
علي الفاطمي
زاَر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، 
نقيب حمامي اقليم كرد�ستان الأ�ستاذ بختيار حيدر، يف 
امل�سرتكة  اللجنة  اجتماع  باأربيل، حل�سور  النقابة  مقر 

بني النقابتني وباإ�سرافهما بتاریخ 27 / 9 / 2021 . 
النقابتني  بني  امل�سرتك  التن�سيق  الإجتماع  وبحث 
لتحقيق اهداف وتطلعات اأع�سائهما الذین ی�سرتكون يف 

غایة نبيلة، وهي رفعة املحاماة واإعالء �ساأن املحامي. 
ت�سهيل  مقت�سيات  معمٍق،  ب�سكٍل  اجلانبان،  وتناول 
العراق ب�سكل ی�سهل ویزیل  عمل املحامني يف كل انحاء 
العقبات التي تعيق ان�سيابية العمل.. واتفقت النقابتان 

على ما یلي: 
كل  يف  نافذة  النقابتني  من  ال�سادرة  الهویة  1.اعتبار 
العراق  حماكم  عموم  يف  بها  ویعمل  العراق  اأنحاء 
اقليم  وب�سمنها  الر�سمية،  و�سبه  الر�سمية  والدوائر 

كرد�ستان .
ال�سادرة  والتعليمات  الأنظمة  النقابتان  2.حترتم 
ح�سب  كل  املحاماة،  مهنة  ممار�سة  تنظيم  لأجل  منهما 
القانونية  القواعد  مع  یتعار�ض  ل  مبا  اخت�سا�سه 

واملبادئ املتفق عليها. 
النتماء  بازدواجية  ال�سماح  عدم  مبداأ  اإقرار   .٣
بهذا  امل�سمول  و�سع  ت�سحيح  یتم  اأن  على  للنقابتني، 
الزدواج من خالل اختياره الإحتفاظ بالإنتماء لإحدى 
 ٣1 اأق�ساه  باأجل  ذلك  یتم  اأن  على  ح�سًرا،  النقابتني 

.  2021 /12/
٤. متدید مدة مراجعة الأع�ساء املنتمني لنقابة املحامني 

دائمية،  ب�سورة  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�ساكنني  العراق، 
لنقابة حمامي كرد�ستان لغایة ٣1 /12/ 2021 . 

والتن�سيق  التوا�سل  يف  اجلانبان  ی�ستمر   .  ٥
امل�سرتك فيما بينهما، ويف هذا الإطار یقوم الطرفان 

والتعليمات  بالقرارات  الآخر  الطرف  باإخبار 
ال�سروریة ذات العالقة باملهنة واملحامني .

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

مؤتمر التطبيع خيانة 
عظمى 

لالأجنبي  والعمالة  اخليانة  على  ُجبلت  ن�ساز  اأ�سوات  تربز  والآخر  احلني  بني 
ليت�سمن  اأربيل  يف  عقد  الذي  الذل واخلنوع،  موؤمتر  �سهدناه يف  ما  ومنها  الغا�سب، 
عظمى  خيانة  ُیعّد  والذي  املجرم،  ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقات  بتطبيع  املطالبة 
لتاأریخ ال�سعب العراقي، اململوءة �سفحاته بالت�سحيات ودماء ال�سهداء التي نزفت 
یزال  ل  الذي  املحتل  الغا�سب  الكيان  �سد  فل�سطني،  يف  والإباء  الرف�ض  اأر�ض  على 

ميار�ض القتل والت�سرید والرتویع بحق ال�سعوب املظلومة. 
اإن نقابة املحامني العراقيني تابعت، بكل اأ�سف وا�ستهجان، حماولت الأفواه الالهثة 
وراء الأموال وامل�سالح الدونّية، يف عقد اتفاقات تطبيع العالقات اأو حماولة �سنع 
راأي بائ�ض لتح�سني العالقات مع الكيان ال�سهيوين، واإننا ننظر ببالغ اخلطورة لأي 

خطوة تطبيع يف اأي دولة اأخرى، ف�ساًل عن اأي حترك ولو باأي �سكل يف العراق .
وبهذا ال�سدد، فاإن نقابة املحامني العراقيني، واملحامني جميًعا، یطالبون مبقا�ساة 
كل داٍع یدعو اأو یعمل اأو یتكلم با�سم ال�سعب العراقي للتطبيع مع الكيان ال�سهيوين 
الراف�ض  العراقي  الد�ستور  لن�سو�ض  طبًقا  بحقهم  الق�سا�ض  واإنزال  البغي�ض، 
النقابة  واإن  النافذ،  العراقي  العقوبات  قانون  ولن�سو�ض  العن�سریة،   للحركات 
�ستعمل على اإقامة الدعاوى اجلزائية كطریق قانوين ملجابهة مثل هذه الدعوات، فاإن 
اإ�سكات هذه الأفواه الداعية اإىل التعاون والتطبيع والإعرتاف مهمة وطنية تقع على 
عاتق اجلميع، لوقف التمادي بحق ال�سعب والأمة واملخالفات الد�ستوریة لد�ستور 

العراق لعام 200٥ وقانون العقوبات العراقي .
�سيبقى الكيان ال�سهيوين العدّو امل�سرتك الأول لالإن�سانية ولالأمة العربية والإ�سالمية 
جمعاء، واأن حماولت امليل نحو تطبيع العالقات معها ميثل اخرتاقا كبريًا يف �سلب 
جامعة  عن  ال�سادرة  والقرارات  واملواثيق  لالأعراف  وانتهاًكا  والإن�سانية،  الأمن 

الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي . 
لأول مرة یرتفع هذا ال�سوت الن�ساز الذي ینطوي على معنى العمالة للعدو، فتاریخ 
العراق الوطني، ومبختلف احلقب ال�سيا�سية التي مرت عليه منذ اغت�ساب الأرا�سي 
الف�سلطينية، مل ی�سجْل اأحدًا جلاأ ملثل هذه الت�سرفات املهينة، ودعوات اخليانة، لذا 
مثل  وجتابه  التجمعات،  هذه  بوجه  تقف  باأن  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  نطالب 
هذه الدعوات اجلبانة ال�سادرة من بع�ض النفر ال�سال، واملتنازل عن قيم ال�سرف 

الوطني، و�سرورة اإجناز الإجراءات الالزمة لتعقبهم ق�سائًيا.

في اجتماع مشترك: اعتبار هوية النقابتين نافذة في جميع محاكم العراق وتنظيم عدم ازدواجهما 

األحوال العامة والجوازات تعمم تعليمات مهمة لتسهيل أعمال المحامين العراقيين  في الدوائر

                                                                                                                                                      
         

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  ) 151  (   الثالثاء     5 /   10  / 2021 

مل یكْن من امل�ستغرب على نقابة املحامني 
بابل،  حمافظة  يف  جرى  ما  العراقيني 
زوجته،  بقتل  املتهمني  اأحد  تربئة  بحادثة 
على  اعرتافه  على  بناًء  عليه،  احلكم  بعد 
ظهور  ثم  ومن  التعذیب،  جراء  نف�سه، 
تعي�ض  فنقابتنا  احلياة،  قيد  على  الزوجة 
وقد  املنظومة،  هذه  �سمن  وتعمل  الواقع 
خطورة  خمتلفة  منا�سبات  يف  �سّخ�سنا 
اأو  املراكز  من  وعددا  احلالت  بع�ض 
بالأعمال  یقومون  وهم  التحقيق  �سباط 
وال�سكوك  والأنظمة  للقوانني  املخالفة 
الدولية واملعاهدات، يف انتزاع الإعرتافات 
واإهانة  وال�سرب  والإكراه  بالتعذیب 

املتهم، واإدانته قبل اأن یكون مداًنا . 
 )  200٥  ( لعام  العراقي  الد�ستور  اإن 
النف�سي  التعذیب  اأنواع  جميع  جّرم  قد 

الإن�سانية،  غري  واملعاملة  واجل�سدي 
الفر�ض  وهذا  للكرامة،  واحلاطة 
جميع  به  تلتزم  اأن  ینبغي  الد�ستوري 
اإجراءات  تبا�سر  التي  الأمنية  الأجهزة 
التحقيق بغ�ض النظر عن التهم املوجهة اإىل 
املقبو�ض عليهم والذین یتم اإیداعهم مراكز 
ت�سمنها  التي  املواد  عن  ف�ساًل  التوقيف، 
 ( رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

2٣ ( ل�سنة 1971 . 
بحقه  املتهم  اإخبار  �سابًقا  اأحدنا  �سهد  فهل 
 )  12٣  ( املادة  لأحكام  طبًقا  ال�سكوت  يف 
من القانون املذكور؟، بل وكم من احلالت 
خمالفة  حول  الق�سائية  املحاكم  �سجلتها 
اأحاكم املادة ) 127 ( التي ن�ست »ل یجوز 
ا�ستعمال اأیة و�سيلة غري م�سروعة للتاأثري 
ویعد  اقراره..  على  للح�سول  املتهم  على 

من الو�سائل غري امل�سروعة ا�ساءة املعاملة 
والوعد  والغراء  بالیذاء  والتهدید 
وا�ستعمال  النف�سي  والتاأثري  والوعيد 

املخدرات وامل�سكرات والعقاقري« . 
ويف �سياق الإ�سارة اإىل حقوق املتهم، فاإننا 
نوؤكد اأن اأحد اأبرز الأ�سباب التي تهدر هذه 
اأن له احلق  اإفهام املتهم  احلقوق هو عدم 
وكالت  تنظيم  وتاأخري  حماٍم،  توكيل  يف 

املحامني، وعرقلة اإجراءات التوكل . 
بالعدید  حمّرمة  و�سيلة  التعذیب  اإن 
يف  به  یعتّد  ول  الدولية  املعاهدات  من 
لعدم  طبًقا  الواقعة  اجلرمية  اإثبات 
بالإكراه،  ینتزع  الذي  بالإعرتاف  الأخذ 
واإجراء  الق�سائي  الإهتمام  یتطّلب  وهذا 
الذین  الأمن  عنا�سر  مع  التحقيقات 
الإن�سانية  اجلرائم  هذه  یرتكبون 

الد�ستور  لأحكام  ا�ستناًدا  املحظورة 
ومتهيدًا  النافذة  والقوانني  العراقي 
ذلك  اأن  اإذ  الق�سائية،  امل�ساءلة  لتحقيق 
دون  یحول  قوًیا  قانونًيا  ردًعا  یحقق 
النف�سي  التعذیب  و�سائل  اعتماد  ا�ستمرار 
اعرتافات  على  املتهم  حلمل  واجل�سدي 
ومتّكن  الق�ساء،  وت�سلل  كاذبة  تكون  قد 

املجرمني احلقيقيني الإفالت من العقاب . 
منهج  اعتماد  �سرورة  على  نوؤكد  كما 
التعذیب  حالت  جميع  ومتابعة  للتحقيق 
قبل  من  و�سورها  واأ�سكالها  اأنواعها  بكل 
الوكالء،  واملحامني  الق�سائية  ال�سلطات 
به  والتهدید  التعذیب،  ق�سایا  اأطراف  عن 
والإهتمام بطلبات املحامني يف هذا ال�ساأن، 
وتاأمني مالحقة العنا�سر الأمنية التي تقوم 
القانونية  امل�ساءلة  یوؤمن  مبا  بالتحقيقات 

من  یقرتفونه  ملا  العادل  الق�سا�ض  واإنزال 
اأفعال تعرّب عن توجه بولي�سي خطري .

طلباتنا  نكرر  فاإننا  الإطرار،  هذا  ويف 
مكاتب  يف  التحقيق  باعتماد  ال�سابقة 
للمحاكم  والتابعة  اخلا�سة  التحقيق 
اأ�سول  قانون  يف  الوارد  بالأ�سل  والعمل 
الذي  الإ�ستثناء  ل  اجلزائية  املحاكمات 
يف  اأ�سل  اإىل  ال�ساریة  الأعراف  اأحالته 

التحقيق . 
وبهذا ال�سدد فاإن نقابة املحامني العراقيني 
الإن�سانية  اجلهات  اإىل  التقاریر  �سرتفع 
بعثة  مع  لتعاونها  طبًقا  والدولية 
الإكراه  حالت  لت�سجيل  املتحدة  الأمم 

والتعذیب. 
                              �سياء ال�سعدي

                        نقيب املحامني العراقيني

بيان نقابة المحامين العراقيين حول تعذيب المتهمين وانتزاع 
اإلعترافات باإلكراه 

املحامي _خا�ض
زاَر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، 
غرف حمامي )الكاظمية، الكرخ وحتقيق نزاهة الكرخ(، 

ملتابعة اأعمال املحامني والتباحث حول اأهم م�ساكلهم.
عقد  النقابة  نية  النقيب  ال�سيد  اأعلن  حدیثه،  وخالل 
موؤمتر مهني مو�ّسع، ومب�ساركة اللجان املتفرعة عنها، 
و  النقابي  للعمل  م�ستقبلي  منهاج  و�سع  یوؤمن  ومبا 

املحامني، باجتاه الرقي وحّل امل�ساكل، بعد تاأ�سريها . 
وبعد  ا�ستطاعت،  النقابة  اأن  اإىل:  ال�سعدي  واأ�سار 
قيمة  تخفي�ض  املعنية،  اجلهات  مع  املكثف  التوا�سل 
على  املفرو�سة  لل�سریبة  ال�سنویة  املالية  التقدیرات 
املحامني، مبا یوؤدى اإىل اإعفاء املحامني وتخفي�ض قيمة 

املبلغ الواجب دفعه اإىل حٍد كبري، قيا�ًسا مع التقدیرات 
ال�سابقة. موؤكدًا: اأن النقابة تعمل باجتاه اعتماد الطابع 
یقدمها  التي  البيانات  على  الإعتماد  اأو  ال�سریبي، 

املحامي اإىل ال�سریبة كاأ�سا�ض يف احت�ساب ال�سریبة . 
دعم  اأهمية  اإىل  النقيب  ال�سيد  تطّرق  اآخر،  جانب  ويف 
جمل�ض  لع�سویة  املر�سحني  واملحاميات  املحامني 
يف  مقبول  عدد  تواجد  ی�سمن  مبا  العراقي،  النواب 

�سفوف النواب.
قریبة  وخربتها  املحاماة  مهنة  اأن  ال�سعدي:  واأكد 
جانب  يف  النواب  جمل�ض  اخت�سا�سات  من  جًدا 
دعم  اإىل  م�سريًا  القوانني.  و�سياغة  الت�سریعات 

املحامني بغ�ض النظر عن القوائم والتحزبات.

نقيب المحامين يعلن عقد 
مؤتمر مهني موّسع قريًبا

املحامي_خا�ض
من  عددا  الداخلي  الأمن  قوى  حماكُم  اأ�سدرت 
وذلك  املحامني،  اأعمال  بت�سهيل  اخلا�سة  التو�سيات 
اللجنة  واأع�ساء  رئي�ض  مع  اجتماعها  خلفية  على 
امل�سرتكة العليا بني نقابة املحامني العراقيني ووزارة 
مدیریة  مقر  يف   ،2021  /  ٨  /  2٤ بتاریخ  الداخلية، 

الدائرة القانونية يف الوزارة . 
ال�سماح  عدم  بخ�سو�ض  التو�سيات  يف  وجاء 
�ساحة  يف  املتهمني  موكليهم  بلقاء  للمحامني 
قد  املحامي  كان  اإذا  ذلك  لهم يف  بال�سماح  املحكمة، 

وكل عنه م�سبقا اأو بعد انتدابه . 
وكـالت  بتنظيم  للمحامني  ال�سماح  عدم  وب�ساأن 
جزائيـة وتوقيعهـا مـن قبـل موكليهم داخل املحكمـة، 
مت التو�سل اىل )ال�سماح للمتهم بتوكيل املحامي خالل 

یوم املرافعة(. 
ويف مو�سوع عدم الهتمـام بطلبات املحامني وتاأخري 
النظر، وجهت التو�سيات بالتاأكيـد على الهتمـام بتلـك 
الطلبـات واإیالئهـا الهميـة الق�سـوى وفقـاً ل�سـالحية 

املحكمـة ومبوجب القانون . 
و�سمن ما جاء يف التو�سيات تزویـد ال�سـادة املحامني 

ا�سـولياً  ذلـك  طـلـب  عنـد  قرارهـا  مـن  بن�سـخـة 
وبال�سرعة املنا�سبة . 

�سعيها  اإىل  الداخلي  الأمن  قوى  حماكم  واأ�سارت  هذا 
لتوفري الظروف املالئمة لطالع املحامني على الأوراق 

التحقيقية ومبا یليق بهم، وبالتعاون مع النقابة . 
خا�سة  اأخرى  نقاط  التو�سيات  يف  وجاءت  هذا 
اأبـدت  فيما  مبا�سر،  ب�سكل  وحلها  العمل  بجزئيات 
امل�ساعب  لتقليل  الكامل  ال�ستعداد  الطراف  جميـع 
وحـل ال�سكالت ب�سكل مهنـي وودي مبا یحفظ لل�سادة 
والعاملني  وحماكمهم  وهيئاتهم  املحاكم  روؤ�ساء 

لواجباتهم  وادائهم  كرامتهم  املحامني  وال�سادة  فيها 
القانونية .

اأن الإجتماع امل�سار له جرى بح�سور املدیر  یذكر 
الداخلية،  وزارة  يف  القانونية  للدائرة  العام 
الأ�ستاذ مهدي �سعودي، ورئي�ض اللجنة امل�سرتكة 
ووكيل  القری�سي،  بردي  حممد  الدكتور  اللواء 
يف  النقابة  ممثل  العبيدي/  رزاق  الأ�ستاذ  النقابة 
رئي�ض  و  اأع�سائها،  باقي  اإىل  بالإ�سافة  اللجنة، 
حمكمة متييز قوى الأمن الداخلي وعدد من ال�سادة 

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

محاكم قوى األمن الداخلي تصدر توصيات لتسهيل أعمال 
المحامين العراقيين

املحامي _خا�ض
العامة  الأحوال  مدیریُة  عّممت 
بت�سهيل  خا�سة  تعليمات  واجلوازات 
اللجنة  مبتابعة  املحامني  اأعمال 
امل�سرتكة العليا،  تاأكيد اإعمامها ال�سابق 
 ،2021  /  1  / ( يف 20   21٦٨ ( املرقم 
بعد تدخل وكيل النقابة / ع�سو اللجنة 
اإثر  العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  العليا 

و�سول عدد من ال�سكاوى بهذا ال�ساأن . 

ما  على  بناًء  املدیریة:  اإعمام  يف  وجاء 
مت عر�سه مـن قبـل نقابة املحامني خالل 
الإجتماع الأخري الذي عقد یوم الثنني 
ممثلـي  بني   2021/  1  /  1٣ امل�سادف 
املحامني  نقابة  وممثلـي  مـدیریتنا 
امل�سرتكة  اللجنة  واأع�ساء  ورئي�ض 
العليـا امل�سكلة مبوجب المـر الـوزاري 
ملـا  وبالنظر   ،201٨ ل�سنة   2٦٦ املـرقم 
حتملـه هـذه املهنـة مـن القـيم الإن�سانية 

اخلالدة، ومل�ساهمتها الفاعلة يف حتقيق 
القانون،  �سيادة  على  وتاأكيدها  العدالة 
و   10( املواد  يف  جـاء  مـا  اإىل  وا�ستنادًا 
2٦و 27( من قانون املحاماة رقم 17٣ 

ل�سنة 19٦٥ ، تقرر الآتي : 
هذه  دوائر  يف  العاملني  على  1-التاأكيد 
وتقدمي  التعاون  اإبداء  على  املدیریة 
لل�سادة املحامني  الت�سهيالت املمكنة  كل 
املحامني  نيل  ووجوب  مراجعتهم،  عند 

الرعایة والهتمام الالئقني لتمكينهم من 
القيام باأعمالهم.

بتقدمي  املحامني  مطالبة  تتم   -2
النتماء  وهویة  الأ�سولية  الوكالت 
بـاأي  مطالبتهم  وعدم  فقط،  النقابة  اإىل 

م�ستم�سك اأو هویة اأخرى.
ملدة  نافذة  املحامي  هویة  تكون   -  ٣
)�سنتني( من اآخـر ت�سدید لبدل ال�سرتاك 
املادة  اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  النقابة  يف 

)10-2( من قانون املحاماة اأعاله.
لل�سادة  ال�سماح  على  التاأكيد   -  ٤
املحامني بحمـل هـواتفهم النقالـة اثنـاء 
واأیـة  املدیریة،  هـذه  دوائـر  مـراجعتهم 
ووفق  باملهنة،  عالقة  لها  اأخرى  اأمور 

اأحكام القانون وال�سوابط .
اتخاذ  على  الإعمام  واأكد  هذا 
املخالفني  بحق  القانونية  الإجراءات 

لل�سوابط الواردة يف الإعمام .

األحوال العامة والجوازات تعمم تعليمات مهمة لتسهيل 
أعمال المحامين في الدوائر



                        

                 
العدد  ) 151  (   الثالثاء    5  /   10   / 2021 

المحامية عذراء الربيعي

1-عقوبات 406.
2-�إرهاب 4.

3-�لقر�ر 39 ل�سنة 1994.
4-�لقانون رقم 41 ل�سنة 2009.

5-�ملو�د 194 و197 وجمموعتها �ملا�سة باأمن �لدولة �لد�خلي و�خلارجي من 156 
�ىل 226 وعقوبة هذه �جلر�ئم �العد�م.

6-�ملادة 340 اليطلق �سر�ح �ملتهم بداللة �لقر�ر120.
7-�ل�سرقات 1/440و440/ 2و3/440و440/ 4 من قانون �لعقوبات �لتي التقبل 
�لكفالة بداللة �لقر�ر 1631 وبداللة �لقر�ر 1631 ل�سنة 1989 وعقوبتها �العد�م، 

ولكن باال�ستدالل باملادة 132 ممكن عقوبتها �سجن 15 �سنة.
�عد�م،  ل�سنة 1989  �لقر�ر 1631  ور�بعا وخام�سة وبداللة  ثالثا  8-�ملادة 443 

ولكن باال�ستدالل بالقر�ر1/132 ممكن �أن تكون �لعقوبة موؤبد� �أو موؤقتا.
9-�ملادة 11/444 �سرقة �أمو�ل �لدولة ال يطلق �سر�ح �ملتهم.

10-�ملادة 307 �ملتعلقة بالر�سوة.
و�لر�سوة  �ل�سرقة  جر�ئم  يف  �ملتهم  �سر�ح  يطلق  ال   1995 ل�سنة   48 11-�لقر�ر 

و�الختال�س.
12-�جلر�ئم �ملخلة بال�سرف 393و396و397 ال يطلق �سر�حه بكفالة ولكن فيها 
�ملادة  للقا�سي ح�سب �سالحيته �ملن�سو�س عليها يف  جو�ز قانوين و�الأمر مرتوك 

1/109�أ�سولية.
13-جر�ئم �خلطف من 421 -423 التوجد فيها جو�ز قانوين الأن عقوبتها �العد�م.

مبوجب  �جلرمية  تكون  �أوال  �ل�ساد�سة  �ملادة   2008 ل�سنة   41 رقم  14-�لقانون 
هذه �ملادة من �جلر�ئم �الرهابية وهي خا�سة بثقب �أنابيب لنقل 

�لوقود كالنفط و�لغاز و�لكاز وغريها.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

 المحامي أحمد األسدي

من �مل�سوؤول عن حتريك �ل�سكوى ؟
�سكوى  بتحريك  �لعام  �الدعاء  مهمة   -1

نظم  �و  �سارك  �سخ�س  كل  �سد  جز�ئية 
�و �ساعد هذ� �ملوؤمتر/ �ملادة 2 من قانون 

�الدعاء �لعام رقم49 ل�سنة 2017.
1- مهمة جهاز �ملخابر�ت الن هذ� �لعمل 
من  �وال/ج  �لقومي/�ملادة9  �المن  يهدد 

د�ستور �لعر�ق لعام 2005.
و�العد�م  �ل�سجن  بني  ترت�وح  �لعقوبة 
111ل�سنة  رقم  �لعقوبات  قانون  وفق 

1969 يف �ملو�د:
�ملادة 201

روج  �و  حبذ  من  كل  باالإعد�م  يعاقب   
�ملا�سونية،  ذلك  يف  مبا  �سهيونية  مبادئ 
�و  موؤ�س�ساتها  من  �ي  �ىل  �نت�سب  �و 
�ساعدها ماديا �و �دبيا �و عمل باأي كيفية 

كانت لتحقيق �غر��سها.
�ملادة 204

 1 – يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على 15 

�سنة وبغر�مة ال تزيد على �لف دينار:
 � – كل من �أن�ساأ �و ��س�س �و نظم �و �د�ر 
منظمة  �و  هيئة  �و  جمعية  �لعر�ق  يف 
يف  �ملذكورة  �الفعال  �رتكاب  �ىل  ترمي 

�ملو�د )200 و201 و202(.
�و  نظم  �و  ��س�س  �و  �أن�ساأ  من  – كل  ب   
�د�ر يف �لعر�ق فرعا الإحدى �جلمعيات �و 
ولو  ذكرها  �ملتقدم  �ملنظمات  �و  �لهيئات 

كان مقرها يف �خلارج.
وكل  �لعر�ق  يف  مقيم  �جنبي  كل   – ج   
�أن�ساأ  �خلارج  يف  مقيما  كان  ولو  عر�قي 
�و ��س�س �و �د�ر فرعا يف �خلارج الإحدى 
�ملنظمات  �و  �لهيئات  �و  �جلمعيات 

�ملتقدم ذكرها.
 2 – وتكون �لعقوبة �ل�سجن مدة ال تزيد 

على ع�سر �سنني:
�حدى �جلمعيات  �ىل  �ن�سم  من  – كل   �  

�و �لهيئات �و �ملنظمات �و �لفروع �ملتقدم 
مع  �سورة  باأية  فيها  ��سرتك  �و  ذكرها 

علمه باأغر��سها.
 ب – كل من �ت�سل بالذ�ت �و بالو��سطة 
�و  �لهيئات  �و  �جلمعيات  باإحدى 

�ملنظمات �و �لفروع �ملتقدم ذكرها .

�ملادة 207
 1 – على �ملحكمة يف �الحو�ل �ملبينة يف 
�و  �جلمعية  حل  تقرر  �ن   )204( �ملادة 
�لهيئات �و �ملنظمات �و �لفروع �ملذكورة 

فيها.
جميع  يف  تقرر  �ن  �ملحكمة  وعلى   –  2  
و�المتعة  �لنقود  م�سادرة  �الحو�ل 
و�ملطبوعات  و�ل�سجالت  و�الور�ق 
��ستعملت  �لتي  �الخرى  و�ال�سياء 
معد�  كان  وما  �جلرمية  �رتكاب  يف 

ال�ستعماله فيها.
�المكنة  باإغالق  تاأمر  �ن  للمحكمة   –  3  
�جلر�ئم  من  جرمية  فيها  وقعت  �لتي 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لباب.
�الحو�ل  جميع  يف  للمحكمة   –  4  
تاأمر  �ن  �ملتقدمة  �لفقر�ت  يف  �ملذكورة 
�ملوجودة  و�المتعة  �لنقود  مب�سادرة 
الجتماع  �ملخ�س�سة  �المكنة  يف 
�و  �لهيئات  �و  �جلمعيات  هذه  �ع�ساء 
كذلك  تاأمر  و�ن  �لفروع،  �و  �ملنظمات 
�سمن  د�خال  يكون  مال  كل  مب�سادرة 
هناك  كانت  �إذ�  عليه،  �ملحكوم  �مالك 
يف  هو  �ملال  هذ�  �ن  �ىل  توؤدي  قر�ئن 
منه  لل�سرف  خم�س�س  مورد  �لو�قع 
على �جلمعيات �و �لهيئات �و �ملنظمات 
مقاطع  فاعتقد  �ملذكورة،  �لفروع  �و 
�لفيديو و�سهادة �ل�سهود كافية لالد�نة.

الجرائم التي ال تقبل الموقف القانوني لمنظمي مؤتمر أربيل
الكفالة

القاضي إياد محسن ضمد

�لتحقيق،  �سباط  �حد  معي  حتدث  مرة 
حمكمة  الن  باال�سى  ي�سعر  باأنه  �خربين 

�ملتهمني  جميع  على  حتكم  ال  �ملو�سوع 
�لذين �ساهم بالقب�س عليهم ومتت �إحالتهم 

عليها من قبل قا�سي �لتحقيق.
طويال  هذه  �لتفكري  طريقة  ��ستوقفتني   
النها متثل �كرب �مل�سكالت �لتي نعاين منها 
نحن كق�ساة،  وتكمن هذه �مل�سكلة يف �ن 
وهو  �نت�سابه  وجهة  عمله  كان  �أيا  �الخر 
و�لقانونية  �لذهنية  �الدو�ت  ميتلك  ال 
�جلز�ئية  �الدلة  تقييم  من  متكنه  �لتي 
منها  يكفي  ما  تقدير  ثم  ومن  ووزنها 
�جلنح  حماكم  ينتقد  ذلك  ورغم  لالإد�نة، 
و�جلنايات حني تفرج عن متهم ما، ويريد 
تلك �ملحاكم �أن حتكم بناًء على ت�سور�ته 
�لذهنية �ل�سخ�سية وتوقعاته هو، ال بناًء 
�ملتكون  �لوجد�ين  �لق�ساة  �قتناع  على 
�لتي  �لدعوى  يف  �ملعرو�سة  �الأدلة  من 
�الإجر�ء�ت  �أن  نعلم  ونحن  ينظرونها، 

�ن  يف  بال�سك  تبد�أ  جز�ئية  دعوى  �ي  يف 
هناك �سخ�سا ما �رتكب �جلرمية مو�سوع 
�لتحقيق،  �مام حمكمة  �ملنظورة  �لدعوى 
�نفاذ  جهات  مع  �ملحكمة  هذه  وتقطع 
�لقانون �سوطا كبري� �إجر�ئيا وزمنيا تقوم 
خالله بجمع �الدلة و�حالة �ملتهم ملحكمة 
عن  �مل�سوؤولة  �ملحكمة  وهي  �ملو�سوع 
تقدير قيمة تلك �الدلة يف �الثبات ووزنها، 
باإد�نة  �لوجد�نية  قناعتها  بناء  ثم  ومن 
عنه  �الإفر�ج  �و  �جلرمية  الرتكابه  �ملتهم 

لعدم كفاية �الدلة �ملتح�سلة بحقه.
حالة  هي  هذه  �لوجد�نية  و�لقناعة   
ذهنية ونف�سية تت�سكل يف �سمري ووجد�ن 
�ىل  ت�ستند  �جلنح  �و  �جلنايات  ق�ساة 
�ن متهما  �ليقني  �إىل  �لدعوى وتنتهي  �أدلة 

�رتكب جرمية ما �و �نه مل يرتكبها.
هي  �لوجد�نية  �لق�سائية  �لقناعة  و�ن 

جتريها  ومنطقية  �إجر�ئية  عملية  ثمرة 
�الدلة  بكرثة  لي�ست  و�لعربة  �ملحكمة 
�ثر  ترك  يف  بقدرتها  بل  للمحكمة  �ملقدمة 
�لقا�سي  قناعة  بناء  يف  ي�ساهم  وجد�ين 
و�لعملية  وت�سبيبه،  �حلكم  الإ�سد�ر 
ووجد�ن  �سمري  بني  تفاعلية  عملية  هي 
�لثقايف  وبنائه  �لنف�سية  وحالته  �لقا�سي 
تتمثل  مو�سوعية  و�أ�سباب  جهة،  من 
يف  �ملقدمة  و�الدلة  �ملنظورة  �لوقائع  يف 

�لدعوى من جهة �أخرى.
قناعته  بناء  يف  حر  �لقا�سي  �ن  �سحيح   
�لوجد�نية ومن ثم ��سد�ر �حلكم باالد�نة 
تخ�سع  �لقناعة  هذه  �ن  �إال  �الإفر�ج،  �و 
�لتي  �لتمييز  حمكمة  لرقابة  بالنهاية 
متتلك �سالحية نق�س �لقر�ر�ت وت�سويب 
�لقانون  �نفاذ  جهات  وتتحمل  �أخطائها 
لبناء  �لكافية  م�سوؤولية عدم تقدمي �الدلة 

�لقناعة �لوجد�نية ملحاكم �ملو�سوع ومن 
حالة  يف  �لعقاب  من  �ملتهمني  �فالت  ثم 
�إجر�ء�ت  ر�فق  تق�سري  �و  خلل  وجود 
مثال  فخذ  و�لتحري،  و�لقب�س  �ل�سبط 
�مل�سهود  باجلرم  ملوظف  �سبط  عملية  �ن 
�إذ� مل تكن عملية حمكمة  بتقا�سي ر�سوة 
و�ن مل تعزز بت�سجيالت �سوتية وفيديوية 
حالة  مع  �لر�سوة  ملبلغ  �سبط  وحم�سر 
لبناء  كافية  تكون  لن  �الدلة  فاإن  �لتلب�س 
قناعة �ملحكمة باالد�نة، و�ن ذلك تتحمله 
عملية  حت�سن  مل  �لتي  �لتحقيق  جهات 
حتى  �ل�سحيحة  �الدلة  وجمع  �ل�سبط 
�لر�سوة  بتقا�سيه  معروفا  �ملتهم  كان  �إن 
تبنى  ال  �ملو�سوع  حماكم  قناعة  الن 
و�العتقاد�ت  و�لت�سور�ت  �الخبار  على 
يف  يقدم  ما  على  تبنى  و�إمنا  �ل�سائعة، 

�لدعوى من �دلة قانونية �سحيحة.

القناعة الوجدانية للقاضي

المستشار القانوني حسام الجعفري 

من  ثالثاً  مكررً�   18 للمادة  ووفقا 
 1929 ل�سنة   25 رقم  بقانون  �ملر�سوم 
�مل�سافة بالقانون رقم 100 ل�سنة 1985 
�أن يهيئ ل�سغاره  ]على �لزوج �ملطلق 
�مل�سكن  وحلا�سنتهم  مطلقته  من 
خالل  يفعل  مل  فاإذ�  �ملنا�سب،  �مل�ستقل 
م�سكن  �سغل  يف  ��ستمرو�  �لعدة،  فرتة 
�حل�سانة،  مدة  �ملطلق  دون  �لزوجية 
موؤجر،  غري  �لزوجية  م�سكن  كان  و�إذ� 

ي�ستقل  �أن  �ملطلق  �لزوج  حق  من  كان 
به �إذ� هياأ لهم �مل�سكن �مل�ستقل �ملنا�سب 
ويخري  �لعدة،  مدة  �نق�ساء  بعد 
�ال�ستقالل  بني  �حلا�سنة  �لقا�سي 
مب�سكن �لزوجية، وبني �أن يقرر لها �أجر 
فاإذ�  ولها،  للمح�سونني،  منا�سب  م�سكن 
�نتهت مدة �حل�سانة، فللمطلق �أن يعود 

للم�سكن مع �أوالده، �إذ� كان من حقه(.
�ملر�سوم  من   1 فقرة   20 للمادة  ووفقا 
بالقانون �ملعدل بالقانون 4 ل�سنة 2005 
ببلوغ  �لن�ساء  ح�سانة  حق  ينتهي   ...(

�خلام�سة  �سن  �ل�سغرية  �أو  �ل�سغري 
�أو  �ل�سغري  �لقا�سي  ويخري  ع�سرة، 
�ل�سغرية بعد بلوغ هذ� �ل�سن يف �لبقاء 
يف يد �حلا�سنة دون �أجر ح�سانة، وذلك 
وحتى  �لر�سد  �سن  �ل�سغري  يبلغ  حتى 

تتزوج �ل�سغرية(.
�حل�سانة  م�سكن  ��سرتد�د  حاالت  ما 

للمطلق؟
1- بلوغ �ل�سغري �ق�سى �سن للح�سانة.
�حل�سانة  يف  �حلا�سنة  حق  �سقوط   -2
الأي من �أ�سباب ��سقاط �حل�سانة �سرعا 

�و قانونا.
�لنقدي  للبدل  �حل�سانة  �ختيار   -3
��ستمر�ر  عن  عو�سا  م�سكن(  )�جر 

�الإقامة مب�سكن �لزوجية. 
بديل  م�سكن  بتهيئة  �ملطلق  قيام   -4
منا�سب يف �ي وقت �سو�ء �أكان �مل�سكن 

موؤجر� �و مملوكا.
5- ثبوت وجود �مو�ل خا�سة مملوكة 
للمح�سون متكنه من ��ستئجار �و متلك 

م�سكن م�ستقل.
6- ثبوت وجود م�سكن للحا�سنة تقيم فيه.

استرداد مسكن الحضانة وتسليمه للمدعي خاليًا

المحامي محمد البلداوي
كم كتابه �لعزيز.. ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم  قال تعاىل يف حمحُ
نحُو�  ِلَت�ْسكحُ ْزَو�ًجا  �أَ ْم  ْنفحُ�ِسكحُ �أَ ِمْن  ْم  َلكحُ َخَلَق  �أَْن  �آَياِتِه  ))َوِمْن 
ِلَقْوٍم  اَلآَياٍت  ذِلَك  يِف  �إَِنّ  َوَرْحَمًة  ًة  َمَوَدّ ْم  َبْيَنكحُ َوَجَعَل  �إَِلْيَها 

وَن((، �سدق �هلل �لعلي �لعظيم.  رحُ َيَتَفَكّ
لو نتمعن جيدً� بهذه �الآية �لكرمية، نالحظ عظمة �لعالقة 
�لزوجية ومدى قد�سيتها، ولكن هذه �لعالقة حينما ت�سل 
كل  وتنفد  �لزوجني  بني  �حلياة  فيها  تتعذر  درجة  �إىل 
�آنذ�ك  �لوحيد  �حلل  فيكون  �لبني،  ذ�ت  �إ�سالح  و�سائل 

�أبغ�س �حلالل عند �هلل وهو �لطالق.

ورغم �إّن �لبيت �لذي يحدث فيه �لطالق يعترب بيتاً مفككاً، 
ولكن  �سلبية،  �آثار  من  �لطالق  عن  ينتج  ما  �إىل  �إ�سافة 
ب�سدة،  �النتباه  جلبت  �الأخرية  �الآونة  يف  �لطالق  ظاهرة 
ملفتة،  ب�سورة  �لعر�ق  يف  �لطالق  حاالت  �زد�دت  فقد 
وح�سب �ح�سائيات جمل�س �لق�ساء �الأعلى �سهرياً، وطبقاً 
�لطالق  حاالت  جمموع  فاإن  ر�سمية،  دورية  الإح�سائيات 

و�سل �ىل حو�يل 20% من جمموع �لزيجات.
وتهدد  �لعر�قي،  �ملجتمع  يف  خطرية  �لظاهرة  هذه  و�ن 
�لتما�سك  على  خطر�  وت�سكل  �الأ�سري  �لكيان  بتفكك 
والبد  و�أخالقية،  نف�سية  �آثار  من  ترتكه  ملا  �الجتماعي 

من و�سع حل وتدخل �الآباء و�الأمهات و�إد�ر�ت �ملد�ر�س 
م�سوؤولياتها  باأد�ء  لتنه�س  �لدين  ورجال  و�جلامعات 
لو�سع خطط منا�سبة لت�سييق د�ئرة هذه �لظاهرة، وعدم 
من  لها  ملا  بروزها  �أ�سباب  ودر��سة  بت�ساعدها  �ل�سماح 
�آثار �سلبية على �لطفل و�الأ�سرة و�ملجتمع، وملا ن�ساهده 
بني  ما  تتعدد  �الأ�سباب  �أن  عملنا  بحكم  �ملحاكم  يف  يومياً 
�لثقايف  �مل�ستوى  �ختالف  بني  وما  و�جتماعية  �قت�سادية 
بحياتهما  �لزوجني  �هل  تدخل  وكذلك  �لزوجني،  بني 
لو�سائل  �ل�سحيح  غري  �ال�ستخد�م  وكذلك  �ل�سخ�سية، 
�لتو��سل �الجتماعي، مما يوؤدي �ىل �زدياد حاالت �لطالق.

العالقة الزوجية ومدى قدسيتها 

المحامية هيفاء كريم السعدي
�ل�سكاوى  ع�سر�ت  �لتحقيق  حماكم  تنظر 
و�لتي  �أر�سدة  بال  �ل�سكوك  بجر�ئم  يومياً 
�لق�سد  ذ�ت  �لعمدية  �جلر�ئم  من  تعد 
�ىل  �ل�سخ�س  �إر�دة  �جتاه  �ي  �جلرمي، 
لديه  لي�س  �أنه  علمه  مع  �جلرمية  �إرتكاب 
�لوقت  يف  �ل�سك  قيمة  لتغطية  كاٍف  ر�سيد 
�لذي حرره فيه.. ونحن هنا ب�سدد �حلديث 
ما  �سق  من  �كرث  حتمل  مالية  جرمية  عن 
وكذلك  وتزويره  ر�سيد  بدون  �ل�سك  بني 
�ن  كثريً�  ويحدث  و�الحتيال،  �لن�سب 
بدون ح�ساب م�سريف،  يحرر �سخ�س �سكاً 
لكونه   459 �ملادة  �إطار  من  يخرج  وهنا 
فاقد� ل�سروط �النعقاد فال يعد تزوير� وال 
من  يعد  و�منا  ر�سيد،  بدون  �سك  جرمية 
جر�ئم �لن�سب و�الحتيال وفق �ملادة 456 

من قانون �لعقوبات �لعر�قي.
منها  و�حلد  �ملالية  �جلرمية  هذه  ولهزمية 
�لقانونية  �لثقافة  لغر�س  بحاجة  نحن 
ومن جهة �خرى على �مل�سارف �لتاأكد من 
دفرت  منحهم  قبل  لعمالئها  �ملالية  �ملقدرة 
�سكوك لتاليف وقوع مثل هكذ� جر�ئم، كذلك 
قبل  �ي �سك  ��ستالم  عدم  �ال�سخا�س  على 

�لتاأكد من مقدرة حمرره على �ل�سد�د.
ومبقت�سى �ملادة 459 من قانون �لعقوبات 
ن�ست   1969 ل�سنة   111 �ملرقم  �لعر�قي 
�و  وبغر�مة  باحلب�س  )يعاقب  �نه  على 
ب�سوء  �عطى  من  �لعقوبتني  هاتني  باإحدى 
له  لي�س  باأن  يعلم  وهو  )�سيكا(  �سكا  نية 
فيه  للت�سرف  وقابل  قائم  كاف  وفاء  مقابل 
�أو  �ملقابل  كل  �ياه  �عطائه  بعد  ��سرتد  �و 
�أو  بقيمته،  �لباقي  يفي  ال  بحيث  بع�سه 
�أمر �مل�سحوب عليه بعدم �لدفع، �أو كان قد 
تعمد حتريره �أو توقيعه ب�سورة متنع من 
�سرفه(.. ويعاقب بالعقوبة ذ�تها من ظهر 
�لدفع  م�ستحق  �سكا  �سلمه  �أو  �سكا  لغريه 
يفي  مقابل  له  لي�س  �ن  يعلم  وهو  حلامله 

بكل مبلغه .
�و  �سكاً  زور  من  كل  بال�سجن  ويعاقب 
��ستخدم �سكاً م�سروقا وهو على علم بذلك.

على  جاءت  �لتي  �ل�سكلية  �سروطه  ومن 
ذكرها �ملادة 138 من قانون �لتجاره، حيث 
�التية  �لبيانات  �ل�سك  ي�ستمل  �أن  تطلبت 
لفظ   : ناق�سا  �سكا  �لورقة  �عتربت  و�إال 
)�سك( مكتوبا يف �لورقة باللغة �لتي كتبت 
�أمر غري معلق على �سرط باأد�ء مبلغ  بها.. 

باالأد�ء  يوؤمر  من  ��سم  �لنقود..  من  معني 
)�مل�سحوب عليه( هو من يطلب �ليه �لوفاء 
�الد�ء..  مكان  �مل�ستفيد..  �ىل  �ل�سك  بقيمة 
قانون  من   138 �ملادة  مقت�سى  على  يلزم 
يحدد  بيان  على  �ل�سك  ي�ستمل  �ن  �لتجارة 
من  �حلامل  يتمكن  لكي  �الد�ء  مكان  بدقة 
�لتوجه �ليه ال�ستيفاء مبلغ �ل�سك و��ستناد� 
�ملذكور  �لقانون  من   137-43 �ملادتني  �ىل 
يف  �الد�ء  م�ستحق  �ل�سك  يكون  �ن  يجوز 
مقام �سخ�س �خر �سو�ء كان يف �جلهة �لتي 

بها مقام �مل�سحوب عليه �م يف جهة �خرى.
�أن  يتعني  �ل�سك:  �ن�ساء  ومكان  تاريخ 
�الن�ساء  بتاريخ  بيانا  �ل�سك  يت�سمن 
ومكان �الن�ساء فمن تاريخ �الن�ساء تبدو 
�أهميته.. ��سم وتوقيع �ل�ساحب: �لتوقيع 
كما يكون باالم�ساء يكون بب�سمة �الإبهام 
�الثبات(،  قانون  من   42 للمادة  )طبقا 
كتب  �لتي  �للغة  بغري  يكون  �أن  وي�سح 
�أي�سا..  ��سمه  ذكر  من  بد  وال  �ل�سك  بها 
توقيع  �لورقة  تت�سمن  مل  �ذ�  وعليه 
�أحد  النتفاء  �سكا  تعد  ال  فاإنها  �ل�ساحب 
�ل�سك،  فكرة  يف  �الأ�سا�سية  �لعنا�سر 
وبالتايل فالورقة غري ذ�ت قيمة قانونية.

جرائم الصك

د. ب�سار �حلطاب
باحث يف �لقانون �لد�ستوري

 
�لعامة  �ملو�زنة  قانون  تناول 
و�سع   2019 لعام  �الحتادية 
كبرية  ل�سريحة  قانونية  معاجلات 
من موظفي �لدولة من �حلا�سلني على 
�سهاد�ت جامعية �أولية يف تخ�س�سات 
مغايرة لتخ�س�ساتهم �لتي مت تعيينهم 
غري  و�جلهات  �لوز�ر�ت  يف  مبوجبها 
تناولت  حيث  بوز�رة،  �ملرتبطة 
�ملادة )63( من قانون �ملو�زنة و�سع 
قو�عد �أكرث مرونة من �أحكام �لقانون 
�لتعديل   2012 ل�سنـة   )103( رقم 
�لدولة  موظفي  رو�تب  لقانون  �الول 
ل�سنة   )22( رقم  �لعام  و�لقطاع 
حلول  و�سع  ت�سمنت  حيث   ،2008
متثلت مبنح �ملوظفني عنو�نا وظيفيا 
�آخر يقع يف تدرج وظيفي �خر يختلف 
خالل  فيها  تدرج  �لتي  �لوظائف  عن 
من  ��ستثناًء  ميثل  �لوظيفية  خدمته 
 )24( رقم  �ملدنية  �خلدمة  قانون 
على  ونوردها  �ملعدل،   1960 ل�سنة 

�لنحو �لتايل:
1- �إن جو�ز ت�سريع �لعنو�ن �لوظيفي 

ال يقت�سر على �ملوظف �حلا�سل على 
�سهادة �على �أو مماثلة �ثناء �خلدمة، 
�لت�سريع كل من ح�سل على  �سمل  بل 
لتخ�س�س  مغايرة  جامعية  �سهادة 
لل�سهادة  �أو  ي�سغلها  �لتي  �لوظيفة 
�لتي مت تعيينه مبوجبها، وقد قيد هذ� 
�الإد�رة  لتقدير  يخ�سع  �لذي  �جلو�ز 
تتالءم  �أن  �الأول  �سرطني:  بتحقق 
�ل�سهادة �جلديدة �ملطلوب �حت�سابها 
مع طبيعة عمله، و�لثاين مو�فقة جهة 
�لعنو�ن  �ملوظف على تغيري  �نت�ساب 
�لتع�سف  لالإد�رة  يحق  وال  �لوظيفي، 
ذلك  يف  وتخ�سع  �لتغيري  رف�س  يف 

لرقابة �لق�ساء.
بتغيري  �الإ�سر�ع  على  ترتتب    -2
قانونية  �آثار  �لوظيفي  �لعنو�ن 
�حلقوق  حلماية  �سمانات  متثل 
�حت�ساب  نتيجة  للموظف  �ملكت�سبة 
يكون  �أواًل–  �الأخرية،  �سهادته 
�جلديد  �لوظيفي  �لعنو�ن  تغيري 
تاريخ  من  �عتبارً�  �سنتني  كل 
�الأعلى  �ل�سهادة  على  ح�سوله 
�لوظيفي  لتخ�س�سه  �ملغايرة  �أو 
عليها  كان  �لتي  مرحلته  �إىل  و�سواًل 
عنو�نه  تغيري  طلب  تقدميه  بتاريخ 

بدرجته  ثانياً– �حتفاظه  �لوظيفي.. 
عليها  هو  �لتي  ومرحلته  �لوظيفية 
من  ��ستثناء  �لطلب  تقدميه  بتاريخ 
ثالثاً–   ..2012 ل�سنة   )103( قانون 
�ملخ�س�سات  بكامل  �ملوظف  �حتفاظ 
�ملالية ومفرد�ت ر�تبه �لوظيفي �لذي 
هو عليه بتاريخ تقدميه طلب تغيري 
�لعنو�ن �لوظيفي، على �أن ال يرتتب 
رجعي..  باأثر  مالية  تبعات  �أي  عليه 
�لعالو�ت  مبنحه  �ال�ستمر�ر  ر�بعاً- 
من  ��ستثناًء  �ل�سنوية  و�لرتقيات 

�لقانون رقم )103( ل�سنة 2012.
�ملذكورة  �ل�سروط  ��ستكمال  و�إن 
بال�سرورة  عليها  يرتتب  ال  �أعاله 
ت�سكينه يف �لعنو�ن �لوظيفي �جلديد، 
ل�سرطني  �لت�سكني  يخ�سع  حيث 
من  )1/ثالثاً/د(  �ملادة  عليه  ن�ست 
 ،2012 ل�سنة   )103( رقم  �لقانون 
�الأول: توفر �لعنو�ن �لوظيفي �سمن 
�الإد�ري  و�لهيكل  يتفق  مبا  �ملالك 
�ملوظف..  �إليها  ينتمي  �لتي  للد�ئرة 
دورة  �ملوظف  يجتاز  �أن  �لثاين: 
�سمن  وظيفي  عنو�ن  لكل  تطويرية 
�أن ال تقل مدة  �خت�سا�س عمله على 
�لدورة عن ��سبوعني، وهذه �لدور�ت 

ي�ستثنى منها حملة �ل�سهاد�ت �لعليا 
��ستنادً�  و�لدكتور�ه(  )�ملاج�ستري 
�إىل قر�ر جمل�س قيادة �لثورة �ملنحل 

رقم )361( ل�سنة 1983.
�ملو�زنة  قو�نني  �أن  ونالحظ 
�لعر�ق  يف  �ملتعاقبة  �الحتادية 
�أحكام  تناولها  من  �لرغم  على 
تعالج حاالت ��ستثنائية يف ميد�ن 
�لوظيفية �لعامة، �إال �أنها يف تز�يد 
من  يقت�سي  �لذي  �الأمر  م�ستمر، 
�لنظر  �إعادة  �لت�سريعية  �ل�سلطة 
ال  �لذي  �ملدنية  �خلدمة  بقانون 
ومتغري�ت  معطيات  ي�ستوعب 
من  �أكرث  مل�سى  �لعامة  �لوظيفة 
 ، ت�سريعه  على  عاماً  خم�سني 
�خلدمة  قانون  ب�سن  و�ال�سر�ع 
يتناول  �لذي  �الحتادي  �ملدنية 
جلميع  قانونية  معاجلات  و�سع 
بنظرة  �لعامة  �لوظيفة  جو�نب 
تطور�تها   مع  تتنا�سب  جديدة 
جهة،  من  �لدولة  بناء  ميد�ن  يف 
�ملوظفني،  حقوق  على  و�حلفاظ 
مهنية  مناف�سة  قو�عد  وخلق 
م�سار  يف  و�لتميز  �البد�ع  ت�سمن 

�خلدمة �لعامة.

أحكام جديدة لتغيير العنوان الوظيفي 
في قانون الموازنة االتحادية

أسيل عبد الجبار الربيعي 
يف �الأمور �لتي ال�سك فيها �أن �حل�سد �ملقد�س 
من خالل  منطلقاً  عقائدي  �أ�سا�س  على  �أ�س�َس 
ل�سماحة  �لدينية  للمرجعية  �ملباركة  �لفتوى 
�ل�سيد �ل�سي�ستاين »د�م ظّله«، وهكذ� �نعك�س 
و�سلوكه  و�أفعاله  حتركاته  كل  على  و��سحاً 
وكذلك  �الجر�مي،  د�ع�س  �سد  جهاده  �أثناء 
ولج  فقد  �سعبنا،  م�ساندة  من  د�ع�س  مابعد 
يف ميادين �ستى وعلى عدة �سعد، �الإن�سانية 
منها و�خلدمية و�لطبية و�العمارية وغريها، 
ونحن نعي�س ذكرى �ربعينية �المام �حل�سني 
ومهمة  بارزة  حمطة  وهي  �ل�سالم(  )عليه 
بالن�سبة للح�سد باعتبار �أن �حل�سني )ع( هو 
عنو�ن �لت�سحية و�لفد�ء، فرن�هم يت�سابقون 
يوؤمنون  فتارة  �أي�سا،  �مليادين  �ستى  يف 
�لطرق وتارة �خرى يحمون �لز�ئرين وكذلك 
ميادينها  بكل  �لكرمي  للز�ئر  �خلدمة  يوفرون 
�خلدمية من مو�كب وغريها، وكذلك قيامهم 

بتنظيم �الآليات ونقل �لزو�ر �ىل حمافظاتهم.
و�كبت  طيبة  نخبة  مع  حو�ر  لنا  وكان 
من  و�خال�س  تفاٍن  بكل  �لزيارة  �عمال 
يف  قياد�ت  وكذلك  وم�سوؤولني،  �عالميني 
�حل�سد، حتدثو� لنا عما قدمه �حل�سد ب�سكل 

�لعام،  هذ�  �ملقدمة  �خلدمات  وعن  خمت�سر، 
�لدهلكي،  ح�سن  �ملتحدثني،  �ول  وكان 
يف  نحن  قائاًل:  �اللوية،  �حد  �إعالم  م�سوؤول 
�لفوتوغر�فية  لل�سور  معر�ساً  قيمحُ  نحُ عام  كل 
�الرهابي  د�ع�س  ومقنيات  �ل�سهد�ء  جلميع 
�ل�سرو�س  �ملعارك  �يام  عليها  ح�سلنا  �لتي 
عمالقة  �سا�سة  ن�سب  �إىل  �إ�سافٌة  �لطاحنة، 
�حل�سد  ماقدمه  خاللها  من  يحُعر�س  للعر�س 
وماقدمه  د�ع�س  مع  �حلرب  خالل  �ل�سعبي 
حتكي  ق�سرية  معربة  باأفالم  �النت�سار  بعد 

تلك �حلقبة �ملظلمة وما بعدها .
ومن جانب �آخر، ذكر حممد �لعتاب، م�سوؤول 
�عالم �حل�سد يف كربالء �ملقد�سة: »�أن �حل�سد 
�ملقد�س قدم �لت�سحيات �لكبرية خالل حربه 
�لكثري،  �لن�سر قدم  �إعالن  مع د�ع�س ثم بعد 
�حل�سني  �المام  �ربعينية  ذكرى  يف  و�ليوم 
قطعاته  جميع  �ل�سعبي  �حل�سد  ��ستنفر  )ع( 
للزو�ر،  وحماية  �لزيارة  لتاأمني  و�سنوفه 
�سملت  ��ستباقية  بعمليات  قام  �أنه  كما 
لتجنب  كربالء  مبدينة  �ملحيطة  �ملناطق 
�أمنية، كما ن�سر عدة مفارز  حدوث خروقات 
منظومة  ون�سب  للمر�قبة  وطائر�ت  تفتي�س 
�ملوؤدية  �لطرق  ملر�قبة  حديثة  كامري�ت 
كربالء   - بغد�د  طريق  خا�سة  كربالء  �ىل 

 - بابل  وطريق  كربالء   - �لنجف  وطريق 
لكربالء،  �ملحاذية  للمناطق  �إ�سافة  كربالء، 
مديرية  ��ستنفرت  كما  �الأربع،  �جلهات  ومن 
�لطبابة بن�سر �لكثري من �ملفارز �لطبية د�خل 
د�خل  من  �أطباء  مب�ساركة  كربالء  وخارج 
�جلهود  �ىل  باال�سافة  وخارجه،  �لعر�ق 
�حلربي  �الإعالم  مديرية  منت�سبو  بذلها  �لتي 
م�سرية  بينها  �لفعاليات،  من  �لعديد  و�إقامة 
�حل�سد وم�سرية من �لبحر �إىل �لنهر وم�سرية 
جميع  فيها  و�سارك  �ل�سهد�ء،  الأبناء  �ملليون 

ف�سائل �حل�سد �ل�سعبي .
�ملر��سل  لنا  حتدث  نف�سه،  �ل�سعيد  وعلى 
�إن  وقال:  �ملو�سوي،  مرت�سى  �حلربي، 
�لعر�ق، و�إمنا  �أعد�د� كبرية لي�س فقط من 
�لدول �لعربية و�الجنبية و�لعاملية جاءت، 
وقد �أقيمت مهرجانات وخميمات على طول 
�لعر�ق  د�خل  من  �ملتابع  لتعريف  �لطريق 
�لقا�سي  تعريف  خالل  ومن  وخارجه، 
�ل�سعبي  �حل�سد  مهار�ت  عن  و�لد�ين 
قدمها  �لتي  و�لت�سحيات  �الأمنية  و�لقو�ت 
هناك  وكانت  �ال�سعدة،  �أبناوؤه على جميع 
قادة  �سور  حمل  تخللت  و��سحة  م�سري�ت 
�ل�سهد�ء، و�ي�سا حمل نع�س �ل�سهد�ء �لذين 

قدمو� �لغايل و�لنفي�س من �أجل �لوطن.

حشدنا المقدس و حب الحسين »ع« 
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المرأة والطالق 
التعسفي

المحامي عثمان الجبوري

وعدم  امل�ساواة  مبداأ  على   )2005( ل�سنة  العراقي  الد�ستور  ين�ص 
التمييز بني الرجل واملراأة، وذلك من خالل عدة جوانب، منها العمل 
العامة،  وال�سوؤون  ال�سيا�سي  التمثيل  ويف  ال�سخ�سية،  واحلرية 
وحيث يتبني لنا اإن الد�ستور العراقي مل يوجد اأي تفرقة بني الرجل 
اأهمها  من  والتي  القوانني  من  الكثري  يف  ذلك  جند  ولكننا  واملراأة، 
قانون الأحوال ال�سخ�سية، وهذا ما نراه من موقعنا، اإذ اإن قانون 
الأحوال ال�سخ�سية قد ظلم املراأة وميز بينها وبني الرجل يف العديد 

من مواده، وهذا خمالف للد�ستور العراقي كما اأ�سرنا �سابقا.
اإيقاع  يف  للزوج  اأعطاه  الذي  احلق  يف  هذا  مقالنا  يف  اليوم  نركز  واإننا 
الطالق، اإذ اإن قانون الأحوال ال�سخ�سية العراقي اأعطى احلق للزوج 
اأن يطلق زوجته متى اأراد ذلك وبدون موافقة زوجته، وميكن اأن يكون 
بدون علمها وتبلغ فيه لحقا على اأن يدفع للزوجة تعوي�سا يف حالة اإذا 
ثبت للمحكمة اأن الزوج كان متع�سفا يف اإيقاع الطالق، واإن الكثري من 
الزوجات ت�سررن من هذا الطالق، ويتمثل بال�سرر النف�سي واملعنوي 
واملادي، واإن العقوبة املالية لي�ست كافية للحد منه ول تتنا�سب مع ما 
ي�سيب املراأة من �سرر، ومل يعَط هذا احلق للمراأة كما اأعطي للرجل 
و�سروطا  حالت  القانون  لها  و�سع  فقد  الطالق  يف  املراأة  رغبت  واإذا 
اأو احلالت، واإن  اإذا حتققت هذه ال�سروط  اإل  معينة ول ميكنها ذلك 
اأكرث الأزواج يرتكون زوجاتهم ول يطلقوهن قا�سدين بذلك الإ�سرار 
بهن وي�ستخدمونها كورقة �سغط حلثهن على التنازل عن جزء اأو جميع 
حقوقهم، وتت�سرر الكثري من الن�ساء جراء التمييز بينهم وبني الرجل، 

وذلك لعدم وجود ن�ص قانوين يتيح لهم الطالق كما اأتاحه للزوج.
فكيف يكون ذلك والد�ستور العراقي ين�ص على امل�ساواة بني الرجل واملراأة، 
ال�سخ�سية،  الأحوال  قانون  يف  املواد  من  العديد  تعديل  يتم  اأن  فيجب 
امل�ساواة  واأهمها  العراقي،  الد�ستور  مع  تتعار�ص  ل  اأخرى  مواد  واإ�سافة 

بني حقوق الرجل واملراأة وعدم التمييز بينهم.
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»إتقاء العار« يقف وراء معظم جرائم اإلجهاض
ليث جواد

ما زالت جرائم الإجها�ص جتري بعيدا عن 
الأرواح  تلك  اإزهاق  يتم  اإذ  الرقابة،  اأعني 
ال�سغرية لأ�سباب خمتلفة يقف يف طليعتها 
ولي�ص  العار،  اتقاء  اأو  الف�سيحة  تدارك 
بعيدا عن تلك الأ�سباب الو�سع القت�سادي 

والظروف املعي�سية لالأم.
وبينما عد اأ�ستاذ يف علم النف�ص اأن الإجها�ص 
ال�سرائع  بكل  مرفو�سة  قتل  جرمية 
ال�سماوية والدنيوية، دعا قا�سي حتقيق اإىل 
املوت  اإىل  املوؤدي  الإجها�ص  عقوبة  ت�سديد 
لت�سل اإىل الإعدام بدل من ال�سجن لكي تكون 

عقوبة رادعة للحد من هذه اجلرمية.
وعن املعاجلة القانونية لعمليات الإجها�ص، 
الكرادة،  حتقيق  حمكمة  قا�سي  يتحدث 
اأن  موؤكدا  املندلوي،  حممد  جا�سم  لقمان 
املواد  عاجلتها  وقد  ظروفا،  حالة  »لكل 
العقوبات  قانون  )417 و 418 و419( من 

العراقي رقم 111 ل�سنة 1969 املعدل«.
الإجها�ص  »عقوبة  اأن  املندلوي  واأ�ساف 
مكنت  اإذا  اأو  عمدا  احلامل  املراأة  قبل  من 
�سنة  عن  تزيد  ل  مدة  احلب�ص  هي  غريها، 
ول  دينار  الف  مائتي  من  اأكرث  والغرامة 
تزيد عن مليون دينار اأو باإحدى العقوبتني 

�ساعدها  من  ذاتها  بالعقوبة  ويعاقب 
بر�ساها«.

اإذا  الإجها�ص  »عملية  اأن  اإىل  لقمان  واأ�سار 
اأدت اإىل موت املراأة فيعاقب ال�سخ�ص الذي 
مكنها من ذلك بال�سجن مدة ل تزيد عن �سبع 
�سنوات وتكون ظرفا م�سددا اإذا كان اجلاين 
كيميائيا«،  او  قابلة  او  �سيدليا  او  طبيبا 
منوها باأن »املراأة اإذا اأجه�ست نف�سها اتقاء 
للعار ب�سبب حملها من جراء الزنا تعد ظرفا 
الظرف  وي�سري  للعقوبة  خمففا  ق�سائيا 
اأقاربها  من  اأجه�سها  ملن  املخفف  الق�سائي 
الزوج  اأي  الثانية،  الدرجة  لغاية  اأي�سا 
اجلد  وكذلك  والأخت،  والأخ  والأم  والأب 

واجلدة واحلفيد واحلفيدة املبا�سرين«.
دون  امراأة  �سخ�ص  اأجه�ص  اإذا  وفيما 
بال�سجن  »يعاقب  القا�سي  يقول  ر�ساها، 
وال�سجن  �سنني،  ع�سر  عن  تزيد  ل  مدة 
مدة ل تزيد عن خم�ص ع�سرة �سنة اإذا اأدى 
الفعل اإىل موت املراأة وان مل يتم الإجها�ص، 
او  الطبيب  م�سددا بخ�سو�ص  ويكون ظرفا 

ال�سيدلين او الكيميائي او القابلة«.
حبلى  امراأة  على  اعتدى  »من  انه  وتابع 
وت�سبب  للقانون  خمالفا  فعال  ارتكب  اأو 
تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  فيعاقب  باإجها�سها 

»املواد  اأن  اإىل  لفتا  �سنوات«،  خم�ص  عن 
من  املراأة  مكن  من  على  ت�سري  القانونية 
للمراأة  زوجا  كان  ولو  حتى  الإجها�ص 
للمدان  »كافية  العقوبة  عادا  اأي�سا«. 
موت  اإىل  يوؤدي  الذي  الإجها�ص  با�ستثناء 

ومن  يتم  مل  اأو  الإجها�ص  مت  �سواء  املراأة 
عقوبتها  تكون  اأن  فاأرى  ر�ساها،  دون 

الإعدام«.
القا�سي  يرى  احلالت،  هذه  من  وللحد 
املكثفة  الإعالمية  »التوعية  يف  �سرورة 

والآخروي  الدنيوي  بالعقاب  والتذكري 
وتنمية  الأق�سى  باحلد  الفاعلني  وعقاب 
الوازع الديني والأخالقي وحت�سني الو�سع 

القت�سادي للمواطنني«.
اأ�ستاذ  حتدث  والدوافع،  ال�سباب  وعن 
الدكتور ح�سني زغري  النف�ص الرتبوي،  علم 
الطائي، اذ راأى اأن »اأ�سباب الإجها�ص تنتج 
احلالة  او  الأ�سرية  اخلالفات  ب�سبب  اإما 
ال�سحية لالم او ظروف املعي�سة او اخليانة 
الزوجية او الزواج املبكر او تدين امل�ستوى 
اأو  املراأة  تدفع  العوامل  هذه  كل  الثقايف، 

الأ�سرة اإىل القدام على هذه اجلرمية«.
واأ�ساف ان »الإجها�ص له تاأثري كبري على 
ويجب  املجتمع،  تفكك  اإىل  ويوؤدي  الأ�سرة 
اأن ي�سع حدا لهذا املو�سوع من قبل اجلهات 
العقوبات  ا�سد  ا�ستخدام  خالل  من  املعنية 

بحق من يقدم على هذه اجلرمية«.
الإجها�ص  »اأن  اإىل  الطائي  واأ�سار 
حمرم  وهذا  للنف�ص  قتل  عملية  هي 
يجب  لذا  ال�سرائع،  كل  يف  ومرفو�ص 
والرادعة  املنا�سبة  احللول  ت�سع  اأن 
من  للحد  املعنية  اجلهات  قبل  من 
ت�سديد  خالل  من  الظاهرة  هذه  انت�سار 

العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال«.

اإينا�ص جبار
له  التابعة  املحاكم  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  وجه 
ال�سري والإ�سابات  بالتعامل مع م�سعفي حوادث 
امل�سعف  وعد  التهام،  جتنبهم  بطريقة  املختلفة 

منقذا اإن�سانيا ل جتوز حما�سبته.
ال�سنوات  يف  �ساعت  اأن  بعد  التوجيه  هذا  وياأتي 
من  الع�سائري  القت�سا�ص  ظاهرة  الأخرية 
يف  ل�سيما  �سخ�ص  باإنقاذ  يقوم  ممن  او  امل�سعف 
حوادث املرور اأو حوادث ال�سعقات الكهربائية، 
ما ولد عزوفا �سعبيا وتخوفا من اإ�سعاف ال�سحايا 

او ممن بحاجة اإىل امل�ساعدة.
حرب:  طارق  القانوين،  واخلبري  املحامي  ويقول 
من  ب�ساأن  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  »توجيه  اإن 
يقدم العون والإ�سعاف يوافق الد�ستور والقانون 
اأرواح  على  للحفاظ  اإن�سانية  لأ�سباب  وجاء 
النا�ص، والق�ساء على ظاهرة الإحجام عن تقدمي 

العون للم�سابني مرورياً«.
كون  الد�ستور  يوافق  »توجيه  انه  ويو�سح 
املتهم  القانون كون  الذمة ويوافق  الأ�سل براءة 
ومطالب  عظيمة  اإن�سانية  لأ�سباب  و�سدر  بريئا 
�سرعية قيمة تتمثل باأنه �سيفتح الباب وا�سعاً على 

تقدمي العون وامل�ساعدة والإ�سعاف للم�سابني«.
وب�سبب  املرورية،  احلوادث  »يف  انه  وي�سيف   
امتناع الكثريين عن تقدمي ذلك العون والإ�سعاف 
بحقهم،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  خ�سية 
يف  ت�سبب  من  اأنهم  تهمة  يواجهون  ما  غالباً  اإذ 

احلادث املروري الذي اأدى اإىل اإ�سابة املت�سرر«، 
الأعلى هذا  الق�ساء  ان »توجيه جمل�ص  اإىل  لفتا 
يف  املوجودين  من  الكثري  عزوف  ب�سبب  �سدر 
الإجراءات  اتخاذ  عن  املروري  احلادث  حمل 
بحادث  اأ�سيب  من  ونقل  مل�ساعدة  الالزمة 
ل  كثرية  حالت  ح�سلت  اإذ  واإ�سعافه،  مروري 
املروري على  مكان احلادث  املوجودون يف  يقدم 
حادث  نتيجة  اأ�سيب  من  اإ�سعاف  اأو  م�ساعدة 
الإجراءات  اتخاذ  من  اخلوف  ب�سبب  مروري 
القانونية �سدهم وامل�ساءلة عن احلادث املروري 
كاأنهم من كان �سبباً باحلادث كما �ساع، اإذ يتحول 
ومن  امل�سعف  عليه  اقدم  الذي  الإن�ساين  العمل 
امل�ساب  نقل  توىل  او من  للم�ساب  امل�ساعدة  قدم 
مكان  اإىل  او  امل�ست�سفى  اإىل  املروري  باحلادث 
ميكن فيه تقدمي العون الطبي للم�ساب باحلادث 
املروري، يتحول هذا الذي قدم خدمة اإن�سانية اإىل 
متهم بدًل من �سكره ومكافاأته على عمله الإن�ساين 
املروري  باحلادث  للم�ساب  امل�ساعدة  بتقدميه 

واإ�سعافه«.
بن�سابها  الأمور  ي�سع  »التوجيه  اأن  اإىل  وي�سري 
وامل�ساعدة  العون  تقدمي  على  النا�ص  وي�سجع 
املرورية،  احلوادث  يف  للم�سابني  والإ�سعاف 
الآثار  او  املوت  من  الكثريين  جناة  اإىل  يوؤدي  ما 

اخلطرية لالإ�سابة«.
امل�ساءلة  بعدم  يكتف  مل  »الق�ساء  اأن  اإىل  وينوه 
من  مروري  بحادث  امل�ساب  حق  �سمن  فاإنه 

الإ�سابة،  احدث  من  بحق  القانونية  الإجراءات 
التحقيق  اإجراءات  مراعاة  التوجيه  قرر  اإذ 
لأجل تطبيق حكم القانون والو�سول اإىل امل�سبب 
احلقيقي للحادث، وختاماً املدح والثناء واحلمد 
الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  التفاتة  على  والإطراء 

الإن�سانية هذه«.
رئي�ص  زاير،  حنون  حيدر  القا�سي،  عقد  بدوره، 
اجتماعا  الحتادية،  مي�سان  ا�ستئناف  حمكمة 
حمكمة  رئا�سة  يف  ال�ستئناف  منطقة  ملجل�ص 
املو�سوع  ملناق�سة  الحتادية  مي�سان  ا�ستئناف 
من  امل�سعفني  القانونية بحق  الطرق  اإيجاد  بغية 
)اإحجام  حول  املرورية  احلوادث  يف  املواطنني 
امل�سعفني عن تقدمي امل�ساعدة للم�سابني واملجنى 
عن  وامتناعهم  املرورية  احلوادث  جراء  عليهم 
الأمنية  اجلهات  لدى  بوقوعها  الإخبار  تقدمي 
الإجراءات  اتخاذ  لها  ليت�سنى  وال�سحية 
ال�سحية  املراكز  اإىل  ونقلهم  لإ�سعافهم  الالزمة 
تقليل  اأو  حياتهم  اإنقاذ  بغية  وامل�ست�سفيات 
الأ�سرار احلا�سلة لهم جرائها، وذلك خ�سية من 
تعر�سهم للم�ساءلة القانونية وتوجيه التهام لهم 

بارتكاب احلادث اأو التهديد الع�سائري(.
مراجعة  »بعد  انه  حنون  القا�سي  واأو�سح 
مركزا  للمخرب  اأعطت  التي  القانونية  الن�سو�ص 
ومنها  احلماية  عليه  واأ�سفت  متميزا،  قانونيا 
ن�ص املادة )47/1( من قانون اأ�سول املحاكمات 
التي  املعدل   1971 ل�سنة   2٣ رقم  اجلزائية 

علم  من  ولكل  جرمية  عليه  وقعت  )ملن  تن�ص 
�سكوى  بال  فيها  الدعوى  حترك  جرمية  بوقوع 
قا�سي  يخرب  اأن  به  م�ستبه  موت  بوقوع  علم  اأو 
اأحد  اأو  العام  الدعاء  اأو  املحقق  اأو  التحقيق 
مكافاأة  »قانون  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سرطة(«،  مراكز 
املخربين رقم 2٣ ل�سنة 2008 وتعليمات ت�سهيل 
تنفيذ اأحكامه رقم 4 ل�سنة 2009 وقانون حماية 
عليهم  واملجنى  واملخربين  واخلرباء  ال�سهود 
رقم 58 ل�سنة 2017 الذي عرف املخرب يف املادة 
)1/ثالثا( منه باأنه )هو ال�سخ�ص الذي يبلغ عن 
بوقوعها  علم  اأو  اأمامه  وقعت  جرمية  او  حادثة 

ارتكبها �سخ�ص اأو اأكرث(«.
القانوين  املركز  »مراعاة  على  حنون  و�سدد   
توجيه  وعدم  املرورية  احلوادث  عن  للمخرب 
التهام اإليه ابتداًء بارتكاب اجلرمية اإل يف حالة 
اإقراره بارتكابها اأو وجود �سهادات عيانية ت�سري 
ذلك  توافر  عدم  حالة  ويف  للجرمية،  ارتكابه  اإىل 
اإىل  ت�سري  عيانية  �سهادات  وجود  اأو  بارتكابها 
ارتكابه للجرمية ويف حالة عدم توافر ذلك يبقى 
يدعي  من  وعلى  )خمربا(  الدعوى  يف  مركزه 
التحقيق  حمكمة  لدى  الدليل  يقيم  اأن  ذلك  خالف 

املخت�سة وانتظار القرار الق�سائي ب�سدد ذلك«.
امل�سكالت  اجلميع  على  يخفى  »ل  باأنه  وختم 
القانونية والع�سائرية التي يتعر�ص لها امل�سعفون 
من املواطنني اأثناء اإ�سعافهم امل�سابني باحلوادث 
اإىل  املرورية، فاأ�سبح العزوف عن نقل امل�سابني 

امل�ست�سفيات ما يوؤدي اإىل موت اغلب امل�سابني، 
اخل�سو�ص  وجه  على  مي�سان  حمافظة  ويف 
حتديدا  املرورية  احلوادث  ع�سرات  حت�سل 
الزائرين  طريق  ي�سمى  وما  البترية،  طريق 
الأو�سط  الفرات  مبدن  املدينة  يربط  الذي 
نقل  املواطنني  من  امل�سعفون  فيتجنب 
�سبيل  يف  املرورية  احلوادث  من  امل�سابني 

و�سلت  التي  املنا�سدات  وبعد  حياتهم  اإنقاذ 
واىل  املوقر  الق�ساء  اإىل  املواطنني  اغلب  من 
الحتادية  مي�سان  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة 
مالحقة  من  للحد  القانوين  التكييف  باإيجاد 
امل�سعفني من املواطنني يف احلوادث املرورية، 
مع  بالتعامل  الأخري  توجيهه  الق�ساء  وجه 

امل�سعفني بطريقة جتنبهم التهام.

املحامي_متابعة
�سوطاً  قطعها  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
البتزاز  جرائم  على  للق�ساء  كبريًا 
اللكرتوين، وفيما حددت اإجراءين للحد 
ت�سديد  اىل  اأ�سارت  اجلرائم،  هذه  من 

العقوبات ب�ساأنها.
وزارة  يف  ال�سائعات  ق�سم  مدير  وقال 
يف  حممد،  نربا�ص  العميد  الداخلية، 
ت�سريح �سحفي: اإن” وزارة الداخلية 
البتزاز  جرمية  تقوي�ص  على  عملت 
الأول  حمورين،  عرب  اللكرتوين 
عدد  بزيارة  قمنا  اإذ  التوعوي،  املحور 
ور�ص  معها  وعقدنا  املوؤ�س�سات  من 
هذه  خطورة  عن  ال�سباب  لتوعية  عمل 
انت�سارها  بعد  وخ�سو�ساً  الظاهرة، 

ب�سكل كبري و�سوء ا�ستخدامها”.
من  يكون  الثاين  “املحور  اأن  وتابع 
وت�سهيل  امليداين  الوظيفي  العمل  خالل 

الإجراءات واإدخال املحققني يف دورات 
خطاً  هناك  ان  خ�سو�ساً  متطورة، 

�ساخناً لالبالغ عن اجلرائم”.
الك�سف  من  متكنت  الوزارة  اأن”  واأكد 
الوهمية  املن�سات  من  كبري  عدد  على 
اللكرتوين،  بالبتزاز  على  تقوم  التي 
للق�ساء  كبري  �سوط  قطع  اإىل  اإ�سافة 
على جرائم البتزاز اللكرتوين، وهناك 
عليهم  القب�ص  اإلقاء  مت  كبرية  اأعداد 

موؤخرًا”.
املعلومة  “�سرية  اأن  اىل  م�سريًا   
والتحقيق من الوزارة زادت الثقة لدى 
هكذا  على  التبليغ  خالل  من  املواطنني 
جرائم، خ�سو�ساً اأن املبتز كان يطمئن 
التقاليد  من  خوفاً  تبليغ  وجود  بعدم 

الع�سائرية والف�سيحة”.
ال�سبل  و�سعت  “الوزارة  اأن  وذكر 
ال�سحيحة لتكون هناك ثقة بني املواطن 

“البالغ  باأن  منوهاً  ال�سرطة”،  ورجل 
و�سرعة  ال�ساخن  اخلط  خالل  من 
الو�سول اىل اجلرمية، يوؤدي اىل الق�ساء 

على جرائم البتزاز اللكرتوين”.
عدة  عقوبات  “هناك  اأن  واأو�سح 
وزارة  تعاون  خالل  من  و�سعت 
الأعلى،  الق�ساء  جمل�ص  مع  الداخلية 
�سمن قانون جرائم املعلوماتية، والذي 

ننتظر ت�سريعه”.
 لفتاً اىل اأن “وزارة الداخلية والق�ساء 
بح�سب  القانونية  املواد  بتكييف  قاما 
ت�سل  قد  والتي  اجلرمية،  ج�سامة 
�سنوات،  ع�سر  ال�سجن  اىل  العقوبة 
جمل�ص  من  �سدرت  اأوامر  وهناك 
الق�ساء على ت�سديد العقوبات جلرمية 

البتزاز اللكرتوين”.
ايار   19 يف  الداخلية،  وزارة  واأكدت 
ت�سبب  الإلكرتوين  البتزاز  اأن  متثلت 2021،  املجتمع،  يف  اأثرت  خماطر   ٣ ومعدلت بـ  الطالق  معدلت  النتحار وم�ستويات العنف الأ�سري.بارتفاع 

القضاء يوجه بالتعامل مع المسعف بطريقة تجنبه اإلتهام

املحامي _متابعة
تنفيذ  يف  املعلومات  دقة  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  اأكد 
حّدد  فيما  بالأ�سماء،  لال�ستباه  تالفياً  القب�ص  مذكرات 
لطلب  اللكرتونية  ال�ستمارة  خدمة  اطالق  موعد 

ا�ستمارة احلجج ال�سرعية والق�سامات ال�سرعية. 
تاليف  “بغية   : الق�ساء  عن  �سادرة  وثيقة  وبح�سب 
من  ذلك  ي�سببه  وما  بال�سم  لال�ستباه  التوقيف  حالت 
ال�ستباه  ملجرد  توقيفه  مت  ملن  ومعنوي  مادي  �سرر 
جاء  ما  نوؤكد  الأ�سماء،  ت�سابه  ب�سبب  مطلوباً  بكونه 
 269( و   )2018 مكتب/   /910( املرقمني  باإعمامينا 
مكتب 2020( املوؤرخني 16/9/2018 و 11/٣/ 2020 
- مرافقة - بخ�سو�ص عدم جواز تنفيذ مذكرات القب�ص 
اأوجب  التي  البيانات  اأو  الكامل  ال�سم  م�ستوفية  غري 
عليها  واملن�سو�ص  القب�ص  مذكرة  يف  توفرها  القانون 
يف املادة )9٣( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية”.

موعد  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  حّدد  اخر،  �سياق  ويف 
ا�ستمارة  لطلب  اللكرتونية  ال�ستمارة  خدمة  اطالق 

احلجج ال�سرعية والق�سامات ال�سرعية. 

“الق�ساء  اأن   : له  بيان  الأعلى يف  الق�ساء  وذكر جمل�ص 
لطلب  اللكرتونية  ال�ستمارة  لإطالق  موعدًا  حّدد 
وغريها  والق�سامات  ال�سرعية  احلجج  ا�ستمارة 
اأمام  متاحة  �ستكون  التي  اللكرتونية  اخلدمات  من 

املواطنني بدءًا من �سهر ت�سرين الأول املقبل”.
يف  للمواطنني  متاحة  �ستكون  اخلدمة  هذه  اأن”  مبيناً   
لرئا�سات  التابعة  ال�سخ�سية  الأحوال  حماكم  جميع 

حماكم ال�ستئناف الر�سافة والكرخ الحتاديتني”.
واأ�ساف اأن “مركز التكنولوجيا – ق�سم حتليل وتطوير 
الق�ساء  بوابة  بنظام  خا�سة  ور�سة  نظم  الأنظمة، 
التطوير  معهد  يف  اأقيمت  التي  اللكرتوين  العراقي 

الق�سائي”.
اللكرتوين  العراقي  الق�ساء  بوابة  نظام  اأن”  وتابع 
اطالق  �ستوفر  التي  للمواطنني  اخلدمات  بتقدمي  يعنى 
ال�سرعية  للحجج  اللكرتونية  ال�ستمارة  خدمة 
الحتادية  املحكمة  وا�ستعالمات  ال�سرعية  والق�سامات 
)حتديد  الق�سائية  اخلارطة  وخدمة  املحامني  ودليل 
املفتوحة  البيانات  اىل  اإ�سافة  حمكمة(،  كل  مكان 

املقدمة  الطلبات  وتخ�ص  بالح�سائيات  تعنى  التي 
نظام  اطالق  عن  ف�ساًل  حمكمة،  كل  قبل  من  واملنجزة 
chat – boot ( ( ) الدرد�سة الذكية( التي �ستكون 
اأي  لال�ستعالم عن  واملواطن  املحكمة  حلقة و�سل بني 
ا�ستف�سار اأو �سوؤال دون ح�سور املواطن اإىل املحكمة”.

ا�ستمارة  لكل  للمواطنني  الدخول  “اآلية  اأن  اإىل  ولفت 
�ستكون بفتح ال�سفحة الر�سمية ملجل�ص الق�ساء الأعلى 
طريق  عن  اأو  اللكرتونية  اخلدمات  تبويب  عرب   –
حمرك البحث )Google( – بوابة الق�ساء العراقي 

اللكرتوين”.
ح�سابه  عرب  �سيكون  الدخول  “ت�سجيل  اأن  اإىل  واأ�سار 
الذي  الهاتف  برقم  املرتبط  )للمواطن(  ال�سخ�سي 

ميكنه من ال�ستعالم وعر�ص الطلبات اخلا�سة به«.
ب�سورة  �سيكون  الطلب  تقدمي  “اأن  مبيناً   
داخل  الإجراءات  كل  ا�ستكمال  بعد  الكرتونية 
املحكمة، وبعدها يتم اإر�سال )ر�سالة للمواطن( 
املعاملة  اإجراءات  لإكمال  للمحكمة  باحل�سور 

اخلا�سة باحلجج والق�سامات ال�سرعية “.

يو�سف �سلمان
يف  �سالح،  برهم  اجلمهورية،  رئي�ص  اعالن  بعد 
الن�سف الثاين من �سهر اب املا�سي، تقدمي م�سروع 
النواب  جمل�ص  اىل  اجلديد  العقوبات  قانون 
للم�سي بت�سريعه، اأقرت اللجنة القانونية النيابية 
الذي  اجلديد  العقوبات  قانون  ت�سريع  ب�سعوبة 
املتبقي  الوقت  خالل  اجلمهورية  رئا�سة  اعدته 
موعد  حلني  احلالية  دورته  يف  النواب  ملجل�ص 

اجراء النتخابات يف ت�سرين الول املقبل .
ان  فا�سـل:  املا�ص  النائب  اللجنة،  ع�سو  وقالت 
الذي  اجلديد  العقوبات  قانون  ار�سال  “توقيت 
اعدته رئا�سة اجلمهورية لن يعطي جمل�ص النواب 

كل الوقت الكايف لت�سريعه يف الدورة احلالية “.
واو�سحت ان “ الوقت املتبقي حلني موعد اجراء 
النتخابات قد ل ي�سمح بت�سريع القانون اجلديد، 

ومن�سي اىل ترحيله للدورة املقبلة”.
 موؤكدة »ان القانون اجلديد يعد التعديل الأ�سمل 
العراقي  العقوبات  قانون  على  عاماً  منذ خم�سني 

يف  النواب  “جمل�ص  ان  وا�سافت   .»1969 ل�سنة 
حال عدم حله او تاأجيل موعد النتخابات ي�ستطيع 
ت�سريع هذا القانون عرب جل�سات م�ستمرة تتخللها 
من  اخلرباء  مع  م�سرتكة  واجتماعات  نقا�سات 
املالحظات  لدرا�سة  القانون  وخمت�سي  الق�ساة 
النهائي“.  للت�سويت  امل�سي  ثم  واملقرتحات، 
حتتاج  العتيادية  اجلل�سات  “ انعقاد  ان  مبينة 
اىل اكتمال الن�ساب القانوين اول، وهو اأمر �سعب 
النواب  اغلب  وان�سغال  الوقت  �سيق  ب�سبب 

باحلمالت النتخابية”.
النيابية،  القانونية  اللجنة  يف  الخر  الع�سو  لكن 
قانون  هو  القانون  هذا  ان  اكدت  حممود،  بهار 
قانون  يف  املواد  من  لعدد  تعدياًل  ولي�ص  جامع 

العقوبات العراقي النافذ.
وقالت حممود، يف ت�سريح �سحفي: ان “ اللجنة 
العقوبات  قانون  يغطي  ان  على  عملت  القانونية 
ان  املمكن  من  التي  اجلرائم  حالت  كل  اجلديد 
حتدث يف املجتمع، وهذا ينطبق على اأي جرمية 

لها قانون خا�ص كقانون الرهاب”.
اجلديد  العقوبات  “قانون  ان  وا�سافت   
�سريحل اىل الدورة اخلام�سة يف حالة اجراء 
النتخابات يف موعدها املحدد �سهر ت�سرين 
النتخابات  تاأجيل  مت  واإذا  املقبل،  الول 
فاإنه من املمكن يف هذه الدورة يتم ا�ستكمال 

كل اخلطوات لت�سريع هذا القانون”.
مبينة ان “هذا يحتاج لبع�ص الوقت، بعد 
جمل�ص  يف  تكون  ان  يجب  الوىل  القراءة 
على  كثرية  مناق�سات  هنالك  النواب 
ونواب  املخت�سني  باآراء  والخذ  القانون 
لها  �سيكون  الربملان  ورئا�سة  الربملا،ن 

الدور يف ت�سريعه باأقرب وقت”. 
يف  النتخابات  اجريت  “اإذا  انه  وختمت 
فاإن هذا لن  تاأجيل،  املوعد املحدد من غري 
النواب  لن  القانون،  هذا  اهمية  من  يقلل 
اأن يقدموه مرة  القادمة ميكنهم  يف الدورة 

اأخرى يف الربملان اجلديد”.

الداخلية: قطعنا شوطًا كبيرًا للقضاء على جرائم االبتزاز االلكتروني

التأكيد على دقة المعلومات في تنفيذ 
مذكرات القبض تالفيًا لالشتباه باألسماء

قانون العقوبات الجديد سيتصدر أجندة 
الدورة التشريعية الجديدة
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القاد�سية  ا�ستئناف  رئا�سة حمكمة  اال�سدار:  جهة 
االحتادية ب�سفتها التمييزية

مبداأ احلكم
 )2/411( االتهام  مادة  واحكام  املتهم  فعل  ان 
نتيجة  خطاأ  �سخ�ص  بقتل  العقوبات  قانون  من 
ا�سول  عليه  تفر�سه  مبا  ج�سيما  اإخالال  اخالله 
مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له 
اإيالئهم  او عدم  املر�سى  يتهاون يف عالج  ولكل من 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  للراقدين  الالزمة  العناية 

من العاملني يف القطاع ال�سحي .
ن�ص احلكم

الطعنني  ان  لوحظ  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدمان  التمييزين 
القرارات  على  النظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبولهما 
باأن  وجد  الديوانية،  جنح  حمكمة  من  ال�سادرة 
واحكام  ومتفقا  �سحيحا  جاء  قد  االدانة  قرار 
القانون، وجاء تطبيقا �سليما له. اأما قرار العقوبة 
فقد جانب ال�سواب وخالف احكام روح القانون الن 
الثابت من م�ستندات الدعوى ومن اقوال املدعيني 
من  ال�سادر  االداري  والتحقيق  ال�سخ�سي  باحلق 
مكتب املفت�ص العام يف وزارة ال�سحة والذي ادان 
االنذار  عقوبة  توجيه  ومت  الطبيب  املتهم  وق�سر 
بحقه والذي او�سح �سراحة، باعتباره جهة فنية، 
ارتكاب املتهم املميز اخطاء كبرية وتلكاأ غري مربر 
وقد  د(،  �ص  )ك  املري�ص  معاجلة  مبا�سرته  عند 
جت�سدت هذه االخطاء نتيجة االهمال بعدم مبادرته 

و�سول  عند  اخلفر  االخت�سا�ص  طبيب  ا�ستدعاء 
احلالة  حراجة  رغم  الطوارئ  ردهة  اىل  املري�ص 
العناية  ردهة  ادخاله  عدم  وكذلك  له،  ال�سحية 
التنف�سية املركزة، وكان من هذا االهمال التق�سري 
غري املربر والتهاون مبعاجلة املري�ص وفاة �ساب 
النتيجة  العمر ما كان ان تكون مثل هذه  يف مقتبل 
باحلق  املدعيني  املري�ص  ذوي  افجعت  والتي 
ال�سخ�سي لو بذل املتهم املميز العناية الالزمة التي 
تفر�سها عليه ر�سالة الطب االن�سانية، ويكون فعل 
االتهام )2/411( من  مادة  ينطبق واحكام  املتهم 
قانون العقوبات لت�سببه بقتل �سخ�ص خطاأ نتيجة 

ا�سول  عليه  تفر�سه  مبا  ج�سيما  اخالال  اخالله 
رادعة  العقوبة  تكون  ان  الطبية، مما يجب  مهنته 
له ولكل من يتهاون يف عالج املر�سى او عدم ايالئهم 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  للراقدين  الالزمة  العناية 
على  وتاأ�سي�سا  ال�سحي،  القطاع  يف  العاملني  من 
االدانة  قرار  ت�سديق  املحكمة  قررت  تقدم  ما 
ونق�ص قرار فر�ص العقوبة، واعادة الدعوى اىل 
حمكمتها بغية ت�سديد العقوبة وجعلها تتنا�سب 
وفعل املتهم، و�سدر القرار باالتفاق وفق القرار 
/1438هـ  29/�سفر  يف   1988 ل�سنة   104

املوافق 30/ت�سرين الثاين/2016م.

محاسبة الطبيب وفق أحكام المادة )411(
مبداأ احلكم

الدعوى  جعل  للمحكمة  لي�ص 
جلنة  قرار  اأن  بحجة  م�ستاأخرة 
للماأجور مل  العقار  تقدير �سريبة 
يبت فيه من قبل ديوان ال�سريبة 
العامة، واإمنا عليها اال�ستمرار يف 

نظر الدعوى.
ن�ص احلكم

اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�سمن  واقع  التمييزي  الطعن 
�سكال،  قبوله  قرر  القانونية  املدة 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى 

م�ستاأخرة  الدعوى  بجعل  املميز 
الهيئة  من  اجلواب  ورود  حلني 
انه  وجد  فقد  لل�سرائب،  العامة 
غري �سحيح ذلك الن املدعي عليه 
كان قد اعرتف يف حم�سر اجلل�سة 
باأنه   1988/1/13 يف  املوؤرخة 
عام  يف  املميز  املدعي  مع  اتفق 
1980 باإيجار الدكان مببلغ )15( 
عليه  فكان  لذا  �سهرياً،  دينارا 
اإىل  كامال  البدل  بدفع  اال�ستمرار 
حني اكت�ساب قرار الهيئة العامة 
 8،800 البدل  بجعل  لل�سرائب 

عليه  املتفق  البدل  من  بدال  دينار 
اإال  القطعية،  الدرجة  ال�سابق 
الهيئة  قرار  اكت�ساب  وقبل  انه 
باإيداع  با�سر  القطعية  الدرجة 
التقدير  ح�سب  االإيجار  بدالت 
االأخري يف �سندوق الكاتب العدل 
ولغاية   1986/4/2 من  اعتبارًا 
هذه  واإزاء  لذا   ،1988/1/7
بجعل  مربر  اأي  يبق  فلم  الوقائع 
بعد  خا�سة  م�ستاأخرة،  الدعوى 
العامة  الهيئة  كتاب  من  ثبت  اأن 
املرقم  التاأميم  يف  لل�سرائب 

باأن   1988/2  /18 يف   3359
بجعل  الدكان  تقدير  جلنة  قرار 
بدله 8،800 دينار �سهريا ال يزال 
ال�سريبة  ديوان  �سكرتارية  اأمام 
عليه  التدقيقات  الإجراء  العامة 
لذا  فيه..  نهائي  قرار  ي�سدر  ومل 
واإعادة  املميز  القرار  نق�ص  قرر 
حمكمتها  اإىل  الدعوى  ا�سبارة 
التي  النقطة  من  فيها  لل�سري 
اأن يبقى ر�سم  اإليها، على  و�سلت 
و�سدر  للنتيجة،  تابعا  التمييز 

القرار باالتفاق يف 1988/4/9.

ليس للمحكمة جعل الدعوى مستأخرة

مبداأ احلكم
حتقق  لعدم  التخلية  دعوى  ردت  اإذا   -1
الدعوى  اإقامة  فللموؤجر  امللجئة  ال�سرورة 

جمددا عند حتقق تلك ال�سرورة.
مورد  ال  الذي  العاجز  املوؤجر  �سكن  اإن   -2
هي  ت�سكن  التي  �سقيقته  بدار  غرفة  يف  له 
من  الثانية  الغرفة  يف  واأوالدها  وزوجها 
�سرورة  يعد  غرفتني،  على  احلاوية  الدار 
داره  اإخالء  طلب  للموؤجر  جتيز  ملجئة 

لي�سكنها. 
ن�ص احلكم

احلكم  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
ردت  املحكمة  الن  وذلك  �سحيح  غري  املميز 
دعوى املميز بحجة انه �سبق ان اأقام دعوى 
م�ستندا  الدعوى  مو�سوع  املاأجور  تخلية 
الدعوى  تلك  وان  امللجئة،  ال�سرورة  اإىل 
اأن  تالحظ  اأن  دون  بالرد،  ح�سمت  قد  كانت 
ال�سرورة امللجئة اأمر قد يتحقق عند اإقامة 
اإقامة  عند  متحققة  تكن  ومل  الدعوى  هذه 
املميز  اأن  وحيث  وعليه  ال�سابقة..  الدعوى 
له  مورد  وال  عاجز  رجل  باأنه  بني  قد  كان 
املحتوية  �سقيقته  دار  يف  غرفة  ي�سكن  وانه 

وزوجها  �سقيقته  وت�سكن  فقط  غرفتني  على 
كان  وعليه  الثانية،  الغرفة  يف  اأوالدهما  مع 
والك�سف  التحقيق  جتري  اأن  املحكمة  على 
الوقت  يف  املدعي  ي�سكنها  التي  الدار  على 
احلا�سر وت�ستمع اإىل البينة، فاإذا ثبت ادعاء 
املدعي فتكون ال�سرورة امللجئة متحققة يف 
اأغفلت ذلك  اأن املحكمة  هذه احلالة، وحيث 
مما اأخل ب�سحة حكمها، فقرر نق�سه واعادة 
اأوراق الدعوى اإليها ملالحظة ما تقدم، على 
اأن يبقى ر�سم التمييز تابعا للنتيجة، و�سدر 

القرار باالتفاق يف 1980-1-16.

دعوى التخلية

املبداأ
اأو  اختال�ص  جرمية  عن  املحكوم  �سراح  يطلق  ال 
�سرقة اأموال الدولة اأو عن اأية جرمية عمدية اأخرى 
تقع عليها بعد ق�سائه مدة احلكم ما مل ت�سرتد منه 
هذه االأموال اأو ما حتولت اإليه اأو اأبدلت به قيمتها.

رقم القرار: 148/ت/جنح/2011
تاريخ القرا: 2011/6/20

ت�سكلت حمكمة ا�ستئناف ذي قار ب�سفتها التمييزية 
بتاريخ 2011/6/20 ، واأ�سدرت قرارها االآتي:

جنح  حمكمة  اأمام  العام  املدعي  نائب   -1 املميز/ 

النا�سرية.
 2- رئي�ص جمل�ص الق�ساء االأعلى اإ�سافة لوظيفته

املميز عليه/ قرار حمكمة جنح النا�سرية
املرقم  بقرارها  النا�سرية  جنح  حمكمة  قررت 
على  احلكم   2011/5/16 يف  218/ج/2011 
�سنة  ملدة  الب�سيط  باحلب�ص  )د.�ص.�ص.(  املجرم 
عن  عقوبات   )292( املادة  اأحكام  وفق  واحدة 
اإىل  �سدورها  املن�سوب  الوثيقة  ا�سطناعه  جرمية 
ملجل�ص  احلق  واإعطاء  قار  ذي  جتارة  اإعدادية 
املحاكم  اأمام  بالتعوي�ص  للمطالبة  االأعلى  الق�ساء 

املدنية، واحت�ساب اأتعاب حماماة للمحامي املنتدب 
مبلغا قدره خم�سون األف دينار تدفع له من خزينة 
الدولة بعد اكت�ساب القرار الدرجة القطعية، ولكون 
املدان �سابا يف مقتبل العمر ومل ي�سبق احلكم عليه 
ح�سب �سحيفة �سوابقه، قررت املحكمة اإيقاف تنفيذ 
عقوبة احلب�ص املحكوم بها ملدة ثالث �سنوات، على 
اأن يقدم تعهدا بح�سن ال�سرية وال�سلوك خالل فرتة 
يف  كتاأمينات  دينار  مائتي  مبلغ  واإيداع  االإيقاف 
�سندوق املحكمة تعاد اإليه بعد انتهاء مدة االإيقاف 
ا�ستنادا الأحكام املواد )144و145و146( عقوبات، 

اأمام حمكمة جنح  ولعدم قناعة نائب املدعي العام 
النا�سرية بالقرار بادر اإىل الطعن به متييزا بالئحته 
املوظف  به  طعن  كما   2011/5/23 يف  املوؤرخة 
لوظيفته  اإ�سافة  االأعلى  الق�ساء  ملجل�ص  احلقوقي 
 ،2011/5/24 يف  املوؤرخة  التمييزية  بالئحته 
توحيدهما  قرر  واحد  مبو�سوع  الطعنني  ولتعلق 
واأر�سلت  148/ت/جنح/2011  بالعدد  و�سجال 
ذي  جنايات  حمكمة  اأمام  العام  املدعي  ال�سيد  اإىل 
مبطالعته  م�سفوعة  اأعيدت  وقد  الراأي،  لبيان  قار 
نق�ص  فيها  يطلب  والتي   2011/6/1 يف  املوؤرخة 

الإجراء  حمكمتها  اإىل  الق�سية  واإعادة  القرار 
الرواتب  باإعادة  واإلزامه  جمددا  فيها  املحاكمة 
ذلك  الوظيفة، وبعد  من  ف�سله  لغاية  ا�ستلمها  التي 
واملداولة،  التدقيق  مو�سع  االإ�سبارة  و�سعت 

و�سدر القرار االآتي:
القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعنني التمييزيني 
�سكال،  قبولهما  قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقعان 
ولدى  توحيدهما،  قرر  واحد  مبو�سوع  ولتعلقهما 
عطف النظر على القرار املميز وجد اأنه غري �سحيح 

املتهم  اأدانت  قد  اأن املحكمة  للقانون، ذلك  وخمالف 
قانون  من   )298 )292و  املواد  وفق  )د.�ص.( 
العقوبات والتي هي من اجلرائم العمدية ومل تلزم 
املتهم مبقدار املبالغ التي ا�ستوفاها من الدولة، فكان 
املبالغ عن طريق  تلك  التحري عن مقدار  املقت�سى 
واإلزامه  فيها  يعمل  التي  الدائرة  ح�سابات  مفاحتة 
مبقدار تلك املبالغ عمال باأحكام القرار )120( ل�سنة 
1994، لذا قرر نق�ص القرار املميز واإعادة الدعوى 
اإىل حمكمتها التباع ما تقدم، و�سدر القرار باالتفاق 

يف 20 رجب 1432 املوافق 2011/6/20.

استرداد أموال الدولة

املبداأ 
ال توجه املحكمة تهمة اإىل املتهم عند نظرها الدعوى ب�سورة 

موجزة.
رقم القرار: 11/ت/جنح/2011

تاريخ القرار: 2011/1/12
بتاريخ  التمييزية  ب�سفتها  قار  ذي  ا�ستئناف  حمكمة  ت�سكلت 

2011/1/12 ، واأ�سدرت قرارها االآتي:
املميزة/ �ص.�ص.م.

املميز عليه/ ف.ن.ر.
قررت حمكمة جنح النا�سرية بقرارها املرقم 1150/ج/2010 
للمتهم  املوجهة  التهمة  اإلغاء   2010/11/29 واملوؤرخ 
كفاية  لعدم  حاال  �سبيله  واإخالء  عنه  واالإفراج  )ف.ن.ر.( 
لوكيلة  حماماة  اأتعاب  احت�ساب  مع  �سده  املتح�سلة  االأدلة 
دينار  األف  وثالثني  خم�سة  مبلغ  املنتدبة  املحامية  املتهم 
الدرجة  احلكم  اكت�ساب  بعد  الدولة  خزينة  من  لها  ت�سرف 
الطعن  اإىل  بادرت  بالقرار  امل�ستكية  قناعة  ولعدم  القطعية، 
اأمام هذه املحكمة طالبة تدقيقه ونق�سه لالأ�سباب  به متييزا 

 2010/12/23 يف  املوؤرخة  التمييزية  بالئحتها  الواردة 
واأر�سلت   ، 11/ت/جنح/2011  بالعدد  الطلب  و�سجل 
ذي  جنايات  حمكمة  اأمام  العام  املدعي  ال�سيد  اإىل  االإ�سبارة 
قار لبيان الراأي، وقد اأعيدت م�سفوعة مبطالعته املوؤرخة يف 
2011/1/4 والتي يطلب فيها نق�ص القرار واإعادة الق�سية 
و�سعت  ذلك  وبعد  جمددا،  املحاكمة  الإجراء  حمكمتها  اإىل 

االإ�سبارة مو�سع التدقيق واملداولة، و�سدر القرار االآتي:
القرار:

واقع  التمييزي  الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القانونية قرر قبوله �سكال، ولدى عطف النظر  �سمن املدة 
للقانون  وموافق  �سحيح  اأنه  وجد  املميز  القرار  على 
الالئحة  قرر ت�سديقه ورد  لذا  اإليها،  ا�ستند  التي  لالأ�سباب 
اإىل  التنويه  مع  التمييز  ر�سم  املميزة  وحتميل  التمييزية 
احلكم  قرار  يف  الواردة  التهمة(  )اإلغاء  كلمة  رفع  وجوب 
الدعوى  نظرت  قد  املحكمة  كون  لذلك  موجب  وجود  لعدم 
ب�سورة موجزة ومل توجه تهمة حتى تقرر اإلغاوؤها، و�سدر 
القرار باالتفاق يف 7/�سفر/1432 املوافق 2011/1/12.

الدعوى الموجزة
املالية  وزارة  يلزم  ت�سريع  ي�سدر  مل  طاملا 
بالتعوي�ص جراء ممار�سات النظام ال�سابق، 
فوزير املالية– اإ�سافة لوظيفته ال ي�سلح اأن 
تاأيد  اإذا  اإال  للمدعي،  قانونيا  خ�سما  يكون 
م�سادرة  اأموال  على  يده  و�سعه  للمحكمة 
املذكورة  بال�سفة  عليه  الدعوى  واأقيمت 
اأمواله،  امل�سادرة  اأموال  اإىل  باالإ�سافة 
بحدود  م�سوؤوليته  تتحدد  احلالة  هذه  ويف 

االأموال التي كان قد و�سع يده عليها.
اال�ستئنافية  الهيئة   /321 القرار:  رقم 

منقول/ 2011
تاريخ القرار: 2011/6/15

يف  منقول  اال�ستئنافية  الهيئة  ت�سكلت 
/15 بتاريخ  االحتادية  التمييز  حمكمة 

 ،  2011/6/15 املوافق  رجب/1432 
واأ�سدرت القرار االآتي:

املميز/ امل�ستاأنف عليه/ املدعى عليه/ وزير 
املالية– اإ�سافة لوظيفته

املميز عليها/ امل�ستاأنفة/ املدعية/ اأ.ي.ي.
الكاظمية  بداءة  لدى حمكمة  املدعية  ادعت 

اجلنائية  املحكمة  قامت  اأن  �سبق  باأنه 
يف  1/ج/2005  بعدد  العليا  العراقية 
اجلمهورية  رئي�ص  باإدانة   2006/6/5
لها  احلق  واأعطت  واأعوانه،  ال�سابق 
املدنية  املحاكم  اأمام  بالتعوي�ص  باملطالبة 
عن االأ�سرار التي حلقت بها جراء ممار�سات 
اأربعة  بحب�سها  املتمثلة  ال�سابق  النظام 
نف�سي  تعذيب  من  ذلك  رافق  وما  اأعوام 
اإ�سافة لل�سرر  وبدين نتج عنه ك�سر �سلعها 
املعنوي  ال�سرر  مع  تقدره  والذي  املادي 
طلبت  لذا  عراقي،  دينار  مليون  بثمامنائة 
املذكور  باملبلغ  واإلزامه  للمرافعة  دعوته 
املحاماة..  واأتعاب  امل�ساريف  وحتميله 
بتاريخ  املو�سوع  حمكمة  اأ�سدرت 
606/ب/2009  وعدد   2009/12/30
بتاأديته  املدعى عليه  باإلزام  حكما ح�سوريا 
عن  دينار  مليون  ثالثني  مبلغ  للمدعية 
ع�سرون  قدره  ومبلغا  املادي  التعوي�ص 
ورد  االأدبي،  التعوي�ص  عن  دينار  مليون 
الطرفني  وحتميل  بالزيادة  املدعية  دعوى 

وكيل  حماماة  واأتعاب  الن�سبية  امل�ساريف 
باحلكم  املدعية  طعنت  االآخر..  الطرف 
يف  املوؤرخة  بالئحتها  ا�ستئنافا  املذكور 
2010/1/7. كما طعن املدعى عليه باحلكم 
يف  املوؤرخة  بالئحته  ا�ستئنافا  املذكور 
ا�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت   ..2010/1/10
بغداد/ الكرخ بتاريخ 2010/12/28 وعدد 
ح�سوريا  حكما  469/468/�ص/2010 
االعرتا�سات  ورد  البدائي  احلكم  بتاأييد 
طرف  كل  وحتميل  اال�ستئنافية  واالأ�سباب 
اأتعاب  واعتبار  اال�ستئنايف،  الطعن  ر�سم 
طعن  التقا�سي..  ملرحلتي  �ساملة  املحاماة 
اإ�سافة  املالية–  وزير  عليه/  امل�ستاأنف 
بالئحته  متييزا  املذكور  باحلكم  لوظيفته 

املوؤرخة يف 2011/1/17.
القرار:

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
قبوله �سكال، ولدى عطف النظر على احلكم 
املميز وجد اأنه غري �سحيح ملخالفته اأحكام 

اإ�سافة  املالية/  وزير  الأن  ذلك  القانون 
قانونيا  خ�سما  يكون  اأن  ي�سلح  ال  لوظيفته 
الدعوى  بها  اأقيمت  التي  بال�سفة  للمدعية 
يده على  للمحكمة و�سع  تاأيد  اإذا  اإال  عليه، 
عليه  الدعوى  واأقيمت  م�سادرة  اأموال 
اأموال  اإىل  وباالإ�سافة  املذكورة  بال�سفة 
تتحدد  احلالة  هذه  ويف  اأمواله  امل�سادرة 
م�سوؤوليته بحدود االأموال التي و�سع يده 
عليها طاملا مل ي�سدر ت�سريع يلزم وزارة 
مو�سوع  احلالة  عن  بالتعوي�ص  املالية 
اأن  املحكمة  يتطلب من  كان  الدعوى، مما 
امل�ستاأنف  البدائي  احلكم  بف�سخ  تق�سي 
اخل�سومة،  توجه  لعدم  الدعوى  ورد 
اال�ستئناف  حمكمة  تراِع  مل  وحيث 
اأخل  مما  املتقدمة  القانونية  النظر  وجهة 
نق�سه  قرر  عليه  املميز..  حكمها  ب�سحة 
املنوال  فيها وفق  لل�سري  الدعوى  واإعادة 
املتقدم، على اأن يبقى ر�سم التمييز تابعا 
/15 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر  للنتيجة، 

رجب/1432 املوافق 2011/6/15.

خصومة

املبداأ
اإذا اكت�سب احلكم درجة البتات يكون حجة مبا ف�سل فيه 

من احلقوق وال يجوز قبول دليل ينق�سه.
رقم القرار: 1225/ الهيئة اال�ستئنافية منقول/ 2011

تاريخ القرار: 2011/9/8
التمييز  حمكمة  يف  منقول  اال�ستئنافية  الهيئة  ت�سكلت 
االحتادية بتاريخ 10/�سوال/1432 املوافق 2011/9/8 

، واأ�سدرت القرار االآتي:
للموؤ�س�سة  العام  املدير  املدعي/  امل�ستاأنف/  املميز/ 

العراقية االأردنية الدولية/ اإ�سافة لوظيفته
وزير   -1 عليهم/  املدعى  عليهم/  امل�ستاأنف  عليه/  املميز 
الزراعة– اإ�سافة لوظيفته. 2- املدير العام لل�سركة العامة 

للتجهيزات الزراعية– اإ�سافة لوظيفته
�سبق  باأنه  االأعظمية  بداءة  حمكمة  لدى  املدعي  ادعى 
مبوجب  لوظيفتهم  اإ�سافة  عليهم  املدعى  مع  وتعاقد 
يف   -79-1-12 مون–   –1027/2003 املرقم  العقد 
االأول  عليه  املدعى  بتجهيز  يقوم  اأن  على   2003/1/30
ماليني   3 مببلغ  فلك�ص  كيبل  مع  كهربائية  مب�سخات 
�سدر  وقد  يورو،  واأربعني  وخم�سمائة  اآالف  واأربعة 
وحيث  العقد،  ف�سخ  ت�سمن  358/ب/2007  بعدد  حكم 
قبل  عليها  كانا  التي  احلالة  اإىل  الطرفني  يعيد  الف�سخ  اأن 
مبالغا  العقد  تنفيذ  لغر�ص  اأنفق  املدعي  اأن  وحيث  العقد، 
لذا  يورو،  و�ستمائة  األفا  واأربعني  و�ستة  �ستمائة  ت�ساوي 
طلب دعوة املدعى عليه للمرافعة واإلزامه املبالغ املطالب 
وحتميله  يعادلها،  ما  اأو  يورو   )646.600( والبالغة  بها 
الدعوى  اأحيلت  املحاماة..  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم 
التجارية..  بالدعاوى  املتخ�س�سة  البداءة  حمكمة  اإىل 
التجارية  بالدعاوى  املتخ�س�سة  البداءة  حمكمة  اأ�سدرت 
بتاريخ 2011/3/15 وعدد 38/ب/2011 حكما ح�سوريا 

اأتعاب  وب�سمنها  امل�ساريف  وحتميله  املدعي  دعوى  برد 
ا�ستئنافا  املذكور  باحلكم  املدعي  طعن  املحاماة.. 
حمكمة  اأ�سدرت   ..2011/3/29 يف  املوؤرخة  بالئحته 
وعدد   2011/4/25 بتاريخ  الر�سافة  بغداد/  ا�ستئناف 
البدائي  احلكم  بتاأييد  ح�سوريا  حكما  406/�ص/2011 
اأتعاب  واعتبار  وامل�ساريف  الر�سوم  امل�ستاأنف  وحتميل 
امل�ستاأنف  طعن  التقا�سي..  ملرحلتي  �ساملة  املحاماة 
باحلكم املذكور متييزا بالئحته املوؤرخة يف 2011/5/23.

القرار:
التمييزي مقدم  الطعن  اأن  التدقيق واملداولة وجد  لدى 
�سمن املدة القانونية وم�ستمال على اأ�سبابه فقرر قبوله 
النظر على احلكم املطعون به تبني  �سكال، ولدى عطف 
اأحكام القانون ذلك الأن التعوي�ص  اأنه �سحيح ملوافقته 
املطالب به هو من �سمن م�ستمالت املادة )2/169( من 
القانون املدين، ومل يكن نتيجة طبيعية لعدم وفاء املدين 

املميز  املدعي/  اأحقية  مدى  مو�سوع  اأن  كما  بااللتزام، 
ال�سادر  باحلكم  ق�ساًء  به  ف�سل  بالتعوي�ص  باملطالبة 
الدعوى  يف  الر�سافة  بغداد/  ا�ستئناف  حمكمة  من 
برده   2008/11/18 يف  402/390/�ص2008/2 
�سبب  من  ن�ساأت  قد  كانت  التنفيذ  ا�ستحالة  اأن  لثبوت 
اأجنبي ال يد للمدعى عليه فيه وقد �سدق احلكم املذكور 
متييزا بقرار حمكمة التمييز 1267/ الهيئة اال�ستئنافية 
منقول/ 2008 يف 2009/2/25، ورد طلب ت�سحيحه 
يف   2010 منقول/  اال�ستئنافية  الهيئة   /466 بالقرار 
معه  يكون  مما  البتات  درجة  فاكت�سب   ،2010/4/14
حجة مبا ف�سل فيه من احلقوق، وال يجوز قبول دليل 
ق�سى  قد  املميز  اال�ستئنايف  احلكم  كان  وملا  ينق�سها، 
التمييزية  االعرتا�سات  ورد  ت�سديقه  قرر  لذا  بذلك، 
وحتميل املميز ر�سم التمييز، و�سدر القرار باالتفاق يف 

10/�سوال/1432 املوافق 2011/9/8.

حجية األحكام

\مبداأ احلكم
حق  عن  لوظيفته  اإ�سافة  عليه  املدعى  وكيل  تنازل 
الطعن يف احلكم ال يعتد به ما مل ي�سرح ذلك يف وكالته 

�سراحة.
ن�ص احلكم

املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية، وجد اأن الطعن 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع  التمييزي 
وجد  املميز  اال�ستئنايف  احلكم  يف  النظر  ولدى  �سكاًل، 
الأن ذهاب حمكمة  للقانون  اأنه غري �سحيح وخمالف 
اال�ستئنايف  الطعن  رد  اإىل  املميز  بحكمها  اال�ستئناف 
خمالف  اجتاه  فاإنه  اأ�سبابه  على  �سموله  لعدم  �سكاًل 
املرقم  التمييزي  القرار  اإتباع  عليها  كان  اإذ  للقانون، 
اعتبار  اأن  اإذ   ، 1637/ا�ستئنافية/عقار/2005 
حمكمة البداءة بحكمها املوؤرخ 2005/4/10 حكمها 
حقهما  عن  الطرفني  لتنازل  القطعية  للدرجة  مكت�سباً 
التنازل  اأن  اإذ  موؤثرًا،  خطاأً  فيه  اأخطاأت  قد  بالطعن 
حق  عن  لوظيفته  املميز-اإ�سافة  عليه  املدعى  وكيل 
حقوق  من  احلق  اإ�سقاط  هو  البدائي  باحلكم  الطعن 
يف  االإ�سقاط  هذا  مثل  وان  قانوناً،  املقررة  موكله 
اأي  املوكل،  من  به  خا�ساً  تعوي�ساً  يتطلب  احلقوق 
اأن يذكر يف وكالة وكيل املدعى عليه الذي تنازل عن 
فالوكالة  التنازل،  حق  له  اأن  الطعن  يف  موكله  حق 
قانون  من   1/52 املادة  اأحكام  مبقت�سى  باخل�سومة 
االأعمال  ممار�سة  الوكيل  تخول  املدنية  املرافعات 

الدعاوى  التي حتفظ حق موكله ودفع  واالإجراءات 
ما  القانونية  الطعن  طرق  ومراجعة  فيها  واملرافعة 
يوجب  مل  اأو  ذلك  خالف  على  الوكالة  �سند  ين�ص  مل 
القانون فيه تفوي�ساً خا�ساً، وملا كانت وكالة املوظف 
احلقوقي مل تت�سمن التنازل عن طرق الطعن، كما اإن 
القانون يوجب يف التنازل عن احلقوق تفوي�سا خا�سا 
املذكورة  املادة  من  الثانية  الفقرة  اأحكام  مبقت�سى 
فمن كلتا اجلهتني يكون املوظف احلقوقي غري خمول 
املدعى  وكيل  تنازل  وان  الطعن،  حق  عن  بالتنازل 
يعتد  ال  البداءة  حمكمة  اإىل  املقدمة  بالئحته  عليه 
البداءة  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  ويعد  قانوناً،  به 
العربة  الأن  قانوناً  املقررة  الطعن  لطرق  يخ�سع 
بحكم القانون ال بو�سف املحكمة حكمها باأنه مكت�سب 
بتاريخ  �سدر  البدائي  احلكم  واإن  القطعية،  للدرجة 
درجته  يكت�سب  مل  احلكم  اأن  ورغم   2005/4/10
�سدور  يوم  بنف�ص  املحكمة  فاحتت  فقد  القطعية 
يف  العقاري  الت�سجيل  مديرية   2005/4/10 حكمها 
االنبار بكتابها املرقم 52/ب/2005 يف 2005/4/10 
الدعوى  مو�سوع  القطعة  ت�سجيل  منها  وطلبت   ،
باإ�سم املدعيني، وقد مت ت�سجيل القطعة فعاًل باإ�سمهما 
رقم   2005 ني�سان  تاريخ   13 املرقم  القيد  مبوجب 
اجللد 539 ، وان الت�سجيل املذكور اأي�ساً جاء خالفاً 
مكت�سب  غري  حكم  اإىل  ا�ستند  الأنه  القانون  الأحكام 
به  يعتد  ال  باطاًل  ت�سجياًل  ويكون  القطعية  الدرجة 
تنازل  على  اال�ستئناف  حمكمة  ا�ستناد  وان  قانوناً، 

وكيل املدعى عليه غري املخول مبوجب وكالته املرقمة 
بلدية  مدير  من  ال�سادرة   2003/7/31 يف   3749
طرق  عن  التنازل  حق  عن  لوظيفته  اإ�سافة  الرمادي 
اإىل  الدعوى  متابعة  فيها  انه خول  من  بالرغم  الطعن 
اآخر مراحلها ا�ستئنافاً ومتييزًا، وكذلك على الت�سجيل 
الباطل للعقار باإ�سم املدعى عليهما ال�ستناد الت�سجيل 
اإىل حكم بدائي خمالف للقانون وغري مكت�سب الدرجة 
القرار  وان  يربره،  ما  له  لي�ص  الطعن  ترد  القطعية 
1637/ا�ستئنافية/عقار/2005  املرقم  التمييزي 
اإىل  ال�سحيح  الطريق  ر�سم  قد   2005/9/14 يف 
االأر�ص  قطعة  الن  عليه  لل�سري  اال�ستئناف  حمكمة 
بيعها  وان  عامة،  ملباٍن  وخم�س�سة  للدولة  تعود 
اأموال  واإيجار  بيع  بقانون  الواردة  لالأ�س�ص  يخ�سع 
العلنية،  اأي باملزايدة  الدولة رقم 32 ل�سنة 1986 
وان  املذكور،  القانون  ر�سمه  الذي  الطريق  ووفق 
اإجراءات التخ�سي�ص مل تقرتن بالت�سجيل يف دائرة 
الت�سجيل العقاري املخت�سة فتكون مطالبة املدعيني 
باإ�سمهما ال �سند لها من  بدعواهما لت�سجيل القطعة 
اال�ستئناف  حمكمة  على  املتعني  وكان  القانون، 
اأنها  وحيث  الدعوى،  ورد  البدائي   احلكم  ف�سخ 
لذا  ب�سحته،  اخل  مما  ذلك  خالف  حكمها  اأ�سدرت 
قرر نق�سه واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها لل�سري فيها 
تابعاً  التمييز  ر�سم  يبقى  اأن  وعلى  تقدم،  ما  وفق 
جمادي   /30 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر  للنتيجة، 

االآخرة/ 1427هـ املوافق 2006/7/25م.

تنازل وكيل المدعى عليه إضافة 
لوظيفته عن حق الطعن



قانون دولي

العدد  ) 151  (   الثالثاء    5  /   10   / 2021 

امل�ساهمات  اأهم  الآتية  ال�سطور  يف  ن�ستعر�ض 
الفكرية التي مت�ض ق�سايا القانون الدويل الإن�ساين 
والنزاعات امل�سلحة باللغة الإجنليزية، واملن�سورة 
رغبة  الر�سينة،  الأكادميية  الدوريات  يف  موؤخًرا 
الق�سايا  بهذه  املهتم  العربي  القارئ  اإطالع  يف  منا 
على اأهم النقا�سات الدائرة.. ون�سري هنا اإىل خم�ض 
الدويل  القانون  بخ�سو�ض  اأكادميية  م�ساهمات 

الإن�ساين ن�سرها خرباء واأكادمييون.
الدويل  والقانون  اأفريقيا  وا�سفورت،  جا�ض   -
الأ�سياء، بقيت على حالها،  الإن�ساين: كلما تغريت 
اأغ�سط�ض  اآب/  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  املجلة 

 .2016
وهو  وا�سفورت،  جا�ض  يقدم  حتليلية،  درا�سة  يف 
اإ�سك�ض الربيطانية،  القانون يف جامعة  حما�سر يف 
)انقر هنا لالطالع على �سريته الذاتية وم�سروعاته 
تظل  ملاذا  مع�سلة  عن  لالإجابة  حماولة  البحثية( 
يف  للغاية  حمدودة  الأفريقية  القارة  م�ساهمة 
الإن�ساين.  الدويل  القانون  حول  العاملي  النقا�ض 
ظهوًرا  تظهر  ل  الإن�ساين  الدويل  القانون  فق�سايا 
داخل  يف  امل�سلح  النزاع  حول  اجلدل  يف  بارًزا 
ل  القارة  و�سكان  الأفريقية  والدول  اأفريقيا، 
العاملي  النقا�ض  يف  قيمة  ذات  م�ساركة  ي�ساركون 

حول القانون الدويل الإن�ساين.
نق�ض  اأ�سباب  حتديد  اإىل  الإ�سهام  هذا  يهدف 
الإن�ساين  الدويل  القانون  مع  الأفريقي  التعاطي 
وهو  القانون.  مع  التعاطي  لهذا  منافذ  وحتديد 
اأي�ًسا مقال طموح يدعو اإىل تركيز متوا�سل وعميق 
اأفريقيا، وو�سوًل  على القانون الدويل الإن�ساين يف 

اإىل هذه الغاية ميكن ا�ستقراء عدد من امل�سائل من 
تاأمل  لتكون مو�سع  للنقا�ض  التي طرحت  الق�سايا 

م�ستقباًل.
القانون الدويل الإن�ساين  اأ�سئلة  - توما�ض فو�سرت، 
القدمية ووجهات نظر حديثة: حول �سلة القانون 
الأحمر،  لل�سليب  الدولية  املجلة  امل�سلح،  بالنزاع 

�سباط/ فرباير 2016.
الدويل  للقانون  كان  اإذا  ما  هي  جدلية  م�ساألة 
الإن�ساين اأثر يف �سري النزاعات امل�سلحة اأم ل. فيزعم 
له  قيمة  ل  الإن�ساين  الدويل  القانون  اأن  املت�سككون 
فعليًّا يف حتديد �سلوك الدولة يف النزاع امل�سلح. اأما 
منا�سرو القانون الدويل الإن�ساين فيوجهون الأنظار 
عن  الناجمة  املعاناة  حدة  تخفيف  يف  اأهميته  اإىل 

احلرب.
الباحث  كتبها  التي  البحثية،  الورقة  هذه  تنظر 
القانوين توما�ض فو�سرت، يف البحث املعريف املعا�سر 
العلوم  يف  ومتخ�س�سون  موؤرخون  اأجنزه  الذي 
الذي يطعن يف  ال�سيا�سية واقت�ساديون وحمامون 
ال�سرديات التقليدية التي يثمنها كل من املت�سككني 
تناق�ض  ثم  �سواء.  حد  على  ومنا�سريه  القانون  يف 
لدور  املعا�سر  الفهم  يف  املناهج  هذه  اآثار  الورقة 
امل�سلحة  النزاعات  يف  الإن�ساين  الدويل  القانون 
القائمة. وتتيح وجهات النظر اجلديدة فهًما اأو�سع 
الدويل  بالقانون  اخلا�سة  املركزية  للق�سايا  نطاًقا 
�سلة  ذات  اأ�سئلة  طرح  لنا  تتيح  كما  الإن�ساين، 
اإىل القانون بغية و�سعها مو�سع  اأوثق عند النظر 

التطبيق من اأجل حماية املدنيني.
مظلة  حتت  احلقوق  كاوثورن،  هيل  لوران�ض   -

القانون الدويل الإن�ساين، املجلة الأوروبية للقانون 
الدويل، املجلد 28، العدد 4، ِتـ�ْسِرين الثاين 2017

ت�سري فكرة »احلقوق« حتت مظلة قانون احلرب، 
اأو  الدولة  حقوق  اإىل  التاريخية،  الناحية  من 
املتحاربني، مبعنى احلق يف ال�سرتاك يف العمليات 
غري امل�سموح بها مبوجب قانون ال�سلم. اأما املعنى 
تلك  عن  غائًبا  كان  فقد  الأفراد  حلقوق  املختلف 
العتبارات التقليدية للقانون، و�سواء منح الأفراد 
حقوًقا )على �سبيل املثال حقوق لأ�سرى احلرب يف 
ت�ستهدفهم  األ  يف  املدنيني  وحق  اإن�سانية،  معاملة 
الإن�ساين  الدويل  القانون  مبوجب  الهجمات( 

املعا�سر فاإنها ما تزال مو�سوع �سجال.
كاوثورن،  هيل  لوران�ض  ي�ستك�سف  املقال  هذا  يف 
وهو اأ�ستاذ م�ساعد القانون الدويل العام يف جامعة 
يف  اجلدل  هذا  تطور  كيف  الربيطانية،  »ريدينج« 
الوا�سح  الدعم  باأن  ويحاجج  احلديث.  التاريخ 
م�سودة  كتابة  اأثناء  يف  الفردية  احلقوق  لفكرة 
واملعاهدات   1907 لعام  الرابعة  لهاي  اتفاقية 
جمال  يف  الدول  ممار�ساُت  جتاوزته  قد  لها  التالية 
مرة  ال�سطح  اإىل  برزت  التي  احلرب،  تعوي�سات 
 – اأنها  يظهر  التي  الأحدث  املمار�سات  يف  اأخرى 
طلب  جتاه  قانونية  اأكرث  لَنْهج  نتيجٌة   – ا  جزئيًّ
الإن�ساين.  الدويل  القانون  انتهاكات  عن  امل�سوؤولية 
الفردية  احلقوق  ملنظور  املتنامي  الدعم  فهذا 
جانب  اإىل  يو�سع  الإن�ساين  الدويل  القانون  يف 
باأن  املقال  يختم  الدولة.  حقوق  ظهور  عودة 
حتت  »احلقوق«  عن  املختلفتني  الفكرتني  هاتني 
روؤيتني  تقدمان  الإن�ساين  الدويل  القانون  مظلة 

ا لدور القانون يف تنظيم  ا جذريًّ متعار�ستني تعار�سً
النزاع امل�سلح.

حان  دوليًّا؟  النزاع  يكون  متى  كارون،  جميال   -
الدويل  القانون  يف  جديدة  �سيطرة  ملعايري  الوقت 

الإن�ساين، املجلة الدولية لل�سليب الأحمر
ينبغي  التي  ال�سيطرة  درجة  املقال  هذا  يبني 
التي  م�سلحة  جمموعة  على  متار�سها  اأن  للدولة 
من �ساأنها اأن تكون عاماًل لن�سوب نزاع م�سلح دويل 
القانون  يف  دولية  غري  م�سلحة  نزاعات  وتدويل 
ت�سرح جميال كارون،  املقال،  الإن�ساين. ويف  الدويل 
جنيف،  جامعة  يف  الدويل  القانون  حما�سرة  وهي 
من  النوعني  هذين  بني  التمييز  وراء  الأ�سباب 
منهما،  اختبار  كل  خ�سائ�ض  ل  وُتف�سِّ التو�سيف، 

بتوظيف منهج مبتكر.
من  لكل  لل�سيطرة  جديدة  معايري  املوؤلفة  تقرتح 
معايري  راف�سة  وتدويله،  النزاع  فتيل  اإ�سعال 
ما  يف  الإجمالية  وال�سيطرة  الفعلية  ال�سيطرة 
العدل  حمكمة  ِقبل  من  املقرتح  التدويل  يخ�ض 
ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  واملحكمة  الدولية 
تدويل  يخ�ض  ما  يف  املثال،  �سبيل  على  ال�سابقة. 
معيار  الكاتب  يقرتح  دويل،  غري  م�سلح  نزاع 
هذا  يتناول  النهاية،  ويف  و�سارًما.  ا  عامًّ �سيطرة 
املقال ق�سايا خا�سة مثل ال�سوؤال ال�سعب اخلا�ض 
بدرجة ال�سيطرة املطلوبة لتنفيذ عملية احتالل من 

خالل جماعة م�سلحة.
القانون  ا�ستخدام  البيئة:  �سون  جيليه،  ماثيو   -
النزاع  اأثناء  يف  البيئة  حلماية  الدويل  اجلنائي 
كتاب  يف  ف�سل  اأعقابه،  ويف  الدويل  غري  امل�سلح 

ال�سلم،  اإىل  النزاع  من  والتحول  البيئية  احلماية 
مطبعة جامعة اأك�سفورد.

القانون  ن�سو�ض  الكتاب  من  الف�سل  هذا  يفح�ض 
اجلنائي الدويل التي تنطبق على الأ�سرار البيئية 
غري  امل�سلحة  النزاعات  اأثناء  �سيما  ل  اخلطرية، 
بيئية  لأ�سرار  حوادث  عدة  �سرد  وبعد  الدولية. 
ي�ستق�سي  امل�سلحة،  النزاعات  خطرية جنمت عن 
ماثيو  القانوين  الباحث  كتبه  الذي  التحليل،  هذا 
جيليه، ن�سو�ض القانون اجلنائي الدويل املنطبقة 
غري  امل�سلحة  النزاعات  يف  البيئية  الأ�سرار  على 
التي ت�سم جرائم احلرب واجلرائم �سد  الدولية، 

الإن�سانية والإبادة اجلماعية والعدوان.
من  احلماية  مد  اأ�سا�ض  الف�سل  هذا  يفح�ض  ثم 

اأ�سراًرا بيئية  التي ت�سبب  الهجمات الع�سكرية 
الدولية  غري  امل�سلحة  النزاعات  اإىل  مفرطة 
)املبينة يف املادة 8 )2()ب()4( من نظام روما 
اإل  الأ�سا�سي(، التي ل تنطبق يف الوقت احلايل 
على النزاعات امل�سلحة الدولية. اإن فح�ض هذا 
يغطي  الأ�سا�سي  روما  لنظام  املحتمل  التعديل 
التي  والقوانني  ال�سكوك  من  عري�ًسا  جماًل 
الدولية  القانونية  املدونات  من  جزًءا  ت�سكل 
البيئية  الأ�سرار  تتناول  وجميعها  والوطنية، 
اجل�سيمة. واأخرًيا، ينتقل التحليل اإىل امل�ساءلة 
اأوجه  اأحد  باعتبارها  البيئية  الأ�سرار  عن 
العدالة عقب احلرب، موؤكًدا الطبيعة املرتابطة 

لالأ�سرار البيئية ودوائر العنف والفظائع.

إصدارات حول القانون الدولي اإلنساني والنزاعات المسلحة

لقد اأثر العرف والتعامل بني الدول كثريا 
وو�سائلها  احلرب  طرق  انظمة  تطور  يف 
دولية  احكام  �سياغة  اإىل  كله  ذلك  واأدى 
تتعلق  الدول  بني  اتفاقيات  مبوجب 

بو�سائل القتال، ونذكر:
 1868 لعام  پطر�سبورك  �سان  اإعالن   -

حلظر القذائف املتفجرة .
- اإعالن لهاي لعام 1899 حول قذائف 
واتفاقيات  اخلانقة  والغازات  دم"  "دم 

لهاي الأخرى.
  - اتفاقيات لهاي لعام 1907.

لعام 1925 حول  بروتوكول جنيف    -  
الغازات ال�سامة والأ�سلحة اجلرثومية.

 -  بروتوكول جنيف لعام 1977.
 1980 لعام  املتحدة  المم  اتفاقية    -  
ال�سلحة  بع�ض  تقييد  او  حظر  ب�ساأن 

التقليدية.

على  امل�سلحة  النزاعات  قانون  يرتكز 
مبدئي ال�سرورة الع�سكرية التي ل يخلو 
ان  يجب  ل  التي  والن�سانية  نزاع،  منها 

تغيب عن اذهان املتحاربني.
وانطالقا من املبداأ الأول فاإن على اأطراف 
ال�سرورية  القوة  ا�ستخدام  النزاع 
على  النت�سار  وهو  القتال  هدف  لإحراز 
اخل�سم و�سل قواه، فاإذا ما مت ذلك ت�سبح 
مربرات  من  مربر  دون  الخرى  الأعمال 
العمليات  �سري  وحتكم  ال�سرورة.. 
وجوب  اهمها  قواعد  عدة  العدائية 
وحتديد  واملقاتل  املدين  بني  التفرقة 
�سد  املوجهة  والهجومات  الدفاع  و�سائل 
ذات  ال�سياء  دون  الع�سكرية  الهداف 
القانون  قواعد  وتق�سي  املدين..  الطابع 
ال�سلحة  ا�ستخدام  بحظر  الن�ساين 
التي  القتال  وو�سائل  واملواد  والقذائف 

من �ساأنها اإحداث اإ�سابات او اآلم ل مربر 
القتال بخالف  الغدر يف  لها، وكذلك حظر 

احليل احلربية امل�سروعة.
�سرب الأهداف الع�سكرية

ب�سرب  تتعلق  بقواعد  يتعلق  فيما  اأما 
القانون احلربي  فاإن  الع�سكرية  الأهداف 
يعّرف الهدف الع�سكري باأنه ال�سيء الذي 
ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف العمل الع�سكري 
او  موقعه  او  بطبيعته  ذلك  كان  �سواء 
غايته او ا�ستخدامه والذي يحقق تدمريه 
او  عليه  ال�ستيالء  او  اجلزئي  او  التام 
حينذاك  ال�سائدة  الظروف  يف  تعطيله 

ميزة ع�سكرية اكيدة.
حظر ا�ستخدام بع�ض الأ�سلحة

من الأ�سلحة املحظورة بن�ض معاهدة او 
قاعدة عرفية نذكر:

ولئحة  )العرف  ال�سامة  ال�سلحة   -

لهاي(.
احلارقة  او  لالنفجار  القابلة  القذائف   -

التي يقل وزنها عن 400 غرام.
او  لالنت�سار  القابلة  املتفجرة  القذائف   -

التمدد يف اجل�سم او القذائف "دم دم ".
- ال�سلحة الكيمياوية واجلرثومية.

عن  الك�سف  ميكن  ل  التي  ال�سلحة   -
�سظاياها يف اجل�سم باأ�سعة "اإك�ض".

بالتحديد  ا�ستخدامها  تنظم  اأ�سلحة   -
معاهدة دولية.

ال�سراك  او  والأفخاخ  الألغام   -
وم�ساكلها.

- الأ�سلحة احلارقة.
النزاعات  يف  الطبيعية  البيئة  حماية 

امل�سلحة
النزاعات  اثناء  البيئة  حماية  وجوب 
التي تلحق  الو�سائل  وحظر الأ�ساليب او 
بال�سكان  ال�سرار  اإىل  توؤدي  ا�سرار  بها 
اأنف�سهم، وحتظر اي�سا العمال النتقامية 

�سد البيئة.
ويف نطاق المم املتحدة وافقت اجلمعية 
على   1976 دي�سمرب   10 بتاريخ  العامة 
تقنيات  ا�ستخدام  حظر  اتفاقية  ن�ض 
اأي  او  ع�سكرية  لأهداف  البيئة  تغيري 

اهداف عدائية اخرى.
من  اخرى  انواع  ا�ستخدام  وتقييد  حظر 
الأ�سلحة تن�ض املادة 36 من الربوتوكول 
املتعاقدة  الأطراف  التزام  على  الأول 
اجلديدة  الأ�ساليب  او  الأ�سلحة  مبالءمة 
ذلك  يف  مبا  الدويل  القانون  ملقت�سيات 

الربوتوكول املذكور.
يخ�سع  ان  يجب  احلالت  جميع  ويف 
كتلك  اجلديدة،  الأ�سلحة  ا�ستخدام 
املوجهة بوا�سطة طاقة معينة او اأ�سعة، 
اأما  عليها.  املتعارف  العامة  لالأحكام 
كبري  جدل  مدار  فهي  النووية،  الأ�سلحة 

على امل�ستوى الدويل اإىل حد الآن

القواعد األساسية لقانون النزاعات المسلحة

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

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

الأع�ساء يف الأمم املتحدة
ويقنن امليثاق املبادئ الرئي�سية للعالقات الدولية 
وانتهاًء  للدولة  املت�ساوية  ال�سيادة  من  ابتداًء 

بتجرمي ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية.
حمكمة العدل الدويل

هي  الدولية  العدل  حمكمة  الدولية  العدل  حمكمة 

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

وتتكون املحكمة من 15 قا�سيا تنتخبهم اجلمعية 
العامة وجمل�ض الأمن لفرتة ت�سع �سنوات.

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

بلبنان.
ومت تاأ�سي�ض اآلية املحكمة اجلنائية الدولية من قبل 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة يوم 22 كانون 
املهام  لتنفيذ عدد من  الأول/دي�سمرب عام 2010، 
لرواندا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سية 

واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة 
بعد النتهاء ولية كل منها، ويتم اإن�ساوؤها من قبل 

)وهي هيئات فرعية تابعة لـ ( جمل�ض الأمن.
الدولية  اجلنايات  حمكمة  اأن  من  الرغم  وعلى 
مبوجب  اأن�سئتا  البحار  لقانون  الدولية  واملحكمة 
الآن  اأنهما  اإل  املتحدة،  الأمم  يف  �ُسّودت  اتفاقيات 

كيانني م�ستقلني عن املنظمة.
ما القانون الدويل؟

القانون الدويل هو الن�سو�ض املحددة للم�سوؤوليات 
بع�سا،  بع�سها  مع  تعامالتها  يف  للدول  القانونية 
حدودها  اإطار  �سمن  الأفراد  مع  وتعامالتها 

الوطنية.
وا�سعة  طائفة  يف  الدويل  القانون  ويعمل 
الإن�سان  حقوق  مثل  الدولية  الق�سايا  من 
والالجئني  الدولية  واجلرمية  ال�سالح  ونزع 
والهجرة وم�ساكل اجلن�سية ومعاملة ال�سجناء 
وا�ستخدام القوة واإدارة احلروب وغريها من 
الدويل  القانون  ينظم  كما  الدولية.  ال�سواغل 
والتنمية  البيئة  مثل  العاملية  امل�ساعات  كذلك 
اخلارجي  والف�ساء  الدولية  واملياه  امل�ستدامة 

والت�سالت العاملية والتجارة العاملية.

احترام القانون الدولي

طيبة جواد حمد املختار
الدويل  القانون   : الت�سريعية  ال�سلطة  وجود 
م�سرع  اىل  افتقاره  من  الرغم  على  قانون  العام 
الدويل  القانون  قواعد  �سدور  عدم  ان  اعلى 
�سليما  �سببا  ليعد  ت�سريعية  �سلطة  من  العام 
ذلك  القانونية،  القواعد  �سفة  من  لتجريدها 
للقانون،  الوحيد  لي�ض هو امل�سدر  الت�سريع  ان 
فهناك م�سادر اخرى متعددة منها العرف الذي 
للقانون  الرئي�ض  امل�سدر  الدول  بع�ض  يف  يعد 
كما يف انكلرتا وهو يتمتع بو�سف اللزامن لذلك 
مب�سادر  ال�ستعانة  الدويل  القانون  ي�ستطيع 

اخرى للقانون منها العرف وغري .
الق�ساء  انعدام  ان   : الق�سائية  ال�سلطة  وجود 
القا�سي  مهمة  لن  القانون  وجود  يف  ليوؤثر 
تنح�سر يف تطبيق القوانني ل خلقها، فاملفرو�ض 
ان القانون موجود قبل وجود القا�سي هذا من 
الدويل  القانون  فاإن  اخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
التي  املنازعات  لت�سوية  الق�ساء كو�سيلة  عرف 
تقوم يف نطاقه منذ زمن بعيد وباأ�سكال خمتلفة، 
ومن �سوره الوىل التحكيم ثم ظهرت بعد ذلك 
الهيئاآت الق�سائية الدائمة ، ومن هنا وعلى هذا 
ال�سا�ض ظهرت حمكمة التحكيم الدائمة يف العام 

1889 وحمكمة العدل الدولية الدائمة ال�سابقة 
من العام 1919 لغاية العام 1945 . ثم حمكمة 
العدل الدولية احلالية من العام 1946 ولغاية 
تتوىل  التي  الغنائم  وحمكمة  احلايل  الوقت 
تطبيق قواعد القانون الدويل املتعلقة باحلرب، 
وقد ق�ست هذه املحاكم على اختالف انواعها يف 

العديد من املنازعات الدولية.
وجود اجلزاء : ان فقدان اجلزاء او عدم كفايته 
لن  وذلك  وكيانه  القانون  وجود  على  ليوؤثر 
وظيفة اجلزاء هي �سمان ح�سن تطبيق وتنفيذ 
اجلزاء  ان  اأي  قانونية،  قواعد  من  يوجد  ما 
يتحرك عندما يوجد قواعد قانونية يراد تطبيقها 
بالفعل، وعليه لي�سح اخللط اإذن بني امل�سدر 
القانونية  القواعد  الذي ين�سئ �سفة اللزام يف 
وتنفيذه،  تطبيقه  تت�سمن  التي  الداة  وبني 
وجود  على  يتوقف  ل  اإذن  القانون  فوجود 
اجلزاء، فالقانون موجود ولو مل ي�سحبه جزاء 
او كان اجلزاء �سعيفا ، اإذ ليوؤثر ذلك يف �سفة 
الربعة  الفقهاء  فراأي  لذلك  القانونية،  القاعدة 
القانون  قواعد  يحرم  مل  انكاره  رغم  املتقدم 
الدويل العام من �سفتها القانونية حتى يف م�ساألة 

وجود او عدم وجود اجلزاء او �سعفه.

طبيعة قواعد القانون الدولي العام
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القريب  وقتها  يف  تظهر  مل  واإن  النتائج  وتلك 
الظهور  ذلك  �ستظهر الحقا وما يرتتب على  فاإنها 
املتما�سك  املجتمع  بناء  نتائج غري مرجوة يف  من 
من  بدال  واملحبة  اخلري  على  املتعاون  املتكاتف 
من  تعد  الطالق  وظاهرة  والبغ�ساء،  ال�سحناء 
اأخطر الظواهر التي يتعر�ض لها املجتمع يف العامل 
بو�سفها �سببا جوهريا يف تقوي�ض دعائم االأ�سرة 
اأفرادها، واليوم يواجه العراق، كما هو  وت�ستت 
املعادلة  �سعبة  م�سكلة  البلدان،  باقي  يف  احلال 
الواقع االجتماعي  ما ح�سبت �سمن معطيات  اإذا 
الفرد  به  يتميز  الذي  واالإن�ساين  واحل�ساري 
ما  بكل  ال�سامخ  االإ�سالمي  وموروثه  العراقي 
وا�ستقرار  ووئام  حمبة  من  ال�سموخ  كلمة  تعنيه 
وجتان�ض، ويف ال�سنوات الع�سر االأخرية انت�سرت 
الذي  االأمر  للنظر،  ملفت  ب�سكل  الطالق  ظاهرة 
حّتم على اجلميع الوقوف وقفة جادة للمحافظة 
على كيان املجتمع ومتا�سكه، وبعك�سه -ال �سامح 
عقباها،  يحمد  وال  وخيمة  النتائج  �ستكون  اهلل- 
ون�سل يف نهاية املطاف اإىل ما و�سلت اإليه البلدان 
التي تعاين اليوم من �ستى اأنواع التفكك واالنحالل 

اخللقي.
اأوال: الطــــالق

االأحوال  قانون  من   )34( املادة  عرفت  الطالق: 
الطالق   )1959( ل�سنة   )188( رقم  ال�سخ�سية 
اأو  الزوج  من  باإيقاع  الزواج  قيد  )رفع  باأنه 
اإال  الطالق  يقع  وال  به  فو�ست  اإذا  الزوجة 

بال�سيغة املخ�سو�سة له �سرعا(.
ثانيا: اأنواعه

اأ- الطالق الرجعي: وهو الطالق الذي يحق فيه 
للزوج مراجعة زوجته خالل فرتة العدة قوال اأو 
فعال ولو بدون ر�ساها وال يحق لها الزواج برجل 
العدة واكت�ساب احلكم  انتهاء فرتة  اإال بعد  اآخر 

الدرجة القطعية.
الذي  وهو  �سغرى:  بينونة  البائن  الطالق  ب- 
الزوجية  ا�ستئناف احلياة  للزوجني  فيه  ال يحق 

ثانية اإال مبوجب عقد ومهر جديدين.
ال  الذي  وهو  كربى:  بينونة  البائن  الطالق  ت- 
يحق للزوجني العودة اإىل احلياة الزوجية ثانية 
وينكحها  اآخر  بزوج  الزوجة  تتزوج  اأن  بعد  اإال 

ويفارقها عن موت اأو طالق اأو فرقة.
ما حاالت اإيقاع الطالق؟

خالل  من  ويتم  اخلارجي:  الطالق  ت�سديق   -1

قيام الزوج بلفظ الطالق اأو فيما معناه �سواء كان 
بح�سور الزوجة اأو عدم ح�سورها، وي�سدق هذا 
الطالق من قبل املحكمة بعد اأن يقوم اأحد الزوجني 
باإقامة دعوى ت�سمى )ت�سديق الطالق اخلارجي( 
دعوى  من  تختلف  االإجراءات  من  جمموعة  وهنا 
للحكم  و�سوال  املحكمة  بها  تقوم  اأخرى  اإىل 
رجعيا  طالقا  اإما  الطالق  هنا  ويكون  العادل.. 
بينونة  بائنا  اأو  الثانية  اأو  االأوىل  للمرة  واقعا 
كربى اإذا كان مكمال لثالث طلقات وتلزم املحكمة 

الزوجة بالعدة ح�سب احلالة الن�سائية للزوجة.
2- عزم على اإيقاع الطالق: ويتم من خالل اإقامة 
الزوج هذه الدعوى ويح�سر اأمام املحكمة وجتري 
الزوجة  بحق  غيابية  اأو  ح�سورية  املرافعة 
،وتبدي املحكمة الن�سح واالإر�ساد للزوج للعدول 
عن قراره باإيقاع الطالق، واإن مل يقنع بذلك اأذنت 
له املحكمة باإيقاع الطالق وقد يوقع الزوج الطالق 
اإما  هنا  الطالق  ويكون  املحكمة..  من  اإذن  دون 
بائنا  اأو  الثانية  اأو  االأوىل  للمرة  واقعيا  رجعيا 
وتلزم  طلقات  لثالث  مكمال  كان  اإذا  كربى  بينونة 

الزوجة بالعدة ح�سب حالتها الن�سائية.
3- املخالعة: وتتم بح�سور الزوجني اأمام القا�سي 
املخت�ض ويتلفظان ب�سيغة الطالق اخللعي مقابل 
والقانونية،  ال�سرعية  حقوقها  عن  الزوجة  تنازل 
للزوجني  الن�سح  اإبداء  واملحكمة يكون دورها يف 
الطالق  على  اأ�سرا  ما  واإذا  قرارهما،  عن  للعدول 
الطالق  يكون  وهنا  الطالق..  ب�سيغة  فيتلفظان 
العودة  لهما  يحق  ال  بحيث  �سغرى  بينونة  بائنا 
ومهر  عقد  مبوجب  اإال  ثانية  الزوجية  احلياة  اإىل 
جديدين.. وتلزم الزوجة بالعدة من تاريخ اإيقاع 

الطالق اخللعي وح�سب حالتها الن�سائية.
بناًء  املحكمة  به  وتقوم  الق�سائــــي:  التفريق   -4
على اأ�سباب معينة حددتها املواد )40 و41 و42 

و43(.
اأحوال   )40( املادة  وفق  الق�سائي  التفريق  اأ- 
التفريق عن توافر  الزوجني طلب  لكال  �سخ�سية: 

اأحد االأ�سباب االآتية:
باأوالدهما  اأو  باالآخر  الزوجني  اأحد  اأ�سر  اإذا   •
الزوجية،  احلياة  ا�ستمرار  معه  يتعذر  �سررا 
امل�سكرات  تناول  االأ�سرار  قبيل  من  ويعد 

واملخدرات، ويثبت ذلك بتقرير طبي.
الزوجية. اخليانة  الزوج  ارتكب  • اإذا 

اأحد  اإكمال  قبل  اأمت  قد  الزواج  عقد  كان  اإذا   •

الزوجني الثامنة ع�سرة دون موافقة القا�سي.
عن  املحكمة  خارج  جرى  قد  الزواج  كان  اإذا   •

طريق االإكراه ومت الدخول.
من  اإذن  بدون  ثانية  بزوجة  الزواج  مت  اإذا   •

املحكمة.
ب- املادة )41(: لكل من الزوجني طلب التفريق 
عند قيام خالف بينهما �سواء كان ذلك قبل الدخول 

اأم بعده.
عند  التفريق  طلب  للزوجة   :)43( املادة  ت- 

توافر االأ�سباب االآتية:
للحرية  مقيدة  بعقوبة  زوجها  على  حكم  اإذا   •
مال  له  كان  ولو  اأكرث  اأو  �سنوات  ثالث  مدة 

ت�ستطيع االإنفاق منه.
• اإذا هجر الزوج زوجته مدة �سنتني اأو اأكرث بال 
االإقامة  معروف  الزوج  كان  واإن  م�سروع،  عذر 

وله مال ت�ستطيع االإنفاق منه.
بها  املدخول  غري  زوجته  الزوج  يطلب  مل  • اإذا 

للزفاف خالل �سنتني من تاريخ العقد.
ال  مبا  مبتلى  اأو  عنينا  زوجها  وجدت  اإذا   •

ي�ستطيع القيام بواجباته الزوجية.
بعد  بالعقم  ابتلى  اأو  عقيما  الزوج  كان  اإذا   •

الزواج ومل يكن لها ولد منه على قيد احلياة.
• اإذا وجدت بعد العقد اأن زوجها متبلى بعلة ال 
ميكن معها معا�سرته بال �سرر كاجلذام والرب�ض.

عذر  دون  عليها  االإنفاق  عن  الزوج  امتنع  • اإذا 
م�سروع بعد اإمهاله مدة اأق�ساها �ستون يوما.

ب�سبب  الزوج  من  النفقة  حت�سيل  تعذر  اإذا   •
عليه  احلكم  اأو  اختفائه  اأو  تفقده  اأو  تغيبه 

باحلب�ض مدة تزيد على �سنة.
املرتاكمة  النفقة  ت�سديد  عن  الزوج  امتنع  • اإذا 
من  يوما  �ستني  مدة  اإمهاله  بعد  بها  املحكوم 

مديرية التنفيذ.
بائنا  يعد  الق�سائي  التفريق  حالة  يف  والطالق 
احلياة  اإىل  العودة  لهما  يحق  ال  �سغرى  بينونة 
جديدين،  ومهر  عقد  مبوجب  اإال  ثانية  الزوجية 
وتعد العدة من تاريخ احلكم عدا دعوى املخالعة 

والتي تكون من تاريخ ترديد املخالعة.
حاالت  تزايد  وراء  الرئي�سية  االأ�سباب  ثالثا: 

الطالق:
1- عدم وجود فهم حقيقي ملعنى الزواج و�سعف 
حقوق  من  عليها  يرتتب  وما  الزوجية  الثقافة 
وبعك�سه  بها  االلتزام  الزوجني  على  وواجبات 

�ستكون النتائج غري مر�سية.
2- االبتعاد عن الدين والقيم املمثلة يف املجتمع، 
عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى  حبيبنا  يقول  حيث 
لن�سبها  الأربع:  املراأة  ))تنكح  و�سلم(:  واآله 
ومالها وجمالها ودينها، فا�سفر بذات الدين تربت 

يداك((.
3- االأزمات االقت�سادية وانت�سار ظاهرة البطالة 

يف �سفوف ال�سباب وازدياد متطلبات الزوجة.
4- انت�سار و�سائل االت�ساالت وب�سكل غري مركزي 
والقنوات الف�سائية الهدامة التي ت�سعى اإىل اإثارة 

الف�ساد والتحلل اخللقي.
بني  واالجتماعي  الثقايف  امل�ستوى  اختالف   -5
الأفكاره  لالآخر  اأحدهما  فهم  وعدم  الزوجني، 
النفرة  حدة  من  يزيد  الذي  االأمر  وطروحاته، 

بينهما.
حياة  يف  �سلبي  ب�سكل  االأمور  اأولياء  تدخل   -6
بني  االإ�سالح  من  فبدال  االأ�سباب  الأتفه  الزوجني 

ذلك  بفعل  بينهما  ال�سقاق  حدة  تزداد  الزوجني 
التدخل غري امل�سوؤول.

7- الزواج املبكر كان اأحد االأ�سباب التي اأدت اإىل 
�سيوع حالة الطالق.

واالأعراف  بالتقاليد  العوائل  من  ق�سم  مت�سك   -8
وعدم  الفرتات  من  فرتة  يف  �سائدة  كانت  التي 
ومع  يتنا�سب  فيما  االأعراف  تلك  تغيري  يف  رغبته 
الزواج  على  الفتاة  اإجبار  ومنها  الزوجني،  حالة 
من  وغريها  ال�سغار  زواج  اأو  عمها  ابن  من 

االأعراف االأخرى.
رابعــــــــــا: احللول ملعاجلة ظاهرة الطالق:

والفتاة  لل�ساب  اإلزامية  تاأهيلية  دورة  اإقرار   -1
يف  اأ�سا�سيا  �سرطا  واجتيازها  ح�سورها  ويكون 
وتكون  الطبي  بالك�سف  اأ�سوة  النكاح  عقد  اإقرار 
ال�سرعية  علوم  يف  اخت�سا�سيني  من  الدورة  هذه 

واالجتماعية والنف�سية.
خالل  من  واالأ�سري  الثقايف  الوعي  زيادة   -2

من  عاٍل  م�ستوى  وعلى  املو�سعة  الندوات  عقد 
املختلفة  االإعالم  و�سائل  طريق  وعن  االهتمام، 
ال�سخ�سيات  املرئية منها وامل�سموعة وا�ست�سافة 

يف جمال االأ�سرة.
االت�ساالت  و�سائل  على  املركزية  ال�سيطرة   -3
اإ�ساعة  على  ي�ساعد  ب�سكل  الف�سائية  والقنوات 
االأعراف  االأزواج وفق  ثقافة املحبة والوئام بني 
والتقاليد واالإرث احل�ساري واالإ�سالمي ملجتمعنا 

العراقي.
ت�ساعده  لل�سباب  حقيقية  عمل  فر�ض  توفري   -4
املنح  من  بدال  هانئة  زوجية  اأ�سرة  بناء  على 
تقاع�سا  اأكرث  ال�ساب  التي جتعل من  وامل�ساعدات 

يف العمل واالإنتاج.
5- تخ�سي�ض دور �سكنية لكل زوج مي�سي 
اإىل  ت�سل  معينة  زمنية  فرتة  زواجه  على 
تدخل  مواجهة  ي�ستطيع  كي  �سنوات  ثالث 

العوائل يف �سوؤون الزوجني االأ�سرية.

الطالق.. أسبابه ومشكالته
حني تكون هذه النفرة بني الزوجني وتغلق كل األبواب املؤدية إلى عودة احلب والوئام بينهما يكون الطالق الطريق األقرب إلى حياة 

االستقرار بعيدا عن حياة العنف وعدم الصفوة، والطالق هو من أصعب الكلمات التي أصبحت تؤلم اجملتمع ألنها متثل نهاية سلبية 
حلياة سادتها يوما من األيام الصفوة واحملبة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية في حياة الزوجني وأوالدهما وذويهم وحياة اجملتمع بصورة 
عامة، إذ أن الزوجني ميثالن ركنا أساسيا في بناء اجملتمع، وهما اللبنة األولى لهذا البناء، وملا يصيب هذين الزوجني من عثرات، فبالتأكيد 

ستؤثر سلبيا على الواقع االجتماعي واإلنساني بشكل عام، 

القاضي عبد الخالق فتحي

د. معتز محي عبد الحميد

واملجرم،  املحقق  بني  �سراع  اجلنائي  التحقيق  اإن 
يحاول  والثاين  اجلرمية  عن  احلقيقة  ين�سد  االأول 
العقاب،  من  يفلت  حتى  احلقائق  وطم�ض  الت�سليل 
خربة  من  اجلنائي  للمحقق  يكون  ما  بقدر  ولكن 
وفرا�سة واإملام بالعلوم اجلنائية والنف�سية وبقدر ما 
يتمتع به من كفاءة ومقدرة و�سيطرة على املواقف 
�سالح  يف  النتيجة  تكون  ما  بقدر  يواجهها  التي 
والتحقيق  والعدل  احلق  لقواعد  اإر�ساء  التحقيق 
االإجراءات  جميع  اتخاذ  يعني  العام،  مبعناه 
والو�سائل امل�سروعة التي تو�سل اإىل ك�سف احلقيقة. 
يو�سح  علم  فهو  العلمي  اجلنائي  التحقيق  اأما 
البحث  كيفية  اإىل  وير�سده  الطريق  معامل  للمحقق 

وال�سري يف جمع االأدلة.
لقانون  متمم  علم  العلمي  اجلنائي  التحقيق  اإن 
العقوبات واالإجراءات اجلنائية، فمن وجهة قانون 
والو�سائل  الطريق  اإىل  العلم  هذا  ير�سدنا  العقوبات 
اجلرمية،  اأركان  واإثبات  ا�ستكمال  بها  ميكن  التي 
التي  الوقائع  معرفة  اإىل  الو�سول  على  وي�ساعدنا 
حتدد و�سفها القانوين، ويبني لنا كذلك الو�سائل التي 
تك�سف بها عن الظروف املحيطة بكل جرمية ويكون 
من �ساأنها ت�سديد اأو تخفيف العقوبة، ومن جهة قانون 
كيفية  العلم  هذا  لنا  في�سرح  اجلنائية  االإجراءات 
القيام باإجراءات التحقيق يف �سوء ما ا�ستحدث من 
الفنون والعلوم واالكت�سافات، وعلى هدي التجارب 
االأ�ساليب  اأف�سل  لنا  ير�سم  الذي  فهو  وامل�ساهدات 
احلدث  وقوع  معرفة  اإىل  للتو�سل  الو�سائل  واأجنح 
حت�سري  حيث  من  ال�ساأن  هذا  يف  الت�سرف  وكيفية 
التفتي�ض  واإجراء  املعاينة  وعمل  الالزم  املح�سر 
وا�ستجواب  ال�سهود  و�سماع  باخلرباء  واال�ستعانة 
املتهم، وجمع كل االأدلة واإجراء �سائر االأبحاث، التي 
وك�سف  احلقيقة  اإظهار  من  اجلنائي  املحقق  متكن 
غمو�ض احلوادث و�سبط اجلناة.. ويتفرع من علم 
التحقيق اجلنائي العلمي علم البحث اجلنائي، وهو 

العلم الذي يو�سح االإجراءات والو�سائل التي يكون 
لوقوع  املجهول  ال�سبب  على  الوقوف  منها  الغر�ض 
احلوادث،كذا جمع االأدلة التي تثبت وقوع اجلرمية 
ل�سبط  الدليل  جمع  واإجراءات  وقوعها  وكيفية 
املتهم وتقدميه للمحاكمة.. واملحقق اجلنائي هو كل 
احلوادث  يف  احلقيقة  بتحري  القانون  اإليه  عهد  من 
اجلنائية وحتقيقها، وي�سهم بدور يف ك�سف غمو�سها 

و�سوال ملعرفة حقيقة احلوادث و�سبط الفاعل.
املحقق.. واجباته و�سفاته

اإن عمل املحقق من اأهم واأجل اخلدمات التي يوؤديها 
فرد ملجتمعه ملا يف هذا العمل من م�سوؤوليات ج�سيمة 
وواجبات متعددة، وملا يرتتب عليه من نتائج بعيدة 
والثقة  الزهو  الأن  �سيقة،  مهنة  اأنها  �سك  وال  املدى، 
مما حت�سه النف�ض وهي جادة باحثة وراء احلقيقة 

م�ساعر تعو�ض املحقق عن كده وجهده وتولد لديه 
قراءة  على  النا�ض  اإقبال  وما  بر�سالته..  االإميان 
الق�س�ض البولي�سية ب�سغف اإال مظهر ملا لهذه املهنة 
من طابع �سيق مقبول، ولذلك ال بد اأن يتمتع املحقق 
بكفاءة عالية وعزمية جبارة وجلد عظيم، واأن يكون 
اليقظة واالنتباه وقوي املالحظة، واأن يكون  �سديد 
اإنكار الذات و�سالمة الطبع واملقدرة وقوة االحتمال 

اأهم  من  واملعرفة  االأفق  و�سعة  القوية  والعزمية 
حمبا  مقداما  �سجاعا  يكون  اأن  يجب  كما  �سفاته، 
باللغات  اإملامه  ي�ساعد  كما  والت�سحية،  للمغامرة 
العون  نيل  على  طبقاته  بكل  املجتمع  يف  واندماجه 
الذي ين�سده الأداء ر�سالته ال�سامية.. ف�سال عن اإملام 
املحقق بالقوانني والتدريب املهني، واللياقة الطبية 
ويكون  لعمله  وقته  يكر�ض  اأن  يجب  فاإنه  واخلربة 
�سغوفا به ، وعليه اأن يتعلم با�ستمرار اأ�سياء تزيد اإىل 
ح�سيلته ولو كان خارج العمل، ويهتم خالل حياته 
و�سكل  االإنارة  مظاهر  من  الكون  لهذا  مبا  اليومية 
وم�سلك  االأر�ض  على  امللقاة  واالأوراق  االأع�ساب 
ال�سابلة، الأن معرفة احلقائق يف علم التحقيق توؤدي 
يتم  ال  بالطبع  وهذا  االأخرى،  احلقائق  معرفة  اإىل 
احل�سول عليه اإال بعد جهد ورغبة �سادقة يف خدمة 
املجتمع.. ومن هذا يت�سح اأن على املحقق اأن يركز 
منذ الوهلة االأوىل على جمع االأدلة التي تثبت وقوع 
االإن�سان  يف  االأ�سل  الأن  مرتكبيها،  وتدين  اجلرمية 
يلزم  كما  اإدانته،  تثبت  بريء حتى  الرباءة واملتهم 
املحقق باالإ�سافة اإىل ذلك، ليكون النجاح رائده، اأال 
يكّون راأيا قاطعا منذ اأول وهلة، واأال يعتقد اأنه من 
اأف�سل مما حقق فعال، ما  اإىل نتائج  املحال الو�سول 
مل تنك�سف اجلرمية متاما، وو�سيلته اإىل ذلك اأال يتاأثر 
بالبالغ الذي يتلقاه من املبلغ، واأن ي�سارع مبعاينة 
م�سرح اجلرمية ويفح�سه بدقة متناهية، مدونا كل 
مالحظاته من التفعيل، وعليه دائما واأبدا اأن يتذكر 
وحر�سا-  �سالعة  واأكرثهم  املجرمني-  اأغلب  اأن 
يرتك وراءه ما يدل عليه، ويجب اأال يعتقد اأن املجرم 
لي�ض باحلماقة التي جتعله يرتك الدليل ال�سايف عنه، 
املثل املعروف  اأال يغيب عن ذهن املحقق  ويجب 
»فت�ض عن املراأة الأن وراءها يكمن ال�سر الدفني« 
اأن  اأخريا  وعليه  الغام�سة،  اجلرائم  من  كثري  يف 
والتفاخر  املبالغات  ويتجنب  ب�سرية  عمله  يحيط 

واملباهاة بذكر تفا�سيل ما قام به من حتريات.

التحقيق الجنائي بين ذكاء المجرم وفراسة المحقق
التحقيق اجلنائي هو علم اكتشاف اجلرمية ومكافحتها، وهو علم مستقل يعتمد في تطبيقه على مجموعة علوم أخرى كعلم النفس 
واالجتماع واإلجرام، كما يستهدف ضبط اجلرمية وقبض اجلناة إلى جانب منع اجلرمية أو احليلولة دون وقوعها، كما يالحظ أيضا أن اخلبرة 

في التحقيق اجلنائي ليست باألمر امليسور واملكتسب عن طريق الدراسات النظرية، لكنه في واقع األمر حصيلة جهد شاق وممارسة 
فعلية لكل ما يتعلق بهذا احلقل العلمي املتشعب الواسع األطراف، وال يعني هذا التقليل من الدراسات النظرية- بل على العكس فقد 

كان للعلماء، أمثال برايتون وكروس وكالتون ولوكارا وملبرور وهايندل، أفضل األثر في وضع القواعد للتحقيق اجلنائي ترتكز على تسخير 
العلوم حملاربة اإلجرام وكشف اجلرمية- فلهم من كل باحث في هذا البحر كل تقدير.
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المحامية مريم محمد باقر
انت�شرت  التي  احلديثة  اجلرائم  من  اجلرمية  هذه  تعد 
ب�شورة �شريعة نظرا لتقدم التكنلوجي والتطور يف و�شائل 
التوا�شل االجتماعي وماتوفرهمن �شرعة و�شهولة انت�شار 
ااالخباروانتقال املعلومات حيث ا�شبح البع�ض ي�شتخدمها 

يف ال�شب والقذف الغري وخد�ض �شرفه او اعتباره .
 ١٩٦٩ العراقي   العقوبات   قانون  ح�شب  ال�شب  ويعرف 
املعدل  يف )املادة ٤٣٤( :بانه رمي الغري مبا يخد�ض �شرفه 
اواعتباره او يجرح �شعورهوان مل يت�شمن ا�شناد واقعة 
معينة وعقوبته احلب�ض مدة ال تزيد على �شنة وبالغرامة 
او باإحدى هاتني العقوبتني  واذا وقع ال�شب علنا بو�شيلة 
�شقف  رفع  ي�شتوجب  م�شددا  ظرفا  عد  االعالم  منو�شائل 

العقوبة.
ويعرف القذف ح�شب قانون العقوبات العراقي من القانون 
٤٣٣:باأنه  املادة  ح�شب   ١٩٦٩ ل�شنة  رقم١١١  العراقي 
ا�شناد واقعة معينة للغري  باإحدى طرق العالنية من �شاأنها 
عند  احتقاره  او  اإليه  ا�شندت  من  عقاب  توجب  �شحت  لو 

اهل وطنه
الن�شر  بطريق  وقعت  اذا  اما  احلب�ض  هي  القذف  وعقوبة 
مواقع  عرب  والقذف  ال�شب  ويعد  م�شددا،  ظرفا  ذلك  يعد 

التوا�شل االجتماعي ظرفا م�شددا .
ومتت اباحت القذف ح�شب القانون العقوبات العراقي يف 
فقرة الثانية اذا كان موجها اىل املوظف او مكلف باخلدمة 
يتوىل عمال  او كان  نيابية  اىل �شخ�ض ذو�شفة  او  العامة 
يتعلق ب�شالح اجلمهور اذا اقام القاذف الدليل على �شحة 

الواقعة التي ا�شندها وكانت ذات �شلة بوظيفةاملقذوف 
ومما ال �شك فيه ان امل�شلحة التي ابتغى امل�شرع حمايتها 
من خالل جترمي ال�شب والقذف هي م�شلحة معتربة 
تتمثل يف حماية كرامة االفراداملجتمع من االعتداء 
على �شمعته و�شرفه االجتماعي وهذا احلق جدير 
باحلماية يف ظل انت�شار ال�شب والقذف و�شهولة يف 
بحجة  االجتماعي   مواقعالتوا�شل  عرب  ارتكابه 
الد�شتور  يف  جاءت  التي  التعبري  وحرية  النقد 
العراقي ل�شنة ٢٠٠٥ولكن هناك حدود فا�شلة بني 

حق النقد وال�شب والقذف بحجة حق النقد 

القذف والسب 
عبر مواقع التواصل 

االجتماعي 

د. حممد فلحي

يعد مفهوم )القوة الناعمة( من اأهم م�شطلحات 
الدعاية الغربية اجلديدة، وقد اخت�شر تعريفه 
قوة  اكرب  ان  بالقول:  متهكماً  الظرفاء  احد 
فالرجال  املراأة!..  قلب  هو  الدنيا  يف  ناعمة 
ي�شنعون اال�شلحة املدمرة وي�شعلون احلروب 
حني  يف  واملال،  ال�شلطة  على  ويتناف�شون 
االأبناء وتنظيم  تربية  الن�شاء يف  اأغلب  ين�شغل 
�شوؤون االاأ�شرة، و�شط م�شاعر احلنان والعطف 

واملحبة واجلمال!
تغري  عن  يعرب  �شيا�شي  مفهوم  الناعمة  القوة   
عامل  يف  والهيمنة  وال�شيطرة  املناف�شة  مفاهيم 
ظل  يف  واحلواجز،  احلدود  يعرف  ال  جديد، 
البيئة االألكرتونية، التي لي�ض من العجيب فيها 
ان تختزل احلروب الدموية بني الب�شر يف لعبة 
ان  م�شتغرباً  ولي�ض  )بوبجي(،  ت�شمى  رقمية 
والديني  العرقي  والتناحر  االنق�شام   ُيخت�شر 
ريا�شيني  فريقني  بني  مباراة  يف  ال�شعوب  بني 
�شهريين، فهذه هي )القوة  الناعمة( التي تغزو  
بامل�شاعر   وتتالعب  القلوب  وت�شغل   العقول  

واالأفكار يف ع�شر االنرتنيت. 
  �شهد مفهوم القوة الناعمة �شعودًا بعد نهاية 
احلرب الباردة، على الرغم  من ان ما يعرب عنه 
يتجلى  والذي  واثنائها،  قبلها  موجودًا،  كان 
واال�شتمالة،  االقناع   ادوات  ا�شتخدام   يف 
العالقات   ادارة  يف  واالأكراه  ال�شغط  ولي�ض 
الدولية، وقد ارتبط احلديث عن مفهوم القوة 

كتابه  يف  ناي(  )جوزيف  تنظريات  يف  الناعمة 
الت�شعينات يف  ال�شهري))Soft Power  منذ 
القرن املا�شي، وقد مّيز )ناي( بني ثالثة امناط 
من القوة الناعمة هي: )اجلاذبية( وي�شري  اىل 
جذب االنتباه، اما بطريقة �شلبية او ايجابية، 
والنمط  الثاين هو )االقناع( وي�شتخدم للتاثري 
دون  افعالهم،  وردود  االأخرين  معتقدات  يف 
وين�شرف  واالأكراه،  لل�شغط  باللجوء  التهديد 
ما  او  االعمال  جدول  و�شع  اىل  الثالث  النمط 
وحتديد   Agenda setting عليه  يطلق 
اولويات الدول وال�شعوب االخرى مبا يخدم او 
القوة  متار�ض   التي  الدولة  اولويات  مع  يتفق 

الناعمة.
خالل  من  ت�شويقه  جرى  اجلاذبية  مفهوم 
)الدميقراطية(  هما  رئي�شيتني  مفردتني 
الغربية  الدعاية  داعبت  فقد  و)الرفاهية(، 
احالم ماليني ال�شباب يف الدول الفقرية املتخلفة 
يف  الليربايل  الرا�شمايل  النموذج  تبني  حول 
م�شاعرهم  وحركت  واالقت�شاد،  ال�شلطة 
ال�شيا�شي  التغيري   نحو  الغا�شبة  املتفجرة 
وعود  و�شط  احلاكمة  االنظمة  وا�شقاط 
لكن  املحرومني،  حاجات  وا�شباع  بالرفاهية 
ال�شبابية  االحتجاجية  احلركات  اغلب  نتائج 
ا�شفرت عن خيبات امل وفو�شى وتدمري، وهو 
يف  الوراء  اىل  العودة  يتمنى  بع�شهم  جعل  ما 

زمن يتقدم اىل االمام ب�شرعة ال�شوء!
 اما لعبة االقناع فهي جتري من خالل م�شارات 
خلخلة  حول  واحدة  �شمفونية  تعزف  متعددة 

القناعات املوروثة يف منظومات الدين واالخالق 
والرتاث  االجتماعية  والعادات  والقيم 
ال�شك  مهب  يف  الثوابت  كل  وجعل  والتاريخ، 
واملراجعة عرب درا�شات وحوارات ومرجعيات 
جديدة تزعم االحتكام اىل العقل وحده، وجتعل 
قابل  �شراب  جمرد  باليقني  يو�شف  كان  ما  كل 
للمناق�شة وامل�شاومة، وميكن مالحظة خطورة 
عرب  الوا�شع  الرتويج  خالل  من  االقناع  هجوم 
لظاهرتي  ف�شائية  وقنوات  الكرتونية  مواقع 
باحلرية  وو�شفهما  املثلية  واالباحية  االحلاد 

ال�شخ�شية وحقوق االن�شان!
بدائل  وتقدمي  االجندات  ترتيب  اعادة  اأما 
جتعل  فانها   متعددة  خيارات  وفر�ض  جديدة 
حتديد  يف  ا�شطراب  حالة  يف  العقلية  القدرة 
الق�شايا  كل  يف  االولويات  وتنظيم  اال�شبقيات 
ال�شاّبة(  )او  ال�شاب  جعل  مثاًل  املطروحة، 
طموحاته  حتقيق  اىل  االقرب  ايهما  يت�شاءل 
على  احل�شول  ام  العلمي  والتفوق  الدرا�شة 
املال باية طريقة، م�شروعة وغري م�شروعة، ويف 
اخليار الثاين ي�شبح مقيا�ض النجاح والوجاهة 
هو الرثوة املالية، لي�شبح املرت�شي واملختل�ض 

والفا�شد واملنحرف هو القدوة يف املجتمع!
فر�ض  اي�شاً  االولويات  حتديد  مناذج  ومن 
يجري  وخدمات  ل�شلع  اال�شتهالكي  النمط 
من  واعتبارها  االعالنات  عرب  ت�شويقها 
واجهزة  ال�شيارات  مثل  احلياة،  �شروريات 
اجلاهزة  واالغذية  واالثاث  واملالب�ض  الهاتف 
ومواد التجميل واملجوهرات وغريها الكثري، يف 

حني يعاين قطاع وا�شع من املجتمع من حرمان 
واملاء  والبلدية  ال�شحية  اخلدمات  اب�شط  من 

والكهرباء!
الغربية  الناعمة  القوة  عنا�شر  احد 
وج�شدها  وروحها  املراة  جمال  ا�شتغالل 
ال�شناعة  م�شاريع  يف  الرقيق  وقلبها 
واالعالنات  واالعالم  والفنون  والتجارة 
واالفالم، حتت �شعارات احلرية ال�شخ�شية 
وامل�شاواة، لكن �شخ�شية املراة قد ت�شحق 
يف ظل الهيمنة الرا�شمالية ومعادالت الربح 
يكون  لن  هناك  وحالها  املادية،  واخل�شارة 
التي  املتخلفة  املجتمعات  يف  منه  اف�شل 

فال  والرفاهية،  ال�شعادة  حلم  فيها  تطارد 
تراهما اال نادرًا!

والقلوب،  العقول  ي�شتهدف  الناعم  الغزو 
ويغري معادلة ال�شراع، فال�شالح اليوم هو 
وال�شا�شات  والهواتف  واملعلومات  ال�شور 
ال�شيوف  زمن  قريبا  ينتهي  وقد  الذكية، 
يقت�شي  وذلك  والدماء،  والقنابل  واملدافع 
من  وحت�شينها  الواعية  ال�شخ�شية  بناء 
واالجتماعية  الدينية  القيم  تر�شيخ  خالل 
ا�شتخدام  عرب  ال�شليمة،  واالخالقية 
التقنيات االلكرتونية التي ميكن ان تو�شف 
بال�شالح ذي احلّدين: اخلري يف مقابل ال�شر!

المرأة والقوة الناعمة!

�شعد حممد اأغا
يف  تغلغلت  امل�شميات  اختلفت  مهما  اجتماعية  ظاهرة  اأو  اآفة 
كل نواحي احلياة يف الوظيفة او يف العمل، او يف املدر�شة ويف 

اجلامعة وبني االأهل ويف ال�شارع وبني االأ�شدقاء.
والتوّدد  التقّرب  هو  االجتماعي  فالنفاق  معروف،  هو  وكما 
والتالعب باالألفاظ وارتداء االأقنعة وتلوينها ح�شب املواقف 
غري  �شورة  اإعطاء  اأو  �شخ�شي  هدف  على  احل�شول  بهدف 
ن  مِّ َبْع�ُشُهم  َوامْلَُناِفَقاُت  }امْلَُناِفُقوَن  تعاىل:  اهلل  قال  واقعية، 
ُمُروَن ِبامْلُنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن امْلَْعُروِف َوَيْقِب�ُشوَن اأَْيِدَيُهْم  َبْع�ٍض َياأْ

َ َفَن�ِشَيُهْم اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن{. َن�ُشوْا اهللَّ
يبطن..  ما  عك�ض  ال�شخ�ض  فيها  يظهر  َمر�شية  ظاهرة  وهي 
راأي  االآخرين، وهذا  مع  التعامل  فن  النفاق  ُي�شمي  من  هناك 
له قواعده وطرقه واأ�شاليبه والتي منها  التعامل  خاطئ، فن 
واالحرتام  والتقدير  اال�شتماع  وح�شن  العالية  االأخالق 

واختيار  بديع..  واأ�شلوب  رفيع  بفن  االآخرين  مع  والتعامل 
العبارات املوؤثرة اجلميلة واالبت�شامة ال�شادقة.

ال�شخ�شية  املنافع  اإىل  الو�شول  اأهدافه  االجتماعي  النفاق 
اإنهم يخدعون  الربق..  ب�شرعة  للمنا�شب  والّتملق وال�شعود 
يف  جتدهم  ال�شراب  ي�شبهون  املُلّونة  االأقنعة  يلب�شون  حني 
املحافل  ويف  واالأحزان،  االأفراح  يف  االجتماعية  املنا�شبات 

العامة واملنا�شبات اخلا�شة.
يعطي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  داخل  يف  االجتماعي  النفاق 
يكون  قد  مما  للواقع،  حقيقية  غري  و�شورة  للحقائق  متويهاً 
اإنهم املقربون من امل�شوؤولني الباحثني  القرار يف غري مكانه.. 

عن م�شلحتهم ال�شخ�شية.
قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه �شبحانه: }َواإَِذا َلُقوْا الَِّذيَن اآَمُنوْا 
َنْحُن  ا  َ منَّ اإِ َمَعْكْم  ا  اإِنَّ َقاُلوْا  اإِىَل �َشَياِطيِنِهْم  َخَلْوْا  َواإَِذا  ا  اآَمنَّ َقاُلوْا 
النفاق  �شور  من  �شورة  املجاملة  هل  ترى  وَن{.  ُم�ْشَتْهِزوؤُ

االجتماعي؟.. بالتاأكيد املجاملة ال متت للنفاق باأي �شلة، اإذ 
اإن املجاملة التودد والتلّطف وهي خ�شلة مطلوبة بني النا�ض 
املجاملة  االأمل..  بخيط  ُمتم�شكة  االإن�شانية  العالقات  الإبقاء 
�شرورة من �شروريات احلياة، ولها �شور كثرية منها عندما 
اأحد  وميدح  عائلية  منا�شبة  يف  اآخر  اإن�شاناً  اإن�شاٌن  يجامل 
اأوالده اأو حينما ميدح املدير اأحد موظفيه لرفع معنوياته اأو 
حني ترى اإن�شاناً ُم�ِشناً وعاجزًا عن القيام من كر�شيه ت�شاعده 

وت�شمعه كلمات ترفع من روحه املعنوية وهكذا.
بني الِنفاق واملجاملة خيط رفيع، وخويف اأْن تتحول املجاملة 
اإىل نفاق هدفه الو�شول لالأهداف وامل�شالح ال�شخ�شية، وهنا 
اهلل  قال  النار،  من  االأ�شفل  الدرك  يف  منافقاً  االإن�شان  ي�شبح 
َد َلُهْم  اِر َوَلن جَتِ ْرِك االأَ�ْشَفِل ِمَن النَّ تعاىل: }اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي يِف الدَّ

ريا{.  َن�شِ
م�شالح  االجتماعي  النفاق  يعطل  كثرية  اأحياناً  اأخريًا، 

املوظفني حني تغيب احلقيقة عن املدير وي�شمع من املقربني 
وهناك  �شعداء،  املوظفني  جميع  اإن  حوله  يدورون  والذين 
الكثري من النا�ض من يتظاهر بال�شدق، وجند اأن قلبه حقيقة 
االجتماعي  النفاق  هذا  ويعني  والكراهية،  باحلقد  مملوء 
وهو �شائع يف جمتمعنا، تلفت من حولك �شوف �شتجد �شورًا 

ومناذج كثرية.
�شرعان ما ينهار جدار النفاق االجتماعي حني ي�شطدم بواقع 
االآخرين  ِقبل  من  مُيدح  الذي  االإن�شان  يعرفها  التي  احلقيقة 
ُيعّطل  االجتماعي  النفاق  اإن  فيه..  موجودة  لي�شْت  مزايا  يف 
من  جزءًا  اأ�شبح  ولالأ�شف  واخلربة،  والرقي  التقدم  حركة 
ي�شتحون من كالمهم ومواقفهم جتاه  ال  الذين  البع�ض  حياة 
احلقيقية  ال�شورة  يعط  مل  ما  املجتمع  يتقدم  االآخرين.فلْن 
عن واقعه دون تلميع وتزييف، فاحلقيقة جذورها يف اأعماق 

االأر�ض. اأما النفاق االجتماعي فجذوره على رمل الطريق.

الِنفاق االجتماعي.. هل هو آفة أم ظاهرة اجتماعية؟

فكرة الطائي 
يف  العائلية  النقا�شات  اأو  اجلل�شات  يت�شدر  ما  كثريًا 
يف  يتحدثون  اأ�شخا�ض  واالأ�شدقاء  االأقارب  جمتمعات 
والفنون  العلوم  يف  والعامة  اخلا�شة  املو�شوعات  �شتى 
يبهرك  قد  �شيء،  كل  ويف  وال�شيا�شة  احلياة  و�شوؤون 
حديثهم، لكنك يف النهاية ال مت�شك ب�شيء من ذلك احلديث، 

بل جتده قب�ض ريح!
-رحمه  اأبي  تذكرت  املو�شوع،  هذا  كتابة  يف  اأفكر  واأنا 
اهلل- حني كان ي�شادف مثل هوؤالء االأ�شخا�ض في�شف من 
ي�شادفه منهم بـ)اأبو الُعّريف(، وكنا نبت�شم الأنه ينطقها 
ب�شخرية وا�شحة، لكننا مل نكن ندرك معنى هذه الت�شمية 

اآنذاك، ومع تقدمنا بالعمر اأدركناها.
لكن ال�شوؤال الذي ميكن اأن يثار هنا: هل تقت�شر الرثثرة 

على الرجال؟ اأم اأنها متف�شية لدى الن�شاء اأي�شاً؟
م�شدر اإزعاج وملل

مير يف حياتنا الكثري من النماذج الرثثارة، ن�شاًء ورجااًل، 
البد  واأنهم  �شيء،  كل  يف  مو�شوعة  اأنف�شهم  يت�شورون 
ما  هذا  يقولون،  ملا  وينتبهوا  اجلميع  لهم  ي�شغي  اأن  من 
عاماً-   ٥8 -موظفة،  داخل(  )�شمرية  ال�شيدة  به  بداأت 
ما  كثريًا  الذين  هوؤالء  من  التذمر  اأ�شد  متذمرة  وكانت 
ت�شادفهم يف ميدان العمل ويف املجال�ض اخلا�شة، تقول: 
“اإذا ما حتققت من كالمهم الذي قد ي�شتغرق �شاعات يف 
مو�شوعات �شتى، تكت�شف اأنهم يلوكون معلومات خاطئة 
فائدة  ال  مكررا  �شوى كالما  لي�ض  فيها،  متداولة ال جديد 
وملل  للجميع  اإزعاج  م�شدر  يكونون  هوؤالء  مثل  منه، 

وتاأخر يف اإجناز االأعمال املطلوبة.”
الرثثارون ح�شريون

عن  عاماً-   ٥٣ -موظف،  كاظم(  )ماجد  ال�شيد  حدثني 
ال  ق�شية  كل  يف  اأنفه  يد�ض  الذي  احل�شري  اأمنوذج 
موظفة،  زميلة  العمل  يف  معنا  “توجد  قائاًل:  تعنيه، 
زمالئها  اأو مو�شوعات  م�شاكل  نف�شها يف  ما حت�شر  دائماً 
التفا�شيل  وتق�ض  التفا�شيل  اأدق  يف  وتتدخل  وزميالتها 
لزمالء يف العمل اأو خارجه دون االكرتاث بخ�شو�شيات 
االآخرين، ما يعر�شها للم�شاكل وانتقاد الزمالء وتذمرهم 

من جمال�شتها.”
حب الذات

٥١عاماً-   – ي�شار(  اآل  ح�شني  عريبي  )حممد  ال�شيخ 
ميلك  الواقعية  عن  بعيد  �شخ�ض  هو  الرثثار  “اإن  يقول: 
طاقة زائدة ممزوجة بحب الذات واعتقاد باأنه اأف�شل من 
ال  هوؤالء  مثل  منجزاته،  يذكر  اأن  دائماً  يحاول  اجلميع، 
ي�شتطيعون م�شك األ�شنتهم يف الوقت املنا�شب، فيتعر�شون 
التي تعتمد  الع�شائرية  االأو�شاط  للمطبات وال�شخرية يف 

على الكالم املوزون الذي يظهر �شخ�شية املتكلم.”
الثـرثرة والو�شائل االت�شالية

عاماً-   ٦٥ -متقاعدة،  ال�شكري(  خ�شر  )فيحاء  ال�شيدة 
واهتمامه  �شاحبها  جهل  على  تدل  “الرثثرة  تقول: 
وهي  �شعبة،  ظروفاً  النا�ض  يعي�ض  وقت  يف  بالرتهات 
و�شائل  عرب  اأ�شبحت  لكنها  للوقت،  م�شيعة  اأي�شاً 
يف  وال�شيما  للنظر،  الفتة  ظاهرة  االجتماعي  التوا�شل 
التجوال،  حظر  وفر�ض  كورونا  فايرو�ض  انت�شار  وقت 
اأهم  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع  االإنرتنيت  اأ�شبح  اإذ 

االجتماعية،  العالقات  يف  الظاهرة  هذه  ل�شيوع  الو�شائل 
وجمااًل للرثثرة الفارغة لق�شاء الوقت وتبادل ال�شائعات 
اإذ  احلقيقية،  غري  وامل�شموعات  الكاذبة  واالأخبار 
ي�شتخدم الهاتف النقال ل�شاعات طوال دون عمل اإيجابي، 

بل ثرثرة وم�شيعة وقت فقط.”
عرقلة العمل

االأعمال  من  كثري  اإجناز  عرقلة  الرثثرة  “ت�شبب 
اأعاين منه يف ميدان عملي”..  الذي  االأمر  الوظيفية، وهو 
 ٤٥ -موظف،  فوزي(  مراد  )كرمي  ال�شيد  بداأ  هكذا 
يقف  الرثثار  هذا  “فمثل  واأ�شاف:  معي،  حديثه  عاماً- 
دائماً فوق راأ�شي واأنا اأعمل على حا�شبتي الإجناز بع�ض 
االأعمال املطلوبة وظيفياً، وال يتوقف عن الرثثرة يف �شتى 
االأمور يف داخل العمل اأو خارجه، وعندما اأُظهر انزعاجي 
يف  يت�شبب  مل  وكاأنه  متذمرا  يخرج  وثرثرته  وقفته  من 

عرقلة اأجناز االأعمال.”
جمربون على ال�شمت

اأخربتني ال�شيدة )ابتهال حممد حم�شن( -ربة بيت، ٤١ 
عاماً- اأنها كثريًا ما تلتزم ال�شمت جمربة اأمام الزيارات 
التزام  اإىل  “ا�شطر  تقول:  ثرثارات،  جلارات  املفاجئة 
دعوة  دون  من  يل  جارة  لزيارتي  تاأتي  عندما  ال�شمت 
اأنها  كما  �شيئاً،  يل  تعني  ال  عدة  اأحاديث  يف  وتخو�ض 
تخو�ض يف �ِشرَي جارات يل وهو ما ال اأرغب فيه وال اأحب 
من  كثري  ويفوتني  يدي  بني  من  الوقت  ويهرب  �شماعه، 
ذلك  يف  اإجنازها  املفرت�ض  من  كان  التي  البيتية  االأعمال 

الوقت ال�شائع.”
يف اخلتام

جامعة  -تدري�شي،  الربيعي(  حممد  )فا�شل  الدكتور 
بابل- حدثني عن �شايكولوجية الرثثرة، قائاًل: “الرثثرة 
خا�شية نف�شية، فف�شاًل عن اإ�شهامها يف اإ�شعاف ال�شخ�ض 
واالرتباط،  العالقة  مواقف  يف  مكانته  من  الغ�ض  اأو 
مكررة  معلومات  اأو  حديث  مادة  من  عنها  ينتج  ما  فاإن 
الفردي  امل�شتوى  على  وعالجها  االأغلب..  على  تنفع  ال 
الطبيب  مراجعة  االأ�شوب  بل  ينفع،  ال  وحده  بالن�شح 
اجلل�شة  يف  م�شاركاً  واآخر  حني  بني  وجند  النف�شي.. 
وكاأنه  ومرات،  مرات  الفكرة  يعيد  احلديث،  يف  ي�شهب 
يفت�ض عن اأحد ي�شمعه ق�شرًا، ي�شف املوجودون اإ�شهابه 
اآخر  �شخ�شاً  ن�شادف  وقد  بالرثثرة،  االأفكار  ومعاودة 
يقحم يف احلديث اأفكارًا وموا�شيع لي�شت لها عالقة باأ�شل 
املو�شوع، وقد يك�شف اأ�شرارًا ووقائع ال جمال الإقحامها 
يف �شلب املو�شوع، فهذا الفعل يو�شف باأنه ثرثرة.. ويف 
االإعالم نرى اأحدهم عار�شاً نف�شه وكاأنه العارف الوحيد 
ببواطن االأمور، يعيد الفكرة، ويلوك العبارات، ويخلط 
اإنها  اأفكاره  عن  فيقال  عبثي،  فو�شوي  بنحو  االأفكار 

ثرثرة«.
مبينا: »من هذه الوقائع واالأو�شاف واأمور عديدة تتكرر 
يف جمرى احلياة ميكن القول من وجهة النظر النف�شية اإن 
الرثثرة املفرطة هي ا�شطراب يف التوا�شل واال�شرتجاع 
م�شتويات  وزيادة  اال�شرت�شال  يف  االإفراط  اإىل  يوؤدي 
التكرار، يراه بع�ض علماء النف�ض �شعفاً يف اآليات الدفاع 
ال�شطرابات  عار�شاً  االآخر  بع�شهم  وي�شنفه  النف�شية، 

نف�شية اأو ناجتاً عر�شياً الإ�شابات مر�شية.”

 
ٌ

 للوقت وتقليل
ٌ

الثـرثرة مضيعة
يف للهيبة الن�شاء  اأن  عن  الدرا�شات  من  العديد  ك�شفت 

بالعديد  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  هي  االأحيان  اأغلب 
اأنواع  بع�ض  مثل  بالرجال،  مقارنة  االأمرا�ض  من 
ال�شرطان وه�شا�شة العظام واأمرا�ض القلب.. اإليِك 

اأ�شهر االأمرا�ض التي ُتهدد الن�شاء.
اأمرا�ض القلب

اأمرا�ض القلب هي القاتل الرئي�شي لكل من الرجال 
والن�شاء، ولكن لدى الن�شاء، تكون اأمرا�ض القلب 
وفقاً  الوفيات،  من   %  ٢٩ حوايل  عن  م�شوؤولة 

لتقارير مركز ال�شيطرة على االأمرا�ض االأمريكي.
التنفيذية  املديرة  بري�شون،  �شيندي  وتقول 
امل�شكلة  اإنَّ   « املراأة:  ل�شحة  الوطنية  لل�شبكة 
احلقيقية تكمن يف الوفاة املبكرة والعجز، فهناك 
عدد كبري جدًا من الن�شاء ميْتَ من اأمرا�ض القلب 

يف ال�شتينيات من العمر«.
اأن ميوت ب�شبب �شغر  اأحد  وتابعت: » ال يتوقع 
ن�شاء، ل�شنوات  اأي�شاً  �شنهن يف هذا البلد، وهناك 
يعانني  القلب  باأمرا�ض  بالفعل  م�شابات  عديدة، 
القدرة على  التنف�ض، وعدم  على  القدرة  من عدم 
�شعود الدرج، الأنَّ اأمرا�ض القلب ت�شعف قدرتهن 

على التنقل«.
ميوتون  الذين  الرجال  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإال  الن�شاء،  من  اأكرث  القلب  اأمرا�ض  ب�شبب 
ما  وغالباً  كاٍف،  ب�شكل  ت�شخي�شهن  يتم  ال  االإناث 
ي�شل االأمر اإىل اأن يكون االأوان قد فات مل�شاعدتهن 

بعد اكت�شاف احلالة.
ق�شم  ورئي�ض  اأ�شتاذ  بريك،  جريجوري  ويقول 
الطب بجامعة ويك  العامة يف كلية  ال�شحة  علوم 
الن�شاء  على  القلب  اأمرا�ض  عبء  »اإن  فور�شت: 
كبري جدًا، كلما كان النا�ض يف وقت مبكر يتكيفون 
تعّر�شهم  خطر  انخف�ض  �شحية،  �شلوكيات  مع 

الأمرا�ض القلب اأو نتائج ال�شكتة الدماغية«.
خماطر  تقليل  للنا�ض  ميكن  »اإنه  بريك:  وي�شيف 
منط  تعديل  طريق  عن  القلب  باأمرا�ض  االإ�شابة 
وممار�شة  متوازناً  غذائياً  نظاماً  لي�شمل  احلياة 

الريا�شة«.
�شرطان الثدي 

لدى  �شيوعاً  االأكرث  ال�شرطان  هو  الثدي  �شرطان 
الن�شاء، ياأتي يف املرتبة الثانية بعد �شرطان الرئة 

باعتباره ال�شبب الرئي�شي لوفاة الن�شاء.
الثدي  �شرطان  من  اخلوف  اإن  اخلرباء  ويقول 
مينع  مما  االأحيان،  بع�ض  يف  فيه  املبالغة  ميكن 
الن�شاء من الذهاب اإىل اأطبائهن للفح�ض، اأو يدفع 
الن�شاء اإىل اتخاذ قرارات متهورة ب�شاأن ا�شتئ�شال 

الثدي، عندما قد ال يكون ذلك �شرورياً.
الثدي،  ل�شرطان  العالجات  من  الكثري  وهناك 
ال�شابقة  الرئي�شة  هيلنتجاري�ض، وهي  ديان  توؤكد 
لي�ض  اإنه  االأمريكيات:  الطبيات  الن�شاء  جلمعية 
اإبقاء  على  الن�شاء  حتث  حيث  باالإعدام،  حكماً 

ب�شاأن هذه  اأنف�شهن  ن�شابها وتثقيف  عواطفهن يف 
الق�شايا.

رئي�ض  �شيرن،  اإف  �شتيفن  الطبيب،  وين�شح 
يف  بالتحكم  لل�شرطان،  االأمريكية  اجلمعية 
التدخني  عن  واالإقالع  الريا�شة  وممار�شة  الوزن 
والفح�ض  املخاطر  حول  طبيبك  اإىل  والتحدث 

املنا�شب ل�شرطان الثدي، وذلك للوقاية.
ه�شا�شة العظام 

اعتادت الن�شاء االأكرب �شناً على قبول مظهر الظهر 
يعرف  اأن  قبل  وال�شعف  الظهر  واآالم  املنحني 
العظام،  ه�شا�شة  عن  اأكرث  �شيء  اأي  االأطباء 
ولكن االآن، هناك خطوات ميكن للن�شاء والفتيات 

اتخاذها لتجّنب مثل هذه امل�شاكل.
ومن اجلدير بالذكر اأن ه�شا�شة العظام تهدد نحو 
منهم   %٦8 املثال،  �شبيل  على  اأمريكي  مليون   ٤٤
ن�شاء، ح�شب املوؤ�ش�شة الوطنية له�شا�شة العظام، 

مما يعني اأنه مر�ض اأكرث �شيوعاً بني الن�شاء.
اإىل حد كبري،  العظام  الوقاية من ه�شا�شة  وميكن 
فال�شلوكيات التي تكت�شبها الن�شاء يف طفولتهن ويف 
تلعب  املبكرة  البلوغ  �شنوات  ويف  املراهقة،  �شن 

حقاً دورًا مهماً يف تطورهذا املر�ض.
ولكن مل يفت االأوان اأبدًا للحفاظ على قوة العظام 
يف  ما  يبذل  �شوف  ج�شمك  الأنَّ  الك�شور؛  وجتّنب 
توفري  عليك  ولكن  العظام،  تلف  الإ�شالح  و�شعه 
الكايف  اال�شتهالك  مثل  لذلك،  الالزمة  االأدوات 

للكال�شيوم والن�شاط البدين الذي يحمل الوزن.
نظام  اتباع  يجب  العظام،  ه�شا�شة  من  وللوقاية 
غذائي يحتوي على الكال�شيوم، والتعّر�ض الدائم 
الغروب  قبل  اأو  الظهرية  قبل  اأوقات  يف  لل�شم�ض 
من  اجل�شم  يلزم  ما  على  للح�شول  ب�شاعتني، 
فيتامني دي D الالزم للحفاظ على �شحة العظام، 

اإ�شافة اإىل جتنب التدخني.
االكتئاب 

حيث  الرجال،  من  اأكرث  الن�شاء  االكتئاب  ي�شيب 
اأفاد املعهد الوطني لل�شحة العقلية اأن حوايل ١٢ 
عام  كل  اكتئابي  با�شطراب  يتاأثرن  امراأة  مليون 

مقارنة بحوايل ٦ ماليني رجل.
الن�شاء  اإن   « نف�ض:  عاملة  وهي  لني،  دوري  تقول 
حياتهن،  يف  االآخرين  مع  التوا�شل  اإىل  بحاجة 
ي�شنب  فاإنهن  الفر�شة،  هذه  لديهن  يكن  مل  واإذا 

باالكتئاب«.
التغيريات  توؤدي  اأن  ميكن  االأحيان،  بع�ض  يف 
خا�شة  احلالة،  هذه  حدوث  اإىل  اأي�شاً  الهرمونية 
انقطاع  مرحلة  يف  اأو  الوالدة(  )بعد  احلمل  بعد 

الطمث.
وللم�شاعدة على تقليل خطر االإ�شابة باالكتئاب، 
تو�شي، لني، باإيجاد �شبب لال�شتيقاظ يف ال�شباح، 
فاأ�شياء مثل العمل والتوا�شل االجتماعي، وتربية 
اأن  ميكن  التطوعي  والعمل  االأليفة  احليوانات 

تكون اأ�شباباً جيدة للوقاية من االكتئاب.

للنساء: أشهر األمراض التي تهدد حياتك
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احلاج كمال العامري
مدير بيت البياع الثقايف

امللتقى   " رئي�س  ليلقي  الوردي(،  )علي  قاعة  يف 
الثقايف العراقي " حما�ضرة حتت عنوان )الرواية 
 ( �ضّيفت  واحلا�ضر(،   املا�ضي  بني  العراقية 
رئي�س  باإدارة    ،) الثقافية  العراق  بغداد/  رابطة 
الروائي   ،) ال�ضنوي  )عبداجلبار  ال�ضاعر  الرابطة 
والإعالمي ) �ضادق اجلمل ( ] تولد ١٩٥٣-  من 
روايات  م�ضرحية-   / برمودا  مثلث   ( نتاجاته 

نوح  �ضفينة   - هالمية  مرافئ   - احلرام  )اأر�س 
الف�ضائية - ثالثية نريفانا  - تراتيل ملوت حر  - ل 
الناهية -  ولد توا" – رتاج عبداخلالق  - الآن�ضة 
) مم�ضرحة ( - بحث يف اخلالفة الرا�ضدية- موؤمتر 
الفئران " جمموعة ق�ض�ضية " ، التي اأبدى ال�ضنوي 
الإعالمية  ن�ضاطاته  ومن   ، فيها  الكبري  اعجابه 
عديدة  تلفازية  برامج   وتقدمي  اعداد  املتوا�ضلة 
-  تاأ�ضي�ضه للملتقى الآنف الذكر ، الذي ا�ضت�ضاف 
�ضابة  طاقات  واحت�ضن  مهمة،  اإبداعية  قامات  فيه 
ثقايف [... حتدث  اكرث من حمفل  – مت تكرميه يف 

وقّدم   ، الق�ضة  وبني  بينها  واملقارنة  الرواية  عن 
ابتداًء  العراقية  الرواية  عر�ضا" تاأريخيا" لن�ضوء 
من  )�ضليمان في�ضي( يف " الرواية اليقاظية ( عام 
 ، خوندة  و�ضامي  اخلليلي  بجعفر  مرورا   ،  ١٩١٦
م�ضتعر�ضا   ،  ) ال�ضيد  احمد  حممود   ( عند  متوقفا 
جل الأ�ضماء الروائية منذ الن�ضاأة حتى يومنا هذا.. 
�ضارك يف املداخالت والتعقيبات وال�ضتف�ضارات  كل 
العابدين، طارق حرب  زين  وقار    ( الأ�ضاتذة  من 
، خملد احلافظ ، حمدي العطار، عدنان ال�ضماوي 

والروائي اجلديد عالء الوردي(.. 

ويف قاعة ) جواد �ضليم ( ، ومبنا�ضبة اأربعينية 
الثقايف  امللتقى   ( اأقام   ،  ) ع   ( احل�ضني  الإمام 
 ،  ) ال�ضعر  الطف يف   ( بعنوان  ندوة   ) العراقي 
باإدارة مدير امللتقى الروائي والإعالمي ) �ضادق 
اجلمل ( الذي حتدث عن اآثار واقعة الطف على 
عموما  العربي  الأدب  ول�ضيما   ، كافة  ال�ضعد 
والعراقي خ�ضو�ضا، م�ضت�ضهدا باأ�ضهر الق�ضائد 
امل�ضيحي   ( منهم  امل�ضلمني  غري  على  مركزا   ،
العراقي  وال�ضابئي  �ضالمة  بول�س  اللبناين 
فيها  ا�ضت�ضاف   ،) الواحد  عبد  عبدالرزاق 

ال�ضاعر ) عبداجلبار ال�ضنوي ( ] تولد ال�ضماوة 
١٩4٥– ع�ضو احتاد الأدباء والكتاب العراقيني 
– ع�ضو  جلنة  تاأليف الكتب يف وزارة الرتبية.. 
قال   – الزمن   عمر  من  مراحل   ( دواوينه  من 
قبل ان يرتجل – لو كان يل وطني –  لو ي�ضدق 
ال�ضجن  - اأجمل منِك ل – ليل بال �ضحر ( – وعن 
المام علي )ع( له  "علي الكتاب وامل�ضمون" و 
كتابان "اأوراق من اأغ�ضان الذاكرة" و "جل�ضات 
البداع  درع  على  حا�ضل  املحبة" –  موائد  يف 
ليبداأ  التقديرية[،  ال�ضهادات  من  والعديد 

املفجعة،  واأحداثها  كربالء  ماأ�ضاة  عن  احلديث 
 ، هجرية   ٦١ �ضنة   منذ  كتابات  من  رافقها  وما 
معرجا على جتربته ال�ضعرية ومدى تاأثره فيها 
ومنذ وقت مبكر ، ملقيا بع�س ن�ضو�ضه ال�ضعرية 
... ثم اأوعز ) اجلمل ( للح�ضور بامل�ضاركة، ليديل  
بدلوه كل من الأ�ضاتذة ) اأمني املو�ضوي ، مزاحم 
التميمي ، د. كاظم القري�ضي ، د.فالح القري�ضي ، 
... وغريهم(، ليختتم ال�ضنوي الندوة بق�ضيدة 
وتوقيع  نف�ضها،  امل�ضامني  حتمل 
ن�ضخ من ديوانه )وكل حديث غزل(.

  )بين الجمل والسنوي (

 ساهرة رشيد

    كتاب نقدي جديد يضاف الى 
مكتبة الطفل تناول جهد االديب 

العربي المعروف جاسم محمد صالح 
والذي عدُّ واحدًا من اهم أدباء الطفل 

في الوطن العربي من حيث غزارة 
انتاجه وعمق كتاباته والروح الفنية 

والتربوية واالنسانية التي طغت على 
كل كتاباته لالطفال ) قصة , رواية , 
مسرحية ( والدليل العلمي على صحة 

ما نقول ان العشرات من الشهادات 
العليا الجامعية كتبت عنه في مختلف 
انحاء العالم ) ايران , الجزائر , مصر , 
االردن , سوريا , ماليزيا , اذربيجان , 
تركيا , لبنان ( , اضافة الى الجامعات 

العراقية المختلفة وحاضر االديب 
جاسم محمد صالح في كثير من 

المحافل العلمية واالدبية في كثير 
من دول العالم حيث ترجمت كتبه 

ومؤلفاته الى لغات كثيرة من اهمها 
: ) الفارسية , الكردية , التركية , 

النرويجية , االنكليزية , اليابانية , 
الهولندية ... الخ ( .

كتبتها  مبقدمة  حفل  الكتاب  هذا  ان 
فيها  تناولت  يحيى  عبري  الدكتورة 
واأكدت  وتعريفها  الذرائعية  مفهوم 
ر�ضمية  لغة  ا�ضبحت   ( الذرائعية  بان 
بني  يحمل  الجتاه  ايجابي  ر�ضايل  لأدب 
واملوعظة  واحلكمة  الف�ضيلة  طياته 
والتي  العليا  واملثل  احل�ضنة  والخالق 
الذرائعية-املقدمة  الروؤية  حملتها 
 ( املغربي  الناقد  تقدمي  وكان   ، �س8( 
ملقدمة  تاأكيدُا   ) ال�ضويف  عبدالرحمن 
اهمية  يف  يحيى  عبري  ال�ضورية  الناقدة 
ومتيز ابداع الكاتب جا�ضم حممد �ضالح 
الطفال  اأدب  اهمية  منها  تناول  حيث 
اح�ضنت   ) مراجي  عقيلة   ( الناقدة  وان 
واإنها  النقدية  درا�ضتها  مو�ضوع  اختيار 
نظرية  اختارت  حينما  نظرتها  ببعد 

بها  واملق�ضود  احلداثة  بعد  ملا  نقدية 
�س١١(  –املقدمة  الذرائعية  النظرية 
يف  ثانية  مرة  املغربي  الناقد  اأكد  وقد 
مقدمته على جناح الديب جا�ضم حممد 
�ضالح ))حني حت�ض�س �ضمري الن�سء من 
تفكريًا  بالطفال  الدائم  اللت�ضاق  خالل 
وجاء   ، �س١2((  املقدمة   ، واح�ضا�ضاً 
موؤكدة  مراجي  عقيلة  الناقدة  مقدمة  ت 
املختلفة  الن�ضانية  القيم  ح�ضور  على 
املنطلق  هذا  ومن   .. الطفل  اأدب  يف 
تقوم  التي  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تاأتي 
وجمالية  الق�ضم  وظيفة  يف  البحث  على 
�س١4.   املقدمة   – الق�ضة  يف  ح�ضورها 
و�ضتة  متهيدا  الكتاب  هذا  ت�ضمن  حيث 
ف�ضول وخامتة ا�ضافة اىل جانب الفهر�س 
وقائمة بامل�ضادر واملراجع و�ضري الناقد 
والديب ، حيث تناولت يف التمهيد عن�ضر 
التجني�س فتحدثت عن اأدب الطفل والفئة 
خ�ضائ�ضه  اىل  مثرية  ي�ضتهدفها  التي 
املبادئ  بع�س  عن  حتدث  كما  الفنية 
يف  الذرائعي  املنهج  منها  انطلقت  التي 
الكتاب  هذا  ان   ، الأدبي  للن�س  تلقية 
واحدة  حقيقة  لعك�س  حمتوياته  بكل 
من  جدًا  متمكن  الأطفال  اديب  ان  هي   *
واملعنى  والفكر  وال�ضلوب  اللعة  حيث 
يثبت  من  متكن  موؤلفاته  خالل  من  وانه 
اهله  الأطفال مما  اأدب  عامل  ح�ضوره يف 
لأن يكون مرجعاً يف الكتابات والدرا�ضات 
الكادميية التي تناولته يف خمتلف انحاء 
من  متكن  وابداعه  بجهده  لأنه  العامل 
العامل  اأدباء  اأ�ضهر  مع  بجدارة  يقف  ان 
املتميزين يف اأدب الأطفال ، وهذا مل ياأت 
باأ�ضلوب  معرفته  خالل  من  ال  اعتباطاً 
وفكرة الكتابة لالطفال من منظور تعمقه 
على  واطالعه  الرتبوية  بالنظريات 
لالإن�ضانية  احل�ضاري  واملوروث  الرتاث 
الديب  �ضجل  اإن  التاريخ  وان   ، جمعاء 
القيم  حب  يف  ومميزة  راقية  مواقف 
ي�ضجل  فاأنه  الطفال  نفو�س  يف  وغر�ضها 
موؤلفاته  خالل  من  ذلك  كل  الرجل  لهذا 
التي ناهزت الثمانني حيث و�ضع م�ضارًا 
اخالقياً وتربوياً يف كل كتاباته وان هناك 
يف  خمتلفة  وحماور  كثرية  م�ضارات 
لدرا�ضات  مادة  تكون  ان  ت�ضلح  كتاباته 
ال�ضوء  ي�ضلط  واأدبية  ونف�ضية  تربوية 
فيها اىل قائمة �ضاخمة اغنت اأدب الأطفال 

وقدمت له ال�ضيء الكثري . 
الذي  الرحب  الف�ضاء  هو  الزمان      
الذي  وهو  الأطفال  حكاية  فيه  تتحرك 
لدى  ومقبوليتها  عمقها  للحكاية  يعطي 
الطفل حتى كون مقبولة لديه وقاباًل على 
باب  من  م�ضمونها  ومع  معها  التفاعل 
الأدب  ، ويف  القناعة واملعرفة والدراك 
وذا  ن�ضبياً  الزمن  يكون  للكبار  املوجه 
ومفاجئ  �ضريع  وحترك  وخيال  مرونة 
وعودتها  الحداث  قطع  خالل  من 
بالن�ضبة  احلال  وكذلك  املا�ضي  اىل 
اأدب  يف  الزمن  مفهوم  لكن   ... للم�ضتقبل 
بعقلية  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  الأطفال 
مبعرفته  وكذلك  التقبلية  وقدرته  الطفل 

اأي  وجود  حالة  ويف  لالأحداث  وتتابعه 
يرتك  ما  �ضرعان  فاأنه  عنده  اختالف 
ي�ضتطيع  ل  لأنه  احلكاية  او  الق�ضة 
فالزمن   ، ب�ضكل �ضحيح  متابعة احداثها 
الذي  املا�ضي  هو  املعروف  تق�ضيمه  يف 
نعي�س  الذي  واحلا�ضر  وانق�ضى  حدث 
مل  الذي  )امل�ضارع(  وامل�ضتقبل   احداثه 

ياأت حلد الآن .
ان يطرح  الأطفال  اأديب     حينما يرغب 
حقاً  يعرف  فهو  م�ضاألة  يعالج  او  ق�ضية 
يف  ويعاجلها  في�ضفها  الآن  يعي�ضها  اأنه 
الواقع امللمو�س وباإمكانه ان يذكر الطفل 
اخليال  ويرتك   .. �ضابقاً  عليه  كانت  مبا 
م�ضتقباًل  عليه  �ضيكون  ما  ليعرف  للطفل 
اطار  يف  واملا�ضي  ملمو�س  فاحلا�ضر   ،
اليه  يلمح  فاإنه  امل�ضتقبل  اأما   ، التذكري 
من  ملعرفته  مفتوحاً  يرتكه  او  تلميحاً 

خالل خيال الطفل اخلالق .
يكون  وتناولها  اثناء عر�س احلكاية      
ووعاء  امل�ضيطر  الزمن  هو  احلا�ضر 
عليه  م�ضلطة  الروؤيا  وتكون   ، الحداث 
يعود  ان  عليه  الروؤيا  هذه  خالل  ومن 
ومن   ، منبهاً  وللم�ضارع  مذكرًا  للما�ضي 
اخلطاأ مبكان ان يكون امل�ضارع هو الوعاء 
رمزَا  واملا�ضي  احلا�ضر  اىل  والعودة 
و�ضريع  امللل  �ضريع  فالطفل  وتذكريًا، 
حتليل  يف  متعباً  نف�ضه  ويجد  املتابعة 
وحتديد  ومتابعتها  الزمنية  الأحداث 
عوامل الربط ، لأنه يحب ان يتعامل مع 
ومقبول،  ت�ضل�ضلي  ب�ضكل  احلكاية  زمن 
اأحداث متتابعة ومقبولة ، ت�ضل�ضل مقنع 
ومقبول فتكون قريبة منه ومن تقبله ... 
اأديب الأطفال مهنته مّد ج�ضور التوا�ضل 
من  يريد  ما  اإليه  يو�ضل  حتى  الطفل  مع 
مظلة  يف  ومبادئ  ومفاهيم  وقيم  اأفكار 
 ، اللغوية  والبهرجة  واخليال  اجلمال 
عندها �ضيتقبل الطفل املو�ضوع ويتفاعل 
معه ، واأروع اأنواع الق�ض�س التي يحبها 
الأطفال هي تلك الق�ض�س التي حتدث يف 
زمن واحد كاأن يكون املا�ضي او احلا�ضر 
ان  دون  من  اأحداثها  ويفهم  ويقراأها   ،
يتعب ذهنه وحتى احلكاية التي حتدث 
املا�ضي  يف  احداثها  وتنتهي  املا�ضي  يف 
دون ان يكون لها وجود يف احلا�ضر هي 
بعد  فهو   ، وحمببة  لديه  مقبولة  حكاية 
ان يقراأها او ي�ضمعها على ل�ضان الراوي 
اأحداثها  حملاًل  ذهنه  يف  معاجلتها  يعيد 
ووقائعها ومدلولتها في�ضتقي منها العرب 
وكيف  ال�ضخ�ضية  م�ضتلهماً  والفائدة 
م�ضى  زمن  يف  الحداث  مع  ت�ضرفت 
لأي  نف�ضه  يهيئ  ان  فعليه   ، وانق�ضى 
الفائدة  تكمن  وهنا   ، يحد  م�ضابه  حدث 

املرجوة يف الق�ضة .
متقدمة  حالة  العلمي  اخليال  ي�ضكل      
العم  وعلى  انه  حيث   ، الطفل  اأدب  يف 
تقدماً  الكرث  الفئات  اىل  يوجه  والغلب 
لقدرة  وذلك   ، العمرية  النواحي  من 
مع  التحليق  على  املهلة  تلك  يف  الطفل 
الن�س  وتقبل  وتذوق  معرفة  يف  الكاتب 
ان  لنا  بد  ول   ، اإليه  يقدم  الذي  اخليايل 

احلديث  مبفهومه  الطفل  ادب  باأن  ننوه 
هو اأدب جديد ب�ضيغة واأفكاره واأ�ضاليبه 
العلمي  اخليال  اأدب  ويكون  الفنية 
وملا   ، منه  حداثة  اأكرث  لالأطفال  املوجه 

كان اأدباء الطفل هم اقل من اأدباء الكبار 
قلة  ي�ضكلون  العلمي  اخليال  ادباء  فاأن 
الن�ضو�س  فاأن  لهذا   ، الطفل  اأدباء  بني 
جدًا  قليلة  هي  للطفل  املقدمة  اخليالية 
تناق�س  يف  وهي  الن�ضو�س  ببقية  قيا�ضاً 
الذين  الأدباء  من  كثري  لعزوف  م�ضتمر 
يكتبون للطفل يف ال�ضتماء يف احلف�س يف 

هكذا نوع من الأدب.
الدب  ذلك  هو  العلمي  اخليال  اأدب      
م�ضمونة  يف  علمية  حالة  يتناول  الذي 
تلك  تناول  او  تقدمي  يف  الكاتب  ويتفنن 
من  قريب  راق  فني  باأ�ضلوب  احلالة 
وا�ضعاً   ، وتفكريه  وروؤاه  الطفل  خميلة 
وم�ضمون  فكرة  اي�ضال  احل�ضبان  يف 
كله  جميل  فني  باأ�ضلوب   العلمية  املادة 
يتبادر  ما  واأول   ، وروؤى  وخيال  جمال 
اىل الذهان يف مفهوم اخليال العلمي هو 
الف�ضائية  وال�ضفن  والكوكب  الف�ضاء 
احلقيقة  يف  لكن  البعيد  املجرات  وعامل 
من  واحدًا  حمورًا  ت�ضكل  املحاور  هذه 
حماور اخليال العلمي فاإ�ضافة اىل ما ذكر 
فاأن عامل البحار واأعماق الر�س وج�ضم 
ان  ت�ضلح  اع�ضاء  من  فيه  مبا  الن�ضان 
تكون ميداناً خ�ضباً للخيال العلمي وغري 
ذلك من امليادين ، وباإمكان اأديب الأطفال 
العلمية  الأفكار  بني  يزاوج  ان  الذكي 
ويدخلها يف تداخل عميق لتحقيق الغاية 
املرجوة يف التحليق مبخيلة الأطفال اىل 
عوامل اخرى ل تعد ول حت�ضى ، وحتى 
اأديب  باإمكان  واملكان  الزمان  مفهوم 
انتقالت  بينهما ويحدث  يزاوج  الأطفال 
تعميق  بغية  الدبية  ن�ضه  يف  زمكانية 
وتفعيل احلـــدث اخليايل مبفهومه وهنـــا 
يتــحتم عليه اأن يكون ذكياً جــدًا حــتى ل 
الزمكاين  يـتـيه يف احلـــدث  الطـفل  يجعل 
املرجوة  الغـاية  تتــــال�ضى  وبــذاك 

على  القـدرة  وعـــدم  الن�س  تقــدمي  من 
اإي�ضال ما مطلوب اليه .

ي�ضتلم  اأن  الأطفال  اأديب  باإمكان        
ومن  التاريخية  والوقائع  الأحداث  من 
الأحداث  ومن  ال�ضعبية  احلكايات 
ن�س  بناء  يف  منها  وال�ضتفادة  الواقعية 
العلمي  اخليال  م�ضتلهماً  لالأطفال  اأدبي 
بحيث  احلدث  او  للن�س  وا�ضلوباً  اإطار 
املقبول  الإقناع  من  جو  خلق  من  يتمكن 
احلقيقة  بني  املزاوجة  من  الطفل  لدى 
الواقعيني  الأ�ضخا�س  وبني  واخليال 
التي  الفرتا�ضيني  والأ�ضخا�س 
من  او  فاعلني  كاأبطال  الن�س  يف  يدخلها 
الحداث الواقعية والتاريخية املعروفة 
تطويع  نحو  يدفعها  حيث  وال�ضائعة 
احلدث يف ف�ضاء اخليال العلمي واملعريف 
وهنا يتحتم على الأديب ان يكون حذرًا 
�ضخو�ضه  حتريك  ويف  الن�س  بناء  يف 
فالف�ضل   ، غايته  اىل  احلدث  اإي�ضال  ويف 
ب�ضكل  لل�ضخو�س  الن�س  ا�ضتخدام  يف 
�ضلبي يوؤثر على تردي �ضورة ذلك الرمز 
فلو   ، والبطل املعروف ويقلل من قيمته 
او  �ضامل  الزير  او  عنرت  �ضخ�ضية  تناول 

خالد بن الوليد اأو �ضالح الدين الأيوبي 
اأو القعقاع  اأو املثنى  اأو حمزة البهلوان 
فاأن الطفل يقع يف حرية بني رداءة الن�س 
املخيلة  والتعامل مع �ضخو�ضه وما بني 
توارثتهما  التي  ال�ضعبية  والذائقة 
الأجيال ، وهذا التذبذب يف الروؤيا ي�ضقط 
بالن�ضبة  احلال  وكذا  املخيلة  من  الرمز 

للحدث .
وم�ضداقية  الأدوات  ا�ضتعمال  اما     
ومقبوليته  العقل  وقناعة  مدلولتها 
لدى الأطفال لها الأثر الكبري على جناح 
، فال ميكننا ان جنعل من عنرت  الن�س 
بن �ضداد بطاًل يحارب اعداءه بالأ�ضلحة 
الليزرية اأو النيرتونية وكذلك ل ميكننا 
الف�ضائية  الكائنات  باأن  الطفل  نقنع  ان 
مواجهاتها  يف  بدائية  اأ�ضلحة  ت�ضتعمل 
ال�ضكني  ي�ضتعملوا  كاأن   ، و�ضداماتها 
واملنجل وال�ضلحة البدائية امل�ضنوعة 
مع  يتنا�ضب  ل  هذا  لأن   ، العظام  من 
التي  الفذة  العلمية  وقدراتهم  تطورهم 
جتعلهم يجرون يف عامل املجرات ب�ضفن 

ف�ضائية فائقة ال�ضرعة .
    اإن ن�س اخليال العلمي ن�س يحتاج 

اىل كثري من المور منها :
١( اأن يكون مقبوًل يف �ضريورة احلدث 

.
2( يف م�ضداقية الزمان واملكان .

وت�ضل�ضل  الطرح  يف  القناع  يف   )٣
الحداث .

4( يف مالئمة بني ال�ضخو�س والحداث 
)لغة ، عر�ضاً ، تناوًل(  .

وبني  املعروف  �ضورة  بني  ٥(التطابق 
الواقع املقبول  .

٦( عدم الختالف يف الطرح بني الغايات 
املتوارثة وبني املطروح واقعاً .

املثال  ابدًا من حيث       فال ميكننا 
الطائي  حامت  �ضخ�ضية  نغري  اأن 
من كرمه املعروف عنه اىل �ضخ�س 
بخيل او جبان او رعديد ل غاية له 
احلال  وكذا   ، النا�س  ايذاء  �ضوى 
او  �ضيبوب  ل�ضخ�ضية  بالن�ضبة 
 ، دليلة  او  الزييق  على  �ضخ�ضية 
خياًل  لها  بنت  ال�ضخو�س  هذه  لن 
ميكن  ل  النا�س  اذهان  يف  معرفياً 
ان  قدرة  من  امتلك  ومهما  لالأديب 

يغري بناء ال�ضخ�ضية ومالحمها .

) دراسات نقدية في أدب االطفال ( 
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�شركة  يف  بارزان  تنفيذيان  مديران  قال 
�شبيغل" الأملانية  "دير  "بيونتيك" ملجلة 
الأ�شابيع  خالل  �شتطلب  ال�شركة  اإن 
العامل  اأنحاء  يف  املوافقة  املقبلة  القليلة 
على ا�شتخدام لقاحها للوقاية من كورونا 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأطفال 
ال�شتعدادات  واإن  عاماً،  و11  اخلام�شة 

لذلك جارية.
وقالت اأوزليم توراجي، كبرية امل�شوؤولني 
�شرن�شل  "بالفعل  ال�شركة:  يف  الطبيني 
نتائج  املقبلة  القليلة  الأ�شابيع  على مدى 
اخلام�شة  �شن  من  الأطفال  على  جتاربنا 
حول  التنظيمية  للجهات  ع�شرة  للحادية 
ا�شتخدام  على  املوافقة  ونطلب  العامل 
هنا  العمرية واأي�شاً  الفئة  اللقاح مع تلك 

يف اأوروبا".
ت�شلط  الت�شريحات  يف  البادية  والثقة 
"بيونتيك"، التي تتعاون  ال�شوء على اأن 
مع "فايزر"، لها �شدارة يف ال�شباق للفوز 
لالأطفال  للقاحات  النطاق  وا�شع  باإقرار 

حتت 12 �شنة يف الدول الغربية.
لـ"بيونتيك"  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
بيانات  اإن  للمجلة:  �شاهني  اأوغور 
للجهات  لإر�شالها  الآن  تعد  التجارب 
جيدة  تبدو  الأمور  "وكل  التنظيمية، 

وت�شري وفقاً للخطة".
الإ�شابات يف الوليات املتحدة

ملكافحة  الأمريكية  املراكز  مديرة  قالت 

رو�شيل  منها،  والوقاية  الأمرا�س 
اليومي  املتو�شط  اإن  والين�شكي: 
بلغ،  املتحدة  الوليات  يف  لالإ�شابات 
اأيام،  �شبعة  لفرتة  اإح�شاء  اأحدث  يف 
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بامل�شت�شفيات يف اليوم يف املتو�شط، ووفاة 

اأكرث من األف مري�س يف املتو�شط.
وقالت والين�شكي لل�شحافيني: اإن درا�شة 
مل  الذين  الأ�شخا�س  اأن  اأظهرت  حديثة 
معر�شون  للفريو�س  م�شادًا  لقاحاً  يتلقوا 
ون�شف  مرات  اأربع  مبعدل  به  لالإ�شابة 
ويزيد  اللقاح،  تلقوا  ممن  اأكرث  املرة 
بع�شر  امل�شت�شفيات  اإىل  نقلهم  احتمال 
مرات ممن تلقوا اللقاح كما يزيد احتمال 
اأكرث ممن ح�شلوا  وفاتهم بنحو 11 مرة 

على اللقاح.
التحقيق مع وزيرة فرن�شية �شابقة

فرن�شية  حمكمة  يف  م�شوؤول  قال   
لـ"رويرتز": اإن وزيرة ال�شحة ال�شابقة، 
ر�شمي  لتحقيق  خ�شعت  بوزان،  اأنيي�س 
جائحة  اأزمة  مع  بتعاملها  يتعلق  فيما 

كوفيد-19.
وا�شتقالت بوزان، التي �شغلت املن�شب يف 
الفرتة ما بني مايو )اأيار( 2017 وفرباير 
)�شباط( 2020، مع بداية تف�شي الوباء، 
بلدية  رئي�س  ملن�شب  الرت�شح  اأجل  من 
باري�س، وذلك بعد اأن اأجرب مر�شح احلزب 
الن�شحاب  على  غريفو  بنجامني  احلاكم 

على وقع ف�شيحة جن�شية.
من�شب  على  املناف�شة  بوزان  وخ�شرت 
رئي�س بلدية العا�شمة الفرن�شية، وانتهى 
)كانون  يناير  يف  بتعيينها  املطاف  بها 
يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  يف  الثاين( 

جنيف.
الدمنارك ت�شتاأنف احلياة الطبيعية

�شفحة  بالكامل،  الدمنارك،  طوت 
وباء  تف�شي  مكافحة  اإىل  الهادفة  القيود 
و�شع  ُيفر�س  يعد  فلم  كوفيد-19، 
وعادت  ال�شحي  الت�شريح  ول  الكمامات 
ع�شرات  وا�شتاأنف  املكاتب،  اإىل  احلياة 
العرو�س  ح�شور  الأ�شخا�س  اآلف 

املو�شيقية.
يف  القيود  كل  رفعت  قد  اأي�شلندا  وكانت 
اإىل  ا�شطرت  لكنها  )حزيران(،  يونيو 
ب�شبب جتدد  اأ�شابيع  اإعادتها بعد ب�شعة 
تف�شي الوباء.. وبح�شب وكالة ال�شحافة 
الدولة  هي  الدمنارك  فاإن  الفرن�شية، 
الوحيدة يف القارة التي عادت "اإىل احلياة 

املعهودة".
ق�شم  يف  املوظف  قال  كوبنهاغن،  ويف 
ناي�شن"  "ليف  �شركة  يف  الإعالنات 
اأولريك  املو�شيقية،  العرو�س  لتنظيم 
يف  بالتاأكيد  "نحن  بيرت�شن:  اأوروم 
لدينا  تعد  مل  لأنه  الدمنارك  يف  الطليعة 
الآخر  اجلانب  اإىل  انتقلنا  لقد  قيود،  اأي 

من الوباء بف�شل التلقيح".

وقالت اإمييلي بينديك�س، وهي �شابة تبلغ 
"الوجود  العر�س،  اإىل  ذهبت  عاماً،   26
�شمن احل�شد، الغناء كما كنا نفعل �شابقاً، 
تقريباً  كوفيد-19  اأن�شى  جتعلني  اأمور 

وكل ما ع�شناه يف الأ�شهر الأخرية".
رو�شكيلد  جامعة  يف  الأ�شتاذة  وقالت 
ليون  الأوبئة،  خبرية  )�شرق( 
الفرن�شية:  ال�شحافة  لوكالة  �شيمون�شني، 
"هدفنا حرية التنقل )...( ما �شيح�شل اإذًا 
و�شيجد  �شيتنقل  اأي�شاً  الفريو�س  اأن  هو 

الأ�شخا�س الذين مل يتلقحوا بعد".
مل  "اإذا  اأنه:  اإىل  �شيمون�شني  واأ�شارت 
ذلك  فاإن  للمجتمع،  تهديدًا  الفريو�س  يعد 

ح�شل فقط بف�شل اللقاح".
اإقناع  يف  �شعوبات  الدمنارك  تواجه  ومل 
ذلك،  ونتيجة  اللقاح.  بتلقي  �شكانها 
البالغ  ال�شكان،  من  املئة  يف   73 اأ�شبح 
عددهم 5،8 ماليني، ملقحني بالكامل �شد 
كوفيد، و96 يف املئة من الأ�شخا�س الذين 

تتجاوز اأعمارهم 65 عاماً اأي�شاً.
هيونيك،  ماغنو�س  ال�شحة،  وزير  و�شدد 
على اأن "احلياة اليومية تعود ب�شكل عام 
اإىل طبيعتها، لكن ذلك ل يعني اأنه مل يعد 

هناك خطر يف الأفق".
"تي يف 2"  لتلفزيون  واأ�شاف يف ت�شريح 
الثمانية  الأ�شهر  اإىل  نظرنا  "اإذا  املحلي: 
قد  الفريو�س  اأن  جند  املا�شية،  ع�شر 
حتور عدة مرات، لذلك ل ميكنني �شمان 

كثري من  تلقيح  مع  ولكن   )...( �شيء  اأي 
الأ�شخا�س، نحن يف و�شع جيد".

والقيد الوحيد الذي ل يزال �شارياً يتعلق 
بالدخول اإىل البالد اخلا�شع لتقدمي جواز 
�شلبي،  كورونا  فح�س  و/اأو  �شحي  �شفر 
كما اأن ارتداء الكمامات ل يزال اإلزامياً يف 

املطارات.
ال�شحة  ملنظمة  الأوروبي  الفرع  ويرى 
الدولة  خ�شائ�س  اإحدى  اأن  العاملية 
بني  الثقة  عالقة  هي  ال�شكندنافية 

ال�شرتاتيجية  ب�شاأن  وال�شعب  ال�شلطات 
املّتبعة.

احلالت  املكلفة  �شمولوود،  كاترين  لكن 
"كل  اأن  اأو�شحت  الفرع،  يف  الطارئة 
دولة يجب اأن تبقى متيقظة يف حال تغري 

الو�شع الوبائي لديها".
عدد  كثب  عن  املتابعة  الدمنارك  وتعتزم 
يف  يبلغ  الذي  امل�شت�شفيات  يف  امل�شابني 
الوقت احلايل نحو 130، واإجراء ت�شل�شل 

دقيق للفحو�س ل�شبط تف�شي الفريو�س.

"بيونتيك" تسعى إلقرار لقاحها لألطفال من 5 إلى 11 عاما

الأنظمة  بني  وثيقة  عالقة  تتواجد 
وبني  الإن�شان  يتبعها  التي  الغذائية 
بع�س  حتتوي  حيث  الأمرا�س،  بع�س 
تكون  عنا�شر  اأو  مواد  على  الأطعمة 
�شارة جدا لأج�شامنا، وقد ت�شبب الكثري 

من الأمرا�س كمر�س ال�شرطان.
ا�شتهالك  اأن  حديثة  درا�شة  ووجدت 
األف  الكحول كان مرتبًطا باأكرث من 740 
مبر�س  جديدة  اإ�شابة  حلالة  ت�شخي�س 
وفق  فقط،   2020 عام  يف  ال�شرطان 

)�شبوتنيك بالعربي(.
على  ال�شوء  البيانات  هذه  وت�شلط 
الغذائية  احلياة  منط  اختيار  �شرورة 
الإن�شان  يتبعه  الذي  الغذائي  النمط  اأو 
�شحة  على  موؤكد  ب�شكل  توؤثر  والتي 

الإن�شان على املدى الطويل.
تكمن امل�شكلة بالعنا�شر امل�شافة

جمل�س  اأع�شاء  واأحد  اخلبرية  وقالت 
هوارد  ال�شهرية،  املجلة  اإدارة 
يف  دكتوراه  على  احلا�شلة  غرو�شمان، 
الباطني  بالطب  واملتخ�ش�شة  الطب، 
جوائز  وعدة  البورد  على  واحلائزة 
يف  تكمن  الرئي�شية  »امل�شكلة  عاملية: 
بالأحرى ل تكمن يف  اأو  بع�س الأطعمة، 
امل�شافة  املواد  يف  لكن  ذاته  بحد  الطعام 

على هذه الأطعمة«.
هذه  اأن  اإىل  املتخ�ش�شة  الطبيبة  وتنوه 
الأطعمة  من  الكثري  يف  موجود  املواد 
ورقائق  الفو�شار  مثل  واملعلبة  اجلاهزة 
�شريعة  والأطعمة  واحللوى  البطاط�س 
اأن  من  حذرت  لكنها  الأخرى،  التح�شري 
اأطعمة  يف  متواجدة  موجود  املواد  هذه 

حمددة اأكرث من غريها.
الربط  »اإن  غرو�شمان:  الدكتورة  وقالت 
بني النظام الغذائي وال�شرطان مو�شوع 
الرئي�شية  امل�شكلة  ولكن  للجدل،  مثري 
امل�شافة،  املواد  بل  الطعام،  يف  لي�شت 
النظام  اإن  القوال  ال�شروري  ومن 
الغذائي املتوازن الذي يحد من املتممات 
�شيكون  املتنوعة  الغذائية  والإ�شافات 
اأهم  الدكتورة  وبينت  �شحة«،  الأكرث 
العنا�شر  هذه  تت�شمن  التي  الأطعمة 

بكرثة وهي:
اللحوم امل�شنعة... القاتل اللذيذ

اللحوم  بتناول  الكثريون  ي�شتمتع 
امل�شنعة مثل ال�شجق اأو النقانق »هوت 
دوغ« التي حتتوي على اللحوم احلمراء 
امل�شكلة  لكن  اأنواعها،  مبختلف  اللذيذة، 

كبرية يف هذه اللحوم املغلفة واملعلبة.
اللحوم  اأن  غرو�شمان  الدكتورة  واأكدت 
بال�شرطان  مرتبطة  فئة  هي  امل�شنعة 
اأنواع  اأو  اأ�شكالها  بجميع  مبا�شر،  ب�شكل 
غري  اللحوم  اأنواع  جميع  اأي  حلومها 
حيث  تو�شيفها،  بح�شب  الطازجة، 
حلم  مثل  امل�شنعة  اللحوم  م�شكلة  اإن 
املدخنة  والأطعمة  املقدد  اخلنزير 

وغريها هي مادة النرتيت«.
العالية  امل�شتويات  الطبيبة«  واأ�شافت 
من  تزيد  قد  والنرتات،  النرتيت  من 
خطر الإ�شابة بالأورام الدبقية )�شرطان 
الدماغ( وكذلك �شرطانات الغدة الدرقية 
وهذه  واملعدة«،  وامل�شتقيم  والقولون 
م�شببة  لي�شت  ذاتها  حد  يف  املركبات 
ال�شاعدة  العوامل  من  لكنها  لل�شرطان 

مع  املركبات  هذه  تتحد  حيث  وبقوة، 
م�شرطنة،  مواد  وت�شكل  اأخرى  جزيئات 
لل�شرطان  م�شببة  »تكون  الأقل  على 
على  اأجريت  التي  الدرا�شات  بع�س  يف 

احليوانات«.

اللحوم احلمراء
اأن  اإىل  غرو�شمان،  الدكتورة  اأ�شارت 
احلمراء  اللحوم  بني  ربطت  الدرا�شات 
وعدة اأنواع من ال�شرطان منها »�شرطان 
والربو�شتاتا  وامل�شتقيم  القولون 
والبنكريا�س«، لكنها نوهت اإىل اأن العالقة 
اأو  احلد  واقرتحت  متاًما،  نهائية  لي�شت 
لهذا  احلمراء  اللحوم  تناول  من  التقليل 
ال�شحية  الأ�شباب  من  وغريه  ال�شبب 

الأخرى«.
الكحول

من  الكثري  اأن  غرو�شمان،  وبينت 
ارتفاع  بني  ربطت  العلمية  الدرا�شات 
الفم واملريء  ا�شتهالك الكحول ب�شرطان 
والقولون،  والكبد  والثدي  واملعدة 
ونوهت اإىل اأن هذه الرتباطات حتدث يف 

حالة الإفراط يف تناول الكحول.

ال�شمنة قد تلعب دورا رئي�شيا
اإىل  ال�شيت  ذائعة  الدكتورة  وتطرقت 
عامل اآخر، وهو ال�شمنة، وقالت: »�شيء 
واحد على الإن�شان تذكره هو اأن ال�شمنة 
من  للعديد  خطر  عامل  تكون  اأن  ميكن 
اأنواع ال�شرطان، حيث ن�شحت باحلد من 
امل�شروبات ال�شكرية والأطعمة ال�شكرية 

الأخرى التي تزيد من الوزن«.

دراسة: 12 نوعا من مرض السرطان 
مرتبطة بـ3 أطعمة شائعة

تبدو �شجالت �شرعة الإنرتنت التي ت�شل اإىل عدة 
غيغابت قبل عقد من الزمان الآن بطيئة. اإذ حطم 
لتكنولوجيا  الياباين  الوطني  املعهد  يف  الباحثون 
القيا�شي  الرقم   NICT املعلومات والت�شالت 
يف  تريابت   319 بلغ  مبعدل  الإنرتنت  ل�شرعة 

الثانية.
ل�شرعة  ال�شابق  القيا�شي  الرقم  �شعف  وهذا 
الذي  الثانية  يف  تريابت   178 البالغ  الإنرتنت 
املتحدة  واململكة  اليابان  يف  املهند�شون  �شجله 
معمل  يف  ال�شرعة  اختبار  اإجراء  ومت  عام.  قبل 
املتقدمة.  الب�شرية  الألياف  تقنية  با�شتخدام 
ال�شوئية  الألياف  كابالت  من  العديد  وحتتوي 
على نواة واحدة والكثري من البطانة اأو التغطية 

حلماية البيانات بالداخل.
وا�شتخدم نظام NICT خيًطا جتريبياً من كابل 
كابل  يف  موجودة  نوى  باأربع  ال�شوئية  الألياف 
تقريًبا.  القيا�شي  الب�شرية  الألياف  خط  بحجم 

التجربة:  عن  بحثية  ورقة  يف   NICT وقال 
تعدُّ الألياف الرباعية النواة ذات القطر القيا�شي 
للبطانة جذابة للتبني املبكر لالألياف يف الو�شالت 
بالنظر  وذلك  املدى.  والبعيدة  الإنتاجية  العالية 
للكابالت  التحتية  البنية  مع  متوافقة  اأنها  اإىل 
مبوثوقيَّة  تتمتع  اأْن  املتوقع  ومن  ة.  التقليديَّ
الأحادية  بالألياف  مقارنتها  ميكن  ميكانيكية 

النواة.
NICT باإر�شال البيانات من خالل اأجزاء  وقام 
م�شافة  حتاكي  ال�شوئية  الألياف  من  ملفوفة 
تدهور  دون  من  كيلومرت   3001 تبلغ  اإر�شال 
الكثري  هناك  يزال  ل  ولكن  ال�شرعة.  اأو  الإ�شارة 
من العمل الذي يتعني القيام به. كما كانت طريقة 

حتقيق هذه ال�شرعة معقدة.
قناة   552 من  مكوناً  ليزرًا  الباحثون  ا�شتخدم 
خالل  من  دفعه  يتم  متعددة  موجية  باأطوال 
النادرة  الأر�س  معادن  من  م�شنوعة  مكربات 

لتحقيق �شرعة كبرية.
هذا  ا�شتخدام  يتم  اأنه  املهند�شون  تخيل  وقد 
ب�شكل اأ�شا�شي لدفع البيانات ب�شرعة عرب م�شافات 
الفيديو  األعاب  بتنزيل  ال�شماح  من  بدًل  �شا�شعة 
لبتكار  اأن  الفريق  يعتقد  ذلك،  ومع  الفور.  على 
رباعي  الب�شرية  الألياف  كابل  هو  هنا  الأ�شا�شي 
النواة اجلديد الذي طوره. وهو بنف�س حجم كابل 

الألياف الب�شرية القيا�شي.
يف  ب�شهولة  تنفيذه  ميكن  اأنه   NICT ويعتقد 
كبري.  ب�شكل  ال�شرعة  لزيادة  احلالية  الأنظمة 
وقال: ميكن ربط قطر البطانة القيا�شي والألياف 

ال�شوئية الرباعية النوى باملعدات احلالية.
نقاًل  الألياف  هذه  تتيح  اأن  املاأمول  من  واأ�شاف: 
القريب.  املدى  على  عاٍل  بيانات  مبعدل  عملًيا 
العمود  ات�شالت  نظام  حتقيق  يف  ذلك  وي�شهم 
انت�شار  اأجل  من  �شروري  اأمر  وهو  الفقري، 

.5G خدمات الت�شالت اجلديدة ما وراء

اليابان تحطم الرقم القياسي بسرعة اإلنترنت

حتتوي ملعقة من بذور ال�شيا على جميع 
الأ�شا�شية والكال�شيوم  الغذائية  العنا�شر 
والألياف  والربوتني  الأك�شدة  وم�شادات 
و متنحك فوائد غري متوقعة، بالإ�شافة اإىل 
احتوائها على اأحما�س اأوميجا 3 الدهنية، 
اإليكم اأبرز فوائد تناول ملعقة منها يومياً.

الأطعمة  اأكرث  من  ال�شيا  بذور  وتعد 
ال�شحية، وميكن اأن تفيد ج�شمك ودماغك، 
اإليكم  الغذائية،  بالعنا�شر  مليئة  لأنها 
ال�شيا،  بذور  ل�شتهالك  �شحية  فوائد   8

وفق)اجلميلة(.
باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر  من  تقي   -  1

القلب
خماطر  تقليل  على  ال�شيا  بذور  ت�شاعد 
حتتوي  لأنها  القلب،  باأمرا�س  الإ�شابة 
على كميات عالية من اأوميجا 3 والربوتني 
بذور  تقلل  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  والألياف، 
الكبرية  اخلطر  عوامل  بع�س  من  ال�شيا 
لدى  الدم  �شغط  مثل  القلب،  لأمرا�س 
الأ�شخا�س امل�شابني بارتفاع �شغط الدم .
زيادة  على  اأي�شاً  ال�شيا  بذور  وت�شاعد 
الكولي�شرتول اجليد وتقليل بع�س عوامل 
واللتهابات  الثالثية  الدهون  مثل  اخلطر 

التي ميكن اأن توؤدي اإىل م�شاكل يف القلب.

مفيدة  ال�شيا  بذور  اأن  من  الرغم  وعلى 
لها  يكون  األ  املحتمل  فمن  القلب،  ل�شحة 
تاأثري كبري ما مل تكن م�شحوبة بنمط حياة 

�شحي وتغيريات يف النظام الغذائي.
ال�شكري  مبر�س  الإ�شابة  من  حتمي   -2

من النوع 2 
من  الوقاية  على  ال�شيا  بذور  ت�شاعد  قد 
اإبطاء  على  ت�شاعد  لأنها  ال�شكري،  مر�س 
منع  على  ت�شاعد  اأنها  كما  اله�شم،  عملية 
يف  ال�شكر  م�شتويات  يف  طفرات  حدوث 
الدم، بالإ�شافة اإىل ذلك تتح�شن م�شتويات 
مر�شى  لدى  ملحوظ  ب�شكل  الدم  �شغط 

ال�شكري عندما ي�شتهلكون بذور ال�شيا .
الدهنية   3 اأوميجا  اأحما�س  وتعد 
لعالج  ال�شيا �شرورية  بذور  املوجودة يف 

مر�س ال�شكري. 
3 - حتارب مر�س ال�شرطان 

الأخرى  املهمة  ال�شحية  الفوائد  من 
حماربة  على  ت�شاعد  قد  اأنها  ال�شيا  لبذور 
ال�شرطان يف ج�شمك عند تناولها بانتظام، 
بالإ�شافة اإىل ذلك، قد ت�شاعد يف الوقاية من 
�شرطان الثدي، لأن بذور ال�شيا هي م�شدر 
وكميات  لينولينيك  األفا  حلم�س  جيد 

معقولة من اأحما�س اأوميجا 3 الدهنية 

4- تقمع اجلوع
حتتوي بذور ال�شيا على كميات عالية من 
قمع  على  ي�شاعد  مما  والربوتني،  الألياف 
لفرتة  ممتلئاً  اإبقائك  طريق  عن  اجلوع 
توجد  ل  بال�شبع،  ت�شعر  عندما  طويلة، 
فر�شة لتناول وجبات خفيفة غري �شحية 

وذات �شعرات حرارية عالية.
لذلك، اإذا كنت تبحثني عن طريقة للتخل�س 
غري  اخلفيفة  الوجبات  تناول  عادة  من 
يف  ال�شيا  بذور  ت�شمني  فحاول  ال�شحية، 

نظامك الغذائي.
5 - ارتفاع �شغط الدم

خطر  تقليل  على  ال�شيا  بذور  ت�شاعد  قد 
ال�شحية،  احلالت  من  بالعديد  الإ�شابة 
حتتوي  لأنها  القلب،  اأمرا�س  ذلك  يف  مبا 
م�شادات  اأحد  الكري�شيتني،  مادة  على 
البذور  هذه  ت�شاعد  اأن  وميكن  الأك�شدة، 
املرتفع،  الدم  �شغط  خف�س  على  اأي�شاً 

لأنها حتتوي على كميات من الألياف .
6 - تقلل من اللتهابات

م�شادة  خ�شائ�س  ال�شيا  لبذور   
على  حتتوي  ال�شيا  بذور  فاإن  لاللتهابات، 
لذلك،   ،  3 واأوميجا  والألياف  الربوتني 
كعامل  ال�شيا  بذور  ا�شتخدام  ميكنك 

ب�شبب  املفا�شل  التهاب  عالج  يف  م�شاعد 
خ�شائ�شها امل�شادة لاللتهابات.

7 - خف�س ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم:
بذور ال�شيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، 
عملية  اإبطاء  على  الألياف  هذه  وتعمل 
بالمتالء  ال�شعور  يعزز  مما  اله�شم، 
ومينع ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم ويقلل 
من ن�شبة الكولي�شرتول ال�شار، بالإ�شافة 
يف  املوجودة   3 اأوميجا  فاإن  ذلك،  اإىل 
م�شتويات  خف�س  يف  مفيدة  ال�شيا  بذور 

الكولي�شرتول.
8- تخ�شي�س الوزن 

ا�شتثنائية  اإ�شافة  ال�شيا  بذور  تعد 
عن  تبحث  كنت  اإذا  الغذائي  لنظامك 
على  احل�شول  ميكنك  الوزن،  اإنقا�س 
املو�شى  اليومية  الكمية  من   %39
الألياف من ح�شة واحدة من  بها من 
بذور ال�شيا.يزيد ا�شتهالك بذور ال�شيا 
الألياف  لأن  بالمتالء،  �شعورك  من 
القابلة للذوبان يف هذه البذور متت�س 
اإىل متددها يف معدتك.  املاء مما يوؤدي 
يف  البذور  هذه  ت�شاعدك  لذلك،  نتيجة 
خالل  من  �شحي  وزن  على  احلفاظ 

اإبقائك ممتلئاً حتى عندما تاأكل اأقل.

فوائد غير متوقعة لبذور الشيا
يعد الثوم من اخل�شراوات الأ�شا�شية التي ل يكاد 
يخلو اأي مطبخ منه، حيث ي�شميه خرباء التغذية 
وتاأثريه  الكثرية  لفوائده  وذلك  الفوائد"،  بـ"كنز 

على �شحة الإن�شان.
امل�شكالت  من  العديد  يعالج  اأن  الثوم  وي�شتطيع 
امل�شاكل  معاجلة  من  البال،  على  تخطر  ل  التي 
ق�شرة  من  التخل�س  اإىل  ال�شباب  وحب  ال�شحية 
غري  الفوائد  بع�س  واإليك  والبعو�س،  الراأ�س 

ال�شهرية للثوم ت�شمل، وفق )العربية نت(.
1- يوفر حاًل مل�شاكل املعدة

ع�شر  مثل  املعدة  مل�شاكل  �شحرًيا  حاًل  الثوم  يوفر 
بالثوم  العالج  جرب  فقط  احلمو�شة،  اأو  اله�شم 
فرم ف�س  اأمعائك، وذلك من خالل  لتح�شني �شحة 
ملعقة  ن�شف  واإ�شافة  كبرية  ملعقة  على  ثوم 
�شغرية من الع�شل، تناول هذا اخلليط على معدة 
فارغة يف ال�شباح وام�شغه ب�شكل �شحيح، وميكنك 
�شرب ر�شفة من املاء عليها ولكن لي�س اأكرث من ذلك.

2- يكافح حب ال�شباب
قّطع  فقط  للثوم،  املعروفة  غري  الفوائد  من  فهذه 
على  وافركها  ن�شفني  اإىل  الثوم  من  ا  ف�شو�شً
خ�شائ�س  فللثوم  الب�شرة،  من  امل�شابة  املنطقة 
عن  الناجتة  الآلم  من  تقلل  لاللتهابات  م�شادة 
حب ال�شباب، كما اأن احتواءه على مادة الألي�شني 
ي�شاعد على قتل البكترييا التي ت�شد م�شام ب�شرتك 

وت�شبب ظهور البثور.
3- يعالج ال�شعال بفعالية

كما ومكن للثوم عالج الأعرا�س الناجتة عن نزلت 

الربد مثل ال�شعال وحكة احللق، فقط افرم بع�س 
ودع  املاء،  من  كوب  مع  واغلها  الثوم  ف�شو�س 
اخلليط ين�شج ملدة خم�س دقائق، ثم قم بت�شفيته 
تناوله  ثم  الأمر  لزم  اإذا  الع�شل  بع�س  واإ�شافة 

دافًئا.
4- يعالج ق�شرة الراأ�س

جرب عالج الثوم للتخل�س من ق�شرة الراأ�س، فقم 
بفرم بع�س ف�شو�س الثوم واأ�شيف اإليها القليل من 
الع�شل واخلطه جيًدا، ثم �شع هذا اخلليط مبا�شرة 
على فروة الراأ�س وقم بالتدليك بلطف، اتركه ملدة 

15 دقيقة ثم اغ�شله بال�شامبو.
5- لدرء البعو�س

وي�شاهم الثوم اأي�ًشا بطرد البعو�س برائحته، عن 
الثوم وغليها فى  طريق فرم )6-8( ف�شو�س من 
دقائق،   )10-5( ملدة  ين�شج  اخلليط  ودع  املاء، 
زجاجة  يف  و�شبه  بت�شفيته  قم  ثم  يربد،  واتركه 
يف  وخا�شة  املنزل  اأنحاء  جميع  يف  ور�شه  رذاذ 

الزوايا املظلمة لإبعاد البعو�س.
6- يعالج اجلروح

عندما  للغاية  موؤمل  اجلروح  مع  التعامل 
تخرتق اجللد قطعة خ�شب اأو زجاج خا�شة 
اإذا مل تتم اإزالته يف الوقت املنا�شب، وب�شبب 
وميكن  اإزالتها،  ي�شعب  حجمها  �شغر 
اإىل  الثوم  قطع  طريق  عن  منها  التخل�س 
ن�شفني ولفه على املنطقة امل�شابة ب�شمادة، 
للبكترييا  م�شادة  خ�شائ�س  للثوم  اإن  حيث 

ت�شاعد يف اإزالة هذه الأ�شياء ب�شكل طبيعي.

تعرف على أهم الفوائد الذهبية للثوم
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مائة عام .. من 
العراق الحديث

 

عادل العرداوي 
 

الدولة العراقية احلديثة حدثاً  تعد منا�سبة مرور مائة عام على والدة 
ا�ستثنائًيا اليتكرر،  يف تاريخ العراق والعراقيني .

العظيمة،  املنا�سبة  بهذه  لالحتفاء  عالياً  وطنياً  �سعورًا  ذلك  ويتطلب 
ويحتفلوا،   ، يحتفوا  اأن  وعراقية  عراقي  كل  على  يجب  التي  والنادرة 
ويبتهجوا،  بهذا احلدث الكبري ، الذي يجب ان يكون مثابة عالية نقف 
الواحد  او ن�سيان، فالعراق  او تهمي�ش  ا�ستثناء  حتت �ساريتها من دون 
املوحد من اأق�سى جبل يف زاخو احلبيبة اىل ا�سغر ذرة تراب عراقية عند 
�سفوان ، هو مربع �سبانا وح�سن االأم الدافئ احلنون لنا و�سيبقى كذلك.
احلدث  بهذا  اال�ستذكارية  واملهرجانات  االحتفاالت  ندمي  اأن  علينا 
الذي   ،  1921 عام  اآب  من  والع�سرين  الثالث  فيوم  الفريد،  اال�ستثانئي 
اأعقاب  يف  العراق  على  د�ستوري  ملك  اأول  احل�سني  بن  في�سل  فيه  توج 
ثورة الع�سرين التحررية، يعد يوماً وطنياً النختلف على موقعه وقيمته 
ومكانته، فهو لنا ، والأجيالنا، وهو ا�سا�ش تاريخ بلدنا الوطني احلديث، 
مهما اختلفت وجهات نظرنا يف تقييم االأو�ساع التي تلت تاأ�سي�ش الكيان 

الوطني.
ال�سنة  لهذه  املقبلة  االربعة  ال�سهور  تخ�س�ش  اأن  حكومتنا  على  اأمتنى 
للتعريف  والفعاليات  والن�ساطات  االحتفاالت  وتفعيل  لزيادة  امليالدية، 
الذي  الرحى  قطب  باعتبارها   ، الكربى  الوطنية  املنا�سبة  هذه  باأهمية 
و�سع  من  لكل  جميد  وا�ستذكار  واعتزاز  فخر  بكل  حوله  وندور  ندور 
حجرة �سغرية وذرة تراب لبناء هذا العراق احلديث الذي يجب علينا 
اأن نرتبى على حمبته واالعتزاز به، مهما كانت امل�ساهد ال�سبابية التي 
ال�سياب  ال�ساعر  يقول  كما  بالدي  يف  ت�سرق  فال�سم�ش  اليوم،  بنا  حتيط 
فنور  وال�سماء،  العمياء  الليل  الدام�ش، وتطرد خفافي�ش  الظالم  لتكن�ش 

العراق و ) �سارته ( و)بخته( )ايعرث( من يعتدي عليه، ظلماً وعدواناً.
لتكن منا�سبة الذكرى املئوية لوالدة الدولة العراقية احلديثة كوة فرح 
باطنها   يف  و�سمت  ال�سهداء  بدماء  تعمدت  التي  اأر�سه  يف  نور  وا�سراقة 
العلم  واأهل  واحلكماء  والعلماء  واالو�سياء  والر�سل  االنبياء  اج�ساد 

والفكر واملعرفة، ففي باطن ار�سه يكمن  �سر الب�سرية اخلالد اأبدًا.

املحامي طارق حرب 
بعد وفاة اول وا�سهر واٍل لبغداد من املماليك 
نزاع  ن�سب  ليله(  )ابو  امللقب  با�سا  �سليمان 
للح�سول على من�سب  املتحفزين  عنيف بني 
وايل بغداد ومن ا�سهرهم عمر اأغا زوج عائ�سة 
خامن البنت الثانية لوايل بغداد اال�سبق احمد 
الب�سرة وهو  مت�سلم  اأغا  با�سا واالخر علي  
بغداد  على  لل�سيطرة  ليله  ابو  �ساعد  الذي 
الفرمان بتعيني علي اغا كواٍل  �سابقاً و�سدر 
بغداد  يف  له  امل�سادة  القوى  ولكن  لبغداد 
ينوي  انه  ومنها  �سده،  ال�سائعات  اأثارت 
ايران وكان اهم مروجي  ل�ساه  ت�سليم بغداد 
هذه ال�سائعات عادلة خاتون لفقدانها نفوذها 
ابو  با�سا  �سليمان  الوايل  زوجها  حياة  اثناء 
ليلى، والثاين زوج  اختها عائ�سة خامن وهو 
عمر اأغا، وفعاًل مت قتل علي با�سا وايل بغداد 

بعد فرتة قليلة من تعيينه..!
واعيانها  بغداد  علماء  اجتمع  ذلك  وبعد 
العثماين  ال�سلطان  اىل  عري�سة  وكتبوا 
التهم،  ب�ستى  القتيل  ال�سابق  الوايل  متهمني 
على  جديدًا  والياً  اأغا  عمر  بتعيني  مطالبني 
تعيني  على  املوافقة  ح�سلت  وفعاًل  بغداد، 
بدرجة  بغداد  على  جديدًا  والياً  اغا  عمر  
با�سا حكم  توىل عمر  با�سا، وهكذا  اأي  وزير، 
بغداد �سنة 1٧٦٤ م وا�ستمر حكمه اىل �سنة 
1٧٧٥ م، حيث قتل.. ومن االعمال التي قام 
مترد  على  الق�ساء  بغداد  وايل  با�سا  عمر  بها 
ا�ستوىل  حيث  اخلزاعل  �سيخ  احلمد  حمود 
كثرية،  غنائم  واغتنم  خيامهم  على   الوايل 
بغداد  وايل  �سيت  ذاع  احلادثة  هذه  وبعد 

طاعته،  يف  الع�سائر  فدخلت  با�سا،  عمر 
ال�سيخ  املنتفق  �سيخ  مترد  حماولة  ومنها 
عبد اهلل والذي ما ان علم  بتوجه وايل بغداد 
بجي�سه اإليه ترك الديار التي كان فيها �سمايل 
قتل  با�سا  عمر  فاإن  كذلك  الوايل،  اىل  الب�سرة 
لتمرد  وبالنظر  ال�ساوي،  اهلل  عبد  ال�سيخ 
اوالد ال�سيخ عبداهلل ال�ساوي على وايل بغداد 
ملالقاة  بغداد  اىل  م�سرعاً  بجي�سه  الوايل  عاد 
الذي  االمر  ال�ساوي،  اهلل  عبد  اوالد  جي�ش 
دفع �سليمان ابن عبداهلل ال�ساوي اىل الهروب، 
�سلطان  الثاين  الولد  على  القب�ش  اإلقاء  ومت 
عبد اهلل ال�ساوي الذي قتله الوايل ب�سربة من 
ال  مع  معارك  يف  الوايل  هذا  ودخل  خنجره، 
بابان الكرد، كما انه كان مق�سرًا يف الدفاع عن 
الب�سرة عندما هاجمتها اجليو�ش االيرانية، 
لذلك �سدر فرمان من اال�ستانة يت�سمن �سرفه 
العثمانية  الدولة  ووجهت  بغداد  حكم  عن 
هو  جديد  واٍل  اىل  والب�سرة  بغداد  رئا�سة 
اأمني با�سا اجلليلي، وت�سمن الفرمان ان عمر 
االمر  يطع  ومل  وع�سا  مترد  اإذا  الوايل  با�سا 
ب�سرفه عن حكم  بغداد فليعامل مبا ي�ستحقه 
اليه  امتثل  بالفرمان  با�سا  �سمع عمر  وعندما 
و�سلم مقاليد احلكم اىل خلفه وعرب اىل اجلزء 
الغربي من بغداد، اأي الكرخ و�سرب خيامه 
تعيني  ومت  احلالية،  العطيفية  منطقة  يف 
وبا�سر  بغداد  حلكم  با�سا  م�سطفى  الوايل 
با�سا  عمر  مبغ�سي  ان  غري  وطفيته،  امور 
اجلديد  بغداد  حاكم  اغروا  ال�سابق  الوايل 
دافع  ووقتها  با�سا  عمر  بقتل  با�سا  م�سطفى 
وملا  هاجمه،  من  امام  نف�سه  عن  با�سا  عمر 

للهروب  العنان  ارخى  ال�سباح  انك�سف 
به  عرث  ي�سري  كان  وعندما  للنجاة  كطريق 
يعلم  ومل  رقبته  وانك�سرت  ف�سقط  فر�سه، 
احدهم  وجاء  فتويف  ا�سحابه،  من  احد  به 
م�سطفى  بغداد  وايل  اىل  وقدمه  را�سه  فقطع 
وقد  اال�ستانة،  اىل  بدوره  ار�سله  الذي  با�سا 
مت  الذي  الهجوم  ان  با�سا  م�سطفى  ادعى 
�سنه على خميم عمر با�سا كان ب�سبب البلبلة 
واال�سطراب الذي حدث يف بغداد باإيعاز من 
عمر با�سا، وان اإقامته يف الكرخ كان يق�سد بها 
التمرد والع�سيان.. ويف عهد وايل بغداد عمر 
الدين  بهاء  الفتوحات  ابو  ال�سيخ  تويف  با�سا 
ال�سافعي  البغدادي  العيدرو�سي  باعلوي 
الرحالة  بغداد  اىل  وو�سل  م،   1٧٦٣ �سنة 
االملاين )كار�سنت نيبور( عائدًا من رحلته اىل 
ال�سرق االدنى، وقد وجد اجلزء الغربي من 
بغداد  يف  املاء  جتمد  ثم  باملياه  غارقاً  بغداد 
اىل حد ان جتمد ع�سرون �سخ�ساً وتوىل هذا 
الرحالة ر�سم خارطة لبغداد وو�سفها و�سفاً 
�سديدة  رياح  هبوب  بغداد  و�سهدت  دقيقاً، 
زارها  وكذلك  بغداد،  ج�سر  قطع  اىل  ادت 
االإنكليزي  الرحالة  با�سا  عمر  حكم  فرتة  يف 
جاك�سون وانحاء العراق االخرى، وقد كتب 
حدث   1٧٦9 �سنة  ويف  رحلته،  حول  كتاباً 
املباين  بع�ش  �سقوط  اىل  ادى  ببغداد  زلزال 
درجات  هبطت  التالية  ال�سنة  ويف  واملنازل، 
املياه  وجتمدت  املزروعات  وتلفت  احلرارة 
اختفاء  اىل  ذلك  وادى  والربك،  ال�سواقي  يف 
�سنة  ويف  ا�سعارها،  وغالء  الغذائية  املواد 
اكلت  اجلراد  من  ا�سراب  ظهرت   1٧٧1

ارتفاع  اىل  ادى  مما  الزراعية،  املحا�سيل 
وباء  انت�سر  االآتية  ال�سنة  ويف  ا�سعارها، 
وقد  اال�ستانة،  من  قادماً  ببغداد  الطاعون 
على  وق�سى  ذريعاً،  فتكاً  باملواطنني  فتك 
بيوت وعوائل بكاملها، وحدث في�سان مدمر 
دمر ق�سماً من حمالت بغداد وو�سل املاء اىل 
 1٧٧٣ �سنة  يف  انه  حتى  الكاظمي،  ال�سحن 
الطاعون  من  هرباً  بغداد  من  الوايل  خرج 

ولع�ساكره،  له  منزاًل  اخليام  متخذًا 
باإ�سم  ببغداد  العثمانية  الدراهم  و�سربت 
ويف  بارات(،  ع�سر  )ابو  اأي  )اونلق( 
تويف  با�سا  عمر  حكم  من  االخرية  ال�سنة 
عبد اهلل الفخري كاتب ديوان والية بغداد 
وكتاب  ن�ساطي(   )تاريخ  كتاب  و�ساحب 
ال�سيحة(،  �سرح  يف  القريحة  )�سوائح 

وكتاب )حا�سية على �سرح اجلغميني(.

أبرز الحوادث في عهد حكم الوالي العثماني عمر باشا 

�سرمد مهدي �ساوي
عندما تهدمت اجزاء من منارة اجلامع النوري 
 ) احلدباء  )منارة  املو�سل  مبدينة  الكبري 
بّناء  ا�سهر  من  احلكومة  طلبت   ،19٤0 �سنة 
باملدينة وا�سمه عبودي الطنبوره، طلبت منه 
اأن يقوم بت�سليح وبناء تلك االجزاء، خا�سًة 

انها مبكان عاٍل وخطر.
ونزلوه  والعدد  املواد  وجهز  عبودي  وافق 
مربوط  خ�سب  ب�سندوق  املنارة  اعلى  من 
بحبال قوية وكمل بناء اجلزء املهدوم، واعاد 
تتفرج  والنا�ش  متاما،  كانت  كما  النق�سات 

بخوف وترقب.

مت�سرف  تقدم  ونزل،  مهمته  خل�ست  وعندنا 
املو�سل )املحافظ( و�سكره و�ساأله عن اجرته 
هذا  هو  اآخر:  ب�سوؤال  چي  الطنبوره  فرد   ...
من  بيت   : املت�سرف  فقال  من؟؟  بيت  البيت، 

بيوت اهلل..
البيت  و�ساحب  اأنا  اإذن  چي:  الطنبوره  رد 

نتفاهم واجرتي عنده اح�سن واكرث.
مالحظة:

م�سيحي  رجل  چي  الطنبوره  #عبودي 
مو�سلي ما كان ير�سى باأخذ اجرته عند بناء 

اجلوامع والكنائ�ش !..
هذه الق�سة حقيقية وم�سهورة يف املو�سل.

اسطة مسيحي يقوم 
بصيانة منارة )الحدباء( 

الشهيرة
عكاب �سامل الطاهر

اأكتب،  عارف،  حممد  ال�سالم  عبد  امل�سري  العراقي،  الرئي�ش  عن 
الرئي�ش عارف  باأن م�ساعري جتاه  واأ�سارحكم  باقت�ساب..  ولكن 
)االول( ، فيها من االيجابي وال�سلبي ال�سيء الكثري ، خا�سة فيما 
يتعلق مبنهجه يف احلكم.. وكب�سر وكحاكم، فاإن امل�سري عارف له 
ما  وهناك  له،  ُيح�سُب  ما  هناك  املواقف،  من  وعليه  املواقف،  من 

ُيح�سب عليه.. وتلك �سنة احلياة.. ويف كل االأحوال رحمه اهلل .
ومواقف   ، جريء  قرار  �ساحب  باأنه  عارف  الرئي�ش  وُيعرف 
اقتحامية.. ولعل اذاعته البيان االول للرابع ع�سر من متوز 19٥8 

مثل بارز ملواقفه ال�سجاعة .
وعرف الرئي�ش عارف، اأي�ساً، بنكاته التي تاأتي )ثقيلة( وُم�سّي�سة، 
كما يرى مراقبون.. ومن خالل بع�ش نكاته تلك، يجرح خ�سوَمه، 

او الذين يختلف معهم، وُيبالغ بذلك التجريح.
كان  التي  )النكات(  تلك  من  بنماذج  العراقية  الذاكرُة  وحتتفظ 

يطلقها يف هذا املكان اأو ذاك ، ويف هذه املنا�سبة اأو تلك .
  من هو َدَب�ْش ؟!

االآتية: م�ساء يوم خريفي  اأقراأ املعلومة  ويف االر�سيف ال�سحفي، 

حترك ببغداد بع�ش اع�ساء تنظيم القوميني العرب )النا�سريني( 
ودون  عليهم  القب�ش  من  االمن  رجال  ومتكن  بانقالب،  للقيام 
�سجيج او اعالن حكومي.. ويف �سبيحة اليوم االآتي انعقد جمل�ش 
الوزراء برئا�سة رئي�ش اجلمهورية، عبدال�سالم حممد عارف، حيث 
امامه  اجلل�سة  منهاج  وو�سع  جلو�سه  وبعد  الوظيفتني..  ي�سغل 
او  كالم  دون  طوياًل  )ي�سفن(  به  واإذا  وزرائه،  امام  واملوجودة 

ياأذن ملقرر اجلل�سة بالبدء .
عبد  اآنذاك،  االعالم  وزير  على  نظره  رَكَز  الوزراء  حرية  وحتت 
مبناداته  وقام  العرب..  القوميني  قادة  اأحد  وهو  فرحان،  الكرمي 
يجيبه  ان  دون  بالنداء  وا�ستمر  حب�ش(   .. )َحَب�ْش   : عاٍل  ب�سوت 
اأحد.. ثم اأكمل : اإقب�ْش اإح�سابك من دَب�ْش.. وا�ستدار ملقرر اجلل�سة 

بالقول : ياهلل ابني با�سر … .
 ( هو  من  نعرف  ال  لكننا  تعليق..  دون  فقط،  نرويها  معلومة 
يعرفنا   ، رامي  ابو  العم   ، الثبت  الرتاثي  الكاتب  ولعل   ..) َدب�ش 

ب�سخ�سية َدب�ش ؟؟!!.
)الطبيب(  الدكتور  نحو  تذهب  فاإنها  )حب�ش(،  ت�سمية  اأما 

الفل�سطيني جورج حب�ش موؤ�س�ش حركة القوميني العرب .

عبدالسالم عارف يخاطب أحد 
»

ْ
وزرائه: »اقبض افلوسك من َدَبش

 رفعة عبد الرزاق حممد
الكتب  جتمع  عامة  مكتبة  الإن�ساء  التفكري  بداأ 
يف  الدينية  ومدار�سها  بغداد  م�ساجد  يف  املوقوفة 
للفكرة  الداعني  ا�سهر  ومن  ع�سر،  التا�سع  القرن 
الغني  عبد  ابن  اجلميل(  حممد  )ال�سيخ  كان 
اجلميلية  اال�سرة  راأ�ش  الثائر،  العامل  اجلميل 
متحم�سا  كان  الذي  علي(  قنرب  )حملة  ببغداد 
الكتب  اليه  اآلت  ما  اإليه  تناهى  ان  بعد  لالأمر 
املوقوفة واغلبها من النوادر والفرائد، وبعد ان 
كتابه  االلو�سي  الدين  خري  نعمان  ال�سيخ  كتب 
 .. املوقوفة(  بغداد  مكتبات  )فهر�ست  التوثيقي 
النور  ير  مل  الرائع  الثقايف  املطلب  هذا  ان  غري 
اإال يف ع�سرينيات القرن املا�سي على النحو الذي 

نذكره يف هذه املقالة .
من�سب  املنديل  اللطيف  عبد  ال�سيد  توىل  عندما   
نف�سه  يف  يحز  كان   1922 عام  يف  االوقاف  وزير 
ما  جتمع  عامة  مكتبة  من  خالية  بغداد  يرى  ان 
تفرق من الكتب املخطوطة او النادرة يف امل�ساجد 
ببغداد  املنت�سرة  الكثرية  الدينية  واملدار�ش 
بغداد،  اوقاف  مدير  وكان  االأخرى..  املدن  او 
وكاتب  اديب  وهو  الثنيان،  اللطيف  عبد  ال�سيد 
لهذه  وموؤيدا  هذا  يف  الراأي  وزيره  ي�ساطر  قدير، 
يف  املكتبة  تكون  ان  يرى  املنديل  وكان  الفكرة.. 
تكون  ان  راأى  ثنيان  ان  غري  اخلا�سكي،  جامع 
اإذ كان  االغا،  باب  املال حممد يف حملة  يف م�سجد 

يف امل�سجد هذا جزء متهدم ال فائدة منه، فاجتمع 
جمل�ش االوقاف برئا�سة ال�سيد �سالح امللي وقرر 
املكتبة  لبناء  روبية  الف   ٧0000 مبلغ  �سرف 
وجتديد امل�سجد املذكور.. ومت بناء بناية كبرية 
للمكتبة،  واالعلى  للم�سجد  اال�سفل  طابقني،  من 
غري ان االمر مل يتم ومل تر املكتبة النور فاأجرت 
البناية اىل اجلمعية اال�سالمية الهندية.. وملا توىل 
ال�سيد حممد امني العبا�سي )من ال با�ش اعيان( 
وزارة االوقاف جتدد احلديث عن ان�ساء املكتبة 
يكون  ان  العديدون  واقرتح  لالأوقاف..  العامة 
يومذاك  )كانت  امل�ستن�سرية  املدر�سة  يف  موقعها 
مو�سع خالف بني االوقاف ودائرة االآثار(، غري 
ان الهمة تقاع�ست حتى ا�ستقالت الوزارة وذهبت 

الفكرة ادراج الرياح .
االوقاف  وزارة  يتوىل  ان  االيام  حما�سن  ومن   
ال�سيخ احمد الداود �سنة 1928 الذي قرر تنفيذ 
الفكرة مهما كلف االمر، و�سكل جلنة جلمع الكتب 
من امل�ساجد واملدار�ش وغريها يف حزيران 1928 
مكتبة  لتكون  االغا  باب  بناية  اختيار  اعيد  كما   ،

االوقاف العامة .
الكتب من امل�ساجد واملدار�ش   وبعد ان مت جمع 
االمام  جامع  مكتبة  نقل  الوزير  اأراد  الدينية، 
االأعظميني  لكن  اجلديدة،  املكتبة  اىل  االعظم 
وقفوا بوجه ذلك وقدموا االحتجاجات ثم اأقاموا 
الوزير،  اىل  االتهامات  ووجهت  التظاهرات، 

رامز  حممود  النائب  بني  كالمية  معارك  ووقعت 
اأمام  �سمد  الوزير  ان  غري  االوقاف،  ووزير 
التحديات،  امام  را�سخة  وقفة  ووقف  منتقديه 
ولهذا يكون لل�سيخ احمد الداود الف�سل االكرب يف 

تاأ�سي�ش مكتبة االوقاف العامة .
من  النادرة  واملطبوعات  املخطوطات  جمعت 
االلو�سية  واخلزانة  ال�سيمانية  املدر�سة  مكتبات 
الكهيه  وجامع  مرجان  جامع  يف  )النعماين( 
الروا�ش  وم�سجد  البغدادي  اجلنيد  وم�سجد 
والتكية  احليدرخانة  وجامع  امل�سرف  وجامع 
القبالنية  وجامع  خاتون  نائلة  وجامع  اخلالدية 

وجامع اال�سفية وم�سجد الباججي وجامع االمام 
االعظم(.

 افتتحت املكتبة م�ساء اجلمعة 11 �سفر 1٣٤٧هــ 
االحتفال  ورعى   ، 1928م  متوز   2٧ املوافق 
من  كبري  عدد  وح�سره  االول،  في�سل  امللك 
واالدباء  والعلماء  والنواب  واالعيان  الوزراء 
من  بقفل  مقفال  املكتبة  باب  كان  وال�سحفيني.. 
كلمات  وتليت  اأي�سا..  ذهبي  ومفتاحه  ذهب، 
مدر�ش  ر�سيد  حممد  وال�سيخ  الداود  الوزير 

احليدرخانة، ثم تال الر�سايف ق�سيدته :
لقد جمع ال�سيخ هذه الكتب    

فاأنقذها من اكف العطب
ثم األقى ال�ساعر عبد الرحمن البناء ق�سيدته :

ان رمت ان تزداد �سلطانا        
كن للعلى واملجد عنوانا

واختتم  كلمة،  العزاوي  عبا�ش  املحامي  واألقى   
احلفل بكلمة لالأ�ستاذ عبد اللطيف ثنيان، واهدي 

القفل واملفتاح الذهبيان اىل امللك في�سل االول .
للمطالعني يف 29 متوز 1928  املكتبة   وافتتحت 
بتوقيت من ال�ساعة 9،٥ اىل ال�ساعة ٥، 12 ومن 
واول  م�ساًء..   ٥،٧ ال�ساعة  اىل  ع�سرا   ٤ ال�ساعة 
كاتبا  كان  الذي  بك  �سفيق  ال�سيد  هو  لها  امني 
االمام  ملكتبة  حمافظا  ثم  ال�سرعية  املحكمة  يف 
ومن  العامة..  االوقاف  ملكتبة  اأمينا  ثم  االعظم 
املرحوم  كان  املكتبة  يف  املعروفة  ال�سخ�سيات 
يف  موظفا  عني  الذي  )ت19٦8(  االلو�سي  عي�سى 
مرجان  جامع  وقفية  بنود  الأحد  تنفيذا  املكتبة 
اال�سرة  افراد  احد  يكون  ان  على  تن�ش  التي 
االآلو�سية م�سرفا على اخلزانة االلو�سية يف جامع 
مرجان، وعي�سى هذا ابن ثابت بن نعمان بن ابي 

الثناء االلو�سي .
بناية املكتبة يف الباب املعظم 

ببنائها  املتميزة  اجلميلة  البناية  هذه  بناء  مت 
مكتبة  اإليها  وانتقلت   19٣1 �سنة  اأواخر  وقبتها 
االوقاف العامة عندما كان ال�سيد نوري القا�سي 
مديرا عاما لالأوقاف.. وكان بدء الت�سييد يف �سيف 

 ( الوادي  جميل  ال�سيد  كان  عندما   1929 عام 
ت19٥٧ ( مديرا عاما لالأوقاف، فاأمر بذلك وعهد 
افندي  علي  حممد  ال�سيد  املديرية  مهند�ش  اىل 
بت�سميم  ال�سيد عبد اجلبار اجلدة  واىل معمارها 
البناية وبنائها.. وقدرت كلفتها بـ ) ٧٦200 الف 
روبية (.. وقد �سممت على طراز ا�سالمي جميل، 
جتلت فيه روعة الفن املعماري ودقته، وهي على 
بقبة  �سبيهة  جميلة  قبة  و�سطها  ويف  مربع  �سكل 

باب ال�سراي بجوار الق�سلة .
كانون   9 يوم  اجلميلة  البناية  هذه  افتتحت   
الثاين 19٣2 باحتفال كبري ح�سره الفريق جعفر 
غفري  وعدد  الوزراء،  رئي�ش  نائب  الع�سكري، 
هذا  ويف  وال�سعبية،  احلكومية  ال�سخ�سيات  من 
عنوانها  ق�سيدة  الر�سايف  ال�ساعر  قراأ  االحتفال 

خزانة االوقاف ومطلعها :
للم�سلمني على نزورة وفرهم    

كنز يفي�ش غنى من االوقاف
وفيه بيت التاريخ :

ناديت طالب العلم موؤرخا      
حجوا بنا خزانة االوقاف

املكتبة الوطنية يف البناية نف�سها 
وكانت املكتبة العامة التي �سميت بالوطنية فيما 
وزارة  ففاحتت  منا�سبة،  بناية  اىل  تفتقد  بعد 
العامة  االوقاف  مديرية  عنها  امل�سوؤولة  املعارف 
وبقيت  البناية،  هذه  يف  العامة  مكتبتها  باإ�سراك 

اواخر  حتى  لها  االمين  اجلناح  من  متخذة  فيها 
يف  خا�سة  بناية  اىل  انتقلت  حيث   19٥٦ �سنة 

�سارع الزهاوي .
اخلزائن  من  عدد  ا�سيفت  �سنوات  وبعد    
ال�سخ�سية اىل املكتبة العامة مثل: مكتبات عا�سم 
حيدر  علي  الطبقجلي،  �سعيد  حممد  اجللبي، 
الباججي، عبد احلليم احلافاتي، ح�سن االنكريل، 
منري القا�سي، ا�سماعيل ال�سفار، املحامي مهدي 
اجلميل،  مكي  املدر�ش،  زكي  احمد  الكاهجي، 

جمال الدين االلو�سي .
مع   19٦0 �سنة  الرائعة  البناية  هذه  اأزيلت   
بناية اخرى ال تقل عنها جماال هي بناية املدر�سة 
دار  هي  بناية  اىل  املكتبة  فانتقلت  املاأمونية، 
حتى  وبقيت  الك�سرة،  منطقة  يف  الطبقجلي 
املوؤ�سف  ومن  اجلديدة..  بنايتها  اىل  انتقالها 
بعد  �سنوات  اىل  جرداء  البناية  ار�ش  تبقى  ان 
والفن  للتاريخ  يرَع  مل  مت�سرع  بقرار  هدمها 
بناية  اأن�سئت  ال�ستينيات  ويف  حرمة..  املعماري 
جديدة ملكتبة االوقاف العامة مب�ساعدة موؤ�س�سة 
االوقاف  مدير  قبل  من  فوحتت  اإذ  كولبنكيان، 
املوؤ�س�سة  فوافقت  الفتيان،  حبيب  ال�سيد  العام 
املذكورة على منح مبلغ ٥0 الف دينار، وبو�سر 
املعر�ش  حديقة  ار�ش  على   19٦٦ عام  بالتنفيذ 
املعماري  وم�سممها  اخلارجية،  وزارة  بجوار 
الكبري حممد مكية، وافتتحت بعد اأربع �سنوات .

بناية مكتبة األوقاف العامة في الباب المعظم..  كيف شيدت وكيف نقضت؟

اثناء احلرب  الطائرة الأول مرة �سنة 191٥، يف  اأهل بغداد  لقد �ساهد 
حربية  طائرة  اول  بغداد  �سماء  يف  ظهرت  حيث  االأوىل،  العاملية 
 192٧ اأيلول  ويف  والهلع..  باخلوف  البغداديني  ا�ساب  ما  اإجنليزية، 
على  للتدريب  اإجنلرتا  يف  كرانول  بكلية  عراقية  بعثة  اول  التحقت 
القوة  بداأ ت�سكيل  ني�سان 19٣1، حيث  البعثة يف22  الطائرات وعادت 
ماوث  جب�سي  طائرات  من  يتكون  �سرب  اول  وكان  العراقية  اجلوية 
مطار  افتتح  وفيوري..  ن�سر  بطائرات  ا�ستبدلت  ثم  ماوث  واألي�ش 
"الو�سا�ش" و�سط العا�سمة العراقية بغداد يف العام 19٣2، حني اأ�سر 
عراقية،  اإن�ساء جمعية طريان  على  الثاين،  في�سل  اآنذاك،  العراق  ملك 

ت�سبه متاماً املوجودة يف بريطانيا. 
يف عام 19٣8 كان ال�سعور الوطني والقومي على اأوجه يف العراق، ويف 
اأ�سدها،  عهد املغفور له امللك غازي، حيث كانت احلركة القومية على 
وكانت امل�ساعر �سد االإجنليز يف اأق�ساها وال�سيما حول مو�سوع ت�سليح 

اجلي�ش وجتهيزه الذي كان حكرا على االأ�سلحة الربيطانية كما ن�ست 
�سدقي،  بكر  الفريق  حركة  قامت  وعندما   ..19٣1 معاهدة  بنود  عليه 
فقد كان مهتما بتو�سيع اجلي�ش وتنويع م�سادر �سالحه، وال�سيما القوة 
اجلوية العراقية.. اجته العراق نحو اإيطاليا للح�سول على الطائرات 
والقا�سفة  بريدا،  نوع  القاذفة  املقاتالت  من  اآنذاك  املتطورة  احلربية 
العراق  تزويد  على  اإيطاليا  وافقت  وقد  �سافويا..  نوع  املحركني  ذات 
نوع  قا�سفات  وثالث  بريدا،  نوع  مقاتلة  طائرة  ع�سرة  بخم�ش  فورا 
الت�سليم..  اأثمانها نقدا وفور  �سافويا، ب�سرط ان يقوم العراق بت�سديد 
وملا مل تكن املوارد املالية متوفرة لدى احلكومة العراقية، فقد قام امللك 
غازي باإطالق ما عرف مب�سروع )الفل�ش( وهو م�سروع جلمع التربعات 
من  امللكية  اجلوية  القوة  م�سرتيات  لتمويل  العراقي  ال�سعب  من 
الطائرات وح�سب والتي  التي مل تكن تقت�سر على  االأ�سلحة االإيطالية 
هي جمال بحثنا هنا، بل �سملت اأي�سا دبابات خفيفة من نوع )ان�سالدو( 
ومدرعات وبع�ش االأ�سلحة اخلفيفة.. املهم باالأمر فقد تعهدت جمعية 

جلمع  ال�سعبية  احلملة  هذه  وتنفيذ  باإدارة  اآنذاك  العراقية  الطريان 
احلملة  جنحت  فقد  وفعاًل  الالزمة..  املبالغ  على  للح�سول  التربعات 
ومنها  واملعدات  االأ�سلحة  �سراء  ومت  املبالغ  تلك  جمع  ومت  بذلك 
واملبينة  العراقية..  اجلوية  القوة  اإىل  اليها  امل�سار  احلربية  الطائرات 
بغداد، وهو  من  الكرخ  املثنى يف جانب  ويقع مطار  اأدناه:  ت�ساويرها 
حماط مبناطق الو�سا�ش وعلي ال�سالح والعطيفية اأو ال�ساجلية، وميتد 

اإىل �سارع الزوراء بني مناطق املن�سور والعالوي.
طائرة  قاد  مدين  طيار  اأول  �سا�سون،  �سليم  اليهودي،  البغدادي  وكان 

مدنية من لندن اىل بغداد �سنة 19٣0.
ذلك  يف  العمرانية  االإن�ساءات  اأعظم  من  بغداد  يف  املدين  املطار  وكان 
الزمان، اإذ يعد هذا امليناء اجلوي الواقع غربي بغداد يف منطقة �سمال 
من  قريًبا  بغداد  كرخ  يف  الزوراء  متنزه  �سمال  اأي  الو�سا�ش،  مع�سكر 
منطقة عالوي احللة، وكان ا�سمه مطار الو�سا�ش، ثم �سار ا�سمه مطار 
بغداد الدويل وبعدها �سمي مطار املثنى بعد ذلك، وقد اأ�سبح ي�ستعمل 

للخطوط الداخلية بعد اكمال اإن�ساء املطار اجلديد يف �سبعينيات القرن 
الع�سرين ثم توقف الطريان فيه منذ التغيري الذي ح�سل �سنة 200٣.

ثالث  الثالثينيات  وبداية  ع�سرينيات  نهايات  املطار  هذا  بناء  عند  كان 
ميناء جوي يف العامل، كما يذكر ذلك الدليل الر�سمي ل�سنة 19٣٦.

باملطار  اأعجب  �سنة 19٣٣، وقد  افتتاحه  امللك في�سل االول  وقد توىل 
االقت�ساد  بوزارة  ملحقة  املطار  ادارة  وكانت  العامل،  رجال  اكابر 

واملوا�سالت، ولكن مت اإحلاقها بوزارة الدفاع.
و�سابط  اخلياط،  اجلبار  عبد  فوؤاد  افتتاحه،  بعد  املطار  مدير  كان 
حركات املطار امل�سرت بريجون لوران�ش، وم�ساعد �سابط احلركات بدر 
خالد بدر، وكان يف املطار ثالث �سركات طريان ثابتة هي �سركة الطريان 
وا�سرتاليا  لندن  بني  طائراتها  ت�سري  حيث  االإجنليزية،  االمرباطورية 
باري�ش  يف  طائراتها  وتبدل  والركاب  االمتعة  ونقل  الربيد  الأغرا�ش 
الطريان  و�سركة  و�سنغافورة،  وكراچي  واال�سكندرية  وبرنديزي 
اإندوني�سيا،  يف  وجاوة  ام�سرتدام  بني  رحالتها  وت�سري  الهولندية 

و�سركة الطريان الفرن�سية وت�سري طائراتها بني باري�ش وامل�ستعمرات 
الفرن�سية.

غري  باأوقات  املدين  املطار  طائراتها  توؤمن  عديدة  �سركات  وهناك 
معينة، اهمها طائرات �سركة النفط الفار�سية و�سركة النفط العراقية 
حاجة  وح�سب  خمتلفة  اأجورا  املطار  ويتقا�سى  نرين،  و�سركة 
املطار  يف  الطائرة  نزول  عن  واأجورا  و�سولها  ووقت  اإليها  الطائرة 
بن�سبة م�ساحة الطيارة ومدة بقائها يف احلظرية او يف وكر الطريان، 
االنوار  اجرة  ت�ساف  حيث  لياًل  الطيارة  و�سول  عن  واأجورا 
الكهربائية التي ت�سيء مدرج النزول، وتعني حدود املطار، واملطار 
باالأجهزة  بع�سها  م�سغولة  وغرف  بردهات  طابقني  على  يحتوي 
وال�سحة  وال�سرطة  والكمرك  كالربيد  والدوائر  باملطار  اخلا�سة 
واملكتبة والر�سد اجلوي ودائرة الال�سلكي، ويف املطار فندق فخم، 
وامل�سابيح  بالطيارين  اخلا�سة  الكهربائية  امل�سابيح  وهنالك 

القوية التي ينبعث منها نور قوي ت�سهيال لنزول الطائرات لياًل.

حكاية أول مطار مدني في بغداد 



بانوراما                                                                                                                                                       
   

العدد  ) 151  (   الثالثاء    5  /   10   / 2021 

أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�شوف تتح�شن اأو�شاعك يف العمل بعد اأيام من امل�شاحنات 
العالقة  اأ�شا�س  التفاهم  يكون  اأن  على  احر�س  املتوا�شلة. 
بينك وبني ال�شريك حتى ت�شبح حياتك مع ال�شريك م�شتقرة 

وهادئة.

توقعات برج الثور 
يجب  املادي.  و�شعك  تغري  اأن  طريقة  من  باأكرث  حتاول 
اإذا  اأهدافك.  اأن تت�شرف بحكمة وهدوء حتى حتقق  عليك 
كان لديك اأكرث من اختيار، يف�شل األ تختار الآن حتى تفكر 
مرة اأخرى قبل اتخاذ القرار. اإذا كنت تريد اأن حتقق تقدما 

يف حياتك الآن، �شتندم على اختيارك لحقا.

 توقعات برج الجوزاء 
لديك  املنزلية.  املهام  على  الرتكيز  ال�شعب  من  يكون  قد 
ت�شتنفد  اأن  املتوقع  من  التي  العمل  يف  املهام  من  العديد 
طاقتك. قد ت�شعر بالك�شل واخلمول اأحيانا. قد تظن اأنه من 
يف  ت�شرتخي  اأن  حاول  اليوم.  �شيء  باأي  تقوم  األ  الأف�شل 

املنزل وت�شاهد فيلمك املف�شل اأو تقراأ اأو تعد ع�شاء مميزا لك ولالأ�شرة.

توقعات برج السرطان 
على الرغم من اأنه يوم هادئ، ولكنك ل ت�شعر بالراحة. تريد 
اأن تتجول اليوم يف �شوارع مدينتك مبفردك. تتذكر طفولتك 
ب�شكل غريب اليوم، ورمبا تفكر يف زيارة �شديق الطفولة يف 

احلال. مل ل تنفذ رغباتك الآن؟

توقعات برج   االسد
الأ�شواأ  يتوقعون  الذين  الأ�شخا�س  نوعية  من  اأنت  هل 
دائما. و�شعك املايل لي�س �شيئا كما تتوقع، بل هناك م�شكلة 
عابرة �شتجد حال لها قريبا. امل�شكلة هي اأنك تنفق اأموالك 
يف �شراء اأ�شياء ل تفيدك. يجب اأن حتدد جيدا قبل الت�شوق 

ما حتتاجه.

توقعات برج العذراء
ل تلومن نف�شك على �شيء ل�شت م�شوؤول عنه. رمبا ن�شحت 
اأحد اأ�شدقائك الفرتة املا�شية للت�شرف باأ�شلوب ما، ولكنه 
مل ينفذ ن�شائحك. هذا هو خطاأه ولي�س خطاأك. كل �شخ�س 
لديه حرية الختيار وكذلك هو �شاحب القرار. �شعفك اأمام 

الآخرين �شيمكنهم من ال�شيطرة عليك.

توقعات برج الميزان 
وتعيد  املا�شية،  الفرتة  جتاربك  من  ا�شتفدت  اأنك  يبدو 
لت�شري  لنف�شك طريقا  اأوراقك بطريقة مميزة. تر�شم  ترتيب 
م�شطرا  نف�شك  جتد  رمبا  اأهدافك.  اإىل  ت�شل  حتى  عليه 
للم�شاركة يف دورة تدريبية اأو القيام برحلة تتعلق بعملك. 

تقبل الو�شع كما هو اليوم، وغدا �شيكون اأف�شل.

توقعات برج العقرب 
تعرف اأحالمك، ولكنك تتجاهلها متاما؟ حان الوقت للعمل 
على حتقيقها، فال اأحد ميكنه فعل هذا غريك. عندما تبدو 
الأمور �شيئة، حاول دائما اأن تبحث عن الدرو�س امل�شتفادة 

طوال حياتك.

توقعات برج القوس 
يف  راأيك  فما  حولك،  الذي  املحيط  تغيري  اإىل  بحاجة  اأنت 
التخطيط لرحلة ممتعة والقيام باأن�شطة خمتلفة مع املقربني 
اإليك؟ �شتعود من هذه الرحلة يف حالة من النتعا�س. ل ترتد 

يف عر�س اأفكارك على الآخرين، وتاأكد اأنها �شتبهرهم.

توقعات برج الجدي 
اأو الأ�شخا�س املحيطون بك ب�شكل عام قد يكون  الأ�شدقاء 
اأنت  جدا.  كثرية  نظرك  وجهة  من  تراها  مطالب  عدة  لهم 
املطالب  هذه  كل  �شتنفذ  ولذلك  كالعادة  خدوم  �شخ�س 
اأحدهم  من  اطلب  �شعوبتها.  كانت  ومهما  عددها  كان  مهما 

امل�شاعدة ول ترهق نف�شك اإذا لزم الأمر.

توقعات برج الدلو 
اأموالك  اإنفاق  جتنب  للميزانية.  اليوم  هذا  النتباه  عليك 
اقتنائها.  يف  رغبتك  ملجرد  اإليها  بحاجة  ل�شت  اأ�شياء  على 
داع  ل  راأيك!  تغري  فقد  �شرائها  قبل  اأيام  ب�شعة  انتظر 

للتبذير.

توقعات برج الحوت 
تتغري  قد  ولكن  العزلة،  وحتب  بطبعك  منطو  �شخ�س  اأنت 
�شخ�شيتك اليوم لظروف طارئة. قد ت�شطر حل�شور اجتماع 
معهم  تناق�س  عديدة  �شخ�شيات  على  خالله  تتعرف  ما 
لن  ولكن  الفنية  مبواهبك  تهتم  بالعمل.  تتعلق  مو�شوعات 
اأكرب  الفر�شة  �شتكون  تنزعج  ل  بها.  لالهتمام  اليوم  كافية  فر�شة  لديك  تكون 

غدا.

اأ�شل الق�شة : 
اإىل  يوم  ذات  خرجت  امراأة  اأن 
الأ�شغال  بع�س  لق�شاء  ال�شوق 
اأرادت  ذلك  من  فرغت  ..فلما 
الرجوع اإىل البيت ، وكان معها 
على  حتمله  لها  �شغري  �شبي 
كتفها وكان يبكي طول الطريق 
وكلما  معلوم،  �شبب  غري  من 
اأرادت املراأة اأن ت�شّكته وتّهداأه 

ذهبت جهودها اأدراج الرياح .
وبينما هي ت�شري يف اأحد الأزّقة 
وابنها ما زال يبكي وقد اأ�شابها 
يف  يقف  رجال  �شادفت  العناء، 

له  �شماغ  وبيده  الطريق  جانب 
منه  فتقّدمت   ، راأ�شه  على  يلّفه 
وقالت له : )) اهلل يرحم والديك 
.. تّخوف هالولد .. حتى ي�شكت 

. )) !
فقال الرجل : )) �شهلة .. وينه 

هذا ؟ ((
فتقّدم   ، ولدها  اإىل  فاأ�شارت 
كال  من  واأم�شكه  منه  الرجل 
عن  الغطاء  رفع  ثم   ، كتفيه 
منكرة  �شلعة  له  فبدت  راأ�شه 

.. !
اأمام  وجعله  راأ�شه  خف�س  ثم 

ذات  راأ�شه  وهّز  ال�شبي  وجه 
اليمني وذات ال�شمال هّزا عنيفا 
و�شاح ب�شوت منكر اأج�ّس : )) 
ترررررررررر (( فخافت املراأة 
نه�شت  ثم   ، اأر�شا  ووقعت 
به وهي  ولدها وهربت  واأخذت 

تقول :
 .. يوّن�شني  الأقرع  ))جبت 

ك�شف را�شه وخوفني (( .
النا�س  الأمر بني  ذلك  ذاع  ثم 
الرجل  غباء  من  فعجبوا 
وجهله، وبالدة املراأة و�شوء 

ت�شّرفها.. وذهب قولها مثال.

حكاية مثل
جبت األقرع يونسني .. كشف 

راسه وخرعني

امل�شيحية  جارتها  لزيارة  )م�شلمة(  اإمراة  ذهبت 
 : لها  فقالت  فرا�شها...  يف  نائمة  فوجدتها  املري�شة 
دعيني اأرقيك ب�شيء من القراآن الكرمي فنحن ن�شت�شفي 

به..
من  �شيئاً  اعطيني  ذلك  قبل  ولكن   : اجلارة  لها  فقالت 
املاء  لها  وجلبت  فنه�شت  بالعط�س..  اأ�شعر  لأّن  املاء 
و�شقتها ثم طلبت منها اجلارة اأن ترفع لها راأ�شها عن 
مل  اجلارة  قالت  ثم  الو�شادة...  لها  فرفعت  الو�شادة 
اآكل �شيئاً منذ اأيام ول اأجد من ُيعينني.. اأفال اأح�شرِت 
يل �شيئاً من الطعام ؟ فقالت لها املراأة : حاًل �شاأجلب لك 

باألذ واأطيب  اإّل واأتت  تاأكلينه ومل مت�س دقائق  �شيئاً 
الطعام.. وبعد اأن اأكملت اجلارة الطعام و�شبعت قالت 

لها املراأة امل�شلمة : هل اأقراأ لِك �شيئاً من القراآن؟
عندها قالت لها اجلارة : ولكّني راأيت فيِك القراآن قبل 

اأن تقرئيه !!
احلكمة من هذه الق�شة :

ُح�شن  من  اأنت  من  تعرف  النا�س  اجعل 
ت�شرفاتك ومعاملتك واأخالقك.. قراءُتك للقراآن 
وحفظه اأمر مطلوب، ولكّن الأف�شل من ذلك اأن 

يرى الآخرون القراآن يف ت�شرفاتك و�شلوكك .

قصة وعبرة
الدين أخالق وسلوك 

اإذا  الذي  احليوان  اأن  تعلم  هل   -
انقطع ذيله ميوت هو احل�شان.

الذي يغلق  - هل تعلم ان احليوان 
عني واحدة يف نومه ويبقي الخرى 

مفتوحة هو الدلفني.
- هل تعلم اأن احليوان الوحيد الذي 
ي�شتطيع ان يحمل وزنا يفوق وزنها 

بـ 50 �شعفا هو النمل.
يبكي  الذي  اأن احليوان  تعلم  - هل 

حينما يفرح هو التم�شاح.
وهو  األ  الغابة  ملك  اأن  تعلم  هل   -
�شوت  ي�شمع  عندما  يخاف  ال�شد 

الديك. . 
انواع  بع�س  ان  تعلم  هل   -

الع�شافري تقوم ببناء اكرث من ع�س 
الع�س  وتختار  زوجته  تاأتي  لكي 

الذي يعجبها اكرث .
زوجة  النعامة  ان  تعلم  هل   -
تظل  زوجها  مات  اإذا  فاإنه  خمل�شة 

حزينة عليه اىل ان متوت.
من  يتمكن  احلمار  ان  تعلم  هل   -
روؤية حوافره الربعة يف وقت واحد 
و�شعية  ب�شبب  م�شتمر  وب�شكل 

عينيه.
مدة  تعي�س  النعامة  ان  تعلم  هل   -
التكاثر  على  قادرة  وتبقى  عاما   75

حتى يف عمرها اخلم�شني.
يف  والدين  اأ�شغر  ان  تعلم  هل   -

م   1910 عام  ال�شني  يف  كانا  العامل 
بينما يبلغان من العمر 8 و9 اأعوام.

الكر�شي  خمرتع  ان  تعلم  هل   -
من  الإعدام  يف  اخلا�س  الكهربائي 

اخرتاع طبيب اأ�شنان.
يقرتن  الثعلب  ذكر  ان  تعلم  هل   -
حياته.  فرتة  طول  واحدة  باأنثى 
اأما اإذا ماتت فاإنه يبقى اعزب، بينما 
انثى الثعلب اإذا مات الذكر فال يوجد 

لديها مانع من الرتباط بذكر اآخر.
نيوزلندا  �شكان  ان عدد  تعلم  - هل 
عدد  بينما  ماليني،  اربعة  حوايل 
الغنام فيها يفوق عدد �شكان املدينة 

حيث يبلغ عددها 70 مليونا.

هل تعلم؟

املقادير:
3 اأكواب مار�شيملو

1 كوب �شمن
كنافة

1 كوب �شيكولتة )نوتيال(
طريقة التح�شري:

ن�شيف  ثم  جدًا..  �شغرية  لقطع  الكنافة  تقطيع  على  نعمل 
ثم يف  ال�شمن متاماً..  الكنافة  تت�شرب  ال�شمن ونقلب حتى  لها 
ال�شغط  مع  جيدًا  الكنافة  توزيع  على  نعمل  دائرية  �شينية 
عليها باليد.. ثم ن�شع ال�شينية يف الفرن عند درجة حرارة 180 
ملدة ع�شر دقائق اأو حلني اأن تاأخذ لوناً ذهبياً.. ثم نوزع فوق 
قاعدة الكنافة النوتيال ثم نوزع فوق النوتيال املار�شيميلو.. ثم 

ن�شع ال�شينية ثانياً يف الفرن حتت ال�شواية ملدة خم�س دقائق 
حتى ياأخذ املار�شيميلو لوناً ذهبياً وي�شيح قلياًل.

طريقة عمل كنافة بالمارشيملو

من الفيسبوك

الأتراك،  الآثار  خرباء  من  جمموعة  عرثت   
مدينة  قرب  الأثرية  كومانا  بونتيك  مدينة  يف 
طوقات �شمايل تركيا، على اآثار تاريخية تعود 
اأرجيي�س،  بورجو  وقالت  عام.  و300  لألف 
ق�شــم  يف  والأ�شتاذة  املجموعة  رئي�شة 
املعماريـــة  الهند�شـــة  كلية  يف  الآثار  علم 

الرتكية:  التقنية  الأو�شط  ال�شرق  بجامعة 
بونتيك  مدينة  موقع  يف  تعمل  املجموعة  اإن 
اأعوام. واأ�شافت: ان  كومانا الأثرية منذ 10 
تعود  طبقات  املوقع  يف  اكت�شفت  املجموعة 
للعهود البيزنطية والهلن�شتية، وعهود اأخرى 

تعود مل�شتوطنات مرحلة ما قبل التاريخ.

آثار تأريخية تعود لـ 1300 عام

الكلمات الفقية
1 - مدينة ومرفاأ يف جنوب باك�شتان الغربية 

على بحر ُعمان .
2 - ممثلة اأملانية راحلة .

 3 - عك�شها علم قراءة الوجوه – زهر .
 4 - تف�شريية – عك�شها م�شى لياًل .

 5 - عا�شمة اأوروبية – ممثلة م�شرية .
 6 - مدينة اإيطالية – ملكه .

 7 - ال�شم الثان ل�شحفي لبنان راحل .
 8 - كاتب ق�شة – للتنف�س .

 9 - �شاعر لبنان راحل .

الكلمات العمودية
1 - لعبة ريا�شية .

2 - مو�شيقي اإيطايل – مت�شابهان 
 – الق�شم  بعدها  ويكرث  تنبيه  حرف   -  3

ا�شارات .
4 - عا�شمة اأوروبية – ركيزة .

5 - �شر�شف مبعرثة – غايل الثمن .
6 - عملة ا�شيوية – فرح .
7 - ن�شف اأمني – ي�شاهد .
8 - ممثل كوميدي عربي .

9 - اأ�شد – مت�شابهة .

كلمات متقاطعة

عن  بريطانية  عجوز  �شيدة  ك�شفت 
ما  مع  يتعار�س  الذي  حياتها  منط 
وهو  به،  ين�شحوا  اأن  الأطباء  اعتاد 
وتناول  املياه  �شرب  عن  التخلي 
فقد  طويلة..  لعقود  غازي  م�شروب 
ا�شتبدلت جاكي بيج )77 عاما( �شرب 

ب�شرب  حياتها،  فرتة  طوال  املياه، 
تتمتع  تزال  ل  بينما  »بيب�شي«، 
فهي  مم�شوق،  وج�شد  جيدة  ب�شحة 
اأبناء،  لأربعة  اأماً  كونها  جانب  اإىل 
بح�شب  حفيدا،  لـ11  جدة  اأي�شا  هي 
الربيطانية.  ميل«  »ديلي  �شحيفة 

اأنفقت ما يقرب من  اإنها  وتقول بيج: 
�شراء  على  اإ�شرتليني  جنيه  األف   65
متعة  فيها  جتد  التي  البيب�شي  علب 
حتذير  برغم  �شربها،  فور  كبرية 
قد  التي  العظام  ه�شا�شة  من  الأطباء 

تنتج عن تناولها بانتظام.

امرأة لم تشرب الماء منذ 64 
عامًا!
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والقيم  الفرِد،  �سلوِك  على  تنعك�ُس  بقيٍم  الب�سرّية  النف�ُس  تت�سُم 
االجتماعية  والعادات  االخالق  جمموعة  هي  االن�سانية 
من  تختلُف  القيُم  وهذه  عليها   تربى  التي  واملبادئ  وال�سلوكية 
تتاأثُر  واأحيانا  فيها،  تربى  التي  البيئِة  وح�سب  الآخر  �سخ�ٍس 
بظروٍف خارجٍة عن اإرادتِه، فرناها تتغرُي عن م�سارها، وبالتايل 
توؤثُر �سلباً على ذاِت الفرِد وعلى املجتمِع، فاإن ال�سدَق واالأمانة 
وال�سراحة واالإن�سانية وال�سهامة واالإخال�س... الخ، �سماٌت من 
بهذه  له مرهوٌن  املجتمِع  االإن�ساُن، فاحرتاُم  بها  يت�سُف  ما  اأرقى 
القيِم االإن�سانيِة التي يحملها، وان القيم غري وراثية بل مكت�سبة 
ومتغرية ولي�ست ثابتة نتيجة تفاعل الفرد مع املحيطني به وذات 
منطق جديل حتتمل احلق والباطل واخلري وال�سر وانها م�سدر 
عند  االجتماعية   احلياة  يف  والتوازن  اال�ستقرار  وعدم  لالأمان 
البع�س وهي �سيف ذو حدين اما ان تك�سب ثقة النا�س وحمبتهم 
او جتعل �ساحبها منبوذا ال يطيقه احد لب�ساعة اخالقه ودناءة 
نف�سه ويف وقتنا احلا�سر �سواهد كثرية و املجتمع ا�سبح ال يخلو 
القيم  فتجرَد البع�ُس منها واأ�سبحوا بال  من انا�س يفتقرون اىل 
اأنف�سهم،  على  م�سيطرًة  ال�سريرة  الذاُت  وباتت  �سمري،  وال  ذمٍة 
اأخالٍق،  اأي خجٍل او ذرِة  فرناهم يعبثوَن مع االآخرين من دون 
يظلموَن  جعلهم  االأمُر  وهذا  �سبحانه،  اهلل  خمافِة  من  وجتردوا 
املري�سة،  الدنيئة  اأنف�سهم  لري�سوا  حقوقهم  وي�سلبونهم  النا�َس 
البع�ُس  خاَن  حيث  بالذنِب،  ال�سعوِر  دون  من  اخلطاأ  ويفعلون 
االأمانَة وحللوا احلراَم الأنف�سهم، وجتردوا من االإن�سانيِة و�سعَب 
وملئت  ق�سْت،  وقلوبهم  ور�سوله،  اهلل  ير�سي  مبا  ال�سرُي  عليهم 
الغري  وا�ستغالِل  واخلداع  والغريِة  واحل�سد  وال�سِر  باحلقِد 
جميُع  فيه  تنك�سُف  يوٌم  �سياأتي  انه  ون�سوا  ذلك،  وغري  والطمع 
احلياِة  يف  �سواًء  اأيديهم  عملْت  مبا  يحا�سبون  و�سوف  االأوراِق 

الدنيا اأو يف االآخرة، واإن اهلل ميهلهم وال يهملهم. 
اأما البع�ُس االآخر فقد جتردوا من ال�سدِق، وبات ل�سانهم ينطُق 
الكذَب والنفاَق، وي�سب ويقذف وي�سهر ويوؤذي غريه، وهناك ممن 
ال يخل�س يف عملِه ويتكلُم على االآخرين ب�سوٍء، واآخرون يكيدوَن 

لغريهم وينتقمون من املظلوِم وغريها من ال�سفاِت الرذيلة. 
يحاول  وان  االإن�سانيِة،  بالقيِم  يتحلى  اأن  االإن�ساِن  على  فاإن  لذا 
متيزُه  الأنها  به  املحيطِة  بالظروِف  يتاأثر  ال  وان  بها،  التم�سَك 
يقتدى  نافعاً  �ساحلاً  فردًا  يكون  واأن  املخلوقاِت،  باقي  عن 
باأخالقه، وعلى االأبوين اأن يربوا اأوالدهم منذ ال�سغِر على القيِم 
التن�سئة  فاإن  املجتمِع،  ايجابي على  ب�سكٍل  تنعك�ُس  التي  النبيلِة 
وتر�سم  �سلوكُه  وتهذب  الفرِد  نف�سيِة  على  توؤثر  االجتماعية 
خاٍل  جيٍل  على  �سنح�سُل  وبهذا  ال�سحيح،  بال�سكِل  اجتاهاته 
نوعاً ما من �سلبياٍت مقيتٍة تنه�ُس املجتمَع، وتو�سله لنهاياٍت غري 

مر�سيٍة، فاإن قوَة املجتمِع م�ستمدٌة من قيِم الفرد.

املراأة اإ�سراقة فجر نور الرب على االأر�س، متجلياً من �سوء ال�سم�س 
و�سعاع القمر وملعان النجوم، كما تن�س االآية الهندو�سية: "اإذا الحت 
املراأة  والآلئ  اهلل"،  وجه  ذلك  ي�سبه  فقد  �سم�س  األف  الآلئ  االأفق  يف 
مقال  ين�س  كما  ال�سخ�سية،  واملجال�س  الر�سمية  الدوائر  يف  تتجلى 
لعبد القادر املازين: "اإذا حلت املراأة يف جمل�س رجال، ينتظم حديثهم 
قلبه  نب�سات  و�سابط  الزمن  اإيقاع  مقوم  اإنها  فيه"،  تهريج  ال  وقارًا 
ف�سحة  يتخذونها  باملراأة،  الرجال الذوا  الهم على  كلكل  كلما  تفاوؤاًل، 

يف �سنك احلياة.
جمال�س الرجال ي�سوبها العناد والت�ساطر "يدورون غلب"، حمتدمني 
او  معركة  �ساحة  اىل  التحول  على  ال�سوالف  جل�سات  تو�سك  اأن  حد 
حلبة �سراع، ريثما يجيء مالك ال�سالم.. املراأة، فتحل الربكة، ولالآباء 

القول الف�سل: "البنت جتيء فيزداد رزق والدها.. ثراًء حالاًل".
او  دائرة  او  وزارة  اىل  ينت�سب  َمن  �سعيٌد  الر�سمي،  ال�سعيد  وعلى 
ق�سم او �سعبة تت�سنم رئا�ستها امراأة، حيث يجد رقة حازمة ورهافة 
من�سبطة، يف ن�سق ال جتيده اإال وريثة فاطمة الزهراء وعائ�سة ومرمي 
العذراء ورابعة العدوية )عليهن ال�سالم(، وبلقي�س وزنوبيا و�سجرة 
ي�سكلن  قياديات،  ن�ساء  اأمام  نقف  التاريخ،  مراحل  على  قفزًا  الدر، 
عنها  ي�سفر  التي  املبهرة  والنتائج  واالأداء  بالوعي  ح�سنة،  قدوة 

توليهن منا�سب اأحبطت رجاًل.
الزمل"  "كحوم  ما يعجز عنه  بطلة كربالء.. زينب احلوراء، تخطت 
من  ت�ساق  ثم  يذبحون،  رجالها  راأت  اأن  بعد  ت�سبى،  وعيالها  وهي 
كربالء اىل دم�سق.. م�سرية ثالثة اأيام اأ�سريَة قاتلي اأخوتها واأبنائهم، 
لتقف متما�سكة بتاأمل وهدوء، يف ديوان يزيد، حتاججه مبنطق كاد اأن 
يقلب الدولة: "بنا هداكم اهلل".. ت�ساأله: "اأظننت يا يزيد حني اأخذت 
علينا اأقطار االأر�س... اأن بنا من اهلل هواناً وعليك منه كرامة".. تهدده 
تط�س  ال  مهاًل  "مهاًل  به:  حميطون  وحرا�سه  فريتعب  اأ�سريته؛  وهي 

جهاًل".. ت�ستمه يف تالفيف اخلطاب �سراحة: "يا بن الطلقاء".
وهزمت  احل�سني  قتل  على  اجليو�س  اإقدام  فاقت  التي  تلك  قوة  اأية 
ال�سالم(.. قدوة  ل�سان احلوراء )عليها  بالن�سر؟.. �سح  �سعور يزيد 
لن�ساء العاملني، وهن يهدين حكومات اىل �سواء ال�سبيل الدبلوما�سي، 
ويرتقني باالأداء الوظيفي لدوائر يف مهب التخبطات.. تنتظم ويزداد 
عطاوؤها وتاأخذ دورًا اإيجابياً نابعاً من اإيجابية املراأة عندما حتل يف 
مكان فـ... حتليه، وتتفاعل مع معطى فـ... تفعله اإيجاباً على اإيجاب، 
عدوان  دون  من  �سلماً  النفاذة..  العطر  قارورة  ن�سائم  معه  تطيب 

ومرونة من دون وهن.
اأنثى ت�سعد زوجها، ومديرة �سارمة بوجه املتهاونني، رقيقة  فهي 
�سعارها:  حدة..  املوقف  يتطلب  حيث  وحادة  الرقة  جتب  حيث 

بالباطل". ر�ساه  اأريد  ال  احلق،  من  يزعل  "الذي 

القيم اإلنسانية  المرأة في البناء 
الوظيفي

بشرى خالد العزاوي

بان القبطان

ال�سجون  اأحد  اأن  اأمريكية  �سحفية  تقارير  ذكرت 
معرو�س  فلوريدا،  بوالية  والواقع  رعبا،  االأكرث 
اأن  اإىل  م�سرية  دوالر،  األف   139 مقابل  للبيع 
ال�سجن م�سهور بظواهر غام�سة. وقالت �سحيفة 
الـ«وا�سنطن بو�ست« يف تقرير: انه »مت ا�ستخدام 
عام  اإىل   1928 عام  من  ترينتون  يف  ال�سجن 
اأن »املبنى يحتوي على 8 غرف  مبينة   ،»1968

ربع  م�ساحتها  تبلغ  اأر�س  على  حمامات  و8  نوم 
خمت�س  موقع  عن  نقال  ال�سحيفة،  ولفتت  فدان«. 
بالعقارات يف الوالية، اإىل اإن »ال�سجن )م�سكون(، 
وميكنك اأن ترى )االأ�سباح( تتجول باملنطقة خالل 

النهار ورمبا تتوا�سل معك قبل دخولك املبنى«.
املكان  يكون  اأن  امل�ستغرب  من  »لي�س  اأنه  واأكدت 
م�سكونا، اإذ اأنه �سهد العديد من ال�سراعات وحتى 

القتل«.
ي�سار اإىل اأنه مل يتم بناء مكان الإقامة �سابط 
 1966 عام  حتى  ال�سجن  داخل  احلر�س 
يبقون  كانوا  ال�سجناء  اأن  يعني  وهذا   ،
بحدوث  ت�سبب  ما  وهو  املبنى،  يف  مبفردهم 
مواجهات عنيفة ودامية، طوال فرتة ت�سغيل 

ال�سجن، وقبل �سنتني فقط من اإغالقه.

سجن »مسكون باألشباح« معروض للبيع !

الذكاء  اأن  عن  حديثة  تقارير  ك�سفت 
اكت�ساف  قادرا على  قد يكون  اال�سطناعي 
الفريو�س القادم من حيوان اإىل اإن�سان قبل 

اأن ي�سبح وباء.
فريو�س  اأن  العلماء  من  الكثري  ويعتقد 
يف  االنت�سار  يف  ي�ستمر  الذي  كورونا، 
اخلفافي�س،  م�سدره  العامل،  اأنحاء  جميع 
حيوانية  االأمرا�س  با�سم  تعرف  عملية  يف 

املن�ساأ.
الب�سرية  املعدية  االأمرا�س  معظم  وتاأتي 
اجلديدة من احليوانات، والتي با�ستخدام 
اإىل  العلماء  ي�سري  املنا�سبة،  التكنولوجيا 

املنا�سب  الوقت  يف  اكت�سافها  ميكن  اأنه 
الإنقاذ االأرواح.

الفريو�سات  حتديد  يوؤدي  اأن  وميكن 
اإىل حت�سني  عالية اخلطورة يف وقت مبكر 

اأولويات البحث واملراقبة.
ويقرتح ناردو�س مولينتز و�سيمون بابيان 
غال�سكو،  جامعة  من  �سرتيكر  ودانييل 
الذين قادوا الدرا�سة، اأن التعلم االآيل )نوع 
من الذكاء ال�سناعي(، با�ستخدام اجلينوم 
اأي  اإ�سابة  باحتمالية  يتنباأ  قد  الفريو�سي 
فريو�س باحليوانات �سوف ي�سيب الب�سر، 

بالنظر اإىل التعر�س ذي ال�سلة بيولوجيا.

آلية ذكاء اصطناعي تتنبأ 
بفيروسات قاتلة قادمة 

املحامي م�سطفى العتابي
يحمي  ال  )القانون  مقولة  ن�سمع  ما  كثريا 
االحتيال  جرائم  يف  خا�سة  املغفلني( 
هذا  لكن  اجلرائم  من  وغريها  وال�سرقات 
اإن املقولة  اإذ  املعنى خاطئ جملة وتف�سيال 

ال�سحيحة هي:
)القانون ال يحمي الغافلني( وقد ي�ساأل �سائل 

ما الفرق بني املغفلني والغافلني ؟؟؟
اإن  اإذ  بينهما  كبري  الفرق  اإن  نقول  لذلك 
يف  احل�سر  �سبيل  على  حمددون  املغفلني 

القانون وهم:
- املجنون: ويعني العلة التي ت�سيب العقل 

فتفقده وتخل توازنه.
- املعتوه: وهو ما يعرتي العقل من اختالل 
مما يجعل ال�سخ�س قليل الفهم �سيء التدبري.
- ال�سفيه: ويعني اإ�ساعة املال وتبذيره على 

غري مقت�سى ال�سرع والعقل.
اإىل  االهتداء  عدم  اأي  الغفلة:  ذي   -
الت�سرفات الرابحة نتيجة نق�س يف االإدراك.

هل هذه االأ�سناف فقط هم بحكم املغفلني اأم 
توجد غريها ؟؟؟

�ساب  من  اأي�سا  املغفلني  حكم  يف  ويدخل 
اإرادتهم اإحدى عيوب االإرادة وهي:

ذهن  يف  يقوم  الذي  الوهم  اأي  الغلط:   -
غري  على  اأمرا  في�سور  كليهما  اأو  املتعاقد 
حقيقته فيدفعهم ذلك اإىل التعاقد والذي يقع 

من املتعاقد نف�سه.

- التدلي�س: اأي ا�ستخدام و�سائل احتيالية من 
قبل اأحد املتعاقدين الإيقاع املتعاقد االآخر يف 
غلط من �ساأنه اأن يدفعه اإىل التعاقد – قد يقع 

من املتعاقد االآخر با�ستخدام و�سائل وحيل.
- االإكراه: ويعني التهديد بخطر ج�سيم على 
التي  للرهبة  نتيجة  فيتعاقد  الت�سرف،  اإبرام 

تولدت لديه.
عدم  هو  فالغنب  واال�ستغالل:  الغنب   -
التعادل بني ما يعطيه العاقد وبني ما ياأخذه 
اأما  هنا،  العقد  مبوجب  االآخر  الطرف  من 
يكون  التي  ال�سعف  حالة  فهو  اال�ستغالل 
وجموح  هوى  من  االآخر  املتعاقد  عليها 
والدراية.  باخلربة  ونق�س  �سديد  وطي�س 
حماية  لها  القانون  جعل  قد  االأ�سناف  وهذه 

بن�سو�س واردة يف قوانني عديدة.
يقولون  من  فهم  للغافلني  بالن�سبة  اأما 
فمن  به  معرفتهم  وعدم  للقانون  بجهلهم 
العامة  القانونية  القاعدة  اإن  املعروف 
القانون(  بجهله  اأحدا  يعذر  )ال  تقول 
وهي تعني عدم قبول عذر �سخ�س ما بعد 
قيامة بفعل جمرم قانونا اإذا كان يقول اإنه 
ال يعلم اأن هذا الفعل ممنوع حتى لو كان 
القانون  اإن  اأي�سا  املعروف  ومن  �سادقا 
املحددة  املدة  مبرور  وذلك  �سريانه  بعد 
فيه بعد ن�سره باجلريدة الر�سمية يعترب 
االأ�سخا�س  وجميع  الكافة  على  حجة 

على علم به ويعترب نافذا بحقهم.

قل القانون ال يحمي 
الغافلين وال تقل القانون 

ال يحمي المغفلين
 ،2020 اأك�سبو  بافتتاح  دبي  احتفلت 
االأهم  اعُترب  حدث  ويف  �سخم  حفل  يف 
اإك�سبو  فريق  حر�س  العام،  لهذا 
دولة  باإجناز  يليق  جعله  على   2020
العامل  جمع  يف  التاريخي  االإمارات 
جلهود  تتويجاً  وي�سكل  اأر�سها،  على 
واالإعداد  التخطيط  من  �سنوات   10
ال�ست�سافة اأول اإك�سبو دويل هو االأكرث 
احلدث  تاريخ  يف  االطالق  على  تنوعاً 

الدويل املمتد على 170 عاماً. 

التنفيذي  الرئي�س  غو�سة،  طارق  وقال 
اإك�سبو  يف  والفعاليات  الرتفيهية  لالأن�سطة 
2020 دبي: "من قلب موقع اإك�سبو 2020 
امل�ستوحى  الو�سل  �ساحة  تتجلى  دبي 
اأثرية هي خامت ذهبي  ت�سميمها من حتفة 
عمره 3000 عام ُعرث عليه يف موقع �ساروق 
احلديد االأثري، وكما يعلم اجلميع اكت�سف 
ال�سمو  �ساحب  التاريخي  املوقع  هذا 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي  ا�سم  الو�سل  �ساحة  وحتمل  دبي، 
القدمي، لرتمز اإىل دورها منذ القدم يف الربط 

بني النا�س وال�سعوب والثقافات".
لالأن�سطة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساف 
الرتفيهية والفعاليات: "�سي�سعر احل�سور 
و�سيتفاعل  حتت�سنهم،  الو�سل  قبة  اأن 
واملو�سيقى  اال�ستعرا�سات  مع  اجلمهور 
لها  ي�سبق  مل  التي  التقنيات  مع  املتناغمة 
القرن،  حفل  و�سيكون  العامل،  يف  مثيل 

و�سيمتد �سداه يف جميع اأرجاء العامل".

دبي تستقطب أنظار العالم خالل 
افتتاح إكسبو 2020

املحامي _خا�س
زارْت ع�سو جمل�س نقابة املحامني العراقيني 
/ رئي�س جلنتي املحاميات و حقوق االإن�سان، 
البياع  حمامي  غرفة  املوىل،  �سارة  املحامية 

لالإطالع على البناية وتفا�سيل بنائها . 
وامل�ساكل  املعوقات  الأهم  املوىل  وا�ستمعت 
م�سجلة  الغرفة،  يف  املحامني  تواجه  التي 
طلباتهم لغر�س عر�سها على جمل�س النقابة 

واالإ�سراع يف توفريها . 
وخالل حديثها، قالت املوىل: اإن زيارة غرف 
بني  التوا�سل  اأوا�سل  من  تعزز  املحامني 
متابعة  موا�سلة  موؤكدة  ونقابتهم.  املحامني 

اعمال البناء والتاأثيث حلني اكمال العرفة .
املجل�س  ع�سو  االأ�ستاذة  و�سكرت 
حمامي البياع حل�سن االإ�ستقبال مقدمة 
ثناءها على جهود النقابيني يف الغرفة 

�سعياً خلدمة الزمالء املحامني .

المولى تزور غرفة محامي البياع وتتابع 
تفاصيل بناء البناية الخاصة بالمحامين

كاريكاتير 


