرا�صة 
ال�صف  من  وجنحت  ال�صامية  يف  ق�صيتها 
الرابع االعدادي العلمي، لكن ثانوية ال�صامية 
والدي  جعل  مما  خام�س،  �صف  فيها  يكن  مل 
ويف  اعدادية  مدر�صة  فيها  مدينة  عن  يبحث 
املدر�صة �صف خام�س، وكان ذلك قبل �صنوات 
من ا�صافة �صف �صاد�س يف املدار�س الثانوية 

يف العراق.
حملة  يف  ي�صكنون  بغداد  يف  اقارب  لنا  كان 
غرفة  ي�صتاأجر  والدي  جعل  مما  البتاويني، 
غرف   4 لديها  م�صيحية  عائلة  مع  املنطقة  يف 

ي�صكنها طالب او موظفون.
يف ذلك ال�صباح ذهبنا من �صرق �صارع الر�صيد 
اىل  ال�صرقي  والباب  البتاويني  حملة  حيث 
املركزية  االعدادية  تقع  حيث  ال�صارع  غرب 

قرب وزارة الدفاع يف الباب املعظم.
وكان امر قبويل يف االعدادية املركزية يتطلب 
املدر�صة،  مدير  يعرف  مكانتها  لها  �صخ�صية 
جمل�س  يف  نائب  مع  اتفق  الوالد  فاإن  ولهذا 
اآل  ع�صرية  �صيوخ  من  امل�صخاب  عن  النواب 
فتلة تعهد باأن ي�صحبنا اىل املدر�صة والتحدث 

مع مديرها اال�صتاذ عالء الدين الرّي�س.
وهكذا ذهبنا نحن الثالثة ب�صيارة النائب اىل 
املدر�صة، وكان يوم ثالثاء اول يوم بعد عيد 

اال�صحى.
ا�صتقبلنا املدير بكثري من الرتحيب واأحاديث 
بعد  مازحا  املدير  وقال  وتربوية،  �صيا�صية 
ال�صف  امتحانات  يف  درجاتي  على  اطلع  ان 
يف  املح�صن  عبد  �صاأقبل  العلمي،  الرابع 
)كونية متن  تن�صى  ال  لكن  �صيخ،  يا  املدر�صة 

عنرب من امل�صخاب(!
يف  العريقة  املدر�صة  لتلك  انتميت  وهكذا 
تاريخها، و�صكنت يف العا�صمة بغداد منذ ذلك 
التاريخ حتى االآن، واذكر ممن تعرفت عليهم 
الذي  عزيز  طارق  اآنذاك  املدر�صة  طالب  من 
ثورة  بعد  اجلمهورية  �صحيفة  يف  معنا  عمل 

14 متوز.
الثانوية  )املدر�صة  املركزية  االعدادية  تعد 
يف  اأن�صئت  التي  املدار�س  اقدم  من  �صابقاً( 
نهر  �صفاف  وعلى  الر�صافة  بجانب  بغداد 
تراثياً  وموقعاً  دجلة، وتعد �صرحاً ح�صارياً 
مهماً . اأما �صبب ت�صميتها باملركزية فيعود اإىل 
املدر�صة  وهي  بغداد،  مدينة  مركز  يف  كونها 
الدرا�صة  بني  جتمع  كانت  التي  الوحيدة 

االكادميية والع�صكرية.
العبا�صي  الع�صر  اإىل  بنايتها  جذور  ترجع 
الوايل  قدم  حني  العثماين  العهد  ويف  املتاأخر، 
 )1872-1869( عام  بغداد  اإىل  با�صا  مدحت 

يكتمل  مل  البناء  اإن  اإالَّ  مدر�صة،  باإن�صاء  اأمر 
الوايل عبد  البناء يف عهد  فاأكمل  خالل واليته 
الرحمن با�صا يف واليته الثانية عام )1879-

. )1881
طلبة  اإليها  نقل  بنائها  من  االنتهاء  وحني 
اأ�ص�صها  التي  الع�صكرية  الر�صدية  املدر�صة 
الر�صدية  املدر�صة  بقيت  وقد  با�صا،  مدحت 
حتولت  اإذ   ،1913 عام  حتى  الع�صكرية 
عام  حتى  ا�صتمر  �صلطاين  مكتب  اإىل  املدر�صة 
الربيطاين  االحتالل  عهد  يف  ليتحول   ،1917
وحني  املعلمني(،  )دار  للمعلمني  معهد  اإىل 
دخل اجلي�س الربيطاين بغداد يف اآذار 1917، 
نهبت اغلب اثاث املدار�س، كما ن�صف االتراك 
املعلمني  دار  بناية  الربيطاين  االحتالل  ليلة 
الربيد  دائرة  اأمام  الواقعة  االبتدائية، 

)االعدادية املركزية حالياً(.
ال�صنوات مل تكن هناك بنايات ت�صلح  يف تلك 
على  �صيطروا  الربيطانيني  الن  كمدار�س 
وبعد  لقواتهم،  مقرات  واتخذوها  البنايات 
وزارة  ت�صتطع  مل  العراقية  اململكة  تاأ�صي�س 
عام  يف  اإال  املدار�س  من  عدد  بناء  املعارف 
1928، حني كان عدد املدار�س )18( مدر�صة 
اأخرى،  ابنية  يف  تو�صيعات  واربع  جديدة 
عن  للبحث  املعارف  وزارة  دفع  الذي  االمر 
مباٍن قائمة ت�صلح الن تكون مدار�س ثانوية، 
والواقعة  الر�صدية(،  )املدر�صة  بناية  فكانت 
امليدان،  يف  املركزي  الربيد  دائرة  اأمام 

اختارتها  التي  البنايات  تلك  من  واحدة 
وزارة املعارف لتكون بناية خا�صة باملدر�صة 

الثانوية.
و�صيطرته  االحتالل  من  االنتقال  عند  ولكن 
الثانوية  املدر�صة  اأخذت  الوطني،  احلكم  اإىل 
ف�صيئاً،  �صيئاً  تتغري  املركزية(  )االعدادية 
كان  الذي  االأول،  في�صل  امللك  اهتمام  بف�صل 
النهو�س  و�صرورة  املعارف  ب�صري  معنياً 
تلك  اهتماماته  اوىل  وكانت  التعليم،  بواقع 
املعارف،  وزارة  واجهت  التي  امل�صاكل  حل 
ال�صاحلة  البنايات  توفر  عدم  م�صكلة  ومنها 
املدر�صة  ومنها  ثانوية،  مدار�س  تكون  الن 
املطلوب،  بامل�صتوى  تكن  مل  الأنها  الثانوية، 

لكونها الثانوية الوحيدة يف بغداد.
ويف �صوء ما جاء يف مناهج الوزارات العراقية 
امللك  وتوجيهات  امللكي  البالط  واهتمامات 
العام  املعارف  وزارة  قررت  االأول،  في�صل 
بناية  تو�صيع   1926-1925 الدرا�صي 
الطالب  عدد  زيادة  نتيجة  الثانوية  املدر�صة 
اإىل  امللتحقني بها، فاأ�صبحت املدر�صة بحاجة 
التو�صيعات الالزمة، و�صملت تلك التو�صيعات 
اربعة  من  يتاألف  ق�صم جديد  اإن�صاء  اجلديدة 
لالإدارة،  اخرى  وغرف  للدرا�صة،  �صفوف 
ينتهي  اأَن  املوؤمل  من  وكان  وملحقاتها، 
وفعاًل  املذكور..  الدرا�صي  العام  نهاية  العمل 
الثانوية  املدر�صة  يف  اجلديد  الق�صم  فتح  مت 
 ،1927-1926 الدرا�صي  العام  بداية  يف 

اأَنَّ  بعد  �صفوف  ثمانية  من  موؤلفاً  واأ�صبح 
وغرف  فقط  درا�صية  �صفوف  باأربعة  كان 
للمختربات،  قاعات  وثالث  لالإدارة  اخرى 
يف  الثانوية  املدر�صة  واجهة  بناء  اعيد  كما 
قطعة  على  املدر�صة  ا�صم  وكتب   1927 عام 
ا�صم  بخط  قام  من  وان  االزرق،  الرخام  من 
اجلديد  الت�صييد  و�صنة  الثانوية  املدر�صة 
وعلى  احل�صري..  �صاطع  هو   1927 عام 
املدر�صة  من  املدر�صة  ا�صم  تغري  من  الرغم 
ف�صل  بعد  املركزية،  االعدادية  اإىل  الثانوية 
الدرا�صة املتو�صطة عن الدرا�صة االعدادية يف 
ثالثينات القرن الع�صرين، بقيت تلك الواجهة 
على حالها دون تغيري وليومنا هذا مع وجود 
ولهذا  املدر�صة،  واجهة  على  التاريخ  ذلك 
املدر�صة  باأن  الكثريين  لدى  االعتقاد  �صاد 
 .1927 عام  تاأ�ص�صت  قد  املركزية  الثانوية 
فريدة  تاريخية  �صورة  املو�صوع  هذا  مع 
بغداد  يف  املركزية  االعدادية  خريجي  ت�صم 
اهمهم  عديدة  �صخ�صيات  فيها   1932 لعام 
الزعيم عبد الكرمي قا�صم – اخلام�س يف ال�صف 
االخري من اليمني، ا�صافة اىل كل من د. علي 
الوردي والفنان جواد �صليم وباحث التاريخ 
حمفوظ  علي  وح�صني  باقر  طه  د.  ومرتجمه 
علي  عزيز  والفنان  العاين  يو�صف  والفنان 
ناظم  والزعيم  البياتي  عبدالوهاب  وال�صاعر 
ود.  املدفعي  قحطان  واملعماري  الطبقجلي 

كمال ال�صامرائي وفوؤاد ح�صن غايل وغريهم .

اإلعدادية المركزية للبنين .. ذكريات وتاريخ طويل

الدكتور هادي ح�صن عليوي

قراءة  اأعيد  واأنا  مرة..  من  اأكرث  دموعي  انهمرت 
ال�صخم  املو�صوعي  اجلديد  كتابي  م�صروع  وتدقيق 
اجلمهوري  العراق  )رجاالت   : وهو  للن�صر،  لدفعه 
عارف..  االأخوين   .. االأول  البعث   .. قا�صم  �صلطة   :
من  الكثري  لنزاهة   )2003 ـ   1958 ـ  الثاين  البعث 
رجاالت العراق يف العهد امللكي.. والعهد اجلمهوري.. 
ومل  للعراق..  حياتها  اأفنت  خمل�صة  عراقية  قامات 
دارًا  حتى  ميلك  ال  بع�صهم  واحدًا..  فل�صاً  يح�صلوا 
اأبيه..  ل�صكنه وعائلته.. وبع�صهم لديه دار ورثه من 
اأو بناه بكده قبل اأن ي�صبح وزيرًا.. اأو يت�صلم من�صباً 

اأعلى .
الكبار يف العهد امللكي  اأحد قادة اجلي�س  ـ ا�صتوقفني 
فنزاهته ال تو�صف.. حتى عندما يزوره احد اأقربائه 
يف نهاية الدوام ويخرجون �صويًة.. فال يركب �صيارته 
احلكومية.. بل يوؤجر �صيارة اأجرة.. )عيب اأن ي�صتغل 

�صيارة احلكومة( !
ـ وزير اإذا طلب اإجازة اعتيادية له من رئي�س الوزراء 
طلب  يف  ي�صتعمله  اأن  وحرام  حكومي..  مكتبه  فورق 

ي�صرتي  فكان  خا�صة..  ق�صية  فاالإجازة  االإجازة.. 
ورقا من املكتبات من ماله اخلا�س .

ثم  العراق..  ا�صتئناف  حماكم  رئي�س  وكان  قا�ٍس..  ـ 
�صنة..  اأربعني  من  اأكرث  خدمة  وله  للعدل..  وزيرًا 
مات وال ميلك غري الدار التي ورثها من اأبيه يف مدينة 
االعظمية.. وراتبه التقاعدي فقط.. واأثاث بيته قدمي 

ومتهالك.. منذ زمن الع�صملي.. كما يقولون .
ـ وزير مالية لثماين مرات مل يجِن ال بيتاً وال �صيارًة.. 
وعندما �صئل مرة.. رد وهو ي�صحك )ميكن راتبي ما 
رئي�صة  كانت  زوجته  اأن  هي  واحلقيقة  بركة(..  بي 
راتبه  ن�صف  توزع  وكانت  بالفقراء..  للرفق  جمعية 

كل �صهر بني الفقراء مبعرفته وموافقته .
ـ وزير بعد وفاته باعوا داره لعدم قدرته وعدم قدرة 

عائلته على ت�صديد اأق�صاط القر�س العقاري .
ـ وزير تربية كان مينح ن�صف راتبه للطلبة الفقراء.. 
كي يظهروا اأمام زمالئهم االآخرين مبظهر يليق بهم.. 
)هوؤالء  مالحظة:   .. لعائلته  دارًا  ميلك  ال  وهو  مات 
الطلبة الفقراء لي�صوا اأقرباءه اأو اأبناء ع�صريته.. بل 

كانوا عراقيني فقراء حقاً وحقيقة( .
ـ وزير واأ�صتاذ جامعي وعامل.. يف العهد اجلمهوري.. 

كان ي�صرتي اأثاثا لل�صفارة من راتبه عندما كان �صفريًا 
غري  ميلك  وال  مات  اخلارج..  يف  �صفاراتنا  اإحدى  يف 
مبادئه اجلليلة وحبه للعراق وعائلته الراقية.. املوؤمل 
مل تقيم جامعة بغداد التي كان بدرجة اأ�صتاذية فيها.. 

وال الدولة جمل�س عزاء له.
ـ رئي�س وزراء ال ميلك دارًا.. واأخريًا بنى دارًا )على 
العقاري  القر�س  مببلغ  املثل..  يقول  كما  احلال(  قد 
لعدم  ال�صهرية..  اأق�صاطه  ت�صديد  ي�صتطيع  حتى  فقط 
اإمكانياته املادية.. فعائلته كبرية وراتبه ال يزيد منه 

فل�صاً واحدًا.
ي�صجل  مل  لل�صكن  دارًا  ميلك  ال  اآخر  وزراء  رئي�س  ـ 
ا�صمه لت�صلم قطعة ار�س حكومية لل�صكن.. الأنه خارج 
قطع  يوزع  كان  الذي  هو  انه  امل�صحك  ال�صوابط.. 

االأرا�صي بني املواطنني .
ـ ع�صو جمل�س ال�صيادة )يعني نائب رئي�س جمهورية 
ال  )اإنه  بالقول  ذلك  معلاًل  ا�صتقالته  قدم  العراق( 
ومل  ا�صتقالته  تقبل  مل  هذا(..  من�صبه  يف  �صيئاً  يعمل 
ترف�س.. لكنه الزم بيته.. بعد اأ�صهر اأر�صلوا له رواتبه 
اإىل بيته.. وكان بحاجة ما�صة لتلك الرواتب.. فلم يكن 
اإىل  واأعادها  ت�صلمها..  لكنه رف�س  اآخر..  اأي مورد  له 

اأ�صلم راتبا بدون عمل  قائاًل: )حرام  الوزراء،  رئي�س 
!(.. اهلل اأكرب .

ـ رئي�س حمكمة ال�صعب.. وهو من كبار ال�صباط.. كان 
اأبيه..  بيت  يف  �صويًة  اأخيه  وعائلة  وعائلته  هو  يقيم 
ي�صتطع  ومل  مات  �صنة..  اأربعني  من  اأكرث  خدمة  وله 
�صراء اأو بناء بيت لعائلته.. فراتبه بالكاد يكفي عائلته 

الكبرية .
ـ رئي�س اأركان جي�س العراق.. وهو قائد فرقة ع�صكرية 
اأعلى رتبة ع�صكرية يف اجلي�س  بالوقت نف�صه.. وكان 
العراقي.. باعوا بيته الوحيد.. الذي ورثه من اأبيه.. 
لعدم قدرته ت�صديد اأق�صاط القر�س العقاري الذي كان 
قد ح�صل عليه لتجديد وتو�صيع هذا البيت.. فراتبه ال 

يزيد منه �صيئاً.. الأن عائلته كبرية .
يذهب  كان  اجلمهوري..  العهد  يف  وزراء  رئي�س  ـ 
اىل  الر�صمي  الدوام  بعد  اخلا�صة  وب�صيارته  بنف�صه 
اأجور  قائمة  لدفع  امل�صائي..  بالدوام  اجلباية  مكتب 
�صوارع.. وال  بال حمايات.. وال قطع  منزله..  كهرباء 

مزيقة .
ـ وزير الأكرث من وزارة يف اآن واحد ي�صكن هو وعائلته 
اأبيه لعدم قدرته �صراء دار.. الن عائلته كبرية..  مع 

والراتب ال يزيد منه �صيئاً .
ـ وزير داخلية وخارجية اإ�صافة اإىل انه �صابط برتبة 
عالية.. وله خدمة اأكرث من اأربعني �صنة.. ال ي�صتطيع 
هذه  كاتب  )اأنا  زرته  املتهالك..  بيته  اأثاث  تغيري 
املقالة( العام 1987 الإجراء حوار معه.. ا�صتغربُت.. 
هذا  مات  وجديد..  حديث  بيتي  فاأثاث  خجلُت  بل 
الرجل.. وال ميلك غري داره.. التي �صيدها على قطعة 

ار�س ت�صلمها كبقية ال�صباط يف مدينة الريموك .
ـ االأنكى من ذلك رئي�س جمهورية ال ميلك دارًا �صوى ما 
ورثه من اأبيه جزءا من دار.. ولي�س له ر�صيد يف بنك .
بناه  دارا  �صوى  ميلك  ال  اآخر  جمهورية  رئي�س  ـ 
الريموك..  مدينة  يف  احلكومية  االأر�س  قطعة  على 
من  نفي  العقاري..  وب�صلفة  لل�صباط..  وزعت  التي 
العراق.. ليعمل يف اخلارج كاأي اإن�صان اآخر قنوع مبا 

يرزقه اهلل .
ـ رئي�س جمهورية.. وهو ع�صكري ذو رتبة عالية.. كان 
اأبناوؤه يذهبون اىل امل�صت�صفى احلكومي للعالج.. الأن 
فلم  بيته..  غري  ميلك  ال  كان  انه  كما  كبرية..  عائلته 
دارًا..  ميلك  انه  �صجل  فقد  عقارًا..  اأو  اأر�صاً  يت�صلم 
لل�صباط.. مل  التي وزعت  االأر�س  فال ي�صتحق قطعة 

�صخ�صية..  الأغرا�س  من�صبه  ا�صتغالل  عليه  يوؤ�صر 
وعندما اأحيل على التقاعد اأخذ يزرع يف حديقة م�صكنه 
وغريها  والباميا  والطماطم  اخل�صروات  ال�صغرية 
ال  التقاعدي  فالراتب  البيت..  طعام  يف  ال�صتخدامها 

يكفي .
ي�صكن  �صنة..  اأكرث من 40  رئي�س وزراء.. وخدمته  ـ 
دارًا حكومية موؤجرة من قبله.. بعد وفاته مل يجدوا 

�صيئاً ميلكه.. كان يف قمة النزاهة .
ـ وع�صرات امل�صوؤولني الكبار وا�صلوا الليل بالنهار يف 
خدمة العراق.. ماتوا ومل يجنوا غري العمل ال�صالح 
واأقف  واالحرتام..  التقدير  جلميعهم  اأكُن  لبلدهم.. 

اإجالاًل الأ�صمائهم اليوم .
ـ هكذا كان العراق.. عراق العزة والفخر.. وهكذا كان 

زمننا اجلميل.. وزمن اآبائنا كان اأجمل.
بهم  يفخر  الذين  العراق..  قامات  هم  هوؤالء  اإذن  ـ 
�صفحات  التاريخ  لهم  وي�صجل  ال�صرفاء..  العراقيون 
ووجوههم  �صليم..  بقلب  ربهم  ويالقون  نور..  من 
مبي�صة.. وكتابهم بيمينهم.. واملالئكة تنحني احرتاماً 

الأعمالهم.. ويرددون لهم : )ادخلوها ب�صالم( .
ـ اإذن اأين اأنتم يا م�صوؤويل عراق اليوم من هذه القمم؟!.

حال وحال ...
نماذج ومواقف مشرقة عن نزهاء أيام زمان
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

انتقل اىل امل�صاريع املمّيزة وال حتزن اأبدًا ملا �صبق اأن ح�صل.. انتبه اىل 
الفر�ص التي ُتتاح لك. انقل اأفكارك اىل زمالئك وحاول اأن تغّي طريقتك 

يف التعامل مع البع�ص واإال اأبعدتهم عنك.

توقعات برج الثور 
ت�صعر بقليل من امللل ب�صبب �صي االأحداث ب�صكل عادي دون حدوث اأي 
تغييات. �صعورك بامللل يجعلك ال ت�صاأل وال تهتم باأي �صيء. ت�صطر اإىل 
فتح بع�ص املو�صوعات ال�صائكة هذا امل�صاء مع ال�صريك. يجب عليك اأن 

تهتم ب�صحتك هذه الفرتة بالتحديد.

 توقعات برج الجوزاء 
اأنت اليوم ال ت�صتطيع حتديد وجهتك اإىل اأين، وماذا �صوف تفعل، الكثي 
يف  تائه وخ�صو�صا  باأنك  ت�صعر  االأمور حتدث حولك، مما يجعلك  من 
فرتة الظهية، لذا انتبه وال تتخذ اأي قرار. اأما يف فرتة ما بعد الظهر 
عليك االهتمام اأكرث ب�صحتك، واإعطاء نف�صك القليل من الراحة. اق�ص 

وقتك يف امل�صاء مع العائلة يف املنزل.

توقعات برج السرطان 
اأن  �صتحاول  ولذلك  العاطفية  حياتك  يف  التغييات  بع�ص  يحدث  قد 
اأي  حدوث  عند  نف�صك  عن  للدفاع  م�صتعدا  كن  بجدية.  معها  تتعامل 
وال  بهدوء  مل�صتقبلك  ونظم  خطط  انفعال.  اأو  تهور  دون  ولكن  م�صكلة 

تغ�صب اإذا انتقدك �صخ�ص ما واقبل منه الن�صيحة.

توقعات برج   االسد
�صر �صعادتك اليوم يكمن يف قدرتك على اأن تكون عمليا بقدر امل�صتطاع. 
ركز وفكر وخطط ولكن على اأر�ص الواقع. االأ�صخا�ص الذي يحلمون 
دائما ويكتفون بروؤية اأحالمهم يف عامل اخليال لن يتقدموا ولو خطوة 

اإىل االأمام. اجتهد واعمل لكي حتقق اأهدافك وطموحاتك

توقعات برج العذراء
احلالة  هذه  من  الرغم  على  يرام.  ما  على  ول�صت  متوترا  اليوم  تبدو 
التي متر بها اليوم اإال اأنك �صتبداأ م�صروع عمل جديدا ومن املتوقع اأن 
يكون ناجحا. اليوم من اأهم االأيام التي تتمكن فيها من تعديل خططك 

امل�صتقبلية فال تقلق من حدوث تغي مفاجئ.

توقعات برج الميزان 
جناحا  �صتحقق  العمل.  يف  ادائك  يف  توؤثر  العاطفية  م�صاكلك  جتعل  ال 
غي م�صبوق اإذا و�صعت حدودا وم�صافات بينك وبني ما تريد حتقيقه. 
من االأف�صل اأن تكون حياديا يف بع�ص االأمور فهذا االأ�صلوب �صيجعلك 
اأن  بد  وال  وقوة  طاقة  لديك  فعالية.  اأكرث  ب�صكل  م�صاكلك  مع  تتعامل 

ت�صتغلهما يف ال�صيطرة على نف�صك.

توقعات برج العقرب 
�صتالحظ اليوم �صرعة يف وتية االأحداث، ولكن هذا ال يعني اأنك جنحت 
يف تنفيذ خططك. جناحك احلقيقي هو حتقيق اأهدافك واأحالمك. اجمع 
املعلومات التي حتتاجها هذه الفرتة وانطلق لتحقيق اأحالمك. ا�صتعن 
مب�صاعدة اأحد االأ�صدقاء وال تكن انتهازيا. ابذل كل جهدك حتى تكون 

اأف�صل �صخ�ص بني زمالئك يف العمل.

توقعات برج القوس 
اإذا  تنده�ص  ال  منك.  احلبيب  بقرب  والطماأنينة  باحلب  ت�صعر  رمبا 
�صعرت اأن االأمور ال ت�صي ح�صبما تريد. انفعالك �صيزداد عندما تتعر�ص 
ملواقف حمرجة. �صاعد من حولك حتى جتد من ي�صاعدك وقت ال�صدة. 
كل �صخ�ص يتعر�ص ملواقف �صعبة، واالأف�صل من يتغلب عليها بذكائه.

توقعات برج الجدي 
قد  لديك.  ما  اأف�صل  م�صتعدا وقدم  التحدي، كن  ال تخ�ص من مواجهة 
ت�صعر اأنك حمبط وحزين ب�صبب ظروف ما يف العمل، وتراودك بع�ص 
اأعد قراءة ح�صاباتك  الت�صاوؤم.  الغريبة، وتعي�ص حلظات من  االأفكار 

املالية يف فرتة امل�صاء فهي فرتة هادئة ومنا�صبة لهذا االأمر.

توقعات برج الدلو 
اأنت �صخ�ص ح�صا�ص وهادئ، وما يحدث اليوم غي مالئم ل�صخ�ص مثلك 
لالأقوى،  �صيكون  اليوم  الفوز  اأن  اإىل  االنتباه  عليك  ولكن  احلقيقة،  يف 
ول�صاحب ال�صوت االأعلى، واالأ�صلوب العدواين الذي يتبعه االآخرون 
�صيوؤثر فيك ب�صكل كبي، فرمبا تكون منفعال اإىل حد ما، ولكن من احلكمة 

اأن تظل بعيدا عن هذه الفو�صى.

توقعات برج الحوت 
تغيبك  مع  خا�صة  احلياة  �صريك  مع  لق�صائه  الوقت  من  ملزيد  حتتاج 
الذات، قد يكون من املنا�صب  الدائم عنه ب�صبب ان�صغالك بالبحث عن 
االآن التفكي يف القيام برحلة معا لكي تبتعدا فيها عن اأنظار االآخرين. 

عالقتكما قوية ولكن اأنتما بحاجة اإىل مزيد من التفاهم.

عقوبة  من  اأميكيا  �صابا  �صيلفي  �صورة  اأنقذت    
القب�ص  األقي  بعدما  عاما،  لـ99  ت�صل  ملدة  احلب�ص 

عليه بتهمة التعر�ص ل�صديقته ال�صابقة.
دعوى  �صابة  قدمت  عندما  الق�صة  اأحداث  بداأت 
ق�صائية بتهمة تعر�ص �صديقها ال�صابق لها، واتهمته 
ب�صربها بال�صكني وحماولة قطع وريد يدها، بح�صب 
موقع “KVUE”.. لتقوم ال�صرطة بوالية تك�صا�ص 
يعرف  الذي  ال�صاب  على  القب�ص  باإلقاء  االأميكية 

باإ�صم )كري�صتوفر بريكوبيا(، واإيداعه يف ال�صجن.
عاما،   99 بريكوبيا  بحب�ص  االإدعاء  جهة  وطالبت 
وقامت عائلته بدفع الكفالة التي طالبت بها املحكمة 

والتي و�صلت لـ150 األف دوالر.
من  عددا  ليقدم  الأمه،  براءته  باإثبات  بعدها  وقام 
�صيلفي  �صورة  ومنها  براءته،  على  لل�صرطة  االأدلة 
يبعد  والذي  الع�صاء،  فيه  تناول  الذي  املكان  يف 
التقاط  وقت  اىل  اإ�صافة  كيلومرتا،   65 منزله  عن 
على  اجلغرايف  املوقع  بتحديد  قام  حيث  ال�صورة، 
“في�ص بوك”، ما يدل على انه مل يلتق ب�صديقته بعد 
لل�صرطة  ال�صاب  قدمها  التي  عنها.ال�صور  انف�صاله 
ن�صر  الذي  املوقع  وبح�صب  لرباءته..  دليال  كانت 
هذه  اخرتعت  قد  الفتاة  باأن  الحقا  تبني  اخلرب، 

الق�صة من اأجل االنتقام من �صديقها ال�صابق.

صورة سيلفي تنقذ 
صاحبها من عقوبة!

هل تعلم ؟
خطوة  تتحرك  عندما  ان   –
 200 لتحريك  حتتاج  واحدة 

ع�صلة يف ج�صمك.
الطول  املتو�صطة  املراأة  اإن   –  
املتو�صط  الرجل  من  اأق�صر 

الطول بنحو 5 بو�صات.

يحتوي  الكبي  اال�صبع  اإن   –  
حتتوي  حني  يف  عظمتني  على 
بقية اال�صابع على ثالث عظمات 

 .
على  يحتويان  القدمني  ان   –

250 األف غدة عرقية. 
قوي  باملعدة  احلام�ص  ان   –

�صفرة  الإذابة  كافية  بدرجة 
حالقة . 

ي�صتطيع  الب�صري  العقل  ان   –
تعادل  مبعلومات  االحتفاظ 
دائرة  يف  ما  اأمثال  خم�صة 

املعارف الربيطانية . 
نحو  ي�صتغرق  الطعام  ان   –
اىل  الفم  من  لي�صل  ثوان  �صبع 

املعدة .
نحو  ي�صتغرق  احللم  اأن   –  
يف  ثوان  ثالث  اىل  ثانيتني 

املتو�صط . 
ي�صع  الب�صري  اجل�صد  اأن   –
تكفي  �صاعة  ن�صف  يف  حرارة 
من  جالون  حرارة  درجة  لرفع 

املاء اىل درجة الغليان . 
النمو قبل  اأ�صنانك تبداأ يف  – ان 

�صتة اأ�صهر من مولدك . 

هل تعلم ؟

من  متزوجاً  كان  رجاًل  اأن  يحكى   : الق�صة  اأ�صل 
امراأتني ولدت اإحداهما ولدًا اأ�صماه اأحمد وولدت 
االأخرى بنف�ص ال�صنة اأي�صاً ولدًا اأ�صماه )حممدًا(، 
وملا كربا ادخلهما املدر�صة معا لتقاربهما يف ال�صن 
قدم  يوم  ذات  تواأم، ويف  اأنهما  يعتقد  املعلم  فكان 
ومل�صاك�صته،  لك�صله  املدر�صة  مدير  اإىل  اأحمد 
و�صادف اأن كان املعلم جال�صاً فا�صتغرب وقال له 
اأو لي�ص حممد �صقيقك، فلماذا ال تكون موؤدباً مطيعاً 

اإنه لي�ص �صقيقه بل  �صاطرًا مثله؟.. فاأجاب املدير 
اأخاه من اأبيه، واإن اأمه بنت فالن.. فقال املعلم حقاً 
فاإنه م�صابه الأخالق خاله فالن واأ�صدر هذا القول: 
ي�صرب  مثاًل  قوله  فذهب  اخلال،  على  الولد  ثلثا 
العامة  طورت  خاله.وقد  �صفات  الولد  مل�صابهة 
�صيغته بقولهم )ثلثني الولد على خاله(.. وات�صع 
الزوجة  اختيار  على  ي�صرب  ف�صار  ا�صتخدامه 

ال�صريفة لكونها تورث ابنها �صفات اأخواله.

قصة وعبرة
ثلثين الولد على الخال

مقادير الو�صفة
500 جرام حلم مقطع �صرائح طويلة

4 ملعقة كبية �صمن
1 ملعقة �صغية ملح

4/1 ملعقة �صغية فلفل اأ�صود
2 ملعقة �صغية بهار م�صكل

1 حبة كبية ب�صل مقطع جوانح
6 ف�ص ثوم مهرو�ص البي�صاميل

4 ملعقة كبية زيت
2 ملعقة كبية �صمن
6 ملعقة كبية دقيق

3 كوب حليب
1ملعقة �صغية ملح

1 كوب جنب موزاريلال مربو�ص
2 ملعقة كبية زبدة مقطعة

2 ملعقة كبية بق�صماط
2/1 ملعقة �صغية بابريكا )فلفل حلو( خليط البطاطا

4 حبة كبية بطاطا م�صلوقة �صاخنة
2 ملعقة �صغية ملح

4/1 ملعقة �صغية فلفل اأ�صود
1ملعقة �صغية كزبرة ناعمة

1ملعقة �صغية ثوم بودرة
4 ملعقة كبية جنب بارميزان اأو رومي ناعم

2/1 كوب بقدون�ص مفروم ناعم
2 قرن فلفل اأخ�صر مفروم ناعم

2 ملعقة كبية زبدة لينة
حليب  ½ كوب 
طريقة التح�صي

1. �صخني الفرن اىل درجة حرارة 180ْم، ثبتي الرف االأو�صط.
2. اح�صري طبق فرن وا�صع.

3. ال�صاورما: يف مقالة وا�صعة �صخني 2 ملعقة �صمن على نار متو�صطة، ا�صيفي اللحم وقلبي اىل ان يجف ماوؤه. 
�صعيه يف طبق الفرن

4. يف نف�ص املقالة، �صعي الب�صل الثوم، قلبي على نار متو�صطة اىل ان ي�صبح لون الب�صل ذهبي. وزعيه فوق 
اللحم.

5. البطاطا: �صعي البطاطا يف طبق عميق، فتتي بال�صوكة اىل ت�صبح قطع �صغية جدا.
6. ا�صيفي امللح، الفلفل، الكزبرة، الثوم، اجلنب، البقدون�ص والفلفل وقلبي لتختلط املواد مع البطاطا.

7. ا�صيفي الزبدة واحلليب وقلبي اىل ان حت�صلي على عجينة ناعمة ومتما�صكة.
8. بللي باطن يديك بقليل من الزيت و�صكلي البطاطا اىل كرات متو�صطة احلجم.. �صعيها متال�صقة على خليط 

اللحم يف الطبق.
9. البي�صاميل: يف قدر �صميك القاعدة، متو�صط احلجم �صعي الزيت، ال�صمن، والدقيق، قلبي مبلعقة خ�صبية على 

نار متو�صطة اىل ان ي�صبح لون الدقيق ذهبي فاحت.
10. ا�صيفي احلليب بالتدريج وقلبي مب�صرب �صبك يدوي على نار متو�صطة اىل ان حت�صلي على �صل�صة ناعمة 

�صميكة. ا�صيفي اجلنب وقلبي.
11. وزعي الب�صاميل على كرات البطاطا لتتغطى متاما.

12. وزعي قطع الزبدة، البق�صماط، والبابريكا على البي�صاميل.
13. ادخلي الطبق اىل الفرن 30-40 دقيقة اىل ان يكت�صب لون ذهبي م�صهي.

14. دعيه يربد قليال قبل التقدمي.

المطبخ
صينية البطاطا بالشاورما 

الفرا�صات  العامل  ثقافات  كل  يف   
والتغييات  االمل  رمز  هي 

واحلرية.
الفرا�صات تعد التمثيل االأكرث قوة 
ودقة للحياة ب�صكل عام ولكل �صهر 
خا�ص..  ب�صكل  ال�صنة  اأ�صهر  من 
�صهر  فرا�صة  تخربه  الذي  فما 

ميالدك عن �صفات �صخ�صيتك؟
يناير/ كانون الثاين

من  اأنك  كما  ودودًا  قلباً  متلكني 
اجلميع.  اىل  ي�صتمع  الذي  النوع 
التقدير  كل  لك  يكن  حميطك 
متلكني  الأنك  وذلك  واالإعجاب 
االإيجابية  الطاقة  من  الكثي 
وحرة  جميلة  اأنت  والتفاوؤل. 
ن�صر  وميكنك  متاماَ  الفرا�صة  كما 
تتواجدين  مكان  اأي  يف  ال�صعادة 
ولكن  ذلك  تالحظي  مل  لعلك  فيه. 
تاأثيك  يعرف  بالتاأكيد  حميطك 

االإيجابي عليهم.
فرباير/�صباط

يجذب  الذي  النوع  من  اأنت 
اأنك  �صحيح  اإليه..  االنتباه 
متعمد  ب�صكل  بذلك  تقومني  ال 
لدرجة  طاغ  ح�صورك  ولكن 
مكان  اأي  اىل  دخولك  مبجرد  اأنه 
موجهة  تكون  العيون  فجميع 
عليك..  متلكني الكثي من ال�صحر 
من  الكثي  وطبعاً  والكاريزما 
العوامل  هذه  وكل  بالنف�ص  الثقة 
اأو  يحبونك  اإما  االخرين  جتعل 

يكرهونك.. فال مكان حمايد معك.
مار�ص/اآذار

ال  عادة  الذي  النوع  من  اأنت 
من  نف�صه  يخرج  كيف  يعرف 
مل  ذلك  ولكن  ال�صعبة  املواقف 
مينعك يوماً من املحاولة مرة تلو 
اإ�صرارك  الواقع  ويف  االأخرى.. 
اأجمل  من  ا�صت�صالمك  وعدم 
متلكني  متلكينها.  التي  اخل�صال 
ي�صاعدك  عادة  وهو  قوياً  حد�صاً 
�صحيح  تقفني..  اأين  معرفة  على 
تخرجي  كي  تعانني  اأحياناً  اأنه 
متلكني  ولكنك  ماأزقك  من  نف�صك 
والعزمية  الت�صميم  من  الكثي 
متلكني  اأنك  واقع  ذلك  اىل  ي�صاف 
�صخ�صية عميقة وبعيدة كل البعد 

عن ال�صطحية.
اأبريل/ ني�صان

من  تخافني  وال  جدًا  عاطفية 
اإظهار ذلك.. حميطك يقدر جانبك 

هو  هذا  الواقع  ويف  احل�صا�ص 
يحبونك..  يجعلهم  الذي  ال�صبب 
كبي  تاأثيك  باأن  ت�صدقني  ال  قد 
كذلك،  ولكنه  االخرين  على  جدًا 
انت من النوع الذي يجعل العامل 

مكاناً اأف�صل واأكرث �صالماً.
مايو/اأيار

ولكن  مذهلة..  �صخ�صية  متلك 
االآخرين  يجعل  اخلارجي  �صكلك 
بذلك  نق�صد  وال  منك،  يتخوفون 
اأنت متلكني �صكاًل خارجياً خميفاً، 
جميلة  مالحمك  العك�ص  على  بل 
االخرين  يجعل  ما  وهذا  جدًا 

يتعاملون معك بحر�ص.
عليه  انت  ما  يعرفون  الذين 
يحبونك ملا اأنت عليه ولكن الذين 
باأنك  يظنون  جيدًا  يعرفونك  ال 
حتاول  مهيمنة  �صخ�صية  متلكني 

فر�ص �صيطرتها على كل �صيء.
يونيو/ حزيران

واأنت  للغاية  م�صاملة  �صخ�صيتك 
العليل  الهواء  من  ن�صمة  بالفعل 
اأف�صل  �صيء  كل  يجعل  الذي 
واأجمل.. ح�صا�صة ومتلكني حد�صاً 
قوياً وعليه فاأنت ميكنك توفي ما 
يحتاج اليه حميطك قبل اأن يدرك 
ذاك..  اأو  االمر  لهذا  يحتاج  باأنه 
ال�صريكة  بانك  نن�صى  ال  وطبعاً 
كانت  �صواء  العالقات،  املثالية يف 

ال�صداقة اأو احلب اأو الزواج.
يوليو/ متوز

اأنك  كما  للغاية  قوية  �صخ�صيتك 
�صجاعة جدًا وال يوجد الكثي من 
تخيفك.  ان  ميكنها  التي  االأمور 
قا�صية  انك  يعني  ال  هذا  ولكن 
ح�صا�صاً  جانباً  متلكني  اأي�صاً  الأنك 
هذا  تظهرين  ما  نادرًا  ولكنك 

اجلانب.
ال�صخ�ص  دائماً  اأنت  ذلك  ومع 
حدوده  يعرف  الذي  املحرتم 
بكل  االخرين  مع  يتعامل  والذي 

لباقة ولطافة واحرتام.
اأغ�صط�ص/ اآب

ال  جدًا..  ال�صادق  النوع  من  اأنت 
حتبني  حتى  وال  الكذب  ميكنك 
متلكني  بالكذب.  يقومون  الذين 
تربزين  جتعلك  اإ�صافية  ميزة 
االعرتاف  على  قدرتك  وهي 
وهذا  تخطئني..  حني  باخلطاأ 

امليزة نادرة بالفعل.
اخل�صال  هذه  كل  متلكني  والأنك 

فاأنت من النوع الذي ميكنه ك�صب 
ثقة االخرين ب�صهولة تامة.

�صبتمرب/ اأيلول
جدًا..  الف�صويل  النوع  من  اأنت 
للمعرفة ولي�ص  ولكن ف�صولك هو 
متلكني  والقال.  والقيل  للرثثرة 
اىل  متيلني  واأحياناً  خ�صباً  خيااًل 
اأحالم اليقظة.. حتى حني ال ت�صي 
االمور كما هو خمطط لها، ميكنك 
دائماً اإيجاد املخارج البديلة التي 
تريدين  ما  حتقيق  من  متكنك 

حتقيقه.
اأكتوبر/ ت�صرين االأول

اأي  يواجه  الذي  النوع  من  اأنت 
من  بالكثي  ت�صادفه  م�صكلة 
من  والطاقة.  والعزمية  الت�صميم 
النوع الذي ميكنه حتقيق التوازن 
يف حياته وبالتايل هناك الكثي من 
قلباً  متلكني  النف�صية.  الراحة 
مل�صاعدة  م�صتعدة  انك  كما  كبيًا 
اجلميع يف حياتك.. حتى الذين ال 

ي�صتحقون ذلك.
نوفمرب/ ت�صرين الثاين

التي  االفكار  مئات  دائماً  هناك 
النوع  من  اأنت  راأ�صك..  يف  تدور 
التي  التفا�صيل  يالحظ  الذي 
�صخ�ص  اي  يالحظها  ال  عادة 
اخر ولكنك يف الوقت عينه تبدين 
متاماً  منف�صلة  وكاأنك  لالآخرين 
الواقع  ويف  حولك.  يحدث  عما 
تعي�صني  انت  احلال..  هو  هذا 
متلكني  حيث  اخلا�ص  عاملك  يف 
واأحالمك  اخلا�صة  افكارك 
انك  اخلا�صة ولكن هذا ال يعني 
ففي  الواقع.  عن  كلياً  منف�صلة 
راأ�صك يف  فيه  يكون  الذي  الوقت 
ال�صحاب فاإن قدميك ثابتتني على 

االأر�ص.
دي�صمرب/ كانون االأول

�صمي  راحة  وبكل  القول  ميكن 
االن  حتى  حتقيقه  مت  ما  باأن 
النوع  من  ولكنك  جدًا..  كبي 
ما،  حدود  عند  يتوقف  ال  الذي 
لي�ص  وهذا  املزيد..  دائماً  هناك 
طموحة  الأنك  ال�صيء  باالأمر 
للغاية. ولكن ما يجب احلذر منه 
جانبك  مع  الطموح  اأن  هو  هنا 
اىل  يتحوال  قد  اأحياناً  احل�صا�ص 
يجب  اأحياناً  تدميية..  قوة 
قبل  االنفا�ص  والتقاط  التمهل 

ال�صي قدماً جمددًا.

اختبارات شخصية

فراشة شهر ميالدك تكشف 
أسرارك 
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اإن لريا�س االأطفال اأهميًة كبرية ال تقل عن اأهمية ودور املدار�س 
فاإنها االأ�شا�س لن�شاأة الطفل، حيث يبداأ فيها اوىل خطوات تعلم 
املعرفة والثقافة وهو باأم�س احلاجة اىل اكت�شابها، والتي �شتبقى 
حمفورًة يف عقولهم، وكما يف القول املعروف )التعلم يف ال�شغر 
.. كالنق�س على احلجر(، وهي مقولة �شحيحة ال�شك فيها، فعقل 
علما  امتلأ  وان  فيه،  يغر�س  ما  كل  ي�شتقبل  فارٍغ  كوعاٍء  الطفل 
املوؤ�ش�شات  من  االطفال  ريا�س  فاإن  لذا  ومنارا..  نورا  اأ�شبح 
املهمة التي ت�شاهم ب�شكل كبري يف تطوير ثقافة ومهارات الطفل 
والقراءة  الكتابة  تعلم  على  التقت�شر  وانها  �شلوكه،  وتقومي 
فح�شب، بل تتعدى اىل غري ذلك، فالتن�شئة ال�شحيحة للإن�شان 
تبداأ من اوىل مراحل حياته، تبداأ من اال�شرة واملجتمع، و البيئة 
اأن يح�شنوا اختيار بيئة  املحيطة به، لذا على االآباء واالمهات 
ابنهم  التي �شيكت�شب فيها  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اطفالهم، وكذلك 
امل�شار ال�شحيح ليكون اإن�شانا ناجحا ي�شار اإليه بالبنان، ويكون 
ذا �شخ�شية قوية ومعطاًء الن االختيار اخلاطئ من املمكن اأن 
عائلة  فاأي  وبالتاأكيد  الطفل،  وتربية  اأخلق  على  خطرا  يكون 
التتمنى اأن يكون ابنهم يف اأياٍد غري اآمنة، وعن جتربة �شخ�شية، 
فعندما قررت ت�شجيل اأطفايل يف احل�شانة والرو�شة اأخذت وقتا 
منا�شبا قبل ت�شجيلهم، ليت�شنى يل ح�شن االختيار فبقيت اأبحث 
واأ�شاأل عن اف�شل رو�شة يف منطقتي ال�شيدية ببغداد، ووجدت 
منا�شبة  االلكرتونية(  ال�شغري  العبقري  وح�شانة  )رو�شة  ان 
لهم، ومل�شت جناح اختياري مبرور االيام، خلل متابعتي الأطفايل 
فقد اأثمر ما كنت اطمح اإليه، وحتقق هديف االأ�شا�س من ت�شجيلهم 
، فقد اكت�شبوا التعلم بو�شائل تعليمية متطورة ومنهاج بريطاين 
حديث، واكت�شبوا املتعة بوجود االلعاب الرتفيهية الهادفة التي 
تنمي قدرات الطفل العقلية، وغري ذلك الكثري من الربامج التي 

تبني جيل متعلما مثقفا و�شليم العقل والبنية.
ريا�س  مبرحلة  مرورا  للمدر�شة  الطفل  تهيئة  يجب  لذا 
االأطفال التي ينتقل فيها من جو اال�شرة وانطوائه بني جدران 
البيت اىل العامل اخلارجي، واختلطه مع االخرين وتعلمه 
كيفية االعتماد على نف�شه بدال من االعتماد على اأبويه، ولكي 
يكون اجتماعياً ويتجرد من االنطواء واخلجل غري املقبول، 
اهلل  ير�شي  ما  كل  ويتعلم  اأقرانه،  مع  الفريق  بروح  ويعمل 
ور�شوله، وهذا بالتاأكيد يتحقق بوجود اإدارة وملك تربوي 

تعليمي جيد ي�شاندان االأبوين يف تربية وتعليم اأبنائهم.

رياض األطفال 
ودورها في التنشئة 

والبناء

بشرى خالد العزاوي

الحقوقي أمير كريم النائلي الشمري

او�شحت الهيئة الق�شائية للنتخابات يف حمكمة 
الإبعاد  اال�شا�شي  املعيار  ان  االحتادية  التمييز 
تكون  اأن  االنتخابات  يف  امل�شاركة  من  املر�شح 
املخلة  )اجلرائم  من  عنها  املحكوم  اجلرمية 
مبوجب  حمددة  اجلرائم  وهذه  بال�شرف(، 
اإحكام املادة )٢١ / ٦( من قانون العقوبات رقم 
واالختل�س  )ال�شرقة  وهي   ،١٩٦٩ ل�شنة   ١١١
والر�شوة  واالحتيال  االأمانة  وخيانة  والتزوير 
وهتك العر�س(، اإ�شافة اىل جرائم اخرى و�شفت 
باأنها خملة بال�شرف ب�شدور قرارات ت�شريعية(، 
وال ميكن اعتبار جرمية معينة خملة بال�شرف اإال 
عدا  وفيما  ت�شريعي،  ن�س  بخ�شو�شها  ورد  اإذا 
ا�شتبعاد  قانوناً  ذلك تعد جرائم عادية ال يجوز 
امل�شاركة  من  مبوجبها  حكم  بحقة  �شدر  من 

باالنتخابات. 
ونحن ال نوؤيد وال نتفق مع ما جاءت به حمكمة 

التمييز للأ�شباب االآتية:
يف  حتدد  مل  بال�شرف  املخلة  اجلرائم  اإن    -١
 ١١١ رقم  العقوبات  قانون  من   )٦  /٢١( املادة 
احل�شر  �شبيل  على  ترد  مل  اأي   ،١٩٦٩ ل�شنة 
وامنا وردت على �شبيل املثال ال�شتعمال امل�شرع 
واالختل�س…(،  )كال�شرقة  الكاف  حرف 
جاء  وهنا  معاٍن،  عدة  له  حرف  الكاف  وحرف 
للت�شبيه كما يف قوله تعاىل )ثم ق�شت قلوبكم من 
بعد ذلك فهي كاحلجارة او ا�شد ق�شوة(، وقول 
جادها  و�شذا...  مل�شاً  كالوردة  )انِت  ال�شاعر 
امل�شرع  َن�شر(، وهو ما فعله  الغيُث على ُغ�شن 
العقوبات  قانون  من   )٧٧( املادة  يف  العراقي 
اإذ   ،  ٢٠٠٧ ل�شنة   ١٩ الرقم  ذي  الع�شكري 
بع�س  وا�شاف  الكاف  بحرف  الت�شبيه  ا�شتعمل 
اجلرائم، اإذ ن�شت )كل من ارتكب جرمية خملة 
بال�شرف كالتزوير واالختل�س وال�شرقة وخيانة 
الزور  و�شهادة  واالحتيال  والن�شب  االمانة 
واملواقعة  واللواط  والر�شوة  الكاذبة  واليمني 
يحكم  او و�شيطاً  به  مفعواًل  ام  فاعًل  كان  �شواء 
عليه باإ�شقاط جميع احلقوق التي اكت�شبها كونه 
الع�شكرية وبحرمانه من حق  املدار�س  يف  طالباً 
القا�شي  يوؤيده  ما  وهذا  املدار�س(،  تلك  دخول 
موقع  على  مبقاله  نوري  علي  حيدر  الدكتور 
 ٢٠٢٠/  ٣  /  ٨ بتاريخ  االأعلى  الق�شاء  جمل�س 
ال  املثال  �شبيل  على  وردت  اجلرائم  هذه  ان  من 

احل�شر يف )ق ع ع(، وان للقا�شي �شلطة مطلقة 
يف تقدير جرائم عادية باأنها خملة بال�شرف .

رقم  العراقي  العقوبات  قانون  ت�شمن  لقد    -٢
غري  بال�شرف  خملة  جرائم   ١٩٦٩ ل�شنة   ١١١
االقت�شادي  التخريب  كجرائم   )٦ /  ٢١( املادة 
ذي  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�س  قرار  مبوجب 
املن�شو�س  كاملواد   ،١٩٨٧ ل�شنة   ٦٠٩ الرقم 

عليها يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة.
اعترب  ان  �شبق  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  اإن    -٣
بعد  بال�شرف  خملة  جرمية  الع�شائرية(  )الدكة 
ان مت تكييفها وفق قانون مكافحة االرهاب النافذ 

رغم عدم وجود ن�س ت�شريعي.
اجلرمية  يعرف  مل  العراقي  امل�شرع  اإن    -٤
ما  بقدر  بها  املق�شود  يبني  ومل  بال�شرف  املخلة 
قراراته،  يف  القانوين  التدوين  ديوان  اإليه  تطرق 

ونذكر منها لل�شتئنا�س :
اواًل - فتواه ذات الرقم اأ ج ١/ ٣٢١ يف ٢٣/ ٩/ 

١٩٦٢، مو�شحاً ما ياأتي:
وهي  بال�شرف:  املخلة  اجلرمية  تعريف  اآ- 

الهيئة  يف  مرتكبها  و�شمعة  باعتبار  تخل  التي 
االجتماعية وجتعله منبوذًا من مواطنيه.

ب- من اجلرائم املخلة بال�شرف ما �شاقها قانون 
اخلدمة املدنية رقم ٢٤ ل�شنة ١٩٦٠ على �شبيل 
املثال يف الفقرة )٤( من املادة )٧( وهي جرائم 
ال�شرقة واالختل�س والتزوير واالحتيال وما يف 
نحوها كجرائم خيانة االمانة والر�شوة وغريها.

بال�شرف  املخلة  اجلرائم  من  تعد  كذلك  ج- 
العامة  واالأخلق  باالآداب  املتعلقة  اجلرائم 
القانون  من   )٢٣( الباب  يف  عليها  املن�شو�س 

املذكور.
 ٣٢١  /  ١ ح  اأ  الرقم  ذات  فتواه  يف  وبني  ثانياً- 
يعرف  )مل  االآتي  بن�شها   ١٩٦٥  /  ١٢  /٢٠ يف 
قانون رد االعتبار اجلرمية املخلة بال�شرف ومل 
يعني اجلهة التي تقررها رغم انه عرف اجلرمية 
ان  كما  تقررها،  التي  اجلهة  وعني  ال�شيا�شية 
املخلة  اجلرائم  ذكرت  التي  االخرى  القوانني 
بال�شرف يف ن�شو�شها كقانون االن�شباط وقانون 
اخلدمة املدنية وقانون انتخاب النواب وقانون 

مل  وغريها  اجلمعيات  وقانون  االلوية  ادارة 
االمثلة  ب�شرب  اكتفت  واإمنا  لها،  تعريفاً  ت�شع 
واالختل�س  كالتزوير  اجلرائم  ببع�س  عليها 
وخيانة االمانة والر�شوة ال على �شبيل احل�شر 
لذلك  بال�شرف..  املخلة  اجلرائم  لبيان  وامنا 
�شوء  على  تدل  التي  اجلرائم  اإنها  القول  ميكن 
باملثل  ا�شتهتاره  عن  وتك�شف  مرتكبها  �شلوك 
العليا واالأخلق احلميدة بحيث توجب احتقاره 
ان  عن  بعيدًا  وجتعله  النا�س  احرتام  وتفقده 
من  ج  الفقرة  كانت  وملا  ثقتهم..  مو�شع  يكون 
املادة الرابعة من قانون تقاعد ال�شرطة واالأمن 
التزوير وال�شرقة  ل�شنة ٦٤ قد اعتربت  رقم ١٤ 
وغريها  االأمانة  وخيانة  والر�شوة  واالختل�س 
من اجلرائم املخلة بال�شرف، فاإن عبارة )غريها( 
املخلة  اجلرائم  اأن  تعني  املادة  تلك  يف  الواردة 
بال�شرف ال تقت�شر على اجلرائم املذكورة فقط، 
وت�شابهها،  متاثلها  التي  اجلرائم  ت�شمل  واإمنا 
املحاكم  امام  الزور  �شهادة  جرمية  تعد  فعليه 
ب  ع  ق   )١٤٥( املادة  يف  عليها  املن�شو�س 

املحاكم  امام  مزورة  وثائق  ا�شتعمال  وجرمية 
من  ب  ع  ق   )١٥٥( املادة  يف  عليها  املن�شو�س 
عن  تخرج  ال  الأنها  بال�شرف،  املخلة  اجلرائم 
مرتكبها  تدمغ  التزوير  �شور  من  �شورة  كونها 

ب�شوء ال�شلوك وجتعله بعيدًا عن الثقة(.
بال�شرف  املخلة  ان اجلرائم  ن�شتنتج  تقدم  ومما 
احل�شر  �شبيل  على  امل�شرع  عليها  ين�س  مل 
وترك  املثال،  �شبيل  على  عليها  ن�س  وامنا 
للمحكمة ان تقي�س على ذلك، وتعد من اجلرائم 
العادية جرائم خملة بال�شرف ح�شب ا�شتنتاجها 
العربة  الن  وباملتهم  بها  املحيطة  والظروف 
فلي�س  واملباين،  باالألفاظ  ال  واملعاين  باملقا�شد 
من العدل واالن�شاف ان جرمية الزنا او اللواط 
تعاطي  او  العملة  تزييف  او  االغت�شاب  او 
دينء  بدافع  والقتل  بها  واالجتار  املخدرات 
ان  بل  بال�شرف،  وامثالهم هي جرائم غري خملة 
هناك من ا�شاتذتنا من له راأي اكرث من ذلك عندما 
يذكر انه يفرت�س ان جميع اجلرائم العمدية هي 

خملة بال�شرف .
امل�شرع  اىل  والعتب  النقد  �شهام  وجهنا  ولو 
ن�شتغرب  فاإننا  مو�شوعنا  �شبب  وهو  العراقي 
جمل�س  قرار  اإلغائه  �شبب  عن  اال�شتغراب  كل 
قيادة الثورة املنحل ذي الرقم ٦١ ل�شنة ١٩٨٨ 
يعد  كان  الذي   ،٢٠٠٧ ل�شنة   ٤٤ رقم  بالقانون 
خملة  جرمية  الع�شكرية  اخلدمة  من  الهروب 
ملك  الوطن  ان  هو  ا�شتغرابنا  و�شبب  بال�شرف، 
جلميع ابنائه ولي�س ملكا حلكومة �شابقة بعينها 
واجب  الوطن  عن  والدفاع  بعينه  �شخ�س  او 
ومن  امل�شتقبل  ويف  اي�شاً،  هذا  زماننا  يف  مقد�س 
اخلدمة  من  الهروب  جرمية  تبقى  ان  امل�شلحة 
اقل  وعلى  بال�شرف،  خملة  جرمية  الع�شكرية 
على  يوؤثر  هذا  الن  احلرب  حالة  يف  ولو  تقدير 

مكانة و�شمعة بلدنا بني البلدان.
 وعليه كان على حمكمة التمييز االحتادية ان 
تو�شع من مفهوم اجلرائم املخلة بال�شرف الن 
ما ذهبت اإليه ال يتفق مع ال�شيا�شة اجلنائية 
العزيز،  بلدنا  ان  ال�شيما  الف�شاد،  مكافحة  يف 
فقد  قد  الربملانية،  االنتخابات  جتربة  ومع 
باملراتب  ي�شنف  ان  قبل  املليارات  اآالف 
وعليه  الف�شاد،  يخ�س  فيما  دولياً  االخرية 
االإطار  حتديد  العراقي  امل�شرع  على  نقرتح 
والت�شديد  بال�شرف  املخلة  للجرائم  العام 
للمحاكم،  والتطبيق  التكييف  ويرتك  عليها 

وملحكمة التمييز الرقابة على التكييف.

تعليق على قرار الهيئة القضائية لالنتخابات في محكمة التمييز 
االتحادية بخصوص الجرائم المخلة بالشرف

١- تبديل هوية االأحوال املدنية :
من  تاأييد  �شخ�شية،  م�شبطة  اأ- 
الذهبي  املربع  اىل  باالإ�شافة  املختار، 

لل�شهود.
ب- البطاقة التموينية .

ج- بطاقة ال�شكن .
ج- اجلن�شية العراقية .

د- �شور عدد ٢ .
هـ- �شحب ا�شتمارة من الدائرة .

و- الذهاب اىل اال�شتخبارات .
ز- اإىل مدير الدائرة .

ح- اإىل �شعبة احل�شابات .
ط- اىل ال�شعبة التابع �شجلك اإليها.

ي- �شيتم اإعطاوؤك و�شل للمراجعة.

الإ�شدار  املطلوبة  امل�شتم�شكات   -٢
البدل ال�شائع للهوية :

اأ- ح�شور �شاحب العلقة ح�شرا.
ب- �شور عدد ٢ .

املدنية  االأحوال  ن�شخة من هوية  ج- 
الأحد اأفراد العائلة .

د- بطاقة ال�شكن للأب او االأم او االأخ 
.

هـ- �شهادة اجلن�شية العراقية .
و- تاأييد املختار .

الإ�شدار  املطلوبة  امل�شتم�شكات   -٣
الهوية للأطفال حديثي الوالدة:

بتاريخ  اأ�شلي م�شدق  بيان والدة  اأ- 
حديث .

ب- �شور عدد ٢ حديثة .
ج- هوية االأب واالأم .

د- بطاقة ال�شكن للأب .
هـ- ح�شور االأب او االأم .

٤- امل�شتم�شكات املطلوبة لنقل بطاقة 
املعلومات :

اأ- تاأييد خمتار املنطقة القدمية .
ب- ختم القائممقامية .

ج- تاأييد خمتار املنطقة اجلديدة .
جلميع  املدنية  االأحوال  هوية  ي- 

اأفراد االأ�شرة .
د- اجلن�شية العراقية لرب االأ�شرة.

هـ- �شور عدد ٢ .
و- ح�شور �شاحب العلقة ح�شرا.

الإ�شدار  املطلوبة  امل�شتم�شكات   -٥
بطاقة املعلومات الأول مرة:

جلميع  املدنية  االأحوال  هوية   -١
اأفراد العائلة .

٢- اجلن�شية العراقية لرب االأ�شرة.
ال�شهود  هويات  مع  املختار  تاأييد   -٣

م�شتن�شخة مع توقيعهم .
٤- �شور عدد ٢ .
٥- عقد الزواج .

٦- ح�شور �شاحب العلقة ح�شرا.
٦- امل�شتم�شكات املطلوبة التي تخ�س 

البطاقة التموينية:
من  الزوج  او  الزوجة  نقل  معاملة 
تاريخ ١ بال�شهر اإىل ١٠ بال�شهر من كل 

�شهر..امل�شتم�شكات املطلوبة :
اأ-هوية الزوج والزوجة .

الزوج  لعائلة  التموينية  البطاقة  ب- 
ولعائلة الزوجة .

امل�شتم�شكات املطلوبة للفرز :
فرزهم  املراد  االأفراد  هوية   -١

م�شورة .
٢- البطاقة التموينية م�شورة .

٣- بطاقة ال�شكن .
من  ال�شنة  دون  االأطفال  اإ�شافة   -٢

تاريخ ١١اىل ٢٠ من كل �شهر .
امل�شتم�شكات املطلوبة :

١- هوية الطفل اأ�شلية وم�شورة .
العائلة  لرب  التموينية  البطاقة   -٢

م�شورة .
٣- هوية االأبوين م�شورة .

ال�شنة  فوف  االأطفال  اإ�شافة   -٣
 ٢١ يوم  من  �شنوات،   ١٠ ولغاية 

بال�شهر ولغاية ٣٠ من كل �شهر .
امل�شتم�شكات املطلوبة :

١- هوية الطفل اأ�شلية وم�شورة .
العائلة  لرب  التموينية  البطاقة   -٢

م�شورة.
٣- هوية االأبوين م�شورة.

االأحوال  لهوية  بالن�شبة  ملحظة 
االأق�شية  يف  لل�شاكنني  املدنية 
والنواحي، تكون بختم اال�شتخبارات 

يف مناطقهم التابعني له.

إلى المحامين الجدد.. إجراءات انجاز بعض المعامالت 

املحامي/ رزاق العي�شاوي
يف  اجلرمية  هذه  العراقي  امل�شرع  عالج 
وهو  وال�شب،  القذف  جرائم   ١/٤٣٣ املادة 
باإحدى طرق  اإىل الغري  اإ�شناد واقعة معينة 
توجب  ان  �شحت  لو  �شاأنها  من  العلنية 
اأهل  اإليه او احتقاره عند  اأ�شندت  عقاب من 
الغرامة او  وطنه، حيث يعاقب باحلب�س و 

باإحدى هاتني العقوبتني. 
وبداللة املادة ٤٣٤ ، ال�شبب من رمي الغري 
يجرح  او  اعتباره  اأو  �شرفه  يخد�س  مبا 

واقعة  اإ�شناد  ذلك  يت�شمن  مل  واإن  �شعوره، 
معينة.

ن�شت  فقد  ال�شور،  بن�شر  التهديد  اأما 
املادة٤٣٠ )يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على 
٧ �شبع �شنوات او باحلب�س كل من هدد اآخر 
باإ�شناد اأمور خمد�شة بال�شرف او اإف�شائها(، 
وكان ذلك م�شحوبا بطلب او تكليف باأمر او 

االمتناع عن فعل مق�شود به
علماً انه ال يجوز حتريك الدعوى اجلزائية، 
اإال من املجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً.

عقوبة نشر الصور على 
يجوز طلب اإعادة املحاكمة يف الدعاوى مواقع التواصل االجتماعي

او  بعقوبة  بات  حكم  فيها  �شدر  التي 
االأحوال  يف  جنحة  او  جناية  يف  تدبري 

االآتية : - 
١ – اإذا حكم على املتهم بجرمية قتل ثم 

وجد املدعى بقتله حيا. 
�شخ�س  على  حكم  قد  كان  اإذا   –  ٢
الرتكابه جرمية ثم �شدر حكم بات على 
نف�شها،  اآخر الرتكابه اجلرمية  �شخ�س 
وكان بني احلكمني تناق�س من مقت�شاه 

براءة احد املحكوم عليهما. 
– اإذا حكم على �شخ�س ا�شتنادا اإىل   ٣
�شهادة �شاهد او راأي خبري او �شند، ثم 
�شدر حكم بات على ال�شاهد او اخلبري 
بعقوبة �شهادة الزور عن هذه ال�شهادة 

بتزوير  بات  حكم  �شدر  او  الراأي  او 
ال�شند. 

او  وقائع  احلكم  بعد  ظهرت  اإذا   –  ٤
وقت  جمهولة  كانت  م�شتندات  قدمت 
املحاكمة، وكان من �شاأنها ثبوت براءة 

املحكوم عليه. 
حكم  على  مبنيا  احلكم  كان  اإذا   –  ٥
نق�س او األغي بعد ذلك بالطرق املقررة 

قانونا. 
٦ – اإذا كان قد �شدر حكم باالإدانة او 
ما  او  باالإفراج  نهائي  قرار  او  الرباءة 
الفعل نف�شه �شواء كون  يف حكمهما عن 

الفعل جرمية م�شتقلة او ظرفا لها. 
او  اجلرمية  �شقطت  قد  كانت  – اإذا   ٧

العقوبة عن املتهم الأي �شبب قانوين.

إعادة المحاكمة

اتخاذ  طلب  هي  اجلزائية  الدعوى   -  ١
مرتكب  بحق  اجلزائية  االإجراءات 
اجلرمية ملحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه. 
اأما الدعوى املدنية فهي طلب �شخ�س حقه 

من اآخر اأمام الق�شاء.
ب�شكوى  اجلزائية  الدعوى  حترك   -٢
�شفوية او حتريرية، بينما ال تقام الدعوى 
املدنية اإال بوا�شطة عري�شة حتريرية هي 

)عري�شة الدعوى(.
قا�شي  اإىل  اجلزائية  الدعوى  تقدم   -٣
يف  م�شوؤول  اأي  او  املحقق  او  التحقيق 
ال�شبط  اأع�شاء  اي من  او  ال�شرطة  مركز 
العام..  االدعاء  اإىل  باإخبار  او  الق�شائي 
املدنية  الدعوى  بينما ينح�شر حق تقدمي 

بالقا�شي فقط دون غريه.
٤- يحق ملن علم بوقوع جرمية ان يقدم 
اإخبارًا حترك به الدعوى اجلزائية، بينما 
الدعوى  مبا�شرة  �شخ�س  الأي  يحق  ال 

املدنية اإال �شاحب احلق.
او  اجلزائية  الدعوى  وقف  يجوز  ال   -٥
عن  او  عنها  التنازل  او  �شريها  تعطيل 
احلكم ال�شادر فيها او وقف تنفيذه، اإال يف 
االأحوال املبينة يف القانون، يف حني يجوز 
اإبطال عري�شة الدعوى املدنية او التنازل 

عنها او وقف املرافعة او انقطاعها.
فيها  توجد  ال  التي  اجلزائية  الدعوى   -٦
وهو  التقادم،  مبداأ  يحكمها  العام  احلق 
وهو  معينة(،  واقعة  على  الزمان  )مرور 
�شماع  من  املانعة  املقررة  املدة  م�شي 

الدعوى يف جرائم املادة الثالثة االأ�شولية.
اأمام  اإال  تقام  ال  اجلزائية  الدعوى   -٧
اإقامة  جائز  حني  يف  اجلزائية،  املحاكم 
او  املدنية  املحاكم  اأمام  املدنية  الدعوى 
املحاكم اجلزائية تبعا للدعوى اجلزائية.

٨- الدعوى اجلزائية تولد حقا عاما وحقا 
خا�شا، العام م�شلحة املجتمع، واخلا�س 
املطالبة بالتعوي�س، بينما الدعوى املدنية 
ال وجود للحق العام فيها، وهي فقط حق 

خا�س للمطالبة بالتعوي�س.
الدعوى  بنتيجة  ال�شادر  احلكم   -٩
الوقت  عليه  مر  اإذا  عنه  يقال  اجلزائية 
يقال عنه  ، يف حني  البتات  اكت�شب درجة 
الدرجة  القرار  اكت�شب  املدنية  بالدعوى 

القطعية.
�شدور  اجلزائية  الدعوى  نتيجة   -١٠
حكم، بينما نتيجة الدعوى املدنية �شدور 

قرار.
١١- طرفا الدعوى اجلزائية هما امل�شتكي 
هما  املدنية  الدعوى  طرفا  بينما  واملتهم، 

املدعي واملدعى عليه.
اجلزائية  الدعوى  يف  املتهم  اأقوال   -١٢
بارتكاب  اعرتف  اإذا  اعرتافا  ت�شمى 
اجلرمية، يف حني يطلق على اأقوال املدعى 

عليه اإذا اأقر باحلق املدعى به اإقرارا.
الدعوى اجلزائية  ١٣- اعرتاف املتهم يف 
اأقواله  وتدون  املتهمني  بقية  بحق  ي�شري 
املدعى  اإقرار  بينما  �شدهم،  �شاهد  ب�شفة 
عليه يف الدعوى املدنية يعد حجة قاطعة 

وقا�شرة على املقر فقط، وال ي�شري على 
من مل يقر من باقي املدعى عليهم.

الدعوى  يف  الغري  اأقوال  ا�شتماع   -١٤
عليهم  ويطلق  بال�شهادة  ي�شمى  اجلزائية 
ت�شمى  املدنية  الدعوى  يف  بينما  �شهود، 
االأحيان  بع�س  ويف  ال�شخ�شية،  بالبينة 

يح�شل ان تكون هناك بينة موقعية .
يف  التطبيق  الواجب  القانون   -١٥
العقوبات  قانون  هو  اجلزائية  الدعوى 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  وقانون 
القانون  حني  يف  اأخرى،  خا�شة  وقوانني 
هو  املدنية  الدعوى  يف  التطبيق  الواجب 
االإثبات  وقانون  املدنية  املرافعات  قانون 

والقانون املدين، وقوانني خا�شة اأخرى.
الدعوى  يف  اجلل�شات  ت�شمى   -١٦
اجلزائية بجل�شات املحاكمة، ويف الدعوى 

املدنية بجل�شات املرافعة.
قبل  من  املحامي  انتداب  يجوز   -١٧
يف  وكالة  مبوجب  توكيله  او  املحكمة 
انتداب  ال  بينما  اجلزائية،  الدعوى 

للمحامي يف الدعوى املدنية.
١٨- ح�شور املحامي وجوبي يف الدعوى 
اجلزائية ليدافع عن املتهم، بينما ح�شور 
الأي  جوازي  املدنية  الدعوى  يف  املحامي 

طرف.
احلادث  حمل  على  الك�شف  اإجراء   -١٩
الدعوى  يف  املحكمة  قبل  من  جمانا 
اأجر  املحكمة  تتقا�شى  بينما  اجلزائية، 

الك�شف يف الدعوى املدنية.

الفرق بين الدْعَوَيين الجزائية 
والمدنية


