
ب�شرى العزاوي
�شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  ال�شيد  التقى 
ال�شعدي، يرافقه رئي�س واأع�شاء انتداب املحافظة، 

ال�شيد حمافظ ذي قار الأ�شتاذ اأحمد اخلفاجي.
ورحب ال�شيد املحافظ بزيارة ال�شيد النقيب هذه، 
واأو�شاع  امل�شتجدات  على  الوقوف  اللقاء  وتناول 
املحافظة يف ظل النتخابات الربملانية التي جرت يف 

وقت �شابق.
املحافظة  حمامي  اأعمال  جممل  الطرفان  وناق�س 
وحقوقهم امل�شروعة، واأهم امل�شاكل التي تواجههم 

اأثناء مراجعتهم لدوائر الدولة داخل املحافظة.
كما طالب ال�شعدي بتخ�شي�س قطع اأرا�ٍس �شكنية 
امل�شتحقني،  عدد  مع  يتنا�شب  ومبا  للمحامني 
م�شرف  مع  بالتفاق  �شكنية  �شقق  بناء  مقرتحاً 
و�شركة بناء وباأ�شعار خمف�شة متكن املحامني من 

الت�شديد على �شكل اأق�شاط  مريحة.
�شريحة  مبنح  املحافظ  ال�شيد  تعهد  وبدوره، 
اآلية  و�شع  مع   ، اأرا�ٍس  قطع  حقوقهم  املحامني 

منا�شبة لتوزيعها، موؤكدًا دعمه الكامل لهم.
ويف ختام الزيارة، �شكر ال�شيد نقيب املحامني ال�شيد 
املحافظ على ترحيبه وتعاونه الكبري مع �شريحة 

ضياء السعدي املحامني ولتذليله العقبات التي تعرقل عملهم  .
رئـــيس التحـريــر

))انتخابات أكتوبر.. 
 أول((

ٌ
غيث

لع�شوية  املبكرة  النتخابات  يف  العراق  �شعُب  �شارَك  الأول/2021  ت�شرين   /10 يف 
�شنواٍت  باأربع  املحددة  النتخابية  الدورة  مدة  انتهاء  حلول  قبل  النواب،  جمل�س 
واإجراء  ال�شابقة  الوزارة  اإ�شقاط  اىل  اأدت  التي  ت�شرين  لنتفا�شة  ا�شتجابًة  تقوميية، 
 2018 �شنة  انتخابات  اأعقاب  يف  جاء  الذي  النواب  جمل�س  لن  احلالية،  النتخابات 
موؤ�شٌر عليها عدم دميقراطيتها، و�شابتها الكثري من الطعون القانونية املتعلقة بتزوير 

اإرادة ال�شعب العراقي.
ولعل حرق �شناديق النتخابات، ب�شورٍة متكررٍة، كان تعبريًا عن اليغال الأكرث عمقاً 
يف ارتكاب جرائم التزوير النتخابية، وكذلك عدم ك�شف احلقائق وك�شف رموز اأعداء 

الدميقراطية القائمني على افعال التزوير والتالعب بالإجراءات النتخابية ونتائجها.
امل�شتقلة  املفو�شية  من  النهائية  نتائجها  �شتعلُن  التي  احلالية،  النتخاباُت  وتاأتي 
لالنتخابات خالل اليام القليلة القادمة، يف اطار قاعدة النتقال ال�شلمي لل�شلطة، ومن 
املبا�شر  العام  ال�شري  بالقرتاع  وميار�شها  و�شرعيتها  ال�شلطات  م�شدر  ال�شعب  اأن 
الرقابات  وحتت  لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  الد�شتورية،  موؤ�ش�شته  عرب 
الوطنية الداخلية والدولية، ومنها رقابة نقابة املحامني العراقيني التي مار�شتها فرق 
امتداد  على  النتخابية  واملحطات  واملراكز  الدوائر  اغلب  يف  تواجدت  التي  الرقابة 
اأرا�شي جمهورية العراق، يف موقٍف ي�شجله املراقبون املحامون والناجت عن مهنيتهم 
انتخابات نزيهة وعادلة  وا�شتقاللهم واإميانهم بدورهم احلقوقي والرقابي، مبا يوؤمن 
تتمثل باملوجبات والنظام النتخابي، واإبعادهم عن كل اأ�شكال واأنواع التدخل املحرم 
املُ�شكلة  العليا  الر�شد  جهة  اىل  املرفوعة  بالتقارير  متثل  ما  وهذا  وقانونياً،  اأخالقياً 
متت  والتي  جرت،  التي  والنتهاكات  اخلروقات  جراأة،  بكِل  ا�شرت،  والتي  النقابة  يف 
�شياغتها يف التقرير النهائي الذي قدم اىل املفو�شية امل�شتقلة لالنتخابات، واىل رئا�شة 
جمل�س الق�شاء العلى والرقابة الوربية والدولية، ون�شرت يف موقع النقابة، واأعلنت 

يف العديد من و�شائل الإعالم.
املر�شحني  بع�س  مار�شها  التي  والتهديدات  الغا�شبة  الفعال  ردود  اجلميُع  تابع  لقد 
اوجبه  مبا  والتزاماً  تنفيذًا  لالنتخابات  الولية  النتائج  اعالن  عند  ال�شيا�شية  والكتل 
الكيان  اأو  للمر�شح  القانوين  الو�شع  ت�شكل  ل  الولية  النتائج  هذه  اأن  برغم  القانون 
ال�شيا�شي ب�شورٍة نهائيٍة لأن احتمال زيادة عدد ال�شوات للمر�شحني ما زال قائماً عند 
عن  النظر  بغ�س  مر�شح،  كل  عليها  ح�شل  التي  لال�شوات  النهائي  الإح�شاء  ا�شتكمال 

العنوان او الكيان او الدائرة التي ر�شح عنها.
يف  ت�شريعه  قبل  النافذ  النتخابات  لقانون  املتابعة  موقع  يف  كانت  املحامني  نقابة  اإن 
العديدة يف بع�س مواده من  اإبداء املالحظات والطعون  النواب، و�شاهمت يف  جمل�س 
النواب ورئا�شة جمل�س  التي �شكلت من جمل�س  اللجان  العديد من  خالل م�شاركتها يف 
اأن يراعى  الوزراء ورئا�شة اجلمهورية، وكان يحدوها يف جميع مداخالتها ولوائحها 

حق ال�شعب العراقي يف ممار�شة دميقراطية عادلة لنتخابات جمل�س النواب.
اأو  العراقي عند الرت�شيح  الفرد  اإرادة  النهج املقيد باحرتام  النقابة هذا  وقد وا�شلت 
النتخاب، وجلاأت اىل الطعن يف عدم د�شتورية بع�س املواد الواردة يف قانون النتخاب.
و�شريحة  وا�شحة  طعوناً  يتطلب  املتخذة  واإجراءاتها  النتخابية  الإدارة  تقومي  اإن 
�شند  ل  اتهامات  اأو  اأفعال  ردود  ولي�س  والقانون،  العقل  يقبلها  التي  بالأدلة  ومدعمة 
لها من الواقع والقانون، يراد منها تربير الهزمية من بع�س امل�شاركني يف النتخابات، 
يف الوقت الذي يكون مطلوباً التقيد بالنظر الدقيق والفاح�س امل�شوؤول يف كل ال�شكاوى 
معللة  مهنية  ب�شورة  واإجراءاتها  بالنتخابات  يتعلق  ما  بكل  تقدم  التي  والطعون 
الهيئة  اأم من  وم�شببة، �شواًء من املفو�شية امل�شتقلة لالنتخابات ودوائرها املخت�شة 

الق�شائية امل�شكلة يف املحكمة الحتادية.
امل�شتقلة  املفو�شية  يف  الق�شاة  وعدالة  ونزاهة  وجراأة  وطنية  على  مراهنتنا  نوؤكد 
وحياديٍة  ا�شتقالٍل  بكل  يف�شلون  وهم  الحتادية،  املحكمة  ق�شاة  وعلى  لالنتخابات، 
يف جرائم النتخابات التي ت�شكل عدواناً على الإرادة العامة للعراقيني، بعيدًا عن كل 
التاأثريات احلزبية وال�شيا�شية والطائفية والقومية التي قد متار�س من داخل العراق 

او خارجه مبا يوؤمن احرتام اإرادة �شعبنا العراق.
والطعون  الإجراءات  �شوء  يف  نتائجها  و�شحة  النتخابات  �شالمة  فاإن  احلقيقة  ويف 
الوطنية  املقبلة يف معاجلة الزمات  اىل حٍد بعيٍد يف �شروع احلكومة  املتقدمة مرتبٌط 
او  لتكرارها  حاجة  ل  والتي  اجلميع  من  واملعا�شة  العراق  �شعب  منها  يعاين  التي 
حتديدها او و�شفها، عرب التاأكيد من اأن نائب ال�شعب ل يدافع عن حقوق اأبناء دائرته 
اأو حزبه اأو كتلته النتخابية اأو ع�شريته، واإمنا يدافع عن حقوق جميع اأفراد ال�شعب 

العراقي على امتداد اأر�س العراق.
اإن الدميقراطية نظاٌم متكامل ي�شود يف اغلب الأنظمة يف عامل اليوم، ويف جانب منه اأن 
يختار ال�شعب من خالل افراده بو�شيلة دميقراطية )النتخابات( َمن ميثله يف موؤ�ش�شة 
القوانني  �َشن  اىل  بالإ�شافة  الخت�شا�شات،  من  العديد  لها  النواب(  )جمل�س  حكومية 

والت�شريعات.
اأن تتمتع باقتدار عاٍل غري قابل لالخرتاق نتيجة  اإرادة اختيار ينبغي  اأمام  لذا فنحن 
على  ت�شاعد  التي  والثقافة  الوعي  من  معينٍة  وبدرجٍة  واحلرمان،  والفاقة  العوز 
تتاأثر  ل  واأحكام  واعتبارات  �شروط  �شوء  يف  املر�شحني  حماكمة  خالل  من  الختيار 
نواب  لختيار  �شامناً  ي�شكل  مبا  امل�شبقة  والع�شائرية  احلزبية  والوامر  بالتوجهات 
على درجٍة من امل�شوؤولية الوطنية والقتدار يف معاجلة الأزمات، وتطوير حياة الأفراد 

وال�شعب وتقدمه احل�شاري يف جميع مناحي احلياة.
والذي ل ينكر اإن غياب هذا الو�شف على م�شتوى الفرد واجلماعة، قد يوؤثر اىل حٍد 
بعيٍد على اخليارات النتخابية مبا يوؤثر �شلباً على بنية جمل�س النواب واأدائه 
وجماعات،  اأفرادًا  احلرة،  العراقية  الإرادة  بناء  اىل  نتطلع  لذلك  امل�شتقبل،  يف 
بعد اأن تغادر التاأثريات التي �شادت يف العراق بعد احتالله �شنة 2003 والقائمة 
من  ال�شراع  يف  جتلت  التي  املت�شارعة  والقومية  املذهبية  املكونات  فكرة  على 
خالل اأحزابها وتنظيماتها ال�شيا�شية على الدولة وتقا�شمها، على ح�شاب 
امل�شالح الوطنية ل�شعب العراق وتقدمه وازدهاره وحا�شره وم�شتقبله.

نقيب المحامين العراقيين يلتقي محافظ ذي قار لمناقشة تمليك المحامين قطع أراٍض سكنية 

نقابة المحامين تصدر تقريرها العام لنتائج الرصد والرقابة لفرق المحامين في االنتخابات البرلمانية

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني بالرقم )1209 ( العدد  ) 152  (   االحد    17 /   10  / 2021 

نقابة المحامين العراقيين تصدر تقريرها العام لنتائج الرصد 
والرقابة لفرق المحامين في االنتخابات البرلمانية

علي الفاطمي 
مف�شاًل  تقريرًا  العراقيني  املحامني  نقابُة  اأ�شدرت 

عن مراقبة القرتاع لنتخابات جمل�س النواب.
وقالت النقابة يف بيان لها تلقت »املحامي« ن�شخة 
منه: »با�شرت فرق النقابة الرقابية وجودها داخل 
انحاء  عموم  يف  العام  القرتاع  وحمطات  مراكز 
لغر�س  كرد�شتان  اقليم  با�شتثناء  العزير  عراقنا 
وجتاوز  رفع  يف  واملهني  املقد�س  الواجب  تاأدية 
العقبات مبراقبة حثيثة لالنتخابات ا�شتمرت قرابة 
11 �شاعة من العمل املتوا�شل للوقوف على حالت 

ال�شلب واليجاب لهذا العر�س الدميقراطي.
ال�شعدي:  �شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  وقاَل 
العملية  جممل  �شديٍد،  وبحر�ٍس  تابعنا،  »اإننا 
العام  او  اخلا�س  بالقرتاع  �شواء  النتخابية 
الدول  م�شاف  اىل  العراق  ينتقل  باأن  منا  حر�شاً 
الرتهل  على  والق�شاء  واملزدهرة،  املتقدمة 

والف�شاد وهذه هي الغاية«.
ال�شالح  مقدمات  بتاأ�شي�س  ناأمل  »ملا  وا�شاف 
والتقدم الدائم لعراقنا و�شعبنا الذي ي�شتحق منا 
الكثري، وجعل احالمنا حقيقة ملمو�شة وواقعية ملا 
منلك ومتلك النقابة من خلفيات وخربات متكاملة 
بتح�شني الداء وفق برنامج عملي حمدد الهداف 
�شتقدم  النقابة  »ان  اىل  م�شريا  والتوقيتات«. 
واملفو�شية  العلى  الق�شاء  جمل�س  اىل  التقرير 
ال�شتناد  وبالإمكان  لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا 
الدارية  الطعون  اجراء  عند  فيه  جاء  ما  على 

والق�شائية«.
 )71( بني  توزعوا  املحامني  »ان  ال�شعدي  واأكد 
حمافظات  جميع  يف  موزعة  انتخابية  دائرة 
العراق عدا اقليم كرد�شتان، وقد ر�شدوا خمالفات 

وخروقات منها: 
اول( جانب الكرخ / مت ن�شر )350( مراقبا حماميا 
النتخابية،  واملحطات  املراكز  عموم  بني  توزعوا 

واملخالفات كانت كما يلي:
بع�س  اىل  نقابتنا  من  املراقبني  دخول  منع   -1
باأعذار  املحطات  داخل  او  النتخابية  املراكز 
وحجج غري ا�شولية ومربرة، مثال منطقة الدورة 

مركز نبوخذ ن�شر. 
2- عدم ال�شماح بدخول املراقبني اإل بعد ال�شاعة 
ال�شابعة والن�شف �شباحا، مثال مدر�شة البهيانية 
رقم املركز )212502(، واأحيانا بع�س املراكز مت 

املنع اىل ما بعد الثامنة �شباحا.
للناخبني  �شمحت  النتخابية  املراكز  بع�س   -3
مثال  �شباحا،  الثامنة  ال�شاعة  بعد  بالت�شويت 

مدر�شة املباهج ال�شيدية.
الناخبني وحدوث م�شاكل  4- عدم ظهور ب�شمات 
فنية وعدم قراءة الجهزة للب�شمة، وهي م�شكلة 

عامة يف اغلب املراكز.
5- تعطل مفاجئ لالأجهزة �شمن حمطات انتخابية 

داخل مراكز القرتاع.
6- اإجبار املراقبني على اجللو�س خارج املحطات 
النتخابية وابقاء مراقبي الكيانات ال�شيا�شة داخل 

املحطة .
لغاية  الجهزة  اإ�شالح  يتم  مل  املراكز  بع�س   -7
ال�شعدية  حليمة  مدر�شة  مثال  �شباحا،  التا�شعة 

منطقة احلرية .
كبري  عدد  وجود  بحجة  املراقبني  عمل  عرقلة   -8
مدر�شة  مثال  ال�شيا�شية،  الكيانات  مراقبي  من 

العلياء، منطقة احلرية .
الورقة  بحفظ  اخلا�س  البيكوز  جهاز  عطل   -9
فجر  مدر�شة  مثال  املراكز،  بع�س  يف  النتخابية 
احلرية دائرة انتخابية 14 حمطة رقم 1 و 2 و 6.

قارئ  بجهاز  املراكز  اغلب  يف  خلل  حدوث   -10

البطاقات البارومرتية .
11- تهجم لفظي على املراقبني من قبل �شخ�شيات 
مراقبينا  واإجبار  النتخابات  على  ا�شرافها  تدعي 
ثانوية  مثال  املحطة،  او  املركز  من  اخلروج  على 

املن�شور للمتميزات .
مراكز  اروقة  داخل  المنية  القوات  تواجد   -12

القرتاع .
للمراقب  املفو�شية  موظفي  تفريق  عدم   -13

امل�شتقل ومراقب الكيان ال�شيا�شي .
مبنع  وم�شتمرة  متعددة  حالت  ح�شول   -14
اجلهاز  قراءة  لعدم  نتيجة  الناخبني  ت�شويت 

ب�شمة الناخب.
قبل  من  للناخبني  تثقيف  حالت  ح�شول   -15
على  الناخب  وحث  ال�شيا�شية،  الكيانات  مراقبي 
املراكز  داخل  املمرات  يف  معينة  جهات  انتخاب 
و�شمن املحطات، مثال مركز العطاء البياع املركز 

)101302( حمطة 1  و 4 .
لبطاقاتهم  املحدثني  غري  ال�شخا�س   -16
اجهزة  �شمن  ب�شمتهم  تظهر  ل  النتخابية 

الت�شويت.
ممثلي  قبل  من  املحمولة  الهواتف  ادخال   -17
مركز  مثال  واملر�شحني،  ال�شيا�شية  الكيانات 

. )100701(
النتخابية  املراكز  داخل  فو�شى  حدوث   -18
داخل  ملر�شحيهم  الكيانات  ممثلي  برتويج  تتمثل 

املركز، مثال مدر�شة ابن طفيل، الدورة.
جانب  يف  امل�شجلة  واخلروقات  املخالفات  عدد 
الكرخ )72( خمالفة وخرقا داخل املراكز وحمطات 

النتخاب.
ثانياً( جانب الر�شافة: اهم املخالفات واخلروقات 
انه مت ن�شر )300( حماٍم ومراقب  امل�شجلة، علما 
النتخابية،  واملحطات  املراكز  عموم  بني  توزعوا 

وكما يلي:
مراكز  اىل  الناخبني  بدخول  ال�شماح  عدم   -1
اغلب  يف  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  بعد  ملا  القرتاع 
مدينة   )110506( مركز  مثال  القرتاع،  مراكز 

ال�شدر.
البطاقة  قراءة  اجهزة  يف  امل�شتمر  العطل   -2
النتخابية وعدم ظهور الب�شمة بعد قراءة اجلهاز 

للبطاقة النتخابية .
وبني  امل�شتقلني  مراقبينا  بني  التمييز  عدم   -3
قبل  من  واملر�شحني  ال�شيا�شية  الكيانات  مراقبي 

موظفي املحطات داخل املراكز .
4- وجود مراكز تعطلت فيها 3 اجهزة يف اآن واحد 
مثال  البطاقات،  حتقق  اجهزة  يف  خلل  وظهور 

مدر�شة ابن ر�شد الر�شافة .
ب�شبب  ال�شط  جديدة  يف  الفارابي  مركز  غلق   -5
للناخب  ارباكا  يعد  مما  املركز،  قرب  نار  اطالق 

وموظف املفو�شية واملراقب.
النتخابية  البطاقة  قراءة  فيها  متت  مراكز   -6
كان  حيث  الأ�شابع،  ب�شمات  اظهار  دون  لكن 
عملية  قبيل  الجهزة  جميع  اختبار  م�شبقا  يجب 
ومدر�شة  احلق،  نور  مدر�شة  مثال  الت�شويت، 

البرار بغداد اجلديدة .
التي ر�شدها مراقبو  التقنية والفنية  7- العطال 
النقابة تتمثل بعطل الرقم ال�شري لالأجهزة وعطل 
تقنية  واعطال  البطاريات  ونفاد  الكهرباء  ب�شبب 

اخرى.
البطاقة  من  التحقق  اجهزة  يف  اعطال  حدوث   -8
الك�شاء  ا�شحاب  مدر�شة  مثال  النتخابية، 

النهروان .
التاآخي  مركز  �شمن  انتخابي  خرق  ح�شول   -9
لإحدى  بالرتويج  البع�س  وقيام   ،)2070103(

املر�شحات داخل املركز.
ال�شهيد  مركز  اىل  مراقبينا  احد  دخول  منع   -10

فرا�س دائرة رقم 4 .
من  للناخبني  املراكز  اغلب  يف  خرق  حدوث   -11
�شمن  ال�شابع  ب�شمات  ظهور  بعدم  ال�شن  كبار 

اجلهاز التعريفي للبطاقة البارومرتية.
12- قيام احد املر�شحني بجلب وجبة غداء ملوظفي 

املركز بالكامل، مركز امل�شطفى، الزعفرانية .
البارومرتية  البطاقات  اغلب  فعالية  عدم   -13
الناخبني  حرمان  وبالتايل  التحقق،  اجهزة  داخل 
من حقهم النتخابي، مثال متو�شطة ذات ال�شال�شل 

حي جميلة .
14- حدوث خرق امني انتخابي باإطالق نار امام 
املركز  رقم  التا�شعة  الدائرة  �شمن  انتخابي  مركز 

)309703( منطقة الكرامة /املعامل.

جانب  يف  امل�شجلة  واخلروقات  املخالفات  عدد 
وحمطات  املراكز  داخل   )147( الر�شافة 

النتخاب«.
فرق  »ان  العراقيني:  املحامني  نقيب  وتابع 
بقية  يف  القرتاع  عملية  تابعت  املحامني 
املحافظات، وحر�شت النقابة على الزج مبراقبيها 
اىل مراكز  والبالغ عددهم )4350( حماميا مراقبا 
اجلغرافية  النقاط  ابعد  اىل  و�شول  املحافظات 
كل  باأهمية  اإميانا  والنواحي  الق�شية  �شمن  فيها 
املحافظة،  مركز  وخارج  داخل  انتخابي   �شوت 
ومت ت�شجيل )822( خمالفة وخرقا انتخابيا لأغلب 
املحافظات، وتتلخ�س اهمها مبنع دخول مراقبينا 
مع  التن�شيق  مت  حيث  القرتاع،  مراكز  بع�س  اىل 
امل�شكلة،  حل  ومت  لالنتخابات  العليا  املفو�شية 
علما  الناخب،  معلومات  قراءة  اجهزة  وتوقف 
�شمن  فقط  حمطتني  من  تتكون  املراكز  بع�س  ان 
الق�شية والنواحي، ومت اي�شا ر�شد تواجد قوات 
املركز  يف  موؤ�شر  كما  القرتاع  مراكز  داخل  امنية 
ق�شاء  بريوت  مدر�شة   )162207( النتخابي 
الكفل، ور�شد حالت كثرية لأغلب املحافظات من 
ترويج دعائي للمر�شحني داخل املراكز النتخابية 
العرفاء  مركز  يف  كما  النتخاب  اجهزة  وتوقف 
وقيام   ،)275706( رقم  مركز  ال�شامية  ق�شاء 
بع�س مدراء املراكز مبنع مراقبينا من الدخول كما 
يف مركز رقم )275701( مدر�شة ال�شنافية بحجة 
عدم وجود تعليمات لغر�س املراقبة، وقيام ممثلي 
املراكز  امام  ملر�شحيهم  بالتثقيف  الكتل  بع�س 
مغربة  منطقة  اليمامة  مدر�شة  يف  كما  النتخابية 
عملها  ا�شتاأنفت  حمطات  وهناك  مي�شان،  حمافظة 
لوجود  الناخبني  وارجاع  التا�شعة  ال�شاعة  بعد 
املفو�شية، وقيام مر�شحني  فنية يف اجهزة  اعطال 
يف  كما  املراكز  امام  لأنف�شهم  ال�شخ�شي  بالرتويج 
مركز   )274501( املركز  رقم  النورين  ذي  مركز 
بعد  عملها  ا�شتاأنفت  حمطات  وهناك  الديوانية، 
�شاعتني من التوقف مثال على ذلك مدر�شة احلمزة 
حمافظة   )364509( املركز  رقم  املطلب  عبد  بني 
النجف، كما لوحظت قلة خربة موظفي املفو�شية 
يف التعامل مع الجهزة اخلا�شة بالنتخاب )قارئ 
اآنية  حلول  ايجاد  وعدم  العد(،  وجهاز  الب�شمة 

املرقم  العاديات  ت�شويت  مركز  يف  كما  �شريعة 
وجتوال  الثالثة،  الدائرة  كربالء   )26665(
القوات المنية داخل املراكز كما يف مركز الريا�س 
 ،)244408( املركز  رقم  �شامراء  الوىل  اجلبريية 
وترويج علني ملر�شحني يف ق�شاء العلم وهو اي�شا 
يقع �شمن اخلرق النتخابي، وقيام بع�س املراكز 
بعرقلة عمل مراقبينا كما يف اعدادية اخل�شر ق�شاء 
املر�شحني  بع�س  وقيام  املثنى،  حمافظة  اخل�شر 
كبريا  خرقا  يعد  وهو  الناخبني  اىل  اموال  باإعطاء 
منطقة  يف  الغ�شا�شنة  مدر�شة  قرب  ح�شل  مثلما 

التحرير ق�شاء بعقوبة. 
كما نذكر بع�س اخلروقات الأخرى:

الب�شمة  قراءة  اجهزة  من  كبري  عدد  توقف   -1
والب�شرة  دياىل  حمافظة  يف  الناخب  ومعلومات 

وكربالء ووا�شط والنجف و�شالح الدين .
2- خمالفة تبادل يف اجهزة التحقق من معلومات 
والتالعب  القرتاع  ومراكز  حمطات  بني  الناخب 
ق�شاء  العليا  كهريز  مبنطقة  النتخابية  بالأوراق 

خانقني حمافظة دياىل .
حق  من  الناخبني  من  كبري  عدد  3-حرمان 
توقف  ب�شبب  بيوتهم  اىل  والرجوع  الت�شويت 
والنواحي  الق�شية  بع�س  يف  التحقق  اجهزة 

للمحافظات وقلة املحطات النتخابية .
حقهم  وم�شادرة  ال�شن  كبار  ا�شتغالل   -4
النتخابي يف املحطات من قبل احد مدراء مدر�شة 
حلبجة يف ق�شاء خانقني وقيامهم بالت�شويت بدل 

عنهم .
املقد�شة  كربالء  يف  م�شاجرة  حالت  ر�شد  مت   -5
احداهما يف املركز 1683 الدائرة الثانية والخرى 
يف مركز 2681 الدائرة الوىل بني ان�شار املر�شحني 

.
القرتاع  مراكز  احد  حتويل  حالة  ر�شد  مت   -6
اىل  احلكيم  الذكر  مدر�شة  من  ال�شرف  النجف  يف 
رو�شة �شند�س ب�شبب عدم معرفة املكان املخ�ش�س 

لالنتخاب، ما اأحدث فو�شى يف عملية النتخاب .
احد  ان�شار  قبل  من  مالية  مبالغ  توزيع   -7
يف  النتخابي  املركز  دخول  من  بالقرب  املر�شحني 
ناحية  يف   175007 املركز  رقم  الت�شامح  مدر�شة 

ال�شافعية حمافظة الديوانية .
8- مت ر�شد حالة طرد جميع املراقبني والكيانات 
الع�شى  مدر�شة  يف  اجلي�س  قبل  من  ال�شيا�شية 

ق�شاء الدور قرية ابي دلف رقم املركز 145208.
الف�شائل  متو�شطة  مركز  يف  �شجار  حدوث   -9
املقرتعني  احد  بني  النجف  حمافظة   3 رقم  حمطة 
تدخل  هنا  واخلرق  القرتاع،  �شندوق  وموظف 
الرتويج ملر�شح وفر�شه على  القرتاع يف  موظفي 

الناخبني .
10- قيام احدى الن�شاء بالرتويج لأحد املر�شحني 
من  عدد  وبرفقة  له  والتثقيف  علني  وب�شكل 
املركز  �شمن  الطعام  وجبة  وتوزيع  ال�شخا�س 
ق�شاء   145107 املركز  رقم  الودود  النتخابي 

الدجيل .
حلفظ  ي�شتعمل  الذي  البيكوز  جهاز  توقف   -11
رقم  ال�شرور  مدر�شة  يف  النتخابية  ال�شتمارة 
اآخر،  بجهاز  ا�شتبداله  ومت   178607 املركز 

حمافظة وا�شط .
املحامني  نقيب  وجه  البيان،  ختام  ويف 
وزميالته  لزمالئه  وامتنانه  �شكره  العراقيني 
وبكل  متحملني  بالرقابة  قاموا  الذين  املحامني 
من  و�شرفه  العمل  م�شوؤولية  واقتدار  �شجاعة 
كما  و�شريفة.  ونزيهة  عادلة  انتخابات  اجل 
�شكر مالك النقابة الذي ا�شهم يف اإجناح الرقابة 

على امتداد املراكز واملحطات النتخابية.



                        

                 
العدد  ) 152  (   االحد    17  /   10   / 2021 

المحامي أحمد االسدي

والقوانني    1969 ل�سنة   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  اإن   
على  حفاظا  لها  املنا�سبة  العقوبة  وحدد  اجلرمية  حدد  اخلا�سة 
ا�ستقامة ال�سلوك االجتماعي للمجتمع،  واإن ال�سحر بحد ذاته ال يعد 
جرمية )ال جرمية وال عقوبة اإال بن�ص، املادة 19 من د�ستور 2005( 

اإال اإذا اقرتن بفعل اآخر فتنه�ص جرمية اخرى ح�سب القانون .
فالبع�ص  ال�سحايا،  جلب  يف  كثرية  طرق  وامل�سعوذين  لل�سحرة 
فتكون  واالن�ستغرام  بوك  الفي�ص  مثل  التوا�سل  و�سائل  ي�ستخدم 
الخ(،  العامل...  الروحاين....او  ....او  )ال�سيخ  مثال  ح�ساباتهم 
والبع�ص االخر يتخذ مقرا له وميتلك حمايات واأتباعا يروجون له 
ويتكلمون عن كراماته يف �سفاء النا�ص اأو ارجاع االزواج اأو تزويج 
الن�ساء، والبع�ص االخر له برامج تلفزيونية تبث من خالل قنوات 
موقف  اأما  القنوات!.  تلك  عن  امل�سوؤولني  انظار  وامام  تلفزيونية 
عقابيتني  مادتني  باجتاه  فيتجه  املو�سوع  هذا  يف  العراقي  القانون 

على النحو االآتي:
اإذا طلب امل�سعوذ اأو ال�ساحر امواال من املجنى مقابل عمل معني هنا 

تنه�ص املادة 456.
مال  حيازة  نقل  او  ت�سلم  اىل  تو�سل  من  كل  باحلب�ص  يعاقب   -  1
باإحدى  وذلك  اآخر،  �سخ�ص  اىل  او  لنف�سه  للغري  مملوك  منقول 

الو�سائل التالية:
- با�ستعمال طرق احتيالية.

- باتخاذ ا�سم كاذب او �سفة غري �سحيحة او تقرير امر كاذب عن 
واقعة معينة متى كان من �ساأن ذلك خداع املجنى عليه وحمله على 

الت�سليم.
2 - ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تو�سل باإحدى الطرق ال�سابقة 
اىل حمل اآخر على ت�سليم او نقل حيازة �سند موجد لدين او ت�سرف 
يف مال او اإبراء او على اأي �سند اآخر ميكن ا�ستعماله الإثبات حقوق 
امللكية او اأي حق عيني اآخر، او تو�سل باإحدى الطرق ال�سابقة اىل 
حمل اآخر على توقيع مثل هذا ال�سند او الغائه او اتالفه او تعديله.

اأي اإن يكون مقابل العمل الذي يقوم به �سيء ملمو�ص )�سيء مادي 
لها عليها  ال�سحية فيقول  للتعامل(، والبع�ص االخر ي�ستدرج  قابل 
باإر�سال �سورة لغر�ص اجراء )العمل املتفق عليه( ثم يطلبها باأكرث 
من ذلك، وعند الرف�ص يقوم بتهديدها بن�سر �سورها اأو ار�سالها اإىل 
مدة  بال�سجن  يعاقب   :452 املادة  تنه�ص  وهنا  وا�سدقائها،  ذويها 
التهديد  او باحلب�ص من حمل اخر بطريق  ال تزيد على ع�سر �سنني 
على ت�سليم نقود او ا�سياء اخرى غري ما ذكر يف املادة 451 من هذا 

القانون.
 2- تكون العقوبة مدة ال تزيد على 15 �سنة اإذا ارتكبت اجلرمية 
هذا   ، الكرتونيا(  )ابتزازا  هنا  الفعل  يكون  اأي  االكراه،  او  بالقوة 
املطالبة  ميكن  الطعن  طرق  وا�ستنفاذ  احلكم  قرار  �سدور  وبعد 

بتعوي�ص مادي من خالل دعوى يف حمكمة البداءة.
هذه  اإىل  االلتفات  العراقي  امل�سرع  على  يجب  انه  القانوين  راأيي  اإن 
املواد  تعديل  يجب  بحيث  وتنمو  باملجتمع  تفتك  بداأت  التي  اآالفة 
العقابية املعنية بذلك اأو ا�سافة مواد جديدة اإىل القوانني العقابية، 
ون�سيحة للذين يلتجئون اإىل ال�سحرة وامل�سعوذين فكر قليال، وتذكر 

قوله تعاىل )َوَع�َسى اأَْن َتْكَرُهوا �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم...(.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

المحامية علياء عبود الحسني 

 Aliaaalhsane@gmail.com

النافذ  العراقي  اجلن�سية  قانون  ت�سمَن 
رقم 26 ل�سنة 2006 )22( مادة، وجاَء 
))بغية  لت�سريعه  املوجبة  اال�سباب  يف 
باجلن�سية  اخلا�سة  االأحكام  توحيد 
املتعلقة  الن�سو�ص  واإلغاء  العراقية 
باإ�سقاط اجلن�سية العراقية عن العراقي 
ولتمكني  اجنبية،  جن�سية  اكت�سب  الذي 
تع�سفاً  عنه  اأ�سقطت  الذي  العراقي 
وفقاً  ا�سرتدادها  من  العراقية  اجلن�سية 

لالأ�سول، ولغر�ص ربط العراقي بوطنه 
اىل  ودفعه  العامل  بقاع  يف  حل  اأينما 
ح�سوله  رغم  العراق  تربة  اىل  االنتماء 
هذا  �سرع  اخرى...  جن�سية  على 
ا�ستمل  القانون  هذا  ان  اإال  القانون((، 
على ثغرات وا�سحة غفَل عنها امل�سرع، 

�سنحاول ت�سليط ال�سوء على اأهمها.
قانون  من  اأوال   )9( املادة  ن�ست 
ل�سنة 2006  العراقي رقم 26  اجلن�سية 
يح�سل  الذي  العراقي  غري  ))يتمتع   :
على اجلن�سية العراقية بطريقة التجن�ص 
من   )7،11،6،4،5( املواد  الأحكام  وفقاً 
بها  يتمتع  التي  باحلقوق  لقانون  هذا 
بقانون  منها  ا�ستثني  ما  اإال  العراقي، 
املادة  ن�ص  ان  هنا  والالفت  خا�ص((، 
االلتزامات  عن  واأغفلت  احلقوق  ذكرت 
اجلن�سية  يحمل  من  على  الواجب 
ي�سح  فهل  باملقابل،  اأداوؤها  العراقية 
فاأين  االلتزامات،  ذكر احلقوق من دون 

ذهبت االلتزامات؟
املادة )9( ثانيا: )ال يجوز لغري العراقي 
العراقية  اجلن�سية  على  يح�سل  الذي 
املواد  الأحكام  وفقا  التجن�ص  بطرق 
)11، 7، 6 ،4( من هذا القانون اأن يكون 
قبل  برملانية  هيئة  يف  ع�سوا  او  وزيرا 

م�سي ع�سر �سنوات على تاريخ اكت�سابه 
اجلن�سية العراقية(.. واالف�سل اأن تكون 
يح�سل  الذي  العراقي  لغري  يجوز  )ال 
على اجلن�سية العراقية الن كل َمن ذكرته 
الفقرات )11،7،6،4( هم من احلا�سلني 
بطريقة  العراقية  اجلن�سية  على 
الذي  العراقي  ))غري  فعبارة  التجن�ص، 
اأدق من  يح�سل على اجلن�سية العراقية 

ذكر املواد التي ن�ست على ذلك((.
املادة )9( ثالثاً: )ال يجوز لغري العراقي 
العراقية  اجلن�سية  على  يح�سل  الذي 
من   )11،6،5( املواد  الأحكام  وفقا 
رئي�ص  من�سب  ي�سغل  اأن  القانون  هذا 
جمهورية العراق ونائبه(.. ا�سار امل�سرع 
رئي�ص  واأغفل  اجلمهورية  رئي�ص  اىل 
باإمكان غري العراقي الذي  الوزراء، فهل 
يح�سل على اجلن�سية العراقية ان يكون 
رئي�سا للوزراء او نائبا لرئي�ص الوزراء؟، 
يف حني ين�ص الد�ستور العراقي يف املادة 
)68( منه والتي ا�سرتطت على ان يكون 
عراقيني،  ابوين  من  اجلمهورية  رئي�ص 
المر�سح  ))ي�سترط يف  املادة  فجاء ن�ص 
 : اواًل   : يكون  ان  الجمهورية  لرئا�سة 
عراقياً بالوالدة ومن ابوين عراقيين((، 

ون�ست املادة )77( من الد�ستور:

اوال: ي�سترط يف رئي�ص مجل�ص الوزراء 
وان  الجمهورية،  رئي�ص  يف  ي�سترط  ما 
الجامعية  ال�سهادة  على  حائزا  يكون 
اأو ما يعادلها، واأتم الخام�سة والثالثين 
تقدم  مما  يت�سح  اإذن  منعمره..  �سنة 
الد�ستور  ح�سب  الوزراء  رئي�ص  ان 
ومن  بالوالدة  عراقيا  يكون  اأن  يجب 
عن  امل�سرع  غفل  بينما  عراقيني،  ابوين 
النافذ..  اجلن�سية  قانون  يف  ال�سرط  هذا 
ن�ص  اجلن�سية  قانون  ح�سب  والعراقي 
الأب  ولد  من  ا:  عراقيا:  يعّد   3 املادة 
عراقي او الأم عراقية، اأي ال ي�سرتط ان 
يكون الأبوين عراقيني، فعراقية احدهما 

تكفي .
تخلى  الذي  للعراقي  ثالثا:   )10( املادة 
اإذا  ي�سرتدها  اأن  العراقية  جن�سيته  عن 
عاد اىل العراق بطريقة م�سروعة، واقام 
فيه ما ال يقل عن �سنة واحدة.. وللوزير 
للجن�سية  مكت�سبا  انق�سائها  بعد  يعّد  ان 
قدم  واإذا  عودته..  تاريخ  من  العراقية 
قبل  العراقية  اجلن�سية  ال�سرتداد  طلبا 
من  ي�ستفيد  وال  املذكورة..  املدة  انتهاء 
هذا احلق اإال مرة واحد.. امل�سرع هنا يف 
ن�ص املادة ذكر عبارة تخلى عن جن�سيته 
هم  فمن  الت�سقيط،  عن  يختلف  والتخلي 

الذين تخلوا عن جن�سيتهم؟.. فاالغلبية 
عنهم  العراقية  اجلن�سية  اإ�سقاط  مت 
باجلن�سية  وجتن�سهم  هجرتهم  ب�سبب 
ي�سقط  ال�سابق  القانون  فكان  االجنبية، 
عنهم اجلن�سية، وهنا اخللل ج�سيم، ففي 
عبارة تخلي مل يكن تخلياً بل كان اإ�سقاطا 
العا�سرة  نف�سها  املادة  ويف  للجن�سية، 
 …( )اإذا(  لورود  الن�ص  يف  خلل  يوجد 
اجلن�سية...((،  ال�سرتداد  طلباً  قدم  اإذا 
وحملها  �سرط،  جلواب  حتتاج  و)اإذا( 

هنا غري �سحيح .
ومما تقدم ات�سح ب�سكل جلي اإن هناك 
قانون  يف  ودقيقة  وا�سحة  ثغرات 
اجلن�سية رقم 26 ل�سنة 2006 النافذ، 
ومعاجلة  تدقيق  م�سوؤولية  وتقع 
ثغراته ح�سب املادة 93 من الد�ستور: 
العليا  االتحادية  المحكمة  تخت�ص 
على  الرقابة  ))اأوال:  ياأتي:  بما 
واالنظمة  القوانين  د�ستورية 
قانون  ان  واعتقد  النافذة((، 
من  ملعاجلة  بحاجة  النافذ  اجلن�سية 
ا�سطدم  املحكمة االحتادية النه  قبل 
الد�ستور  مع  ون�سو�ص  فقراٍت  بعدة 
النافذ، والرقابة هنا تعني وت�ستمل 

على التدقيق واملتابعة.

المحامي حسين الشمري 

من  كغريها  االأختام  تزييف  جرمية 
ال�سروع  مبرحلة  متر  ان  بد  ال  اجلرائم 
والتي  اجلرمية  النتيجة  تتحقق  ان  قبل 
هي تغيري احلقيقة يف ختم، ف�ساًل عن ان 
اجلاين قد يقوم بتزييف اخلتم بنف�سه او قد 
ي�سرتك معه �سخ�ص اخر بوجه من وجوه 
اال�سرتاك، وبذلك قد يتحمل عواقب فعله 
املجرم وحده او قد ي�سرتك معه �سخ�ص 
ان  ولغر�ص  معه،  امل�سرتك  وهو  اخر 
واال�سرتاك  ال�سروع  احكام  على  نتعرف 
يف جرمية تزييف االأختام فقد ق�سمنا هذا 
)املو�سوع( على نقطتني نتناول يف االوىل 
منهما ال�سروع يف اجلرمية، بينما نتناول 

يف الثانية اال�سرتاك فيها :
اواًل - ال�سروع يف اجلرمية:

العقوبات  قانون  من   )30( املادة  عرفت 
البدء  "وهو  بقولها  ال�سروع  العراقي 
او  جناية  ارتكاب  بق�سد  فعل  بتنفيذ 
الأ�سباب  اثره  خاب  او  اأوقف  اإذا  جنحة 
فال�سروع  فيها،  الفاعل  الإرادة  دخل  ال 
او  اخلتم  تزييف  فعل  اأُوقف  اإذا  يتحقق 
الفاعل  الإرادة  دخل  ال  ل�سبب  اثره  خاب 
مدى  حول  فقهي  جدال  ثار  ولكن  فيه، 
ت�سور ال�سروع يف جرمية تزييف االأختام 
ت�سور  املمكن  من  هل  انه  اأي  عدمه،  من 

االأختام؟..  تزييف  جرمية  يف  ال�سروع 
اىل جانبني، اجلانب االول  الفقه  وانق�سم 
يف  مت�سور  غري  ال�سروع  ان  يرى  منهما 
تزييف  وذلك الن جرمية  االأختام  تزييف 
والتي  اخلطرة  اجلرائم  من  االأختام 
ال�سرر،  احتمال  جمرد  الإمتامها  يكفي 
فبمجرد وقوع فعل التزييف تتم اجلرمية 
ال�سروع  لت�سور  حمل  هناك  يبقى  وال  
الثاين  اجلانب  راأي  اأما  عليه.  املعاقب 
ال�سروع مت�سور  الراجح، فريى ان  وهو 
الن  وذلك  االأختام،  تزييف  جرمية  يف 
عدا  االركان  متوافرة  جرمية  ال�سروع 
والتي  املادي،  الركن  يف  النتيجة  عن�سر 
مل  فاإذا  اخلتم،  يف  احلقيقة  تغيري  هي 
الأ�سباب  احلقيقة  يف  التغيري  هذا  يتحقق 
اجلرمية  فاإن  فيها  الفاعل  الإرادة  دخل  ال 
احلالة،  هذه  يف  ال�سروع  حد  عند  تقف 
فيما  االأختام  تزييف  جرمية  وتخ�سع 
العامة  املبادئ  حكم  اىل  بال�سروع  يتعلق 
بتنفيذ  اجلاين  بداأ  فاإذا  اجلرائم..  كبقية 
فعله  اأثر  خاب  او  واوقف  التزييف  فعل 
الأ�سباب ال دخل الإرادته فيها اعترب �سارعاً 
يف جرمية تزييف اخلتم، ولكي يعد اجلاين 
�سارعاً يف ارتكاب اجلرمية ال بد اأن ياأتي 
اىل  توؤدي  التي  املادية  االفعال  من  فعاًل 
ب�سورة  اجلرمية  بتنفيذ  بداأ  انه  القول 
النية واالعمال  نهائية وخرج عن مرحلة 
عنها  عدوله  وا�سبح  لها،  التح�سريية 
ياأتي  اأن  بد  ال  اأي  االحتمال،  بعيد  اأمرا 
توؤدي  التي  االفعال  من  فعاًل  اجلاين 
فال�سروع  اجلرمية،  ارتكاب  اىل  مبا�سرة 
الذي  الفعل  كان  اإذا  يقوم  ال  اجلرمية  يف 
قام به اجلاين وما اأعده من و�سائل ال تعد 
حااًل  توؤدي  وال  بالتنفيذ  البدء  قبيل  من 
ويف  اجلرمية..  ارتكاب  اىل  ومبا�سرة 
اجلاين  يعد  لكي  االأختام  تزييف  جرمية 
�سارعاً ال بد اأن يكون قد بداأ بفعل التزييف 
التح�سريية  االعمال  مرحلة  عن  وخرج 
من نية اجرامية واعداد و�سائل للتزييف 
بداأ  اإذا  �سارعاً  اجلاين  فيكون  وغريها، 
يف  احلقيقة  بتغيري  وبداأ  التزييف  بفعل 
اخلتم م�ستخدماً ما اعد من و�سائل لذلك، 

اإال انه يوقف او يخيب اثر فعله الأ�سباب 
من  مثاًل  ي�سبط  كاأن  ارادته  عن  خارجة 
فعله  اإمتام  قبل  املخت�سة  ال�سلطات  قبل 
يف  التغيري  واأحدث  الأمته  ترك  لو  والذي 
تزييف  على  النية  فمجرد  اخلتم،  حقيقة 
ال  اجلرمية  الرتكاب  التح�سيـر  او  ختم 
اإال  يتحقق  ال  ال�سروع  الأن  �سروعاً  يعد 
يوؤدي  ان  �ساأنه  بارتكاب اجلاين بفعل من 
ال�سروع  ارتكاب اجلرمية، وال ي�سمل  اإىل 
اإذا  اجلرمية  الرتكاب  االإعداد  او  النية 
املعاقب  ال�سروع  الأن  اجلرمية،  تنفذ  مل 
عليه هو الذي يخيب اأثره الأ�سباب خارج 
اإرادة املتهم. اأما اإذا با�سر اجلاين بتزييف 
جرميته،  اإمتام  عن  عدل  ثم  ومن  اخلتم 
اأي اأن عدم حتقق النتيجة اجلرمية راجع 
لعدول اجلاين عن القيام بجرميته، فاإنه ال 
يف  ال�سروع  على  يعاقب  وال  �سارعاً  يعد 
ختم  بتزييف  اجلاين  قام  فاإذا  اجلرمية، 
لعدم  التزييف  فعل  عن  بالتوقف  وقام 
�سارعاً  يعد  فال  اجلرمية  امتام  يف  رغبته 

يف اجلرمية. 
يت�سح لنا من ذلك ان ال�سروع مت�سور يف 
جرمية تزييف االأختام، وان اجلاين الذي 
مل يتمكن من امتام تزييف اخلتم الأ�سباب 
يف  ال�سروع  على  يعاقب  اإرادته  خارج 

جرمية تزييف اخلتم .
تزييف  جرمية  يف  اال�سرتاك   - ثانياً 

االأختام:
قد يرتكب جرمية تزييف االأختام �سخ�ص 
واحد فيتحمل بذلك م�سوؤوليتها وحده، او 
قد ترتكب اجلرمية من اكرث من �سخ�ص، 
واحد  كل  م�سوؤولية  حتديد  يجب  وبذلك 
او  للجرمية  ا�سلياً  فاعاًل  كونه  منهم 
�سريكاً فيها، فالفاعل اال�سلي هو من يقوم 
بفعل التزييف بنف�سه و�سواًء اقام بالفعل 
وحده او مع غريه او ان يكون قد قام بفعل 
من افعال التزييف يف اخلتم اثناء ارتكاب 
يقوم  من  هو  اال�سلي  فالفاعل  اجلرمية، 
من  بفعل  يقوم  او  التزييف  بفعل  بنف�سه 
االأختام.  تزييف  اىل  توؤدي  التي  االأفعال 
اأما ال�سريك فهو من يقوم بتحري�ص اجلاين 
او االتفاق معه او م�ساعدته على ارتكاب 

على  وبناًء  االأختام،  تزييف  جرمية 
يحر�ص  من  اجلرمية  يف  �سريكاً  يعد  ذلك 
معه  يتفق  او  ختم  تزييف  على  �سخ�ص 
كاأن  ارتكابها  على  ي�ساعده  او  ذلك  على 
يهيئ له الو�سائل واملعدات الالزمة لفعل 
التزييف، فاال�سرتاك يجب ان يتم باإحدى 
 )48( املادة  حددتها  والتي  الطرق  هذه 
يعد  وال  العراقي،  العقوبات  قانون  من 
يكن  مل  ما  اجلرمية  يف  م�ساهماً  ال�سريك 
للجرمية،  بارتكاب اجلاين  يقني  علم  على 

وان�سرفت اإرادته اىل اال�سرتاك فيها .
لقيام  يكفي  ال  العلم  جمرد  ان  كما 
اال�سرتاك، فاأي �سخ�ص لكي يعد �سريكاً يف 
اجلرمية ال بد اأن يكون قد توفر لديه ق�سد 
حتقيق اجلرمية مع الفاعل اال�سلي، اأي 
ارادة  وبني  العلم  بني  اخللط  عدم  يجب 
اال�سرتاك بالتزييف، فالعلم �سيء وق�سد 
معا�سدة اجلاين يف ارتكاب اجلرمية �سيء 
باجلرمية  ال�سخ�ص  علم  فمجرد  اآخر، 
ال  فيها  اال�سرتاك  اإرادة  او  ق�سد  ودون 
�ساوت  وقد  فيها..  �سريكاً  العتباره  يكفي 
اجلرمية  يرتكب  من  بني  الت�سريعات 
بوا�سطة غريه، فجعلت  او  بنف�سه  �سواًء 

بذلك من يقوم بالفعل املادي بنف�سه ومن 
على  ي�ساعده  او  يحر�سه  او  معه  يتفق 
فطرحت  ا�سلياً،  فاعاًل  اجلرمية  ارتكاب 
اأحد  ان  لو  حتى  اال�سرتاك  فكرة  بذلك 
للجرمية  املادي  الفعل  اأتى  ال�سخ�سني 
هو  الت�سوية  هذه  يف  وال�سبب  مبفرده، 
انه يف بع�ص اجلرائم يكون املحر�ص اأ�سد 
النه  وذلك  اال�سلي،  الفاعل  من  اإجراماً 
يعد الفاعل االدبي او املعنوي للجرمية، 
اال�سلي.  الفاعل  حكم  ياأخذ  ان  ويجب 
وكما يكون اال�سرتاك يف اجلرمية التامة، 
اجلرمية،  يف  ال�سروع  يف  يكون  كذلك 
الناق�سة،  او  التامة  غري  اجلرمية  اأي 
ال�سريك  ل�سلوك  امل�سروعة  غري  وال�سفة 
امل�سروع  غري  ال�سلوك  من  ي�ستمدها 
�سخ�سا  يحر�ص  فمن  اال�سلي،  للفاعل 
او  فعله  اأثر  ويوقف  ختم  تزييف  على 
اإرادته يعد �سريكاً  يخيب الأ�سباب خارج 
اإذا  اأما  يف جرمية �سروع يف تزييف ختم. 
التي  اجلرمية  ارتكاب  عن  الفاعل  عدل 
فعدوله  ارتكابها  على  ال�سريك  حر�سه 
ال�سروع،  من  م�ساءلته  ينفي  االختياري 

وتبعاً لذلك تنتفي م�سوؤولية ال�سريك.
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الشروع أو االشتراك في جريمة تزييف األختام

المشعوذون والسحرة 
في القانون العراقي

المحامي طالل حمد طه
اأي  تبدي  ال  املحاكم  باأن  املعلوم  من 
ايجاب قانوين يف ق�سية اإ�سدار حجج 
وفاة للمقتولني من اأفراد تنظيم داع�ص 
وقيمومه  حجر  حجج  اأو  االإرهابي 
زوجاتهم  تتمكن  لكي  للمفقودين 
الحقا من احل�سول على �سهادة وفاة 
يتيح  مما  مفقود  وفاة  حكم  قرار  اأو  
حياتها  م�سرية  واإكمال  الزواج  لها 
لل�سغوط  وبالنظر  اأخرى،  بطريقة 

املجتمع  قبل  من  لها  تتعر�ص  التي 
ولكي  لالنتقام  عر�سة  يجعلها  مما 
داع�ص  خملفات  من  الزوجة  تتخل�ص 
ومن  لل�سرر  تفريق  دعوى  تقيم  فاإنها 
بالتفريق،  القرار  على  احل�سول  ثم 
اإذا تبني لها من التحقيق  لكن املحاكم 
باأن الزوج قتل فاإنها ترد الدعوى ولو 
للح�سول على حجة  الزوجة  راجعت 
�سررا  ي�سبب  مما  الحت�سل  وفاة 
يف  التع�سف  نتيجة  يكون  ج�سيما 
تطبيق القانون فال يتم اإ�سدار �سهادات 
وفاة للمقتولني وهذه خمالفة للقانون، 
بالتفريق وان تزوجت  وال يتم احلكم 
للم�ساءلة  �ستتعر�ص  الداع�سي  بعقد 
ال�سجن  القانونية، وقد تواجه عقوبة 
بجرمية  اأكرث  اأو  �سنوات  خم�ص  ملدة 
تعدد االأزواج ا�ستنادا اإىل )ن�ص املاده 
377 من قانون العقوبات( .. ))يعاقب 
بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات 
عقد  اىل  تو�سل  من  كل  باحلب�ص  او 
�سبب  الأي  ببطالنه  علمه  مع  له  زواج 
قانونا  او  �سرعا  البطالن  ا�سباب  من 
مع  العقد  هذا  اإجراء  توىل  من  وكل 

وتكون  الزواج..  بطالن  ب�سبب  علمه 
على  تزيد  ال  مدة  ال�سجن  العقوبة 
ع�سر �سنني اإذا كان الزوج الذي قام يف 
حقه �سبب البطالن قد اخفى ذلك على 
العقد  على  بناًء  بها  دخل  او  الزوجة 
رئي�ص  ال�سيد  ننا�سد  لذلك  الباطل((، 
وامل�سوؤولني  االأعلى  الق�ساء  جمل�ص 
حل  باإيجاد  العراقية  احلكومة  يف 
وفاة  �سهادات  باإ�سدار  يتمثل  قانوين 
فتح  خالل  من  للمقتولني  للدواع�ص 
الـ  فح�ص  على  واالعتماد  القرب 
لديهم  توجد  وال  قتلوا  والذين   dnn
وت�سري  مفقودين  اعتبارهم  قبور 
افرتا�سهم  اأو  الفقدان  اأحكام  بحقهم 
بالتفريق،  املحاكم  وحتكم  اأحياء 
امل�ساكل  كل  حلل  طريقة  اأ�سهل  وهذه 
الق�سايا  هذه  اأن  خ�سو�سا  العالقة، 
واحلرمة  احلل  ق�سايا  من  تعد 
والتي ي�ستوجب على املحاكم اإ�سدار 
يتم  اأن  اآملني  فيها،  فا�سلة  قرارات 
اإيجاد حلول قانونية منا�سبة ملعاجلة 
كل الق�سايا التي خلفتها حقبة داع�ص 

االإرهابي املظلمة.

التعسف في تطبيق القانون 
المحامي عمر المعيني

بينونة  بائن  طالق  باملخالعة  يقع 
�سغرى وتكون �سيغتها كاالآتي :

اواًل : �سيغة املخالعة بعد الدخول :
اذا كانت املخالعة بعد الدخول فتكون 

ال�سيغة كاالآتي:
قائلة  زوجها  خماطبة  الزوجة  )تبداأ 
�سرعا  بي  الداخل  زوجي  يا  خلعتك   :
معجل  لك  بذيل  لقاء  فالن  ابن  فالن 
العدة  ونفقة  دينار  كذا  البالغ  مهري 
الزوج  ويجيب  منها(..  ذمتك  وابراأت 
لقاء  زوجتي  يا  منِك  اخللع  )قبلت   :
ما  على  طالق  وانِت  املذكور  البذل 

بذلِت (.
ثانياً : �سيغة املخالعة قبل الدخول :

زوجي  يا  خالعتك   : الزوجة  تقول   (
فالن  ابن  فالن  �سرعا  بي  الداخل  غري 
كذا  البالغ  واملوؤخر  املقدم  بذيل  لقاء 
منِك  )قبلت  الزوج:  ويجيب  دينار(.. 
هذا اخللع يا فالنة بنت فالن وابراأت 
ذمتِك من مهرِك املقدم واملوؤخر البالغ 

كذا دينار وانِت طالق على ما بذلِت(.
مع مالحظة انه ال عدة على املختلعة 

اإن كانت املخالعة قبل الدخول.
�سروط املخالعة

- ان يكون الزوج املخالع اهال الإيقاع 
الطالق وان تكون املراأة املهالعة حمال 

له.
- البذل من جانب الزوجة فاإن كان بال 

بذل كان طالقا ال خلعا.
التزامها بذل  الزوجة عند  - ان تكون 

اخللع من اهل التربعات.
- ان تكون الزوجة را�سية غري مكرهة 

وال جاهلة مبعنى ال�سيغة.
- ان تكون ال�سيغة بلفظ اخللع او ما 

يف معناه كاالإبراء واالفتداء.
تخالعت  اإذا  اجلعفري  الفقه  يف   -
زوجها  مع  الر�سيدة  البالغة  الزوجة 
على مهرها املوؤخر وحقوقها الزوجية 
فلها ان ترجع يف هذا البذل خالل مدة 
العدة وعندها ينقلب الطالق اخللعي 
اىل طالق رجعي، ويكون الزوج خمريا 
اما ان يراجع زوجته فتبقى الزوجية 
او  عقد  جتديد  دون  وت�ستمر  قائمة 
تنق�سي  حتى  مطلقته  برتك  او  مهر، 
بينونة  منه  تبني  ذلك  عند  عدتها 

�سغرى وت�ستحق مهرها املوؤخر ونفقة 
عدتها التي �سبق اأن بذلتها عند اجراء 

املخالعة يف املحكمة املخت�سة.
املذهب  وفق  تتم  ال  املخالعة   -
بح�سور  جرت  اإذا  اإال  اجلعفري 
اال�سهاد  الن  وذلك  عدلني،  �ساهدين 
ركن من اركان الطالق عند اجلعفرية 
عدلني  �ساهدين  بح�سور  اإال  يقع  فال 

عند ان�ساء �سيغته.
 حمكمة التمييز يف قرارها املرقم 295 

/ �سرعية / 71 :
عن  الرجوع  فللزوجة  اخللع  مت  )اإذا 
بذلها ما دامت يف العدة عند اجلعفرية 
فاإذا رجعت انقلب اخللع طالقا رجعيا 
ولزوجها يف هذه احلالة ارجاعها خالل 

عدتها ما مل حترم ب�سبب اخر(.
حمكمة التمييز يف قرارها املرقم 1177 

/ ال�سخ�سية / 85-48 :
زوجها  مبخالعة  احلق  )للزوجة 
ال�سرعية  والتنازل عن جميع حقوقها 
اإذا  نفقاتها  وجميع  والقانونية 
عمرها  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  جتاوزت 

النها تعد كاملة االهلية(.

المخالعة في القانون العراقي
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الداللة.. أحكام وشروط
المحامي مروان الكناني

الداللة: عمل ينبغي القائم به ت�سهيل ابرام عقد 
من العقود لقاء اجر.

انواع الداللة 
الداللة اأربعة اأنواع :

اأوال – الداللة يف الت�سرفات القانونية املتعلقة 
بالعقار.

ثانيا – الداللة يف بيع و�سراء وتاأجري املركبات.
ثالثا – الداللة يف حماالت املزاد العلني.

املنتجات  و�سراء  بيع  يف  الداللة   – رابعا 
الزراعية وال�سناعية واالموال االأخرى.

�سروط الدالل
اأن  طبيعيا  �سخ�سا  كان  اذا  الدالل  يف  ي�سرتط 

يكون :
اأ – عراقي اجلن�سية، متمتعا باالهلية القانونية، 

واكمل اخلام�سة والع�سرين من عمره.
ب – غري حمكوم عليه، بجناية غري �سيا�سية اأو 

بجنحة خملة بال�سرف، ومن ذوي اال�ستقامة.
جـ – حا�سال على �سهادة الدرا�سة االبتدائية يف 
االقل، وي�ستثنى من كان يحمل اجازة ممار�سة 
يح�سن  اأن  على  القانون،  هذا  نفاذ  قبل  املهنة 

القراءة والكتابة.
داخل  به  خا�ص  حمل  يف  للمهنة  متفرغا   – د 

العراق.
هـ – قد اتخذ ا�سما جتاريا.

و – حا�سال على اجازة مبمار�سة املهنة.
ثانيا – اإذا كان الدالل �سخ�سا معنويا في�سرتط 

:
عراقيون  ا�سهمها  ميلك  �سركة  يكون  اأن   – اأ 
قانون  وفق  وم�سجلة  العراق  يف  مقيمون 

ال�سركات.

ب – اأن تتوفر فيه ال�سروط الواردة يف البنود 
)د، هـ، و( من الفقرة )اأوال( من هذه املادة.

منح اجازة الداللة
التجارة  الداللة من غرفة  – متنح اجازة  اأوال 
االجازة  طالب  عمل  حمل  يقع  التي  وال�سناعة 
�سمن دائرة اخت�سا�سها بعد اخذ راأي االجهزة 

املعنية.
نوع  من  الأكرث  االجازة  منح  يجوز  ال   – ثانيا 
واحد من اأنواع الداللة املبينة يف املادة الثانية 

من هذا القانون
التجارة  غرفة  اىل  االجازة  طلب  يقدم   – اأوال 
امل�ستندات  به  مرفق  املخت�سة  وال�سناعة 
يف  عليها  املن�سو�ص  ال�سروط  لتوفر  املثبتة 

املادة الثالثة من هذا القانون.
ثانيا – تبت الغرفة يف الطلب خالل ثالثني يوما 
اأو  الطلب  رف�ص  حالة  ويف  تقدميه،  تاريخ  من 
عدم البت فيه خالل املدة لطالب االجازة التظلم 
لدى املحكمة االدارية التي تقع الغرفة يف دائرة 
اخت�سا�سها، خالل مدة 15 يوما من اليوم التايل 
النتهاء الثالثني يوما، ويكون قرار املحكمة باتا.
من  �سنة  ملدة  نافذة  االجازة  تكون   – ثالثا 

تاريخ �سدورها.
يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة  على   – رابعا 
الغاء  الداللة  حالة فقدان احد �سروط ممار�سة 
لدى  االلغاء  قرار  التظلم من  االجازة، وللدالل 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  االدارية  املحكمة 

تبلغه بالقرار ويكون قرار املحكمة باتا.
حقوق الدالل 

اأوال – ي�ستحق الدالل االأجرة اإذا ادت و�ساطته 
اىل انعقاد العقد.

ثانيا – تكون اجرة الدالل كما ياأتي :
اأ – )2 ( اثنني من املائة من الع�سرة االف دينار 

االوىل.

ب – )1 ( واحد من املائة عما زاد على الع�سرة 
االف دينار.

التزامات الدالل 
يلتزم الدالل مبا يلي : 

الطرفني  اطالع  يف  اأمينا  يكون  اأن   – اأوال 
ال�سفقة  عن  يعلمها  التي  البيانات  جميع  على 

والظروف اخلا�سة بها.
ثانيا – ان يوقع على ن�سخ العقد الذي تو�سط يف 
ابرامه، وان يحتفظ بن�سخة من العقد لديه مدة 

خم�ص �سنوات.
ثالثا – ان مي�سك �سجال يوثق من الكاتب العدل، 
العقد  وماهية  املتعاقدين  ا�سماء  فيه  تدون 

وتاريخه وحمله وقيمته.
وامل�ستندات  الوثائق  على  يحافظ  – ان  رابعا 
التي يت�سلمها من طريف العقد، وان يعطي و�سال 

بت�سلمها.
– ان يعطي �سورة من بيانات ال�سجل  خام�سا 
ذوي  من  يطلبها  ملن  بها  يحتفظ  التي  والعقود 

ال�ساأن.
العقوبات يف اأحكام قانون الداللة رقم 58 ل�سنة 

1987
مادة 14

يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد 
الداللة  مهنة  مار�ص  من  كل  �سنوات  ثالث  على 

بدون اجازة.
مادة 15

 )45( مدة  خالل  اجازته  الدالل  يجدد  مل  اذا 
ر�سم  بدفع �سعف  يلزم  انتهاء مدتها،  يوما من 

االجازة، ويف حالة العود تلغى االجازة.
مادة 16

عليها  املن�سو�ص  االلتزامات  الدالل  خالف  اإذا 
بغرامة  يعاقب  القانون  هذا  من   )9( املادة  يف 
مدة  احلب�ص  اأو  دينار  خم�سمائة  على  تزيد  ال 

ال تزيد على ال�سنتني على اأن ال يخل ذلك بحق 
املت�سرر يف التعوي�ص.

مادة 17
الر�سمية  االجهزة  الدالل عن متكني  امتنع  اإذا 
التي  واالأوراق  �سجالته  على  االطالع  من 
�سحيحة  غري  بيانات  زودها  اأو  بها  يحتفظ 
يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد 

على ثالث �سنوات.
مادة 18

القطاع  او  الدولة  منت�سبي  احد  مار�ص  اإذا 
اال�سرتاكي او املختلط الداللة يعاقب باحلب�ص 
ثالث  على  تزيد  وال  �سنة  عن  تقل  ال  ملدة 

�سنوات.
مادة 19

قانونا،  املقرر  اأكرث من  اأجرة  الدالل  ت�سلم  اإذا 
التي  الزيادة  �سعف  تعادل  بغرامة  يعاقب 

ت�سلمها وي�سحب االجازة ملدة �ستة اأ�سهر.
مادة 20

اإذا كان الدالل �سخ�سا معنويا وارتكب احدى 
القانون،  هذا  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرائم 
فيعاقب امل�سوؤول عن ادارته بالعقوبة املقررة 

لها قانونا.
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم: 300/اجور الداللة/2013
تاريخ ا�سدار احلكم: 2013/9/16

جهة اال�سدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

ان املدعي اإذا مل ميتهن الداللة وال تنطبق عليه 
احكام  اأجورا وفق  ي�ستحق  فال  الداللة  �سروط 

قانون الداللة رقم 58 ل�سنة 1987.
ن�ص احلكم

املو�سعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدنية االوىل يف حمكمة التمييز االحتادية وجد 

اأن الطعن التمييزي واقع �سمن املدة القانونية 
وم�ستمال على ا�سبابه فقرر قبوله �سكال، ولدى 
غري  انه  وجد  به  املطعون  احلكم  يف  النظر 
مل  املدعي  الن  ذلك  للقانون،  وخمالف  �سحيح 
ميتهن الداللة وال تنطبق عليه �سروط الدالل فال 
رقم  الداللة  قانون  احكام  وفق  اأجورا  ي�ستحق 
58 ل�سنة 1987 املعدل، كما انه مل يرتافع عن 
مورث املميزين يف دعوى او يقدم طعنا يف حكم 
او �سواها من اعمال املحاماة فلي�ص له املطالبة 

باأتعاب حماماة على النحو الذي قررته احكام 
ان  بل  املعدل،   1960 ل�سنة   173 رقم  القانون 
احلا�سل  لالتفاق  ال�سحيح  القانوين  التكييف 
ملادة  احكام  حتت  ين�سوي  خ�سمه  وبني  بينه 
اتفاقهما  ول�سبق  املدين،  القانون  من   2/940
خا�سع  االجر  هذا  فاإن  لذا  للوكالة،  اجر  على 
من  بخرباء  اال�ستعانة  ويتعني  املحكمة  لتقدير 
ذوي االخت�سا�ص وافهمامهم ببيان ما ي�ستحقه 
وا�سدار  اجحاف،  وبال  مغاالة  دون  اجر  من 

ا�سافة  )املميزين(  الورثة  بااإلزام  احلكم 
ينبغي   كما  )�ص(،  املرحوم  مورثهم  لرتكة 
قانون  من  124/اوال  املادة  احكام  مراعاة 
دون  اال�ستئنايف  احلكم  ول�سدور  االثبات، 
مراعاة ذلك مما اخل ب�سحته، لذا قرر نق�سه 
واعادى الدعوى اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، 
للنتيجة،  تابعا  التمييز  ر�سم  يبقى  ان  على 
القعدة/  8/ذي  يف  باالتفاق  القرار  و�سدر 

1434 هـ املوافق 2013/9/16م.

وال�سرعية.. بني القيل والقال!
�سنه  يزمع  قانون  ت�سريع  بوجود  النا�ص  �سمع  اأن  ما 
من قبل جمل�ص النواب بال�سماح من زواج القا�سرات 
�سنة حتى   15 �سن  �سنوات حتى   9 فوق  ما  اأعمارهن 
به  ونددت  �سرعه  على  باالحتجاج  ثائرتهم  ثارت 
واعتربته قانونا جمحفا ومتعديا بحقوقهن، ومل يزلن 
بعمر الورود، مل تفهم من احلياة �سيئا، وهي ما زالت 
بحاجة اإىل الرعاية يف عهدة اأبيها وح�سانة اأمها حتى 
تبلغ �سن الر�سد اأو تكون موؤهلة للزواج وفق االأعراف 
رقم  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  يف  الوارد  االأ�سولية 
كقراءة  الت�سويت  عليه  جرى  وقد  1959ـ  ل�سنة   88
ويبدو  واإقراره،  عليه  للت�سويت  اإعداده  بغية  اأولية 
املوافقة  على  ح�سلوا  قد  القانون  ب�سن  املعنيني  اأن 
امل�سبقة من خالل التوافق بني روؤ�ساء الكتل االأخرى، 
وهذا هو ديدنهم يف مترير اأي قانون يتفقون عليه مقابل 

ثمن على ح�ساب الفقراء وامل�ساكني.
طفلة  حياة  مت�ص  اأن  ال�سالفة  من  االأمر  و�سل  وقد 
اللعب  غري  احلياة  من  �سيئا  تفقه  ال  �ساذجة  بريئة 
واالهتمام  والرعاية  احلنان  اإىل  وحاجتها  واللهو 
كل  رف�سته  و�سمري  ودين  رحمة  ذي  اأب  من  االأبوي 
الن�سوية  املنظمات  منها  املقدمة  ويف  ال�سعب  قطاعات 
من  واحلط  العراقية  للمراأة  اإهانة  اعتربته  التي 
والإ�سباع  الذكوري  الرجل  ل�سالح  االإن�سانية  قيمتها 
زاد  ونف�سيا  عقليا  املر�سى  ال�سهوانية..  رغباته 
اأنف�سهم من التعدي على  طمعهم يف احلياة حتى دنت 
االأعراف  كل  تقره  ال  مبا  العفيفات  القا�سرات  عذرية 
والديانات ال�سماوية بهذه ال�سورة الب�سعة، والعراق 
مير مبرحلة وظروف �سعبة ت�ستوجب مراعاة حاجة 
من  واالآالف  اليتامى  من  واالآالف  االأرامل  من  االآالف 
يف  االإن�سانية  ومعاناتهم  بفقرهم  املوجعني  الثكلى 
�سدة  على  القاب�سون  القوم  وهوؤالء  حياتهم،  جممل 
بع�ص  �سهوة  تخدم  قوانني  ي�سنون  البالد  يف  احلكم 

من  الفقريات  القا�سرات  ظلم  ح�ساب  على  الرجال 
االأيتام مقابل اأثمان بخ�سة تدفع كثمن �سرائهن كعبيد 
ولي�ص  �سلطان  وحرمي  جواري  االأعظم  ال�سيد  خلدمة 
املنتظر  القانون  ومبعونة  يدعون،  كما  كزوجات 
املراأة  رقاب  على  الدين  رجال  �سلطة  هيمنة  اجلديد 
ما متلك من حياتها هو حقها يف  باأعز  وتقييد حريتها 

اختيار الزوج وتكوين االأ�سرة ال�سعيدة يف حياتها.
بطالن  حيث  من  القانون  ماأخذ  عن  الكثري  وقيل 
بحقوق  والتهمي�ص  االإجحاف  حيث  من  القانون 
وتقرير  احلياة  يف  وحقها  ومكانتها  حريتها  يف  املراأة 
اأ�سار  كما  املرعية  القوانني  وفق  بنف�سها  م�سريها 
 )2( املادة  الفقرات  يف  العراقي  الد�ستور  ذلك  اإىل 
مع  يتعار�ص  قانون  �سن  يجوز  )ال  و-ج  اأوال-ب 
يتعار�ص  قانون  �سن  الدميقراطية( )ال يجوز  مبادئ 
هذا  يف  الواردة  االأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  مع 
الد�ستور  من   )41( املادة  يف  الواردة  الد�ستور( 
ال�سخ�سية  باأحوالهم  االلتزام  يف  اأحرار  )العراقيون 
وينظم  اختياراتهم  اأو  ومعتقداتهم  دياناتهم  ح�سب 
االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن  ويف  بقانون(،  ذلك 
اأ�سا�سي  مبداأ  اأهم  على  نتوقف  وهنا   ،)1948 )ل�سنة 
ت�سريع  اأي  يف  اعتبار  حمل  يكون  اأن  يجب  والذي 
العراقي،  للد�ستور  خمالفة  خمالفته  وتعد  قانوين، 
ويعد باطال د�ستوريا كما هو يف م�ساألة حتديد االأهلية 
املوجبة لكل �سخ�ص حتى يبلغ �سن الر�سد وله احلرية 
خالل  من  وعليه  له،  امللزمة  القانونية  الت�سرفات  يف 
وما  الغري  اجتاه  نف�سه  على  يرتبها  التي  االلتزامات 
يرتبها لنف�سه على الغري قد اأ�سار اإىل ذلك القانون املدين 
العراقي )40 ل�سنة 1951 وتعديالته( وقانون اأ�سول 
1971-وتعديالته(  ل�سنة   23  ( اجلزائية  املحاكمات 
وقانون االأحداث وقانون االأحوال ال�سخ�سية العراقي 
)88 ل�سنة 1959وتعديالته( وقانون االإثبات العراقي 
القوانني  من  وغريها  املرور  وقانون  ال�سفر  وقانون 

تتوفر  ال  القانونية  االأهلية  اأن  على  اأجمعت  االأخرى 
القانونية  ال�سن  اأنثى  اأم  ذكرا  ال�سخ�ص  بلوغ  بعد  اإال 
ع�سرة  ثمانية   )18( العمر  من  اأكمل  من  املعتمدة 
متمكنا  ال�سخ�ص  فيه  يكون  الذي  ال�سن  وهو  عاما، 
من فهم ووعي واإدراك حجم امل�سوؤولية املرتتبة على 
ت�سرفاته والتزاماته. اأما اإذا مل يكتمل عمره لهذا ال�سن 
القانونية فيعد قا�سرا حتت والية اأحد اأبويه اأو حتت 
حينما  عليه  قّيم  والية  حتت  اأو  ما  �سخ�ص  و�ساية 
يفقد االأهلية القانونية الأي �سبب اآخر بغ�ص النظر عن 

العمر كما تراه املحكمة املخت�سة.

ومن هنا نفهم االأهمية البالغة التي راعتها كل القوانني 
يف توفر االأهلية لل�سخ�ص املعني، وعلى اأ�سا�سها ينظر 
مميزات  من  تتطلب  ملا  خا�ص  بوجه  م�ساألة  كل  يف 
والعقلية  الذهنية  القدرة  اكتمال  اأولها  وخ�سائ�ص 
اأهمية  ومدى  القانونية  ال�سن  يدرك  حتى  واملعرفية 
عامة،  االإن�سانية  احلياة  يف  وعمليته  جتربته  حقيقة 
اأهمية  وتبدو ال�سورة وا�سحة عند تلك القوانني عن 
االأهلية القانونية )من حيث ال ي�سمح للقا�سر الذي مل 
يكمل ال�سن القانونية 18 �سنة من ال�سفر اإال مع وليه، 
القانونية  ال�سن  اأكمل  ملن  اإال  �سوق  اإجازة  مينح  ال 

يبلغ  ال  من  اإىل  اخل�سومة  توجيه  يجوز  وال  �سنة   18
ال�سن  �سهادة من هو دون  توؤخذ  القانونية، وال  ال�سن 

القانونية اإال لال�ستئنا�ص بها).
واأعز  جن�ص  اأهم  مي�ص  قانون  ت�سريع  يتم  اإذن  فكيف 
�سن  يف  وهو  بريء  اإن�ساين  كبد  من  ثمرة  واأينع  بنوة 
الطفولة وبعمر الـ 9 �سنوات لتكليفها بالزواج من زوج 
قد يفارقها من العمر ع�سرات ال�سنني وهي ما زالت يف 
دور احل�سانة والرعاية االأبوية والتي ال تتحمل حتى 
واأ�سرة،  زوج  م�سوؤولية  وحتميلها  نف�سها  م�سوؤولية 
لذلك يعد هذا الت�سريع لل�سماح بالزواج من القا�سرات 

وفقا  د�ستورية  وخمالفة  بائ�سة  ت�سريعية  خطوة 
ملخالفته  العراقي  الد�ستور  يف  اإليها  امل�سار  للمبادئ 
حياة  بحماية  واخلا�ص  اأ�سا�سي  مبداأ  الأهم  �سراحة 
االإن�سان من اأن يتعر�ص الأي تعٍد وعدوان وظلم وهو 
يقت�سي �سرورة توفر عن�سر االأهلية القانونية وبلوغه 
ال�سرعي  الزواج  عقد  يف  �سنة   18 عمر  يف  الر�سد  �سن 
والقانوين كما ورد يف قانون االأحوال ال�سخ�سية ح�سرا 
القانون  يف  �سروط  من  القا�سرات  زواج  بخ�سو�ص 
املتح�سرة  القوانني  اأهم  من  يعد  وهو  اإليه  امل�سار 
حلياة  احلماية  م�ستلزمات  اأب�سط  لتاأمني  واملعا�سرة 
حماولة  )وهي  عام  ب�سكل  واالأ�سرة  العراقية  املراأة 
عامال  كان  الذي   59  /88 رقم  قانون  على  لاللتفاف 
م�ساعدا على التقارب بني الطوائف املذهبية وج�سور 
تفاهم بني فقهاء تلك املذاهب، والذي يعد اأهم اإجنازات 
ثورة متوز 1958 على ال�سعيد االجتماعي والذي يعد 
من اأكرث القوانني عدالة ورقياً ومتدناً يف املنطقة، لكون 
الفقهية  امل�سرتكات  يف  مطابقة  جاءت  فقراته  جميع 
�سد  حقاً  املذكور  القانون  فكان  بينهم،  عليها  املتفق 
قيودها  وك�سر  املراأة  عزلة  وفك  الذكوري،  التحكم 
وحمو ما اأدينت بها من تع�سف وظلم، وجمع القانون 
59/88 اأهم االأحكام ال�سرعية املتفق عليها يف الزواج 
والطالق واالأرث والتبني، فاأعطى احلق لكال الزوجني 

يف طلب التفريق عند ا�ستحالة العي�ص معاً.
نك�سة  يعد  فهو  القانون  هذا  ت�سريع  مت  ما  اإذا  واأما 
وامل�سا�ص  واملراأة  االأ�سرة  بحق  خطرية  قانونية 
املجتمع  وقوة  وبوحدة  وم�ستقبلهن  بكرامتهن 
االإن�ساين ومتزق ن�سيجه املجتمعي يف �سوء التداعيات 
ال�سورة  بهذه  القانون  تطبيق  من  الناجتة  اخلطرية 
�سارخة  واإهانة  الربيئات  القا�سرات  بحياة  املوؤملة 
يف  موؤملة  بفواجع  املنكوبة  العراقية  املراأة  بحق 
الزيت  لي�سب  القانون  هذا  وياأتي  القا�سية،  ظروفها 

على النار، وليزيد االأمل وجعا ما له من دواء.

زواج القاصرات المخالف لمبدأ األهلية القانونية والشرعية.. بين القيل والقال!

المحامي العميد الحقوقي المتقاعد
شورش قادر محمد الرواندزي

ي�سهد  اإذ  ال�سهادة،  ال�سهادة على  باب  وهي من 
ال�ساهد انه قد �سمع من غريه بح�سول الواقعة 
ي�سهده،  او  يراه  ان  دون  القانوين  الت�سرف  او 
�ساهد  واخبار  �سهادة  من  متاأتية  �سهادة  فهي 
اخر دون ان ي�ساهد مو�سوع النزاع، وامنا �سمع 
بها من غريه، وعليه فهي �سهادة على �سهادة او 
هي �سهادة من علم باالمر من الغري، وقد يقتنع 
فتعادل  دليل  او  بقرينة  عززت  اإذا  القا�سي  بها 
ال�سهادة اال�سلية ولكن يف الغالب اقل منها قيمة.

على  �سخ�ص  ادعى  لو  اال�سالمية  ال�سريعة  ويف 
اخر حقا و�سهد له بعد ان اح�سر املدعي حكمني 
من  املدعي  وطلب  غابا  او  ال�ساهدان  مات  ثم 
احلكمني ال�سهادة له يف جمل�ص الق�ساء فاليجوز 
قول  وهذا  ذلك،  على  اأ�سهدا  ولو  حتى  لهما 
احلكمني  �سهادة  يجوز  راأي  وهناك  احلنفية، 
على �سهادة ال�ساهدين امام قا�ٍص اخر وهذا راأي 
ال�سافعية، واإذا �سمع ال�ساهد �ساهدا اخر ي�سهد 
ب�سيء فال يجوز له ان ي�سهد على �سهادته اإال ان 
ي�سهده ذلك ال�ساهد وال تقبل ال�سهادة يف احلدود 
�ساهد  يقول  ان  اال�سهاد  و�سفة  والق�سا�ص، 
ا�سل ل�ساهد الفرع )ا�سهد على �سهادتي اين ا�سهد 
ان فالن ابن فالن اقر عندي بكذا وا�سهدين على 
نف�سه(، ويقول �ساهد الفرع عند االداء )ا�سهد ان 
فالن ا�سهدين على �سهادته وانه ي�سهد ان فالنا اقر 
بذلك(،  �سهادتي  ا�سهد على  بكذا، وقال يل  عنده 

�سهود  ميوت  ان  اإال  الفرع  �سهادة  تقبل  وال 
ف�ساعدا  ايام  ثالثة  م�سرية  يغيبوا  او  اال�سل 
او مير�سوا وال ي�ستطيعوا ان يح�سروا جمل�ص 
فقد  النافذ  العراقي  االثبات  قانون  اأما  احلكم. 
ان ذلك اق�سى ما  اإذ  املادية،  بالوقائع  ح�سرها 
ال�سهادة عليه، وال�سهادة يجب  ال�ساهد  باإمكان 
ان تكون فى جمل�ص الق�ساء فال قيمة قانونية لها 
اذا ح�سلت خارجه، وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء 
اي�سا  ق�ست  والتي  العراقية  التمييز  حمكمة 
املهر  الإثبات  ال�سماع  على  ال�سهادة  تقبل  ال  ان 
القول ان قانون االإثبات مل  نافلة  املوؤجل، ومن 

يتطرق اىل ال�سهادة ال�سماعية.
ولكن قانون االحوال ال�سخ�سية العراقي 
رقم 188 ل�سنة 1959 املعدل، ويف املادة 
اثبات  جوز  منه  واالربعني  الرابعة 
ذلك  يف  مبا  االثبات  و�سائل  بكل  التفريق 
ال�سهادات الواردة على ال�سماع اإذا كانت 
املحكمة،  اىل  تقديرها  ويعود  متواترة، 
وذلك ا�ستثناًء من احلاالت التي حدد فيها 
ولي�ص  الإثباتها،  معينة  و�سائل  القانون 
للفقرة  تطبيقا  بها  االخذ  مينع  ما  هناك 

الثانية من القانون املدين العراقي.

الحقوقي قائد الصافي

مع تقديرنا واحرتامنا اىل االطباء الذين 
والقانوين  ال�سرعي  بواجبهم  يقومون 
واالن�ساين على اف�سل وجه، فهوالء اكيد 
القتل  ن�ص جرمية  انطباق  بعيدون عن 
اخلطاأ، اإال ان هناك بع�ص االطباء الذين 
والتق�سري  االهمال  مبنتهى  يتعاملون 
تنطبق  افعالهم  يجعل  مما  املري�ص  مع 
اخلطاأ  القتل  جرمية  مادة  ن�ص  مع 

)411( فهوالء هم املق�سودون.
املبا�سرة  ب�سورته  �سواء  اخلطاأ  القتل 
نتيجة  يكون  املري�ص  موت  ان  اأي 
او  اهماله  ب�سبب  املبا�سر  الطبيب  فعل 
مهنته،  باأ�سول  وجهله  معرفته  عدم 
موت  ان  اأي  مبا�سرة  غري  ب�سورة  او 
الطبيب  فعل  نتيجة  يكون  املري�ص 
اطباء  بع�ص  يفعل  كما  املبا�سر،  غري 
اطباء  اىل  واجبهم  برتك  االخت�سا�ص 
بالواجب  يقومون  اخت�سا�ص  غري 
الطبيب  به  يقوم  ان  يفرت�ص  الذي 

االخت�سا�ص التارك لواجبه.
وغري  املبا�سرة  االفعال  هذه  جميع  اإن 
ينطبق  االطباء  من  ال�سادرة  املبا�سرة 
عليها ن�ص املادة 411 )من قتل �سخ�سا 
خطاأ او ت�سبب يف قتله...(، فاملادة كما 
هو وا�سح ال ت�سمل فقط من يقوم بالقتل 
اخلطاأ  بالقتل  يت�سبب  من  واإمنا  اخلطاأ 

ثم  ومن  الن�ص،  بهذا  م�سمول  اي�ساً 
وجوب معاقبته بالعقوبة املقررة.

هي  القانونية  اال�ساليب  اتباع  اإن 
واملخطئ،  املق�سر  ملعرفة  الفي�سل 
حق  ذي  كل  واأخذ  حما�سبته  وبالتايل 
ما  ن�سجع  وال  نرف�ص  نحن  لذلك  حقه، 
ا�ساليب  اتباع  من  البع�ص  به  يقوم 
اخرى تت�سمن التهديد والوعيد للطبيب 

حتى اإن اأدت اىل ح�سول ذوي املري�ص 
الطبيب  من  مادي  تعوي�ص  على 
غري  اال�ساليب  هذه  ان  اإال  املخطئ، 
ومن  القانون  عن  البتعادها  �سحيحة 
ثم توؤدي اىل اإفالت الطبيب املخطئ من 
العقوبة  غاية  حتقق  وعدم  العقاب، 
عدم  ل�سمان  ولغريه  له  الردع  وهي 

تكرار هذا الفعل مع مر�سى اآخرين.

األطباء وجريمة القتل الخطأ الشهادة السماعية في اإلثبات المدني
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العدد  ) 152  (   االحد   17  /   10   / 2021 

مبداأ احلكم
اإذا مل يتم وفقاً  ل يعتد بعقد الإيجار للعقار العائد للدولة 
ل�سنة   32 رقم  الدولة  اأموال  واإيجار  بيع  قانون  لأحكام 

1986 اأثناء �سريانه ويعترب ال�ساغل غا�سباً للعقار.

 ن�ص احلكم
يف  املدنية  املو�سعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييزي  الطعن  اأن  تبني  فقد  الحتادية  التمييز  حمكمة 
عطف  ولدى  �سكاًل،  قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدم 
النظر على احلكم املميز وجد انه �سحيح وموافق للقانون 
لوكيل  حماماة  باأتعاب  باحلكم  احلكمية  الفقرة  عدا  )ما 
جاء  لنه  دينار(  الف  خم�سون  قدره  مبلغاً  عليه  املميز 
اتباعاً لقرار النق�ص التمييزي بالعدد 58/ الهيئة املو�سعة 
املدنية/2005 يف 2005/11/28 ، اإذ اأن عقد الإيجار الذي 
لأحكام  خالفاً  الطرفني  بني  ابرم  قد  كان  املميز  به  يتم�سك 
 1986 ل�سنة   32 رقم  الدولة  اأموال  واإيجار  بيع  القانون 
اأموال الدولة تكون عن  اإيجار  اأن  اإذ  واأثناء فرتة �سريانه، 
خمالف  املذكور  العقد  فاإن  لذا  العلنية،  املزايدة  طريق 
املميز  يعد  ذلك  على  وبناًء  اإليه،  امل�سار  القانون  لأحكام 
�ساحبه  اإىل  املغ�سوب  برد  ويلزم  العقار،  ملنفعة  غا�سباً 
احلكم  به  ق�سى  ما  وهذا  مدين(   197( املادة  باأحكام  عماًل 
املميز،  حكمها  مبوجب  ال�ستئناف  حمكمة  واأيدته  البدائي 
معار�سة  مبنع  اخلا�سة  احلكمية  الفقرة  ت�سديق  قرر  لذا 
اإليه  ت�سليمه  ولزوم  بالعقار  بالنتفاع  عليه  للمميز  املميز 
اخلا�سة  املميزة  احلكمية  الفقرة  اأما  ال�سواغل.  من  خالياً 

املميز  لوكيل  حماماة  كاأتعاب  دينار  الف  بخم�سني  باحلكم 
اأن املميز  عليه، فاإنها غري �سحيحة وخمالفة للقانون، ذلك 
اأتعاب  فتكون  دينار  الف  الدعوى بخم�سني  قيمة  قدر  عليه 
املحاماة الواجب احلكم بها هي خم�سة الف دينار )وهذا 
احلكم  فاإن  لذا  امل�ستاأنف(،  البدائي  احلكم  به  ق�سى  ما 
نق�ص  قرر  لذا  اجلهة،  هذه  من  النق�ص  واجب  ال�ستئنايف 
�سالح  املو�سوع  اأن  ومبا  اإليها،  امل�سار  احلكمية  الفقرة 

مدنية،  مرافعات   )214( املادة  باأحكام  عماًل  فيه  للف�سل 
مبلغ  بتاأديته  املميز  باإلزام  احلكم  املحكمة  هذه  قررت 
املدعي/املميز  لوكيلي  كاأتعاب حماماة  دينار  اآلف  خم�سة 
عليه املوظف احلقوقي )ج.ك( واملوظف احلقوقي )ح.ب( 
توزع وفقاً للن�سب املحددة باملادة )22( من قانون املحاماة 
املعدل، وحتميل املميز ر�سم التمييز و�سدر القرار بالتفاق 

يف 24/رم�سان/1427 هـ املوافق 2006/10/18م. 

ال يعتد بعقد اإليجار للعقار العائد إلى الدولة
مبداأ احلكم

لأغرا�ص  متخذًا  املاأجور  اأن  ثبت  اإذا 
اإيجار  قانون  اأحكام  فتطبق  ال�سكن، 
املعدل،   1979 ل�سنة   )87( رقم  العقار 

ول تطبق اأحكام القانون املدين.

ن�ص احلكم
الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القانونية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
فقرر قبوله �سكاًل، ولدى عطف النظر على 
وموافق  �سحيح  اأنه  وجد  املميز  القرار 
للقانون لالأ�سباب واحليثيات التي ا�ستند 
التي  التحقيقات  من  ثبت  حيث  اإليها، 
املعرت�ص  اأن  البداءة  حمكمة  اأجرتها 
من  ال�سقة  ا�ستاأجر  قد  عليه(  )املدعى 
)املدعني(  عليهم  املعرت�ص  مورث 
الإيجار  عقد  مبوجب  ال�سكن  لأغرا�ص 
للمحكمة  وثبت   ..1997/4/1 املوؤرخ 
على  اأجرته  الذي  املوقعي  الك�سف  من 
لأغرا�ص  بالفعل  متخذة  اأنها  ال�سقة 
يخ�سع  املاأجور  فاإن  وبذلك  ال�سكن، 
رقم  النافذ  العقار  اإيجار  قانون  لأحكام 

)87( ل�سنة 1979 النافذ، ومبا اأن دعوى 
اأي �سبب  التخلية مل تكن موؤ�س�سة على 
من اأ�سباب التخلية املن�سو�ص عليها يف 
احلكم  يتوجب  فاإنه  املذكور،  القانون 
ما  وهو  الغيابي  احلكم  واإبطال  بردها 

ق�سى به احلكم املميز، لذا قرر ت�سديقه 
املميز  التمييزية وحتميل  الطعون  ورد 
ر�سم التمييز، و�سدر القرار بالتفاق 
يف 28/ذي احلجة/1427هـ املوافق 

2007/1/18م.

المأجور متخذًا ألغراض السكن

مبداأ احلكم
اإن عقد الإيجار املربم بني الطرفني خا�ص 
وبذلك  ال�سناعية،  املقاطعة  باإيجار 
مادام  وم�ستمرًا  نافذًا  الإيجار  عقد  يبقى 

امل�ستاأجر م�ستمرًا بالعمل ال�سناعي.

ن�ص احلكم
بداءة  حمكمة  لدى  املدعي  وكيل  ادعى 
ا�ستاأجر  اأن  للمدعي  �سبق  انه  البياع 
لوظيفته  اإ�سافة   – عليه  املدعى  من 
املنطقة  يف  الكائن   )1،82( املرقم  املحل 
�سنوي  اإيجار  ببدل  البياع  يف  ال�سناعية 
م�ستمر  وانه  دينار..   )351920( قدره 
املحل  يف  ال�سناعي  العمل  مبزاولة 
املدعى  قام  ذلك  من  وبالرغم  املذكور، 
للمدعي  العائد  املحل  تاأجري  باإعالن  عليه 
 32 قانون  لأحكام  وفقا  العلنية  باملزايدة 
م�سمول  غري  اأنه  وحيث   ،1986 ل�سنة 
املحالت  كون  املذكور  القانون  باأحكام 
الفقرة  باأحكام  م�سمولة  كافة  ال�سناعية 
اخلدمات  قانون  من   )10( املادة  من   )4(
ال�سناعية، اإ�سافة اإىل اأن الن�ساط املمار�ص 
ووفقاً  املذكور  بالقانون  م�سمول  املحل  يف 
وزارة  من  ال�سادرة   9 رقم  للتعليمات 

طلب  لذا  الجتماعية..  وال�سوؤون  العمل 
تعر�ص  مبنع  واحلكم  للمرافعة  دعوته 
بالنتفاع  لوظيفته  – اإ�سافة  عليه  املدعى 
واإيقاف  الدعوى  مو�سوع  املحل  يف 
املذكور  املحل  على  املزايدة  اإجراءات 
بالعدد  ال�سباح  بجريدة  واملن�سورة 
الإعالن  )1197( يف 2007/9/2 مبوجب 
الدعوى  ح�سم  وحلني   2007/265 املرقم 
اأ�سدرت  وامل�ساريف..  الر�سوم  وحتميله 
 2007/12/18 بتاريخ  املو�سوع  حمكمة 
ح�سورياً  حكماً  523/ب/2007  بعدد 
يق�سي مبنع تعر�ص املدعى عليه – اإ�سافة 
لوظيفته للمدعي بالنتفاع باملحل مو�سوع 
وامل�ساريف  الر�سوم  وحتميله  الدعوى 
وتاأييد  املدعي،  وكيل  حماماة  واأتعاب 
املحكمة  هذه  من  ال�سادر  الولئي  الأمر 
اإجراءات  اإيقاف   2007/10/1 بتاريخ 
املذكور..  املحل  لتاأجري  العلنية  املزايدة 
اإ�سافة   – عليه  املدعى  قناعة  ولعدم 
وكيله  ميزه  فقد  املذكور  بالقرار  لوظيفته 
طالباً نق�سه بالئحته املوؤرخة 2008/1/2 

م. 
القرار:

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى   

القانونية  املدة  �سمن  واقع  التمييزي 
احلكم  يف  النظر  ولدى  �سكاًل،  قبوله  قرر 
للقانون  وموافق  �سحيح  انه  وجد  املميز 
اإليها،  ا�ستند  التي  واحليثيات  لالأ�سباب 
�سمكرة  لأعمال  متخذ  املاأجور  اأن  حيث 
ت�سجيل  وثيقة  مبوجب  وجاز  ال�سيارات 
امل�سروع ال�سادرة من حمافظة بغداد برقم 
الإيجار  عقد  وان   ،2000/11/2 يف   30
املربم بني الطرفني خا�ص باإيجار املقاطعة 
الإيجار  عقد  يبقى  وبذلك  ال�سناعية، 
امل�ستاأجر  ا�ستمرار  طيلة  وم�ستمرًا  نافذًا 
تقدير  ويعاد  واحلريف،  ال�سناعي  بالعمل 
ا�ستنادًا  بدلت الإيجار كل خم�ص �سنوات 
قيادة  جمل�ص  قرار  من  هـ  الفقرة  لأحكام 
 1999 ل�سنة   38 املرقم  املنحل  الثورة 
والبند رابعاً من املادة العا�سرة من قانون 
تنظيم اخلدمات ال�سناعية رقم 30 ل�سنة 
2000، وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء حمكمة 
/174 املرقم  القرار  مبوجب  التمييز 
 ،2006/9/27 يف  مدنية/2006  مو�سعة 
ورد  املميز  احلكم  ت�سديق  قرر  لذلك 
ر�سم  املميز  وحتميل  التمييزي  الطعن 
/14 يف  بالتفاق  القرار  و�سدر  التمييز، 
حمرم/1429 هـ املوافق 2008/1/23 م.

عقد مبرم بين طرفين خاص 
بإيجار المقاطعة الصناعية 

مبداأ احلكم
ل مينع اإنفاق امل�ستاأجر واملوؤجر على زيادة بدل 
تتجاوز  الزيادة  هذه  تكن  مل  ما  للعقار  الإيجار 

الن�سبة املن�سو�ص عليها يف قانون اإيجار العقار.

 ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد باأن الطعن التمييزي 
�سكاًل،  قبوله  فقرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدم 
باأنه  وجد  املميز  احلكم  على  النظر  عطف  ولدى 
وكيل  اأن  ذلك  للقانون،  وخمالف  �سحيح  غري 
املوؤرخة  املرافعة  جل�سة  يف  ابرز  قد  كان  املميزة 
قب�ص  و�سل  من  �سوئية  �سورة   2006/9/4
مقداره  مبلغاً  )املميزة(  املدعية  زوج  بت�سلم 
اأربعمائة الف دينار عن بدل اإيجار الدار مو�سوع 
الدعوى ل�سنة كاملة ابتداًء من 1994/12/1 بعد 
البدائية  الدعوى  اإ�سبارة  يف  الأ�سل  ربط  مت  اأن 
دفع  اعتربت  قد  املحكمة  وان  987/ب/2006، 
الإيجار  عقد  يف  ثبت  لكون  مردودا  املميزة  وكيل 
ال�سهري  الإيجار  بدل  وان  الإيداع  واإ�سبارة 
دينار،  اآلف  خم�سة  هو  تخليته  املطلوب  للعقار 

ال�سهري  الإيجار  بدل  زيادة  على  اتفاق  اأي  وان 
يعد خمالفاً للقانون ثم ق�ست برد الدعوى باعتبار 
اأن الإنذار املوجه من قبل املميزة بوا�سطة دائرة 
لنه  جمٍز  غري  اجلديدة  بغداد  يف  العدل  الكاتب 
وان  عليها،  املتفق  الأجرة  من  اكرث  اأجرة  حدد 
للقانون،  وخمالفة  �سليمة  غري  هذه  النظر  وجهة 
ذلك اأن قانون اإيجار العقار رقم 87 ل�سنة 1979 ل 
يت�سمن ن�ساً مينع اتفاق الطرفني على زيادة بدل 
مراعاة  القانونية  الن�سبة  يتجاوز  مل  ما  الإيجار 
للظروف القت�سادية، كما اأن املحكمة مل ت�ستكمل 
وكيفية  املربز  الو�سل  �سحة  حول  حتقيقاتها 
�سهرياً  يتم  ذلك  اأن  وهل  الإيجار،  بدلت  ت�سديد 
من  املوجه  الإنذار  كان  اإذا  ما  للتثبت  �سنوياً  اأم 
قبل املميزة جمزياً وم�ستوفياً ل�سروطه القانونية 
وملا  ذلك،  �سوء  غفي  حكمها  وت�سدر  عدمه،  من 
كانت املحكمة قد خالفت ما تقدم مما اأخل ب�سحة 
الدعوى  واإعادة  نق�سه  قرر  لذا  املميز،  حكمها 
ر�سم  يبقى  اأن  على  تقدم،  ما  لإتباع  حمكمتها  اإىل 
للنتيجة، و�سدر القرار بالتفاق يف  التمييز تابعاً 

10/رم�سان/1427 هـ املوافق 2006/10/2م.

ال يمنع إنفاق المستأجر والمؤجر 
مبداأ احلكمعلى زيادة بدل اإليجار للعقار

عليه  املدعى  باأن  املدعون  ادعى  اإذا 
الدعوى  مو�سوع  للعقار  م�ستاأجر 
بعد  الدعاء  هذا  اإثبات  عن  وعجزوا 
وطلبوا  م�ستاأجرا  كونه  ال�ساغل  اإنكار 
وردت  فحلفها  احلا�سمة  اليمني  حتليفه 
دعواهم لعدم ثبوت الإيجار، فاإن ذلك ل 
مينع من اإقامتهم لدعوى الغ�سب للعقار 
ال�ساغل نف�سه ما دام مل يثبت عقد  على 
بني  تناق�ص  هناك  يكون  ول  الإيجار، 
ادعائهم يف الدعوى املح�سومة والدعوى 

الثانية لعدم ثبوت الدعوى الأوىل.

ن�ص احلكم
الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�سعة 
التمييزي  الطعن  اأن  وجد  الحتادية 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع 
املميز  احلكم  اإىل  النظر  ولدى  �سكاًل، 
وجد انه، وان جاء اإتباعا لقرار النق�ص 
بعدد  الدعوى  يف  ال�سادر  التمييزي 
 ،2005/11/21 يف  1520/م2005/2 
اإل انه غري �سحيح وخمالف للقانون لن 

املرقمة  الدعوى  يف  املدعني  ادعاء 
بالرد  املح�سومة  245/ب/2005 
القطعية  الدرجة  حكمها  واملكت�سب 
كون  الدعوى  عري�سة  يف  ورد  وما 
املرقم  للمحل  م�ستاأجرا  عليه  املدعى 
/471 رقم  العقار  على  امل�سيد  18ز/18 
املدعني يف  ادعاء  مع  يتناق�ص  ل  الدهانة 
كون  التمييزية  التدقيقات  قيد  الدعوى 

لن  املذكور  للمحل  غا�سبا  عليه  املدعى 
فيها  يثبت  مل  بالرد  املح�سومة  الدعوى 
واأن  للعقار،  م�ستاأجر  عليه  املدعى  اأن 
املدعى عليه من جل�سة املرافعة املوؤرخة 
2005/4/27 من الدعوى املح�سومة اقر 
مالكه  من  للمحل  م�ستاأجر  غري  انه  فيها 
ي�سدد  ومل  املدعني  اأو  )�سقيقه(  ال�سابق 
املدعني  واأن  املحل،  عن  اإيجار  بدل  اأي 

عجزوا عن اإثبات واقعة الإيجار وطلبوا 
حتليف املدعى عليه اليمني احلا�سمة  قد 
بالرد،  الدعوى  وانتهت  املذكور،  حلفها 
عري�سة  مع  تناق�ص  هناك  لي�ص  لذلك 
كونه  التمييزية  التدقيقات  قيد  الدعوى 
دون  للمحل  اإ�سغاله  لن  للمحل  غا�سبا 
الغا�سب  وان  قانوين ويعد غا�سبا،  �سند 
ا�ستنادا  مالكه  اإىل  املغ�سوب  برد  يلزم 
وحيث  مدين،   197 و   192 للمادتني 
ق�سى  متييزا  فيه  املطعون  احلكم  اأن 
وحيث  نق�سه،  قرر  لذلك  الدعوى  برد 
فيه،  للف�سل  مهياأ  الدعوى  مو�سوع  اأن 
قانون  من   214 املادة  لإحكام  وا�ستنادا 
باإلزام  احلكم  قرر  املدنية  املرافعات 
معار�سه  بعدم  )�ص.خ(  عليه  املدعى 
)ي.م(  )خ.ع(و  و  )ع.خ(  املدعني 
رقم  18ز/18  املرقم  املحل  منفعة  يف 
العقار  على  امل�سيد   182/36 الأبواب 
املرقم 417/الدهانة و حتميله امل�ساريف 
املحامي  املدعني  وكيل  حماماة  واأتعاب 
و�سدر  دينار،  اآلف  ع�سرة  مبلغ  )ع( 
/حمرم/1428هـ   5 يف  بالتفاق  القرار 

املوافق ليوم 2007/1/25م.   

اإلدعاء بأن المدعى عليه مستأجر للعقار 

اإن طلب ترجيح اأحد احلكمني يقت�سر على 
اخل�سوم وروؤ�ساء دوائر التنفيذ، ول يجوز 

للمحكمة طلب ترجيح اأحد احلكمني.
املو�سعة  الهيئة   /  296   : القرار  رقم   -

املدنية / 2017 .
- تاأريخ القرار :  28 / 8 / 2017 .

 / والق�ساء  الت�سريع  جملة   : امل�سدر   -
العدد الثاين / 2018 / �ص222 و �ص223 .

حمكمة  يف  املدنية  املو�سعة  الهيئة  ت�سكلت 
احلجة  ذو   /  6 بتاأريخ  الحتادية  التمييز 
2017م،   /  8  /  28 املوافق  1438ھ   /

واأ�سدرت با�سم ال�سعب القرار الآتي :
الأحوال  حمكمة   / الرتجيح  طالب   -

ال�سخ�سية يف النا�سرية.
من  ال�سادر  القرار   / ترجيحه  املطلوب   -
النا�سرية  يف  ال�سخ�سية  الأحوال  حمكمة 
 /  10 يف   )2008  / �ص   /  1614( بالعدد 
حمكمة  من  ال�سادر  والقرار   ،  2008  /  6
بالعدد  بال�سماوة  ال�سخ�سية  الأحوال 
)522 / �ص / 2005( يف 17 / 3 / 2005 .

 522 وبالعدد   ،2005  /  3  /  17 بتاأريخ 
الأحوال  حمكمة  اأ�سدرت   ،2005  / �ص   /

غيابيا  حكما  ال�سماوة  يف  ال�سخ�سية 
)ف.ھ.م(  املدعي  زواج  بت�سديق  يق�سي 
خارج  الواقع  )غ.م.م(  عليها  املدعى  من 
على   ،2002  /  3  /  2 بتاأريخ  املحكمة 
وموؤجله  دينار  ماليني  خم�سة  معجلة  مهر 
ت�ستحقه  دينار،  األف  وخم�سمائة  مليونني 
املدعى  وحتميل  واملي�سرة،  املطالبة  عند 
الر�سوم وامل�ساريف، وبتاأريخ 10 /  عليها 
6 / 2008، وبالعدد 1614 / �ص / 2008 
يف  ال�سخ�سية  الأحوال  حمكمة  اأ�سدرت 
نف�ص  ويف  الأطراف  نف�ص  بني  النا�سرية 
بت�سديق  يق�سي  غيابيا  حكما  املو�سوع 
بتاأريخ  املحكمة  خارج  الواقع  الزواج 
)غ.م.م(  املدعية  بني   2004  /  10  /  23
معجله  مهر  على  )ف.ھ.م(  عليه  واملدعى 
وموؤجله  مقبو�ص  دينار  ماليني  ثالثة 
املطالبة  عند  ي�ستحق  دينار  ماليني  خم�سة 
واملي�سرة حال كونها باكرا، وكونه متزوجا، 
بعد  الر�سمية  ال�سجالت  يف  ذلك  وت�سجيل 
وحتميل  القطعية،  الدرجة  القرار  اكت�ساب 
كافة  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى 
واأتعاب حماماة وكيل املدعية مبلغ مقداره 

األف دينار، وبتاأريخ 10 / 4 / 2017 قدم 
اإىل حمكمة  الرتجيح )ف.ھ.م( طلبا  طالب 
اأحد  ترجيح  فيه  يطلب  الحتادية  التمييز 
نف�سه  باملو�سوع  لتعلقهما  اأعاله  القرارين 
لئحة  يف  الواردة  ولالأ�سباب  واخل�سوم، 
وكيله.. وبتاأريخ 12 / 6 / 2017 وبالعدد 
)179 / الهيئة املو�سعة املدنية / 2017(، 
طلب  رد  الحتادية  التمييز  حمكمة  قررت 
املدفوع،  الر�سم  مقدمه  وحتميل  الرتجيح 
جل�سة  وبتاأريخ  التمييزي  للقرار  واتباعا 
16 / 8 / 2017 وبالعدد )2001 / �ص / 
2017(، قررت حمكمة الأحوال ال�سخ�سية 
يف النا�سرية اإعادة اإر�سال ا�سبارة الدعوى 
لغر�ص  الحتادية  التمييز  حمكمة  اإىل 
ال�سبارة  واإر�سال  القرارين،  اأحد  ترجيح 
التدقيقات  لإجراء  املذكورة  املحكمة  اإىل 

التمييزية.

القرار
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة 
وجد  الحتادية،  التمييز  حمكمة  يف  املدنية 
اأن حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف النا�سرية 

 2001 املرقمة  الدعوى  ا�سبارة  اأر�سلت 
لإجراء  املحكمة  هذه  اإىل   2017  / �ص   /
ترجيح  لغر�ص  عليها  التمييزية  التدقيقات 
اأحد القرارين املرقمني 522 / �ص / 2005 
يف 17 / 3 / 2005 و 1614 / �ص / 2008 
املادة  كانت  وملا   ،  2008  /  6  /  10 يف 
رقم  املدنية  املرافعات  قانون  من   )217(
اأن  على  تن�ص  املعدل   1969 ل�سنة   )83(
)يجوز للخ�سوم ولروؤ�ساء دوائر التنفيذ اأن 
النزاع  النظر يف  التمييز  يطلبوا من حمكمة 
النا�سئ عن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني 
اخل�سوم  بني  واحد  مو�سوع  يف  �سادرين 
الطلب  للمحكمة  فاإنه ل يجوز  اأنف�سهم...(، 
 ، احلكمني  اأحد  ترجيح  املحكمة  هذه  من 
اخل�سوم  على  يقت�سر  الرتجيح  طلب  كون 
وروؤ�ساء دوائر التنفيذ، �سيما واأن املحكمة 
 /  179 املرقم  قرارها  اأ�سدرت  اأن  �سبق 
 /  12 يف   2017  / املدنية  املو�سعة  الهيئة 
، وعليه قرر رد طلب الرتجيح   2017 / 6
�سكال، واإعادة ا�سبارة الدعوى اإىل حمكمتها 
، و�سدر القرار بالتفاق يف 6 / ذو احلجة / 

1438ھ املوافق 28 / 8 / 2017م.

المبدأ: طلب ترجيح األحكام

اعتبار  اىل  اجتهت  قد  املتقاعدين  ق�سايا  تدقيق  جلنة  ان  لوحظ 
التف�سري  متبعة  ا�ست�سهاده،  عند  اأعزب  مبثابة  املطلق  ال�سخ�ص 
اإتباعه  وجوب  على  الإثبات  قانون  ن�ص  الذي  للقانون  املتطور 
من قبل القا�سي عند تف�سري القانون، وان يراعي يف ذلك الأ�سباب 

املوجبة لت�سريعه.
رقم القرار – 1711/الهيئة املدنية /منقول/تقاعد/2013

تاريخ القرار – 2013/9/25
الحتادية  التمييز  حمكمة  يف  منقول  املدنية/  الهيئة  ت�سكلت 
 ،2013/9/25 املوافق  القعدة/1434هـ  19/ذي  بتاريخ 

وا�سدرت با�سم ال�سعب قرارها الآتي :
املميز / رئي�ص هيئة التقاعد الوطنية / ا�سافة لوظيفته

اخلا�ص  املتقاعدين  ق�سايا  تدقيق  جلنة  قرار   / عليه  املميز 
باملعرت�سة )ا.م.( �سقيقة )م.م.(

    كانت املميز عليها / املعرت�سة )اأ.م.( �سقيقة )م.م.( قد قدمت 

التقاعدي  الراتب  �سرف  تطلب  الوطنية  التقاعد  هيئة  اىل  طلبا 
ال�سهيد  كون  طلبها  الوطنية  الهيئة  فردت  )م.م.(،  ل�سقيقها 
مطلقا، وبهذا تخلف �سرط من �سروط ال�ستحقاق ا�ستنادا لأحكام 
قانون  من   )13( املادة  من  )اأول(  البند  من  )�ساد�سا(  الفقرة 
التقاعد املوحد رقم )27( ل�سنة 2006 ، وقد بادرت امل�سار اإليها 
اإىل العرتا�ص اأمام جلنة تدقيق ق�سايا املتقاعدين، والتي قررت 
قرار  بنق�ص  يق�سي  قرارا   310 وبالعدد   2013/8/19 بتاريخ 
هيئة التقاعد الوطنية، واإعادة ال�سبارة اإليها ب�سرف الرواتب 
ولعدم  الطلب،  تقدميها  تاريخ  ومن  املعرت�سة،  ت�ستحقها  التي 
قناعة وكيلة املعرت�ص عليه بالقرار الأخري، طلبت تدقيقه متييزا 

بالئحتها املوؤرخة 2013/9/17 .
القرار

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة 
القانونية، قرر قبوله �سكال، ولدى النظر يف القرار املميز فقد وجد 

انه، وبالنظر ملا ا�ستند اإليه من اأ�سباب، �سحيح وموافق للقانون، 
ذلك ان الثابت من اأوراق ا�سبارة التقاعد ان املوظف )م.م.�ص.( 
وكانت  اإرهابي،  عمل  نتيجة   2006/4/10 بتاريخ  ا�ست�سهد  قد 
حالته الزوجية مطلقا، وان والداه توفيا قبله، كما انه مل يرتك 
عقبا كما ورد يف الق�سام ال�سرعي، وحيث ان جلنة تدقيق ق�سايا 
مبثابة  احلالة  هذه  يف  املطلق  اعتبار  اىل  اجتهت  قد  املتقاعدين 
اأعزب وا�ستجابت لطلب �سقيقته )اأ.م.�ص.( با�ستحقاقها الراتب 
قانون  من  )13/اأول/6(  املادة  لأحكام  تطبيقا  التقاعدي 
التقاعد املوحد رقم )107( ل�سنة 2006 ، وهذا تف�سري متطور 
للقانون ومراعاة املحكمة من ت�سريعه، وتوجب املادة )3( من 
قانون الإثبات رقم )107( ل�سنة 1979 على القا�سي اإتباعه، 
قرر ت�سديقه  لذا  املميز،  قرارها  اللجنة يف  به  ما ق�ست  وهذا 
19/ذي  يف  بالتفاق  القرار  و�سدر  التمييزية،  الطعون  ورد 

القعدة/1434هـ املوافق 2013/9/25 م .

المبدأ: التفسير المتطور للقانون



تحقيقات

العدد  ) 152  (   االحد   17  /   10   / 2021 

زينب ال�شمري 

يستخدمها  التي  لعيادتي(  )تعال  مفردة  باتت 
الذين  األطباء  من  االختصاص  ذوي  من  البعض 
مثل  الشخصي،  الجانب  على  مهنتهم  يمارسون 
ظهر  تكسر  أخرى  وصفة  الشخصية،  العيادات 
العالجية  وصفاتهم  إلى  باإلضافة  المواطنين، 
آراء  حسب  وذلك  الصيدلي،  مع  والمشفرة 
مواطنين أشاروا إلى هذه الحالة، حيث يستدعي 
القيام  دون  الشخصية  لعيادته  مريضه  الطبيب 
مالية،  لدوافع  الحكومي،  المستشفى  في  بواجبه 
من  الفقيرة  الطبقة  أو  الناس  إستغالل  ويتم 
الجشع  عن  عرفت  صورة  ابشع  في  المجتمع 

واالستغالل شراكة مع بعض الصيادلة .
الطبية  األخطاء  عن  المزيد  معرفة  ولغرض 
توجهنا لمجموعة من ذوي اإلختصاص وأصحاب 
الشأن وطرحت عليهم بعض األسئلة للكشف عن 
أسباب إنتشار هذه الظاهرة، واإلجراءات الحكومية 
التي يمكن اتخاذها بحق بعض المقصرين منهم، 

وكانت هذه المحصلة من اآلراء .

الت�شخي�ص اخلاطئ 
معاون  الغريري/  �شمران  �شياء  اأ�شار  البداية،  يف   
املحمودية،  الكلى يف م�شت�شفى  ق�شم غ�شيل  طبي يف 
قائال: االأخطاء الطبية التي حتدث يف بع�ص احلاالت 
قبل  من  اخلاطئ  الت�شخي�ص  ب�شبب  تكون  املر�شية 
م�شاعفات  حدوث  اإىل  توؤدي  والتي  االأطباء،  بع�ص 
�شغط  على  اأو  القلب  على  توؤثر  قد  املري�ص  مع 
الدم، وبالتايل توؤدي اإىل الوفاة اأو اال�شابة بعاهات 

اأحد  اإن الت�شخي�ص اخلاطئ  م�شتدمية، وهذا يعني 
اأ�شباب االأخطاء الطبية املتكررة.

يواجه  عندما  االأطباء  بع�ص  الغريري:  واأ�شاف   
زخما كبريا من املراجعني رمبا يقوم بفح�ص املري�ص 
ب�شكل غري كامل اأو دقيق و�شرعة بالت�شخي�ص، وهذا 
يوؤدي اإىل اإعطاء اأدوية غري منا�شبة حلالة املري�ص، 
يف  الطبية  االأخطاء  بع�ص  حت�شل  لذلك  ونتيجة 
ب�شبب  اأما  تكون   ، والكربى  ال�شغرى  العمليات 
اإهمال اأو عدم اإعطاء اأهمية كبرية للدقة، وخطورة 
العملية او حتى ب�شبب التحديد  غري الدقيق جلزء 

اجل�شد الذي يحتاج لعملية جراحية. 
اآراء القانون العراقي 

باأن  القانوين:  اخلبري   / في�شل  زياد  في�شل  و�شدد 
عقوبة اخلطاأ الطبي يف قانون العقوبات العراقي كما 
ن�شت عليها املادة 416 من قانون العقوبات العراقي 
جاء فيها "كل من احدث بخطئه اأذى اأو مر�شاً باآخر 
اأو عدم  اأو رعونة  اإهمال  اأكان ذلك نا�شئاً عن  �شواء 
القوانني  مراعاة  عدم  اأو  اإحتياط  عدم  اأو  اإنتباه 
تزيد  ال  مدة  باحلب�ص  يعاقب  واالأوامر،  واالأنظمة 
على �شتة اأ�شهر وبغرامة ال تزيد على خم�شني دينارًا 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وتكون العقوبة احلب�ص 
اجلرمية  عن  ن�شاأت  اإذا  �شنتني  على  تزيد  ال  مدة 
عاهة م�شتدمية اأو وقعت نتيجة اإخالل اجلاين اخالاًل 
مهنته  اأو  وظيفته  اأ�شول  عليه  تفر�شه  مبا  ج�شيماً 
اأو حرفته، اأو كان حتت تاأثري م�شكر اأو خمدر وقت 
اإرتكاب اخلطاأ الذي جنم عنه احلادث، اأو نكل وقت 
احلادث عن م�شاعدة من وقعت عليه اجلرمية اأو عن 
طلب امل�شاعدة له مع متكنه من ذلك اأو اأدى اخلطاأ 

اإىل اإ�شابة ثالثة اأ�شخا�ص فاأكرث".
فهي  املري�ص  جتاه  بواجباته  الطبيب  اإخل  اإذا  اأما   
اإخالال  اإخالل اجلاين  او  اإهمال  تعد قتال خطاأ نتيجة 
ج�شيماً كما ن�شت املادة 411: "من قتل �شخ�شاً خطاأ 
نا�شئاً  ذلك  كان  باأن  عمٍد  غري  من  قتله  يف  ت�شبب  اأو 

عن اإهمال اأو رعونة اأو عدم اإنتباه اأو عدم اإحتياط 
اأو عدم مراعاة القوانني واالأنظمة واالأوامر يعاقب 

باحلب�ص والغرامة او باإحدى هاتني العقوبتني".
احلب�ص  العقوبة  تكون  القانوين:  اخلبري  واأو�شح   
ثالثمائة  عن  تقل  ال  وغرامة  �شنة  عن  تقل  ال  مدة 
هاتني  باإحدى  اأو  خم�شمائة  على  تزيد  وال  دينار، 
اإخالل اجلاين  اإذا وقعت اجلرمية نتيجة  العقوبتني 
وظيفته  اأ�شول  عليه  تفر�شه  مبا  ج�شيماً  اإخالاًل 
او  م�شكر  تاأثري  حتت  كان  اأو  حرفته  اأو  مهنته  اأو 
الذي جنم عنه احلادث  اإرتكاب اخلطاأ  خمدر وقت 
وقعت  من  م�شاعدة  عن  احلادث  وقت  احجم  او 
مع متكنه  له  امل�شاعدة  اأو عن طلب  عليه اجلرمية 

تقل  العقوبة احلب�ص مدة ال  تكون  ذلك، وكذلك  من 
ثالثة  موت  اجلرمية  عن  ن�شاأ  اإذا  �شنوات  ثالث  عن 
اأ�شخا�ص اأو اكرث، فاإذا توافر مع ذلك ظرف اخر من 
العقوبة  تكون  ال�شابقة  الفقرة  يف  الواردة  الظروف 

ال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات.
عن  ي�شاأل  ال  الطبيب   : بالقول  حديثه  واختتم   
الطبيب  مهنة  الأن  املق�شودة،  غري  املهنية  اأخطائه 
مقررة وفق الد�شتور لكن تطبق عليه باقي القوانني 
تق�شريه يف  اأو  اإهماله  اأو  بواجباته  اخالله  يف حالة 

العمل.  
غياب الرقابة

يرى  االإ�شرتاتيجي،  اخلبري   / املوىل  فخري  حممد 

غياب الرقابة والف�شاد االإداري �شببني رئي�شني اأديا 
اإىل اإنت�شار هذه الظاهرة، فالف�شاد واملف�شدون كلمات 
ترتدد على ل�شان املخت�ص وغريه وهي �شعار يردده 
وانتهاًء  الب�شيط  االإن�شان  من  ابتداًء  �شخ�ص  كل 
باأعلى ال�شلم الوظيفي، وهنالك دور منوط باجلهاز 
االإداري الرقابي املهني وكل املنظومات الرقابية مبا 
يرتبط بال�شلوك )لوائح( الوظيفي لتكون خمرجاته 
العام،  والق�شاء  االإداري  الق�شاء  طائلة  حتت 
الدين  دور  مثل  فاعلة  �شاندة  باأدوات  م�شتعينا 
التوعوي،  االإر�شادي  ودورها  الدينية  واملوؤ�ش�شة 
الثقافية  البنية  اأ�شكال  كل  ثم  والتعليم،  الرتبية  ثم 
ال�شوّي  االإن�شان  بناء  اخلال�شة  لتكون  للمجتمع، 

ب�شكل يجعله االأقدر على االبتعاد عن الف�شاد وعلى 
اأو  ق�شت  وال�شعوب  املجتمعات  هكذا  مقاومته، 

خف�شت ن�شبة الف�شاد )وباء الف�شاد(.
املثايل  الوظيفي  ال�شلوك  الئحة  ان  املوىل:  وقال   
غابت عن امل�شهد االإداري لوجود �شغوطات حزبية 
ال�شلوك  وبغياب  داخلية،  وادارية  وع�شائرية 
غياب  النتيجة  فكانت  تقدم  ملا  نتيجة  الوظيفي 
االأخ�شر  ال�شوء  اأعطى  الرقابة  وغياب  الرقابة 

الت�شاع الف�شاد ليغدو داًء ووباًء م�شت�شريا. 
اآراء املواطنني 

 ح�شني �شعيد/ يعمل يف م�شت�شفى الريموك ببغداد، 
حتدث قائال: اجل�شع ي�شيطر على جميع العاملني يف 
وال  تخ�ش�شهم  يحرتمون  ال  فهم  ال�شحي،  القطاع 
فيجربون  وا�شت�شر غرينا«  نعلم  »ال  بكلمة  ينطقون 
اأو وفاته« على  باإعاقته  الت�شبب  اإىل حد  املري�ص  يف 

حد قوله.
واأ�شاف اأن »اآالف املر�شى توفوا نتيجة الت�شخي�ص 
اخلاطئ هذا �شببه �شعف رقابة وزارة ال�شحة » .

ال�شحة  وزارة  على  امل�شرفون  �شعيد:  وتابع   
حما�شبة  ي�شتطيعون  ال  ولكن  اأطباء  جميعهم 
براأت  �شكلت  التي  التحقيقية  فاللجان  طبيب،  اأي 
االأطباء وكتبت اأن �شبب موت ال�شحايا هو ال�شكتة 
ي�شتطيعون  ال  ولكن  اأطباء  جميعهم  القلبية، 
الطب  كليات  خريجي  واأن  طبيب،  اأي  حما�شبة 
تخرجهم  بعد  خا�شة  عيادات  يفتحون  العراق  يف 
مبا�شرة، وهذا خطاأ كبري الأنهم ال ميار�شون مهنتهم 
يف امل�شت�شفيات وال يتدربون حتت اإ�شراف اآخرين، 

وهذا يوؤدي اإىل ح�شول كوارث كبرية.
اأن الت�شخي�ص اخلاطئ قد ال يتحمل   واأكد: 
املختربات  اإن  اإذ  عنه،  امل�شوؤولية  الطبيب 
نتائج  االأحيان  بع�ص  يف  تعطي  املنت�شرة 
يت�شبب  ما  الطبيب،  عليها  يعتمد  خاطئة 

بخطاأ يف الت�شخي�ص، على حد تعبريه.

اإلجراءات دون المستوى المطلوب واألخطاء الطبية تجتاح المستشفيات الحكومية

  يعد التنمر اإللكتروني هو الصفة السائدة 
اختراق عولمة  بعد  المجتمع، السيما  في 
التكنولوجيا المنازل، فالجميع أصبح لديه 
)الفيسبوك(  االجتماعي  التواصل  موقع 
لصورة  شِرهم 

َ
ن عند  األطفال،  عن  فضاًل 

فتتالشى  باالنتقاد،  المتنمرون  يبدأ  ما، 
الثقة بالنفس عند الناشر يوما بعد يوم، 

لينتهي به األمر باالنعزال عن الواقع.
بعض من األشخاص الذين تعرضوا إلى 

التنمر، قاوموا رد الفعل من الجمهور 
المعني، ولكن بعد مرور الزمن عانوا من 

اإلضطراب النفسي، وبالتالي انجرفوا 
عن األخالق الحميدة، عن طريق التجاوز 

على المتنمرين بألفاظ نابية )كبعض 
المشاهير(.

�شايل خليل
التنمر،  لهذا  الفظيع  االنت�شار  وب�شبب 
كان لنا حديث مع ال�شيدة، ر�شل ها�شم، 

لرتوي لنا ق�شتها مع التنمر االإلكرتوين، 
االإلكرتوين  التنمر  اإىل  »تعر�شت  قائلة: 
اأعلم  ال  اأنا  ج�شدي،  على  البهاق  ب�شبب 
وانا  مر�ص  هذا   ، علَيّ يتنمرون  ملاذا 
كدت  اأنني  اأخفي  لن  معاجلته،  ب�شدد 
اأنتحر ب�شبب اختاليف عن االآخرين، ف�شاًل 
عن التعليقات اململوءة بال�شخرية، ولكن 

لّدي الثقة بالنف�ص للت�شدي لهم«.
ها�شم،  ر�شل  ال�شيدة  نقلت  اأن  بعد 
ق�شتها،  عاماً   43 العمر  من  البالغة 
التنمر  هو  االأول  هدفه  الكثري  اأَنّ  وجدنا 
على االآخرين بال مباالة مل�شاعرِه، �شواء 
اال�شطرابات  من  يعاين  اأو  مري�شاً  اأكان 
النف�شية املتالزمة، وغريها من اال�شباب، 
ح�شني(  )فرات  والدة  بها  حتدثت  التي 
يعاين  وهو  عاماً،   21 العمر  من  البالغ 
كان  البدء  يف  موؤكدا:  القامة،  ق�شر  من 
باألقاب  ينعتونه  ال�شارع  يف  االأطفال 
من  وغريها  باحل�شى  يرمونه  نابية، 
العامل  عن  لينعزل  املوؤذية،  االأدوات 

موقعا  اأن�شاأ  بعدها  متاماً،  اخلارجي 
للتوا�شل االجتماعي للتنفي�ص عن نف�شه، 
مطالبته  فبعد  توقع،  ما  عك�ص  فاأ�شبح 
املتنمرين  عدد  ازداد  التنمر،  من  باحلد 
يف  يراه  كان  ما  اأ�شعاف  االإلكرتونيني 
�شوءًا  حالته  فزادت  الواقعي،  العامل 
لينتهي به االأمر باإ�شابته بذبحة �شدرية 
ثم  ومن  امل�شتمرة،  ال�شغوط  ب�شبب 

انتقل اإىل رحمة اهلل.
التنمر االإلكرتوين 

دامت  ما  ينتهي  لن  االإلكرتوين  التنمر 
بع�ص  عند  ما  حد  اإىل  معدومة  الثقافة 
حم�شن(  )عمار  والد  فحدثنا  املتنمرين، 
موقع  ي�شتخدم  كان  الذي  ابنه،  عن 
رغم  )الفي�شبوك(،  االجتماعي  التوا�شل 
�شغر �شنه مبا يقارب 8 �شنوات، فاأكد اأَنّ 
ولده كان ين�شر بع�ص ال�شور امل�شحكة 
اجلمهور  وت�شر  جميلة  باأنها  ظناً  عنه، 
املتواجد، مما انقلب االمر عك�ص املتوقع، 
حيث قام بع�ص اال�شخا�ص بالتنمر عليِه، 

به  و�شل  مما  بنف�شه،  ثقته  و�شعفت 
احلال اإىل اإ�شابته بالتوحد، واليوم عمار 
وي�شرخ  تارة،  ي�شمت  املنزل  يف  جال�ص 

�شراخاً �شديدًا تارة اأخرى.
التنمر مل يدق اأبواب االأ�شخا�ص �شغار 
ال�شن قط، ولكنه يف �شباق جار مع اأي 
اإحدى  فقالت  امل�شاهري،  حتى  �شخ�ص 
رف�شت  التي  العراقيات،  املمثالت 
اإنها  االإعالم،  اأمام  ا�شمها  عن  الك�شف 
الفظيع  التنمر  اإىل  يوم  كل  تتعر�ص 
تعدت  وتعليقات  اجلمهور  ب�شبب 
احلال  وو�شل  �شائنة،  جميعها  االألفني 
لت�شتعيد  نف�شيا  تراجع طبيبا  اأنها   اإىل 
ثقتها بنف�شها، واأنها جته�ص بالبكاء كل 

يوم ب�شكل ه�شتريي.
وال  عملها  ترك  الت�شتطيع  اأنها  مبينة   
اال�شتمرار به النه العمل الوحيد الذي 
يتنا�شب مع اخت�شا�شها الذي َدَر�َشتُه.

االإلكرتوين  التنمر  كرثة  وب�شبب 
عقدت  البالد،  يف  ال�شيما  العامل،  يف 

)ع(،  ال�شادق  جعفر  االإمام  جامعة 
بني  االإلكرتوين  )التنمر  بعنوان  ندوة 
األقاها  والقانوين(  التقني  املنظور 
رو�شان  �شامل  املتقاعد  القا�شي 

اجلامعة  يف  والتدري�شية  املو�شوي 
ال�شعيدي، حيث  لبنى  الدكتورة  ذاتها 
كان الهدف من الندوة هو اإ�شاعة ثقافة 
التعامل االإن�شاين لتحقق تبادل وجهات 

اأكرث وعياً وثقافة  النظر بطرق حديثة 
حيث  املجتمعي،  البناء  على  وحافظاً 
اأَنّ مثل هذه الثقافة تقل اأو تكاد تكون 

معدومة بني اأو�شاط املجتمع.

عولمة التنمر اإللكتروني تدعم »اإلنتحار«.. فَمن يتصدى لهذه الظاهرة؟

علياء االأن�شاري
 كثير من المعوقات التي قد تواجه تطبيق هذا 

القانون منها الموروث الثقافي الذي يعطي للرجل 
السلطة المطلقة والتحكم بمقدرات األسرة 

وحياة أفرادها.
تعاني النساء في العراق من غياب واضح للحقوق 

إضافة إلى ازدياد نسبة العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي والذي ترك آثارا وخيمة 

على واقع النساء بشكل خاص وعلى المجتمع 
بشكل عام لغياب المرأة عن ممارسة أدوارها أو 

تهميش تلك األدوار في ظل منظومة عرفية 
قاسية تتحكم فيها سلطة الرجال على مختلف 

المستويات ابتداء من األسرة ومرورا بمؤسسات 
المجتمع وانتهاء بالمنظومة التشريعية 

القانونية التي تمارس التمييز ضد المرأة وال 
تحمي حقوقها كفرد.

ان�شب جهد احلركة الن�شوية املدنية العراقية، 
اإىل  الرامية  واالأن�شطة  الربامج  من  جملة  على 
ميكن  ال  والتي  الن�شاء،  �شد  العنف  مناه�شة 
قانونية  مظلة  وجود  دون  بنتائجها  تاأتي  اأن 
وت�شريعات وطنية حتمي حقوق الن�شاء وتقلل 

من ن�شبة تعر�شهن للعنف بكل اأنواعه.
جمعية  بذلته  ما  اجلهود،  تلك  جملة  ومن 
املراأة  جلنة  مع  بالتعاون  العراقية  االأمل 
واالأ�شرة والطفل النيابية وبدعم من املفو�شية 
اخلارجية  ووزارة  االإن�شان  حلقوق  ال�شامية 
)احلماية  قانون  تقدمي مقرتح  من  الرنويجية، 
الأجله  قادت  والذي  االأ�شري(،  العنف  من 
مع  مناق�شة  جل�شتي  منها  االأن�شطة  من  جملة 
االأوىل  مدنيني  ون�شطاء  وق�شاة  الربملانيني 
كانت يف �شيف عام 2012 يف بريوت، والثانية 

يف متوز 2016 يف بريوت اأي�شا.
رحاب  ال�شيدة  حتدثت  القانون  هذا  وعن 
العبودي رئي�شة جلنة املراأة واالأ�شرة والطفل 
النيابية قائلة: )م�شودة م�شاريع القوانني تاأتي 

درا�شة  يف  اللجنة  دور  وكان  احلكومة،  من 
اللجنة عنه وثم  كروؤية  تقرير  واإعداد  القانون 
يف  اأوىل  قراءة  وقراءته  التعديالت،  اإجراء 
القراءة، حيث  جل�شات الربملان وقد متت هذه 
اال�شتماع  جل�شات  بعقد  اللجنة  با�شرت  بعدها 
املعنية  اجلهات  مع  العمل  وور�ص  والندوات 
اأو  التنفيذي  واجلهاز  احلكومة  من  �شواء 
الق�شائي  اجلانب  اأو  املدين  املجتمع  منظمات 
اجتماعات  عقد  مت  بعدها  بالقانون  املعني 
امل�شرتكة  اللجان  من  امل�شكلة  امل�شغرة  للجان 
جلنة  والطفل،  واالأ�شرة  املراأة  جلنة  برئا�شة 
وجلنة  القانونية،  اللجنة  االإن�شان،  حقوق 
االأوقاف وال�شوؤون الدينية، وبعد ذلك مت كتابة 
القانون  طرح  طور  يف  االآن  ونحن  التعديالت 
وروؤى  مقرتحات  وا�شتالم  الثانية  للقراءة 
اأع�شاء الربملان لكتابة الن�شخة النهائية املعدة 

للت�شويت(.
القانون  على  الربملان  ت�شويت  توقعها  وعن 
قائلة:  املراأة  جلنة  رئي�شة  اأجابت  عدمه،  من 
)نحن كلجنة املراأة مل نرتك �شبيال الإقناع الكتل 
ال�شيا�شية واأع�شاء الربملان باأهمية هذا القانون 
امل�شتفي�شة  والنقا�شات  له  املجتمع  وحاجة 
قانون  ن�شخة  اإيجاد  وحماولة  القانون  ملواد 
مع  وتتما�شى  املجتمع  اأفراد  جميع  تالئم 
الثقافات املتعددة وناأمل اأننا حققنا هذا الهدف 
بن�شبة كبرية واأنا متفائلة جدا باإمكانية مترير 
هذا  عليه(.ويف  االأع�شاء  وت�شويت  القانون 
العبيدي  ب�شرى  املحامية  اأعربت  ال�شياق، 
حقوق  مفو�شية  وع�شو  املدنية  النا�شطة 
للقانون  الربملان  رف�ص  من  قلقها  عن  االإن�شان 
قائلة: )لدي توقع كبري جدا لرف�ص هذا القانون 
اإن  يعتقدون  غالبيتهم  الأن  النواب  قبل  من 
ولتقويتها  املراأة  حلماية  فقط  هو  القانون  هذا 
من  ذلك  اإىل  وما  االأ�شرة  وتفكيك  الرجل  على 
الت�شورات املنبثقة عن العقلية الذكورية التي 
القانون  هذا  اإن  حني  يف  الغالبية،  على  ت�شيطر 
هو  وبالتايل  االأ�شرة  اأفراد  جلميع  حماية  هو 

حلماية املجتمع والتقليل من مظاهر العنف(.

 وقد اأكدت العبيدي على اأهمية القانون قائلة: 
مظاهر  من  االأ�شرة  حلماية  القانون  )هذا 
اأ�شبحت  والتي  املمار�شة  العنف  و�شلوكيات 
املجتمع  يف  خطرة  ظاهرة  االأخرية  االآونة  يف 
االأ�شرة  اأفراد  قبل  من  ومتار�ص  العراقي 
الواحدة بع�شهم �شد البع�ص االآخر مما يوتر 
العالقات ويعر�ص االأفراد للخطر وقد متتد اآثار 

هذا العنف اإىل املجتمع(.
هذا  تطبيق  تواجه  قد  التي  املعوقات  وعن 
ونفاذه،  عليه  الت�شويت  حالة  يف  القانون 
ونا�شطة  باحثة  مكي  اإلهام  االآن�شة  حتدثت 
قائلة:  العراقية  االأمل  جمعية  ع�شو  مدنية، 
تطبيق  تواجه  �شوف  التي  العوائق  اأهم  )من 

يعطي  الذي  الثقايف  املوروث  هو  القانون  هذا 
مبقدرات  والتحكم  املطلقة  ال�شلطة  للرجل 
العالقات  اإن  ورغم  اأفرادها،  وحياة  االأ�شرة 
االأبوية ال�شلطوية داخل االأ�شرة املربرة ثقافيا 
هي م�شدر كل اأ�شكال العنف واالإكراه، اإال اأنها 
ملنع  واأية حماولة  حممية بحجة اخل�شو�شية 
)الفئات  واالأطفال  الن�شاء  �شد  العنف  اأ�شكال 
داخل  الرجل  �شلطة  يهدد  �شوف  االأ�شعف( 
املعوقات  ومن  الذكورية،  وامتيازاته  االأ�شرة 
القانونية  والثقافة  الوعي  �شعف  اأي�شا 
ال�شعب  من  يجعل  العراقي  املجتمع  داخل 
من  العنف  و�شحايا  املت�شررة  الفئات  على 
العنف  من  احلماية  اإجراءات  من  اال�شتفادة 

قانون احلماية من  املت�شمنة يف  االأ�شرة  داخل 
العنف االأ�شري. 

االأبوية  املفاهيم  و�شيطرة  الوعي  كذلك �شعف 
اإنفاذ  موؤ�ش�شات  عنا�شر  ذهنية  على  الذكورية 

القانون مما يوؤثر �شلبا على تطبيق القانون.
يت�شمن جانبا  ال  القانون  اإن  من  الرغم   وعلى 
تخ�شي�شات  حتديد  على  الدولة  باإلزام 
�شعوبة  يواجه  القانون  تنفيذ  اأن  اإال  مالية، 
بح�شب  االآمنة  االإيواء  مراكز  ا�شتحداث  يف 
عدد  وح�شب  العراق  يف  املحافظات  كل  حاجة 
بغداد  يف  لالإيواء  مركزين  يكفي  فهل  ال�شكان، 
بها  التي متر  املالية  االأزمة  مثال؟! �شوف توؤثر 
اإن  كما  اجلانب.  هذا  على  العراقية  احلكومة 

العاملني  الباحثني  لتاأهيل  كبرية  حاجة  هناك 
املفاهيم  بح�شب  االجتماعي  البحث  يف وحدات 
واأنواع  واإدارة احلالة  النزاع  احلديثة يف حل 
النوع  اأ�شا�ص  على  القائم  العنف  واأ�شكال 

االجتماعي(.
موؤخرا يف  التي عقدت  االأخرية  الور�شة  وعن 
بريوت، اأ�شارت اأدور اإىل: )بدا وا�شحا ومنذ 
نقا�شا  �شت�شهد  الور�شة  اإن  االأوىل  الدقائق 
مثمرا، عندما طرح مقرتح تعديل ا�شم القانون 
مناق�شة  ومتت  )مناه�شة(،  اإىل  )حماية(  من 
واأخذت  مادة،  مادة  املقرتح  القانون  مواد 
اإىل �شيغة  للو�شول  املواد وقتا طويال  بع�ص 
املخت�شني  للقا�شيني  وكان  اجلميع،  تر�شي 
ثقل وا�شح يف تو�شيح وح�شم اإعادة �شياغة 
اأع�شاء  للعديد من  اإن  املواد، وظهر بو�شوح 
قانونية  خلفية  امل�شاركني  النواب  جمل�ص 

ر�شينة واخت�شا�شات عالية يف القانون. 
هذه  يف  دارت  التي  النقا�شات  اإن  �شك  وال 
الور�شة، والقناعات التي تو�شل اإليها اأع�شاء 
م�شروع  بتحويل  �شت�شاعد  النواب  جمل�ص 
القانون اإىل قانون عندما يعر�ص على الربملان 
على  الثانية،  قراءته  اإكمال  بعد  للت�شويت 
اأخرى  وحوارات  لقاءات  ذلك  ي�شاحب  اأن 
القانون  هذا  اأهمية  حول  الكتل  روؤ�شاء  مع 
من  املجتمع  ومعافاة  االأ�شرة  حماية  يف 
مهينة  اجتماعية  وعادات  عنيفة  �شلوكيات 
النقا�ص يحتدم بني  زال  ما  االإن�شان(.  لكرامة 
على  تطبيقه  واإمكانية  القانون  هذا  اأهمية 
اأر�ص الواقع يف ظل معطيات ثقافية وموروث 
لها  االأ�شرة،  باأن  يعتقد  ع�شائري  اجتماعي 
خ�شو�شية ال ميكن االقرتاب منها اأو امل�شا�ص 
بها واأن ال�شلطة الذكورية فيها دوما على حق 
وق�شاوة  عنف  من  متار�شه  ما  كل  لها  ومربر 
املجتمع.ويبقى  اأو  القانون  قبل  من  �شواء 
ال�شوؤال قائما يف ظل هذه الفو�شى العارمة من 
حولنا: كيف ميكن اإنقاذ االأ�شرة العراقية من 
بني  نوازن  اأن  ميكن  وكيف  العنف؟!  مظاهر 

حماية االأفراد وحماية االأ�شرة معا؟!

قانون الحماية من العنف األسري بين مطرقة حماية الحقوق وسندان الموروث االجتماعي
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طفل  )ظاهرة  بـ  ن�سميها  الظاهرة  هذه  اإن 
ال�سوارع( ، فما هي اأ�سباب هذه الظاهرة ؟ وما 
هي الآثار الناجتة عنها ؟ وكيفية معاجلتها؟ كل 

ذلك نوجزه من خالل النقاط الآتية :
اأوًل : اأ�سباب هذه الظاهرة :

هناك اأ�سباب كثرية متداخلة مع بع�سها البع�ض 
الفقر  ال�سوارع، يف مقدمتها  من رحمها ولد طفل 
فر�ض  توافر  وعدم  املوارد  قلة  عن  الناجت 
القت�سادية  والأزمات  الأ�سعار  وارتفاع  العمل 
والكوارث  واحلروب  العملة  قيمة  يف  والتقلبات 
والتنمية  القت�سادية  بالتنمية  العناية  وعدم 
الب�سرية ، كل ذلك كان له انعكا�ساته على الأ�سرة 
الأ�سرة  فاإن  لذلك  ونتيجة   ، املجتمع  وعلى 
تدفع  للعي�ض،  موارد  تاأمني  وبق�سد  الفقرية، 

باأولدها ال�سغار اإىل ال�سارع ملمار�سة الت�سول .
ومن الأ�سباب الأخرى لنت�سار هذه الظاهرة هو 
الطالق  حالت  لنت�سار  نتيجة  الأ�سري  التفكك 
الأ�سرية  البيئة  وفقدان  اليتم  حالت  وزيادة 
باأخرى،  وا�ستبدالها  للعي�ض  وال�ساحلة  الآمنة 
والتقاطعات  العامة  واملحالت  ال�سارع  حيث 
وغريها والتي اأدت اإىل حالت الت�سرد والنحراف 

لدى الأطفال ودفعت بهم اإىل اجلرمية.
اإن الأ�سرة التي اأ�سابها التفكك اأو تلك التي فقدت 
من  وحترمهم  ال�سارع  اإىل  باأطفالها  تدفع  ُمعيلها 
غري  بيئة  يف  نف�سه  يجد  فالطفل  التعليم،  فر�سة 
�ساحلة ويف مكان ل يتالءم مع مرحلته العمرية 
وال�سلوك  ال�سيئة  العادات  خالله  من  يكت�سب 

املنحرف مما يجعله قريباً من ظاهرة اجلنوح.
الذي  الوفري  والربح  املايل  الك�سب  يكون  وقد 
بقاء  يف  فعاًل  �سبباً  املت�سول  عليه  يح�سل 
الأحيان  اغلب  ففي  ال�سوارع،  طفل  ظاهرة 

على  لالعتياد  دافعا  املال  على  احل�سول  يكون 
وحمرتفاً  له  مدمناً  ي�سبح  حتى  ال�سلوك  هذا 
املخدرات  املتعاطي  ال�سخ�ض  يدمن  كما  باأدائه 
اأو الكحول، فال ي�ستطيع مغادرة هذه ال�سلوكية 
الجتماعية اخلاطئة التي بداأت تدر عليه باأموال 
واأماكن  اللهو  اأماكن  ارتياد  يف  ي�ستغلها  وفرية 

تعاطي اخلمور وغريها من املفا�سد الأخرى.
وبقاء  ظهور  يف  الرئي�سية  الأ�سباب  ومن 
الدولة  دور  غياب  هو  الظاهرة  هذه  وا�ستمرار 
وتق�سريها يف م�سوؤولياتها جتاه هذه ال�سريحة، 
البطالة  على  والق�ساء  العمل  فر�ض  خلق  فعدم 
وخلق موارد معي�سة لالأ�سرة يحول دون تفككها 
امل�سكلة  يزيد  اأفرادها،  وت�سرد  �سياعها  اأو 

تعقيدًا.
وللرعاية  ال�سمان  يف  املعنية  الدولة  دوائر  اإن 
على  قادرة  غري  حال  يف  اأ�سبحت  الجتماعية 
من  ال�سعيفة  والأ�سر  الفقري  الإن�سان  ت�سخي�ض 
غريها ممن يدعون الفقر وهذا انعك�ض ب�سلبياته 
علماء  يعتربها  التي  الفقر  حالة  ا�ستمرار  على 
الجتماع ال�سبب الرئي�سي يف ظهور ظاهرة طفل 

ال�سوارع. 
ثانيا: الآثار ال�سلبية لظاهرة طفل ال�سوارع:

ال�سلبية  اآثارها  متتد  ال�سوارع  طفل  ظاهرة  اإن 
على الطفل وعلى املجتمع، فهي تولد نتائج غري 
مر�سية ووخيمة على امل�ستوى ال�سخ�سي وعلى 
امل�ستوى املجتمعي. اأما على امل�ستوى ال�سخ�سي 
حلالت  الأ�سا�سي  الرافد  هي  الظاهرة  هذه  فاإن 
الت�سرد والنحراف التي يعاين منها الأطفال بعد 
اأن فقدوا البيئة الجتماعية ال�سحيحة التي كان 
كما  الأ�سرة  واإن  ظاللها،  يف  يعي�سوا  اأن  ينبغي 
تكون  قد  ناجحة  �سخ�سية  بناء  يف  �سبباً  تكون 

امل�سوؤولة  وتكون  ال�سخ�سية  هذه  ف�سل  يف  �سبباً 
نتيجة  ال�سلوك  يف  انحراف  من  ي�سيبها  عما 
البيت حتت وطاأة احلاجة  الأطفال من  خلروج 
اأو هروباً من امل�ساكل التي حتدث بني الأب والأم 

اأو لأ�سباب اأخرى.
اإىل  ثم  ومن  الت�سرد  اإىل  توؤدي  الظاهرة  هذه  اإن 
وقد  والإجرام،  اجلنوح  اإىل  ثم  ومن  النحراف 
املنحرفني  الأطفال  معظم  اأن  الدرا�سات  اأيدت 
حلالت  نتيجة  مت�سدعة  اأ�سر  من  اأتوا  اإمنا 

الطالق اأو حلالت اليتم.
امل�ستوى  على  الظاهرة  لهذه  ال�سلبية  الآثار  اأما 
من  جيل  �سناعة  خالل  من  فتربز  املجتمعي 
العاطلني اأو املنحرفني اأو املجرمني، وقد لوحظ 
من  تعاين  املتقدمة  غري  املجتمعات  معظم  اأن 
الكافية  العناية  يلقوا  مل  الذين  اجلانحني  حالة 
اأ�سرهم ومن الدولة، فاأ�سبحوا عنا�سر غري  من 
فعالة يف املجتمع، ولعل اإح�سائية عن املودعني 
يف الإ�سالحيات وال�سجون تعطينا هذه النتيجة.

ثالثاً: املعاجلات :
هي  ال�سوارع  طفل  فيها  يعي�ض  التي  البيئة  اإن 
�سلبية،  �سخ�سية  بناء  يف  ت�ساهم  فا�سدة  بيئة 
ومع الأيام القادمة تكون �سخ�سية مرفو�سة من 
حميطها الجتماعي ، فكيف ن�ستطيع معاجلة هذه 
الظاهرة، وما هي الو�سائل لتحقيق هذه الغاية ؟
من  مدخله  يكون  ال�سوؤال  هذا  على  الإجابة  اإن 
التي و�سعها امل�سرع  القانونية  خالل املعاجلات 
للوقوف �سد هذه الظاهرة ، ومن خالل ا�ستقراء 
نوجز  اأن  ميكن  الأحداث  رعاية  قانون  ن�سو�ض 

املعاجلات القانونية بالنقاط الآتية:
املعاجلة الأوىل : ت�سليم الطفل املت�سرد اإىل وليه :

اإن املادة )26/اأوًل/اأ( من قانون رعاية الأحداث 

ن�ست على ت�سليم الطفل املت�سرد اأو املنحرف 
اإىل ويل اأمره م�سفوعاً بالتو�سيات التي تقررها 
الجتماعي  البحث  نتائج  �سوء  يف  املحكمة 

ال�سادرة من مكتب الدرا�سة ال�سخ�سية .
وهذه املعاجلة ل يكون لها اأي اأثر، خ�سو�ساً 
الت�سرد  حالة  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  اأن 
وعدم  الأ�سرة  تفكك  عن  ناجتة  والنحراف 

ورعاية  تربية  على  القادر  الويل  وجود 
التي  هي  الأ�سر  بع�ض  اأن  بل  اأ�سرته،  �سوؤون 
الت�سرد  مظاهر  ممار�سة  اإىل  باأبنائها  تدفع 

والنحراف بغية احل�سول على املال.
دور  يف  الطفل  اإيداع  هي  الثانية:  املعاجلة 
الدولة املخ�س�سة ملثل هذه احلالت والتابعة 
وهذه  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  لوزارة 

الجتماعية  الرعاية  قانون  يحكمها  الدور 
جناحاً  الأكرث  هي  املعاجلة  هذه  النافذ.اإن 
متى ما ا�ستوفت �سروطها وو�سائلها واملتمثلة 
ي�سودها  متخ�س�سة  ودور  اأماكن  بوجود 
الإخال�ض يف العمل واجلدية يف التعامل مع 
الو�سائل  كل  توفري  مع  املودعني  الأطفال 

التي تنقلهم اإىل بيئة اجتماعية �ساحلة.

طفل الشوارع من التشرد إلى االنحراف ثم الجنوح
من السلوكيات االجتماعية اخلاطئة التي نراها في كل يوم ونشاهدها صباحاً ومساًء عند تقاطع الشوارع وفي مداخل اجلسور 

والبنايات، وفي األسواق والعيادات الطبية وفي األماكن املزدحمة األخرى، أطفال بعمر الزهور ال يتجاوز أكبرهم الثالثة أو الرابعة عشرة 
من العمر، أحدهم يحمل بيده قطع القماش الصغيرة وآخر يقوم في غسل زجاج السيارات، فهو يحمل رشاش املاء واملاسحة الصغيرة 

ويباشر عمله دون أن يكلف بذلك، وآخر في لهيب احلر يحمل قناني املاء وآخر، وبشكل صريح، يستجدي املال ويلفت االنتباه مبنظره 
الكئيب وكلمات االستجداء التي تخرج من فمه.

القاضي / وائل ثابت كاظم الطائي / 
رئيس محكمة أحداث بابل

د. أسامة شهاب حمد الجعفري

اإن ترك القانون دون ن�سرة قد ل تبدو خطورته اإذا 
بدر من �سخ�ض واحد ولكن اإذا ا�ستحال اىل �سيا�سة 
القانون..  انهيار  اىل  يوؤدي  الفردي  ال�سلوك  عامة يف 
حياة  يف  العملي  اإنفاذه  يف  تكمن  القانون  حياة  ان 

املجتمع.
ان مفردة "الكفاح" اإذا ارتبطت بفكرة القانون فاإنها 
تعني املواجهة لإزالة العقبات التي تقف عائقاً امام 
على  تكون  تلك  العقبات  ومواجهة  القانون،  اإنفاذ 

ثالث �سور :
ال�سورة الوىل: مواجهة امتناع ال�سلطة عن تطبيق 
القانون الذي يقرر احلقوق و احلريات والتي متتنع 
ال�سلطة من اإنفاذها عمدًا او تق�سريًا، فالقانون الذي 
وعدمه  وجوده  له،  قانونية  قيمة  ل  عملياً  يطبق  ل 

�سواء .
القانون،  تطبيق  �سوء  مواجهة  الثانية:  ال�سورة 
هذا  ان  اإل  القانون  بتنفيذ  تقوم  قد  ال�سلطة  ان  اإذ 
لنه  ال�ستقامة  و  النزاهة  بروح  يكون  ل  التطبيق 

مبني على الر�سوة او ا�ستغالل النفوذ .
الذي  الظامل  القانون  مواجهة  الثالثة:  ال�سورة 
العدالة  يحقق  ول  املجتمع  مب�سالح  يكرتث  ل 
من  القوى  م�سلحة  يحقق  واإمنا  الجتماعية 

ا�سحاب راأ�ض املال او الطبقة احلاكمة.
ثانياً: ال�سا�ض القانوين للكفاح يف �سبيل القانون:

حتقيق �سلطة القانون ل يكون اإل مبجهود متوا�سل 
من جانب الدولة وال�سعب معاً.. اإن كل فرد يتواجد 
ي�ساهم يف  اإمنا  الدفاع عن حقه  يف مركز يحتم عليه 
�سيادة  فكرة  حتقيق  يف  وي�سرتك  الوطني  املجهود 
القانون على ار�ض دولته، ويرجع ال�سا�ض القانوين 

حلق الفرد يف الكفاح من اجل القانون اىل اأ�سا�سني:
ال�سا�ض القانوين الول : الد�ستور

اجل  من  املجتمعات  لكفاح  القانوين  ال�سا�ض  كان   
القانون وليد حق ال�سعب يف رقابة حكامه يف النظمة 
الدميقراطية امل�ستند اىل تاأكيد مبداأ �سيادة القانون 
العراق  جمهورية  د�ستور  من   )5( املادة  يف  املقرر 
لعام 2005.. فال�سيادة لي�ست للحكام واإمنا للقانون، 
والقانون وثيقة تقرر حقوق و حريات ال�سعب وقيام 
افراده بالكفاح من اجل الدفاع عن القانون هو كفاح 
من اجل احلقوق و احلريات. كما األقت املادة )27/

عراقي  مواطن  كل  على  واجبا  الد�ستور  من  اوًل( 
حماية الموال العامة باعتبارها الرثوة العامة التي 
يجب ان ينتفع منها اجلميع من دون متييز، ويجب 

�سيادة  ال�سلطة..  ف�ساد  ملكافحة  بتنفيذه  يقوم  ان 
د�ستوريان  واجبان  العام  املال  وحماية  القانون 

يلتزم املواطن العراقي بتنفيذهما.
ال�سا�ض القانوين الثاين: الت�سريع

هذا  ان  اإل  العام  الردع  يف  القانون  و�سيلة  اجلزاء 
من  بال�سكوى  مبا�سرًا  ارتباطاً  مرتبط  اجلزاء 
الق�ساء  عرب  القانون  ليقوم  الق�ساء  امام  العتداء 
بو�سع �ساحب احلق يف مركز قانوين �سيادي يخوله 
املعتدي  لردع  العامة  القوة  لت�سيري  عليا  �سلطة 
وحترير احلق من ا�سره بالقوة والعنف امل�سروع، 
بالقانون  ترتبط  العام  الردع  قوة  ان  تعني  وهذه 
خالل  من  الفرد  باإرادة  اإل  يتحرك  ل  والقانون 
ال�سكوى امام الق�ساء من ذلك ال�سلوك غري القانوين، 
اإنفاذ  حتقيق  ان  التحليل  لهذا  املنطقية  وبالنتيجة 
على  متوقف  الدولة  ار�ض  يف  و�سيادته  القانون 
انفاذ  يف  الدولة  جلهود  الول  املحرك  فهو  الفرد، 
للتدليل  بال�سكوى  �سوته  رفع  خالل  من  القانون 
على مراكز العتداء.. القانون يعرتف باأن احلقوق 
توؤخذ بالقوة امل�سروعة، ول تعطى بال�سالم، والقوة 
املحتكرة  واجلرب  القهر  اجهزة  هي  امل�سروعة 

اخالقية  قوة  لنها  القانون  وفق  الدولة  قبل  من 
املحاكمات  ا�سول  قانونا  وت�سدر  واعية..  مهذبة 
اجلزائية العراقي رقم )23( ل�سنة 1971 يف املادة 
)1( و املرافعات املدنية رقم )83( ل�سنة 1969 يف 
الرادعة  الدولة  قوة  حتريك  ربط  فكرة   )2( املادة 

بال�سكوى او الخبار.
اجل  من  بالكفاح  واجبه  الفرد  اهمل  لو  ماذا  ولكن 
يف  بحقه؟..  للمطالبة  الدعوى  يرفع  ومل  القانون 
هذه احلالة فاإن جهد الدولة هو الذي ميالأ الفراغ يف 
الكفاح من اجل القانون من خالل قيام املجتمع نف�سه 
الثغرة  ي�سد  كي  العام  الدعاء  طريق  عن  بالتدخل 
الناجمة عن هروب احد اع�سائه من الكفاح يف �سبيل 
رقم  العام  الدعاء  قانون  به  ما جاء  القانون، وهذا 
)49( ل�سنة 2017، اإذ ان الفل�سفة التي يقوم عليها 
و  والدعاوى  ال�سكاوى  حتريك  هو  اجلهاز  هذا 
التدخل فيها ومن تلقاء نف�سه كلما بدا �سرورة حفظ 
يف  الكفاح  عجلة  لت�ستمر  واملجتمع  الدولة  م�سلحة 
�سبيل القانون لأجل حماية احلقوق واحلريات بقوة 

الردع العام.   
يف  الكفاح  واجب  لتنفيذ  القانونية  الو�سيلة  ثالثاً: 

�سبيل القانون: 
الوحيدة  القانونية  الو�سيلة  هي  الق�سائية  الدعوى 
فالدعوى  القانون،  اجل  من  الكفاح  واجب  ملمار�سة 
لي�ست جمرد طلب واإمنا هي �سلطة مينحها القانون 
لح  او  �سرر  عليه  وقع  كلما  فعل  برد  ليقوم  للفرد 
له �سبح ال�سرر ويتهدد جماله القانوين يف حقوقه و 
حالة  يف  احلق  اإل  الق�سائية  الدعوى  وما  حرياته، 
�سافيني  الملاين  القانوين  الفقيه  و�سفها  كما  حرب 
ما  مبقدار  احلق  فاعلية  كانت  لذا   ،  )Savigny(
عن  اعماله  طريق  عن  والق�سر  القوة  من  له  يكون 

طريق الق�ساء.  
فجاءت الدعوى الق�سائية كو�سيلة اخالقية وعقلية 
التوا�سل  هذا  ولتحقيق  واحلرية  احلق  حلماية 
خالل  من  القانون  فكرة  اإنفاذ  يف  والدولة  الفرد  بني 
يف  لتكون  الكربى  القهرية  الدولة  اجهزة  حتريك 
الق�سائية  الدعاوى  خدمة �ساحب احلق، وتنوعت 
كان  فاإذا  القانون،  اجل  من  الكفاح  �سور  بتنوع 
القانون يواجه عقبة عدم تطبيقه او �سوءا يف تطبيقه 
ب�سكل يخل بروح النزاهة وال�ستقامة خللق او�ساع 
غري عادلة متيز بني املواطنني، فالدعوى الق�سائية 
هذه  عن  التحقيق  قا�سي  اخبار  بطريقة  تكون  هنا 
اجلرائم، لردع من قام بالعتداء على حقوق الفراد 
املت�سرر  للفرد  يحق  العام  الردع  وبعد  وحرياتهم، 
به  حلقت  التي  ال�سرار  عن  بالتعوي�ض  املطالبة 
من جراء عدم تطبيق القانون او �سوء تطبيقه امام 

القا�سي املدين.
للكفاح من اجل مواجهة  القانونية  الو�سيلة  اأما عن 
القانون الظامل الذي ل ينبني على العدل ول يحقق 
ا�سحاب  مل�سالح  وُي�سرع  للمجتمع  العام  اخلري 
احلريات  ويقيد  ال�سيا�سية  والطبقة  املال  راأ�ض 
وي�سيع احلقوق، فاإن مواجهة هذه القوانني الظاملة 
القا�سي  امام  بد�ستوريتها  الطعن  طريق  عن  تكون 
العليا  الحتادية  باملحكمة  املتمثل  الد�ستوري 
اثناء  يقدم  دفع  بطريقة  او  م�ستقلة  دعوى  بطريقة 
الخرى  املحاكم  كل  امام  واملحاكمات  املرافعات 
ورفع  الجراءات  باإيقاف  املحكمة  هذه  لتقوم 
الف�سل  العليا طالبة  املحكمة الحتادية  اىل  امل�ساألة 
مبدى د�ستورية الن�ض القانوين، وما خلقت املحكمة 
وفقاً  الظاملة  القوانني  ملكافحة  اإل  العليا  الحتادية 
ل�سنة   )30( رقم  العليا  الحتادية  املحكمة  لقانون 

2005 ونظامها الداخلي رقم )1( ل�سنة 2005.   

الكفاح في سبيل القانون
أوالً: مفهوم الكفاح في سبيل القانون :

القانون فكرة انسانية خالصة غايتها اقامة السالم، وال ميكن للسالم ان يتحقق من دون ان يسبقه صراع ونزاع مستمر بني املصالح 
املتعارضة،  فالصراع من اجل السالم يسبق حتقيقه حتماً، والقانون من هذه الناحية فكرة ليست بالهادئة جداً، ويرغب القانون ان 
يرى الفرد حاضراً في ميدان الدفاع عن احلق و العدل ويحتفل به ان فعل ذلك، ويقرر له كل الضمانات ملمارسة هذا الواجب املقدس 

ليخلق منه مواطناً نبهاً واعياً حارساً حلقوقه من االعتداء ومنتبهاً لكل القوى التي تريد سلب حقوقه التي قررها القانون.

المحامي إياد محمد كريم

ي�ستطيع  و�سيلة  باأنها  اجلزائية  الدعوى  تعريف  ميكن 
و�سيانة  وا�ستقراره  اأمنه  عن  الدفاع  املجتمع  خاللها  من 
حماكمته  بغية  فاعلها  ومعرفة  اجلرمية  خطر  من  م�ساحله 
وتنفيذ العقوبة بحقه، فت�ستويف الدولة حقها من اجلاين عن 
طريق الدعوى العمومية. اأما املجني عليه املت�سرر فيمكنه 
املطالبة بتعوي�ض عادل عن طريق ما ي�سمى الدعوى املدنية، 
الدعوى  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  �سمى  وقد 
املدين  باحلق  املطالبة  اأما  اجلزائية.  بالدعوى  العمومية 
حتكم  اجلزائية  فاملحاكم  وعليه  املدنية،  بالدعوى  فت�سمى 
بالتعوي�ض املدين للمت�سرر من اجلرمية باعتبار اأن الدعوى 
ل  ولهذا  لها،  تابعة  املدنية  والدعوى  الأ�سل  هي  اجلزائية 
يجوز للقا�سي اجلنائي اأن ي�سدر حكما بالدعوى املدنية يف 
حالة عدم وجود جرمية. اأما ال�ستثناء فهو اأن يطالب باحلق 
املدين )املت�سرر( يف حمكمة اجلزاء اإما احلكم اإليه بالتعوي�ض 
يف  بحقه  ويحتفظ  املدنية  الدعوى  عن  النظر  �سرف  اأو 
املطالبة بالتعوي�ض اأمام املحاكم املدنية على وفق امل�سوؤولية 
التق�سريية يف القانون املدين. اأما الفرق بني الدعويني فهو اأن 
باجلاين  العقاب  باإنزال  الدولة  حق  ين�ساأ  اجلزائية  الدعوى 
ول يجوز اأن توقف الدعوى اجلزائية اأو يتنازل عنها اإل يف 
حالت حمددة مبوجب القانون. اأما يف الدعوى املدنية فيعود 
وتهدف  الفرد  اأ�ساب  الذي  ال�سرر  وجود  اإىل  اإقامتها  �سبب 
فاإن  ولهذا  التعوي�ض،  على  احل�سول  اإىل  املدنية  الدعوى 
الدعوى املدنية تعد ملكا للمدعي، ولذلك يجوز له التنازل عن 
حقه ال�سخ�سي فقط.. وبناًء على ما مت ذكره فاإن العالقة بني 

الدعوى اجلزائية والدعوى املدنية حتكمها قاعدتان هما:
ل  اأنه  وتعني  املدين،  يوقف  اجلنائي  الأوىل:  القاعدة   -1
يجوز للمحكمة املدنية اأن تبت بالدعوى املدنية النا�سئة من 
جرمية جزائية قبل �سدور احلكم يف حمكمة اجلزاء يف 
الدعوى نف�سها، وذلك حتى ل يكون هناك تعار�ض يف 
اأن  اإليه  الإ�سارة  الأحكام بني املحكمتني، ومما جتدر 
اإذا كانت  الدعوى املدنية ل توقف الدعوى اجلزائية 
مقامة على اخلطاأ املفرت�ض اأو حتمل التبعة اأو اخلطاأ 
الدعاوى  يف  احلال  هو  كما  غاية  لتحقيق  العمدي 

املقامة على �سركة التاأمني الوطنية.
به  املحكوم  ال�سيء  قوة  قاعدة  الثانية:  القاعدة   -2
من  حكم  �سدر  اإذا  اأنه  وتعني  اجلزائية:  الدعوى  يف 
املتهم من اجلرمية  يق�سي برباءة  املحكمة اجلزائية 
للمحكمة  يجوز  فال  معينة  واقعة  يف  اإليه  امل�سندة 

املدنية اأن حتكم بالتعوي�ض يف الدعوى نف�سها.

الدعوى الجزائية 
والدعوى المدنية 

والعالقة بينهما
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الدكتورة فاتن الحلفي

بعد اأن اأعلَنت عن كتلٍة جمتمعيٍة ن�سويٍة تراقب اأداءك اأيتها املراأة الفائزة 
وقفتي  انك  املوؤكد  من  �سامية  وغاية  ل�سبب  د�ستوريا  لك  خ�س�ص  مبقعد 
الفوز واحل�سول  يف  نحو هدفك  اول خطوة تخطيتها  منذ  كثريا  عندهما 
على ذلك املقعد.. واأنا اأثمن وافتخر بكل واحدة منكن متكنت من الو�سول 
خا�سة  الرجال،  اخوانها  من  العارم  احل�سد  ذلك  متحديًة  غايتها،  اىل 
امام  وفر�سها  للكوتا،  احت�ساب  دون  مكانها  على  ح�سلت  التي  امل�ستقلة 
كل ٣ رجال من الفائزين.. لذلك اأعر�ص لك قائمة لن تنتهي من الواجبات 

املوكلة بك با�سم جمهورك من ن�ساء العراق واأفراد كل ا�سرة عراقية:
يتالءم  مبا  ومو�سوعا  �سكال  اال�سري  العنف  مناه�سة  بقانون  العبور   -
واعرافنا الدينية واالخالقية واالجتماعية والعرفية وت�سديقه خالل مدة 

ال تتجاوز ٣ ا�سهر من ت�سلم مهامك .
الوزارية  القائمة  �سمن  للمراأة  �سيادية  وزارة  بت�سكيل  املطالبة   -

اجلديدة، وعدم الكف حلني حتقيق ذلك .             
عادل  ب�سكل  للن�ساء  قيادية  ومنا�سب  وزارية  حقائب  مبنح  املطالبة   -
الكف  وعدم  اجلديدة،  احلكومة  �سمن  اخلجولة  الن�سب  عن  واالبتعاد 

حلني حتقيق ذلك.
- الدفع بتنفيذ االأن�سطة �سمن حمتوى ا�سرتاتيجيات التخفيف من الفقر 
على  حربا  ولي�ص  عملي  ب�سكل  امل�ستدمية  والتنمية  الوطنية  والتنمية 
ورق، وو�سع ذلك التلكوؤ وا�سبابه امام ال�سعب ملحا�سبة من يهمل العناية 
�سبح  انهاء  حلني  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  تلك  تطوير  مع  مب�ساحله 

يطاردين ا�سمه فقر املراأة .                      
- الدفع نحو ر�سم �سيا�سات تتعلق بقانون موازنة عام او وزاري يحتوي 
على اأبواب تتعلق بق�سايا اال�سرة ومتكني املراأة، يتحدد فيها التخ�سي�ص 
 ... االجتماعي  للنوع  ح�سا�سة  مبوازنة  ي�سمى  ما  او  ب�سراحة  املايل 

والقائمة تطول .
   وانت ايتها الربملانية املخ�سرمة، فاعلمي يا عزيزتي ان هذه املرة 
امل�سهد  عن  ابتعادك  ثمن  تدفعي  فلن  االأمور،  من  الكثري  �ستختلف 
املاأ�ساوي لواقع من متثلني من ن�ساء العراق موقفا حمرجا امام اعالمي 
ت�سعفك  ولن  للمراأة،  قدمتي  ماذا  الكامريات  امام  ي�ساأل  وهو  جرئ 
فلتوقفي  الرجال،  مالعب  يف  الكرة  ورمي  ال�سوؤال  من  التهرب  حنكة 
الدماء  بيد  ال�سابقة وابدئي عهدا جديدا، ولت�سعي يدك  عن م�سريتك 
متثلني  ممن  جن�سك  ببنات  واعربي  التغيري،  تطلب  التي  اجلديدة 
نحو ذلك التغيري .. �سنطالبكن بعهود موثقة وندعوكن اىل عمل كثري، 
الثقة ب�سحبها من  للتقييم واملراجعة، و�سيطالب مانحو  و�ستخ�سعن 
دون  ومغامن  مبكا�سب  الواعدين  اجندات  وراء  الهث  اأو  الهثة  كل 
وجه حق، واالهم �سنقف بوجه كل حتٍد تتعر�ص له اأي ممثلة لن�ساء 
العراق وهي ت�سعى لتحقيق اهدافها يف حل ق�سايا املراأة ومتكينها .. 
على  ملقى  واجبا  تكون  لن  املراأة  خدمة  باأن  وب�سدة،  اأنوه،  واأخريا 
عاتق الربملانية يف جلنة املراأة واال�سرة فقط، واإمنا كل برملانية عليها 
ان ت�سع يف برناجمها اخلدمي �سمن جلنتها خ�سو�سية حلقوق املراأة 
�سواء يف اللجنة املالية او جلنة اخلدمات او جلنة ال�سوؤون االجتماعية 
او اللجنة االمنية او .... كما على كل واحدة منهن ان تت�سلح علميا 
ود�ستوريا،  دوليا  املراأة  وحقوق  االن�سان  حقوق  مبعايري  ومهنيا 
عبارات  اختيار  لعدم  عذرا  الواقع..  ار�ص  على  ترجمتها  وباأدوات 
املجاملة يف ر�سالتي هذه فقد مللنا.. وكلنا اأمال بكن فال تخذلونا ونحن 
معكن حلني العبور باملراأة العراقية اىل ما ت�ستحق كما يف دول اجلوار.

مللنا المجاملة

عادل عبد الزهرة شبيب

وا�سهام  بدور  الريفيات  الن�ساء  ت�سطلع 
والريفية  الزراعية  التنمية  تعزيز  يف  حا�سمني 
والق�ساء  الغذائي  االأمن  م�ستوى  وحت�سني 

على الفقر يف االأرياف.
الن�ساء  من  كثريا  اأن  اىل  االإح�سائيات  وت�سري 
املتاحة  الفر�سة  لديهن  لي�ست  الريفيات 
للرجل فيما يتعلق باحل�سول على عمل يجلب 
م�ستويات اأعلى من االأجر بل اأن املراأة الريفية 
ا�ساءة  عن  ناجم  كبري  خلطر  اي�سا  تتعر�ص 
من  االخرى  واالأ�سكال  والتحر�ص  املعاملة 

العنف القائم على النوع.
كما اأن املراأة الريفية ب�سكل عام ال تعرف معنى 
واجلهل  التوعية  ل�سعف  ال�سيا�سية  احلياة 
من  حتدد  التي  الع�سائرية  ولالأعراف  واالمية 
حركتها ون�ساطها، فكيف ت�سارك وهي ال تعرف 
القراءة والكتابة ؟ يف الريف ال توجد م�ساواة 
يقت�سر  الريف  يف  فاملراأة  واملراأة،  الرجل  بني 
احلقل  يف  والعمل  االأوالد  تربية  على  عملها 
املراأة  اأن  حني  يف  املنزلية،  االأعمال  واجناز 
التعليم  يف  ن�سبيا  اف�سل  و�سعها  املدينة  يف 
ا�سافة  املختلفة،  الدولة  موؤ�س�سات  والعمل يف 
اىل امل�ساركات ال�سيا�سية وهي اكرث حتررا من 
الع�سائرية  بالتقاليد  املحاطة  الريفية  املراأة 
ا�سطهاد  ا�سطهادا،  اكرث  هي  والتي  والدينية 
العم  ابن   ، االأخ  الزوج،   ، )االأب  الرجل 

واالأقارب ، والع�سرية...(.
ان املراأة الريفية ت�سارك الرجل باأعمال احلقل 
ورعي االأغنام واملا�سية فت�ساهم بذلك يف زيادة 

دخل االأ�سرة وحت�سني م�ستواها املعي�سي وهي 
توؤدي  انها  اإذ  املنزلية،  االأعباء  كافة  تتحمل 
والدور  االجتماعي  والدور  االجنابي  الدور 

االنتاجي يف ظل اال�سطهاد وعدم التقدير.
ما املق�سود بالريف ؟ الريف هو عك�ص احل�سر 
الريف  ويختلف  الزراعية،  املناطق  وهي 
والتجان�ص  احلجم  ناحية  من  املدن  عن  كثريا 
التعليمية،  والناحية  االجتماعي  واحلراك 
حالة  يف  املتخلفة  البلدان  يف  الريف  ويعترب 
تبعية كاملة للمدينة، اإذ ان اخلدمات التعليمية 
وال�سحية والرتفيهية ترتكز اغلبها يف املدينة 
واملاء  الكهرباء  توفر  اىل  ا�سافة  الريف،  دون 
وتوفر  البلدية  واخلدمات  لل�سرب  ال�سالح 
فر�ص العمل، وهذا ما يدفع اهل الريف للجوء 

اىل الهجرة اىل املدن.
العاملة  املراأة  تلك  فهي  الريفية  املراأة  اأما 
الطبيعية  املوارد  على  وتعتمد  الريف  يف 
الريفية  وللمراأة  العي�ص..  لك�سب  والزراعية 

دور مهم واأ�سا�سي يف توفري االأمن الغذائي.
تعاين املراأة يف الريف العراقي االأمرين ب�سبب 
منها  تتطلب  التي  الزراعة  يف  العمل  �سعوبات 
رعي  اىل  ا�سافة  املحا�سيل،  وجني  ال�سقي 
يف  العامل  يحتفل  وبينما  واملا�سية.  االأغنام 
باليوم  عام  كل  من  اكتوبر  من  ع�سر  اخلام�ص 
انكار  ميكن  ال  فاإنه  الريفية،  للمراأة  العاملي 
الريفية  املراأة  تعي�سه  الذي  املرتدي  الواقع 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ف�سلت  حيث  العراق  يف 
والربملانية يف و�سع التدابري واخلطط الالزمة 
الإنقاذ املراأة الريفية من واقع الظلم والتخلف 
والتقاليد  ال�سحية  الرعاية  وانعدام  واجلهل 
ا�سبحت  وقد  املراأة..  حتتقر  التي  الع�سائرية 
املراأة الريفية يف العراق �سحية ب�سبب التقاليد 
والع�سرية  العائلة  متار�سها  التي  واالنتهاكات 
بحقها، ومل نلم�ص اي جهود من قبل احلكومات 
للمراأة  الو�سع  تدهور  الإيقاف  املتعاقبة 
الزراعي  القطاع  فاإن  ذلك  اىل  ا�سافة  الريفية، 
واالهمال  التخلف  يعاين  عموما  العراق  يف 
االأمنية  الظروف  ب�سبب  الكبري  والتدهور 
تغيري  اأي  نلم�ص  ومل  واجلفاف  واالقت�سادية 
امل�ست�سري  الف�ساد  ب�سبب  الواقع  ار�ص  على 
من  غذائه  �سلة  ي�ستورد  العراق  وا�سبح 
البلدان املجاورة. ويظهر واقع الريف العراقي 
ان ن�سبة الفقر فيه اعلى منها يف املدينة، االأمر 
الذي اثر ب�سكل مبا�سر على املراأة الريفية التي 

يقع على عاتقها العديد من امل�سوؤوليات.

يذكر ان احلروب التي �سهدها العراق وعمليات 
اخلاطئة  الزراعية  وال�سيا�سات  العنف 
الواقع  تردي  يف  �ساهمت  املتعاقبة  للحكومات 
الريفي العراقي وانعكا�ص ذلك �سلبا على املراأة 
الريف  يف  احلياة  ع�سب  ت�سكل  التي  الريفية 
نظرا للمهام والواجبات التي تقوم بها يف البيت 
الريفية  املراأة  تعاين  كما  الزراعة.  جمال  ويف 
خارج  القا�سر  الزواج  م�ساألة  من  العراق  يف 
الن�سوة  من  كبري  عدد  يوجد  حيث  املحكمة 
الريفيات ممن ال ميلكن عقدا م�سدقا يف املحاكم، 
وحقوق  حقوقهن  �سياع  اىل  ادى  الذي  االأمر 
املراأة  حقوق  وان  االأحيان،  بع�ص  يف  ابنائهن 
و�سيطرة  املرياث  حيث  من  م�سلوبة  الريفية 
وتقاليد  واعراف  الأنظمة  وخ�سوعها  الرجل 
جزء  هو  الريفية  املراأة  واقع  وان  الع�سرية، 
من واقع املراأة العراقية لكنه اأ�سواأ عن املراأة 
وتقاليدها  الع�سائرية  فاملمار�سات  احل�سر،  يف 
الريفية  املراأة  تعاين  حيث  واأو�سع  اكرب  تكون 
االلتحاق  من  الفتيات  ومنع  التعليم  قلة  من 
ال�سحية  الرعاية  �سعف  او  وغياب  باملدر�سة 
و�سوء الو�سع االقت�سادي فهي تعمل يف حقول 
حت�سل  ال  وبالتايل  اخيها،  او  ابيها  او  زوجها 
على اجر مقابل العمل.. واثر داع�ص االرهابي 
حمافظة  يف  وخا�سة  الريفية  املراأة  حياة  على 
نينوى، حيث مار�ص القتل واالختطاف وال�سبي 

والبيع كما ح�سل يف ق�ساء �سنجار.
التخطيط  وزارة  ا�سدرته  تقرير  اكد  لقد 
العراقية حول خطة اهداف التنمية امل�ستدامة 
)2015 -20٣0( التي و�سعتها االأمم املتحدة، 
ان العراق مل ي�ستطع ان ينجز ما كان مقررا يف 
يتعلق  فيما  لالألفية  االمنائية  االأهداف  اجندة 
ال�سراعات  ب�سبب  املراأة  بواقع  بالنهو�ص 
ما  العك�ص  وعلى  البالد،  يف  املتزايد  والعنف 
من  العديد  يف  كبري  تراجع  ح�سل  متوقعا  كان 
وي�سري  باملراأة.  املتعلقة  التنموية  امل�ستويات 
لن  �سوف  الريفية  املراأة  واقع  ان  اىل  اخلرباء 
يتغري اذا مل تك�سر القيود الع�سائرية واحداث 

�سل�سلة من اال�سالحات يف املجتمع الريفي.
ان الريف العراقي ريف ذكوري القرار، ن�سائي 
احلياة  �سروريات  انح�سار  ادى  وقد  العمل، 
وتعليمية  �سحية  وخدمات  وماء  كهرباء  من 
احليوانية  والرتبية  الزراعة  قطاع  تدهور  مع 
لتتحمل  املدن  اىل  الرجل  هجرة  اىل  العراق  يف 

املراأة م�سوؤولية العمل يف الريف.
يف العراق عموما، ويف الريف ب�سكل خا�ص، ما 

زالت التقاليد والعادات الع�سائرية التي كانت 
تهني  التي  االقطاعية  �سبه  بالعالقات  مرتبطة 
عن  وعاجزة  عقل  ناق�سة  وتعتربها  املراأة 
يف  نرى  زلنا  وما  العقالين  والت�سرف  التفكري 
الريف العراقي عندما ياأتي ذكر املراأة يف حديث 
بكلمة ))حا�ساك((،  الرجل  يرفقها  الرجال  بني 
ولي�ست  نظيف  غري  او  حمتقر  �سيء  وكاأنها 
قدر  من  يحط  تعبري  وهو  كالرجل،  اإن�سانا 

املراأة.
م�ستقلة  غري  العراق  يف  الريفية  واملراأة 
اقت�ساديا عن الرجل، بل انها خا�سعة وتابعة 
الكاملة  وهيمنته  ال�سيد(  )�سي  ل�سطوة 

اجتماعيا واقت�ساديا .
اأما فيما يتعلق بالد�ستور العراقي فقد اأقر مبداأ 
ال�سيا�سية  العراقيني يف احلقوق  امل�ساواة بني 
واملدنية وتويل الوظائف العامة وحق االقرتاع 
�سن  جتاوز  ملن  العراقيني  لكل  والرت�سيح 
النيابية  للمجال�ص  العمر  من  ع�سرة  الثامنة 

وجمال�ص املحافظات .
من ال�سروري النهو�ص بالريف العراقي عموما 
الريفية ب�سكل  وبواقع املراأة العراقية واملراأة 

خا�ص ومعاجلة او�ساعها من خالل :-
املراأة  بواقع  الفقر والنهو�ص  الق�ساء على   .1

املعي�سي .
2. حمو االأمية وفتح املدار�ص يف الريف وتعيني 
يف  واخلربة  العالية  الكفاءة  ذوي  املعلمني 

التعليم يف املناطق الريفية .
ويف  الريف  يف  االلزامي  التعليم  تطبيق   .٣
عدم  حال  يف  االأهل  وحما�سبة  عموما،  العراق 
املراحل  فقط  كان  وان  ابنائهم  تعليم  قبولهم 

االأ�سا�سية .
بني  الفوارق  وتقليل  الريف  و�سع  حت�سني   .4

الريف واملدينة .
وتوفري  الريف  يف  املنا�سبة  املدار�ص  توفري   .5
االأهل من  البعيدة حتى يتمكن  للمناطق  النقل 

ار�سال ابنائهم .
6. زيادة التوعية لالأ�سر الريفية .

7. احداث �سل�سلة من اال�سالحات يف املجتمع 
الع�سائرية  القيود  ك�سر  على  والعمل  الريفي 

فيه .
تواجه  التي  امل�سكالت  درا�سة  �سرورة   .8

املراأة الريفية واقرتاح احللول املنا�سبة لها .
وعقد  الريفيات،  الن�ساء  وتوعية  تدريب   .9
تنمية  ت�ستهدف  متخ�س�سة  تدريبية  برامج 

الن�ساء الريفيات وحل م�ساكلهن .

يف  املراأة  اداء  م�ستوى  رفع  على  العمل   .10
التدريبية  الدورات  واقامة  الزراعي  العمل 
املتخ�س�سة وت�سجيعها على ا�ستخدام املكننة 
والتقنيات احلديثة يف العمل الزراعي، ا�سافة 

اىل رفع م�ستواها يف االإنتاج احليواين.
11. ت�سجيع املراأة الريفية على اقامة امل�ساريع 
للدخل  ال�سغرية واملتو�سطة املدرة  االنتاجية 

وتقدمي القرو�ص املي�سرة .
انتاج  لت�سويق  الت�سويقي  الدعم  توفري   .12
املراأة الزراعي او احليواين او ال�سناعي ب�سكل 

مربح .
1٣. تنمية املهارات الالزمة الإتقان ال�سناعات 
احلديثة  او  منها  التقليدية  �سواء  الريفية 

كم�سادر وفرية للدخل .
14. االهتمام بالن�ساء الريفيات املعيالت لالأ�سر 

ودعمهن يف اقامة م�ساريعهن املدرة للربح.
الريف  من  الفالحني  هجرة  ا�سباب  بحث   .15
ت�سجيع  على  والعمل  ومعاجلتها  املدينة  اىل 

الهجرة املعاك�سة من املدينة اىل الريف.
الريفية  املراأة  ارتقاء  متطلبات  تاأمني   .16
يف  للم�ساركة  يوؤهلها  مبا  وثقافيا  اجتماعيا 
�سعيد  وعلى  حميطها  يف  العامة  احلياة 

املجتمع.
17. حماربة التمييز والعنف �سد املراأة بجميع 

ا�سكاله وتكري�ص ذلك بن�سو�ص قانونية.
18. ت�سريع القوانني التي ت�سمن حقوق املراأة 
الريفية ومكافحة العادات والتقاليد الع�سائرية 
القا�سرات  كزواج  املراأة  تهني  التي  البالية 
خارج املحكمة وزواج الف�سلية وزواج )ك�سة 
من  ومنعها  الزواج،  على  واجبارها  بك�سة( 

االرث وحرمانها من التعليم وغريها .
الرعاية  ومراكز  ال�سحية  املراكز  فتح   .19
يتنا�سب  ب�سكل  العراقي  الريف  يف  االجتماعية 
احلامل  باملراأة  للعناية  ال�سكانية  الكثافة  مع 

وبالوالدات .
االجتماعي  التخلف  اآثار  معاجلة   .20
الريف  يف  واال�سرة  املراأة  على  املدمرة 
النظام  �سيا�سات  من  والناجمة  واملدينة 
واملمار�سات  االحتالل  وجراء  املباد 
االرهابية والطائفية والتقاليد االجتماعية 
البالية لنعمل معا على االإ�سالح اجلذري 
لو�سع الريف العراقي والنهو�ص بواقعه 
الريفية  املراأة  واقع  وحت�سني  الزراعي، 
والتعليمية  االقت�سادية  املجاالت  يف 

واالجتماعية وال�سحية.

هل تعاني المرأة الريفية في العراق؟

آالء الغرياني

ت�ستفزين االأم التي تلح على ابنها للخروج معها 
غ�سبي  تثري  االأمن،  با�سم  احلليب  ل�سراء  ليال 
ت�سرفات  عن  التخاريف  تطيل  التي  اجلدة  تلك 
ح�سن  با�سم  والن�سب  واحل�سب  االأ�سول  بنات 
ي�سرخ  الذي  االأخ  ذلك  من  اأ�سمئز  الرتبية، 
تلك  من  اأ�ستنفر  االأخوة،  با�سم  اأخته  وجه  يف 
ب�سوت  ال�سحك  عن  ابنتها  متنع  التي  اخلالة 
فمها عند  يدها على  مرتفع وجتربها عن و�سع 
التي  العمة  اأكره  االأنوثة..  رقة  با�سم  ذلك  فعل 
وتبقى  زوجها  �سفعات  على  وتنام  ت�ستيقظ 

ال  وال�سرب،  الت�سحية  با�سم  كله  الدهر  �سامتة 
الذكور  باإجناب  املقاهي  يف  االآباء  تفاخر  اأطيق 
االأجداد  معاملة  اأحتمل  ال  الذكورية،  با�سم 
فنون  اتقان  فيها  يفر�ص  التي  اجلافة  واجلدات 
املنزل من طبيخ وغ�سيل ون�سري با�سم الزواج، 
ال اأفتخر بزواج ن�ساء جعلهن �سامتات اأ�سريات 
�سعيفات عاجزات يجرب عليهن ارتداء احلجاب 
ي�سع  الذي  اخلال  ذلك  اأ�ستنكر  الطاعة،  با�سم 
رجال على رجل وي�ستخف بقدرات املراأة با�سم 
الرجولة، اأعجب من جهل االأمهات عندما يربني 
واالأخرية  االأوىل  ال�سلطة  اأنهم  على  اأوالدهن 
الرجولة  با�سم  املراأة  احرتام  من  والتقليل 

يهني  الذي  املعلم  ذلك  من  اأ�سمئز  اأخرى،  مرة 
اأن �سوته مل يجف  اأمام اجلميع ليثبت  الفتيات 
بعد با�سم ال�سلطة، اأرغب ب�سدة اال�ستكاء بذلك 
االأ�ستاذ املتحر�ص وف�سحه اأمام اجلميع، اأمتنى 
الفتيات  خروج  ينتظر  الذي  اجلار  لذلك  العمى 
املقززة  بنظراته  باإزعاجها  ليتمتع  ال�سارع  اىل 
با�سم اال�ستفزاز، اأمتنى العذاب لكل زوج مي�ص 
‘’زوجها’’،  با�سمه  �سوءا  زوجته  وج�سد  روح 
ال�سيوخ  الأوالئك  اأ�ستمع  عندما  واأبكي  اأ�سحك 
بنظريات  لالإفتاء  وقتهم  �سخروا  الذين  املزيفني 
خاطئة فينا با�سم الدين، اأحقد على هذا املجتمع 
الذكورية..  با�سم  للرجل  قويا  �سندا  الذي ميثل 

بعادتكم  اأت�سرف  وال  هذه  ت�سرفاتكم  اأكره 
بغباء  ت�ساألوين  فال  هذا  كل  بي  �ستفعل  التي 
بتخاريفكم  اقناعي  حتاولون  وال  تغريت  ملاذا 
احلمقاء وال تتعر�سوا يف طريقي اإن حاربت من 
اأجل حريتي، فقد جعلتموين اأقتلع قلبي واأتركه 
يف �سريري الأ�ستطيع الثبات وحماربة هذا الفكر 
لرتوين االآن قوية جريئة �سر�سة مع كل �سخ�ص 
ظلمني واألتم�ص روحي ظلما وقهرا فقد و�سو�ست 
يل �سياطيني بالنهو�ص واعالن احلرب على هذه 
بال�ستيكي  قالب  يف  و�سعي  تريدون  االأفكار.. 
واالآن  حقوقي،  من  وحترمونني  ذوقكم  ح�سب 

ت�ساألون ما هي اللعنة التي حلت بي؟ 

لن أصمت

املحامي _ متابعة
بدعم من هيئة االأمم املتحدة للمراأة يف العراق 
االإن�ساين،  والعمل  لل�سالم  املراأة  و�سندوق 
حقوق  عن  للمدافعات  )�سوتها(  �سبكة  نظمت 
)اآليات  عن  حوارية  ندوة  بغداد  يف  االن�سان 
التمكني االقت�سادي للمراأة مبا ين�سجم واخلطة 
اقيمت  التي   )1٣25 لقرار  الثانية  الوطنية 
االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  مب�ساركة 
ومتخ�س�سني يف املجال االقت�سادي، باالإ�سافة 

اىل �سخ�سيات حقوقية وجمتمعية.
نور  ال�سيدة  ادارتها  التي  الندوة،  ت�سمنت 
اآليات  درا�سة  عن  االول  حماور،  ثالثة  نبيه، 
هناء  اأ.د.  وا�ستعر�سته  االقت�سادي  التمكني 
االجراءات  والثاين  ال�سامرائي،  الغفار  عبد 
االقت�سادي  التمكني  ب�سدد  احلكومية 
حقوق  دائرة  رئي�ص  وا�ستعر�سته  للمراأة، 
وال�سوؤون  العمل  وزارة  يف  والطفولة  املراأة 

واملحور  كاظم،  هيام  ال�سيدة  االجتماعية 
البنك  اطلقها  التي  االقت�سادية  اخلطة  الثالث 

املركزي .
للمراأة،  االقت�سادي  التمكني  الندوة  وناق�ست 
ال �سيما يف القطاع االمني والق�ساء واملوؤ�سرات 
للمراأة،  االقت�سادي  للتمكني  والتوعية  الكمية 
ا�سافة اىل �سرح مف�سل لركائز اخلطة الوطنية 
الثانية الإدماج املراأة يف م�ساريع االمن وال�سالم 
ين�سجم  وما   ،1٣25 االأمن  جمل�ص  لقرار  وفقاً 
جماالت  يف  اقت�ساديا  املراأة  متكني  مع  منها 
وحتديد  والوقاية(،   ، احلماية   ، )امل�ساركة 
الدولة  وزارات  من  بالتنفيذ  امللزمة  اجلهات 
احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  واملنظمات 

واملجتمع املدين . 
التو�سيات  الندوة ملجموعة من  هذا وخل�ست 
التي  النهائية  الدرا�سة  يف  ت�سمينها  �سيتم 

�ستطلقها �سبكة �سوتها يف املرحلة املقبلة.

شبكة )صوتها( تناقش آليات 
التمكين االقتصادي للمرأة 

اجللطة  متنع  عندما  غالًبا  القلبية  النوبة  حتدث 
الوعاء  وهو  التاجي  ال�سريان  يف  الدم  تدفق  الدموية 
القلب،  اإىل جزء من ع�سلة  الدم  الذي يو�سل  الدموي 
اأعرا�ص  اإليِكم  للحياة،  مهددة  تعترب  القلبية  فالنوبة 

النوبة القلبية عند الن�ساء وعند الرجال.
- انزعاج اأو �سعور باالأمل يف منطقة ال�سدر

ميكن اأن يعطي هذا االنزعاج اأو االأمل �سعوًرا بالوجع 
املحكم اأو ال�سغط اأو االمتالء يف ال�سدر ي�ستمر الأكرث 
قد  باالنزعاج  ال�سعور  هذا  اأّن  علماً  قليلة،  دقائق  من 

ياأتي ويذهب.
- االأمل يف اجلزء العلوي من اجل�سم 

ال�سدر  اإىل  باالنزعاج  ال�سعور  اأو  االأمل  ينت�سر  قد 
و�سواًل اإىل الكتفني اأو الذراعني اأو الظهر اأو الرقبة اأو 

اأعلى  يف  الأمل  امل�ساب  يتعر�ص  وقد  الفك،  اأو  االأ�سنان 
ج�سمه من دون االإح�سا�ص باالنزعاج يف ال�سدر.

- اأمل املعدة
يعطي  وقد  البطن  منطقة  اأ�سفل  اإىل  االأمل  ميتد  قد   

�سعوًرا ي�سبه احلرقان يف القلب.
- �سيق النف�ص  

اأنفا�ًسا  ياأخذ  اأن  يحاول  اأو  ليتنف�ص  امل�ساب  يلهث  قد 
�سعور  ين�ساأ  اأن  قبل  غالًبا  هذا  ويحدث  عميقة، 
يف  باالنزعاج  �سعور  الأي  يتعر�ص  ال  قد  اأو  باالنزعاج 

ال�سدر.
- القلق

قد ي�سعر امل�ساب باإح�سا�ص بالكاآبة اأو ي�سعر كما لو اأنه 
مير بنوبة ذعر من دون �سبب وا�سح.

- الدوار اأو الدوخة
 باالإ�سافة اإىل ال�سعور بال�سغط يف ال�سدر، فقد ي�سعر 

بالدوار اأو ي�سعر كما لو اأنه فاقد للوعي.
- التعّرق 

بالربودة  �سعور  مع  فجاأة  امل�ساب  يتعرَّق  قد 
والرطوبة يف اجللد.

- الغثيان والقيء
 قد ي�سعر باأمل يف املعدة اأو التقيوؤ.

- خفقان القلب
قد ي�سعر كما لو اأن �سربات قلبه تت�سارع اأو قد يكوم 

مدركاً متاماً لنب�سات قلبه.
اأعرا�ص النوبة القلبية عند الن�ساء

القلبية  النوبة  اأعرا�ص  جميع  الن�ساء  على  تظهر  قد 

النمطية، اأو بع�سها اأو القليل منها، اأو ال تظهر اأي منها 
مطلًقا، وتظل بع�ص اأنواع االأمل اأو ال�سغط اأو ال�سيق 
ا �سائعة للنوبة القلبية لدى الن�ساء،  يف ال�سدر اأعرا�سً
النوبة  اأعرا�ص  من  الن�ساء  من  الكثري  يعاين  ذلك  ومع 
القلبية من دون ال�سعور باأمل ال�سدر، وقد تت�سمن ما 

يلي:
- اأمل يف العنق اأو الظهر اأو الكتفني اأو الفك.

- �سيق النف�ص.
- اأمل البطن اأو حرقة يف فم املعدة.
- تورم يف اأحد الذراعني اأو كليهما.

- الغثيان اأو القيء.
- الدوخة اأو االإغماء.

- اإرهاق غري معتاد اأو غري مربر، ورمبا لعدة اأيام.

للنساء: أعراض إذا تم تجاهلها قد تصيبك بنوبة قلبية

واأمور حت�سل حتت  اأ�سراره  بيت  لكّل 
�سقفه ال يجب االإف�ساء عنها للخارج... 
جيدًا  يعرفون  الرا�سدين  اأن  حني  ويف 
االأطفال  ياأتي  اخل�سو�سّية،  مفهوم 
كبري  اأو  �سغري  تف�سيل  بكّل  ليبوحوا 
كان،  �سخ�ص  والأي  حتّفظ  دون  من 
اأ�سرارهم  “اعرفوا  مقولة  ح�سب 
طفلِك  تعّلمني  فكيف  �سغارهم”!  من 
اإليِك  البيت؟  اأ�سرار  على  املحافظة 

بع�ص الن�سائح يف هذا ال�سياق:
الطفل:  اأمام  احلرجة  املواقف  تفادي 
عائلتِك،  يف  اأ�سا�سي  فرد  اأّنه  رغم  على 
اإاّل اأن بع�ص االأ�سرار ال يجب اأن ت�سّلم 
لطفٍل يف هذا ال�سن. لذلك، تفادي التكّلم 
العائلية  اأو  املادية  امل�ساكل  يف  مثاًل 
وا�ستعمال  ال�سجار  وحتى  اأمامه، 

بع�ص الكالم غري املقبول يف ح�سرته.
قبل  املو�سوع  عن  ق�س�ص  اإخباره 
كبري  ب�سكل  االأطفال  يتاأثر  النوم: 
فرتة  يف  خ�سو�ساً  اخليالية  بالق�س�ص 
قّمة  يف  يكونون  عندما  النوم،  قبل 
تركيزهم على االأحداث وال�سخ�سيات. 

اإخباره  االإمكان  قدر  حاويل  لذلك، 
على  يحافظون  اأبطال  عن  بق�س�ص 
يف�سون  وال  منازلهم،  خ�سو�سية 
كيف  فاعريف  ح�سل.  مهما  االأ�سرار 

تختارين الق�س�ص املنا�سبة لطفلك!
مكاملته و�سرح مفهوم اخل�سو�سية له: 
يعي  ال  قد  ما  عمرية  مرحلة  يف  الطفل 
املنزل،  وحرمة  اخل�سو�سية  مفهوم 
ب�سرح  اأن تقومي  ال�سروري  لذلك، من 
وو�سع  و�سوح  بكّل  له  املو�سوع 
ما  الف�سل  على  عّلميه  له.  احلدود 
والديه  اأي  ال�سغرية  اأ�سرته  بني 
واأ�سقائه، واأ�سرته الكبرية مثل اأعمامه 
التعامل  وكيفية  واأوالدهم،  واأخواله 
كذلك،  حالة.  كّل  يف  اخل�سو�سية  مع 
ه،  تخ�سّ جتارب  يف  اأمثااًل  له  اأعطي 
جيدة  غري  عالمة  على  ح�سل  اإن  مثاًل 
يف املدر�سة، اإ�ساأليه: هل تقبل اأن اأخرب 

عّمتك اأو اأ�سدقاءك باملو�سوع؟”
قد  اأحياناً،  ال�سبب:  عن  التفتي�ص 
رغم  على  الطفل  اإف�ساء  �سبب  يكون 
يجد  ال  باأّنه  املنزل  الأ�سرار  نيته  ح�سن 

اأو  االآخرين،  مع  فيه  يتكّلم  مو�سوعاً 
الكايف  االهتمام  له  يعري  اأحد  ال  اأّن 
اأّنه  ليالحظ  االعتيادية،  احلاالت  يف 
هذا  على  ي�ستحوذ  االأ�سرار  وباإف�سائه 
االهتمام املطلوب.. ابحثي عن ال�سبب 

والتعوي�ص  اإ�سالحه  وحاويل  الفعلي 
على طفلِك، وال تعتمدي على العنف اأو 
التاأنيب ال�سديد، بل ا�ستخدمي اأ�سلوب 

احلوار املتفّهم.
و�ستالحظني  االأ�سلوب،  هذا  ا�ستعملي 

اأّن طفلِك �سيتعّلم يوماً بعد يوم مفهوم 
حتقيق  يف  ويف�سل  اخل�سو�سية، 
االأ�سدقاء  اأو  االأقارب  بع�ص  مبتغى 
�سراحته  ي�ستغلون  الذين  الف�سوليني 

لالطالع على اأ�سرار البيت!

كيف تجعلين طفلك يحافظ على أسرار البيت؟
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وليد خالد الزيدي 
للأثر الثقايف اأهمية خا�سة يكت�سبها كل جمتمع يعتز 
حقيقة  متثل  لكونها  الإن�سانية  احل�سارية  بقيمته 
المم  بني  ما  بدرجة  فيه  يتمركز  الذي  تاريخه  من 
الو�سائل،  بكل  عليها  يحافظ  تراه  ولهذا  وال�سعوب، 
اإرادته  حركة  ي�سجل  تاريخ  حي  جمتمع  لكل  كذلك 
يف حتويل الفكر والطموح والثقافة اىل واقع تعي�سه 
النه�سوي  والبناء  التفاعل  منه  وت�ستلهم  الأجيال، 

ليواكب تطور احلياة وحداثة طرق العي�ش فيها. 
حماولت جادة ا�ستهدف فيها �سعراء كثريون ايجاد 
او  واملتحول  الثابت  بني  ومتكاملة  موزونة  معادلة 
بني الرتاث واملعا�سرة، وتلك ق�سية جوهرية �سغلت 
اذهان عدد من اأ�سحاب راأي ومفكرين حاولوا لعقود 
طويلة تقومي الرتاث من منطلقات ع�سرية، ول بد من 
ال�سارة اىل م�سلمات وافكار اآمن بها الغرب وتبناها، 
و�سادت مذاهب وظهرت فيه عقائد خمتلفة، فجاءت 
فاإن  ذلك  ومع  ال�سيء،  بع�ش  م�سطربة  الجتهادات 
تكاد  ل  وتطورها  العربية  الثقافة  يف  احلداثة  ن�ساأة 
ت�سري عليها قوانني الفكر ال�سائد يف م�سارات الدب 
الغربي واجتاهاته، الذي ظهر منذ عهود مبكرة عند 
اليونان ابان القرن ال�ساد�ش قبل امليلد، فهو خ�سع 
والثبات(  بني)الوحدة  ال�سداد  �سراع  لقانون 

و)الكرثة والتغيري(، على �سبيل املثال. 
لو تطرقنا لل�سعر العربي املعا�سر لوجدنا ان احلداثة 
عن  وتعبريا  املراحل،  لكل  جديدة  انطلقة  تعد  فيه 
ازمات الن�سان املعا�سرة، وت�سويرا حلياة يج�سدها 
اجلمهور  نحو  بها  ليتوجه  )ال�ساعر(  حمدث  ان�سان 
ان  افرتا�ش  على  حداثويا،  واأ�سلوبا  جديد،  ب�سكل 
املتلقني ي�سهدون تلك ال�سكالت املعا�سرة، تتج�سد 

ب�سكل جمايل و�سورة جذابة، ومن اخلطاأ ان ن�سفها 
عن  تخرج  انها  مع  القافية،  او  الوزن  عن  باخلروج 
ال�سعر  ان  املنطق  لكن  لل�سعر،  التقليدي  النمط 
هنا  فاحلداثة  املو�سوعية،  نحو  يتوجه  احلديث 
ا�سلوب  يف  )اجلمهور(  القارئ  نحو  التوجه  حداثة 
تعاملها مع النف�ش، ومع املو�سوع، الأمر الذي يحدث 
تفاعل بني ال�ساعر وجمهوره، لنهما طرفان يتعاملن 
مع الن�ش ال�سعري، فتتوثق العلقة بينهما، فال�ساعر 
�سواء كان جمددا او حمافظا هدفه اإحداث التاأثري يف 
اللغة  ا�ستخدامه  وهي  بديهية  م�سلمة  من  جمهوره 
العربية كو�سيلة للتوجه نحوهم ملعرفتهم تلك اللغة، 
فيحدث تفاعل م�سرتك بني الثنني، فاللغة لها ذاكرة 
واجلمهور له ذاكرة متتد عرب التاريخ وعرب موروث 
ميثله الطرفان، والق�سيدة احلديثة يعّدها املحدثون 
وكل  الزاخر،  العربي  ال�سعر  لرتاث  �سرعيا  وليدا 
جيل يختلف عن اجليل الذي �سبقه، فاجليل احلديث 
ومن خلل ا�ستخدامه للحدث يلعب دورا يف ق�سايا 
املو�سوع، وثانيا  تثبيت  امل�ساهمة يف  اولها:   ثلث 
التعامل مع مادة م�سرتكة ما بني ال�ساعر وجمهوره، 
التاريخي  احلدث  بني  توازن  حالة  توفري  وثالثها 
راأوا  �سعراء  احلداثة،  �سري  اعتمد  الع�سر..  وبني 
اأن ال�سعر العربي يف قوالبه التعبريية الكل�سيكية، 
بحوره  ترك  اإىل  فدعو  طاقته،  وا�ستنفد  دوره  ادى 
اأحمد  بن  التي �سّنفها اخلليل  التقليدية وعرو�سها 
الفراهيدي، والنعتاق من القيود ال�سابقة يف كتابة 
من  واأبرز  اخلليلي،  البحر  من  لتحريرها  الق�سيدة 
قاد هذا التوجه اجلديد يف كتابة ال�سعر: ال�ساعرة 
نازك امللئكة، وبدر �ساكر ال�سياب وجربان خليل 

جربان وابولو، واخرون.

الحداثة وعالقة الشاعر بالجمهور

اأحمد �ساجت 
 

ن�سف  اأنَّك  متاماً  اأفهم 
امل�سافة،

بالقرب  مرَّ  الذي  واأنَّ 
منك نهر �سديد 

الّت�ساوؤم من نزهة املارة 
ل �سراخهم!

تف�شَّ  اأْن  لك  لي�ش 
نيل  م�سعى اجلنون من 

القوارب..
ول اأْن ترتك املدن تهبط 

من الّتلويح اإىل ال�سفة 
باملواعيد  املزدحمة 

الغريبة..
امل�سافة  ن�سف  فقط 

اأنت!
يوؤثرون على جرحهم كّل ما يف الأمر...! 
غري اأنَّ الو�سايا املقّد�سة وغري املقّد�سة 

ودمعهم اجلنوبي ودمهم 
�سوتاً  زالت  ما  ووو..  خبيثة  اأر�ش  يف  تناثر  الذي 

و�سدى 
يرتدد يف اأذن احلقيقة...

ل تدع النَّع�ش مي�سي
اأو

ة اأخرى.. ل تكْن نع�ساً مرَّ
بيدك تراب الّتكوين

ويف يدهم ر�سالة كاهٍن قاتل وقرار بذبحك!
اأنت كّل امل�سافة

ويف يدك اخللود.. هذا ما قالته ال�ّسماء
وهي تروي حديثك للمجانني..

ن�سف امل�سافة ارتباك..
ال�ّسوك معني بتاأويل امل�سري املدّمى

ووحل الرّتحال
لغة جموفة!

يوؤثرون على �سمتهم.. وكفٍم يعتزل الكلم
تهرع اجلملة اإىل الإ�سارة!

اأنت
كلُّ امل�سافة

وهوؤلء املوتى
هم رواة ل�سرية حياة متناق�سة.

ة  ال تكْن نعشًا مرَّ
أخرى

د. اأحمد الزبيدي 
على  �سيًفا  العراقي  املثقف  �سيكون 
�سيف  بو�سفه  للكتاب،  الريا�ش  معر�ش 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اختارته  �سرف 
يف  اأقيم  الذي  ملعر�سها  كربى  علمة  ليكون 
م�ستهل هذا ال�سهر ؛ واأعدت وزارة الثقافة 
�سعراء  ي�سم:  متنّوًعا  وفًدا  العراقية 

واأكادمييني  ونقاًدا  وم�سرحيني  وروائيني 
قراءات  ليقدموا  ومفكرين...  وفنانني 
�سعرية وحما�سرات نقدية وثقافية متنوعة 
اأبرز  اأن تعطي �سورة وا�سحة عن  حتاول 
املظاهر الثقافية والإبداعية يف العراق بعد 
وزير  ال�سيد  واأكد  بالق�سري.  لي�ش  انقطاع 
رئا�سة  اأن  ناظم،  ح�سن  الدكتور  الثقافة، 
الرئا�سة  طائرة  الوفد  �ستمنح  الوزراء 
وللتعبري  للوفد  التكرمي  من  كنوع  اخلا�سة 
عن الدعم الكبري لهذه اخلطوة ال�ستثنائية.   
ول اأعني بال�ستثنائية ا�ست�سافة العراق يف 
�سالح  العراقي  فاملنجز  الريا�ش،  معر�ش 
عربي،  معر�ش  اأي  يف  �سرف  �سيف  ليكون 
الكرمية يف ظل  الدعوة  اإىل  اأنظر  ولكن حني 
العربية  الهوية  فيه  انحدرت  زمني  �سياق 
الكويت  غزو  من  بدًءا  القومي  ببعدها 
واأكذوبة حار�ش البوابة ال�سرقية، اأجد ثمة 
العراقي  املنجز  اإىل  تت�سرب  ثقافية  )عزلة( 
بل  الإيديولوجي،  امل�ستوى  عند  تتوقف  ل 

اإىل امل�ستوى الجتماعي والثقايف،  تتجاوزه 
واأعني بذلك العزلة املوؤ�س�ساتية.  

العقد  يف  العرب  املبدعون  �سهد  فحني    
مهرجان  املا�سي  القرن  من  ال�سبعيني 
)املربد ال�سعري ( بقي عالًقا يف ذاكرة كبار 
يتذاكرون  اليوم  واإىل  ونقادهم  ال�سعراء 
كادت  الغزو  بعد  ما  اأقول:  فيه..  اأيامهم 
م�ستوى  على  حتى  تنقطع  اأن  العلقة  تلك 
كان  من  اإل  اللهم  ال�سخ�سية  العلقات 
العراق!،  خارطة  نطاق  خارج  اأو  مغرتبا 
اأو  راف�سا  اأو  ثائرا  نف�سه  عن  اأعلن  اأو 
ليزيد  الأمريكي  ثم جاء الحتلل  ا،  معار�سً
اخلطاب  هيمنة  بعد  وخا�سة  بلة  القطيعة 
املركزية  الهوية  وت�سظي  املتطرف  الديني 
تعد  التي  العربية  القومية  الهوية  و�سعف 
الرابط الأهم مع ال�سعوب العربية الأخرى 
)الأمة  مل�سطلح  يروج  ال�سيا�سي  بداأ  حتى 
العربية(،  )الأمة  على  فعل  كرد  العراقية( 
اأن  العراقي  بالثقف  الثقة  نفقد  اأن  وكدنا 

تنويريا  منربا  اأو  ا�سلحيا  قائًدا  يكون 
يعار�ش التيارات ال�ساعية لفر�ش خطاباتها 
الإيديولوجية من جهة، واللهوتية من جهة 
اأخرى، ولكن مع ما �سهده ال�سارع العراقي 
متمردا  جمعيا  خطابا  �سّكل  جديد  وعي  من 
على تلك اخلطابات ال�سيا�سية، بداأ )الآخر( 
العربية  )الذات(  باإحياء  ي�سعر  العربي 
انفتحت  هنا  ومن  منه،  القريبة  العراقية 
النوافذ املعربة عن عودة الثقة والطماأنينة، 
ول�سك يف اأن التقنيات التكنولوجية ومواقع 
التوا�سل الجتماعي اعطت للمثقف العربي 
تختلف  العراقي  املثقف  عن  اأخرى  �سورة 
املغر�سون  يريدها  التي  ال�سورة  متاما عن 
هذه  اأن  واعتقد   ، طبًعا!..  الطرفني  من 
هي  اململكة  قبل  من  اليجابية  اخلطوة 
فيها  املثقف  �سيكون  جديدة  لبوابة  عتبة 
و�سيكون  الثقافة(،  بوابة  )حار�ش  هو 
ي�سعى  �سيا�سي  حار�ش  عن  غًنى  يف 

لحتكار �سوته مل�سلحة بندقيته.

إنما المثقفون إخوة

يا�سني طه حافظ
ميكن اأن يت�سع هذا املو�سوع لي�سل اىل 
مناطق كثرية اأو�سع، عاطفية وفكرية، 
امل�سافة.  هذه  كل  لت�سع  مهيئني  ول�سنا 
لذلك، ومن البداية، �سنحدد لنا منطلقا، 
هذا  مع  والتعامل  املراأة  ح�سور  وهو 
اأنها  يفرت�ش  ن�سو�ش  يف  احل�سور 

غادرت القدمي اإىل ما هو جديد. 
الأدب اجلديد يعني جديدًا يف م�سامينه 
الإن�سانية، واإل فل جديد..  اإذًا لنوؤ�س�ش 
ات�ساح  مع  نتمنى:   ما  على  مقولتنا 
ق�سية  اأكرث  ات�سحت  العوملة،  ع�سر 
تبدل  العامل..  يف  وامل�ساواة  املراأة 
»الثوري«  للحراك  الجتماعي  الإطار 
ملا  وغاياته،  الثقافية  م�سادره  مهياأً 
�ست�سهده ثورات امل�ستقبل الجتماعية.

املراأة  م�ساواة  اإىل  الدعوة  ان  املهم 
وا�سح  ر�سمي  ب�سكل  اأعلنت  عاملياً 
املوؤمتر  عقد  حني   ،1982 العامل  يف 
نريوبي،  يف  املراأة  حول  الثالث  الدويل 
متعددة  نافذة،  �سبكات  وت�سكلت 
هذا  وازداد  والقوميات..  اللغات 
الدويل  املوؤمتر  يف   1995 يف  التحرك 
باإلزام  بيجيانغ،  يف  املراأة  حول  الرابع 

احلكومات بتنفيذ التو�سيات.

والتنمية  البيئة  لن احتدث عن موؤمتر 
الإن�سان  ريو 1992 وموؤمتر حقوق  يف 
يف  والتنمية  ال�سكان  وموؤمتر  فينا  يف 
موؤمتر  �سبقت  هذه   1994 القاهرة 

بياجيانغ.
ر�سمية،  التزامات  امام  نكون  ذلك  من 
عنه  اأعلن  ما  مبوجب  الدول  الزمت  اإذ 
بالتزامات موقع عليها.. وبهذا اللتزام 
اأن تعيد الدول النظر ل يف حقوق املراأة 
ح�سب ولكن يف �سلمة اأجواء ح�سورها 
اأي�ساً، يف العائلة، يف العمل ويف املنظمة 
وال�سارع. هذا يعني �سمناً، واخلقياً، 
يف الأدب والكتابة، التزاما بامل�ستجدات 
اإذًا كان  الجتماعية والتطور الفكري.. 
م�سمون  يف  الهتمام  حتديدًا  املق�سود 
لتاأكيد  ل  و�سحافة،  تاأليفاً  البيان 
طبيعة  ل�ستكمال  ولكن  احلقوق، 

احل�سور الإن�ساين امل�سرتك.
الكبري  العرتا�ش  نواجه  للأ�سف  وهنا 
ويف  ال�سينما  يف  الكبري  اخلرق  اأو 
»�سعر  ي�سمى  ما  �سعر  ويف  الرواية 
– اأو  احلب« الذي يكتبه غري املثقفني 
الرغبات  يوظفون  الذين  التقليديون 
جتاوزتها  التي  واجلوانب،  والتعابري 
دللة  واأكرث  اأرقى  هو  ما  اإىل  احلداثة 

وعمقاً.
اأي  متاماً،  العك�ش  هو  املفرت�ش  كان 
لللتزام  �سّباقة  الفنون  هذه  تكون  اأن 
باملفاهيم والأفكار اجلديدة، ل واجبات 
اجتماعية ولكن �سرورات فنية حديثة. 
العربية  ال�سينما  يف  �سنيعاً  الأمر  كان 
من  والكثري  عموماً  اأو�سطية  وال�سرق 
هذه  يف  املراأة  اأن  الأوربية،  الأفلم 
الأفلم اإما خائنة اأو مق�سرة اأو عاملة 
كما  اأخلقي.  اإ�سكال  و�سط  اأو  �سارقة، 
حلد  ظل  الفيلم  يف  الزوجة  و�سع  اأن 
كبري حتت الو�سايا والرغبات و�سمن 
توؤطرها  التي  املاأجورة  اخلدمات 
كل   اأن  الأمر  خل�سة  قدمية..  قوانني 

احلديث يتجه �سدها.
الأمل  ُيبقي  جانب  وهذا  اأكيد،  هو  ما 
اخليال  اأفلم  يف  ن�سهد  اأننا  قائماً، 
العلمي قدرات ن�سوية ملفتة وحوارات 
�سجاعة  متقدمة  ومواقف  الأداء،  يف 
على  متفوقة  اأو  موازية  وا�سهامات 
رفاق الرحلة او �سمن جمموعة العمل 
مما  العك�ش  على  وهذا  واملواجهة.. 
نراه يف متابعتنا للرواية اجلديدة. هنا 
تر�سخت  الكتاب  اأن  نلحظ  ما  كثريًا 
ل  »موا�سفات«،  و  مو�سوعات   لديهم 

يكتبون  وهم  عليها  يوؤ�س�سون  يزالون 
يف  متغريًا  ح�سورًا  نتمنى  كنا  جديدًا. 
تقدمية،  نقلة  لرنى  اجلديدة  الكتابات 

وثورية اأخلقية.
يف الكتابات العراقية التقليدية والكثري 
ق�س�ش  يف  �سيما  ل  اليوم،  يكتب  مما 
احلب اأو ق�سائد الت�سبيب، الغزل، هي 
اأو  املغناج،  اجلميلة،  امل�ستهاة  املراأة 
املهجورة – ت�سويقاً لدورهم الرجويل- 
ملا  اأو  لعط�سها  ت�سويغاً  جانبها  ومن 
ابتعاد  ح�سل  واإذا   .. منه«  »تخجل 
عن هذه املو�سوعات، فاإىل الأ�سطوري، 
اإىل الروؤية واملثال وهذا لي�ش يف �سالح 
الواقع  عن  يبعدها  فهو  قطعاً!  املراأة 
علقة  ل  هلمياً،  وجودًا  منها  ويخلق 
جانب  من  وهو  به.  والواقع  للنا�ش 
عن  وحتى  احللول  عن  ابتعاد  اآخر، 

التفكري باحللول!.
يف  املراأة  ح�سور  اأن  اأقدره،  عذر  ثمة 
املجتمع ح�سور رجعي ولي�ش ح�سورًا 
والكاتب  للتحرر.  ي�سعى  اأو  متحررًا 
اجتماعية  بيئة  عن  يتحدث  العراقي 
هذا  ولكن  البيئة.  هذه  من  امراأة  وعن 
كلم غري مقبول ثقافيا، فنحن بانتظار 
الفهم  ويختلف  الروؤية  تختلف  اأن 

ونك�سف الأ�سباب الأخرى التي طمرتها 
الظروف الجتماعية املتعاقبة.

ول  تعليمات  نريد  ل  نحن  �سحيح 
ما  اأفكارا  نريد  بالتاأكيد  لكننا  و�سايا، 
التح�سر  بعد  ما  وذوق  الوعي  بعد 

والتجديد واإن�سانية تت�سوق للحرية.
امل�ستقبل  ا�ستدعاء  الكاتب  من  ننتظر 
وم�ساعدة النزوع اجلديد على التفتح. 
ول  الكتفاء  ن�ستطيع  ل  اأي�سا  نحن، 
خم�سرمو  يراه  اأو  يقوله  مبا  القتناع 
خم�سرمات  اأو  الأيديولوجيات 
– اليومي  احلراك  يف  اأولء  الأحزاب، 
العملي- يقدمون مناذج ن�سوية نظرية 
للتقدم العام – ل لتاأكيد التقدم الن�سوي 
ملفاهيمه  جديدة  انطلق  ممرات  وفتح 
احلديثة. نريد انت�سارًا وتو�سعاً يف فهم 
ن�سوية  غري  ن�ساطات  ل  املراأة  ق�سية 

خال�سة.
فل كتابة جديدة ول ن�سوية حقيقية 
واأفكار  امل�ستقبل  روح  حتمل  ل 
باآفاتها اجلديدة واملت�سعة.  احلداثة 
القدمية  الأفكار  ا�ستمرار  اأما 
احلياة،  يف  القدمية  والت�سورات 
لعدم  اإ�سارة  فهي  الن�سو�ش،  يف  اأو 

اكتمال الوعي وافتقاد روح الب�سر.

بقايا قديمة في نصوص جديدة

اأ. د. �سعد التميمي
 

اخلطاب  لأنواع  مغايرا  ال�سعري  اخلطاب  كان  ملا 
الأخرى، ويقوم على وفق قوانني تتحكم باللغة من 
معاين  لينتج  بها،  ت�سّكل  التي  العلقات  �سبكة  خلل 
�سعرية ذات فعالية عالية، وقوة تاأثري كبرية ت�ستفز 
ويعي�ش  معه  ليتفاعل  الن�ش  نحو  وجتذبه  املتلقي 
اأجواءه، ومن هنا فاإن اللغة يف اخلطاب ال�سعري مل 
تعد قناة تو�سيل فح�سب، بل تو�سيل وتاأثري، وذلك 
ودرا�سة  بها،  خا�سة  قوانني  تخلقه  ما  خلل  من 
�سعرية اللغة وت�سكلتها يف اخلطاب ال�سعري تعني 
اخلطاب  هذا  يف  التعبري  جماليات  عند  الوقوف 
والك�سف عن قدرات ال�ساعر يف فهم اللغة وا�ستيعاب 
طاقاتها الكامنة وتفجريها بغية تقنني ما يحمله من 
م�ساعر وانفعالت اجتاه �ستى املو�سوعات من اأجل 

خلق قناة ات�سال وتاأثري باملتلقي.      
اليمنية  لل�ساعرة  امللمح(  �سقية  ديوان )ورود  ويف 
خلق  يف  الأوىل  املحاولت  تتك�سف  ابلن(  )هدى 
خطاب �سعري، تقوم قوانني اللغة فيه على النزياح 
بطاقة  اخلطاب  ت�سحن  التي  الدللية،  واملفارقة 
�سعرية عالية، ففي ق�سيدة )اإىل روحي( التي اأهدتها 
اإىل كل اأخت واأم يف الأر�ش املحتلة تقول ال�ساعرة:                                                                                   

بيوت على �سفتيها اأمل 
ن�ساء تبث حنانا ودم 

ماذا اأقول
 ورغم الأقوال

 ما زلت اأر�سم حب الفجيعة 
خريطة عمر

نهارا لأحلمنا الولهى الوديعة
 وما زلت اأكتب

 اىل اأخت روحي
 �سطورا من نورنا امل�ستباح 

لأعلن منها ب�ساطة قلبي 
واأمزج فيها لهيبا بعمق غ�سن اجلراح 

فينبت جمر التوحد 
حلن التجدد...

الن�سوية  الأ�سوات  اأبرز  من  ُتعد  التي  فال�ساعرة 
اخلطاب  اإىل  تلجاأ  مل  النرث،  ق�سيدة  يف  اليمنية 
املبا�سر ذي الوظيفة الإبلغية بل جلاأت اإىل اخلطاب 
املوؤثر الذي تتك�سر فيه القواعد املنطقية للغة لتخلق 
بعد علقات جديدة حتمل بني طياتها دللت عاطفية 
فو�سف  هنا،  التعبري  جماليات  عنها  تك�سف  عالية 
البيوت والن�ساء يف الأر�ش املحتلة مل يكن مبا�سرة، 
وهذا ما تك�سفه اإ�سافة )�سفتي( اإىل البيوت من خلل 
)تبث(  الفعل  اإعمال  وكذلك  اإليها،  العائد  ال�سمري 
و)الدم(  )احلنان(  يف  )الن�ساء(  اإىل  اإ�سناده  بعد 
حزنها  فيه  ت�سور  الذي  الثاين  العمال  يف  واملفارقة 
يت�سارعن  اللواتي  الن�سوة  وعلى  فل�سطني،  اأر�ش 

يف  ال�ساعرة  وت�ستمر  الوطن  اأجل  من  املوت  مع 
توظيف النزياح الذي ينتج عنه عدد من املفارقات 
اجلمال،  ملمح  تر�سم  اأن  �ساأنها  من  التي  الدللية 
وتتج�سد فيها اللغة، وهذا ما جنده يف اأعمال اأر�سم 
ف�سل  )الفجيعة(،  اإىل  املعمول  واإ�سافة  )حب(  يف 
ذلك  اإىل  وي�ساف  )عمر(  اإىل  )خريطة(  ا�سافة  عن 
و�سفها الأحلم بالولهى والوديعة، فهذه املفارقات 
اإيحاءات  ذات  دللت  وتخلق  النزياح  اإىل  ت�ستند 
دينامية  اكرث  ال�سعري  اخلطاب  من  جتعل  موؤثرة 
ال�ساعرة تتخل�ش من قيود  وتاأثريا، وهذا ما جعل 
طاملا  الذي  الق�سيدة  يف  عاجلته  الذي  املو�سوع 
واخلطابية،  العلمية  اللغة  نحو  ال�سعراء  �سحب 
وذلك ملا للعاطفة من هيمنة كبرية فيه. ولعل ال�سبب 
يف ذلك هو اأن ال�ساعرة تكتب الق�سيدة احلديثة التي 
ل تقيد ال�ساعرة، ف�سل عن الوعي مبا متتلكه اللغة 
من طاقات دللية �سعرية عالية تك�سفه الق�سائد، اإذ 
فاعل  �سعريا  خطابا  تخلق  اأن  ال�ساعرة  ا�ستطاعت 
ابتعدت فيه عن اللغة املبا�سرة والعلقات التلقائية، 
اذ  احلجارة(  طفل  )اإىل  ق�سيدة  يف  يت�سح  ما  وهذا 

تقول:                                                              
فلي�سام احللم لديك
 وليعُل فوق الداء 

وليتطاير �سعاع يديك 
حني يقبلك الآتون/ امليتون 

ويرون العر�ش املنت�سب 
فوق / فوق العني يرون 

اأطياف نارنا من حجارك تلهب
 األوان ر�سوماتك
 غابات اأو اأدغال

 مياه خوف 
جنائز تقرتب

 يا طفل ما زلت �سغريًا
 تنام على حلم الورد

ت�سرتي ال�سحب �سريرا 
اأتع�سق اأج�ساد ال�سهداء؟

اأتبحث عن ك�سره اأمل؟
 وحفنة ماء ودماء

تتخذ ال�سوط اللذع اأغنية
 وموت الدمع غديرا

لعل يف ح�سريك الآن
فرا�سا من الزمهرير وثريا 

ال�ساعرة  يغري  قد  املو�سوع  اأن  من  الرغم  فعلى 
يف  جنحت  اإبلن  اأن  اإل  واملبا�سرة،  باخلطابية 
البتعاد عن ذلك من خلل ت�سكيل املعاين التي يقوم 
عليها مو�سوع الق�سيدة بطريقة مغايرة تقوم ب�سكل 
والده�سة  املفاجاأة  حتقق  التي  املفارقة  على  كبري 
مبا  الق�سيدة،  مع  تفاعل  اأكرث  لتجعله  املتلقي  يف 
ما  وهذا  �سادقة،  وانفعالت  م�ساعر  من  حتمله 

وو�سف  )يدي(  اإىل  )�سعاع(  اإ�سافة  يف  يتج�سد 
)خوف(  اإىل  )مياه(  وا�سافة  باملنت�سب  )العر�ش( 
)ك�سرة(  اإ�سافة  وكذلك  )الوردة(،  اإىل  و)حلم( 
ذلك  عن  ف�سل  )الدمع(،  اإىل  و)موت(  )اأمل(  اإىل 
التوظيف الناجح للت�ساد يف قولها )الآتون، امليتون( 
الدمع،  و)موت  دماء(  و)ماء،  اأدغال(  و)غابات، 
اإذ جاء الت�ساد يف الق�سيدة ليغذي �سعرية  غدير(، 
اللغة بطاقات دللية ايحائية عالية اأ�سهمت يف ر�سم 
وموؤثرا،  مغايرا  اخلطاب  وجعلت  تعبري  جماليات 
ف�سل عن ذلك كله جناح ال�ساعرة يف اختيار معجمها 
يف  جناحها  عن  ف�سل  ق�سائدها،  معظم  يف  ال�سعري 
الألفاظ  هذه  مثل  لزج  املنا�سبة  ال�سياقات  اختيار 

لتكون فاعلة وموؤثرة.
اخلطوة  ميثل  الديوان  هذا  اإن  نقول:  اأخريا   
خطوات  اخلطوة  هذه  تبع  وقد  لل�ساعرة  الأوىل 
قدراتها  تطوير  ال�ساعرة  فيها  ا�ستطاعت  اأخرى، 
الدللية  طاقاتها  وا�ستثمار  اللغة  مع  التعامل  يف 
وال�سعرية، مما نتج عن ذلك فهم طبيعة �سعرية 
والقوانني  ال�سعري،  اخلطاب  وت�سكلت  اللغة 
هذه  توؤديه  الذي  والدور  عليها،  تقوم  التي 
تلوين  خلل  من  املتلقي  يف  التاأثري  يف  القوانني 
الو�سول  باألوان جمالية �ستى ل ميكن  الق�سيدة 
اأعماق  اإىل  والغو�ش  تاأملها  خلل  من  اإل  اإليها 

الرتاكيب من اأجل الو�سول اإىل اأ�سرارها.     

ة المالمح« ة اللغة وتشكالتها في »ورود شقيَّ شعريَّ

ح�سني العبداهلل 
 

لعلَّ واحدًا من اأخطر الظواهر اخلطابية التي مُيكن الوقوف 
التي  التلعب،  للخطاب هي ظاهرة  النقدي  التحليل  عليها يف 
ميّيزها »فان دايك« يف كتابه اخلطاب وال�سلطة بثلث خوا�ش 

ترتبط يف ما بينها: اخلطاب، الإدراك، املجتمع.
التوا�سلية  املمار�سة  »هو  الأخري:  ي�سفه  كما  والتلعب 
والتفاعلية التي متّكن املتلعب من ال�سيطرة على الآخرين«، 
وعن  املجتمع،  يف  ميررها  �سلطة  عن  يبحث  التلعب  وهذا 
اخلطاب،  خلل  من  الب�سري  والوعي  الإدراك  على  هيمنة 
على  بل  تلفظي،  كلمي  هو  ما  على  يقت�سر  ل  اخلطاب  وهذا 
اأنواع التلعب اخلطابي هو  اأخطر  اأي�ساً،  فواحد من  الن�ش 
الن�ش املكتوب، اأو الن�سو�ش التي ُتن�سر يف اجلرائد والكتب 
تاأثريه  يبقى  مكتوب  هو  ما  لأّن  الإعلم،  وو�سائل  واملجلت 
ووجوده قائما عك�ش ما هو �سوتي، وي�سهم التغري الجتماعي 
لأنَّ  التلعب،  خطاب  اإنتاج  يف  والأفراد  اجلمعات  ثقافة  يف 
ال�سلطة املهيمنة اأو زعماء الأيديولوجّيات املختلفة م�ستعدون 
خطاباتهم  اأ�سكال  وكل  مبادئهم،  اآرائهم،  توجهاتهم،  لتغيري 
اأكرب قدر من  اأجل احلفاظ على  �ُسلطتهم وهيمنتهم على  من 

اجلمعات. ومن اجلدير بالذكر، اإن »ُنرمان فريكلف« يف كتابه 
)اخلطاب و التغيري الجتماعي( يرى اأّن مفردات الّن�ش )اأي 
تبقى  اجلملة  واأّن  وتتغري،  تتبّدل  ن�ساً(  بو�سفه  اخلطاب 

حمافظة على معناها امل�سمر َلكن باأيديولوجية جديدة.  
اأو  الرجل حمّتًل  )قتل  بـ  نف�سا(  الرجل  )َقتل  مثل:  ُتبدل  كاأن 
يف  اأما  تربيره،  ميكن  ل  الأول  اخلطاب  يف  فالقتل  كافرًا..(، 
اأيديولوجية  ثغرة  خلل  من  يربر  اأن  فيمكن  الثانية  اجلملة 
يف  عقائدية  ودينّية  باملقاومة  تتعلق  )حمتًل(  يف  ثورية 
املجتمع  يف  املفا�سل  كل  على  متاما  ينطبق  املثال  )كافرًا(، 
الأحزاب  خطابات  تتبّدل  ما  فكثريًا  ال�سيا�سة،  ومنها 
هذه  ت�سعر  فعندما  واأ�سماوؤها،  و�سعاراتها  والتيارات، 
اإىل  ت�سعى  املجتمعي  الإدراك  بخطر  والأحزاب  التيارات 
الجتماعي،  احلال  ينا�سب  بخطاب  املجتمع  مع  التفاعل 
كان  فوكو«  »مي�سيل  ولعل  جديد،  من  وتهيمن  منه  لتنطلق 
لتبقى  التنازلت  تقدّم  باأنها  قال  حني  الهيمنة  بو�سفه  دقيقاً 

مهيمنة. 
فهذه اليديولوجّيات ال�سيا�سية تقدم جمموعة من التنازلت 
لتبقى مهيمنة،  التي ن�سوؤوا عليها  من حيث املبادئ والقيم 
اخلطابي  التلعب  فظاهرة  اجلماعات،  على  �سلطتها  ولها 

يف  احلا�سل  التغرّي  من  فاعليتها  وتكت�سب  تن�سجم 
زيف  يكت�سف  عندما  الإدراك  فهذا  الجتماعي،  الإدراك 
اخلطابات، فاإنه ل بد لل�سلطة من اأن تتلعب يف خطاباتها 
وواحد  جديد،  ومنوذج  ب�سكل  وقّوتها  مركزيتها  لتعيد 
اأهم الظواهر التي ُتك�سب هذه اخلطابات �سرعيتها،  من 
اأن  دائما  ت�سعى  اخلطابات  فهذه  التنا�ش،  ظاهرة  هي 
ُتلقي على م�سامع الّنا�ش اأفكارًا وتوجهات عقائدية مثًل، 
قانونية  اأحكاما  اأو  بالعقيدة  ترتبط  دينية  ن�سو�سا  اأو 
متجذرة  را�سخة  مبادئ  وهي  د�ستورية..  اأو  ق�سائية 
اإقناع،  الت�سمينات هي و�سيلة  الب�سري، هذه  الكائن  يف 
تت�سم باحلقيقة التي ي�سّلم لها الإدراك، كاأن تقوم �سلطة 
معّينة باإ�سدار اأحكام جائرة مبعية ن�سو�ش دينية غري 
فوكو«  »مي�سيل  ي�سف  لذلك  والتكذيب،  للطعن،  قابلة 
للتكذيب،  قابلة  غري  لأنها  �سلطة،  باأنها  احلقيقة  اآثار 
واجلماعات  املجتمع  مباركة  من  تكمن  فال�سرعية 
عليها  ينطلي  لكي  اجلماعات  هذه  ولكن  الجتماعية.. 
اإىل م�ساديق وحيل جتعل  خطاب التلعب هذا، حتتاج 
مما هو لعبة حقيقة وم�سداقا، وهنا تكمن دور املعرفة 

والعقيدة يف خلق تنا�سات تك�سب اخلطاب �سرعيته.

لعبة الخطاب
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ميكن  �إذ  �ل�صحية،  �لفو�ئد  من  بالعديد  �لرمان  يتميز 
�خلطر  عو�مل  من  �لعديد  عالج  �أو  منع  على  ي�صاعد  �أن 
و�رتفاع  �لدم  �صغط  �رتفاع  ذلك  يف  مبا  �ملر�صية، 
�لكولي�صرتول و�لإجهاد �لتاأك�صدي و�رتفاع �ل�صكر يف �لدم. 
ويعد �لرمان من �أكرث �لفو�كه غنى بالفيتامينات و�ملعادن 
فقد�ن  على  ت�صاعد  �لتي  و�لفالفونيد  �لأك�صدة  وم�صاد�ت 
�صالمة  على  �حلفاظ  يف  مهما  دور�  للرمان  �أن  كما  �لوزن، 

�لقلب و�ل�صر�يني.
و�أكدت �لدر��صات �أن �لرمان يفيد متالزمة �لتمثيل �لغذ�ئي 
�أن  ميكن  وبالتايل  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  ومتالزمة  �ل�صاملة 

ي�صاعد على فقد�ن بع�ض �لكيلوغر�مات �لز�ئدة.
وي�صاعد �حتو�ء �لرمان على �لبوليفينول على حرق �لدهون 
وزيادة �لتمثيل �لغذ�ئي، كما �أنه م�صدر غني باخل�صائ�ض 
�لتي  و�لألياف  �لأك�صدة  وم�صاد�ت  لاللتهابات  �مل�صادة 

متنع تر�كم �لدهون و�لكولي�صرتول يف �جل�صم.

تناول  طريق  عن  وذلك  �لوزن  لفقد�ن  �لرمان  وي�صتخدم 
ميكن  كما  يومياً،  �لرمان  من  غر�م   300-250 يقارب  ما 
�لألياف  من  خلوه  مالحظة  مع  �لرمان،  ع�صري  �صرب 
ت�صاعد  �أن  ميكن  �لتي  �لأخرى  �لغذ�ئية  بالعنا�صر  وغناه 
�صحي  بديل  �أنه  كما  �ل�صهية،  وقمع  �لوزن  �إنقا�ض  على 
�لفو�ئد  من  �لعديد  ويوفر  بال�صكر  �لغنية  للم�صروبات 

�لغذ�ئية �لالزمة لفقد�ن �لوزن.
�صحة  حت�صني  على  قدرة  له  �لرمان  �أن  �خلرب�ء  و�أكد 
�لب�صرة، فهو م�صدر ممتاز لفيتامني )C( �لذي يحافظ على 

نعومة �لب�صرة و�صال�صتها ويحميها من �جلفاف.
�لهرموين  �لتو�زن  �ختالل  يف  �لتحكم  على  �لرمان  وي�صاعد 
ويكافح  وجمالها،  �لب�صرة  و�صباب  ن�صارة  من  يزيد  مما 
�لرمان  بذور  يف  �ملوجود  �لزيت  يعزز  بينما  �ل�صيخوخة، 
جتديد �لب�صرة و�إ�صالح �جللد، ومينع �ل�صرر �لذي يلحق 

باجللد من �لأ�صعة فوق �لبنف�صجية �ل�صارة.

هل الرمان يساعد على فقدان الوزن؟
ك�صفت �لعديد من �لدر��صات عن �أن �لتدريب وحده 
وجود  يجب  بل  �لع�صلية،  �لكتلة  لنمو  يكفي  ل 
ميكروبيوم �صحي، لأن �لبكترييا تفرز مو�د ت�صاعد 

على منو �لهيكل �لع�صلي بعد �لتمارين.
من  يتكون  �مليكروبيوم  �أن  �إىل  �لدر��صات  وت�صري 
�أخرى  جمهرية  و�أحياء  �لبكترييا  من  تريليونات 
�لعديد  وتفرز  لالإن�صان،  �له�صمي  تعي�ض يف �جلهاز 
منها مو�د �صرورية ل�صحة �جل�صم، مبا فيها لتكوين 

�لأن�صجة �لع�صلية، وفق)رو�صيا �ليوم(.
جون  برئا�صة  كنتاكي،  جامعة  علماء  �أجرى  وقد 
مكارثي، جتربة على �لفئر�ن �ملخربية، لتحديد ما 
قدرة  يف  توؤثر  �لأمعاء  ميكروبيوم  حالة  كانت  �إذ� 

ع�صالتها على �لتكيف مع �لتمارين.
��صتمرت  �لتي  �لتجربة  هذه  خالل  �لفئر�ن  وكانت 
جمموعة  حقنت  دولب،  يف  جتري  �أ�صابيع  ت�صعة 

منها مب�صاد�ت حيوية تقتل بكترييا �لأمعاء.
ع�صالت  �أن  �ت�صح  �لتجربة  مدة  �نتهاء  وبعد 
�لفئر�ن �لتي مل حتقن مب�صاد حيوي كانت �أكرب من 
�لفئر�ن �لتي حقنت بامل�صاد �حليوي، مع �أن م�صافة 

�جلري كانت مت�صاوية.

ووفقاً للباحثني، توؤكد هذه �لنتيجة، �أن مليكروبيوم 
�لع�صلي  �لهيكل  ل�صحة  كبرية  �أهمية  �لأمعاء 

ومنوه خالل �لتمارين.
�صابقاً  �كت�صف  »�إنه  مكارثي:  �لدكور  ويقول 
�لعد�ئني  ميكروبيوم  �لبكترييا يف  من  �أنو�ع  وجود 
للطاقة،  �إ�صافياً  م�صدرً�  لهم  توفر  كانت  �لدوليني، 

ي�صاعدهم على �جلري �أ�صرع«.
ويت�صح �أن ميكروبيوم �لأمعاء يفرز مو�د �صرورية 
للبنية �لع�صلية، لكي تتكيف مع �لتمارين، وحت�صني 

�لنتائج �لريا�صية.
�لدر��صة  هذه  ملو��صلة  �لباحثون  ويخطط 
�صي�صمح  ما  �لبكترييا،  تفرزها  �لتي  �ملو�د  لتحديد 
با�صتخد�مها يف عالج �لأ�صخا�ض �لذين يعانون من 
�أو  �ل�صرطان  مر�ض  ب�صبب  �لع�صلية  �لكتلة  فقد�ن 

غريه.
�أولية،  �لنتائج  هذه  �لباحثون  يعد  ذلك،  ومع 
منو  يف  �حليوية  �مل�صاد�ت  تاأثري  حتدد  مل  لأنها 
�لع�صالت، كما ل يعرفون ما �إذ� كانت تنطبق على 
�لب�صر، بالإ�صافة �إىل هذ� قد تكون �لتدريبات نف�صها 

�صبباً يف تغري تركيب ووظيفة ميكروبيوم �لأمعاء.

شرط ضروري لنمو العضالت

وهو  موؤملة  حالة  �ملفا�صل  �لتهاب  يعد 
مف�صل  مل�ض  عند  باأمل  و�صعور  م  تورُّ
�أو �أكرث من مفا�صلك، ما قد يهدد  و�حد 
�صوًء�  ويزد�د  �لوقت،  مبرور  �حلركة 

مع تقدم �لعمر.
وهناك �ثنان من �أكرث �أ�صكال هذه �حلالة 
�نت�صارً�: �لتهاب �ملفا�صل �لروماتويدي 
ي�صاعد  �لعظمي، وقد  �ملفا�صل  و�لتهاب 
م�صروب و�حد، ميكن �صنعه يف �ملنزل، 
لكال  �مل�صاحبة  �لأعر��ض  تخفيف  على 

�لنوعني من �لتهاب �ملفا�صل.
با�صتمر�ر  �ل�صوء  �لدر��صات  و�صلطت 
على �أهمية تغيري�ت منط �حلياة لتقليل 
�لغذ�ئي  �لنظام  يلعب  �لأعر��ض، حيث 
هذه  �صد  بثمن  يقدر  ل  وقائياً  دورً� 

�حلالة.
�لأنانا�ض  فاكهة  بع�صري  وُرّحب 

باعتباره ترياقاً للتهاب �ملفا�صل، حيث 
�أن  ميكن  �أنه  �لدر��صات  بع�ض  �أظهرت 

يعك�ض �للتهاب.

لفيتامني  جيدً�  م�صدرً�  �لأنانا�ض  ويعد 
و�لذي  �لربوميلني،  و�إنزمي   )C(
�لتهاب  يف  و�لتورم  �لأمل  يقلل  �أنه  ثبت 

�ملفا�صل �لروماتويدي.
و�قرتح خط بحثي �أن تاأثري �لربوميلني 
�مل�صاد لاللتهابات ينبع من قدرته على 
يعمالن  �أ�صا�صيني  مركبني  �إنتاج  تعزيز 

على عك�ض �للتهاب.
يف  �لإنزمي  م�صتقات  و��صُتخدمت 
�للتهابات  لعالج  �لغذ�ئية  �ملكمالت 
ومن  �لريا�صية،  و�لإ�صابات  �حلادة 
�ل�صتهالك  لتعزيز  �ملختلفة  �لطرق  بني 
�آلم  من  للتخفيف  للربوميلني  �لغذ�ئي 
�أو  �لطازج  �لأنانا�ض  تناول  �ملفا�صل، 
�صرب ع�صريه حيث ثبت �أنه �أكرث فائدة 

من تناوله يف �ملكمالت �لغذ�ئية.
�لع�صوية  �ملركبات  ت�صاعد  �أن  وميكن 
�ملوجودة  �لبوليفينول  با�صم  �ملعروفة 
�لأمل  تخفيف  على  �أي�صا  �لأنانا�ض  يف 

�لناجت عن ه�صا�صة �لعظام.

 ،  2006 عام  و�حدة  مر�جعة  ووجدت 
�لعالجات  حول  �لدر��صات  حللت  �لتي 
�لبديلة للتهاب �ملفا�صل، �أن �لربوميلني 
كان �أكرث فعالية من م�صكنات �لأمل �لتي 

ل ت�صتلزم و�صفة طبية.
وبينما �أظهرت �لدر��صات فو�ئد �ملركب 
�لروماتويدي  �ملفا�صل  �لتهاب  من  لكل 
فاإن  �لعظمي،  �ملفا�صل  و�لتهاب 
�لتاأثري�ت على ه�صا�صة �لعظام مفهومة 

ب�صكل �أف�صل.
ويجب �أن يتكون نظامك �لغذ�ئي 
من جمموعة متنوعة من �لأطعمة 
من كل �ملجموعات �جليدة، وهي 
�لفو�كه و�خل�صرو�ت و�لأطعمة 
و�لأ�صماك  و�للحوم  �لن�صوية 
و�حلليب  و�لفا�صوليا  و�لبي�ض 

ومنتجات �لألبان.
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للحفاظ على �صحته،  �لإن�صان  ي�صعى 
و�لهتمام بج�صده �صليم من �لأمر��ض، 
ت�صر  �لتي  �لأطعمة  بع�ض  وهناك 
�ملختلفة،  و�أجهزته  �جل�صم  مبكونات 
ومنها �لوجبات �ل�صريعة �لتي ي�صنفها 
كثري من �خلرب�ء باأنها توؤثر �صلًبا على 
�صحة �لإن�صان، وباملقابل هناك �أطعمة 

مفيدة ومهمة ين�صح بها دوًما.
�إيبورغ:  �آنه  �لتغذية،  خبرية  وتقول 
مهمة  �لغذ�ئية  �لعنا�صر  بع�ض  �إن 
و�خلاليا  للدماغ  خا�ض  ب�صكل 
�لأطعمة  هذه  تناول  ومع  �لع�صبية، 
ظهوره،  تاأخري  �أو  �خلرف  منع  ميكن 
باتباع  �لتغذية  خرب�ء  يو�صي  كما 
)�جلزيرة  وفق  متو�زن،  غذ�ئي  نظام 

نت(.
لذلك تن�صح �إيبورغ يف كتابها )�أطعمة 
�لأطعمة  بتناول  �لن�صيان(  �صد 
�لطبيعية مثل �لفاكهة و�خل�صر�و�ت، 
�لبوليفينول  مادة  على  حتتوي  لأنها 
�لعديد  وكذلك  لالأك�صدة،  �مل�صادة 
�لفوليك،  وحم�ض  �لفيتامينات  من 
�أحما�ض  مثل  �ل�صحية  و�لدهون 
عملية  �أي�صاً  تدعم  �لدهنية   3 �أوميغا 

�لتمثيل �لغذ�ئي للهرمونات.
كما تو�صي �إيبورغ بالأطعمة �لآتية:

�ل�صاي  �لأخ�صر،  �ل�صاي  �ملاء، 
�خل�صر�ء  �خل�صر�و�ت  �لأ�صود، 

منتجات  �لعد�ض،  �لبازلء،  �لفول، 
�لكتان،  بذور  مثل  �لكاملة  �حلبوب 
�للفتزيت  بذور  �ليقطني،  بذور 

�لزيتون، �ل�صمك، �ملك�صر�ت.
�أ�صر�ر �لوجبات �ل�صريعة

فاإن �لربغر و�لبطاطا �ملقلية  باملقابل، 
و�لبيتز� ميكن �أن ت�صبب تلف �لدماغ، 
وجود  �إىل  تو�صلو�  باحثون  وكان 
ومر�ض  �ل�صريعة  �لوجبات  بني  �صلة 

�خلرف.
ويف در��صة ن�صرت عام 2019 �كت�صف 
�لباحث،  بقيادة  �لباحثني،  من  فريق 
�لأ�صرت�لية،  �لوطنية  �جلامعة  من 
�أن  على  دلياًل  �صريبوين،  نيكول�ض 
كبري  ب�صكل  معر�صون  �لأ�صخا�ض 
عاد�تهم  ب�صبب  باخلرف  لالإ�صابة 

�لغذ�ئية غري �ل�صحية.
حو�يل  بتقييم  �لباحثني  فريق  وقام 
مئتي در��صة دولية، مما و�صع �أمامهم 
خالل  ومن  �لبيانات،  من  كبرية  كمية 
�أكل  كلما  �أنه  �إىل  تو�صلو�  حتليلها، 
�لنا�ض ب�صكل �صيئ ومار�صو� �لريا�صة 
ب�صكل �أقل، ز�د خطر �إ�صابتهم باخلرف 

�أو عالمات �أخرى للخلل �لإدر�كي.
�صريبوين:  نيكول�ض  �لباحث  ويقول 
�ل�صريعة  �لوجبات  تناول  خالل  "من 
يت�صبب  �لريا�صية،  �لتمارين  وقلة 

�لنا�ض يف تاآكل �أدمغتهم" 

�خلاليا  وتاآكل  �لطعام  بني  �لعالقة 
�لع�صبية 

�ل�صمنة،  ت�صبب  �ل�صريعة  �لوجبات 
�ل�صكري  بد�ء  �لإ�صابة  �إىل  يوؤدي  مما 
در��صات  وت�صري  �لثاين،  �لنوع  من 
�ل�صكري  مر�ض  �أن  �إىل  �أخرى  علمية 
وظائف  بدوره  ي�صعف  �أن  ميكن 

�لدماغ.
�لعالقة  �أن  تظهر  �لدر��صة  نتائج 
�ل�صريعة  �لوجبات  بني  �ملبا�صرة 
ميكن  �لدماغ  وظائف  و�ختالل 
ت�صورها �أي�صاً حتى من دون �لإ�صابة 

بد�ء �ل�صكري من �لنوع �لثاين.
�ل�صمنة  من  نف�صك  حماية  �أجل  ومن 
خطر  تقليل  وبالتايل  و�ل�صكري 
�لأطعمة  قلل  �أو  جتنب  �خلرف، 

�لآتية:
- �لوجبات �ل�صريعة مثل �لربغر.

- �لبطاطا �ملقلية .
رقائق  مثل  �مل�صنعة  �لأطعمة   -

�لبطاط�ض.
- �حللويات .

- �للحوم �ملعاجلة مثل �لنقانق .
- �لزبدة .
- �ل�صمن.

على  حتتوي  �لتي  �مل�صروبات   -
�ل�صكر.

- �ملعجنات .

احذر.. هذه األطعمة تؤدي إلى 
تلف الدماغ

يف  وتهيجا  وحكة  �أملا  �لتهاب �حللق  ي�صبب 
عند  �صوء�  يزد�د  ما  غالبا  و�لذي  �حللق، 
�حلالة  لهذه  �صيوعا  �لأكرث  و�ل�صبب  �لبلع، 
�أو  �لزكام  مثل  �لفريو�صية،  �لعدوى  هو 

�لإنفلونز�.
�أ�صو�أ  وبالطبع، تكون جميع هذه �لأعر��ض 
�ملري�ض  يحاول  عندما  �لليل،  يف  د�ئما 
و�لنوم،  �لر�حة  بع�ض  على  �حل�صول 
معجزة  عالج  يوجد  ل  �حلظ،  ول�صوء 
للتهاب �حللق ميكننا معاجلته حتى يختفي 
�لتايل،  �ليوم  �صباح  بحلول   %100 بن�صبة 
ول ميكن لأي م�صتحلب �أو حبوب �أو دو�ء 

تقدمي هذ� �ل�صمان، وفق )رو�صيا �ليوم(.
ميكن  �لتي  �لأ�صياء  بع�ض  هناك  ولكن 
�لأعر��ض  تخفيف  على  للم�صاعدة  جتربتها 
يف وقت ق�صري، فما هي �لعالجات �لتي ميكن 

�أن ت�صاعد يف تخفيف �لتهاب �حللق؟
�لغرغرة باملاء �ملالح

غالبا ما ُين�صح �لبالغون �مل�صابون بالتهاب 
�ملاء  ببع�ض  �لغرغرة  مبحاولة  �حللق 
لالأطفال،  جيدة  فكرة  لي�صت  وهذه  �ململح، 
�إذ�  �ملحاولة  ي�صتحق  �لأمر  يكون  قد  ولكن 
كنت مري�صا وتعبت من �لأمل، قبل �أن تذهب 

�إىل �لفر��ض.
و�صتحتاج فقط �إىل ن�صف ملعقة �صغرية من 
�لعادي، وتذوب يف ماء د�فئ )ولي�ض  �مللح 

دقيقة،  ملدة  بالغرغرة  تقوم  ثم  بارد�( 
ومبجرد �لنتهاء، �ب�صقه يف �حلو�ض.

�ل�صو�ئل
�ل�صو�ئل  من  �لكثري  �صرب  �ل�صروري  من 
طو�ل �ليوم، حيث يعد �ملاء �مل�صروب �ملثايل 
على  �حلفاظ  على  �لرتطيب  وي�صاعد  لذلك، 
حتتاجه  ما  وهو  و�ملخاط،  �للعاب  �إنتاج 

للحلق لكي يبدو طبيعيا.
�بتعد عن خل �لتفاح

عرب  �ملن�صات  �صتو�صي  �لأحيان،  بع�ض  يف 
للحلق،  ر�ئع  كعالج  �لتفاح  بخل  �لإنرتنت 
�أف�صل �صيء  ولالأ�صف رمبا ل يكون هذ� هو 
�خلل  لأن  �لأمل،  من  تعاين  عندما  للغرغرة 

حم�صي جد�.
تناول  تتجنب  �أن  �جليد  من  عام،  وب�صكل 
�أنك  �أو  �أي �صيء قد يجعلك ت�صعر بالغر�بة 
مثل  �حلم�صي،  �لرجتاع  ببع�ض  �صت�صاب 
�لطعام �حلار �أو كميات كبرية من �لوجبات 
�حلم�ض  �رجتاع  �أن  �ملوؤكد  من  �ل�صريعة، 
حلقك،  يف  �للتهاب  تخفيف  على  ي�صاعد  لن 

خا�صة عندما حتاول �لنوم.
�بق منت�صبا بعد �لأكل

ولل�صبب نف�صه، ُين�صح غالبا بعدم �ل�صتلقاء 
�لطعام، وقد تبدو هذه  مبا�صرة بعد تناول 
�حللق  �لتهاب  من  للتد�وي  غريبة  تو�صية 
�لناجم عن �لربد، لكن هذ� �لقرت�ح �صيكون 

�لليلية،  �حللق  م�صكالت  كانت  �إذ�  مفيد� 
و�ل�صباحية، ناجتة عن �رتد�د �حلم�ض.

يف  كبرية  وجبة  تناول  من  متكنت  و�إذ� 
من  �لأقل  على  �صاعة  نف�صك  �منح  �مل�صاء، 
على  للم�صاعدة  م�صتقيم  و�صع  يف  �جللو�ض 

�له�صم.
خذ حماما �صاخنا

�لتي  �لرتطيب  �أجهزة  �إىل  ُي�صار  ما  غالبا 
مفيدة  كاأجهزة  �لهو�ء  ترطيب  على  تعمل 
كل  لي�ض  ولكن  �حللق،  �لتهاب  ملعاجلة 
�صخ�ض لديه جهاز ترطيب، لذ� �إذ� مل تفعل 
ذلك، ميكنك �ختيار �ل�صتحمام مباء �صاخن 

قبل �لنوم.
خذ نف�صا عميقا

ميكن  حيث  بالبخار،  �حلمام  ميتلئ  عندما 
ما  �ملخاط،  تخفيف  على  ذلك  ي�صاعد  �أن 
ي�صهل �لتنف�ض، وي�صاعد على تخفيف �لتهاب 

�حللق.
�صاي �لع�صل و�لليمون يف �مل�صاء

مهدئ  مبثابة  يعمل  باأنه  �لع�صل  يعرف 
و  �لحتقان،  عالج  على  ي�صاعد  و�لليمون 
ي�صاعد �صرب كل منها يف كوب من �ل�صاي يف 
�مل�صاء على تخفيف �أعر��ض �لتهاب �حللق، 
وهذ� ي�صمن �أي�صا �ملزيد من �ل�صو�ئل وهو 

�أمر جيد للحفاظ على �لرطوبة.
خذ ق�صطا من �لر�حة

ي�صري �لتهاب �حللق �إىل �لإ�صابة بنزلة برد 
�أو �إنفلونز� �أو نوع من �لعدوى، لذ� تاأكد من 
على  و�حل�صول  مبكر�  �لفر��ض  �إىل  �خللود 
يف  �ملناعة  لتعزيز  �لر�حة  من  كاف  ق�صط 

مكافحة �لفريو�صات.
يف  �حللق  �لتهاب  ي�صبب  �أن  ميكن  �لذي  ما 

�لليل؟
�حللق  �لتهاب  �أ�صباب  من  �لع�صر�ت  هناك 
منها،  �لكثري  عالج  ميكن  و�لتي  �ملحتملة، 
ما  �لإنفلونز�،  �أو  �لربد  هو  �صيوعا  و�لأكرث 
�صعور�  هناك  لأن  م�صتحيال  �لنوم  يجعل 
بوجود خدو�ض يف �حللق.. وت�صمل �لأ�صباب 

�ملحتملة للتهاب �حللق ما يلي:
- عدوى بكترييا �حللق.

- �لتهاب �حلنجرة.
- �لتهاب �للوزتني.

- �حلمى �لغدية.
- توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم.

- �رجتاع �ملريء.
- �حل�صا�صية.

- �لتنقيط �لأنفي �خللفي.
- �لآثار �جلانبية للتدخني.

وعلى �لرغم من ذلك، فاإن �صبب �لتهاب 
�لأخرى،  �لأعر��ض  على  يعتمد  �حللق 
بدل  بطبيبك  فات�صل  �صك،  فاإذ� كنت يف 

من �لت�صخي�ض �لذ�تي.

أفضل الطرق للتخلص من أعراض التهاب الحلق 

�ل�صامت(،  بـ)�لقاتل  �لدم  �رتفاع �صغط  يلقب 
يكون  ما  غالباً  لأنه  �لأمر��ض  �أخطر  �أحد  وهو 
ظهور  �أول  يكون  فقد  �لأعر��ض،  ظاهر  غري 
جلطة  �صكل  على  �لدم  �صغط  �رتفاع  ملر�ض 
من   %30 نحو  منه  ويعاين  مميتة،  دماغية 

�لبالغني على وجه �لأر�ض.
بالأدوية،  �لدم  �صغط  �رتفاع  عالج  وميكن 
ولكن �لعالج �لأكرث فعالية للوقاية من �رتفاع 
على  تغيري�ت  �إجر�ء  هو  وتقليله  �لدم  �صغط 
نظامك �لغذ�ئي، ولكن، هل ميكن ملجرد ملعقة 
�صغرية من عن�صر غذ�ئي خا�ض، كل يوم، �أن 
حتافظ على �صغط �لدم لديك حتت �ل�صيطرة؟.

�لأ�صخا�ض  �لغذ�ئي   )DASH( نظام  يدعو 
�إىل تناول �أقل من ملعقة �صغرية من �مللح يومياً 
بتقليل  وُين�صح  لديهم،  �لدم  �صغط  خلف�ض 
�ل�صوديوم )�مللح( تدريجياً، بدءً� من �حلد من 
تناول ملعقة �صغرية و�حدة يومياً، ثم عندما 
قم  ملوحة،  �لأقل  �لأطعمة  مذ�ق  على  تعتاد 

بخف�صها �إىل ثلثي ملعقة �صغرية فقط.
�مللح  ذلك  يف  مبا  �ل�صوديوم،  كل  ذلك  وي�صمل 
�مل�صاف �إىل �لوجبات �جلاهزة �أو �ل�صل�صات، 
�إىل  جلو�صك  مبجرد  ت�صيفه  ما  �إىل  بالإ�صافة 

مائدة �لع�صاء.

نظام  ين�ض  �مللح،  تقليل  �إىل  وبالإ�صافة 
�أنه خلف�ض �صغط  �لغذ�ئي على   )DASH(
�لدم، يجب عليك تناول �لكثري من �خل�صرو�ت، 
وخف�ض كمية �لزبدة �أو �ل�صمن �لذي ت�صتخدمه 
�إىل �لن�صف و�حلد من تناول �للحوم �إىل ما ل 

يزيد عن 170 غر�ما يف �ليوم.
وُيعَرّف �صغط �لدم باأنه �لقوة �لتي توؤثر 
حيث  و�لأع�صاء  �لدموية  �لأوعية  على 

ي�صخ �لقلب �لدم حول ج�صمك.

ملعقة صغيرة تقلل خطر 
اإلصابة بالقاتل الصامت

�لرو�صي،  �لفريو�صات  عامل  �أ�صار 
�لأطباء  �أن  زفرييف،  فيتايل  �لأكادميي 
�صتة  �لتطعيم بعد م�صي  باإعادة  يو�صون 
وين�صحون  �لأول،  �لتطعيم  على  �أ�صهر 
بالتطعيم  )كوفيد-19(  من  �ملتعافني 

�أي�صاً.
�أنه  �إىل  حديثه،  يف  �لأكادميي،  وي�صري 
مناعية  فعالية  للتطعيم  �أن  مع  يتفق  ل 
�لإ�صابة  نتيجة  �لنا�صئة  �ملناعة  �أكرب من 

باملر�ض. 
حالة  نعرف  ل  بب�صاطة  »نحن  ويقول: 
من حالت �لأمر��ض �ملعدية عندما يكون 
�ل�صتجابة  حتفيز  يف  فاعلية  �أكرث  �للقاح 
بعد  لأنه  نف�صه،  �ملر�ض  من  �ملناعية 
د�ئًما  �ملناعة  تكون  �ملر�ض،  من  �ل�صفاء 

�أكرث �كتماًل وطويلة �لأمد«.
�لأ�صخا�ض  �ملخت�صني،  ملتابعة  ووفقاً 
يف  )كوفيد-19(  مبر�ض  �أ�صيبو�  �لذين 
مناعة  �لآن  �إىل  لديهم   ،2020 عام  بد�ية 

خلوية وخلطية على حد �صو�ء.
�لأج�صام  م�صتوى  »بالطبع  وتابع: 
�ملناعة  هناك  ولكن  جدً�،  مهم  �مل�صادة 
ومثل  �خللوية  و�لذ�كرة  �أي�صاً  �خللوية 

من  �ملتعافني  لدى  �كت�صفت  �خلاليا  هذه 
�ملر�ض، وهذه خاليا ملفاوية طويلة �لعمر، 
�لتي حتفز عند دخول �لفريو�ض ثانية �إىل 
�مل�صادة  �لأج�صام  �إنتاج  عملية  �جل�صم، 
حتى بعد م�صي �صنة على �إ�صابته �لأوىل«.
ووفقاً له، كل من تعافى من )كوفيد-19( 
يعلم  �أحد  ل  لأنه  و�صاأنه  يرتك  �أن  يجب 
متاماً كيف �صيوؤثر �للقاح يف ج�صم �ملتعايف 

من �ملر�ض.
وي�صيف: »�أمور كثرية �صتعتمد على مدى 
�مل�صادة،  �لأج�صام  مب�صتوى  �حتفاظهم 
�لتفاعل  يف  خ�صو�صيته  له  ج�صم  كل  لأن 
تكرر  حالت  �أن  على  عالوة  �للقاح،  مع 

�لإ�صابة باملر�ض معدودة«.
بلقاح  تطعيمهم  مت  للذين  بالن�صبة  �أما 
�لتطعيم  �إعادة  فعليهم   )V )�صبوتنيك 
�للقاح  �أن  »يبدو  ويقول:  �أ�صهر،  �صتة  كل 
بامل�صتوى  �خللوية  �ملناعة  يحفز  ل 

�ملطلوب«.
وي�صيف: ل تتعلق �مل�صاألة بعدد �لأج�صام 
يف  بل  �لتطعيم،  بعد  تن�صاأ  �لتي  �مل�صادة 
على  تعمل  �لتي  �مل�صادة  �لأج�صام  عدد 

حتييد �لفريو�ض �لتاجي �مل�صتجد.

أطباء يوصون بإعادة التطعيم 
بعد 6 أشهر من اللقاح األول

عن  �مل�صوؤول  �لربوتني  �أن  عن  بريطانية  در��صة  ك�صفت 
من  حدة  �أكرث  �أعر��ض  من  �لأ�صخا�ض  بع�ض  معاناة 
)كورونا( هو بروتني )CD47(، و�أن وجود م�صتويات 
عالية من هذ� �لربوتني على �صطح �خلاليا �مل�صابة مينع 

جهاز �ملناعة من �أد�ء وظيفته.
و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن نتائجها ك�صفت عن �أن بروتني 
وفيات  عدد  �رتفاع  يف  رئي�صياً  دورً�  يلعب   )CD47(
�لربوتني  لهذ�  �لتو�صل  �أن  �لباحثون  ور�أى  كورونا، 
مر�ض  على  �لتغلب  يف  كبرية  خطوة  مبثابة  يعد 

)كوفيد-19(.

دور  فاإن  �لربيطانية،  كينت  جامعة  يف  للباحثني  ووفقاً 
متنع  �إ�صار�ت  �إر�صاله  يف  يتمثل   )CD47( �لربوتني 
طريق  عن  �ل�صليمة  �خلاليا  تدمري  من  �ملناعي  �جلهاز 

�خلطاأ.
�خلاليا  )كورونا(  فريو�ض  ي�صيب  عندما  �أنه  ووجدو� 
�صطح  على  يظهر   )CD47( من  �ملزيد  فاإن  �لب�صرية، 
�خلاليا �مل�صابة، مما مينع �جلهاز �ملناعي من �لتعرف 
مهاجمة  وبدون  تهديدً�،  باعتبارها  �خلاليا  هذه  على 
يف  ي�صتمر  �أن  للفريو�ض  ميكن  فاإنه  لها،  �ملناعي  �جلهاز 

�لتكاثر وهو �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �أعر��ض �أكرث حدة.
�ملرتبطة  �خلطر  عو�مل  �أن  �إىل  �لدر��صة  موؤلفو  وي�صري 
بالإ�صابة بعدوى )كورونا( �ل�صديدة، مثل �ل�صيخوخة 
بوجود  �رتباطاً  �أي�صاً  تظهر  �ملزمنة،  و�لأمر��ض 
يوؤدي  �لذي   ،)CD47( بروتني  من  �أعلى  م�صتويات 
�أي�صاً،  �لدم  وجوده مب�صتويات مرتفعة لرتفاع �صغط 

وهو عامل خطر �آخر مل�صاعفات كورونا �ل�صديدة.
ت�صتهدف  �لتي  �لعالجات  �أن  �إىل  �لباحثون  ولفت 
�لنتائج  فاإن  ولذ�  بالفعل،  �لتطوير  قيد  تعد   )CD47(
هذه  فعالية  حت�صني  يف  ت�صاعد  قد  �إليها  تو�صلو�  �لتي 
�لربوفي�صور،  كورونا.وقال  جائحة  خالل  �لعالجات 
عاماًل  حددنا  لقد  م�صجع،  �أمر  »هذ�  ميكايلي�ض:  مارتن 
وهذه  �حلادة،  )كورونا(  باأعر��ض  مرتبطاً  رئي�صياً 
خطوة كبرية يف مكافحة �ملر�ض، وميكننا �لآن �أن نتطلع 

�إىل مزيد من �لتقدم يف ت�صميم �لعالجات«.

ما البروتين الذي يزيد من 
مضاعفات )كوفيد -19(؟
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عادل العرداوي 
 

منظمة  حل�ساب  ت�سجيليا  فيلما  الفرن�سية  التلفزيونية  القناة  �سجلت 
عكركوف  زقورة  حال  واقع  عن  املتحدة  للأمم  التابعة  اليون�سكو 

التاريخية الواقعة غربي بغداد يف ريف ابو غريب. 
ال�ساعة اخلام�سة �سباحا  منذ  الفرن�سية  القناة  فريق  انطلقت مع  فقد 
الغربية  بغداد  اأطراف  يف  الواقعة  الزقورة  موقع  باجتاه  فرتة    قبل 
الزراعية، وقد الحظت ان املوقع متميز وحتيط به املزارع والب�ساتني 
اطالب  لذلك  مهمل،  و�سبه  مرتوك  لكنه  االأربع،  جهاته  من  اخل�سراء 
املنتجع  هذا  اىل  احلياة  باإعادة  واالثار  وال�سياحة  الثقافة  وزارة 
ايام  طيلة  بالزائرين  يعج  كان  الذي  واالآثاري  والرتفيهي  ال�سياحي 

االأ�سبوع، ف�سل عن ايام العطل واالعياد.
الت�سوير والت�سجيل م�ستغلني  با�سرنا  الزقورة،  وفور و�سولنا موقع 
الت�سوير..  تعيق  التي  ال�سم�س  حرارة  ا�ستداد  وقبيل  الطق�س  برودة 
وكان حماوري يف الفيلم الدكتور جواد ب�سارة )دكتوراه �سينما( مقيم 
من  عراقي  باالأ�سل  وهو  م�سى،  قرن  ن�سف  من  اكرث  منذ  باري�س  يف 
مدينة احللة.. ومتزوج من زميلتنا ال�سحفية العراقية راجحة عبود 

التي تعمل يف اإذاعة )مونت كارلو الدولية( منذ �سنوات خلت.
وقد �ساألني الدكتور ب�سارة عن ماهية �سر بقاء عمارة زقورة عكركوف 
عاديات  بوجه  �سامدة  وظلت  امليلد،  قبل  ع�سر  اخلام�س  القرن  منذ 

الزمن وتقلبات الطق�س حلد اليوم؟!
البناء  ونوعية  طريقة  اإىل  يعود  الزقورة  هيكل  بقاء  �سر  ان  اأجبته: 
�سنة  املنطقة ملدة ٥٠٠  الذين حكموا  الكي�سيني  ا�ستخدمها ملوك  التي 
الزقورة  وبناء  عمارة  يف  ا�ستخدموا  حيث  االول  البابلي  الع�سر  بعد 
فيما  )البواري(،  الق�سب  ح�سران  بينها  تف�سل  التي  الطبقات  نظام 
ا�ستخدموا الطني )احلري( املغلوط بالتنب والق�س ل�سنع اللنب ل�سمان 
متا�سكه لعقود طويلة من الزمن، واي�سا لرمبا البقعة التي �سيدت عليها 
الزقورة كانت مرتفعة نوعا ما عن االر�س املحيطة بها او ذات ار�سية 
�سخرية ولي�ست طينية، ورمبا هناك عوامل طوبغرافية اخرى جنهلها.
االلهة  مكان  القدمية  الرافدينية  واحل�سارة  الفكر  يف  تعني  والزقورة 
يف  الفراعنة  لدى  االهرامات  حال  هو  كما  املقد�سة  والعبادة 
ح�سارة وادي النيل، خا�سة اإذا ما عرفنا ان مدينة اأور التاريخية 
العراق كانت ت�سم زقورة �ساخمة ما  النا�سرية يف جنوب  قرب 
القدمية قرب مدينة احللة  بابل  للعيان، ويف  ماثلة  بقاياها  زالت 
كانت زقورة اجلنائن املعلقة من عجائب الدنيا ال�سبع.. هذا ابرز 
بهذا  التعريف  بخ�سو�س  الفرن�سية  القناة  لفيلم  به  حتدثت  ما 
من  به  للهتمام  اإليه  االنظار  لفت  اجل  من  العراقي اخلالد  االثر 

قبل املنظمات الدولية املعنية باالإرث التاريخي االإن�ساين.

رفعة عبد الرزاق محمد

غال الردى �سبيحة يوم 27 حزيران 2٠21 �سرية 
 73 عن  االآفاق  �سهرتها  اطبقت  فكرية  �سخ�سية 
والتحقيق  التوثيق  �سوح  يف  معظمها  ق�سى  عاما، 
والبحث اجلاد، باحثا عن املعرفة التي تقوده اىل 
تاريخهم  ملعرفة  املتلهفني  بني  لي�سيعها  احلقيقة 
�سرية  هي  تلكم  وحتوالته،  وفنونه  ب�سنوفه 

املوؤرخ العراقي الكبري عماد عبد ال�سلم روؤوف .
الذين  القليلني  من  فهو  حوله،  اختلفنا  ومهما 
الذي �سنع نه�ستنا، فجيل  وا�سلوا جهود اجليل 
حل�سن  ــ  وجد  العراق  يف  الفكرية  اليقظة  اعلم 
اآثار  باإحياء  لي�س  امل�سرية،  يوا�سل  من  ــ  احلظ 
البحث  يف  خطاهم  على  ال�سري  بل  االعلم،  اولئك 
ان  قبل  التاريخية  احلقائق  وتثبيت  والتحقيق 
املتطفلون واملزورون  التاريخية  يعيث مبقدراتنا 

وال�سارقون.. وما اكرثهم يف يومنا هذا !!
وقت  يف  العطار  روؤوف  ال�سلم  عبد  عماد  �سعر 
من  ع�سرة  ال�سابعة  يف  وهو  حياته،  من  مبكر 
التاريخية يف مكانها  باأهمية و�سع احلقائق  عمره 
اوهام  من  النا�س  بني  وقر  ما  احلقيقي وت�سحيح 
كتاباته  اوىل  فكانت  ق�سد،  بل  او  بق�سد  واغلط 
اكتنف  وما  ببغداد  التاريخية  املعامل  بع�س  عن 
تاريخها من اوهام، فاختار جريدة ذائعة يومئذ، 
هي )البلد( ل�ساحبها عبد القادر الرباك الذي ا�سنت 
يف  )البلد(  وجريدته  بطي  رفائيل  ا�ستاذه  �سنة 
االهتمام بجوانب تاريخية قريبة من القراء.. كان 
املوؤرخني،  بني  ا�سمه  فا�ستهر   ،196٥ عام  يف  ذلك 
اىل  ويدعوه  يوؤازره  من  منهم  الكبار  بني  ووجد 
واملجلت  ال�سحف  بني  بالتنقل  اخذ  ثم  املزيد، 
من  املحققة  التاريخية  كتاباته  مقدما  الر�سينة 

ف�سول ون�سو�س ونبذ وا�ستدراكات وت�سويبات 
تاريخية وخططية، وا�ستمر بهذا الن�سر اىل االيام 

االخرية من حياته.  
 وكان نيله �سهادة )املاج�ستري( ثم )الدكتوراه( يف 
دفعة  مبثابة  كامل  ا�ستحقاق  عن  القاهرة  جامعة 
والدر�س،  البحث  عامل  اىل  الكامل  للولوج  قوية 
التاأليف  بني  كتابا  وخم�سني  مئة  نحو  ليقدم 
والتحقيق، وقد اأ�سبحت كتبه من م�سادر املعرفة 
اول كتبه هو  التي ال غنى عنها، وكان  التاريخية 

)مدار�س بغداد يف العهد العبا�سي( �سنة 1966 .
يف  روؤوف  ال�سلم  عبد  عماد  اال�ستاذ  على  تعرفت 
منت�سف ثمانينيات القرن املا�سي يف مكتبة املثنى 
يف �سارع املتنبي ببغداد، اإذ كان يزور هذه املكتبة 
ولهذه  خمي�س،  يوم  كل  ال�ستينيات  منذ  الكبرية 
وجد  فقد  وعقله،  قلبه  يف  كبرية  منزلة  املكتبة 
قا�سم  �ساحبها  ايام  منذ  املكتبة  هذه  ا�سرة  لدى 
حممد الرجب كل العناية والرتحيب، فاأخذ ين�سر 
التاريخ  يف  ماتعة  مقاالت  )املكتبة(  جملتها  يف 
املقاالت  هذه  و�سع  ثم  والبلدانيات،  والفهر�سة 
ومن  كبرية..  بحوثا  لت�سبح  التالية  ال�سنوات  يف 
اىل  نهد  ال�سلم  عبد  عماد  الدكتور  فاإن  املنا�سب 
حممد  قا�سم  املرحوم  مذكرات  ون�سر  حتقيق 
مذكرات  وهي  املثنى،  مكتبة  �ساحب  الرجب 
العراق  يف  الثقافية  احلياة  تفا�سيل  جمعت 

وطرائفها منذ ع�سرينيات القرن املن�سرم .
مبا  التام  باإعجابي  مقرونة  به  �سلتي  تعمقت  ثم 
يقدمه من فوائد جليلة يف كتبه ومقاالته، ال�سيما 
تاريخها  وع�سق  ع�سقها  التي  بغداد  مدينة  عن 
زين  للأ�ستاذ  وكان  الوجوه،  كل  من  احل�ساري 
احمد النق�سبندي ف�سل يف هذا التوا�سل اجلميل.. 
حتى قر قراره على النزوح اىل اربيل وترك مدينته 
ا�سبحت  ان  بعد   2٠٠3 عام  بعد  بغداد  احلبيبة 

بينة!..  وامل�ساهري  الكفاءات  الأ�سحاب  خماطرها 
�سد رحاله اىل اربيل التي ت�سم جامعتها )جامعة 
وعلمه،  ف�سله  عاريف  من  الكثري  الدين(  �سلح 
واغلبهم ممن تتلمذ على يديه.. فتحولت �سلتي به 
من املعاينة اىل املهاتفة.. وملا حللت اربيل يف ربيع 
بي  ات�سل  باأمري  وعرف  )طبية(  بزيارة   2٠18
هاتفا: الزائر يزار، فكحلت عيني بلقائه والتحدث 

اإليه طويل .
التاريخي  عمله  عن  احلديث  تلك،  احاديثي  ومن 
يف  ن�سرت  التي  اآثاره  اغلب  ن�سر  باإعادة  املبارك 
فيها ت�سويبا  النظر  ال�سابقة بعد اجالة  ال�سنوات 
بعد  مفهوما  هذا  عمله  وكان  وزيادة،  وا�ستدراكا 
يد  القدمية  بغداد  ومعامل  ابنية  بع�س  طالت  ان 
العبث والتزوير، غري ان احلقائق التي احتجنته 
لها  كان  ا�سيلة  ون�سو�س  وثائق  من  الكتب  تلك 

بع�س الدور يف ايقاف ذلك التطاول !
اىل  نهد  التي  البغدادية  الت�سانيف  اهم  من  ولعل 
البغدادي  للموؤرخ  اللمع(  )العقد  كتاب  حتقيقها 
وقد   ،)  193٠ ت   ( عبادة  احلميد  عبد  املن�سي 
ملا  والن�سر،  التحقيق  اىل  حتن  خمطوطته  بقيت 
جتدها  ال  وخططية  تاريخية  معلومات  من  فيها 
ون�سرها  حتقيقها  اجنز  وقد  االخرى،  املظان  يف 
تلك  ان  غري  احلقيقة،  عن  للباحثني  وتي�سريها 
واالدبية  الطباعية  بالغطاء  مليئة  كانت  الطبعة 
باأن  بذلك  ــ  اهلل  رحمه  ــ  اعرتف  وقد  والتاريخية، 
ظهرت  مبا  فظهرت  الطبع  جتارب  على  يقف  مل 
عليه.. اقرتحت عليه يف اربيل ان يعيد ن�سر الكتاب 
الكتاب  بقراءة  فكلفني  بذلك،  واال�سراع  واحيائه 
بتدبر وت�سحيح ما اقع عليه من اخطاء او هنات.. 
ع�سرين  من  باأكرث  ملفا  له  ونظمت  له  فا�ستجبت 
�سفحة للت�سويبات واال�ستدراكات املختلفة.. وما 
يف  )تف�سري(  مكتبة  بعناية  الكتاب  طبع  اكتمل  ان 

اربيل، بطبعة فخمة، حتى ار�سل يل ن�سخة منها، 
و�سمن  بها،  اخذ  قد  تعليقاتي  جميع  ان  فوجدت 
هذه  لكاتب  اإطراءه  للكتاب  اجلديدة  مقدمته 
ـ  قال  فيها،  مبالغا  يكون  قد  بعبارات  ال�سطور، 

رحمه اهلل ـ:
 ))البد يل هنا ان اتقدم بال�سكر واالمتنان لكل من 
مقدمتهم  ويف  مبلحظاته،  واأمدين  عزميتي  �سحذ 
ال�سديق اال�ستاذ رفعت عبد الرزاق حممد، الذي 
دّونها  القيمة،  امللحظات  من  كبري  بعدد  احتفني 
ببع�س  علّي  يبخل  مل  انه  كما  م�ستقلة،  قائمة  يف 
اغنت  خزانته،  يف  به  يحتفظ  مما  املهمة  الوثائق 
ما  على  تفا�سيل  من  حتتاجه  مبا  املوؤلف  ترجمة 

�سريى القارئ الكرمي ((.
كثريا  جت�سدت  العلمية  اأمانته  ان  واحلقيقة 
يف  ا�سار  فقد  اللمع(،  )العقد  لكتاب  حتقيقه  يف 
ملحظاتي  ذلك  اىل  عليه  ا�ستدركت  مو�سع  كل 

كل  يف  اإليها  خ�سع  طيبة  خلة  وتلك  اوراقي،  او 
م�سنفاته باالإ�سارة اىل الذين ا�ساروا عليه ببع�س 
املعلومات، خدمة للحقيقة واعرتافا بالف�سل، على 
العك�س متاما من العديد من مدعي العلم والتاأليف 
ممن ا�ستحلوا التدلي�س على القارئ والتمويه عليه 

وانتحال ما يقدمه االخرون بل ترو وتردد !
العامل  او  العراق  يف  لي�س  باأن  القول  اىل  اأخل�س 
ح�سارة  تاريخ  عن  كتب  من  واال�سلمي  العربي 
بف�سل  يدين  وهو  اإال  االخرية  القرون  يف  بغداد 
روؤوف،  ال�سلم  عبد  عماد  الدكتور  للأ�ستاذ  كبري 
حتى تكاد ان تقول ان اغلبهم عيال عليه، وكثريا 
عبارة  اىل  باالإ�سارة  بحوثهم  ا�سانيد  يتوجون  ما 
متبتل  عا�س  لقد  كتاباته..  يف  هناك  او  هنا  وردت 
لعلمه، منقطعا لر�سالته، خمل�سا لنهجه، عازفا عن 
كل �سور االعلن عن مهامه اجل�سيمة التي حملها 

بحق، واأدى اأمانتها بكل فخر و�سدق .

الدكتور عماد عبد السالم رؤوف.. المؤرخ الثبت والرحيل المفجع

موفق الربيعي

امللكية  الطبية  الكلية  تدخل  فتاة  اأول 
كلية  من  تتخرج  طبيبة  واول  العراقية، 
حملة  يف  ولدت  العراق..  يف  عراقية  طب 
 ..19٠7 عام  بغداد  يف  الن�سارى  عقد 
رواد  اأحد  غنام،  رزوق  اال�ستاذ  والدها 
امتياز  و�ساحب  العراق  يف  ال�سحافة 
�سنة  �سدرت  التي  )العراق(  جريدة 
192٥، باالإ�سافة اإىل كونه نائباً يف الربملان 

العراقي ممثل عن م�سيحيي بغداد.
درا�ستها  ملك  الدكتورة  اكملت   *
املتقدمة  الراهبات  مدر�سة  يف  االبتدائية 
واأكملت  ببغداد،  الن�سارى  عقد  حملة  يف 
بريوت  يف  والثانوية  املتو�سطة  الدرا�سة 

بلبنان.
* التحقت باجلامعة االمريكية يف بريوت، 
على  �سوكت  �سائب  الدكتور  تاأثري  ولكن 
اىل  بها  اأدى  والربملاين  ال�سحفي  والدها 
امللكية  الطبية  بالكلية  لللتحاق  العودة 
العراقية يف بغداد �سنة 1933، وا�سبحت 
الطبية  بالكلية  تلتحق  عراقية  فتاة  اأول 

منذ تاأ�سي�سها �سنة 1927.
�سنة  يف  الطبية  الكلية  من  تخرجت   *
وكان  عراقية  طبيبة  اأول  وكانت   1939
ومنهم  طبيبا،   2٥ اخلريجني  من  معها 
والدكتور  الدوغروجمي  عادل  الدكتور 
االمام  م�ست�سفى  مدير  االمام،  علي  حممد 

يف بغداد.
البداية،  يف  كثرية  �سعوبات  القت   *
عملت  حيث  الوحيدة  الطبيبة  كونها 
االمريكية  البعثة  يف  ثم  الكويت  يف  لفرتة 
طبياً  مركزًا  تدير  وكانت  ال�سماوة،  يف 
كانت  كما  واالأطفال  باحلوامل  للعناية 
على  العراقيات  الفتيات  بتدريب  تقوم 

القبالة والتمري�س.
يف  وعملت  بريطانيا  اإىل  العراق  غادرت   *

م�ست�سفى همر�سمث، وبعدها يف امل�ست�سفى 
االأهلي يف اإيرلندا.

* اأكملت التدريب الطبي ملدة �سنة واحدة 
الواليات  يف  جونزهوبكنز  م�ست�سفى  يف 

املتحدة االمريكية.
دماغية..  بجلطة  اأ�سيبت   2٠٠٠ عام   *
ولكن هذا مل يوؤثر على ن�ساطها وقدرتها 
ونطقها..  ذاكرتها  وخا�سة  العقلية 

توفيت رحمها اهلل عام 2٠٠3.

ملك رزوق غنام.. أول طبيبة عراقية

\املرحوم نوري ال�سعيد الذي توىل رئا�سة الوزراء يف العراق 
البطل  باإخراج  اأمر   )  19٥8 –  193٠( االأعوام  بني  مرة   14
جعفر اأبو العي�س املحكوم ملدة ثلث �سنوات من �سجن )نكرة 
التي  الثانية  العربية  االلعاب  دورة  يف  ي�سارك  لكي  ال�سلمان( 

اقيمت يف بريوت عا�سمة لبنان �سنة 19٥7 .
واحلكاية تبداأ حينما كان ال�سراع ال�سيا�سي يف تلك الفرتة بني 
لل�سب  اىل مرحلة  التي و�سلت  العراق  حكومة م�سر وحكومة 
وعلى  �سعيد،  نوري  والبا�سا  النا�سر  عبد  جمال  بني  وال�ستم 
كان  م�سر  عن  الدورة  تلك  يف  امل�ساركني  اأحد  اأن  ومبا  امللأ، 
الرباع )خ�سر الثوين( الذي كان يف حينها بطل العامل يف الوزن 
املتو�سط وهنا تدخل البا�سا مطالبا امل�سوؤولني عن الريا�سة يف 

حينها باإيجاد الند القوي لبطل م�سر خ�سر الثوين..
�سخ�س  هناك   .. با�سا   -: العراقي  الوفد  رئي�س  عليه  فرد 
�سيوعي حمكوم عليه 3 �سنوات �سجن يف نكرة ال�سلمان ا�سمه 

..... )جعفر ابو العي�س( اعتقد �سيكون ندًا لبطل م�سر...!!
وحاال اأمر البا�سا باإح�ساره فورا، ويف اليوم الثاين قابل جعفر 
 : له  وقال  �سدر،  برحابة  مكتبه  يف  وقابله  البا�سا  العي�س  ابو 
)�سوف جعفر انت �سيوعي واأريد منك اأن تذهب ملدينتك امل�سيب 
واأمامك �سهرين !! تتدرب خلل هذين ال�سهرين و�سناأمر بتوفري 
كل امل�ستلزمات ال�سرورية لك، واإذا غلبت هذا امل�سري خ�سر، 

فلك مطلق احلرية مبزاولة كفاحك ال�سيوعي(.
وبالفعل �سافر جعفر مع الوفد.. ويف يوم ال�سباق ح�سر الوفد 
العي�س،  اأبو  ي�سجع  والكل  املرتقب  ال�سراع  برمته  العراقي 
االثقال يف حينه من ثلث فعاليات )اخلطف  �سباق رفع  وكان 
يف  كيلو   16٥ رفع  هو  العي�س  ابو  ورقم  والنرت(،  وال�سغط 

العي�س(،  )ابو  بجده  ينتخي  كان  الثقل  رفع  وحينما  النرت، 
�سوى  تبق  مل  وال�سغط  اخلطف  رفعتي  يف  ت�ساويا  اأن  وبعد 

فعالية النرت.
وكذلك  ورفعها،  كيلو   16٠ الثوين  امل�سري  اللعب  طلب  وقد 
العي�س متكن من رفعها.. وبعدها اأ�ساف خ�سر ٥ كيلوغرامات 
ومتكن من رفعها، وهنا جاء دور اأبو العي�س ليطلب الثقل نف�سه 
بثقل  بالثوين يرفع احلديد  واإذا  له ذلك،  وهو 16٥ كيلو، ومت 
17٠ كيلو هذه املرة، وجاء دور اأبو العي�س ليطلب 17٥ كيلو 
على  يخ�سون  احلا�سرون  وكان  قابليته،  من  اأكرث  ثقل  وهو 
اأمام  رفعها  على  اأ�سر  ولكنه  الرفع..  �سعوبة  من  العي�س  اأبو 
انظار وعيون احلا�سرين، واأم�سك باحلديد ينتخي بكلمة جده 
فاأو�سله عند كتفه ومل يبق �سوى اأن يرفعه للأعلى فوق راأ�سه 
فا�ستح�سر قمة الغرية العراقية و�ساح ب�سوت دوى يف القاعة 

ليهتف :
)يا �سرب الكرارررر ...(

اجلر�س  دقة  من  اأطول  مدة  راأ�سه  فوق  ثابت  باحلديد  واإذا 
ودموع  والت�سفيق  بالهتاف  القاعة  لتدوي  الرفعة  بنجاح 
الريا�سيني تن�ساب على خدودهم ورفعوا جعفر على اكتافهم 

يطاف به يف قاعة امللعب وهو يبكي من �سدة الفرح .
فاأوفى وعده لنوري ال�سعيد ليت�سلم و�سامه الذهبي الوحيد يف 

الدورة ..!!
لبنان  من  عودته  بعد  احلبيبة  بغداد  اىل  الوفد  و�سول  ولدى 
با�سا  نوري  ا�ستقبل  املثنى  مطار  ويف  الدورة  يف  وم�ساركته 
الوفد، وقام باحت�سان جعفر اأبو العي�س وهو يبكي على كتفه، 

نا�سياً انه رئي�س وزراء مملكة العراق .. وحقق له وعده.

»جعفر أبو العيس«.. من )نگرة 
السلمان( إلى بطولة رفع األثقال 

في بيروت
الراحل  املوؤرخ  يقول 
كانت  احل�سني(  )عبدالرزاق 
ال�سيخ  ا�ست�سلم  ق�سية 
للقوات  �سكر  احلاج  عبدالواحد 
فقد  العقد..  عقدة  الربيطانية 
تعّده  الربيطانية  ال�سلطة  كانت 
الع�سرين  ثورة  عن  امل�سوؤول 
الرجل  وكان  احلكومة،  �سد 
بواجبه  قام  وطنيا  نف�سه  يعد 
الحظ  ومما  املفدى،  وطنه  نحو 
تطارد  التزال  الطائرات  ان 
باالأبرياء  وتفتك  قبيلته،  اأفراد 
منهم، �سرح لبع�س جل�سائه ان 
لها  لي�س  الربيطانية  احلكومة 
قرر  وانه  قبيلته،  مع  عداء  اأي 
بنف�سه،  القبيلة  هذه  يفدي  اأن 
تلقى  فلما  له،  اإخل�سها  جزاء 
له  الربيطانية  احلكومة  دعوة 
اأ�سرع  الدماء  وحقن  لل�ست�سلم 
على  فجاأة  نف�سه  ت�سليم  اىل 
باأن  ا�سحابه  ن�سائح  من  الرغم 

ال يقدم على ذلك.   
اال�ستاذ  قول  ان  ولعمري   
الكبري احل�سني هذا لهو عجيبة 
ال�سيخ  ت�سليم  ان  العجائب.. 
احلال  تلك  يف  نف�سه  عبدالواحد 
هي  بل   – العقد  عقدة   – لي�س 

مي�سي  اأن   – املفاخر  مفخرة   -
فداًء  برجليه  املوت  نحو  رجل 
ابو  ال�ساعر  قال  وقومه،  لوطنه 

الطيب املتنبي  : 
 َوَقْفَت َوما يف امَلْوِت �سٌكّ لَواِقٍف
 كاأّنَك يف َجفِن الّرَدى وْهَو ناِئم

وقفة مع المؤرخ عبدالرزاق الحسني 
عن مبررات استسالم عبد الواحد 

السكر لإلنكليز

يف موؤلفه املو�سوم ) ح�سني ال�سعرباف - 
�سرية وذكريات ( يذكر االأديب الباحث 
 Riyadh اجلعفري  �سالح  ريا�س 
الكبري  ال�ساعر  ابن  وهو   ،Saleh
�سالح اجلعفري -رحمه اهلل- ))ات�سف 
ال�سعرباف  ح�سني  احلاج  االديب 

-رحمه اهلل- موؤ�س�س منتدى ال�سعرباف 
خارج،   / الكرادة  يف  الواقع  الثقايف 
باخللق والكرم وح�سن ال�سيافة.. ومن 
ياأكل الطعام يف  عادته انه مل يتعود ان 
جمل�سه وحده، اإذ البد ان ي�ساركه اأحد 
اأحد  ويف   ..) �سديق  اأو  �سيف   ( فيه 

خرج  الع�سية  وقت  يف  املمطرة  االيام 
كعادته ومل ي�سادف اأحدا �سوى ال�سقاء 
الذي يبيع املاء لبيوتات ال�سطرة.. كان 
لبيته  م�سرعا  ال�سري  يجد  ال�سقاء  ذلك 
ب�سبب املطر، فما كان من احلاج ح�سني 
اإال اأن ي�ستوقفه متحججا بحاجته للماء 

واأو�سل  لطلبه  ال�سقاء  فامتثل  حينها.. 
بحوزته  كان  الذي  املاء  من  عنده  ما 
ال�سقاء  واأراد  له..  ثمنه  دافعا  لبيته، 
ال�سعرباف  لكن  لداره،  العودة  حينها 
قال له ان املاء الذي او�سلته �ستغت�سل 

به و�ست�ساركني الع�ساء هذه الليلة((.

الحاج حسين الشعرباف .. من عمداء وكرماء 
المجالس الثقافية

طبيب  �ساكر..  فائق  الدكتور 
تخرج   ،189٠ مواليد  من  عراقي 
الطبية  تركيا  جامعات  اإحدى  يف 
يف  وتخ�س�س   ،1916 �سنة/ 
�سغل   .. لندن  يف  العيون  طب 
منا�سب،  عدة  امللكي  العهد  يف 
ولكنها بعيدة كل البعد عن �سلب 
الدول  باقي  كحال  تخ�س�سه 

العربية.
يف  مرة  ذات  :كنت  يقول  كتب 
اإحدى الدول االأوروبية يف زيارة 
عمل، فتلقيت برقية م�ستعجلة من 
تبلغني  العراقية  ال�سحة  وزارة 
طبي  موؤمتر  يف  العراق  اأمّثل  باأن 

اأنا فيه،  الذي  البلد نف�سه  يقام يف 
وذلك ل�سعوبة اإر�سال طبيب اآخر 
الرحلت  وندرة  الوقت  ل�سيق 

اجلوية حينذاك.
املوؤمتر  ملكان  ذهبت  يقول: 
عمل  ور�سة  عن  عبارة  كان  الذي 
والنف�سية  العقلية  ال�سحة  عن 
)انف�سام  ال�سيزوفرينيا  ومر�س 
اأن  ومبا  حتديدًا،  ال�سخ�سية( 
فقد  تخ�س�سي،  جمال  لي�س  هذا 
املخ�س�س  املكان  يف  جل�ست 

للعراق والتزمت ال�سمت التام.
طبيبة  جاءت  قليل  بعد  يقول: 
وبعد  جانبي،  اإىل  وجل�ست 

يف  بحوثي  عن  �ساألتني  التعارف 
جمال االمرا�س العقلية، فاأجبتها 

:
- يف احلقيقة اأنا طبيب عيون، وقد 
ب�سكل  للموؤمتر  باحل�سور  ُكلفت 
باالأمرا�س  يل  علقة  وال  مفاجئ 
فنظرت  وال�سيزوفرينيا،  العقلية 
وتعجب  ا�ستغراب  نظرة  اإيّل 

وغريت من لهجتها مت�سائلة: 
تعمل  �سحّية  موؤ�س�سة  اأية  يف   -

االآن يف العراق؟، فاأجبتها :
موؤ�س�سة  اأية  يف  اعمل  ال  اأنا   -
�سحية.. اأنا االآن مدير عام دائرة 

ال�سكك احلديدية يف العراق. 

فعادت و�ساألتني: 
تعمل؟  كنت  اين  وقبلها    -

فاأجبت: 
للعا�سمة  امينا  اأعمل  كنت   -
العمدة  ي�سبه  ما  اأي  بغداد، 

عندكم. 
وان�سحبت  با�ستغراب  اإيّل  نظرت 

بهدوء. 
على  امل�سرفني  اأحد  بعدها  جاءين 

املوؤمتر، وقال :
ممثل  فائق  د.  اأنت  هل  عذرًا   -

العراق ؟ فاأجبت: 
- نعم، هل هناك م�سكلة؟ 

�سوء  ان هناك  يبدو  - كل، ولكن 

فهم.
بعد  فاأجاب  ماذا؟  حول  ف�ساألته: 
اأن تاأكد من مطابقة �سورتي على 
بطاقة املوؤمتر املتدلية من رقبتي:  
ان   .. فائق  دكتور  عذرًا   -
اىل  جال�سة  كانت  التي  الطبيبة 
جوارك اعتقدت انك اأحد املر�سى 
الذين  بال�سيزوفرينيا  امل�سابني 
وقد  للدرا�سة،  هنا  اىل  بهم  اأتينا 
للعراق  املخ�س�س  املقعد  احتل 

وجل�س فيه .
قلت يف نف�سي: �سدقت الدكتورة، 
م�سيبة  من  اأكرب  فم�سيبتنا 

مري�س ال�سيزوفرينيا!

 طبيب عيون عراقي يمثل بلده في مؤتمر دولي 
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

مهنياً: احل�سم مطلوب يف الفرتة املقبلة، لأن الرتدد قد تكون 
جانب  اىل  تقف  ان  عليك  عاطفياً:  جدًا.  وخيمة  عواقب  له 
ال�سريك، حتى يتمكن من جتاوز م�سكالته العائلية. �سحياً: 
اأن ل غنى عن الريا�سة للمحافظة على  عليك التذكر دائماً 

الر�ساقة

توقعات برج الثور 
مهنياً: تتميز ب�سرعة البديهة وهذا ما مييزك عن الآخرين، 
اأ�سدقائك  ت�سمعها من  فكرة  اأي  او  اأي مو�سوع  ت�ستوعب 
ملواجهة  قوة  الأ�سلحة  اأكرث  هي  الواقعية  عاطفياً:  اليوم. 
الأمور  اإعادة  على  ت�ساعدك  وهي  وم�سارحته،  ال�سريك 
اأردت  اإذا  م�ستقبلك  يف  فّكر  �سحياً:  الطبيعية.  جماريها  اإىل 

املحافظة على �سحة ر�سيقة، ول تدع ال�سمنة ت�سيطر عليك.

 توقعات برج الجوزاء 
تندم  فقد  العمل  اأرباب  اأوامر  جتاهل  حتاول  ل  مهنياً: 
قراراتك  يف  �سامدًا  ابَق  الأوهام.  حذار  لحقاً.  ذلك  على 
وخمل�ساً. عاطفياً: ل تدع نف�سك تنجز وراء عاطفتك وال 
وقعت فري�سة ال�سغوط والع�سبية. �ساور عقلك بني احلني 
والآخر واترك القلب جانباً. �سحياً: اأعط كل �سيء وقته امل�ستحق، وللريا�سة 

الكثري عليك.

توقعات برج السرطان 
التي  والأعباء  امل�سوؤوليات  من  الكثري  بانتظارك  مهنياً: 
اأي �سك  اً. تتعّر�ض لالرهاق من دون  تتطّلب منك عماًل جّديًّ
ولكّنك لن تف�سل، بل حتّقق اأف�سل النتائج. عاطفياً: احلبيب 
مل من ت�سرفاتك الغريبة. حاول تغيري منط تعاطيك معه 
اأح�سان  يف  برحلة  باأ�ض  ل  �سحياً:  فاأكرث.  اأكرث  وتفهمه 

الطبيعة وال�سري �سفاف اأحد الأنهر.

توقعات برج   االسد
يف  تدفعك  التي  ال�سلبّية  مواقفك  من  عليك  اأخ�سى  مهنياً: 
وامل�ساعر  النفعالت  وراء  الجنراف  اإىل  طي�ض  حلظة 
ذو  �سالح  ال�سريك  مل�ساعدة  اندفاعك  عاطفياً:  القوية. 
لحقاً.  الثمن  تدفع  ل  حتى  ذلك  تخّفف  اأن  فحاول  حّدين، 
�سحياً: اأنت م�ستعد دائماً للم�ساركة يف ن�ساط اجتماعي اأو 

ترفيهي يقام يف منطقتك

توقعات برج العذراء
بع�ض  لكن  �سريعاً،  تتجاوزها  مهنية  م�سكلة  مهنياً: 
النعكا�سات ترتدد اأ�سداوؤها من دون اأن توؤثر فيك مبا�سرة. 
فاإّن  ال�سريك،  وبني  بينك  الآراء  تنوعت  مهما  عاطفياً: 
العناوين العري�سة تبقى هي الأ�سا�ض املتني لهذه العالقة. 
�سحياً: اأظهر قدرتك على التحمل يف ما يتعلق باحلمية التي 

تتبعها، البداية �سعبة، لكن النهاية �ساّرة

توقعات برج الميزان 
تتمتع  اأو  لك،  املالئم  والعمل  املنا�سب  مكانك  جتد  مهنياً: 
لها  وجتد  معقدة  اأو�ساعاً  تواجه  لكي  كبرية،  مبهارة 
احللول ب�سرعة مذهلة. عاطفياً: ت�سرفات ال�سريك الغريبة 
قبل  املقنعة  الأعذار  اأن جتد  الأف�سل  من  مرّبرة،  تكون  قد 
ل  �سعيفة.  والإرادة  كثرية  املغريات  �سحياً:  مواجهته. 

ت�ست�سلم لأي منهما مهما وجدت اأن الأمور �سعبة

توقعات برج العقرب 
حياتك  يف  خا�سة  اأهمية  العالقات  اإحدى  تتخذ  مهنياً: 
وتلتقي اأ�سدقاء. تنتمي اإىل موؤ�س�سة جديدة اأو تالقي تقديرًا 
اأو تكلف مبهمة. عاطفياً: حتتفل بجديد، اأو بانت�سار. تنهال 
دفينة  رغبة  وحتّقق  �سوب  كل  من  احلب  عالمات  عليك 
بالإكثار من  ال�سباحية م�سحوبة  التمارين  اإليها. �سحياً: بع�ض  طاملا �سعيت 

�سرب املياه نهارًا عالج ناجح حلمية �سحية.

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

يف عر�ض اأفكارك على الآخرين، وتاأكد اأنها �ستبهرهم.

توقعات برج الجدي 
مهنياً: قد تثار بع�ض امل�سكالت. حذار الإ�سكالت مع املحيط 
والتحديات. ابتعد عن املواجهات وُكن دبلوما�سيًّا. عاطفياً: 
ا�سِغ اىل وجهة نظر احلبيب فقد جتد اأنه على حق. ثق به 
اأكرث ول ت�سكك يف ت�سرفاته. �سحياً: حذار الإكثار من احللويات وال�سوكول، 

وحاول التخفيف منها قدر امل�ستطاع.

توقعات برج الدلو 
والطاقة.  بالندفاع  وت�سعر  احلما�سة  اليك  تعود  مهنياً: 
ترتّدد  ولن  و�سجاعة،  بقّوة  اأفكارك  عن  التعبري  اىل  متيل 
الزائد.  ت�سلطك  من  ينزعج  احلبيب  عاطفياً:  ترويجها.  يف 
وف�سر  للغ�سب  داعي  ل  معه.  اأ�سلوبك  من  تغري  اأن  عليك 
م�سرة  لكنها  ال�سهية  املاأكولت  اأمام  ت�سعف  ل  �سحياً:  بهدوء.  نظرك  وجهة 

وغنية بالدهون وال�سحوم.

توقعات برج الحوت 
زمالئك  مع  العمل  اإىل  ت�سطر  قد  و�ساعدًا  اليوم  من  مهنياً: 
اأجواء  على  اإيجابية  اآثارًا  �سيرتك  وذلك  واحد،  كفريق 
من  ال�سائعات  اىل  ال�ستماع  عدم  حاول  عاطفياً:  العمل. 
�سحياً:  النار.  على  الزيت  �سّب  يحاول  بع�سهم  اأن  وخ�سو�ساً  املقّربني، 
احر�ض على ا�ستعمال الزيت النباتي ال�سحي، وجتنب خمتلف اأنواع ال�سمنة 

وم�ستقاتها

اإىل  اإن�سان  من  الدم  ف�سائل  تختلف 
اللون  اأحمر  لزج  �سائل  فالدم  الآخر.. 
للج�سم،  الدموية  الأوعية  يف  يجري 
احلمراء  الدم  خاليا  من  ويتكّون 
تعمل  التي  البي�ساء،  الدم  وكرات 
وبالزما  اجل�سم  يف  مناعي  كجهاز 
تغذية  يف  الدم  ي�ساهم  كما  الدم، 
ويزودها  املختلفة  اجل�سم  خاليا 
من  املحّمل  الالزم  بالأوك�سجني 
بتنظيم  قيامه  اإىل  بالإ�سافة  الرئتني، 

حرارة اجل�سم.
تعرفوا اإىل ف�سائل الدم والنادرة منها 

يف ال�سطور الآتية:
ف�سائل الدم تندرج حتت 4 جمموعات 

رئي�سية، وهي:
+Aو -A :بنوعيها A الف�سيلة -

+Bو -B :بنوعيها B الف�سيلة -
و  -AB بنوعيها:   AB الف�سيلة   -

+AB
+Oو -O :بنوعيها O الف�سيلة -

ما فوائد التربع بالدم؟
ف�سائل الدم النادرة

من  الدم  ف�سائل  من  عدًدا  اإليِك 
التقارير  الأقل، وفق  اإىل  ندرًة  الأكرث 
يف  متخ�س�سة  جهات  عن  ال�سادرة 

الوليات املتحدة الأمريكية:
-AB ف�سيلة الدم

-B ف�سيلة الدم
+AB ف�سيلة الدم

-A ف�سيلة الدم
-Oف�سيلة الدم
+Bف�سيلة الدم

+A ف�سيلة الدم
+O ف�سيلة الدم

AB ف�سيلة الدم
من  الف�سيلة  اإ�ستفادة  ُتظهر  �سورة 

فئات الدم الأخرى
يف  الأندر   AB الدم  ف�سيلة  تعدُّ 
العامل، لذا ُيعد الأ�سخا�ض احلاملون 
بخا�سة  مميزين،  الف�سيلة  لتلك 
كمتربعني بالدم والبالزما التي ت�ساعد 
واإ�سابات  التجلط  م�ساكل  على عالج 
لتلك  امتالكهم  يعزز  كما  احلروق، 
قيد  على  بقائهم  فر�ض  من  الف�سيلة، 
املتربع  للدم  تقّبلهم  لإمكان  احلياة، 

لهم من اأّية ف�سيلة اأخرى.

فصائل الدم النادرة

قرر  املقدوين  ال�سكندر  اأن  يحكى 
له:  الكاهن وقال  العامل فجاءه  غزو 
تفك  حتى  العامل  حل  ت�ستطيع  "لن 

العقدة الكبرية!".
ف�ساأله ال�سكندر : "ما هذه العقدة؟"
فاأجابه الكاهن : "اإنها عقدة �سحرية 
لن ي�ستطيع رجل اأن يحتل العامل من 

دون اأن يحلها".
ف�ساأله ال�سكندر : " هل فعل اأحد هذا 

من قبل؟"
 : الكاهن خائفاً من غ�سب ملكه  فرد 
" ل .. ل .. وكل من ذهب من دون اأن 

يفكها تعر�ض للقتل اأو ف�سل".
فقال ال�سكندر : " اأرين هذه العقدة".
اإىل  معاً  والكاهن  ال�سكندر  ذهب 
املعبد وحاملا راأى العقدة اأدرك مدى 
�سعوبة حلها بالأيدي كما حاول من 
�سبقوه، فاقرتب منها وانتظر الكاهن 
حلها  مبحاولة  ال�سكندر  يبداأ  اأن 
بيديه، لكن املفاجاأة اأن الرجل الذي 

وقطعها  �سيفه  ا�ستل  العامل  حكم 
ونظر اإليه، وقال : " لي�ض املهم كيف 
 .. اأفكها  اأن  املهم  لكن   .. العقدة  اأفك 

وهي الآن حملولة".
ابت�سم الكاهن ب�سكل يوحي بانبهاره 

بتفكري هذا الرجل.
بامل�سكلة  يفكر  منا  كثري  احلكمة: 
وكثري  بحلها،  تفكريه  من  اأكرث 
حل  يف  الآخرين  بتقليد  يفكر  منا 

امل�سكالت ويتوقع نتائج خمتلفة!.

قصة وعبرة
كيف تحل المشكلة ؟

لبي�سه  ميكن  الروبيان  اأنواع  اأحد   -
عام  مئة  املحافظة على حيويته طوال 
�سقوط  عقب  يفق�ض  ثم   .  . ماء  بدون 
البي�ض،  بدوره  وي�سع  وينمو  املطر، 

قبل اأن جتف مياه املطر .
)بخنف�ساء  امل�سماة  احل�سرة   -
زجاجة  يف  و�سعت  قد  ال�سجادة( 
 ، طعام  دون  حية  فيها  وبقيت  مغلقة، 
اإذ كانت تقتات يف هذه املدة على جلدها 

الذي كانت تبدله من حني لآخر.  
املناطق  يف  يعي�ض  الذي  ال�سر�سور   -

ال�ستوائية ت�سل �سرعته اىل 36ر3 ميل 
يف ال�ساعة . . اأي اأن يقطع مايوازي 50 

�سغف طوله يف الثانية واحدة .
التاريخ  متحف  يف  الباحثات  اإحدى   -
اأنها  اأعلنت  نيويورك  يف  الطبيعي 
لياًل  ي�سهر  ال�سر�سار  ذكر  اأن  اكت�سفت 
العميق  النوم  اإىل  اأنثاه  ت�سبقه  حيث 

والأحالم ال�سعيدة .
ي�سيق  الذي  جلدها  تغري  الفاعي   -
منو  يفوق  ج�سمها  منو  لن  عليها 
على  �سيقا  اجللد  في�سبح  جلودها 

يف  مرات  عدت  جلدها  وتغري  اجل�سم، 
ال�سنة وذلك ح�سبما منوها .

- عدد البي�ض التي ت�سعه ملكة النحل 
يوميا يرتاوح بني 600 -2000 بي�سة 
لإختالف  تبعا  يختلف  العدد  وهذا 
ف�سول ال�سنة وقدرة امللكة على و�سع 

البي�ض وعمرها .
على  جمهرية  البكرتيا  نوع  اأ�سرع   -
الإطالق، تقفز 50 �سعف طولها يف قفزة 
واحدة، مندفعة بوا�سطة مروحة تدور 

ب�سرعة مئة مرة يف الثانية الواحدة .

هل تعلم؟

املقادير:
4/3  كوب زبدة بحرارة 

الغرفة
1 كوب �سكر

3 بي�سات
1 ملعقة �سغرية فانيال

2/1 كوب لنب زبادي
4/3 كوب كاكاو بودرة

4/3 كوب طحني
بيكنج  �سغرية  ملعقة   1

باودر
4/1 ملعقة �سغرية ملح

مقادير التغليفة :
1 كوب كرمية �سائلة

1 كوب �سوكولتة ن�سف حمالة مفرومة
2/1 كوب �سكر بودرة

3/1 كوب كاكاو بودرة
طريقة التح�سري:

باودر  البيكنغ  الطحني،  اجلافة:  املكونات  �سعي   .1

وامللح والكاكاو البودرة يف وعاء واخلطيهم معا.
كرميي  ي�سبح  حتى  معا  والزبدة  ال�سكر  اخفقي   .2
القوام وه�ض ثم اأ�سيفي البي�ض والفانيال مع ا�ستمرار 

اخلفق.
3.ا�سيفي ن�سف كمية خليط املكونات اجلافة اإىل خليط 

ال�سكر والبي�ض وحركي املزيج.
4. ا�سيفي اللنب الزبادي واخفقي املزيج حتى يتجان�ض 

ثم اأ�سيفي باقي كمية اخلليط اجلاف وحركي.
الطحني  ور�سة  بالزيت  مدهونة  �سينية  جهزي   .5
حممى  فرن  اإىل  وادخليها  فيها  الكيك  خليط  وا�سكبي 
م�سبقا ملدة 30 دقيقة اأو حتى تن�سج ثم اتركيها تربد.

6.  لتح�سري تغليفة الكيكة: �سخني الكرميا ال�سائلة ثم 
مع  النار  على  واتركيه  املفرومة  ال�سوكولته  اأ�سيفي 

التحريك حتى تذوب ومتتزج.
وحركي  البودرة  والكاكاو  الناعم  ال�سكر  ا�سيفي   .7

جيدا حتى ي�سبح املزيج ناعما وكرمييا.
8. �سعي اخلليط يف الثالجة ملدة �ساعة على الأقل ثم 
اإىل  الكيكة  اأعيدي  ثم  اأن تربد  بعد  الكيكة  ادهني وجه 

الثالجة حتى تربد متاما وقدميها باردة.

حال الشوكوالته الباردة
من الفيسبوك

اأفقي
1جتمعات للفرح - ت�سد وذود )عن احلق مثال(.

2�سو�ساء – امتنع عن عمل ال�سر واملوبقات – 
للتمني.

 – الأمريكي  الرعب  اأفالم  ملخرج  الأول  3ال�سم 
كرم.

4مرحتل بني البالد.
5ثلثا �سيف - ثلثا كان - ثلثا دام.

6تغيب يف التفكري والرتكيز.
7يدفئ يف ال�ستاء - عمله هو الكتابة.

8يف حالة ا�ستحياء مما �سدر منها - �سكله دائري 
وقد تو�سف به ال�سم�ض.

9مغامر يف اللعب بالنقود - غنى وثراء.
10يف القراآن مل تبداأ بالب�سملة.

راأ�سي
1عك�ض همجي– �سديد الظلمة.

ثلثا  الطعام - حرف جر -  2خ�سار من مقبالت 
قوم.

3ت�ستخدم يف ال�ستحمام - طني م�سوي.
اأو خدمة - �سيدة مهنتها نقل  4نقود مقابل عمل 

املعنى من لغة اإىل اأخرى.
5بحر كبري - �سروال وا�سع.

6عني الكامريا.
7اآلة ايقاع مو�سيقية - اأداة ن�سب - ن�سف يتيم.

8ن�سف - جر�ض )مبعرثة(.
9من اأجمل الأزهار - مكونات الأر�ض.

10اآلة مو�سيقية وترية - مدينة عربية على �سط 
العرب.

كلمات متقاطعة

اأف�سل  فالبت�سام  نعم  ابت�سمي، 
يجذب  اإّنه  بل  احلياة،  هذه  يف  ما 
عالقتك  ويجعل  اجتاهك  يف  الآخرين 
هي  مما  حاًل  اأف�سل  الجتماعية 
فحني  انتبهي،  لكن،  الواقع.  يف  عليه 
اأ�سنانك للعيان وهي  تبت�سمني، تظهر 
وكما  املختلفة،  باأ�سكالها  تك�سف  قد 
ومالمح  معامل  من  الكثري  حال  هي 
جوانب  بع�ض  وج�سمك،  وجهك 
فهل  �سخ�سيتك.  و�سفات  حياتك 
بي�ساوية؟  ال�سكل؟  مربعة  اأ�سنانك 
راقبيها  اإذًا،  م�ستطيلة؟  اأم  مثلثة؟ 
قد  فهي  خاللها.  من  ذاتك  اإىل  وتعريف 

تقول الكثري.
1-اأ�سنان بي�ساوية

ال�سكل  الأمامية  اأ�سنانك  تاأخذ  هل 
باإمعان،  اإليها  اأنظري  البي�ساوي؟ 
بالإيجاب،  هي  اإجابتك  كانت  فاإذا 
خجول  �سخ�ض  اأنك  على  دللة  فهذه 
كل  اأّن  يعني  ما  جدًا،  وح�سا�ض 
قد  والكلمات  والنظرات  املواقف 
ل  واأنك  داخلك  يف  عميقاً  اأثرًا  ترتك 
و�سهولة.  ب�سرعة  ال�سداقات  تكونني 
اأ�سنانك  �سكل  يك�سف  املقابل،  ويف 
البي�ساوي اجلانب املنظم والإبداعي 

من �سخ�سيتك. فهل هذا �سحيح؟
2- اأ�سنان مربعة

الأ�سنان  تلك  اإىل  جيدًا  اأنظري   
ابت�سامتك  تك�سفها  التي  الأمامية 
ب�سكلها  اأقرب  هي  فهل  اجلميلة، 
يدل  هذا  اأن  اعلمي  اإذًا،  املربع؟  اإىل 
ب�سخ�سية  تت�سم  امراأة  اأّنك  على 

معظم  يف  ي�سعك،  واأنه  هادئة  وطباع 
الأوقات، اأن ت�سيطري على انفعالتك 
وم�ساعرك ول �سيما يف احلالت التي 
اإن  بل  والغ�سب.  التوتر  اإىل  تدعو 
�سكل الأ�سنان هذا يدّل اأي�ساً على اأنك 
اإىل  نظرتك  يف  باملو�سوعية  تتحلني 
الأمور ويف عالجك امل�سكالت اأياً تكن. 
مميزة  �سخ�سية  �ساحبة  اأنت  اإذًا، 
ال�سغط  زمن  يف  الوجود  ونادرة 

الدائم.
3- اأ�سنان م�ستطيلة ال�سكل

الأمامية  ا�سنانك  تكون  اأن  يحدث  قد 
وتاأكدي.  ابت�سمي  ال�سكل،  م�ستطيلة 
الكثري  متتلكني  اأنك  اإىل  ت�سري  وهي 
من الطاقة وت�ستطيعني القيام مبعظم 
وتتحلني  اإليك  توكل  التي  الأعمال 
القرارات  اأخذ  على  الكبرية  بالقدرة 
ذلك.  تتطلب  التي  املواقف  تكن  اأياً 
معظم  حّل  ميكنك  ذلك،  عن  وف�ساًل 

فاأنت  تواجهينها،  التي  امل�سكالت 
عملية وخمططة ممتازة. لذا، عادة ما 
على  لت�ساعديهم  الآخرون  اإليك  يلجاأ 
يكن  اأياً  حياتهم،  يف  التغيري  اإحداث 
ثقة  مو�سع  فاأنت  التغيري،  هذا  نوع 

ال�سخا�ض املحيطني بك.  
4 - اأ�سنان مثلثة ال�سكل

�سكل  الأمامية  اأ�سنانك  تاأخذ  قد  نعم، 
القول  ميكن  احلال،  هذه  ويف  مثلث. 
والن�ساط  باحليوية  تتمتعني  اإنك 
والفكري  اجل�سدي  امل�ستويني  على 
من  اجلهود  من  الكثري  وتبذلني 
تكن  اأياً  اأهدافك،  اإىل  الو�سول  اأجل 
كما  تواجهينها.  قد  التي  امل�ساعب 
لأن  الكبرية  العناية  تولني  اأّنك 
اأياماً ملوؤها ال�سحة والفرح.  تعي�سي 
فعامالن  هذا  على  ي�ساعدك  ما  اأما 
فانطلقي  وخيالك.  تفاوؤلك  اأ�سا�سيان: 

ول ترتددي، احلياة اأمامك!

اختبارات شخصية
شكل أسنانك ماذا يقول عنك؟

على  رائعة  الزيتون  زيت  مع  املجفف  التني  فوائد 
ل  خ�سائ�ض  ميلك  فالتني  �سك..  دون  من  ال�سحة 
اجتمعا  ما  اإذا  فكيف  الزيتون،  زيت  كذلك  ُت�ساهى، 

�سوياً؟
عيادة  من  رجيلي،  اأبو  ،عبري  التغذية  اخت�سا�سية 
على  الآتي  يف  تطلعك   ،  Diet of the Town

فوائد التني املجفف مع زيت الزيتون: 
خف�ض م�ستوى الكول�سرتول ال�ساّر يف اجل�سم: ي�ساعد 
م�ستوى  خف�ض  على  الزيتون  زيت  مع  املجفف  التني 
HDL يف الدم؛ فالتني يحتوي  الكول�سرتول ال�سار 
على األياف غذائية مهّمة لتعديل م�ستوى الكول�سرتول 
يف الدم، ناهيك عن املواد امل�ساّدة لالأك�سدة املتوفرة 
يف زيت الزيتون، والتي تقي من الأك�سدة الناجتة عن 

الكول�سرتول ال�ساّر. 
عالج لالإم�ساك: اإن كنت تعانني من م�سكلة الإم�ساك، 
الزيتون ي�ساهم يف  التني املجفف مع زيت  فانَّ تناول 

اإدراجه  عليك  لذا،  ملحوظ،  ب�سكل  الإم�ساك  حماربة 
�سمن نظامك الغذائي.

لالأك�سدة  امل�ساّدة  املكونات  اإنَّ  ال�سرطان:  حماربة 
التي تعمل على حماربة اجلذور احلّرة توؤّمن الوقاية 
من خمتلف الأمرا�ض ال�سرطانية. ون�سبًة لتف�سي هذا 
املر�ض اخلبيث يف جمتمعاتنا العربية خ�سو�ساً، فقد 
يكون من ال�سروري انتقاء الغذاء ال�سليم الواقي منه.

حت�سني ال�سحة الإجنابية: ذكر عدد من الدرا�سات 
الزيتون  زيت  كما  املجفف  التني  دور  العلمية 
حت�سني  يف  وم�ساعد  جن�سي  كمن�ّسط  العمل  يف 
الإجنابية. لل�سحة  مفيد  فهو  وبالتايل  اخل�سوبة، 
املجفف مع زيت  التني  القلب: جّربي  ل�سحة  مفيد 
التني  خليط  تناول  اإنَّ  القلب  حلماية  الزيتون 
املجفف مع زيت الزيتون الطبيعي باعتدال، ي�ساهم 
واجللطات..  القلبية  الأمرا�ض  من  الوقاية  يف 

فا�ستفيدي منه لوقاية قلبك وقلب عائلتك.

فوائد التين المجفف مع زيت 
الزيتون فائقة القوة
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منذ اأن احتلت بغداد 2003 وليومنا هذا، �شهد املجتمع تغريًا 
على  يتمادى  البع�ض  بات  اإذ  واأخالقه،  قيمه  من  الكثري  يف 
هوية  ما  يوما  كانت  التي  الرتبية  حدود  ويتعدى  الآخرين 
و�شمة الفرد، وبها كان ُيحرتم وُي�شار اإليه بالبنان لنبل اأخالقه 
و�شمو تربيته، لكن لالأ�شف فاإن بع�ض النفو�ض تغريت، حيث 
م�شاعرهم  وخد�ض  الآخرين  مع  العبث  لنف�شه  البع�ض  �شمح 
اأو  غاية  حتقيق  لأجل  ذلك  وكل  اهلل،  تر�شي  ل  نابية  بكلمات 
م�شلحة معينة من دون الكرتاث لنف�شية الخرين وان �شبب 
ذلك افتقار البع�ض اإىل الرتبية ال�شحيحة، اإذ نراه يتخبط يف 
�شلوكياته امل�شينة من دون خجل، وجند احلياء قد اأزيح من 
جبينه والذي بدونه تباح لهم الأفعال، وح�شب القول املاأثور 
�شمات  من  �شمة  فاحلياء  �شئت(،  ما  فا�شنع  ت�شتِح  مل  )اإن 
�شوف  وبالتايل  ال�شلوك،  ميزان  �شيختل  فبزواله  الأخالق، 
ال�شديد  ولالأ�شف  معهم..  وبكالمه  بت�شرفاته  غريه  على  يوؤثر 
اأرى اليوم �شمات كثرية قد اختفت من جمتمعنا، وبات الكثري 
واأ�شبحت  تربيته،  م�شار  عن  وينحرف  اخللق  من  يتجرد 
ت�شعى  التي  الب�شرية  النف�ض  تت�شدر  ال�شخ�شية  امل�شلحة 
لتحقيقها حتى لو ا�شطرت تلك النف�ض الدنيئة لتحطيم اإن�شان، 
فغايتها �شتكون الأهم، لكنها بالتاأكيد �شتكون اخلا�شرة يف نهاية 
املطاف، لذا على الفرد ال�شري على نهج وتربية �شحيحة، وان 
به من ظروف، لن احرتام  مر  مهما  م�شارهما  ينحرف عن  ل 
اأن  املقابل  جترب  و�شفات  خلق  من  يحمله  ملا  يكون  الآخرين 
يف  حتى  وجوده  ويقدر  عليها،  ويكرمه  اأعينه  ن�شب  ي�شعها 
غيابه، وهذا يف راأيي اأجمل ما يكون عندما يتكلم الآخرون عنه 
بكل طيب، ويرتحموا لوالديه بقولهم )رحمة اهلل على والديه 
على هذه الرتبية الرائعة(، فمن اجلميل اأن يتلفظوا بالرحمة 
اأف�شل بكثري من ذمهم  الذين تعبوا يف تربيته، فهذا  للوالدين 
به  يتبارك  ف�شل  وهذا  عنه،  اهلل  ر�شا  عن  ف�شال  ولعنتهم، 
العبد، وعلينا اأن نقتدي بخلق الر�شول الأعظم )�ض( وال�شعي 
اإىل الت�شلح ب�شفاته النبيلة يف زماننا هذا الذي يحتاج منا اإىل 
اإميان واإرادة وجهد اكرب للت�شدي لكل ما هو دخيل من �شلوك 
وعادة وثقافة طراأت على جمتمعنا بعد دخول املحتل للعراق، 
وعلى اجلميع حتمل امل�شوؤولية بدءا من الأ�شرة، فعلى الآباء 
غر�ض القيم ال�شحيحة والثقافة التي �شوف ت�شاعد الفرد على 
التعامل مع الآخرين وفق معايري معينة ل ميكن له جتاوزها 
احرتام  اجلميع  على  نف�شه  وبالوقت  اأخالقه،  يفقد  ل  لكي 
ل  وان  اخلا�شة،  �شوؤونهم  يف  التدخل  وعدم  الآخرين  حريات 
اإ�شالح،  اإىل  بحاجة  ونحن  امل�شلحني  مو�شع  اأنف�شنا  ن�شع 
اأنف�شنا،  من  واثقني  دمنا  ما  الآخرين  لأقوال  نكرتث  ل  وان 

فالثقة بالنف�ض هي الطريق الوحيد للو�شول اإىل بر الأمان.

ميزان السلوك 
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املحامي _خا�ض
العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�شتقبَل 
مبكتبه،  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ 
رئي�ض ق�شم الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
املتمر�ض  ال�شتاذ  احلكمة،  بيت  يف 

الدكتور حممود علي داوود 
من  عددًا  داوود  الدكتور  واأهدى 

فيما  النقيب،  لل�شيد  وكتبه  موؤلفاته 
الثقايف  الواقع  عن  اجلانبان  حتدث 
يف العراق وحتديات النخب يف ذلك . 
الزيارة،  النقيب  ال�شيد  و�شكر 
اأفق  فتح  الطرفان على  اتفق  فيما 
التعاون بني النقابة وبيت احلكمة 

يف الن�شاطات الثقافية .

السعدي يستقبل رئيس 
قسم الدراسات االستراتيجية 

املحامي _خا�ضفي بيت الحكمة
الن�شان  حقوق  جلنة  اختتمت 
التي  بالب�شر  الإجتار  يف  دورتها 
حمامني  جمموعة  مب�شاركة  اأقيمت 
يف  العراق،  حمافظات  خمتلف  يف 
اأربيل وبالتعاون مع منظمة هارتالند 

األين�ض.
ع�شو  بح�شور  اخلتام  حفل  واأقيم 

حقوق  جلنة  رئي�ض  النقابة/  جمل�ض 
حيث  املوىل،  �شارة  املحامية  الإن�شان 
مل�شاركتهم  املحامني  املوىل  �شكرت 
جهود  على  مثنيًة  الدورة،  يف  الفعالة 
قدموا  الذين  الدوليني  املدربني 

حما�شراتهم.
الدورة  ختام  يف  املوىل،  ووزعت 
�شهادات  اأيام،  ثالثة  ا�شتمرت  التي 

لهم  متمنيًة  املحامني،  بني  امل�شاركة 
دوام التوفيق والتح�شيل الفكري. 

وفق  تقام  الن�شاطات  هذه  اأن  يذكر 
بروتوكولت تعاون بني جلنة حقوق 
العراقيني  املحامني  نقابة  يف  الإن�شان 
الرحيمة  القلوب  تاآلف  ومنظمة 
بواقع  لالرتقاء  األين�ض(  لند  )هارت 
املحامني ورفع كفاءتهم يف هذا املجال.

لجنة حقوق اإلنسان في نقابة المحامين 
تختتم دورة اإلتجار بالبشر 

بالصور : جانب من مشاركة فرق المحامين في الرقابة على 
العملية اإلنتخابية


