
علي الفاطمي
زاَر نقيب املحامني العراقيني، الأ�ضتاذ �ضياء 
الأعلى  الق�ضاء  جمل�س  رئي�س  ال�ضعدي، 
اأهم  لبحث  زيدان،  فائق  الدكتور  القا�ضي 

الق�ضايا امل�ضرتكة بني اجلانبني.
اخلا�ضة  الق�ضايا  اأهم  النقيب  ال�ضيد  وطرَح 
اأكد  فيما  وطلباتهم،  املحامني،  باأعمال 
التي  العقبات  تذليل  �ضرورة  على  اجلانبان 
والتاأكيد  مهامهم،  ممار�ضة  اأثناء  تواجههم 
على اإبراز اأهمية دور املحامني يف الدفاع عن 

حقوق موكليهم.
املجل�س  رئي�س  ال�ضيد  رحب  جانبه،  من 
بناء  على  حر�ضه  موؤكدًا  النقيب،  بال�ضيد 
والحرتام  ال�ضراكة،  على  مبنية  عالقة 

والتعاون املتبادل.
هذا وناق�س الطرفان موا�ضيع مهنية خمتلفة 

مبا يحقق العدالة و�ضيادة القانون.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

على مشارف االنتخابات 
النقابّية 

مقبلون  ونحن  الأخرية،  اأ�ضهرها  من  احلالّية  النتخابّية  الدورة  تقرتُب 
على مو�ضم الرت�ّضح لنتخابات نقيب املحامني العراقيني واأع�ضاء جمل�س 
النقابة للدورة القادمة، و�ضتبداأ قريًبا فرتة الدعاية النتخابّية للمر�ضحني 
الطاحمني خلدمة زمالئهم، والذين يجدون باأنف�ضهم القدرة على اأن يكونوا 
يف هذا املكان على راأ�س املنظومة النقابّية وفق الأطر التي حددها القانون. 
من اجليد اأن نرّكز يف حديثنا على اإيجابيات املرحلة احلالية، يف ظل بروز 
نحو  الّتوجه  فهذا  املحامني،  خلدمة  الطاحمني  املر�ضحني  من  كبري  عدد 
اأو  كان  اأ�ضلياً  املجل�س،  ع�ضوية  اأو  النقيب  ملن�ضب  كان  �ضواًء  ح  الرت�ضُّ
ال�ضخ�ضيات  من  كثري  لدى  وثقة  دميقراطي  ح�ٍس  عن  يك�ضف  احتياطياً، 
الإدارة  �ضخو�س  من  التوج�س  اأو  اخليفة  عدم  اإىل  بالإ�ضافة  النقابية، 
بع�س  اإقدام  اأن  كما  الأريحية.  من  بنوع  و�ضعورهم  للنقابة،  احلالية 
لفرز اجليدين عملياً، والذين من  الرت�ضح يعطي م�ضاحة  املر�ضحني على 
املمكن ا�ضتثمار وجودهم يف املرحلة القادمة ل�ضغل م�ضوؤوليات اأخرى يف 

اللجان النقابية اأو يف غرفهم، يف حال عدم فوزهم.
تناف�ًضا �ضريًفا مبنًيا على عر�س  اأن جند  املهنّية  فاإن من  الإطار  ويف هذا 
وتوجهاتهم،  املر�ضحني  جميع  احرتام  على  وقائًما  النتخابّية،  الربامج 
فالتناف�س م�ضروع، لكن لي�س من ال�ضروري لكي تفوز اأن ت�ضقط الآخر، اأو 
تخد�س �ضخ�ضيته، اأو ت�ضوق له التهامات، واإذا كانت لديك خطة ناجحة 

يف برناجمك النتخابي، فلي�س من ال�ضروري اأن تقارن ما عندك بالآخر.
تقارنوها  اأن  بدون  جيدة  ب�ضاعة  من  جعبتكم  يف  ما  تقدموا  اأن  ميكنكم 
للتمحي�س،  الكافية  والدراية  اخلربة  لديه  فاملحامي  الآخر،  بب�ضاعة 
واجلماعات  التكتالت  ثقافة  اأن  كما  غريه،  من  اجليد  اخليار  وانتقاء 
غري  روًحا  يخلق  وهذا  �ضّفها،  وقوة  نقابتنا  وحدة  على  �ضلًبا  تنعك�س 

حقيقية يف خدمة الزمالء، فالغاية يجب اأن تكون اأ�ضمى من الفئوّية. 
يلقي  ذلك  لأن  حتزبات،  هكذا  مثل  الأوىل  النقابة  �ضنني  يف  اأبًدا  ناألف  مل 
حتى  الظن  يح�ضن  ول  الثقة،  ويفقد  بعد،  فيما  املحامي  على  بظالله 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  بع�ضه  نتابع  ما  وهذا  باجليدين، 
فال�ضفحات الإلكرتونية لي�ضت مقيا�ًضا حقيقًيا لإفراز النوايا احل�ضنة، اأو 
ت�ضدير اجليدين، بل قد يجر الكثري اإىل اخلداع والتنابز، ونقل الرتا�ضق 
املحموم اإىل العامة، من غري املحامني، و�ضيكون ذلك ر�ضا�ضة تقتل قلب 

العملية النتخابية، واجل�ضد املهني الواحد. 
النقابي،  للعمل  تر�ضح  كثرية  مهنية  �ضخ�ضيات  جند  اأن  ناأمل  اإننا 
لكننا ندعو يف الوقت ذاته اإىل اأن يكون املعيار هو املهنية والإمكانات 
املهني  والفكر  املحامي،  احتياج  لفهم  الفعلية  والقدرة  ال�ضخ�ضية 
الذي يدير النقابة ب�ضقيها املهني اأو الوطني، لي�ضنع تاأريًخا منرًيا 
الأ�ض�س  على  املبني  ال�ضحيح  بالختيار  اأوًل  ياأتي  وهذا  للنقابة، 

الدقيقة، ل العالقات والنزعات ال�ضخ�ضية.

نقيب المحامين يزور رئيس مجلس القضاء األعلى لبحث أهم القضايا المشتركة بين الجانبين
نقابة المحامين العراقيين تمنع تنفيذ أمر إلقاء قبض بحق محامية في محكمة مدينة الصدر 

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�ضحفيني بالرقم )1209 ( العدد  ) 154  (   االثنني    29 /   11  / 2021 

نقيب المحامين يحضر معرض 
وزارة العدل لنتاجات نزالء سجن 

الناصرية المركزي 
املحامي_خا�س

العراقيني،  املحامني  نقيب  ح�ضر 
معر�س  ال�ضعدي،  �ضياء  الأ�ضتاذ 
ال�ضالح  دائرة  العدل،  وزارة 
العراقية / �ضجن النا�ضرية املركزي، 
مبختلف  النزلء  واعمال  لنتاجات 
�ضالح  قاعة  على  وذلك  املجالت، 

الدين يف فندق  فل�ضطني الدويل. 
وجاء املعر�س حتت �ضعار )بالأمل 
وح�ضره  الن�ضان(،  والعمل  نبني 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ممثلو 
احلكومية  ال�ضخ�ضيات  من  وعدد 
الوكالء  وال�ضادة  وال�ضيا�ضية 
العدل،  لوزارة  العامون   واملدراء 

ف�ضال عن ح�ضور املنظمات الدولية 
النقيب  ال�ضيد  . وبارك  واملحلية 
موؤكًدا  اخلطوة،  هذه  للوزارة 
التي  الن�ضاطات  هذه  اأهمية  على 
لإ�ضالح  حقيقي  �ضعي  عن  تعرب 
النزلء وتاأهيلهم، واإعادة دجمهم 

كعنا�ضر �ضاحلة يف املجتمع .

املحامي _خا�س
ال�ضعدي،  �ضياء  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  كرم 
القا�ضي  الحتادية،  الر�ضافة  ا�ضتئناف  حمكمة  رئي�س 

الأ�ضتاذ عماد اجلابري. 
من  وعدد  النقيب  ال�ضيد  بها  قام  بزيارة  التكرمي  وجرى 
اأجل  من  وذلك  املحكمة،  رئي�س  ال�ضيد  ملكتب  املحامني، 
�ضكره للتعاون واإجابة طلبات املحامني، وباخل�ضو�س بعد 

املوؤمتر الأخري بني اجلانبني. 
تقديره  فائق  عن  النقيب  ال�ضيد  اأعرب  حديثه،  وخالل 
لرئا�ضة املحكمة و�ضعيها للتقليل من �ضعوبات العمل املهني 

للمحامني، داعًيا اإىل مزيد من التوا�ضل والتفاهم بني النقابة 
والق�ضاء. 

اإىل الدور الذي يلعبه املحامون يف معاونة الق�ضاء  م�ضرًيا 
العادل باإر�ضاء العدالة يف املجتمع. 

من جانبه، عرّب ال�ضيد اجلابري عن امتنانه لل�ضيد النقيب، 
عدالة  ول  الق�ضاء  من  جزء  هم  املحامني  اأن  على:  موؤكًدا 

دون دورهم.
التي  العقبات  تذليل  �ضرورة  على  الطرفان  و�ضدد  هذا 
والتاأكيد  مهامهم،  ممار�ضة  اأثناء  املحامني  ال�ضادة  تواجه 

على اإبراز دور املحامني يف الدفاع عن حقوق موكليهم.

نقابة المحامين تكرم رئيس محكمة 

استئناف الرصافة االتحادية

املحامي_خا�س
رف�ضها  عن  العراقيني  املحامني  نقابة  تعرب 
بحق  ال�ضادرة  القب�س  اإلقاء  اأوامر  تنفيذ 
اأنهم  �ضيما  ل  املحاكم،  �ضوح  داخل  املحامني 
وواجباتهم  عملهم  لأداء  فيها  متواجدون 

املهنية والقانونية. 
اإحدى  على  القب�س  اإلقاء  النقابة  تنفي  كما 
ح  وتو�ضّ ال�ضدر،  مدينة  حمكمة  يف  املحاميات 
اأنه مت �ضحب القوة، بعد ات�ضالت عدة اأجراها 
ال�ضيد النقيب مع اجلهات ذات العالقة، ف�ضال 
حيدر  الأ�ضتاذ  النقابة،  �ضر  اأمني  توجيه  عن 
املر�ضدي، للتواجد يف املحكمة نيابًة عن ال�ضيد 

النقيب وجمل�س النقابة.

هذه  مثل  ت�ضجب  اأنها  اإىل  النقابة  وت�ضري 
والقوانني،  للد�ضتور  املخالفة  الأ�ضاليب 

وت�ضتنكرها ب�ضدة.
ويف هذا ال�ضاأن، قال نقيب املحامني العراقيني، 
نقابة  تلفزيونية:  مداخلة  يف  ال�ضعدي،  �ضياء 
يف  ح�ضل  ما  ب�ضدٍة  وت�ضتنكر  تدين  املحامني 
حمكمة مدينة ال�ضدر، فاملحاكم مناطق حمرمة 
القب�س  اإلقاء  تنفيذ  يف  المنية  القوات  على 
واجباتهم  ممار�ضة  ب�ضدد  وهم  املحامني  بحق 
اأمام املحاكم، وبالتايل نحن  املهنية والقانونية 
اأمام �ضابقة خطرية جدًا، وهذا ما يدعو النقابة 
موحد،  مبوقف  له  الت�ضدي  اىل  واملحامني 
حتقيق  باإجراء  الداخلية  وزير  اأي�ضا  ونطالب 

فوري باملجموعة الأمنية التي طوقت املحكمة 
القب�س  اإلقاء  لغر�س  بولي�ضية  مطاردة  يف 
املحاكم  امام  واجباتها  توؤدي  حمامية  على 
للمحاماة  ول  املحاكم  حلرمة  ل  مراعاة  دون 
هذا  ان  قول  ميكنني  وبالتايل  للمحامني،  ول 
وبكل  قوة  بكل  واأ�ضفه  م�ضوؤول،  ل  الت�ضرف 
�ضجاعة لاأخالقي وممار�ضة خطري غري ماألوفة 

خ�ضية ان تتطور اىل مطاردة يومية للمحامني.
الأ�ضباب  كانت  مهما  ال�ضعدي:  واأ�ضاَف 
جرما  ت�ضكل  ل  ق�ضية  اأمام  فنحن  والدوافع 
م�ضهودا حتى يتم اإلقاء القب�س، وهناك ن�س يف 
قانون املحاماة يوجب اإ�ضعار النقابة واإعالمها 
لأنها ل تعلم بهذا الت�ضرف لتقف على اخللفية 

دعت  التي  القانونية  الأ�ضباب  او  والدوافع 
اإلقاء  وهو  القرار  هذا  مثل  ي�ضدر  اأن  القا�ضي 
الثورة  القب�س، خا�ضة ان قرار جمل�س قيادة 
املنحل قد منع اإلقاء القب�س على املراأة �ضواء 
كانت حمامية او غري ذلك اإل باجلرم امل�ضهود، 
و94   93 املادة  ا�ضتخدام  القا�ضي  على  وكان 
من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية بتبليغها 
ق�ضائيا وب�ضورة اأ�ضولية، اأما تطويق املحكمة 
املحامية  هذه  على  القب�س  اإلقاء  وحماولة 
قانونية  الال  املحاولة  هذه  اإحباط  مت  والتي 
ال�ضجعان،  ال�ضدر  مدينة  حمامي  قبل  من 
املحامني،  نقابة  جمل�س  ميثل  َمن  وبح�ضور 
حمكمة  رئي�س  ال�ضيد  تدخل  للحقيقة  واأي�ضا 

ا�ضتئناف بغداد الر�ضافة .
ل  بالتاأكيد  بالقول:  حديثه  ال�ضعدي  واختتم 
نريد ان نخت�ضر بقدر ما نريد ان نقول ان هذا 
وراءه  ويخفي  خطري  هو  ح�ضل  وما  العمل 
مبا�ضرا  تهديدا  ي�ضكل  لأنه  عديدة  خلفيات 
و�ضرورة  املحامني،  وحرمة  للمحاماة 
امام  واجباتهم  يوؤدون  وهم  حقوقهم  �ضيانة 
للحيلولة  دائما  نبعدهم  اأن  ويجب  املحاكم، 
الال  امل�ضايقات  هذه  مثل  اىل  التعر�س  دون 
بيان  يف  ت�ضكت  لن  �ضوف  والنقابة  قانونية، 
املو�ضوع  هذا  و�ضتتابع  ال�ضتنكار  موقف 
حتى ل ي�ضبح نوعا من الظاهرة التي تعرقل 

الدور الوطني الكبري للمحامني العراقيني.

نقابة المحامين العراقيين تمنع تنفيذ أمر إلقاء قبض بحق محامية 
في محكمة مدينة الصدر 

املحامي_خا�س
ُعقدت يف رئا�ضة ا�ضتئناف حمكمة الر�ضافة الحتادية، وعلى 
قاعة حمورابي، جل�ضة حوارية جمعت ال�ضادة ق�ضاة املحاكم 
نقابة  مع  الحتادّية،  الر�ضافة  ا�ضتئناف  ملحكمة  التابعة 
املحامني، لتدار�س اأهم امل�ضاكل واحللول والعالقات املتبادلة 

بني اجلانبني. 
الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  بح�ضور  الندوة  ودارت 
الر�ضافة  حماكم  ا�ضتئناف  ورئي�س  ال�ضعدي،  �ضياء 
روؤ�ضاء هيئات  والزمالء  القا�ضي عماد اجلابري،  الحتادية، 
املحاكم  ق�ضاة  من  وعدد  الر�ضافة،  حماكم  لغرف  النتداب 

التابعة للمنطقة ال�ضتئنافية املذكورة.
اللقاء  هذا  اأن  النقيب:  ال�ضيد  اأو�ضح  الجتماع،  وخالل 
بني  املتبادل  الفهم  من  نوع  لإيجاد  متقدمة  �ضيغة  ُيعّد 
تواجههم  قد  التي  العقبات  وتذليل  والق�ضاء،  املحامني 

اأثناء ممار�ضتهم املهنة. 

الآراء  وعر�س  التعاون  �ضيغة  اأن  اإىل:  ال�ضعدي  واأ�ضار 
املحاكم  داعًيا  ال�ضعوبات.  تقليل  يف  ت�ضاهم  مبا�ضر،  ب�ضكل 
لقاءات  وتنظيم  النقابة  مع  للتعاون  الأخرى  ال�ضتئنافية 

متعددة. 
وبنّي نقيب املحامني: اأن بع�س احللول ممكن اأن حتّل ب�ضكل 
رئا�ضة  تفاحت  اأن  يجب  فيما  املحكمة،  رئا�ضة  قبل  من  مبا�ضر 
خارج  تقع  التي  الق�ضايا  يخ�س  فيما  الأعلى  الق�ضاء  جمل�س 

�ضالحياتها. 
الق�ضاة  وال�ضادة  املحكمة  لرئي�س  �ضكره  النقيب  ال�ضيد  وقدم 
ملنظومة  دعًما  املحامني  اأعمال  لت�ضهيل  و�ضعيهم  لتعاونهم 
انتداب  هيئات  روؤ�ضاء  و�ضرح  القانون.  و�ضيادة  العدالة 
يف  املحامني  تواجه  التي  امل�ضاكل  واأهم  روؤياهم  الر�ضافة 
اأهمها  �ُضّخ�س  والتي  املهني،  العمل  تاأدية  واأثناء  املحاكم 
الزخم  اأعداد املوظفني يف املحاكم والق�ضاة، مما ي�ضبب  بقلة 

وتراكم العمل و�ضعوبته، فيما نظم اجلانبان اآلية احللول.

نقابة المحامين ورئاسة استئناف 
الرصافة تناقشان مشاكل المهنة 

املحامي _خا�س
�ضياء  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�ضتقبل 
انتخابات  يف  الفائزين  املحامني  مكتبه،  يف  ال�ضعدي، 
جمل�س النواب العراقي عن حمافظة النجف الأ�ضرف، 
وهما املحامي حميد ال�ضبالوي واملحامي حممد عنوز. 
لهما  متمنًيا  فوزهما،  للمحاميني  ال�ضعدي  وبارك 

م�ضواًرا نيابًيا موفًقا مكلاًل بخدمة ال�ضعب وتاأدية 
املهام على اأمت وجه. 

ونتائج  ت�ضرين،  انتفا�ضة  مكت�ضبات  اجلانبان  وناق�س 
العملية الدميقراطية واآخر تطورات النتخابات ونتائجها.
فيما حتدث ال�ضيد النقيب عن دعم النقابة لت�ضرين 

وم�ضاندة املحامني ملطالب ال�ضعب اآنذاك.

السعدي يستقبل محامي النجف 
الفائزين بعضوية مجلس النواب

املحامي_خا�س
ملجل�س  العام  الأمني  اأ�ضدر 
حميد  الأ�ضتاذ  الوزراء، 
الوزارات  اإىل  اإعماًما  الغزي، 
غري  واجلهات  واملحافظات 
ت�ضهيل  ب�ضرورة  املرتبطة 
اأعمال املحامني وعدم مطالبتهم 

بهوية جمددة. 
وجاَء يف الإعمام: »انطالقاً من 
عمل  بت�ضهيل  احلكومة  اهتمام 
العقبات  كل  وتذليل  املحامني 
التي حتول دون اأداء واجباتهم 
متابعة  يف  وجه  اأكمل  على 
اإىل  وا�ضتنادًا  موكليهم،  حقوق 
ن�س املادة )10/2( من قانون 

 )173( رقم  املحاماة  نقابة 
)اإذا  تن�س  التي   19٦٥ ل�ضنة 
كان  �ضبب  لأي  املحامي  تخلف 
عن دفع بدل ال�ضرتاك ال�ضنوي 
ا�ضمه  يعترب  متواليتني  �ضنتني 
جدول  من  حكما  م�ضتبعدًا 
عدم  الآتي:  تن�ضب  املحامني(، 
هوية  بتجديد  املحامي  مطالبة 
نقابته اإل يف حالة مرور �ضنتني 

من تاريخ اإ�ضدارها.
يذكُر اأن نقابة املحامني خاطبت 
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
يف كتب عدة لتو�ضيح مو�ضوع 
ومتابعة  الهويات  جتديد 

ت�ضهيل اأعمال املحامني.

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء تصدر إعماما بشأن 

هوية المحامين المجددة
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المحامي أحمد االسدي

�أي  تهدد  �لتي  �خلطرة  �لآفات  من  �لت�سول  ظاهرة  تعد 
جمتمع ملا لها من �ل�سلبيات على �لو�قع �لد�خلي و�خلارجي 
للدولة، و�حدى عالمات �لرقي و�لرخاء �لقت�سادي هي قلة 
هذه �لظاهرة، و�لكثري من �مل�سرعني تناول مو�سوع �لت�سول 
وعّده جرمية وكان �مل�سرع �لعر�قي �حدهم يف حتجيم هذ� 
�ملو�سوع من خالل قو�نني ومو�د �ما جترم �لت�سول �أو تكفل 
�ملعي�سة له حيث عاقب �مل�سرع �لعر�قي على جرمية �لت�سول 
�لعقوبات  قانون  يف  �لجتماعية  �جلر�ئم  من  باعتبارها 
�ملادة  ن�ست  حيث  �ملعدل   1969 ل�سنة   111 رقم  �لعر�قي 
كل  �سهر  عن  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  )يعاقب  باأن   1/390
�سخ�س �أمت �لثامنة ع�سرة من عمره وكان له مورد م�سروع 
يعي�س منه �و كان ي�ستطيع بعمله �حل�سول على هذ� �ملورد 
�أو  �لعامة  �ملحالت  يف  �و  �لعام  �لطريق  يف  مت�سول  وجد 
دخل دون �إذن منزل �أو حمال ملحقا لغر�س �لت�سول وتكون 
ت�سنع  �ذ�  �أ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة 

�ملت�سول �لإ�سابة بجرح �أو عاهة �أو �لح يف �ل�ستجد�ء(.
�أما بالن�سبة للمت�سول �لذي مل يتم �لثامنة ع�سرة من عمره 
كان  )�إذ�  على  نف�سها  �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  ن�ست  فقد 
مرتكب هذه �لأفعال مل يتم �لثامنة ع�سرة من عمره تطبق 
خمالفة  �رتكاب  حالة  يف  �لأحد�ث  م�سوؤولية  �حكام  ب�ساأنه 
بالعقوبة  �ملت�سول  على  �حلكم  من  بدل  للمحكمة  ويجوز 
�ملن�سو�س عليها يف �ملادة �ل�سابقة �أن تاأمر باإيد�عه مدة ل 
�أو  �لعمل  قادر� على  كان  �إن  للت�سغيل  د�ر�  �سنة  تزيد على 
موؤ�س�سة خريية معرتف  �أو  للعجزة  د�ر�  �أو  ملجاأ  باإيد�عه 
بها �ذ� كان عاجز� عن �لعمل، و�إن �مل�سرع �لعر�قي قد تعامل 
مع هذه �جلرمية ب�سورة �إن�سانية وكان �لهدف من �لعقوبة 
وقائيا و�إ�سالحيا، كما �إن �مل�سرع �لعر�قي يف قانون رعاية 
�لت�سرد  �لأحد�ث رقم )76( ل�سنة 1983 ن�س على ظاهرة 
حيث ن�ست �ملادة 24 منه على ) يعترب �ل�سغري �أو �حلدث 
م�سرد� �ذ� وجد مت�سول يف �لأماكن �لعامة �أو ت�سنع �لإ�سابة 
بجروح �أو عاهات �أو ��ستعمل �لغ�س كو�سيلة لك�سب عطف 
�لعر�قي  �مل�سرع  عاقب  وكذلك   �لت�سول(،  بهدف  �جلمهور 
ثالثة  عن  تزيد  ل  مدة  بحب�س  بالت�سول  �سخ�سا  �أغرى  من 
�سنو�ت )م392 ق ع(. �أما بخ�سو�س م�سادر �لدخل لالأفر�د 
د�ستور  يف  كفل  �لعر�قي  �مل�سرع  فاإن  دخل  لهم  لي�س  �لذين 
و�ل�سحي  �لجتماعي  �ل�سمان  حق   2005 لعام  �لعر�ق 
�ملادة )30/ ثانيا( وكذلك يف قانون �لبلديات رقم165 ل�سنة 
1964 يف �ملادة 46/�أول/19 )تقدمي �عانات مالية للفقر�ء 
عن  تعيقهم  �لتي  �مل�ستدمية  �لعاهات  وذوي  و�ملعوزين 
�لعمل(، وكذلك ميكن �إقامة دعوى ق�سائية على �ملحافظ �أو 
نفقة  له بطلب  �لدولة و�رث من ل و�رث  �ملالية كون  وزير 
�ل�سخ�سية رقم  ح�سب �ملادة 70 و 80 من قانون �لأحو�ل 
ل�سنة 1959، و�سبب زيادة هذه �لظاهرة هي �سببني   188
�أو وجود ع�سابات  للفرد  �ملالية  �ملو�رد  قلة  �ما  �أ�سا�سيني، 
�لتحرك  �لتنفيذية  �جلهات  وعلى  �ملت�سولني،  ترعى  منظمة 
على هذ� �ملو�سوع بجدية وحتجيمها كونها ��سبحت �ر�سا 
�غلب  �إن  يوؤمل  ما  و�ن  �أنو�عها،  بكل  لنمو �جلرمية  خ�سبة 
�ملت�سولني ميار�سون عملهم يف �لتقاطعات �ملرورية وبالقرب 
من دوريات �ل�سرطة!!!!! ونر�هم ل يحركون �ساكنا يف هذ� 
�لمر، وكذلك ممكن �أن تر�هم يتجمعون يف �لأماكن �ملزدحمة يف 
�لزيار�ت و�ل�سو�ق و�ملولت وحتى �مام �بو�ب �ملحاكم كونهم 

�عتادو� على عدم �ملحا�سبة من �جلهات ذ�ت �لعالقة.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

المحامية علياء عبود الحسني 

 Aliaaalhsane@gmail.com

�لقانون  و�سياغة  �لقر�بة  �سلة  حماية  �إن 
�مل�سا�س  من  �سكل  �أي  عن  تبتعد  �لتي  �لدقيقة 
بهذه �ل�سلة و�لتي متثلت بحماية �لعائلة و�لتي 
هذه  متثلت  قد  هذ�  مقايل  يف  تف�سيلها  �عتمدت 
�لعائلة،  هجر  بتجرمي  و��سح  ب�سكل  �حلماية 
�لعقوبات  قانون  من   )384( �ملادة  يف  وذلك 

حكم  عليه  �سدر  )من  تقول  و�لتي  �لعر�قي، 
�و  لزوجه  نفقة  باأد�ء  �لنفاذ  و�جب  ق�سائي 
�حد �أ�سوله �و فروعه �و لأي �سخ�س �آخر �و 
باأد�ئه �أجرة ح�سانة �و ر�ساعة �و �سكن وفق 
ما يقرره �لقانون و�متنع عن �لأد�ء مع قدرته 
بالتنفيذ  لإخباره  �لتايل  �ل�سهر  خالل  ذلك  على 
يف  �لعقوبة  وتكون  �سنة  مدة  باحلب�س  يعاقب 

حالة �لعود �حلب�س مدة �سنتني(.
وو��سح من هذه �ملادة �ن حكمة �لتجرمي هي 
�لقر�بة،  عن  �ملرتتبة  �لنفقة  �حكام  حماية 
م�ساهرة،  �أم  زو�ج  �أم  دم  قر�بة  �أكانت  �سو�ء 
حتى لو كان �جلاين هو �لزوج �و �حد �لأقارب، 
للزوج  رعايًة  بالنفقة  �للتز�م  ب�سمان  وذلك 
�لقريب  �و  �لزوج  �أمام  �لفقري ماليا  �لقريب  �و 
�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  مبوجب  �مللزم 
على  يرتتب  ملا  نظر�  �ملعي�سة،  نفقة  باإعطائه 
تقاع�س بع�س �مللتزمني بالإنفاق من ��سطر�ب 
�لحتياجات  ناحية  من  �أقاربهم  �أحو�ل  يف 

�ملادية.
نطاق  باأن  يتبني  �لت�سريعي  �لن�س  وبتحليل 
على  �ملرتتبة  �لزوجية  �لنفقة  ي�سمل  �حلماية 
�أي�سا نفقة �لأ�سول �و  قر�بة �لزو�ج، وي�سمل 
�لفروع �ملرتتبة على قر�بة �لدم �ملبا�سرة. �أما 
فاإنها ل تدخل يف حماية  �آخر  �أي �سخ�س  نفقة 
�حلو��سي  من  �ل�سخ�س  كان  �إذ�  �إل  �لقر�بة 

)قر�بة �لدم غري �ملبا�سرة( �و �لأ�سهار )قر�بة 
�لر�ساعة  �و  �حل�سانة  �أجرة  �أما  �مل�ساهرة(. 
بعد  �أبيهم  على  لالأولد  تثبت  �لتي  �ل�سكن  �و 
�نتهاء قر�بة �لزو�ج، فهي من �لنفقات �ملرتتبة 
على قر�بة �لدم �ملبا�سرة ولي�س قر�بة �لزو�ج.. 
هو  �ملادة  هذه  ح�سب  �لتجرمي  �ن  وو��سح 
جترمي قانوين، لذ� يجب �لنظر �ىل �لعقوبة على 
�أد�ء  عن  �ملمتنع  حلمل  تهديدية  و�سيلة  �نها 
�لنفقة على دفعها من دون �ن يق�سد منها �إيالمه 
تطبق  ل  ثم  ومن  جز�ئيا،  �إ�سالحه  �و  عقابيا 
بالعقوبات  �خلا�سة  �لعقابية  �لأنظمة  حياله 

مثل وقف �لتنفيذ �و �لفر�ج �ل�سرطي،
مو�قعة  بتجرمي  �أي�سا  �حلماية  هذه  وتتمثل 
قانون  من   385( �ملادة  يف  وذلك  �ملحارم 

�لعقوبات �لعر�قي(
تزيد  ل  مدة  بال�سجن  )يعاقب  تقول  �لتي 
�إحدى  و�قع  من  باحلب�س  �و  �سنني  ع�سر  على 
�متت  قد  وكانت  بر�ساها  بها  لط  �و  حمارمه 
�لتجرمي  وحكمة  عمرها(..  من  ع�سرة  �لثامنة 
عن  �ملنبثقة  �ملحرمات  �حكام  حماية  هي  هنا 
�لقر�بة، �أي حماية �حلرمة �ل�سرعية �لتي متنع 
�ل�سرعية  وغري  �ل�سرعية  �جلن�سية  �لعالقة 
جاء  �ملحارم  لفظ  باأن  ويالحظ  �ملحارم.  بني 
مطلقا، و�ملطلق يجري على �طالقه ما مل يقيد 
�لقيد غري و�رد، فاإن هذه  بقيد، وحيث �ن هذ� 

�حلماية ت�سمل �ملحارم من �لن�ساء ب�سبب قر�بة 
باأ�سول �لرجل من  �لدم �ملبا�سرة و�لتي تتمثل 
من  وفروعه  علت،  و�ن  و�جلدة  كالأم  �لن�ساء 
كما  نزلت.  و�ن  �لبن  وبنت  كالبنت  �لن�ساء 
ت�سمل �ملحارم ب�سبب قر�بة �لدم غري �ملبا�سرة 
من  �أبويه  بفروع  تتمثل  و�لتي  )�حلو��سي( 
�لأخ و�ن  �لأخت وبنت  �لن�ساء كالأخت وبنت 
�لن�ساء  من  وجد�ته  �أجد�ده  وفروع  نزلت، 
�أ�سوله..  خالة  �و  وعمة  و�خلالة  كالعمة 
�أي�سا �ملحارم ب�سبب �مل�ساهرة �سو�ء  وت�سمل 
�ملدخول  �لزوجة  كبنت  موؤبدة  �حلرمة  �أكانت 
�أ�سله  وزوجة  عليها  �ملعقود  �لزوجة  و�أم  بها 
كانت  �أم  نزل،  و�ن  فرعه  وزوجة  عال  و�ن 
�لأخ،  وزوجة  �لزوجة  كاأخت  موؤقتة  �حلرمة 
يف  �لكر�دة  جنايات  حمكمة  تقول  ذلك  وب�ساأن 
�أحد قر�ر�تها )... ولكونها قريبة للمتهم )�أخت 
لأحكام  طبقا  �لثانية  �لدرجة  قر�بة  زوجته( 
�لزوج يكونون  �أقارب  �ن  �لقانون �ملدين، حيث 

بنف�س درجة �لقر�بة للزوج �لآخر(.
يتفق  �ملادة  هذه  ح�سب  �لتجرمي  باأن  ويالحظ 
�مل�سرع  رغبة  على  ويدل  �لعامة،  �لقو�عد  مع 
يف حماية �لقر�بة من ناحية �حلرمة �ل�سرعية، 
منوذجا  يعد  �لفعل  �ن  من  �لرغم  على  �نه  �إل 
عن  ف�سال  �ملحارم،  بني  �لأخالقي  لالنحطاط 
يف  �ملحرم  �لرجل  مع  بر�ساها  �ملر�أة  ��سرت�ك 

فاإن  بينهما،  �لتي  �ل�سرعية  �حلرمة  �نتهاك 
�مل�سرع قد قرر للفعل عقوبات تخيريية خفيفة 
�ملحارم،  من  �ملر�أة  دون  �لرجل  على  ق�سرها 
لذ� ندعو �مل�سرع �ىل مر�جعة هذه �ملادة وذلك 
و�لأنثى  �لذكر  ت�سمل  بحيث  �لعقوبة  بت�سديد 
�ملادة  هذه  �إلغاء  نف�سل  كنا  و�ن  �ملحارم،  من 
وفعل  �لزنا  جترمي  �سمن  �لوقاع  فعل  و�إدخال 
�للو�ط �سمن جترمي �للو�ط، وذلك بعد �إعادة 
مع  يتما�سى  مبا  �جلز�ئية  �لن�سو�س  �سياغة 

�ل�سريعة �لإ�سالمية،
�إف�ساء  بتجرمي  �حلماية  هذه  تتمثل  كذلك 
عقوبات  �ملادة)236  يف  وذلك  �لإ�سر�ر 
مدة  باحلب�س  )يعاقب  تقول  �لتي  عر�قي( 
على  تزيد  ل  وبغر�مة  �سنتني  على  تزيد  ل 
مائتي دينار �و باإحدى هاتني �لعقوبتني من 
ن�سر باإحدى طرق �لعالنية: 2- �أخبار� ب�ساأن 
�لن�سب  دعاوى  �لإجر�ء�ت يف  �و  �لتحقيقات 
�و �لزوجية �و �لطالق �و �لهجر �و �لتفريق 
�و �لزنا(.. ويالحظ باأن جميع هذه �لدعاوى 
دم  قر�بة  �أكانت  �سو�ء  �لقر�بة،  عن  نا�سئة 
�أل  و��سحة  هنا  �لتجرمي  وحكمة  زو�ج..  �أم 
تلوكها  �ن  من  �لأقارب  �أ�سر�ر  حماية  وهي 
حتمل  قد  و�لتي  �ملجتمع،  يف  �لأفر�د  �أل�سنة 
على �لقذف بالزنا، و�ن غاية �لت�سريع هنا هي 

حماية �لقر�بة ولي�ست حماية �سفة �جلاين.

التسول في القانون قانون العقوبات ودوره في حماية القرابة
العراقي

عارف الشعال/ محاٍم سوري

و�خلطرة  �ملهمة  �ل�سروط  من  �لتحكيم  �سرط  يعُد 
جلهة  �سديد  بحذر  معه  �لتعامل  ويجب  �لعقود،  يف 
يغيب  �أل  ويجب  بالعقد..  عدمها  من  �إدر�جه 
�أتعاب  و�أن  ماأجورً�،  يكون  �لتحكيم  �أن  بالنا  عن 
�ملحكمني قد تكون مبلغاً يعجز �لأطر�ف عن دفعه، 
�أو �أن يكون �لعقد �أو �لنز�ع ب�سيطاً، ل يحتاج لتكبد 
�لتب�سر  لذلك يجب  ن�سبياً،  �لكبرية  �لتحكيم  نفقات 
ملياً يف �لعقد قبل �إدر�ج �سرط �لتحكيم فيه لتقدير ما 
�إن كان من �ملجدي �للجوء للتحكيم يف حال ن�سوب 
�لناحية  من  جدوى  �أكرث  �لق�ساء  �أن  �أم  �خلالف 
�حلالت  من  �لعديد  �سهدت  �سخ�سياً  فاأنا  �ملادية، 
�لتي �أحجم فيها �أ�سخا�س عن �ملطالبة بحقهم ب�سبب 
هذ� �ل�سرط، لعدم قدرتهم على دفع نفقات �لتحكيم .
��سرت�ط  �إن  يقول  �لفقه  يف  ر�أيا  هناك  �أن  و�أذكر 
تنبيه  غايته  �لبطالن  طائلة  حتت  كتابة  �لتحكيم 
�ملتعاقدين �إىل خطورة ما يقدمون عليه من �أن ف�س 
حال  هو  كما  جمانياً  ولي�س  ماأجوٌر  بينهما  �لنز�ع 

ف�س �لنز�عات عن طريق �لق�ساء �لعادي .
"�سرط  ق�سر  �إمكانية  �أي�ساً  بالنا  عن  يغيب  ول 
�لتحكيم" على ناحية و�حدة يف �لعقد ل �أكرث وهي 
يف  �ل�سر�كة  عقد  مثل  به،  جدوى  �لأكرث  �لناحية 
للتحكيم  �للجوء  على  �لتفاق  فيمكن  بناء،  �إ�سادة 
عن  �لناجمة  �ملقا�سم  توزيع  على  �خلالف  حال  يف 

�لبناء بني �ل�سركاء فقط، دون باقي بنود �لعقد، �أو 
يتم  فقط  �لعقد  تف�سري  حول  خالف  �أي  �أن  �لتفاق 
تنفيذه  حول  �خلالف  �أما  �لتحكيم.  بو��سطة  حله 

فيتم ح�سمه ق�ساًء .
و�أن ناأخذ بالعتبار �أنه من �لناحية �لعملية قد ميتد 
على  �لتفاق  مت  �إذ�  ثالث  �أو  ل�سنتني  �لتحكيم  �أجل 
�لتي  للمدة  �لتحكيم  متديد  �لتحكيم(  مهلة  )فتح 
ير�ها �ملحكمون، خالفاً ملا هو �سائع من �أن �لتحكيم 

يخت�سر �أمد �لتقا�سي .
لذلك فاإذ� ما مت �لجتاه لإدر�ج �سرط حتكيم بالعقد 

فيجب مر�عاة �لنو�حي �لآتية :
�أكرث من  �لعقد يف  �أطر�ف  �إقامة  كان مكان  �إذ�   -  1
منطقة ��ستئنافية، فيمكن �لتفاق �سلفاً على �ختيار 
ت�سمية  يف  تخت�س  معينة  مدينة  ��ستئناف  حمكمة 
�ملحكمني �أو �ملرجح، وميكن يف هذه �حلالة �ختيار 
�ل�سعيف  �لطرف  بها  يقطن  �لتي  �ملدينة  حمكمة 

بالعقد .
للبت  للمحكمني  مهلة  �لتحكيم  قانون  �أعطى   -  2
ب�سقيه  �لتمديد  ل�سنة كاملة )مع  بالق�سية قد ت�سل 
كثريً�  طويلة  مدة  وهذه  و�ملحكمة(،  �ملحكمني 
�لن�س يف  للن�سف، فيمكن  بر�أيي، ويجب تق�سريها 
بالبت  �ملحكمني  قيام  وجوب  على  �لتحكيم  �سرط 
من  �أ�سهر  �ل�ستة  تتجاوز  ل  فرتة  خالل  بالنز�ع 

تاريخ قبولهم مهمة �لتحكيم .
 25 �إجر�ء  لهم  تتيح  لأنها  منطقية  �ملهلة  وهذه 

��سطر  ولو  �أ�سبوعياً،  و�حدة  جل�سة  بو�قع  جل�سة 
كاٍف  وهذ�  �لعطل،  �أيام  جل�سات  لعقد  �ملحكمون 

للبت باأي ق�سية مهما كانت �سائكة .
يف  �أي�ساً  �لكر�م  �لزمالء  �ن�سح  �ل�سدد  هذ�  ويف 
ي�ستجيبو�  �أل  �ملدة  حمددة  غري  �لتحكيم  ق�سايا 
�أو متني �ملحكمني لتمديد مهلة �لتحكيم لأنه  لطلب 

�سي�سيبهم �لرت�خي بالبت بالنز�ع .
يفر�سون  �ملحكمني  �أن  عملياً  �ملعروف  من   –  3

�أول جل�سة حتكيم  �أو جزءً� كبريً� منها يف  �أتعابهم 
�ملبلغ  دفع  على  �لتحكيم  مهمة  قبولهم  ويعلقون 
�ملحدد، وعلى �لغالب �سيدفع طالب �لتحكيم وحده 
�أتعاب  ��ستجر�ر  �إمكانية  مع  بالبد�ية،  �ملبلغ  هذ� 

�أخرى �أثناء �سري �لتحكيم .
ول يخفى �أن هذه �لطريقة با�ستيفاء �أتعاب �لتحكيم 
�أمام  ترتك  ول  �ملعنوي،  �لإكر�ه  من  �سيئا  حتوي 
�ملحكمني،  لطلب  �لإذعان  �سوى  �لتحكيم  �أطر�ف 

حتى ي�سريو� باإجر�ء�ت �لتحكيم .
لذلك يف�سل حني و�سع �سرط �لتحكيم بالعقد �ملر�د 
�ملحكمون  ي�ستحقها  �لتي  �لأتعاب  تقدير  تنظيمه 

�سلفاً، حتى يتقيد بها �ملحكمون ول يتجاوزونها .
�لتحكيم  ق�سايا  يف  �لزمالء  �أن�سح  �ل�سدد  هذ�  ويف 
�أن  ر�أو�  �إذ�  �سلفاً،  فيها  �لأتعاب  حتدد  مل  �لتي 
�أن  فيها  مبالغ  �ملحكمون  يحددها  �لتي  �لأتعاب 
للمحكمني،  دفعها  قبل  �لأتعاب  هذه  على  يتحفظو� 
لأن هذ� �لتحفظ يتيح لهم �لطلب من �ملحكمة حتديد 
و�لرجوع  فعاًل  �ملحكمون  ي�ستحقها  �لتي  �لأتعاب 
مما  �أقل  مبلغا  �ملحكمة  قدرت  �إذ�  بالزيادة  عليهم 

��ستوفاه �ملحكمون .
�إيجاباً  �أن  �ملحكمة  �ستعترب  �لتحفظ  هذ�  وبدون 
�لأتعاب  هذه  ب�ساأن  �لأطر�ف  بني  �نعقد  وقبوًل 
�ملحكمون،  تقا�ساه  مبا  �لرجوع  يحق  ل  وبالتايل 

وهناك �جتهاد بهذ� �ل�سدد.
و�أخريً� �أود لفت �لنتباه لوجوب �أن يكون �لتحكيم 
فقد  �عتباريا،  ولي�س  طبيعي  ل�سخ�س  معقودً� 
�طلعت على بع�س �لعقود �لتي تذكر �أن �لتحكيم 
باطل  �ل�سرط  وهذ�  �لتجارة،  لغرفة  معقود 
�لتي  �لتحكيم  قانون  من  �لتا�سعة  �ملادة  ملخالفته 
�عتباري،  �سخ�س  حتكيم  على  �لتفاق  عن  تنهى 
�أي نز�ع  �أنه يجوز �لتفاق على حل  مع �لإ�سارة 
�مل�سارطة،  �سمن  ي�سمى  حتكيم  مركز  نظام  وفق 

�سو�ء مركز حتكيم غرفة �لتجارة �أو غريه.

شرط التحكيم 

د. محمد فلحي
�إل  �لإح�سان  جز�ء  )هل  وجل  عز  �لباري  يقول 
�لإلهية  �لقاعدة  هذه   ..60 �لرحمن/  �لإح�سان( 
تكون حا�سرة يف  �أن  يفرت�س  و�لأخالقية  �لدينية 
تعامالت �لإن�سان مع �لآخرين، فهي ميز�ن حل�سن 
منه،  باأجمل  �جلميل  ورد  �لنا�س  بني  �لعالقة 

و�لبادئ �أكرم!
م�سو�ري  نهاية  ويف  �لعمر،  �أو�خر  يف  ولكن 
�لوظيفي، تلقيت بع�س �لدرو�س �لقا�سية، يف هذه 
�حلياة، ورمبا م�سدر ق�سوتها �أنها جاءت متاأخرة 
لتجنبت  مبكرة  كانت  ولو  �ليوم،  منها  فائدة  فال 
�لكثري من �ملو�قف بقول كلمة )ل( �أو )�أعتذر( بدًل 

من )نعم( �لتي كانت نهايتها �لندم!
لطلبات  فورً�  ��ستجيب  كنت  �لوظيفية  حياتي  يف 
ر�تبي  ب�سمان  كفالتهم  حول  و�أ�سدقائي  �أقربائي 
خمتلفة،  و�أ�سباب  لأغر��س  معي�ستي  وم�سدر 
�لتوقيف  من  لإخر�جه  كفالتي  طلب  من  فهناك 
�إىل  معه  ذهبت  من  وهناك  �ل�سجن،  من  و�إطالقه 
�مل�سرف لكفالته من �أجل �سر�ء بيت، و�آخر كفلت 
�سيارة  ل�سر�ء  كفلته  و�سديق  �جلامعة،  يف  �بنه 
بالتق�سيط، و�آخر كفلته ل�سر�ء �أثاث، وقد تر�كمت 
هذه �لكفالت يف ملفي، طو�ل �أربعني عاما، و�أغلب 
هناك  لكن  م�ساكل،  دون  �نتهت  �لكفالت  هذه 
م�سكلة تخ�س �لكفيل، وهو �أنا، فقد علمت متاأخرً� 
�أنني مطالب بـ)بر�ءة ذمة( من هذه �لكفالت كلها، 

وذلك لإكمال معاملة �لإحالة على �لتقاعد!
باأب�سط  �جلميل  برد  �ملكفول  يقوم  �ن  يفرت�س 
�لتي  �جلهة  من  ذمتي  بر�ءة  �كمال  وهو  معانيه، 
بعبار�ت  ويرفقها  يل  وت�سليمها  �لكفالة،  طلبت 

�ل�سكر و�لتقدير، فقد منحتهم ثقتي ورزق عائلتي، 
لو  ديونهم  ل�سد�د  رزقي  يقطع  �أن  ميكن  وكان 
نعم  جميعا،  لكنهم  �سبب،  لأي  �ل�سد�د  يف  تاأخرو� 
جميعا، و�أقولها مبر�رة �سديدة، خانو� تلك �لثقة، 
يتظاهر  وبع�سهم  بالقبيح،  �جلميل  على  وردو� 
بالتدين و�لتقوى خالل كفالتي، وما بعدها تركني 

وحيدً� �أر�جع �لدو�ئر لإبر�ء ذمتي!
غريي،  منها  ي�ستفيد  لكي  �أ�سردها  �لتجربة  هذه 
ر�تبك  �أحدً� على  تكفل  لكل موظف، ل  ون�سيحتي 
مهما كانت عالقتك به، فالكفالة هي نوع من �لدين، 
م�سطرً�  تكون  ف�سوف  �ملكفول  يخذلك  وعندما 
ل�سد�د مبلغ �لكفالة �أو �لدخول �إىل �ل�سجن بدًل من 
�ملكفول، ويف كل �لأحو�ل �سوف تخ�سر �سديقك �أو 

قريبك وتخ�سر �أمو�لك يف �لوقت نف�سه!
�لذي  �لقا�سي  �أمام  �ملحكمة  يف  وقفت  �أ�سهر  قبل 
وعندما  كفلته،  �لذي  �ل�سجني  باإح�سار  طالبني 
�أ�ستطيع لأن �ملكفول هارب، قال:  �أنني ل  �أخربته 
�أدخلك يف �ل�سجن،  �أو  عليك �ن تدفع مبلغ �لكفالة 
ولكن  �سعبة،  كلها  خيار�ت  �أمام  و�سعني  وقد 

لطف �هلل �أنقذين من هذ� �ملوقف بق�سة عجيبة!
لقد  فاأقول  �لذين كفلتهم وخذلوين،  �أخرب  �أن  �أود    
تعاملت معكم باأخالقي وتربيتي، ول �أعترب نف�سي 
و�سيظل  حال،  كل  على  نادما،  ول�ست  خا�سرً�، 
باجلميل  ورد �جلميل  �لنا�س  بني  �ملعروف  طريق 
�سالكاً رغم وعورته وقلة �سالكيه، و�حلمد هلل رب 
خاللها  من  �أ�ستطيع  �سحة  رزقني  �لذي  �لعاملني 
�أن  �أجل  من  �مل�سنية  �لدو�ئر  مر�جعة  حتمل 
�هلل  عند  �أحت�سبه  ذمة  بر�ءة  كتاب  على  �أح�سل 

تعاىل لعله يكون يف ميز�ن ح�سناتي!

الكفالة والكفيل والمكفول

المحامي حسين علي موسى

�ملحاكمات  �أ�سول  قانون  يف  �ملحاكمة  �إعادة 
 1971 ل�سنة   )23( رقم  �لعر�قي  �جلز�ئية 
�ملو�د، حيث  يليها من  �ملادة )270( وما  يف 
للطعن  ر�بعا  طريقا  �لعر�قي  �مل�سرع  و�سع 
يف �لأحكام �جلز�ئية �لباتة وفق �سروط على 

�سبيل �حل�سر �لتي ل ميكن �لتو�سع فيها.
يف  �لق�ساء  ل�سري  �لعملي  �لو�قع  خالل  من 
يتوفر  ما  عادة  �جلز�ئية  �لعر�قية  �ملحاكم 
وهو  �ملذكورة  �ملادة  من  �لثالث  �ل�سرط 
�ىل  بال�ستناد  �جلز�ئية  �لأحكام  �سدور 
حكم  �سدر  ثم  �سند  �أو  خبري  ر�أي  �و  �ساهد 
�سهادة  �و �خلبري بعقوبة  �ل�ساهد  بات على 
بات  حكم  �سدر  �أو  �ل�سهادة  هذه  عن  �لزور 

بتزوير �ل�سند.
هذه  ن�س  من  �ل�ستفادة  �مل�ستكي  �أر�د  �إذ� 
�مل�سكو  �سد  �ملحاكمة  �إعادة  وطلب  �لفقرة 
منه لكونه خ�سر �لدعوى فاإن �ل�سكلية حتول 
ب�سب  �لطعن  من  �لطريق  هذ�  تنفيذ  دون 

تعطي  �لتي   )271( �ملادة  يف  �لو�رد  �لن�س 
)للمحكوم  �ملحاكمة  �إعادة  طلب  يف  �حلق 

عليه( �و من ميثله قانوناً فقط.
�لأعلى  �لق�ساء  جمل�س  يف  �لتمييز  حمكمة 
)�ملحكوم عليه( هو من �سدرت بحقه  ف�سرت 
هذ�  �لدعوى،  خ�سر  من  ولي�س  فقط،  عقوبة 
قانون  يف  �ملحاكمة  �إعادة  �أحكام  بخالف 
�لأم  �لقانون  وهو  �لنافذ  �ملدنية  �ملر�فعات 

و�ملرجع يف �لقو�نني.
�لدعاء �لعام �سنويا يرد �لع�سر�ت من طلبات 
�إعادة �ملحاكمة ب�سب هذه �ل�سكلية، هذ� �لأمر 
يجعل هذ� �لطريق من �لطعن معطال ويرتتب 
بحق  �لباتة  �جلز�ئية  �لأحكام  �أن  ذلك  على 
�لأمر  وهذ�  لها،  فعلية  قيمة  ل  �لزور  �سهود 
�ملر�د  �جلز�ئي  �لقر�ر  لأن  �لعد�لة  يجايف 
�لطعن به عن هذ� �لطريق بني باطال، وكل ما 
�مل�سكلة  هذ�  �أن  �إل  باطل  فهو  باطل  على  بني 
قانون  �لقانونية ميكن معاجلتها حلني تعديل 
وميكن  تعديله،  �ملزمع  �ملحاكمات  �أ�سول 
ب�سهود  تتعلق  �لتي  �ملو�د  �أحكام  �ىل  �لرجوع 
�لزور يف قانون �لعقوبات ومنها �ملادة )255( 

تن�س  �لتي  منها  �خلام�سة  �لفقرة  وبالذ�ت 
كل  �لزور  �ساهد  عقوبة  بنف�س  )يعاقب  على 
�أثناء �ل�سري يف حتقيق �و دعوى  من ��سطنع 
غري  �أمر  دون  �و  حالة  �أية  حلدوثها  توقع  �أو 
�أو غريها مما ميكن  �أو �سجل  �سحيح يف دفرت 
تكوين  ذلك  �ساأن  من  وكان  لالإثبات  ��ستعماله 
ر�أي خاطئ لدى �ملحكمة مما يوؤثر على نتيجة 

�لدعوى(.
يف  ورد  ما  مع  ت�سرتك  �ملادة  هذه  فقر�ت  �إن 
�لأ�سولية   )270( �ملادة  من  )ثالثا(  �لفقرة 
ت�سليل  على  �جلز�ئي  �حلكم  بناء  حيث  من 
�جلرمي  �لق�سد  ونية  عمدي  ب�سكل  للق�ساء 

و�لر�بطة �ل�سببية بينهما.
�إن �لهدف من �إعادة �ملحاكمة حتقيق �لعد�لة 

ورفع �لظلم و�لغنب ومعاقبة �ملجرم.
رد  �لذي  للم�ستكي  �ملادة متنح �حلق  �إن هذه 
طلبه يف �إعادة �ملحاكمة باأن يقيم �سكوى لدى 
حماكم �لتحقيق ��ستناد� �ىل �أحكام هذه �ملادة 
للمتهم  �إد�نة  �لقانوين وب�سدور حكم  وتكييفها 
فيها يعطى �حلق للم�ستكي مبر�جعة �ملحاكم 

�ملدنية للمطالبة بالتعوي�س.

  إعادة المحاكمة في القانون الجزائي 
بين الشكلية وتحقيق العدالة

المحامي شورش قادر محمد الرواندزي
بق�سد  �ملحكمة  بها  تقوم  فنية  و��ست�سارة  حقيقي  تدبري  �لتعريف: 
ملعرفتها  يقت�سي  �لتي  �ملادية  �لو�ساع  بع�س  حقيقة  �ىل  �لو�سول 

�ل�ستعانة باأرباب �لخت�سا�س وي�سمون �خلرب�ء.
�أنو�ع �خلربة:

�أو يطلبها  1- �خلربة �لق�سائية : وهي �خلربة �لتي ياأمر بها �لقا�سي 
�حد �لأطر�ف .

�ملحكمة  طريق  عن  تتم  �لتي  �خلربة  وهي  �ل�ست�سارية:  �خلربة   -2
خارج  تكون  وقد  لها،  يلجاأ  فيمن  �خل�سم  �سفة  وجود  ي�سرتط  ل  لكن 
�ىل  للو�سول  �لعلم  �أو  �لفن  �أو  �لخت�سا�س  �أهل  �ىل  باللجوء  �لق�ساء 
�أو مادة.  �أو �سلعة  �لر�أي و�مل�سورة فيما يتعلق مبعلومات حول مبيع 
ويرى بع�س �لفقهاء �أن �خلربة �ل�ست�سارية ل ترقى من حيث تقريرها 
�ىل م�ستوى تقرير �خلربة �لق�سائية من حيث �لقيمة �لقانونية و�حلجية 

باعتبار �لأخرية بينة قانونية بعك�س �لأوىل.
�خلربة  �لطبية،  �خلربة  م�سمونها:  ح�سب  �أخرى  تق�سيمات   -3

�لعقارية، �خلربة �لزر�عية، �خلربة �لتجارية، �خلربة �حل�سابية.
4- �خلربة �حل�سورية وغري �حل�سورية

�لطبيعة �لقانونية حلجية �خلربة:
1-�عتبار �خلربة نوعا من �ل�سهادة �أو �ل�سهادة �لفنية.

2- �عتبار �خلربة جمرد و�سيلة لتقدير عن�سر �إثبات �لدعوى.
3- �عتبار �خلربة جمرد �إجر�ء مل�ساعدة �لقا�سي.

�ثبات خا�سة تتطلب معرفة  4- �عتبار �خلربة حجة خا�سة وو�سيلة 
خا�سة ودر�ية ل تتوفر يف �ملحكمة.

�إل  جديد  من  يحكم  �أن  له  يجوز  فال  باخلربة  �لقا�سي  ياأمر  عندما 
�لقر�ر  )ح�سب  �حلكم  ب�سحة  �أخل  و�إل  تقريره  �خلبري  يودع  ما  بعد 
يف   2622 �لعدد   2301 �لت�سل�سل  �لعر�ق  يف  �لتمييز  ملحكمة  �لتمييزي 

)20/6/1999
مالحظة :

�إبد�ء �خلربة ح�سوريا �أمام �لقا�سي و�أطر�ف �لدعوى �أو قد  قد تكون 
يكون غري ح�سوري لي�س �أمام �أطر�ف �لدعوى.

الخبرة القضائية 



وقفات قانونية

االختصاص المكاني 
لـبعض الدعاوى والحجج

المحامي حسن الصبيحي

يت�ساءل �لكثري من �لزمالء �أو قد يكونون يف حريٍة من �أمرهم 
يف  علم  لديهم  ولي�س  �سرعية  حجة  �أو  دعوى  �إقامة  عند 

�لخت�سا�س �ملكاين لإقامتها.
�إليكم �لخت�سا�س �ملكاين لـبع�س �لدعاوى و�حلجج �ل�سرعية 

- دعوى �ملطاوعة:
تقام دعوى �ملطاوعة يف حمكمة حمل �إقامة �ملدعى عليها فـاإن 
�أقيمت يف حمكمة �أخرى وجب �إحالتها على �ملحكمة �ملخت�سة 
عند طلب �خل�سم ذلك ��ستناد� لـن�س �ملادة )٣٠٣( من قانون 
�ملر�فعات �ملدنية بـدللة �ملو�د )٧٤ و٧٨( من �لقانون نف�سه.

- دعوى �ملهر �ملوؤجل:
�إقامة �ملدعى عليه  تقام دعوى �ملهر �ملوؤجل يف حمكمة حمل 

��ستناد� لـن�س �ملادة )٣٠٣( من قانون �ملر�فعات �ملدنية.
- دعاوى �لطالق و�لتفريق:

�أو  عليه  �ملدعى  �إقامة  حمل  حمكمة  يف  �لدعوى  هذه  تقام 
�سبب  فيه  حدث  �لذي  �ملحل  حمكمة  �أو  �لعقد  حمل  حمكمة 

�لدعوى ��ستناد� لـن�س �ملادة )٣٠٣( مر�فعات.
- دعوى �لرجعة بـالزوجة �ملطلقة:

تقام هذه �لدعوى �أمام �ملحكمة نف�سها �لتي حكمت بـالطالق 
�لرجعي ويجوز �إقامتها يف حمكمة �أخرى ثم مر�جعة �ملحكمة 

�لتي حكمت بـالطالق وتاأ�سري �لرجعة يف �سجالتها.
- دعوى �إثبات زو�ج ون�سب �أولد مفقود:

تقام هذه �لدعوى يف حمكمة حمل �إقامة �لقيم على �ملفقود.
- دعوى �مل�ساهدة:

تقام دعوى �مل�ساهدة يف حمكمة حمل �سكن �ملدعى عليها.
- دعوى نفقة )�لأ�سول + �لفروع + �لزوجات(:

حمكمة  �أو  عليه  �ملدعى  �إقامة  حمكمة  يف  �لدعوى  هذه  تقام 
�إقامة �ملدعي.

-دعوى غ�سب �لأثاث �لزوجية:
تقام هذه �لدعوى يف حمكمة حمل �إقامة �ملدعى عليه.

- دعوى ت�سحيح ق�سام �سرعي:
تقام هذه �لدعوى �أمام �ملحكمة نف�سها �لتي �أ�سدرت �لق�سام 

�ل�سرعي.
- دعوى عزل �لو�سي عن �لو�ساية:

حجة  �أ�سدرت  �لتي  نف�سها  �ملحكمة  �أمام  �لدعوى  هذه  تقام 
�لو�ساية.

- دعاوى �لدين و�ملنقول:
وميكن  عليه،  �ملدعى  �إقامة  حمكمة  يف  �لدعوى  هذه  تقام 

�إقامتها يف:
- مركز معامالته.

--حمل ن�سوء تنفيذ �للتز�م.
- �ملحل �ملختار من قبل �لطرفني.

- دعاوى �حلق �لعيني للعقار:
تقام هذه �لدعوى يف حمكمة حمل �لعقار.

- دعوى �ل�ستمالك:  
دعاوى  �لعقار  حمل  حمكمة  يف  �لدعوى  هذه  تقام 

��ستمالكه �إ�ستنادً� لـن�س �ملادة )٣٦( مر�فعات.
-دعوى �إز�لة �ل�سيوع للعقار:

تقام هذه �لدعوى يف حمكمة حمل �لعقار �ملز�ل �سيوعه.
- دعوى �ل�سفعة:

تقام هذه �لدعوى يف حمكمة حمل �لعقار �مل�سفوع به 
�إ�ستنادً� لـن�س �ملادة )٣٦( مر�فعات.

و�أتعاب  �لدعوى  بـم�ساريف  متعلقة  دعاوى   -
�ملحاماة:

�لدعوى  نظرت  �لتي  �ملحكمة  �أمام  �لدعوى  هذه  تقام 
با�ستثناء حمامي �ل�ستئناف و�لتمييز و�جلز�ء.

- �لق�سامات �ل�سرعية:
تقام هذه �حلجة يف حمكمة حمل �إقامة �ملتوفى �لد�ئم.

- دعوى �لإذن بـالزو�ج من ثانية:
يقدم �لطلب �إىل حمكمة حمل �إقامة طالب �لإذن.

- دعوى تعيني �لقيم على �ل�سجني:
�إقامة �ملحكوم عليه  تقام هذه �حلجة يف حمكمة حمل 

)�ل�سجني(.
- دعوى ن�سب قيم على مفقود:

تقام هذه �حلجة يف حمكمة حمل �إقامة �ملفقود �أو 
�لأ�سري �أو �لغائب.
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مادة 5
تعود  �لتي  هي  �ململوكة  �لعقار�ت 
�أحكام  وفق  مالكها  �إىل  وحقوقها  رقبتها 

�لقو�نني.
مادة ٦

�لعقار�ت �ملوقوفة:
تق�سم على ق�سمني: -

– �لأوقاف �ل�سحيحة هي �لتي كانت   �
�إىل جهة من �جلهات  �أوقفت  ثم  مملوكة 

مب�سوغات �سرعية.
ما  هي  �ل�سحيحة  غري  �لأوقاف   – ب 
�لت�سرف  وحقوق  �أمريية  رقبتها  كانت 
فيها �أو ر�سومها �أو �أع�سارها �أو جميعها 

موقوفة تخ�سي�سا جلهة من �جلهات.
مادة ٧

�لأر��سي �لأمريية هي �لتي تعود رقبتها 
للدولة، وتكون على ثالثة �أنو�ع:

� – �لأر��سي �لأمريية �ل�سرفة هي �لتي 

تعود رقبتها وجميع حقوقها �إىل �لدولة.
�ملفو�سة  �لأمريية  ب-�لأر��سي 
فو�س  �لتي  �لأر��سي  هي  بالطابور 
�لأ�سخا�س وفق  �إىل  فيها  �لت�سرف  حق 

�أحكام �لقو�نني.
غري  وقفا  �ملوقوفة  �لأر��سي  وتعد 
على  وقفها  يقت�سر  و�لتي  �سحيح 
بحكم  كليهما  �أو  �لأع�سار  �أو  �لر�سوم 

�لأر��سي �لأمريية �ملفو�سة بالطابور.
�ملمنوحة  �لأمريية  -�لأر��سي  جـ 
حق  منح  �لتي  �لأر��سي  هي  باللزمة 
ح�سب  �لأ�سخا�س  �إىل  فيها  �لت�سرف 

�أحكام قانوين �لت�سوية و�للزمة.
مادة ٨

�لأر��سي �ملرتوكة:
للدولة  �لعائدة  �لعقار�ت  هي 
و�ملخ�س�سة لأغر��س �ملنفعة �لعامة �أو 

ملنفعة �أهايل قرية �أو ق�سبة معينة.

أنواع العقارات
�إحدى �سور  �لأمو�ل: هي  تبيي�س  �أو  �لأمو�ل  غ�سيل 
�ل�سفة  �إ�سافة  �إىل  تهدف  �لتي  �لقت�سادية  �جلر�ئم 
�ل�سرعية على �لعمليات �لتي تنطوي على ك�سب �أمو�ل 
�أو حيازتها �أو �لت�سرف فيها �أو �إد�رتها �أو حفظها �أو 
��ستبد�لها �أو �إيد�عها �أو ��ستثمارها �أو حتويلها �أو نقلها 
�أو �لتالعب يف قيمتها �إذ� كانت متح�سلة من جر�ئم مثل 
زر�عة وت�سنيع �لنباتات �ملخدرة �أو �جلو�هر و�ملو�د 
�ملخدرة وجلبها وت�سديرها و�لإجتار فيها، و�ختطاف 
و�سائل �لنقل، و�حتجاز �لأ�سخا�س وجر�ئم �لإرهاب 
و�لتدلي�س،  �لأمانة  وخيانة  و�لن�سب  ومتويلها، 
وتهريب  و�لجتار  و�لدعارة،  و�لفجور  و�لغ�س، 
من  �لدولة  باأمن  �مل�سرة  و�جلنح  و�جلنايات  �لآثار، 
�ملال  و�ختال�س  و�لر�سوة،  و�لد�خل،  �خلارج  جهة 
�مل�سكوكات  وجر�ئم  و�لغدر،  عليه،  و�لعدو�ن  �لعام 
و�لزيوف �ملزورة و�لتزوير �أ�سل �لعبارة: �إن �سيوع 
جعل  تناولها  على  و�لتهافت  و�نت�سارها،  �ملخدر�ت، 
منها �سوقا ر�ئجة، تدر �أرباحا خيالية، وهي و�إن كانت 
تعتمد على مغامر�ت تقوم بها مافيات متخ�س�سة �إل 
بالقطاعي  لتباع  معينة  �أ�سو�ق  يف  ت�ستقر  �أخري�  �أنها 
�ملدمنني  قبل  من  يوميا  تناولها  لي�سهل  )�ملفرق( 
للزبائن  �أ�سو�ق خا�سة مو�سوفة  لها  فاأ�سبح  عليها.. 
فقط. فيجري بيعها يوميا قطعا متفرقة، وهذ� ي�ستلزم 
�أن تتناولها �لأيدي �لبائعة و�مل�سرتية قطعا �سغرية 
رو�ئح  لها  يكون  وعندئذ  �أغلفتها،  من  م�ستخرجة 
معينة تل�سق باأيدي بائعيها كما تلت�سق هذه �لرو�ئح 
�آخر  ياأتي  �أن  لها، وما  �ملدفوعة ثمنا  بالأمو�ل  تلقائيا 
�لنقدي،  �لورق  من  كبرية  كميات  وهناك  �إل  �لنهار 
�أ�سحابها  ي�ستطيع  فال  معروفة،  رو�ئح  لها  وكلها 
فيقومون  �حلال،  هذ�  على  وهي  �لبنوك  �إىل  �إر�سالها 
�لرو�ئح حتى ل  لها وتنظيفها من هذه  بعملية غ�سيل 

ينك�سف �سرها. �أما عملية �لغ�سيل هذه فتكون بو�سائل 
معروفة لديهم ل توؤثر على هذه �لأور�ق �لنقدية. فاإما 
�ملو�د  ببع�س  �أو  تبخري،  بعملية  �لغ�سيل  يكون  �أن 
�أو�خر  �ملزيلة لرو�ئحها ول توؤثر عليها. وعندئذ ويف 
�أية  دون  �لبنوك  يف  ح�ساباتهم  �إىل  يدفعونها  �لدو�م 
�لكلمة،  مبعنى  غ�سيل  حقيقته  يف  فهو  تطالهم،  �سبهة 
ولكن بو�سائل معينة خم�س�سة لهذ� �لغر�س، هذ� هو 
�لكلمة..  و�قع غ�سيل �لأمو�ل من حيث دللة منطوق 
)غ�سيل  �ل�سطالح  هذ�  ��ستعمال  بد�يات  يف  هذ� 
�لأمو�ل  هذه  عن  �لقذرة  �لرو�ئح  �إز�لة  �أي  �لأمو�ل( 
�أنها ناجتة  حتى ل يتعرف على م�سدرها وي�ستبه يف 
)غ�سيل  تطور  ثم  ونحوها..  �ملخدر�ت  م�سادر  عن 
و�سائل  ��ستعمال  يعني  مدلوله  لي�سبح  �لأمو�ل( 
و�لقانونية  �ل�سرعية  لإ�سفاء  خادعة  وحيل  مالية 
غري  قذرة  م�سادر  من  �ملكت�سبة  �لأمو�ل  هذه  على 
مبعنى  �لأمو�ل(  )غ�سيل  �أ�سبح  وهكذ�  م�سروعة.. 
مبعنى  �ل�سطالحان  و�سار  �لأمو�ل(  )تبيي�س 
و�حد، يتم غ�سل �لأمو�ل )كم�سطلح �قت�سادي( على 
�أو  توظيف  مرحلة  هي  �لإيد�ع  مرحلة  مر�حل:  ثالث 
�إحالل، بحيث يتم �لتخل�س من كمية كبرية من �لنقود 
�أحد  يف  باإيد�عها  �إما  خمتلفة  باأ�ساليب  �ل�سرعية  غري 
حتويل  طريق  عن  �أو  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �أو  �لبنوك 
�سر�ء  طريق  عن  �أو  �أجنبية،  عمالت  �إىل  �لنقود  هذه 
�سيار�ت فارهة ويخوت وعقار�ت مرتفعة �لثمن ي�سهل 
بيعها و�لت�سرف فيها بعد ذلك.. وتعد مرحلة �لإيد�ع 
بعملية  �لقائمني  �إىل  بالن�سبة  مرحلة  �أ�سعب  هذه 
لكت�سافها،  عر�سة  ز�لت  ما  �أنها  �إذ  �لأمو�ل؛  غ�سل 
�لعادة كميات كبرية جد� من  �أنها تت�سمن يف  خا�سة 
بعملية  قام  من  على  �لتعرف  �أن  �إذ  �ل�سائلة،  �لأمو�ل 
ثم  ومن  �لع�سري  بالأمر  لي�س  �لأمو�ل  لهذه  �لإيد�ع 

هي  �لتمويه  مرحلة  �لأمو�ل..  هذه  مب�سدر  عالقته 
دخول  بعد  تبد�أ  حيث  �لتعتيم  �أو  �لتجميع  مرحلة 
ويقوم  �ل�سرعي،  �مل�سريف  �لنظام  قنو�ت  يف  �لأمو�ل 
تتمثل  و�لتي  �لآتية  �خلطوة  باتخاذ  �لأمو�ل  غا�سل 
عن  غ�سلها  �ملر�د  �لأمو�ل  بني  �لتفريق  �أو  �لف�سل  يف 
معقدة  جمموعة  طريق  عن  �ل�سرعي  غري  م�سدرها 
�لعمليات  منط  تتخذ  و�لتي  �مل�سرفية  �لعمليات  من 
�ملر�حل جعل  �مل�سروعة، و�لهدف من هذه  �مل�سرفية 
تتبع م�سدر تلك �لأمو�ل غري �مل�سروعة �أمر� �سعبا.. 
حتويل  عملية  تكر�ر  يف  �لو�سائل  تلك  �أهم  وتتلخ�س 
�لإلكرتوين  و�لتحويل  �آخر،  �إىل  بنك  من  �لأمو�ل  تلك 
تلك  تتبع  يف  �لتعقيد  حالة  من  ويزيد  لالأمو�ل، 
من  �سارمة  قو�عد  تتبنى  بنوك  �إىل  حتويلها  �لأمو�ل 
ما يطلق عليها  �أخرى، وهي  �لإيد�عات يف بالد  �سرية 
�ملالذ�ت  هذه  وتت�سم  �لآمنة،  �مل�سرفية  باملالذ�ت 
طائر�ت  من  �لنقل  و�سائل  وجودة  قو�نينها،  بت�ساهل 
�لإدماج  مرحلة  �ل�سركات..  تاأ�سي�س  و�سهولة  و�سفن 
�لأمو�ل  غ�سل  يف  �خلتامية  هي  �ملرحلة  هذه  تعد 
�لأمو�ل،  على  �ل�سرعية  طابع  �إ�سفاء  عليها  ويرتتب 
خالل  ومن  �لتجفيف"  "مرحلة  عليها  يطلق  لذلك 
�لدورة  يف  �ملغ�سولة  �لأمو�ل  دمج  يتم  �ملرحلة  هذه 
�لقت�سادية و�لنظام �مل�سريف، لكي تبدو وكاأنها عو�ئد 
�أو مكت�سبات طبيعية ل�سفقات جتارية، مثل �ل�سركات 
�لبنوك  وتو�طوؤ  �مل�سطنعة،  و�لقرو�س  �لوهمية 
�لأجنبية، وكذلك �لفو�تري �لوهمية يف جمال �ل�ستري�د 
من  يكون  �ملرحلة  لهذه  �لو�سول  وعند  و�لت�سدير.. 
�ل�سعب جد� �لتمييز بني تلك �لأمو�ل غري �مل�سروعة 
و�لأمو�ل �مل�سروعة �إل من خالل �أعمال �لبحث �ل�سري 

وزرع �ملخربين بني ع�سابات غ�سل �لأمو�ل.
فمن  �لأمو�ل:  غ�سيل  يف  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  ر�أي 

�ملال  مبو�سوع  �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سائعة  �مل�سطلحات 
�حلر�م و�ملال �ملكت�سب بطريق غري م�سروع م�سطلح: 
تبيي�س �ملال �حلر�م �أو غ�سل �ملال �حلر�م.. وقد يطلق 
عليه غ�سل �ملال �لقذر. فكاأن هذ� �ملال �لآتي من م�سدر 
وياأذن  �لقانون  يقره  عمل  يف  �أدخل  �إذ�  م�سروع  غري 
كالثوب  نظيف،  مال  �إىل  قذر  مال حر�م  من  به حتول 
�لنظيف  �ملاء  �إذ� و�سع يف  �لقذر  �لذي يحمل  �ملت�سخ 
�أن غ�سل �ملال  �أ�سبح نظيفا وز�ل عنه �لقذر ومعلوم 
و�أحكامه ول  �ل�سرع  يتنافى مع  �ملعنى  بهذ�  �حلر�م 
يتفق مع قو�عده و�أ�سوله، ذلك �أن �لإ�سالم يحرم كل 
لعمليات  �لتي تخ�سع  و�لأمو�ل  بطريق حمرم  ك�سب 
وعن  �جلر�ئم،  عن  تن�ساأ  �أمو�ل  و�لتبيي�س  �لغ�سل 
و�لعتد�ء  و�ل�سلب،  و�لدعارة،  و�ل�سرقة،  �لتزوير، 
غري  �إىل  �لنهب،  �أو  بال�سطو  �لآخرين  ممتلكات  على 
�لإ�سالم.  يجيزها  ل  �لتي  �ملحرمة  �لو�سائل  من  ذلك 
وحكم هذه �لأمو�ل �ملحرمة بعد غ�سلها كحكمها قبل 
غ�سلها، ما �كت�سب منها عن طريق �ل�سرقة و�لغ�سب 
وما �سابه ذلك، فيجب رده �إىل �أ�سحابه �أو �إىل ورثتهم 
�إن كان �أ�سحابه قد ماتو�، ولو بطريق غري مبا�سر فاإن 
مل يعرف �أ�سحابه �أو ورثتهم ت�سدق به عنهم، هذ� �إن 
كان �أ�سحاب هذه �لأمو�ل م�سلمني، فاإن كانو� كفار�، 
فاإن عرفو� �أو عرف ورثتهم �إن كانو� قد ماتو� وجب 
�إي�سال هذ� �ملال �إليهم، و�إن مل يعرف �أحد� منهم كان 
هذ� �ملال فيئا ينفق يف م�سالح �مل�سلمني، ول يت�سدق 
به عنهم، لعدم �سحة �ل�سدقة عنهم لأنهم كفار. و�إن 
منفعة  عن  عو�سا  �ساحبه،  بر�سا  �كت�سب  قد  كان 
�أو نحو ذلك،  �لغناء  �أو  �أو بيع �خلمر  حمرمة كالزنا 
فيجب �أن ينفق يف م�سالح �مل�سلمني كاإعانة �لفقر�ء 
و�مل�ساكني ور�سف �لطرق و�إن�ساء �جل�سور وبناء 

�ملد�ر�س ودور �لأيتام، ونحو ذلك.

غسيل األموال

�ملخت�سة  هي  �لد�ئمي  �ملتوفى  �إقامة  حمل  حمكمة  �إن 
باإ�سد�ر �لق�سام �ل�سرعي وفقا للمادة ٣٠5\1 مر�فعات، 
كما �أن �ملادة ٣1٠ مر�فعات �أو�سحت �إجر�ء�ت �لق�سامات 

�ل�سرعية �أو �لنظامية وفقا ملا يلي:
ودينه  وجن�سيته  �ملتوفى  ��سم  يت�سمن  بيان  تقدمي   .  1
باملتوفى  �لورثة و�سلة كل منهم  و�أ�سماء  وتاريخ وفاته 
حملة  خمتار  عليه  ويوقع  مفقود�..  �أو  قا�سر�  �أو  كبري� 
�أو �سورة  �أ�سل  �إقامة �ملتوفى و�ساهد�ن ويرفق بالبيان 

من �سهادة �لوفاة
من  للتثبت  �ملدنية  �لأحو�ل  هويات  �لطلب  مع  تقدم   .  2
�أمني  من  �لعائلة  قيد  و�سورة  و�أعمارهم  �لورثة  �أ�سماء 
�ل�سجل �ملدين وكتاب من د�ئرة �سريبة �لدخل وتاأييد من 

مديرية رعاية �لقا�سرين �إن وجد قا�سر
٣ . يقدم �لطلب ويوقع من �أحد �لورثة، ويجوز �أن يقدم 
من �سخ�س �آخر ومبوجب وكالة با�ستب�سار ق�سام �سرعي.

�لورثة  و�أ�سماء  ��سم  تثبيت  بعد  �لق�سام  طلب  ير�سل   .٤
لغر�س  �ملتوفى  منطقة  خمتار  �إىل  �ملحكمة  من  وختمه 
�ثنني  �إ�سهاد  �ملنطقة مع  تلك  �ملتوفى يف  �سكن  �لتاأكد من 

من �ل�سهود وختم �ملجل�س �لبلدي. 
�ملكاين،  �لخت�سا�س  �ملحكمة �سمن  من  كتاب  ير�سل   .  5
�أي )�سمن حملة �ملتوفى( �إىل د�ئرة �لنفو�س �لتي يوجد 
عن  �لإجابة  ترد  طبعا  )�ملتوفى(  نفو�س  قيد  �سجل  فيها 

ذلك �لكتاب بالربيد �لذي يتاأخر تقريبا 1٠ �أيام .
�ملكتب  تعرف  هنا  وفيات..  مكتب  �إىل  كتاب  ير�سل   .٦
�مل�سوؤول من ورقة �سهادة �لوفاة حيث مثبت عليها �ملكتب 

وفيات.
٧ . ت�ستمع �ملحكمة �إىل �لبينة ))و�ل�سهود على �أل يكونو� 
نف�س �ل�سهود يف خمتارية �ملنطقة((، وهنا يوقع �جلميع 
�لق�سام  �ملحكمة  ت�سدر  �لإجر�ء�ت  هذه  ��ستكمال  وبعد 

�ل�سرعي وبعد حتديد �مل�ساألة �لإرثية.
تعرف  هل  )�لبينة(..  �ل�سهود  �لقا�سي  ي�ساأل  هنا   .٨
�ملتوفى.. هل تعرف �إخو�نه و�أخو�ته و�أبويه مثال.. �أين 
�ل�سهود  يب�سم  �ل�سهادة  �إثبات  وبعد   ... �ملتوفى  ي�سكن 
ح�س�س  ح�ساب  لغر�س  �خلبري  على  �لأور�ق  وحتال 
�لورثة، وبعد �نتهاء �خلبري من �لكتابة للح�س�س يطبع 

�لق�سام ويرفع للقا�سي لغر�س �لتوقيع .

إجراءات إصدار القسام الشرعي
�أول: نبذة ب�سيطة

على  �لطرفني  باإر�دة  �تفاق  هي  �ملخالعة: 
�إنهاء �لر�بطة �لزوجية على �أن تبذل �لزوجة 
باختيارها  منها  جزء�  �أو  �لزوجية  حقوقها 
مثال كتنازلها عن �ملوؤجل �أو �لنفقات �أو �لأثاث 
�أو جميعها... فاملخالعة عقد ك�سائر  �لزوجية 

�لعقود يتم بالإيجاب و�لقبول �أمام �لقا�سي.
ثانيا: �سروط �ملخالعة

1.�أن يكون �لزوج �ملخالع �أهال لإيقاع �لطالق، 
و�أن تكون �ملر�أة حمال له.

2.�لبذل من جانب �لزوجة.
٣.�أن تكون �لزوجة ر��سية وبدون �أي �سغط 

وباإر�دتها.
٤.�أن تكون �ل�سيغة بلفظ �خللع.

ثالثا: �أحكام �ملخالعة
�سغرى،  بينونة  بائن  طالق  خمالعة  تقع 

وتكون �ل�سيغة كالآتي:
1. �سيغة �ملخالعة قبل �لدخول.

تقول �لزوجة: خالعتك يا زوجي غري �لد�خل 
�ملوؤخر  بذيل  لقاء  فالن  �بن  فالن  يا  �سرعا  بي 

و�لبالغ ...
ويجيب �لزوج: قبلت منك هذ� �خللع يا فالنة 
�ملوؤخر  مهر  على  ذمتك  و�أبر�أت  فالن  بنت 

و�لبالغ... و�أنت طالق مني على ما بذلتي.
ولي�س لها عدة للزوجة لكونه قبل �لدخول.

2.�سيغة �ملخالعة بعد �لدخول 
بي  �لد�خل  زوجي  يا  خالعتك  �لزوجة:  تقول 
معجل  لك  بذيل  لقاء  فالن  �بن  فالن  يا  �سرعا 

وموؤجل و�لبالغ.
زوجتي  يا  منك  �خللع  قبلت   : �لزوج  ويقول 
ما  على  مني  طالق  و�أنت  �ملذكور  �لبذل  لقاء 

بذلتي.
بعد  لكونه  �أ�سهر  ثالثة  عدة  لها  و�لزوجة 

�لدخول.
ر�بعا : �لعري�سة

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 

يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  حمكمة  قا�سي  �ل�سيد 
.... �ملحرتم  

�ملدعية ....
�ملدعى عليه ...

جهة �لدعوى 
�سرعا  بي  و�لد�خل  زوجي  عليه  �ملدعى  �إن 
طيا  و�ملرفق  �لزو�ج  عقد  مبوجب  وقانونا 
�ملخالعة و�لطالق  �إجر�ء  بيننا على  ولالتفاق 
�أمام حمكمتكم �ملوقرة مقابل تنازيل عن جميع 
�ملهر�ن  ومنها  و�لقانونية  �ل�سرعية  حقوقي 
�ملوؤجل و�ملعجل وجميع �لنفقات، وعليه ولكل 

ما تقدم �أطلب ما يلي:
�إجر�ء  بعد  للمر�فعة  عليه  �ملدعى  1.دعوة 

�ملقت�سى �لقانوين .
2.و�حلكم يل باإجر�ء �ملخالعة .

٣.حتميله �مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة  .
�لأدلة �لثبوتية :

1.عقد �لزو�ج .
2�سائر �لبينات �لأخرى.

�لإجر�ء�ت 
�مل�سدق  �لزو�ج  عقد  وو�سع  فايل  1.عمل 

و�مل�ستم�سكات وعري�سة �لدعوى .
للبحث  ويكتب  �لأول  �لقا�سي  �أمام  2.تهم�س 

�لجتماعي .
من  تهم�س  �لبحث،  و�إكمال  �لتبليغ  ٣.بعد 
�لقا�سي �لأول ويكتب للر�سم ويبلغ �لطرفني .

٤.بعدها تذهب للقلم تاأخذ رقم دعوى وبعدها 
�ملر�فعة  موعد  يعطيك  للقلم  وبعدها  للر�سم 

وبعدها �لتبليغ .
هناك  يكون  �لقا�سي  �أمام  �ملر�فعة  يوم   .5

�تفاق بالتلفظ بال�سيغة وتنتهي �لدعوى .
مالحظة: �إذ� �أردت �ن يكت�سب �لقر�ر �لدرجة 

�لقطعية ب�سكل مبا�سر فانتظر ملدة �سهر.
ويف نهاية �ملر�فعة تقول للقا�سي: نحن نتنازل 

عن حق �لطعن و�لتمييز.

المخالعة.. شروطها وأحكامها

�إن مرحلة �لتحقيق �لبتد�ئي هي �ملرحلة �لأوىل 
يف �لبناء �ملوؤ�س�سي للدعوى �جلز�ئية و�لتي تبد�أ 
من عملية جمع �لأدلة ومن ثم �ل�سري يف �لتحقيق 
بغية �لو�سول �إىل �ملر�حل �لنهائية يف �لتحقيق، 
�إذ قد تت�سكل قناعة لدى قا�سي �لتحقيق �ملخت�س 
�ل�سكوى  �إحالة  بوجوب  �لتحقيق  �كتمال  بعد 
�لأدلة  �أن  يجد  �أنه  �أو  �ملخت�سة،  �ملحكمة  على 
�لإفر�ج عن  فيقرر  كافية  �إليها غري  تو�سل  �لتي 
�ملرحلة،  هذه  �أثناء  ويف  �سبيله..  و�إخالء  �ملتهم 
�ألزمت �لن�سو�س �لت�سريعية، ف�سال عن �لأحكام 
�لأجهزة  �لإن�سان،  حلقوق  �لدولية  �ل�سرعية 
�لتحقيقية بلزوم توفري �ل�سمانات للمتهم منها: 

�أول –يف �لقب�س على �ملتهم
ن�ست �ملادة �لتا�سعة من �لإعالن �لعاملي حلقوق 
�إن�سان  �أي  �لقب�س على  )ل يجوز  �لإن�سان على 
�أو حجزه �أو نفيه تع�سفا(، كما �أن )لكل فرد حق 
يجوز  ول  �سخ�سه،  على  �لأمان  ويف  �حلرية 
توقيف �أحد �أو �عتقاله تع�سفا.. ول يجوز حرمان 
�أحد من حريته �إل لأ�سباب ين�س عليها �لقانون 
وطبقا لالإجر�ء �ملقرر فيه( �ملادة 9 /1 من �لعهد 
�لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، ومن �ملعلوم 
بالقانون  �ملذكور  �لعهد  على  �سادق  �لعر�ق  �أن 
�لوقائع  يف  �ملن�سور   19٧٠ ل�سنة   19٣ رقم 
عن  ف�سال   ،19٧٠/1٠/  ٧ يف   192٧ �لعر�قية 

�لعر�قي  �جلز�ئية  �ملحاكمات  �أ�سول  قانون  �أن 
�سخ�س  �أي  على  �لقب�س  يجوز  )ل  على:  ن�س 
�أو توقيفه �إل مبقت�سى �أمر �سادر من قا�سي �أو 
�لقانون  فيها  يجيز  �لتي  �لأحو�ل  يف  �أو  حمكمة 
ذلك( �ملادة 92 من �لقانون �ملذكور.. ويجب �أن 
يت�سمن �لأمر �ملعلومات �لتي يتطلبها �لقانون.. 
�لذي  �لد�ستوري  بالن�س  �لن�سو�س  تلك  وتتوج 
�لتحقيق  �أو  �أحد  توقيف  يجوز  ل  على:  ين�س 

معه �إل مبوجب قر�ر ق�سائي.
�إن �إلقاء �لقب�س هو �إجر�ء غري عادي كونه ينال 
�لد�ستور،  كفلها  �لتي  �ل�سخ�سية  �حلرية  من 
وقد وردت عليه تعاريف عديدة منها: )حرمان 
�ل�سخ�س من حرية �لتجو�ل ولو لفرتة ق�سرية، 
�أو �سلب حرية �ل�سخ�س ملدة ق�سرية باحتجازه 
يف �ملكان �لذي يعده �لقانون(، �إل �ن �لقانون قد 
�إلقاء �لقب�س على  بني �لأحو�ل �لتي يجوز فيها 

�لأ�سخا�س.
- �بتد�ًء ل يجوز توقيف �أي �سخ�س �أو �لقب�س 
للمتهم  يكون   – ق�سائي  قر�ر  مبوجب  �إل  عليه 
�جلو�ز  عدم  يعني  وهذ�   – عليه  �لطالع  حق 
لأية �سلطة تنفيذية ومهما �رتفع �ساأنها �أن توقف 

�أو تلقي �لقب�س على �أي �سخ�س خالفا ملا تقدم.
- ��ستثناًء مما تقدم يجوز �إلقاء �لقب�س مع عدم 
وجود قر�ر ق�سائي بالقب�س يف �حلالت �لآتية:-

�أ – �إذ� كان �ملتهم قد فر بعد �إلقاء �لقب�س عليه.
ب – �إذ� كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة 

للحرية �أو �سالبة لها.
ج – �إذ� وجد �سخ�س يف حمل عام يف حالة �سكر 
بنينّ و�ختالل و�أحدث �سغبا �أو كان فاقد� �سو�به.
�إذ� �سوهد حال  �أي  �مل�سهودة،  – يف �جلرمية  د 

�رتكابه �جلرمية.
�أمر  على  �ملتهم  �إطالع  يجب  تقدم  ملا  �إ�سافة   -

�إلقاء �لقب�س �أو �لتوقيف �ل�سادر بحقه.
ثانيا-جو�ز �لطعن باأمر �إلقاء �لقب�س

�لقر�ر�ت  �لقانونية  �لن�سو�س  ��ستبعدت 
ي�سدره  قر�ر  �أي  �أو  و�لإعد�دية  �لإد�رية 
�لطعن  من  �لدعوى  يف  فا�سل  غري  �لقا�سي 
مثل  يف  �لطعن  ويكون  �نفر�د  على  متييز� 
يف  �لفا�سل  �حلكم  �سدور  بعد  �لقر�ر�ت  هذه 
�لقب�س  �أو�مر  يف  �لطعن  با�ستثناء  �لدعوى، 
و�لتوقيف، �إذ يجوز �لطعن فيها بعد �سدورها 
مبوجب حكم �ملادة 2٤9 / ج من قانون �أ�سول 
�ل�سمانة  هذه  �أن  كما  �جلز�ئية،  �ملحاكمات 
ت�سري ولو كان �ملتهم هاربا ومل يتم تنفيذ �أمر 
عدم  يثبت  �أن  باإمكانه  �إذ  بعد،  بحقه  �لقب�س 
م�سوؤوليته عن �لفعل �ملن�سوب �إليه وهو خارج 
ق�ساء  عليه  ��ستقر  ما  وهذ�  �لق�ساء،  قب�سة 

حمكمة �لتمييز يف �لعديد من قر�ر�تها .

ثالثا–�ل�ستجو�ب خالل 2٤ �ساعة
ملا كانت �لغاية من �إلقاء �لقب�س على �ملتهم هو 
�سمان وجوده �أمام �ل�سلطة �لتحقيقية لغر�س 
��ستجو�به، فعلى �ملحقق �أن يبد�أ �لتحقيق حال 
ح�سور �ملتهم �أمامه، ول يجوز تاأخري �لتحقيق 
حتققت،  قد  �لقب�س  �إلقاء  من  �لغاية  د�مت  ما 
�أن ي�ستجوب �ملتهم  �أو �ملحقق  وعلى �لقا�سي 
�ل�سمانة  وهذه  ح�سوره  من  �ساعة   2٤ خالل 
�ملح�سوبة للمتهم �أوردتها ن�س �ملادة 12٣ من 
قانون �أ�سول �ملحاكمات �جلز�ئية، و�مل�ستقرة 

�أحكامها يف معظم �لت�سريعات �لدولية.
ر�بعا –�لغر�س من �لتوقيف

�لتوقيف لي�س عقوبة بل هو �إجر�ء �حرت�زي 
�لق�سد منه �سرعة �إجناز �لتحقيق و�سالمته، 
وجوده  �أن  �إذ  �ملتهم،  هرب  دون  و�حليلولة 
�أدلة  �إخفاء  �إىل  تدفعه  قد  �ملوقف  خارج 
يف  ب�سركائه  �لت�سال  من  ومتكنه  �لإثبات 
�لفعل �ملن�سوب �إليهم ليتد�ر�سو� �سوية تنظيم 
�سهود  تهديد  على  وقدرتهم  م�سرتك،  دفاع 
يحول  �ملوقف  يف  وجوده  فاإن  لذ�  �لإثبات، 
ما  فاإذ�  عليه  �لفرت��سات،  تلك  حتقق  دون 
�أجنز �لتحقيق فعلى �لقا�سي �أن يخلي �سبيل 
ق�سده  �لذي  �لغر�س  وهذ�  بكفالة،  �ملتهم 

�مل�سرع من �لتوقيف ي�ساف �إليه ق�سد �آخر.

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي 
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اجلزائية  824/الهيئة  احلكم:  رقم 
الثانية/2018

التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 
االحتادية

مبداأ احلكم
طاملا ان مادة االتهام ال تعاقب بعقوبة 
يف  املتهم  �صراح  اطالق  فاإن  االعدام، 
بتعهد  مقرونة  بكفالة  التحقيق  مرحلة 
تقديرها  يعود  جوازية  م�صاألة  هي  مايل 
اىل قا�صي حمكمة التحقيق املخت�صة اإذا 
وجد ان ذلك ال يوؤثر على �صري التحقيق 
ا�صتنادا  املتهم  هروب  اىل  يوؤدي  وال 
ا�صول  قانون  من   109 املادة  ن�ص  اىل 

ل�صنة   23 رقم  اجلزائية  املحاكمات 
.1971

ن�ص احلكم
اأن  وجـد  واملداولة  التدقيق  لــدى 
على  ان�صب  التمييزي  التدخل  طالب 
بالعدد  قرار املحكمة اجلنائية املركزية 
 2018/11/19 يف  991/ت2018/2 
القرار  يف  النظر  واإمعان  التاأمل  ولدى 
به  التدخل  ي�صتوجب  ما  وجد  املذكور 
متييزًا وح�صب �صالحيات هذه املحكمة 
املن�صو�ص عليها باملادة 264 من قانون 
ا�صول املحاكمات اجلزائية كونه قد جاء 
القانون،  الأحكام  وخمالف  �صحيح  غري 

لطالب  امل�صند  الفعل اجلرمي  وذلك الن 
ح�صبما  فيه  التحقيق  واجلاري  التدخل 
هو ثابت من االوراق التحقيقية هو وفق 
ومبا   ،1983 ل�صنة   160 القرار  احكام 
وفق  بجرمية  املتهم  �صراح  اطالق  ان 
مرحلة  يف  الذكر  اآنف  القانوين  الو�صف 
يعود  جوازية  م�صاألة  هي  التحقيق 
التحقيق  حمكمة  قا�صي  اإىل  تقديرها 
يوؤثر  ال  ذلك  ان  راأى  ما  متى  املخت�صة 
على �صري التحقيق وال يوؤدي اإىل هروب 
املادة  عليه  تن�ص  ما  وفق  على  املتهم 
الذكر،  �صالف  القانون  من   -109–
قد  التحقيق  حمكمة  قا�صي  ان  وحيث 

له  املقررة  ال�صالحية  هذه  ا�صتخدم 
قانوناً وقرر اطالق �صراح طالب التدخل 
وبالتايل  مايل،  بتعهد  مقرونة  بكفالة 
املطلوب  للقرار  قانوين  مربر  يوجد  ال 
املحكمة  اوعز  الذي  به متييزًا   التدخل 
التحقيق باإحالته موقوفاً طاملا ان مادة 
اتهامه ال تعاقب بعقوبة االإعدام، واإذ ان 
ا�صدرت  قد  املركزية  اجلنايات  حمكمة 
لوجهة  خالفاً  اأعاله  عنه  املنوه  قرارها 
التدخل  قرر  لذا  اأعاله،  القانونية  النظر 
اال�صبارة  واإعادة  ونق�صه  به متييزًا 
و�صدر  تقدم،  ما  التباع  ملحكمتها 

القرار باالتفاق يف 2019/1/8م.

إطالق سراح المتهم في مرحلة التحقيق

رقم احلكم: 299/طرق احتيالية /2014
ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة  اال�صدار:  جهة 

بغداد/الر�صافة االحتادية
مبداأ احلكم

تن�صل املتهم عن اعادة املبلغ العائد للم�صتكي 
طرقا  ا�صتخدم  قد  يكون  له  تنازله  بعد 

احتيالية ب�صوء نية ا�صتحواذه على املبلغ.
ن�ص احلكم

الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
القانونية  املدة  �صمن  واقع  املقدم  التمييزي 

النظر  عطف  ولدى  �صكاًل،  قبوله  قرر 
�صحيح  جاء  انه  وجد  املميز  احلكم  على 
التي  واحليثيات  لالأ�صباب  للقانون  وموافق 
الق�صية  وقائع  من  تبني  حيث  اإليها،  ا�صتند 
من  طلب  باأنه  ال�صريح  املتهم  واعرتف 
قدره  مببلغ  امانة  و�صل  حترير  امل�صتكي 
الف دينار  خم�صة ماليني ومائتي وخم�صون 
امل�صتكي  يلزم  خطي  تعهد  على  والتوقيع 
)م.ح(  املتهم  تخ�ص  ق�صية  عن  بالتنازل 
تنازل  وعند  االعظمية،  �صرطة  مركز  يف 

املبلغ  اعادة  عن  املتهم  تن�صل  امل�صتكي 
قد  املتهم  يكون  وبذلك  للم�صتكي،  العائد 
ا�صتخدم طرقا احتيالية بت�صرفه ب�صوء نية 
القرار  يكون  عليه  املبلغ  على  وا�صتحواذه 
ت�صديقه  قرر  القانون  من  �صنده  له  املميز 
ورد الطعن التمييزي ا�صتنادا الأحكام املادة 
املحاكمات  ا�صول  قانون  من  259/اأ/1و2 
اجلزائية وبداللة القرار 104 ل�صنة 1988 ، 
و�صدر القرار باالتفاق يف 21/ جماد االخرة 

/ 1435 هـ املوافق 21/ 4/ 2014 .

تنصل المتهم عن إعادة المبلغ العائد 
للمشتكي 

رقم احلكم: 24/حجز احتياطي /2008
تاريخ ا�صدار احلكم: 2008/7/2

كربالء  ا�صتئناف  حمكمة  اال�صدار:  جهة 
االحتادية /الهيئة التمييزية

مبداأ احلكم
عقار  على  االحتياطي  احلجز  و�صع  يجوز  ال 
بناًء على دعوى تعوي�ص الن الدين فيها غري 

م�صتحق االداء.
ن�ص احلكم

الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى  �صكاًل،  قبوله 
ذلك  للقانون  انه �صحيح وموافق  املميز وجد 
الن و�صع ا�صارة عدم الت�صرف على العقار هو 
مبثابة حجز عليه، ومبا ان الدعوى املنظورة 
فاإن  لذا  بدلني،  فرق  عن  تعوي�ص  دعوى  هي 
احلجز  و�صع  يجوز  ال  وفقهاً  قانوناً  الثابت 

على عقار بناًء على دعوى تعوي�ص الن الدين 
متزلزلة،  وحالته  االداء  م�صتحق  غري  فيها 
من  اال�صارة �صائباً  برفع  املحكمة  قرار  وكان 

الالئحة  ورد  ت�صديقه  قرر  القانونية  الناحية 
التمييزية وحتميل املميز ر�صم التمييز، و�صدر 

القرار باالتفاق يف 2008/7/2 م.

ال يجوز وضع الحجز االحتياطي على 
نوع احلكم: مدينعقار بناًء على دعوى تعويض 

املو�صعة  احلكم:  119 /الهيئة  رقم 
املدنية /2020

تاريخ ا�صدار احلكم: 2020/7/28
التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 

االحتادية
مبداأ احلكم

القانونية  ال�صن  اكمال  بعد  التعيني 
للموظف  قانونيا  اأثرا  يرتب  ال  للتقاعد 
وال  القانون  الأحكام  خالفاً  مت  كونه 
باأحكام  عماًل  تقاعدية  خدمته  حتت�صب 
املادة 20 / اوال/ هـ من قانون التقاعد 

املوحد رقم 9 ل�صنة 2014 املعدل.
ن�ص احلكم

الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�صعة 
التمييزي  الطعن  اأن  وجد  االحتادية، 
قبوله  قرر  القانونية  �صمن  املدة  مقدم 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى  �صكاًل، 
وموافق  �صحيح  انه  وجد  املميز 
اليها،  التي  ا�صتند  لالأ�صباب  للقانون 
ذلك ان الثابت من اال�صبارة التقاعدية 

يطلب  ح(  ع  )خ  املعرت�ص  املميز/  ان 
بعد  راتبه  التقاعدي  �صرف  اعادة 
املرقم  اجلمهوري  املر�صوم  �صدور 
واملر�صوم   2005/7/25 يف   77
تبني  حيث   ،  2017 ل�صنة   11 املرقم 
املميز/  ان  التقاعدية  اال�صبارة   من 
ومت   1940/7/1 مواليد  من  املعرت�ص 
اجلمهوري  املر�صوم  مبوجب  تعيينه 
رقم )1( يف   2004/7/1 بوظيفة �صفري 
للعمل  ن�صب  ثم  اخلارجية  وزارة  يف 
اجلمهورية  رئي�ص  مكتب  مدير  بدرجة 
واحيل اىل التقاعد  باعتباره مدير مكتب 
املر�صوم  مبوجب  اجلمهورية  رئي�ص 
 ،2005/7/25 يف   77 رقم  اجلمهوري 
تعيني  املميز/  ان  يت�صح  وبذلك 
ال�صن  اكماله  بعد  ح�صل  املعرت�ص 
البالغ  التقاعد  على  لالإحالة  القانونية 
ال�صن  اكمل  انه  حيث  العمر،  من   )63(
 2003/7/1 بتاريخ  للتقاعد   القانونية 
ان  وحيث   ،  2004 عام  تعيينه  ومت 
القانونية  ال�صن  اكمال  بعد  التعيني 
للموظف  قانونيا  اأثرا  يرتب  ال  للتقاعد 

وال  القانون  الأحكام  خالفاً  مت  كونه 
باأحكام  عماًل  تقاعدية  خدمته  حتت�صب 
من  قانون  )20/اأواًل/هـ(  املادة 
 2014 ل�صنة   9 رقم  املوحد  التقاعد 
ي�صتحق  ال  ذلك  على  وبناًء  املعدل، 
اية حقوق تقاعدية،  املميز/ املعرت�ص 
اجلمهوري  املر�صوم  �صدور  �صيما  وان 

ت�صحيحاً  جاء   2017 ل�صنة   11 رقم 
للمر�صوم املرقم 77 ل�صنة 2005 والذي 
املميز/  ل�صالح  �صيئاً  االمر  ال يغري  من 
املعرت�ص، لذا قرر ت�صديق القرار املميز 
القرار  و�صدر  التمييزي،  الطعن  ورد 
احلجة/1441هـ  يف   7/ذي  باالتفاق 

املوافق 2020/7/28م. 

التعيين بعد إكمال السن القانونية للتقاعد 

خمزن  باإن�صاء  احلق  للمدعي  لي�ص 
لبيع الفواكه واخل�صر بدون موافقة 
املخازن  هذه  اإن�صاء  الن  البلدية 
يكون من قبل دوائر البلدية ح�صرًا 
البلديات  اإدارة  قانون  باأحكام  عماًل 
املنحل  الثورة  قيادة  جمل�ص  وقرار 
رقم )6( ال�صادر يف 2002/1/10 .

اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
املدة  �صمن  مقدم  التمييزي  الطعن 
ولدى  �صكال،  قبوله  قرر  القانونية 
عطف النظر على احلكم املميز وجد 
للقانون،  وخمالف  �صحيح  غري  انه 
ا�صتجابت  البداءة  حمكمة  اأن  ذلك 
املميز  واألزمت  عليه  املميز  لدعوى 
عليه  للمميز  معار�صته  مبنع 
الدعوى  مو�صوع  املكتب  با�صتغالل 
الفواكه  خلزن  م�صتخدما  باعتباره  
واخل�صر معللة ذلك اأن املنع الوارد 

ب�صاأن  البلديات  اإدارة  قانون  يف 
واخل�صر  الفواكه  عالوي  فتح  عدم 
ولي�ص  البلدية  اأرا�صي  على  يقت�صر 
التي  للغري  العائدة  االأرا�صي  على 
وقد  البلدية،  حدود  خارج  تقع 
اأيدت حمكمة اال�صتئناف ذلك احلكم 
ي�صتغل  عليه  املميز  اأن  باعتبار 
واخل�صر  الفواكه  خلزن  املكتب 
متهيدا لت�صويقها للعالوي ال�صعبية، 
وان املخزن يقع خارج حدود البلدية 
يف حني اأن عقد االإيجار الذي يتم�صك 
�صاحب  مع  واملربم  به  عليه  املميز 
عليها  امل�صيد  لالأر�ص  الت�صرف  حق 
يف  الغر�ص  اأن  اإىل  ي�صري  املخزن 
واخل�صر،  الفواكه  بيع  هو  االإيجار 
املميز  ادعاء  مع  يتعار�ص  وهذا 
اإن�صاء عالوي  اأن  عليه وبينته ومبا 
بيع الفواكه واخل�صر يكون من قبل 

الدوائر البلدية ح�صرًا عماًل باأحكام 
قانون اإدارة البلديات النافذ وقرار 
جمل�ص قيادة الثورة )املنحل( رقم 
يجوز  حيث   ،  2002/1/10 يف   6
امل�صار  القرار  مبقت�صى  للبلدية 
وخارج  داخل  العالوي  فتح  اإليه 
حدودها، وال يجوز لغريها ذلك، لذا 
اإذ خالف وجهة  يكون احلكم املميز 
النظر القانونية امل�صار اإليها واجب 
عليه  املميز  دعوى  وتكون  النق�ص 
عليه  الرد،  واجبة  ذلك  على  بناًء 
واإعادة  املميز  احلكم  نق�ص  قرر 
ا�صباره الدعوى اإىل حمكمتها لل�صري 
اأن  على  اأعاله،  للنهج  وفقاً  فيها 
للنتيجة،  تابعاً  التمييز  ر�صم  يبقى 
بتاريخ  باالتفاق  القرار  و�صدر 
هـ   1427  / االآخرة  21/جمادى 

املوافق 2006/7/16 م.

قـــــرار تمييزي 
مبداأ احلكم

اقرتن  اإذا  للحكم  متوفرة  االدلة  تكون 
مع  مت  الذي  االدلة  بك�صف  املتهم  اعرتاف 

املتهم.
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  العامة 
قررت  وا�صط  جنايات  حمكمة  ان  وجد 
املرقمة  الدعوى  يف   2009/7/7 بتاريخ 
وفق  )م(  املتهم  ادانة  566/ج/2009 
قانون  من  ز   -1/406 املادة  احكام 
الوزراء  جمل�ص  امر  وبداللة  العقوبات، 

منه   4  / اواًل  البند   2004 ل�صنة   3 املرقم 
واحلكم عليه مبوجبها باالإعدام �صنقاً حتى 
املوت، وان وقائع الدعوى تتلخ�ص انه يف 
�صيفاً  )م(  املتهم  كان   2008/11/18 يوم 
ح�صل  ذلك  واثناء  )�ص(  �صديقه  دار  يف 
اإال  الدار  ترك  املتهم  وحاول  بينهما  خالف 
و�صاحله  ذلك  من  منعه  عليه  املجني  ان 
النوم  من  املتهم  ا�صتيقظ  الفجر  وقبل 
واأخذ بندقية املجني عليه وت�صلل اىل غرفة 
النوم حيث كان نائما مع افراد عائلته وبداأ 
باإطالق النار عليهم جميعاً، مما ادى اىل قتل 
كل من )ز( و )ف( و )ع( و )اأ( و )ي( ثم 

وعند  الدار  يف  ال�صالح  ترك  ان  بعد  هرب 
القب�ص على املتهم اعرتف يف دور التحقيق 
بالو�صف  عليهم  املجنى  بقتل  واملحاكمة 
تعزز  املتهم  اعرتاف  وان  اأعاله،  املذكور 
ال�صخ�صي والك�صف  باأقوال املدعني باحلق 
وبك�صف  وخمططه  احلادث  حمل  عن 
امل�صتعمل  ال�صالح  �صبط  وحم�صر  الداللة 
والك�صف  امل�صاهاة  بنتيجة  اجلرمية  يف 
والتقارير  عليهم  املجنى  جثث  على 
)م(  املتهم  فعل  فاإن  ولهذا  الت�صريحية، 
من  ز   –  1  /  406 املادة  واحكام  ينطبق 
جمل�ص  امر  وبداللة  العقوبات  قانون 

اواًل  البند   2004 ل�صنة   3 املرقم  الوزراء 
/4 منه، وحيث ان حمكمة جنايات وا�صط 
املذكورة  املادة  وفق  املتهم  ادانة  قررت 
اعاله وحكمت عليه مبوجبها باالإعدام �صنقاً 
حتى املوت التي جاءت من�صجمة وخطورة 
ال�صادر  قرارها  لذا  وب�صاعتها،  اجلرمية 
املرقمة  الدعوى  يف   2006/7/7 بتاريخ 
للقانون  وموافق  �صحيح  566/ج/2009 
باالتفاق  القرار  و�صدر  ت�صديقه،  قرر 
من   1  – اأ   /  259 املادة  الأحكام  ا�صتنادًا 
املحاكمات اجلزائية يف 10/ ا�صول  قانون 

رجب/1432 املوافق 2011/6/12 .

األدلة متوفرة للحكم

مبداأ احلكم
اأوراق  باأن  املدان  تفهيم  ي�صتوجب  باالإعدام  احلكم 
عمال  التمييز  حمكمة  اإىل  تلقائيا  �صرت�صل  الدعوى 
املحاكمات  اأ�صول  قانون  من   )224( املادة  بحكم 

اجلزائية
ن�ص احلكم

يف  العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
حمكمة  اأن  وجد  فقد  االحتادية  التمييز  حمكمة 
بتاريخ  قرارها  اأ�صدرت  قد  قار  ذي  جنايات 
354/ج/2005  املرقمة  الدعوى  يف   2006/8/15
هيئة   /2061 املرقم  التمييزي  للقرار  اتباعا 
على  باحلكم   2006/6/25 يف  جزائية/2006 
ا�صتنادا  املوت  حتى  �صنقا  باالإعدام  املجرم)ع( 
وا�صتدالال  عقوبات  ح   –  1/406 املادة  الأحكام 
باأمر جمل�ص الوزراء املرقم )3( ل�صنة 2004 الفقرة 
دون  )ن(  عليها  املجنى  لقتله  وذلك  منه  )اأوال/4( 
اإفهامه باأن اأوراق دعواه �صرت�صل تلقائيا اإىل حمكمة 
التمييز االحتادية للنظر يف احلكم متييزا، واأن له اأن 
التمييز  حمكمة  لدى  عليه  ال�صادر  احلكم  يف  يطعن 
بتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  يوما  ثالثني  خالل 
�صدور احلكم عليه عماًل باأحكام املادة )224/د( من 
ل�صنة 1971  املرقم )23(  االأ�صول اجلزائية  قانون 
وتعديالته وبذلك تكون قد جانب ال�صواب، وحيث 
حمكمة  من  ال�صادر  القرار  يف  يطعن  مل  املتهم  اأن 
اجلنايات، وان حمكمة اجلنايات مل تفهمه مب�صمون 

املادة )224/د( االأ�صولية رغم وجوب ذلك، وبهذا 
جنايات  حمكمة  من  ال�صادر  العقوبة  نق�ص  قرر 
املرقمة  الدعوى  يف   2006/8/15 بتاريخ  قار  ذي 

354/ج/2005 واعادة اأوراق الدعوى اإىل حمكمتها 
الإح�صار املتهم اأمامها واإ�صدار قرار جديد بالعقوبة 
االأ�صولية  224/د(   ( املادة  مب�صمون  واإفهامه 

وتنبيه املحكمة اإىل لزوم مراعاة امل�صائل االإجرائية 
يف القانون م�صتقبال، و�صدر القرار باالتفاق يف 20/ 

ذي القعدة/1427 هـ املوافق 2006/12/11م.

الحكم باإلعدام وتفهيم المدان بأوراق الدعوى 

مبداأ احلكم
العامة  الهيئة  عن  ال�صادر  القرار 
ملحكمة التمييز ال يقبل الطعن فيه 
بطريق طلب الت�صحيح القرار عمال 
بالفقرة )3( من املادة )267( من 
قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

ن�ص احلكم
قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  ملحكمة  العامة  الهيئة 

ق�صت  واأن  �صبق  اأنه  وجد 
املركزية  اجلنائية  املحكمة 
باالإ�صبارة   2005/9/4 بتاريخ 
املتهمني  باإدانة  856/ح/2005 
وفق  م(  )اأ  و  خ(  )�ص  و  ف(  )�ص 
ج   – 1/406/اأ  املادة  اأحكام 
 49/48/47 املواد  وبداللة  ق.ع 
 3 الوزراء  جمل�ص  واأمر  ق.ع، 
قتل  جرميتي  عن   2004 ل�صنة 

ع(  ع   ( و  ح(  )ع  عليهما  املجني 
وحكمت عليهم عن كل واحد منهم 
تنفذ  املوت  حتى  �صنقا  باالإعدام 
بالتعاقب، ولدى اإجراء التدقيقات 
املذكور  القرار  على  التمييزية 
بتاريخ  العامة  الهيئة  قررت 
/51 باالإ�صبارة   2005/11/22
كل  ت�صديق  عامة/2005  هيئة 
للقانون،  ملوافقتها  القرارات 

طلبا  ف(  )�ص  املتهم  وكالء  قدم 
لت�صحيح   2006/2/1 موؤرخا 
51/هيئة  املرقم  التمييزي  القرار 
 2005/11/22 يف  عامة/2005 
القرار  يف  النظر  اإمعان  ولدى   ،
التمييزي  القرار  اأن  وجد  املذكور 
51/هيئة  املرقم  فيه  املطعون 
 2005/11/22 يف  عامة/2005 
ملحكمة  العامة  الهيئة  عن  �صادر 

القرار  اأن  وحيث  التمييز، 
ال�صادر عن الهيئة العامة ال يقبل 
من   3 الفقرة  الت�صحيح مبقت�صى 
املادة 267 من االأ�صول اجلزائية 
الت�صحيح  طلب  رد  قرر  عليه، 
اإيرادا  التاأمينات  وقيد  �صكال 
القرار  و�صدر  اخلزينة،  حل�صاب 
هـ  6/�صعبان/1427  يف  باالتفاق 

املوافق 2006/8/30م.

قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ال يقبل الطعن فيه

مبداأ احلكم
اجلرمية  ارتكاب  يف  امل�صتعملة  واالآلة  االطالقات  تعدد 
توؤيد نية القتل لدى اجلاين الذي قتل �صخ�صاً واأ�صاب اآخر 
حالت االإ�صعافات االأولية دون وفاته مما ي�صتوجب توجيه 
والثانية  )1/406-هـ(  للمادة  وفقا  االأوىل  للجاين  تهمتني 

)1/406-هـ/31( من قانون العقوبات.
ن�ص احلكم

ملحكمة  العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
بتاريخ  ق�صت  كركوك  جنايات  حمكمة  اأن  وجد  التمييز 
املتهم  باإدانة  283/ح/2005  باالإ�صبارة   2005/1/10
اأمر  وبداللة  ق.ع  1/406/هـ  املادة  اأحكام  وفق  )ف.ع( 
مبوجبها  عليه  وحكمت   2003 ل�صنة   7 االئتالف  �صلطة 
كما  )اأ.خ(  عليه  املجنى  قتل  عن  وذلك  املوؤبد،  بال�صجن 
املادة  وبداللة  ق.ع   3/413 املادة  وفق  باإدانته  ق�صت 
4/414 واملادة 2/136 ق.ع وحكمت عليه عنها باحلب�ص 
)ع.ع(..  امل�صاب  اإ�صابة  عن  �صنوات  خم�ص  ملدة  ال�صديد 
وقررت املحكمة االأمر بتنفيذ العقوبة االأ�صد ا�صتنادا الأحكام 
قررت  التمييزية  التدقيقات  اإجراء  ولدى  ق.ع   142 املادة 
اجلزائية/2005  883/الهيئة  باالإ�صبارة  التمييز  حمكمة 
بالدعوى  ال�صادرة  القرارات  كل  نق�ص   2005/4/17 يف 
على  وقع  بالقتل  بال�صروع  القتل  القرتان  وذلك  اأعاله، 
حيث  وظائفهم  واجبات  اأدائهم  وب�صبب  اأثناء  موظفني 
املفرزة  نحو  االطالقات  وعدد  امل�صتعملة  االأدلة  من  يظهر 
اإىل  االإ�صبارة  واإعادة  االإيذاء  القتل ولي�صت  نية  دليل على 
 - 1/406-هـ  املادة  وفق  جمددًا  املتهم  ملحاكمة  حمكمتها 
لهذا القرار قررت حمكمة جنايات كركوك  ز ق.ع، واتباعاً 
بتاريخ 2005/6/23 باالإ�صبارة اأعاله اإدانة املتهم )ف.ع( 
وفق اأحكام املادة 1/406-هـ- ز ق.ع، وبداللة اأمر �صلطة 
بال�صجن  مبوجبها  عليه  وحكمت   2003 ل�صنة   7 االئتالف 
املحكمة  الدعوى على هذه  مدى احلياة، وعند ورود هذه 
ولغر�ص التو�صع يف التدقيق واملناق�صة جرى عر�ص الق�صية 

على الهيئة العامة ملحكمة التمييز ولدى اإجراء التدقيقات 
التمييزية من قبل هذه الهيئة وجد اأن احلادث وكما اأظهرته 
ظروفه ووقائعه حتقيقا وحماكمة انه يف م�صاء يوم احلادث 
ال�صرطة  اأفراد  من  مفرزة  خرجت  وعندما   2004/2/2
لتنفيذ اأمر القب�ص ال�صادر بحق املتهم )غ.ع( وكان املجنى 
عليهما من �صمن تلك املجموعة وعند طرق باب دار املتهم 
فاأ�صيب  الدار  �صطح  فوق  من  النار  من  وابال  عليهم  اأطلق 
املجنى عليهما نتيجة احلادث، وهذه الوقائع اأكدتها االأدلة 
وامل�صاب  ال�صهود  باأقوال  املتمثلة  الق�صية  يف  املتوفرة 
واعرتاف املتهم الذي جاء معزز بك�صف الداللة وا�صتمارة 
)ع.ع(،  بامل�صاب  اخلا�صة  الطبية  والتقارير  الت�صريح 
وتولدت  كافية  الق�صية  يف  املتوفرة  االأدلة  تكون  لذلك 
املتهم  لفعل  القانوين  التكيف  ب�صاأن  اأما  ب�صحتها.  القناعة 
ال�صلطة  اأراد حماية رجال  امل�صرع  اأن  العامة  الهيئة  فتجد 
اأكد  وقد  ب�صببها،  اأو  الوظيفة  واجبات  اأدائهم  عند  العامة 
هذه احلماية بالعقوبة الواردة يف الفقرة هـ من املادة 406 
النار على املجنى  اإطالق  املتهم عند  اأن  ق.ع، وحيث ثبت 
التي  املفرزة  اأفراد  على  النار  يطلق  انه  يعلم  كان  عليهما 
جاءت لتنفيذ اأمر القب�ص بحق �صقيقه، وحيث اأن احلادث 
اأ�صفر عن قتل املجنى عليه )اأ .خ( وا�صابة امل�صاب )ع.ع( 
التي حالت االإ�صعافات الطبية دون وفاته، وحيث تبني من 
االآلة امل�صتعملة وعدد االطالقات واالإ�صابة نية القتل، عليه 
يكون املتهم )ف.ع( قد ارتكب جرميتني االأوىل وفق املادة 
1/406-هـ ق.ع عن قتل املجنى عليه )اأ.خ( والثانية 
وفق املادة 1/406-هـ /31 ق.ع عن ال�صروع يف قتل 
امل�صاب )ع.ع(، وحيث اأن قرار حمكمة اجلنايات جاء 
خالف ما تقدم عليه قرر نق�ص كل القرارات ال�صادرة 
يف الدعوى اأعاله بحق املتهم )ف.ع( واإعادة الدعوى 
عن  جمددا  حماكمته  الإجراء  جمددًا  حمكمتها  اإىل 
جرميتني وفق ما تقدم، و�صدر القرار باالأكرثية يف 2/

جمادي االأوىل/1427 هـ املوافق 2006/5/29م.    

تعدد اإلطالقات واآللة المستعملة 
في ارتكاب الجريمة 



تقارير

العدد  ) 154  (  االثنني   29  /   11   / 2021

يعد عقد اإليجار من أكثر العقود المتداولة بن 
الناس ألهميته من النواحي االقتصادية واالجتماعية 

والقانونية والعملية وينشئ التزامات متبادلة بين 
الطرفين، إذ يرتب التزامات على المؤجر والمستأجر 

فهو يجعل منفعة األشياء في متناول من هو في 
حاجة إليها وال يرغب في شرائها إما لكون حاجته 

إليها مؤقتة وإما لكونه يعجز عن الوفاء لثمنها.

غ�سان مرزة
واالجتماعي  االإن�ساين  اجلانب  ولتغليب   
ومراعاة للظروف االقت�سادية للطرف االأ�سعف 
العائالت  لت�سريد  ومنعا  )امل�ستاأجر(  العقد  يف 
اأزمة  ظل  يف  لها  ماأوى  اإيجاد  عن  تعجز  التي 
اإيجار العقار رقم  ال�سكن املتفاقمة، حدد قانون 
العقارات  حالة  يف  وتعديالته   1979 ل�سنة   87
االمتداد  تقرير  ال�سكن  لغر�ض  امل�ستاأجرة 
ما  مدته  انتهاء  بعد  االإيجار  لعقد  القانوين 
بدفع  وم�ستمرا  للماأجور  �ساغال  امل�ستاأجر  دام 
االأجرة، اإذ ال يحق للموؤجر طلب التخلية اإال اإذا 
املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  االأ�سباب  احد  توفر 

17 من القانون املذكور.
 وكذلك حدد القانون ذاته مقدار بدالت االيجار 
للعقار  ال�سنوية  االأجرة  تتجاوز  ال  اأن  على 
ال�سقة  او  للعقار  الكلية  القيمة  من   %5 ن�سبة 
العقارات  يف  الكلية  القيمة  من  و%7  ال�سكنية 
وال�سقق املوؤجرة على �سكل غرف �سكنية وذلك 
مراعاة حلقوق طريف العالقة االيجارية، ذلك ان 
بالزيادة  طرديا  تتنا�سب  �سوف  االيجار  بدالت 
والنق�سان مع قيمة العملة العراقية يف خمتلف 
احلق  اعطى  القانون  ان  �سيما  وال  الظروف، 
للموجز وامل�ستاأجر طلب تقدير قيمة العقار كل 

خم�ض �سنوات ليتم تعديل بدل االإيجار.
واإجراءاتها،  االإيجار  تخلية  دعوى  وعن 
قا�سي  مهودر،  �سباح  نربا�ض  القا�سي  يقول 
التخلية  "دعوى  ان  الكاظمية:  بداءة  حمكمة 
على  العقار  مالك  يقيمها  التي  الدعوى  هي 
وت�سليمه خاليا  املاأجور  اإخالء  بطلب  امل�ستاأجر 
من ال�سواغل اأمام حمكمة البداءة والتي تنظرها 

طبقا للمادة 31 من قانون املرافعات املدنية رقم 
ال�سادر  ويكون احلكم  ل�سنة 1969املعدل،   83
قابال للطعن فيه متييزا اأمام حمكمة اال�ستئناف 
املدين  القانون  ت�سمن  وقد  التمييزية،  ب�سفتها 
تخلية  اأحكام   1951 ل�سنة   40 رقم  العراقي 
املاأجور اإال انه بعد �سدور قانون ايجار العقار 
رقم 87 ل�سنة 1979 املعدل ا�سبحت العقارات 
للقانون  تخ�سع  ال�سكنى  الأغرا�ض  املوؤجرة 
التي  لل�سكن  املعدة  العقارات  با�ستثناء  اجلديد 
لغري  املوؤجرة  والعقارات  الدولة،  توؤجرها 
العراقيني ا�سخا�سا او هيئات، والعقارات غري 
املعدة الأغرا�ض ال�سكن اذا ا�ستوؤجرت الأغرا�ض 
بقيت  حيث  جتارية(  او  زراعية  او  )�سناعية 
خا�سعة الأحكام القانون املدين العراقي النافذ".

اخلا�سعة  "العقارات  ان  اإىل  القا�سي  وا�سار 
طلب  لها  املوؤجر  باإمكان  املدين  القانون  الأحكام 
واعالن  االيجار  عقد  انتهاء  مبجرد  التخلية 
امل�ستاأجر  بتنبيه  قام  اإذا  بتجديده  رغبته  عدم 
حددتها  التي  القانونية  املدة  خالل  باإخالئه 
املادة 741 من القانون وح�سب القاعدة )العقد 
�سريعة املتعاقدين( وهذا التفريق بني القانونني 
بني  التوازن  من  نوع  ايجاد  منه  الغاية  كانت 

م�سلحة املوؤجر وم�سلحة امل�ستاأجر".
"العقارات املوؤجرة الأغرا�ض  اأن   ويرى مهودر 
بحد  تقييد  اأو  حتديد  دون  بقيت  �سكنية  غري 
التجارية  الطبيعة  ب�سبب  وذلك  لالأجرة،  اأعلى 
للعقار  التجارية  فالقيمة  العقارات،  لتلك 
التي  للمنطقة  االقت�سادي  والو�سع  املاأجور 
اأجرته  مقدار  حتدد  التي  هي  العقار  فيها  يقع 
االنفتاح  مع  يتالءم  ومبا  الطرفني  وباتفاق 
امل�ستحدثة،  التجارية  واملفاهيم  االقت�سادي 
فاالأحكام القانونية التي �سرعت يف اخلم�سينات 
اعراف  مع  تتالءم  تعد  مل  املا�سي  القرن  من 

التجارة اليوم".
اقامة  يف  االجراءات  "تبداأ  القا�سي  وا�ساف 
اإذ ا�سرتطت املادة  دعوى التخلية بـ)التنبيه(، 
741 من القانون املدين العراقي النافذ ان يقوم 

بتنبيه  املاأجور  بتخلية  يرغب  الذي  املتعاقد 
املاأجور  وطبيعة  املواعيد  يف  االخر  املتعاقد 
اأر�سا  املاأجور  كان  فاإذا  االجرة،  دفع  ومدة 
ا�سهر  �ستة  االجرة  لدفع  املحددة  املدة  وكانت 
اأما  ا�سهر،  بثالثة  انتهائها  قبل  التنبيه  فيكون 
ال�سكن  لغر�ض  امل�ستاأجرة  العقارات  حالة  يف 
طلب  اجاز  النافذ  العقار  ايجار  قانون  فاإن 
بدل  ت�سديد  عن  امل�ستاأجر  امتنع  اإذا  التخلية 
على  اأيام  �سبعة  مرور  بعد  امل�ستحقة  االجرة 
بوا�سطة  املوؤجر  اإنذار  بعد  وذلك  ا�ستحقاقها، 
الكاتب العدل بوجوب دفعها خالل ثمانية ايام 
ثمانية  م�ست  فاإذا  باالإنذار،  تبلغه  تاريخ  من 
ايام من تاريخ تبلغ امل�ستاأجر باالإنذار ومل يقم 
دعوى  اقامة  للموؤجر  فيجوز  االجرة  بت�سديد 
هذه  من  ي�ستفيد  ال  امل�ستاأجر  ان  غري  التخلية، 
ال�سنة  يف  واحدة  ملرة  اإال  القانونية  احلماية 

بالن�سبة  اأما  االأخري.  االنذار  تاريخ  من  تبداأ 
القانون  الأحكام  اخلا�سعة  املوؤجرة  للعقارات 
املدين العراقي النافذ فاإن عدم ت�سديد امل�ستاأجر 
للموؤجر  يبيح  �سببا  ي�سلح  امل�ستحقة  لالأجرة 
تختلف  دعوى  وهي  االيجار،  عقد  ف�سخ  طلب 
عن دعوى التخلية يف بع�ض االمور، اهمها جهة 

الطعن يف احلكم ال�سادر فيها".
او  قفلية  "ال�سر  ان  قائال:  القا�سي حديثه  وامت 
ملالك  يدفع  نقدي  مبلغ  فهو  االخالء  تعوي�ض 
فقد  املاأجور،  منفعة  عن  تنازله  مقابل  العقار 
ي�سرتط املالك ان يدفع له امل�ستاأجر مبلغا نقديا، 
ف�سال عن بدل االجرة حتى يعطي امل�ستاأجر حق 
مبلغا  امل�ستاأجر  يطلب  وقد  املاأجور  يف  القرار 
املاأجور  اعادة  مقابل  املوؤجر  له  يدفعه  ماليا 
يف  املنفعة  حق  امل�ستاأجر  يبيع  ان  او  لالأخري، 
بدل  مقابل  الحق  جديد  م�ستاأجر  اىل  املاأجور 

متفق عليه، ونالحظ ان القانون املدين العراقي 
منه   755 املادة  ن�ض  يف   1951 ل�سنة   40 رقم 
للغري  االيجار  عن  التنازل  للم�ستاأجر  اأجاز  قد 
العقار  اأما قانون ايجار  الباطن،  التاأجري يف  او 
املادة  منعت  فقد  املعدل   1979 ل�سنة   78 رقم 
ان  والو�سيط  وامل�ستاأجر  املوؤجر  على  منه   21
يح�سل على مال او منفعة خارج عقد االيجار، 
هذا  خمالفة  على  جزائية  عقوبة  وو�سعت 

الن�ض:.
الغفور  عبد  علي  القا�سي،  يذكر  جانبه،  ومن 
"دعوى  ان  الكرخ  بداءة  حمكمة  قا�سي  احمد، 
التخلية تعني مطالبة املوؤجر للم�ستاأجر باإخالء 
العقار )املاأجور( امام حمكمة البداءة املخت�سة 

الأ�سباب و�سروط حمددة" .
وا�ساف عبد الغفور ان دعوى "التخلية تخ�سع 
لعدة قوانني منها احكام قانون االيجار الواردة 

ان  او   ،1951 ل�سنة   40 رقم  املدين  القانون  يف 
ل�سنة   87 رقم  العقار  ايجار  لقانون  تخ�سع 
تعديالت  عليه  ح�سلت  والذي  املعدل   1979
ويف   ،2000 ل�سنة   56 رقم  القانون  اخرها 
االيجار  بدل  زيادة  تكون  العقار  ايجار  قانون 
ما هو  �سنوات على وفق  اإنقا�سه كل خم�ض  او 
القانون  من  الرابعة  املادة  يف  عليه  من�سو�ض 

املذكور". 
تخ�سع  اأن  ميكن  "كما  الغفور  عبد  وتابع 
القانون  مثل  اأخرى  قوانني  اإىل  التخلية  دعوى 
او قانون تنظيم اخلدمات  ل�سنة 2007،  رقم 5 

ال�سناعية رقم 30 ل�سنة 2000".
حق  "قانون  اأن  القا�سي  اأكد  اآخر،  �ساأن  ويف 
الزوجة املطلقة يف ال�سكنى رقم 77 ل�سنة 1983 
املعدل كذلك اأعطى احلق للزوج يف اإقامة دعوى 
لطلب تخلية العقار يف حالة اإخالل الزوجة باأحد 
ال�سروط املن�سو�ض عليها يف القانون املذكور".

اقامة  اجراءات  "من  اأن  اإىل  الغفور  عبد  ولفت 
هي  العقار  ايجار  قانون  وفق  التخلية  دعوى 
االطالع على �سند العقار وعلى عقد االيجار اإذا 
والتحقق  �سفويا  كان  اإذا  واإثباته  كان حتريريا 
بطلب  املدعي  عليها  ي�ستند  التي  اال�سباب  من 
وورقة  االإنذار  على  باالطالع  ذلك  التخلية 
ذلك،  يتطلب  التخلية  �سبب  كان  اإذا  به  التبليغ 
القانونية  ال�سروط  ا�ستيفائه  من  والتحقق 
�سبب  اي  او  االجرة  دفع  عدم  حالة  يف  �سواء 
تقام دعوى  اأن  يتعني  كما  التنبيه،  يتطلب  اآخر 
من  االكرب  القرار  اأ�سحاب  قبل  من  التخلية 
اخل�سومة  تكون  حتى  ال�سائع  املال  يف  ال�سهام 
اإال اذا تبني ان ثمة ق�سمة مهياأة  فيها متوجهة، 
ففي  و�سريكه،  املوؤجر  بني  زمانية  او  مكانية 
متوجهة،  وحده  خ�سومته  تكون  احلالة  هذه 
وبخالفه يتطلب ادخال بقية ال�سركاء اأ�سخا�سا 

ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعي".
الق�سط  دفع  عدم  حالة  "يف  القا�سي  وخل�ض 
للمدعي  ميكن  ايام  �سبعة  مرور  رغم  امل�ستحق 

اقامة دعوى املطالبة بتخلية العقار".

القانون العراقي راعى مؤجري األماكن السكنية بغية عدم تشّرد العائالت

�سحر ح�سني
على  ال�سخ�سية  االحوال  حماكم  اأكدت   
االإخبار  عن  ميتنع  من  كل  حما�سبة 
واتخاذ  الوالدات  حاالت  ت�سجيل  عن 
واعتبارها  بحقه  القانونية  االجراءات 
كنوع من الردع للكف عن الت�ساهل يف عدم 

االخبار عن الوالدات وكذلك الوفيات.
جديدة،  بغداد  حمكمة  قا�سي  وقال   
"القوانني  ان  ال�ساعدي:  جا�سب  احمد 
اوجبت  النافذة  العراقية  والت�سريعات 
دوائر  �سجالت  يف  الوالدات  ت�سجيل 
االحوال املدنية بعد ت�سجيلها يف �سجالت 
قانون  احكام  وفق  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

البطاقة الوطنية رقم 3 ل�سنة 2016 ".
على  اوجب  املذكور  "القانون  اأن  وبني 
مديرية  تزويد  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
ت�سكيالتها  اأو  العامة  املدنية  االأحوال 
خالل  ت�سدرها  التي  الوالدة  بواقعة 
الواقعة  تلك  ح�سول  من  يوما  ثالثني 
على وفق ما ر�سمته املادة 12/ اأوال  من 

القانون امل�سار اإليه".
واأ�ساف ال�ساعدي ان "القانون اأجاز لالم 
مراجعة دائرة االأحوال املدنية لت�سجيل 
موؤقتة  و�ساية  حجة  مبوجب  الطفل 

حمكمة  من  �سادر  بقرار  ذلك  تخولها 
ح�سانتها  بتاأييد  ال�سخ�سية  االأحوال 

عن الطفل اإذا كان الطفل بح�سانتها".
"القوانني النافذة ومنها  اأن  اإىل   واأ�سار 
اأجاز  النافذ  القا�سرين  رعاية  قانون 
مراجعة  القا�سر  الطفل  على  للو�سي 
املحاكم الإ�سدار حجج الوالدة او اإقامة 

دعاوى اإثبات الن�سب".
التي جترى من  الوالدات  اأما يف حاالت 
قبل مولد غري جماز فقد اأ�سار ال�ساعدي 
املكلف  على  اوجب  القانون   " ان  اىل 
برعاية الوليد او من ح�سر الوالدة من 
ال�سلطات  اخبار  املولود  الطفل  اقارب 
ع�سر  خم�سة  خالل  بالوالدة  ال�سحية 
ح�سب  وذلك  وقوعها  تاريخ  من  يوماً 
ت�سجيل  قانون  من  الرابعة  املادة 
ل�سنة   148 رقم  والوفيات  الوالدات 

."1971
من جانبه، ا�سار قا�سي حمكمة االحوال 
ابو  نوري  علي  ال�سعب،  يف  ال�سخ�سية 
"قانون البطاقة الوطنية  رغيف، اىل ان 
وهو قانون خا�ض مل ين�ض على التبعات 
الوالدة  القانونية على املكلف بت�سجيل 

او الطفل يف حال عدم ت�سجيله".

الفتاً اىل انه "يف هذه احلالة يتم اللجوء 
احكام  اىل  بالرجوع  العام  القانون  اىل 
قانون العقوبات وفق احكام املادة 247 
التي و�سعت العقوبة لكل من ميتنع عن 
للجهة  قانون  به  امر مكلف  االخبار عن 

املخت�سة."
"الت�سريعات  ان  رغيف  ابو  وتابع    
احلماية  وفرت  النافذة  العراقية 
القانونية للطفل يف حالة عدم ت�سجيله من 
الن�سب،  جمهويل  بت�سجيلهم  ذويه  قبل 
النافذ  الوطنية  البطاقة  قانون  اإذ عالج 
رعاية  وقانون  االحداث  رعاية  وقانون 
ال�سخ�سية  القا�سرين وقانون االحوال 
ما  ح�سب  مف�سلة  احكام  ومبوجب 
�سابعا   /20 املادة  احكام  عليه  ن�ست 
اجراءات  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

ت�سجيل جمهويل الن�سب".
القانوين  االجراء  رغيف  ابو  واأو�سح    
لت�سجيل االطفال يف حالة زواج االبوين 
قائاًل:  طالقهما  او  املحكمة  خارج 
زواج  ملعاجلة  القانوين  "االجراء  ان 
طالقهما  او  املحكمة  خارج  االأبوين 
هو  امل�سجلني  غري  االأطفال  م�سري  او 
االأحوال  حمكمة  اأمام  دعوى  باإقامة 

او  الزواج  واقعة  بت�سديق  ال�سخ�سية 
الطالق باإثبات ن�سب االطفال ويف حالة 
يف  الزوج  باإمكان  الزوجني  احد  وفاة 
الزوجة  باإمكان  او  الزوجة  وفاة  حالة 
دعوى  اقامة  الزوج  وفاة  حالة  يف 
بطلب  للمتوفى  ال�سرعيني  الورثة  على 
الطفل،  ن�سب  واثبات  الزواج  ت�سديق 
ويف حالة وفاة الزوجني فيحق للويل او 
الو�سي او القيم او احد االبناء البالغني 
باإقامة دعوى على الورثة او من ت�سح 
و  الزواج  بت�سديق  قانونا  خ�سومته 
 /28 املادة  احكام  وفق  البنوة  اثبات 

�ساد�سا  من قانون البطاقة الوطنية".
بت�سديق  قرار  �سدور  "عند  واأ�ساف 
املحكمة  تر�سل  الن�سب  واثبات  الزواج 
الدرجة  اكت�سابه  بعد  املذكور  القرار 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اىل  القطعية 
وفق  �سجالتها  يف  القرار  تاأ�سري  لغر�ض 
ل�سنة   3 رقم  الوطنية  البطاقة  القانون 
املذكور  القانون  واوجب   ،  2016
تلك  ار�سال  ال�سحية  املوؤ�س�سات  على 
اىل  �سجالتها  يف  تاأ�سريها  بعد  القرارات 
فرتة  خالل  املدنية  االحوال  مديرية 

ثالثني يوماً على �سدوره".

المحاكم الشرعية تؤكد على محاسبة الممتنعين عن تسجيل الوالدات

عالء حممد
بغداد  يف  واجلنح  التحقيق  حمكمتا  تخت�ض 
والتي  ال�سري  حوادث  بق�سايا  واملحافظات 
املرور  قانون  املادة 31 من  ت�سكلت مبوجب 
الوقائع  يف  املن�سور   2019 ل�سنة   8 رقم 
العراقية بالعدد 4550 يف 2019/8/5 النافذ 

بعد م�سي 60 يوماً من تاريخ ن�سره.
يقول قا�سي حمكمة حتقيق الر�سافة، احمد 
النا�سئة  اجلرائم  املحكمة  "تنظر  مكطوف: 
مركبة  قيادة  القانون ومنها جرمية  ذلك  عن 
اإجازة �سوق م�سحوبة  اأو  اإجازة �سوق  دون 
اأو ملغاة اأو قيام مالك املركبة اأو حائزها اإذا 
�سمح ل�سخ�ض غري جماز بال�سوق بقيادة تلك 
م�سكر  تاأثري  حتت  املركبة  قيادة  اأو  املركبة 
ج�سيما  اأذى  بالغري  اأحدث  من  اأو  خمدر  اأو 
اأو عاهة م�ستدمية اأو ت�سبب يف موت �سخ�ض 
االأنظمة  مراعاة  دون  املركبة  قيادة  ب�سبب 
عدم  ب�سبب  اأو  املرور  وتعليمات  والبيانات 
عاقب  كما  واالأمان.  املتانة  �سروط  توافر 
اعتدى على  اأو  اأو هدد  اأهان  القانون كل من 

رجل املرور اأثناء تاأدية واجبه".
اأمامنا  املعرو�سة  "الدعاوى  اأن  واأ�ساف 
الأحكام  اأعاله طبقاً  اليها  امل�سار  الدعوى  هي 
املواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون 
من  فهي  ت�سدر  التي  االأحكام  اأما  املرور، 
)حمكمتا  وهي  املو�سوع  حمكمة  اخت�سا�ض 
"حوادث  اأن  اإىل  الفتا  واجلنايات("،  اجلنح 

التي  احلوادث  واأكرث  جدًا  كثرية  ال�سري 
النارية(  )الدراجات  ل�سائقي  تعود  تعر�ض 

اأو )التكتك(".
اإجراءات  �سري  عن  القا�سي  ويتحدث 
الدعاوى، منوها باأنه "يف حالة وجود �سخ�ض 
تنظر من  الدعوى  فاإن  اأثناء احلادث  متوفى 
التحقيق  اكمال  وبعد  التحقيق،  حمكمة  قبل 
اجلنايات  حمكمة  على  الدعوى  اإحالة  تتم 
للنظر فيها وفقا الأحكام املادة 36 من قانون 

املرور".
"حمكمة  اأن  مكطوف  احمد  القا�سي  وبني 
ا�سدارها  عند  خا�سة  معايري  لها  املو�سوع 
احلكم معتمدة على املخطط املروري والذي 
املتعلقة  عن  ف�سال  ذلك،  يف  الفي�سل  يكون 
واملت�سرر  املتهم  وظروف  اجلرمية  بظروف 
املدعي  اأو  امل�ستكي  وتنازل  اجلرمية  من 
املحكمة  متيل  ما  وغالباً  ال�سخ�سي،  باحلق 
كونها  جرائم  هكذا  يف  االحكام  تخفيف  اإىل 
حال  "يف  اأنه  اإىل  منوها  عمدية"،  غري  جرائم 
من  املروري  املخطط  تقرير  على  االعرتا�ض 
قبل اأي طرف من طريف الدعوى يتم الركون 
املخت�سني  اخلرباء  من  جلنة  انتخاب  اإىل 

بذلك".
وعن دور االدعاء العام يف املحكمة، ي�سري اإىل 
يح�سر  العام  االدعاء  اأن  اإذ  مهم،  "دور  اأنه 
م�سروعية  ويراقب  كافة  التحقيق  مراحل  يف 
بالقرارات  القناعة  عدم  حال  ويف  القرارات، 

دوره  مبمار�سة  العام  االدعاء  يقوم  املتخذة 
حمكمة  امام  ال�سادرة  بالقرارات  الطعن  يف 
الأحكام  طبقاً  التمييزية  ب�سفتها  اجلنايات 

القانون".
علي  البياع،  جنح  حمكمة  قا�سي  يقول  فيما 
املتعلقة  بالدعاوى  �سوؤال  عن  ردا  ناه�ض، 
املتعلقة  واملادة  املعرو�سة  ال�سري  بحوادث 
بذلك والعقوبة التي ت�سدر من حمكمتكم هي 
الدعاوى املتعلقة باجلرائم املن�سو�ض عليها 
بقانون املرور رقم )8( ل�سنة 2019 وت�سمل 
وعدم  والدراجات  املركبات  �سري  حوادث 
مراعاة تعليمات املرور واالنظمة والبيانات 
وال�سوارع  بالطرق  ال�سري  بتنظيم  اخلا�سة 
القانونية  املادة  وبخ�سو�ض  عام  وب�سكل 
من  املواد  هي  املرور  دعاوى  على  املنطبقة 
)32 اىل 35( من قانون اإدارة املرور، الفتا اإىل 
اأن "العقوبة املفرو�سة تكون ح�سب ج�سامة 
تقل  ال  الذي  احلب�ض  بني  ما  املرتكب  الفعل 
عن  حال  باأي  تزيد  وال  واحد  �سهر  عن  مدته 
ثالث �سنوات، وكذلك بغرامة ال تقل عن مئة 
اأو  دينار  املليون  على  تزيد  وال  دينار  الف 
العقوبة  تكون  ذكرت  وكما  العقوبتني  بكلتا 
ل�سلطة  ذلك  ويرتك  الفعل  ج�سامة  ح�سب 

املحكمة التقديرية".
اأو  فئة  توجد  "ال  اأنه  القا�سي  واأ�ساف 
كون  ال�سري  حوادث  ت�سبب  حمددة  اأعمار 
االلتزام  عدم  ب�سبب  حت�سل  احلوادث  هذه 

بقانون املرور والطرق والتعليمات واالنظمة 
م�سريا  �سابقاً"،  اأو�سحنا  كما  بذلك  اخلا�سة 
غري  اجلرائم  من  تع  ال�سري  "حوادث  اأن  اإىل 
هي  تكون  ارتكابها  ظروف  فاإن  العمدية 
املعيار عن اإ�سدار املحكمة حلكمها بالعقوبة، 
ج�سامة  ومدى  املتهم  ظروف  اإىل  اإ�سافة 

ال�سرر الناجت عن احلادث".

بنظر  تخت�ض  اجلنح  "حمكمة  اأن  وتابع 
من  ج�سامتها،  حيث  ومن  تعد  التي  اجلرائم 
الدعاوى  حتال  فيما  واجلنح،  املخالفات 
على حمكمة اجلنايات املخت�سة يف حال كان 
مبينا  احلادث"،  يف  توفى  قد  �سخ�ض  هنالك 
تدقيق  يف  مهم  دور  له  العام  "االدعاء  اأن 
الدعاوى قبل احالتها على حمكمة اجلنح كما 

ال�سيد  من  االحالة  قرار  متييز  �سالحية  له 
قا�سي التحقيق اإذا وجد هنالك خطاأ قانونيا 
له  كما  القانونية،  االجراءات  يف  نق�سا  اأو 
حمكمة  اأمام  اخل�سو�ض  مبناق�سة  احلق 
�سالحية  اي�ساً  وله  املحاكمة  واأثناء  اجلنح 
عن  ال�سادرة  والقرارات  االحكام  يف  الطعن 

حمكمة اجلنح وبعد ح�سم الدعوى".

الدراجات النارية والتكتك تتصدران مشهد الحوادث المرورية في بغداد



                        

بحوث ودراسات
العدد  ) 154  (  االثنني   29  /   11   / 2021

د نصت املادة )159( مرافعات 
على )1. يجب ان تكون االحكام 

مشتملة على االسباب التي بنيت 
عليها، وان تستند الى احد أسباب 
احلكم املبينة في القانون .2. على 

احملكمة ان تذكر في حكمها 
األوجه التي حملتها على قبول 

او رد االدعاءات والدفوع التي 
اوردها اخلصوم واملواد القانونية 

التي استندت إليها(.
التسبيب: هو بيان العلل 

الواقعية والقانونية التي بني 
عليها منطوق الفصل .

يعتبر هذا البيان من أصعب بيانات 
الفصل ألنه يتوجب على احملكمة 
االقتناع واقناع اخلصوم وكل من 

يطلع على الفصل مبا سببته.
ويجب على القاضي عند 

التسبيب ان ينزه نفسه عن 
الدخول في املساجالت الفكرية 

واملبارزات النظرية التي تلهيه 
عن الوقوف على عناصر القضية 
الواقعية والقانونية والتي حتسم 

موضوع النزاع.
والتسبيب يهدف الى حتقيق امرين 

هما :
لأنه  ف�صله،  يف  ال�صتبداد  من  القا�صي  منع   )1
ح�صن  من  والتحقق  عمله  يف  ملراقبته  و�صيلة  يكون 
يكون  اجلى  وبعبارة  النزاع،  لوقائع  ا�صتيعابه 
الغاية  بلوغه  و�صمان  الف�صل  �صحة  على  عالمة 
املق�صودة منه، لذا فاإن عدم الت�صبيب يجعل الف�صل 

باطال .
من  وتطويره  القانوين  الفكر  اثراء  يف  ال�صهام   )2
من  القانونية  القواعد  ا�صتخال�ص  امكانية  خالل 

الت�صبيب.
لذا  واحكام،  عنا�صر  له  الت�صبيب  ان  وحيث 

�صنتناولها يف بندين :
البند الول / عنا�صره :

عن  خارجة  كانت  �صواء  له  املكونة  المور  هي 
�صرائطه  �صنتناول  لذا  فيها،  داخله  او  حقيقته 

واركانه يف فقرتني :
الفقرة الوىل / �صرائطه :

قانون  لت�صريع  املوجبة  ال�صباب  يف  ورد  لقد 
 ( يلي  ما   1969 ل�صنة   83 املرقم  املدنية  املرافعات 
وقد ذهب القانون اىل الت�صدد يف ت�صبيب الحكام قبل 
ا�صدارها وقبل النطق بها )159و160( وذلك حلمل 
ا�صا�ص  على  الدعاوى  يف  يحكموا  األ  على  الق�صاة 
او  غابت  جمملة  او  معاملها  تت�صح  مل  مبهمة  فكرة 
نتيجة  دائما  احلكم  يكون  وان  تفا�صيلها،  خفيت 
ا�صا�صها  على  جرى  حم�صورة  وا�صحة  ا�صباب 
فاإذا مل تودع  بها،  النطق  قبل  الق�صاة  املداولة بني 
فاإن  �صدوره  يوم  يف  احلكم  تالوة  قبل  ال�صباب 
معنى ذلك ان القا�صي قد نطق باحلكم قبل ان يتدبر 
ا�صبابه او ان الهيئة قد ا�صدرت احلكم قبل ان تتفق 
عليه وت�صتقر عقيدتها على ا�صا�ص معني فيه، ويكون 
احلكم قد خال من هذه ال�صمانة التي يحر�ص عليها 

ال�صارع(.
لذا ي�صرتط يف الت�صبيب خم�صة �صرائط هي :

اول/ ان يكون الت�صبيب موافقا للقانون :
فيجب  القانون،  تطبيق  هو  املحكمة  عمل  كان  ملا 
عليها عند الت�صبيب ان تورد اأ�صبابا مم�صاة قانونا، 
ال�صليم  التطبيق  عن  كا�صفة  تكون  ال�صباب  وهذه 

لأحكام القانون .
على  تدل  للقانون  املخالفة  ال�صباب  ان  منه  ويفهم 
التطبيق اخلاطئ للقانون مما يجعله مدعاة للف�صخ 
والنق�ص عند الطعن به بطرق الطعن القانونية ما مل 

ينته اىل نتيجة �صحيحة .
ثانيا/ الو�صوح واجلالء:

الواقعية  ا�صبابها  ت�صطر  ان  املحكمة  على  يجب 
يتمكن  بحيث  وجلية  وا�صحة  ب�صورة  والقانونية 
عليها  قام  التي  ال�ص�ص  معرفة  من  اخل�صوم 
املنطوق، وت�صتطيع املحكمة املخت�صة بنظر الطعن 

من مراقبة �صحة تطبيق القانون.
ان  على  قاطعة  دللة  يدلن  واجلالء  والو�صوح 
والغمو�ص  دقيقا،  فهما  الواقع  فهمت  املحكمة 
والجمال يدلن دللة جازمة على عدم فهم املحكمة 
للف�صخ  مدعاة  الف�صل  هذا  يكون  وبالتايل  للواقع 
ينته  مل  ما  ا�صباب  بال  ق�صت  املحكمة  والنق�ص لن 

اىل نتيجة �صحيحة .
ثالثا / الرتتيب واملوالة :

حجة  ال�صعف  بالأ�صباب  البدء  يعني  الرتتيب 
ال�صباب  ان  منه  ويفهم  باأقواها،  والنتهاء  ودللة 
ب�صياغة  املحكمة  اهتمام  عدم  على  تدل  املبعرثة 

ف�صلها �صياغة �صليمة .
واملوالة تعني ذكر ال�صباب بع�صها وراء البع�ص 
من  بينها  يف�صل  فا�صل  وجود  دون  من  الخر 
البيانات الخرى، ويفهم منه ان ال�صباب املتناثرة 
ال�صادر  بالف�صل  املحكمة  اكرتاث  عدم  عن  يك�صف 
منها، وقد يوؤدي اىل عدم اعتبار بع�ص ال�صباب من 

الت�صبيب .
القا�صي  علمية  عن  يك�صفان  واملوالة  والرتتيب 
الت�صبيب  كان  كلما  اإذ  القانونية،  وملكته  وفطنته 
باأحكام  اإملاماً  اأكرث  القا�صي  كان  ومتنا�صقا  ر�صينا 

القانون.
رابعا / الرتباط باملنطوق والتوافق :

اىل  ال�صباب  تو�صل  ان  يعني  باملنطوق  الرتباط 
وبعك�صه  املنطوق،  اإليها  و�صل  التي  النتيجة  ذات 
فهي لي�صت باأ�صباب ويبقى املنطوق من دون ا�صباب 

يحمل عليها .

للبع�ص  بع�صها  ال�صباب  مالئمة  يعني  التوافق 
الخر �صواء كانت م�صتقلة او متعا�صدة، ويفهم منه 
ويبقى  �صقوطها  اىل  توؤدي  املتناق�صة  ال�صباب  ان 

املنطوق من دون ا�صباب يحمل عليها .
والتناق�ص يعني اختالف ال�صببني بحيث يلزم لذاته 

من �صدق احدهما كذب الخر وبالعك�ص .
الت�صاقط  قانونا هو  التناق�ص  التي حتكم  والقاعدة 

والتماحي، والتناق�ص على ثالثة انواع هي :
1. التناق�ص بني الأ�صباب:

هو التنافر بني مدلولت الأ�صباب املرتبطة ارتباطا 
املنطوق  مع  بع�صها  يتفق  بحيث  باملنطوق  وثيقا 
ق�صت  ا�صا�ص  اي  على  يعلم  ول  ينق�صه،  والخر 
ال�صباب  هذه  طرح  يلزم  مما  مبنطوقها،  املحكمة 
برمتها ويبقى املنطوق من دون ا�صباب يحمل عليها.

ان  ل�صاحله  الف�صل  �صدر  الذي  للخ�صم  يجوز  ول 
املنطوق،  تع�صد  التي  ال�صباب  ببع�ص  يتم�صك 
عند  الطعن  بنظر  املخت�صة  للمحكمة  يجوز  ل  كما 
ف�صخها للف�صل او نق�صه ان حتيل اأ�صباب ف�صلها اىل 
الأ�صباب املتناق�صة بل يتعني عليها ت�صبيبه جمددا.

2. التناق�ص بني الأ�صباب واملنطوق:
هو التهاتر بني مدلول الأ�صباب وبني املنطوق بحيث 
املثبتة  النتيجة  غري  نتيجة  اىل  الأ�صباب  تو�صل 
والعتبار  ال�صباب  طرح  يلزم  مما  املنطوق،  يف 

باملنطوق وحده من دون ا�صباب يحمل عليها.
3. التناق�ص بني ال�صباب وحما�صر اجلل�صات:

حما�صر  وبني  ال�صباب  مدلول  بني  التكاذب  هو 
والخذ  ال�صباب  ا�صقاط  يتعني  مما  اجلل�صات، 
تت�صف  ر�صمية  �صندات  لأنها  اجلل�صات  مبحا�صر 

باحلجية.
ال�صباب  بني  التناق�ص  جمرد  تناق�صا  يعد  ول 
عربة  ل  اإذ  باملنطوق،  املرتبطة  وال�صباب  الزائدة 
ل  كذلك  القول،  نافلة  من  لأنها  الزائدة  بالأ�صباب 
يعد تناق�صا التناق�ص الظاهري لالأ�صباب وانعدامه 

واقعا، لن العربة بالواقع.
خام�صا / الكمال:

ت�صبب  ان  للواقع  فهمها  بعد  املحكمة  على  يجب 
ال�صباب  كل  ذكر  خالل  من  كامال  ت�صبيبا  الق�صية 

الواقعية والقانونية التي اأو�صلتها للمنطوق .
الفقرة الثانية / اركانه:

يرتكز الت�صبيب على ركنني هما :
اول/ ال�صباب الواقعية :

هي العلل التي ت�صتقيها املحكمة من وقائع الق�صية 
ال�صاملة لطلبات اخل�صوم ودفوعهم والدلة املقدمة 

منهم وحتقيقات املحكمة .
باإقامة ق�صائها على ا�صباب م�صتقاة  تلتزم املحكمة 
املنطوق  حلمل  كافية  تكون  الق�صية،  وقائع  من 
ل�صالح  ال�صادر  الف�صل  ي�صتمل  ان  ويجب  عليها، 
املن�صو�ص  الثبات  ادلة  احد  القل  على  املتقا�صي 
عليها يف قانون الثبات وهي )علم القا�صي بالأمور 
ال�صتجواب،  القرار،  الكتابي،  الدليل  م8،  العامة 
اخلربة(،  املعاينة،  اليمني،  القرائن،  ال�صهادة، 
وهذه الدلة مرتبة ترتيبا قانونيا ومنطقيا من حيث 
الر�صمي  الكتابي بنوعيه  فالدليل  احلجية والدللة، 
والعادي اقوى حجية واو�صح دللة من القرار... 

الخ .
ويجب على املحكمة الرد تف�صيال على اقوال وادلة 
مل  والتي  الق�صية،  يف  املوؤثرة  اجلوهرية  اخل�صوم 
كان  واإل  طرحها  ا�صباب  بيان  خالل  من  بها  تاأخذ 
ول  �صحيحة،  نتيجة  اىل  ينته  مل  ما  باطال  ف�صلها 
كانت  اإذا  كما  غريها  على  تف�صيال  الرد  عليها  يجب 
ل تتعلق مبو�صوع الق�صية، بل ول ترثيب عليها ان 

جتاهلت دفاعا جوهريا عدل عنه اخل�صم �صراحة.
بق�صد  ال�صباب  يف  عر�صية  الفاظ  وردت  واإذا 
حجية  على  حتوز  ل  فاإنها  التف�صري  او  الخبار 
لأحد  التاجر  �صفة  كن�صبة  به،  املحكوم  ال�صيء 

اخل�صوم.
وقد ا�صتقر الفقه والق�صاء على بطالن الف�صل اخلايل 
هو  الواقعي  الت�صبيب  لن  الواقعية،  ال�صباب  من 

من البيانات املهمة يف الف�صل، ومن م�صاديقه:
اأ . اعرا�ص املحكمة عن دفاع جوهري من دون بيان 
الدفع  هو  اجلوهري  والدفاع  العرا�ص،  ا�صباب 
الذي يقدمه اأحد اخل�صوم ويكون من �صاأنه ان يغري 

الراأي يف الق�صية.
من  املقدمة  احلادثة  للطلبات  املحكمة  رف�ص  ب . 

اخل�صوم او غريهم من دون بيان ا�صباب الرف�ص .
للدفاع  رف�صها  ت�صبيب  املحكمة  على  يجب  ول 
له  �صند  ل  دفاع  على  الرد  او  الدليل،  عن  العاري 
القانون، كونها غري ملزمة بتعقبها والرد عليها  من 
ا�صباب  على  ق�صائها  اقامت  طاملا  خا�صة،  باأ�صباب 
�صائغة ومقبولة م�صتمدة من وقائع الق�صية تو�صل 

اىل املنطوق .
و�صلطة املحكمة يف الت�صبيب الواقعي لي�صت مطلقة، 

وامنا هي مقيدة بقيدين:
دليل  من  وم�صتقى  م�صتنبطا  ال�صبب  يكون  ان   .1
ا�صلة  له  حقيقيا  �صببا  يكون  باأن  �صحيح،  اثبات 
يف  اإل  له  وجود  ل  وهميا  ولي�ص  الق�صية  يف  الثابت 

خميلة القا�صي .
ال�صبب  يكون  وان  �صليما،  ال�صتنباط  يكون  ان   .2

غري مناق�ص ملا اثبته الدليل.
ال�صباب  يف  تتناول  ان  املحكمة  على  ويجب 
الواقعية طلبات اخل�صوم ال�صلية واحلادثة وكل 
الوجه  تبني  وان  اخل�صوم،  قدمه  جوهري  دفع 

التي  الطلبات  رد  او  قبول  يف  تبنتها  التي  القانونية 
قدمها املتقا�صي والدفوع التي قدمها املتقا�صي عليه 

.
او  واحد  �صبب  على  منطوقها  تقيم  قد  واملحكمة 
وهذه  املتعددة(،  )بالدعامات  ت�صمى  ا�صباب  عدة 

الدعامات على نوعني:
1. دعامات م�صتقلة :

البع�ص  على  بع�صها  يبنى  ل  التي  ال�صباب  وهي 
يخد�ص  ل  فاإنه  احدها  بطالن  ظهر  واإذا  الخر، 

البع�ص الخر ويبقى املنطوق �صحيحا .
2. دعامات متعا�صدة :

واإذا  الخر،  بع�صها  ي�صند  التي  ال�صباب  وهي 
البع�ص الخر ويبقى  فاإنه يهدم  ظهر بطالن احدها 

املنطوق خاليا من ال�صباب الواقعية.
ثانيا/ ال�صباب القانونية :

م�صادر  من  املحكمة  ت�صتنبطها  التي  العلل  وهي 
الف�صل املبينة يف املادة )1( من القانون املدين، وهي 
الت�صريع ال�صامل لكل الت�صريعات �صواء كان د�صتورا 
ومبادئ  والعرف  تعليمات،  او  نظاما  او  قانونا  او 
الفقه  واحكام  العدالة  وقواعد  ال�صالمية  ال�صريعة 
ا�صت�صهاد  القانونية  ال�صباب  من  ويعد  والق�صاء، 
هو  الق�صاء  لن  التمييز  حمكمة  بقرارات  املحاكم 

م�صدر من م�صادر الف�صل.
وترتبط ال�صباب القانونية ارتباطا وثيقا بتح�صيل 
طبقت  اأ�صابته  اإذا  املحكمة  لن  الواقع  فهم 
الن�صو�ص القانونية ال�صحيحة الواجبة النطباق، 
غري  القانونية  الن�صو�ص  طبقت  اأخطاأته  واذا 
املنطبقة على الواقعة، فيكون ق�صاءها معيبا ما مل 

تنته اىل نتيجة �صحيحة في�صتقيم الف�صل بها.
اأخطاأت  او  القانونية  الأ�صباب  اغفلت املحكمة  واإذا 
فيها فال ينال �صيء من �صحة الف�صل ب�صرط انتهائه 
ذكر  عدم  ان  او�صح  وبعبارة  �صحيحة،  نتيجة  اىل 
وقائع  على  املحكمة  طبقتها  التي  القانونية  املواد 
الق�صية ، او اخلطاأ فيها ل يقدح يف �صحة الف�صل اذا 

كان �صحيحا يف نتيجته.
اكمال  الطعن  بنظر  املخت�صة  املحكمة  على  ويتعني 
او  القانونية  ال�صباب  بيان  خالل  من  الت�صبيب 

ت�صحيحها، عند الطعن به بطرق الطعن القانونية.
البند الثاين / اأحكامه :

نتناول اآلية الت�صبيب واإحالته يف فقرتني :
الفقرة الأوىل / اآلية الت�صبيب:

وت�صرد  الق�صية  خال�صة  املحكمة  تبني  ان  بعد 
وقائعها، تقوم بت�صبيب منطوقها على مرحلتني هما 

:
1( ا�صتخال�ص الوقائع ال�صحيحة املثبتة .

2( تكييف الوقائع امل�صتخل�صة .
نتناولهما يف حمورين :

ال�صحيحة  الوقائع  ا�صتخال�ص   / الول  املحور 
املثبتة :

باأدلة  املثبتة  ال�صحيحة  الوقائع  ا�صتخراج  هو 
الثبات املعتربة قانونا .

يتمكن  مل  فاإذا  ق�صيته،  اثبات  املتقا�صي  على  يجب 
وجب على املحكمة ردها، وقد ر�صم قانون الثبات 
املتقا�صي  يعجز  التي  الوقائع  بع�ص  لإثبات  طريقا 
خ�صمه  حتليف  حق  منحه  خالل  من  اثباتها  عن 
فيكون  املثبتة  الوقائع  واأما   ، احلا�صمة  اليمني 

ا�صتخال�صها على مرحلتني هما :
اول/ تقدير ادلة اخل�صوم :

ان  اخل�صوم  ادلة  تقدير  عند  املحكمة  على  يجب 
حترتم القواعد الآتية :

1. القواعد املو�صوعية يف الثبات:
هي جمموعة القواعد القانونية التي حتدد ال�صروط 
العامة لقبول الثبات وادلة الثبات، وقوة كل دليل 
التي  والحوال  بالإثبات،  املكلف  واخل�صم  منها، 
الوقائع  ان  حيث  دليل،  كل  ا�صتعمال  فيها  يجوز 
املادية يجوز اثباتها بكل طرق الثبات ومنها البينة 
على  القانونية  الت�صرفات  ان  حني  يف  ال�صخ�صية 

عك�صها.
ويكون للمحكمة احلق يف ترجيح بينة �صخ�صية على 
اخرى لن لها ال�صلطة الكاملة يف تقدير ال�صهادة من 
املادة  مبوجب  واملو�صوعية  ال�صخ�صية  الناحية 

)82( اثبات.
ويجب على املحكمة التقيد باأحكام هذه القواعد عند 
تقدير ادلة اخل�صوم واإل كان ف�صلها مدعاة للف�صخ 
والنق�ص لأنه قد ا�صتبطن على خرقا للقانون وخطاأ 

يف تطبيقه ما مل يكن �صحيحا من حيث النتيجة.
2. القواعد الجرائية يف الثبات:

على  الثبات  قانون  من   )14( املادة  ن�صت  لقد 
)يدعى اخل�صم حل�صور اجراءات الثبات، ويجوز 
ان يتخذ الجراء يف غيابه اإذا كان قد تبلغ وتخلف 

عن احل�صور.(
كيفية  تبني  التي  القانونية  القواعد  جمموعة  هي 
يف  يكون  وان  الثبات  ادلة  من  دليل  كل  يف  الثبات 

مواجهة اخل�صوم.
خبري  انتخاب  خالل  من  يكون  باخلربة  فالإثبات 
او عدة خرباء يكون عددهم وترا، ويبا�صر اخلبري 
دعوا  قد  كانوا  الذين  اخل�صوم  غياب  يف  ولو  عمله 
على الوجه ال�صحيح، وتكون مبا�صرة العمل حتت 
العمل  طبيعة  اقت�صت  اذا  اإل  املحكمة،  ا�صراف 

انفراده به مبوجب املادة )142( اثبات .
ويجب على املحكمة التقيد باأحكام هذه القواعد عند 
تقدير ادلة اخل�صوم، واإل كان ف�صلها مدعاة للف�صخ 
والنق�ص لأنه قد ا�صتبطن على خرقا للقانون وخطاأ 

يف تطبيقه ما مل ينته اىل نتيجة �صحيحة .
ثانيا / احراز الوقائع املثبتة :

املو�صوعية  للقواعد  املحكمة  مراعاة  بعد 
والجرائية يف قانون الثبات تاأخذ بالوقائع املثبتة 
اثباتا �صحيحا وتقوم بتكييفها وفقا لأحكام القانون 

.
وهذا   ، الوقائع  ا�صتخال�ص  مراحل  هي  هذه 
للقانون  وموافقا  �صحيحا  يكون  تارة  ال�صتخال�ص 
وال�صتخال�ص  له،  وخمالفا  خاطئا  يكون  واأخرى   ،

اخلاطئ على نوعني هما :
1( امل�صخ:

قبل  من  املقدمة  للم�صتندات  املحكمة  تف�صري  هو 
اخل�صوم على خالف دللتها، ومن �صوره :

اأ - تف�صري العقد على خالف ما اتفق عليه اخل�صوم .
ب - خمالفة الثابت يف اوراق الق�صية.

2( الف�صاد يف ال�صتدلل:
واقعة  من  معينة  لنتيجة  املحكمة  ا�صتنباط  هو 
لي�صت من �صاأنها ان تو�صل اليها، واقامة ف�صلها على 

هذا ال�صتنباط، ومن �صوره :
اأ - ا�صتناد املحكمة يف حكمها على ادلة غري �صاحلة 
ا�صدار  يف  ا�صتندت  اذا  كما  الواقعية،  الناحية  من 

حكمها على �صهادة �صاهد مل يع�صده ميني متمم .
ب - عدم فهم العنا�صر الواقعية الثابتة يف الق�صية، 
اخلالفات  هي  الق�صية  مو�صوع  كان  اذا  كما 
لل�صرر  بالتفريق  املحكمة  فق�صت  امل�صتحكمة 

و�صببته.
املحور الثاين / تكييف الوقائع امل�صتخل�صة :

التكييف هو تطبيق حكم القانون الواجب النطباق 
على وقائع الق�صية امل�صتخل�صة.

هل  التكييف،  حقيقة  يف  القانون  فقهاء  اختلف  وقد 
او  التمييز  حمكمة  لرقابة  يخ�صع  قانوين  عمل  انه 
عمل منطقي ل يخ�صع لرقابة حمكمة التمييز، وهذا 
امل�صرع  ابراز  كيفية  ا�صا�ص  على  يرتكز  الختالف 
للقواعد القانونية يف الن�صو�ص القانونية حيث انه 
تارة يف �صورة تعريف، واخرى يف �صورة  يربزها 
اأمر، وثالثة يف �صورة نهي ... الخ، حيث توجد عدة 

نظريات لتحديد هذه احلقيقة وهي :
النظرية الأوىل:

القانونية  القاعدة  ان  النظرية  هذه  ا�صحاب  يرى 
املراد تطبيقها على وقائع الق�صية اإذا كانت مربزة 
ب�صورة تعريف فالتكييف يعد عمال قانونيا، اأما اإذا 
كانت مربزة بال�صور الخرى فاإنه يعد عمال منطقيا.

النظرية الثانية:
القانونية  القاعدة  ان  النظرية  هذه  ا�صحاب  يرى 
املراد تطبيقها على وقائع الدعوى اإذا كانت مربزة 
يعد  فالتكييف  تعريفها  ميكن  او  تعريف  ب�صورة 
اإذا كانت مربزة بال�صور الخرى  اأما  عمال قانونيا. 
او  اخلا�ص  �صعوره  من  القا�صي  وا�صتنبطها 

مبقت�صى قواعد املنطق فاإنه يعد عمال منطقيا.
النظرية الثالثة:

عمل  هو  التكييف  ان  النظرية  هذه  ا�صحاب  يرى 
ملزم  القا�صي  لن  وذلك  ومنطقي،  قانوين  خمتلط 
�صحيحا،  منطقيا  و�صفا  الق�صية  وقائع  بو�صف 
وتطبيق القاعدة القانونية الواجبة النطباق عليها 
مع غ�ص النظر عن كيفية ابراز امل�صرع لهذه القاعدة 
الفاظ  بذات  التكييف  ح�صل  و�صواء  القانونية، 
باألفاظ مرادفة لها، ويتعني على حمكمة  القانون ام 

التمييز ب�صط رقابتها على هذا التكييف.
وحيث ان التكييف له عنا�صر واحكام، لذا �صنتناولها 

يف نقطتني :
النقطة الوىل / عنا�صره :

عن  خارجة  كانت  �صواء  له  املكونة  المور  هي 
�صرائطه  �صنتناول  لذا  فيها،  داخلة  او  حقيقته 

واركانه تباعا :
اول/ �صرائطه :

ي�صرتط يف التكييف �صرطان هما :
1. فهم القانون :

اإملاما  القانون  باأحكام  الملام  املحكمة  على  يجب 
القانونية  القاعدة  تطبيق  لها  يت�صنى  حتى  دقيقا 
فاإنها  واإل  الق�صية،  وقائع  على  النطباق  الواجبة 
�صتخطئ يف تطبيقها فيوؤدي اىل بطالن الف�صل ما مل 

ينته اىل نتيجة �صحيحة .
2. فهم الوقائع :

حت�صيال  الواقع  فهم  حت�صيل  املحكمة  على  يجب 
املق�صد  يف  مف�صال  بيناه  املو�صوع  وهذا  �صحيحا، 

ال�صابق ان �صئت فراجعه .
ثانيا/ اركانه:

يرتكز التكييف على ركنني هما :
1. الوقائع امل�صتخل�صة :

املحكمة  ا�صتخرجتها  التي  ال�صحيحة  الوقائع  هي 
من الق�صية بعد مراعاة قواعد الثبات املو�صوعية 
والجرائية، والتي تروم انزال حكم القانون عليها .

2. حكم القانون :
م�صادر  من  املحكمة  ا�صتنبطته  الذي  احلكم  هو 
القانون  من   )1( املادة  عليها  ن�صت  التي  الف�صل 
املدين وهي الت�صريع ال�صامل لكل الت�صريعات �صواء 
تعليمات،  او  نظاما  او  قانونا  او  د�صتورا  كان 
وقواعد  ال�صالمية  ال�صريعة  ومبادئ  والعرف 
على  يجب  والتي  والق�صاء،  الفقه  واحكام  العدالة 

املحكمة العمل بها ترتيبيا ل تخيرييا.
على  تطبيقه  املحكمة  تروم  امل�صتنبط  احلكم  وهذا 

الوقائع امل�صتخل�صة .
النقطة الثانية / احكامه :

يجب على املحكمة التقيد بقواعد التكييف ال�صا�صية 
وهذه  املنظورة،  الق�صية  لوقائع  تكييفها  عند 

القواعد هي :
اول/ التكييف يف حدود طلبات اخل�صوم :

يجب على املحكمة ان تكيف وقائع النزاع يف حدود 
طلبات اخل�صوم، ولي�ص لها احلكم باأكرث منها او قل 
منها ، كما لي�ص لها اغفال الف�صل يف طلب مو�صوعي، 
واإل كان ف�صلها باطال ما مل ينته اىل نتيجة �صحيحة 

.
ومن اجلدير بالذكر ان بع�ص فقهاء القانون مت�صكوا 
يف هذا املقام بقاعدة مفادها )) ان العربة يف التكييف 
ل  اجلازمة  طلباتهم  من  املق�صود  بحقيقة  هو 
بالألفاظ التي �صيغت بها هذه الطلبات ((، وذكروا 

عدة م�صاديق لها منها :
وكان  احليازة  ا�صرتداد  دعوى  املدعي  اقام  اذا   .1
يق�صد منها منع التعر�ص فيجوز للمحكمة ان حتكم 

له مبنع التعر�ص .
ا�صا�ص  على  بالتعوي�ص  املدعي  طالب  اإذا   .2
للمحكمة  ثبت  الرتافع  واثناء  العقدية،  امل�صوؤولية 
امل�صوؤولية  ا�صا�ص  على  التعوي�ص  ي�صتحق  انه 
التق�صريية فيجوز للمحكمة ان حتكم له بالتعوي�ص 

وفق احكام امل�صوؤولية التق�صريية.

الفقهية  القاعدة  من  ماأخوذة  القاعدة  وهذه 
 )155( املادة  من   )1( الفقرة  يف  عليها  املن�صو�ص 
مدين والتي تن�ص على )العربة يف العقود للمقا�صد 
ال�صحيح  كان  وان  واملباين(،  لالألفاظ  ل  واملعاين 
للمقا�صد واملعاين مع اللفاظ  العقود  هو العربة يف 
واملباين لأنه لول اللفظ ملا امكن الو�صول اىل املعنى، 
تابعة  العقود   ( بـ  المامية  علماء  عنها  ويعرب 

للق�صود (.
ولكن القاعدة املتقدمة اذا كانت �صائغة على م�صرب 
فاإنها  امل�صري،  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون 
العراقي  املدنية  املرافعات  قانون  يف  كذلك  لي�صت 
مو�صوع  تغيري  عدم  اخل�صوم  على  اوجب  الذي 
 )59( املادة  من   )2( الفقرة  ذيل  مبوجب  الق�صية 
ان  على  العراقي  الق�صاء  ا�صتقر  وقد  مرافعات، 
تغيري  م�صاديق  او�صح  من  يعد  ال�صبب  تغيري 
املو�صوع، وهذا املو�صوع حررناه مف�صال يف مرحلة 

املرافعة يف كيفية نظر الق�صية ان �صئت فراجعه .
ثانيا/ التكييف وفق القانون :

اأ�صبغه  الذي  القانوين  بالتكييف  املحكمة  تتقيد  ل 
خمالفا  كان  اإذا  الق�صية  وقائع  على  اخل�صوم 
للقانون ول فرق يف ذلك بني العمد واجلهل فيه، بل 
تقوم باإنزال احلكم القانوين ال�صحيح الذي يتفق مع 
وقائع النزاع لأنها هي امل�صئولة عن تطبيق القانون 
التمييز  حمكمة  لرقابة  وتخ�صع  �صحيحا،  تطبيقا 

فيه.
ثالثا / التكييف وفق املعاين القانونية :

امل�صتخل�صة  الوقائع  تكييف  عند  املحكمة  تتقيد  ل 
بل  القانونية،  الن�صو�ص  بها  جاءت  التي  بالألفاظ 
ب�صرط  لها  املرادفة  الألفاظ  ا�صتعمال  لها  يجوز 
عدم اخلروج عن املعنى الذي ق�صده امل�صرع، اإذ ل 
ترثيب عليها ان ا�صتعملت تعبريا لغويا دارجا بدل 

من التعبري القانوين.
ان  ميكن  ت�صريعي  ن�ص  كل  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
من   )1( الفقرة  مبوجب  معاٍن  عدة  منه  ن�صتنبط 
املادة )1( مدين على )ت�صري الن�صو�ص الت�صريعية 
على جميع امل�صائل التي تتناولها هذه الن�صو�ص يف 

لفظها او يف فحواها(.
ولكن هذه الفقرة يرد عليها اإيرادان هما:

مناهج  من  جديد  مبنهج  جاءت  الفقرة  هذه  اإن   )1
الدللة على املعنى وهو منهج )اللفظ والفحوى( اإل 
اأنها مل تبني ما هو املراد من الفحوى ول تق�صيمات 
�صيما  وا�صح،  ب�صوره  طبيعته  لتت�صح  املنهج  هذا 
وان الأ�صوليني مل يعرفوا الفحوى كطريق من طرق 
من  منهجان  لديهم  لن  وذلك  املعنى،  على  الدللة 

مناهج الدللة على املعنى هما :
الأول / منهج احلنفية :

يق�صم طرق دللة اللفظ على املعنى اإىل اأربعة اأق�صام 
الن�ص  ودللة  الن�ص  واإ�صارة  الن�ص  )عبارة  هي 

ودللة القت�صاء(.
الثاين : منهج اجلمهور :

يق�صم طرق دللة اللفظ على املعنى اإىل ق�صمني هما :
1. دللة املنطوق :

وهذه  �صريحة  غري  اأو  �صريحة  تكون  اإن  اإما  وهي 
الأخرية. اإما اإن تكون دللة اقت�صاء اأو دللة تنبيه 

اأو دللة اإ�صارة .
2. دللة املفهوم :

ق�صمني  على  وهي  موافق  مفهوم  تكون  اأن  اإما  وهي 
اأو تكون مفهوم  الأولوية،  مفهوم امل�صاواة ومفهوم 
ال�صرط  اأق�صام وهي مفاهيم  خمالف وهي على �صتة 

وال�صفة والغاية واحل�صر والعدد واللقب.
و�صع  عند  العراقي  املدين  بامل�صرع  الأجدر  وكان 
بيان  يف  املنهجني  هذين  احد  يتبنى  اأن  الفقرة  هذه 
طرق الدللة على املعنى، خ�صو�صا وانه �صرح يف 
غالبية  ا�صتمد  انه  الت�صريع  لهذا  املوجبة  الأ�صباب 

اإحكامه من الفقه وال�صريعة الإ�صالمية .
هو  الفحوى  من  املراد  اإن  و�صلمنا  تنزلنا  لو   )2
مبنهج  اخذ  قد  العراقي  امل�صرع  وان  املفهوم، 
اجلمهور يف تق�صيم طرق دللة اللفظ على املعنى اإل 
انه مل يبني املعنى الذي يجب ترجيحه عند تعار�ص 
دليل  من  املاأخوذ  املفهوم  ومعنى  املنطوق  معنى 
اآخر، وبعبارة اأخرى اإذا تعار�ص حكم منطوق مادة 
احلكمني  فاأي  اأخرى  مادة  مفهوم  حكم  مع  معينة 
يكون راجحا؟؟ يف حني ان ال�صوليني اجمعوا على 

ترجيح دللة املنطوق على دللة املفهوم.
رابعا / تطبيق القواعد القانونية ال�صرفة :

هي القواعد ال�صا�صية املتعلقة بالنظام العام والتي 
تلتزم املحكمة بتطبيقها ولو مل يتم�صك بها اخل�صوم.

القانونية  القواعد  تطبيق  املحكمة  على  يجب 
ال�صرفة من تلقاء نف�صها لن هذه القواعد تعترب من 

عنا�صر الق�صية املنظورة، ومن م�صاديقها :
1. اذا اقيمت دعوى طلب ف�صخ عقد واثناء الرتافع 
ثبت للمحكمة ان العقد باطل ف�صواء مت�صك اخل�صوم 
من  الدعوى  رد  عليها  فيجب  ل،  ام  العقد  ببطالن 
مدين   )141( املادة  ملنطوق  ا�صتنادا  نف�صها  تلقاء 
والتي تن�ص على )اإذا كان العقد باطال جاز لكل ذي 
بالبطالن، وللمحكمة ان تق�صي  م�صلحة ان يتم�صك 

به من تلقاء نف�صها ول يزول البطالن بالإجازة( .
غري  فيها  اخل�صومة  وكانت  ق�صية  اقيمت  اذا   .2
توجه  بعدم  اخل�صوم  دفعوا  ف�صواء  متوجهة، 
اخل�صومة ام ل، فيجب على املحكمة ردها من تلقاء 
نف�صها مبوجب الفقرة )1( من املادة )80( مرافعات 
والتي تن�ص على )اذا كانت اخل�صومة غري متوجهة 
حتكم املحكمة ولو من تلقاء نف�صها برد الدعوى دون 

الدخول يف ا�صا�صها ( .
الفقرة الثانية / احالة الت�صبيب :

ال�صل يجب على املحكمة ان ت�صدر ف�صال يف الق�صية 
منه  وي�صتثنى  القانونية،  بياناته  كل  على  م�صتمال 
حيث يجوز لها ان حتيل ا�صبابه على ف�صل اخر او 

تقرير خبري .
واحلكمة من الحالة هو لتجنب تكرار �صرد وقائع 

الق�صية وا�صبابها .
وحيث ان الحالة لها عنا�صر وانواع لذا نتناولها يف 

حمورين :
املحور الول / عنا�صرها :

عن  خارجة  كانت  �صواء  لها  املكونة  المور  هي 
�صرائطها  �صنتناول  لذا  فيها،  داخلة  او  حقيقتها 

واركانها يف نقطتني :
النقطة الوىل / �صرائطها :

ي�صرتط يف احالة الت�صبيب �صرطان هما :
اول/  �صحة املحال عليه :

عليه �صحيحا،  املحال  يكون  ان  الحالة  ي�صرتط يف 
ويفهم منه ان الباطل حترم الحالة عليه لعدم ترتب 
اقامة  املحكمة  على  ويتعني  عليه،  قانوين  اثر  اي 
ق�صائها على ا�صباب خا�صة به تكفي حلمل منطوقه 
ف�صلها  كان  واإل  الباطل  على  احالته  وعدم  عليها 

باطال لن ما بني على باطل فهو باطل.
واأيدت  به  طعن  قد  عليه  املحال  الف�صل  كان  واإذا 
فال  الخر،  ال�صق  دون  منه  �صق  يف  الطعن  حمكمة 

جتوز الحالة اإل بالن�صبة اىل ال�صق املوؤيد.
ثانيا / كمال املحال عليه :

ال�صل ان تكون ا�صباب املحال عليه كاملة و�صائغة 
كانت  اإذا  منه  وي�صتثنى  ق�صور،  باأي  م�صوبة  غري 
هذه ال�صباب ناق�صة او اذا قدم احد اخل�صوم دفعا 
املحال  يف  اليه  التطرق  يتم  مل  م�صتند  او  جوهريا 
ف�صلها  ا�صباب  حتيل  ان  للمحكمة  فيجوز  عليه، 
الدلة  على  والرد  الت�صبيب  باإكمال  تقوم  ان  على 
جديدة  اأ�صبابا  تورد  األ  ب�صرط  ولكن  اجلديدة، 
لن  عليه  املحال  يف  الواردة  ال�صباب  مع  تتناق�ص 
حكم التناق�ص هو الت�صاقط ويبقى املنطوق من دون 

ا�صباب يحمل عليها.
النقطة الثانية / اركانها :

ترتكز الحالة على ركنني هما :
اول/ قرار الحالة :

ت�صف  ان  الت�صبيب  احالة  عند  املحكمة  على  يجب 
كان  فاإن  الف�صل،  منت  يف  تاما  و�صفا  عليه  املحال 
واملحكمة  �صدوره  وتاريخ  عدده  بيان  وجب  ف�صال 
بيان  وجب  خبري  تقرير  كان  وان  ا�صدرته،  التي 
فيها وا�صم اخلبري  الق�صية املحفوظ  تاريخه وعدد 

الذي قدمه.
ثانيا/ وجود املحال عليه :

يجب ان يكون املحال عليه موجودا، ويفهم منه ان 
املعدوم ل جتوز الحالة عليه مطلقا لن العدم لي�ص 

ب�صيء فال يحال عليه .
اخرى،  ق�صية  يف  موجودا  كان  اذا  عليه  واملحال 
فيجب ربط الق�صية الخرى او ربط ن�صخة �صوئية 
كانت  واإل  الق�صية،  ا�صبارة  يف  عليه  املحال  من 
الحالة باطلة وتوؤدي اىل بطالن الف�صل لن ما بني 

على باطل فهو باطل .
املحور الثاين / انواعها :

احالة الت�صبيب بلحاظ املحال عليه على نوعني هما 
:

1. ف�صل اخر .
2. تقرير خبري .

نتناولهما يف نقطتني :
النقطة الول / احالة الت�صبيب على ف�صل :

ا�صباب ف�صلها على ف�صل  للمحكمة ان حتيل  يجوز 
اخر عند توفر عنا�صر الحالة، والف�صل املحال عليه 
اما ان يكون �صادرا يف ذات الق�صية املنظورة او يف 

ق�صية اخرى نتناولهما تباعا :
اول/ الف�صل ال�صادر يف ذات الق�صية :

الطعن  بطرق  به  وطعن  ق�صية  يف  ف�صل  �صدر  اإذا 
توافر  عند  عليه  ال�صباب  احالة  فيجوز  القانونية 
عنا�صر الحالة �صواء كان �صادرا من ذات املحكمة 
اعادة  او  الغيابي  احلكم  على  العرتا�ص  يف  كما 
ال�صتئناف  يف  كما  اأدنى  حمكمة  من  او  املحاكمة، 
ت�صبيب  احالة  ال�صتئناف  ملحكمة  يجوز  حيث 
ف�صلها اىل الف�صل ال�صادر من حمكمة البداءة او اىل 

الف�صل ال�صادر منها ولو كان من هياأة اخرى.
ثانيا / الف�صل ال�صادر يف ق�صية اخرى :

ا�صباب ف�صلها على ف�صل  للمحكمة ان حتيل  يجوز 
�صادر يف ق�صية اخرى، ولكن يجب عليها ان جتلب 
عليها  ترثيب  فال  حم�صومة  كانت  فاإن  الق�صية  تلك 
ان ربطتها مع الق�صية املنظورة، وان مل تكن كذلك 
وربط  حمتويتها  وتثبت  عليها  الطالع  لها  فيجوز 
عليه  الحالة  املزمع  الف�صل  من  �صوئية  �صورة 
حتى يكون عن�صرا من عنا�صر الثبات فيها يتنا�صل 

اخل�صوم يف دللته .
وهنا يجب التفريق بني الف�صل ال�صادر بني ذات 
اثبات  ودليل  عليهم  حجة  يكون  فاإنه  اخل�صوم 
فاإنه  اخل�صوم  ذات  بني  يكن  مل  اإذا  اأما  كامل. 
يف  املوجودة  الدلة  تدعم  ق�صائية  قرينة  يعد 

الق�صية.
تقرير  على  الت�صبيب  احالة   / الثانية  النقطة 

خبري :
على  ف�صلها  ا�صباب  حتيل  ان  للمحكمة  يجوز 
تقرير اخلبري عند توفر عنا�صر الحالة، وتقرير 
الق�صية  ذات  يف  مقدما  يكون  ان  اأما  اخلبري 

املنظورة او يف ق�صية اخرى نتناولهما تباعا :
اول/ تقرير اخلبري املقدم يف ذات الق�صية :

ي�صتلزم  الق�صية  مو�صوع  يف  البت  كان  اإذا 
اخلبري  قدم  فاإذا  اخلربة،  باأهل  ال�صتعانة 
ا�صتند  التي  لالأ�ص�ص  املحكمة  واطماأنت  تقريره 
واحالة  به  الخذ  لها  فيجوز  اخلبري،  عليها 
ف�صلها عليه كما لو كان هذا التقرير �صادرا عنها 
اخلبري  بندب  ا�صدرته  الذي  القرار  مبوجب 
ندبه  ممن  �صلطته  ي�صتمد  املنتدب  لن  وذلك 

ويكون نائبا عنه.
وعند احالة املحكمة ا�صباب ف�صلها اىل ال�صباب 
التي ت�صمنها التقرير، في�صبح التقرير جزءا من 

الف�صل فيما متت الحالة عليه.
ثانيا/ تقرير اخلبري املقدم يف ق�صية اخرى :

يجوز للمحكمة ان حتيل ا�صباب ف�صلها اىل تقرير 
عليها  يجب  ولكن  اخرى،  ق�صية  يف  مقدم  خبري 
فال  حم�صومة  كانت  فاإن  الق�صية  تلك  جتلب  ان 
املنظورة،  الق�صية  مع  ربطتها  ان  عليها  ترثيب 
عليها  الطالع  لها  فيجوز  كذلك  تكن  مل  وان 
من  �صوئية  �صورة  وربط  حمتويتها  وتثبت 

تقرير اخلبري املزمع الحالة عليه.

التسبيب.. تعريفه وأهدافه وأهم عناصره وأحكامه
المحامي محمد هاشم المنكوشي
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�أبنائنا يف  �لتلعثم بني كثري من  نظرً� النت�شار 
َ�ثار نف�شية عليهم  �الآونة �الأخرية وملا له من 
بال�شلب  فيه  ت�ؤثر  قد  �لطفل  عند  �لتاأتاأة  تعد 
�الجتماعي،  و�لتفاعل  �لت���شل  عملية  على 
�الأمر  ينتهي  وقد  �لتعلم،  عملية  و�أي�شاً 
�ملدر�شة  �إىل  �لذهاب  يف  �لرغبة  عدم  �إىل  بهم 
وعدم  باالكتئاب  �الإ�شابة  �أو  و�النط��ئية 
�لثقة بالنف�س، حيث ي�شبح�� فري�شة �شهلة يف 
د�ئرة �ملتنمرين غري �ل��عني للآثار �ل�شلبية، 
لذلك �لتنمر الأن بع�شهم يجد يف طريقة حتدث 

�لفرد �ملتلعثم جمااًل لل�شخرية.
�أعر��س �لتاأتاأة �ملفاجئة على �لطفل 

- تكر�ر �الأ�ش��ِت �أو �ملقاطع �أو �لكلمات.
- �إطالة �الأ�ش��ِت، �لتحدث ببطٍء وبانقطاع.

- �إدخال بع�س �لكلمات �إىل �جلملة مثل تكر�ر 
ق�ل “�إممم”.

- �لتاأخر يف �لكلم، مبعنى �لرغبة يف �حلديث 
وفتح �لفم لكن مع عدم خروج �لكلمات.

�أثناء  �لتنف�س  على  �لقدرِة  وعدم  �لت�تر   -
�لكلم.

- حركة �لعني �ل�شريعة و�هتز�ز �ل�شفتني عند 
�لكلم.

- �زدياد �حلالة �ش�ءً� عند �لقلق �أو �ل�شغط 
�أو �لتعب.

- �خل�ف من �حلديث من �الأ�شا�س.
�أ�شباب �لتاأتاأة �ملفاجئة عند �الأطفال

�لطفل  يبد�أ  عندما  �لقا�شية  �الأهل  فعل  رّدة 
�لتي  �الأ�شا�شية  �الأم�ر  من  ُتعد  بالتكّلم�س، 
جتعله يفقد ثقته بنف�شِه، وت�ؤدي �إىل معاناته 

من �لتاأتاِة خل�فه �لد�ئم وقلقِه �ملتز�يد.
من  �لطفل  معاناة  �إىل  �أي�شاً  تع�د  قد  �لتاأتاأة 
متابعته  يجب  لذلك  د�خلية،  نف�شية  م�شكلة 
بطريقة  لعلجها  �مل�شكلة  م�شدر  و�إيجاد 

نهائية.
�أو  �جلديد  �مل�ل�د  من  بالغرية  �لطفل  �شع�ر 
من �شقيقه �أو �أحد �أقاربه، ما يدفعه �إىل �لتكّلم 
بهذه �لطريقة بهدف �حل�ش�ل على �ملزيد من 

�لرعاية و�حلنان و�الهتمام.
�إىل  �لطفُل  يتعّر�س  قد  �حلاالت  بع�س  يف 
م��قف مزعجة يف �ملدر�شة و�أماكن �للعب، ما 

ي�ؤثر �شلباً على نطقِه وكلمِه.
- وج�د تاريخ عائلي للتاأتاأة �أي �ل�ر�ثة.

عن  �مل�ش�ؤولة  �الأع�شاب  �أو  �لدماغ  تلُف   -
ع�شلت �لكلم.

- �لتعر�س �مل�شتمر للت�تِر و�ل�شغِط �لنف�شي.
متى تظهر �لتاأتاأة عند �لطفل؟

غالباً ما تظهر �لتاأتاأة عندما يبد�أ �لطفُل �لكلم 
وكلما  عمره،  من  و�لر�بعِة  �لثانيِة  بني  �أي 
تفاقمت  كلما  �حلالة،  هذه  علج  عدم  طال 

ي�شعب  عادة  مبثابِة  لت�شبح  �لظاهرة  هذه 
�لتخّل�س منها.

يف  �لتاأتاأة  تظهر  قد  �حلاالت  بع�س  يف 
قبل  �أو  �خلام�شة  بعد  متاأخرة  �شن 
مرحلة �ملر�هقة، ما يّدل على ��شطر�ب 

نف�شي حاد ينعك�س �شلباً على �لطفل.
علج �لتاأتاأة �ملفاجئة عند �الأطفال

�إن معظم حاالت �لتاأتاأة �ملفاجئة يتم علجها 
بع�س  لكن  مزمنة،  تك�ن  وال  �شريع  ب�شكل 
�حلاالت قد يك�ن خطُر �لتاأتاأة عندها مزمناً، 

وحتتاج �ملتابعة و�لعلجات.
�الأطفال،  عند  للتاأتاأة  تاٌم  علٌج  ي�جد  ال 
حت�شني  على  ت�شاعد  �ملتاحة  و�لعلجات 
�لنطق وتخفيف �الأعر��س، وتعزيز �لت���شل 
و�ملدر�شة  بالبيت  للأطفال  �الجتماعي 

و�لنادي.
يبد�أ علج �لنطق باحل��ر مع �لطفل مللحظة 
�لتاأتاأة، وطريقة �لتنف�س �أثناء �لكلم، وبالتايل 
مع  �أكرب  بطلقة  و�حلديث  �لنطق  حت�شني 

مرور �ل�قت.
على  ُي�شاعد  حيث  �ملعريف،  �ل�شل�كي  �لعلج 
حل �مل�شكلت �لنف�شية �ملرتبطة بحالة �لتاأتاأة 
مثل: �لت�تر، و�لقلق، وفقد�ن �لثقة يف �لنف�س.

ح�ل  باملعل�مات  �الأهل  �لطبيب  يزود  �أن 
و�الأجهزة  و�لتطبيقات،  �لتمارين  بع�س 
�لطفل  تعليم  على  ت�شاعد  �لتي  �الإلكرتونية 

�لنطق �ل�شحيح و�لطلقة يف �حلديث.

أسباب التأتأة المفاجئة عند األطفال

حممد عبد �لكرمي ي��شف
�ملر�أة �لناجحة م�ه�بة، وت�شعى نح� �لتف�ق د�ئما، وجندها 
�لتي تعمل يف  �لريفية  فاملر�أة  �أكرث من م�شت�ى يف �حلياة،  يف 
ناجحة  تك�ن  قد  �لعاملة  و�ملر�أة  ناجحة  تك�ن  قد  �الأر�س 
و�ملهند�شة قد تك�ن ناجحة ور�ئدة �لف�شاء و�لطبيبة وعاملة 
�ل�شهادة  لي�شت  و�حلبيبة..  و�لزوجة  �الأم  وكذلك  �لبح�ث، 
و�لطبيبة  �ملعلمة  فهناك  �لنجاح،  مفتاح  دوما  �لعلمية 
ذلك  غري  و�لنجاح  �لف�شل  ومقيا�س  �لفا�شلت،  و�ملحامية 
ميادين  يف  و�لعلمي  �الجتماعي  بالنجاح  يرتبط  الأنه  متاما 
ونام��شها،  �ملر�أة  حياة  من  جزء  �لنجاح  �ملختلفة..  �لعمل 
وبيتها  نف�شها  تق�د  �أن  ��شتطاعت  ملا  �لدوؤوب  ت�شميمها  ول�ال 
ت�شميم  يف  �لنجاح  يدخل  �لنجاح..  نح�  وجمتمعها  و�أطفالها 
نربط  دينها وديدنها يف �حلياة.. وعندما  �شخ�شيتها وي�شبح 
�لل��تي  �لناجحات  عدد  الأن  �لعبارة  نق�شد  بالنجاح  �ملر�أة 
�لفا�شلت..  عدد  من  �أكرب  �ملنا�شبة  �لظروف  �أمامهن  �أتيحت 
متتلك �ملر�أة �لناجحة جمم�عة من �ل�شمات و�خل�شائ�س �لتي 

متكنها من تب�ء �أعلى درجات �لنجاح:
للمر�أة �لناجحة م�قف �إيجابي من �حلياة :

ال ي�جد يف �حلياة ما ي��زي �أن جتتمع بامر�أة ناجحة �يجابية 
نح� �حلياة.. �مل�قف �الإيجابي مينحنا �ل�ق�د �للزم للنجاح 
حياتنا  يف  ون��جهه  نر�ه  ملا  �أف�شل  وعيا  ويعطينا  �حلياة  يف 
وتعابريها  مفرد�تها  �ختيار  �لناجحة  �ملر�أة  تتعمد  �لي�مية.. 
بطريقة  و�لتف�ق  �لنجاح  نح�  وحتر�شك  �إليها  ت�شدك  �لتي 
بالت�شجيع  حميطها  �لناجحة  �ملر�أة  ت�شاعد  مفيدة..  بناءة 

و�الإلهام و�الإميان و�لت�قد كما ت�شاعدك على �لتمكن من معرفة 
نف�شك و�كت�شاف �الإمكانيات �خلفية �لتي تكمن فيمن يلتقيها.

ت�شاعد �ملر�أة �لناجحة يف �لتغلب على �لعقبات :
�ملعاناة،  رحم  من  �الأوقات  غالب  يف  �لناجحة  �ملر�أة  ت�لد 
ت�شاعد  مذهلة..  ق�ة  د�خلها  يف  ت�لد  حياتها  يف  و�ملعاناة 
�ل�شد�ئد  وحت�يل  و�كت�شافها  �مل�شكلت  حل  على  �ملعاناة 
وهي  و�أ�شا�شه  �لنجاح  �أ�سُّ  �ملعاناة  �ل�شخ�شي..  لل�شالح 
�لتحديات و�مل�شتحيلت  للم��ظبة و�لتحمل وم��جهة  �لد�فع 
�ل�شخ�شية  تط�ير  ميكن  »ال  كيلري:  هيلني  تق�ل  �حلياة.  يف 
تق�ي  و�لتجارب..  �ملعاناة  خلل  من  �إال  وهدوء  ب�شه�لة 
وحتقق  �الأ�شخا�س  تلهم  �لروؤية  وت��شح  �لروح  �ملعاناة 

�لنجاح«.
تتمتع �ملر�أة �لناجحة بال�شخ�شية �لق�ية وق�ة �لتفكري:

�ل�شخ�شية �لق�ية وق�ة �لتفكري لدى �ملر�أة �لناجحة ال يعني 
بال�شرورة �ل�قاحة �أو �لغرور ولكنه يعني �لثقة بالنف�س وق�ة 
بال�شرورة  فاأنت  �لق�ي  �لتفكري  متتلك  وعندما  �ل�شخ�شية.. 
خم�ل �أن تطرح ما تريد من �أفكار يف �ملناق�شات �لعامة ومتتلك 
�إمكانيات  يتطلب  وهذ�  بالطبيعة،  و�ملبادهة  �ملبادرة  روح 

علمية و�شجاعة كافية.
�ملر�أة �لناجحة طيبة �لقلب:

تتمتع �ملر�أة �لناجحة بخ�شال حميدة كثرية، منها طيبة �لقلب 
بلغة  �خل�شال  وهذه  و�لغفر�ن،  و�لرحمة  و�ل�شدقة  و�لر�أفة 
يحدث  ما  وهي  وعملها  حياتها  يف  �رتباط  ملفات  هي  �لع�شر 
�لفرق بينها وبني �لن�شاء �الأخريات.. ت�شاعدها هذه �خل�شال 

على عمليات �لت���شل وت�ؤثر يف �الآخرين بطريقة فريدة .
�ملر�أة �لناجحة تتمتع بنز�هة فريدة :

للِفّ و�لدور�ن يف تعاملتها، كما ال  �لناجحة  �ملر�أة  ال حتتاج 
حتتاج �الحتيال و�لغ�س و�لتدلي�س يف �جناز ما تريد، وبالتايل 
حني  طريقها  يف  �ل�شحايا  من  ركاما  ترتك  الأن  بحاجة  لي�شت 
حتيد  ال  �لذي  وقان�نها  �شخ�شيتها  ج�هر  �لنز�هة  تنت�شر.. 
عنه فهي ت�شّبق �ل�شرف على �ملال وتعي�س وفق قناعاتها وهذ� 
يعزز لديها قيم �الحرت�م و�لثقة، فتكرب ويكرب عملها و�شمعتها 

و�لثقة بها.
�ملر�أة �لناجحة ت��زن بني حياتها �خلا�شة و�لعامة :

�جل�شد  وحاجات  �لروح  حاجات  بني  �لناجحة  �ملر�أة  ت��زن 
وبني �حلياة �لعائلية وحياتها �لعامة.. يف �لعادة تدور حياة 
و�ل�شحة  و�الأ�شدقاء  �الأ�شرة  هي:  رئي�شية  فئات  ح�ل  �لفرد 
و�لرثوة و�لروح ويجب �أن يحقق �الإن�شان دوما �لت��زن �لتام 
�إن  مت��زنة..  يعي�س حياة طبيعية  لن  و�إال  �لفئات،  هذه  بني 
ز�دت  كلما  يكرب  �لذي  �لر�شيد  هي  �لفئات  هذه  بني  �مل��زنة 
�ملت��زنة  �حلياة  لنا  ت�شمح  �حلياة..  يف  وجتاربنا  خرب�تنا 

بالتفكري ب��ش�ح و�لتفاوؤل يف �مل�شتقبل و�لغد �لقادم.
للمر�أة �لناجحة �أهد�فها �ملحددة :

�الأهد�ف يف �لعادة جمم�عة من �الأحلم مدونة على �شكل خطة 
قابلة للتحقيق و�لتنفيذ.. تق�م �ملر�أة �لناجحة بتحديد �أهد�ف 
ق�شرية �الأجل و�أهد�ف ط�يلة �الأجل وتدون يف مفكرتها كيف 
ومتى حتقق �أهد�فها، كما تختار �أهد�فا يف مرمى �لب�شر قابلة 
للتحقيق وت�شجل لنف�شها مكافاأة عند حتقيق كل هدف.. تدرك 

�ملر�أة �لناجحة �أن �لنجاح �مل�شتمر و�ملت���شل يتطلب وج�د 
خطة قابلة للتنفيذ.

ت�ؤمن �ملر�أة �لناجحة بق�شيتها :
��شرت�تيجية جيدة تنفذها وفق خطط  �لناجحة  �ملر�أة  متتلك 
بالغ  ب�شغف  ق�شاياها  وتتابع  �الحتياجات  حتدد  مر�ش�مة.. 
وتلعب دور �ملعلمة يف جميع �أعمالها.. يريد �لنا�س يف �لعادة 
معرفة ما لديك وما ي�شغل بالك، ولكنهم يتكهن�ن فقط مبا تفكر 
فيه �ملر�أة �لناجحة الأنها ال تناق�س خططها مع �الآخرين وهذ� 
ما ي�شاعدها على تب�ء مركز �ل�شد�رة يف معظم �مل�شاريع �لتي 

تق�م بها.
تركز �ملر�أة �لناجحة على �خلط�ة �الآتية :

ويبدو  للخرت�ق،  قابلة  تك�ن  مقاومة  نقطة  �أعظم  �أن  يبدو 
ومتتلك  جيد�  �حلقيقة  هذه  تعرف  �لناجحة  �ملر�أة  �أن  �أي�شا 
�إ�شر�ر� عنيد� على روؤية نف�شها دوما يف �ملقلب �الآخر الأنها ال 
تعرف �لهزمية.. �شحيح �أن �لظروف �ل�شعبة و�لق�ة �لقاهرة 
على  دوما  تركز  ولكنها  الإف�شالها،  ت�شعى  �حلياة  وتقلبات 

�خلط�ة �الآتية �لتي متكنها من �لنجاح �لد�ئم.
�لن�شاء  ق�ش�س  من  بالكثري  �لب�شرية  تاريخ  يحفل 
�لناجحات �لل��تي تب��أن م��قع عالية يف �إد�رة �ل�شركات 
و�الأعمال و�ملنظمات �خلريية، ول�ال �لروؤية �لتي ميتلكن 
عامل  يف  �لف�ز  حققن  ملا  و�ملبادهة  و�ملبادرة  و�جلر�أة 
يعج ب�شيطرة �لرجال. ندع� جميع �لن�شاء لتجريب هذه 
�لقيم وممار�شتها يف حياتها �لي�مية، و�شتجد بكل تاأكيد 

�أنها �أحدثت فرقا يف حياتها �ل�شخ�شية و�لعملية.

أضواء على المرأة الناجحة

�شفاء �شرمي

�لتخطيط
ُيعّد �لّتخطيط للُم�شتقبل من �خلط��ت �لفّعالة �لتي 
و�لذين  حياتهم،  يف  �لناجح�ن  �الأ�شخا�س  يتبعها 
ُيقّدرون قيمة �ل�قت �لذي مير بهم؛ فالتخطيط ه� 
�لقادم،  للُم�شتقبل  حيح و�ل�شليم  �ل�شّ �لطريق  ر�شم 
و�لدر��شة �لفّعالة لتحقيق �لنجاح فيه، وه� َطريقٌة 
وحّل  �لقر�ر�ت،  �شنع  يت�شّمنها  ُمنّظمة،  عقلنّيٌة 

�ملُ�شكلت.
�إّن وج�د �لتخطيط يف حياة �لفرد علمٌة على مدى 
وعيِه، ومعرفتِه، وثقافتِه؛ فه� ُي�ؤّكد وج�د مهار�ٍت 
عديدة يتمّيز بها �لفرد دفعته للتخطيط و�لتنظيم، 
حياته،  عن  و�لع�ش��ئية  �لف��شى،  �شبح  و�إبعاد 
و�لتخطيط ميّد �لفرد بالقّ�ة �للزمة �لتي يحتاجها 
�أن  �أر�د  من  ُكّل  على  ولذلك  �شتقبله،  مِبُ للتحّكم 
ماهّية  َيعرَف  �أن  �لناجح  �لتخطيط  حَلياته  ُيخّطط 

�لتخطيط، و�أهمّيته، وخ�شائ�شه، و�شروطه.
�الأمثل  �حلل  �أّنه  �إال  معقدة،  عملّيٌة  ه�  �لتخطيط 
فالتخطيط  �لكثريين؛  عند  و�شيقه  �ل�قت  لقّلة 
ُيعطي �الإن�شان فر�شًة كي ُيحّدد م�شارُه و�أين يتجه، 
يحتاجها  �لتي  �ملطل�بة  �مل��رَد  ُيحّدد  كذلك  وه� 

�الإن�شان لَتحقيِق خمّططاته.
تعريف �لتخطيط

�لّتعريفات  من  مبجم�عٍة  �لتخطيط  تعريف  مُيكن 
�لتي َورد ذكرها يف كتب ودور�ت حديثة تتحّدث عن 
تط�ير �لذ�ت لدى �لفرد، وتنمية �ملهار�ت �حلياتّية 

لديه، ومن هذه �لتعريفات:
جمم�عة من �لعملّيات، و�الأفكار �لذهنّية �لتمهيدّية 

�لتي تعتمد على �ّتباع منهٍج علمّي وبحٍث �جتماعي 
ي�شتهدف حتقيق �أهد�ٍف ُمعّينة وحُمّددة مّت و�شعها 
بق�شِد رفِع ُم�شت�ى �لفرد و�جلماعات �قت�شادياً �أو 
�مل�شت�يات معاً  �أو جميع هذه  �أو �جتماعياً،  ثقافياً 
للَفرد و�ملُجتمع  و�لّرفاه  �ل�شعادة  �أجل حَتقيق  من 

�لذي َيعي�س فيه.
ه� �لعملّية �لذكية، و�لت�شّرف �لذهني �ل�شليم لفعِل 
قبل  �لتفكري  على  قائمة  ُمنّظمة  بطريقٍة  �الأ�شياء 
�لبدء بالفعل، وه� �لعمل �لذي يعتمد على �حلقائق 

ودر��شة �الحتماالت بداًل من �لتخمني.
َيجب  ملا  ُتخّطط  �لتي  �ملدرو�شة  �لتفكري  عملّية 
�الأهد�ف  حَتديد  يتّم  حيث  �مل�شتقبل؛  يف  فعله 
و�خلط��ت  �لطرق  ور�شم  حتقيقها،  �ملُر�د 
من  كبرٍي  قدٍر  �إىل  َيحتاج  وه�  لتنفيذها،  �للزمة 
�الأم�ر  عليه  �شتك�ُن  فيما  �لروؤية  وو�ش�ح  �لدّقة 

و�الأحد�ث يف �ملُ�شتقبل.
عَرّف، روبرت �أبليبي، �لتخطيط باأّنه �أحد �ل�ظائف 
�ملُهّمة و�لرئي�شّية الإد�رة �لفرد، وه� عملّية �ختياِر 

�الأهد�ف بعنايٍة و�ختيار و�شائل حتقيقها.
حتديٍد  عملّية  ه�  �لتخطيط  �إّن  باركر  روبرت  قال 
ميكن  �لتي  لل��شائل  وتقييم  �ملُ�شتقبلّية،  للأهد�ف 

من خللها حتقيق هذه �الأهد�ف.
له  و�ال�شتعد�د  �لقادم  باملُ�شتقبل  �لتنب�ؤ  عملّية 
مع  تتنا�شُب  مدرو�شة  علمّية  وو�شائل  طرٍق  وفق 

�إمكانّيات �لفرد و�أهد�فه �مل��ش�عة.
�شروط �لتخطيط �لناجح

�خلطة  يف  ت��فرها  �ل��جب  �ل�ّشروط  بع�س  ت�جد 
حتى حُتّقق �الأهد�ف �ملطل�بة، ومن هذه �ل�شروط:

و�شعت  �لتي  �مَلطل�بة  �الأهد�ف  �خُلّطة  حُتّقق  �ن 

من �أجلها �خلطة، فاإن مل حُتّقق جميع �الأهد�ف تُكن 
�الأغلبّية منها.

و�لُبعد  �الأهد�ف،  و�شع  عند  �العِتد�ل  ُمر�عاة 
�الإن�شان  َي�شتطيع  ال  ما  وحتميل  فيها،  �لت�شّدد  عن 

حتّمله �أو ما ال مُيكن حتقيقه.
�أن يك�ن يف �خلّطة �شيء من �ملُرونة وذلك ��شتعد�دً� 
الأّي طارئ �أو معرقل يف �خلطة غري مت�ّقع حدوثه، 
ملُ��جهة  ��شتعد�د  على  �الإن�شان  يك�ن  وبالتايل 

عن�شر �ملفاجاأة.
�أن تك�ن �خلطة مت��زنة، فيها �شيء من �ل��قعية، 
ُيكّلف  ال  و�أن  للفرد،  �ملُتاحة  �الإمكانيات  ويف حدود 

�لفرد نف�شه ما ال ُيطيق.
ت�شري  �لتي  فاخُلّطة  �خلطة؛  يف  �لتط�ير  مر�عاة 
ال  �لعمل  من  و�حد  وم�شت�ى  و�حد،  منٍط  على 
حُتدث �لتغيري يف حياة �لفرد؛ ولذلك عليه ُمر�عاة 
�خلط��ت،  وجتديد  و�أخرى،  فرتٍة  بني  تط�يرها 
�خلطة،  مر�حل  من  مرحلة  كّل  نتائج  ومعرفة 
لديه  تك�ن  وبالتايل  ف�شيئاً،  �شيئاً  باخلّطة  لريتقي 
�لقدرة على �لتقييم �مل�شتمر لكل مرحلٍة من َمر�حل 

�خلطة �ل�شاملة.
�أن تك�ن عملّية �لتخطيط �مل��ش�عة هادفة؛ حيث 
جمم�عة  حتقيق  �إىل  يهدف  �لناجح  �لتخطيط  �إّن 

من �الأم�ر، وبالتايل ي�شتخدم �لفرد كاّفة �ل��شائل، 
هذه  لتحقيق  �ملُتاحة  و�الإمكانيات  و�لطرق، 

�الأهد�ف.
لفكرٍة  �خلّطة  حتُيّز  عدم  يجب  �خلطة  و�شع  عند 
�أن  �لفرد  على  بل  معينة؛  جلهٍة  ب  �لتع�شّ �أو  ما، 
م�شرية  يف  فالعر�قيل  و�إال  تامة،  بحياديٍة  ي�شعها 
�شَيك�ن  �الأهد�ف  وجناح  كثرية،  �شتك�ن  �لنجاح 
�ملجتمع،  من  ُمعّينٍة  فئٍة  على  رً�  وُمقت�شِ حمدودً�، 
هذه  �أجلها  من  ُو�شعت  �لتي  �لفكرة  �أ�شحاب  وهم 

�خلّطة.
بناء عملّية �لتخطيط على �أ�ش�ٍس ثابتٍة، و�حتماالٍت 

م��ش�عيٍة ُت��ِكب �لتطّ�ر�ت �حلديثة.
ع  و�شَ من  بني  و�لتن�شيق  و�لتعاون،  �لتلوؤم، 
�أفر�د،  عّدة  ت�شمل  كانت  �إذ�  �خلطة  وُمنّفذ  �خلّطة 
وبالتايل  �الأ�شخا�س،  من  ملجم�عٍة  م�ؤ�ّش�شات  �أو 
قدر�ت  �خلطة  و�شع  �أثناء  ُيدرك  �أن  �ملُخّطط  على 
�أر�س  على  �شترتجم  و�أّنها  منّفذيها،  و�إمكانّيات 
�ل��قع، ولن تبَقى �أ�شرية �الأور�ق، �أو حمف�ظة يف 

�أدر�ج �ملكاتب.
�أهمية �لتخطيط يف حياتنا

ميكن تلخي�س �أهمية �لتخطيط بالنقاط �الآتية:
- �خت�شار �ل�قت يف عملّية �لتغيري و�لتط�ير نح� 

�الأف�شل.
�لطرق  وبيان  �لعمل،  يف  �ملُّتبع  �مل�شار  حتديد   -

و�ملهام �لرئي�شّية و�لفرعية منها.
كاّفة  يربط  فالّتخطيط  �مَلجه�د�ت؛  تن�شيق   -
ببع�شها  �ملُ�شتقبلية  وتطّلعاته  �لفرد  جمه�د�ت 
وجّيد  �لفهم  �شهل  برنامج  يف  وي�شعه  �لبع�س، 

�لت��زن من �ل�ّشه�لة حتقيق ما فيه.

على  وم�شاعدته  للفرد،  �لطريق  معامل  ت��شيح   -
�إنارة  ما ُيريد من �حلياة �لتي يعي�شها، وذلك عرب 
طريقه و�شط �لّظلمات �لتي �َشّببتها م�شاغل �حلياة 

وتز�حمها.
خ�شائ�س �لتخطيط �لناجح

للتخطيط �لناجح خ�شائ�س يتمّيز بها، منها:
- �ل��قعية، فاخلّطة تتنا�شب مع �الإمكانات �ملتاحة 
للفرد، و�لتي تت��فق مع �الأهد�ف �ملن�ش�دة، و�لتي 

ُو�شعت من �أجلها �خلطة.
- �ل�شم�لية، وذلك باأن ت�شمل �خلّطة جميع �مل��رد 
ت�شمل  تنفيذها  حالة  يف  وكذلك  لتنفيذها،  �ملتاحة 
�ل�شيطرة و�الإحاطة ب�شري �لعمل لتحقيق �الأهد�ف 

�ملرجّ�ة.
�أّي  م��جهة  على  �خلطة  قدرة  وهي  �ملرونة؛   -
هذ�  يك�ن  و�أال  �لعملّية،  �شري  خلل  طارئ  ظرٍف 
�لطارئ �شبباً يف ف�شل �خلّطة �أو �إعاقة تقّدمها، ومن 

ثّم �شع�بة حتقيق �أهد�فها.
عملّيات  خُمتلف  بني  �لربط  �أي  �ال�شتمر�رية؛   -
��شتمر�ريتها  على  و�لعمل  �ملجّزئة  �لتخطيط 
�لفائدة  ل�شمان  ممكنة  فرتٍة  �أط�ل  ودو�مها 

�مَلرجّ�ة منها.
يجب  ناجحة  �خلطة  تك�ن  فحّتى  �الإلز�م؛   -
جاء  ما  و�ّتباع  بتنفيذها،  �شاحبها  يلتزم  �أن 
فيها من خط��ت ومر�حل عديدة فالتز�م �ملنّفذ 

باخلطة عامٌل مهٌم يف جناحها، وبيان فائدتها.
�أفر�د  جميع  م�شاركة  �أي  �مل�شاركة؛   -
�ملجم�عة �أو �مل�ؤ�ش�شة �إذ� كانت �خلّطة ت�شمل 
بعمله  فرد  كل  قيام  �إّن  حيث  �أفر�د؛  جمم�عة 

�شماٌن لنجاح �خلّطِة و��شتمر�رّيتها.

كيف أخطط لحياتي؟

�لعمل
مالّيٍة  َمنفعٍة  حت�شيل  �إىل  ُي�ؤّدي  ن�شاٍط  كّل  باأّنه   )Job )باالإجنليزّية:  �لعمل  ُيعرُف 
َمهّمٍة  تطبيق  طريق  عن  ما  هدٍف  بتحقيِق  �لقياُم  باأّنه  �أي�شاً  �لعمُل  وُيعرُف  حُمّددة.. 
�شمن �شروٍط ُمعّينة.. وِمَن �لّتعريفات �الأُخرى للعمل: ه� جمم�عٌة ُمرت�بطٌة من �مَلهام 
�لتي تّت�شُل معاً بهدٍف و�حد، يق�ُم بها �شخ�ٌس ما ُيطلُق عليه ُم�شّمى )ُم�ّظف(، ويتُمّ 
ُم له �أجرً� ُمقابل عمله يف نهايِة فرتٍة زمنّية  عقُد �ّتفاٍق بينه وبني جهة �لعمل �لتي ُتقِدّ

ُمتفٍق عليها ُم�شبقاً.
�أ�شباب �لبحث عن �لعمل

�لعمل، ومن  للبحث عن  �الأفر�د  ت�شجيع  �إىل  ُت�ؤّدي  �لتي  �الأ�شباب  من  ت�جُد جمم�عٌة 
�أهّمها:

على  قادٍر  �شخ�ٍس  كُلّ  ي�شعى  �إذ  �ملال؛  على  للح�ش�ِل  �لرئي�شّية  �ل��شيلة  �لعمل  ُيعُدّ 
�لقيام مبهنٍة ما �إىل �حل�ش�ِل على دخٍل ُمنا�شب منها.

�حل�ش�ُل على فر�شِة تدريٍب ُمنا�شبٍة �شمن بيئة �لعمل؛ �إذ ي�شتطيُع �لفرد �حل�ش�ل 
�ل�شخ�شّية،  مهار�ته  تط�يِر  يف  ُت�شاهُم  �لتي  �لتدريبّية  �لّدور�ت  ِمْن  جمم�عٍة  على 
�إىل تطّ�ره  ُت�ؤّدي  �لتي  وُت�شاعدُه يف �حل�ش�ِل على جمم�عٍة من �ملعل�مات و�ملعارف 

ة به. يف جماِل �ل�ظيفة �خلا�شّ
خلل  من  �لعمل؛  بيئة  �شمن  ملِء  بالُزّ ة  �خلا�شّ �ل�شخ�شّية  �مَلهار�ت  من  �ال�شتفادُة 
رق �لتي �شاعدتهم على �لتطّ�ر �ل�ظيفّي، و�كت�شاِب  �لتعُرّف على جتاربهم، ومعرفِة �لُطّ

�لعديد ِمَن �ملعل�مات �جلديدة �لتي ُت�شاعُد يف تنمية �مَلهار�ت �لذ�تّية.
ف��ئد �لعمل على �لفرد و�ملجتمع

ُيحّقُق �لعمُل �لعديَد من �لف��ئد �لتي تع�ُد بالّنفِع على �لفرد و�ملُجتمع؛ �إذ ُيعترُب �لعمُل 
��شتقر�ِر  على  حتافُظ  �لتي  �ل��شيلة  �أّنُه  كما  �ملُجتمعات،  بناء  �ش�ِس  �أُ �أهّم  �إحدى  من 
من  جمم�عٌة  و�الآتّي  بنجاح.  بهم  ة  �خلا�شّ �حلياة  تاأ�شي�ِس  على  وُت�شاعدهم  �الأفر�د، 

ة يف �لعمل، و�ملُ�ؤّثرة على �لفرد و�ملجتمع: �لف��ئد �خلا�شّ
ف��ئد �لعمل على �لفرد

ت�جُد جمم�عٌة من �لف��ئد �لتي ُيقّدمها �لعمُل للأفر�د، وهي:
�أو  ي�مّي،  ب�شكٍل  عليه  �حل�ش�ل  يتُمّ  مايّل  مبلٍغ  عن  عبارٌة  هي  �ملالّية:  �ملُ�شتحّقات 
�ُس لكِل فرٍد يعمُل يف وظيفٍة �أو مهنٍة ما ُمقابل �الأتعاب �لتي  �أ�شب�عّي، �أو �شهرّي، وُيخ�شّ
ت�شهُد  �مل�ّظف جمه�دً� وخربًة وكفاءًة  بذل  حُمّددٍة، وكّلما  ُيقّدمها خلل فرتٍة زمنّيٍة 

متُيّزً� وتطّ�رً�، �شاهم ذلك يف زيادِة قيمة �ملُ�شتحّقات �ملالّية ب�شكٍل ُم�شتمّر.
تع�ي�س �لّتقاعد: ه� عبارٌة عن مردوٍد مايّل يح�شُل عليه �لفرُد بعد �نتهاء فرتة �لعمل 
ة به، ويك�ُن �حل�ش�ل على �لّتقاعِد قان�نّياً يف حال �لبقاء يف �لعمل ملّدٍة زمنّيٍة  �خلا�شّ
حُمّددٍة م�شبقاً، وفقاً لقان�ن �لعمل، �أو عند و�ش�له �إىل �ل�شّن �لقان�يّن للّتقاعِد، ويف كل 

�حلالتني يح�شُل �لفرُد على مبلٍغ مايّل �شهرّي يطلُق عليه ُم�شّمى �لّر�تب �لتقاعدّي.
�لّتاأمني  ُم�شّمى  �أي�شاً  عليها  وُيطلُق  للعمل،  �الإ�شافّية  �لف��ئد  من  �ل�شحّية:  �لّرعاية 
�لفرد يف حال  �لتي حُتافُظ على �شّحِة  �ل��شائل  �لعديد من  ُت�شاهُم يف تقدمِي  �ل�شحّي، 
تعّر�شه للمر�س، �أو �الإ�شابة �أثناء فرتة وج�ده يف �لعمل؛ لذلك حتر�ُس كاّفة �ملُن�شاآت 

على ت�فرِي �لّرعاية �ل�شحّية للُم�ّظفني.
�حل�ش�ُل على �الإجاز�ت: هي عبارٌة عن جمم�عٍة ِمَن �أيام �لُعطِل، و�لتي يح�شُل عليها 
�ملُ�ّظُف خلل فرتة عمله، وال ت�شمُل �لُعَطل �لر�شمّية �أو �الأ�شب�عّية، بل هي ُعطٌل ُتقدُم 
للُم�ظِف من �أجِل �لعديِد ِمَن �الأ�شباب، مثل: �الإجاز�ت �ملر�شّية، �أو �الإجاز�ت �لعائلّية.

ف��ئد �لعمل على �ملُجتمع
�أهّم  ومن  �ملجتمع،  على  �أي�شاً  بالفائدِة  يع�ُد  فاإنه  للأفر�ِد،  ف��ئَد  �لعمُل  ُيحّقُق  مثلما 

هذه �لف��ئد:
�لّنم� �ملُ�شتمّر يف �لّدخل: هي عبارٌة عن �لف��ئد �لتي ُت�ؤّثُر �إيجابّياً على �لّدخِل �ل�شخ�شّي 
للأفر�ِد، مّما ُي�ؤّدي �إىل ظه�ِر جمم�عٍة من �لّنتائج �ملُفيدِة على �ملُجتمِع ككّل؛ �إذ يتمّكُن 
كُل �شخ�ٍس من �حل�ش�ل على دخٍل ُمنا�شٍب له عن طريق �لتحاقه بعمٍل ما، وينعك�ُس 

ذلك على �ملُجتمع، وُي�شاهُم يف تطّ�رِه ونه��شِه ب�شكٍل ُم�شتمّر.
زيادة �الإنتاج �مَلحلّي: ه� ِمْن �أكرث �لف��ئد �أهمّيًة للعمل يف �ملُجتمع؛ �إذ ُت�ؤّدي �لعديُد 
من �أن��ع �الأعمال و�ملهن، وخ�ش��شاً �ل�شناعّية منها، �إىل زيادِة ن�شبة �الإنتاج �ملحلّي 
ٌن يف �ل��شِع �القت�شادّي �لعام، فكّلما �شاهم  �خلا�ّس باملُجتمعات، مّما ينتُج عنه حَت�ُشّ
�لّناجت  ح�ل  �إيجابّية  ُم�ؤ�شر�ٍت  ظه�ر  �إىل  ذلك  �أّدى  �الأفر�د،  ت�شغيِل  يف  �الأعمال  قطاُع 

�ملحلّي للُمجتمع.
تقليل ن�شبة �جلر�ئم يف �ملجتمع: وهي من �لف��ئد �ملُهّمة جّدً� للعمل؛ �إذ ُي�شاهُم �لتحاُق 
�لفرد ب�ظيفٍة �أو مهنٍة ما �إىل تقليل ُمعّدالت �جلرمية، و�لتي تك�ُن ُمعظمها ناجتًة عن 
د�فِع �حل�ش�ل على �ملال، فُي�شانُد �لعمل �لّتهذيب �الأخلقّي عند �الأفر�د، وُي�شاعُد على 
�أن��ع  من  ن�ٍع  باأّي  ُمرتبطة  خاطئٍة  فاٍت  ت�شُرّ �أّي  عن  بعيدً�  لهم  كرميٍة  حياٍة  ت�فري 

�جلر�ئم �لتي ُيعاقُب عليها �لقان�ن.
قطاِع  على  �إيجابّيًة  نتائَج  تعك�ُس  �لتي  �لعمل  ف��ئد  من  هي  �لّتعليم:  كفاءة  زيادة 
ُت�شيُف  �لتي  و�الأمثلة  �لّنماذج  من  �لعديد  �لعمل  ُيقّدُم  �إذ  �ملُجتمع؛  يف  �لعام  �لّتعليم 
للعمل  �أّن  �الأفر�د، كما  �لفكرّية عند  للّتعليم، وُت�شاهُم يف تط�ر �ملعايري  ف��ئَد خُمتلفًة 
�شات �جلامعّية جاءت نتيجًة  دورً� ُمهماً يف نطاِق �لّتعليم �جلامعّي؛ فالكثرُي من �لَتخ�شُّ
�للغ�ّية،  و�لّدر��شات  كالهند�شة،  �الإن�شان؛  عرفها  �لتي  و�ملهن  �الأعمال  من  ملجم�عٍة 

و�لعمُل �الإعلمّي، وغريها.
حتفيز �ال�شتثمار�ت: من �لف��ئِد �الإيجابّية للعمِل �شمَن �ملُجتمِع، فعندما ت�شهُد 
�لد�خلّية  �ال�شتثمار�ت  وحتفيز  دعِم  يف  ذلك  ُي�شاهُم  �ملهِن  يف  تنّ�عاً  �الأعمال 
ِمَن �ل�ّشركات لت�شتثمر يف �ملُجتمع من  و�خلارجّية، عن طريِق ��شتقطاِب �لعديد 
خلل �حل�ش�ل على ح�ش�ٍس مالّيٍة يف ُمن�شاآت قائمة، �أو �فتتاح فروٍع لل�ّشركات 

�لعاملّية. وينتُج عن ذلك تطّ�ٌر ملح�ٌظ يف �لعديِد من �ملجاالت �لعاّمة.

أهمية العمل في حياة 
الفرد والمجتمع

    يحدث زهاء 50% من حاالت �الإمل�س ب�شكل 
غري مت�قع، دون �لقدرة على �لك�شف عن �شبب 

و��شح.
�لرعاية  ج�دة  يف  �لق�ش�ر  �أوجه  �أن  وُيعرف 
يف  مهما  دور�  تلعب  و�ل�الدة،  �حلمل  �أثناء 
حالة  وهي  �الإمل�س،  حاالت  ثلث  نح�  حدوث 
ي�لد خللها �لطفل ميتا بعد �إمتام فرتة �حلمل، 

بح�شب »ديلي ميل«.
�أطفال  ب�الدة  �ملتعلقة  �الأ�شباب  جتنب  وميكن 
ممار�شات   5 على  �لرتكيز  خلل  من  مت�فني، 
قبل  من  �ملقدمة  �الأدلة  على  قائمة  �شرورية، 

مقدمي �لرعاية �ل�شحية، وهي:
1- ن�م �حلامل على جنبها يف �لثلث �الأخري من 
�ملر�أة �حلامل  �أن و�شعية  م�ؤخر�  �حلمل: ظهر 
للإمل�س،  خطري�  عامل  ت�شكل  �لن�م  �أثناء 
و�ت�شح �أن �لن�شاء �لل��تي يبلغن عن �لن�م على 

ظه�رهن بعد 28 �أ�شب�عا من �حلمل، يتعر�شن 
خلطر �الإمل�س بن�شبة 3 �أ�شعاف تقريبا.

بالن�م على  �لن�شاء �حل��مل  وي��شي �خلرب�ء 
�حلمل،  من  �أ�شب�عا   28 مرور  بعد  جانبهن 
بهذه  �لن�شاء  جميع  علم  عدم  من  �لرغم  على 

�لن�شيحة.
حركات  �نخفا�س  حالة  يف  �مل�شاعدة  طلب   -2
من  يعانني  �لل��تي  �لن�شاء  على  يجب  �جلنني: 
�الت�شال  �ملتغرية،  �أو  �ملتقلبة  �جلنني  حركة 
ف�ر� بالطبيب �أو ممر�شة �لت�ليد، الأن هذ� �الأمر 
يف  مبا  �جلنني،  مع  �ملحتملة  �مل�شاكل  �إىل  ي�شري 

ذلك �شعف �لنم� و�الإعاقة ووالدة طفل ميت.
3- طلب �مل�شاعدة للت�قف عن �لتدخني: يرتبط 
وغريه  باالإمل�س  بق�ة  �حلمل  �أثناء  �لتدخني 
�جلنني  من�  تقييد  مثل  �خلطرية،  �مل�شاكل  من 
�لتدخني  عن  �الإقلع  ويعد  �ملبكرة..  و�ل�الدة 

ولكن  و�الأطفال،  للن�شاء  بالن�شبة  جد�  مفيد� 
معدل �الإقلع عن �لتدخني يف �حلمل منخف�س.

�لطفل:  مر�قبة من�  �مل�شاركة يف فح�ش��ت   -4
يعد تقييد من� �جلنني علمة ق�ية على �مل�شاكل 
�الإمل�س و�ل�فاة  للجنني، مبا يف ذلك  �ملحتملة 
يف �الأ�شابيع �الأوىل من �حلياة، وكذلك �الأمر��س 

�ملزمنة يف وقت الحق من �حلياة.
جانب  �إىل  �ل�الدة،  قبل  �جليد  �لك�شف  وي�شاعد 
�الإد�رة �حلذرة، على حت�شني فر�س والدة طفل 

�شحي.
�أمكن:  �إن  �ل�الدة،  م�عد  حت�شني   -5
�لن�شاء  �قرت�ب  مع  �الإمل�س  خطر  يزد�د 
وظيفة  �نخفا�س  مع  والدتهن،  م�عد  من 
للإمل�س  �ملطلق  �خلطر  ويعد  �مل�شيمة.. 
ما  جد�،  منخف�شا  �ل�الدة  بتاأخر  �ملرتبط 

ي�ؤثر يف و�حد من كل �ألف �مر�أة.

طرق لتجنب خطر والدة طفل ميت
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"هذا  )قائال:  حرب  طارق  القانوين  (اخلبري  ثم 
الذي  التاأ�سي�س  ذكرى  ولي�س  بغداد،  اأمانة  يوم 
كانون  �سهر  من  الأوىل  الأيام  يف  يكون  قانوناً  اأقر 
الكرمي  عبد  الراحل   الزعيم  اأعلنها  والتي  الأول 

تغنى  ثم  ر�سمية..  عطلة  قا�سم 
الدهوي  د.حيدر  �سادق،  {عبدالهادي  ال�سعراء 
الثقايف  املنتدى  وم�سوؤولة   ، املياحي  حممود   ،
 ، ق�سائدهم  عرب  ببغداد  وتوت}   �سناء  ال�سيدة 

هذه  ناعتاً  الرحيم"  "عبد  ال�سحفي  دور  ليجيء 
ذكرى  مع  تتزامن  "وهي  بالإيجابية  املبادرة 
لها  تتوجه  وقت  يف  اجلميلة  عا�سمتنا  تاأ�سي�س 
ولكن   ، و�سوب  حدب  كل  من  اجلارحة  ال�سهام 

وتخ�سر   ، �سمائها  من  ال�سوداء  الغيوم  �ستزول 
اأر�سها بالفكر واحل�سارة واملعرفة " ، م�ستعر�ساً 
بع�س مراحل حياته ال�سيا�سيٌة واعتقاله ، ودخوله 
)البعثي   1953 عام  نافذتها  من  ال�سحافة  عامل 

للحزب  وكٍر  يف  الطباعة  على  تدرب  الذي 
عن  (�سند�س(  ال�سفرية  اأعربت  ثم   ، ال�سيوعي!) 
التاأ�سي�س،   يوم  يف  اللطيفة  البادرة  لهذه  امتنانها 
بتكرمي هذه الباقة من ال�سخ�سيات التي لها ب�سمة 

وا�سحة ودور فاعل يف م�سريتها ليعرب كل منهم عن 
اعتزازه و�سكره لهذه اللتفاتة النبيلة.. ليختتمها (
الثقايف"  البياع  "بيت  مدير  العامري(  كمال  احلاج 

بقطعة )م�سجوعة( يوالف فيها بني املنا�سبتني.

مبنا�سبة الذكرى )1298( لتاأ�سي�س مدينتنا احلبيبة بغداد، احتفى ( نادي ال�سيد العراقي )مكّرماً عددًا من رموز العراق الذين متيزوا بوطنيتهم وعطائهم الرث، وباإر�ساء قيم  املحبة والتاآخي وبالعلوم املختلفة، وهم الأ�ساتذة ) ال�سحفي  وال�سيا�سي معاذ عبد 
الرحيم ، الأكادميية د. فوزية العطيٌة، ال�سفرية �سند�س عمر علي، املحاميان{ جواد الظاهر وحممد ال�ساعدي}، القت�سادي مظهر حممد �سالح، املخرج ال�سينمائي حممد �سكري جميل، النقيبان{ د.جبار جودي/ الفنانني وعبا�س ال�سودان/ املعلمني}، النا�سطة 
هناء اأدور، اخلبرية د.�سالم �سمي�سم، املو�سيقار عالء جميد، ال�سحفي الريا�سي د.علي الها�سمي، الإعالمي �ساكر حامد والالعب الدويل ال�سابق احمد �سبحي(، ا�ستهلها عريف احلفل ال�ستاذ الباحث  )حامد القي�سي ( مدير جل�سات »منتدى ال�سيد الثقايف  »، ُمرحباً 

ومهنئاً ، ليقدم امل�ساركني بدءًا برئي�س جمل�س اإدارة النادي  )د. ح�سنني معلة( الذي األقى  كلمة جاء فيها: » اعتاد النادي على تكرمي الرموز العراقية يف خمتلف املجالت كل اأربعة اأ�سهر، وقد قدمت الكثري ومل تاأخذ �سوى القليل«

كعكة الصياد في ليلة بغداد

داد * اأياُمكـــــم مباركــــــٌة ، بال�سالم وال�سعادة وال�سروٍر وال�سلوى وال�سمِو وال�سوؤدد وال�ســَـّ
* ونـحـــن نـوقــــــد ال�سـمـعـــــــَة 1299، نـحـتـفــــي بـكـوكـبــــٍة �سـاطـعـــــٍة مــن الـــــــــــرواد
* ليتعانق معـاذ، الـعـطـيـة ، �سند�س، ُمـظـهر ، مـحمـد �سـكري ، جـودي، والظـاهـــر جــــــــــواد
* �ســـاكـر، ال�ساعـدي ، �سمي�سـم ، اأدور ، عـالء ، ال�سودانـي ، الها�سمي ، �سبحـي وعر�س امليـــــالد

* املـــــــــاُء واحل�ســـارُة واخل�سراُء والتاأريـــُخ والوجــــُه احل�سُن  خريطُة اأر�س ال�ســــــــواد
*   يف ال�سـحافـِة والإعـالِم، القانـوِن والفنـوِن ، الجتمـاِع واملجتمـع املدنـي ، الرتبـيـِة والريـا�سِة ، وعـالـِم القـتـ�سـاد
* دجلـــُة الَعــذب و�ســــارُع املتنبـــي وَجنــُة الدنيا وقبلــُة العالـَـــم ... ماآثر واأجمـــــــاد
* اجلامعاُت واجلوامُع، ال�سعراُء والأولياء، املجال�ُس واملدار�ُس، التنانرُي والع�سافرُي ومطامُع الأوغاد
ب واملتاحُف ، احلدائُق واحلرائُق ، اجل�سوُر والق�سوُر ، ولغــُة ال�ســـــاد * الكرُخ والر�سافُة، الُن�سَّ
* تراُبها ،كيمياُء اخل�سوبة ، ُفيو�ُس الـــــــدم ، �سرياُنها نبٌع �ساٍف مـــــــن يراٍع وٍمــــــَداد
* ف�سيف�ساٌء زاهيٌة بالعقائِد واللهجاِت والقومياِت والأقلياِت والأعراِق ، ل فرق بني عرٍب واأكـراد
َع القانــون ، واأينعْت البذرُة ، ُع�سارُة الجـــــداد * ُنطـــق احَلرُف ،وَتَنف�سْت املو�سيقى ، و�ُسرٍّ
*   اأخلـ�س الأماين ، ل�سـفـوِة الـوطـنـيـِة والإبداِع ، وكـلَّ ارواِحنـا فدًى لـعـيـوِن بـــغــــداد
*   طـــُوبـــى لناٍد ُيــّكرُم اأعالَمنـا ، وللح�سـوِر جميعـاً اأنبـُل م�سـاعر الإجــالل والــــــوداد
*   �سخاٌء بـاذٌخ  لــقــاُء الأحـبـِة ، فـ ... ) ُربَّ "احتفاليٍة " خيــــٌر مـــــن األــــــــِف مـــــيـعـاد  ( !

ويـــا �ســــادة يــا كــــرام... الــ�ســــالم خــــتــام

علي غني

] قلم رشيق اليعرف الكسل، وطموح رقيق ينأى عن الكلل، إصرار 
على النجاح بال ملل ، وإجتهاد في االبداع يطرزه األمل [ ، تلك ) هي ( 
التي رأيت أن التوقف عندها ) حق ( ، وتسليط الضوء عليها ) واجب 

( ... فكان لصحيفتنا معها هذا الحوار :-       
                 

 * بطاقتك التعريفية ، ماذا تقول ؟ 
 - مدر�ّسة منذ 25 عاما ومازلت .

- ع�سو احتاد الأدباء و الكتاب يف العراق .
-  بكالوريو�س لغة عربية/ 199٤ .

-بكالوريو�س قانون/ 2٠19.
- حاليا طالبة دبلوم عايل يف اجلامعة امل�ستن�سرية ، كلية الإدارة و 

القت�ساد ، ق�سم ادارة العمال / اجلودة.    

 * ما صدر من مؤلفاتك ؟ 
1- ال�ساعر الثوري احمد مطر / قراءات يف �سعره و افكاره.
2- و هل يخفى القمر / قراءات يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة.

3- ال�سالم نّية / يف اخالق امل�سلم و امل�سلمة .
٤- اعرتافات الكرتونية / خواطر .

5 - عبري احل�سور / مقالت يف التنمية الب�سرية .
6-ق�س�س خمتارة / ق�س�س اأطفال .

* وما لم يصدر ؟
دار  عند  للن�سر  طريقها  يف   ، اطفال  ق�س�س   / احلكايات  مدينة   -1

ثقافة الأطفال .
القانون  و  ال�سيا�سة  يف  مقالت   / ال�سيا�سة  مراآة  القانون   -2

الد�ستوري ، يف طريقها للن�سر عند احتاد الأدباء .
3- كتاب عن املراأة و مكانتها / قيد الكتابة.

و ن�سرت الكثري من املقالت يف ال�سحف الورقية واللكرتونية منها 
املدى و ال�سباح اجلديد و غريها  ، عن الأدب و ال�سالم و القانون.

* من صاحب الفضل عليك ؟ 
 - اهلل كثري ف�سله و وا�سع، و الهل بفي�س حمبتهم ، و الأ�سدقاء 

الأوفياء ل غري....
لكن من �سجعني و هداين اىل طريق الكتابة و جعلني ل اتقن �سواه 
، فلي�س اإل اهلل و انا... كثرية هي احلدود و املوانع و النك�سارات 
، لكن من يتحداها و ي�سريها �سبيال ملا يرومه ، فذاك هو اإلاإبداع و 

اخللق...

* ما هدفك القادم الذي لن تعتزلي الحياة إال باحرازه ؟ 
- بل قل ما اأهدافك ؟ �ساأجيبك : كثرية اأهدايف و اأكرثها �سدارة لن 

يتجاوز اثنني : 
الأول عند احلياة باأن اكون �سمن جلنة تاأليف مناهج اللغة العربية 

يف وزارة الرتبية و ل اأعتقد اين ل ا�ستحق...
و  اأكرث  �ساأتعب  و  كثريا  فيه  تعبت  قد  و   ، احلياة  بعد  ما  الثاين 
باأ�سعاف لأحرزه ، األ و هو ان يكون ا�سمي يف مادة اللغة العربية 

�سمن املنهج ، و ل مير �سريعا بل و يحفر الذاكرة ليتزعمها... 

* أهناك ما يجمع بين ) قانون اللغة ( و ) لغة القانون ( ؟
- يف الإطار العام . بالتاأكيد ؛ فالقانون ل يطرح قواعده و نظامه و 
وقائعه اإل من خالل وعاء الفكر األ و هي اللغة... و كذلك اللغة فهي 

الأخرى لها قوانينها و قواعدها التي ل ميكن اأن نحيد عنها...
ملدة  العربية  اللغة  ملادة  تدري�سي  بعد  القانون  درا�ستي  عن  اما 
طموحي  كان  القانون  ان  منها  فالأ�سباب   ، �سنة  الع�سرين  جتاوزت 
منذ ال�سغر و مل احققه ، و الثاين اأردت خو�س جمال الكتابة فيه و 
لن يكون ذلك اإل بدرا�سته و الغور يف ا�سوله و اأعماقه ، و منها لأثبت 

لنف�سي باأن احلياة لن تقف عند حد اأو عمر معينني ... 

* بين الشاعرين ) بن أبي ربيعة و بن مطر ( ثمة مسافة ، كيف وقع 
االختيار ؟

- اأول اختياراتي يف ولوج عامل الكتابة 
ملك  املتمرد  الثوري  ال�ساعر  كان 
حتديت  �ساعر   ، مطر  احمد   : ال�سعراء 
اإىل  كتابي  لأخرج  كثريا،  فيه  ال�سعاب 
عنه  امل�سادر   ، املطبوعة  الكتب  دنيا 
اأهله  مع  التوا�سل  حاولت  �سحيحة.  
 ، موجود  عما  جديدا  �سيء  ل  فكان 

ال�سواء و حتى عن  بعيد عن  فال�ساعر 
اهله .. ف�ّسل الوحدة عن النا�س و معرفتهم... اما عمر بن اأبي ربيعة 
ف�ساعر فر�س نف�سه و ب�سدة يف ع�سر �سهد حتول يف معاين ال�سعر و 
اأفكاره و جدلياته و فل�سفته ، فال ميكن اأن اأمر دونه مرور الكرام .. 
امل�سافة : الثنان متمردان ، الثنان اأخذا مكانتهما و انتزعاها رغم 

ح�سور الكبار و الفطاحل.

* ما الذي تبوح به )مربية مخضرمة( عن تردي )التعليم(  اآلن ؟ 
وكيف تتعامل )القانونية( مع غياب )القانون(؟

تعاي�سوا  قد  الكثري  و  حال  واقع  اأ�سبح  الرتدي  ال�سف...  مع   -
معه و هناك من ي�سفق له...قلة قليلة من حتاول رفع واقع التعليم 
و  عدو  و  حمارب  بني  ما  الكثري  ذاك  لكن  جمددا..و  به  النهو�س  و 
م�ست�سلم و حمايد ... و على تلك القلة ان تنا�سل و ت�ستقتل يف �سبيل 
الو�سول ب�سفينة التعليم و ركابها  نحو بر الأمان و ال�سالم.. حتى 
اإن غاب القانون ف�سيبقى ال�سمري و العقالنية و احلكمة ، يف النهاية 

رابحني.

* أين ) كرامة ( من ) ال "كرامة" لنبي في وطنه ( كما قال السيد 
المسيح ؟

- ذاك موؤمل و حقيقي ، و حري بوطننا ان يلفظ زبد البحر خارجا.. 
و ي�ستوعب حمبيه و مبدعيه و رافعي رايته عاليا، فقط ل غريهم... 
الكل ميت ، و لكن ان نرى ثمار جهدنا و جهادنا يف احلياة خري من 

األف ذكرى ملا بعدها... 

* اي العناوين تستهويك في القراءة ؟
 - ل حدود ، كلما تقع عيناي عليه ات�سفحه و اأقراأ العناوين  ، ثم 
يكون �سبب القراءة الفعلية و الكاملة ، اما ا�سلوب الكاتب حتى لو 
كان منجزه يف غري اخت�سا�سي و اأما يكون يف جمال الأدب اأو القانون 
اأو التنمية ، و الآن اجتهت نحو كتب ادارة العمال ، لأنها يف جمال 

تخ�س�سي  كطالبة  كما ذكرت .

* هل عندك طقس خاص في الكتابة؟  
- لي�س خا�سا، و لكني احب الهدوء و البتعاد عن النا�س و ال�سو�ساء حني 
، و كل  ، و اختار عناوينها  ، ثم ا�سوغها يف جمل مرتابطة  افكاري  ارتب 
ذلك يكون يف ق�سا�سات ورق ، و بعد النتهاء اكتبها طباعة يف احلا�سبة... 

الهدوء و ل طق�س غريه .

* ما مشاريعك المقبلة ؟ 
و  اهتماما  �سيلقى  املو�سوع  فهذا   ، جودة  ادارة  طالبة  اين  مبا   -
فاعلية و تطبيقا مني ، عمال و كتابة...و�ستكون له ثمار ، و القادم 

اأجمل و اأكرث بهاء و اأعمق روؤية.

*مارأيك لو تم نشر هذا اللقاء في صحيفة )المحامي(؟
عائلتي  وبيت   ، العتيدة  نقابتنا  �سوت  فهي   ، ال�سرف  كل  يل   -

املجاهدة .

لقاء مع األديبة التربوية والقانونية
) كرامة حسام الساموك ( حوار/ الحاج كمال العامري

مدير بيت البياع الثقافي 

د. مروان عبد اهلل
التي  املعارف  دائرة  فهي  الإطالق  على  اثاره  عظم 
ومطلب”..  فن  لكل  عام  قامو�س  “اإنها  بقوله  عرفها 
وقد �سدر منها يف حياته �ستة اأجزاء، و�سدر منها بعد 
وفاته خم�سة اأجزاء.. وا�ستغل فيها اأبناوؤه وبخا�سة 
�سليم ون�سيبه �سليمان خطار الب�ستاين وتوقف العمل 
فعاًل  املو�سوعة  هذه  وتعد  امل�سروع  يكمل  اأن  قبل 
يف  احلديث  املنهج  على  قائمة  وطنية  مو�سوعة  اأول 

التاأليف.
حميط  معجم  فهو  اأي�ًسا  والباقي  له،  الثاين  الأثر  اأما 
العربية  اللغة  يف  ع�سري  قامو�س  اأول  وهو  املحيط 
187٠م  عام  بريوت  يف  كبريين  جملدين  يف  طبعه 
الو�سام  عليه  فنال  العثماين،  ال�سلطان  اإىل  ورفعه 
اأهم  اأحد  املعجم  هذا  يزال  ول  الثالث  املجيدي 
لغة  عامل  كل  اإليه  يحتاج  احلديثة،  العربية  املعاجم 
على  عام  مئة  من  اأكرث  مرور  رغم  بحث،  وطالب 
باعتبار  املعجم  حروف  على  رتبه  لأنه  وذلك  تاأليفه 
احلرف الأول من الثالثي املجرد وجمع فيه كثريًا من 
م�سطلحات العلوم والفنون �سواء منها القامو�سية اأم 

املّعربة و�سرح اأ�سول بع�س الألفاظ الأجنبية وجمع 
واعتمد  وف�سرها  احلية  العامية  الألفاظ  من  كثريًا 
املعاجم القدمية املوثوقة وا�ستخدم العبارة ال�سهلة 

الب�سيطة.
املعجم  طبع  باإعادة  لبنان”  “مكتبة  قامت  وقد 
جملد  يف  1977م  �سنة  طبعة  جددت  ثم  مبجلديه 
املداخل  وميزت  الطباعية  الأخطاء  و�سححت  واحد 
على  ي�ساعد  مما  خمتلف،  بلون  والرئي�سية  اجلذرية 

�سهولة ا�ستعمال املعجم.
هو  بطر�س،  املعلم  وُيلقب  الب�ستاين  وبطر�س 
املدار�س  اأديب ومو�سوعي ومربي وموؤرخ دخل 
الوطنية واألف اأول مو�سوعة عربية �سماها دائرة 
وكان  ومطلب..  فن  لكل  عام  قامو�س  املعارف: 
املعلم بطر�س الب�ستاين واملتويف �سنة 1883م اأول 
من اأ�س�س مدر�سة وطنية عالية راقية، واأول من 
األف قامو�ًسا  اأن�ساأ جملة هادفة �سامية واأول من 
مب�سروع  ابتداأ  من  واأول  مطوًل،  ع�سرًيا  عربًيا 
دائرة معارف باللغة العربية، وهو يعد من اأكرب 

زعماء النه�سة العربية احلديثة.
ويف اأول عام 187٠م اأن�ساأ جملًة علميًة اأدبيًة �سيا�سيًة 
اها اجلنان، وعهد باإدارتها واإن�سائها يف بادئ الأمر  �سمَّ

ذلك  اأوا�سط  ويف  الب�ستاين،  �سليم  املرحوم  جنله  اإىل 
العام ا�ستعان ابنه �سليًما يف اإن�ساء �سحيفة �سيا�سية 

ال�سيا�سية  اجلرائد  اأقدم  ِمْن  فهي  اجلنة؛  �سمياها 
اجلنينة،  جريدة  اأ�سدر  ثم  ال�سام،  ببالد  العربية 

وتوىل حتريرها ابن عمه �سليمان اأفندي الب�ستاين ناظم 
الإلياذة، واجلرائد الثالث امل�سار اإليها ل ت�سدر الآن.
اأي:  بتاأليف قامو�س لالأعالم؛  اآخر قامو�سه  ووعد يف 
اأن   — بعدئٍذ   — راأى  ولكنه  النا�س،  م�ساهري 
ل على تاأليف قامو�ٍس  ع يف م�سروعه هذا، فعوَّ يتو�سَّ
موا�سيعها  اختالف  على  العلوم  ل�سائر  �سامٍل 
واأزمانها، ف�سرع فيه عام 1875م يعاونه به ولده 
املعارف«،  »دائرة  و�سماه  الكتاب،  وبع�س  �سليم 
اللغة  يف  منواله  على  ين�سج  مل  فريٌد  كتاٌب  وهو 
جملدات،  �ستة  اهلل(  )رحمه  منه  فاأ�سدر  العربية، 
والثامن  ال�سابع  فاأمت  ال�سابع،  بدء  يف  وهو  وُتُويف 
يف  ال�سروع  قبل  ُتُويف  ولكنه  �سليم،  املرحوم  ابنه 
التا�سع  اجُلزء  الباقون  اأبناوؤُُه  فاأ�سدر  التا�سع، 
الب�ستاين،  اأفندي  �سليمان  عمهم  ابن  مبعا�سدة 
بريوت،  يف  العمل  اإيقاف  اإىل  اأدت  موانُع  حالت  ثم 
وم�ست على ذلك ب�سع �سنوات اإىل اأن َقِدم القاهرة 
�سليمان اأفندي — امل�سار اإليه — واأخذ يف اإمتام 
الدائرة مع ابَني عمه جنيب اأفندي ون�سيب اأفندي 

الب�ستاين، ف�سدر اجلزء العا�سر ثم احلادي ع�سر.

رحلة مع المعلم بطرس البستاني
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�أكرث من 5% من  �أن  �لتقارير عن  �أحدث  ك�شفت 
�الكتئاب،  من  يعانون  �الأر�ض  كوكب  �شكان 
ولكن يلعب نوع �لنظام �لغذ�ئي ومنط �حلياة، 
�لذي يتبعه �الإن�شان، دوًر� رئي�شًيا عندما يتعلق 

�الأمر بال�شحة �لعامة ج�شدًيا ونف�شانًيا.
��شتهالك  يف  �الإفر�ط  بالتقرير  لوحظ  وقد 
�الأطعمة غري �ل�شحية، مثل �لوجبات �ل�شريعة 
�أيام  لب�شعة  ذلك،  �إىل  وما  و�حللويات  و�ملقلية 
باملر�ض،  �الإ�شابة  يف  يت�شبب  �أن  ميكن  متتالية 
�شحًيا  �لغذ�ئي  �لنظام  يكون  عندما  وباملثل، 
�أنه  �ل�شخ�ض  ما يالحظ  �شرعان  فاإنه  ومتو�زًنا 

�أ�شبح بحالة ج�شمانية ونف�شانية مزدهرة
وميكن �أن ت�شاعد �الأطعمة على عالج �الكتئاب، 
و�لربوتني  �لفيتامينات  مثل  �ملكونات  �أن  �أي 
ميكن  �الأطعمة،  بع�ض  يف  �أوميغا-3  ودهون 
�الكتئاب  �أعر��ض  تخفيف  على  ت�شاعد  �أن 

و�ل�شيطرة عليها.
حتدث  نف�شانية  �شحية  حالة  هو  فاالكتئاب 
�ختالل  ب�شبب  �الأعر��ض  من  �شل�شلة  فيها 
بع�ض �ملو�د �لكيميائية و�لهرمونات يف �لدماغ، 
وت�شمل هذه �الأعر��ض �ل�شعور �مل�شتمر باحلزن 
باالأن�شطة  و�الهتمام  �لطاقة  ونق�ض  و�لعذ�ب 
وقلة �لرتكيز و�لبكاء �ملفرط و�الإثارة وتغري�ت 
�ل�شهية و�الإفر�ط يف �لتفكري و�لتوتر ويف حاالت 

متاأخرة تظهر ميول �نتحارية.

�لعاد�ت  ت�شاعد  �أن  �أ�شا�شي  ب�شكل  ميكن  ولكن 
�لنظام  �إىل  �إدخالها  �لتي  �لغذ�ئية،  و�لعنا�شر 
من  �لعديد  عالج  �أو  منع  يف  �ليومي  �لغذ�ئي 
�الأقل  على  �أو  �الكتئاب،  بينها  من  �الأمر��ض، 
تفاقهما،  دون  �حليلولة  �أو  �أعر��شها  تخفيف 
بعد  �خلطوة  بهذه  �لقيام  يتم  وبالطبع، 
�لغذ�ئية  �ملكمالت  لتحديد  طبيب  ��شت�شارة 

�الأن�شب لكل �شخ�ض.
وت�شمل قائمة �لفيتامينات �لتي ميكن �أن ت�شاعد 
�الكتئاب  �أعر��ض  بع�ض  �أو عالج  �لوقاية  على 

ب�شكل طبيعي، ما يلي:
D 1. فيتامني

�شوء  هو   D لفيتامني  �لرئي�شي  �مل�شدر  �إن 
للغاية  �أ�شا�شي  غذ�ئي  عن�شر  وهو  �ل�شم�ض، 
من  �لعديد  جانب  �إىل  �الكتئاب،  عالج  ميكنه 

�الأمر��ض �الأخرى.
D يقوي م�شتقبالت  �أن فيتامني  ومن �ملعروف 
م�شتويات  من  يزيد  وبالتايل  �لدماغ،  يف  معينة 
هرمون  م�شتوى  ي�شل  وعندما  �ل�شريوتونني، 
�ل�شريوتونني ملعدالت منا�شبة يف �لدماغ، ميكن 
 D فيتامني  ويتو�فر  �الكتئاب،  �أعر��ض  تقليل 
�لبقري  �لبي�ض و�جلنب و�للحم  �أي�ًشا يف �شفار 

و�لربتقال و�الأ�شماك وحليب �ل�شويا.
B6 2. فيتامني

 B6 فيتامني  على  حتتوي  �لتي  �الأطعمة  تعد 

�أن  ميكن  �لتي  �الأخرى  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  من 
تعزز  �إنها  حيث  �الكتئاب،  �أعر��ض  من  تخفف 
على  �أي�ًشا  وت�شاعد  �لدماغ  يف  �الأع�شاب  عمل 
�لدماغ،  �لهرموين يف  �لتو�زن  حل م�شكالت عدم 

و�لذي ميكن �أن يكون �شبًبا لالكتئاب.
�لغنية  �الأطعمة  �إ�شافة  ت�شاعد  �أن  وميكن 
و�الأ�شماك  �لدجاج  مثل   ،B6 بفيتامني 

و�لبي�ض  و�لفا�شوليا  �لكامل  �لقمح  وخبز 
�لغذ�ئي،  �لنظام  �إىل  ذلك  �إىل  وما  و�خل�شرو�ت 
يف �حل�شول على �مل�شتويات �ملثلى من فيتامني 

.B6
B3 3. فيتامني

�إن �نخفا�ض م�شتويات �ل�شريوتونني يف �لدماغ 
هو �ل�شبب �لرئي�شي لالكتئاب، وميكن �أن ي�شاعد 

�ل�شريوتونني  �إنتاج  تعزيز  على   B3 فيتامني 
عالج  على  �مل�شاعدة  وبالتايل  �لدماغ،  يف 
�أف�شل م�شادر �لغذ�ء  �إن بع�ض من  �الكتئاب.. 
�لغنية بفيتامني B3 هي �لفطر و�لفول �ل�شود�ين 
�لرومي  و�لديك  و�الأ�شماك  و�لبازالء �خل�شر�ء 

وحلم �لبقر، �لذي يتغذى على �الأع�شاب.
B12 4. فيتامني

�أظهرت �لعديد من �لدر��شات �لبحثية �أن تناول 
�أن  ميكن   B12 بفيتامني  غني  غذ�ئي  نظام 
ي�شاعد على ��شتقر�ر �حلالة �ملز�جية وحت�شني 
�لطاقة �لنف�شانية وتقليل �الكتئاب �أي�ًشا، حيث 
�شحة  على  يحافظ  �أن  �لفيتامني  لهذ�  ميكن 
قائمة  وت�شمل  �لدماغ،  يف  �لع�شبية  �لناقالت 
�الأطعمة �لغنية بفيتامني B 12 �للحوم و�لكبد 
و�حلليب  و�الأ�شماك  و�ملحار  �لدو�جن  من 

ومنتجات �الألبان.
C 5. فيتامني

�لغذ�ئية  �لعنا�شر  �أكرث  من   C فيتامني  يعد 
تنوًعا يف فو�ئدها �ل�شحية، و�لتي ت�شمل عالج 
�لبحثية  �لدر��شات  �أظهرت  حيث  �الكتئاب، 
 C لفيتامني  �أن  �ل�شنني  مر  على  �أجريت  �لتي 
وتقليل  �ملز�جية  �حلالة  حت�شني  كبري يف  تاأثري 

�أعر��ض معينة لالكتئاب، مثل نق�ض �لرتكيز.
الأن  يرجع  �ل�شبب  �أن  �إىل  �لدر��شات  وت�شري 
�أن يحافظ على جتديد خاليا  C ميكن  فيتامني 

�مل�شادر  �أف�شل  �أن  �ملعروف  ومن  �لدماغ، 
و�لتوت  �لربتقال  هي   C لفيتامني  �لغذ�ئية 
و�لطماطم  و�لربوكلي  و�لقرنبيط  و�لكيوي 

و�ل�شبانخ و�خل�شرو�ت �لورقية.
 E فيتامني  تناول  �أن  �إىل  �لدر��شات  وت�شري 
تناول  طريق  عن  �أو  �لغذ�ئي  �لنظام  خالل  من 
�ملكمالت �لغذ�ئية يومًيا ميكن �أن يقلل �الكتئاب 
�إىل حد كبري، �إذ �أن فيتامني E ميكن �أن يحافظ 
كما  �شحية،  �لدماغ  يف  �لع�شبية  �لنو�قل  على 
طريق  عن   E فيتامني  على  �حل�شول  ميكن 
تناول �لفول �ل�شود�ين و�لبندق و�الأ�شماك وزيت 
و�خل�شرو�ت  �ل�شم�ض  دو�ر  وبذور  �ل�شمك 

�لورقية و�للوز وزيت جوز �لهند.
B9 7. فيتامني

�أي�ًشا با�شم حم�ض �لفوليك   B9 ُيعرف فيتامني
ويعد  �ل�شحية،  �لفو�ئد  من  عدد  مع  وياأتي 
�لغذ�ئية  �لعنا�شر  من  �أي�ًشا  �لفوليك  حم�ض 
�أن  ميكن  حيث  �الكتئاب،  عالج  يف  �الأ�شا�شية 
يف  و�لدوبامني  �ل�شريوتونني  م�شتويات  يح�شن 

�لدماغ، مما يقلل من �أعر��ض �الكتئاب.
من  منا�شب  بقدر  �ال�شتمتاع  وميكن 
�لنظام  ت�شمني  طريق  عن   B9 فيتامني 
�لعد�ض  من  منا�شبة  حل�ش�ض  �لغذ�ئي 
و�الأفوكادو  و�لبازالء  و�لفا�شوليا 

و�ل�شبانخ و�لبامية و�لفاكهة �حلم�شية.

أهم الفيتامينات للتغلب على االكتئاب

�ل�شائع  للمر�ض  �الأ�شخا�ض  من  �لكثري  يتعر�ض 
يف هذه �الأجو�ء �لباردة لنزلة برد �شديدة، حيث 
قرح  عليها  ويطلق  �لقرح،  بع�ض  �لفم  على  يظهر 

�لفم �أو قرح �لربد.
لذلك تعرف على �أعر��ض و�أ�شباب وطرق �لوقاية 

من قرح �لفم، وفق )�ليوم �ل�شابع(.
ما هي قرح �لفم؟

ويف  �ل�شفاه  على  �الأحمر  �للوم  ذ�ت  بثور  ظهور 
بع�ض �الأحيان تكون مليئة بال�شو�ئل.

ما �أعر��ض �الإ�شابة بقرح �لفم؟
1. �ل�شعور بحرقان يف �ل�شفاه.

2. حكة �شديد يف �ل�شفاه.
3. تورم �للثة.

4. �لتهاب يف �حللق.
5. �شد�ع.

6. �شعوبة يف �لبلع.
7. ��شطر�بات يف �ملعدة.

متى تختفي قرح �لفم؟
على  �أ�شبوعني  �إىل  �أ�شبوع  من  مرور  بعد  تختفي 
�الإ�شابة، ويف حالة ��شتمر�رها لفرتة �أطول يجب 

�لذهاب للطبيب.

هل ت�شكل قرح �لفم �أي خطورة على �ل�شحة؟
ال تت�شبب يف �أي خطر على �ل�شحة �لعامة، ولكنها 
ب�شعف  �مل�شابون  �الأ�شخا�ض  على  خطر�  تعد 

باجلهاز �ملناعي.
ما هو عالج قرح �لفم؟

�مل�شادة  �الأدوية  بع�ض  �أخذ  طريق  عن 
للفريو�شات، و�لكرميات �ملو�شوعية مع �شرورة 

�لقيام بو�شع كماد�ت ماء.
هل هناك عالقة بني �لر�حة �جل�شمانية و�الإ�شابة 

بقرح �لفم؟
يف  يت�شبب  و�الإرهاق  بالتعب  �جل�شم  �شعور   
�شعف �جلهاز �ملناعي، وي�شبح �جل�شم غري قادر 
�لفريو�شية،  �أو  �لبكرتيا  �لعدوى  حماربة  على 
على  للحفاظ  �جل�شمانية  �لر�حة  يجب  ولذ� 

�ل�شحة �لعامة.
�الإ�شابة  فر�ض  لتقليل  �ملهمة  �لن�شائح  هي  ما 

بقرح �لفم؟
1. عليك ��شتخد�م �أدو�تك �خلا�شة دون م�شاركة 
�الإ�شابة  فر�ض  من  تزيد  الأنها  بها،  �الأخرين 

بالبكترييا و�لفريو�شيات.
2. عدم تقبيل �الآخرين جتنبا لنقل �لعدوي.

تعرف على أعراض وأسباب وطرق 
مع تغري �لف�شول و�ملناخ ودرجات �حلر�رة، الوقاية من قرح الفم

�ملو�شمية  بالفريو�شات  �الإ�شابة  حاالت  فاإن 
ب�شكل  تزد�د  و�الأنفلونز�  �لربد  ونزالت 

ملحوظ.
ولكن  �لربد،  لنزالت  حمدد  عالج  يوجد  فال 
تناول  من  و�شدته،  مدته  يف  �لتحكم  ميكن 
بع�ض  وهناك  �ملكمالت،  �إىل  �ل�شاخن  �حل�شاء 
�لن�شائح و�حليل �لتي ميكن �أن ت�شاعدك على 
حماربة نزالت �لربد ب�شكل فعال، وفق )�ليوم 

�ل�شابع(.
1. �ل�شو�ئل �لد�فئة:

�أو �شرب �ملاء �ل�شاخن  ميكنك تناول �حل�شاء 
و�حلليب  و�لع�شل  �لكركم  وحليب  و�ل�شاي 

و�لليمون �ل�شاخن و�شاي �لزجنبيل، ال حتّمل 
على  �ملحتوية  بامل�شروبات  �لغذ�ئي  نظامك 

�لكافيني الأنها قد ت�شبب لك �جلفاف.
2. ترطيب �جل�شم

�ل�شو�ئل  من  كافية  كمية  �شرب  �شي�شاعدك 
على تخفيف �الحتقان، كما �أنه مينع �جلفاف، 

�خرت خيار�ت �شحية و��شرب �ملاء �لد�فئ.
3. �لر�حة ب�شكل �شحيح

جل�شمك  �ملنا�شبة  �لر�حة  توفري  �شي�شاعدك 
نومك  دورة  �أ�شلح  �شريعا،  �لتعايف  على 
و�بتعد عن �لتوتر، �شوف ي�شاعدك ذلك �أي�ًشا 

على تعزيز �ملناعة.
4. �لع�شل

�لربد  ونزالت  لل�شيخوخة  عالج  �لع�شل 
تقليل  على  ي�شاعدك  �شوف  �حللق،  و�لتهاب 
�لع�شل  من  ملعقة  �شت�شاعدك  حلقك،  تهيج 
ب�شع  �إ�شافة  ميكن  �أف�شل،  ب�شكل  �لنوم  على 
قطر�ت من ع�شري �لزجنبيل �إىل ملعقة كبرية 
للبكترييا،  م�شادة  خ�شائ�ض  لها  �لع�شل  من 
�لتهاب  و�أعر��ض  لياًل  �ل�شعال  من  �شيقلل 

�حللق.
5. �لغرغرة باملاء �ملالح

وتغرغر  �ل�شاخن  �ملاء  �إىل  �مللح  بع�ض  �أ�شف 
على  وي�شاعدك  �الحتقان  �شيقلل  �ملاء،  بهذ� 
من  �لتخل�ض  على  �أي�ًشا  �شي�شاعدك  �لتنف�ض، 
�حتقان �الأنف، تغرغر قبل �لنوم لتح�شل على 

نوم مريح.
6. خذ �لبخار و�أ�شف �لرطوبة �إىل �لهو�ء

�حتقان  تخفيف  يف  �لبخار  ��شتن�شاق  ي�شاعد 
ميكنك  �لربد،  بنزالت  �الإ�شابة  عند  �الأنف، 
للح�شول  يومًيا  مرتني  �لبخار  ��شتن�شاق 
جهاز  تركيب  �أي�ًشا  ميكنك  فعالة،  نتائج  على 
�إىل  �لرطوبة  �شي�شيف  غرفتك،  يف  ترطيب 

�لهو�ء ويقلل من تهيج �الأنف و�حللق.
7. تعزيز مناعتك

منع  على  �لقوي  �ملناعة  نظام  �شي�شاعدك 
وميكن  �ملر�ض،  مدة  تق�شري  وكذلك  �لعدوى 
�أن ت�شاعد �ملكمالت �لغذ�ئية مثل فيتامني �شي 

و�لزنك �أي�ًشا يف تقليل مدة �الإ�شابة بالربد.

كيف تحارب أعراض نزالت البرد في المنزل؟

�لعاد�ت  بع�ض  ت�شبب  �أن  �ملمكن  من 
�ملفرطة  �لنظافة  �ل�شيئة، مثل و�شو��ض 
�لنوم،  وقلة  �جليدة  غري  �لتغذية  �أو 

�شعف وظائف �ملناعة لديك.
يتلم�شون  �لعامل  حول  �لكثريون  وبات 
�لطرق لتعزيز نظامهم �ملناعي، يف وقت 
منذ  ق�شوى  �أولوية  ميثل  ذلك  �أ�شبح 

تف�شي جائحة )كورونا(.
ولكن معظمنا، على �لعك�ض، ال يبحثون 
يف �لطرق و�لعاد�ت �ليومية �لتي ميكنها 
وجتعلهم  �ملناعي،  جهازهم  ت�شعف  �أن 
عر�شة  و�أكرث  �لريح،  مهب  يف  كالري�شة 

لالإ�شابة باأي مر�ض �أو عدوى.
نظام  الأن  للذعر،  د�عي  ال  ذلك،  ومع 
�أنه  مبعنى  ثابتا،  لي�ض  لديك  �ملناعة 
جتعله  �لتي  �مل�شكالت  عاجلت  �إذ� 
�شيء  الأي  �ال�شتعد�د  فيمكنك  �أ�شعف، 

قد يهاجمك.
1. �لتوتر �ليومي

بدرجات  للتوتر  يتعر�ض  ال  منا  من 
يعترب  �خلفيف  �لتوتر  لكن  متفاوتة؟، 
�لقدرة  لديك  يولد  �أنه  �إذ  جيد�  �أمر� 
على �لتفوق ويبقيك متحم�شا، يف مقابل 

من  جزء�  ي�شبح  �لذي  �ل�شديد  �لتوتر 
�أنظمتك  يعطل  �أن  ميكنه  ما  حياتك، 
�شحية  �أ�شر�ر  يف  ويت�شبب  �جل�شدية 

خطرية، كاإ�شعاف جهازك �ملناعي.
2. �لتغذية غري �لكافية

�شيء  كل  وحيث  �حلديث،  �لع�شر  يف 
يحدث ب�شرعة، يعاين �لكثريون من �تباع 
�ملغذيات،  قليلة  �شيئة  غذ�ئية  عاد�ت 
كتناول وجبات �شريعة بانتظام بعد يوم 
عمل طويل �أو �الإفر�ط يف تناول �لكحول 
يف عطلة نهاية �الأ�شبوع - ميكن �أن توؤثر 

هذه �لعاد�ت على جهاز �ملناعة لديك.
�لفو�كه  من  �ملزيد  �إ�شافة  حاول  لذلك 
تناوب  يف  حتبها  �لتي  و�خل�شرو�ت 
الأي  تتمكن  مل  و�إذ�  �ملعتادة،  �لوجبة 
على  �حل�شول  من  �الأ�شباب  من  �شبب 
كل ما حتتاجه من خالل ما تاأكله، ففكر 

يف �ملكمالت �لغذ�ئية.
3. �لنظافة �ملفرطة

فريو�ض  الإبقاء  �مللحة  للحاجة  نظًر� 
)كورونا( بعيد� عنا، فقد �عتدنا جميعا 
متكرر )خا�شة  ب�شكل  �أيدينا  على غ�شل 
عندما نكون يف �ملتاجر(، لكن هناك وجه 

�آخر للم�شاألة.
�لتعر�ض  �ملناعية عرب  �أنظمتنا  وتتطور 
حماربة  خالل  من  حولنا  من  للعامل 
منخف�شة  �لتهديد�ت  من  �لعديد 

�مل�شتوى، فت�شبح �أكرث �شموال.
ومبعنى �آخر، عندما تبد�أ يف بذل جهود 
مت�شافرة لتجنب �أي �شيء مت�شخ، فاإنك 
�كت�شاب  من  لديك  �ملناعة  جهاز  متنع 

�إذن  للتطوير،  يحتاجها  �لتي  �خلرب�ت 
لي�ض  �ليدين  �أن تفعل؟ غ�شل  ماذ� يجب 
يديك  تغ�شل  �أن  �أبد�، يجب  �مل�شكلة  هو 
يف  �أي�شا  �مل�شكلة  تكمن  وال  بانتظام، 
�أن  من  �لرغم  )على  كثري�  �ال�شتحمام 
ذلك لي�ض جيد� لب�شرتك(، �مل�شكلة تكمن 
تكون  ال  �لتي  للبيئات  �لتعر�ض  قلة  يف 
خا�شة  م�شكلة  )�إنها  نظيفة  �لغالب  يف 

باالأطفال هذه �الأيام(.
4. �شعف �لرتطيب )�جلفاف(

ج�شمنا يتكون من �ملاء �إىل حد كبري لذلك 
فمن  رطوبتك،  على  حتافظ  ال  كنت  �إذ� 
تد�عيات  له  �شيكون  ذلك  �أن  �لو��شح 
كبرية، مما يوؤثر على �شحتك ب�شكل عام 
لديك،  �ملناعة  جهاز  فعالية  من  ويقلل 
حل�شن �حلظ، فاإن قلة تناول �ملياه هذه 

هي �أ�شهل م�شكلة يجب معاجلتها.
5. قلة �لنوم

على  بال�شحة  كثري�  �لنوم  قلة  ت�شر 
�مل�شتوى �لبدين و�لعقلي، ما يجعل جهاز 

�ملناعة يف قمة معاناته.
وميكنك حت�شني فر�شك يف �لنوم ب�شكل 
�شاعات   8-7 على  للح�شول  جيد 
باأ�شياء  �لقيام  طريق  عن  �لنوم،  من 
�لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة  مثل 
�شتائر  وتركيب  �مل�شاء،  يف  �خلفيفة 
�الأجهزة  ��شتخد�م  وتقليل  معتمة، 
�الإلكرتونية �إىل �حلد �الأدنى يف غ�شون 
فكلما  �لفر��ض،  �إىل  �لذهاب  قبل  �شاعة 
بتح�شن،  �شعرت  �أف�شل،  ب�شكل  منت 

و�شتكافح �لعدوى ب�شهولة �أكرب.

أهم العادات التي تضعف وظائف المناعة

يعاين كثري من �الأطفال، مع بدء �لعام �لدر��شي �ملز�من لتبدل 
�لف�شول، من �شعف كبري وملحوظ يف مناعة �جل�شم و�إرهاق 

�لدو�م �ملدر�شي، فكيف ميكن تقوية مناعتهم؟
�مل�شتجد  )كورونا(  فريو�ض  جائحة  �نت�شار  �شاهم  وقد 
ودخول عاد�ت جديدة للحياة، يف و�شع �الأهايل �أمام حتديات 
لتوفري �شحة �شليمة الأبنائهم، ومن هنا تكمن �أهمية �ملناعة.

و�أو�شح طبيب �الأطفال، �أحمد �أبو �لكا�ض، جمموعة ن�شائح 
وكيفية  �جلديد،  �لدر��شي  �لعام  دخول  مبنا�شبة  لالأهايل 
تبد�أ  �ملناعة  تقوية  �ن  حيث  �أطفالهم،  �أج�شام  مناعة  تقوية 

من مرحلة �حلمل وما قبل �لوالدة وت�شتمر بعد ذلك.
وفيما ياأتي �لن�شائح �ل�شبع �لتي قدمها �لطبيب �أبو �لكا�ض:

1- �الأهم ما بعد �لوالدة هو ر�شاعة �لطفل من �أمه لفرتة 6 
�أ�شهر متو��شلة، والحقا ��شتمر�ره بالر�شاعة 24 �شهر� مع 

غذ�ء �شحي باإ�شر�ف طبيب �أطفال خمت�ض.
�لتي  �لتطعيمات  جميع  على  �لطفل  ح�شول  �شرورة   -2

تن�شح بها منظمة �ل�شحة �لعاملية دون �إهمالها.
�لوقاية من �الأمر��ض �ملختلفة،  3- تعليم �الأم لطفلها طرق 
بعده،  يفعل  وماذ�  �لعط�ض  وطريقة  �ليدين،  غ�شل  وكيفية 
�حلماية  وكيفية  �ل�شحيح،  بال�شكل  �لكمامة  و��شتخد�م 

و�لوقاية من كورونا.
4- �لتغذية لها دور فعال يف رفع مناعة �الأطفال، مثل تناول 
فيتامني »�شي« C و�أهم �أغذيته �حلم�شيات و�لفلفل �الأخ�شر 
مثل   E »�إي«  فيتامني  على  حتتوي  �لتي  و�الأغذية  �حللو، 

�ل�شبانخ و�جلزر و�لربوكلي و�لفلفل �الأحمر �حللو.
�لغنية باحلديد مثل �خل�شرو�ت  �الأغذية  �إىل ذلك،  وي�شاف 

و�للحوم و�الأ�شماك، و�الأغذية �لغنية بالربوتني و�لكال�شيوم 
وعني  �ل�شمك  مثل   ،3 باالأوميغا  �لغنية  و�الأغذية  كاالألبان، 

�جلمل )�جلوز( وزيوت �ل�شمك.
5- لتقوية �ملناعة عند �لطفل �أي�شا يجب على �الآباء �البتعاد 
مناعة  على  مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  الأنها  �لتدخني،  عادة  عن 
�لطفل، حيث �أثبتت �لدر��شات �أن ن�شبة �الأمر��ض ترتفع عند 

�الأطفال لدى تدخني �الأب و�الأم �أمامهم.

مثل  �ل�شحية  وغري  �ل�شليمة  غري  �لتغذية  عن  �البتعاد   -6
علب  يف  �ملحفوظة  و�الأغذية  �ل�شريعة،  �لوجبات  تناول 
و�أكيا�ض طويلة �ال�شتخد�م مثل �ل�شيب�ض و�جليالتني )جيلي 

بينز(، �لتي يدمن �الأطفال تناولها.
وتعزيز  لتقوية  وفعال  مهم  دور  لها  �لريا�شة   -7
�ملناعة، ولكن على �الأبوين �ختيار �ملنا�شب منها ل�شن 

�أطفالهما بحيث يتمكنون من ممار�شتها.

لتقوية مناعة األطفال.. إليك هذه األطعمة السحرية

وحت�شني  �ل�شهرية،  من�شتها  تطوير  على  بالعمل  )في�شبوك(  �شركة  ت�شتمر 
جديد  م�شروع  �إطالق  عن  �ل�شركة  ك�شفت  وموؤخًر�  للم�شتخدمني،  خدماتها 
�لتي  �لتحديات  حت�شني  �إىل  يهدف  و�لذي   ،)Ego4D( ي�شمى  �الأمد  طويل 

يو�جهها �لذكاء �ال�شطناعي حول �الإدر�ك �الأناين.
�شركة  حددتها  �لتي  �مل�شكالت  �إحدى  فاإن  �ل�شابع(  )�ليوم  موقع  وبح�شب 
)في�شبوك(، لتدريب �لذكاء �ال�شطناعي �خلا�ض به، هو �أن جمموعة �لبيانات 
تتكون �إىل حد كبري من �ل�شور ومقاطع �لفيديو �ملوجودة يف �شيغة �ل�شخ�ض 
بالن�شبة  م�شكلة  ميثل  قد  �لنتائج  يف  حتيز  �إىل  ذلك  يوؤدي  �أن  وميكن  �لثالث، 

حللول �لذكاء �ال�شطناعي �ملخ�ش�شة للم�شاهدة من منظور �ل�شخ�ض �الأول.
وهذه هي �مل�شكلة �لتي يهدف م�شروع )Ego4D( �خلا�ض بـ)في�شبوك( �إىل 
معاجلتها، حيث دخلت )في�شبوك( يف �شر�كة مع  13 جامعة وخمترًب� يف ت�شع 
دول، وجمعت �أكرث من 2200 �شاعة من مقاطع �لفيديو من منظور �ل�شخ�ض 

�الأول يف �لربية، و�لتي �شارك فيها �أكرث من 700 م�شارك يف حياتهم �ليومية.
و�شيعمل �مل�شروع على حت�شني �لذكاء �ال�شطناعي �خلا�ض بهم حول خم�شة 

معايري، مبا يف ذلك:
تركت  »�أين  �ملثال،  �شبيل  )على  ومتى؟  حدث  ماذ�  �لعر�شية:  �لذ�كرة   -

مفاتيحي؟«(.
 - �لتنبوؤ: ما �لذي من �ملحتمل �أن �أفعله بعد ذلك؟ )على �شبيل �ملثال، »�نتظر، 

لقد �أ�شفت �مللح �إىل هذه �لو�شفة من قبل«(.
كيفية  »علمني  �ملثال،  �شبيل  )على  �أفعل؟  ماذ�  و�الأ�شياء:  باليد  �لتالعب   -  

�لعزف على �لطبول«(.
 - �لت�شجيل �ل�شمعي �لب�شري: من قال ماذ� ومتى؟ )على �شبيل �ملثال، »ما هو 

�ملو�شوع �لرئي�شي �أثناء �لف�شل؟«(.
يف  »�شاعدين  �ملثال،  �شبيل  )على  من؟  مع  يتفاعل  من  �الجتماعي:  �لتفاعل   -  
�ال�شتماع ب�شكل �أف�شل �إىل �ل�شخ�ض �لذي يتحدث �إيل يف هذ� �ملطعم �ل�شاخب«(.
�شي�شتفيد  متى  �لو��شح  من  فلي�ض  �الأجل،  طويل  �مل�شروع  الأن  ونظًر� 
�مل�شتخدمون �لعاديون بالفعل من هذ� �مل�شروع، من �ملحتمل �أن 
يف  بهم  �خلا�ض  �ال�شطناعي  �لذكاء  يف  ميز�ت  )في�شبوك(  تقدم 

وقت ما و�لتي �شت�شبح ممكنة مع هذ� �مل�شروع �لبحثي.

)فيسبوك( تكشف عن مشروع جديد 
للذكاء االصطناعي
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مركز في الكاظمية 
إلحياء وحماية 

التراث
 

عادل العرداوي 
 

مقابل  وحتديدًا  الكاظمية،  مدينة  مبركز  املحيط  �شارع  على 
تزين  كبرية  تعريفية  لوحة  نظرنا  لفتت  الكريعات،  ج�شر 
مركز  املقد�شة/  الكاظمية  )العتبة  ا�شم  حتمل  بناية  واجهة 

الكاظمية لإحياء الرتاث(.
نا�شر  علي  والزميل  اأنا  ال�شتطالع  حب  دفعنا  فقد  وهكذا 
تلك  باب  نطرق  لن  الرتاث،  ب�شحر  امل�شغوفني  نحن  الكناين، 
البناية، وقبل اأن ندخل بابها الداخلي، �شارع زميلنا الباحث 
للرتحيب  العاملني،  املركز ومعه بع�ض  الكاظمي، مدير  عماد 

بنا ترحيبا بالغاً.
قدمها  موجزة  ملحة  اىل  وا�شتماعنا  ق�شرية،  ا�شرتاحة  بعد 
الكاظمي لنا عن اأهداف تاأ�شي�ض هذا املركز املهم جدًا لالإ�شهام 
يف حفظ وتوثيق واأر�شفة جوانب من تراث وتاريخ الكاظمية 
العراقية، طلبنا منه اأن يرافقنا للتعرف ميدانيا على ما ت�شمه 

�شالت وغرف املركز.
رفوفها  بني  ت�شم  التي  ال�شالت  تلك  يف  جتولنا  فقد 
ومعرو�شاتها مقتنيات ثمينة ونادرة من الكتب وال�شدارات 
واحلديثة  القدمية  والعراقية  والإ�شالمية  العربية  واملجالت 
هو  ما  ومنها  جملدة  جماميع  �شكل  على  منها  والنادرة.. 
وال�شود  )امللونة  الفوتوغرافية  ال�شور  ملئات  اإ�شافة  مفرد، 
والبي�ض( ملالمح من اأبنية �شوارع واأزقة و�شاحات وحدائق، 
الكاظمي  لل�شحن  نادرة  �شورة  عن  ف�شاًل  املدينة،  وا�شواق 
الآن، و�شور ووثائق  التا�شع ع�شر حتى  القرن  منذ  ال�شريف 
والأدباء  العلماء  من  الكاظمية  اأعالم  من  كبريا  عددا  تخ�ض 

واملوؤلفني والفنانني وال�شحفيني والتجار وعامة النا�ض .
الوظيفي  الكادر  قبل  من  متوا�شل  العمل  اأن  اي�شاً  ولحظنا 
�شغري العدد يف املركز، يف فرز وتنظيم مئات الوثائق والأوراق 
والق�شا�شات وال�شور القدمية، بهدف تهيئتها لعر�شها كل يف 

موقعه .
ولبد من الإ�شارة هنا اإىل اأن املركز ت�شدر عنه جملة ف�شلية 
حتمل  �شفحاتها  يف  املن�شورة  مبادتها  وغنية  الت�شميم  اأنيقة 

ا�شم )تراث الكاظمية(.
على  ن�شد  لكي  ويدفعنا  والقلب،  العني  ي�شر  �شاهدناه  ما  اإن 
املهمة جدًا، لكي حتقق  الرتاثية  الور�شة  العاملني يف هذه  يد 
اأهدافها ال�شامية حلماية تراث الكاظمية وبغداد، من الندثار 

وال�شياع والن�شيان.

حممد التان

عام  ببغداد  الأعظمية  منطقة  يف  ولد   
درا�شته  واأكمل  ن�شاأ  حيث   ،1927
و�شباه  طفولته  عا�ض  فيها،  الأولية 
حلياته  اختط  متميزة،  فنية  بيئة  يف 
يف  الهند�شة  فدر�ض  معماريا،  يكون  ان 
يف  مدر�شا  لي�شبح  منها  وعاد  انكلرتا، 
بعد   1952 عام  ببغداد  الهند�شة  كلية 
فيها،  املعماري  الق�شم  بتاأ�شي�ض  قام  ان 
وقد زامله يف فرتة درا�شته هذه يف لندن 
لدرا�شة  ذهب  الذي  �شليم  جواد  الفنان 
بالعلم  ولعه  ول�شدة  اي�شا،  هناك  الفن 
واملعرفة، فقد وا�شل درا�شته العليا يف 
انكلرتا عام 1980 ليح�شل بعدها على 

�شهادة الدكتوراه.
مبنى  هي:  املعمارية  ت�شاميمه  اهم 
حيث  العراقيني،  الت�شكيليني  جمعية 
يعد احد موؤ�ش�شيها وامل�شارك يف معظم 
�شكلها  ت�شميم  ا�شتوحى  معار�شها(، 
اخلارجي من �شكل اخليام يف ال�شحراء، 
كذلك ت�شميم جامع بيت بنية يف منطقة 
ميكن  الت�شميم  هذا  وان  العالوي، 

الن�شبية  النظرية  افكار  �شمن  ادراجه 
ال�شطوح  رف�ض  منها  عديدة  لأ�شباب 
امل�شتوية بزاوية 90 درجة، وا�شتخدام 
لنا  ليظهر  املتحرك،  القو�ض  مفهوم 
يف  العمل  عن  ومعربا  متنا�شبا  ال�شكل 
العمل  هذا  يف  عك�ض  �شاملة،  كلية  روؤية 
بطريقة  للتاريخ  درا�شته  و  اهتمامه 
ذات  ال�شرياميك  مادة  فا�شتخدم  ذكية، 
ال�شتفادة  يف  كنتيجة  التاريخي  البعد 
بهذه  الك�شاء  يف  البابليني  خربات  من 
مفهوم  على  بذلك  ليح�شل  املادة، 
نظري  ببعد  التاريخية  ال�شتمرارية 

خا�ض .
فقد  الأخرى،  املهمة  ت�شاميمه  ومن 
ع�شر  الرابع  منتزه  ن�شب  بت�شميم  قام 
ومدينة  الكاظمية،  منطقة  يف  متوز  من 
قناة  قرب  الر�شافة  جانب  يف  الألعاب 
فكرة  فيها  ا�شتح�شر  والتي  اجلي�ض 
الحت�شان، ومتحف التاريخ الطبيعي، 
خلط  املحاذية  املالية  وزارة  وبناية 
منطقة  يف  ال�شريع  القا�شم  حممد 
املهند�شني  نقابة  ومبنى  الوزيرية، 
اىل  اإ�شافة  املن�شور،  يف  الزراعيني 

دار  منها  ودار،  مبنى  ثالثمئة  من  اكرث 
نوري  والريا�شي  والطبيب  الت�شكيلي 
م�شطفى بهجت يف حي املن�شور، وبيت 

الفنان فائق ح�شن يف منطقة ال�شليخ.
وقد اقام معر�شه ال�شخ�شي الول على 
ابهر   2001 عام  ببغداد  دجلة  قاعة 
فيه  عر�ض  والثقايف،  الفني  الو�شط  فيه 
التي  لوحاته  و  ر�شوماته  من  العديد 
كان  ان  بعد  عقود  مدى  على  انتجها 
لأعماله  �شامل  معر�ض  اإقامة  ينتظر 

الفنية واملعمارية .
الإبداع،  فاقت  املدفعي  جتربة  ان 
بفكر  متميزة  نتاجات  عك�شت  ان  بعد 
التغري اجلديد يف  حداثوي يتما�شى مع 
التجريد  اىل  ينحو  فكان  العامل،  نظرة 
واعطى  الفنية،  اعماله  يف  واحلداثة 
رواد  بقية  عن  خا�شا  متيزا  لنف�شه 
وذلك  خا�شة،  ب�شفة  الآخرين  العمارة 
حول  نظري  مبنهج  فكريا  للتزامه 

الروؤية الكونية اجلديدة.
باأ�شلوب  افكاره  ينفذ  ان  ا�شتطاع  لقد 
والرتكيز  والتجريد  بالتجديد  متيز 
هي  وهذه  الأ�شياء،  ديناميكية  على 

نظرته للكون التي اعتمدها يف ت�شاميمه 
مفهوم  على  تركيزه  مع  واعماله، 
جندها  والتي  العمارة  يف  احلركة 
التي  ال�شكال  يف  فكري  كبعد  حا�شرة 
ال�شتينات،،  بداية  منذ  ا�شتخدمها 
عن�شران  واحلركة  الوظيفة  فمفهوم 
متالزمان يف اعماله التي تنبع من فكره 
املتاأ�شل يف الرتاث وحبه لبلده العراق، 

لذا جند ان من الوا�شح ا�شتق�شاء منبع 
الوا�شعة  ثقافته  من  املعمارية  افكاره 
ومطالعاته وحتليالته للفكر الفل�شفي يف 
احلا�شر واحل�شارات العراقية القدمية 
ع�شقه  اىل  اإ�شافة  البلد،  هذا  جذور  من 
والأفكار  واملو�شيقى  واحلوار  للفكر 
الفل�شفية وبالنظريات املعمارية التي 

جعلت منه خالقا يف اأفكاره.

رحيل المهندس المعماري والفنان التشكيلي قحطان المدفعي

و�شحفي  مو�شيقي  وناقد  اإذاعي 
وكاتب.. ولد يف كركوك عام 1927 
املتقاعد  القائمقام  جنل  وهو   ،
جريدة  �شاحب  وال�شحفي 
الرتكمانية،  الكركوكية  )الآفاق( 
الذي  الهرمزي  الدين  �شياء  �شاكر 

تويف بتاريخ 1970/11/6.
)الهرمزي(  عائلة  اإىل  ينتمي 
�شعاد  اأكمل  املعروفة..  الرتكمانية 
يف  املتو�شطة  درا�شته  الهرمزي 
معهد  من  تخرجه  بعد  كركوك 

التدريب الإذاعي يف القاهرة.
م�شاعدا  ليعمل  العراق  اإىل  عاد 
العامة  املوؤ�ش�شة  يف  العام  للمراقب 
ورئي�شا  والتلفزيون  لالإذاعة 
للمحررين يف وكالة الأنباء العراقية 
عن  ينقطع  ومل   ،1948 عام  منذ 

العطاء حتى وفاته يف 1998. 

اهتم �شعاد الهرمزي برت�شني اللغة 
وعمل  حياته  م�شتهل  يف  العربية 
جريدة  لتحرير  ورئي�شا  �شحفيا 
)الآفاق( الكركوكية وهو ل يزال يف 
�شحيفة  وهي  عمره،  من  الع�شرين 
باللغتني  ت�شدر  كانت  اأ�شبوعية 

العربية والرتكمانية. 
النقد  الهرمزي  �شعاد  مار�ض 
ال�شحف  من  عدد  يف  ال�شينمائي 
�شاهم  وقد  العراقية،  واملجالت 
يف  للمو�شيقى  الدويل  املهرجان  يف 
بغداد عام 1964 ومهرجان ال�شينما 
له  وكانت  با�شتانبول..  الدويل 
عالقات متميزة ومتينة مع الفنانني 
والكتاب الكبار من اأمثال املو�شيقار 
حممد عبد الوهاب وال�شاعر حممود 
�شالمة  والكاتب  اإ�شماعيل  ح�شن 

مو�شى.

اأجنز كتبا عديدة اأهمها:
اأ�شوات  جزاآن..  الأيام،  خواطر 
من   .. اأجزاء  خم�شة   ، تن�شى  ل 
الذاكرة ، ثالثة اأجزاء .. مو�شوعة 

الفنانني ، ثالثة اأجزاء .
ان  قبل  بالق�شة  بداياته  يف  اهتم 
اأنه  اإل  الإذاعي،  للعمل  يتوجه 
بعد  كتابتها  عن  توقف  ما  �شرعان 

عمله يف اإذاعة بغداد.
اأهم براجمه الربنامج الإذاعي )من 
مو�شيقي  برنامج  وهو  الذاكرة(، 
عمالقة  �شرية  يتناول  غنائي 
بعني  وحتلل  العربية،  املو�شيقى 

الناقد اإجنازاتهم الغنائية. 
الغناء  باأ�شاطني  يهتم  كان  كما 
مراد  �شليمة  اأمثال:  من  العراقي 
الغزايل  وناظم  القباجني  وحممد 

وعفيفة اإ�شكندر ويو�شف عمر.

سعاد الهرمزي.. صاحب الصوت 
المميز والبرامج المرموقة

جواد عبد الكاظم حم�شن

�شمن اهتماماتها برتاث واأعالم احللة �شدرت 
والإعالم  للثقافة  الفرات  دار  عن  حديثاً 
)خمت�شر  لكتاب  الثانية  الطبعة  احللة  يف 
يو�شف كركو�ض  ال�شيخ  ملوؤلفه  تاريخ احللة( 
)1906- 1990م(، وكانت الطبعة الأوىل من 
1934م  �شنة  �شدرت  قد  النادر  الكتاب  هذا 
الرزاق  عبد  ال�شيد  الكبري  للموؤرخ  مبقدمة 
حينذاك،  احللة  ي�شكن  كان  الذي  احل�شني 
قال فيها )كتاب نفي�ض يجد فيه القارئ بع�ض 

املعلومات الدقيقة والرتاجم املفيدة(.
)اإىل  جميلة  اإهداء  بكلمة  كتابه  املوؤلف  وبداأ 
عارف  اأحمد  الأ�شتاذ  اجلليل  العامل  ف�شيلة 
الزاهية،  العرفان  جملة  �شاحب  الزين 
للعلم  اأهداها  التي  اجُللى  بخدماته  اعرتافاً 
والأدب، وتقديرًا جلهوده العظيمة التي بذلها 
اإ�شادة بكلمة احلق(، وكانت مطبعة املرحوم 
اأحمد الزين يف مدينة �شيدا اللبنانية قد تولت 

الطبع يومذاك.
بداأ  فقد  كركو�ض  ي�شف  ال�شيخ  املوؤلف  اأما 
الكتاب مو�شحاً �شبب تاأليفه، فقال: )و�شعت 
راأيت  اأن  بعد  احللة  تاريخ  يف  هذا  موجزي 
جملة من اأرباب الف�شل والكمال يت�شوقون اإىل 
روؤية كتاب يبحث تاريخ هذه املدينة لعلمهم 
والعلوم  ال�شيا�شة  يف  جمياًل  ما�شياً  لها  اأن 

واملعارف والآداب(.

    يقع هذا الكتاب يف ق�شمني جمموع �شفحاتهما 
)137( �شفحة، ت�شمن الق�شم الأول الإمارة 
واأعمالهم،  اأمرائها  و�شري  احللة  يف  املزيدية 
العبا�شيني،  اأيام  اأواخر  يف  املدينة  وتاريخ 
واجلالئرية،  الإيلخانية  الدولتني  ودوري 
وال�شراع بني الدولتني ال�شفوية والعثمانية، 
وعهد  احلليني،  وثورات   ، الكولت  وعهد 
احلرب  واأيام  بالوزراء،  املعروفني  الولة 
العاملية والحتالل الربيطاين للعراق والثورة 
وت�شكيل   ، 1920م  �شنة  الكربى  العراقية 

احلكومة العراقية املوؤقتة.
املوؤلف  خ�ش�شه  فقد  الثاين  الق�شم  اأما      
لن�شوء النه�شة العلمية يف احللة التي بداأت 
املزيدي،  �شدقة  الأمري  م�شرها  اأن  منذ 
ال�شابع  القرن  يف  عظمتها  اأوج  وبلغت 
لطالب  هجرة  )دار  �شارت  اإذ  الهجري، 
ع�شاق  فق�شدها  والآداب  واملعارف  العلوم 
علمائها  على  العلوم  ليدر�شوا  الف�شيلة 
واحلكماء  العلماء  فيها  فنبغ  الأعالم، 
والأدباء وذاع �شيتهم مدى الآفاق، ول تزال 

الكمال  اأرباب  اأيدي  بني  متداولة  م�شنفاتهم 
عدا ما تلف وهو الكثري الذي لعبت به اأيدي 
العبث والإف�شاد ونوائب الزمن ال�شداد(، ثم 
اأتى على ذكر �شري موجزة لكبار علماء احللة 
واأدبائها يف القرون املا�شية، والأ�شر العلمية 
�شعيد(  و)اآل  منا(  )اآل  مثل  فيها  املعروفة 

و)اآل طاوو�ض( و)اآل املطهر(.
عن  للحديث  الكتاب  نهاية  قبل  وتوقف   
ال�شحافة احللية يومذاك، وقال: )اإن ال�شيد 
عبد الرزاق احل�شني البحاثة الكبري والأثري 
ال�شهري اأ�شدر يف احللة يوم 27 كانون الثاين 
با�شم  اأ�شبوعية  اأدبية  �شنة 1927م �شحيفة 

الفيحاء وجلب لها مطبعة من بغداد(.
الكتاب  هذا  تاأليف  يف  م�شادره  وعن      
م�شدرًا   )24( عناوين  املوؤلف  اأورد  فقد 
يذكرها  مل  اأخرى  م�شادر  عن  ف�شاًل  قدمياً 
امل�شاهدات  وبع�ض  املخطوطات  كـ)بع�ض 
التاريخ  يف  احلديثة  الكتب  وبع�ض 

واجلغرافية( كما جاء.
ال�شيخ  املوؤلف  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   
كثريًا  بعد  فيما  تو�شع  قد  كركو�ض  يو�شف 
يف  كبريًا  كتاباً  ليكون  الكتاب،  مادة  يف 
اأ�شدره  احللة(  )تاريخ  بعنوان  جملدين 
احللة  موؤرخ  لقب  به  ونال  1964م،  �شنة 
مادته  يف  �شابق  ي�شبقه  مل  اإذ  منازع،  بال 
لحق  يلحقه  ومل  احللة،  عن  التاريخية 

ويوؤلف عنها من دون املرور من بوابته.

قراءة مختصرة .. في )تاريخ الحلة( بطبعته الجديدة
مناف العبيدي البغدادي

العا�شمة  و�شط  اخللفاء  جامع  منارة  تعاين 
من  التاأريخية  ماأثوراتها  اأهم  واإحدى  بغداد 
حتّلت  التي  البغدادية  الريازة  اندثار  خطر 
بها تلك املنارة التاأريخية للجامع والتي نقلت 
واأجياٍل م�شت وتعاقبت،  اأجياٍل  لنا، ولعدة 
فّناً تخ�ش�ض به ُبناة بغداد امل�شّورة وَحَملوه 
ل  وباأ�شراٍر  مقفالت  باأبواٍب  �شرًا  وحّملوه 
الكنز  هذا  عن  والأ�شحاب  الأهل  اإل  يعرفها 
البغدادية  والأ�شرار  الفنون  من  الهائل 

املتوارثة ..!!
ال�شيخ  العاّلمة  والدي  رحيل  وبعد  اليوم 
البغدادي  احلنفي  العبيدي  �شالح  حممد 
جاهدًا  اأحاول  ور�شوانه-  عليه  اهلل  -رحمة 
اأ�ش�شه  الذي  العمل  فريق  جتميع  اعيد  اأن 
يف  الفنية  الأعمال  من  العديد  واأجنز  والدي 
وهذا  احلبيب،  وطننا  يف  خمتلفة  مناطق 
الفريق �شيديره حتماً اخلبري العاملي الأ�شتاذ 
يف  والدي  وتلميذ  خليفة  البغدادي(  )عبا�ض 
املنارة  تلك  لإنقاذ  البغدادية  الريازة  علم 
طفولتنا  من  واأ�شفار  ق�ش�ض  معها  لنا  التي 

واىل الآن .
لق�شة  م�شابهة  اأحداثا  التاأريخ  لنا  ويذكر 
 .. هذا  وقتنا  يف  تعانيه  وما  اخللفاء  منارة 
احلدباء  منارة  من  اأجزاء  تهدمت  فعندما 
احلكومة  طلبت   1940 �شنة  )ال�شهيدة( 
العراقية اآنذاك من ا�شهر بّناء باملدينة وا�شمه 
عبودي الطنبوره ان يقوم برتميم وبناء تلك 

الجزاء، خا�شًة انها مبكان عاٍل وخطر. 
ومت  املواد..  وجهز  عبودي  الأ�شطة  وافق 
حديد  ب�شندوق  املنارة  اعلى  من  اإنزاله 
اجلزء  بناء  واأمت  قوية  بحبال  مربوط 
متاما  كانت  كما  النق�شات  واأعاد  املهدوم، 

والنا�ض تتفرج بخوف وترقب ..!!
املنارة  من  ونزل  املهمة  اأجنز  وعندما 
و�شكره  املو�شل  مت�شرف  تقدم  احلدباء، 

ب�شوؤال  الطنبورة  فّرده  اجرته..  عن  و�شاأله 
اآخر ، هو هذا البيت بيت َمن ..!!؟؟

فقال املت�شرف بيت اهلل. 
فقال اإذن اأنا و�شاحب البيت نتفاهم واجرتي 

عنده اح�شن واكرث.
م�شيحي  رجل  الطنبورچي  عبودي 
ياأخذ اجرته لرتميم  كان ير�شى  ما  مو�شلي 

احلدباء.!! . والق�شة م�شهورة يف املو�شل.

 فني وتراثي عراقي يكاد أن يندثر 
ٌ

إرث

الدكتور اإح�شان ال�شعرباف
العامل  انحاء  كل  من  وطلبة  �شياح 
برلني  يف  بريغامون  متحف  يزورون 
الر�ض  يفرت�ض  منهم  والبع�ض 
ير�شم او يتاأمل بوابة ع�شتار و�شارع 
انهاءات  قطع  انتزعت   .... املوكب 
جدران  على  من  هذه  ال�شرياميك 
اإبان  ع�شتار  وبوابة  املوكب  �شارع 
اتفاق  مبوجب  العثماين  العهد  فرتة 
والمرباطورية  العلية  الدولة  بني 
الأملاين، ورقمت قطعة قطعة ثم نقلت 
بنف�ض  جدران  لها  وبنيت  برلني  اىل 
اأبعاد بوابة ع�شتار وتفا�شيل �شارع 
املوكب ..... وتعترب هذه الآثار درة 
بقية  تنازعها  ل  البريغامون  متحف 
من  بالرغم  املتحف  هذا  مقتنيات 
اأهميتها .... عندما زرت هذا املتحف 

دموعي  انهمرت   .... �شاب  واأنا 
دومنا ا�شتئذان وانا اأ�شري يف �شارع 
املوكب والتفت ميينا وي�شارا ... ل 
لعظمة  الفرح  دموع  هي  هل  ادري 
وح�شارتها  النهرين  بني  ما  بالد 
ال�شاربة يف التاأريخ ... ام هي دموع 
ع�شتار  بوابة  جدران  لأن  احلزن 
و�شارع املوكب يف بابل بقيت عارية 
من دون ك�شوة تغطي قطع الطابوق 
؟؟؟؟ .... هل نلعن الدولتني الملانية 
والعثمانية لهذه اجلرمية النكراء 
هذه  نقل  من  على  نرتحم  اأم   ..
الدرر وحفظها يف برلني.. ؟؟ .. لو 
بقيت هذه القطع يف مكانها تغطي 
جدران بابل هل كانت �شت�شلم من 
فرتات  اأثناء  والنهب  الفرهود 

النفالت المني يف العراق ؟؟؟

سياح وطلبة يرسمون اآلثار 
العراقية
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�إليه  تنجذب  قد  �ليوم،  جديد  �صديق  على  تتعرف  رمبا 
يف  �ل�صخ�ص  هذ�  ي�صاركك  �أو  ت�صاركك  رمبا  جد�،  ب�صرعة 
�لعديد من �لهتمامات. �صي�صبح قريبا من �أقرب �لأ�صدقاء 
�إليك. عندما تلتقي بهذ� �ل�صخ�ص �ليوم، حاول �أن تتعرف 

عليه جيد� وتقبله كما هو حتى لو كانت به عيوب.

توقعات برج الثور 
مل  تو�جهها،  �لتي  �لنتقاد�ت  كرثة  ب�صبب  بالتعب  ت�صعر 
�حلبيب  تلم  ل  �لعمل؟  يف  روؤ�صائك  مع  ب�صر�حة  تتكلم  ل 
�مل�صوؤولية.  تتحمل جانبا من  �أي�صاً  فاأنت  على كل ت�صرف 
متر بو�صع مايل �صعب عليك �أن تعرف كيف تخرج من هذه 
�لأزمة. ل تدع �مل�صاكل تدفعك �ىل �إهمال �حلبيب وجتاهل 

م�صاعره. 

 توقعات برج الجوزاء 
فكن  �ل�صركة  يف  مهم  من�صب  على  جديدة  مناف�صة  تو�جه 
مع  عالقتك  يف  و�حلب  �لحرت�م  ي�صود  �أن  يجب  م�صتعد�. 
�حلبيب و�إل �صاع هذ� �حلب. ل تتول م�صوؤوليات جديدة 
يف �لعمل ل ت�صتطيع �أن توؤديها على �أكمل وجه. ت�صعر �أن 

�حلبيب تغري ول تعرف �ل�صبب.

توقعات برج السرطان 
على  حتر�ص  �لتي  �مل�صتفزة  �ل�صخ�صيات  بع�ص  تظهر  قد 
�خلالف، وي�صتد عنادك وترف�ص �لتخّلي عن ر�أيك، فت�صطدم 
من  مقبلة  مرحلة  بانتظارك  �ل�صوت.  نربة  وتعلو  �لآر�ء 
�صتكون  بال�صريك  �لعالقة  يف  و�ملتطورة  �لالفتة  �ملحطات 

مل�صلحتك �إذ� وظفتها كما يجب.

توقعات برج   االسد
�صتتخل�ص �ليوم من بع�ص �لأعباء �لتي حتملتها يف �لأيام 
�إل  تتو��صل  ول  �صديد  بحر�ص  �لأ�صدقاء  �خرت  �ملا�صية. 
مع �ل�صخ�صيات �ملميزة. �ترك لنف�صك م�صاحة للتعبري عن 

ر�أيك. �صت�صتفيد من هذه �ل�صخ�صيات جد� هذ� �ليوم.

توقعات برج العذراء
ت�صتمتع �ليوم مبز�ج معتدل و�صتجد �أن �أمورك وم�صاريعك 
ت�صري على ما ير�م ب�صفة عامة. رمبا يحدث �أمر ما يجعلك 
ت�صت�صيط غ�صبا ب�صبب ت�صرف �صخ�ص ما بطريقة عدو�نية. 
يجب عليك �أن تتعامل مع هذ� �ملوقف بحكمة حتى ل تعكر 

�صفوك.

توقعات برج الميزان 
قد ت�صعر بالتوتر ب�صبب عدم تو�فق �لعقل و�لعاطفة معا. 
تبدو �أنانيا جد� مع �حلبيب، وتت�صرف بطريقة متهورة يف 
حني �أن لهجتك �ل�صائدة تدعو �إىل �ل�صالم و�لهدوء. كن هادئا 
�أن  �إىل  م�صطر�  ل�صت  عليك.  ويثنون  يقدرونك  حولك  فمن 

تكون غيور� حتى حتافظ على �لآخرين.

توقعات برج العقرب 
زمالئك.  على  و�صتتفوق  �لعمل،  يف  مميز  �صخ�ص  �أنت 
�حلب �لذي تبحث عنه قد ل يكون موجود�، لذ� �كتف مبا 
ي�صمر  من  فهنالك  بنف�صك،  �إل  تثق  ل  و�قعيا.  وكن  لديك 
�لتمارين  بع�ص  مار�ص  �ل�صر.  لك  ويخبئ  �ل�صغينة  لك 

�لريا�صية كل �صباح.

توقعات برج القوس 
�خل�صو�ص،  وجه  على  و�ليوم  نظرك  �لفلك  علماء  يلفت 
�لتفاوؤل  مبنظار  �ملهنية  �لأمور  باأخذ  �لتفكري  �صرورة  �إىل 
زمالئك  مع  �أو  معك  �لعاملني  مع  وبالتعامل  و�لن�صر�ح، 
قدما  بك  يدفع  �لأ�صلوب  هذ�  لأن  باملرح  ممزوجة  بجّدية 

ويو�صلك بطريقة �أ�صرع �إىل �أهد�فك.

توقعات برج الجدي 
�حذر عدم �ل�صتقر�ر وجتّنب �لتنّقالت غري �ملدرو�صة. يجب 
عدم �لتاأجيل و�لإهمال يف �حلب بعد �ليوم، جتد حو�فز متنحك 
�جلر�أة و�لعزمية لإكمال خطو�تك. تتوتر بع�ص �ل�صيء قبل 

�لتقيد بالإر�صاد�ت �لطبية، لكن �صرعان ما تلتزم بها.

توقعات برج الدلو 
يف �ل�صاعات �لأوىل من هذ� �ليوم، تتدفق �إليك �لأفكار �أكرث 
من  و�أفكارك  �أ�صر�رك  حتفظ  �أن  يجب  �آخر.  وقت  �أي  من 
�ملخادعني. رمبا ت�صعر بتح�صن يف بد�ية �ليوم، ولكن ل�صوء 
�حلظ، قد تتعقد �لأمور يف �مل�صاء. ل تذهب �إىل �لفر��ص قبل 

�أن تخطط ماذ� �صتفعل غد�.

توقعات برج الحوت 
عليك �أن تتبع �ليوم منهجا غري تقليدي. ت�صتطيع �ليوم �أن 
�لآخرين  مع  �جليد  تو��صلك  بف�صل  ر�ئعة  �صفقة  تك�صب 
كل  �بذل  باأول.  �أول  و�ملعلومات  �لأخبار  على  و�طالعك 
جهدك لتحافظ على هدوئك يف هذ� �ليوم �ل�صعب. �ل�صتقر�ر 

�لعاطفي �صر �ملحافظة على �أ�صلوب حياة �صحي.

عن  بعيد  بلد  يف  �لثرياء  �حد  ُتويف 
�ولده  �ىل  وفاته  خرب  وو�صل  بلده 
للعز�ء،  يوم  �لكبري  ولده  وحدد 
فقال  باملري�ث،  طالبو�  �خوته  ولكن 
مر��صيم  من  ننتهي  حتى  �نتظرو� 
نق�صم  بل  وقالو�  فرف�صو�،  �لعز�ء 
�لنا�ص  تقول  ماذ�  قال  �ليوم،  �لرتكة 

علينا مل ن�صرب !
�ملحكمة  �ىل  فذهبو�  مطلبهم  فرف�ص 
و�قامو� دعوى عليه و�ر�صل له طلب 

�لقا�صي للح�صور، ماذ� يفعل ؟
ذهب �ىل �حد عقالء �لبلد لي�صت�صريه 
وكان �صاحب ر�أي �صليم، ف�صرد عليه 
�لق�صة، وقال �نظر يل خمرجا، قال له 
يفتيك  �صوف  فالن  �ىل  �ذهب  �حلكيم 

ويعطيك �حلل..
يحل  كيف  جمنون  فالن  �ن  له  قال 

م�صكلة عجز يف حلها �لعقالء! 
قال �ذهب �ليه لن يفتيك غريه، فذهب 
�ن  وبعد  �لق�صة،  عليه  و�صرد  �ليه 

�نتهى من كالمه، قال له �ملجنون قل 
لإخو�نك هل عندكم من ي�صهد باأن �بي 

قد مات.. 
قال خذو� �حلكمة من �فو�ه �ملجانني 

، كيف مل �فكر يف هذ� .
وذهب �ىل �ملحكمة، وقال للقا�صي ما 

قال له �ملجنون..

عندكم  هل  حمق  �نك  �لقا�صي  قال 
بعيد  بلد  يف  تويف  �بينا  قالو�  �صهود، 
�صاهد على  يوجد  وجاءنا �خلرب ول 
ذلك ، قال لهم �لقا�صي �آتو� بال�صهود..

�صنة  �ىل  معلقة  �لق�صية  وظلت 
لو  �خوهم  لهم  وقال  ون�صف، 

�صربمت ��صبوعا كان خري� لكم.

قصة وعبرة
)خذ الحكمة من أفواه المجانين(

من الفيسبوك

ملعرفة  �ل�صخ�صي  �لختبار  هذ� 
باإخو�نك  عالقتك  طبيعة 

و�أ�صدقائك
�أ�صئلة  خم�صة  عليك  نطرح  �صوف 
ما  �ختار  متعددة  بخيار�ت 
�لإجابة على جميع  ينا�صبك وبعد 
�ل�صفحة  �آخر  �ىل  �نزل  �لأ�صئلة 

لتعرف �صخ�صيتك..
�صديقك  متيز  �ل�صفات  �أي  �ص1: 

�ملف�صل عن �لآخرين؟
�أ-جاذبيته �ل�صخ�صية.

ج-طريقته يف �لت�صرف مع �لنا�ص.
د-مركز �أ�صرته.

هـ-ذكاوؤه.
�ص2- هل ت�صعر بالغرية بالن�صبة 

له؟
د- نعم من كل �لأ�صخا�ص �لذين له 

عالقة بهم.
ولو  بالغرية  �أحيانا  �أ�صعر  ج- 
و�طرد  خطاأ  هذ�  �أن  �أعرف  �أنني 

هذ�
�ل�صعور بقوة.

لدي  كانت  �إذ�  فقط  �أغار  هـ- 
مربر�ت وجيهة لذلك.

تلتقي  حينما  ت�صعر  مباذ�  �ص3- 
به؟

�أ- حما�ص و�صعادة.
هـ- �أتظاهر بعدم �لهتمام.

د- �أن �لوقت يهرب ب�صرعة.
ج- �أمتلئ بالرغبة باأن �أبقى معه.
�ص4: ما �لذي ي�صعدك و�أنت معه؟

و�أن  له  �ل�صتماع  ج-ي�صعدين 
ي�صاركني �أفكاري وهمومي.

�أخي\�أختي  كانت  لو  �أمتنى  �أ- 
لنكون معاً طو�ل �لوقت.

د- �أحاول �أن �أر�صيه و�أو�فقه على 
كل مايقوله.

يف  �أحياناً  �لتفكري  يف  �أ�صرح  هـ- 
م�صائل �أخرى.

ملدة  معك  موعد  عن  �ص5:تاأخرت 
ن�صف �صاعة فماذ� تفعل؟

لي�صت  فرمبا  باخلوف  �أ�صعر  د- 
عنده رغبة لأن ير�ين.

فيه  مبا  �نتظرت  فقد  �أن�صرف  �أ- 
�لكفاية.

يعطني  مل  �إذ�  �أعنفه  �أن  �أقرر  هـ- 
تعليال مقبول لتاأخره.

غري  �صيئاً  لبد  قلق  يف  �نتظر  ج- 
ماألوف قد حدث له.

�لآن �عرف �صخ�صيتك...
�إذ� كانت �أكرث �إجاباتك )�أ(

�أنت �أناين حمب لنف�صك م�صتت �لفكر 
عالقات  عمل  عليك  �ل�صعب  من 
ل  لأنك  �لآخرين  مع  �ملدى  طويلة 

ترتبط حقاً باأحد.
�إذ� كانت �أكرث �إجاباتك)هـ(

�صخ�صية  باأنك  للنا�ص  توحي  �أنت 
�صيء  كل  يف  م�صبوطة  رزينة 
�أن  تعامالتك  يف  تف�صل  لكنك 
لكي تظهر  تخلط �لهتمام باجلفاء 
�أنك  �لنتيجة   .. غام�صة  �صخ�صية 

بارد �صارم مع �أ�صدقائك
�إذ� كانت �أكرث �إجابتك)ج(

تتمتع  كيف  تعرف  ح�صا�ص  �أنت 
�لعو�طف  وتنقل  باحلياة 
عمل  من  تخاف  ل  �أنت  لالآخرين.. 
معنى  تعرف  لأنك  د�ئمة  عالقات 
على  تطغى  ل  �أن  وهي  �ل�صد�قة، 

�أحد �أو ترتك �أحد� يطغى عليك.
�إذ� كانت �أكرث �إجاباتك)د(

لأ�صدقائك..  د�ئماً  منحني  �أنت 
لهم..  مب�صاحلك  م�صحي 
�صيء  �أي  لعمل  م�صتعد 
تطلب  لكنك  عليهم،  للمحافظة 
وتغار  �أحياناً،  �لكثري  منهم 
تخاف  �أنك  رمبا  كثريً�..  عليهم 

من �لوحدة لذ� ت�صت�صلم متاما.

اختبارات شخصية
كيف تقيم عالقتك بإخوانك 

وأصدقائك؟

�لكلمات �لأفقية 
م�صطحني  بني  ي�صل  �صيق  مائي  1-ممر 

مائيني كبريين - عزة و رفعة.
�لأحمر  �لبحر  بني  ي�صل  م�صيق   -2

و�ملحيط �لهندي.
3- بو��صطتي - �حلاذق )م(.

4- م�صيق يقع يف �ليابان - مطر خفيف .
5- مت�صابهان - م�صيق ي�صل بني تا�صمانيا 

و�أ�صرت�ليا )م(.
مدخل   - �لعامل  يف  م�صيق  �أعر�ص    -6

رو�صيا.
7-م�صيق ي�صل بني �صبه �جلزيرة �لعربية 
و�إير�ن )م( - من �أ�صماء جهنم )م( "�أعاذنا 

�هلل و�إياكم منها".
8- لثم و قبل .

نيوزيلند�  جزيرتي  بني  ي�صل  9-م�صيق 
ومنطقة  �أو�جي  جزيرة  بني  م�صيق   -

�صيكوكو يف �ليابان.
 - )ن(  �لغربية  �ملو�صيقى  �أنو�ع  من   -10
لتانز�نيا  تابعة  جزيرة  بني  ي�صل  م�صيق 

وقارة �إفريقيا.

�لكلمات �لعمودية
1- �أحد �لو�لدين - جود – خد�ع.

هوكايدو  جزيرة  بني  يقع  م�صيق   -2
يف  �لرو�صية  �صخالني  وجزيرة  �ليابانية 

�ملحيد �لهادي – مت�صابهان.
3- �لإقامة باملكان ليال )ن( - تقّدم يف �ل�صري 

– مت�صابهان.
4- �أجهَد و �أحزن - �ختالط و ��صطر�ب.

5- ي�صهل - بو��صطته - ��صرتخت مفا�صله 
من �ملر�ص.

6-  �أكرب جرم �صماوي ميكن روؤيته ليال - 
مت�صابهان – ظهر.

7- �صره - �أهز و �أحرك ب�صدة.
8-م�صاعدة - حليم و عاقل.

�لأبي�ص  �لبحر  بني  يف�صل  م�صيق   -9
�ملتو�صط و�ملحيط �لطل�صي - قادم )م(.

10-م�صيق ي�صل بني �آ�صيا و�أوروبا.

كلمات متقاطعة 

قبل  و�لدته  �صاب توفت  كان هناك 
مر�صها  ب�صبب  ب�صهرين  زفافه 
كاملة،  �صنة  زفافه  موعد  فاأجل 
وبعد �ن تزوج وترك و�لده وحيد� 
�بناء  لديه  يكن  مل  لأنه  �ملنزل  يف 
حياته  يف  زوجته  مع  عا�ص  �صو�ه 
�صنو�ت،  خم�ص  من  �كرث  �جلديدة 
وكان يزور و�لده كل فرتة و�حيانا 
تذهب  و�حيانا  معه  زوجته  تاأتي 
عند ��صرتها �ىل �ن ينتهي من زيارة 

و�لده..
�هلها  يزور  �ن  كانت جترب زوجها 
زوجته  يجرب  �ن  ي�صتطع  مل  بينما 
وبعد  �مل�صكني،  و�لده  تزور  �ن 
�لبن  قرر  �ملر�ص  مع  و�لده  عناء 
يقدم  حتى  منزله  يف  ي�صت�صيفه  �ن 
يرحب  مل  �لكاملة،  �لرعاية  له 

�صيفا  يكون  ل  حتى  بالفكرة  �لأب 
غري مقبول يف �عني زوجته، ولكن 
��صر�ر �لبن جعل �لأب يلبي طلبه 

وبالفعل ذهب ليجل�ص عنده.
كان �لمر ثقيال على قلب زوجته.. 
و�حد  �صنف  بعمل  تقوم  فكانت 
للطعام ومل تهتم بعمل �صنف �خر 
�ن  جتربه  وكانت  �ملري�ص  لو�لده 
ياأكل معهم، كانت تعامله باأ�صلوب 
مقزز وكان زوجها يف حرية ير�صي 
و�لده �م زوجته، �إىل �ن �جربته �ن 

يزوج و�لده كي يجد من ترعاه..
وعندما رف�ص �لبن �ملبد�أ حتى ل 
يحرج و�لده �ملري�ص يف هذ� �ل�صن 
�ن  �لأمر  �نتهي  عمره،  من  �ملتقدم 
ليقومو�  م�صنني  د�ر  �ىل  به  يذهبا 
يتمزق  �لبن  كان  هناك،  برعايته 

�لد�ر..  هذ�  يف  و�لده  يودع  وهو 
زيارته..  �لبن  قرر  ��صبوع  وبعد 
نتيجة  �حلياة  فارق  قد  فوجده 

�كتئاب نف�صي �صديد..
وترك له جو�ب قائال به:

من  �كرث  �حببتك  �لعزيز..  �بني 
حلظات  ��صعد  كانت   .. نف�صي 
�دخل  �لتي  �للحظات  هي  حياتي 
و�أنا  �صغري  و�نت  غرفتك  عليك 
�لقطار  عائد من عملي ومعي لعبة 
�لتي حتبها �و جمموعة �حللويات 
��صعد  كانت  �إليها،  ت�صتاق  �لتي 
�ل�صباحة،  علمتك  عندما  حلظاتي 
كانت ��صعد حلظاتي عندما �خذتك 
معي �ىل عملي وكنت تقوم بتمزيق 
�أور�قي �خلا�صة وكنت �بت�صم لك..

هي  حياتي  حلظات  ��صعد  كانت 

جيبي  يف  ما  كل  �عطيك  عندما 
�لتي  �ملالب�ص  كل  به  لت�صرتي 
لآخر  مكان  من  �تنقل  و�نا  تريدها 

بحذ�ئي �ملمزق.
لك  �كتب  بل   .. �عايرك  ل  �لأن  �أنا 
على  حزنا  مني  تت�صاقط  ودموعي 

نف�صي
مل �كن �توقع �ن نهايتي مل تكن يف 
بتكفيني..  تقوم  من  و�نت  ح�صنك 
�بيك   ... زلت  وما  �حبك  �نني 

�ملخل�ص لك..
�لعربة:

هذه  مثل  فتاة  من  تزوجت  �إذ� 
ح�صاب  على  �مامها  ت�صعف  فال 
و�لديك.. و�إذ� كان زوجك هو من 
ت�صعفي  فال  ��صرتك  عن  يبعدك 
ل  و�لديِك  ح�صاب  على  �مامه 

�إل  �لثمينة  �جلو�هر  قيمة  نعلم 
بعد �ن نفقدها ....

ما ��صعب �لإح�صا�ص عندما تود 
ومل  ر�صالة  �صخ�صا  تخرب  �ن 

بل  منه  �همال  لي�ص  ي�صمعك.. 
لأنه قد ... فارق �حلياة .

ال تضعف على حساب والديك

وزع �لرقام من 1 �ىل 9 د�خل كل مربع من �ملربعات �لت�صعة �ل�صغرية، ثم �أكمل توزيع باقي �لرقام من 1 �ىل 9 يف �لأعمدة �لت�صعة 
�لر�أ�صية و�لأفقية يف �ملربع �لكبري ول ت�صتخدم �لرقم �إل مرة و�حدة .
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املحامي_خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  اأو�ضح 
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي، اأن املحكمة 
ة العليا �ضتنظر يف الأول من  الحتاديَّ
املقامة  الدعوى  املقبل  الأول  كانون 
من قبل النقابة ب�ضاأن عدم د�ضتورية 
مت  اأن  بعد  لنف�ضه"  الربملان  "حل 
هذه  اأقامت  النقابة  اأنَّ  اإذ  تاأجيلها، 
الدعوى قبل اإجراء النتخابات كونها 

خمالفة د�ضتورية.
ال�ضباح  ل�ضحيفة  ال�ضعدي  وقاَل 
الر�ضمية: "لقد ان�ضرف الطعن املقدم 
املحكمة  اأمام  املحامني  نقابة  من 
د�ضتورية  عدم  اإىل  العليا  الحتادية 
من  ال�ضابع  يف  النواب  جمل�ص  )حل 
اأن  وعلى  املا�ضي،  الأول  ت�ضرين 
من  العا�ضر  يف  النتخابات  جتري 
املوؤجل  احلل  باأن  نف�ضه(  ال�ضهر 
يف  النتخابات  لإجراء  وامل�ضروط 
من  الثانية  الفقرة  يخالف  يوم معني 

الد�ضتور  من  و47(   64( املادتني 
العراقي ل�ضنة 2005".

 مو�ضحاً اأنَّ "اإقامة هذه الدعوى من 
اإجراء  قبل  كان  املحامني  نقابة  قبل 
النتخابات الأخرية ملجل�ص النواب، 
تكتل  اأو  حزب  اأي  مل�ضلحة  ولي�ص 
�ضوى  اأخرى  �ضيا�ضية  جهة  اأية  اأو 

م�ضلحة الد�ضتور".
الحتادية  "املحكمة  اأنَّ  واأ�ضاَف 
الدعوى  يف  النظر  قيد  تزال  ل  العليا 
اإىل الأول من كانون  التي مت تاأجيلها 
"الد�ضتور  اأنَّ  مبيناً  املقبل".  الأول 
وا�ضح يف اآليات )حل جمل�ص النواب( 
يوم  تعيني  الربملان  حق  من  ولي�ص 
حلل نف�ضه، واأن يحدد موعدا لإجراء 
�ضريحة  خمالفة  وهذا  النتخابات، 
وراء  "الدافع  باأنَّ  منوها  للد�ضتور". 
الدعوى لي�ص مل�ضلحة حزب اأو قائمة 
لتطبيق  واإمنا  �ضيا�ضية،  جهة  اأو 

الد�ضتور ب�ضورة �ضحيحة".

ة تحدد تاريخ  االتحاديَّ
النظر في طعن النقابة 
بعدم دستورية "حل 

البرلمان لنفسه" 

املحامي _خا�ص
حمامي  غرفة  ال�ضعدي،  �ضياء  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  افتتح 

حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية يف الر�ضافة.
الق�ضاة،  ال�ضادة  من  وعدد  املحكمة  رئي�ص  بح�ضور  الفتتاح  وجرى 
بالإ�ضافة حل�ضور رئي�ص واأع�ضاء هيئة النتداب وجمع من حمامي الغرفة.

ورحب منتدب الغرفة املحامي، عمر احل�ضيني، معربًا عن بالغ �ضكره لدعم 
الغرفة وحماميها. 

الق�ضاة  ال�ضادة  �ضاكرا  غرفتهم،  افتتاح  للمحامني  النقيب  ال�ضيد  وبارك 
وفقها  للتحرك  النقابة  ت�ضعى  التي  اخلطط  اهم  م�ضتعر�ضا  حل�ضورهم، 

لأجل ت�ضهيل اعمالهم وتذليل العقبات التي تعرقل �ضريها. 

والق�ضاء،  النقابة  بني  املتبادلة  ال�ضراكة  بعالقة  املحامني  نقيب  واأ�ضاد 
على  والقائم  اجلانبني  بني  املتبادل  الحرتام  زرع  �ضرورة  على  م�ضددًا 

ا�ضا�ص حتقيق العدالة و�ضيادة القانون. 
وتقدمي  الزمالء  خدمة  يف  ما�ضية  النقابة  اأن  النقيب:  ال�ضيد  واأو�ضح 

الت�ضهيالت وال�ضبل الكفيلة مبمار�ضة املهنة على اأمت وجه.

نقيب المحامين يفتتح غرفة محامي األحوال الشخصية في الرصافة 

املحامي_خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  افتتح 
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي، غرفة حمامي 
حمكمة البياع الأوىل بعد اإعادة تاأثيثها. 
وح�ضر الفتتاح قا�ضي املحكمة الأول، 
اإىل  بالإ�ضافة  جميد،  اإح�ضان  الأ�ضتاذ 
وجمع  النتداب  هيئة  واأع�ضاء  رئي�ص 

من املحامني . 
افتتاح  للمحامني  النقيب  ال�ضيد  وبارك 
تاأثيث  اإعادة  اأن  مبيًنا:  غرفتهم، 
مع  يتالءم  اأن  يجب  وترتيبها  الغرف 

ودورهم  الجتماعي،  املحامني  و�ضع 
مريًحا  مكاًنا  يوؤمن  املحاكم، ومبا  اأمام 

وحمرتًما ملمار�ضة اأعمالهم املهنّية . 
واأ�ضاد نقيب املحامني بعالقة ال�ضراكة 
املتبادلة بني النقابة والق�ضاء، م�ضددًا 
املتبادل  الحرتام  زرع  �ضرورة  على 
ا�ضا�ص  على  والقائم  اجلانبني  بني 

حتقيق العدالة و�ضيادة القانون . 
حمكمة  اأن  النقيب:  ال�ضيد  واأو�ضح 
تت�ضدى،  كونها  اأهميتها  تاأتي  حتقيق 
يف  اجلرائم  ملقرتيف  القانون،  وبقوة 

اإغفال لدور املحامني  العراق، من دون 
عّر�ص  ما  وهذا  العدالة،  حتقيق  يف 
حلالت  والق�ضاة  املحامني  من  الكثري 

اعتداء من جهات خمتلفة . 
وحتدث ال�ضيد النقيب عن م�ضروع 
و�ضرورة  املحاماة  قانون  تعديل 
موا�ضلة العمل ومتابعة خطواته، 
يف  فازوا  الذين  املحامني  داعًيا 
ال�ضعي  اإىل  النيابّية  النتخابات 
بدء  عند  التعديل  ت�ضريع  لتحقيق 

اأعمال املجل�ص اجلديد .

السعدي يفتتح غرفة المحامين في 
محكمة تحقيق البياع بعد إعادة 

تأثيثها 

املحامي_خا�ص
ال�ضعدي  �ضياء  الأ�ضتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأجرى 
من  لعدد  زيارات  العبيدي،  رزاق  الأ�ضتاذ  النقابة  ووكيل 

غرف املحامني، ملتابعة اأعمالهم وق�ضاياهم اخلا�ضة. 
للح�ضور  الأعظمية  الزيارات بغرفة حمامي  �ضل�ضلة  وبداأت 
تهمة جزائية،  املوقوفة يف  الزميالت  اإحدى  ومتابعة ق�ضية 
فيما توجه ال�ضعدي والعبيدي بعدها لزيارة غرف )التحقيق 

واجلنايات والبداءة ( التابعة ملحكمة ا�ضتئناف الر�ضافة. 
هذا وتابع ال�ضيد الوكيل �ضل�ضلة زياراته اإىل حمكمة املدائن، 
م�ضاكلهم وطروحاتهم،  لأهم  وا�ضتمع  املحامني  التقى  حيث 
فيما ناق�ص اأهم الق�ضايا امل�ضرتكة مع قا�ضي املحكمة الأول. 
وعلى �ضعيد مت�ضل، اختتم وكيل النقابة جولته يف حمافظة 
وا�ضط، حيث ح�ضر للم�ضاركة يف حفل توزيع قطع الأرا�ضي 
الأ�ضتاذ  وا�ضط،  حمافظ  التقى  فيما  وحمامية،  حمام  ملئة 
مع  لتعاونه  تكرميية  درًعا  له  وقدم  املياحي،  جميل  حممد 

املحامني. 
درعه  مقدًما  النقابة،  املياحي  �ضكر  جانبه،  من 
التقديرية لل�ضيد الوكيل. وعلى هام�ص الزيارة، التقى 
الزركاين،  اأحمد  اللواء  �ضرطة وا�ضط،  العبيدي مدير 
الذي بدوره رحب بال�ضيد الوكيل، مبديا تعاونه التام، 
الطرق  عرب  بالعبور  للمحامني  بال�ضماح  وّجه  فيما 

الع�ضكرية اأثناء الدوام الر�ضمي، وت�ضهيل اأعمالهم.

زيارات ومتابعات نقابية متعددة للمحامين وأعمالهم 

املحامي_خا�ص
املحامني  نقابة  وكيل  �ضم  نقابي  وفد  زار 
العراقيني الأ�ضتاذ رزاق العبيدي )رئي�ص جلنة 
الفقار  ذو  الأ�ضتاذ  املايل  والأمني  الدورات(، 
الأ�ضتاذة  النقابة  جمل�ص  وع�ضو  ال�ضبالوي، 
وكربالء،  النجف  حمامي  غرف  الدليمي،  �ضهد 
ملتابعة اأعمال املحامني وح�ضور دورات تو�ضيع 

ال�ضالحية. 
دورة  افتتاح  يف  باحل�ضور  الزيارة  وبداأت 
ال�ضالحية الثانية ملحامي النجف الأ�ضرف، حيث 
دورات  اإقامة  اأهمية  عن  الوكيل  ال�ضيد  حتدث 
تو�ضيع ال�ضالحية واملهارات التي يجب اأن يتمتع 
بها املحامي، م�ضريًا اإىل اأهمية اأن يعرف املحامي 
ا�ضرتداد  على  قادرًا  ليكون  والتزاماته  حقوقه 

حقوق الآخرين. 
م�ضروفات  حول  املايل  الأمني  ال�ضيد  وتطرق 
املنح  �ضرف  ومناهج  ووارداتها  النقابة 

و�ضوابطها. 
اللجنة  اعمال  عن  الدليمي  حتدثت  جانبها،  من 
الإعمامات  واآخر  العدل  وزارة  مع  امل�ضرتكة 
مع  التوا�ضل  و�ضرورة  الوزارة،  عن  ال�ضادرة 

اللجنة لت�ضجيل �ضكاواهم.
اإىل  النجف،  زيارة  اإمتام  بعد  الوفد،  وتوجه 
دورة  اختتام  حفل  حل�ضور  املقد�ضة  كربالء 
رئي�ص  ا�ضتقبل  حيث  الأوىل،  ال�ضالحية  تو�ضيع 
واأع�ضاء هيئة النتداب الوفد النقابي، فيما األقى 
ال�ضيد الوكيل كلمة حث فيها املحامني على دوام 

الت�ضلح باملعلومة واأهمية الدورات العلمية.

وفد نقابي يزور غرف محامي النجف وكربالء لمتابعة 
األعمال وحضور دورات توسيع الصالحية

املحامي_خا�ص
�ضكلت نقابة املحامني العراقيني جلنة ملتابعة 
الأعمال واملعوقات يف وزارة اخلارجية، وذلك 
بعد ورود عدد من ال�ضكاوى التي تخ�ص عرقلة 

اأعمال املحامني فيها. 
رزاق  الأ�ضتاذ  النقابة،  وكيل  واأ�ضدر 
ومهام  اأ�ضماء  يت�ضمن  اإدارًيا  اأمًرا  العبيدي، 
اللجنة  تكونت  حيث  معهم،  واجتمع  اللجنة، 
اهلل  عبد  وحيد  با�ضم  املحامني:  ال�ضادة  من 
اأما الأع�ضاء فهم: حممد  – رئي�ضاً.  العا�ضمي 
خلف  عا�ضور  حممد  العكيلي،  من�ضد  را�ضي 
فالح  علي  ح�ضني،  جليل  ا�ضيل  املعموري، 
حميد  حمود،  عبد  عويد  اياد  الطائي،  جواد 

ح�ضني حم�ضن.
على  الطالع  وهي  اللجنة  مهام  الأمر  وحدد 
معوقات العمل وامل�ضاكل التي تواجه ال�ضادة 

يف  املحاماة  مهنة  ممار�ضتهم  اثناء  املحامني 
كافة،  لها  التابعة  والدوائر  اخلارجية  وزارة 
النقابة  اإىل  املعوقات  تلك  تو�ضيف  لغر�ص 
التي  التو�ضيات  مع  تف�ضيلي  تقرير  مبوجـب 
تت�ضمن طريقة املعاجلة لبحثها من قبل جمل�ص 
النقابة ومبا يكفل الت�ضدي لها يف اإطار القانون 

ال�ضامن حلقوق املحامني. 
اأحد  ق�ضية  مبتابعة  اأعمالها  اللجنة  وبا�ضرت 
مق�ضودة  عرقلة  اإىل  تعر�ص  الذي  املحامني 
�ضكوى  اإثرها  على  النقابة  واأقامت  لأعماله، 
املحامي،  حق  على  اعتدت  التي  الدائرة  بحق 
واأ�ضدرت اللجنة عددًا من التو�ضيات يف تقرير 

مف�ضل.
وقدم معاون مدير دائرة الت�ضديقات وال�ضابط 
جتاوز  الذي  املنت�ضب،  ت�ضرف  عن  امل�ضوؤول 
الأطر القانونية يف تعامله مع املحامي، العتذار 

الت�ضرف  للنقابة، فيما وعدوا بعدم تكرار هذا 
مرة اأخرى.

و�ضمن تقرير زيارة اللجنة واأعمالها فاإن نتائج 
الجتماع جاءت كالآتي: 

بالوقت  التقيد  من  املحامني  ال�ضادة  اإعفاء   -
للمحامي  ميكن  حيث  للمراجعة،  املحدود 
الدوام  �ضاعات  من  �ضاعة  اأي  يف  املراجعة 
التوقيت  عن  النظر  بغ�ص  للدائرة  الر�ضمي 

املحدد له يف احلجز.
- التفاق على زيادة عدد املعامالت التي ميكن 
من  الواحد  اليوم  خالل  بها  املراجعة  للمحامي 
)5 اإىل ١0( معامالت ابتداًء من ال�ضبوع القادم.

لل�ضادة  خا�ضة  نافذة  فتح  على  التفاق   -
لدائرة  اجلديد  املقر  اإىل  النتقال  عند  املحامني 

الت�ضديقات والذي �ضيكون قريبا. 
الدائرة  اأمن  عن  امل�ضوؤول  ال�ضابط  توجيه   -

املحامي  بعمل  منت�ضبيه  توعية  �ضرورة  على 
والتعامل معه ب�ضكل لئق، وعدم التجاوز عليه 

لأي �ضبب من الأ�ضباب.
مبا�ضرة  توا�ضل  قناة  فتح  على  التفاق   -
ال�ضادة  قد يحدث م�ضتقبال مع  اإ�ضكال  اأي  حلل 

املحامني. 
لرئي�ص  ال�ضكر  النقابة  وكيل  قدم  جانبه،  من 
واأع�ضاء اللجنة، فيما اأكد على �ضرورة توا�ضل 
املحامني مع نقابتهم يف اأي عرقلة قد يتعر�ضوا 

لها، لتخاذ الإجراءات باأ�ضرع ما ميكن. 
املركزية  تقليل  اأهمية  اإىل  العبيدي  واأ�ضار 
هيئات  ت�ضاهم  واأن  النقابي،  العمل  يف 
حماميهم،  م�ضاكل  حلحلة  يف  النتداب 
واأن تفّعل الزيارات امليدانية للدوائر ذات 
اللجان  وتفعيل  املحامني،  بعمل  العالقة 

امل�ضكلة مبوجب قرارات جمل�ص النقابة.

النقابة تشكل لجنة لمتابعة أعمال المحامين في وزارة 
الخارجية

املحامي _خا�ص
عدًدا  العراقيني  املحامني  نقابة  من  وفد  زار 
اأعمالهم  ملتابعة  الأنبار،  حمامي  غرف  من 

وال�ضتماع لأهم طلباتهم.
رزاق  الأ�ضتاذ  النقابة،  وكيل  الوفد  وتراأ�ص 
ذو  الأ�ضتاذ  املايل  الأمني  يرافقه  العبيدي، 
النقابة/  جمل�ص  وع�ضو  ال�ضبالوي،  الفقار 
رئي�ص جلنة العالقات العامة الأ�ضتاذة �ضهد 

الدليمي.
حمامي  غرفة  بزيارة  الوفد  جولة  وبداأت 
الرمادي، وال�ضتماع ملعوقات عملهم، واألقى 
تو�ضيع  دورة  يف  حما�ضرة  الوكيل  ال�ضيد 
مطني  �ضالح  املحامي  )دورة  ال�ضالحية 
وقواعد  املحاماة  قانون  مادة  يف  العواد( 

ال�ضلوك املهني. 
من جانبه، اأ�ضار ال�ضيد الأمني املايل اإىل اأهمية 
عن  ودفاعهم  وان�ضباطهم  املحامني  التزام 
احللول  و�ضع  يف  للم�ضاركة  وال�ضعي  مهنتم 

وامل�ضاهمة يف خدمة املهنة، م�ضيًدا بان�ضباط 
حمامي الرمادي وح�ضن �ضلوكهم. 

اللجنة  اعمال  عن  الدليمي  وحتدثت  هذا 
امل�ضرتكة مع وزارة العدل واآخر الإعمامات 
التوا�ضل  و�ضرورة  الوزارة،  عن  ال�ضادرة 
اأجرت  فيما  �ضكاواهم،  لت�ضجيل  اللجنة  مع 
زيارة ميدانية ملديرية تنفيذ الرمادي ملتابعة 

�ضري عمل املحامني. 
ملحكمة  الأول  القا�ضي  الوفد  والتقى 
وحتدث  الآلو�ضي،  فوؤاد  الأ�ضتاذ  الرمادي، 
اجلانبان حول اأهم الق�ضايا اخلا�ضة باأعمال 
�ضرورة  على  موؤكدين  وطلباتهم،  املحامني 
تذليل العقبات التي تواجه ال�ضادة املحامني 
اإبراز  على  والتاأكيد  مهامهم  ممار�ضة  اأثناء 
اأهمية دورهم يف الدفاع عن حقوق موكليهم. 

وعلى هام�ص الزيارة، انتقل الوفد لالطمئنان 
غرفة  من  جمال  اأحمد  املحامي  �ضالمة  على 
حمامي ال�ضعب، الذي تعر�ص موؤخًرا حلادث 

فيما  الرمادي،  حمكمة  اإىل  طريقه  يف  �ضري 
�ضلموه منحة مالية طارئة لتغطية م�ضاريف 

عالجه، متمنني له ال�ضفاء العاجل. 
الأع�ضاء  وال�ضادة  الوكيل  ال�ضيد  وتوجه 
التقوا  حيث  الفلوجة،  حمامي  غرفة  لزيارة 
لطروحاتهم  وا�ضتمعوا  الغرفة،  حمامي 

واملعوقات التي تواجههم يف الواقع العملي.
اخلا�ضة  حما�ضرته  الوكيل  ال�ضيد  واألقى 
يف  املهني  ال�ضلوك  وقواعد  املحاماة  بقانون 

دورة تو�ضيع ال�ضالحية ملحامي الفلوجة.
للتوا�ضل  حر�ضهم  على  احل�ضور  واأكد  هذا 
مل�ضاكلهم  وال�ضتماع  املحامني  كل  مع 
وال�ضعي الدائم لتذليل العقبات اأمام اأعمالهم 
الرتقاء  �ضاأنها  من  التي  اخلدمات  وتقدمي 

باملهنة وحفظ كرامة املحامني.
هيئات  واأع�ضاء  روؤ�ضاء  الوفد  و�ضكر 
النتداب يف الرمادي والفلوجة وهيت حل�ضن 

ا�ضتقبالهم وجتوالهم خالل الزيارة.

وفد نقابي يزور عدًدا من غرف محامي 
األنبار ويتابع أعمال المحامين فيها 

املحامي _خا�ص
املحامني  نقابة  جمل�ص  ع�ضو  زارت 
العامة  العالقات  جلنة  رئي�ص  العراقيني/ 
التجارة  وزير  الدليمي،  �ضهد  الأ�ضتاذة 
ملناق�ضة  اجلبوري،  عالء  الأ�ضتاذ  العراقي 
اعمال املحامني يف دائرة ت�ضجيل ال�ضركات. 
عام  مبدير  اللقاء  الوزير  زيارة  و�ضبقت 
�ضايف،  حممد  جماهد  الأ�ضتاذ  الدائرة، 
ذو  الأ�ضتاذ  للنقابة  املايل  الأمني  برفقة 
الطرفان  ناق�ص  حيث  ال�ضبالوي،  الفقار 
املمكنة  والإجراءات  املحامني  اأعمال  �ضري 

لت�ضهيل اأعمالهم.
مهنة  حتديات  عن  ال�ضبالوي  وحتدث 
من  التقليل  البع�ص  وحماولة  املحاماة، 
القانون،  ثقافة  انعدام  ظل  يف  قيمتها، 
للحفاظ  جاهدة  ت�ضعى  النقابة  اأن  موؤكًدا: 
اإىل  م�ضرًيا  ورفعتها.  املهنة  كيان  على 
التام  واحرتامها  الدوائر  بع�ص  تعاون 
حل�ضن  املدير  ال�ضيد  �ضكر  فيما  للمحامني. 

ا�ضتقباله وتعاونه. 
الدليمي  عر�ضت  الوزير،  زيارة  وخالل 
تواجه  التي  وامل�ضاكل  املعوقات  اأهم 
الدائرة،  اأق�ضام  مراجعتهم  خالل  املحامني 
التي  القانونية  ال�ضمانات  اأهم  م�ضتعر�ضة 
احرتام  وتوجب  اأعمالهم،  بت�ضهيل  تق�ضي 

حقوقهم. 
من جانبه، رحب ال�ضيد الوزير بالأ�ضتاذة 
احرتامه  بالغ  عن  معرًبا  املجل�ص،  ع�ضو 
الذي  الريادي  وللدور  املحامني  لنقابة 
للتعاون  وزارته  ا�ضتعداد  مقدًما  حتتله، 
ن�ضو�ص  وتطبيق  الأعمال  وت�ضهيل  التام 

القانون واحرتام امتياز عمل املحامي. 
املحامني  نقابة  جمل�ص  ويعمل  هذا 
العامة  العالقات  وجلنة  العراقيني 
مع  التوا�ضل  على  النقابة  يف 
كل  وحل  كافة،  والوزارات  الدوائر 
الإ�ضكالت واملعوقات التي قد تعرقل 

اأعمال املحامني ومراجعاتهم.

الدليمي تلتقي وزير التجارة وتناقش معه أعمال 
المحامين في دائرة تسجيل الشركات 

املحامي _خا�ص
اأداء  مرا�ضيم  من  جانب 
اجلدد،  للمحامني  اليمني 
بح�ضور  النقابة  مقر  يف 
العراقيني  املحامني  نقيب 
ال�ضعدي،  �ضياء  الأ�ضتاذ 

الأ�ضتاذ  القا�ضي  واأمام 
الراوي، ومب�ضاركة  حممود 
الأ�ضتاذ  النقابة  وكيل 
بالإ�ضافة  العبيدي،  رزاق 
جمل�ص  اأع�ضاء  حل�ضور 
ح�ضن  الأ�ضتاذ  النقابة: 

�ضهد  والأ�ضتاذة  الزهريي، 
اإبراهيم  والأ�ضتاذ  الدليمي 
اأبو  و�ضام  والأ�ضتاذ  ر�ضيد 

طبيخ.
اليمني،  جل�ضة  وخالل 
عن  النقيب  ال�ضيد  حتدث 

متعددة،  مهنية  ن�ضائح 
يف  العمل  تخ�ص  وق�ضايا 
التاأكيد  املحاماة، ف�ضاًل عن 
على مراعاة قواعد ال�ضلوك 
املهني واجلوانب الأخالقية 

يف العمل واحرتام الق�ضاء.

السعدي يحضر مراسيم أداء اليمين 
للمحامين الجدد


