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نقابة المحامين تحدد األطر العامة والضوابط لعقد المؤتمر المهني لعام  / 2٠21ص 12
محــام من بغـداد
نقابـة المحامين العراقيين تفتتح دورة توسيع الصالحية الثانية لــ ٦٠٠
ٍ
الخريطة اآلنية
ُ
والبعد االستراتيجي

علي الفاطمي
افتتحت نقابة املحامني العراقيني دورة تو�سيع
ال�سالحية الثانية ملحامي بغداد ،وذلك �سمن
اجلداول املعدة لهذا الغر�ض وا�ستناد ًا لقرارات
جمل�ض النقابة.
و اأقيمت فعاليات اليوم الأول يف مقر النقابة
بح�سور نقيب املحامني العراقيني الأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،ووكيل النقابة /رئي�ض جلنة الدورات
الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،بالإ�سافة حل�سور ع�سوي
جمل�ض النقابة الأ�ستاذة �سارة املوىل و الأ�ستاذ
و�سام اأبو طبيخ وعدد من الأ�ساتذة املحا�سرين.
حمام
و بلغ عدد امل�سجلني يف الدورة ٦٠٠
ٍ
وحمامية ،حيث �ستت�سمن الدورة يف حما�سراتها
تطوير الكفاءة القانونية للمحامي من الناحيتني
العملية واملهنية ،و بح�سور اأ�ساتذة اأكفاء.
وخالل الإفتتاح ،بارك ال�سيد النقيب للمحامني
اإفتتاح الدورة ،مقدماّ ثناءه لالأ�ساتذة الذين
�سيتواجدون لتقدمي املحا�سرات ،داعياً املحامني
امل�ساركني اإىل الإهتمام الدائم بالقراءة و احلر�ض
على التزود باملعلومة والت�سلح بالعلمية القانونية.
من جانبه ،قدم ال�سيد الوكيل كلمة اإفتتاحية حتدث
فيها عن اأهمية اإقامة دورات تو�سيع ال�سالحية
واملهارات التي يجب اأن يتمتع بها املحامي .م�سري ًا
اإىل اأهمية اأن يعرف املحامي حقوقه والتزاماته
ليكون قادر ًا على ا�سرتداد حقوق الآخرين.

ضياء السعدي

بحضور السعدي ..محامون
جدد يؤدون اليمين في مقر
النقابة

اللجنة المشتركة بين النقابة
والعدل تجتمع لمعالجة عدد من
مشاكل المحامين
املحامي _خا�ض
عقدت اللجن ُة امل�سرتكة بني نقابة املحامني
العراقيني ووزارة العدل اإجتماعها يف مقر النقابة،
حللحلة اأهم امل�ساكل وال�سكاوى الواردة حول
عمل عدد من الدوائر العدلية.
و جرى الإجتماع بح�سور نقيب املحامني
العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،واأع�ساء
اللجنة مدير عام الكتاب العدول الأ�ستاذ را�ستي
يو�سف ،ومدير عام التنفيذ القا�سي ب�سار اأحمد
حممد ،وع�سو جمل�ض النقابة وممثلتها يف اللجنة
امل�سرتكة الأ�ستاذة �سهد الدليمي.
وتناول الإجتماع عدد ًا من الق�سايا امل�سرتكة اأهمها
تو�سيح الإعمام الأخري ال�سادر عن دائرة التنفيذ،
حيث اأو�سح ال�سيد املدير العام :اأن دائرته ل
تطالب املحامي وكيل الدائن باإبراز م�ستم�سكات

املحامي _خا�ض
نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
بح�سور
ِ
ال�سعدي ،واأمام نائب رئي�ض حمكمة ا�ستئناف الكرخ،
القا�سي اأمري ال�سمري ،وبوجود الأمني املايل الأ�ستاذ
ذو الفقار ال�سبالوي ،وال�سادة اأع�ساء جمل�ض النقابة:
الأ�ستاذ ح�سن الزهريي ،والإ�ستاذ حممد قا�سم

احل�سيناوي ،والأ�ستاذة �سهد الدليمي والأ�ستاذ و�سام
اأبو طبيخ ،اأدى املحامون اجلدد اليمني يف مقر النقابة .
َ
حتدث ال�سيد النقيب عن ن�سائح
وخالل جل�سة اليمني،
مهنية متعددة ،وق�سايا تخ�ض العمل يف املحاماة،
ف�س ًال عن التاأكيد على مراعاة قواعد ال�سلوك املهني
واجلوانب الأخالقية يف العمل واحرتام الق�ساء .

السعدي يفتتح المنفذ التلقيحي
الخاص لتلقي لقاح كورونا
املحامي _خا�ض
افتتح نقيب املحامني ،ال�ستاذ �سياء
َ
ال�سعدي ،املنفذ التلقيحي لتلقي
جرعة لقاح فايرو�ض كورونا داخل
النقابة بالتعاون مع فرق دائرة
�سحة املن�سور ،بعد احل�سول
على املوافقات من اجلهات ال�سحية

بخ�سو�ض فتح املنفذ لتلقي اللقاح.
فعلى الخوة والخوات املحامني
الراغبني بتلقي اللقاح احل�سور
اىل مقر النقابة لغر�ض اخذ جرعة
اللقاح.
وجاء هذا التن�سيق مع الكوادر
ال�سحية من اجل توفري احلماية

من خطر الإ�سابة ومواجهة الوباء
اللعني.
ني ال�سيد النقيب اهمية توفري
وب َ
كل امل�ستلزمات ال�سا�سية
للمنفذ وتهيئة القاعات ب�سكل
يتالءم مع التعليمات ال�سحية
واإكمال املتطلبات كافة

املدين ،ول طالب التنفيذ ،واإمنا يطلب من املدين
نف�سه اإبرازها عند احل�سور ،وان الفهم الذي انت�سر
بعك�ض ذلك غري �سحيح.
و�سمن مقررات الإجتماع ،اإ�ستثناء املحامني من
مراجعات اأيام ( الزوجي و الفردي ) ،بالإ�سافة اإىل
عدم التدقيق يف مو�سوع عنوان �سكن املحامي لأجل
اإكمال الوكالت و املراجعات يف دائرة كاتب العدل.
ومن جانبه ،اأو�سح ال�سيد النقيب الطرق القانونية
التي يجب اأن يتعامل املوظفون وفقها ،م�سد ًدا على
اأهمية مراعاة امتيازات املحامني املقررة قانونًا.
فيما طرحت الأ�ستاذة الدليمي اأهم ال�سكاوى
التي و�سلت اإىل اللجنة امل�سرتكة بو�ساطتها.
هذا وت�سعى اللجنة للتوا�سل الدائم مع
املحامني حللحلة م�ساكل مراجعاتهم ب�سكل
�سريع واآين يف الدوائر العدلية.

األمانة العامة لمجلس الوزراء ترد
على النقابة بشأن ضريبة المحامين
املحامي _خا�ض
اأر�سلت الأمان ُة العامة ملجل�ض
الوزراء كتابها اإىل نقابة
املحامني العراقيني ،واأرفقت
فيه رد الهيئة العامة لل�سرائب
على كتاب اللجنة املالية يف
جمل�ض النواب العراقي،
بخ�سو�ض ال�سريبة املفرو�سة
على املحامني ،املرقم  ٢٠٢9يف
٢٠٢١/٦/٦
واأو�سحت فيه طريقة التحا�سب
وال�سماحات
ال�سريبي
ومقدارها .
وقالت الهيئة يف خطابها :ـاأن

جميع الأن�سطة الإقت�سـادية،
مبـا فيهـا مهنة املحاماة،
تخ�سـع لل�سـوابط ال�سـنوية
التـي ت�سعها الهيئـة مـن قبـل
جلنـة خمت�سـة .
م�سرية اىل :اأن ن�سـاط �سريحة
املحامني كبيـر وغيـر م�سـيطر
عليـه  -على حد قولها .-
مردفة :ولقلـة املعلومـات
الواردة اإلـى الهيئـة العامـة
لل�سـرائب عـن ن�سـاط عملهـا
�سـواء كـان مـن املحـاكم اأو
مـن دوائر الدولـة الأخـرى،
مـمـا �سـ ّبب عـدم تـوفر قاعـدة

معلومـات حقيقيـة متكن الهيئـة
مـن فـر�ض ال�سـريبة وحتقيـق
العدالـة ال�سـريبة للمحـامي
وحقـوق اخلزينـة فـي الوقـت
نف�سه .
واأو�سحت الهيئة :اأنها و�سعت
�سـوابط �سـنوية لأربـاح (مهنـة
املحـامني) ،وباحلـدود الـدنيا
للتقـدير ،وب�سكل مي�سـر ،وقد
تـمت مـراعـات كـال الظـروف
املحيطـة بعمـل هـذه ال�سـريحة
 .مبينة :اأن الأربـاح املو�سـوعة
ملهنـة املحـامني اأقـل بكثري عن
بع�ض املهن الأخرى .

نقيب المحامين يزور غرفة
محامي الرصافة ويتابع أعمالهم
املحامي _خا�ض
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،غرفة حمامي الر�سافة ملتابعة �سوؤون
املحامني والإطالع ب�سكل ميداين على اأعمالهم
املهنية.
وا�ستمع ال�سيد النقيب لأهم املعوقات التي تعرقل
َ

اعمال املحامني م�ستعر�ساً احللول املمكنة لذلك .
وحتدث ال�سيد النقيب حول اأهم اخلطط التي تتحرك
النقابة وفقها لتذليل ال�سعوبات ورفع امل�ستوى
العام للمحامني يف العراق .
هذا و�سكر حمامو الر�سافة احل�سور امليداين
والإ�ستماع مل�ساكلهم ومتابعة اأعمالكم ب�سكل واقعي .

رئـــيس التحـريــر
يف كل املوؤ�س�سات احلكومية اأو �سبه احلكومية اأو حتى املوؤ�س�سات املدنية
اأو ال�سركات التجارية ،يتحرك َمن يقوم باإدارتها بتخطيط اأو خطة اأو
لنقول بهدف له خطان ،خط ا�سرتاتيجي بعيد وخط اآين يحل امل�ساكل
ب�سكل فوري ،كذا هو احلال يف اإدارتنا لنقابة عريقة حتمل �سفحات كبرية
من التاأريخ ،وحمامني لهم حقوقهم ،ومن جانب اآخر ،وبحجم ذلك توجد
بع�ض العراقيل يف م�سمار عملهم والتي لبد علينا من ال�سعي لإزالتها.
ففي اأهدافنا ال�سرتاتيجية  -ويعلم اجلميع بذلك  -اأن نحافظ على
كرامة املهنة ونرعى حقوقها ونوفر المتيازات الفعلية للمحامي،
ونتابع مو�سوع تعديل قانون املحاماة ونر�سم ال�سيا�سة العامة لذلك عن
طريق عدد من اخلطوات ،و�سمن خطواتنا التي نعمل عليها يف الوقت
احلا�سر هو عقد املوؤمتر املهني لنقابة املحامني لعام  ،٢٠٢١فكما يعلم
املحامون ،اأننا جهة طالبة ،ل منلك قرا ًرا تنفيذ ًيا ،اأو �سلطة حكومية ،فما
علينا اإل ال�سغط واملطالبة واملخاطبة واملتابعة ،وانتزاع حقوقنا بقوة
القانون ،و�سديد احلجة ،فقد بات �سرور ًيا الدعوة لعقد موؤمتر مهني
للمحامني ملعاجلة العقبات التي تعرت�سهم عند ممار�سة املهنة والقيام
بواجباتهم املحددة يف القانون ،والناجتة عن عدم العرتاف باملحاماة
كموقف م�سبق ،اأو ب�سبب فقدان الفهـم لـدور املحامني من بع�ض اجلهات
احلكومية وغري احلكومية .
بني لر�سالة
اإن فقدان الفهم لدور املحامي اأدى يف الكثري من الأحيان اإىل غدر ّ
املحامي العراقي واىل جملة من التعامالت الالقانونية والالاأخالقية التي
حتول دون القيام بدوره الكبري يف الت�سدي للم�سالح واملفا�سد والنحراف
مـن اجـل حتقيق العدالـة و�سيادة القانون .
لذا لبد من �سياغة جديدة لالأفكار واخلطط التي يجب اأن نتحرك بها
�سريعا يف حلول اآنية ،وخريطة عمل م�ستقبلية اأي�ساً .
قد يعرت�ض البع�ض على اأن �سوء الو�سع العملي ،وفر�ض عمل املحامني،
قد تتدخل النقابة يف اإ�سالحه ،اأو قد يكون لها يد يف ذلك ،ولكن احلقيقة
اأن ذلك متعلق ب�سيا�سة الدولة ب�سكل عام ،كما اأن ال�سخ غري املن�سبط
خلريجي كليات القانون اأربك الو�سع العام ،وزاد يف حجم تراجع اأعمال
املحامني ،يف ظل وجود ن�سو�ض حتتم علينا قبول اجلميع وعدم تقنني
النتماء ،فهنالك حلول حتتاج اإىل ت�سريع ل ميكن حلها بتدخل نقابي
مبا�سر ،لذا من اأولويات املوؤمتر املهنـي البحـث فـي تـوفري جمـال العمل
للمحامني عموما وللمحامني حـديثي النتماء للنقابة خا�سة ،برغم ان
توفري العمل يقع يف دائرة اخت�سا�ض الدولة ،التي اكلتها ظواهر الف�ساد
الداري واملايل ،و�سوء التخطيط وعدم ا�ستيعاب او معاجلة العداد
املتزايدة من املحامني والمتناع عن توفري فر�ض العمل خلريجي كليات
القانون واحلقوق املنتمني لنقابة املحامني وما ينبغي اي�سـاً معاجلة
الرتاجع العملي والفقهي والواقع التدري�سي لعلـوم القانون.
و�سمن اأهم �سرورات املوؤمتر البحث يف الأ�سباب املوؤدية اإىل النهو�ض
باملحامي ورفع م�ستواه مبا ميكنه من اأداء ر�سالة املحاماة الرفيعة
الإن�سانية والخالقية ،مبزيد من التم�سك باملبادئ والقيم ال�سامية التي
هي القوام احلقيقي ملهنة املحاماة ،وما يتطلب من تن�سيق بني متطلبات
الت�سريع والعمل الق�سائي لتدارك احلالة التي عليها املحاماة يف الوقت
احلا�سر من خالل حركة اإ�سالحية تطويرية تعتمـد علـى بـحـوث
ودرا�سات علمية ،واآراء ووجهات نظر املحامني املهنيني املمار�سني
بق�سد احلفاظ على املحاماة وقوتها وتاأثريها ،والإبقاء على قدراتها
يف تلبية احلاجات الجتماعية والعدلية واحلقوقية يف هذه الظروف
ال�ستثنائية التي مير بها �سعب العراق ،مبا ي�سكل اي�سا مفردات مهنية
ميكن ال�ستناد اإليها يف قيادة النقابة وتنفيذ براجمها حا�سرا وم�ستقبالً.
�سكلنا جلان املوؤمتر التي �ستجمع امل�ساكل والهموم و اخلطط و احللول،
وهي كالآتي :
 جلنة قانون املحاماة وقواعد ال�سلوك املهني. جلنة النتماء وتو�سيع ال�سالحية.جلنة التعليم والتاأهيل والتطوير املهني. جلنة انتداب املحامني للدفاع عن املتهمني اأمام التحقيق واملحاكم. جلنة عالقة املحامي بالق�ساء وبالوزارات والدوائر احلكومية،وب�سمنها وزارة الداخلية.
 جلنة تقاعد املحامني. جلان هيئات النتداب – املهام – �سروط الع�سوية . جلنة مالية النقابة. جلنة ال�سركات التجارية وامل�ساريع ال�سناعية. جلنة �سريبة دخل املحامي. جلنة حقوق الن�سان وحقوق املراأة. جلنة جملة الق�ساء وجريدة املحامي . جلنة البحوث والدرا�سات.اللجنة القانونية والرقابة الد�ستورية والتعليق على الحكامالق�سائية.
 جلنة توزيع الدعاوى احلكومية.نحن ناأمل اأن يكون املحامون جزءا من احلل ،واأن ناأخذ باأيدي بع�ض
لرفعة املهنة وكرامتها ،وهذا ما يتطلب منا بذل اجلهد امل�سرتك ،لإجناح
املوؤمتر ،ليكون بروتوكول عمل ملا تبقى من الدورة احلالية ملجل�ض
النقابة ،وان يكون جاهزا للعمل والإجناز ملجال�ض النقابة املقبلة.
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قانون الجنسية النافذ وتعزيزه لمبدأ المساواة للمرأة

المحامية علياء عبود الحسني
Aliaaalhsane@gmail.com
اإن اأحد اأهم القوانني التي تتحكم بوجود
الفرد يف املوطن ووالئه لذلك املوطن هو
قانون اجلن�سية ،ويعد قانون اجلن�سية
النافذ رقم  26ل�سنة  2006من الت�سريعات
احلديثة يف العراق والذي حمل منطا حديثا
مل نعهده يف جمتمعنا العراقي �سابقاً ،فقد
حر�ص وا�سعو د�ستور جمهورية العراق
لعام  2005على الن�ص يف املادة الثامنة
ع�سرة منه على ان:
اأوال ( :اجلن�سية العراقية حق لكل عراقي،
وهي اأ�سا�ص مواطنته) ،وثانيا (يعد عراقياً
كل من ولد الأب عراقي اأو الأم عراقية) ،وثالثا
/ا (يحظر اإ�سقاط اجلن�سية العراقية عن
العراقي بالوالدة الأي �سبب من االأ�سباب،
ويحق ملن ا�سقط عنه طلب ا�ستعادتها،

وينظم ذلك بقانون) ،والفقرة /ب (ت�سحب
اجلن�سية العراقية من املتجن�ص بها يف
احلاالت التي ين�ص عليها القانون) ،واأقر
الد�ستور مبداأ ا�ستثنائيا وهو يف الفقرة
الرابعة ،حيث ن�ست (يجوز تعدد اجلن�سية
للعراقي ،وعلى من يتوىل من�سبا �سياديا اأو
امنيا رفيعا التخلي عن اأي جن�سية اأخرى
مكت�سبة ،وينظم ذلك بقانون) ،وخام�سا
(وال متنح اجلن�سية العراقية الأغرا�ص
�سيا�سة التوطني ال�سكاين املخل بالرتكيبة
ال�سكانية يف العراق) ،و�ساد�سا (تنظم
اأحكام اجلن�سية بقانون ،وينظر يف الدعاوى
النا�سئة عنها من قبل املحاكم املخت�سة).
وا�ستجابة لهذا الن�ص �سدر قانون اجلن�سية
النافذ ذو الرقم  26ل�سنة  ،2006حيث
ن�ست املادة (/3اأ) منه انه (يعد عراقيا من
ولد الأب عراقي اأو اأم عراقية) ،وهذا الن�ص
جاء من�سجماً مع ما ورد يف فق  ، 2/م 18 /
من الد�ستور النافذ ،وبهذا يكون امل�سرع
العراقي قد �ساوى بني الرجل واملراأة من
حيث منحهم اجلن�سية ملولودهم ،بل اأن
امل�سرع العراقي يف قانون اجلن�سية النافذ
ذهب اىل اأبعد من اف�ساء املراأة جلن�سيتها
على اوالدها بل ا�سبح من حقها ان ت�سفي
بجن�سيتها على زوجها ،وذلك وفق ن�ص
املادة  7 /التي تن�ص على (للوزير ان يقبل
جتن�ص غري العراقي املتزوج من امراأة
عراقية اجلن�سية اإذا توافرت فيه ال�سروط
الواردة يف املادة  6/من هذا القانون).
كما ان امل�سرع العراقي قد �ساوى بني
املراأة والرجل يف الفقرة الرابعة من
املادة  18من الد�ستور العراقي النافذ من
ناحية االحتفاظ باجلن�سية العراقية عند
احل�سول على جن�سية اخرى ،لذا نعتقد ان

امل�سرع العراقي قد �ساوى متاما بني املراأة
والرجل يف قانون اجلن�سية النافذ رقم 26
ل�سنة .2006
ولذلك انق�سم الفقه ب�سدد ذلك بني معار�ص
وموؤيد ،وا�ستند كل منه باأ�سانيد �سنتطرق
اإليها.
موقف الفقه املعار�ص لهذا املبداأ:
-1ان هذا املبداأ يتعار�ص مع القانون
الدويل اخلا�ص الأنه يوؤدي حتماً اىل
ازدواج اجلن�سية ،فلو ان �سخ�سا ولد من
اأب بريطاين واأم عراقية فاإنه �سيح�سل
يف اللحظة نف�سها على اجلن�سية االأ�سلية
الربيطانية ،واجلن�سية االأ�سلية العراقية.
 -2ان االأب هو رب االأ�سرة وهو م�سدر نقل
اجلن�سية ،وهو امل�سووؤل عن غر�ص �سعور
الوالء للوطن واالنتماء لالمة.
 -3اإذا كان االأب اأجنبيا واالأم وطنية فاإن
االأبناء البد من اأن يتاأثروا بثقافة والدهم
االأجنبي وعاداته ،وهذا ينعك�ص �سلباً على
والئهم للوطن.
 -4ان اعتماد اجلن�سية بنا ًء على حق الدم
املنحدر من االأب يحقق وحدة اجلن�سية يف
العائلة ويوؤدي اإىل االن�سجام بني اأفرادها.
 -5ان منح اجلن�سية ا�ستناد ًا حلق االأم ال
ميت ب�سلة اىل امل�ساواة بني الرجل واملراأة
الن الثابت ان اجلن�سية هي م�ساألة �سيادية
و�سيا�سية.
 -6كان باالأحرى بامل�سرع ان ي�سبغ هذه
اجلن�سية على الطفل املولود من اأم عراقية
ومن اأب عدمي اجلن�سية ،ولي�ص الأب جمهول
الن�سب الأن من �ساأن ذلك اأن يجلب للمجتمع
العراقي اأ�سخا�سا غري مرغوب بهم.
موقف الفقه املوؤيد لهذا املبداأ:
 -1ان هذا احلق يعطي املراأة حقوقها

دور القانونيين العراقيين ومساهماتهم
في بناء الدولة العراقية الحديثة خالل
النصف األول من القرن العشرين

تبادل األزواج

المحامية سرى طالل الربيعي
يف وقائع غريبة من نوعها ،انت�سرت ظاهرة
حديثا يف بع�ص الدول العربية والعراقية
منها ،وهي تبادل االزواج بالرغم من انها
تعود لزمن اجلاهلية ،اإال انها جرمية تعد
م�ستحدثة ،واأنها �سورة من �سور الزنا،
اإذ يبادر بع�ص االزواج بطلب او ارغام
الزوجة على القبول بالتبادل بني االأزواج،
وت�سطر لالأ�سف البع�ص من الن�ساء
للقبول على ا�سا�ص الطاعة بنا ًء على جهل
مطلق بالتاأكيد او اخلوف من الزوج،
واالهل ،واملجتمع وا�سباب اخرى ال
ي�سعنا ح�سرها ،ففي هذه احلاالت ال�ساذة
والبعيدة عن كل ما ميكن احلديث عنه من
اأخالق وقيم ،فالزواج له قد�سيته ،ويرتتب

الد�ستورية متا�سيا مع االتفاقيات الدولية
املناه�سة للتمييز �سد املراأة (اتفاقية
�سيداو عام .)1979
 -2لي�ص هناك ن�ص يف القانون اأو ال�سريعة
االإ�سالمية مينع االأخذ بحق الدم املنحدر
من االم.
 -3ان دور االأم يف خلق ال�سعور بالوالء
واالنتماء ال يقل عن دور االأب.
 -4ان رابطة املولود الأم رابطة نف�سية
واجتماعية لها تاأثري بالغ على املولود.
 -5اإمنا قيل ب�سدد ازدواج اجلن�سية اأو
تعددها اإمنا هي م�سكلة دولية ال ترتبط من
قريب او بعيد بهذا احلق.
ان منح اجلن�سية العراقية االأ�سلية ا�ستناد ًا
حلق الدم املنحدر من االأم ميثل مبداأ
جديدا مل يكن من�سو�سا عليه يف الد�ساتري
العراقية ،وال حتى يف القوانني ال�سابقة
اخلا�سة باجلن�سية العراقية ،وان العراق
كان قد حتفظ على املادة  7من اتفاقية
�سيدوا اخلا�سة مبنح اجلن�سية ،كما اأن
اغلب قوانني اجلن�سية يف الدول العربية
ح�سرت حق منح اجلن�سية يف االأب كما
يف القانون اللبناين رقم  15وال�سادر يف
 ،1960/1/11وكذلك قانون اجلن�سية
امل�سري ذو الرقم  26ل�سنة  1975وقانون
اجلن�سية الكويتي املرقم  15ل�سنة ،1959
وغريها من القوانني العديدة التي نظمت
اجلن�سية يف البالد العربية ،وان منح
اجلن�سية ا�ستناد ًا حلق االأم ال ميت ب�سلة
اإىل امل�ساواة بني الرجل واملراأة ملا لتلك
امل�ساواة من نتائج خطرية على املجتمع
وعاداته وتقاليده .وكذلك تولد حالة
اأ�سبحت مرفو�سة يف املجتمعات الدولية
اأال وهي حالة ازدواج اجلن�سية التي تعد

و�سعا �ساذا يتعار�ص مع طبيعة اجلن�سية
ووظيفتها ،حيث يتعذر على ال�سخ�ص
متعدد اجلن�سيات الوفاء بوقت واحد جتاه
الدول التي يحمل جن�سياتها ال من حيث
اأداء اخلدمة الع�سكرية االإلزامية ،وال من
حيث املوقف ال�سخ�سي يف حالة ن�سوب
نزاع م�سلح بني دولتني يحمل جن�سيتهما،
وال من حيث الوفاء بااللتزامات ال�سريبية
اأو يف ممار�سة املواطن حلقوقه ال�سيا�سية
كاالنتخابات والوظيفة العامة ...الخ،
واملثال االأقرب لنا هو من �سميم الواقع
ال�سيا�سي العراقي ملزدوجي اجلن�سية،
واأعتقد ان اخلطاأ االكرث اهمية الذي وقع
به امل�سرع والذي جاء نتيجة التاأثر بواقع
التغري للحقبة ال�سابقة ،وكذلك التاأثريات
الغربية الواقعة على العراق يف الفرتة التي
و�سع فيها القانون ،هو ان مينح املولود
اجلن�سية العراقية االأ�سلية على اأ�سا�ص
الدم املنحدر من االأم دون العربة يف حمل
الوالدة �سواء كان يف العراق او خارجه،
او دون ا�سرتاط اإقامة ال�سخ�ص يف البالد،
وكذلك دون العربة بجن�سية االأم �سواء
كانت اأ�سلية او مكت�سبة ،مبعنى اأنها لو
كانت حاملة للجن�سية املكت�سبة ،اأي ان االأم
هي اأي�سا غري عراقية يف االأ�سل ،فاأي والء
�سيرتبى عليه املولود من اأم غري عراقية
االأ�سل وتعي�ص يف خارج العراق؟! ،واأب
اأجنبي اجلن�سية اأو غري معروف ،واجلدير
بالذكر واملالحظ ان من يحمل اجلن�سية
العراقية االأ�سلية يتمتع بكل احلقوق يف
جمهورية العراق ،ومنها تويل املنا�سب
ال�سيادية يف البالد ،واأت�سور ان هذه هي
الطامة الكربى التي يجب االلتفات لها،
وايجاد حلول ت�سريعية لتدارك هذا اخللل.

عليه حقوق وواجبات وله مفهوم و�سروط،
فكما فر�ص على الزوجة طاعة زوجها ،فاإنها
لي�ست طاعة مطلقة ،فمن البديهي الطاعة
املق�سودة مقيدة اإذا مل يكن فيها �سرر عليها
او ما ال يتعلق بحق من حقوقه ال تكون يف
مع�سية هلل تعاىل ،فاإنه فر�ص عدم االإ�ساءة
اإليها وميكن ادراج تف�سريه من �سمن احد
اال�سباب املذكورة يف املادة  40الفقرة -1
اإذ يعترب من قبيل اال�سرار التي ي�ستحال
معه اال�ستمرار باحلياة الزوجية.
وقد ا�سار قانون العقوبات العراقي يف
بع�ص املواد ،ومنها املادة ( 380كل زوج
حر�ص زوجته على الزنا فزنت بنا ًء على
هذا التحري�ص يعاقب باحلب�ص) ،ونحتاج
ب�سورة خا�سة اإىل ت�سريع جديد م�ستحدث
اأو تعديل للقوانني اخلا�سة ،وو�سع
اأق�سى العقوبات ملرتكبها بل اأ�سدها.

المحامي أحمد مجيد الحسن
ال يخفى انه بعد قيام احلكم الوطني �سنة
 1921واجهت الدولة م�سكلة عدم وجود
مالك مه ّياأ الإ�سغال الوظيفة العامة ،فلم تكن
يف بغداد عند �سقوط العهد العثماين �سوى
مدر�سة اعدادية واحدة ،لذا ا�ستعانت
احلكومة بخريجي مدر�سة احلقوق على
قلة عددهم الإ�سغال الوظائف املهمة،
كالوزارة ورئا�سة الدوائر.
وطلباً لزيادة عدد خريجي مدر�سة
احلقوق ،ا�سطرت اىل قبول من مل يكن من
خريجي املدار�ص االعدادية لالنتماء اىل
املدر�سة ،بعد امتحانه ببع�ص املواد التي
متثل احلد االدنى لقبوله.
ومبرور الزمن ازداد عدد خريجي مدر�سة
احلقوق �سوا ًء يف بغداد او غريها كدم�سق

وا�سطنبول ،فوقع على عاتقهم بناء الدولة
العراقية احلديثة.
فقد اأورد الدكتور (اياد قزاز) يف بحثه الق ّيم
باللغة االنكليزية عن النخبة ال�سيا�سية يف
العراق من  1920اىل �سنة  1958املن�سور
مرتجماً يف جملة (درا�سات تاريخية)
ال�سادرة عن بيت احلكمة ،اح�سائية عن
عدد الوزراء يف العهد امللكي فبلغ عددهم
( )175وزير ًا.
فوجد ان ن�سبة م�ساركة املحامني فيها
( )%15يف ع�سرينات القرن املا�سي ارتفعت
اىل ( )%50قبيل ثورة  14متوز �سنة
.1958
وجاء يف احد امل�سادر االجنبية ان املهنة
ال�سابقة (خلم�سة وخم�سني) وزير ًا يف العهد
امللكي هي املحاماة ،وان  %90من حملة
ال�سهادة العليا هم القانونيون.
.1كانت ح�سة املحامني من رئا�سة الوزراء
(ت�سعة) من جمموع (ثالثة وع�سرين)
رئي�ص وزراء ت�سنموا رئا�سة الوزراء خالل
( )60وزارة خالل العهد امللكي ،وهم:
ناجي ال�سويدي – توفيق ال�سويدي –
�سالح جرب – ر�سيد عايل الكيالين – حمدي
الباججي – مزاحم الباججي – م�سطفى
العمري – احمد خمتار بابان – عبد
الوهاب مرجان.
واإذا ا�سفنا القانونني (ناجي �سوكت
وجعفر الع�سكري وحكمت �سليمان ونوري
ال�سعيد) ،فاإن الن�سبة �سرتتفع كثري ًا
ال�سيما ان (نوري ال�سعيد) توىل رئا�سة

الوزراء (اربع ع�سرة) مرة.
.2كانت ن�سبة املحامني يف جمل�سي النواب
واالعيان ن�سبة جيدة ،وان اول رئي�ص
ملجل�ص النواب العراقي �سنة  1925هو
املحامي ر�سيد عايل الكيالين.
.3اأما عدد املحامني والقانونيني الذي تولوا
من�سب (الوزير) فهو كثري بطبيعة احلال.
وكذلك كانت املنا�سب العليا كاملت�سرف
والقائمقام ومدير الناحية وباقي املنا�سب
االدارية العليا فهي ال ميكن اح�ساوؤها
وتكاد تكون حكر ًا على القانونيني.
.4وقد ع ّقب احد الباحثني باأنه ميكن
القول " ان هذه الن�سبة الكبرية تظهر ان
(املحامني) هم حكام العراق يف تلك الفرتة
وقادته".
وقد جاء يف تقرير ر�سمي " ان املحاماة
الراقية هي اح�سن الو�سائل ل�سيانة
االموال والقانون والنظام".
وقد �ساهم القانونيون م�ساهمة جادة
ومهمة يف جمال الت�سريع والق�ساء ،وكان
فعلهم جديرا باالحرتام والتقدير يف ت�سريع
الد�ستور والقوانني االخرى ،وتر�سيخ
فكرة النظام والقانون.
ومن املوؤكد انهم طبقوا ثقافتهم القانونية
وبراجمهم يف وزاراتهم ودوائرهم التي
تولوها والتي ا َّثرت يف بناء الدولة العراقية
على ا�س�ص قانونية ر�سينة.
وان جت�سيد تلك القيم والتقاليد القانونية
يف املجتمع دفعت املواطن اىل اللجوء اىل
املحاكم واملحامني للمطالبة بحقوقهم.

الشكوى من القضاة
وردهم

المحامي أحمد االسدي
(الق�ساء م�ستقل وال �سلطان عليه لغري القانون) املادة / 19اوال/د�ستور
 .. 2005يخطئ البع�ص يف تف�سري هذا الن�ص الد�ستوري ويعتقد انه ال
توجد رقابة على الق�ساة! ،وهذا ما وجدته عند الكثريين من اخل�سوم يف
اروقة املحاكم والعبارة الدارجة هي (قا�سي منو يكدر يحجي ويا) .
اإن القا�سي هو موظف يعمل يف دائرة ر�سمية ،ومكلف بخدمة عامة (املادة
/1/19من قانون العقوبات رقم  111ل�سنة  ،)1969اإال اإن االختالف عن
بقية املوظفني يف مو�سوع اخل�سو�سية كون القا�سي هو ال�سمانة للعدالة
االجتماعية ،واملثال االبرز للحياد ،ولالأجل هذا مت الت�سريع املواد التي
حت�سن القا�سي من دعاوى التاأثري وال�سغط مثل عدم اإلقاء القب�ص عليه
اإال بعد اخبار املجل�ص الق�ساء االعلى (احل�سانة الق�سائية) با�ستثناء
اجلرائم امل�سهودة وهي نادرة الوقوع ،ويجب التطرق اإىل اإن القا�سي
حمكوم بقوانني خا�سة وتعليمات حتدد م�ساره ،ومن اهمها قانون التنظيم
الق�سائي رقم  160ل�سنة  1979وقانون املرافعات رقم  83ل�سنة . 1969
ال�سكوى من الق�ساة
يف حالة حدوث غ�ص اأو تدلي�ص اأو خطاأ مهني ج�سيم عند القيام باأداء
وظيفته مبا يخالف القانون اأو اإن يكون هنالك حتيز بق�سد اال�سرار باأحد
اخل�سوم مثل (�سحب االوراق التحقيقية او تغري االقوال الأطراف الدعوى
اأو اخفاء �سندات ،وكذلك اإذا قبل امل�سكو منه "القا�سي" منفعة مالية اأو
مادية اأو امتنع عن احقاق احلق اأو امتنع عن النظر يف دعوى ،ويجب ان
ي�سبق ال�سكوى انذار موجه من كاتب العدل يدعوه اإىل احقاق احلق خالل
مدة � 24ساعة يف العرائ�ص والطلبات و�سبعة ايام يف الدعاوى).
ملن تقدم طلب ال�سكوى؟ ..االجابة على هذا ال�سوؤال بينتها املادة  278من
قانون املرافعات ،حيث تقدم ال�سكوى اإىل رئا�سة املحكمة التابع لها امل�سكو
منه اإال اإذا تعلقت برئي�ص املحكمة اال�ستئناف اأو احد اأع�سائها هنا تقدم اإىل
حمكمة التمييز لتنظر بها ،وهنا يجب التطرق اإىل م�ساألة مهمة يف عري�سة
ال�سكوى حيث ال حتتوي على عبارات غري الئقة واإال حكم على مقدمها
بالغرامة هذا ،وبعد تقدمي ال�سكوى ترفع يد القا�سي من النظر يف الدعوى
اأو الق�سية املنظورة من قبله حتى ي�سدر قرار يف ال�سكوى املقدمة ،ويف
حالة عدم قبول ال�سكوى تقرر املحكمة غرامة على امل�ستكي وحق امل�سكو
منه املطالبة بالتعوي�ص (يف راأيي هذه الفقرة خمالفة للد�ستور كون حق
التقا�سي مكفول املادة /19ثالثا ،وكذلك املادة  6من القانون املدين اجلواز
ال�سرعي ينايف ال�سمان).
اأما يف ما يخ�ص واجبات القا�سي التي يعاقب عليها مهنيا من قبل جمل�ص
الق�ساء فقد حددتها املادة  7من قانون التنظيم الق�سائي.
رد الق�ساة
ن�ست املواد ( )91و( )93و( )94من قانون املرافعات على اأ�سباب رد
القا�سي ،حيث ن�ست املادة ( )91على وجوب رد القا�سي يف احلاالت
االآتية( :الرد الوجوبي على القا�سي).
 -1اإذا كان زوجاً او �سهر ًا او قريباً الأحد اخل�سوم اىل الدرجة الرابعة.
 -2اإذا كان له او لزوجه او الأحد اأوالده او اأحد اأبويه خ�سومة قائمة مع
احد الطرفني او مع زوجه او اأحد ابويه او اأحد اأوالده .
 -3اإذا كان وكي ًال الأحد اخل�سوم او و�سياً او قيماً او وارثاً ظاهر ًا له او
كانت له �سلة قرابة او م�ساهرة للدرجة الرابعة بوكيل اأحد اخل�سوم او
الو�سي او القيم عليه او باأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة التي هي طرف
يف الدعوى او اأحد مديريها.
 -4اإذا كان له او لزوجة او الأ�سوله او الأزواجهم او لفروعه او الأزواجهم
او ملن يكون وكي ًال عنه او و�سياً او قيماً عليه م�سلحة يف الدعوى القائمة.
 -5اإذا كان قد اأفتى او ترافع عن اأحد الطرفني يف الدعوى او كان قد �سبق
وان نظرها حاكماً او خبري ًا او حمكماً او كان قد اأدى �سهادة فيها.
يف حني ن�ست املادة ( )93على جواز رد القا�سي يف احلاالت التالية :
 -1اإذا كان اأحد الطرفني م�ستخدماً عنده او كان قد اعتاد على موؤاكلته
اأحد الطرفني او م�ساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اإقامة الدعوى
او بعدها.
 -2اإذا بينه وبني اأحد الطرفني عداوة او �سداقة يرجح معها عدم
ا�ستطاعته احلكم بغري ميل.
 -3اإذا كان قد اأبدى راأياً فيها قبل االآوان.
يف حني ن�ست املادة ( )94على اأنه اإذا ا�ست�سعر القا�سي حرجاً يف نظر
الدعوى اأن يعر�ص اأمر تنحيته على رئي�ص املحكمة الأي �سبب كان.
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املادة 439
ال�سرقة اختال�ص مال منقول مملوك لغري
اجلاين عمدا ..ويعد ماال منقوال لتطبيق
احكام ال�سرقة النبات وكل ما هو مت�سل
باالأر�ص او مغرو�ص فيها مبجرد ف�سله عنها
والثمار مبجرد قطفها والقوى الكهربائية
واملائية وكل طاقة او قوة حمرزة اخرى.
ويعد يف حكم ال�سرقة اختالل املنقول
املحجوز عليه ق�سائيا او اإداريا او من جهة
خمت�سة اأخرى ،واملال املو�سوع حتت يد
الق�ساء باأي وجه ولو كان االختال�ص قد
وقع من مالك املال ،وكذلك اختال�ص مال

منقول مثقل بحق انتفاع او بتاأمني عيني
او بحق حب�ص او متعلق به حق الغري ،ولو
كان ذلك حا�سال من مالكه.
املادة 440
يعاقب بال�سجن املوؤبد او املوؤقت من ارتكب
�سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
 – 1وقوعها بني غروب ال�سم�ص و�سروقها.
 – 2من �سخ�سني فاأكرث.
 – 3ان يكون احد الفاعلني حامال �سالحا
ظاهرا او خمباأ.
 – 4ان ترتكب ال�سرقة يف حمل م�سكون او
معد لل�سكن او يف احد ملحقاته ،وان يكون
دخوله بوا�سطة ت�سور جدار او ك�سر باب
او نحوه او ا�ستعمال مفاتيح م�سطنعة او
انتحال �سفة عامة او االدعاء باأداء خدمة
عامة او بالتواطوؤ مع احد ال�ساكنني يف
املحل او با�ستعمال اأية حيلة.
املادة 441
يعاقب بال�سجن املوؤبد او املوؤقت على
ال�سرقة التي تقع على �سخ�ص يف الطريق
العام خارج املدن والق�سبات او قطارات
ال�سكك احلديدية او غريها من و�سائل النقل
الربية او املائية حال وجودها بعيدا عن
العمران ،وذلك يف احدى احلاالت التالية:
 – 1اإذا ح�سلت ال�سرقة من �سخ�سني فاأكرث

وكان احدهم حامال �سالحا ظاهرا او خمباأ.
 – 2اإذا ح�سلت ال�سرقة من �سخ�سني فاأكرث
بطريق االكراه.
 – 3اإذا ح�سلت ال�سرقة من �سخ�ص يحمل
�سالحا ظاهرا او خمباأ بني غروب ال�سم�ص
و�سروقها بطريق االكراه او التهديد
با�ستعمال ال�سالح وتكون العقوبة االعدام
اإذا كان الفاعل قد عذب املجنى عليه او
عامله مبنتهى الق�سوة.
املادة 442
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على � 15سنة
على ال�سرقة التي تقع يف احد الظروف
التالية:
اوال – من �سخ�سني او اكرث يكون احدهم
حامال �سالحا ظاهرا او خمباأ.
ثانيا – بني غروب ال�سم�ص و�سروقها
من �سخ�سني او اأكرث بطريق االكراه او
التهديد با�ستعمال ال�سالح ..ويعد االكراه
او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد
ارتكاب ال�سرقة بق�سد االحتفاظ بامل�سروق
او الفرار به.
ثالثا – اإذا ح�سلت ال�سرقة باإكراه ن�ساأ
عنه عاهة م�ستدمية او ك�سر عظم او اذى
او مر�ص اعجز املجنى عليه عن القيام
باأ�سغاله املعتادة مدة تزيد على ع�سرين

يوما ..واإذا ن�ساأ عن االكراه موت �سخ�ص
فتكون العقوبة االعدام او ال�سجن املوؤبد.
املادة 443
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�سر
�سنني على ال�سرقة التي تقع يف احد الظروف
االتية:
اوال – اإذا ارتكبت باإكراه.
ثانيا – اإذا ارتكبت بني غروب ال�سم�ص
و�سروقها من �سخ�ص يحمل �سالحا ظاهرا
او خمباأ.
ثالثا – اإذا ارتكبت بني غروب ال�سم�ص
و�سروقها من ثالثة ا�سخا�ص فاأكرث.
رابعا – اإذا ارتكبت بني غروب ال�سم�ص
و�سروقها يف حمل م�سكون او معد لل�سكن او
احد ملحقاته.
خام�سا – اإذا ارتكبت بني غروب ال�سم�ص
و�سروقها يف م�سرف او حانوت او خمزن
او م�ستودع دخله ال�سارق بوا�سطة ت�سور
جدار او ك�سر باب او احداث فجوة او نحو
ذلك با�ستعمال مفاتيح م�سطنعة او انتحال
�سفة عامة او االدعاء باأداء خدمة عامة او
بالتواطوؤ مع املقيمني يف املحل او با�ستعمال
اية حيلة.
املادة 444
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع

�سنوات او باحلب�ص على ال�سرقة التي تقع
يف اأحد الظروف التالية:
اوال – اإذا ارتكبت يف حمل م�سكون او
معد لل�سكنى او احد ملحقاته او حمل معد
للعبادة او يف حمطة �سكة حديد او ميناء
او مطار.
ثانيا – اإذا ارتكبت يف مكان م�سور بحائط
او �سياج دخل اليه ال�سارق بوا�سطة ك�سر
باب او ت�سور جدار او احداث فجوة او
با�ستعمال مفاتيح م�سطنعة او انتحال
�سفة عامة او االدعاء باأداء خدمة عامة
او بالتواطوؤ مع اأحد املقيمني يف املحل او
با�ستعمال اأية حيلة.
ثالثا – اإذا ارتكبت من �سخ�ص واحد يحمل
�سالحا ظاهرا او خمباأ.
رابعا – اإذا ارتكبت من ثالثة ا�سخا�ص او
اأكرث.
خام�سا – اإذا ارتكبت مع التهديد باالإكراه.
�ساد�سا – اإذا ارتكبت من خادم باالأجرة
ا�سرارا مبخدومه او من م�ستخدم او �سانع
او عامل يف معمل او حانوت من ا�ستخدمه
او املحل الذي ي�ستغل فيه عادة.
�سابعا – اإذا انتهز الفاعل الرتكاب ال�سرقة
فر�سة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او
غرق �سفينة او اية كارثة اخرى.

ثامنا – اإذا ارتكبت من موظف او مكلف
بخدمة عامة اثناء تاأدية عمله او من �سخ�ص
انتحل �سفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف
بخدمة عامة.
تا�سعا – اإذا ارتكبت بك�سر االختام
املو�سوعة باأمر حمكمة او جهة ر�سمية
اخرى.
عا�سرا – اإذا ارتكبت اثناء احلرب على
اجلرحى حتى من االعداء او اإذا ا�ستغل
الفاعل مر�ص املجنى عليه او حالة عجزه
عن حماية نف�سه او ماله ب�سبب حالته
ال�سحية او النف�سية او العقلية.
حادي ع�سر – اإذا ارتكبت على �سيء
مملوك للدولة او احدى املوؤ�س�سات العامة
او احدى ال�سركات التي ت�ساهم الدولة يف
مالها بن�سيب ..اإذا توافر يف ال�سرقة ظرفان
او اكرث من هذه الظروف تكون العقوبة
ال�سجن مدة ال تزيد على ع�سر �سنني.
املادة 445
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على 15
�سنة على ال�سرقة التي ترتكب يف اثناء
خطر عام او هياج او فتنة او كارثة
من قبل احد افراد القوات امل�سلحة
او احلرا�ص الليليني املكلفني بحفظ
االمن اأثناء قيامهم بواجباتهم.
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المحامي مروان الكناني
الت�شمني ي�شمن املوظف او مكلف بخدمة عامة
االأ�شرار التي ت�شيب االأموال العامة اأو احلزينة
العامة نتيجة االهمال او تق�شري اأو خمالفة
االأنظمة والقوانني والتعليمات.

.1ت�شكيل جلنة حتقيق
اوال :ي�شكل الوزير او رئي�ش اجلهة غري املرتبطة
بوزارة او املحافظ او من يخوله اأي منهم ،على
ان ال تقل درجة املخول عن مدير عام ،جلنة
حتقيقية يف مركز الوزارة او اجلهة غري املرتبطة
بوزارة او املحافظة تتاألف من رئي�ش وع�شوين
من ذوي اخلربة واالخت�شا�ش على ان يكون
احدهم حا�شال على �شهادة جامعية اولية يف االقل
يف القانون.
ثانيا :يجوز ت�شكيل اأكرث من جلنة يف مركز الوزارة
او اجلهة غري املرتبطة بوزارة او املحافظة للنظر
بق�شايا الت�شمني اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك .
ثالثا  :للجنة التحقيقية اال�شتعانة بذوي اخلربة
واالخت�شا�ش لال�شتئنا�ش براأيهم وال يكون لهم
حق الت�شويت.
.2تتوىل الدائرة املعنية التي ح�شل فيها ال�شرر
باملال العام ابالغ الوزارة املخت�شة او اجلهة غري
املرتبطة بوزارة او املحافظ خالل مدة ال تزيد
على ( )7ايام من تاريخ ح�شول ال�شرر املكت�شف .

.3ترفع اللجنة تو�شياتها اىل الوزير املخت�ش او
رئي�ش اجلهة غري املرتبطة بوزارة او املحافظ
للم�شادقة عليها ،واإ�شدار قرار بالت�شمني على ان
ت�شتكمل اجراءات التحقيق وامل�شادقة خالل مدة
ال تزيد على ( )90يوما من تاريخ ح�شول ال�شرر
املكت�شف.
تبليغ املوظف اأو مكلف بخدمة
اوال :تبلغ اللجنة التحقيقية املوظف او املكلف
بخدمة عامة عن طريق دائرته حتريريا للح�شور
امامها وتدوين اقواله.
ثانيا :اإذا انقطعت عالقة املوظف او املكلف بخدمة
عامة بالوظيفة وكان جمهول حمل االقامة فيبلغ
عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وملرة واحدة
وللجنة ان ت�شري باإجراءات التحقيق ورفع
التو�شيات يف حالة عدم ح�شوره.
ثالثا :يف حالة عدم ح�شور املوظف او املكلف
بخدمة عامة امام اللجنة او امتناعه عن تدوين
اقواله فيتم ال�شري باإجراءات التحقيق ورفع
التو�شيات.

أحقية النيابة العامة في زيارة
السجون وتفتيشها
االستاذ حسام الجعفري /مصر
عمليات زيارة ال�شجون وتفتي�شها
يكون الغر�ش منها التاأكد من
مالئمة اأماكن االحتجاز واأماكن
الرتي�ش ،ون�شت قوانني عديدة
على اأحقية النيابة العامة يف
زيارة ال�شجون وتفتي�شها.
اأوال /قانون ال�شلطة الق�شائية:
ن�شت املادة  27من قانون ال�شلطة
الق�شائية على اأن" :تتوىل النيابة
العامة اال�شراف على ال�شجون
وغريها من االماكن التي تنفذ
فيها االأحكام اجلنائية".
ثانيا  /قانون االإجراءات
اجلنائية:
ن�شت املادة  42من قانون
االإجراءات اجلنائية على “لكل
من اأع�شاء النيابة العامة
وروؤ�شاء ووكالء املحاكم
االبتدائية واال�شتئنافية زيارة
ال�شجون العامة واملركزية
املوجودة يف دوائر اخت�شا�شهم
والتاأكد من عدم وجود حمبو�ش
ب�شفة غري قانونية ،ولهم اأن
يطّ لعوا على دفاتر ال�شجن وعلى
اأوامر القب�ش واحلب�ش ،واأن
ياأخذوا �شو ًرا منها واأن يتّ�شلوا
باأي حمبو�ش وي�شمعوا منه
اأي �شكوى يريد اأن ُيبديها لهم
وعلى مدير وموظفي ال�شجون
اأن ُيق ّدموا لهم كل م�شاعدة
حل�شولهم على املعلومات التي
يطلبونها”.
كما ن�شت املادة  43على "اأنه
لكل م�شجون احلق يف اأن ُيق ّدم يف
اأي وقت ملاأمور ال�شجن �شكوى

كتابة اأو �شفه ًيا ويطلب منه
تبليغها للنيابة العامة – وعلى
املاأمور قبولها وتبليغها يف احلال
بعد اإثباتها يف �شجل ُيعد لذلك يف
ال�شجن".
ولكل من علم بوجود حمبو�ش
ب�شفة غري قانونية اأو يف حمل غري
خم�ش�ش للحب�ش اأن ُيخطِ ر اأحد
اأع�شاء النيابة العامة – وعليه
مبجرد علمه اأن ينتقل فو ًرا اإىل
املحل املوجود به املحبو�ش ،واأن
يقوم باإجراء التحقيق واأن ياأمر
باالإفراج عن املحبو�ش ب�شفة
غري قانونية – وعليه اأن ُيحرر
حم�ش ًرا بذلك".
ثالثا /قانون تنظيم ال�شجون:
ن�شت املادة  ٨5من قانون
ال�شجون رقم 39٦ل�شنة 195٦
على اأنه " :للنائب العام ووكالئه
يف دوائر اخت�شا�شهم حق
الدخول يف جميع اأماكن ال�شجن

يف اأي وقت للتحقق من:
 -1اأن اأوامر النيابة وقا�شى
التحقيق يف الق�شايا التي يندب
لتحقيقها وقرارات املحاكم يجرى
تنفيذها على الوجه املبني فيها.
 - 2اأنه ال يوجد �شخ�ش م�شجون
بغري وجه قانوين.
 - 3عدم ت�شغيل م�شجون مل
يق�ش احلكم ال�شادر �شده
بت�شغيله فيما عدا االأحوال
املبينة يف القانون.
 -4عزل كل فئة من امل�شجونني
عن الفئة االأخرى ومعاملتهم
املعاملة املقررة لفئتهم.
 - 5اأن ال�شجالت املفرو�شة
طبقًا للقانون م�شتعملة بطريقة
منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما
تق�شى به القوانني واللوائح
الزما ب�شاأن
واتخاذ ما يرونه
ً
ما يقع من خمالفات.

تقدير مبلغ الت�شمني
يحدد مبلغ الت�شمني وفق اال�شعار ال�شائدة يف
ال�شوق بتاريخ امل�شادقة.
امتنع عن ت�شديد مبلغ الت�شمني من قبل املوظف
او مكلف بخدمة عامة ،حيث يتم تطبيق اأحكام
قانون حت�شيل الديون احلكومية رقم  5٦ل�شنة
.1977
تطبيق قانون التنفيذ رقم  45ل�شنة 1945
حتدد اجلهة املعنية مقدار االق�شاط وتاريخ
ا�شتحقاقها ومتابعة ا�شتيفائها يف املواعيد التي
حتددها يف حالة املوافقة على التق�شيط.
ال مينع انتهاء خدمة املوظف او مهمة املكلف
بخدمة عامة او نقلهما الأي �شبب كان مبا يف ذلك
اال�شتقالة او احالة اىل التقاعد او الوفاة من
ت�شمينه او ا�شتيفاء مبلغ الت�شمني وفقا للقانون.
تتوىل دائرة املوظف امل�شمن عند نقله ابالغ
الدائرة املنقول اإليها مببلغ الت�شمني الذي بذمته
ومقدار االق�شاط ومدد الت�شديد.
تطبيقات ق�شائية

رقم القرار  ٨31الهيئة اال�شتئنافية منقول ل�شنة
2019
اإذا قام وزير الرتبية اإ�شافة لوظيفته الدعوى
على املدعي عليه طالبا فيها اإلزامه باملبلغ
املرتتب بعد اأن متت اإدانته جزائيا من قبل
حمكمة اجلنح املخت�شة بق�شايا النزاهة وفق
املادة  341من قانون العقوبات العراقي واإعطاء
احلق مبطالبته بالتعوي�ش عن اال�شرار التي
حلقت بدائرته اأمام املحاكم املدنية وتبني من
التحقيقات اجلارية يف الدعوى باأنه �شبق اأن مت
ت�شمني املدعي نف�ش املبلغ مو�شوع هذا الدعوى
وفق اأحكام قانون الت�شمني رقم  31ل�شنة 2015
وح�شلت موافقة الوزير املخت�ش على تق�شيط
املبلغ املرتتب بذمته ملدة خم�ش �شنوات ،فاإن
الدعوى تكون واجبة الرد الن مطالبة املدعي
اإ�شافة لوظيفته بنف�ش املبلغ مبوجب هذه
الدعوى يعترب اإثرا ًء بال �شبب على ح�شاب
املدعي عليه ،مما يتوجب معه رد الدعوى ،وهو
ما ق�شى احلكم املميز فقرر ت�شديقه.

مادة فتح قبر
املادة 71
لقا�شي التحقيق اإذا اقت�شى احلال ان ياأذن بفتح قرب
للك�شف على جثة ميت بوا�شطة خبري او طبيب خمت�ش
بح�شور من ميكن ح�شوره من ذوي العالقة ملعرفة �شبب
الوفاة .
فتح القرب :هو اإجراء من اجراءات التحقيق ال�شرورية يف
جرائم القتل الغام�شة او التي تثري ال�شبه اجلنائية التي
يلتزم التحقيق فيها القيام بالك�شف على اجلثة عن طريق
فتح القرب بعد دفن اجلثة بعد ت�شريح من طالب العديل او
القا�شي املخت�ش ،ولظهور معلومات جديدة تفيد بوجود
عامل اجرامي او لغر�ش احل�شول على معلومات يف الك�شف
عن الفاعل او طريقة تنفيذ اجلرمية او الو�شيلة امل�شتخدمة
يف ارتكابها ..وقد اعطى امل�شرع لقا�شي التحقيق لقا�شي
حمكمة املو�شوع �شالحية جوازية اإذا اقت�شى احلال
باأن ياأذن بفتح قرب للك�شف على جثة ميت ملعرفة �شبب
الوفاة بوا�شطة خبري او طبيب خمت�ش بح�شور من ميكن
ح�شوره من ذوي العالقة .
ا�شباب فتح القرب
 -1ال�شك احلا�شل من قبل ال�شلطة املخت�شة حول �شبب
الوفاة.
 -2طلب ذوي العالقة لوجود ال�شك احلا�شل لديهم حول
�شبب الوفاة.
 -3ارتباط التحقيق يف جرمية اخرى ب�شرورة فتح قرب
كاإخفاء ا�شياء متح�شلة من جرمية يف قرب ما.
 -4ان ذوي املجنى عليه اخفوا على ال�شلطات �شبب الوفاة
وا�شتح�شلوا على �شهادة وفاة التي تبني ان �شبب الوفاة
كانت اعتيادية.
 -5وقوع الطبيب يف خطاأ عند اجراء الك�شف على اجلثة.
�شروط فتح القرب
 -1ان يوؤخذ اذن قا�شي التحقيق  ،وبالتايل لي�ش للمحقق
وال للمدعي العام او الطبيب ال�شرعي ان يقوم بفتح القرب

للك�شف عن جثة امليت اإال بعد ا�شتح�شال اإذن م�شبق من
حاكم التحقيق ..ويجوز ملحكمة املو�شوع ان تاأمر بفتح
القرب للك�شف على اجلثة باعتبار ان فتحه يعترب اإجرا ًء من
اإجراءات التحقيق (م  3٦1اأ�شول).
 -2ان يجرى فتح القرب للك�شف على جثة امليت بوا�شطة
خبري او طبيب خمت�ش ،وبالتايل لي�ش للمحقق وال حلاكم
التحقيق نف�شه ان يقوم بفتح القرب لالطالع بنف�شه على
جثة امليت.
 -3ان يتوافر من االأ�شباب التي توجب فتح القرب بحيث
ميكن عن طريق هذا االجراء الو�شول اىل احلقيقة.
 -4ان يح�شر من ميكن ح�شوره من ذوي العالقة ،وبالتايل
ميكن ان يتم هذا االجراء بغياب ذوي العالقة اإذا مل
يرغبوا احل�شور عن فتح القرب.
ومما يالحظ باأن اكرث حاالت فتح القبور تعود اىل اخفاء
�شبب الوفاة احلقيقي او اخلطاأ الفني الذي قد يقع به
الطبيب ال�شرعي ويكت�شفه حاكم التحقيق او حمكمة
املو�شوع.
اإن ما بحث اآنفاً هي ال�شروط القانونية ،اإال ان عملية فتح
القبور توجب عالوة على ذلك اإجراءات تخت�ش بالتحقيق،
وهي :
 -1التاأكد من عائدية القرب اىل جثة من يجري التحقيق
ب�شاأنها من قبل ذوي املتويف او �شاهدين ي�شتطيعان تثبيت
ذلك.
 -2ياأمر الطبيب او اخلبري باإر�شال اجلثة اىل معهد
الطب العديل الإجراء عملية ت�شريح اجلثة والقيام باإجراء
الفحو�ش املختربية او الطبية الالزمة هناك ،او اأحياناً
يكتفي الطبيب باأخذ جزء او اجزاء من اجلثة الإجراء
الفحو�شات املختربية عليها.
 -3اإعادة دفن اجلثة بعد اإجراء الفحو�شات والت�شريح
الطبي.
 -4ينظم حم�شر خا�ش.

موانع التسجيل وأحكامها بموجب قانون التسجيل العقاري
رقم  ٤٣لسنة 1٩71
المحامي ليث غازي الزهيري
�ش /1ما املق�شود مبوانع الت�شجيل؟
 يق�شد مبوانع الت�شجيل القيود القانونية التيمتنع اجراء الت�شجيل �شواء تعلقت بالعقار
نف�شه او باأ�شحاب احلقوق العقارية.
�ش /2ما موانع الت�شجيل؟
 ان موانع الت�شجيل وردت على �شبيل احل�شر: -1احلجز الواقع على العقار من �شلطة
ق�شائية او ر�شمية خمولة قانوناً.
 -2املحجورون لذاتهم او بقرار من املحكمة.
 -3املوانع القانونية االخرى املثبتة يف �شجل
العقار او اإ�شبارته التي متنع اجراء الت�شرفات
القانونية اإال اإذا زالت تلك املوانع وفقاً الأحكام
القانون.
�ش /3هل يجوز اجراء ت�شرفات عقارية على
العقارات املحجوزة؟
 نعم ،يجوز ت�شجيل الت�شرفات واحلقوقالتالية على العقارات املحجوزة :
 -1الت�شرفات الناقلة للملكية بعو�ش امل�شتندة
اىل حكم ق�شائي حائز درجة البتات او قرار
قانوين له قوة احلكم كاال�شتمالك وت�شحيح
ال�شنف نقدا والبيع التنفيذي ،ويتحول احلجز
اىل الثمن وي�شبح العقار حمررا منه.
 –2الت�شرفات الفعلية التي توؤدي اىل زيادة
قيمة املحجوز كت�شحيح اجلن�ش ،وكذلك حق
االرث واالنتقال وتنقل ا�شارة احلجز اىل ال�شجل
اجلديد.

 –3ت�شحيح ال�شنف عينا والق�شمة الق�شائية
وتنقل ا�شارة احلجز اىل �شجل وا�شبارة العقار
الذي اخت�ش باملحتجز عليه.
 –4معامالت االفراز مبوافقة الدائرة احلاجزة،
وتنقل ا�شارة احلجز اىل �شجالت القطع املفرزة.
�ش /4ما حاالت رفع موانع الت�شجيل ؟
 يرفع احلجز او منع الت�شجيل عن العقار يفاحلاالت التالية:
 –1بقرار �شادر من ال�شلطة احلاجزة او من
حل حملها قانوناً.
 –2ا�شتنادا اىل حكم ق�شائي حائز درجة البتات.
 –3م�شي � 15شنة على اآخر مراجعة او خمابرة
ب�شاأن احلجز لدائرة الت�شجيل العقاري ،وتكون
اال�شبارة مرجعاً للتثبت من ذلك ،على ان يتم
ا�شعار اجلهة احلاجزة ان كانت معلومة بقرار
الدائرة لبيان اعرتا�شها ان وجد خالل ثالثني
يوما من تاريخ ت�شلمها االإ�شعار ،وعند انتهاء
املدة وعدم ورود ا�شعار منها بذلك ي�شبح
احلجز مرفوعاً حكماً.
مبداأ متييزي
اإن حجز العقار او منع املالك من الت�شرف
به يجب ان ي�شدر من �شلطة ق�شائية او جهة
ر�شمية خمولة قانوناً ،وان وزارتي العدل
والبلديات واال�شغال العامة ال متلكان هذه
ال�شالحية ..اإن اإبطال الت�شجيل املكت�شب
ال�شكل النهائي ينبغي ان يكون بقرار ق�شائي،
وان �شالحية وزير العدل تقت�شر على ابطال
الت�شجيل غري املكت�شب ال�شكل النهائي ا�شتناد ًا
اىل حكم املادة ( )139من القانون الت�شجيل

العقاري رقم  43ل�شنة .1971
رقم القرار 200٨/70
تاريخ القرار 200٨/5/21
القـــرار
يطلب وزير العدل بهام�شه املوؤرخ يف
 2007/12/12املثبت على كتاب املفت�ش العام
يف وزارة العدل املرقم بـ( )1٨يف 2007/11/27
الراأي من جمل�ش �شورى الدولة ا�شتناد ًا اىل
احكام املادة ( )9من قانون املجل�ش رقم ()٦5
ل�شنة  1979يف �شاأن ما جاء بكتاب مكتب
املفت�ش العام يف وزارة البلديات واال�شغال
العامة املرقم بـ(�ش )33/يف 2005/2/7
حول طلب مديرية البلديات العامة ا�شتح�شال
قرار من جمل�ش الوزراء او من وزير العدل
باإلغاء متليك القطع ال�شكنية التي مت متليكها
خالفاً للقانون مبوجب اجراءات وزارة
الدفاع امل�شتندة اىل قرار جمل�ش قيادة الثورة
(املنحل) رقم ( )117ل�شنة  ،2000وكذلك قيام
دائرة الت�شجيل العقاري بو�شع ا�شارة احلجز
على القطع املذكورة ..بينت الدائرة القانونية
فـي وزارة العدل بكتابهـا املرقم بـ( )25٨يف
 2007/3/29ان قرار جمل�ش قيادة الثورة
(املنحل) رقم ( )117ل�شنة  2000مل ين�ش
على �شالحية و�شع ا�شارة عدم الت�شرف
الأية جهة ،وان االمر يتطلب ان يكون يف �شوء
القواعد القانونية العامة ،وهي قانون الت�شجيل
العقاري رقم ( )43ل�شنة  ..1971وبينت
دائرة الت�شجيل العقاري العامة بكتابها املرقم
بـ(/3اأ )2719/2/يف  2007/2/21باأنها توؤيد

راأي الدائرة القانونية املت�شمن عدم �شالحية
وزارة البلديات واال�شغال العامة بتقييد
ملكية اال�شخا�ش ،ومنع الت�شرف بحجة
وجود تزوير يف بع�ش القطع ،وبالتايل تعطيل
ت�شرف من كانت ملكيته �شحيحة ا�شافة ملن
كانت ملكيته غري �شحيحة ،وتقرتح التوفيق
بني ما ذهبت اإليه الدائرة القانونية وما ذهبت
اليه وزارة البلديات واال�شغال العامة باأن
تقوم دوائر الت�شجيل العقاري بالتاأكد من
دوائر البلدية ب�شحة التخ�شي�ش من خالل
القوائم املوجودة لديها والكتب الواردة اإليها
من وزارة الدفاع ،وامكانية قبول الت�شرف
على القطع التي يثبت �شحة تخ�شي�شها،
وعدم قبوله على غريها التي مل يثبت �شحة
تخ�شي�شها ،ويف �شوئه تقوم دائرة البلدية
باإقامة الدعوى الإعادة ت�شجيل امللكية با�شمها،
وا�شاف ممثل الدائرة املذكورة ان الت�شجيل قد
ح�شل يف �شوء اإعمام �شادر عن جمل�ش الوزراء
ق�شى بتمديد الت�شجيل ح�شب القرار املذكور.
دعوى حادثة
1ـ اإن دخول ال�شخ�ش الثالث يف الدعوى
يعد دعوى حادثة ،وي�شبح ال�شخ�ش
الثالث بعد قبوله طرفاً يف الدعوى ،ويحكم
له اأو عليه ،وتوؤدى عنها ر�شوم الدعوى
كاملة ،واأن ا�شتيفاء ر�شم مقداره مائة
دينار من ال�شخ�ش الثالث غري �شحيح ،اإذ
اأن هذا الر�شم ي�شتوفى عن دخول ال�شخ�ش
الثالث لال�شتي�شاح منه على وفق املادة
( )4/٦9من قانون املرافعات املدنية.

السلطة واستعمال
القوة المشروعة
المحامي فاروق العجاج
يف هذه الوقت الع�شيب الذي مير به البلد وهو ي�شهد يوميا عمليات
م�شلحة مبختلف االنواع وامل�شادر واالجتاهات يذهب �شحيتها
ع�شرات ومئات القتلى واجلرحى من ابناء ال�شعب من االطفال و
الن�شاء وغريهم ومن خمتلف االعمار ال حول لهم وال قوة �شوى همهم
الوحيد طلب الرزق وا�شباب العي�ش الذي ي�شد حاجتهم اليومية
لي�ش اكرث ،وحتى هذا االمل الب�شيط قتلوه يف �شدورهم بر�شا�شات
طائ�شة اطلقت من ا�شلحة املحتلني واالرهابني واملجرمني القتلة
اعداء ال�شعب و االإن�شانية ،وال�شوؤال املطروح عن ماهية احلدود
امل�شروعة ال�شتعمال القوة (العنف) من قبل ال�شلطة ب�شكل ال
تعترب من قبيل ا�شتعمال العنف؟ ،ومن الطبيعي ان من واجبات
ال�شلطة ،ومن خالل اجهزتها االأمنية ،توفري احلماية الالزمة حلياة
املواطنني ،ولها ان ت�شتخدم القوة الالزمة واالجراءات ال�شرورية
لتحقيق هذا الهدف وبال�شورة التي تراها منا�شبة وما تن�شجم مع
حجم اخلطورة والعدوان الذي يتعر�ش له املواطنون او التهديد
به اإال يف حالة جتاوز تلك االجراءات االمنية احلدود احلمراء
من الواجب عليها اتخاذ احلذر ال�شديد منها واملحددة طبقاً ملبداأ
ال�شرورة املنطقية والواقعية املتوافقة مع احكام املادة –  -15من
الد�شتور العراقي (لكل فرد احلق يف احلياة واالمن واحلرية وال
يجوز احلرمان من هذه احلقوق او تقييدها اإال وفقا للقانون وبنا ًء
على قرار �شادر من جهة ق�شائية خمت�شة) ،ووفق احكام املادة
 – 92واملادة –  -102واملادة – 103واملادة -105 -من قانونا�شول املحاكمات اجلزائية العراقي املتعلقة باحلاالت التي يجوز
فيها القب�ش على اال�شخا�ش ويف االماكن التي يتواجدون فبها (يف
حالة اإذا كانت اجلرمية م�شهودة او اإذا كان قد حكم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية او اإذا كان قد فر بعد القب�ش عليه من �شلطة خمت�شة
او اذا كان حامال �شالحا ظاهرا او خمبئا خالفا الأحكام القانون او كل
�شخ�ش ظن الأ�شباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ومل
يكن له حمل اقامة معينة) ،مع �شرورة حماية ال�شعب وم�شلحة
البلد العليا ومع �شرورة �شيادة القانون و النظام وهيبة ال�شلطة
وان ال تكون تلك امل�شوغات و�شيلة الإحلاق ال�شرر بحياة وممتلكات
املواطنني ،وحينما تفقد القوة هدفها االن�شاين وتبتعد عن م�شامينها
واهدافها الوطنية و االخالقية ت�شبح عنفاً ارهابيا تدمريياً يولد
ارهاباً وعنفاً م�شاد ًا وفاع ًال ون�شطاً يقلق االمن والنظام وت�شود
الفو�شى بدل اال�شتقرار ،وهذا هو اخلطر احلقيقي الذي يهدد
ويعرقل اأي عملية تنموية تتعلق مب�شرية التقدم و التطور بالبلد،
حيث تكفل الد�شتور بحماية حرية االن�شان بالفقرة اأوال من املادة
 37منه –(حرية االن�شان وكرامته م�شونة) ،ولكن من ال�شروري
يجب ان يعرف ويطماأن املواطن ب�شرورة وجود �شلطة م�شوؤولة
عنه وعن حمايته ومقتدرة وفاعلة يف اجهزتها املختلفة من الق�شاء
على حماوالت املجرمني و نواياهم ال�شيئة والقب�ش عليهم والق�شاء
على االعمال االرهابية ومكامن م�شادرها بجدارة وب�شجاعة
وب�شالة يعتز بها كل مواطن عراقي غيور على بلده و�شعبه ،مما
يقت�شي وقف نزيف الدم العراقي ال�شاخن الربيء الدائم نزفه منذ
عقود عديدة وال يزال ،وحتى تعود احلياة الطبيعية للمواطنني
�شرورة تفعيل م�شوؤولية جميع ابناء ال�شعب من املواطنني االخيار
للتعاون املخل�ش مع رجال قوى االمن لفر�ش �شيادة القانون الذي
ي�شكل رمز ال�شلطة وقوتها اال�شا�شية يف اثبات وجودها وهيبتها وال
بديل عن هذا اخليار الوطني لتحقيق االأمن واال�شتقرار.
وخال�شة القول يبدو وا�شحاً اأن ما يتعر�ش له النا�ش عموماً من
اأخطار تهدد حياتهم وم�شتقبلهم وما تتعر�ش لها الدول من خماطر
العدوان والتدخل يف �شوؤونها و�شيادتها ومن اأعمال اإرهابية
متنوعة من ذلك نفهم اأن االإرهاب يكون حيث يكون العدوان
والعنف وهو يف حقيقة االأمر يعني املوت بدل احلياة والدمار بدل
البناء والفو�شى بدل االأمن واال�شتقرار واال�شتبداد بدل احلرية،
ومهما تكون مظاهر االختالف بني اأ�شاليب االإرهاب وغاياته
وادعاءاته فهو عمل م�شني واجرامي �شد النا�ش االأبرياء و�شد
القيم االن�شانية عام ًة ،مما ي�شتدعي من كل القوى االن�شانية حيثما
تكون التعاون والتكاتف ملحاربة االإرهاب واجلرمية املنظمة
لتحقيق الطماأنينة واال�شتقرار للب�شرية يف االأر�ش املعمورة كافة.

أشهر المحاكمات في
التاريخ الحديث محاكمات
نورنبيرغ
تُعد حماكمات نورنبريغ من اأ�شهر املحاكمات
التي �شهدها التاريخ املعا�شر ،حيث تناولت
املحاكمات يف فرتتها االأوىل جمرمي حرب
القيادة النازية بعد �شقوط الرايخ الثالث،
ويف الفرتة الثانية متّت حماكمة االأطباء الذين
وعقدت
اأجروا التجارب الطبية على الب�شرُ ..
اأول جل�شة يف  20نوفمرب  1945وا�شتم ّرت
اجلل�شات حتّى  1اأكتوبر  ..194٦وعقد احللفاء
جل�شات املحاكمات الع�شكرية يف ق�شر العدل
لدى نورنبريغ ،ولعل من اأهم اأ�شباب عقد
اجلل�شات يف الق�شر املذكور ال ّدمار ال�شامل الذي

اآلت اإليه ُدور املحاكم االأملانية ج ّراء ق�شف
احللفاء الكثيف اإ ّبان احلرب العاملية الثانية.
وتناولت املحاكمات ب�شكل عام جمرمي
احلرب الذين ارتكبوا فظائع بحق االإن�شانية
يف اأوروبا ،ومن بني الفظائع املرتكبة اإن�شاء
مع�شكرات االعتقال للمدنيني االأوروبيني والزج
باملدنيني يف تلك املعتقالت التي ات�شمت باأ�شواأ
الظروف املعي�شية ،فلم يعباأ النازيون ب�شالمة
املعتقلني وال بتوفري اأدنى �شبل الراحة يف تلك
املعتقالت ..ويقال ان ق�شما من ال�شباط االملان
النازيني انتحروا اثناء �شري املرافعات.

قرارات تمييزية
العدد (  ) 153االحد 2021 / 10 / 31

للزوجة طلب التفريق إذا اتهمت بالخيانة
للزوجة طلب التفريق اإذا اتهمها
زوجها باخليانة الزوجية ،وان كان
قد تنازل عن �ضكواه ،وقرر قا�ضي
التحقيق انق�ضاء الدعوى اجلزائية.
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان احلكم
املميز غري �ضحيح وخمالف لأحكام
ال�ضرع والقانون ،ذلك ان الثابت
من الأوراق التحقيقية املربوطة
يف الدعوى ان املميز عليه (م) قد
اأقام ال�ضكوى يف �ضرطة ال�ضالم على
زوجته املميزة (ح) متهماً اإياها
باخليانة الزوجية مع ال�ضخ�س (ج)،
واأيد املميز عليه هذا التهام اأمام
قا�ضي حتقيق الكاظمية – الأطراف
بتاريخ  ،1٩٧٩-٥-3وان هذا التهام
باخليانة الزوجية للمميزة والذي
مي�س عر�ضها و�ضرفها يعد �ضرر ًا ل
ي�ضتطاع معه دوام الع�ضرة بينهما
ولو ان املميز عليه قد تنازل عن
�ضكواه وقرر قا�ضي التحقيق انق�ضاء

الدعوى اجلزائية وحيث ان ال�ضرر
ثابت ،لذا كان على املحكمة ان حتكم
بالتفريق بني الزوجني وفق الفقرة 1
من املادة الأربعني من قانون الأحوال
ال�ضخ�ضية ،لذا قرر نق�س احلكم املميز

واإعادة اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها
لل�ضري فيها على الوجه املتقدم على
ان يبقى ر�ضم التمييز تابعاً للنتيجة،
و�ضدر القرار بالتفاق يف  ٩رجب �ضنة
 1٤01هـ املوافق .1٩81-٥-13

تغيير موضوع الدعوى من تفريق للهجر إلى
تفريق لعدم اإلنفاق
املبداأ التمييزي
تغيري مو�ضوع الدعوى من تفريق
للهجر اإىل تفريق لعدم الإنفاق يعد
تغيري ًا جوهرياً للدعوى ،وهو
موجب لرد الدعوى ا�ضتناد ًا
لأحكام املادة ٥٩/فقرة ٢/من
قانون املرافعات املدنية.
املبداأ
(يجوز الدعاء بعري�ضة واحدة
بعدة حقوق �ضخ�ضية وعينية
منقولة) مبوجب املادة ٤٤من
قانون املرافعات .
حمكمة التمييز الحتادية
العدد/300 //هيئة الأحوال
ال�ضخ�ضية ٢01٩ /التاأريخ/
٢٤/1/٢01٦
ت�ضكلت هيئة الأحوال ال�ضخ�ضية
واملواد ال�ضخ�ضية يف حمكمة
التمييز الحتادية بتاريخ / 13

مدة الطعن بطريق التمييز
املبداأ
اإن مدة الطعن بطريق التمييز يف
القرارات ال�ضادرة من الق�ضاء
امل�ضتعجل هي �ضبعة اأيام من اليوم
الآتي للتبليغ بالقرار اأو اعتباره مبلغا
(املادة  )1/٢1٦من قانون املرافعات
املدنية رقم  83ل�ضنة .1٩٦٩
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن
الطعن التمييزي املقدم يتعلق بالقرار
ال�ضادر من حمكمة بداءة الب�ضرة
املخت�ضة بنظر الدعاوى التجارية
بتاريخ  ٢01٥/3/1٩يف طلب الك�ضف
امل�ضتعجل والأذن اخلا�س بطالب
الك�ضف امل�ضتعجل والأذن املميز عليه
املدير العام ل�ضركة ابن ماجد ،اإ�ضافة
لوظيفته ،واملطلوب الك�ضف والأذن
�ضده (املميز) �ضركة انرت لينك الأمريكية
للمقاولت العامة مديرها املفو�س اإ�ضافة
لوظيفته ،وحيث اأن الطعن التمييزي
قدم بتاريخ  ٢01٥/3/1٩و�ضدد عنه
الر�ضم القانوين ،وان مدة الطعن بطريق
التمييز يف القرارات ال�ضادرة من الق�ضاء
امل�ضتعجل هي �ضبعة اأيام من اليوم
الآتي للتبليغ بالقرار اأو اعتباره مبلغا
( املادة  )1/٢1٦من قانون املرافعات

املدنية رقم  83ل�ضنة  ،1٩٦٩وبذلك
يكون الطعن التمييزي املقدم خارج
املدة القانونية املحددة للطعن ،وحيث
اأن املدد املعينة ملراجعة طرق الطعن
يف القرارات حتمية ،ويرتتب على عدم
مراعاتها وجتاوزها �ضقوط احلق يف
الطعن ،وتق�ضي به املحكمة من تلقاء

املبداأ
اإذا كان قد هجر الزوجة بعذر م�ضروع،
فال يحق للزوج طلب التفريق حتى لو
كان الهجر ملدة تزيد على ال�ضنتني.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �ضمن املدة القانونية،
فقرر قبوله �ضك ًال ..ولدى عطف النظر
على احلكم املميز ،وجد انه غري �ضحيح
وخمالف لأحكام ال�ضرع والقانون ،وذلك
لن املحكمة مل ت�ضتكمل حتقيقاتها
الأ�ضولية يف الدعوى و�ضول اىل احلكم
العادل وال�ضحيح فيها ..اإذ ان املميز
عليها  /املدعية طلبت التفريق من زوجها
املميز  /املدعى عليه للهجر ،وحيث ان
للزوجة طلب التفريق اإذا هجرها مدة
�ضنتني فاأكرث بال عذر م�ضروع ،وان كان

الزوج معروف الإقامة ،وله مال ت�ضتطيع
الإنفاق منه عمال بحكم املادة  / ٤3اأول
 ٢ /من قانون الأحوال ال�ضخ�ضية رقم
 188ل�ضنة  1٩٥٩املعدل ..وعليه فاإن
الهجر الذي يرتتب عليه حق الزوجة
بطلب التفريق هو قيام زوجها بهجرها
يف الفرا�س بال عذر م�ضروع للمدة
املذكورة ،لذلك اإذا كان الهجر بعذر
م�ضروع ،فلي�س من حق طلب التفريق
لهذا ال�ضبب حتى لو كان هذا الهجر
ملدة تزيد على �ضنتني ،لذلك كان على
املحكمة ان تتحقق عن �ضكن الزوجة قبل
هجرها من قبل زوجها ،فاإذا تبني انها
كانت ت�ضكن مع زوجها يف دار م�ضتقلة،
فعلى املحكمة التحقق من اأ�ضباب تركها
لهذه الدار ،والنتقال اىل دار اأهلها ،فاإذا
تبني للمحكمة ان املميز عليها قد تركت

طلب ترجيح األحكام

نف�ضها برد عري�ضة الطعن اإذا ح�ضل
بعد انق�ضاء املدد القانونية (املادة
 )1٧1مرافعات مدنية ..وعليه قرر
رد الطعن التمييزي �ضكال ،وحتميل
املميز ر�ضم التمييز ،و�ضدر القرار
بالتفاق يف  /1٦جمادي الآخرة
1٤3٦/هـ املوافق .٢01/٤/٦

هجر الزوجة بعذر مشروع
وأحقية الزوج بطلب التفريق
الدار ال�ضرعية بدون اذن زوجها او
عذر �ضرعي ،يكون هجرها يف الفرا�س
من قبل زوجها املميز بعذر �ضرعي ،ول
يحق املطالبة بالتفريق منه لهذا ال�ضبب،
وبخالف ذلك يكون هجرها بال عذر
م�ضروع ،ويكلف وكيل املميز عليها /
املدعية ابتدا ًء ببيان تاريخ بداية الهجر
املدعى به ،ويكلف باإثبات ذلك بجميع
طرق الإثبات املقررة قانونا ،وان عجز
عن اإثبات ذلك متنحه حق توجيه اليمني
احلا�ضمة اىل املميز  /املدعى عليه عمال
بحكم املادة  118من قانون الإثبات ،لذا
قرر نق�س احلكم املميز ،واإعادة الدعوى
اىل حمكمتها لإتباع ما تقدم ،على ان
يبقى ر�ضم التمييز تابعا للنتيجة ،و�ضدر
القرار بالتفاق يف �/10ضعبان1٤٢٩/هــ
املوافق  ٢008/8/11م.

املبد أا
اإن طلب ترجيح اأحد احلكمني يقت�ضر على اخل�ضوم
وروؤ�ضاء دوائر التنفيذ ،ول يجوز للمحكمة طلب
ترجيح اأحد احلكمني.
 رقم القرار  / ٢٩٦ :الهيئة املو�ضعة املدنية /. ٢01٧
 تاأريخ القرار . ٢01٧ / 8 / ٢8 : امل�ضدر  :جملة الت�ضريع والق�ضاء  /العدد الثاين /� / ٢018س ٢٢٢و�س. ٢٢3
ت�ضكلت الهيئة املو�ضعة املدنية يف حمكمة التمييز
الحتادية بتاأريخ  / ٦ذو احلجة 1٤38 /هـ املوافق
٢01٧ / 8 / ٢8م ،واأ�ضدرت با�ضم ال�ضعب القرار
الآتي :
 طالب الرتجيح  /حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يفالنا�ضرية
 املطلوب ترجيحه  /القرار ال�ضادر من حمكمةالأحوال ال�ضخ�ضية يف النا�ضرية بالعدد (/ 1٦1٤
�س  )٢008 /يف  ، ٢008 / ٦ / 10والقرار ال�ضادر
من حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية بال�ضماوة بالعدد
(� / ٥٢٢س  )٢00٥ /يف . ٢00٥ / 3 / 1٧
بتاأريخ  ،٢00٥ / 3 / 1٧وبالعدد � / ٥٢٢س /
 ،٢00٥اأ�ضدرت حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يف
ال�ضماوة حكما غيابيا يق�ضي بت�ضديق زواج املدعي
(ف .هـ.م) من املدعى عليها (غ.م.م) الواقع خارج
املحكمة بتاأريخ  ،٢00٢ / 3 / ٢على مهر معجلة

املبداأ
لوحظ ان جلنة تدقيق ق�ضايا املتقاعدين قد اجتهت اىل
اعتبار ال�ضخ�س املطلق مبثابة اأعزب عند ا�ضت�ضهاده،
متبعة التف�ضري املتطور للقانون الذي ن�س قانون
الإثبات على وجوب اإتباعه من قبل القا�ضي عند
تف�ضري القانون ،وان يراعي يف ذلك الأ�ضباب املوجبة
لت�ضريعه.
رقم القرار – /1٧11الهيئة املدنية  /منقول/
تقاعد٢013/
تاريخ القرار – ٢013/٩/٢٥
ت�ضكلت الهيئة املدنية /منقول يف حمكمة التمييز
الحتادية بتاريخ /1٩ذي القعدة1٤3٤/هـ املوافق
 ،٢013/٩/٢٥وا�ضدرت با�ضم ال�ضعب قرارها الآتي :
املميز  /رئي�س هيئة التقاعد الوطنية  /ا�ضافة لوظيفته
املميز عليه  /قرار جلنة تدقيق ق�ضايا املتقاعدين
اخلا�س باملعرت�ضة (ا.م� ).ضقيقة (م.م).
كانت املميز عليها  /املعرت�ضة (اأ.م� ).ضقيقة (م.م).

القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم
�ضمن املدة القانونية ،قرر قبوله �ضكال ،ولدى النظر

خم�ضة ماليني دينار وموؤجله مليونان وخم�ضمائة
األف دينار ،ت�ضتحقه عند املطالبة واملي�ضرة ،وحتميل
املدعى عليها الر�ضوم وامل�ضاريف ،وبتاأريخ / ٦ / 10
 ،٢008وبالعدد � / 1٦1٤س  ٢008 /اأ�ضدرت حمكمة
الأحوال ال�ضخ�ضية يف النا�ضرية بني نف�س الأطراف
ويف نف�س املو�ضوع حكما غيابيا يق�ضي بت�ضديق
الزواج الواقع خارج املحكمة بتاأريخ / 10 / ٢3
 ٢00٤بني املدعية (غ.م.م) واملدعى عليه (ف.هـ.م)
على مهر معجله ثالثة ماليني دينار مقبو�س وموؤجله
خم�ضة ماليني دينار ي�ضتحق عند املطالبة واملي�ضرة
حال كونها باكرا ،وكونه متزوجا ،وت�ضجيل ذلك
يف ال�ضجالت الر�ضمية بعد اكت�ضاب القرار الدرجة
القطعية ،وحتميل املدعى عليه الر�ضوم وامل�ضاريف
كافة ،واأتعاب حماماة وكيل املدعية مبلغ مقداره األف
دينار ،وبتاأريخ  ٢01٧ / ٤ / 10قدم طالب الرتجيح
(ف.هـ.م) طلبا اإىل حمكمة التمييز الحتادية يطلب
فيه ترجيح اأحد القرارين اأعاله لتعلقهما باملو�ضوع
نف�ضه واخل�ضوم ،ولالأ�ضباب الواردة يف لئحة وكيله..
وبتاأريخ  ٢01٧ / ٦ / 1٢وبالعدد ( / 1٧٩الهيئة
املو�ضعة املدنية  ،)٢01٧ /قررت حمكمة التمييز
الحتادية رد طلب الرتجيح وحتميل مقدمه الر�ضم
املدفوع ،واتباعا للقرار التمييزي وبتاأريخ جل�ضة 1٦
 ٢01٧ / 8 /وبالعدد (� / ٢001س  ،)٢01٧ /قررت
حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يف النا�ضرية اإعادة اإر�ضال
ا�ضبارة الدعوى اإىل حمكمة التمييز الحتادية لغر�س

ترجيح اأحد القرارين ،واإر�ضال ال�ضبارة اإىل املحكمة
املذكورة لإجراء التدقيقات التمييزية.
القرار
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�ضعة املدنية يف
حمكمة التمييز الحتادية ،وجد اأن حمكمة الأحوال
ال�ضخ�ضية يف النا�ضرية اأر�ضلت ا�ضبارة الدعوى
املرقمة � / ٢001س  ٢01٧ /اإىل هذه املحكمة
لإجراء التدقيقات التمييزية عليها لغر�س ترجيح
اأحد القرارين املرقمني � / ٥٢٢س  ٢00٥ /يف 1٧
 ٢00٥ / 3 /و � / 1٦1٤س  ٢008 /يف / ٦ / 10
 ، ٢008وملا كانت املادة ( )٢1٧من قانون املرافعات
املدنية رقم ( )83ل�ضنة  1٩٦٩املعدل تن�س على
اأن (يجوز للخ�ضوم ولروؤ�ضاء دوائر التنفيذ اأن
يطلبوا من حمكمة التمييز النظر يف النزاع النا�ضئ
عن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني �ضادرين يف
مو�ضوع واحد بني اخل�ضوم اأنف�ضهم ،)...فاإنه ل
يجوز للمحكمة الطلب من هذه املحكمة ترجيح اأحد
احلكمني ،كون طلب الرتجيح يقت�ضر على اخل�ضوم
وروؤ�ضاء دوائر التنفيذ� ،ضيما واأن املحكمة �ضبق
اأن اأ�ضدرت قرارها املرقم  / 1٧٩الهيئة املو�ضعة
املدنية  ٢01٧ /يف  ، ٢01٧ / ٦ / 1٢وعليه قرر رد
طلب الرتجيح �ضكال ،واإعادة ا�ضبارة الدعوى اإىل
حمكمتها ،و�ضدر القرار بالتفاق يف  / ٦ذو احلجة
1٤38 /هـ املوافق ٢01٧ / 8 / ٢8م.

انحالل العقد
املبداأ
اإن انحالل العقد امللزم للجانبني ل يتحقق اإل
عن طريق احلكم (الف�ضخ الق�ضائي) او التفاق
(الف�ضخ التفاقي) او القانون (النف�ضاخ).
رقم القرار –  /٢٧٥٦الهيئة ال�ضتئنافية
منقول٢013/
تاريخ القرار – ٢013/1٢/٩
ت�ضكلت الهيئة ال�ضتئنافية منقول يف حمكمة
التمييز الحتادية بتاريخ �/٥ضفر1٤3٥/هـ
املوافق  ،٢013/1٢/٩واأ�ضدرت با�ضم ال�ضعب
القرار الآتي:
املميز /املدير العام لل�ضركة العامة خلدمات
ال�ضبكة الدولية للمعلومات  /اإ�ضافة لوظيفته
املميز عليه /املدير املفو�س ل�ضركة نوروز تيل
ميثلها ال�ضيد (ك.ع.ج / ).اإ�ضافة لوظيفته
ادعى وكيل املدعي لدى حمكمة بداءة الكرادة
باأنه �ضبق اأن قام املدعي بتوقيع عقد م�ضاركة
يتمثل مبد كابل األياف �ضوئية مع موكله بتاريخ
 ٢011/٧/1٩لغر�س تنفيذ اللتزامات الواردة
فيه ،اإل انه اأخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية،
وبرغم توجيه الإنذار للمدعى عليه من قبل كاتب
عدل الكرادة ،اإل انه مل ي�ضتجب لالإنذار ولالأ�ضرار

التفسير المتطور للقانون
قد قدمت طلبا اىل هيئة التقاعد الوطنية تطلب �ضرف
الراتب التقاعدي ل�ضقيقها (م.م ،).فردت الهيئة
الوطنية طلبها كون ال�ضهيد مطلقا ،وبهذا تخلف
�ضرط من �ضروط ال�ضتحقاق ا�ضتنادا لأحكام الفقرة
(�ضاد�ضا) من البند (اأول) من املادة ( )13من قانون
التقاعد املوحد رقم ( )٢٧ل�ضنة  ، ٢00٦وقد بادرت
امل�ضار اإليها اإىل العرتا�س اأمام جلنة تدقيق ق�ضايا
املتقاعدين ،والتي قررت بتاريخ ٢013/8/1٩
وبالعدد  310قرارا يق�ضي بنق�س قرار هيئة التقاعد
الوطنية ،واإعادة ال�ضبارة اإليها ب�ضرف الرواتب
التي ت�ضتحقها املعرت�ضة ،ومن تاريخ تقدميها الطلب،
ولعدم قناعة وكيلة املعرت�س عليه بالقرار الأخري،
طلبت تدقيقه متييزا بالئحتها املوؤرخة . ٢013/٩/1٧

ربيع الثاين  1٤3٧ /ه املوافق
٢٤/1/٢01٦م  ،برئا�ضة القا�ضي
الأقدم ال�ضيد �ضليمان عبد اهلل
عبد ال�ضمد وع�ضوية القا�ضيني
ال�ضيدين �ضالح �ضمخي الزهريي
وجليل خليل املاأذونني بالق�ضاء
با�ضم ال�ضعب ،واأ�ضدرت القرار
الآتي :
املميزة/املدعية وكيلها املحامي /
او�س جا�ضم
املميز عليه املدعى عليه
ادعت املدعية بوا�ضطة وكيلها
لدى حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يف
الطارمية باأن املدعى عليه مطلقها
وقد تع�ضف يف طالقها ،لذا طلبت
دعوته للمرافعة واحلكم بتاأديته
النفقة املا�ضية ونفقة العدة
والتعوي�س عن الطالق التع�ضفي
وكذلك احلكم باملهر املوؤجل مقوما

بالذهب وحتميله كل الر�ضوم
وامل�ضاريف والأتعاب ،ا�ضدرت
حمكمة املو�ضوع حكما ح�ضوريا
بعدد �/ ٥٧٩س  ٢01٥ /يف
 13 /1٢ /٢01٥حكما يق�ضي
برد دعوى املدعية وحتميلها كل
الر�ضوم وامل�ضاريف والألعاب..
قدم وكيل املدعية لئحة متييزية
موؤرخة يف . 1٤/1٢ /٢01٥
القرار
بعد التدقيق واملداولة وجد اأن
الطعن التمييزي مقدم �ضمن
املدة القانونية قرر قبوله �ضكال،
وعند النظر يف احلكم املميز ظهر
انه غري �ضحيح وخمالف لل�ضرع
والقانون ،وذلك لن مطالبة
املدعية ( املميزة ) بحقوقها
الزوجية الواردة يف العري�ضة
التمييزية والتي ت�ضمنت عدة

طلبات لها �ضندها من القانون
ولي�س هناك مانع قانوين يحول
دون اقامتها بدعوى واحدة،
اإذ ان املادة ( )٤٤من قانون
املرافعات املدنية املعدل ن�ضت
(يجوز الدعاء بعري�ضة واحدة
بعدة حقوق �ضخ�ضية وعينية
منقولة)� ،ضيما واأن طلبات
املدعية من اأثار عقد الزواج بني
الطرفني والذي انتهى بالطالق،
وحيث اأن حمكمة املو�ضوع
اأ�ضدرت حكمها املميز خالف
ذلك لذا قرر نق�ضه واعادة
ا�ضبارة الدعوى اىل حمكمتها
واتباع ما تقدم ،على اأن يبقى
ر�ضم التمييز تابعا للنتيجة،
و�ضدر القرار بالتفاق يف
 / 13ربيع الثاين  1٤3٧ /هـ
املوافق ٢٤/1/٢01٦م.

يف القرار املميز فقد وجد انه ،وبالنظر ملا ا�ضتند اإليه
من اأ�ضباب� ،ضحيح وموافق للقانون ،ذلك ان الثابت
من اأوراق ا�ضبارة التقاعد ان املوظف (م.م�.س ).قد
ا�ضت�ضهد بتاريخ  ٢00٦/٤/10نتيجة عمل اإرهابي،
وكانت حالته الزوجية مطلقا ،وان والداه توفيا قبله،
كما انه مل يرتك عقبا كما ورد يف الق�ضام ال�ضرعي،
وحيث ان جلنة تدقيق ق�ضايا املتقاعدين قد اجتهت اىل
اعتبار املطلق يف هذه احلالة مبثابة اأعزب وا�ضتجابت
لطلب �ضقيقته (اأ.م�.س ).با�ضتحقاقها الراتب التقاعدي
تطبيقا لأحكام املادة (/13اأول )٦/من قانون التقاعد
املوحد رقم ( )10٧ل�ضنة  ، ٢00٦وهذا تف�ضري
متطور للقانون ومراعاة املحكمة من ت�ضريعه،
وتوجب املادة ( )3من قانون الإثبات رقم ()10٧
ل�ضنة  1٩٧٩على القا�ضي اإتباعه ،وهذا ما ق�ضت
به اللجنة يف قرارها املميز ،لذا قرر ت�ضديقه ورد
الطعون التمييزية ،و�ضدر القرار بالتفاق يف /1٩
ذي القعدة1٤3٤/هـ املوافق  ٢013/٩/٢٥م .

احلا�ضلة ب�ضركة موكله ،لذا طلب دعوة املدعى
عليه واحلكم بالتعوي�س ملا فات دائرة موكله من
ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة ،واملقدر قيمته مببلغ
 ٧٥مليون دينار ..اأ�ضدرت حمكمة املو�ضوع
بالعدد /٤0٤٤ب ٢013/يف  ٢013/٩/٥حكما
ح�ضوريا يق�ضي برد دعوى املدعي وحتميله
امل�ضاريف ،ولعدم قناعة املدعي باحلكم
املذكور ،فقد طعن به بالئحة وكيله املوؤرخة
 ،٢013/٩/1٢اأ�ضدرت حمكمة ا�ضتئناف بغداد/
الر�ضافة الحتادية بالعدد �/1٢0٤س٢013/
يف  ٢013/10/1٤حكما ح�ضوريا يق�ضي بتاأييد
احلكم البدائي امل�ضتاأنف وحتميل امل�ضتاأنف
امل�ضاريف ،ولعدم قناعة امل�ضتاأنف باحلكم
املذكور ،فقد طعن به متييزا بالئحة وكيله
املوؤرخة . ٢013/11/٤
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي
مقدم �ضمن املدة القانونية وم�ضتمال على اأ�ضبابه،
فقرر قبوله �ضكال ،ولدى عطف النظر على احلكم
املميز املطعون به تبني انه �ضحيح ملوافقته احكام
القانون ذلك لن عقد امل�ضاركة املربم بني الطرفني
بتاريخ  ٢011/٧/1٩ملزم لكل منهما ،لذا فاإن

عدم اإيفاء احدهما مبا وجب عليه بالعقد يجيز
للعاقد الآخر – بعد الأعذار – ان يطلب الف�ضخ
مع التعوي�س ان كان له مقت�ضى لن انحالل
العقد امللزم للجانبني ل يتحقق اإل عن طريق
احلكم (الف�ضخ الق�ضائي) ،او التفاق (الف�ضخ
التفاقي) ،او القانون (النف�ضاخ) ،ول مورد

لطلب التعوي�س قبل احلكم بالف�ضخ والتثبت
من الطرف املخل بالتزاماته ،وملا كان احلكم
ال�ضتئنايف املميز قد ق�ضى بذلك ،لذا قرر ت�ضديقه
ورد الطعون التمييزية ،وحتميل املميز  /اإ�ضافة
لوظيفته ر�ضم التمييز ،و�ضدر القرار بالتفاق يف
�/٥ضفر1٤3٥/هـ املوافق  ٢013/1٢/٩م.

الطالق التعسفي األول والحرمان من
التعويض عن الطالق الثاني
املبداأ
(ا�ضتحقاق املدعية تعوي�ضا عن
الطالق التع�ضفي الأول ل يحرمها
طلب التعوي�س عن طالقها التع�ضفي
الثاين).
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان
الطعن التمييزي واقع �ضمن
املدة القانونية امل�ضادفة يوم
 ٢008/٥/31عطلة ر�ضمية ..لذا
قرر قبوله �ضكال ،ولدى عطف النظر
على الطعن التمييزي ،وجد انه

ان�ضب على الفقرة املتعلقة باحلكم
للمدعية بالتعوي�س عن الطالق
التع�ضفي الذي اأوقعه املدعى عليه
عليها بغيابها بتاريخ ،٢008/1/٦
وجد انه �ضحيح وموافق لل�ضرع
والقانون ،ذلك لن حمكمة املو�ضوع
ا�ضتعانت بخبري خمت�س لتقديره،
وملوافقة وكيل املدعية على تقديره
وان دفع وكيل املدعى عليه بعدم
بحجة
للتعوي�س
ا�ضتحقاقها
تعوي�ضها عن الطالق التع�ضفي
الأول الذي اأوقعه عليها بتاريخ

 ٢00٦/٥/30ل �ضند له من القانون
لن تعوي�ضها عن طالقها التع�ضفي
الأول ل يحرمها عن التعوي�س عن
طالقها التع�ضفي الثاين ،وان تقدير
اخلبري له جاء معتدل ومنا�ضبا،
وي�ضلح اعتماده �ضببا للحكم عمال
باأحكام املادة /1٤0اأول من قانون
الإثبات ..لذا قرر ت�ضديق احلكم
املميز ،ورد الطعون التمييزية،
وحتميل املميز ر�ضم التمييز ..و�ضدر
القرار بالتفاق يف /1رم�ضان1٤٢٩/
هـ املوافق .٢008/٩/1

تقارير
العدد (  ) 153االحد 2021 / 10 / 31

جمع األزواج ..جريمة جديدة ترتكبها النساء وتتطلب تشريعات مستحدثة
معروف أن تعدد الزوجات هي قضية تخص
الرجال ،وهو خيار مباح نص عليه الشرع
والقانون ،إال أن هناك ظاهرة جديدة طفت على
السطح وهي تعدد األزواج أو جمعهم بشكل
ينافي القيم األخالقية والسماوية ،وال تعرف
األسباب التي أدت إلى ظهورها ،هل هو الجهل أو
تعدي الحدود!
وعن المعالجة القانونية لهذه الجريمة ،يقول
القاضي ،علي رسمي حسين ،المتخصص بقضايا
األحوال الشخصية :إن "جريمة تعدد األزواج
وردت في المادة الثانية عشرة من قانون األحوال
الشخصية رقم  188لسنة  :1959يشترط لصحة
الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من
يريد الزواج بها".
�إينا�س جبار

و�أو�شح �ن "�ملادة �لثالثة ع�شرة منه بينت
�أ�شباب �لتحرمي ومنها تعلق حق �لغري بنكاح
�و عدة ،وهذ� ي�شري �إىل حرمة زو�ج �ملر�أة من
رجل �آخر مع قيام �لزوجية �شرعا ،وقد جرم
قانون �لعقوبات رقم  111ل�شنة  1969يف
�ملو�د ( )377-376تلك �لأفعال ،وقد �عتربها
جرمية حتت عنو�ن (زنا �لزوجية) لكل متزوجة
تقدم على بناء عالقة زوجية �أخرى مع قيام
�لزوجية".
وينوه �لقا�شي �إىل �نه "مل تعر�س �أمامه مثل
هكذ� حالت �و دعاوى حتمل هذ� �لعنو�ن لرف�س

�ملجتمع و�لتقاليد و�ل�شرع ملثل هذه �حلالت،
و�ن جمتمع �غلب �ملحافظات ذو طابع ع�شائري
يحرم وب�شدة هكذ� �أفعال ،لكن هذه �لظاهرة
�شهدت بع�س �ملحاكم قيام دعاوى تخ�شها".
ويلفت �لقا�شي �إىل �لعقوبة �لتي حددها �لقانون
�لو�ردة "يف �ملادة ( )376بال�شجن مدة ل تزيد
عن (�شبع �شنو�ت) �أو باحلب�س كل من تو�شل �إىل
عقد زو�ج مع علمه ببطالنه لأي �شبب من �أ�شباب
�لبطالن �شرعا وقانونا" ،م�شري� �إىل �ن "كل حالة
زو�ج حت�شل مع وجود عالقة زوجية قائمة
�شرعا وقانونا تعترب من قبيل تعدد �لأزو�ج،
ويعترب فاعلها تنطبق عليه �أحكام جرمية
�لزنا كما ن�شت عليه �ملادة ( )376من قانون
�لعقوبات".
ويعرج �لقا�شي على "حالة وهي �إذ� كان �لزوج
مفقود� وتفرقت �لزوجة منه مبوجب �لفقرة
(ر�بعا) من �ملادة (�لثالثة و�لأربعني) من قانون
�لأحو�ل �ل�شخ�شية وتزوجت من رجل �آخر ،فال
يعترب زو�جها م�شمول باأحكام تعدد �لأزو�ج بل
للزوج �ملفقود بعد عودته �أن يطلب ف�شخ زو�جها
من زوجها �لأخري ،و�إعادتها �إىل ع�شمته وفق
�ل�شرع و�لقانون".
بني �ملحامي و�لنا�شط يف حقوق
من جانبه ،نّ
�لإن�شان� ،شفاء �لالمي� :أن "�لآونة �لأخرية
�شهدت �نت�شار حالة تعدد �و جمع �لأزو�ج،
وهي �لنقي�س �لعك�شي حلالة تعدد �لزوجات
�ملاألوف و�ل�شائع و�حلق �لذي �أعطاه �ل�شرع
للرجل للزو�ج باأكرث من و�حدة ،ولكن ب�شروط
معينة ��شرتطها �لدين �لإ�شالمي لكن يف �لآونة
�لأخرية ن�شاهد حالت لتعدد �لأزو�ج وهي

بالتكييف �لقانوين تعترب جرمية زنا باعتبار �أن
�لزوجة ل يحق لها وهي على ذمة رجل �أن تعقد
على رجل �آخر ،وتكت�شب �شفة �لزوجة ل �شرعا
ول قانونا".
ويو��شل �لالمي �أن "هذه �حلالة تعد من �ملحارم
�لكربى ،ومل يبح بها �لقانون �و �ل�شرع ،لذلك
تعد جرمية زنا و�لزوجة هنا "ز�نية" و�لزوج

�شو�ء علم �أم مل يعلم ،فهو بالنتيجة ز�ن ويعاقب
باملو�د �لقانونية �لتي ن�س عليها �لقانون ،وتعد
هذه �حلالت من �مل�شكالت �ملجتمعية �خللقية
�لتي بد�أت تتنامى يف �ل�شنو�ت �لأخرية ل�شيما
مع �لتفكك �لأ�شري و�لذي �أ�شبح مفرطا ب�شبب
عو�مل عديدة �شاعدت على ذلك".
"كمحام عر�شت
وذكر �لالمي ،يف حديثه� :أنه
ٍ

عليه دعوتان عن هذ� �ملو�شوع ،زوجتان عقدت
ثان و�لأخري ل يعلم ،لكن �لق�شية �أمام
على زوج ٍ
�ملحكمة تعد ق�شية زنا ،وهذ� �لزوج �جلديد
يحا�شب مبوجب �لقانون".
ول يعلم �لالمي "�لأ�شباب �لتي تدفع �لن�شاء
لتخاذ مثل هذه �خلطوة ،هل هي قلة وعي �أو
جهل �أو �أ�شباب خارجة عن �ملنطق؟".

وي�شري �إىل �نه "هذه �حلالت ترتتب عليها �ثار
�جتماعية وقانونية ل�شيما �لزوج �لذي يفاجئ
�أن زوجته على ذمة رجل �آخر ،وبطبيعة �حلال
نحن جمتمع ع�شائري وقبلي ،ونعلم يقينا �نه
�شيء حمرم ومي�س �لعائلة و�ل�شرف و�لع�شرية،
فبالتايل يولد �شعوبات يف قيام دعاوى بال�شكل
�أو حدوث م�شكلة جمتمعية ممكن �أن توؤدي �إىل
حدوث حالت ثار وقتولت ،وتطغى �شفة وحكم
�لع�شائرية فيها ،فبالتايل على �ملجتمع �لتحرك
بكل و�شائله من منظمات جمتمعية ورجال �لدين
وموؤ�ش�شات �لدولة �أن تنه�س بالو�قع وحماربة
مثل هذه �حلالت �لتي كنا ن�شاهدها يف �لأفالم
فقط عرب �شا�شات �لتلفاز".
ويلفت �ملحامي �إىل �أن "�لقانون �لعر�قي عالج
هذه �حلالت كزنا باملو�د �لقانونية �جلنائية
�لتي تعالج جر�ئم �لزنا هي �ملو�د (2-377
) و�لتي تتعلق بجرمية �خليانة �لزوجية،
و�ملادة (� )409ملتعلقة ب�شرعنة قتل �ملر�أة عند
مفاجئتها بالفعل �ملحرم �لزنا ،و�ملادة ()41
�ملتعلقة باعتبار �شرب �ملر�أة تاأديباً من قبل
�لزوج �حد �أ�شباب �لإباحة باعتباره ��شتعمال
للحق.
ويرى �أن تعدد �لزو�ج "جرمية تعد
م�شتحدثة كون و�شائلها تطورت عرب
�لزمن رغم �أنها �شورة من �شور �لزنا،
ونحتاج ب�شورة عامة �إىل ت�شريعات جديدة
م�شتحدثة �أو تعديل �لقو�نني �خلا�شة على
�لعقوبة مع حد�ثة و�شائلها وو�قعتها كون
�لقا�شي ل ميكن له �إ�شد�ر قر�ر�ت و�أحكام
�إل بن�س ت�شريعي وقانوين".

القضاء يعاقب مرتكبي جريمة الرشوة االنتخابية أو المؤثرين على إرادة الناخبين
عالء حممد
تعرف �لر�شوة �لنتخابية باأنها جرمية
ت�شتهدف �لتاأثري على �شالمة �لعملية
�لنتخابية عرب �لتاأثري على �إر�دة
�لناخب با�شتخد�م �ملال �أو �لإغر�ء
�أو �لعر�س بالوعد �أو �لهبات �أو �أي
عمل من �شاأنه �مل�س بحرية �لناخب
و�لتاأثري عليه بعو�مل د�خلية �أو
خارجية حتيده عن �ختياره �ل�شليم،
ورغم �شعوبة �إثبات جرمية �لر�شوة
�لنتخابية �إل �أن هنالك �شبه �إجماع
ت�شريعي على جترميها كونها تخل
بحرية �لعملية �لنتخابية.
وبهذ� �ل�شدد حتدث �لقا�شي ،نا�شر
عمر�ن ،حتدث فيها عن �لر�شوة
�لنتخابية ،قائال "مل تكن �لر�شوة
�لنتخابية معروفة وذ�ت وقع
ت�شريعي �أو �جتماعي و�ل�شبب معروف
هو �قرت�نها بتجربة �لنتخابات �لتي
هي �لو�شيلة �لوحيدة لتويل �ل�شلطة
وفقا للنظام �لدميقر�طي".
و�أ�شاف عمر�ن �أن "فقهاء �لقانون
يختلفون بطبيعة �لنتخاب ،فبع�شهم
ير�ه حقا لكل فرد يف �ملجتمع ويرتتب
على ذلك تطبيق مبد�أ (�لقرت�ع �لعام)
و��شتناد� لهذ� �لر�أي فمن حق كل
فرد �لإدلء ب�شوته وممار�شة حقه
�لنتخابي كما يحق له �لمتناع عن
��شتخد�م حقه ويهمل ممار�شته ،فيما
يرى �آخرون �أن �لنتخابات وظيفة

�جتماعية ،ومبا �أنها وظيفة �جتماعية
فاإنه و��شتناد� لهذ� �لر�أي فلي�س هناك
حق للفرد �أو �جلماعة بالنتخاب".
ولفت �إىل �أن "�لر�شوة �لنتخابية
و�حدة من �جلر�ئم �لتي تهدف �إىل
عرقلة �لآليات �لدميقر�طية ،حيث
ت�شتهدف حرية �لت�شويت و�إر�دة
�لناخب فتقوم بالتاأثري على هذه
�لإر�دة عن طريق ��شتخد�م �ملال �أو
�لوعد مبنحة �أو جائزة بحيث توجه
حرية �لناخب ومتنعه من �لتعبري عن
�إر�دته بعيد� عن �لتاأثري�ت ومل يقت�شر
�لأمر على �لتاأثري على �إر�دة �لناخب
فح�شب ،و�إمنا يتجاوز ذلك لتكون
�إر�دة �ملر�شح ذ�ته فري�شة لتلك �لآفة،
حيث يقوم �ملر�شح بالولء ملن يدفع
�أكرث".
وعن �أوجه �لختالف بني �لر�شوة
�لو�قعة على �لوظيفة �لعامة و�لر�شوة
بني �لقا�شي نا�شر عمر�ن
�لنتخابية ،نّ
�أن "�لر�شوة �لنتخابية هي �لفائدة �أو
�لعطية �أو �ملنفعة �أو �لوعد �لتي يكون
�لغر�س منها �لخالل بحرية �لت�شويت
من حيث �لتاأثري على �إر�دة �لناخب
حلمله على �نتخاب مر�شح معني �أو
�لمتناع عن �لت�شويت مبا ي�شكل
�إخالل بالعملية �لنتخابية و�لتي يجدر
�لقول باأن �مل�شلحة �جلنائية �ملنوطة
باحلماية يف �لر�شوة �لنتخابية
هي ح�شن �شري �لعملية �لنتخابية
و�شالمة �إر�دة �لناخبني�� ،شافة �إىل

�أن �لر�شوة �لنتخابية حمددة باإطار
زمني ،فاأفعال �لر�شوة تكون �شابقة
لعملية �لت�شويت وحم�شورة يف
نطاق جمريات �لعملية �لنتخابية،
وقد تكون لحقة عند �لتالعب بعملية
فرز �لأ�شو�ت ،و�ملالحظ على بع�س

�لت�شريعات �لعقابية �لنتخابية �أنها ل
جترم �ملكافاأة �لالحقة �لتي مت توجيه
�إر�دة �لناخب بنا ًء عليها وهي �حلرية
بالتاأثيم لأن �ملفرت�س يف ح�شن �شري
�لعملية �لنتخابية �أن ي�شوت �لناخب
للمر�شح دون �أي وعود لحقة ذ�ت

�شفة �شخ�شية ،فالوعود �لعامة هي
جزء من �لربنامج �لنتخابي ويدخل يف
�شميم عمل �لدعاية �لنتخابية".
وتابع �أن "�لو�شيط يف جرمية �لر�شوة
�لنتخابية هو حلقة �لو�شل بني
�ملر�شح و�لناخب ،ويف جرمية �لر�شوة

�لوظيفية يتو�شط ل�شاحب �مل�شلحة
لدى �ملوظف �لعام للقيام بعمل �أو
�لمتناع عنه ،ويقوم �لو�شيط بدور
مهم يف �لعملية �لنتخابية وهو غالبا
ما يكون من �أن�شار و�أقارب �ملر�شح،
فيعمد �إىل �إر�شاء �لناخبني للت�شويت
ل�شالح �ملر�شح �لذي ينا�شره وميكن
�أن نت�شور ،و�أن يكون �لر��شي �أحد
�أعد�ء �ملر�شح و�لذي يجتهد على عدم
فوزه فيلجاأ �إىل ��شتخد�م �لو�شيط على
�إر�دة �لناخبني لغر�س �لعزوف عن
�لت�شويت للمر�شح".
و�أ�شار �إىل �أن "هناك طرقا ي�شتغلها
�لو�شيط لإر�شاء �لناخبني ،حيث
يعمد ومن خالل �لدعاية �لنتخابية
و�حلمالت �لنتخابية و�لتي هي
عبارة عن جمموعة من �لأعمال �لتي
يوؤديها �ملر�شحون لتعريف �لناخبني
باأنف�شهم وما يحملونه من قدر�ت
وموؤهالت وبر�مج �شيا�شية و�قت�شادية
و�جتماعية وثقافية لتحقيق �ملتطلبات
�ملحلية ،في�شتغل �لو�شيط هذه �لأجو�ء
�لنتخابية يف �ر�شاء �لناخبني" .مبينا
�أن "�لقو�نني و�لنظمة �لنتخابية مل
ت�شر ب�شكل و��شح �إىل جترمي �لو�شيط
يف جرمية �لر�شوة �لنتخابية مثلما فعل
�مل�شرع �لعقابي �لذي �فرد مادة قانونية
كما هو �حلال يف ن�س �ملادة  310من
قانون �لعقوبات �لعر�قي و�لتي ن�شت
( ...وكل من تدخل بالو�شاطة لدى
�لر��شي و�ملرت�شي لعر�س ر�شوة �أو

لطلبها �أو لقبولها �أو لأخذها �أو �لوعد بها
عد و�شيطا)".
عقوبة جرمية �لر�شوة
وختم �لقا�شي حديثه عن عقوبة �جلرمية
بالقول� :إن "جرمية �لر�شوة كانت ول
تز�ل مثار� لإ�شكاليات قانونية متعددة
مبعثها �ختالف �لقو�نني يف جترمي
فعل �لر�شوة� ،إذ �نتهجت �لقو�نني يف
ذلك نظامني خمتلفني� ،لول يرى �نهما
جرميتان متميزتان �حدهما يرتكبها
�لر��شي و�لخرى �ملرت�شي ،و�لر�أي
�لخر يرى �نها جرمية و�حدة يرتكبها
�ملرت�شي و�لر��شي وغريه من م�شاهمني
يف �جلرمية ،ول يخفى �أن �لختالف يف
�لو�شف يقود �إىل �ختالف يف �لحكام
تظهر عند �لتطبيق وبخا�شة يف �ل�شرت�ك
و�ل�شروع" ،م�شري� �إىل �أن "�مل�شرع
�لعر�قي �شمن بنظام �جلر�ئم و�لعقوبات
�ملتعلقة بالنتخابات و�ل�شتفتاء�ت رقم
 14ل�شنة  2008ويف �لق�شم �خلام�س من
�لنظام فقرة ( )1على عقوبة �لر�شوة
�لنتخابية ،حيث ن�شت على �ن (يعاقب
باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة �أي �شخ�س
�رتكب �أي فعل من �لأفعال �لتالية ،وهي
�لأفعال �لتي وردت يف �لفقر�ت (�أ  ،ب،
ج  ،د  ،هـ ) و�لتي متثل �شور جرمية
�لر�شوة �لنتخابية ،وبهذ� يكون �لقانون
�لعر�قي قد �أخذ بثنائية جرمية �لر�شوة
�لنتخابية ،ومل يت�شمن �لنظام �ملذكور
عقوبة �لو�شيط وترك �لمر رمبا للمعنى
�لعام للن�س ل�شمول �لو�شيط بالتجرمي".

المحاكم تستقبل يوميا عشرات دعاوى القذف والتشهير عبر مواقع التواصل
ليث جو�د
�أكد ق�شاة متخ�ش�شون بال�شاأن �جلز�ئي
تلقي �ملحاكم ع�شر�ت �لدعاوى �خلا�شة
بجر�ئم �لقذف و�لت�شهري يوميا ب�شبب �شوء
��شتخد�م مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
وفيما لفت �لق�شاة �إىل �شعوبة و�شع حد
لهذه �جلر�ئم لكون تلك �ملو�قع متاحة
للجميع ومتنوعة ،دعو� �ىل �شرورة �إجر�ء
تعديل على �ملو�د �خلا�شة بق�شايا �لن�شر
لكون قانون �لعقوبات �لنافذ و�خلا�س بنظر
هذه �لق�شايا �شرع يف عام  ،1969وهي مدة
طويلة ل تو�كب �لتطور �لتكنولوجي �حلايل.
وقال قا�شي حمكمة حتقيق تكريت ،م�شطفى
عبد �لقادر ،يف حديث �شحفي" :منذ �نت�شار
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف �لبالد بد�أت
حماكم �لتحقيق ت�شتقبل يوميا ع�شر�ت
�لدعاوى �خلا�شة بعمليات �لقذف و�لت�شهري
عرب تلك �ملو�قع من �ملو�طنني �و �ل�شخ�شيات
�لعامة" ،مبينا �أن "قانون �لعقوبات �لعر�قي
�لنافذ يف مو�ده  433و 434و  438و 363
تطرق للجر�ئم �خلا�شة بالت�شهري �و �لقذف
وحدد عقوبتها باحلب�س من مدة �شنة �ىل
خم�س �شنو�ت كحد �ق�شى للعقوبة".
وذكر عبد �لقادر� :أن "�غلب ق�شايا �لقذف
و�لت�شهري على تلك �ملو�قع �لغر�س منها
�لبتز�ز �ملايل ،ونعدها من �لمور �لغريبة

و�لدخيلة على جمتمعنا �لعر�قي �لتي �شادت
يف �لآونة �لأخرية".
و�أ�شار قا�شي �لتحقيق �إىل "�شعوبة و�شع
حد لهذه �جلر�ئم لكون مو�قع �لتو��شل
�لجتماعي متاحة للجميع ،وباإمكان من
ي�شيء ��شتخد�مها �إن�شاء �أ�شماء م�شتعارة
للقذف و�لت�شهري بالآخرين ،وهذه �إحدى
�ملعرقالت �لتي تو�جه �لق�شاء بهذ� �ل�شدد"،
مو�شحا �أن "�لتعبري عن �لر�أي �و �لنتقاد
عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ل يعد قذفا
�و ت�شهري� �إل �إذ� كان قد بني على �مل�شا�س
بال�شخ�س دون وجه حق وخمالف لقو�عد
�لتعبري عن �لر�أي وجتاوز حدود �لخالق
و�لآد�ب �لعامة� ،إذ ل بد �ن يكون �لطرح
و�لنتقاد بنا ًء للم�شلحة �لعامة".
من جهتها� ،أكدت قا�شي حمكمة جنح
�لر�شافة ،هند عبد �لرز�ق �حمد ،يف حديث
�شحفي� :أنه "نتيجة لكرثة ��شتخد�م مو�قع
�لتو��شل �لجتماعي و�مل�شاكل �لناجمة عنها
��شبحت هناك حاجة ملحة لتعديل �ملو�د
�خلا�شة بدعاوى �لقذف و�لت�شهري لن قانون
�لعقوبات عند ت�شريعه يف عام  1969مل يكن
هناك �شيء ��شمه �نرتنيت �أو و�شائل تو��شل
�جتماعي ،و�منا كانت هناك مطبوعات
و�همها �ل�شحف و�لتي هي �لخرى مل تكن
يف متناول �جلميع ول يقوم �لكل بقر�ءتها
وحتى �لتلفاز مل يكن متد�ول �آنذ�ك".

و�أ�شافت عبد �لرز�ق �أن "�لزمن �حلا�شر
خمتلف عن �لظروف �لتي �شدر �ثناءها
�لقانون ،بالتايل فاإن �لمر بحاجة �ىل �جر�ء
تعديل على �ملادتني  434و  433من قانون
�لعقوبات مبا يتالءم مع و�قعنا �حلايل".
ويف هذ� �ل�شياق ،ذكرت قا�شي �جلنح �أن
"�ملادة  433من قانون �لعقوبات ن�شت على
�ن �لقذف هو �إ�شناد و�قعة معينة �ىل �لغري
باإحدى �لطرق �لعالنية و�لتي من �شاأنها
لو �شحت �ن توجب عقاب من �أ�شندت �ليه
و�حتقاره عن �أهل وطنه".
و�أ�شارت �إىل �أن "هذه �ملادة تعاقب باحلب�س
من �شتة �أ�شهر �إىل خم�س �شنو�ت مع غر�مة
مالية �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من قام
بالقذف �و �لت�شهري على �شخ�س �شو�ء كان
�شخ�شية عادية �و عامة باإحدى طرق �لن�شر
�شو�ء يف �ل�شحف �و �ملطبوعات �و باإحدى
طرق �لعالم �لخرى".
و�أو�شحت �ن "مو�قع �لتو��شل �لجتماعي
عامة مثل �لفي�س بوك وتويرت و�لن�شتغر�م
تعرب من �لطرق �لعالنية ومتد�ولة من قبل
�جلميع �أكرث من �ملطبوعات".
وعن حرية �لآر�ء �ل�شخ�شية ،لفتت �إىل �أن
"حرية �لر�أي و�لتعبري حق كفله �لد�شتور
وفق �ملادة  38منه ،لكن هذ� �حلق يعطي
للمو�طن حرية �لنتقاد للحالت �لعامة
�ملعروفة و�ل�شخ�شيات �لعامة دون ق�شد

�لت�شهري �و �ل�شاءة �و �مل�شا�س بالمور
�ل�شخ�شية لل�شخ�س �ملق�شود �و �لفرد
وعائلته دون دليل موؤكد� ،أي مبعنى �ن
يكون �لنتقاد بنا ًء هدفه ت�شليط �ل�شوء
على �لظو�هر �ل�شلبية دون �ن يكون �لق�شد
�ل�شاءة �و �لت�شهري فقط".
وعن �إجر�ء�ت نظر هذه �لدعاوى ،نوهت باأن
"�لق�شايا �خلا�شة بدعاوى �لت�شهري عادة ما
حتال على خرب�ء ق�شائيني متخ�ش�شني يف
هذ� �ملجال لبيان فيما �إذ� كان ما ��شند للمتهم
ي�شكل قذفا وت�شهري� من عدمه ،ويكون �لر�أي
�لذي يقدمه �خلبري يف �لغالب مو�شع نظر
ورمبا ت�شتند �إليه حمكمة �ملو�شوع كاأ�شا�س
لالإد�نة و�حلكم" .مو�شحة �ن "�ملادة
�لقانونية �آنفة �لذكر مل متيز يف عقوبتها عند
�إد�نة �أي متهم وللمحكمة عند �لد�نة و�حلكم
بالعقوبة �إلز�م �ملد�ن بالتعوي�س �لذي
يتنا�شب مع ما ��شاب �مل�شتكي من �شرر
وفقا ملا يقدره �خلرب�ء من مبلغ ،وبنا ًء على
طلب �مل�شتكي عند حتقق �ل�شرر ،ولها �-أي
�ملحكمة -منح �مل�شتكي حق مر�جعة �ملحاكم
�ملدنية للمطالبة بالتعوي�س �إذ� كان �لف�شل
من �شاأنه تاأخري ح�شم �لدعوى �جلز�ئية".
وعن عدد �لدعاوى �لتي تعر�س حمكمتها،
قالت "تعر�س علينا يوميا دعاوى يرت�وح
عددها ما بني ( )15-10دعوى ،وهذ� يف�شر
�رتفاع م�شتوى �لثقافة �لقانونية لدى عامة

�لنا�س".
وك�شفت عن �أغرب �لدعاوى �لتي
عر�شت عليها ،وهي دعوى تعر�س فيها
"طبيب وطبيبة للت�شهري عرب مو�قع
�لتو��شل �لجتماعي (�لفي�شبوك)،

وبعد �لتحري �ت�شح �ن هذ� �لت�شهري
هو من زميل لهم وبالخت�شا�س نف�شه،
و�ل�شبب �نه كان معجبا بها ،و�شك باأن
لديها عالقة بزميله فيما بعد ،و�نه يروم
خطبتها فبد�أ بالت�شهري بهما".

بحوث
العدد (  ) 153االحد
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الفصل ..أركانه وفروعه وبياناته
المحامي محمد هاشم المنكوشي
الركن هو ما يتوقف عليه الشيء
ويكون داخال في حقيقته،
والفصل يرتكز على ثالثة اركان
هي :
 .1التحرير .
 .2النطق .
 .3صدوره من احملكمة اخملتصة.
نتناولها في ثالثة فروع :
الفرع االول  /حترير الفصل :
هو كتابة الفصل مشتمال على
بياناته القانونية .
يجب ان يكون الفصل الصادر
من احملكمة مكتوبا ومحررا حتى
ميكن حفظه واالطالع عليه في
أي وقت والطعن به بسائر طرق
الطعن القانونية ،وال ميكن ان
يكون شفويا الن الفصل الشفوي
كما يستحيل حفظه يستحيل
الطعن به وإال كان معدوما .

وحترير �لف�صل يتكون من جز�أين هما :
�الول � /مل�صودة :
لقد ن�صت �ملادة ( )161مر�فعات على (  ......بعد
حترير م�صودته وكتابة ��صبابه �ملوجبة يف �جلل�صة
�ملحددة لذلك. )...
�مل�صودة هي �لورقة �لتي تكتبها �ملحكمة بخط �ليد
وت�صتمل على بياناتها �لقانونية وهي (�ملنطوق
و�ال�صباب وتوقيع �لقا�صي �إذ� كانت �ملحكمة منفردة
كمحكمة �لبد�ءة و�الحو�ل �ل�صخ�صية و�جلنح،
وتوقيع رئي�س �ملحكمة و�ع�صائها �إذ� كانت �ملحكمة
متعددة �لق�صاة كما يف حماكم �ال�صتئناف و�جلنايات
وحمكمة �لتمييز ،وتاريخها) ،ويجب �يد�عها يف �لق�صية
قبل �لنطق بالف�صل النها ورقة من �ور�ق �لق�صية.
وتعترب �مل�صودة هي روح �لف�صل الن �آثارها ترتتب
وحت�صل من تاريخ �لنطق بها� ،إال �نها ال تكون �صند�
تنفيذيا وال يزود �خل�صوم بن�صخة منها و�ن كان لهم
�حلق يف �الطالع عليها الإعد�د طعونهم ،وتكون �د�ة
وو�صيلة الإعد�د ورقة �حلكم �ال�صلية ( �العالم ).
وقد جرت �صرية �لق�صاء �لعر�قي على قيام �ملحاكم
بتنظيم �عالم �لف�صل مبا�صرة بق�صد تاليف �الخطاء
و�لنو�ق�س �لتي حتدث من جر�ء �الكتفاء بامل�صودة،
وهذ� يعني �ن �مل�صودة �لتي ن�س عليها �مل�صرع ال يعمل
بها يف �ملحاكم.
ومن �جلدير بالذكر �ن �ملحاكم �جلز�ئية عند �حلكم
على �ملتهم باالد�نة ت�صدر حكمني� ،الول باالد�نة
و�لثاين بالعقوبة ،وعند �الفر�ج عنه �و تربئته ت�صدر
حكما و�حد ً� باالفر�ج �و �لرب�ءة.
�لثاين � /العالم :
لقد ن�صت �ملادة ( )162مر�فعات على (  ...ينظم .....
�عالم يبني فيه �ملحكمة . )....
�العالم هو �لورقة �لتي تطبعها �ملحكمة بااللة �لطابعة
وي�صتمل على كل �لبيانات �لقانونية و�لذي �وجب
�لقانون على �ملحكمة تنظيمه و�يد�عه يف ��صبارة
�لق�صية خالل مدة  15يوما من تاريخ �لنطق بامل�صودة
مبوجب �ملادة ( )162مر�فعات ،ويكون �صند� تنفيذيا
ويزود �خل�صوم بن�صخ منه.
فبعد �لنطق بامل�صودة تقوم �ملحكمة بطباعتها �لكرتونيا
وتوقيعها من قبل �لقا�صي �إذ� كانت �ملحكمة منفردة �و
رئي�س �ملحكمة فقط �إذ� كانت �ملحكمة متعددة ،وختمه
بختم �ملحكمة ،وقد ��صطلح عليه �مل�صرع بـ ( �عالم
�حلكم ) يف حني ��صطلح عليها فقهاء �لقانون بـ ( ورقة
�حلكم �ال�صلية ) ،و�صنف�صل هذ� �ملو�صوع يف �لركن
�لثاين للف�صل وهو (�لنطق) .
وحيث �ن �صرية �لق�صاء جرت على تنظيم �عالم �لف�صل
مبا�صرة دون �مل�صودة ،لذ� فال يوجد فرق بني �مل�صودة
وورقة �لف�صل �ال�صلية �إال من �لنو�حي �الآتية :
 .1تكون �مل�صودة روح �لف�صل لرتتب �ثاره على �لنطق
بها ،وورقة �لف�صل �ال�صلية ( �العالم ) هي �صورة
�لف�صل و�صكله �لر�صمي.
 .2تكون �مل�صودة مكتوبة باليد ،وورقة �لف�صل �ال�صلية
مطبوعة �لكرتونيا� ،صيما و�ن قانون �ملر�فعات �ملدنية
جاء مطلقا من حيث �لكتابة �إال �ن �إعمام جمل�س �لق�صاء
�وجب �لطباعة �لكرتونية.
� .3مل�صودة توقع من قبل جميع �لق�صاة �لذين ��صدرو�
�لف�صل ،وورقة �لف�صل �ال�صلية توقع من قبل رئي�س
�ملحكمة فقط .
� .4مل�صودة ال تختم بختم �ملحكمة ،وورقة �لف�صل
�ال�صلية تختم بختم �ملحكمة.
� .5مل�صودة ال تكون �صند� تنفيذيا ،وال يجوز تزويد
�خل�صوم بن�صخة منها  ،وورقة �لف�صل �ال�صلية تكون
�صند� تنفيذيا ويزود �خل�صوم بن�صخة منها .
بيانات �لف�صل
لقد ن�صت �ملادة ( )162مر�فعات على (  ...ينظم .....
�عالم يبني فيه �ملحكمة �لتي ��صدرته وتاريخ ��صد�ره
و��صماء �لق�صاة �لذين ��صدروه و��صماء �خل�صوم
و��صماء وكالئهم و�إثبات �حل�صور و�لغياب وخال�صة
�لدعوى وموجز �دعاء�ت �خل�صوم ودفوعهم وما
��صتندو� �إليه من وقائع وحجج قانونية و�لقر�ر�ت �لتي
�صبق �صدورها فيها ومنطوق �حلكم ،وما بني عليه من
علل و��صباب و�ملو�د �لقانونية �لتي ��صتند �إليها موقع
من قبل �لقا�صي �و رئي�س �لهيئة ويختم بختم �ملحكمة).
من خالل �لن�س �ملتقدم ،وبعد ��صتقر�ء �لف�صول
�ل�صادرة من �ملحاكم ،يت�صح �ن بيانات �لف�صل هي :
� .1صعار جمهورية �لعر�ق .
�� .2صم �ملحكمة �لتي ��صدرته وتاريخ �صدوره وعدده .
�� .3صم �لقا�صي �و �لق�صاة �لذين ��صدرو� �حلكم .
� .4صدوره با�صم �ل�صعب .
�� .5صماء �خل�صوم و��صماء وكالئهم .
 .6خال�صة �لق�صية .
� .7لت�صبيب .
� .8ملنطوق .

� .9لتوقيع .
 .10ختم �ملحكمة .
وهذه �لبيانات على نوعني هما :
�وال /بيانات جوهرية :
فبع�س هذه �لبيانات يرتتب على تخلفها �نعد�م �لف�صل
وهي (��صماء �لق�صاة �� ،صماء �خل�صوم � ،ملنطوق ،
�لتوقيع )  ،و�لبع�س �الخر يرتتب على تخلفها بطالن
�لف�صل وهي (خال�صة �لق�صية � ،لت�صبيب).
ثانيا  /بيانات غري جوهرية :
وهي �لبيانات �لتي ال يرتتب على تخلفها �أي �صيء،
وهي ( �صعار �جلمهورية  ،عدد �لف�صل وتاريخه�� ،صم
�ملحكمة � ،صدوره با�صم �ل�صعب�� ،صماء �لوكالء ،ختم
�ملحكمة).
لذ� �صنتناول جميع �لبيانات �ملتقدمة يف ع�صرة مقا�صد :
�ملق�صد �الول � /صعار جمهورية �لعر�ق :
لقد ن�صت �لفقرة (�صاد�س ع�صر) من �ملادة ( )3من نظام
�صعار جمهورية �لعر�ق رقم ( )6ل�صنة  ، 2010على
( يثبت �صعار جمهورية �لعر�ق يف �ملطبوعات �الآتية:
�صاد�س ع�صر  /قر�ر�ت �ملحاكم ).
يقوم جمل�س �لق�صاء �العلى بتجهيز �ملحاكم بنماذج
خا�صة باالحكام وهذه �لنماذج يتقدمها �صعار جمهورية
�لعر�ق ،ويجب على �ملحكمة �ن حترر ف�صلها على
�الور�ق �لتي يت�صدرها �صعار �جلمهورية .
و�ذ� خال �لف�صل من �صعار �جلمهورية فهو �صحيح
��صتناد� ملنطوق �ملادة ( )4من قانون �الثبات و�لتي
تن�س (تب�صط �ل�صكلية �ىل �حلد �لذي ي�صمن �مل�صلحة
�لعامة.)...
�ملق�صد �لثاين �� /صم �ملحكمة �لتي ��صدرت �لف�صل
وتاريخ �صدوره وعدده :
يجب على �ملحكمة عند حترير �لف�صل بيان �المور
�لثالثة �الآتية:
�وال�� /صم �ملحكمة :
لقد �وجب �لقانون على �ملحكمة بيان ��صمها ب�صكل
و��صح و�صريح ،وذلك ملعرفة �جلهة �لق�صائية �لتي
��صدرت �لف�صل ،وهل �نها خمت�صة نوعيا يف �لف�صل
مبو�صوع �لنز�ع من عدمه .
و�إذ� خال �لف�صل من ��صم �ملحكمة �لتي ��صدرته �و ورد
فيه ��صم غري ��صم �ملحكمة �لتي ��صدرته �صهو� �و عمد�
فاإن هذ� ال يوؤدي �ىل بطالنه النه من �الخطاء �ملادية
�لتي ميكن ت�صحيحها مبوجب �ملادة ( )167مر�فعات،
ويكون �لف�صل �صحيحا و�صادر� من �ملحكمة �لتي توجد
فيها ��صبارة �لق�صية.
ثانيا /تاريخ �صدور �لف�صل :
لقد �وجب �لقانون على �ملحكمة �ن تبني ب�صكل جلي
تاريخ �صدور �لف�صل منها ،وذلك ملعرفة �المور �الآتية :
 )1بد�ية ميعاد �لطعن بالف�صل و�صقوط �حلق يف رفعه،
�إذ �ن �ال�صل يف ��صتعمال طرق �لطعن �لقانونية يبد�أ من
�ليوم �لتايل للتبليغ بالف�صل �و �عتباره مبلغا ،وي�صتثنى
منه فاإن �لطعن باالمر �لوالئي يكون من يوم �صدوره،

ملعرفة �صالحية �لقا�صي عند نظر �لق�صية و�لف�صل يف
مو�صوعها ،وهذه �ل�صالحية لها حيثيتني هما :
�الوىل /حيثية �لعموم :
�هلية �لق�صاء تثبت للقا�صي عند �صدور مر�صوم
جمهورية بتعيينه و�د�ئه �ليمني �لقانوين  ،و�نه لي�س
حماال على �لتقاعد �و موقوفا عن �لعمل ،الن �لف�صل
قا�س لي�س له �هلية �لق�صاء يعترب معدوما.
�ل�صادر من ٍ
�لثانية  /حيثية �خل�صو�س :
�هلية �لق�صاء تثبت للقا�صي يف �لق�صية �ملنظورة عند
�نتفاء ��صباب رد �لقا�صي �لوجوبي �و �جلو�زي ،
الن �لف�صل �ل�صادر منه عند حتقق �حد ��صباب �لرد
�لوجوبي هو معدوم .
ومن خالل ��صتقر�ء �لف�صول �لق�صائية فقد جرت �صرية
�لق�صاء على �ن ��صم �لقا�صي �و �لق�صاة يبني يف مكانني
هما �صدر �لف�صل وذيله ،و�إذ� �غفل ذكر �لقا�صي �و �حد
�لق�صاة يف و�حد منهما فاإن بيانه يف �الخر يغني عنه.
�أما �ن �غفل ذكره يف �ملكانني فقد �عتربه �لفقهاء �لف�صل
باطال ،ولكن �ل�صحيح �نه معدوم الن هذ� �لبيان من
�لبيانات �جلوهرية.
�أما �خلطاأ �ملادي يف ��صم �لقا�صي فال يوؤدي �ىل بطالن
�لف�صل النه من �الخطاء �لتي يجوز ت�صحيحها مبوجب
�ملادة ( )167مر�فعات ،وذلك بالرجوع �ىل حما�صر
�لق�صية و�الطالع على �ال�صم �ل�صحيح للقا�صي.
بني ب�صورة
ومن �جلدير بالذكر فاإن �مل�صرع �مل�صري نّ
جازمة ال تقبل �ل�صك �ن �حلكم �خلايل من ��صم �لقا�صي
يعد باطال مبوجب �ملادة 3/178
مر�فعات م�صري،
وهذ� �لبطالن
من �لنظام
�لعام

�خل�صومة من �لنظام �لعام مبوجب �ملادة ()80
مر�فعات ،وي�صتثنى منه �إذ� كان �خلطاأ �و �لنق�س
ال يوجب �لتجهيل و�لت�صكيك فيكون �لف�صل �صحيحا
ويجوز ت�صحيحه مبوجب �ملادة ( )167مر�فعات.
وحيث �ن �حكام �لنق�س تختلف عن �حكام �خلطاأ ،لذ�
�صوف نتناولها يف فقرتني :
�لفقرة �الوىل � /لنق�س :
هو عدم ذكر �أ�صماء �خل�صوم �لتي يتميزون بها عن
غريهم كال �و جزء� ،ومن م�صاديق �لنق�س هي :
�وال /عدم ذكر متام �أ�صماء �خل�صوم يف ديباجة �لف�صل
ويف منطوقه :
�ن عدم ذكر ��صماء �خل�صوم يعني عدم �لتعريف
باأطر�ف �لنز�ع و�خل�صومة وعدم تعني من ين�صرف
�إليه �ثار �لف�صل فيلزم منه نق�س �لغر�س ،وي�صتحيل
تنفيذ هذ� �لف�صل لعدم �لتعرف على �ملف�صول له
و�ملف�صول عليه يف حني �ن �لعربة يف �لف�صول هو
نفاذها ،لذ� فيكون هذ� �لف�صل معدوما .
ثانيا /عدم ذكر متام ��صماء �خل�صوم يف ديباجة �لف�صل
وذكرهم يف منطوقه :
�ن بيان �ملحكمة متام ��صماء �خل�صوم يف �ملنطوق يحقق
�لغاية منها فيكون �لف�صل �صحيحا ،و�ن عدم ذكرهم يف
�لديباجة يعد من �الأخطاء �ملادية �لتي يجوز ت�صحيحها
مبوجب �ملادة  167مر�فعات �ن �قت�صى ذلك .
ثالثا /عدم ذكر متام ��صماء �خل�صوم يف �ملنطوق
وذكرهم يف �لديباجة :
�إذ� بينت �ملحكمة متام ��صماء
�خل�صوم يف �لديباجة
و ذ كر ت
�صفا تهم
يف

ال نه
يتعلق
باأ�ص�س �لتنظيم
ويجوز
�لق�صائي
�لتم�صك به يف �ي حالة تكون عليها
�لق�صية ولو �مام حمكمة �لتمييز.
�ملق�صد �لر�بع � /صدور �لف�صل با�صم �ل�صعب :

� ملنطو ق
وهي �ملتقا�صي
و�ملتقا�صى عليه ،فاإن
حكم هذه �حلالة يختلف باختالف
نوع �لق�صية ونتيجة �لف�صل ،وكما يلي :
 .1يف حال رد �لق�صية يكون �لف�صل �صحيحا .

أهمية املسودة والفرق بينها
وبني ورقة الفصل األصلية
لقد ن�صت �ملادة ( )154مر�فعات على ( ت�صدر �الحكام
با�صم �ل�صعب ) .
�ل�صعب هو م�صدر �ل�صلطات و�صرعيتها مبوجب �ملادة
( )5من د�صتور جمهورية �لعر�ق و�لتي تن�س (

 .2يف بع�س �لق�صايا �لتي جتيب فيها �ملحكمة ق�صية
�ملتقا�صني �ملتعددين يكون �لف�صل معدوما ،ومن
م�صاديقه �إذ� حكمت �ملحكمة للمدعيني �ملتعددين يف
دعوى �جر �ملثل من دون بيان �أ�صمائهم وال بيان ح�صة

��صتناد� للمادة ( 167مر�فعات) لعدم �صدور �أي خطاأ
من �ملحكمة .
وحيث �ن �لعربة يف �لف�صول بنفاذها ،و�ن هذ� �لف�صل
ال ميكن تنفيذه ،لذ� يتعني على �ملتقا�صي �قامة ق�صية
جديدة يذكر فيها �ال�صماء �ل�صحيحة للخ�صوم وتكون
�لق�صية �ملح�صومة �حد �دلة �ثبات �لق�صية �جلديدة.
�لبند �لثاين � /لنق�س و�خلطاأ يف ��صماء �لوكالء :
لقد ��صتقر �لعرف �لق�صائي على بيان ��صماء �لوكالء
يف موطنني ،هما �لديباجة و�ملنطوق �إذ� كان �لف�صل
�صادر� ل�صالح موكل �لوكيل بغية تعني مقد�ر �تعاب
�ملحاماة �لتي ي�صتحقها �لوكيل �ملحامي ،وحيث �ن
�لعربة يف �لف�صل هي باأ�صماء �خل�صوم دون �لوكالء
الن �آثاره تن�صرف لال�صيل ال �لوكيل ،وعليه فاإذ� �صدر
�لف�صل من دون ذكر ��صم �لوكيل �و �أخطاأت �ملحكمة
فيه خطاأ ج�صيما ،فاإن �لف�صل يكون �صحيحا ويجوز
ت�صحيحه مبوجب �ملادة 167مر�فعات النه من �خطاء
�ملحكمة �ملادية .
�ملق�صد �ل�صاد�س  /خال�صة �لق�صية :
هو عر�س جممل لوقائع �لق�صية و�الجر�ء�ت �ملتخذة
من �ملحكمة للو�صول للحقيقة ،ليت�صنى من يطلع على
�لف�صل �لوقوف على حقيقة �لق�صية وكنهها .
وهذ� �لبيان ي�صتلزم منا �لتطرق �ىل ثالثة مو��صيع هي :
 .1فهم وقائع �لق�صية .
� .2صرد وقائعها .
� .3الإحالة يف �صرد �لوقائع .
نتناولها يف ثالثة بنود تباعا :
�لبند �الول  /فهم وقائع �لق�صية :
بعد بيان �ملحكمة الأ�صماء �خل�صوم وعناوينهم ،يجب
عليها �ن تفهم و�قع �لق�صية فهما جيد� ،وذلك من خالل
تدقيق عري�صة �لق�صية وطلبات �خل�صوم وم�صتند�ت
�لق�صية و�لتمعن يف �الدلة �ملقدمة من �خل�صوم ومدى
�صالحيتها يف �الرتكاز عليها.
و�ملحكمة حرة يف حت�صيل فهم �لو�قع وال يقيدها �إال
�لقانون� .أما تكييف هذ� �لفهم وتطبيق �لقانون عليه
فاإنه يخ�صع لرقابة حمكمة �لتمييز ،و�لتكييف هو
تطبيق �لن�صو�س �لقانونية �لو�جبة �النطباق على
وقائع �لق�صية .
و�إذ� مل حت�صل �ملحكمة فهم �لو�قع فاإنها �صتكيف
�لق�صية تكيفا خاطئاً ويوؤدي �ىل بطالن �لف�صل �ل�صادر
منها ما مل ت�صل �ىل نتيجة �صحيحة .
�لبند �لثاين � /صرد وقائع �لق�صية :
�صرد وقائع �لق�صية يت�صمن �ربعة �مور هي :
 .1مو�صوع �لنز�ع .
� .2لطلبات.
� .3الدلة .
� .4إجر�ء�ت �ملحكمة .
لذ� �صنتناولها يف �أربع فقر�ت هي :
�لفقرة �الوىل � /يجاز مو�صوع �لنز�ع:
لقد ن�صت �ملادة ( )69مدين على (� .1حلق �ل�صخ�صي
هو ر�بطة قانونية ما بني �صخ�صني د�ئن ومدين يطالب
مبقت�صاها �لد�ئن �ملدين باأن ينقل حقا عينيا �و �ن يقوم
بعمل �و ميتنع عن عمل .2 ..ويعترب حقا �صخ�صيا
�اللتز�م بنقل �مللكية �أيا كان حملها نقد� �و مثليات �و
قيميات ،ويعترب كذلك حقا �صخ�صيا �اللتز�م بت�صليم
�صيء معني. )...
يجب �وال على �ملتقا�صي �صرد وقائع �لنز�ع يف عري�صة
�لق�صية ،وهذ� �ملو�صوع حررناه مف�صال يف �ملطلب
�خلام�س من بيانات عري�صة �لق�صية يف بد�ية �لكتاب �إن
�صئت فر�جعه .
وحيث �ن جميع �لق�صايا �ملعرو�صة على �لق�صاء هي
م�صاديق للحق �ل�صخ�صي لتوفر �ركانه فيها ،وهي

يجب على احملكمة إصدار فصلها مشتمال على كل بياناته القانونية
�صيما و�ن للخ�صوم �حلق يف ��صتعمال طرق �لطعن قبل
�لتبليغ مبوجب �ملادة ( )172مر�فعات .
� )2صدور �لف�صل يف يوم عمل �و يوم �جازة �لقا�صي �و
يوم عطلة الن �صدوره يف �الخريين يعد معدوما.
 )3بد�ية �صريان �الثار �ملتولده عن �لف�صل ،فلو �ألزمت
حمكمة �لبد�ءة �ملدعى عليه باأجر �ملثل للمدعي  ،فمن
تاريخ �صدور �حلكم يكون حق �ملدعي معلوما وم�صتحقا
�الد�ء ويحق له �قامة دعوى عدم نفاذ ت�صرف �إذ� ما
ت�صرف �ملدعى عليه باأمو�له بعد هذ� �لتاريخ.
يعترب هذ� �لبيان من �لبيانات �جلوهرية ،و�إذ� �صدر
�لف�صل من دون بيان تاريخ �و �نه ال يطابق �لتاريخ
�ملثبت يف �مل�صودة فهنا توجد حالتان هما :
�الوىل  /وجود تاريخ للنطق بالف�صل يف حم�صر �جلل�صة
�لتي �فهم فيها ختام �ملر�فعة ،فهنا يعد من �الأخطاء
�ملادية �لتي ميكن ت�صحيحها ��صتناد� الأحكام �ملادة
( )167مر�فعات مدنية ،وذلك بالرجوع �ىل �لتاريخ
�ملثبت يف حم�صر �جلل�صة و�لذي وقع عليه �خل�صوم
و�لقا�صي .
�لثانية  /عدم وجود تاريخ للنطق بالف�صل يف حم�صر
�جلل�صة �الخرية �لتي �فهم فيها ختام �ملر�فعة ،فهنا
ذهب فقهاء �لقانون �ىل �عتبار �لف�صل باطال ،ولكن
�ل�صحيح يكون �لف�صل معدوما الن تاريخ �لنطق
بالف�صل من �لبيانات �جلوهرية.
ثالثا /عدد �لف�صل :
لقد �وجب �لقانون على �ملحكمة �ن تبني ب�صورة
و��صحة عدد �لف�صل �ل�صادر منها بغية متييزه عن بقية
�لف�صول ،ويكون هذ� �لعدد ماأخوذ� من عدد �لق�صية
�مل�صجلة يف �صجل �ال�صا�س.
و�إذ� خال �لف�صل من �لعدد �و ثبت فيه عدد خمالف
لعدد �لق�صية �لتي �صدر فيها �لف�صل فاإن هذ� ال يقدح يف
�صحته النه من �الخطاء �ملادية �لتي ميكن ت�صحيحها
مبوجب �ملادة ( )167مر�فعات من خالل �لرجوع �ىل
عدد �لق�صية �لتي �صدر �لف�صل فيها.
�ملق�صد �لثالث�� /صم �لقا�صي �و �لق�صاة �لذين ��صدرو�
�لف�صل:
يجب على �ملحكمة عند توثيقها للف�صل بيان ��صم
�لقا�صي �و �لق�صاة �لذين ��صدرو� �لف�صل ،وذلك

�ل�صيادة للقانون و�ل�صعب م�صدر �ل�صلطات و�صرعيتها
 ،) ...لذ� كان لز�ما على �ل�صلطة �لق�صائية ��صد�ر
ف�صولها با�صم �ل�صعب  ،ويجب على �ل�صلطة �لتنفيذية
�لتعاون معها وتنفيذها .
وهذ� يعني �ن �صدور �لف�صل با�صم �ل�صعب هو بيان من
�لبيانات �لتي يجب �ن يت�صمنها �لف�صل ،و�إذ� خال منه
فهنا يوجد �جتاهان هما :
�الجتاه �لقدمي
يذهب �ىل �ن �لف�صل �خلايل من هذ� �لبيان يعد باطال،
وهذ� ما ق�صت به �صابقا حمكمة �لنق�س �مل�صرية يف
�لعديد من �حكامها ،ولكن هذ� �الجتاه يتنافى مع مبد�أ
تب�صيط �ل�صكلية .
�الجتاه �حلديث
يذهب �ىل �ن �لف�صل �خلايل من هذ� �لبيان يعد �صحيحا،
وهو ما ذهبت �ليه حمكمة �لنق�س �مل�صرية حديثا يف
�لعديد من �حكامها ،وذلك الن هذ� �لبيان ثابت بن�س
�لقانون ،و�ن �إدر�جه يف �لف�صل يكون كا�صفا عن ذلك
�المر �لقانوين  ،و�لقا�صي عند ��صد�ره للف�صل �إمنا
ميار�س �صلطته و�صالحيته �ملمنوحة له قانونا.
�ملق�صد �خلام�س �� /صماء �خل�صوم ووكالئهم :
يجب على �ملحكمة بيان ��صماء �خل�صوم ووكالئهم
عند توثيقها للف�صل ،و�لغاية من هذ� �لبيان هو حتقيق
�المور �الآتية :
� )1لتعريف باأطر�ف �لنز�ع و�خل�صومة تعريفا نافيا
للجهالة ومانعا من �للب�س .
 )2حتديد مر�كز �خل�صوم �ملو�صوعية و�الجر�ئية.
 )3تعني من ين�صرف �إليه �ثار �لف�صل  ،ومن هو �لر�بح
و�خلا�صر.
ولكن قد يح�صل يف بع�س �الحيان حدوث نق�س �و خطاأ
يف ��صماء �خل�صوم �و وكالئهم عند حترير �لف�صل ،لذ�
�صوف نتناولها يف بندين هما :
�لبند �الول � /لنق�س و�خلطاأ يف ��صماء �خل�صوم :
لقد ��صتقر �لعرف �لق�صائي على بيان ��صماء �خل�صوم يف
موطنني هما � :لديباجة  ،و�ملنطوق ،حيث يذكر فيهما
��صم �ملف�صول له و��صم �ملف�صول عليه .
و�ال�صل �ن كل نق�س �و خطاأ يوجب �لتجهيل و�لت�صكيك
يف �صخ�صية �خل�صوم يوجب �نعد�م �لف�صل الن

كل و�حد منهم .
ر�بعا /ذكر ��صم �ملورث دون ورثته :
�إذ� تُويف �حد �خل�صوم �ثناء نظر �لق�صية  ،وقررت
�ملحكمة قطع �ل�صري يف �ملر�فعة ��صتناد� الأحكام �ملادة
 84مر�فعات  ،وبعد تبليغ �لورثة و��صتئناف �ل�صري
يف �لق�صية تقوم �ملحكمة باإفهام ختام �ملر�فعة  ،فيجب
عليها ��صد�ر �لف�صل با�صم �لورثة ال با�صم �ملورث
فاإن �أ�صدرته با�صم �ملورث ال با�صم ورثته �صو�ء كان
متقا�صيا �و متقا�صى عليه فاإن �لف�صل يكون �صحيحا
وال يكون باطال �و معدوما لعدم �لت�صكيك يف �صخ�صية
�خل�صم ،والن �لقانون �جاز ��صد�ر �لف�صل على �صخ�س
متوفى �إذ� كانت �لق�صية جاهزة للف�صل فيها .
خام�صا� /صدور �لف�صل با�صم �لورثة باجلملة :
�إذ� ذكرت �ملحكمة يف ديباجة �لف�صل ويف منطوقه �ز�ء
�ملتقا�صي �و �ملتقا�صى عليه عبارة (ورثة فالن �بن
فالن) من دون بيان ��صماء �لورثة �ملذكورين يف عري�صة
�لق�صية فاإن �لف�صل وفق روؤية بع�س �لفقهاء يكون
باط ًال ،ولكن �ل�صحيح يكون معدوما الن �خل�صومة هي
من �لنظام �لعام ،والن عدم تعني من ين�صرف �إليه �ثار
�لف�صل يلزم منه نق�س �لغر�س وي�صتحيل تنفيذه لعدم
�لتعرف على �ملف�صول له و�ملف�صول عليه يف حني �ن
�لعربة يف �لف�صول بنفاذها .
�لفقرة �لثانية� /خلطاأ :
هو عدم مطابقة ��صماء �خل�صوم الأ�صمائهم �لو�قعية كال
�و جزء� ،ومن م�صاديق �خلطاأ هي:
�وال /خطاأ �ملحكمة :
�إذ� �أخطاأت �ملحكمة يف كتابة ��صماء �خل�صوم ومل
تتطابق �أ�صماوؤهم يف عري�صة �لق�صية كال �و جزء�،
فالف�صل يكون �صحيحا ويجوز ت�صحيح �ال�صماء
��صتناد� الأحكام �ملادة  167مر�فعات النه من �خطاء
�ملحكمة �ملادية �لتي يجوز ت�صحيحها .
ثانيا /خطاأ �ملتقا�صي يف عري�صة �لق�صية :
�إذ� �أخطاأ �ملتقا�صي يف كتابة ��صماء �خل�صوم يف
عري�صة �لق�صية ،و��صدرت �ملحكمة ف�صلها باال�صتناد
�إليها وتطابقت ��صماء �خل�صوم يف �لف�صل الأ�صمائهم
يف عري�صة �لق�صية �إال �نها كانت ال تطابق �لو�قع ك ًال
�و جزء ً� ،فالف�صل يكون �صحيحا وال يجوز ت�صحيحه

د�ئن � /ملتقا�صي ،ومدين � /ملتقا�صى عليه  ،وطلب
� /حلق �ملطالب به ،لذ� فاإن مو�صوع �لنز�ع وهو �حد
�ملو�صوعات �الآتية :
�وال /نقل حق عيني – نقل حق �مللكية :
�إذ� طلب �ملدعي متلك �لعقار الن مالكه تعهد بنقل
ملكيته �إليه ثم نكل بعد ذلك ،فيجب على �ملحكمة
بيان �دعاء �ملدعي وو�صف �صورة قيد �لعقار من
خالل بيان رقم �لعقار �صو�ء كان رقم قطعة ومقاطعة
�و ت�صل�صال وحملة ورقم �لقيد �مل�صجل فيه �لعقار يف
�ل�صجل �لعقاري و�حلجوز�ت و�ملو�نع �لت�صرفية
 �إن وجدت  ، -ثم يجب عليها و�صف �لتعهد منخالل بيان ��صماء �ملتعاقدين ومقد�ر �لبدل �ملقبو�س
و�لباقي وتاريخ �لتعهد ،وبيان فيما �إذ� كان �لعقار
بحوزة �ملدعي �و �صكن فيه �و �حدث م�صيد�ت من
عدمه.
ثانيا� /لقيام بعمل :
�إذ� طلب �ملدعي �إلز�م �ملدعى عليه بالتعوي�س النه
تعاقد معه على بناء عقاره و�خل بالتز�مه ،فيجب
على �ملحكمة بيان �دعاء �ملدعي وو�صف �لعقد �ملربم
بني �خل�صوم و�صفا دقيقا ،وو�صف �صورة قيد
�لعقار و�النذ�ر �مل�صري من �ملدعي �ىل �ملدعى عليه .
ثالثا� /المتناع عن عمل :
�إذ� طلب �ملدعي �إلز�م �ملدعى عليه بت�صليمه عني
�ملنقوالت �لتي غ�صبها �و قيمتها �ن تعذر �لت�صليم ،
فيجب على �ملحكمة بيان �دعاء �ملدعي و�ملنقوالت
�لتي يطالب بها �ملبينة يف عري�صة �لدعوى �و يف
�لالئحة �ملرفقة من خالل بيان ��صم �ول مادة و�لتي
حتمل �لت�صل�صل رقم ( )1و��صم �خر مادة �لتي تقع
يف نهاية �لت�صل�صل .
و�إذ� طلب �ملدعي �إلغاء ت�صريع ملخالفته للد�صتور،
فيجب على �ملحكمة �الحتادية �لعليا بيان �دعاء
�ملدعي ورقم �لت�صريع �ملطلوب �إلغاوؤه وتاريخ ن�صره
يف جريدة �لوقائع �لعر�قية .
ر�بعا  /ت�صليم �صيء:
�إذ� طلب �ملدعي �إلز�م �ملدعى عليه بت�صليمه مبلغ
�ملال �لذي �قرت�صه منه ،فيجب على �ملحكمة بيان
�دعاء �ملدعي ومقد�ر �لدين �لذي يطالب به ،و�صبب

ن�صوئه ،وعملته ،وهل هو بالعملة �ملحلية �و �الجنبية
 ،وتاريخ ن�صوئه ،وميعاد حلوله جلو�ز �ملطالبة به
قبل �حللول مبوجب ذيل �ملادة ( )6مر�فعات .
وبعد �ن تنتهي �ملحكمة من بيان مو�صوع �لنز�ع
حتدد نوع �ملر�فعة ح�صورية �و ح�صورية غيابية يف
�صوء ح�صور �خل�صوم وغيابهم يف �جلل�صات.
�لفقرة �لثانية � /صرد �لطلبات :
يجب على �ملحكمة بعد بيان مو�صوع �لنز�ع �ن ت�صرد
�لطلبات �ملقدمة يف �لق�صية وهي :
�وال  /طلبات �خل�صوم وغريهم:
وهي �حلقوق �ملطالب بها يف �لق�صية �صو�ء كانت
و�ردة يف عري�صة �لق�صية وهي خا�صة باملتقا�صي
�و مت �حد�ثها �ثناء �لرت�فع وهي �صاملة للمتقا�صي
و�ملتقا�صى عليه و�لغري .
�إذ يجب على �ملحكمة بيان طلبات �ملتقا�صي يف
عري�صة �لق�صية و�حلادثة منها يف �ملر�فعة ،ثم بيان
طلبات �ملتقا�صى عليه وهل �نه يطلب رد �لق�صية �و
�جابتها وطلباته �حلادثة �ملتقابلة وجو�ب خ�صمه
عليها ،ثم بيان طلبات غري �حلادثة � -ن وجدت -
وجو�ب خ�صومه عليها الن �صلطة �ملحكمة مقيدة
بهذه �لطلبات ،وال يجوز لها �لق�صاء باأزيد منها  ،كما
ال يجوز لها �إهمالها.
ثانيا � /لدفوع:
�لدفع هو �الإتيان بطلب من جانب �ملتقا�صى عليه
يدفع طلب �ملتقا�صي �صكال �و مو�صوعا� ،و هو �لطلب
�لق�صائي �لتبعي �لذي ياأتي به خ�صم طالب �حلق
�صو�ء كان مركزه �لقانوين هو �ملتقا�صي �و �ملتقا�صى
عليه ،لغر�س رد طلب طالب �حلق �صكال �و مو�صوعا.
و�لدفوع على ثالثة �نو�ع هي مو�صوعية و�صكلية
ق�صمها �لفقهاء �ىل ق�صمني هما:
وعدم �لقبول ،وقد نّ
 .1دفوع جوهرية :
هي �لدفوع �لتي من �صاأنها �ن توؤثر يف �لنتيجة �لتي
�نتهى �إليها �لف�صل ،بحيث �ن �ملحكمة لو �خذت بها
لتغريت هذه �لنتيجة.
وي�صرتط فيها �ن تقدم �صر�حة وب�صورة جازمة �ىل
�ملحكمة �لتي تنظر �لق�صية ،مقرتنة بالدليل �ملثبت
لها.
 .2دفوع غري جوهري :
هي �لدفوع �لتي لي�س من �صانها �لتاأثري يف �لنتيجة
�لتي �نتهى �إليها �لف�صل ،و�ن �ملحكمة لو �خذت بها
مل تتغري نتيجة �لق�صية.
ويجب على �ملحكمة عر�س جممل لدفوع �خل�صوم
وخ�صو�صا دفوعهم �جلوهرية ،الن �عر��س �ملحكمة
عن �لدفوع �جلوهرية من دون بيان ��صباب �العر��س
يجعل ف�صلها مدعاة للف�صخ و�لنق�س .
�لفقرة �لثالثة � /إجمال �الدلة :
يجب على �ملحكمة �ن تبني ب�صورة جمملة �دلة �ثبات
كل خ�صم يف �لق�صية وال يجب عليها تف�صيل هذه
�الدلة ،حيث يجوز لها ذكر م�صمون �قو�ل �ل�صهود
من دون تف�صيلها ومن دون ذكر ��صمائهم  ،و�ال�صارة
�ىل �مل�صتند�ت �لتي قدمها �خل�صوم ومن دون �حلاجة
لتف�صيلها.
�لفقرة �لر�بعة � /خت�صار �إجر�ء�ت �ملحكمة :
يجب على �ملحكمة �ن تبني ب�صورة خمت�صرة
�الجر�ء�ت �لتي �تخذتها للو�صول �ىل �حلقيقة
كاإجر�ء �ملعاينة وندب �خلرب�ء � ....لخ .
هذه هي خال�صة �لق�صية ووقائعها ،ويجب على
�ملحكمة �صردها من دون خطاأ �و حتريف ،و�ن ح�صل
فيها هذ� فيجب �لتمييز بني �خلطاأ �و �لتحريف �ملوؤثر
يف نتيجة �لف�صل و�لذي يوؤدي �ىل بطالن �لف�صل ،وبني
�لذي ال يوؤثر يف نتيجة �لف�صل فال يقدح يف �صحته.
و�إذ� ما �خلت �ملحكمة بهذ� �اللتز�م و��صدرت ف�صلها
خاليا من خال�صة �لق�صية فاإنه يكون باطال الن هذ�
�لبيان هو من �لبيانات �جلوهرية و�الخالل به يعد
نق�صا جوهريا يخل مبو�صوع �لف�صل ،وال يعد من
�الخطاء �ملادية �و �لكتابية �لتي ميكن تد�ركها باملادة
 167مر�فعات .
وال يقدح يف �صحة �لف�صل خطاأ �ملحكمة يف �لبيانات
�الآتية :
� .1خلطاأ يف نوع �ملر�فعة يف �لق�صية ( ح�صورية �و
ح�صورية غيابية ) ،وهذ� �لبيان هو كا�صف عن حكم
�لقانون ال من�صئ له الن �لعربة يف نوع �ملر�فعة هو
للقانون ال لو�صف �ملحكمة .
� .2خلطاأ يف بيان طرق �لطعن يف �لف�صل الن �لقانون
حدد هذه �لطرق ،و�ن �ملحكمة عند بيانها تكون
كا�صفة عنها ال من�صئة لها .
� .3خلطاأ يف و�صف �صدور �لف�صل باالجماع �و
باالغلبية ،الن هذه �لعبارة ترد يف �لف�صل على �صبيل
�لتزيد ومن نافلة �لقول.
�لبند �لثالث � /الإحالة يف �صرد وقائع �لق�صية :
�ال�صل يجب على �ملحكمة �ن ت�صدر ف�صلها م�صتمال
على كل بياناته �لقانونية ،وي�صتثنى منه �إذ�
�صدر ف�صل من �ملحكمة م�صتمال على كل �لبيانات
�لقانونية ،ومنها خال�صة �لق�صية ،ثم طعن به باأحد
طرق �لطعن �لقانونية �مام �ملحكمة نف�صها �و حمكمة
�على ،فاإنه يجوز للمحكمة �ملقدم �إليها �لطعن عند
�لف�صل بالطعن �أال ت�صرد وقائع �لق�صية وحتيل
خال�صة �لق�صية يف منت �لف�صل �ىل �لف�صل �ملطعون
به �صريطة �ن يكون �لف�صل �ملطعون به �صحيحا،
ويفهم منه �ن �لف�صل �ملعدوم ال جتوز �الحالة عليه
مطلقا الن �لعدم لي�س ب�صيء فال يحال عليه� .أما �إذ�
كان �لف�صل باطال فقد �ختلف فقهاء �لقانون فيه �ىل
قولني هما :
� )1صحة �الحالة :
يرى هذ� �لفريق �ن بطالن �لف�صل �ملطعون به ال يقدح
يف �صحة �الإحالة ،ويجوز للمحكمة �حالة خال�صة
�لق�صية يف منت �لف�صل عليه ،ب�صرط �أال يكون بطالن
�لف�صل نا�صئا من جهة �لغلط �و �لتحريف يف وقائع
�لق�صية ،و�إال بطلت �الحالة وبطل �لف�صل .
 )2بطالن �الإحالة :
يرى هذ� �لفريق �ن بطالن �لف�صل �ملطعون به مينع
من �حالة �أي �صيء عليه لعدم ترتب �أي �ثر قانوين
عليه ،و�ن �الإحالة عليه توؤدي �ىل بطالن �لف�صل.
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النساء والعمل في قطاع التعليم األهلي

تمتعي بحريتك
بمحتوى محترم يليق
بعراقيتك

منال حميد غامن
جزء مهم من ماأ�صاة العرف االجتماعي العراقي هو
حتجيم ن�صائه وحب�صهن يف البيوت مما ي�صل حركتهن
حتت ظل حجج متنوعة ومبدعة يف التربير لهذا املنع،
وجميعها تدعي احلفاظ على املراأة او حمايتها من
االخرين ،الوحو�ض ال�صواري الذين تربوا يف نف�ض
هذا املجتمع وتعلموا ان الرجل حتى لو كان متحر�صا
او قاتال بحجة احلفاظ على ال�صرف او جالدا يف بيته
او �صجانا فهو رجل �صالح ما دامه ينفق على عياله ،او
بحجة معرفة م�صلحتها التي جتهلها زيفا ذلك االدعاء
او حقيقة فهي املحبو�صة طوال �صنني الدرا�صة وال
تخرج اإال مبعاملة ر�صمية يهم�صها كل ذكور العائلة
حتى من تكربهم �صنا ،فمتى تعلمت ان حتمي نف�صها
او م�صاحلها وهي مل تفز بحق التجربة يف حميطها
املزدوج واال�صتغاليل واملتلون هذا ؟
ومن االف�صال واملنن التي يقدموها للمراأة هي
�صماحهم لها بالعمل ،لكن �صمن �صروط اأال وهي ان
يكون العمل �صمن حميط ن�صوي خال�ض او مع �صغار
�صن من الذكور او العمل مع ن�صاء ولن�صاء او فتيات
او حتى طفالت فقط ..ويف�صل ان يكون مكان العمل
قريبا جدا من مكان البيت او يتم تو�صيلها له من قبل
�صخ�ض معروف للعائلة ك�صوفري لها دون املرور بلعنة
املوا�صالت لي�ض حلمايتها من التعب ال اطالقا بل من
اجل �صمان عدم حتججها بالتاأخري ب�صبب املوا�صالت
الذي يجعل نار ال�صك ت�صتعر يوما بعد اخر لديهم.
وهذه ال�صروط التي و�صعوها كاأ�صخا�ض مثاليني
ومنف�صلني عن واقعهم والذين ي�صتطيعون قراءته
بجودة تامة هي �صروط ال تف�صي اىل خيارات بل
اىل خيار واحد ..يف ظل البطالة التي تعي�صها الن�صاء
والرجال معا وتطحنهم بني حجري رحى طوال
الوقت وهذا اجلانب الذين نت�صاوى فيه رجاال ون�صا ًء
اأال وهو تقا�صم البوؤ�ض ،وبالتايل فتلك ال�صروط ترتجم
اىل العمل يف قطاع التعليم وهو غري متوفر حكوميا،

الدكتورة فاتن الحلفي
�صنطرق معا بابا مو�صدا بل �صنقف اأمام قلعة حم�صنة بال ابواب ،ونبحث
عن منطقة يف ا�صوارها ت�صلح ان نخرتقها وننفذ منها ،مع ظني ان هذه
القلعة ان كان لها باب فلن ي�صتجيب لطرقات كفوفنا املمدودة باأ�صباب
النجاة ل�صاكنيها ..مقدمتي املبهمة هذه حتاكي م�صكلة بعيدة عن حدث
ال�صاعة وال�صباق ال�صيا�صي الذي نرتقبه جميعا� ..صننتظر ،ولكن لن نتوقف
عن واجبنا الوطني واالن�صاين جتاه بنات جن�صنا ..يوؤرقني كثريا ما و�صل
اإليه حال بع�ض الن�صاء اللواتي يوجهن بو�صلتهن نحو املال وال�صهرة
باجتاه متطرف واللواتي يغرقن يف معادالت خاطئة عن مقايي�ض اجلمال
احلقيقي ،وكل ذلك الأنهن مت�صكن مبفردة واحدة وهي احلرية ون�صني
مفردات اأخرى تكملها وتنع�صها مثل الذوق ،احرتام الذات ،ال�صمعة
الطيبة ،التم�صك بر�صا اهلل �صبحانه وجتنب املع�صية ،عدم التمرد على
املحرتم من تقاليدنا ..عزيزتي يا من تقتحمني بيوتات ماليني من النا�ض
وت�صدميهم مبحتوى رخي�ض لفظا ومو�صوعا و�صكال ان اأمرك يهمني قبل
امرهم الأنك ابنتنا بعراقيتك او عروبتك واأختنا باإ�صالمك او م�صيحيتك او
اأي ديانة اخرى ،وجزء مهم من هذا املجتمع الذي ينتظر منك نتاجا فاعال
وواعدا باخلري ،فاأنت لال�صف �صخرت كل طاقاتك واختزلتها با�صتعرا�ض
مفرغ من املنفعة بل وحتى املتعة اجلميلة ب�صبب اتباعك ا�صلوبا جريئا
م�صوبا باألفاظ جارحة ال يقبل بها اهلل �صبحانه ..فعن ل�صان نبيه الكرمي
لي�ض منا الطعان واللعان  ..واال�صد وقعا واأدهى ما تربزينه من لغات
ج�صدك او مفاتنه جلذب انتباه املراهقني دون ان تعلمي اأنك بهذا حتولني
حريتك اىل زنزانة انت �صجينتها .اأما �صجانك فهو اعني االخرين وردات
افعالهم اجلارحة واحلارقة الأنوثتك وكرامتك كامراأة ..عزيزتي ان كان
ما تفعلني جتارة ملا يرمى اإليك ب�صبب املتابعة وامل�صاهدة فاإنه ال يوازي
ما تخ�صرين كل حلظة من حلظات عدم االحت�صام لفظا او �صكال الأن اهلل
�صبحانه ان كان حليما وممهال فاإنه بعد الياأ�ض من عودتك جلادته �صيكون
انتقامه عظيما ،وقد ينالك هذا االنتقام يف احلياة الدنيا التي تطلبينها ،ثم
ت�صوري معي م�صهدا تقفني به عند ال�صوؤال امام اخلالق بجربوته وقدرته
وال جواب لديك حينها لتنتظري حكما جلال بحجم غ�صبته ب�صبب جتاهلك
ا�صباب خلقه لك ،وعدم احرتامك نعمته عليك من �صحة وجمال بل وعدم
االميان باأن رزقك احلالل اآت لك فا�صتعجلتيه ولكن باحلرام  ..ال تقويل
يل هذا اأمر بيني وبني اهلل ،حا�صاه ان يكون له �صر جميل مع عا�ض الن
اهلل طيب ال يقبل اإال طيبا ،كما ال ان�صحك ان تنتظري عبورك حمطات
ال�صباب لتكفي ال ل�صيء فقط الن �صلعتك نفذت فهو اأمر ال ن�صمنه لك .اأما
رف�ض املجتمع وحنقه فاإن كان ال يهمك فاإنه �صي�صرك كثريا ،فال تنخدعي
بتوافه املتابعني النهم هم من �صينقلبوا عليك يوما وهم من ي�صروك اليوم
النهم ي�صكلون هالة �صوداء تعمي عينيك عن ال�صواب  ..عزيزتي اأمرا
رائعا ان تن�صطي عرب ال�صو�صيل ميديا ولكن غريي حمتواك وا�صتغلي
ح�صورك باأمور تبني لك ا�صما وعنوانا .اأما ما انت عليه فاإنك تهدمني
ان�صانيتك وقيمتك عند اهلل قبل ان تهدمي الذوق العام ،ويف اخلتام اطلب
منك ان ت�صاأيل نف�صك امام املراآة هل انت را�صية عن نف�صك ؟ وهل �صتدوم
ما تظنينها نعما وال نراها كذلك ،وماذا ينتظرك بعدها مع وقتك الق�صري
وحيث ال�صنون يف ت�صارع كبري الن اهلل يريد بنا االنتهاء وال�صبب ابتعادنا
عنه اإال من رحم ربي ..اأ�صاأل اهلل اأن يعفو عنا وعنك ويهديك ويعيدك اىل
اح�صاننا اأهلك ونا�صك.
(امتنى من وجدت يف كلماتي هذه مفتاحا للنجاة ان تتوا�صل معنا ومع
اخلريين من النا�ض لتوجيهها نحو التغيري واإظهار ما بداخلها من خري
كثري لن�صاعدها على اختيار حمتوى جديد يليق باملراأه العراقية).
واأ�صلح اهلل حال الرجال الذين ي�صتعر�صون بن�صائهم من اجل االموال،
فهذه لي�صت اأخالق ال�صعب الذي بذل الدماء من اجل االر�ض والعر�ض.

سأخبركم أمرًا غريبًا
لوؤي ال�صقاقي
�صاأخربكم اأمر ًا غريباً ..هناك عربي
يحب زوجته يف احدى البلدان
العربية! واالغرب انه ال ي�صتحي ان
يذكر زوجته او ان يفخر بها !!!
اأما االكرث غرابة فـاإنه اليخ�صى ان
تكون يف من�صب او وظيفة اعلى منه
او ان تكون اغنى منه او اكرث ما ًال !!!!
زوجتي موظفة يف احدى الوزارات،
وقبل فرتة ُر�صحت ملن�صب مهم جد ًا
يف الدولة  ،والد زوجتي اخربها �صر ًا
بهذا الرت�صيح ،وطلب منها ان جت�ض
نب�صي ان كنت اوافق على تر�صيحها
للمن�صب ام ال  ،وطلب منها ان متهد
يل املو�صوع وتخربين ب ِه بالتدريج،

حر�صاً من ُه على و�صعنا العائلي
وخوفاً من غ�صبي ورف�صي لكون
املن�صب يتطلب توا�صال مع النا�ض
ومزاحمة م�صوؤولني يف الدولة ...الخ.
عندما اخربتني وافقت مبا�صرة ،وقد
تفاجاأت زوجتي مبوافقتي ال�صريعة
دون ان ابدي اي اعرتا�ض او ممانعة،
وا�صتغربت من دعمي وت�صجيعي لها
يف ان تخو�ض هذه التجربة ،وقد ده�ض
والدها جد ًا مبوافقتي بل واندفاعي
الكبري "الن غالبية ال�صرقيني يرف�صون
ان يكون لن�صائهم دور او من�صب اعلى
من الرجال" ،وي�صتحي بع�صهم حتى
ان يظهرا يف مكان عام معاً او يذكرها
بخري امام احد اإذا �صاألوه عنها.

�صحيح ان املو�صوع قد الغي ولكنهم
كربت زوجتي
تيقنوا انني ال اخاف ان ُ
او �صارت يف من�صب قد يكون اعلى
من من�صبي ،فقد تربيت يف بيت يقد�ض
املراأة ويحرتمها ،ووالدتي ا�صتاذة
يف وزارة التعليم لكن ابقى �صرقي
الطباع ،اأنا �صديد الغرية واحلر�ض
على بيتي وعلى عائلتي ،لكنني موؤمن
جد ًا باأن للمراأة دورا ووجودا ،وانها
ت�صنع الرجل وتُقيم البيت وبها حتلو
احلياة وي�صتقيم الوجود.
اأنا ال ا�صتحي ان اتباهى بزوجتي
وبوالدتي واختي ،بل وافتخر بهم
واعتز ،الن من ي�صتند على امراأة
قوية الي�صقط اأبد ًا ،وقدوتي يف

هذا نبينا االكرم (عليه ال�صالة
وال�صالم) فقد كان يفاخر بن�صائه
ويعتز بهم وال يخجل من ذكر
احداهن امام املالأ وهو ا�صرف
اخللق واعزهم واكرمهم واكرثهم
غرية و�صرفا ومعرفة بالدين
واال�صول والعادات واالعراف
والتقاليد ،وال�صيوخ وامللوك
يكنون انف�صهم باأ�صماء اخواتهم او
كما ي�صمى بالعامية ينتخي با�صم
اخته "يعني يقرن ا�صمها با�صمه
للتحفيز والت�صجيع على �صعاب
االمور".فال يدعي احد انه اكرث
�صرفاً من حممد او اكرث غرية منه
او اكرث حر�صاً على اهله وبيته.

أضرار عدم التعبير عن الحب للزوجة!
مييل الرجل بطبيعته اإىل اإخفاء م�صاعره
وعدم التعبري عنها .ولكن قد يوؤثّر ذلك
يف �صكل �صلبي ج ّد ًا على الزوجة ،اإذ اإنّها
بطبيعتها حتتاج اإىل من ي�صعرها بالعاطفة
واحلنان.
ويعترب الباحثون اأن غالباً ما يتجاهل
الزوج حاجات زوجته العاطفية ب�صبب
عدم فهمه لطبيعتها احل�صا�صة التي تختلف
عنه .اكت�صف ما تاأثري تهمي�ض احلاجات
العاطفية لدى املراأة فيما يلي:
 االإحباط والفراغ العاطفي :عندمايتجاهل الزوج حاجات زوجته العاطفية،
ت�صعر هذه االأخرية باأنّها غري مرغوبة اأو

لماذا يلجأ الرجل إلى الكذب؟
الرجال خملوقات ي�صهل توقع ت�صرفاتها ،وحني
يكذب هناك جمموعة من االأ�صباب التي تو�صح
�صبب قيامه بذلك .لكن يف العالقات الكذب هو
مبثابة بداية موت الثقة وبالتايل العالقة برمتها.
اأحياناً ميكن جتاوز كذب الرجل حني تكون
االأ�صباب معقولة ومنطقية ويف اأحيان اأخرى ال
ميكن جتاوزها الأنه ال يوجد اأي �صبب يربرها اأو
يجعل املراأة تتقبلها.
فلماذا يكذب الرجل؟
يخاف من قول احلقيقة
اأحياناً تكون ردات فعل املراأة العنيفة على بع�ض
االأمور امل�صبب االأول لكذب الرجل ..فمث ًال اإن
كانت املراأة تكره �صخ�صاً ما و�صودف اأن اإلتقى
به الرجل اأو توا�صل معه ل�صبب ما فهي عادة
تفقد �صوابها ..لذلك يف املرة املقبلة التي يقوم
الرجل بذلك فهو �صيكذب ليجنب نف�صه امل�صاكل
حول اأمر ال ي�صتحق .لكن اإن كان االأمر ي�صتحق
والرجل م�صر على موقفه فهذه م�صاألة اأخرى
وترتبط بالنقطة التي �صنتحدث عنها تالياً.
قيامه باأمر ال توافق عليه املراأة
هناك بع�ض االأمور التي ال توافق عليها املراأة
والتي ول�صبب ما يعتربها الرجل مقبولة..
مع�صلة الكذب هنا تكمن يف اأنها طبيعية اأحياناً
يف العالقات الطويلة االأمد ،الأنه من امل�صتحيل اأال
يقوم الرجل باأمر ال توافق عليه �صريكته لكنها يف
الوقت عينه موؤذية جد ًا للمراأة التي اأبلغته مرار ًا
عدم موافقتها على اإقدامه على هذه الفعلة اأو
تلك ..هنا ميكن حماولة تفهم وجهة نظره وروؤية
االأمور من منظوره فرمبا حينها قد تتفهم املراأة
�صبب اإ�صراره .

فياأتي حممال ب�صمانات يقف يف مقدمتها ا�صتقرار العمل
وامكانية زيادة املرتب ال�صهري وال�صمان القانوين
الذي يحمي املعلم او املدر�ض او املدير او العامل
اخلدمي يف هذا القطاع من التع�صف او التمييز او
اال�صطهاد او حتى التقليل يف االجور عند االزمات او
االجازات مبختلف انواعها ،وهنا ت�صبح الن�صاء لقمة
�صائغة ورائقة و�صهلة االبتالع لدى التعليم االهلي
من ريا�ض االطفال اىل التعليم العايل كونه هو املجال
الوحيد الذي يحمل �صفة امل�صروعية لدى االهايل..
وبالتايل ي�صمح الأرباب العمل بالتك�صري عن انيابهم
متى �صاوؤوا وهم ا�صحاب املنة واملتف�صلني اي�صا
بحجة هم من وفروا فر�صة العمل التي عجزت الدولة
عن توفريها ،وهي مهما كانت اف�صل من البطالة التي
تقبع فيها غالبية الن�صاء اللواتي ي�صكلن �صبحا مهددا
تخافه الن�صاء العامالت يف هذا القطاع كونهن مناف�صا
يقف م�صتعدا على دكة االحتياطي بكامل اجلهوزية
ليكون بديال متى ما اأحب رب العمل ورمبا باأ�صعار
اقل اي�صا ..وكونهن الوح�ض املخيف لئال تن�صم اإليه
املراأة العاملة جمددا وترجع اىل نقطة ال�صفر.
والنتيجة ال رابح من كل هذا �صوى ارباب العمل يف
قطاع التعليم الذين يرمون الفتات ملن ي�صاهم بت�صييد
دعائم موؤ�ص�صاتهم تلك وهم ال�صغيلة ،وال خا�صر
�صوى الن�صاء اللوتي يع�صن الفقر حتى وهن يعملن
ليتقا�صم جمهودهن رب العمل او ال�صائق الذي ياأخذ
ما يقارب ربع املرتب ال�صهري نظري تطمني االهل على
ابنتهم ،وال جاين �صوى االهايل الذين �صنوا هذا العرف
وجعلوا بناتهم تاأن منه ..وال اجرامي بقدر دولتنا
التي يفرت�ض بها ان تكون احلامي ال�صر�ض حلقوق
املواطن ال�صعيف مبختلف فئاته وخا�صة ال�صعيفة
واملهم�صة ومنع افرتا�صه من قبل االخرين او منه هو
�صخ�صيا  ..فلم تن�صاأ موؤ�ص�صات عدلية حامية حلقوق
ال�صغيلة مبا فيها حمكمة العدل املعطلة تلك وال
بقوانني رادعة جل�صع القطاع اخلا�ض ،فتحدد ا�صباب

الف�صل وتكوين جلان حتقق بذلك قبل القبول به،
وال قوانني قادرة على ان توفر عمال او بدل بطالة يف
حال عجزت عن توفري عمل  ..وال هو يحمي قوة عمل
ال�صغيلة املعرو�صة يف مزاد القطاع االهلي تلك ،وال
هي قادرة على فتح باب اال�صتثمار او ت�صجيع القطاع
اخلا�ض يف اعمال اخرى غري التعليم الذي يدفع
مرتبات يفتخر اربابها باأنهم يدفعون االكرث ،لكن زيفا
قطعا فهم يدفعون حقا لكن مقابل وظيفتني او ثالث او
حتى اربع وبوقت اكرث مبرتب واحد .
اأما قانون العمل فهو معطل متاما وغري مفعل وغري
معني بالن�صاء العامالت يف القطاع اخلا�ض اجماال.
اإن م�صاكل الن�صاء معقدة ومت�صعبة ومتداخلة،
ولكن اهم حلولها هي اال�صتقالل املادي وكما نالحظ
معوقاته وعقباته اكرب بكثري من جهود نا�صطات او
منظمات بل هي جهد دولة ،تن�صلت عن مهامها لكي
يعي�ض جميع مواطنيها بفو�صى تامة ليتغول بع�صهم
على البع�ض االخر دون مراعاة الأب�صط حقوقهم وهو
احلق بالعي�ض الكرمي وتوفري مقوماته ،ولذلك بداأنا
ن�صمع عن االبتزاز اجلن�صي يف بيئة العمل او تقدمي
عرو�ض مقابل احل�صول على وظيفة وغريها من
االمور التي حتط من كرامة املراأة كاإن�صان بالدرجة
االوىل ،نحن نحتاج اىل ثورة ومترد من العاطالت
عن العمل ولي�ض حم�ض قبول باالمر الواقع كاأنه قدر
م�صلمم به ،بل يجب ان يتحول ذلك ال�صمت والقبول
اىل رف�ض فغ�صب فتمرد فثورة تغري وجه النظام
وجتعله يقف وقفة �صحيحة ولي�ض راأ�صا على عقب
كما هو االآن ،وهذا يتم عرب تاأ�صي�ض روابط داخل
بيئة العمل وبني الطالبات اجلامعيات اللواتي
ي�صكلن عاطالت امل�صتقبل وبني اخلريجات ممن مل
يح�صلن على عمل فلن يتحقق �صيء من حقوقنا
وي�صلح اأمر واقع دون حراك جماعي والتحول
من حجر اىل ان�صان يرف�ض ويطالب ويغ�صب
فيغري ..فاحلقوق ال متنح بل تنتزع.

ي�صعر باالإحراج
اأحياناً يكذب الرجل حول اأمور قد جتعل نظرة
من يحب تتغري ..فاإن اإخترب موقفاً مهيناً يف العمل
اأو يف احلياة ب�صكل عام فهو �صيكذب .لكن يف
املقابل يف العالقات القوية املتينة ال وجود لهكذا
نوع من االأكاذيب ،الن الرجل ي�صعر بالراحة
املطلقة التي جتعله ي�صارك زوجته اأو �صريكته
كل ما يح�صل معه �صواء كان حمرجاً اأو مهيناً.
ال يريد جرح م�صاعرها
هناك نوعان من االأكاذيب هنا ،االأكاذيب
الب�صيطة التي تتمحور حول اأمور �صطحية
مثل �صكل املراأة اأو ذوقها يف املالب�ض اأو جودة
طعامها ..وهناك اأكاذيب على م�صتوى اأعلى
وهي خطرية اىل حد ما رغم اأن الرجل يظن باأن

يحمي املراأة من خاللها ..لو اإفرت�صنا
اأنكما يف مطعم ما وفجاأة قرر الرحيل،
الحقاً تكت�صفني باأنه ملح �صدفة حبيبة
�صابقة اأو اإمراأة ما معجبة به وقرر،
مبفرده ،اأن اأف�صل مقاربة هي التذرع
باأي حجة كي ترحال ..املراأة هنا تعترب
ما ح�صل اإهانة لها بكل املعايري بينما هو
يعترب باأن قام به يعد �صائبا ،لكنه �صر ًا
جنب نف�صه ردة فعل غري متوقعة.
�صخ�ض �صيئ
بكل ب�صاطة قد يعاين اإ�صطراب الكذب
املر�صي ..البع�ض ال يعرف �صبي ًال للحياة
�صوى من خالل الكذب ،هوؤالء ال ميكن
ت�صديق كلمة واحدة ينطقون بها.

باأن زوجها مل يعد يح ّبها كما يف ال�صابق.
لذلك قد ت�صعر باالإحباط والفراغ العاطفي.
 حماولة البحث عن العاطفة يف اأموراأخرى :قد حتاول املراأة اأن متالأ الفراغ
الذي تعي�صه من خالل اللجوء اإىل عادات
ت�صاعدها على حت�صني حالتها النف�صية مثل
االأكل العاطفي ،اأي تناول الطعام ب�صراهة
لتح�صني مزاجها ،االإفراط يف الت�ص ّوق
و�صراء املالب�ض ،التعلّق باالأ�صدقاء اأكرث
وال�صعور بالراحة برفقتهم...
 النفور من العالقة احلميمية مع الزوج:تكره الزوجة اأن متار�ض اجلماع من دون
يعرب الزوج عن عاطفته وح ّبه لها .لذلك
اأن ّ

قد ترتاجع رغبتها اجلن�صية جتاه الزوج
وتنفر من العالقة احلميمية.
 االبتعاد عن الزوج وعدم االهتمام به كمايف ال�صابق :تعامل املراأة امله ّم�صة عاطفياً
زوجها بع�صبية طوال الوقت وتبتعد عنه
�صيئاً ف�صيئاً .كما ا ّأن اهتمامها به وح ّبها له
يرتاجع مع الوقت.
 االكتئاب :من اأخطر ما قد ي�صيب املراأةيف هذه احلالة هو االكتئاب ..ففي هذه
احلالة قد تنفر الزوجة من زوجها وت�صبح
اأكرث عر�صة خليانته ،الأنّها تبحث عن
�صخ�ض ي�صعرها باأنّها مرغوبة وحمبوبة
من خالل التعبري لها عن عواطفه وحب.

رفقًا بالقوارير

عالء مهدي
كنت اأح�ض باأنني اأمتتع بكل عوامل النجاح والتقدم العملي يوم
ت�صلمت مهام وظيفتي االأوىل التي ع�صقتها لدرجة ال ت�صدق ،فاأحببتها
حباً جماً واأخل�صت فيها حمققاً جناحات متميزة ،اأخذت تتالحق خالل
ال�صنوات الت�صع الالحقة ،حتى �صعرت باأنني متكنت من م�صابقة حتى
قواعد قانون اخلدمة املدنية ،اإذ توالت قفزاتي فاحتة اأمامي الطريق
الخت�صار مراحل اخلدمة حتى و�صلت اإىل درجة مدير بعد خم�ض
�صنوات بد ًال من ع�صر.
 كان يوماً لن اأن�صاه ما حييت ،ذلك اليوم الذي قرر فيه جمل�ضاإدارة ال�صركة منحي وبقرار ا�صتثنائي درجة مدير ح�صابات لها،
ولعل مما زاد من فرحي واعتزازي اأن هذه ال�صركة كانت من اأكرب
ال�صركات التجارية يف حينه ..يومها كنت اأفتخر بخرباتي املهنية
وقوة ا�صتيعابي للنظام املحا�صبي لتلك ال�صركة العمالقة ،وكان ذلك
كافياً بنظري ملمار�صة وظائف املن�صب اجلديد ..ومرت االأيام واأنا ما
زلت فخور ًا باإدارتي للق�صم الذي كان ي�صم اأكرث من مائة وخم�صني
موظفاً اأغلبهم من الن�صاء ،وذات يوم قررت اأن اأجتمع مبوظفي ق�صم
ح�صابي معني ملناق�صة بع�ض االأمور املهنية والعامة ،وجرت كالعادة
مناق�صات عديدة تداولناها بكل قناعة ،ولكن يبدو اأنني قد اأجبت على
جمموعة من املوظفات ب�صيء من اخل�صونة دون اخلروج عن اآداب
الكالم ،ومع اأن اللقاء قد انتهى دون م�صكلة (باملعنى العراقي) ،فاإنني
قد ا�صتدعيت اإىل مكتب مديري الذي ما زلت اأفتخر باأنه كان معلمي
االأول ..دخلت مكتبه فنظر اإ َّيل من خالل نظارتيه ال�صميكتني (جعب
بطل) وقال بعد اأن اأ�صعل �صيكارة (روثمان) :كيف كان االجتماع؟
فوجئت بعلمه مبو�صوع االجتماع واأخربته باأنه كان جيد ًا ..عقّب،
وما زال �صاخ�صاً بنظره يفَّ :رفقاً بالقوارير يا عالء! ..تركت مكتبه
مرتبكاً قا�صد ًا مكتبي واأنا اأفكر يف اأول (هچة) وظيفية ح�صلت يل،
اأ�صعلت �صيكارتي وطلبت فنجان قهوة و�صرحت اأفكر حمل ًال ب�صمت
ما حدث ،فوجدت اأنه كان حمقاً ،فمرحى للقوارير.
 كان تلميذا لعبا�ض حممود العقاد ،غ�صب عليه عبد النا�صر فنفاهللعراق ،وعلى الرغم من �صهاداته العالية يف العديد من االخت�صا�صات
غري املتجان�صة ،كالفقه واالأدب والكيمياء ،وعلى الرغم من ارتباط ا�صم
حممد خليفة التون�صي بالعديد من املوؤلفات واعمال الرتجمة والتي كان
اأ�صهرها (برتوكوالت علماء �صهيون) فقد كرمته احلكومة العراقية
بتعيينه بوظيفة مدر�ض دين يف اإحدى االإعداديات يف منطقة ا�صتهرت
بعدائها للفكر الي�صاري ..كان حافظاً للقراآن الكرمي وتف�صرياته ودار�صاً
للفقه االإ�صالمي ،تعلم ذلك على اأيدي (املال) الذي مل يعلمنا يف العراق
�صوى (الفلقة والزوبة) ..كنا خليطاً غريباً يف ذلك ال�صف ،كان بيننا
العديد من الزمالء اليمانيني والعدنيني واحل�صرموتيني والعمانيني
وامل�صريني ،وكنا مع�صر العراقيني منثل كل ال�صرائح القومية والدينية
وال�صيا�صية العراقية ،وكنا جميعاً حري�صني على ح�صور در�ض التون�صي
والتمتع باأ�صلوبه التف�صريي ومناق�صاته واآرائه ال�صريحة وحتليالته
ملواد الدر�ض ..كان يركز يف حتليالته على املراأة ب�صورة ي�صعرنا فيها
باأنه من األد اأعدائها ..وكان بهذا االأ�صلوب يجرنا اإىل املناق�صة باأ�صلوب
�صيق وممتع ..فنبداأ هجومنا على املراأة وي�صاندنا الراأي ..ونتمادى
فيه ويتمادى معنا ..ثم يبداأ ب�صرد اأمثلته ويف�صرها ل�صالح املراأة
(املراأة التي هي  ...اأم الدنيا) حتى الدرجة التي نوؤمن فيها باأنه اأكرث
ن�صرة للمراأة من قا�صم اأمني ،ن�صري املراأة ..كان يق�صد باأ�صلوبه هذا
اأن يفهمنا قابلية املراأة وذكاءها ودهاءها وقدراتها وفق املادة التي
ندر�صها ثم يعرج على مزج هذه املفاهيم بواقع وطبيعة الدور الذي
تلعبه يف احلياة واأهمية هذا الدور باعتبارها ال�صريك الذي البد من
م�صاركته الطبيعية يف احلياة وبعك�صه فال قيمة  ...للحياة.

ال تظلم نفسك وال تظلمها ..إليكم واجبات كل منكما
خلق اهلل �صبحانه وتعاىل الرجل واملراأة
ب�صكل خمتلف كلياً يف التكوين اجل�صماين
والبدين ،واأي�صاً على ال�صعيد العاطفي
وامل�صاعر ،فحكمة وجود هذه االختالفات
الكبرية بني اجلن�صني هي اإرادة اخلالق
اأن يكمل الطرفان بع�صهما من حيث جميع
االحتياجات� ،صواء العاطفية اأو اجلن�صية
وحتى النف�صية.
وعلى �صعيد االحتياجات العاطفية هناك
العديد من االأ�صياء والرغبات التي يحتاجها
كلٌّ من الرجل واملراأة ،لذلك �صيتيح لك
التقرير التايل التعرف على اأبرز ،واأهم
االحتياجات العاطفية التي ي�صعى اإليها
الرجل واملراأة ،ومتثل اأولوية بالن�صبة
للجن�صني.
 يف احلياة الزوجية :هي تريد احلبواأنت تريد االحرتام
بالتاأكيد لن ي�صعر الرجل بال�صعادة الكربى
عندما تقول له زوجته باأنها حتبه مئات
املرات خالل اليوم الواحد ،فامل�صاعر وعلى
الرغم من اأهميتها ال متثل الكثري بالن�صبة
للرجل ،ولكن االحرتام والتقدير هو اأكرث
االأ�صياء التي يبحث عنها الرجل يف حياته
الزوجية مع �صريكة حياته ،فعلى �صبيل
املثال كلمة �صكر ًا ت�صعده اأكرث من كلمات
احلب وامل�صاعر.
اأما بالن�صبة للمراأة فهي لن ت�صاب بامللل
على االإطالق اإذا وجه اإليها زوجها كلمات
احلب الرقيقة؛ ذات املعاين الرومان�صية
طوال اليوم ،بل على العك�ض متاماً فاأب�صط

الكلمات الطيبة كفيلة باأن حت�صن حالتها
املزاجية  180درجة ،وتعمق حبك يف قلبها.
 يف اجلن�ض :هي تبحث عن امل�صاعر واأنتتبحث عن النتيجة!
فيما يخ�ض احلياة اجلن�صية للزوجني
قد تتحول ممار�صة اجلن�ض اإىل كابو�ض
بالن�صبة اإىل الزوجة؛ اإذا مل يحر�ض زوجها
على قول الكثري من املديح يف حجمها
اأو �صخ�صيتها فهذه االأ�صياء اأهم مفاتيح
الزوجة على االإطالق.
وبالعودة اإىل اجلن�ض اخل�صن ال متثل
املداعبة اجلن�صية ،اأو القبالت اأو حتى

الكلمات الرومان�صية اأهمية كبرية بالن�صبة
للرجل ،فعملية االت�صال اجلن�صي وال�صعور
بالن�صوة اجلن�صية اأهم احتياجات الرجل
العاطفية على م�صتوى العالقات اجلن�صية.
 يف البيت هي تبحث عن االأمان واأنتتبحث عن ال�صالم
ميثل املنزل بالن�صبة للمراأة عاملها اخلا�ض،
ومملكتها الدائمة ،فداخل حدود املنزل
هي امللكة امل�صيطرة على كل االإمدادات
اللوج�صتية من طعام و�صراب ،واإ�صراف
على االأبناء وطبعاً تلبية رغبات الزوج اأهم
مواطني تلك اململكة؛ لذلك ال تبخل على

زوجتك من التواجد معها عدة �صاعات قبل
خروجك للجلو�ض مع اأ�صدقائك ،اأو منحها
عناقاً لطيفاً؛ تعبري ًا عن تقديرك ملجهوداتها
يف اإدارة اأمور املنزل ،فال�صعور باالأمان ال
يقل اأهمية لدى املراأة عن ال�صعور باحلب.
وال يعد املنزل من االأماكن املحببة كثري ًا
بالن�صبة للرجل خا�ص ًة بعد الزواج ،فهو
لذلك اإذا كان ال بد له من اجللو�ض يف
املنزل مرغماً فاإنه يبحث عن ال�صالم
والهدوء ،فهو ال يريد �صماع الكثري من
ال�صجة التي يحدثها االأبناء ،اأو الدخول
يف مناق�صات زوجية توؤدي اإىل امل�صاكل.

الثقافية
العدد (  ) 153االحد 2021 / 10 / 31

(جلسة االستئناف في «منتدى الشعر باف»)
استأنف (منتدى الشعر باف الثقافي) جلساته الحضورية بعد انقطاع دام لما يقارب من عامين بسبب جائحة كورونا وشروعه في تأهيل قاعة جديدة استضاف فيها (د .جمال العتابي) ]تولد الناصرية  ،1946دكتوراه في تاريخ الفن ،تبوأ عدة مناصب مهمة ،منها مدير عام في وزارة الثقافة ،له
عدة مؤلفات في النقد االدبي والشعر والرواية[ ،الذي ألقى محاضرة تحت عنوان (قراءة لسردية الطبيب حكمت الشعر باف «ذكريات وخواطر») بإدارة الباحث والشاعر (المخضرم) «عادل العرداوي» ،وبحضور عمداء ورواد المجالس الثقافية البغدادية.

احلاج كمال العامري مدير بيت البياع الثقافي
ومت عر�ض فيديو م�سجل للدكتور حكمت،
املقيم خارج العراق مهنئاً بالعودة،
و�ساكر ًا الأطراف امل�ساركة واجلمهور
احلا�سر ،ا�ستهلها الباحث مبا اأثارته

جمعتــــكم مبـــــاركة بال�ســــوؤدد وال�ســــداد وال�ســــــــالم وال�ســــرور الغــــامــر
ولعــــــودة ن�ســــــاط املنتـــــدى العريـــق ،جــــذل يطـــوقهــا بــــــاأرق امل�ســـاعر
وغاية اعتزازنا بفار�ض املن�سة وايقونة املجال�ض ،العرداوي الباحث وال�ساعر
ولــــ «جمـــال « �سيــــاحته ،وعذوبة قراءته ،منتهى امتناننا لدكتورنا املحا�سر
و ..مرحـــى للمحتفى باجنـــازه ،د .حكمت ال�ســعر بـــاف ،الغـــائب احلـــــا�سر
اربعمــــائة �سفحة ،مائة وع�سرون عنــوانا ،وت�سعة ف�سول ،بالأحـداث زاخـر
اكثـــــر من ثمـــــانية عقـــــــــود ،تف�ســي اىل كـــنز متخـــم بالـــالىل واجلـــــواهــر
�سيــــرة م�سيئـــة ،م�سيــــــرة �ســــاقة ،حبلـــى باملطبـــات والنجاحــــات واملاآثر
مالمــــح م�ســـرقة ،ملحــات متفرقـــة ،اخـــتزلــــت تاأريــخ عراقنــــــــــا املعا�ســـر
من مزيــــج العلــــم والدب املتجـــــان�ض ،ارت�سفنـــا رحيــــق يراعــــه ال�ساحــــر
بوركـــــــت كل اجلهـــــود التــي جمعتنــــا يف قطـــــــــــار ( ...ذكريــات وخواطر)
و ....لي�ستميـــح الحبـــة عـــــذرا ...العبـــد الفقيـــــر � ،سليـــــل بنــــي عامــــر !!

ال�سرية من اأ�سئلة ،مرور ًا بالعنوان
والغالف ،متوقفاً عند اهم املحطات ،م�سريا
اىل جناحه يف اعتماد املنهج التاريخي
البحثي الذي يعتمد على ال�سرد الو�سفي،

بتتبعه لالأحداث التاريخية على مدى قرن،
متخذ ًا موقف املثقف الواعي والنقدي،
مت�سمناً عوامل الثارة والت�سويق ،مل يكن
فيها متفرجاً وكان حياديا ،ومل يكن منحاز ًا،

السرد النسوي في رواية (أحالم
مبتورة) للروائية “جنان الهاللي”

حمدي العطار
هناك من ي�سكل علينا حينما نعطي تو�سيفا ملا تكتبه الن�سوة الروائيات
وما متتاز به من معاجلات فنية يف ال�سرد ،ويدعون باأن الدب او ال�سرد
هو واحد (ادب اإن�ساين) �سواء من كتبه رجال ام انثى! ،لكننا يف بع�ض
الحيان ونحن نقراأ ق�سة او رواية كتبتها امراأة نتوقف عند مفا�سل
لقا�ض او روائي ميكن ان يكون
ال�سرد ونقول لو كان الن�ض يعود ٍ
الطرح اأكرث جراأة فيما يخ�ض التابوات (اجلن�ض والدين وال�سيا�سة)،
وهذا العتقاد ل ميكن تعميمه على الدب الن�سوي ،لكن بني يدي
رواية (اأحالم مبتورة) للروائية “جنان الهاليل” من اإ�سدار دار ال�سرد
للن�سر والتوزيع �سنة ال�سدار  2021وتقع الرواية يف � 148سفحة
وحتتوي على ع�سرة ف�سول ..ال�سارد فيها هي الروائية ب�سمري املتكلم
والعاملة بكل �سيء مع غياب تعدد م�ستويات ال�سرد ،ن�سجل املالحظات
النقدية على هذه الرواية-:
 -1كرثة ال�سدف  :مما ل �سك فيه ان تلعب ال�سدفة دورا يف حياتنا
وكذلك هي يف الروايات ،ونحن نعيب على ا�سلوب امليلودراميا يف
ال�سينما والتلفزيون على الخ�ض (الدراما الهندية والرتكية) اللتني
ت�سخان الكثري من ال�سدف يف اعمالهما ،حتى اإن الحداث ومواقف
ال�سخ�سيات تلعب فيهما ال�سدف الدور الكبري واملوؤثر ،وهذا يفقد
العمل م�سداقيته.
لرنى حجم ال�سدف يف هذه الرواية (لقاء البطلة نداء التي تعمل يف
امل�ست�سفى ب�سديقتها وزميلتها من ايام الدرا�سة العدادية (اأحالم)
التي ترقد بامل�ست�سفى لتعر�سها اىل حادث �سري “نظرت نداء نظرات
تاأمل ،ثم قالت يف نف�سها – رغم مرور تلك ال�سنوات مل تزل اأحالم
حتافظ على جمالها ال�ساحر ..عزيزتي كيف حالك ،اأنا م�سرورة
للقائك ..م�ستاقة لك كثريا منذ تفارقنا بعد ذلك العام الدرا�سي يف مرحلة
الرابع الثانوي ”�ض ..10ال�سدفة الثانية ،ان يكون �سبب احلادث هو
(عادل) وي�سادف انه زميل (احمد) �سقيق (احالم) وي�سادف ان بيته
يف نف�ض حملة (اأحالم)” قالت هدى -زوجة عادل-ما هذا ،ملاذا دخلت
اإىل هذا ال�سارع انه طريق منزلنا  ..اأجابت اأحالم – بال اأنه الطريق
ال�سحيح اإىل منزيل ،ق�سدي منزل اأخي اأنه يف نهاية ال�سارع ...حني
يقرتب اأحمد منه ثم ي�سبقه عادل ويقول -اأحمد  ،اأخي العزيز..كيف
حالك!؟ ثم ينحني عليه ويقبله -..مل اعلم اأنك ت�سكن هنا ..يقول اأحمد

مو�سحا و�سط اندها�ض اجلميع :اإنه عادل زميلي يف العمل”�ض.. 21
�سدفة ثالثة ،واي�سا توجد �سدفة اخرى ان يكون احمد �سقيق احالم
على عالقة عاطفية ب�سديقتها نداء حينما كانا يف العدادية.
 -2احلوار :ل يت�سف احلوار من الناحية الفنية كعن�سر يغني ال�سرد،
بل ت�سعر اأنه حوار عادي ،ول يوجد مربر ان يذكر ا�سم ال�سخ�ض
املتكلم قبل احلوار على الخ�ض حينما يكون احلوار بني �سخ�سيتني
“حوار بني نداء واحالم” رمقتها نداء ثم قالت -:ما ادراك اين جائعة!
 - /احالم :احلمد هلل لقد اتعبتك - /نداء :ل يا عزيزتي فرحتي
كبرية”�ض ، 45يف�سل ان نرفع ال�سماء من احلوار لأن ذلك وا�سح
من خالل وجود ال�سخ�سيتني فقط!
 -3الكالم غري املنتج :هناك و�سف جميل يف الرواية مثل “بداأت اأ�سعة
ال�سم�ض تن�سر �سوءها اإيذانا لنهار جديد على جدران املنزل وتخرتق
بع�ض �سبابيك الدار”�ض ، 50لكن هناك و�سفا حلركات عادية واأمورا
ل ت�سلح ان تكون يف ال�سرد ،مثال “يتوجه اأحمد اإىل احلمام ليحلق
حليته (ذقنه) ويطلب من ملياء ان حت�سر له املن�سفة.
تذهب اأحالم اإىل املطبخ وتغ�سل ال�سحون وعند انتهائها من ترتيب
املطبخ ت�سمع احمد وهو يناديها للح�سور اإىل ال�سالة ،تذهب اأحالم
فتجد ملياء جتل�ض بالقرب من زوجها ثم يطلب منها اجللو�ض..
اأح�سرت لها اأحالم بع�ض املاء من الرباد املوجود يف غرفتها ثم ذهبت
اإىل املطبخ واأح�سرت �سينية �ساي مع بع�ض البي�ض املخفوق وقليل
من اخلبز ،واأ�سرت عليها م�ساركتها الفطور”�ض ..54وكثريا من هذا
الكالم غري املنتج فنيا جنده يف الرواية ،وهو ميكن ان يكون نافعا يف
كتابة ال�سيناريو للدراما ولي�ض جزءا من ال�سرد الروائي.
 -4الزمن مرتبك :من �سياق الحداث يبدو يل ان اإيقاع الزمن مفقود
بالتوقيت والحداث ،فال�سرد يتجه نحو احلا�سر (النفجار الذي ادى
اىل اعاقة احمد) ،ولكننا نكت�سف باأن ال�سرد يعود اىل مراحل تاريخية
بعيدة تخ�ض احلرب العراقية اليرانية.
الرواية كان ميكن ان تتناول اجليل الذي تفتح وعيه على احلروب
والقتل والدمار ،ل ان يتم الرتكيز على احلب القدمي واخليانة اجلديدة
واحلرمان وت�سلط الن�ساء ومكرهم �سد الرجال ..ال�سردية بدل من
الرتكيز على اللحظات غري العادية التي تعاين منها �سخ�سيات الرواية
مت الرتكيز على ال�سياء العادية يف حياتنا اليومية.

ميتلك �سروط الكتابة الروائية ال�سردية ،ملا
يتمتع به من ذاكرة يقظة ،ومتكنه من اللغة
العربية ومتغرياتها ،معتمد ًا على نف�سه
واإمكانياته ،فجاءت درا�سته على وفق

اللفظة الشعرية
م�سطفى �سليمان
هل هناك لفظ �سعري واآخر غري �سعري يف البنية اللغوية
للق�سيدة؟ ..ل بد يف البدء من التفريق بني اللفظ ،واللفظة
ال�سعرية ،واللغة ال�سعرية ..فاللفظ هو كائن لغوي مفرد
بذاته ،له معنى معجمي �سامت الدللة ،اأو دللته ذات بعد
واحد.
واللفظة ال�سعرية هي اإمكانية متتُّع اللفظ املعجمي
ذي البعد الواحد باأبعاد اإيحائية ذات دللت معنوية
م�سحونة بانفعالت خا�سة واأحا�سي�ض جمالية مل تكن
�سمن املنت املعجمي؛ وذلك باإبداع ال�ساعر يف تركيبها يف
�سياق فني خا�ض.
اأما اللغة ال�سعرية اأو ال�ساعرة فهي اللغة الكل ّية احليوية
ذات الأطياف املتماوجة الألوان والظالل ،والتي ت�سكل (
ق�سيدة ثانية ) يف ن�سيج الق�سيدة املبدعة ..يقول اأدوني�ض
 “ :يف كل ق�سيدة عظيمة ،ق�سيدة ثانية ...هي اللغة “.
لكنها اللغة املركّبة من اأبعاد تتوالد من اأبعاد ،ولي�ض اللغة
امل�سطَّ حة .
تناول عبد القاهر اجلرجاين ق�سية اللفظة من خالل (نظرية
النظم) الرائعة ..فاللفظة تكت�سب جودتها اأو رداءتها من
خالل ات�ساقها �سمن ال�سياغة الفنية مما مينحها �سعرية
خا�سة ،فلي�ض هناك مفردة �سعرية بذاتها مبعزل عن
�سياقها.
ويكاد ابن الأثري يف (املثل ال�سائر) -وهو بعد اجلرجاين-

اأن يكون ناقد ًا معا�سر ًا :
“ اعلم اأن تفاوت التفا�سل يقع يف تركيب الألفاظ اأكرث
مما يقع يف مفرداتها لأن الرتكيب اأع�سر واأ�سق ،ومما
ي�سهد لذلك اأنك ترى اللفظة تروقك يف كالم ،ثم تراها يف
كالم اآخر فتكرهها...اأريد اأن تكون الألفاظ م�سبوكة �سبكاً
غريباً يظن ال�سامع اأنها يف غري ما يف اأيدي النا�ض ،وهي مما
يف اأيدي النا�ض ،وهو �سبيه بالذي يقول اإنه ل داخل العامل
ول خارج العامل ،فلفظه هو الذي ُي�ستع َمل ،ولكن �سبكه
وتركيبه هو الغريب العجيب “ .
والغريب العجيب والأعجب اأن ترى هذا التطابق اأو
الت�سابه عند ناقد و�ساعر عاملي هو ( ت � .ض  .اإليوت) ،ففي
مقالته (مو�سيقا ال�سعر) ل يرى يف اللفظة املفردة ،ومبجرد
�سوتها ،قبحاً اأو جما ًل ..فاللفظ اجلميل هو الذي يالئم
ال�سياق ،والقبيح هو الذي ل يالئم ال�سياق ،وجماله ين�ساأ
من عالقته بالألفاظ التي ت�سبقه مبا�سرة ،والتي تتلوه
�سمن �سياق املوقف الكلي ...ويجب اأن يكون بني لغة
ال�ساعر ولغة احلديث يف ع�سره ما يجعل �سامعه اأو قارئه
يقول :هكذا كنت اأحتدث لو ا�ستطعت اأن اأحتدث �سعر ًا !.
عد واقراأ اجلرجاين واأدوني�ض وابن الأثري ،وتاأمل
وا�ستنتج ! اإنه تالقي الفكر النقدي عند نقادنا ،وكبار
�سعراء ونقاد الغرب.
طبعاً من البالهة اأن نقول اإن (اإليوت) ا�ستوحى راأيه من
ناقد عربي قدمي اأو معا�سر .لكن كما قال العرب قدمياً:

عبد األمير الشمري
المهندس االستشاري
مهال اأيها القلب
دقاتك م�سرعة

قد ينطبق اخلاطر على اخلاطر كما ينطبق احلافر على
احلافر ..فهذه اأفكار م�سرتكة بني العقول واملفاهيم
اأحياناً ..ولنتذكر اأن نقادنا ورواد �سعرنا احلديث تاأثروا
كثري ًا بال�ساعر والناقد توما�ض اإليوت ،نقد ًا و�سعر ًا ،اإىل
جانب تراثنا النقدي ال�سعري القدمي.
وها هو ذا زكي مبارك يقول “ :اإن الكلمات تاأخذ قوتها
من ال�سياق ،واإن الكلمة القبيحة قد ت�سبح وهي يف غاية
اجلمال اإذا َو َجبها مقت�سى احلال “  .وي�ست�سهد بلفظة
ِ
م�سيت اإىل غريي جهار ًا
(وحل) بدل (طني) يف ق�سيدة له :
وخنتِني
خربيني؟
وحلٍ �سيغ ُ
طبعك ّ
فمن اأي ْ
واأخري ًا اختتم مبا قاله د .عبد القادر القط مدافعاً عن
ال�ساعر الذي ي�ستخدم األفاظاً مبتذلة �سوقية ،كما تبدو
لقارئ ال�سعر املعتاد على اللفظ ال�سعري الر�سني الرزين:
“ الفرق بني ال�ساعر القدمي واحلديث اأن الأول يتجنب
مثل تلك الألفاظ يف حني يرى الثاين اأنه لي�ض هناك �سيء
ا�سمه اللفظة ال�سعرية ...فاحلكم على �ساعرية كلمة ل
يكون مبقدار دورانها يف ال�سعر التقليدي ،بل مبقت�سى
قدرتها على التعبري عن اإح�سا�ض ال�ساعر وات�ساقها مع
بناء العبارة ال�سعرية باأكملها “.
اأراأيت الت�سابه ،واأحياناً التطابق ،بني ال�سياغات الزئبقية
لالأفكار واملعاين ذاتها .هل هناك اختال�ض ؟ فراغ يف املفاهيم
عند بع�سهم ميلوؤونه من مفاهيم غريهم؟

قصتان قصيرتان جدا
جمال نوري
* اإنها اأغنية
حني غادرت النوار�ض غروب املدينة
واودعت الظالم اأجنحتها الوادعة وهي
ترفل بعبق البحر املتوهج اأبدا مبراكبه
وزرقته الآ�سرة انطلق ب�سيارته القدمية
ي�سق طريقه و�سط الزحام حماول الو�سول
اىل م�سكنها لأنه وعدها بع�ساء خرايف يف
مطعم جديد افتتح قبل ايام لي�ستقبل زبائنه
من كال اجلن�سني  ..ات�سل بها لكي تلتحق به
وحني جل�ست اىل جواره �ساألته م�ستنكرة :
تاأخرت كثريا..
رد موؤكدا  :مل اتاأخر كثريا  ..كانت ال�سوارع
مزدحمة جدا ..
مد كفه فاحت�سنتها قائلة  :هل انت بحاجة
اىل املزيد من الطاقة ؟ ثم انفجرا �ساحكني
يحر�سهما الظالم وانوار ال�سيارات على
ف�سح لواعجهما بعد غياب طويل اأ�سبل على
حنينهما �ستارة قامتة من يباب الف�سول...
قالت :اىل اين �ستاأخذين؟..اأنا لك  ..باإمكانك
ان تقودين اىل حيثما �سئت ..لن اأ�سال ولن
انتظر اجلواب...

قال :فليكن � ..ستكون الماكن التي نق�سدها
غريبة يف اجوائها وطقو�سها� ..سنوثق ذلك
بال�سور و�سحكاتنا املدوية � ..سنجل�ض
ازاء البحرية ونحت�سي فناجني القهوة غري
اآبهني بال�سجيج من حولنا ول بكلمات املارة
وهم ي�ستنكرون جل�ستنا متال�سقني وحوارنا
املعطر باأجمل امل�ساعر والحا�سي�ض..
مرة اأخرى مير احل�سان وهو يجر العربة
حمت�سدا ب�سجيج الطفال ونزق املراهقني
وهم يزعقون كلما �ساهدوا �سبية باذخة
اجلمال ..الت�سق بها اكرث ثم هم�ض يف اذنها:
�ست�سبح هذه اللحظات حم�ض ذكريات تنري
ذاكرة الكتابة ..
اأجابت جازمة  :ل تقلبها نكدا ..احلياة
ق�سرية ،وعلينا ان نعي�ض كل حلظة فيها ..
هكذا يقول كانديرا..
لبطت �سمكة كبرية امامهما وهي ت�سخر
من �سحالة ال�سفاف وده�سة ال�سائحني
وهم مييطون اللثام عن احالمهم وافكارهم
وم�ساريعهم امل�ستقبلية..
قال  :يكفي انك معي لكي تتجدد حلظات
ال�سوق وتتاألق لغتنا الهام�سة ونحن نبتكر

الوجــــع
خطر اآت
وباء اأم خيانة
نعم ..ال�سراق
منت�سرون ويرتب�سون
الفر�ض
انهم ع�سابات
متدربة على اأنواع
ال�سر
ي�سرقون الكحل
من احلاجب
ويدعون الخال�ض
والوطنية

منهجية ر�سينة ومعايري نقدية اأكادميية
�ساملة .وكما اعتاد (املنتدى) باإمرار (مكرب
ال�سوت) على احل�سور جميعاً ،ليديل
بدلوه َمن ي�ساء ،لتغنيها ع�سرات الأ�سئلة

وخمتلف الآراء و�ستى املداخالت اختزلها
«مدير بيت البياع الثقايف» بكلمة اآنية
(م�سجوعة) ا�ستقاها من وحي اجلل�سة
وطقو�سها ،نالت ثناء اجلميع ومباركتهم.

هم حثالت الع�سر
واملرحلة
اغرق العراق بوحلهم
خنوع من القادة
هم جزء ل يتجزاأ
املظلوم هو الفقري
البائ�ض
ابن الرافدين
اآ�سور و�سومر
بابل وكلدان
اأي م�سيبة حلت بك
يا عراق

يا �سموخ املجد
وزين الرجال
اىل متى واحل�سرة
يف مكمنها �سياع
�سياء �سعب اأم
عراق
ح�سرتاه للرجال
يقف وقفة
ال�سرفاء
لينقذ القلب
والعراق

للحب األف عنوان والف ف�ساء والف جناح..
اجابت ب�سعادة غامرة  :معك �سيكون
التحليق مذهال ..
هيمن ال�سكون على املكان وجتلى هدير
البحر ملتاعا ينباأ املدينة باأمواج اخرى
عالية �ستغرق ال�سفاف وتبلل الع�ساق
بالزبد الذي �سي�سرتخي على امتداد
ال�سفة امل�سكونة ب�سخب الحالم ور�ساقة
الأمنيات.
* بكاء
كلما اأينعت الدموع وتراق�ست يف عينيها
هم�ض يف اذنها :ل اريدك ان تبكي  ..اعرف
جيدا ان دموعك ل متيز بني حلظات التعا�سة
وال�سياع ..دائما ثمة دموع بانتظار ن�سوج
اللحظة واملوقف ..ت�سحق دمعتني
�سغريتني فرتا بالكاد بنهاية اأ�سابعها ثم
ت�سيعه بابت�سامة ودودة وترد هام�سة :لن
اأبكي ..
طفق يالم�ض وجهها باأطراف اأ�سابعه،
متاأمال ان يحتوي النك�سار الذي اأمل بها
وهي بالتاأكيد حماولة مثمرة لنت�سالها من
لوعة احزانها الكثرية وعذاباتها املريرة

 ..بذل جهدا ا�ستثنائيا لتحريرها من ربقة
ال�ستالب والروتني القاتل الذي قولبها على
منط حياتي راكد من دون تغيري  ..اأوماأ لها
واقرتب  ..كان عليه ان يحرث هذا الوجه
اجلميل بقبالته املتواترة وان ي�ست�سلم اىل
لذة الو�سال  ..قالت :
اأنا �سعيدة اىل حد البكاء..
اردف ناهرا اإياها :ل وقت لدينا للبكاء.
نه�ست بعد قليل بقامتها املتناغمة واجتهت
نحو النافذة ،اطلت على ال�سارع واحلركة
الدائبة ،مل يرتكها ،ت�سلل من دون ان
تدرك ،ح�سنها وبداأ يحدثها عن املجرات
التي ينبغي اكت�سافها وجتاوزها� ..سحكت
و�سغطت بكفيها على �ساعديه ثم هم�ست
ب�سوتها الدافئ :مل اكن يوما �سعيدة كما
اأنا الآن.
حدقا طويال يف احلركة املتوا�سلة لل�سيارات
امل�سرعة وهي تنهب ال�سارع وتطوي
فرا�سخه..
قال هام�سا � ..سيحل امل�ساء بعد قليل ...ثم
طفرت دمعتان لونا خديها بالكحل الذي ر�سم
عينيها واك�سبهما ذلك ال�سفاء واجلمال.
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عالمات تكشف إصابتك بارتفاع خطير للكوليسترول
يعد ارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم من
اأخطر امل�شاكل ال�شحية التي قد تواجه الأ�شخا�ض
يف هذه الآونة ،كونه يوؤدي اإىل ان�شداد ال�شرايني مما
يوؤدي حلدوث نوبة قلبية اأو �شكتة دماغية.
ويف الوقت احلايل يتواجد اأغلب النا�ض يف املنازل
ب�شبب جائحة كورونا ،ويعتمد الكثريون على
الأطعمة اجلاهزة التي حتتوي على ن�شبة عالية
من ال�شكر والزيت والدهون امل�شبعة واملواد
احلافظة التي قد تزيد الوزن مع مرور الوقت ،مما
يوؤدي اإىل ال�شمنة واأحيانا اأمرا�ض القلب املزمنة.
وعندما يتعلق الأمر ب�شحة القلب ،فاإن
الكولي�شرتول هو اأهم عامل يحدد خطر الإ�شابة

بنوبة قلبية و�شكتة قلبية و�شكتة دماغية ،حيث
توؤدي تراكم م�شتويات كبرية من الكولي�شرتول اإىل
ت�شييق ال�شرايني ورفع �شغط الدم واإعاقة الدورة
الدموية ال�شليمة.
ما اأعرا�ض ارتفاع الكولي�شرتول؟
ما يجعل ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم خطرا
�شحيا خطريا هو حقيقة اأنه غالبا ما ل ياأتي
باأعرا�ض بارزة ،فقد ل يدرك املري�ض الذي يعاين من
ارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم اأن الأمور قد
تتدهور ،ومع ذلك ميكن اأن تر�شل ب�شرتك تلميحات
جدية حول م�شتويات الكولي�شرتول املرتفعة.
عالمات ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم

ميكن اأن يوؤدي ارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول ،اإذا
مل تتم اإدارته يف الوقت املنا�شب ،اإىل ظهور بع�ض
العالمات املبكرة لهذه احلالة على جلدك مقلل
نتوءات �شغرية اأو ناعمة اأو �شفراء اأو حمراء
اللون على املرفقني والركبتني واليدين والقدمني اأو
اأحيانا حول الأنف.
يف حني اأن البع�ض قد يخلط بينها وبني البثور
العادية ،فقد تكون يف الواقع تر�شبات الكولي�شرتول
اأو عالمة على التهاب البنكريا�ض.
كما ميكن اأن يكون بع�شها كبريا جدا ،يبلغ قطرها
حوايل ثالث بو�شات وبع�شها قد يكون �شغريا،
مبرور الوقت ،ميكن اأن تتجمع هذه لت�شكيل كتل

اأكرب من الكولي�شرتول ،غالبا ما تكون غري موؤملة،
وميكن اأن تتطور يف اأي جزء من اجل�شم.
هل ميكن جتنب خطر الإ�شابة بارتفاع م�شتويات
الكولي�شرتول؟
ات�شح اأن تخفيف خماطر ارتفاع الكولي�شرتول
لي�ض ً
عمال �شعبا ،فيجب اللتزام بنظام غذائي
غني بالدهون ال�شحية ،والأ�شماك الدهنية
مثل ال�شردين ،املك�شرات ،والزبدة ،وطهي
الطعام بزيت جوز الهند ،والتقليل من تناول
الأطعمة امل�شنعة املليئة بالدهون امل�شبعة
وا�شتبعاد تناول الكثري من ال�شكريات يف نظاك
الغذائي ،وزيادة تناول الربوتني.

استشاري :أخطاء تضعف الجهاز
المناعي عليك تجنبها

تعرف على فوائد فيتامين (ك) ومصادره الطبيعية
يعد معرفة الإن�شان بالفيتامينات املختلفة اأم ًرا �شرو ًريا يف
م�شاعدته باحلفاظ على �شحته ،وتقوية بنيته اجل�شدية،
والتمتع بحياة اأكرث ا�شتقرا ًرا ور�شاقة.
ومن هذه الفيتامينات فيتامني (ك) الذي يعد عن�ش ًرا غذائ ًيا
اأ�شا�ش ًيا ل�شحة العظام والقلب والدماغ ،لذا يجب اأن يوفر
النظام الغذائي كل احتياجات (ك) اجل�شم من فيتامني ،وفق
(العربية نت).
لذلك ينبغى معرفة ما اإذا كان ال�شخ�ض يتناول الأطعمة التي
حتتوي على فيتامني (ك) ،وملاذا يحتاج اإىل تناول املزيد منه.
وحتتوي اخل�شروات على ما يقرب من �شبعة اأ�شعاف احلد
الأدنى املو�شى به من فيتامني (ك) ،وبالتايل اإذا كان ممن
يحر�شون على تناول اخل�شروات فاإنه بالتاأكيد يتمتع برثوة
منا�شبة من فيتامني (ك).
مفيد ج ًدا ل�شحة العظام و�شحة القلب

وجدت الأبحاث اأن تناول نظام غذائي غني بفيتامني (ك)
ميكن اأن يقلل من خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب بن�شبة ت�شل
اإىل  ،%34بنا ًء على بيانات من اأكرث من � 50،000شخ�ض.
كما اأظهرت العديد من الدرا�شات اأن فيتامني (ك) ي�شهم يف
تقوية العظام ،مبا مينحها وقاية اأو يقلل من خطر الإ�شابة
بالك�شور ،عالوة على اأن نق�ض فيتامني (ك) باجل�شم يعد من
الأ�شباب الرئي�شية لالإ�شابة به�شا�شة العظام.
ورجحت اإحدى الدرا�شات اأن فيتامني (ك) ميكن اأن ي�شاعد
ا ً
أي�شا على اأداء اأف�شل للذاكرة ،مبا ي�شمل الأ�شخا�ض الذين
تزيد اأعمارهم عن  70عا ًما.
وي�شتخدم ج�شمك فيتامني (ك) لإنتاج بروتني ي�شمى
الربوثرومبني وهو مهم لتخرث الدم ،وبالتايل ي�شاعد على
التئام اجلروح ،وا ً
أي�شا العظام.
ومن ال�شهل احل�شول على الكميات التي اإليها اجل�شم من

فيتامني (ك) عرب اتباع نظام غذائي يعتمد على اأنواع معينة
من اخل�شروات غنية به دون احلاجة اإىل تناول مكمل غذائي.
ما اأف�شل واأرخ�ض امل�شادر الطبيعية التي حتتوي على
فيتامني (ك)؟
تاأتي اخل�شروات الورقية على راأ�ض قائمة امل�شادر الغذائية
الغنية بفيتامني (ك) ،ويحتل املرتبة الأوىل بينها الكرنب،
ال�شهري يف الأ�شواق با�شم (كيل) ،ومينح كل  100غرام فقط
من الكرنب ما يقرب من  %700من احتياجات اجل�شم من
فيتامني (ك) يف اليوم الواحد.
كما يحتوي الكرنب ،بالإ�شافة اإىل فيتامني (ك)،
ف�شال عن كونه
على فيتامينات ( Aو Cو،)B6
ً
منخف�ض ال�شعرات احلرارية ومرتفع ن�شب ًيا بالألياف
والربوتني.كما ت�شتمل قائمة اخل�شروات الغنية
بفيتامني (ك) على ال�شبانخ والربوكلي وامللفوف.

هل يمكن شرب الحليب كل يوم ؟

ك�شفت ،اآنا بيلو�شوفا ،خبرية التغذية الرو�شية،
عن اأن الأ�شخا�ض الذين ل يعانون من عدم
حتمل احلليب ،ميكن اأن ي�شتهلكوه باأمان كل يوم
دون الإ�شرار ب�شحتهم ،فالإن�شان الذي ي�شرب
احلليب دون اأن يحدث له عواقب مثل الإ�شهال
ميكن اأن ي�شربه كل يوم.
واأكدت اخلبرية الرو�شية اأن احلليب منتج
كاف مع الب�شر وم�شدر ممتاز
يتكيف ب�شكل ٍ
ً
للربوتني ،مو�شحة اأنه يف حالة تفاعل اجل�شم مع
هذا املنتج بحذر ،ميكنك ا�شتخدامه كجزء من
الأطباق على �شبيل املثال ،الفطائر اأو الع�شيدة.

واأ�شافت« :اأنه اإذا كنت تريد حلي ًبا نق ًيا ،فيمكنك
�شراء م�شتح�شرات تعتمد على الإنزميات التي
تك�شر �شكر احلليب من ال�شيدلية ،ومع ذلك،
ووف ًقا للخبرية ،اإذا كان هناك عدم حتمل خطري
للمنتج ،فمن الأف�شل عدم املخاطرة».
واختتمت اخلبرية« :يف الواقع ،اإذا كان
النا�ض يعانون من بع�ض حالت عدم حتمل
احلليب املرتبطة بالعمر على �شبيل املثال،
فمن الأف�شل لهم عدم املخاطرة بذلك ،وهنا
ميكن تناول م�شروبات احلليب املخمر
الكفري ،واحلليب املخمر ،واللنب والزبادي».

اأكد هاين الناظر ،ا�شت�شاري الأمرا�ض اجللدية
رئي�ض املركز القومي للبحوث ال�شابق ،اأن هناك
�شبعة اأخطاء يقوم بها الأ�شخا�ض وتعمل على
�شعف اجلهاز املناعي.
وقال الناظر يف من�شور على �شفحته اخلا�شة
على موقع التوا�شل الجتماعي (في�شبوك):
"كلنا يف حاجة للحفاظ على �شالمة وقوة اجلهاز
املناعي الفرتة القادمة؛ ملواجهة الأمرا�ض
املعدية ،وعلى راأ�شها (كورونا)".

ما أسباب جفاف الحلق المؤلم؟
يعاين العديد من الأ�شخا�ض من اإلتهاب
احللق وذلك نتيجة اللتهابات وتغري املناخ
والفريو�شات التي تتواجد يف اجلو ،حيث
يقومون باللجوء للطرق الطبيعية للتخل�ض
منه.
وفيما يلي نتعرف على اأ�شباب جفاف احللق
ال�شديد وطرق عالجه
جفاف احللق :من امل�شكالت ال�شائعة يف
ف�شل ال�شتاء ،وقد يكون ب�شيطا اأو مزمنا،
وميكن اأن ينتج جفاف احللق عن التعر�ض
اإىل اجلراثيم والفريو�شات ،واأي�شا عدوى
اجلهاز التنف�شي.
اأ�شباب جفاف احللق:
الإ�شابة بنزلت الربد والإنفلونزا من
م�شببات جفاف احللق ،وهذا نتيجة التعر�ض
اإىل الفريو�شات التي يتعر�ض اإليها الإن�شان
اأثناء اإ�شابته بالربد.
عدوى اجلهاز التنف�شي نتيجة تعر�شه اإىل
الفريو�شات ،فعندما ينام ال�شخ�ض وفمه
مفتوح يتعر�ض اإىل الإ�شابة بجفاف احللق،
وهذا لأن الهواء الداخل اإىل الفم اأثناء النوم
ي�شاعد على جتفيف اللعاب ،مما ينتج عنه
ال�شخري والتعر�ض اإىل رائحة الفم الكريهة.
احل�شا�شية املو�شمية التي ت�شيب الكثري
من الأ�شخا�ض خا�شة ملن يعاين من �شعف
املناعة ،مما يت�شبب يف جفاف احللق
والإ�شابة بال�شعال والحتقان بالأنف.
الإ�شابة بزيادة حم�ض املعدة والرجتاع
املريئي يعمل على الإ�شابة باجلفاف يف
احللق.
عالجات طبيعية جلفاف احللق:
 -1ال�شوائل:
يجب احلر�ض على تناول ال�شوائل ب�شكل

كبري خالل اليوم ،والتي ت�شاعد على التخفيف
من حدة جفاف احللق والعمل على تهدئته،
ومن املمكن تناول ال�شوائل وامل�شروبات
الع�شبية التي ت�شاعد على عالج اجلفاف
ومنها النعناع واليان�شون وال�شمر وغريها
من الأع�شاب.
 -2خل التفاح:
ي�شتخدم خل التفاح لعالج جفاف احللق
ب�شكل فعال ،حيث اإنه ي�شاعد على توزان
درجة احلمو�شة باجل�شم ،كما ي�شاعد على

ً
احذر ..هذه األسباب تجعل اإلمساك قاتال
يعد الإ�شابة بالإم�شاك م�شكلة �شائعة يعاين منها غالبية الأ�شخا�ض ،فهو لي�ض
مر�شاً ،ولكنه قد يكون عر�شاً مل�شكلة طبية اأخرى ،قد ي�شتمر ملدة ق�شرية اأو
طويلة.
وقالت الدكتورة ،ديبورا يل ،من �شيدلية دكتور فوك�ض ،ملعرفة الأ�شباب
الع�شرة التي جتعل الإم�شاك قاتال" :لحظت العديد من الدرا�شات الطبية
الكبرية الآن وجود �شلة بني الإم�شاك  -الذي ُيع َّرف باأنه اأقل من ثالث
عمليات تفريغ لالأمعاء يف الأ�شبوع  -وزيادة خطر الوفاة ب�شبب اأمرا�ض القلب
والأوعية الدموية والنوبات القلبية وال�شكتات الدماغية" ،وفق (البيان).
وتتحدث النتائج عن نف�شها ،مع الكثري من الدرا�شات التي ت�شري اإىل وجود �شلة
حمتملة بني الإم�شاك ونوعية احلياة الق�شرية اأو املنخف�شة.
ويف عام  ،2019ا�شتملت درا�شة ر�شدية �شخمة على  3359653من قدامى
املحاربني الأمريكيني ،من بينهم ّ )%7.1( 237855
�شخ�شت اإ�شابتهم
بالإم�شاك.
واأو�شحت" :ح�شب الباحثني فاإن الأ�شخا�ض الذين يعانون من الإم�شاك لديهم
معدل وفيات من جميع الأ�شباب اأعلى بن�شبة  ،%12من اأولئك الذين مل ي�شابوا
بالإم�شاك ،وكان لدى املجموعة امل�شابة بالإم�شاك خطر متزايد بن�شبة %11
لالإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية ،و %19من خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية
الإقفارية ،وقد ارتبطت زيادة معدل الوفيات اأي�شا بزيادة ا�شتخدام امل�شهالت".
واأظهرت الدرا�شات ال�شابقة التي تبحث يف ال�شلة املحتملة بني الإم�شاك
والوفيات نتائج مت�شاربة ،لكن الدرا�شة املذكورة اأعاله �شملت اأكرث من 3.5
مليون م�شارك ،و ُيعتقد اأنها اأكرب درا�شة حتى الآن.
الأ�شباب الع�شرة التي جتعل الإم�شاك قاتال:
 .1ت�شوهات ميكروبيوم الأمعاء
هناك اأدلة متزايدة على وجود تفاعل بني ميكروبيوتا الأمعاء واحلالت الطبية
املزمنة مثل متالزمة التمثيل الغذائي واأمرا�ض القلب التاجية.
وقالت يل" :الإم�شاك قد يعزز ت�شلب ال�شرايني ،ب�شبب اللتهاب املزمن الذي
ين�شاأ نتيجة لتغري التمثيل الغذائي لالأمعاء ووجود ال�شموم البكتريية".
 .2ارتفاع م�شتويات ال�شريوتونني
لوحظ زيادة يف اإنتاج ال�شريوتونني لدى امل�شابني بالإم�شاك ويف الأ�شخا�ض
الذين ي�شتخدمون بع�ض امللينات.
وقالت الدكتورة ديبورا يل" :ال�شريوتونني م�شيق لالأوعية وميكن اأن يحفز
اإنتاج جلطات الدم ،و ُيعتقد اأنه يلعب دورا يف عملية ت�شلب ال�شرايني  -و�شع

ون�شح الناظر بتجنب بع�ض الأخطاء التي
تعمل على �شعف اجلهاز املناعي ،ومنها الإكثار
من اأكل احللويات امل�شنعة وال�شكريات الزائدة
واملياه الغازية ،وامللح الزائد يف الأطعمة
املختلفة.
وتابع" :اإ�شاف ًة اإىل عدم تناول ال�شلطة اخل�شراء
بانتظام ،وقلة �شرب املياه ،والنوم املتقطع وقلة
�شاعاته ،وعدم ممار�شة ريا�شة امل�شي بانتظام،
وال�شت�شالم للنكد والتوتر والقلق".

لويحات دهنية يف جدران ال�شرايني".
الإم�شاك قد يوؤثر على اجلهاز الع�شبي الالاإرادي ()ANS
وهو امل�شار الع�شبي الالاإرادي الذي نعتمد عليه ،على �شبيل املثال ،لتحفيز
حركة الأمعاء الالزمة ل�شمان مرور مفرزات اله�شم عرب اجلهاز اله�شمي.
وقالت يل" :لوحظ وجود خلل وظيفي يف  ANSيف املر�شى الذين يعانون
من اأمرا�ض مزمنة مثل ال�شكري والكتئاب ،كما ربط بزيادة خطر الإ�شابة
باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية".
اجلفاف وحب�ض النف�ض
قد يحدث اجلفاف ب�شبب ال�شتخدام املفرط للملينات ،وبالإ�شافة اإىل ذلك،
غالبا ما ُيطلب من مر�شى القلب احلد من تناول ال�شوائل ،وهذا ميكن اأن ي�شبب
انخفا�شا طفيفا يف �شغط الدم.
واأو�شحت يل" :عندما يجهدون ملحاولة اإخراج الرباز ال�شلب ،فاإن هذا الإجراء
املقرتن باآثار اجلفاف ميكن اأن يوؤدي اإىل النهيار  -ما ي�شمى باإغماء التغوط -
مبعنى "الإغماء" يف املرحا�ض".
الجهاد لإخراج الرباز
عندما جتهد لتمرير الرباز ،فاإن هذا يوؤدي اإىل زيادة ال�شغط داخل اجلمجمة،
ويزيد من احتمالية متزق الأوعية الدموية داخل الدماغ ،ما يت�شبب يف حدوث
�شكتة دماغية.
الإم�شاك ي�شبب الإجهاد
قالت يل اإن عدم القدرة على اإخراج الرباز ي�شبب �شائقة متزايدة وميكن اأن
يرفع �شغط الدم.
انح�شار الرباز
اأ�شارت الطبيبة اإىل اأنه اأبلغ عن اأحداث قلبية قاتلة لدى كبار ال�شن مرتبطة
بانح�شار الرباز.
بع�ض اأدوية القلب ميكن اأن ت�شبب الإم�شاك
ت�شبب الأدوية امل�شتخدمة لعالج ارتفاع �شغط الدم ،مثل حا�شرات قنوات
الكال�شيوم ،اأي�شا ارتخاء الع�شالت املل�شاء واإ�شعاف وظيفة الأمعاء.
ق�شور القلب يقلل من وظائف الأمعاء
املر�شى الذين يعانون من ق�شور يف اجلانب الأمين من القلب قد ي�شابون
باأمعاء مت�شخمة منتفخة مع انخفا�ض يف حركة الأمعاء.
عدم ممار�شة الريا�شة
وقالت يل" :اإن من املعروف اأن قلة ممار�شة الريا�شة مرتبطة بالإم�شاك،

واملري�ض امل�شاب بنوبة قلبية مفاجئة اأو �شكتة دماغية �شيقت�شر على الفرا�ض،
وهو اأمر غري مفيد لوظيفة الأمعاء ،ومييل �شغط الدم اإىل الرتفاع فورا بعد
فتح الأمعاء ،وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل تفاقم اأي حالة قلبية موجودة م�شبقا ،ما
يوؤدي اإىل ف�شل القلب اأو عدم انتظام �شربات القلب".
كيفية اإدارة الإم�شاك؟
يجب اأن يوؤخذ الإم�شاك على حممل اجلد ،كما اأن تر�شيخ عادة منتظمة لالأمعاء
اأمر �شروري لل�شحة املثلى ،حيث قالت الدكتورة ديبورا يل" :ملاذا ل تفكر
يف عادة اأمعائك الآن ،وترى ما ميكنك القيام به لتح�شينها  -والبقاء ب�شحة
جيدة؟".
ولدى عموم ال�شكان ،يعد تناول ال�شوائل ب�شكل جيد ،واتباع نظام غذائي
�شحي غني بالألياف ،وممار�شة الريا�شة البدنية بانتظام اأمرا حيويا لعودة
الأمعاء ال�شحية ،وين�شح البالغون ب�شرب  2-1.5لرت من املاء ،اإىل جانب
 35-20غراما من الألياف يوميا ،من اأجل وظيفة الأمعاء املثلى ،لذلك تاأكد من
ح�شولك على  150دقيقة املو�شى بها من التمارين متو�شطة ال�شدة اأ�شبوعيا.
ويعد اتباع نظام غذائي �شحي اأمرا حيويا اأي�شا ،لذلك تن�شح يل بالأمور
التالية:
• تناول الكثري من الفاكهة واخل�شروات الطازجة التي حتتوي على م�شتويات
عالية من م�شادات الأك�شدة ،وغالبا على كميات كبرية من الألياف.
• تناول الكثري من احلبوب الكاملة (املوجودة يف حبوب الإفطار غري
املكررة ،واخلبز البني والأرز البني واملعكرونة البنية ..تناول الكثري من
البقوليات مثل العد�ض والفا�شوليا واحلم�ض).
• زد من تناول الأطعمة املمتازة لوظيفة الأمعاء اجليدة ،مثل التني
والربقوق وفاكهة الكيوي والتوت والتفاح والكمرثى (اترك الق�شرة)،
واملك�شرات والبذور.
• جتنب الأطعمة امل�شنعة ،والتي غالبا ما حتتوي على ن�شبة عالية من
الدهون وال�شكر وامللح.
• جرب طهي الطعام من ال�شفر با�شتخدام مكونات طازجة.
• ل ت�شرب امل�شروبات الغازية واملحالة.
• جرب الربوبيوتيك (هذه الأطعمة التي حتتوي على بكترييا حية ،ووجد
اأنها مفيدة لالأ�شخا�ض الذين يعانون من تغري يف وظيفة الأمعاء ،على �شبيل
املثال ،اأولئك الذين يعانون من متالزمة القولون الع�شبي).
• تناول الأطعمة املليئة بالربوبيوتيك مثل خملل امللفوف والزبادي احلي.

رطوبة الفم ،بالإ�شافة اإىل التخل�ض من
امليكروبات ،وميكنك اإ�شافة ملعقة كبرية
من خل التفاح اإىل كوب من املاء ال�شاخن ويتم
تناوله مرتني يوميا.
 -3ع�شل النحل:
ع�شل النحل من املكونات الرائعة التي حتتوي
على م�شادات امليكروبات والبكترييا ،والتي
ت�شاعد على الق�شاء على جفاف احللق ،وهذا
من خالل مزج ملعقة من املاء ال�شاخن ويتم
تناولها  3مرات خالل اليوم.

 -4الغرغرة:
الغرغرة ت�شتخدم لعالج جفاف احللق،
حيث اإنه ميكن ا�شتخدام غرغرة املاء
وامللح ،لأن امللح ميتاز باخل�شائ�ض امل�شادة
للميكروبات ،بالإ�شافة اإىل اأنه من املطهرات
الطبيعية ،والتي ت�شاعد على عالج البلغم
واجلفاف الذي ي�شيب احللق.
ويتم العالج من خالل اإ�شافة ملعقة
�شغرية من امللح اإىل كوب من املاء
الدافئ ،ويتم عمل الغرغرة ملدة دقيقة.

ما أخطر المشروبات على جسم
اإلنسان؟

اأعلن الطبيب الرو�شي ،األك�شندر ميا�شنيكوف،
الفوائد والأ�شرار ال�شحية لعدد من امل�شروبات
التي يقدم عليها الأ�شخا�ض ب�شكل كبري.
وقال ميا�شنيكوف« :اإن امل�شروبات الغازية
احللوة متثل اأكرب خطر ل�شحة الإن�شان» ،م�شريا
باأ�شف اإىل «اأن هذه امل�شروبات اخلطرية تباع
اليوم يف كل املحالت التجارية».
واأ�شاف» اإنها �شيء ي�شبب مر�ض ال�شكري
وال�شمنة وال�شرطان يف النهاية ،وهذا بالفعل هو
الطريق اإىل اعتالل ال�شحة ال�شديد ،ابتداء من
ه�شا�شة العظام اإىل ال�شرطان واأمرا�ض القلب».
واأ�شار الطبيب اإىل اأنه حتى املاء العادي ل يجب
�شربه اإل عند ال�شعور بالعط�ض ،م�شددا يف الوقت

ذاته على اأنه ب�شكل عام اأقل خطورة على ال�شحة.
وحتدث ميا�شنيكوف اأي�شا عن اخل�شائ�ض املفيدة
لل�شاي والقهوة ،مو�شحا اأن القهوة على وجه
اخل�شو�ض ت�شاهم يف الوقاية من اأمرا�ض القلب
والأوعية الدموية واأمرا�ض الكبد اأما ال�شاي
الأخ�شر فيتميز بدوره بتاأثريه امل�شاد لل�شرطان.
وكان علماء من جامعة ريدينج الربيطانية قد
ك�شفوا عن م�شروب ميكنه اأن يطيل احلياة،
ويدور احلديث يف درا�شتهم عن �شرورية
تناول كوب واحد على الأقل من احلليب
يوميا ،واأكد العلماء اأن هذا يقلل من م�شتوى
الكولي�شرتول يف اجل�شم ،كما يقلل من خطر
الإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية بن�شبة .%14
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نجاح عبد الغفور ..من رحم المقام إلى فضاء الغناء الشجي
الفنان جناح عبد الغفور اخلالدي ،ولد يف
ناحية ال�شعدية مبحافظة دياىل عام ،1963
من عائلة معظم افرادها ميتلكون ال�شوت
اجلميل والداء اجليد يف املدائح النبوية
وتالوة القراآن الكرمي وح�شب املقامات،
ومن هذة البيئة تعلم اداء املقام العراقي،
رحلت عائلته اىل بغداد وهو يف ال�شابعة
من العمر ،حيث اكمل درا�شته البتدائية
واملتو�شطة فيها.
* دخل معهد الدرا�شات النغمية عام 1978
وتتلمذ على يد كبار ال�شاتذة (الفنان
روحي اخلما�س  /الفنان �شعوبي ابراهيم /
ال�شيخ جالل احلنفي) ،حيث �شقلت موهبته
اكادميياً  * .عام � 1975شارك يف برنامج
ركن الهواة الذي كان يعده ويقدمه الفنان
كمال عاكف وقبل يف هذا الربنامج كهاو.
* عام  1978ا�شرتك يف املهرجان الول
للمقام العراقي ،و�شمي وقتها (مهرجان
القبنجي) مع جمموعة من قراء املقام
املتميزين (�شالح حميد  /جواد حم�شن /
لوؤي عبد املجيد  /حممود ح�شني  /جا�شم
حممد عبد القادر  /ن�شيف جا�شم حمد /
جنم عبود النجار  /فاروق قا�شم ها�شم).
* يف العام نف�شه �شارك يف مهرجان ( ت�شتور
) يف تون�س مع الفرقة املو�شيقية املتكونة

اآنذاك من (الدكتور هيثم �شعوبي ابراهيم /
الدكتور �شبحي انور ر�شيد).
* �شارك يف مهرجانات فنية يف ( تون�س /
لبنان  /الردن  /قطر  /تركيا � /شوي�شرا).
* عام  1996اأ�ش�س فرقة ناظم الغرايل مع
جمموعة من ال�شباب املو�شيقيني� ،شاركت
هذه الفرقة يف العديد من املهرجانات داخل
وخارج العراق ،وقدمت العديد من اأغاين
الفنان ناظم الغزايل ،اإ�شافة اىل جمموعة
من الغاين البغدادية واملقام العراقي وهي
م�شتمرة بن�شاطها حلد الآن.
* قدم اأحلاناً لعدد من املطربني العراقيني،
منهم:
 الفنان �شالح عبد الغفور  /اغنية (ا�شلونك عيني ا�شلونك كلمات فالح ع�شكر /
ل تذب ال�شوج بيه كلمات كاظم ال�شعدي /
متنيتك كلمات �شعدون قا�شم � /شن�شه منك
كلمات ا�شعد الغريري  /الرحيل كلمات كرمي
العراقي).
 الفنان فا�شل عواد  /اأغنية (ا�شف علىاللي جره كلمات مكي الربيعي).
 الفنان ريا�س احمد  /اغنية (ما اأريدا�شوفك بعد كلمات �شعدون قا�شم).
 الفنان حميد من�شور  /اغنية (ما جانحبك حقيقي كلمات ح�شن اخلزاعي).

 الفنان عارف حم�شن  /اغنية (عليمنهالزعل كلمات كاظم ال�شعدي  /واهلل كلبي
مبتلي كلمات ح�شن اخلزاعي).
 الفنانة اأمل خ�شري  /اغنية يف حب الوطن. الفنانة فينو�س  /اغنية يف حب الوطن. املطرب احمد نعمه  /اغنية (اين اللي كلتالتوبه كلمات طاهر �شلمان  /املايريدك ل
تريده كلمات ح�شن اخلزاعي).
 املطرب قا�شم حممد  /اغنية (اخر �شاعه /احبك) ،والأغنيتان من كلمات ا�شعد
الغريري.
 املطرب عالء �شعد  /اغنية (اعذرك كلماتكرمي العراقي).
 املطرب ناظم �شعد  /اغنبة (كايف عادان�شاحمك كلمات ح�شن اخلزاعي).
 املطرب �شرمد عبداجلبار  /اغنية (خلينيبحايل كلمات ح�شن اخلزاعي).
 املطرب مالك حم�شن  /اغنية (اعرتفلككلمات ا�شعد الغريري).
 املطرب حممود �شاكر  /اغنية (ولو كلمنق�شمته كلمات ب�شري العبودي).
 املطرب وحيد علي  /اغنية (ل حتاولكلمات نزار جواد).
* كان �شمن الفرقة املو�شيقية التي عزفت
احلاناً للفنانني العرب (وديع ال�شايف  /عبد

أول الغيث

خطوة جريئة
وغريبة لنوري
السعيد
اهلل الروي�شد  /نزهت يون�س).
* الع�شوية:
 ع�شو الفرقة العراقية للمو�شيقى باإ�شرافالفنان منري ب�شري.
 ع�شو فرقة الرتاث املو�شيقية باإ�شرافالفنان منري ب�شري .
 مدير فرقة ناظم الغزايل التابعة لدائرةالفنون املو�شيقية.
 ع�شو يف نقابة الفنانني العراقيني. -ع�شو يف احتاد املو�شيقيني العراقييني.

* حا�شل على عدد كبري من ال�شهادات
التقديرية والدروع تقدير ًا ملا قدمه من
تاريخ فني حافل بالعطاء ،وكذلك من خالل
م�شاركته بالفعاليات واملهرجانات.
* حا�شل على �شهادة الدكتوراه الفخرية
من معهد التاريخ والعلماء يف اوزبك�شتان.
* اخر عمل (ق�شيدة �شالما يا ح�شني)
�شعر را�شم كمال ومن اأحلانه وغنائه
مبنا�شبة �شهر حمرم واربعينية
المام احل�شني (عليه ال�شالم).

مدرسة مدام عادل ..أسست في ثالثينيات القرن المنصرم لتصبح
باكورة للتعليم األهلي
ح�شني البياتي
اأ�ش�شتها �شيدة لبنانية ال�شل هي زوجة ال�شتاذ الرتبوي
الدكتور اني�س عادل ،عرفت عراقيا با�شم (مدام عادل)
و�شقيقتها املربية الفا�شلة فكتوريا ..هذا الثالثي الرتبوي
الالمع قام بتاأ�شي�س اول رو�شة ومدر�شة اهلية خمتلطة
يف بغداد عرفت با�شم مدر�شة عادل الهلية ..مدام عادل..
املراأة احلديدية.
كان البا�س الأحمر ذو الطابقني الذي يقوده ال�شائق
يا�شني اأ�شهر با�س يف بغداد يف اخلم�شينات وال�شتينات بعد
با�شات م�شلحة نقل الركاب نوع ليالند ذات الطابقني...
و�شبب �شهرة با�س ال�شائق يا�شني تعود اىل انه با�س من
ممتلكات مدر�شة عادل الأهلية ولي�س با�شا حكوميا ..كان
ذلك البا�س يقوم بنقل طالب تلك املدر�شة القاطنني يف
الأعظمية وال�شليخ والوزيرية اىل موقع املدر�شة الكائن
يف العلوية ذهابا واإيابا .
قدمت ال�شيدة زهورة عادل ،وهي م�شيحية لبنانية،
ويقال ان جذورها من مدينة ماردين الرتكية ،اىل بغداد
من لبنان ب�شحبة زوجها الدكتور اني�س عادل و�شقيقتها
فيكتوريا يف عام  ،1932واأخذت بالتفكري باإن�شاء مدر�شة
منوذجية ملرحلة الرو�شة والتمهيدي والبتدائية،
فح�شلت على ترخي�س بذلك يف عام  1933وافتتحت
تلك املدر�شة ال�شغرية بادئ المر يف دارها املتوا�شعة
يف حملة الورفلية ...ثم قابلت يف عام  1935الوجيه
ابراهيم الأورفلي الذي وافق على تاأجري داره اجلديدة

الوا�شعة و�شاعدها ماديا من خالل الت�شاهل ببدلت
اليجار والأق�شاط ،فانتقلت املدر�شة اىل هناك وبقيت اىل
عام  1944حيث انتقلت بعدها اىل منطقة العلوية بعد ان
مت بناء مدر�شة عادل الأهلية مبوا�شفات حديثة.
اكرث ما يثري الده�شة والإعجاب يف اآن واحد ان مدام عادل
قررت منذ البداية ان تكون هذه املدر�شة خمتلطة حيث
يجل�س الطالب والطالبات يف ال�شف نف�شه ،وهذا امر مل
يكن �شائعا او م�شت�شاغا يف ثالثينيات القرن املا�شي ،ولكنها
ادركت بب�شريتها الثاقبة ان ذلك هو امر حمبذ تربويا كي
ل ين�شاأ البنني والبنات على فكرة العزل والتهيب واخلجل
من وجود اجلن�س الخر على نف�س مقاعد الدرا�شة ..لي�س
هذا فح�شب بل مت يف بناية املدر�شة يف العلوية ان�شاء
ق�شم داخلي يقيم فيه بع�س الطالب الذين تكون عوائلهم
من خارج بغداد ...ولكي تكتمل احللقة الرتبوية كان
هناك مطعم يف املدر�شة تقدم فيه وجبة �شاخنة ظهرا
لطالب الق�شم الداخلي وكذلك للطالب الذين يقوم ذووهم
بت�شجيلهم يف مطعم املدر�شة �شمانا حل�شول اولدهم على
وجبة غداء �شاخنة يف منت�شف النهار ..كانت الدرا�شة
متتد من الثامنة �شباحا اىل الرابعة ع�شرا با�شتثناء يوم
اخلمي�س حيث تنتهي يف الواحدة ظهرا ..كان لدى املدر�شة
خم�شة با�شات تنقل الطالب من ارجاء بغداد املختلفة،
ولكن با�س يا�شني ال�شائق كان يتميز عنها بكونه ذا طابقني
اىل ان مت ا�شتبداله ببا�س حديث مر�شيد�س ا�شفر اللون
بحدود �شنة .1964

كما اإن هناك بع�س اجلوانب الإيجابية يف هذه املدر�شة
كالن�شباط واحرتام املعلم وحب التقيد بالتعليمات �شببه
القيم الرتبوية ال�شليمة التي غرزتها مديرة تلك املدر�شة يف
نف�شية كل طفل  ...لقد كانت مدام عادل �شخ�شية جبارة ل
ي�شتطيع اأي طفل مهما كان �شقيا ان يقف بوجهها واثناء
ال�شطفاف ال�شباحي كانت تقوم بتفتي�س الظافر و ...
والويل ملن يع�شي اوامرها ..واعتقد جازما لو ان مدام
عادل قد قررت ان حترتف ال�شيا�شة بدل التعليم لنتهى
بها املطاف ان ت�شبح قائدة تاريخية مثل مرغريت تات�شر
او اإجنيال مريكل.
لقد كانت مدام عادل تنتقي هيئة التدري�س بدقة حيث ل
تقوم بتعيني �شوى اأف�شل املعلمات وتكافئهم �شنويا يف
اأعياد الكري�شم�س على الرغم مما كان ي�شاع عنها ان يدها
مغلولة بع�س ال�شيء اىل عنقها  ...وتعد ال�شيدة دورا
حنا ،وكانت من اقدم معلمات املدر�شة ،ان مدام عادل
كانت متنح باقي املعلمات لريات ذهبية كهدية يف اأعياد
امليالد.
كانت ال�شيدة فيكتوريا� ،شقيقة مدام عادل ،م�شوؤولة
م�شرفة على �شف التمهيدي والرو�شة ،وكانت ت�شطحب
بع�س الأطفال بني حني واآخر لزيارة بيت الزعيم عبد
الكرمي قا�شم الذي كان يقع قريبا جد ًا من املدر�شة ...حيث
مل يكن رئي�س الوزراء يقيم اآنذاك يف املنطقة اخل�شراء لن
كل العراق كان اخ�شر بب�شاتينه ونخله ووحدته من زاخو
�شمال اىل ام ق�شر جنوبا ..كانت ال�شت فيكتوريا عادل

عادل العرداوي

هي نف�شها التي كانت تتنكر بزي بابا نويل اثناء احلفل
ال�شنوي التي تقيمه املدر�شة يف اأعياد الكري�شم�س.
كيف يعقل ان تتمكن امراأة لبنانية بجهد �شخ�شي ان تبني
يف العراق قبل �شبعني عاما �شرحا تعليميا بهذا امل�شتوى.
مت تاأميم مدر�شة عادل الأهلية يف عام  1969وتركت مدام
عادل العراق مع عائلتها املكونة من زوجها الدكتور اني�س
عادل وابنتيها هيام وهدى وابنها نبيل و�شقيقتها فيكتوريا
الذين عملوا جميعا يف تلك املدر�شة الأ�شطورة ...حيث
قامت وزارة الرتبية بتعيني احدى املدر�شات القديرات
من الكادر القدمي ،وهي ال�شت ليلى عزت لإدارة املدر�شة،
حيث حاولت جاهدة الإبقاء على بع�س م�شتواها ال�شابق.
اتخذت هذه املدر�شة يف الربعينيات من قطعة ار�س
�شا�شعة امل�شاحة بح�شابات ذلك الزمان تقع يف منطقة
العلوية املقابلة متاما ملنطقة بارك ال�شعدون ومقابل
كني�شة ال�شبتيني مقرا لها.
كانت املدر�شة مكونة من ثالث بنايات ،واحدة حتتوي
على �شفوف وقاعة كبرية لاللعاب خم�ش�شة ل�شفوف
الرو�شة والتمهيدي ومكاتب الدارة واملطعم الذي كان
يقدم وجبة الغذاء للطالب ،ف�شال عن بنايتني اأخر ل�شفوف
املرحلة البتدائية من الول اىل ال�شاد�س ..وكانت املدر�شة
حتتوي على حديقة خالبة كبرية امل�شاحة حتتوي على
م�شرح �شيفي ،وهناك خلف احلديقة م�شتمالت
ل�شكن احلرا�س والعمال والطباخني ،وكان هناك
اي�شا ق�شم داخلي لبع�س الطالب و�شاحة للريا�شة.

من مساجد بغداد القديمة
يف ازقة ودروب حمالت بغداد
ال�شيقة تقع بع�س امل�شاجد
التاريخية ال�شغرية التي
طالها الإهمال والن�شيان والتي
ت�شكل جزءا من ذاكرة بغداد
الناب�شة ،واأدناه �شتة من
تلك امل�شاجد التي نن�شر عنها
للتعريف لأول مرة ،وهي:

 . 1م�شجد حممد اللفي
بني قبل  250عاما يقع يف حملة
ال�شدرية ،وكان ال�شيخ اللفي
تقيا زاهدا من اأ�شحاب الطريقة
القادرية وجرت اخر اأعمال �شيانة
للم�شجد خالل الثمانينات.
 .2م�شجد ومرقد احمد املكي
يقع قرب احل�شرة القادرية� ،شيده

ال�شيخ اأحمد بن علي بن اأحمد
ال�شيني قبل اأكرث من  400عام
عندما قدم لبغداد من مكة املكرمة
اواخر القرن التا�شع الهجري،
و�شلك الطريقة ال�شوفية القادرية
ودفن يف هذا امل�شجد بعد وفاته.
 .3م�شجد كنعان
يقع يف حملة قهوة �شكر �شيد عام

 1595م ،و�شمي ن�شبة لل�شيخ
كنعان من �شكنة احل�شرة القادرية.
 .4م�شجد الباريقي
يقع قرب الباب ال�شرقي� ،شيد نهاية
الدولة العبا�شية عام  1250م ،مت
جتديده عام  1962م ،و�شمي بهذا
ال�شم ن�شبة لل�شيخ حممد الباريقي
من اتباع الطريقة القادرية الذي

كان ميالأ اباريق املاء يف امل�شجد
للو�شوء ،دفن يف هذا امل�شجد ،لكن
قربه اأ�شبح جزءا من احد جدران
امل�شجد عند تو�شعته.
 .5م�شجد ال�شفارين
م�شجد �شغري جدا يقع يف �شوق
ال�شفافري ،بني منت�شف القرن
الثامن ع�شر من قبل اأحد املح�شنني.

شخصيات عراقية متميزة
أحمد سوسه ..المهندس البارع والمؤرخ الحصيف الرأي
�شخ�شية عراقية من�شية ل يعرفها اجليل
احلايل وحتى القليل من جيلنا يف الأغلب،
وهي �شخ�شية الدكتور (ن�شيم �شو�شه)،
اليهودي العراقي الذي اعتنق الإ�شالم لحقاً
ليغري ا�شمه اإىل (اأحمد �شو�شه).
قراأت عنه ،و ُذهلت اأميا ذهول!! ..فاقراأ عن
�شو�شه ما قراأت:
* من مواليد بابل 1900م.
* بكلوريو�س هند�شة مدنية من كلية
كولورادو -الوليات املتحدة.
* دكتوراه مبرتبة ال�شرف من جامعة جون
هوبكنز  -الوليات املتحدة .1930
* انتخب ع�شو ًا يف موؤ�ش�شة (فاي بيتا كابا)
العلمية المريكية.
* ح�شل على جائزة (ويديل) من جامعة
وا�شنطن لأف�شل مقال ي�شهم يف دعم ال�شالم.
الآن ،كيف خدم هذا العراقي بالده بعد عودته
من درا�شته يف اأمريكا؟؟
بدء ًا ،تخيل اإن كل هذه الأو�شمة والألقاب
جتعلك يف (اململكة العراقية) مهند�شاً
فح�شب ،وعليك اأن تبذل اجلهد لترتقى ،وذلك
ما فعله اأحمد �شو�شه ،اأما كيف ،فا�شمع:

*
ُعني مهند�شاً يف دائرة الري.
* ثم معاوناً لرئي�س هيئة الري التي خططت
مل�شاريع الري الكربى يف العراق.
* ثم عام  1947عني مدير ًا عاماً للم�شاحة.
* ثم عام  1954مدير ًا يف ديوان الزراعة.

*
�شغل من�شب معاون نائب رئي�س جمل�س
الإعمار لالأمور الفنية.
* من موؤ�ش�شي واأع�شاء املجمع العلمي
العراقي.
* من موؤ�ش�شي نقابة املهند�شني.

يف الأربعينيات ،ا�شتعانت اململكة العربية
ال�شعودية بخربات اململكة العراقية لإن�شاء
طرق الري لديها ،فراأ�س �شو�شه الوفد
العراقي اإىل هناك ،واأ�شرف على تنفيذ
امل�شاريع الإروائية هناك.
اأ ّلف اأحمد �شو�شه اأكرث من  50كتابا يف الري
والتاريخ وامل�شاحة واحل�شارات القدمية
واجلغرافيا وغريها من املجالت.
حاز على و�شام الرافدين من الدرجة الثانية
ومن النوع املدين ،وو�شام امللك عبد العزيز
اآل �شعود ،وو�شام الكفاءة الفكرية من ملك
املغرب ،وح�شل على جائزة الكويت لأح�شن
كتاب �شدر عام  ،1963وجائزة املنظمة
العربية للتدريب والثقافة والفنون عام
.1975
تويف يف بغداد عام .1982
ومن عجائب ال�شدف اإن هذا الرجل الذي
اأفنى حياته يف خدمة العراق ،ور�شم له
اخلرائط عن كل بقعةٍ فيه ،تُقتل ابنته
(عالية) بتفجري الأمم املتحده عام !2003
للعلم
رجالت امللكية ،حني كان
ِ
قيمة ،قبل اأن ي�شحقها بغاة الدهر.

 .6م�شجد �شاكر افندي  /عثمان
افندي
يقع يف �شوق ال�شاغة
املجاور ل�شارع املتنبي
اأمام بيوت �شاكر افندي،
وي�شمى اأي�شا عثمان افندي
الذي قام ببنائه ايام الدولة
العثمانية عام  1694م.

على هام�س الندوة ال�شهرية ملجل�س الربيعي الثقايف ،التي عقدت
ع�شر الثالثاء  /19ت�شرين الأول ،2021 /والتي �شيفت الباحث
رفعت عبد الرزاق حممد ،الذي األقى فيها حما�شرة بعنوان (كتب
املذكرات يف العراق  ..ما لها وما عليها) ،طرحت فيها العديد من
املداخالت والت�شاوؤلت املهمة والطريفة التي منها احلكاية الآتية،
على �شبيل املثال ل احل�شر ،وملخ�شها:
قيام بع�س (الو�شاة) و(احلا�شدين) باإخبار البا�شا نوري ال�شعيد،
رئي�س وزراء العراق يف نهاية ع�شرينات القرن املا�شي ،عن قيام
املوؤرخ املرحوم عبد الرزاق احل�شني بتقدمي (الر�شوة) لبع�س
العاملني يف ادارة جمل�س الوزراء للح�شول على بع�س وثائق
وخماطبات املجل�س ،وذلك لال�شتفادة منها ون�شرها يف �شفحات
مو�شوعته التاريخية ال�شهرية (تاريخ الوزارات العراقية) التي
بداأ بتاأليفها وا�شدار اق�شامها الوىل اآنذاك..
ا�شتمع نوري ال�شعيد لتلك الو�شايات بكل هدوء ورمبا تكون
(و�شايات كاذبة!) ،وبد ً
ل من احالة ال�شيد احل�شني او بع�س
موظفي ادارة املجل�س للتحقيق معهم ومعرفة احلقيقة ،اأقدم رئي�س
الوزراء على خطوة جريئة وغري م�شبوقة من قبل ،فقد اأ�شدر اأمر ًا
بتعيني املوؤرخ احل�شني موظفاً يف ادارة جمل�س الوزراء ،وحتديد ًا
م�شوؤو ً
ل عن حفظ وتنظيم ملفات ووثائق املجل�س !.
ويف ثاين يوم ا�شتدعى نوري ال�شعيد ال�شيد احل�شني اىل مكتبه
الواقع يف بناية (الق�شلة) ،اأي يف مقر رئا�شة الوزراء ،وا�شتقبله
ورحب به و�شلمه كتاب تعيينه يد ًا بيد ،وبادره بالقول:
( اتف�شل �شيد ح�شني اأمر تعيينك عندنا يف ادارة جمل�س الوزراء
م�شوؤو ً
ل عن ال�شابري ووثائق املجل�س  ..وحتى بعد لتدفع افلو�س
من اجل اطالعك على الوثائق.)!!..
وعندها مل يجد ال�شيد احل�شني اإل ان يتوجه بال�شكر والمتنان
لرئي�س الوزراء على هذه اللفتة والختيار له لأداء هذه املهمة..
وخرج احل�شني من مكتب البا�شاً وهو منده�س ومتعجب من هذه
اخلطوة املفاجئة ..وبد ً
ل من ان يعود اىل بيته دلف اىل �شعبة
ا�شابري جمل�س الوزراء ليبداأ م�شواره الوظيفي فيها الذي ا�شتمر
حتى قيام ثورة  /14متوز  ،1958 /و�شقوط النظام امللكي
وانبثاق العهد اجلمهوري برئا�شة الزعيم عبد الكرمي قا�شم الذي
اأبقى على احل�شني يف موقعه الوظيفي مقدر ًا حمرتماً ،حتى بلوغه
ال�شن القانونية بعد �شنوات خلت.
وزبدة (ال�شالفة) كما يقولون تكمن يف حكمة نوري ال�شعيد وعدم
ت�شرعه يف اتخاذ اأي اإجراء تع�شفي بحق احل�شني او موظفي
املجل�س ..وعلينا اأن نحيي اأولئك الو�شاة واحلا�شدين الذين
مكنوا املوؤرخ احل�شني من اكمال م�شروعه العتيد (مو�شوعة
تاريخ الوزارات العراقية) لي�شبح م�شدر ثقة للبحث والدرا�شات
عن تاريخ العراق الوطني احلديث /العهد امللكي ،ولول تلك
الو�شايات ملا مت تعيني احل�شني م�شوؤول عن حفظ وثائق جمل�س
الوزراء التي ا�شبحت حتت يد ورعاية ال�شيد احل�شني والتي
�شاعدته كثري ًا على اجناز ذلك امل�شروع التاريخي الوطني.
رحم اهلل نوري ال�شعيد ،ورحم اهلل املوؤرخ احل�شني ...
"ورب �شارة نافعة"!.

واحد من أعرق خانات بغداد
(خان مرجان) والترف البغدادي
املعماري د .خالد ال�شلطاين
اكتب عن مفردة ت�شميمية مميزة يف تاريخ
بغداد املعماري ،ما بعد الفرتة العبا�شية
حتديدا.
اكتب عن عمارة «خان مرجان» (1358
م ).الباذخ؛ هو اي�شاً املرتف مبعاجلة
ا�شلوب عمارته ،والرائع يف ا�شطفاء مقاربته
الت�شميمية
ولئن كان تاريخ املبنى ي�شري اىل زمن خارج
املرحلة العبا�شية ،اإل ان عمارته الفخمة تبقى
تق ّيم كا�شتمرار لتلك الفرتة الباذخة ،التى
اهدت للعامل خرية مناذج العمارة ال�شالمية.
اتعنى زيارة «اخلان» وت�شويره� ..شورته
مرارا وتكرارا.
مرة ،التقطت عد�شتي مع مدخل اخلان حلظة
مرور «ن�شاء بغداد» النيقات  ...كاأن جمالهن،
يذكر بجمال املبنى املجاور.
كاأن «الرتف البغدادي» املعروف ،منعك�س
يف متثيل فاخر يف عمارة املبنى امل�شيد يف
القرن الرابع ع�شر امليالدي ،ويف «م�شية»
ن�شاء بغداد التي ظلت عنوانا للبذخ الذي ل
يو�شف!
اأيكون «حمو» وزوال منظر ذلك الرتف الذي

ل يرى الآن هناك ..يف ذلك املكان البعيد،
مبثابة انعكا�س ملاآل زوال عمارة ذلك

املبنى اجلليل و»حموها» من ذاكرة
العمارة ..وذاكرة البغداديني؟!

بانوراما
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خواطر
كنت و�ستبقى حبيبي ..حتى اإن ملتكن اأنت ن�سيبي ..فاأنا اأحبك و�ساأبقى
اأحبك ..واإن مِ ت يف قلبي �سيخلد
ح ّبك ..بك عرفت للحياة َمعنى..
فكنت اأنتَ اأجمل معنى فيها ..وبحبـك
اأ�سـرقت �سم�سي وغدت حياتي كلها
م�سيئة بحبك.
بهم�ص النفو�ص وبلغة العيوناأردد (اأحبك) ..ينب�ص القلب باأ�سمك
واأنفا�سي تردد ُحبك وتت�ساوى
الف�سول برحيلك وتزهر الورود
مبجيئك ..يا من اأ�سرين ويف مراكبه
قيدين وبغرامة �سلبني.
-يا من علمني فنون الع�سق والغرام

ل ترتكني ،فاأنا بدونك كاجل�سد
املليء بالآلم ..قربني ودعني اأحكي

أبراج األسبوع

قصة وعبرة

ُ
كن سعيدًا

لك ع�سقي املُتيم وخايل الأوهام..
نبني اأحالمنا ومن�سي بها اإىل الأمام.

من الفيسبوك

خالل حلقة نقا�ص لالأزواج فى اإحدى
اجلامعا  ،طلب اأحدهم من واحدة من
الزوجات ال�سعود اإىل املن�سة  ،و�ساألها :
هل زوجك يجعلك �سعيدة ؟
يف هذه اللحظة  ،وقف زوجها اأكرث
ا�ستقامة  ،مما يدل على ثقته الكاملة ،
فقد كان يعرف اأن زوجته �ستقول نعم ،
لأنها �سعيدة دائما  ،ومل ت�ستكِ اأبدا من
اأي �سيء اأثناء زواجهما  ،وهو �سعيد
ل�سعادتها ومع ذلك اأجابت زوجته على
ال�سوؤال :لااا ،زوجي ل يجعلني �سعيدة
!!!
وقف الزوج حمتار ًا  ،ولكن زوجته
ا�ستمرت تقول  :زوجي مل ولن يجعلني
�سعيدة  ،لكن اأنا �سعيدة اأ َّما اإذا كنت
�سعيدة اأو ل  ،فهذا ل يعتمد عليه  ،ولكن
علي اأنا  ،فاأنا ال�سخ�ص الوحيد
يعتمد ّ
الذي تعتمد عليه �سعادتي لذلك اخرتت اأن
اأكون �سعيدة يف كل حالة  ،ويف كل حلظة
من حياتي  ،واإذا كانت �سعادتي تعتمد
على �سخ�ص اآخر ،اأو �سيء اآخر ،اأو حتى
ظرف معني ،فهذا يعني اأنني يف ورطة
خطرية  ،كل ما هو موجود يف هذه احلياة
يتغري با�ستمرار  :الإن�سان  ،والرثوات ،
واملناخ  ،والأ�سدقاء  ،و�سحتي اجل�سدية
والعقلية والنف�سية والجتماعية  ،وحتى
املتعاطفني معي اأ�ستطيع اأن اأ�سرد قائمة

توقعات برج الحمل

ت�سعر اأن بداخلك طاقة هائلة ولكن �سرعان ما تنفد هذه
الطاقة مع اأول مهمة تقوم بها ..النفعال والإحباط املتزايد
قد يبعدانك عن الأ�سدقاء ،والأطفال ،و�سخ�ص مهم
بالن�سبة لك ..يف ظل هذه الظروف اليوم نن�سحك مبمار�سة
بع�ص التمارين كاليوجا اأو الأيروبيك�ص.

توقعات برج الثور

برهن للجميع اأنك متلك الكفاءة واخلربة وانطلق يف
ا�ستثماراتك ب�سجاعة ..ناق�ص بع�ص املوا�سيع احل�سا�سة
والعالقة مع احلبيب وتو�سال اإىل حلول اإيجابية ..انظر اإىل
الأو�ساع من حولك بطريقة اإيجابية لت�سعر بالطماأنينة.

توقعات برج الجوزاء

ل نهاية لها اأنا بحاجة اإىل اأن اأق ّرر اأن اأكون
�سعيدة ،بغ�ص النظر عن اأي �سيء اآخر
يحدث يل اأنا �سعيدة �سواء اأملك الكثري اأو
القليل ،اأنا �سعيدة �سواء اأخرج اأم اأبقى
يف البيت وحدي ،اأنا �سعيدة �سواء كنت
غنية اأو فقرية ،اأنا الآن متزوجة  ،لكنني
كنت �سعيدة اأي�سا عندما كنت عزباء ،اأنا
�سعيدة لنف�سي ،واأحب حياتي ،لي�ص لأنها
اأ�سهل من حياة ا ّأي �سخ�ص اآخر ،ولكن
لأنني ق ّررت اأن اأكون �سعيدة .
عندما اأخذت هذه امل�سوؤولية  ،ح ّررت
زوجي  -وا ّأي �سخ�ص اآخر  -من حمل ه ّم

�سعادتي فوق اأكتافهم ،وهذه هي الطريقة
التي كانت �سبباً لزواجنا الناجح ل�سنوات
عديدة.
واأقول :
ل تعطي ا ّأي �سخ�ص اآخر احلق يف
ال�سيطرة على �سعادتك  ..كُن �سعيد ًا حتى
لو كُنت مري�ساً  ،اأو فقري ًا  ،وحتى لو كان
�سخ�ص ما ل يحبك..
�سخ�ص ما يوؤذيك ،اأو
ٌ
ٌ
كُن �سعيد ًا حتى لو كنت ل تقدِّر نف�سك،
ق ِّرروا اأن تكونوا �سعداء  ،فال�سعادة هي
بالر�سا  ،وبالقناعة ،كُن �سعيد ًا لأجلك
اأنت فقط  ،فاحلياة ل تنتظر اأحد ًا .

هل تعلم ؟
 هل تعلم اأن احلرب العاملية الثانيةكانت اأكرث احلروب تدمري ًا على مدار
التاريخ.
 هل تعلم اأن اأول قنبلة ذرية يفمت اإن�ساوؤها
احلرب العاملية الثانية َّ
بوا�سطة اأمريكا ،ولقد مت اإ�سقاط هذه
القنبلة يف مدينة هريو�سيما يف اليابان.
 هل تعلم اأن عدد البكترييا يف الأُذنقد يزيد مبقدار  700مرة اإذا مت
ارتداء ال�سماعات ملُدة �ساعة كاملة.
 هل تعلم اأن بع�ص اأنواع اأحمرِّ
ال�سمك من
ال�سفاه حتتوي على قُ�سور َّ

كوناتها.
ِ�سمن ُم ِ ّ
 هل تعلم اأن ب�سمة الل�سان تَختلفمن �سخ�ص لآخر ،مثل ب�سمة الأ�سبع.
 هل تعلم اأن معظم الأ�سخا�ص لي�ستطيعون لَعق منطقة الكوع لديهم.
 هل تعلم اأن هناك َبع�ص العتقاداتباأن الأملا�ص َم�سنوع من الكربون
والبكترييا امليتة.
ُتواجدة
 هل تعلم اأن عدد البكترييا امل ِيف ج�سم الإن�سان اأكرب من عدد خالياه.
 هل تعلم اأن ا�ستخدام املُطهراتاملُ�سادة للبكترييا اأقل كفاءة من

التفكير بسلبية يؤدي إلى مرض الزهايمر
ميكن اأن يكون للقلق ال�سديد ب�ساأن
امل�ستقبل اأو الرتكيز على م�ساكلك ،نتائج
خطرية على �سحتك يف امل�ستقبل ،وفقا
لدرا�سة جديدة من كلية لندن اجلامعية.
ووجدت الدرا�سة ،التي �سملت م�سح الدماغ
ومراقبة ال�سلوك على � 360سخ�سا ،رابطا
بني التفكري ال�سلبي والتدهور املعريف،
بالإ�سافة اإىل زيادة كميات الربوتينني
املرتبطني مبر�ص الزهامير.
وقالت كاتبة الدرا�سة ،ناتايل مار�سانت،
الطبيبة النف�سية وكبرية الباحثني يف ق�سم
ال�سحة العقلية يف كلية لندن اجلامعية
”“ :اإن الفهم الأف�سل ملخاطر اخلرف اأمر
حيوي لتح�سني التدخالت العالجية...
ونتائج هذه الدرا�سة تقدم املزيد من الدعم
لأهمية ال�سحة العقلية التي يجب اأخذها
يف العتبار عند فح�ص اخلرف”.
وي�ستخدم الأطباء حاليا فحو�سات
الدماغ والفحو�سات املعرفية لختبار
اخلرف ،ولكن فح�ص م�ساكل ال�سحة
العقلية قد يكون جزءا من العالجات
ال�سريرية امل�ستقبلية للمر�سى يف املراحل

الأوىل .وارتبط التفكري املتوا�سل ببع�ص
املو�سوعات برتاكم الربوتني يف الدماغ.
وملدة عامني ،مت تتبع  360م�ساركا،
جميعهم فوق �سن  ،55بحثا عن �سلوكيات
التفكري ال�سلبي ،ومعظمهم من البي�ص،
و %73منهم من الإناث .و�سملت �سلوكيات
التفكري ال�سلبي ،تلك ،القلق امل�ستمر
ب�ساأن امل�ستقبل والتفكري امل�ستمر ب�ساأن
م�ساكلهم اأو عواطفهم .وقام امل�ساركون
مبلء ا�ستبيانات حول اأعرا�ص الكتئاب
والقلق ،ومت تقييم وظائفهم املعرفية،
و�سملت هذه الوظائف الذاكرة واللغة
ومدى النتباه.
وخ�سع اأكرث بقليل من ثلث امل�ساركني
( )113للت�سوير املقطعي باإ�سدار
البوزيرتون يف الدماغ ،الذي ك�سف عن
روا�سب بروتينات تاو وبيتا اأميلويد،
وهي عالمات حتذيرية يبحث عنها
الأطباء لكت�ساف مر�ص الزهامير يف
مراحله املبكرة.
ووجد الباحثون اأن الأ�سخا�ص الذين
لديهم اأمناط تفكري �سلبية اأكرث تكرارا

كانوا اأكرث عر�سة لرتاكم الربوتينات
يف اأدمغتهم ،وهوؤلء الأ�سخا�ص اأنف�سهم
لديهم اأي�سا معدلت اأعلى للتدهور املعريف.
ويعد الكتئاب والقلق من عوامل اخلطر
املعروفة ملر�ص الزهامير ،لكن هذه
الدرا�سة ت�سعى ل�سرح الأ�سباب الكامنة
وراء ذلك.
وي�سري الباحثون اإىل اأن فح�ص الطرق
ال�سلبية التي يفكر بها امل�سابون بالكتئاب
والقلق ،والآثار طويلة املدى التي قد يكون
لها ،قد يف�سر �سبب بقاء الكتئاب والقلق
من عوامل اخلطر.
واقرتح املوؤلف امل�سارك للدرا�سة،
الدكتور غايل �سيالت ،من جامعة
كاين نورماندي :اأن “ممار�سات
التدريب العقلي مثل التاأمل قد
ت�ساعد على تعزيز الإيجابية بينما
تخفف من التنظيمات العقلية
املرتبطة بال�سلبيات”.وهناك حاجة
اإىل مزيد من البحث لفهم ما اإذا كانت
هذه النتيجة عاملية ،خا�سة بالن�سبة
للمجموعات العرقية الأخرى.

توقعات برج السرطان

ل ميكنك احل�سول على اأي نتيجة اإيجابية اإذا تابعت
التكال على الآخرين ..عليك اأن تثق يف قدراتك وتعتمد على
نف�سك ..ابتعد عن العناد وا�ستمع اإىل ما يقوله احلبيب فقد
يكون على �سواب ..احذر من النفعال ول تتفوه بكالم قا�ص
قد يجرح املحيطني بك.

توقعات برج االسد

ا�ستخدام املاء وال�سابون يف قتل
اجلراثيم.
 هل تعلم اأن اخلوف من الأ�سنانُيدعى بالودونوفوبيا.
 هل تعلم اأن َ�سعر الإن�سان ي�ستمرُمنُوه ملُ ِ ّدة ِب�سع اأ�سهر بعد َموت
�ساحبه.
 هل تعلم اأن اأعلى مبلغ مت دفعهل�سراء بقرة كان  1.3مليون دولر.
 هل تعلم اأن ُ�سرعة ُمنو الأطفاليف ف�سل الربيع اأكرب من غريها يف
الف�سول الأخرى.

طريقة تحضير معكرونة بالباذنجان
اختبارات شخصية
َ
اللذيذة
شكل الجبهة يكشف من أنت ؟

املقادير:
مكرونة
زيت
 2باذجنان رومي مكعبات
 2فلفل األوان مكعبات
 2جزر مكعبات
ملعقة كبرية ثوم مفروم
جرجري مفروم
�سل�سة
ر�سة جبنة رومي
طريقة التح�سري:
 نح�سر حلة على النار بها ماء مغليون�سع بها ملحا فقط وننزل باملكرونة
ملدة  7دقائق ونعطيها � 3/4سلق ثم
نرفعها ون�سعها فى م�سفاة دون �سطفها
باملياه اإطالقا ون�سع عليها يف امل�سفاه ملعقتني زيت �سندباد.
 ميكن ا�ستخدام مياه �سلق املكرونة فى عمل ال�سو�سات املختلفة لها ويف حالة حفظها يف الثالجة ملدة اأ�سبوع ن�سع املكرونة امل�سلوقة� 3/4سلق يف علبة جافة جدا ،وبعد ان نقلبها يف زيت ونغلق العلبة ون�سعها يف الثالجة وميكن ا�ستخدامها ملدة ا�سبوع .
 لتح�سري الباذجنان املقلي ،حيث نقوم بتقطيع الباذجنان مكعبات ون�سعه يف الدقيق ون�سعه يف م�سفاه حتى نتخل�ص من الدقيق الزائدول ن�سع ملحا ثم نقليه يف زيت �ساخن.
 نح�سر طا�سة على النار بها زيت ثم ننزل بالثوم ون�سع اجلزر ور�سة ملح ور�سة فلفل اأ�سود ،ونقلب جيدا ثم ن�سع الفلفل الألوان،ون�سع ر�سة ملح ور�سة فلفل اأ�سود مرة اأخرى ثم ن�سع ملعقة �سل�سة الطماطم ،ونقلب جيدا.
 نرتكها على النار مع التقليب حتى نتاأكد من ت�سوية اجلزر جيدا ثم نرفع الطا�سة من على النار ،ون�سع املكرونة على اخل�سار ونقلبهمجيدا ثم ن�سع اجلرجري ،ونقلب واأخريا ن�سع الباذجنان ونقلب بهدوء ون�سعها فى طبق التقدمي ون�سع على الوجه جبنة رومي مب�سورة.

اأنت �سخ�ص غيور جدا وخا�سة اليوم ..هذه الغرية
توؤدي اإىل تدهور عالقتك العاطفية ،بل رمبا توؤدي اإىل
نتائج عك�سية ،لذلك حاول اأن تتجنبها من خالل التقرب
والتوا�سل مع احلبيب ..هذا هو الوقت الأن�سب لتبذل
جهودك كي حتول امل�ساوئ اإىل مزايا ..الت�سالح اأف�سل بكثري من البعد
والغ�سب.

توقع اليوم �سماع بع�ص الأخبار ال�سارة التي تتعلق
باأو�ساعك املالية ..رمبا حت�سل على عالوة يف العمل..
يجب اأن تتحكم يف رغبتك يف البكاء اليوم .رمبا تطراأ بع�ص
التغريات على حياة �سديقة لك وتنتظر دعمك وم�ساعدتك.
يجب اأن ت�ستمع اليوم اإىل غريك بدل من اأن تقدم الن�سائح..
يجب اأن ت�سيطر على نف�سك وعلى اأع�سابك بقدر الإمكان.

توقعات برج العذراء

ل تزال تفتقد اإىل احل�سانة واحلماية وقد تف�سل يف اإكمال
عملك ورمبا تتعر�ص لتهامات ع�سوائية اأو لرتاجع يف
حياتك املهنية ..تواجه راأي �سريك اأو �سخ�ص غريب
ب�سكل ا�ستفزازي فكن حذرا .تكرث التحديات على خمتلف
الأ�سعدة النا�سطة يف حياتك �سواء كانت درا�سية اأم عاطفية
اأم مهنية اأم اجتماعية ..ت�سعر بثقل امل�سوؤوليات وتكون جميع حتركاتك حتت
الأ�سواء فال تقف مكتوف اليدين بل �سارع اإىل التحالف وطلب امل�ساعدة.

توقعات برج الميزان

�ستكت�سب اليوم خربات جديدة يف جمال العمل ،ورمبا
تعرف بع�ص املعلومات من بع�ص الأ�سخا�ص ب�سكل دوري
اأو من خالل التليفزيون اأو النرتنت ..رمبا تفكر يف الأمر
بجدية وتقوم بالت�سجيل يف بع�ص الدورات التدريبية التي
تتعلق مبجال العمل ..تفهم كل ما تقراأه ولذلك �ستتقدم ب�سكل �سريع وغري
م�سبوق يف العمل.

توقعات برج العقرب

حتتل ال�سوؤون املالية واجهة اهتماماتك وتكون يف �سباق
مع الوقت ..تكرث امل�ساغل والأعمال والتحركات هذا
اليوم وتتلون باألف لون ،فت�سهد فرتة من الديناميكية
والت�سالت الغنية وال�سدف املفاجئة ،والتي قد تغري
اجتاهاتك وت�سعك اأمام اأ�سخا�ص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

توقعات برج القوس

هل تتمتعني بجبهة عري�سة؟
متو�سطة اأم �سغرية امل�ساحة؟
م�ستقيمة اأم متعرجة؟ على اأ ّية
حال ،اعلمي اأن هذا قد يحمل بع�ص
الإ�سارات الدالة على جوانب من
�سخ�سيتك .اإذ ًا ،اكت�سفي نف�سك من
خالل هذا اجلزء الأعلى من وجهك.
 -1اجلبهة العري�سة
قد ل حتبني اأن تكوين من ذوات
اجلبهة العري�سة ،كما الكثريات.
ففي هذه احلالة ،حتتل جبهتك
جزءًا كبري ًا من وجهك .لذا ،عادة ما
حتاولني اإخفاءها بوا�سطة �سعرك.
لكن ،اعلمي اأنّ اجلبني العري�ص يد ّل
على اأ ّنك تتمتعني بالذكاء وبالقدرة
على العطاء يف الكثري من املجالت.
كما اأن هذا ي�سري اإىل اأ ّنك من
الأ�سخا�ص الذين ميكنهم القيام بكل
املهمات على اأكمل وجه ويف الوقت
املحدّد ،بل قبل حلول هذا املوعد
اأي�ساً .ولهذه الغاية ،ل حتتاجني
اإىل اأن يت ّم �سرح الأمور لك .واأكرث
من ذلك ،فاإنك تتمتعني باحلا�سة
ال�ساد�سة الظاهرة.
 -2اجلبهة ال�س ّيقة
اإذا كانت املراأة ذات اجلبني العري�ص
تتمتع بالذكاء ،فهذا ل يعني اأنّ ذوات
اجلبهة �سغرية امل�ساحة يتّ�سمن
بالغباء ..فهل تالحظني اأن جبهتك
�س ّيقة؟ اإذ ًا ،اعلمي اأ ّنك �سخ�ص
انفعايل وعاطفي جد ًا وهذا يعني اأ ّنك
ت�ستمعني اإىل �سوت قلبك يف معظم
املواقف والأوقات وتن�سني الحتكام
اإىل عقلك .كذلك يد ّل جبينك ال�سغري
على اأ ّنك حتبني العزلة ،الأمر الذي ل
يجعلك ت�سعرين بالوحدة ،ول �سيما

اأ ّنك تف�سلني الهروب من ال�سجيج
وتتجنبني اأن ت�سبحي حمطاً لالأنظار.
 -3اجلبني امل�ستقيم
كما ترين يف ال�سورة ،تطلق على
هذا النوع من اجلبني �سفة امل�ستقيم
لأ ّنه ي�سكل مع حدود �سعرك خطاً
م�ستقيماً ..فاإذا كانت هذه هي
حال جبينك ،اعريف اأ ّنك �ساحبة
�سخ�سية �سارمة ،حتى اأ ّنك قد
تهملني اأ�سباب �سعادتك وفرحك
وحاجاتك ال�سرورية يف حال كانت
بع�ص القواعد تفر�ص عليك ذلك.
ويف املقابل ،فاإ ّنك تت�سمني باللطف
والعطاء .وبالرغم من ذلك ،فاإ ّنك
ت�سعني ،بني احلني والآخر اإىل اأن
حتظي ببع�ص الوقت اخلا�ص بك
واأن تهتمي بنف�سك ..وهذا ما يجعل
التوا�سل معك اأحياناً اأمر ًا �سعباً
بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ص املحيطني بك.
 -4اجلبني املق ّو�ص
يكون جبينك مقو�ساً يف حال �سكل
مع حدود �سعرك خطاً منحنياً ..وقد
ي�سري هذا اإىل اأ ّنك متتلكني �سخ�سية
تنحو نحو الإيجابية واحليوية،
الأمر الذي ينعك�ص غالباً على حميطك
الجتماعي ،اإذ ي�سعى كل الأ�سخا�ص
املحيطني بك اإىل التقرب منك واإن
بطريقة غري مق�سودة ..فاأنت اأ�سبه
باملغناطي�ص الذي يجتذب الآخرين.
ويف املقابل ،فاإ ّنك قد تعانني من بع�ص
النزعاج ب�سبب غرية بع�سهنّ من
�سعبيتك و�سعيهنّ اإىل التفوق عليك
ب�ستى الطرق.
 -5جبني على �سكل احلرف M
اأنظري جيد ًا اإىل مراآتك ..هل ي�سكل
جبينك �سكل احلرف  Mحني يلتقي

ونهايات �سعرك؟ اإذ ًا ،ل ت�سعري
بالده�سة حني تعلمني اأنّ هذا ي�سري
اإىل ات�ساع خميلتك .فاأنت تعي�سني يف
عامل اخليال ونادر ًا ما تعودين اإىل
اأر�ص الواقع حيث ت�سعرين بامللل
ب�سرعة .ويف هذه احلالة ،ميكن القول
اإ ّنك من الأ�سخا�ص الذين ميتهنون
اأحد اأنواع الفنون والإبداع ،مثل
التمثيل ،الكتابة ،الر�سم ،الت�سوير
الفوتوغرايف.
 -6جبني على �سكل جبل فوجي
هل يبدو جبينك اأ�سبه بجبل فوجي
الياباين؟ اإذا كانت اإجابتك هي «نعم»،
فهذا يعني اأ ّنك امراأة حمظوظة
وتتمتعني بخ�سائ�ص �سخ�سية مثل
اللطف والتهذيب ،ف�س ًال عن اأ ّنك
حتبني اإقامة العالقات الجتماعية.
لذا ،فاإ ّنك ل ترين �سري ًا يف العمل
مع الآخرين ..اإل اأ ّنك ل حت ّبذين اأن
تت�سلمي منا�سب قيادية بالرغم من
اأ ّنك تف�سلني تبادل الأفكار والأ�سرار
مع الأ�سخا�ص املحيطني بك .كذلك
فاإنك تعرفني ما تريدين وكيف
تبلغينه وحتققيه.
 -7اجلبني املتع ّرج
يف حال كنت متتلكني جبهة تلتقي
وجذور �سعرك وفقاً خلط متعرج،
فاإن اأبرز �سفاتك هي العناد .فاأنت
تبذلني ك ّل ما يف و�سعك من جهود
لكي ت�سري الأمور على النحو
الذي تريدين .وقد تنفذين بع�ص
املهمات ،لي�ص لأنك حتتاجني
اإىل ذلك ،بل لأنّك تريدين تلبية
رغبتك يف القيام بذلك .كذلك
فاإنّك تُظهرين بع�ص ال�سخرية
اأثناء حتدثك اإىل الآخرين.

حت�سر اليوم عيد ميالد اأو حفل زفاف تلتقي فيه ببع�ص
الأ�سدقاء الذين مل ترهم منذ وقت طويل ..ت�سعر بتح�سن
يف حالتك ال�سحية فور روؤيتهم والتحدث معهم� .ستعرف
بع�ص الأخبار اجلديدة منهم ..هناك �سخ�ص ما حزين جدا
وبحاجة اإيل م�ساعدتك.

توقعات برج الجدي

متر اأحداث هذا اليوم بهدوء ن�سبي ،ولهذا ال�سبب �ست�سكو
ورمبا ت�ستاء من روؤيتك تق ّدم
بع�ص التاأخري يف النطالقّ ،
الآخرين ..تعاين تراجعا ب�سيطا يف حياتك العاطفية..
ت�ستعيد تفاوؤلك اأواخر اليوم وتعي�ص حلظات جميلة مع
احلبيب وتطمئن هواج�سك ،وتعطي �سورة ح�سنة ويتكون لدى احلبيب
انطباع باأنك م�ستعد لأي �سيء يف �سبيل حماية الروابط ودعمها.

توقعات برج الدلو

يوم جميل ي�ساعدك على الدخول يف م�سروعات جديدة مع
اأ�سخا�ص مميزين ..اللتقاء بالأ�سدقاء واحلبيب ي�ساعدك
على طرح اأفكار مل�ساريع جديدة وخمتلفة من �ساأنها اأن
تزيد طاقتك وحما�ستك .يجب اأن تفكر بجدية يف اأهدافك
طويلة املدى اليوم ..رمبا ل يتفق معك عدد من الأ�سخا�ص ولكن ل تقلق لأن
هناك جمموعة اأخرى �ستتفق معك يف الراأي.

توقعات برج الحوت

الأعمال ت�سيطر على حياتك اليوم وب�سكل مكثف ..ال�سغوط
تبداأ من ال�سباح الباكر ول ترتكك حتى �ساعة متاأخرة
لكن اجلميل اأنك �سعيد ول تبد اأي ردود فعل من جهتك
كالتذمر كما اأن النجاحات �ستجعلك اأكرث �سعادة ..يف امل�ساء
الأو�ساع العاطفية ل باأ�ص بها لكنك تف�سل اخلروج مع الأ�سدقاء بدل من
حبيبك.

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي

نقيب المحامين العراقيين
ّ
يكرم رئيس وسكرتير تحرير
جريدة البينة الجديدة

نقيب المحامين يطمئن على صحة
عضو مجلس النقابة األسبق هاني
األسدي
املحامي _خا�ض
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�شتاذ
�شياء ال�شعدي ،ع�شو جمل�ض النقابة
الأ�شبق الأ�شتاذ هاين الأ�شدي ،لالإطمئنان
على �شحته ،بعد تعر�شه حلادث اأ�شابه
بحروق خمتلفة.
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وخالل زيارته ،تفقد ال�شعدي حالة الأ�شدي
ال�شحية ،موؤكدًا الوقوف اإىل جانبه يف اأي
�شيء يحتاجه ،م�شريًا يف حديثه" :اآملنا
خرب احلادث الذي اأ ّمل بكم ،مع اأمنياتنا
بال�شحة و العافية وال�شفاء العاجل".
ووجه نقيب املحامني بتكليف مكتبه

جرائم بال شرف

مبتابعة حالته ،فيما وعد باأن يتابع عالجه
حتى اإن كانت على نفقته اخلا�شة ،ويف
خارج البالد.
من جانبه� ،شكر الأ�شتاذ الأ�شدي
الزيارة ،معربًا عن ارتياحه و�شعادته،
ملتابعة حالته و الإطمئنان عليه.

بشرى خالد العزاوي

املحامي _خا�ض
ك ّرم نقيب املحامني العراقيني� ،شياء ال�شعدي،
رئي�ض حترير جريدة البينة اجلديدة ،الأ�شتاذ
عبد الزهرة البياتي ،وال�شكرتري الأقدم الأ�شتاذ
اأحمد البياتي ،جلهودهما يف التوا�شل مع النقابة
والتعاون يف ن�شر اأخبارها ون�شاطاتها ،ف�ش ًال عن
جهودهما يف خدمة ال�شحافة العراقية.

جاء ذلك خالل زيارتهما لل�شيد النقيب يف
مكتبه ،حيث حتدث ال�شعدي عن عمق العالقة
بني �شريحة املحامني وال�شحفيني ،والأهداف
امل�شرتكة التي ي�شعى لتحقيقها اجلانبان،
واملتعلقة بتحقيق العدالة ودولة القانون
و�شمان حياة كرمية لالأفراد قائمة على حب
الوطن ،و�شمان احلرية والكلمة احل ّرة.

التقاعد العسكري ترفع الفتة
تخالف قانون المحاماة

املحامي _خا�ض
على خلفي ِة ورود �شكاوى للمحامني من وجود
لفتة متنع ترويج اأكرث من معاملة يف دائرة
التقاعد الع�شكري ،تابعت نقابة املحامني
العراقيني ال�شكوى ومتت اإزالة الالفتة بعد
التوا�شل مع مدير الدائرة ،الفريق حميد

احللبو�شي.
وتابعت النقابة الأمر بتوجيه من ال�شيد
النقيب� ،شياء ال�شعدي ،وات�شال ال�شيد
الوكيل رزاق العبيدي بالفريق حميد
احللبو�شي مدير عام التقاعد الع�شكري،
وبزيارة مبا�شرة قامت بها ع�شو جمل�ض

النقابة  /رئي�ض جلنة العالقات العامة
الأ�شتاذة �شهد الدليمي.
واأو�شح مدير الدائرة :اأن هنالك فهما خاطئا
ولب�شاً يف املو�شوع.
موجهًا بت�شهيل اأعمال املحامني ،والتعاون
معهم ،خدم ًة لل�شالح العام وتطبي ًقا للقانون.

مجلس النقابة يقرر إعفاء
المحامين المشتركين في
مراقبة اإلنتخابات من رسوم
التجديد لسنة واحدة
املحامي _خا�ض
قرر جمل�ض نقابة املحامني العراقيني يف جل�شته
املرقمة ( )32بتاريخ ، 2021 /10 / 13الفقرة
الثانية والع�شرين ،اإعفاء ال�شادة املحامني
امل�شرتكني باملراقبة على العملية الإنتخابية
لأع�شاء جمل�ض النواب العراقي من ر�شوم التجديد
ول�شنة واحدة .
وجاء يف القرار :
اطلع جمل�ض النقابة على الطلب املقدم من قبل
المني املايل للنقابة ال�شتاذ (ذوالفقار ال�شبالوي)
اخلا�ض باإعفاء ال�شادة املحامني امل�شاركني
باملراقبة يف العملية النتخابية لأع�شاء جمل�ض
النواب العراقي التي جرت يف 2021 / 10 / 10
املت�شمن اعفاوؤهم من ر�شم التجديد ملدة (�شنة
واحدة) وبعد التداول قرر جمل�ض النقابة ما ياأتي:
تثميناً جلهود ال�شادة املحامني العراقيني بالعملية

النتخابية ،ولكون عملهم تطوعيا ومل تتحمل
املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات اأي مبالغ
مالية اإىل النقابة لغر�ض توزيعها بني ال�شادة
امل�شاركني من املحامني بالعملية النتخابية ،لذا
تقرر اإعفاء ال�شادة املحامني ممن �شاركوا بالعملية
النتخابية كمراقبني والذي قام بتقدمي تقرير عن
�شري العملية الإنتخابية اإىل من�شق املحافظة والذي
قام بدوره برفع التقارير اإىل النقابة لغر�ض الر�شد
ول�شنة واحدة فقط ،على اأن يكون الإعفاء من ر�شم
النقابة فقط ويكون هذا القرار مبثابة و�شل القب�ض
ويحفظ يف ال�شبارة ال�شخ�شية للم�شارك ،على
اأن يقدم امل�شارك يف العملية الطلب بالعفاء يوؤيد
من من�شق املحافظة ويدقق مع التقرير الوارد اإىل
النقابة من قبل املكتب العالمي ومدير الإدارة،
وي�شتبعد من الإعفاء من مل يرد تقريره اإىل النقابة،
ويتحمل املكتب الإعالمي واملن�شقون ذلك.

اإن من اجلرائم اخلطرية التي انت�شرت ،وب�شكل خميف ،يف الآونة
الأخرية والتي اأثرت على كرامة و�شرف املواطن هي اجلرائم اللكرتونية
التي تعدت على حقوق الفرد وم�شت �شمعته وحريته و�شرفه وكرامته
والتي ل يحق لأي كان امل�شا�ض بتلك احلقوق ،لكن تخلف البع�ض
واأخالقياتهم ال�شيئة النتقامية ومل�شالح معينة باتوا يتعدون على غريهم
وي�شتخدمون و�شائل التوا�شل الجتماعي من اجل حتقيق غايات دنيئة
يف نفو�شهم ،وهذا ل يتقبله الدين ول الفرد ول ي�شمح به القانون ،فبالرغم
من ان الد�شتور العراقي كفل حرية الراأي والتعبري ،حيث ن�شت املادة
( )38على ( :تكفل الدولة مبا ل يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبري
بكل الو�شائل وحرية ال�شحافة والطباعة والإعالن والإعالم والن�شر ،هذا
ف�شال عن اإباحة النقد والطعن باأعمال املوظف واملكلف بخدمة عامة وفقا
للقانون) ،اإل انه ل يحق للفرد ان ي�شيء ل�شمعة وكرامة الخرين وي�شهر
بهم ،فالت�شهري والقذف من اجلرائم التي مت�ض حرية الن�شان ،والتي
ع ّرفتها ن�شو�ض قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�شنة  1969املعدل،
باأنها ( :اإ�شناد واقعة معينة اىل الغري باإحدى طرق العالنية من �شاأنها
لو �شحت ا�شتوجبت عقاب من ا�شندت اإليه او احتقاره يف اهله وطنه).
واإن امل�شرع العراقي قد نظم احكام جرمية الت�شهري او القذف واورد لها
ن�شو�شا حتكمها ا�شتناد ًا اىل املواد ( )433و ( )430من قانون العقوبات
العراقي رقم ( )111ل�شنة  1969املعدل ،ي�شاف اىل ذلك انه اعتربها من
جرائم اجلنح ،وجعل لها عقوبة احلب�ض او الغرامة ،اإل انه مل يحدد
لهذه اجلرمية عقوبة احلب�ض املقيد مبدة حمددة ،واإمنا جعل لها عقوبة
احلب�ض املطلق ،واملق�شود باحلب�ض املطلق احلب�ض (� )24شاعة اىل ()5
�شنوات او غرامة ل تقل عن ( )201مائتني واألف دينار ،واأل تزيد عن
( )1000.000مليون دينار.
ويف حالة ح�شول اجلرمية باإحدى طرق العالنية عدت ظرفا م�شددا .اأما
اإذا ح�شلت دون عالنية ع ّد ذلك ظرفا خمففا ا�شتناد ًا اىل املادة ( )435من
قانون العقوبات العراقي.
اإذ ًا بالرغم من وجود رادع لكل النفو�ض ال�شعيفة الدنيئة التي ل تخاف
اهلل ول حتمل من الخالق �شيئا اإل ان العقوبة بنظرنا خفيفة ل تتنا�شب
وحجم الأذية واجلرمية التي ترتكب ،فاإن املادة ( )344من قانون
العقوبات العراقي يجب ان تعدل لغر�ض ت�شديد العقوبة على كل
من ي�شهر عرب املواقع اللكرتونية ويقذف بالآخرين وي�شوه �شمعتهم
وي�شاومهم ويبتزهم وي�شيء اإليهم ،فالدميقراطية ل تعني الت�شهري بل
احرتام الذات والآخرين ،وان يتحلى الفرد باأخالق نبيلة ي�شار اإليها
بالبنان ،ولي�ض العك�ض ،فاأي ت�شرف �شيء يعود على �شاحبه بال�شلب.
لذلك علينا جميعا التكاتف من اأجل و�شع حد لهذه امل�شكلة،
وعلى امل�شرع العراقي ان ي�شاهم يف ذلك ،بالإ�شافة اىل دور
الإعالم يف ن�شر الثقافة ال�شحيحة ونبذ اجلرائم اللكرتونية،
وعلى منظمات املجتمع املدين اأي�شا امل�شاهمة يف ذلك من خالل عقد
ندوات ودورات تثقيفية واإقامة حمالت وا�شعة لتحقيق المن
النف�شي واملحافظة على كرامة وحرية الن�شان ،بالإ�شافة اىل دور
املوؤ�ش�شات الرتبوية يف غر�ض الأخالق ال�شحيحة يف نفو�ض اأجيال
امل�شتقبل ليكونوا بذرة �شاحلة تنبذ كل ما هو �شيء ،وتعود على
املجتمع بال�شلوكيات ال�شحيحة التي تنفع الآخرين.

نقابة المحامين تحدد األطر العامة والضوابط والتحضيرات لعقد المؤتمر المهني لعام ٢٠٢١
املحامي _خا�ض
اأ�شد َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�شتاذ �شياء
ال�شعدي ،اإعما ًما اإىل هيئات الإنتداب يف حماكم
الإ�شتئناف كافة ببغداد واملحافظات ،اأو�شح فيه اآلية
و�شوابط التح�شري لعقد املوؤمتر املهني للنقابة ل�شنة
 2021الذي �شيعقد قريبًا ون�شه
هيئات النتداب يف بغداد كافة
هيئات النتداب يف حماكم ال�شتئناف يف املحافظات كافة
م /املوؤمتر املهني لنقابة املحامني العراقيني ل�شنة 2021
اأو ًل  :الإطار العام ملهمات موؤمتر املحامني
لقد بات �شرورياً الدعوة لعقد موؤمتر مهني للمحامني
ملعاجلة العقبات التي تعرت�شهم عند ممار�شة املهنة
والقيام بواجباتهم املحددة يف القانون ،والناجتة عن
عدم العرتاف باملحاماة كموقف م�شبق ،او ب�شبب
فقدان الفهم لدور املحامني من بع�ض اجلهات احلكومية
وغري احلكومية التي اأدت يف الكثري من الأحيان اىل غدر
بني لر�شالة املحامي العراقي واىل جملة من التعامالت
ِّ
الالقانونية والالخالقية حتول دون القيام بدوره
الكبري يف الت�شدي للم�شالح واملفا�شد والنحراف من
اجل حتقيق العدالة و�شيادة القانون ،ويف هذا ال�شياق
ينبغي على املوؤمتر املهني البحث يف توفري جمال العمل
للمحامني عموماً وللمحامني حديثي النتماء للنقابة
خا�شة ،برغم ان توفري العمل يقع يف دائرة اخت�شا�ض
الدولة ،التي اكلتها ظواهر الف�شاد الإداري واملايل،
و�شوء التخطيط وعدم ا�شتيعاب او معاجلة الأعداد
املتزايدة من للمحامني والمتناع عن توفري فر�ض
العمل خلريجي كليات القانون واحلقوق املنتمني لنقابة
املحامني وما ينبغي اي�شاً معاجلته من الرتاجع العملي
والفقهي والواقع التدري�شي لعلوم القانون ،والبحث يف
ال�شباب املوؤدية اىل النهو�ض باملحامي ورفع م�شتواه
مبا ميكنه من اأداء ر�شالة املحاماة الرفيعة الن�شانية
والأخالقية مبزيد من التم�شك باملبادئ والقيم ال�شامية
التي هي القوام احلقيقي ملهنة املحاماة ،وما يتطلب من

تن�شيق بني متطلبات الت�شريع والعمل الق�شائي لتدارك
احلالة التي عليها املحاماة يف الوقت احلا�شر من خالل
حركة اإ�شالحية تطويرية تعتمد على بحوث ودرا�شات
علمية ،واآراء ووجهات نظر املحامني املهنيني املمار�شني
بق�شد احلفاظ على املحاماة وقوتها وتاأثريها ،والإبقاء
على قدراتها يف تلبية احلاجات الجتماعية والعدلية
واحلقوقية يف هذه الظروف ال�شتثنائية التي مير بها
�شعب العراق ،مبا ي�شكل اي�شاً مفردات مهنية ميكن
ال�شتناد اإليها يف قيادة النقابة وتنفيذ براجمها حا�شر ًا
وم�شتقب ًال.
ثانياً /املعوقات التي تعرت�ض مهنة املحاماة وطرق
معاجلتها
يجابه املحامي خالل مهنتـه النبيلـة م�شاكل مـن حيـث
التوكل وكرثة الو�شطاء وت�شرفات بع�ض الأجهزة
احلكومية التي تقف حجر عرثة خالل مراجعته للدوائر،
وعدم احرتام املحامي بالرغم من كونه وكي ًال يف اأي
مراجعة ،حيث يجد املحامي اجلديد نف�شه فور اإنهائه
التح�شيل الدرا�شي القانوين اأمام عقبات ،منها ما هي
طبيعية او م�شطنعة وهي ل تن�شجم مع طبيعة مهنة
املحاماة.
( )1ومن هذه العقبات قناعته امل�شتمدة من واقع
احلال ،هي ان ك�شب املحامني ل يتاأتي عن طريق الدر�ض
والجتهاد والتعقيب واعداد اللوائح القانونية والرجوع
اىل الأحكام واحلر�ض باأوجه الق�شية ولباقة الدفاع
وقوة احلجة وح�شن العر�ض ،واإنـمـا يتاأتى بطريقة
التعامل الالم�شروع من بع�ض اجهزة الدولة وموؤ�ش�شات
املجتمع و�شلتها باملحامي ،وكذلك ياأتي الك�شـب عـن
�شـلـة املـحـامـي مبـن يلـوذ بـهـم مـن ا�شحاب النفوذ
والر�شاوى.
( )2ان مثل هذا الو�شع يوؤدي حتما اىل زعزعة ثقة
املحامي بنف�شه وقتل مواهبه وا�شتخفافه باملقايي�ض
الخالقية.
( )3وجوب تعاون الدوائر احلكومية والوزارات
املختلفة مع نقابة املحامني.

( )4اإناطة �شلطة التحقيق يف اجلرائم باملحققني
الق�شائيني وعدم اإيداعها لل�شرطة.
( )5هنالك ا�شتياء من بع�ض ق�شاه التحقيق وتدخل
احلرا�ض ال�شخ�شيني يف اجراءات منع املحامي من
الدخول اىل غرف الق�شاة.
( )6هنالك اي�شا بع�ض الق�شاة يعترب املحامي خ�شماً
او �شخ�شاً خطر ًا مـن حيـث التعامل معه يف اإجراءات
التقا�شي.
( )7مواكبة احلداثة يف مهنة املحاماة وحوكمة اعمال
املهنة.
( )8ل تزال يف الق�شاء العراقي عنا�شر كفوءة نعتز بها،
ولكن هنالك تـردياً يف امل�شتوى والتدخل من العنا�شر
غري املتفهمة لدور املحامني .
( )9انعدام دور الداء لالدعاء العام وهو ركن من اأركان
العدالة يف اغلب النظمة الق�شائية .
( )10تردي م�شتوى دعاوى جمل�ض الدولة من حيث
الوقت والتاأخري والزخم احلا�شل على حمكمة واحدة
يف بغداد فقط والتاأخري يف احل�شم ،وهذا يوؤدي اإىل عدم
ح�شم حقـوق املوظفني واملواطنني ،واملطلوب ت�شكيل
حمـاكـم اأخـرى فـي الب�شـرة واملو�شل وهذا ما ي�شمح
به القانون.
( )11رفع امل�شتوى العلمي للق�شاة وتطوير قدراتهم
وادائهم حفظاً حلقوق النا�ض وم�شاحلهما بالتعاون مع
املحامني.
( )12يجب �شد ال�شواغر وتاليف النق�ض يف الق�شاء ب�شبب
كرثة الدعاوى وامل�شاكل يف املجتمع ،وبخا�شة دعاوى
اجلزاء �شواء يف التحقيق اأم اجلنايات اأم التمييز ،مما
يوؤدي اإىل �شياع حقوق النا�ض وهدرها.
عال من
( )13التاأكيد على اختيار ق�شاة مب�شتوى ٍ
العلمية والرتبوية مع التاأكيد على �شرية كل متقدم
ملن�شب القا�شي ،والعتماد على املحامني من �شمن
�شروط اختيار عالية امل�شتوى.
( )14فتح دورات تطويرية م�شتمرة للمحامني يف
اجلانب العلمي والقانوين وال�شلوك املهني ،والتاأكيد على

�شخ�شية املحامي باعتباره ميثل الق�شاء الواقف.
( )15متابعة تعديالت قانون املحاماة على اأن يواكب
التطور الإجتماعي ،مع و�شع �شوابط لالنتماء بالتعاون
مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.
( )16تفعيل التحقيق البتدائي من حمققني ق�شائيني
بد ًل من مراكز ال�شرطة ،وو�شع دوائر يف كل مركز
�شرطة للمحققني الق�شائيني تليق بهم ،واإجراء التحقيق
حتت اإ�شراف ق�شاة اكفياء حر�شاً على �شالمة التحقيق
وحفظاً مل�شالح النا�ض.
( )17فتح كلية يف نقابة املحامني مع م�شتثمرين تخت�ض
بالعلوم الن�شانية (القانون -ال�شيا�شة -العالم-
تقنيات الأدلة اجلنائية  -املحاماة) ،وح�شب قانون
التعليم اجلامعي الأهلي يف �شوء اأحكام املادة الرابعة
الفقرة (ب) منه.
( )18زيادة اأجور النتداب �شواء يف التحقيق اأم
املحاكمة ،على اأن يتم حت�شيلها دون النتظار حتى
اكت�شاب القرار الدرجة القطعية ،مبا يتنا�شب مع دور
املحامني وجهدهم يف الدفاع عن حقوق املتهمني.
ثالثاً /التح�شريات والتهئية والإعداد للموؤمتر
للوقوف على عقبات العمل النقابي ،والبحث يف
مواجهتها واإزالتها ،ولتمكني املحامي من القيام بدوره
يف حتقيق العدالة و�شيادة القانون وقبول مراجعاته
للق�شاء ودوائر الدولة ،والقيام بواجباته املهنية
يقت�شي ت�شخي�ض هذه العقبات ،والتاأ�شري عليها بكل
�شجاعة وجراأة ،وتقدمي املعاجلات العملية الفعلية
املمكنة وهذا ما يتطلب من اللجان التي ت�شكل من
هيئات النتداب يف بغداد واملحافظات بعد ت�شخ�شيها
حلالت التعامل القوى مع املحامي ،وان ت�شتند
احللول على قانون املحاماة النافذ رقم  173ل�شنة
 ،1965واىل م�شروع تعديله املقدم لل�شلطة الت�شريعية
من النقابة يف تقدمي احللول واملعاجلات ،ب�شيغة
تو�شيات والتي �شوف تعر�ض على املوؤمتر املهني العام
ملناق�شتها واقرارها وو�شع ال�شيغ لتنفيذها ،مبا ميكن
اعتبار جمموع التو�شيات ال�شادرة عن اللجان وطبقاً

لخت�شا�شاتها واملفردات ال�شادرة عن املوؤمتر املهني
دليل عمل كامال ملجل�ض النقابة احلايل وملجال�ض النقابة
املقبلة �شواء على �شعيد العمل النقابي ،اأم على �شعيد
تعزيز العرتاف باملحاماة واملحامني والقرار بدورهم
بعيد ًا عن التدخالت عند قيام املحامي بواجباته املهنية
والقانونية.
رابعاً /اللجان الفرعية للموؤمتر املهني
لذا يقت�شي ت�شكيل جلان عدة متخ�ش�شة يف مهامها
لدرا�شة الو�شاع الراهنة للمحاماة وو�شفها املعوقات
التي ت�شادف املحامي يف اثناء تاأديته لواجباته والدفاع
عن حقوق موكله �شواء امام الق�شاء او اجهزة الدولة
ذات العالقة ،وكذلك البحث يف دور نقابة املحامني
يف الت�شدي ملعاجلة وتنفيذ التو�شيات ال�شادرة عن
املوؤمتر املهني وممار�شة الو�شائل الدميقراطية التي
اجازها د�شتور  2005والقوانني النافذة ،مبا يوؤمن
الن�شياع الكامل لإرادة املحامني ونقابتهم بنا ًء على
التو�شيات ال�شادره عنهم والتي ت�شكل روؤية وا�شاليب
عمل للنقابة واملحامني ،وهذا ما يتوجب مقابل كل حالة
ت�شخي�ض �شلبية معاجلة جادة يف حدود القانون وقابلة
للتنفيذ.
خام�شاً /ت�شكيل اللجان النقابية
على كل هيئة انتداب يف بغداد ،ويف كل حمكمة ا�شتئنافية
احتادية ،ت�شكيل اللجان التالية من املحامني املمار�شني
من ا�شحاب الهتمام مبو�شوع عمل كل جلنة ،وكما
ياأتي:
 جلنة قانون املحاماة وقواعد ال�شلوك املهني. جلنة النتماء وتو�شيع ال�شالحية. جلنة التعليم والتاأهيل والتطوير املهني. جلنة انتداب املحامني للدفاع عن املتهمني امامالتحقيق واملحاكم.
 جلنة عالقة املحامي بالق�شاء وبالوزارات والدوائراحلكومية وب�شمنها وزارة الداخلية.
 جلنة تقاعد املحامني. -جلان هيئات النتداب – املهام – �شروط الع�شوية

– العالقة بالنقابة.
 جلنة مالية النقابة. جلنة ال�شركات التجارية وامل�شاريع ال�شناعية. جلنة �شريبة دخل املحامي . جلنة حقوق الن�شان وحقوق املراأة. جلنة جملة الق�شاء وجريدة املحامي. جلنة البحوث والدرا�شات. اللجنة القانونية والرقابة الد�شتورية والتعليق علىالحكام الق�شائية.
 جلنة توزيع الدعاوى احلكومية.�شاد�شاً /اآليات العمل
( )1على اللجان كافة الجتماع والبحث يف املو�شوعات
التي تدرج حتت عنوان كل جلنة من اللجان با�شتعرا�ض
الو�شع الراهن ،وتقدمي املقرتحات والتو�شيات ،بتقرير
مف�شل يرفع اىل النقابة يف �شوء الحكام الواردة يف
قانون املحاماة النافذ رقم  173ل�شنة  1965ذات العالقة
مبو�شوع بحث اللجنة والتو�شيات التي ت�شدرها.
( )2باإمكان كل جلنة اإ�شراك احلقوقيني الع�شاء يف
احتاد احلقوقيني العراقيني والعاملني يف دوائر الدولة
احلكومية لال�شتفادة منهم يف معاجلة العقبات ذات
العالقة باللجنة والوزارات والدوائر العاملني فيها.
 -3على هيئات النتداب املبا�شرة يف ت�شكيل اللجان فور
العالن عن هذا البيان على اأن ترفع التقارير التي ترفق
بالتو�شيات اىل النقابة خالل مده اق�شاها نهاية الدوام
الر�شمي ليوم  ، 2021/11/7وت�شلم ب�شورة مبا�شرة
اىل �شكرتري اللجنة التح�شريية للموؤمتر ال�شيد (علي
م�شلح مدحت).
مع التقدير ....

�شياء ال�شعدي
نقيب املحامني العراقيني

