
علي الفاطمي
جل�سة  الإحتادية،  الكرخ  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة  يف  ُعقدت، 
حوارية جمعت رئا�سة املحكمة مع نقابة املحامني، لتدار�س اأهم 

امل�ساكل واحللول والعالقات املتبادلة بني اجلانبني. 
ودارت الندوة بح�سور نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء 
القا�سي  الإحتادية  الكرخ  ا�ستئناف  حمكمة   ورئي�س  ال�سعدي، 
خ�سري،  �سبيحة  الأ�ستاذة  العام  واملدعي  امل�سهداين،  خالد 

بالإ�سافة اإىل روؤ�ساء هيئات الإنتداب لغرف حماكم الكرخ. 
وخالل الإجتماع، اأو�سح ال�سيد النقيب: اأن هذا اللقاء ُيعّد �سيغة 
والق�ساء  املحامني  بني  املتبادل  الفهم  من  نوع  لإيجاد  متقدمة 

وتذليل العقبات التي قد تواجههم اأثناء ممار�ستهم املهنة. 
ب�سكل  حتّل  اأن  ممكن  احللول  بع�س  اأن  املحامني:  نقيب  وبنّي 
رئا�سة  تفاحت  اأن  يجب  فيما  املحكمة،  رئا�سة  قبل  من  مبا�سر 
خارج  تقع  التي  الق�سايا  يخ�س  فيما  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 

�سالحياتها. 
اجلوانب  تخ�س  التي  الق�سايا  بع�س  احلا�سرون  وطرح 
التحقيق،  حماكم  وق�سايا  اجلزائية،  املحاكمات  يف  الإجرائية 

وطلبات املحامني ولوائحهم. 
الق�ساة  وال�سادة  املحكمة  لرئي�س  �سكره  النقيب  ال�سيد  وقدم 
ملنظومة  دعًما  املحامني  اأعمال  لت�سهيل  و�سعيهم  لتعاونهم 
العدالة و�سيادة القانون، م�سدًدا على تغليب الإحرتام املتبادل 
التكميلي بني  ال�سراكة والدور  بني اجلانبني، والعمل على وفق 

املحامني والق�ساء. 
التي  امل�ساكل  الكرخ روؤاهم واأهم  انتداب  وطرح روؤ�ساء هيئات 
تواجه املحامني يف املحاكم واأثناء تاأدية العمل املهني، فيما نظم 

اجلانبان اآلية للحلول. 
جمل�س  رئي�س  توجيه  خلفية  على  جاَء  الإجتماع  هذا  اأن  يذكُر 
الق�ساء الأعلى، بعد الإتفاق مع ال�سيد نقيب املحامني بخ�سو�س 

عقد اجتماعات دورية لت�سخي�س م�ساكل املحامني وحلولها.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

التكاملية بين عمل 
المحامين والقضاء 

ميار�س املحامون اأدوارهم يف الدفاع عن حقوق النا�س ومتثيل م�ساحلهم، 
ول ُيعد ذلك الدور الوحيد يف مهمة املحاماة، بل هي جزء من العمل العام 
ت�سكل  فاملحاماة  البلد،  يف  القانونية  املنظومة  حماية  واجب  تاأدية  يف 
الق�ساء  ت�سكل مع  العدل، فهي مهنة م�ستقلة  لتحقيق  الأ�سا�سية  الدعامة 
وتاأكيد  العدل  حتقيق  يف  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سارك  وهي  العدل،  �سلطة 

�سيادة القانون.
ومبا اأن مهمة املحامي ت�سكل �سراكة حقيقية مع الق�ساء فينبغي تكري�س 
مفهوم العمل التكاملي بني اجلانبني، وهذا ما �سعينا له دائما، وما نحاول 

جت�سيده يف اللقاءات املتعددة مع ال�سلطة الق�سائية العليا يف البلد.
القا�سي  الأعلى،  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  لل�سيد  الأخرية  زيارتنا  خالل 
اللقاءات املبا�سرة مع روؤ�ساء  الدكتور فائق زيدان، بحثنا مو�سوع عقد 
املحاكم، ووّجه، م�سكوًرا، كتاًبا ر�سمًيا اإىل املحاكم كافة يق�سي بالتعاون 
يكون  التي  امل�سكالت  من  عدد  ت�سوبه  قد  العملي  فالواقع  ذلك،   اأجل  من 
بع�سها غري وا�سح للق�ساء، والبع�س الآخر قد يح�سل ب�سبب الإجراءات 
الق�ساء،  اأمام  املعر�سة  وال�سكاوى  الدعاوى  اأعمال  �سري  يف  تتبع  التي 
ولأجل الوقوف على اأهم امل�ساكل واإيجاد احللول عقدنا عدًدا من اللقاءات 
ا�ستئناف  حمكمة  ورئا�سة  الكرخ  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة  بني  املبا�سرة 
الر�سافة، وتناق�سنا كاأ�سرة واحدة بني الق�ساة وروؤ�ساء هيئات الإنتداب.

اإننا نرى يف هذا اخل�سو�س باأن هذه اللقاءات تعّد �سيغة متقدمة لإيجاد 
قد  التي  العقبات  وتذليل  والق�ساء  املحامني  بني  املتبادل  الفهم  من  نوع 
اأن  ممكن  احللول  بع�س  اأن  خ�سو�ساً  املهنة،  ممار�ستهم  اأثناء  تواجههم 
تفّعل ب�سكل مبا�سر من قبل رئا�سة املحكمة، واإذا كانت ال�سالحيات غري 

متاحة يف البع�س الآخر، فيجب اأن نفاحت رئا�سة جمل�س الق�ساء.
نحن ن�سكر ال�سلطة الق�سائية لتعاونهم و�سعيهم لت�سهيل اأعمال املحامني 
دعًما ملنظومة العدالة و�سيادة القانون، ون�سدد على الدوام باأن ال�سابطة 
اجلانبني،  بني  املتبادل  الإحرتام  بتغليب  تتمثل  اأن  يجب  الأ�سا�سّية 

والعمل على وفق ال�سراكة والدور التكميلي بني املحامني والق�ساء.
�سرنتب يف الأيام القادمة جدوًل بزيارات متعددة ملحاكم الإ�ستئناف 
كافة، و�سنجتمع كما اأ�سلفنا، كاأ�سرة واحدة، جتمعنا غاية �سامية، 
وهي حماية منظومة العدالة، و�سنحاول تذويب كل املعرقالت التي 
قد تواجه املحامني، ون�ستمع لروؤى اجلميع، ونعمل وفق التعاون 

املتبادل والإحرتام الالئق باجلانبني.

جلسة مشتركة لمناقشة مشاكل المهنة وتنظيم الحلول بين نقابة المحامين العراقيين ومحكمة الكرخ 

األمانة العامة تعمم بعدم مطالبة المحامين بهوية مجددة إال بعد مرور سنتين من آخر تجديد لها 
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نقابة المحامين تكرم رئيس 
محكمة استئناف الكرخ االتحادية

املحامي_خا�س
العراقيني،  املحامني  نقيب  كّرم 
ال�ستاذ �سياء ال�سعدي، رئي�س حمكمة 
الحتادية  الكرخ   - بغداد  ا�ستئناف 
اأحمد  طه  خالد  القا�سي  ال�ستاذ 
امل�سهداين، وجرى التكرمي بدرع النقابة 
الكبري  ودوره  احلثيثة  جلهوده  تثميناً 

مب�ساعدة املحامني ومهنتهم.
التكرمي:  اثناء  املحامني،  نقيب  واأكد 
الدعم  ج�سور  ملد  ت�سعى  النقابة  ان 
العلى  الق�ساء  جمل�س  اىل  وال�سناد 
وان  ال�ستئنافية،  املحاكم  ولرئا�سات 
املهني  العمل  يف  اليجابية  اخلطوات 
بني  امل�سرتك  التعاون  خالل  من  تاأتي 
مل�ساكل  املعاجلات  بتقدمي  الطراف 
اإن  املحاكم  يف  املتواجدين  املحامني 

وجدت.
وخالل مرا�سيم التكرمي، اثنى ال�سعدي 
ا�ستئناف  حمكمة  رئي�س  مواقف  على 
دعم  يف  اليجابية  الحتادية  الكرخ 
له،  �سكره  وقدم  واملهنة،  املحامني 
التكرمي  هذا  ان  على:  ال�سعدي  و�سدد 

هو ا�ستحقاق وبجدارة.
القا�سي،  ال�ستاذ  رحب  جانبه،  ومن 
خالد امل�سهداين، بزيارة نقيب املحامني، 
التكرمي،  بهذا  �سعادته  مدى  عن  وعّب 
التزام  هو  التكرمي  ان  اىل:  م�سريا 
املحامني  م�سرية  دعم  يف  وم�سوؤولية 
العمل  بواقع  والنهو�س  الق�ساء  جتاه 

الق�سائي. 
واأو�سح �سيادته اهتمام رئي�س جمل�س 
الق�ساء العلى، ال�ستاذ القا�سي فائق 

يد  املحامني ومد  بدعم م�سرية  زيدان، 
العون لهم وخدمة العمل الق�سائي.

بح�سور  التكرمي  مرا�سيم  ومتت  هذا 
اأي�سا  وجرت  املحامني،  من  عدد 

مناق�سة عدد من املوا�سيع املهمة.
الكرخ:  ا�ستئناف  رئي�س  ال�سيد  واأكد 
ان الق�ساء هو البيت الكبري الذي ي�سم 
العدالة.  ودور  واملحامني  الق�ساة 
واأبدى �سعيه الدائم لتحقيق الن�سجام 
واملحامني  الق�ساة  ال�سادة  بني 

للو�سول للحقيقة واحقاق العدل.
حديث  اىل  املحامني  نقيب  وا�ستمَع 
ال�سعدي  واأثنى  ال�ستئناف،  رئي�س 
واملفردات  املهم  الق�ساء  دور  على 
املواطنني  خلدمة  امل�سرتكة  العملية 

وَمن ميثلهم من املحامني.

املحامي_خا�س
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  �سارَك 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  حفل  ح�سور  يف  ال�سعدي، 

الدولة العراقية احلديثة املقام يف ق�سر احلكومة. 
و�سيا�سية  حكومية  �سخ�سيات  احلفل  وح�سرت 
�سجل  يف  النقيب  ال�سيد  دّون  حيث  رفيعة،  ونقابية 
"من  ال�سعدي:  وكتب  املنا�سبة،  بهذه  كلمته  الزيارة 
القانون  ولد  حيث  باحل�سارة،  الزاخر  التاأريخ  عمق 
عّز  �سفحة  الأوىل،  واملدنّية  الأول  واحلرف  الأول 
بالذهب،  م�سوغة  بحروف  التاأريخ،  ي�ستذكرها 
الدولة  لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  اليوم  ن�ستعيد  حيث 

اأرفع  انطالقها  منذ  �سهدت  التي  احلديثة،  العراقية 
النظم الدميقراطية، بد�ستور وحّد الدولة، واأحدث يف 
مالحمه انتقال كبريا بالن�سبة للعراقيني على م�ستوى 
وتاأ�سي�س  وال�سيا�سي،  والثقايف  الجتماعي  الوعي 

جي�س قوي م�ستقل، ولوؤه للوطن.
املخا�سات  وبعد  دولتنا،  تاأ�سي�س  على  قرن  وباإكمال 
الع�سرية التي عا�سها البلد، يف ظل عدد من الإنقالبات 
خالل  املختلفة،  بتوجهاتها  املتعاقبة  واحلكومات 
اآمًنا  بلدنا  يكون  اأن  اإىل  اليوم  نتطلع  املا�سي،  القرن 
م�ستقًرا مزدهًرا، يف ظل حكومة نزيهة حتمي مقدرات 

الوطن وحتفظ حقوق �سعبه املظلوم".

نقيب المحامين يشارك في 
مئوية تأسيس الدولة العراقية

املحامي _خا�س
ا�ستقبَل نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء 
الكرخ  بيئة  �سرطة  مدير  مكتبه،  يف  ال�سعدي، 

العميد وا�سم الالمي. 
وبحث الطرفان كيفية اإقامة ال�سكاوى والدعاوى 
الق�سائية املتعلقة باجلرائم البيئية التي يرتكبها 

املخالفون. 
واأكد ال�سيد النقيب �سرورة تفعيل قانون حماية 

وحت�سني البيئة رقم )2٧( ل�سنة 2009. 

مع  التعاون  حول  الالمي  حتدث  جانبه،  من 
النقابة لتفعيل القانون والتثقيف من اأجل حماية 

البيئة واإيقاف املتجاوزين.

نقيب المحامين يتباحث مع مدير شرطة بيئة الكرخ إقامة 
الشكاوى بحق المخالفين 

املحامي _خا�س
اأ�سدَر رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى، 
اإىل  اإعماًما  زيدان،  فائق  الدكتور 
كافة،  الإ�ستئناف  حماكم  رئا�سات 

يق�سي بعقد اجتماعات بني كل حمكمة 
وحماميها. 

للدور  "بالنظر  الإعمام:  يف  وجاَء 
املهم الذي ميار�سه ال�سادة املحامون 

مـن  يتجـزاأ  ل  جـزءا  يعتبـر  والـذي 
اجتماع  عقد  اقت�سى  املـحـاكم،  عمـل 
ال�ستئنافية  املناطق  روؤ�ساء  لل�سادة 
ملناق�سة  املحامني  ال�سادة  مع 

الإ�سكاليات التي تواجه عمل املحامني 
وو�سع احللول املنا�سبة لها". 

اتفاقات  بعد  جاء  الإعمام  اأن  يذكُر 
املحامني  نقيب  بني  وتفاهمات 

العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، 
الق�ساء،  جمل�س  رئي�س  وال�سيد 
بخ�سو�س  املا�سي،  الأ�سبوع 

اأعمال املحامني وق�ساياهم.

رئيس مجلس القضاء يوجه المحاكم اإلستئنافية كافة بعقد 
اجتماعات مع المحامين لوضع الحلول لمشاكلهم 

املحامي _خا�س
حميد  الأ�ستاذ  الوزراء،  ملجل�س  العام  الأمني  اأ�سدَر 
واجلهات  واملحافظات  الوزارات  اإىل  اإعماًما  الغزي، 
اأعمال  ت�سهيل  ب�سرورة  بوزارة،  املرتبطة  غري 

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

 19٦٥ ل�سنة   )1٧3( رقم  املحاماة  نقابة  قانون  من 
)اإذا تخلف املحامي لأي �سبب كان عن  التي تن�س: 
دفع بدل ال�سرتاك ال�سنوي �سنتني متواليتني يعتب 
تن�سب  املحامني(  جدول  من  حكما  م�ستبعدًا  ا�سمه 
الآتي: عدم مطالبة املحامي بتجديد هوية نقابته اإل 

يف حالة مرور �سنتني من تاريخ اإ�سدارها.
العامة  الأمانة  خاطبت  املحامني  نقابة  اأن  يذكُر 
مو�سوع  لتو�سيح  عدة  كتب  يف  الوزراء  ملجل�س 

جتديد الهويات ومتابعة ت�سهيل اعمال املحامني.

األمانة العامة تعمم بعدم 
مطالبة المحامين بهوية مجددة 

إال بعد مرور سنتين من آخر 
تجديد لها 

املحامي_خا�س
التقى نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سعدي،  �سياء 

علي  الأ�ستاذ  اجلامعة  الرتاث  كلية 
العكيلي. 

يف  النقابة  دعم  حول  اجلانبان  وتباحث 

التعاون  اأفق  وفتح  التدريبية  براجمها 
على امل�ستوى اللوج�ستي والعلمي.

بالواقع  النقيب  ال�سيد  اأ�ساد  من جانبه، 

عن  معًبا  للكلية،  والأكادميي  العلمي 
والتعاون  العلمية،  للجهود  النقابة  دعم 

من اجل تر�سيخ قيم التعليم ور�سانته.

السعدي يلتقي رئيس مجلس إدارة كلية التراث ويتباحث 
معه حول التعاون المشترك 
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المحامي أحمد االسدي

ب�صورة  االجها�ض  معنى  يعرف  مل  العراقي  القانون  اإن 
تعريف  وميكن  ال�صائد  العرف  اإىل  ذلك  ترك  بل  دقيقة 
االجها�ض هو اإفراغ رحم املراأة احلامل بجنني حي اأو قابل 
ب�صورة غري  املراأة  االحيان حتمل  بع�ض  عمدا، يف  للحياة 
�صرعية اأو حتمل بطفل فيه ت�صوهات خلقية اأو يكون احلمل 
طفله عند بع�ض الفئات من املجتمع، ومن املمكن ان يكون 
فتقوم  احلمل  عدم  على  والزوجة  الزوج  بني  اتفاق  هنالك 
املراأة احلال بنف�صها اأو مب�صاعدة اخرين بعملية االجها�ض 

بغيه التخل�ض من هذا احلمل. 
وهو على نوعني يف االغلب، النوع االول ميثل الفعل املادي يف 
افراغ الرحم من احلمل مثل تدخل الطبيب اأو احد معاونيه 
يف اخراج احلمل اأو من خالل و�صفة كيميائية )حبوب، ابر( 
امل�صرع  وعد  احلامل،  اإىل  ال�صيدالين  اأو  الطبيب  من  تقدم 
الفعل جرمية وخ�صه مبواد 417،418،419  العراقي هذا 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 ل�صنة 2969 و على 

النحو التايل:
ال  وبغرامة  �صنة  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�ض  يعاقب   )1
تزيد على 100 دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل امراأة 
اأجه�صت نف�صها عمدا باأية و�صيلة كانت اأو مكنت غريها من 

ذلك بر�صاها. 
2( ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اأجه�صها عمدا بر�صاها واإذا 
اأف�صى االإجها�ض اأو الو�صيلة التي ا�صتعملت يف اإحداثه ولو 
العقوبة  فتكون  عليها  املجني  موت  اإىل  االإجها�ض  يتم  مل 

ال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات. 
اأو  اأو �صيدليا  اإذا كان طبيبا  3( ويعد ظرفا م�صددا للجاين 

كيميائيا اأو قابلة اأو اأحد معاونيهم.
اتقاء  نف�صها  املراأة  اإجها�ض  خمففا  ق�صائيا  ظرفا  ويعد   )4
للعار اإذا كانت قد حملت �صفاحا، وكذلك االأمر يف هذه احلالة 

بالن�صبة ملن اأجه�صها من اأقربائها اإىل الدرجة الثانية.
ومن خالل ما تقدم يت�صح اإن احلالة الوحيدة التي اعتربها 
امل�صرع ظرفا ق�صائيا خمففا هي احلمل �صفاح بالن�صبة للمراأة 
واقاربها اإىل الدرجة الرابع. اأما الطبيب وال�صيديل والقابلة 
اأو اي �صخ�ض له عالقه بالطب وقام بعملية االجها�ض �صواء 
باأجر اأو بدونه فيعد ذلك ظرفا م�صددا للعقوبة مع منعه من 

مزاولة املهنة مدة ال تزيد عن ثالث �صنوات.
اإن االجها�ض رغم انه يعترب جرمية اإال انه موجود ومقابل 
الدور  تفعيل  يجب  لذلك  املجه�ض،  ياأخذها  كبرية  اموال 
واال�صتمرار  االطباء  ونقابة  ال�صحة  لوزارة  الرقابي 

بعمليات التفتي�ض لالماكن التي يحتمل اأن حتدث فيها.

                                     سكرتير التحرير          المصحح اللغوي                        
     اسرة التحرير            علي الفاطمي            مصـطفى العتابي             المصورون  /   صالح الربيعي      مازن سالم المالكي       مصطفى احمد

                                    

القاضي إياد محسن ضمد

ال�صرف  النعدام  توؤ�صر  جرمية  الر�صوة 
يف  اختالل  من  يعاين  يرتكبها  من  الن 

من  حالة  ويعي�ض  والنزاهة  ال�صرف  قيم 
الأجل  واالأخالقي  القيمي  العوق  حاالت 
القانونية  النظم  ذلك فقد اعتربتها اغلب 
العقابية ومنها قانون العقوبات العراقي 
من  وان  بال�صرف،  املخلة  اجلرائم  من 
وظيفة  الأي  �صالح  غري  يغدو  يرتكبها 
تنفيذية او ت�صريعية او ق�صائية او حتى 
الن  وال�صبب  اخلا�ض  القطاع  وظائف 
املرت�صي �صخ�ض غري امني على م�صلحة 
التي  االمانة  يبيع  ان  وميكن  الوظيفة، 
وهو  باملال  لديه  العام  الوظيفة  اودعتها 
االن�صانية  وقيمته  �صرفه  يبيع  بذلك 
ان  اىل م�صخ فهو �صخ�ض ميكن  ويتحول 

يقاي�ض اي قيمة اعتبارية باملال.
ومل تعد الر�صوة مقت�صرة على �صورتها 

طلب  او  بتعاطي  املتمثلة  التقليدية 
املنفعة لقاء القيام بعمل او االمتناع عنه 
�صورة  ابرزها  اخرى  �صور  ظهرت  بل 
جمموعة  بني  املنافع  وتبادل  التخادم 
املرت�صي  فيخل  النفوذ،  ا�صحاب  من 
له  توؤدى  خدمة  لقاء  وظيفته  بواجبات 
يف وزارة او دائرة املرت�صي وهذا النوع 
الن  و�صورها  الر�صوة  انواع  اخطر  هو 
يف  ال�صرر  �صي�صيبها  العامة  الوظيفة 

دائرة الرا�صي ودائرة املرت�صي.
والن ثقافة طلب الر�صوة وتلقيها �صارت 
املواطنني  لدى  انطباعا  تولد  �صائعة 
ال  الدوائر  بع�ض  ويف  املعاملة  باأن 
مالية  مبالغ  دفع  بدون  اجنازها  ميكن 
االخبار  عن  يحجمون  النا�ض  وراح 

املبتزين  ان  رغم  لالبتزاز  تعر�صهم  عند 
ويجربونهم  معامالتهم  اجناز  يعطلون 
اثر  يعد  ومل  الر�صوة،  مبالغ  دفع  على 
ال�صرر  اإحلاق  على  يقت�صر  الر�صوة 
اىل  يتعداه  راح  بل  العامة  بالوظيفة 
احداث اثار اقت�صادية واجتماعية كبرية 

تتجاوز حدود وظيفة املرت�صي.
طويل،  زمن  ومنذ  الدولية،  فاملنظمات 
حقوق  وانتهاك  الر�صوة  بني  تربط 
االن�صان، مبعنى ان طلب الر�صوة ودفعها 
ذات  االإن�صان  حقوق  من  الكثري  ينتهك 
ال�صلة باملواطنني، فخذ مثال باأن �صخ�صا 
فاإنه  وظيفة  على  للح�صول  ر�صوة  يدفع 
على  احل�صول  يف  االخرين  حق  ينتهك 
وخذ  التوظيف،  يف  وم�صاواتهم  العمل 

كي  ر�صوة  يدفع  �صركة  مدير  ان  مثال 
على  احلكومية  العطاءات  احد  ير�صو 
ا�صحاب  حقوق  ينتهك  فاإنه  �صركته 
اخلا�ض  القطاع  يف  االخرى  ال�صركات 
حق  وينتهك  امل�صروعة  املناف�صة  يف 
املواطنني يف احل�صول على خدمات عامة 
كبريا  الر�صوة  تعاطي  اثر  والن  جيدة، 
وخطريا يدفع باجتاه انهيار ثقة املواطن 
بالدولة، فاإن مكافحة هذه اجلرمية متثل 
ب�صلطات  ممثلة  للدولة  االبرز  التحدي 
اخبار  دائرة  ات�صاع  وان  القانون،  انفاذ 
املواطنني عند تعر�صهم لالبتزاز وزيادة 
حاالت ال�صبط للمرت�صني يعني ت�صاعد 
االمور  وان  الف�صاد،  مكافحة  موؤ�صر 

ت�صري باجتاهها ال�صحيح.

اإلجهاض في القانون الرشوة
العراقي

مريم محمد باقر

والتقنيات  االإنرتنت  ا�صتغالل  هو  االلكرتوين  التنمر 
بطريقة  اآخرين  اأ�صخا�ض  اإيذاء  بهدف  به  املتعلقة 

متعمدة ومتكررة وعدائية. 
ونظًرا الأن هذه الو�صيلة اأ�صبحت �صائعة يف املجتمع 
ت�صريعات  و�صعت  فقد  ال�صباب،  فئة  بني  خا�صة 

وحمالت توعوية ملكافحتها.
التنمر  خطورة  االإلكرتوين  التنمر  خطورة  تتجاوز 
التقليدي لكون التنمر االإلكرتوين غري معروف الفاعل 
التنمر موجودة يف  اإىل كون مادة  باالإ�صافة  لل�صحية 
واالأكرث  املعلوماتية،  ال�صبكة  على  االأحيان  بع�ض 
لي�ض  وا�صعاً  انت�صارًا  تنت�صر  املادة  هذه  اأن  خطرًا 
التنمر  اأن  يعني  وهذا  زمانية،  اأو  مكانية  حدود  له 

االإلكرتوين لي�ض له زمن للنهاية.

االلكرتوين جرمية، البد من  التنمر  وحتى نعرف هل 
ارتكاب  تعني  والتي  االلكرتونية،  اجلرمية  تعريف 
اجلهاز  او  احلا�صب  جهاز  بوا�صطة  اجرامي  فعل 

الهاتف الذكي.
وممكن ان نعرف التنمر االلكرتوين باأنه قيام ال�صخ�ض 
جهاز  طريق  عن  اخر  �صخ�ض  اجتاه  عدائي  بفعل 
و�صائل  طريق  عن  الذكي  الهاتف  او  االيل  احلا�صب 
ومعنويا  ماديا  �صررا  يلحق  مما  احلديثة،  االت�صال 
له  االلكرتوين  التنمر  وان  املت�صرر،  ال�صخ�ض  اجتاه 

�صور عديدة منها:
اوال: التعليقات ال�صلبية وغريها وقد ي�صل اىل ال�صب 
العقوبات  قانون  عليها  عاقب  جرائم  وهي  والقذف 

العراقي ل�صنة 1969.
ون�صر  ال�صمعة  ت�صويه  ومنها  ال�صائعات  ثانيا: 

االكاذيب على الطرف االخر.

ثالثا: التحر�ض واالبتزاز.
رابعا: انتحال ال�صخ�صية .

ال�صخ�صية حيث  االنتحال  على  العقوبة  �صددت  وقد 
ذهب الق�صاء العراقي اىل ت�صديد تلك العقوبة.

ويحدث  االإلكرتوين،  اال�صتبعاد  اأو  النبذ  خام�صا: 
اأو  اإلكرتونية  ر�صالة  على  ما  �صخ�ض  يرد  ال  عندما 

فورية بال�صرعة املتوقعة.
وغريها من الو�صائل االخرى.

االنرتنيت  وفرها  التي  الفائدة  من  الرغم  وعلى 
فكما  الواقعي  كالعامل  انه  اإال  االفرتا�صي  والعامل 
الكثري  حدثت  وقد  ال�صر..  كذلك  يوجد  خري  يوجد 
من اجلرائم واملخالفات لذلك البد من قانون يحمي 
جرمية  ان  خ�صو�صا  اجلرائم  هذه  من  النا�ض 
كالتنمر قد توؤدي اىل ان ال�صحية قد يلجاأ اىل الطرق 
غري امل�صروعة للتخل�ض من التنمر، وقد يوؤذي نف�صه 

خ�صو�صا االطفال واملراهقني من الفتيان والفتيات 
الهاتف  �صا�صات  على  وقتهم  اغلب  يق�صون  الذين 
التوا�صل  مواقع  من  تطبيقات  فيها  التي  املحمول 
تعد  التي  االلكرتونية  االلعاب  وكذلك  االجتماعي، 
توعية  من  البد  لذلك  اجلرمية،  لهذا  خ�صبة  بيئة 
الفتيان والفتيات من خماطر التنمر، وتوجيههم اىل 
الطريق ال�صحيح والبد ان تكون لنا عيادات طبية 
نوع  هكذا  يف  املخت�صني  االطباء  من  الكثري  حتوي 
اىل  يتعر�صون  الذين  هوؤالء  الحتواء  احلاالت  من 
التنمر وحمايتهم، واعادة الثقة بنف�صهم وحتويلهم 
فاعلني  اقوياء  يكونوا  ان  ي�صتطيعون  �صباب  اىل 
جرمية  �صد  رادع  قانون  اىل  ونحتاج  املجتمع،  يف 
اأنهي كالمي  ان  اود  النهاية  .ويف  االلكرتوين  التنمر 
الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الكرمي:  القراآن  من  باآية 

)وقولوا للنا�ض ُح�صناً( �صدق اهلل العظيم.

التنمر االلكتروني

المستشار القانوني/ فاروق العجاج

الدعوى هي طلب �صخ�ض حقه من اخر امام الق�صاء.. 2-مرافعات
* ي�صح ان يكون احد الورثة خ�صما يف الدعوى التي تقام على امليت 
او له ولكن اخل�صم يف عني من اعيان الرتكة هو الوارث احلائز لتلك 

العني.. وفق املادة 5- من قانون املرافعات        
* وي�صرتط القانون ان يكون كل من طريف الدعوى متمتعا باالأهلية 
الالزمة ال�صتعمال احلقوق التي تتعلق بها الدعوى، واإال وجب من 
يقوم مقامه قانونا يف ا�صتعمال هذه احلقوق – املادة 3- من قانون 
املدعي  يكون  –ان  4-مرافعات  املادة  وفق  وي�صرتط  املرافعات، 

عليه خ�صما يرتتب على اقراره حكم بتقدير �صدور اإقرار منه . 
ممكنة  وحالة  معلومة  م�صلحة  به  املدعى  احلق  هذا  يكون  وان   
وحمققة، وقد يكون امل�صلحة حمتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو 
بحق  االدعاء  ويجوز  ال�صاأن،  بذوي  �صرر  احلاق  من  التخوف  اىل 
موؤجل على ان يراعى االجل عند احلكم به- املادة -7-  املرافعات    
يفهم من ذلك ان الدعوى هي و�صيلة ي�صتعملها االفراد ملراجعة 
الق�صاء حلماية حقوقهم والدفاع عنها، كما هي و�صيلة حلق 
اخل�صم فيها من تقدمي الدفوع والطلبات الهادفة اىل دح�ض ما 
ورديف لوائح املدعي ب�صاأنها. كما ال توجد دعوى دون وجود 
حق ت�صتند اليه الدعوى يف املطالبة به وال ميكن للحق ان يوجد 
اذا مل نكن هناك دعوى تطلب حمايته ان اقت�صى االمر وتثبيت 
اأما القيام بعمل معني او االمتناع عن عمل  احلق املراد منه. 
وقد يكون مو�صوع الدعوى هو التمكن من ا�صتعمال احلق او 
االلتزام بتنفيذ التزام او دفع تعوي�ض، وقد تتعدد اخليارات 
يف  التعوي�ض  مع  الف�صخ  او  بالتنفيذ  اما  احلق  على  للحفاظ 

حالة اخالل احد املتعاقدين يف تنفيذ التزام تعاقدي.

الدعوى المدنية

المحامي حسين علي موسى

التي  العمدية  اجلرائم  من  الزور  �صهادة  جرمية 
االأ�صخا�ض  لي�ض  فيها  ال�صرر  حتمل  يف  ي�صرتك 
�صاحة  اىل  �صررها  ينتقل  بل  فقط،  املتخا�صمني 
الق�صاء وما يرتتب عليه من ت�صليل وتغييب للعدالة 

املن�صودة.
عالج امل�صرع العراقي هذه اجلرمية يف املواد )252-
257( من قانون العقوبات رقم )111( ل�صنة 1969 

وتعديالته. 
قد اأجاد امل�صرع يف الو�صف القانوين ملن يعاقب بنف�ض 
 )255( املادة  اأحكام  ن�ض  يف  الزور  �صاهد  عقوبة 

وح�صنا فعل يف ذلك. 
حماكم  اأمام  احلدوث  �صائعة  اجلرمية  هذه  ولكون 
لالأثبات  مهمة  و�صيلة  من  ال�صهادة  متثله  ملا  الدولة 
�صوؤال  لدينا  القانون اجلزائي، يرت�صح  وباالأخ�ض يف 
الزور  �صهود  مع  الدولة  حماكم  تتعامل  كيف  مهم، 
باالإدانة  جزائية  قرارات  بحقهم  �صدرت  اللذين 
وقطعية، وهذا ال�صوؤال ينق�صم اىل ثالث حاالت وهي:

لل�صهادة  دعي  اإذا  الزور  �صاهد  مع  تتعامل  1-كيف 
جمددا يف نف�ض املو�صوع الذي اأدين فيه �صابقا.

دعي  اإذا  الزور  �صاهد  مع  تتعامل  كيف   -2
اأدانة  قرار  اأ�صدرت  التي  املحكمة  نف�ض  يف  لل�صهادة 

ال�صاهد.
3-كيف تتعامل مع �صاهد الزور اإذا دعي لل�صهادة يف 

غري املحكمة التي اأ�صدرت قرار اأدانته.

احلالة االأوىل: ال�صاهد هنا يقع اأمام اأمرين، االأول اأن 
�صهادة  االأوىل وهنا يقع يف  الزور  �صهادة  نف�ض  ي�صهد 
وعقوبة  جديدة  اأدانة  عليها  ويرتتب  جديدة  زور 
وهنا  الثانية،  ال�صهادة  بنف�ض  ي�صهد  اأن  اأو  جديدة 
ال  التي  ال�صهادة  لهذه  اال�صتماع  من  اجلدوى  هي  ما 
رف�ض  املحكمة  على  جديدا  �صيئا  للدعوى  ت�صيف 
اال�صتماع لل�صاهد من البداية اأو هدر �صهادته بالكامل 
بعد ابراز قرار احلكم اأمامها، وهذا يتما�صى مع قانون 

حجية القرار اجلزائي )املادة 227 االأ�صولية ).
احلالة الثانية: من وجهة نظر فقهية اأن �صاهد الزور 
فقد عدالته وفقد ال�صدق وهذا يعني اأن فاقد ال�صيء ال 
يعطيه وعليه ت�صبح �صهادته مو�صع �صبهة و�صك وال 
ال�صاهد  اأدانة  داعي لال�صتماع لها مبجرد اظهار قرار 

للمحكمة.
لال�صتماع  ما�صة  حاجة  تكون  رمبا  الثالثة:  احلالة 
غري  اأخرى  حمكمة  يف  املدان  الزور  �صاهد  ل�صهادة 
مدينة  يف  اأو  والعقوبة  االدانة  قرار  اأ�صدرت  التي 
اأدانة ال�صاهد، هنا يكون  اأخرى واأبرز للمحكمة قرار 
االأخذ  �صهادته بني  تقييم  تقديرية يف  �صلطة  للمحكمة 
ال  احلقيقة  يف  ال�صابق..  ال�صبب  لنف�ض  هدرها  اأو  بها 
مع  التعامل  اآلية  تنظم  تعليمات  اأو  ن�صو�ض  توجد 
يتبناها  التي  االآراء  وكل  امل�صتقبل،  يف  الزور  �صهود 
يف  العامة.ناأمل  القانونية  القواعد  من  هي  املقال 
امل�صتقبل القريب اأن ي�صدر ق�صم الدرا�صات القانونية 
يف جمل�ض الق�صاء املوقر اأن التعليمات والقوانني بهذا 

اخل�صو�ض خدمة للم�صلحة القانونية.

اآلثار القانونية المترتبة على 
شاهد الزور بعد اإلدانة والعقوبة

المحامي يوسف حسن الزبيدي

ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  من   )64( املادة  عرفت 
الو�صية هي: ت�صرف يف الرتكة م�صاف اإىل ما بعد املوت 
مقت�صاه التمليك بال عو�ض، فالو�صية هي متليك م�صاف 
اإىل ما بعد املوت ويت�صم بطريق التربع فهي تنقل ملكية 
احلق املو�صي به من ملك اإىل املو�صى له فينا لالأخريين 

حقا ميلكه املو�صي به من الت�صرفات االإن�صائية . 
كيف ت�صجل الو�صية يف املحكمة ال�صرعية 

اوال: لقد اأ�صبح ت�صجيل الو�صية بعقار مهما كانت قيمته 
اأو خلط من منقول وقار من اخت�صا�ض حمكمة االحوال 
ال�صخ�صية بالن�صبة للم�صلمني وحمكمة املواد ال�صخ�صية 
الكاتب  اإخت�صا�ض  من  ولي�ض  امل�صلمني  لغري  بالن�صبة 

العدل كما كان �صابقا 

ثانيا : ال يجوز الو�صية باأكرث من الثلث اإال باإجابة الورثة 
وتعترب الدولة وارثا ملن ال وارث له. 

ثالثا : ال ت�صرتط املحاكم حتديد االأموال املنقولة وغري 
املنقولة التي يراد الو�صية بها اإال ان رغب املو�صي نف�صه 

بتحديد و�صيته بعقار اأو منقول معني بالذات .
رابعا : ال جتوز الو�صية يف االأرا�صي االأمريية اذا ي�صرتط 

املو�صي اأن يكون اأهال للتربع قانونا مالكا اأو�صى به . 
واملن�صاآت  املفرو�صات  يف  الو�صية  جتوز  ال   : خام�صا 
املواد 1170_1172  اإىل احكام  املقامة على امريية وفق 

من القانون املدين 
�صاد�صا : ال جتوز الو�صية بعقار االجنبي ويجوز بالنقول 

فقط ب�صرط املقابلة باملثل . 
يف  الوارث  وغري  للورثة  الو�صية  وجوز  �صابعا: 
باإجازة  اإال  الثلث  جوز  فيما  تنفذ  وال  الثلث  حدود 

الورثة ) مادة 2/1108 ( .

الوصية 

م�صر/ املحامي ح�صام اجلعفري

وتفتي�صها  ال�صجون  زيارة  عمليات 
التاأكد من مالئمة  الغر�ض منها  يكون 
الرتي�ض  واأماكن  االحتجاز  اأماكن 
اأحقية  على  عديدة  قوانني  ون�صت 
ال�صجون  زيارة  يف  العامة  النيابة 

وتفتي�صها.
اأوال /قانون ال�صلطة الق�صائية:

ال�صلطة  قانون  من   27 املادة  ن�صت 
النيابة  »تتوىل  اأن:  على  الق�صائية 
ال�صجون  على  اال�صراف  العامة 
فيها  تنفذ  التي  االماكن  من  وغريها 

االأحكام اجلنائية«.

ثانيا / قانون االإجراءات اجلنائية:
ن�صت املادة 42 من قانون االإجراءات 
اجلنائية على “لكل من اأع�صاء النيابة 
املحاكم  ووكالء  وروؤ�صاء  العامة 
زيارة  واال�صتئنافية  االبتدائية 
ال�صجون العامة واملركزية املوجودة 
يف دوائر اخت�صا�صهم والتاأكد من عدم 
قانونية  غري  ب�صفة  حمبو�ض  وجود 
ال�صجن  دفاتر  على  يّطلعوا  اأن  ولهم 
واأن  واحلب�ض  القب�ض  اأوامر  وعلى 
يّت�صلوا  واأن  منها،  �صوًرا  ياأخذوا 
اأي  منه  وي�صمعوا  حمبو�ض  باأي 
�صكوى يريد اأن ُيبديها لهم وعلى مدير 
لهم كل  ُيقّدموا  اأن  ال�صجون  وموظفي 

املعلومات  على  حل�صولهم  م�صاعدة 
التي يطلبونها”.

لكل  »اأنه  على   43 املادة  ن�صت  كما 
م�صجون احلق يف اأن ُيقّدم يف اأي وقت 
ملاأمور ال�صجن �صكوى كتابة اأو �صفهًيا 
العامة  للنيابة  تبليغها  منه  ويطلب 
يف  وتبليغها  قبولها  املاأمور  – وعلى 
اإثباتها يف �صجل ُيعد لذلك  احلال بعد 

يف ال�صجن«.
ولكل من علم بوجود حمبو�ض ب�صفة 
غري قانونية اأو يف حمل غري خم�ص�ض 
للحب�ض اأن ُيخِطر اأحد اأع�صاء النيابة 
العامة – وعليه مبجرد علمه اأن ينتقل 
فوًرا اإىل املحل املوجود به املحبو�ض، 

ياأمر  التحقيق واأن  باإجراء  واأن يقوم 
غري  ب�صفة  املحبو�ض  عن  باالإفراج 
حم�صًرا  ُيحرر  اأن  وعليه   – قانونية 

بذلك«.
ثالثا/ قانون تنظيم ال�صجون:

ال�صجون  قانون  من   85 املادة  ن�صت 
اأنه:  على   1956 396ل�صنة  رقم 
دوائر  يف  ووكالئه  العام  »للنائب 
جميع  يف  الدخول  حق  اخت�صا�صهم 
للتحقق  وقت  اأي  يف  ال�صجن  اأماكن 

من:
1- ان اأوامر النيابة وقا�صى التحقيق 
لتحقيقها  يندب  التي  الق�صايا  يف 
وقرارات املحاكم يجرى تنفيذها على 

الوجه املبني فيها.
م�صجون  �صخ�ض  يوجد  ال  انه   -  2

بغري وجه قانوين.
يق�ض  مل  م�صجون  ت�صغيل  عدم   -  3
فيما  بت�صغيله  �صده  ال�صادر  احلكم 

عدا االأحوال املبينة يف القانون.
عن  امل�صجونني  من  فئة  كل  عزل   -4
املعاملة  ومعاملتهم  االأخرى  الفئة 

املقررة لفئتهم.
طبًقا  املفرو�صة  ال�صجالت  ان   -  5

للقانون م�صتعملة بطريقة منتظمة.
به  تق�صى  ما  مراعاة  العموم  وعلى 
يرونه  ما  واتخاذ  واللوائح  القوانني 

الزًما ب�صاأن ما يقع من خمالفات.

أحقية النيابة العامة في زيارة السجون وتفتيشها



وقفات قانونية

العدد  ) 155  (  االثنني   20  /   12   / 2021 

يف  القب�ض  القاء  اأمر  ي�صدر  متى  �ص�ؤال/ 
القان�ن العراقي؟

اجل�اب: 
1.اإذا مل يح�صر املتهم رغم تبلغه ودون 

عذر م�صروع.
2.اإذا خيف تاأثريه على �صري التحقيق.

3. اإذا مل يكن لديه حمل اقامة معني.
4.اإذا كان متهما بجرمية عق�بتها ال�صجن 

امل�ؤبد او االعدام.
5. اإذا ارتكب اجلرمية بح�ص�ر القا�صي.

عق�بتها  تزيد  بجرمية  متهما  كان  6.اإذا 
القا�صي  ا�صت�ص�ب  اإذا  اإال  �صنة  على 

باحل�ص�ر  تكليف  ب�رقة  اح�صاره 
)تبليغ(.

التي يج�ز فيها الأي  �ص�ؤال/ ما احلاالت 
دون  �صخ�ض  اي  على  القب�ض  �صخ�ض 

�صدور امر بالقب�ض؟ 
اجل�اب:

1.اإذا كانت اجلرمية م�صه�دة.
2. اإذا فر بعد القب�ض عليه.

بعق�بة  غيابيا  عليه  حمك�ما  كان  3.اإذا 
مقيدة للحرية.

4. يج�ز القب�ض على اأي �صخ�ض وجد يف 
حمل عام وه� يف حالة �صكر.

أسئلة قانونية حول أمر إلقاء 
القبض في القانون العراقي 

اأوال/ متى ت�صقط النفقة عن الزوجة:
1.ت�صقط النفقة عن الزوجة اإذا تركت الزوجة بيت الزوجية بدون 

عذر �صرعي او وجه حق.
2.اإذا مل متتثل لبيت الطاعة فت�صقط عنها النفقة.

3.ت�صقط النفقة عن الزوجة اإذا كانت حمب��صة الرتكابها جرمية او 
دين يف ذمتها.

4.ت�صقط النفقة اإذا امتنعت األزوجه عن ال�صفر مع زوجها.
5.ت�صقط النفقة اإذا طلق الزوج زوجته .

ثانيا/
ال يج�ز حتريك ال�صك�ى اجلزائية اإال بناًء على �صك�ى من املجني 

عليه او من ميثله قان�نا يف احلاالت االآتية:
االأح�ال  لقان�ن  خالفا  الزوجات  تعدد  او  الزوجية  1-زنا 

ال�صخ�صية.
تكن  مل  ما  واالإيذاء  والتهديد  االأ�صرار  واإف�صاء  وال�صب  2-القذف 
او  اخلدمة  تاأديته  اأثناء  عامة  بخدمة  مكلف  على  واقعة  اجلرمية 

ب�صببها.
3-ال�صرقة، االغت�صاب، خيانة االأمانة، االحتيال او حيازة االأ�صياء 

اأ�ص�له  اأحد  او  للجاين  زوجا  عليه  املجني  كان  اإذا  منها  املتح�صلة 
او فروعه.

4-اإتالف االأم�ال او تخريبها ما مل تكن اأم�ال دولة.
او  مزروعة  ار�ض  يف  املرور  او  الدخ�ل  او  امللك  حرمة  5-انتهاك 

مهياأة للزرع او ار�ض فيها حم�ص�ل او ترك احلي�انات تدخل فيها.
6-رمي االأحجار او االأ�صياء االأخرى على و�صائط نقل او بي�ت او 

مبان او ب�صاتني او حظائر .
٧-اجلرائم االأخرى التي ين�ض القان�ن على عدم حتريكها اإال بناًء 

على �صك�ى من املت�صرر منها.
ثالثا/

عليها،  الت�صييق  او  بها  االإ�صرار  قا�صدًا  املطاوعة  طلب  يف  ع�صفاً 
ويعد من قبيل التع�صف واال�صرار ب�جه خا�ض ما ياأتي:

-عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً �صرعياً يتنا�صب مع حالة الزوجني 
االجتماعية واالقت�صادية .

-اإذا كان البيت ال�صرعي املهياأ بعيدًا عن حمل عمل الزوجة بحيث 
يتعذر معه الت�فيق بني التزاماتها البيتية وال�ظيفية .

-اإذا كانت االأثاث املجهزة للبيت ال�صرعي ال تع�د للزوج. 
-اإذا كانت الزوجة مري�صة مبر�ض مينعها من مطاوعة الزوج.

حاالت االحالة على التقاعد يف القان�ن العراقي
ال�صن  العمر وهي  اكماله )60( �صنة من  1- عند 
عن  النظر  بغ�ض  التقاعد  على  لالإحالة  القان�نية 

مدة خدمته .
عدم  الر�صمية  الطبية  اللجنة  قررت  اإذا   -2

�صالحيته للخدمة.
3- للم�ظف ان يطلب احالته على التقاعد اإذا كان 
خدمة  له  كانت  او  عمره  من  �صنة   )50( اكمل  قد 

تقاعدية ال تقل عن )25( �صنة.
املطلقة  او  االرملة  او  املتزوجة  للم�ظفة   -4
احلا�صنة الأطفالها ان تطلب احالتها على التقاعد 

وفقا لل�صروط االآتية:
اـ  ان ال تقل مدة خدمتها التقاعدية عن )15( �صنة.

يزيد  ثالثة وال   3 اطفالها عن  يقل عدد  ال  ان  ـ  ب 
عمر اي منهم على )15( �صنة.

ج ـ ان تن�صرف لرعاية الأطفالها.
تركه  او  ف�صله  او  امل�ظف  عزل  مينع  ال   -5  
ال�ظيفة  من  االق�صاء  او  اال�صتقالة  او  اخلدمة 
من  خدماته  عن  اال�صتغناء  او  العقد  ف�صخ  او 
 %٧5 وي�صتحق  التقاعدية..  احلق�ق  ا�صتحقاقه 
ي�صرف  وال  التقاعدي  للراتب  االدنى  احلد  من 
�صن )45(  اكمل  قد  كان  اإذا  اإال  التقاعدي  الراتب 
عن  تقل  ال  تقاعدية  خدمة  ولديه  عمره  من  �صنة 
الراتب  ي�صرف  ال  االح�ال  كل  ويف  �صنة   )15(
ال�صن  اكماله  لتاريخ  ال�صابقة  املدة  التقاعدي عن 

املذك�ر.
مبر�ض  اخلدمة  اثناء  يف  امل�ظف  ا�صيب  ذا   -6
من  كان  او  ط�يلة  ملدة  العالج  ي�صت�جب 
الطبية  اللجنة  وقررت  امل�صتع�صية،  االمرا�ض 
عدم �صالحيته للعمل ب�ص�رة نهائية فيحال على 

التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.

املعني  غري  ال�صيا�صي  املف�ص�ل  ي�صتحق   -٧
اإذا  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقا  التقاعدي  الراتب 
�صنة  تقل عن )15(  تقاعدية ال  لديه خدمة  كانت 
دفع  يتم  ان  على  �صنة   )45( عن  يقل  ال  وعمره 

الت�قفيات التقاعدية.
 8- العامل�ن يف دوائر الدولة ب�صفة عقد )م�ظف 
م�ؤقت( من امل�صم�لني بقرار جمل�ض ال�زراء املرقم 
الت�قيفات  ل�صنة 2019 على ان ت�صتقطع   )315(
على  امل�ظف  قرينه  لراتب  امل�صاوية  التقاعدية 
الراتب  وي�صتحق  دائرته  ذات  يف  الدائم  املالك 
تقل  ال  عقدية  خدمة  لديه  كانت  اإذا  التقاعدي 
العمر  �صنة من  �صن )50(  �صنة واكمل  عن )15( 
الراتب  من  االدنى  احلد  من   )%٧5( وبن�صبة 

التقاعدي .
�صبب  الأي  اثناء اخلدمة  امل�ظف يف  اإذا ت�يف   -9
�صنة   )15( التقاعد  الأغرا�ض  خدمته  حتت�صب 
املدة امل�صافة من  ان كانت تقل عن ذلك، وتعفى 

الت�قيفات التقاعدية.
فلخلفه  املتقاعد  او  امل�ظف  ت�يف  اإذا   -10
العراقيني امل�صتحقني للراتب التقاعدي ان يطلب�ا 
حق�ق  من  م�رثهم  ي�صتحقه  كان  ما  تخ�صي�ض 

تقاعدية يف تاريخ وفاته.
11- اإذا ت�يف امل�ظف امل�ؤقت يف اثناء اخلدمة او 
االدنى  احلد  امل�صتحقني  خلفه  مينح  جرائها  من 

للح�صة التقاعدية املحددة يف هذا القان�ن.
12- اإذا ت�يف امل�ظف امل�صم�ل باأحكام امل�اد ) 
12 / اوال ( و ) 13 ( من هذا القان�ن بعد قطع 
ال  تقاعدية  خدمة  له  وكانت  باخلدمة  عالقته 
تقل عن ) 15 ( �صنة ي�صرف الراتب التقاعدي 
للم�صتحقني من تاريخ وفاته، وان ح�صلت قبل 

اكماله �صن الـ ) 50 ( �صنة من عمره.

معلومات قانونية

فائدة قانونية 

املتهم  دخ�ل  واأثناء   ..... احلادث  بتاريخ   
ال�صحيات  يف  �ص�ت  �صمع  داره  اإىل  )�ض( 
اخلارجية، فقام مبحاولة فتح باب )احلمام( 
ب�ج�د  تفاجاأ  ولكنه  ال�ص�ت،  ملعرفة م�صدر 
اأحد اأقاربه مع �صقيقته  يف حالة تلب�ض بالزنا، 
وعند حماولة الزاين الهروب قام املتهم )�ض( 
ب�صربه بالع�صا التي كان يحملها، ك�نه راعيا 
ولعطفه  احلال  يف  وقتله  راأ�صه  على  للغنم، 
على �صقيقته مل يقتلها، بعدها قام بدفن الزاين 
قبل  من  اأمره  والكت�صاف  اأحد،  علم  دون  ليال 
اأعمامه اأجربوه على ق�ل احلقيقة، ولالأعراف 
اأي�صا،  الزانية  �صقيقته  بقتل  قام  الع�صائرية 
ا�صب�ع  بعد   ( اخلروج  منها  طلب  اأن  بعد 
بحجة  ال�صارع  اإىل   ) ع�صيقها  قتل  حادث  من 
النا�ض  واأمام  اأنه  اإال  اقربائه،  اإىل  اإي�صالها 
للعار، عندها  الزانية غ�صال  قام بقتل �صقيقته 
واعرتف  )�ض(،  املتهم  على  القب�ض  األقي 
له  الداللة  ك�صف  اإجراء  ومت  باجلرميتني، 
و�صري  الزاين،  عليه  املجنى  جثة  على  وعرث 

لقا�صي التحقيق الذي اأ�صدر  القرار االآتي: 

اأق�ال املتهم )�ض( ق�صائيا من قبلي  1.دونت 
وبح�ص�ر ال�صيد نائب املدعي العام واملحامي 

املنتدب وربطت اإفادته مع االأوراق.
املعرتف  للمتهم  الداللة  ك�صف  اإجراء  2.مت 

)�ض( وربط مع االأوراق.

جثة  على  العث�ر  حم�صر  على  3.اطلعت 
املجنى عليه )الزاين(.

4.الرتكاب املتهم )�ض( جرميتني عليه قررت 
فرد اوراق حتقيقية م�صتقلة للمتهم )�ض( عن 
املادة  )الزاين( وفق  املجنى عليه  قتل  حادث 

تقرير  مرجئا  املتهم  ويك�ن  عق�بات،   409
االأ�صلية  الق�صية  هذه  وتبقى  عنها،  م�صريه 
املجنى  قتل  حادث  عن  )�ض(  املتهم  تخ�ض 
االإ�صرار  �صبق  مع  عمدا  قتال  �صقيقته  عليها 
وفق املادة 406 اأ، وه� م�ق�ف عنها وينظم 

�صري حتقيق لالإي�صاح. 
5. تربط �ص�ره قيد املتهم وطبعات االأ�صابع. 
6. يح�صر املدعان باحلق ال�صخ�صي للمجنى 

عليهم لتدوين اأق�الهما. 
٧. اطالع ال�صيد نائب املدعي العام. 

تت�فر  ال  ل�صقيقته  املتهم  قتل  حادث  اإن 
املتعلقة   409 املادة  تطبيق  �صروط  به 
حادث  حل�ص�ل  املفاجئة  عن�صر  بت�فر 
التلب�ض،  حالة  من  اأ�صب�ع  بعد  القتل 
وعند اإحالة املتهم على حمكمة اجلنايات 
يف احلادث الثاين عن قتل �صقيقته ي�صتفاد 
�صقيقته  بقتل  املتمثل  املخفف  العذر  من 
فقط،  العار  غ�صل  وه�  �صريف  بباعث 
ولكن تبقى الق�صية قتل عمد وفق املادة 

406 فقره 1 بند اأ عق�بات.

واقعة عملية

�ض: ما الطالق التع�صفي؟
للمطلقة  تع�ي�ض  ه�  التع�صفي:  الطالق  ج: 
على ما اأ�صابها ب�صبب الطالق من اأمل ولريفع 
باأن  �صهادة  ومبثابة  االإ�صاءة  و�صف  عنها 
يخ�ض  لعذر  واإمنا  فيها  لعلة  لي�ض  الطالق 

املطلق.
�ض: ما �صبب وج�ب التع�صف؟

ج: �صبب وج�ب الطالق ه� الطالق امل�صتبد 
ه�  ت�صريعه  من  واحلكمة  الزوج،  من  به 
ا�صتعمال  اإ�صاءة  من  املطلقة  خاطر  جلرب 

الزوج حلقه يف الطالق .
�ض: ما �صروط ا�صتحقاق التع�صف؟

 4 ت�افر  التع�صف  ال�صتحقاق  ي�صرتط   : ج 
�صروط، هي:

زواج  يف  بها  مدخ�ال  الزوجة  تك�ن  اأن   •
�صحيح.

• وق�ع الطالق بني الزوجني اأيا كان ن�عه.
من  ر�صا  بغري  وقع  قد  الطالق  يك�ن  • اأن 
م�صاألة  الر�صا  ت�افر  )ا�صتخال�ض  الزوجة 

م��ص�عية ي�صتقل بها القا�صي(.
الطالق. يف  املت�صببة  الزوجة  تك�ن  ال  • اأن 

ت�صتحق  املحكمة  بحكم  املطلقة  هل  �ض: 
التع�ي�ض عن الطالق التع�صفي؟

املحكمة  من  بحكم  للمطلقة  يحق  نعم   : ج 

احلكم  اأن  باعتبار  تع�ي�ض  على  احل�ص�ل 
ال�صادر بالطالق يعد دليال على اأن الطالق قد 
مت بغري ر�صا الزوجة اأو ب�صبب يرجع اإليها.
التع�ي�ض  النا�صز  الزوجة  ت�صتحق  �ض: هل 

عن الطالق التع�صفي؟
ج : احلكم ال�صادر بن�ص�ز الزوجة يدلل على 
اأن  اإال  وب�صببها،  للزوجة  يرجع  الطالق  اأن 

الزوجة ت�صتطيع اإثبات عك�ض ذلك .
عن  التع�ي�ض  مبلغ  تق�صيط  ميكن  هل  �ض: 

الطالق التع�صفي؟
ج : نعم يج�ز، ولكن يجب اأن يك�ن ذلك بناًء 

على طلب املدعى عليه.

أسئلة مهمة في األحوال الشخصية 
مع أجوبتها 

�صفر  اإمكانية  عن  البع�ض  ي�صاأل  ما  كثريًا   
العراق  داخل  املح�ص�ن  بال�لد  احلا�صنة 
على  االأب  م�افقة  ي�صرتط  وهل  خارجه،  او 

ال�صفر؟، لذلك يجب ت��صيح ما ياأتي:
لها  فلي�ض  االأم  غري  احلا�صنة  كانت  اإذا   -1
اإذنه  دون  اأبيه  بلد  من  باملح�ص�ن  ت�صافر  ان 

وم�افقته.
من  وكانت  اإالم  هي  احلا�صنة  كانت  اإذا   -2
او  رجعي  طالق  من  معتدة  او  االأب  ع�صمة 
بائن وعدتها ما زالت باقية فلي�ض لها ان ت�صافر 

بال�لد دون م�افقة اأبيه.
3- اذا انتهت عدة االأم بعد افرتاقها من االأب، 
وال�صافعية  املالكية  فقهاء  الراجح عند  فالراأي 
اىل  بال�لد  احلا�صنة  �صفر  كان  اذا  واجلعفرية 
مكان قريب ) داخل العراق ( بحيث ي�صهل على 
نف�صه،  الي�م  يف  عليه  واالطمئنان  ولده  روؤية 

فيج�ز لها ذلك دون اإذن املحكمة.
خارج  ال�صفر  تروم  احلا�صنة  كانت  اإذا  اأما 
كانت  اإذا  انه  فقها،  الراجح،  فالراأي  العراق، 
احلا�صنة امينة على املح�ص�ن ال يخ�صى منها 

عدم الع�دة اىل القطر واال�صرار باالأب، فيج�ز 
وهذه  بال�صفر،  املحكمة  اإذن  ت�صتح�صل  ان 
على  باملحافظة  االأم  من  كفالة  تاأخذ  املحكمة 

انق�صاء  بعد  بلده  اىل  تعيده  وان  املح�ص�ن، 
فرتة ال�صفر، وهذا ما اأخذت به حمكمة التمييز 

يف م��ص�ع عر�ض عليها.

حجة اإلذن بالسفر

.اإذا اأفاد الزوج اأثناء املرافعة باأنه راجع زوجته ومل تكن 
العدة قد انتهت فتثبت الرجعة ال�صرعية التي تك�ن ق�ال 

وفعال، ويقت�صي ذلك وج�ب رد دع�ى نفقة العدة.
الزوج  حق�ق  من  حق  الرجعي  الطالق  يف  الرجعة   .2
ي�صتعمله مبح�ض اختياره خالل مدة العدة دون الت�قف 

على م�افقة الزوجة.

اإذا  الدع�ى  يف  �صيئا  عليها  املدعى  الزوجة  تخ�صر  ال   .3
من  �صيئا  تتحمل  فال  لذا  الرجعة،  ب�صحة  احلكم  �صدر 

م�صاريف الدع�ى واأتعاب حماماة وكيل زوجها املدعي.
4. يعد تاريخ تلفظ املطلق رجعيا بالرجعة اأمام املحكمة 
لها  �صابق  تاريخ  اإثبات  ي�صتطع  مل  اإذا  للرجعة  تاريخا 
لتاريخ  عربة  وال  العدة،  مدة  خالل  ذلك  يتم  ان  ب�صرط 

اإقامة الدع�ى التي ذكر املدعي فيها رج�عه ملطلقته.
5. لي�ض للزوج الرج�ع لزوجته املطلقة طالقا خلعيا، ول� 
وله  البذل،  عن  ترجع  مل  الزوجة  دامت  ما  العدة،  خالل 

ذلك بعقد ومهر جديدين.
الطالق  وق�ع  من  اأيام  ب�صعة  بعد  الزوج  اقر  اإذا   .6
الرجعي بالزوجية وباأب�ة اأوالده، وبتعهده باالإنفاق على 
ب�قت  حمددة  وغري  م�صتمرة  ب�ص�رة  واأوالده  زوجته 

معني، فيعد ذلك مراجعة منه لزوجته خالل مدة العدة.
٧. اإذا ثبت للمحكمة وق�ع الطالق الرجعي واأفاد الزوج 
ان  له  ي�صبق  مل  باأنه  العدة  اثناء  باملرافعة  عليه  املدعى 
هذا  ق�له  فيعد  ع�صمته  يف  زالت  ما  وانها  زوجته،  طلق 

رج�عا بزوجته خالل مدة العدة.
8. طلب الزوج املميز عليه نق�ض حكم الطالق املميز يعد 

رج�عا بالزوجة خالل فرتة العدة.
الطالق  عدة  خالل  املطاوعة  دع�ى  املطلق  اأقام  اإذا   .9
الرجعي فيعد ذلك رج�عا منه بالق�ل خالل العدة، ويحكم 

على الزوجة باملطاوعة.
10. ان ا�صطحاب الزوج زوجته اىل بيت والدها ال يعني 
الذي  بيتها  اىل  ح�ص�ره  وان  طالقها،  بعد  بها  رج�عه 
اأي�صا  الرجعة  على  يدل  ال  منه  اأوالدها  مع  فيه  ت�صكن 
بالنظر حلقه ال�صرعي يف م�صاهدة اأوالده يف البيت املذك�ر.

الرجعة الشرعية 

خمالفات  هناك  القان�ن  هذا  مب�جب 
النظر  يتم  احلب�ض  عق�بتها  وجرائم 
ن�ض  وقد  خمت�صة،  حمكمة  قبل  من  بها 
بدون  املركبة  قيادة  حاالت  على  القان�ن 
وعلى  �ص�ق،  اإجازة  على  احل�ص�ل 
�صخ�ض  اإىل  مركبته  ي�صلم  الذي  ال�صخ�ض 
املادة  اإجازة �ص�ق، حيث ن�صت  ال ميلك 
بعق�بة  املرور  اإدارة  قان�ن  من   1/  21
تزيد  ال  و  �صهر  عن  تقل  ال  مدة  احلب�ض 
اأ�صهر كل من قاد املركبة بدون  على �صتة 
اإجازة �ص�ق اأو اإجازة �ص�ق م�صح�بة اأو 
ملغاة اأو غري خمت�صة بن�ع املركبة، كما 
باحلب�ض  القان�ن  من   )2( الفقرة  عاقبت 
مالكا  املركبة  اليد على  والغرامة وو�صع 
جماز  غري  ل�صخ�ض  �صمح  اإذا  حائزا  اأو 
عاقبت  كما  املركبة،  تلك  بقيادة  بال�ص�ق 

املركبة  يق�د  الذي  ال�صائق   )22( املادة 
باحلب�ض  املخدر  اأو  امل�صكر  تاأثري  حتت 
تزيد  ال  و  اأ�صهر  ثالثة  عن  تقل  ال  مدة 
و�صحب  الغرامة  على  وكذلك  �صنة،  على 
حالة  ويف  املركبة  وحجز  ال�ص�ق  اإجازة 
املركبة  قيادة  جرمية  بارتكاب  الع�د 
تك�ن  املخدر  اأو  امل�صكر  تاأثري  حتت 
تزيد  وال  اأ�صهر  �صتة  عن  تقل  ال  العق�بة 
عاقب  كما  املركبة،  حجز  مع  �صنة  على 
امل�صرع العراقي على حالة القيادة باإهمال 
ال�صرر   اإحلاق  اأو  الده�ض  وته�ر يف حالة 
من   )23( املادة  ون�صت  باملمتلكات، 
اإدارة املرور باأنه يعاقب باحلب�ض  قان�ن 
مدة ال تقل عن �صتة اأ�صهر و ال تزيد على 
الف  اأربعمائة  عن  تقل  ال  وبغرامة  �صنة 
كل  دينار  ملي�ن  على  تزيد  ال  و  دينار 

ب�صبب  ممتلكاتهم  اأو  بالغري  احدث  من 
ج�صيمني  مر�صا  اأو  اأذى  مركبة،  قيادته 
اأو عاهة م�صتدمية لعدم مراعاته للق�انني 
الفقرة  يف  وذهب  والبيانات،  االأنظمة  اأو 
)2( على ت�صديد العق�بة يف حالة ال�صكر، 
حيث ن�صت على ) تك�ن العق�بة احلب�ض 
مدة ال تقل عن  �صنة و ال تزيد على ثالث 
خم�صمائة  عن  تقل  ال  بغرامة  اأو  �صن�ات 
اأو بكلتا  الف دينار و ال تزيد على ملي�ن 
اثناء  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  العق�بتني 
اأو  ا�صتهتار  و  برع�نة   املركبة  قيادته 
اأو مل يقم  كان ال�صائق حتت تاأثري م�صكر 
مب�صاعدة من وقعت علية اجلرمية اأو مل 
ذلك(،  من  متكنه  مع  له  امل�صاعدة  يطلب 
املرور  اإدارة  قان�ن  من  الق�صم)24(  ويف 
الده�ض  جرمية  ارتكاب  عق�بة  على  ن�ض 

التي ت�ؤدي اإىل وفاة، وعدها من اجلنايات 
خلط�رة هذه اجلرمية و ك�نها ت�ؤدي اإىل 
اأكرث، كما  ن�ض الق�صم  اأو  اإزهاق �صخ�ض 
على   االعتداء  جرمية  على   رقم)26( 
اأو  واجبه  تاأديته  اثناء  املرور  �صرطة 

ب�صبب ذلك، وعدها من اجلنح.  
ال�ص�ق  اإجازة  بدون  القيادة  فاإن  وعليه 
االإ�صرار  اإحلاق  اأو  امل�صكر  تاأثري  وحتت 
من  خط�رة  ا�صد  هي  واأم�الهم  بالنا�ض 
تتم  وان  االأخرى،  املرورية  املخالفات 
على  املرورية  اجلرائم  مرتكبي  اإحالة 

املحاكم املخت�صة.
علما ان جميع هذا جرائم وخمالفات قابلة 
الإخالء �صبيل املتهم جل�از القان�ين بكفالة 
حماكم  على  املتهم  اإحالة  حلني  �صامنة 

املخت�صة، وتعيني ي�م املحاكمة.

قانون المرور العراقي رقم )86( لسنة 2004

االإقرار  مع  امل��ص�ف  االإقرار  ي�صرتك 
واقعة  على  ي�صتمالن  باأنهما  امل�كب 

اأ�صلية وواقعة اأخرى مرتبطة بها.
االختالف بينهما:

االإقرار  ه�  امل��ص�ف:  االإقرار 
بها  يدعي  كما  ال  بها  املدعى  بال�اقعة 
اخر  ب��صف  م��ص�فة  بل  املدعي، 
يعدل منها على ان تقرتن هذه ال�اقعة 
امل�صافة بال�اقعة االأ�صلية منذ ن�ص�ئها 

ولي�ض الحقة لها .
بالدين  عليه  املدعى  اقر  ل�  كما  مثاله: 
اإال انه اأنكر الفائدة املدعى بها اأو اأنكر 

وج�د ال�صرط اجلزائي يف العقد. 
فيما  التام  الثب�ت  يفيد  االإقرار  هذا 
يخ�ض بال�اقعة االأ�صلية. اأما البيانات 
يثبت  ان  اىل  ثابتة  فاأعدت  االإ�صافية 
العك�ض، وال يج�ز اإجازة التجزئة لهذا 
الن�ع من االإقرار الأنه من �صاأنه ان يدفع 
حق�ق  من  عليها  ما  جح�د  اىل  النا�ض 
بها  يقرتن  ب��صف  م��ص�فة  تك�ن  قد 
كاالأجل او ال�صرط، كما ان هذه التجزئة 
من  االإثبات  عبء  نقل  عليها  يرتتب 
يق�م  ان  دون  عليه  املدعى  اىل  املدعي 
يف  دع�اه،  من  جزء  اأي  باإثبات  املدعي 
عليه  املدعى  باإمكان  كان  الذي  ال�قت 
املدعي وعندها �صيك�ن  ادعاه  ما  اإنكار 

ه� املكلف باإثبات دع�اه.
بال�اقعة  االإقرار  ه�  املركب:  االإقرار 

الحقة  واقعة  اإ�صافة  مع  بها  املدعى 
تعدل  االأوىل  ال�اقعة  ن�ص�ء  لتاريخ 
ال�اقعة  ان  اأي  اأثرها،  تعدم  او  منها 
املرتبطة ال تن�صاأ مع ال�اقعة االأ�صلية 

اإمنا ا�صتجدت بعدها.
ويف هذه احلالة ال يج�ز جتزئة االإقرار 
على �صاحبه، كما عربت عن ذلك املادة 

69 من قان�ن االإثبات.
م��ص�ع  بالدين  املدين  اإقرار  مثاله: 
االدعاء اإال انه دفع بال�فاء اأو االبراء، 
حالة   ( احلالة  هذه  يف  يجب  وهنا 
ان  اأما  له،  املقر  ( على  املركب  االإقرار 
كاماًل،  طرحه  اأو  برمته  االإقرار  يقبل 
ويتعني عليه يف احلالة االأخرية اإثبات 
االإثبات  عبء  يقع  اأي  الدين،  واقعة 
على الدائن ) لبينة على من ادعى ...( 
على اعتبار ان واقعة ال�فاء اأو االبراء 

ت�صتلزم وج�د ال�اقعة االأ�صلية. 
بها  اقر  التي  ال�اقعة  كانت  اإذا  اأما 
واقعة  وج�د  ت�صتلزم  ال  املدين 
يدفع  انه  اإال  بالدين  اقر  كمن  اأ�صلية 
اأ�صاف  بانق�صائه باملقا�صة، هنا املقر 
دائنا  ا�صبح  ك�نه  هي  جديدة  واقعة 
ملدينه يف وقت الحق على ن�صاأة الدين 
حمل االدعاء، ففي هذه احلالة يج�ز 
ان  املقر  وباإمكان  االإقرار،  جتزئة 
يقيم الدليل على ما اقر به بخ�ص��ض 

انق�صاء الدين باملقا�صة .

اإلقرار الموصوف واإلقرار 
المركب
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الدعوى  يف  ثالثا  �صخ�صا  املحكمة  اإدخال 
فاإذا قدم طلبا لدخوله  لال�صتي�صاح منه، 
ودفع  ذلك  املحكمة  وقبلت  ثالثا  �صخ�صا 
الر�صم القانوين فعلى املحكمة عند اإ�صدار 
احلكم اأن يت�صمن حكمها الف�صل يف دعوى 

ال�صخ�ص الثالث.
قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى  القرار: 
الهيئة املو�صعة املدنية يف حمكمة التمييز 
مل�صلحة  الطعن  اأن  وجد  االحتادية 
القانونية  املدة  �صمن  مقدم  القانون 
ثانيا-   30/ باملادة  عليها  املن�صو�ص 
قبوله  قرر  العام  االدعاء  قانون  من  ب 
مو�صوعه  على  النظر  عطف  ولدى  �صكال 
طعنا  قدم  العام  االدعاء  رئي�ص  اأن  وجد 
/20 املرقم  بكتابه  القانون  مل�صلحة 

 2009/3/31 يف  طعن/4226/2009 
ا�صتئناف  حمكمة  من  ال�صادر  باحلكم 
املرقمة  بالدعوى  االحتادية  وا�صط 
 2008/12/15 يف  31/�ص/2007 
اإليه،  امل�صار  بكتابه  الواردة  لالأ�صباب 
مو�صوع  الدعوى  اإ�صبارة  و�صع  ولدى 
الطعن امل�صار اإليها مو�صع التدقيق وجد 
قد  كانت  وا�صط  ا�صتئناف  حمكمة  اأن 
اأ�صدرت حكما بالدعوى املذكورة املرقمة 
13/�ص/2007 يف 2007/3/25 يت�صمن 
بداءة  حمكمة  من  ال�صادر  احلكم  تاأييد 
83/ب/2007  املرقمة  بالدعوى  الكوت 
برد  ق�صى  الذي   2007/2/28 يف 
اإ�صافة  وا�صط  حمافظ  املدعي  دعوى 
وقد  اخل�صومة،  توجه  لعدم  لوظيفته 
حمكمة  بقرار  منقو�صا  احلكم  هذا  اأعيد 
179/مو�صعة  املرقم  االحتادية  التمييز 

مدنية/2007 يف 2008/3/18 لالأ�صباب 
اتبعت  وقد  فيه،  الواردة  واحليثيات 
املحكمة املذكورة قرار النق�ص التمييزي 
امل�صار اإليه اإال اأنها تو�صلت اإىل نتيجة غري 
اإدخال وزير  اأنها قررت  �صحيحة، حيث 
اأ�صخا�صا  كربالء  وحمافظة  الداخلية 
اال�صتي�صاح  لغر�ص  الدعوى  يف  ثالثة 
اأن  اإال  اإليه،  امل�صار  النق�ص  لقرار  اتباعا 
كربالء  حمافظ  الثالث  ال�صخ�ص  وكيل 
املوؤرخة  املرافعة  بجل�صة  طلبا  قدم 
قبول  فيه  يطلب   2008/8/11 يف 
اال�صتئنافية  بالدعوى  خ�صما  موكله 
وا�صط  حمافظ  امل�صتاأنف  مواجهة  يف 
)ع(،  عليه  وامل�صتاأنف  لوظيفته  اإ�صافة 

املرافعة  بجل�صة  املحكمة  قررت  وقد 
طلب  قبول   2008/8/25 يف  املوؤرخة 
كربالء  حمافظ  الثالث  ال�صخ�ص  وكيل 
اإ�صافة لوظيفته ومت دفع الر�صم القانوين 
عن دخوله بالدعوى، وبناًء على طلبه مت 
تقدير قيمة ال�صيارة مو�صوع الدعوى من 
بقيمتها  ملوكله  احلكم  وطلب  خبري  قبل 
باعتبار اأنها تعود ملوكله اإ�صافة لوظيفته 
اإال  بالدعوى،  املربزة  امل�صتندات  ح�صب 
اأن املحكمة اأ�صدرت حكمها املطعون فيه 
الثالث  ال�صخ�ص  بطلبات  تف�صل  اأن  دون 
اأنه  رغم  لوظيفته  اإ�صافة  كربالء  حمافظ 
اأ�صبح طرفا يف الدعوى يحكم له اأو عليه 
يكون  عليه  به  املطالب  احلق  ثبوت  عند 

حمكمة  من  ال�صادر  فيه  املطعون  احلكم 
بتاريخ  االحتادية  وا�صط  ا�صتئناف 
31/�ص/2007  وعدد   2008/12/15
�صاأنه  من  للقانون  خرق  على  احتوى  قد 
لذا  واأموالها،  الدولة  مب�صلحة  االإ�صرار 
قرر قبول الطعن ونق�ص احلكم املطعون 
الدعوى  واإعادة  اإليه  امل�صار  فيه 
ملحكمتها التباع ما تقدم، واإ�صدار حكم 
جديد فيها واإر�صاله تلقائيا اإىل حمكمة 
التمييزية  التدقيقات  الإجراء  التمييز 
العام  االدعاء  رئا�صة  واإ�صعار  عليه، 
بذلك، و�صدر القرار باالتفاق يف 24/

املوافق  هـ  الثانية/1430  جمادى 
2009/6/17م.

شخص ثالث
اإذا كانت االأدلة امل�صتح�صلة هي اأقوال ]املجني 
)اأحداث(  الر�صد  �صن  يكمال  اللذين مل  عليهما[ 
فعلى  اال�صتدالل،  �صبيل  على  اأقوالهما  ودونت 
وفقا  لل�صهادة  اأهليتهما  عدم  تقرر  اأن  املحكمة 
املحاكمات  اأ�صول  قانون  من   )214( للمادة 

اجلزائية.
القرار: لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن 
التمييزي مقدم �صمن املدة القانونية قرر قبوله 
�صكال ولدى عطف النظر على القرار املطعون فيه 
وجد اأنه غري �صحيح وخمالف الأحكام القانون 
ذلك اأن وقائع الدعوى ت�صري اإىل قيام امل�صتكيني 

)ف(  املتهم  �صد  ال�صكوى  بطلب  و)�ص(  )�ص( 
ملحاولته التحر�ص باملجني عليهم )�ص، �ص، ي( 
وحتري�صهم على الفجور، وقد اأنكر املتهم التهمة 
امل�صندة اإليه يف كافة اأدوار التحقيق واملحاكمة، 
هي  الدعوى  يف  املتح�صلة  االأدلة  اأن  وحيث 
دونت  والتي  االأحداث  عليهم  املجني  اأقوال 
على �صبيل اال�صتدالل كون اأعمارهم اثني ع�صر 
تقرر  اأن  للمحكمة  اأن  وحيث  �صنة،  ع�صر  واأحد 
عدم اأهلية ال�صاهد لل�صهادة التي يوؤديها ب�صبب 
�صغر �صنه )م214( من قانون اأ�صول املحاكمات 
اجلزائية ولها ال�صلطة املطلقة يف تقدير ال�صهادة 

الإدانة  كافية  غري  املتح�صلة  االأدلة  تكون  عليه 
ال�صق   399 املادة  اأحكام  وفق  املذكور  املتهم 
كافة  نق�ص  قرر  العقوبات  قانون  من  االأول 
عن  واالإفراج  الدعوى  يف  ال�صادرة  القرارات 
املتهم املذكور واإخالء �صبيله ما مل يكن موقوفا 
اأو مطلوبا عن ق�صية اأخرى واالإ�صعار اإىل دائرة 
القرار  و�صدر  بذلك..  االجتماعي  االإ�صالح 
قانون  259/اأ/6من  املادة  الأحكام  ا�صتنادا 
اأ�صول املحاكمات اجلزائية وبداللة القرار 104 
ل�صنة 1988 وباالتفاق يف 1/ذو القعدة/1429 

هـ املوافق 2008/10/30 م.

شهادة

احلجز  بقلب  العدل  املنفذ  من  قرار  �صدور 
حجز  اإىل  املو�صوع  حمكمة  من  ال�صادر  االحتياطي 
تنفيذي ل�صدور حكم يف الدعوى، فعند نق�ص احلكم 
التنفيذ  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  احلالة  تعاد  املذكور 
رفع  العدل  ملنفذ  ولي�ص  االحتياطي  احلجز  فيعاد 

احلجز كليا الأن ذلك يعود ملحكمة املو�صوع.
الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى  القرار: 
قبوله  فقرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
�صكال.. ولدى عطف النظر على القرار املميز وجد باأنه 
اإيقاع احلجز  اأن  للقانون ذلك  غري �صحيح وخمالف 
�صده،  احلجز  املطلوب  م�صتحقات  على  االحتياطي 
اإ�صافة  جروب/  اأي  جي  اأو  ل�صركة  املفو�ص  املدير 
اأربعة  لوظيفته وبحدود مبلغ )4/763/743/91( 
و�صبعمائة  األفا  و�صتني  وثالثة  و�صبعمائة  ماليني 
كان  �صنتا  وت�صعني  وواحد  دوالرا  واأربعني  وثالثة 
الر�صافة  بداءة  حمكمة  من  ال�صادر  القرار  مبوجب 
باال�صتناد   2008/6/30 يف  3/حجز/2008  بعدد 
الثانية  اال�صتئنافية  الهيئة  من  قرار حكم �صادر  اإىل 
االحتادية  الر�صافة  بغداد/  ا�صتئناف  حمكمة  يف 
يف  هـ2007/2  514/�ص  املرقمة  الدعوى  يف 
2008/6/22 وقبل تنفيذه يف مديرية تنفيذ الكرادة 
املرقمة  التنفيذية  باالإ�صبارة   2008/7/3 بتاريخ 
عند  املذكورة  التنفيذ  مديرية  واأن   ،2008/822
قرارها  اأ�صدرت  التنفيذية  االإجراءات  اتخاذها 
قلب  ت�صمن  منه  الفقرة)2(   2008/7/15 بتاريخ 
احلجز االحتياطي اإىل حجز تنفيذي، وملا كان احلكم 

ال�صادر  القرار  مبوجب  نق�ص  قد  اأعاله  اال�صتئنايف 
191/الهيئة  بعدد  االحتادية  التمييز  حمكمة  من 
لالأ�صباب   2009/5/24 يف  املدنية/2008  املو�صعة 
املو�صحة فيه واإعادة اإ�صبارة الدعوى اإىل حمكمتها 
النق�ص، واإن  للنهج املو�صح بقرار  لل�صري فيها وفقا 
ل�صنة   45 رقم  التنفيذ  قانون  من  )51/اأوال(  املادة 
1980 ن�صت على اأنه اإذا اأبطل احلكم املنفذ اأو ف�صخ 
قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  احلالة  فتعاد  كله،  نق�ص  اأو 
عليه  بذلك،  حكم  ا�صتح�صال  اإىل  حاجة  دون  التنفيذ 
فاإن اإعادة احلالة اإىل ما كانت عليه قبل التنفيذ اإمنا 

ت�صمل االإجراءات التنفيذية املتخذة من قبل مديرية 
للتنفيذ  لديها  اال�صتئنايف  احلكم  اإيداع  عند  التنفيذ 
بداءة  حمكمة  قرار  ي�صمل  وال   2008/7/3 بتاريخ 
/3 املرقم  االحتياطي  احلجز  بتوقيع  الر�صافة 
حجز/2008 يف 2008/6/30، اإذ اإن رفعه يكون من 
قبل املحكمة التي اأ�صدرته وملا كان القرار املميز قد 
اأخل ب�صحته لذا قرر نق�صه واإعادة  خالف ذلك مما 
االإ�صبارة اإىل مرجعها التباع ما تقدم، على اأن يبقى 
ر�صم التمييز تابعا للنتيجة، و�صدر القرار باالتفاق 

يف 26/رجب/1430هـ املوافق 2009/7/19م.

تنفيذ

عن  الطبيب  انحراف  هو  الطبي  اخلطاأ   
وما  واملاألوف  العادي  الطبي  ال�صلوك 
درجة  اإىل  وتب�صر  يقظة  من  يقت�صيه 
والإثبات  مبري�صه،  االهتمام  معها  يهمل 
خطاأه  يكون  اأن  يجب  الطبيب  م�صوؤولية 
احلالة  هذه  يف  املحكمة  وعلى  ج�صيما، 
االأطباء  من  اأكرث  اأو  بخبري  اال�صتعانة 
املن�صوب  الطبي  اخلطاأ  كان  اإن  لتحديد 
ن�صبة  وبيان  ي�صريا،  اأو  ج�صيما  للمتهم 
كان  اأنه  اخلرباء  وجد  اإذا  تق�صريه 

مق�صرا.         
- رقم القرار / 69 / ت / جزاء / 2017 .

- تاأريخ القرار / 11 / 5 / 2017 .
والق�صاء  الت�صريع  جملة   / امل�صدر   -
و  �ص284   /  2018  / االأول  العدد   /

�ص285 .
ت�صكلت حمكمة ا�صتئناف الب�صرة ب�صفتها 
 1438 �صعبان   /  14 بتاأريخ  التمييزية 
واأ�صدرت  2017م،   /  5  /  11 املوافق  ه 

باإ�صم ال�صعب قرارها االآتي :- 
- املميز / �ص.م.ع .

- املميز عليه / قرار حمكمة جنح املدينة .
بالدعوى  املدينة  جنح  حمكمة  اأ�صدرت 
 18 يف  قرارا   2017  / جنح   /  4 املرقمة 
املدانة  على  باحلكم  يق�صي   2017  /  4  /

مقدارها  مالية  بغرامة  )�ص.م.ع.�ص( 
الأحكام  ا�صتنادا  دينار  األف  خم�صمائة 
العقوباتـ  قانون  من   )2  /  411( املادة 
ملدة  ب�صيطا  حب�صها  دفعها  عدم  حالة  ويف 
 93( املادة  الأحكام  ا�صتنادا  واحدة  �صنة 
/ 1( من قانون العقوبات، واإعطاء احلق 
املحاكم  ملراجعة  املدين  باحلق  للمدعني 
اكت�صاب  بعد  بالتعوي�ص  للمطالبة  املدنية 
قناعتها  ولعدم   ، القطعية  الدرجة  القرار 
متييزا  وكيلها  به  طعن  املذكور  بالقرار 
بعري�صته املدفوع عنها الر�صم يف 24 / 4 / 
2017 ، طالبا نق�صه لالأ�صباب املبينة فيها 
، كما طلب املدعي العام مبطالعته املوؤرخة 
يف 26 / 4 / 2017 ت�صديق القرار املميز .

القرار
الطعن  اأن  تبني  واملداولة  التدقيق  بعد 
القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
النظر  عطف  ولدى  �صكال،  قبوله  قرر 
�صحيح  غري  اأنه  وجد  املميز  احلكم  على 
قررت  املحكمة  اأن  ذلك  للقانون،  وخمالف 
وفق  )�ص.م.ع(  الطبيبة  املتهمة  اإدانة 
املادة )411 / 2( من قانون العقوبات قبل 
اكمال حتقيقاتها يف مو�صوع اخلطاأ الطبي 
وفاة  بحادثة  واملتعلق  اإليها  املن�صوب 
ردهة  يف  اأدخل  الذي  )ع.ن.ع(  املري�ص 

الطوارئ مب�صت�صفى املدينة العام بتاأريخ 
19 / 3 / 2013 عندما كانت املتهمة طبيبة 
يعرف  الطبي  فاخلطاأ   ، الردهة  هذه  يف 
الطبي  ال�صلوك  عن  الطبيب  انحراف  باأنه 
يقظة  من  يقت�صيه  وما  واملاألوف  العادي 
االهتمام  معها  يهمل  درجة  اإىل  وتب�صر 
مبري�صه ، لذلك يتوجب الإثبات م�صوؤوليته 
عنه اأن يكون اخلطاأ ج�صيما، وهذا ما اأ�صار 
اأعاله ، ومن  اإليه �صراحة الن�ص العقابي 
انتداب  اجلنح  مبحكمة  املتعني  كان  ثم 
التدري�صيني  االأطباء  من  اأكرث  اأو  خبري 
اأوراق  على  لالإطالع  الب�صرة  جامعة  يف 
الدعوى لتحديد فيما اإذا كان اخلطاأ الطبي 
ج�صيما  املذكورة  املتهمة  اإىل  املن�صوب 
اإن  تق�صريها  ن�صبة  وبيان  ي�صريا،  اأم 
وجدت، ويف �صوء ذلك تقف املحكمة على 
مدى كفاية االأدلة لالإدانة على وفق املادة 
املحكمة  اأن  وحيث   ، عدمه  من  املذكورة 
قرر  وعليه  املميز،  حكمها  يف  ذلك  تراع  مل 
نق�ص القرارات كافة ال�صادرة يف الدعوى، 
املحاكمة  الإجراء  الدعوى  اأوراق  واعادة 
اأ / 7(  اإىل املادة )259 /  جمددا ا�صتنادا 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  من 
و�صدر القرار باالتفاق يف 14 / �صعبان / 

1438 ه املوافق 11 / 5 / 2017 م .

المبدأ / الخطأ الطبي 

دعوى  يف  ثالث  �صخ�ص  دخول  قبول  قرار 
من  فيه  الطعن  نظر  يكون  �صيوع  اإزالة 
ب�صفتها  اال�صتئناف  حماكم  اخت�صا�ص 
ال  التي  القرارات  من  اأنه  حيث  التمييزية، 
احلكم  مع  به  ويطعن  الدعوى  بها  تنتهي 
حماكم  اخت�صا�ص  من  هو  الذي  احلا�صم 
اال�صتئناف ب�صفتها التمييزية وهذا ما ا�صتقر 

عليه قرار الهيئة املو�صعة.
قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى  القرار: 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�صعة  الهيئة 
الرمادي  بداءة  حمكمة  اأن  وجد  االحتادية 
تدخل  قبول   2009/3/2 بتاريخ  قررت 
بدعوى  ثالثا  �صخ�صا  )ح(  الثالث  ال�صخ�ص 
بالعدد  قبلها  من  املنظورة  ال�صيوع  اإزالة 
375/ب/2009 طعن املدعي متييزا بالقرار 
االأنبار  ا�صتئناف  حمكمة  لدى  املذكور 
ب�صفتها التمييزية، فقررت حمكمة ا�صتئناف 
االأنبار االحتادية ب�صفتها التمييزية بقرارها 
املرقم 61/حقوقية/2009 يف 2009/4/14 
اإحالة الطعن التمييزي مع اإ�صبارة الدعوى 
فيه  للنظر  االحتادية  التمييز  حمكمة  اإىل 
القرارات  من  لي�ص  املميز  القرار  لكون 
قانون  من   216 باملادة  عليها  املن�صو�ص 
 – املدنية  الهيئة  فقررت  املدنية  املرافعات 
بقرارها  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف  عقار 
عقار/2009  مدنية  1323/هيئة  املرقم 
التمييزي  الطعن  اإحالة   2009/4/26 يف 
ا�صتئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  اإ�صبارة  مع 
لكون  التمييزية  ب�صفتها  االحتادية  االأنبار 
الدعوى املنظورة تتعلق باإزالة �صيوع عقار 

بدرجة  قرارا  البداءة  حمكمة  فيها  وت�صدر 
اأخرية ح�صب اأحكام املادة 2/31 من قانون 
الطعن  يف  النظر  واأن  املدنية،  املرافعات 
التمييزي من اخت�صا�ص حمكمة اال�صتئناف 
املادة  اأحكام  مبقت�صى  التمييزية  ب�صفتها 
حمكمة  طلبت  املذكور  القانون  من   203
ا�صتئناف االأنبار ب�صفتها التمييزية بقرارها 
املرقم 90/حقوقية/2009 يف 2009/5/25 
من الهيئة املو�صعة تعيني املحكمة املخت�صة 
فيما  النظر  ولدى  التمييزي،  الطعن  بنظر 
ان�صب  التمييزي  الطعن  اأن  ظهر  تقدم 
املت�صمن  الرمادي  بداءة  حمكمة  قرار  على 
اإزالة  بدعوى  الثالث  ال�صخ�ص  تدخل  قبول 
لي�ص  املذكور  القرار  اأن  وحيث  ال�صيوع، 

ا�صتقالال  متييزها  اأبيح  التي  القرارات  من 
من  يعترب  بل  القانون  اأحكام  مبقت�صى 
اأثناء �صري  املحكمة  التي ت�صدرها  القرارات 
يجوز  فال  الدعوى  بها  تنتهي  وال  املرافعة 
احلا�صم  احلكم  �صدور  بعد  اإال  فيها  الطعن 
بالدعوى عمال باأحكام املادة 170 من قانون 
املحكمة  اأن  يعني  وهذا  املدنية،  املرافعات 
ب�صاأن  املقدمة  الطعون  بنظر  تخت�ص  التي 
القانون  يِجز  مل  التي  االإعدادية  القرارات 
املخت�صة  املحكمة  هي  ا�صتقالال  بها  الطعن 
احلكم  ب�صاأن  املقدم  التمييزي  الطعن  بنظر 
املنظورة  الدعوى  كانت  وملا  فيها  ال�صادر 
حمكمة  فيها  ت�صدر  �صيوع  اإزالة  دعوى  هي 
البداءة حكما بدرجة اأخرية مبوجب اأحكام 

املدنية  املرافعات  قانون  من   2/31 املادة 
متييزا  فيها  ال�صادر  باحلكم  الطعن  ويكون 
ب�صفتها  املنطقة  ا�صتئناف  حمكمة  لدى 
 32 املادتني  اأحكام  مبقت�صى  التمييزية 
تنظر  التي  فهي  املذكور  القانون  من  و203 
ب�صاأن  املقدمة  التمييزية  بالطعون  اأي�صا 
القانون  يِبح  مل  التي  االإعدادية  القرارات 
التمييزي  الطعن  مع  وذلك  ا�صتقالال  متييزا 
اأما  فيها،  ال�صادر  احلكم  ب�صاأن  املقدم 
حمكمة  ت�صدرها  التي  االإعدادية  القرارات 
البداءة بالدعوى التي يكون النظر بالطعون 
التمييزية ال�صادر فيها من اخت�صا�ص حمكمة 
التمييز والتي مل يرد ذكرها باملادة 216 من 
بنظرها  فتخت�ص  املدنية  املرافعات  قانون 
املطعون  القرار  كان  فلو  التمييز  حمكمة 
الثالث  ال�صخ�ص  تدخل  بقبول  واملتعلق  فيه 
اتخذته املحكمة بدعوى يكون النظر بالطعن 
التمييزي باحلكم ال�صادر فيها من اخت�صا�ص 
بنظره  املخت�صة  هي  فتكون  التمييز  حمكمة 
مع احلكم الفا�صل فيها وهذا ما قررته الهيئة 
128/مو�صعة  املرقم  بقرارها  املو�صعة 
 ،  2005/12/16 يف  مدنية/2005 
ا�صتئناف  حمكمة  اعتبار  قرر  تقدم  وملا 
التمييزية هي  االأنبار االحتادية ب�صفتها 
املخت�صة بنظر الطعن التمييزي واإعادة 
الدعوى مع الطعن التمييزي اإليها التخاذ 
املدنية  الهيئة  اإىل  واالإ�صعار  فيه  القرار 
عقار يف هذه املحكمة بذلك، و�صدر القرار 
الثانية/1430  24/جمادى  يف  باالتفاق 

هـ املوافق 2009/6/17م.

اختصاص

قبل  العقد  ف�صخ  يطلب  اأن  امل�صتاأجر  على 
املطالبة بفوات املنفعة واأقيام امل�صيدات.

يف  العقار  اال�صتئنافية/  الهيئة  ت�صكلت 
 /  6 بتاريخ  االحتادية  التمييز  حمكمة 
 /  7  /  27 املوافق  1430هـ  �صعبان/ 

.2009
وكيله  ع.ف.�ص/  امل�صتاأنف  املميز/ 

املحامي / �صبيح حميدي مو�صى
املميز عليه/ امل�صتاأنف عليه / مدير بلدية 

العمارة/ اإ�صافة لوظيفته
بداءة  حمكمة  لدى  ع.ف.�ص  املدعي  ادعى 
العائدة  العر�صة  ا�صتاأجر  باأنه  العمارة 
اإ�صافة  العمارة  بلدية  مدير  عليه  للمدعي 
احل�صني  حي   399  /52 ت�صل�صل  لوظيفته 
ملدة  ال�صيارات  لوقوف  �صاحة  التخاذها 
ال�صاحة  ا�صتالمه  وبعد  �صنوات  ثالث 
اأخرى  م�صيدات  واإقامة  بت�صييجها  والبدء 
العر�صة  ب�صحب  عليه  املدعى  قام  عليها 
اآخرين،  اأ�صخا�ص  اإىل  واإعطائها  منه 
طلب  لذا  منها..  االنتفاع  من  حرمه  وبذلك 
مبلغ  بتاأديته  واإلزامه  املرافعة  اإىل  دعوته 
امل�صيدات  قيمة  عن  دينار  مليون  �صبعني 
وحتميله  ربح  من  فاته  وما  اأحدثها  التي 

امل�صاريف.
 /31 بتاريخ  املذكورة  املحكمة  فاأ�صدرت 
 2008  / ب   /  820 وبعدد   2008  /  12
حكما ح�صوريا يق�صي بف�صخ عقد االإيجار 
الواقع على العقار ت�صل�صل 52 / 399 حي 
دعوى  ورد  عليه  للمدعى  العائد  احل�صني 
عليه  املدعى  وحتميل  بالتعوي�ص  املدعي 
ا�صتاأنف  الن�صبية..  وامل�صاريف  الر�صوم 
ف�صخه  طالبا  املذكور  احلكم  املدعي  وكيل 
بالئحته املوؤرخة 4/ 1 / 2009، واأ�صدرت 
حمكمة ا�صتئناف مي�صان االحتادية بتاريخ 
 2009 21/�ص/  وبعدد   2009  /  4  /  2

احلكم  بف�صخ  يق�صي  ح�صوريا  حكما 
برد  واحلكم  تعديال  امل�صتاأنف  البدائي 
اال�صتئنافية  الالئحة  ورد  املدعي  دعوى 
ميز وكيل  امل�صاريف..  امل�صتاأنف  وحتميل 
مو�صى  حميدي  �صبيح  املحامي  امل�صتاأنف 
بالئحته  نق�صه  طالبا  املذكور  احلكم 

املوؤرخة 26/ 4/ 2009.
القرار

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم  التمييزي 
املميز  احلكم  يف  النظر  وعند  �صكال  قبوله 
املدعي   / امل�صتاأنف   / املميز  اأن  وجد 

املميز  اإلزام  يطلب  الدعوى  وبعري�صة 
عليه/  املدعى  عليه/  امل�صتاأنف  عليه/ 
مقداره  مبلغ  بتاأديته  لوظيفته  اإ�صافة 
املنفعة  فوات  عن  دينار  مليون  خم�صون 
مليون  ع�صرون  وكذلك  �صنوات،  لثالث 
دينار عن اأقيام املن�صاآت التي قام باإحداثها 
على املاأجور مبوجب عقد االإيجار واملربم 
 ،  2006  /  6  /  17 بتاريخ  الطرفني  بني 
اإذا  للجانبني  امللزمة  العقود  اأنه يف  وحيث 
بالعقد  عليه  وجب  مبا  الطرفني  اأحد  اأخل 
يطلب  اأن  االإنذار  بعد  االآخر  للعاقد  جاز 
واإذا  مدين(   177 )م  التعوي�ص  مع  الف�صخ 

من  امل�صتاأجر  يتمكن  ومل  املاأجور  غ�صب 
ف�صخ  يطلب  اأن  له  جاز  الغا�صب  يد  رفع 
 /  1  /755 )م  االأجرة  اإنقا�ص  اأو  العقد 
مدين( عليه كان على املميز اأن يطلب ف�صخ 
املنفعة  بفوات  املطالبة  قبل  االإيجار  عقد 
الدعوى  تكون  وبذلك  امل�صيدات،  واأقيام 
املميز  احلكم  اأن  وحيث  للرد،  موجبة 
عليه  اأخرى  الأ�صباب  الدعوى  برد  ق�صى 
قرر ت�صديقه من حيث النتيجة ورد الطعن 
التمييزي مع حتميل املميز ر�صم التمييز.. 
�صعبان/   /6 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر 

1430هـ املوافق 27 / 7/ 2009.

فسخ عقد

الو�صي  بو�صفه  القا�صرين،  رعاية  مدير  ان  اعتبار   : املبداأ    
العام عن القا�صرين يف العراق، اعتبار خاطئ، الن قانون رعاية 
القا�صرين املادة 1 رقم 78 ل�صنة 1980 يهدف اىل رعاية ال�صغار 
ومن يف حكمهم، والعناية ب�صوؤونهم االجتماعية والثقافية واملالية 
ح�صبما ن�صت عليه املادة 1 منه، ومتكني دائرة رعاية القا�صرين 
من الرقابة واال�صراف على من يتوىل رعاية �صوؤون القا�صر والقيام 
مقامه عند عدم وجوده مبا يحقق م�صلحة القا�صر.. وذلك ا�صتنادًا 
للمادة 2/رابعاً ق. رعاية القا�صرين، ومل يت�صمن القانون املذكور 

ن�صاً يت�صمن اعتباره و�صياً عاماً عن القا�صرين يف العراق. 
اجلهة امل�صدرة : العراق - احتادي

نوع احلكم : ا�صتئناف
رقم احلكم : 829

تاريخ احلكم : 2009-04-11
الر�صافة   - بغداد  ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة   : املحكمة  ا�صم 

االحتادية
العدد:829/م/2009

تاريخ القرار: 2009/11/4م 
بغداد/الر�صافة  ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة  االإ�صدار:  جهة 

االحتادية
مقدم  التمييزي  الطعن  اأن  وجد  واملداولة،  التدقيق  لدى  القرار: 
�صمن املدة القانونية، فقرر قبوله �صكاًل، ولدى عطف النظر احلكم 
الدعوى  ان  ذلك  للقانون،  وخمالف  �صحيح  غري  اأنه  وجد  املميز، 
اقيمت على املدعى عليهم ومن �صمنهم القا�صرتني ... و....، وان 
املحكمة قررت يف جل�صة املرافعة املوؤرخة 2009/8/3 اال�صتجابة 
ا�صافة  القا�صرين  رعاية  عام  مدير  باإدخال  املدعي  وكيل  لطلب 

اإكماال  عليهم  املدعى  جانب  اىل  الدعوى  يف  ثالثاً  �صخ�صاً  لوظيفته 
للخ�صومة نيابة عن القا�صرتني املذكورتني بو�صفه الو�صي العام 
عن القا�صرين يف العراق، وقد وجد اأن ما ذهبت اليه املحكمة غري 
�صحيح وال ي�صنده القانون، ذلك ان قانون رعاية القا�صرين املادة 
ال�صغار ومن يف حكمهم  اىل رعاية  يهدف  ل�صنة 1980  رقم 78   1
ن�صت  ح�صبما  واملالية  والثقافية  االجتماعية  ب�صوؤونهم  والعناية 
الرقابة  من  القا�صرين  رعاية  دائرة  ومتكني  منه،   1 املادة  عليه 
واال�صراف على من يتوىل رعاية �صوؤون القا�صر والقيام مقامه عند 
للمادة  ا�صتنادًا  وذلك  القا�صر..  م�صلحة  يحقق  مبا  وجوده  عدم 
2/رابعاً ق. رعاية القا�صرين، ومل يت�صمن القانون املذكور ن�صاً 
من  هذا  العراق  يف  القا�صرين  عن  عاماً  و�صياً  اعتباره  يت�صمن 
جانب، ومن جانب اآخر فاإن املادة 4 من قانون املرافعات املدنية 
ن�صت على انه ت�صح خ�صومة الويل والو�صي والقيم بالن�صبة ملا 
القا�صر، وملا كان املو�صوع يتعلق باخل�صومة وهي حالة قانونية، 
على  و�صياً  هناك  كان  اذا  ما  التثبت  املحكمة  على  فكان 
القا�صرتني وادخاله بهذه ال�صفة اىل جانب املدعى عليهم بعد 
اقواله  اىل  واال�صتماع  القانوين،  الر�صم  بدفع  املدعي  تكليف 
مدير  ادخال  عن  يغني  ال  ذلك  وان  الدعوى،  مو�صوع  حول 
عام رعاية القا�صرين ا�صافة لوظيفته يف الدعوى للمحافظة 
على اموال القا�صر وادارتها حتقيقاً لالأ�صباب التي �صرع من 
الدعوى  ثم ت�صدر املحكمة حكمها يف  املذكور  القانون  اجلها 
على �صوئه، وملا كان احلكم املميز قد خالف ما تقدم مما اخل 
ب�صحته، لذا قرر نق�صه واعادة الدعوى اىل حمكمتها لل�صري 
تابعاً  التمييز  ر�صم  يبقى  ان  على  املتقدم،  املنوال  على  فيها 

للنتيجة.. و�صدر القرار باالتفاق يف 2009/11/4م.

رعاية القاصرين



تحقيقات

العدد  ) 155  (  االثنني   20  /   12   / 2021

بهاء عبد الصاحب كريم

منذ عام 2013 ولغاية اآلن تعاني غالبية 
العوائل العراقية من ارتفاع مؤشر أسعار 

العقارات في مناطق العاصمة بغداد، األمر 
الذي ساهم في صعوبة حصول تلك العوائل 

على مأوى والذي سبب ارتفاع أسعار االيجارات 
وتكاثر مناطق السكن العشوائي والتجاوزات 

واالراضي الزراعية وكل هذا سّبب مشكالت 
كبيرة في العراق، منها عزوف الكثير من الشباب 

عن الزواج بسبب االرتفاع الكبير في أسعار 
االيجارات او كثرة المشاكل الزوجية والمشاكل 

العائلية بسبب صعوبة الحصول على سكن 
يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء..

اغلب  »ان  يقول:  اجرة،  �سيارة  �سائق  علي،  عبد  احمد 
او  ال�سكنية  الدور  امتالكهم  عدم  من  يعانون  العراقيني 
فهي  جديدة  لي�ست  امل�سكلة  وهذه  الأرا�سي،  قطع  حتى 
متوارثة منذ اأجيال، لكنها تتفاقم يوماً بعد اآخر و�سنة بعد 
اأخرى حيث وجدت اجلهات املخت�سة نف�سها اأمام مع�سلة 
ميتلكون  ل  الذين  اأعداد  بلغت  اأن  بعد  لها  حل  ل  كبرية 
�سكناً خا�ساً بهم ماليني الأ�سخا�ص، وكان لبد من و�سع 
بناء  الناجعة ملعاجلة مثل هذا اخللل عن طريق  الآليات 
هذه  ظل  ويف  املحدود  الدخل  لذوي  ال�سكنية  الوحدات 
دفع  اأمام  عاجزين  الأغلبية  يقف  حيث  احلالية  البطالة 
مثل هذه الإيجارات التي بلغ بع�سها مليون دينار �سهرياً 
الف   )500( بلغ  ال�سغرية  الدار  ايجار  متو�سط  حني  يف 
اأمام رواتب املوظفني حاليا، واأنا  دينار وهو مبلغ خيايل 
اعمل �سائق �سيارة اجرة واعمل من بداية ال�سباح لغاية 
ايجار  مبلغ  اجمع  ان  اجل  من  الليل  من  متاأخرة  �ساعات 
الدار الذي ا�سكن فيه والذي ا�ستاأجره مببلغ )600( الف 

دينار بالإ�سافة اىل اجور الكهرباء والرتميمات«.
�سعوبات كبرية

من  ال�سحي(  القطاع  يف  )موظفة  فا�سل  علياء  وتاأملت 
الرتفاعات احلا�سلة بالإيجارات عندما و�سلت اإىل حالة 
ل ميكن اأن ي�سدقها، وقالت: »نحن ل ن�ستطيع حتمل دفع 
العالية حيث كنا م�ستاأجرين دارًا �سغرية يف  الإيجارات 
اإحدى املناطق ال�سعبية مببلغ )300( الف دينار وطلب 
اإىل  الإيجار  مبلغ  نرفع  اأن  زوجي  من  العقار  �ساحب 
�سعوبة  وجدنا  وقد  املنزل  نرتك  اأو  دينار  الف   )500(
اإىل  ا�سطرنا  الذي  الأمر  املبلغ،  هذا  مثل  توفري  يف  كبرية 
اإىل اأطراف بغداد  اأن نرحل من املكان الذي كنا ن�ستاأجره 
وا�ستاأجرنا بيتا مل يكتمل بناوؤه مببلغ )250( الف دينار، 

داخل  التنقل  و�سعوبة  اخلدمات  هناك  انعدمت  حيث 
املنطقة ب�سبب تراكم الأوحال مما جعلنا نعي�ص يف دوامة 
غاية  يف  م�ساألة  يومياً  عملي  اإىل  الو�سول  واأ�سبح  كبرية 
اإىل منطقتي واأحتمل  ال�سعوبة مما جعلني افكر بالعودة 

تكاليف الأ�سعار املرتفعة«. 
وابدى عالء الطائي )�ساحب حمل لبيع املواد الكهربائية( 
ا�ستياءه من ارتفاع ا�سعار العقارات، وقال: »ان م�سكلة 
تفاقمت  قد  اليجار  وبدلت  العقارات  اأ�سعار  ارتفاع 
العوائل  اغلب  منها  تعاين  التي  ال�سكن  اأزمة  وا�ستفحال 
العراقية منذ فرتة لي�ست بالق�سرية يف ظل ارتفاع م�ستمر 
حماولتي  باءت  حيث  املعي�سية،  احلياة  جوانب  ملجمل 
بالف�سل واأنا ابحث عن دار �سغرية لالإيجار ب�سعر معقول، 
مراجعاتي  كرثة  من  والتعب  الإرهاق  اأ�سابني  وقد 
ملكاتب العقار اآماًل يف احل�سول على دار �سغرية لالإيجار 
دون  لكن  لالإيجار  كبرية  غرفة  حتى  اأو  عائلتي  لإ�سكان 
جدوى، وذلك ب�سبب الرتفاع الهائل يف اأ�سعار الإيجارات 
وحمدودية اإمكاناتي املادية، واعتقد اأين لن اأجد اأي م�سكن 
اأ�سحاب العقارات والدللون  اأنا واأطفايل ما دام  يوؤويني 
يبلغ  حيث  املادي،  م�ستواهم  رفع  يف  �سالتهم  وجدوا  قد 

�سعر الدار التي اأ�ستاأجرها )500( الف دينار«.
ايجار  »كان  متقاعدة(:  )موظفة  �سمري  خالدة  وذكرت 
ويف  لكن   )150( يتجاوز  ل  حالياً  فيها  ن�سكن  التي  الدار 
ب�سورة  الدار  �ساحب  طلبات  ازدادت  عامني  خالل 
كبرية، واأنا املعيلة الوحيدة للعائلة التي تتكون من )7( 
يعني  وهذا  لل�سعف،  ارتفعت  اليجار  وقيمة  اأ�سخا�ص 
اطرد  ف�سوف  اليجار  قيمة  اأ�سدد  اأن  ا�ستطع  مل  اإذا  اأين 

بال�سارع ونحن عائلة ل حول لها ول قوة يف هذا الزمن«.
عندما  التجار  ج�سع  من  بيت(  )ربة  حممد  ام  و�سكت 
طالبها �ساحب الدار بزيادة مبلغ اليجار ال�سهري الذي 
اإىل  �سهرياً  الف   )175( والبالغ  املحدد  وقته  يف  تدفعه 
اآخر  مـــاأوى  للبحث عن  الـــــف دينار ممــا دعاها   )350(
ت�ستطيع اأن ت�ســـكن فيه هي واأطفالها الأربعة بعد فقـــدان 
وقالت:  معيل،  لها  يوجد  ول  �سري  حادث  نتيجــة  زوجها 
املعي�سة  ظروف  وفق  حالياً  الزيادة  بهذه  »املطالبة  اإن 
ال�سعبة والبطالة املتف�سية يف كل اأرجاء العراق اأ�سبحت 
مع  الوقوف  عدم  تتق�سد  او  عاجزة  والدولة  عادلة  غري 
الفقراء، واين اطالب اجلهات كافة بالوقوف بحزم واتخاذ 
جل�سع  حدًا  ت�سع  اأن  �ساأنها  من  التي  التدابري  جميع 

�سحاب العقارات«.
منطقة  يف  )جنرب(  ب�سطية  �ساحب  زهراء  ابو  ويقول 
بهذه  لالإيجار"..  بيت  عن  البحث  من  »تعبت  البياع: 
الكلمات بداأ ابو زهراء حديثه، فمنذ اأربعة اأ�سهر متوا�سلة 
�ستة  من  املكونة  ولعائلته  له  منا�سب  ب�سعر  بيتا  يجد  مل 
اأفراد.. اأبي زينب وجد نف�سه مهددا بالطرد بعد اأن ح�سل 

الدار  باإخالء  قرار  على  ي�ستاأجرها  التي  الدار  �ساحب 
بعد تطبيق القرار الذي ين�ص على اإمكانية اإخالء العقار 
على  عاما  ع�سر  اثني  م�سي  بعد  �ساغليه  من  امل�ستاأجر 
ا�ستئجاره وهو يقول: "راتبي ال�سهري ل يتجاوز )600( 

األف دينار واقل اإيجار يبلغ )500( الف دينار«.
اأنا  »ا�سكن  كبرية:  اآهات  فلها  )اأرملة(  �سجاد  اأم  اأما 
واولدي ال�ستة يف �سقة مكونة من غرفة وخدمات تقع يف 
مبنى قدمي يف اإحدى مدن العا�سمة بغداد هروبا من ظلم 
الإيجار وارتفاع اأ�سعار العقارات ولعدم وجود معيل لها 
الإرهابية  الأحداث  اإبان  زوجها  ا�ست�سهاد  بعد  ولعائلتها 
الأ�سرة  تنام  املا�سية  ال�سنوات  بالعراق يف  التي ع�سفت 
على فر�سات �سغرية يقومون برفعها وح�سرها يف مكان 

خالل النهار للح�سول على م�ساحة للحركة«.
وخطر  لل�سكن  �ساحلا  لي�ص  »املكان  �سجاد  اأم  وتقول 
واملولدات  الكهرباء  م�ساكل  عن  ف�ساًل  املعي�سة،  على 
منتظرين  به،  لل�سكن  م�سطرون  نحن  ذلك  ومع  واملياه، 
التفاتة �سغرية من احلكومة للنظر بحالتنا املزرية التي 

نعي�سها«.
ويقول عمار �سعيد )ع�سكري متقاعد(: »اأتقا�سى )600( 
الف دينار كراتب تقاعدي �سهري ونحن خم�سة اأ�سخا�ص 
بال�سهل  لي�ص  اأنه  ويوؤكد  جدا،  �سغري  مكان  يف  نعي�ص 
وم�ساكل  واخلدمات  املياه  لنق�ص  نظرا  هنا  نعي�ص  اأن 

بتجهيزهم  احلكومة  تقوم  اأن  اأمله  عن  ويعرب  املجاري، 
تاريخنا  ين�سون  ول  اأف�سل  ظروفا  لهم  توؤمن  مب�ساكن 
وتعر�سنا  الرهاب  فيها  حاربنا  والتي  بلدنا  خدمة  يف 
نتمنى  التقاعد،  على  ح�سولنا  اىل  ادت  خطرية  لإ�سابات 
ان يلتفتون لنا بالتفاتة ويقومون ببناء م�ساكن اقت�سادية 
ويقومون ببيعها للمواطنني واملتقاعدين وا�سحاب الدخل 

املحدود«.
منطقة  يف  دللية  مكتب  �ساحب  اجلنابي(  )عمر  ودافع 
مكاتب  ا�سحاب  تطول  التي  التهامات  عن  اجلامعة  حي 
اإىل  املوجهة  التهامات  هذه  »ان  قال:  حيث  العقارات، 
الأ�سعار،  رفع  وراء  يقفون  باأنهم  العقارات  بيع  و�سطاء 
ول�سيما بعد اإطالق �سلفة املئة راتب للموظفني وقرو�ص 
ونحن  واهية  حجج  جميعها  املنح،  من  وغريها  ال�سكان 
يف  زيادة  ح�سول  وامنا  اليجارات  نخف�ص  او  نرفع  ل 
الطلب مقابل قلة العر�ص هو الذي رفع اأ�سعار العقارات 
اإىل جانب الزيادة ال�سكانية، وبالأخ�ص يف العا�سمة بغداد 
يف  يرغب  اجلميع  وجعل   )57( تعداد  قانون  رفع  نتيجة 
دار  عن  البحث  او  عقار  ب�سراء  �سواء  بغداد  يف  ال�سكن 
ويف  العقارات،  �سراء  على  امل�ستثمرين  واإقبال  لالإيجار 
بغداد  يف  الإ�سكان  م�ساريع  تنفيذ  عمليات  تلكوؤ  املقابل 
والبيوت  الأرا�سي  »اأ�سعار  اأن  اإىل  م�سريا  واملحافظات«. 
اإمارة  حتى  ت�سهدها  مل  م�ستويات  اإىل  و�سلت  العراق  يف 

العا�سمة  و�سط  الأر�ص  فمرت  العربية،  المارات  يف  دبي 
هو الأغلى ثمنا قيا�سا بالدول املجاورة، اإذ و�سل اإىل نحو 
ال�سكنية  املناطق  بع�ص  يف  عراقي  دينار  ماليني  �سبعة 
كمدينة الكاظمية وخم�سة ماليني يف املن�سور وغريها من 

مناطق العا�سمة«.
يف  للعقار  مكتب  �ساحب  العامري(  باقر  ابو  )طه  وبني 
خالل  العقارات  جتارة  »انتع�ست  اجلهاد:  حي  منطقة 
عموم  يف  للنظر  لفت  م�سهد  يف  املا�سية  القليلة  الفرتة 
بغداد، حيث عادت جتارة العقارات ومكاتب الدللية اإىل 
ال�سكنية  والقطع  العقارات  ارتفاع  برغم  حالياً  ن�ساطها 
اأكرث،  وبدلت اليجار التي ت�ساعفت بنحو ال�سعفني او 
ومنازل  وزراعية  �سكنية  اأرا�ص  من  العقارات  وهذه 
وعمارات وحمال ارتفع الطلب عليها حالياً مما �سّجع على 
اأ�سبحت  والتي  جديدة  ملنازل  البناء  اأعمال  يف  التو�سع 
زيادة  ب�سبب  الأحيان  بع�ص  يف  عليها  الطلب  جتاري  ل 
الطلب نتيجة حت�سن الو�سع الأمني، حيث ا�سبح قطاع 
ور�سيدًا  جيدة  ا�ستثمارية  فر�سة  حاليا  ميثل  العقارات 
خ�سارة  ل  رابحة  وجتارة  الأيام  مرور  مع  يرتفع  مالياً 
اأ�سعار العقارات والأرا�سي ال�سكنية  فيها ب�سبب ارتفاع 
ببناء  وزارة  كل  تقوم  ان  هو  احلل  العك�ص،  ولي�ص 
جممعات خا�سة مبوظفيها مقابل مبالغ مالية تق�سط على 

فرتة )15( عاما او اكرث«.

)ا�سعد  ال�ستاذ  والقت�سادي  املايل  اخلبري  ويقول 
�سنوات،  منذ  تفاقمت  ظاهرة  »هناك  احل�سناوي(: 
احلدائق  عن  ا�ستغنوا  الأمالك  اأ�سحاب  معظم  اأن  وهي 
ال�سغرية  ال�سكنية  الدور  يبنون  واخذوا  واملرائب 
لقاء  املواطنني  اإىل  بتاأجريها  ويقومون  )امل�ستمالت( 
امل�ستمل  ايجار  بدل  �سعر  يبلغ  حيث  كبرية  مالية  مبالغ 
غرفة  هي  امل�ستمالت  وهذه  دينار  الف   )500( الواحد 
ل�سكن  ت�سلح  ل  الدور  وهذه  اخلدمات،  وباقي  و�سالة 
عائلة ولكنها ت�سلح ملتزوجني جدد، حيث نرى ان اغلب 
هذه امل�ستمالت بداأت تكرث يف املناطق الراقية، وبالأخ�ص 
املناطق التي تبلغ الر�ص ال�سكنية فيها اكرث من )400( 
و�سارع  اجلامعة  وحي  والغزالية  ال�سيدية  يف  كما  مرت 
حيث  بغداد،  مناطق  من  وغريها  والبلديات  فل�سطني 
وتاأجريها  امل�ستمالت  بناء  املنازل  هذه  ا�سحاب  يعترب 
العائلة  مدخولت  يف  وزيادة  لال�ستثمار  منا�سبة  فر�سة 
وهذه  يكفي،  ل  والتقاعد  تكفي  ل  املوظفني  رواتب  لكون 
ولكنهم  اليجار  بدلت  من  ينتفعون  جتعلهم  الطريقة 
يت�سايقون من �سغر م�ساحة منازلهم بعد ان كانت فارهة، 
خالل  ومن  الدولة  تقوم  ان  وهي  جدا  ب�سيطة  واحللول 
وزارة  وكل  املوظفني  اعداد  بجرد  ومديرياتها  وزاراتها 
وح�سب  موظفيها  جلميع  بيانات  قاعدة  بو�سع  تقوم 
م�سقط الراأ�ص ومن ثم ت�ستح�سل املوافقات الر�سمية باأخذ 
الوزارات  هذه  وتقوم  واملحافظات  بغداد  يف  اأرا�ص  قطع 
جممعات  ببناء  الر�سينة  البناء  �سركات  مع  بالتفاق 
مبلغا  موظف  كل  ويدفع  منا�سبة،  وباأ�سعار  ملوظفيها 
الـ)10(  يتجاوز  ل  ان  على  للبناء  كمقدمة  يعترب  ماليا 
اىل املوظفني  الوحدات  ت�سلم  البناء  اكتمال  ماليني، وبعد 
 )15( وملدة  دينار  الف  الـ)250(  يتجاوز  ل  ايجار  ببدل 
عاما، حيث يبلغ ثمن ال�سقة الواحدة تقريبا )45( مليون 
الجنازات  من  جمموعة  حققنا  الطريقة  وبهذه  دينار، 
عائلة  كل  وجعل  ال�سكن  ازمة  على  الق�ساء  وهي  الهائلة 
وكل مواطن لديه �سكن منا�سب والعي�ص الكرمي للموظفني 
حمافظات  جلميع  وجمالية  املحدود،  الدخل  ا�سحاب 
العراق وتخفيف الزخم عن العا�سمة لكون هذه البنايات 
اطراف  على  وكذلك  العا�سمة،  اطراف  على  �ستكون 
الدولة مل تنفق درهما واحدا  املحافظات، واملهم جدا ان 
هذه  وغري  ال�سعبة،  العملة  من  ووارداتها  ميزانيتها  من 
احللول ل ميكن لأي دولة ان تنه�ص ول ميكن نهائيا ولو 
بعد 50 عاما ان تقوم الدولة باإ�سكان 10% من ال�سعب 
لن جميع امل�ساريع التي اقامتها الدولة منذ عام 2003 
الوحدات  وا�سعار   ،%10 ن�سبة  حتقق  مل  الآن  ولغاية 
ال�سكنية التي حاليا تقوم باإن�سائها باهظة الثمن كما يف 
راأيي  هو  وهذا  العدل،  حي  وجممع  ب�سكولته  جممع 

وفكرتي للق�ساء على ارتفاع العقارات وازمة ال�سكن«.

أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات
من أهم مشاكل العوائل العراقية.. وعجز حكومي عن إيجاد الحلول 

اآيات حامت 

يطرح فريق الرجال باستمرار القضية 
اآلتية: اريد ان اتزوج امراة ثانية، 

فتقف زوجته حائرة مذهولة امامه، 
لماذا تريد الزواج مرة ثانية؟؟.. وغالبا 

ما تتجه اصابع اإلتهام نحو المراة 
نفسها، فعلى الرغم مما تقدمه المراة 
من تضحيات كبيرة في خدمة الزوج ، 
اال ان هاجس زواجه من واحدة اخرى 

يبقى السالح النفسي والموثر الذي يلّوح 
به ضد زوجته االولى بمجرد حدوث اي 

خالف بينهما.
توجهنا الى نخبة من الباحثات 

االجتماعيات والمواطنات لمعرفة أسباب  
تعدد الزوجات ضمن هذه االستبيان، 

وحصلنا على هذه اآلراء.
اأ�سباب الت�سريع 

/ راهي  الأ�ستاذة مرمي  اأو�سحت  البداية  يف 
مدر�سة اللغة العربية: ل ننكر ان الدين �سرع 
اأ�سبابا  هناك  ولكن  الزوجات،  تعدد  للرجل 
وعدم  الزوجة  مر�ص  منها  الت�سريع  لذلك 
ل  �سرعاً  خمتلفة  عينات  وهنالك  اجنابها، 
ت�ستطيع املراأة الرف�ص اأو تنكر انه لي�ص من 

تتقبل  ان  لميكن  املراأة  م�ساعر  ولكن  حقه، 
الرجل  وعلى  لزوجها،  اأخرى  �سريكة  وجود 
فهنالك  جرحها  وعدم  م�ساعرها،  مراعاة 
ل  و�سحت  املراأة  معهم  فعلت  مهما  رجال 
لقيمة  اعتبار  دون  ويتزوجون  ذلك  يقدرون 
هناك  وباملقابل  بذاته،  قائم  وككيان  املراأة، 
فهذا  م�ساعرها،  وجرح  جرحها  يرف�ص  من 
مو�سوع مت�سعب ولكل رجل راأي ولكل امراأة 

وجهة نظر.

الزواج موؤ�س�سة م�سرتكة
ونا�سطة  اعالمية  العبيدي/  ب�سمة  وذكرت 
مدنية: اأن الزواج موؤ�س�سة م�سرتكة تكاملية 
م�سرتكة  وافكار  روؤية  بينهم  طرفني  بني 
م�سرية  وا�ستكمال  عائلة  تا�سي�ص  اإىل  تهدف 
ولغة  والتفاهم  الحرتام  على  مبنية  حياة 
على  لزاماً  اأ�سبح  وبالتايل  م�سرتكة،  حوار 
كل طرف احرتام متطلبات الطرف الخر مبا 
ول  العائلة،  وظروف  م�سلحة  مع  يتنا�سب 

اأو  الزوجة فقط  امل�سوؤولية يف ذلك على  تقع 
تالم لي تق�سري لكي يتحجج الزواج باخرى 
امل�ساكل  له  �سيحل  الأمر  هذا  اإن  منه  ظناً 
الزواج  ان  واأرى  خاطئ،  التفكري  وهذا 
لإ�سالح  ولي�ص  هلل  كان  اإذا  الأف�سل  بثانية 
الزواج  اأراد  �سابه، ومن  الأوىل، وما  م�ساكل 
فليتزوج كما تزوج النبي )�ص(، ويبحث عن 
�سرت امراأة ثانية وثالثة ويبحث عن م�سلحة 
الزواج  يكون  وان  زواجه،  يف  منفعة  ذات 
م�سيبا ل�سنة النبي )�ص( وحفظ املجتمع من 
الرذيلة والنحطاط، فالتعدد فيه من النعم، 
فالتعدد يجب ان يتوىل امره رجال ذوو دين 
و�سرب  عقل  ذوات  عاقالت  ون�ساء  وحكمة 
معاجلا  يكون  ان  والأهم  اخلري،  وحمبة 

للم�ساكل وا�سالحها ل لزيادتها وتوترها.
 حالت ا�ستثنائية

كلية  طالبة  ح�سني/  الهدى  نور  بينت  فيما 
عندما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإن  بنات:  تربية 
)فانكحوا  قال  كتابه  يف  الزوجات  تعدد  حلل 
ما طاب لكم من الن�ساء مثنى وثالث ورباع(، 
مر�ص  وهي  ا�ستثنائية  حالت  يف  ولكن 
او وفاتها، واي�سا عدم قدرتها على  الزوجة 
الجناب ول نن�سى ما جاء بعدها )فاإن خفتم 
األ تعدلوا فواحدة اأو ما ملكت اميانكم، ذلك 
قاله  ما  معنى  هنا  ومن  تعدلوا(،  األ  اأدنى 

تعاىل تزوج اأكرث من واحدة لكن اعدل بينهن، 
جميع  بني  يعدل  من  هنالك  باأن  اعتقد  ول 
اجلديدة  الزوجة  تكون  ان  بد  فال  ن�سائه، 
منه،  ت�ساء  ما  ولها  الرجل  عند  املف�سلة  هي 
ول ميكن ان ننكر ذلك، ومن هنا جاء خوف 
عن  اإحداهن  تف�سيل  يف  الغرية  من  الن�ساء 
باأن  لها  ت�سمح  ل  م�ساعرها  وكذلك  الخرى، 
الأ�سباب،  كانت  مهما  بزوجها  اأحد  ي�ساركها 
باأخرى  يتزوج  ان  على  يرتكها  ان  تف�سل  اإذ 

وهي على ذمته.
الدوافع والأ�سباب   

كلية  /طالبة  عماد  زينب  اأ�سارت  ذلك،  اإىل 
امراأة  الرجل من  العالم: موقفي �سد زواج 
اأخرى خا�سة اإذا تزوج بدون موافقة الزوجة 
الرجل  زواج  اأن  كما  علمها،  بدون  اأو  الأوىل 
حياة  على  يوؤثر  اأن  ممكن  ثانية  امراأة  من 
ي�سببه  ملا  الأوىل  الزوجة  حياة  اأو  الرجل 
ح�سا�ص  املو�سوع  وهذا  عائلية،  م�ساكل  من 
تكون  اأن  ممكن  الثانية  والزوجة  للغاية، 
خرابا للبيوت اأو قد تكون عمارًا لها، يف حني 
نحو  الإتهام  اأ�سابع  يوجه  ما  دائماً  املجتمع 
�ساحلة  غري  زوجة  واأنها  الأوىل،  الزوجة 
للزوج،  مطيعة  غري  اأنها  اأو  اأ�سرة  لتكوين 
بال�سرورة  يعني  ل  الثاين  الزواج  اأن  كما 
يكون  رمبا  الزوجة،  من  واإهمال  تق�سريا 

الرجل  اإن  بحيث  عبور  حمطة  اأو  نزوة 
اأو رتابة من حياته  اأن مير بفرتة ملل  ممكن 
الزوجية الأوىل، ورمبا يكون زواجا موؤقتا اأو 
قرارا يتخذه بفرتة خالف بينه وبني زوجته 
الأوىل، مبعنى ان الزواج من امراأة ثانية له 
عدة دوافع واأ�سباب، خا�سة اإذا كان الزوج 
مل يخرت زوجته الأوىل مبح�ص اإرادته، وهذا 
النوع من الزواج يجعل ال�سخ�ص غري م�ستقر 
عاطفيا، وعدم التوافق بني الزوجني وي�سبب 
اأو  بالطالق  مطافه  ينتهي  عائلية  م�ساكل  له 

الزواج من امراأة اأخرى. 
رف�ص الزواج 

اأن  واأكدت حوراء خلف/�سحفية وحمامية: 
الزواج الثاين مرفو�ص قطعاً من قبل الن�ساء، 
زواج  على  توافق  امراة  اأر  مل  الآن  وحلد 
لديهم  الرجال  الكثري من  الثانية،  زوجها من 
كان  اذا  وخا�سة  ثانية،  من  للزواج  تطلع 
متمكنا مادياً، ي�سندون ذلك اإىل الية القرانية 
التي تكلمت عن التعدد متنا�سني ا�سباب ذلك 
اأو  عقمها  اأو  الزوجة  مر�ص  وهو  األ  التعدد 
الكرمية  الية  هذه  ا�سرتطت  وكذلك  غريها، 
بني  وعاطفياً  مادياً  الزوج  يعدل  اأن  على 
بتحققها،  باأ�ص  ل  املادية  العدالة  الثنتني، 
ولكن كيف له ان يعدل عاطفياً بينهن؟!، كان 
عليه بدًل من هدم ا�سرة وتبعات تلك الزيجة 

اولده  برتبية  ين�سغل  ان  املفرت�ص  من 
من  بدًل  �سعيدة  با�سرة  ين�ساأون  وجعلهم 

التفكك الذي قد يح�سل بزواجه من الثانية.
ع�سر التفكك الأ�سري 

قالت  فلقد  املعنى،  هذا  عن  ببعيد  ولي�ص 
�سهام ح�سن /باحثة اجتماعية ورئي�سة ق�سم 
ال�سحافة يف كلية العالم يف جامعة بغداد: 
بدون وجود عائق �سحي للزوجة الأوىل اأو 
املرير  املعي�سي  الظرف  ومع  مزاجي،  نفور 
الذي مير به العراق، يكون الزواج من امراأة 
للزوج،  الأوىل  بالدرجة  �سياع  هو  اأخرى 
الطرفني،  من  اولد  هناك  كان  ان  وخا�سة 
ذلك  ي�سبب  مادياً  متمكن  غري  كان  وان 
الطرفني،  اولد  تربية  ال�سيطرة على  فقدان 
اإذا  ليلة،  كل  اولده  اإىل  حنينه  و�سيقتله 
كان ميتلك ذلك احلنني، و�سيوؤثر �سلباً على 
وباخل�سو�ص  الأب،  برمزية  الأولد  عالقة 
اإذا كانت الزوجات مما ل وعي لديهن، بحيث 
يعو�سن النق�ص الأبوي يف الليلة التي يغيب 
يف�سل  عمن  ف�سال  املنزل،  عن  الزوج  بها 
ليلة  من  اأكرث  ويغيب  اأخرى  على  زوجة 
على ح�ساب اأولده، ونحن يف ع�سر اأ�سبح 
الأ�سري  التالحم  من  اأكرث  الأ�سري  التفكك 
غزت  التي  املتطورة  التكنولوجيا  ب�سبب 

املنازل، وحطمت م�ستقبل افراد ال�سرة.

تـعــّدد الـزوجــات .. آراء سـاخـنــة مــن قــلـــب الحـــــدث

حوراء خلف الدراجي

االستاذة الجامعية، شيماء اسماعيل، ذكرت 
ان التحرش في كل موضوع البد ان نتطرق 

لـتفاصيله كـالتعريف حيث يعرف التحرش 
بأنه انحراف سلوكي، ُمضايقة، تحرش، أو 

فعل ظاهرة اجتماعية غير مرحب به، إذ انه 
مجموعة من األفعال واالنتهاكات والمضايقات 

الجادة بحق األفراد، ويكون على شكل من 
أشكال اإليذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي، 

وظاهرة اجتماعية غير مرحب بها.. 
بداية هذه الظاهرة

حمدد  غري  الظاهرة  هذه  انطالق  بداية 
بتاريخ او زمن معني، فـهي �سائعة منذ القدم 
املا�سية  العقود  منذ  وبكرثة  ازدادت  لكن 
اأهمها  عديدة  لأ�سباب  تعود  الظاهرة  وهذه 
اإ�سافًة اىل ما خلفته  الديني   : غياب الوعي 
ال�سعوب،  على  �سلبية  اثار  من  احلروب 
املجتمعات  يف  املفاهيم  انحراف  عن  ف�سال 
العربية بحيث يتم لوم ال�سحية اأو ال�سكوت 
املجتمعية،  الو�سمة  خ�سية  الرد  عن 

و�سعوبة  املتحر�ص  مع  القوانني  وت�ساهل 
رادع   قانون  وجود  لعدم  التهام  اثبات 
وتربية الذكور على اأنهم �سي�سبحون رجاًل 

بدرجة حتكمهم يف املراأة.
عقوبة املتحر�ص وفق القانون

املو�سوع  هذا  عن  احلديث  ببعيد  ولي�ص   
حمامية  الربيعي/  )ر�سل  اأو�سحت  حيث 
ومدافعة عن حقوق الن�ساء(: من املتعارف 
املنطلق  وفق  يعرف  التحر�ص  ان  عليه 
املجتمعي باأنه ) م�سايقة او فعل غري مرحب 
به، يت�سمن جمموعة من الفعال والتي من 
اىل  الب�سيطة  النتهاكات  من  تبداأ  ان  املمكن 
التلفظ  ذلك  على  مثال  اجلادة،  امل�سايقات 
بعبارات م�سيئة(، وكانت وما زالت ظاهرة 
خطرا  ت�سكل  التي  الظواهر  من  التحر�ص 
بالذات، وما  العربية  كبريا على املجتمعات 
تلك  ان  اليوم  العراقي  جمتمعنا  يف  نالحظه 
الظاهرة بداأت يف تزايد كبري، وقد يعود ذلك 
التزايد اىل امور عديدة اهمها ) قلة الوعي، 
ال�سحيحة  غري  التن�سئة  اجلن�سي،  الكبت 
وجود  عدم  اىل  اإ�سافة  الرتبية(،  و�سوء 
رقابة قانونية حتا�سب املتحر�ص بالرغم من 

ذلك  على  مثال  له،  الرادعة  القوانني  وجود 
العراقي  العقوبات  قانون  مواد  يف  جاء  ما 
التي ن�ست على   )  402 ( املادة  وبالتحديد 
1- يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على ثالثة 
اأ�سهر وبغرامة ل تزيد على 50.000 دينار 
باإحدى  او  دينار   200.000 عن  تزيد  ول 
هاتني العقوبتني: اأ- من طلب امورًا خمالفة 
لالآداب من اآخر ذكرًا كان اأو اأنثى.. ب- من 
اأقوال  اأو  باأفعال  تعر�ص لأنثى يف حمل عام 
 -2. حياءها  يخد�ص  وجه  على  اإ�سارات  اأو 
على  تزيد  ل  مدة  احلب�ص  العقوبة  وتكون 
اجلاين  عاد  اإذا  املالية  والغرامة  ا�سهر  �ستة 
نوع  نف�ص  من  اأخرى  جرمية  ارتكاب  اإىل 
اجلرمية التي حكم من اجلها خالل �سنة من 

تاريخ احلكم ال�سابق.
نحن  لكننا  موجود،  القانون  ان  مبعنى   
يتم  لكي  له  الفعلي  التطبيق  اىل  بحاجة 
اإن  حتى  التحر�ص،  فعل  مرتكبي  حما�سبة 
باأن  كفيلة  لكنها  ب�سيطة  العقوبات  كانت 
ر�سالة  باإي�سال  وتقوم  لهم  رادعة  تكون 
قوانني  توجد  باأنه  مبا�سرة  غري  ب�سورة 

مفعلة حتا�سب مرتكبي جرمية التحر�ص.

التــحـــرش ظاهرة اجتماعية خطيرة والحد منها بات ضروريا 
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املبحث األول
مفهوم االنتحار وأنواعه وأسبابه

االنتحار:
حتصر  ال  معقدة  عاملية     ظاهرة 

أسبابها، جرمية ضد النفس وهي 
إزهاق الروح التي خلقها اهلل.. 

تقوض دعائم احلياة، وتسبب 
أضرارا فادحة على اجملتمع 
عموما، والنفس خصوصا.

تناولنا في هذا الفرع ما يلي:
االنتحار. - تعريف 
االنتحار. - أنواع 

االنتحار. - أسباب 
أوال: تعريف االنتحار:

ا: لغة: قتل اإلنسان نفسه.
قتل الذات بذاتها: وهذا مفهوم 

مشتق من كلمة مركبة من أصل 
 "caederc" التيني من فعل

 "Sui" مبعنى يقتل، واالسم
مبعنى الذات أو النفس، والكلمة 

كلها تشير إلى من يقتل نفسه، 
في العربية كلمة انتحار 

مشتقة من الفعل نحو أي ذبح.
ونقول: انتحر ينتحر، انتحارا، 

انتحار الرجل: قتل نفسه ووضع 
حد حلياته.

ب: تعريف االنتحار ا�صطالحا:
 :“ كليم  دور  اإميل   " الفرن�صي  االجتماعي  العامل 
ب�صورة  يرجع  الذي  املوت  اإىل  ي�صري  االنتحار 
مبا�صرة اأو غري مبا�صرة لفعل اإيجابي اأو �صلبي قام 
به ال�صخ�ص املنتحر، عدل هذا التعريف؛ الأنه اأغفل، 
مق�صودا  يكون  اأن  بد  ال  وهو  مهمة  نظرية  ح�صب 
ومن ثم ي�صاغ تعريفا بديال موؤداه: )ي�صري االنتحار 
اأو غري  نتيجة مبا�صرة  التي تكون  املوت  اإىل حاالت 
نف�صه،  املنتحر  قام  �صلبي  اأو  اإيجابي  لفعل  مبا�صرة 

وهو يعلم باأنه �صيوؤدي اإىل هذه النتيجة.
ال�صلوك  بني   )١٩٣٠( "هيلفاك�ص"  ويفرق: 
اأ�صكال  وبني  التعبري  �صح  اإن  واالإرادي  االنتحاري 
هو  فاالنتحار:  الت�صحية،  واأهمها  اجلماعي  املوت 
لنف�صه:  ال�صحية  تاأتيه  فعل  عن  الناجت  املوت  حالة 
اآخر  ل�صيء  بها  الت�صحية  ولي�ص  نف�صها،  قتلها  ق�صد 
فهو موت اإرادي يقدم عليه الفرد، للتخل�ص من م�ص

اكله.                                        
ج: تعريف االنتحار قانونا:

   اإن قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ ل�صنة ١٩٦٩ 
اإىل مفهوم  اإىل تعريف �صريح  وتعديالته، مل يتطرق 
انتحار بل تناول عقوبته فقط يف املادة يف املادة ٤٠٨ 

ف ١- ف ٢ واكتفى بذلك.
االإن�صان  قتل  هو  ال�صريعة:  يف  االنتحار  تعريف  د: 

نف�صه بغري حق باأية و�صيلة من الو�صائل.
كباقي  االنتحار  االإ�صالمية  ال�صريعة  اعتربت  لقد 
ال�صلوكيات االإجرامية التي نهى عنها القراآن الكرمي 
وال�صنة النبوية ال�صريفة، بل اأكرث من ذلك فهي اأعظم 
بني  من  النف�ص  قتل  جرمية  لذا  واأخطرها  اجلرائم 
الكبائر، والكبرية: هي كل ما نهى عنها اهلل والر�صول 

يف الكتاب وال�صنة، واالأثر عن ال�صلف ال�صالح.
وبالتايل اإن معظم التعاريف التي و�صعت اإىل تعريف 
مفهومها  عن  اللغوي  مفهومها  يختلف  ال  االنتحار 
اال�صطالحي فاإن كال املعنيني قد ان�صبا على ازهاق 
نف�ص غري مملوكة لالإن�صان ذاته بل هي مملوكة اإىل اهلل 
بل  االنتحار  يعرف  مل  العقوبات  قانون  لكن  وحده، 
املادة  وفق  االنتحار  على  املحر�ص  مبعاقبة  اكتفى 
الن�ص  هذا  �صياغة  يف  امل�صرع  التفاتة  وكانت   ٤٠٨
الروح  اختالف  ماأزق  من  يخرج  حتى  جدا،  موفقة 

عن النف�ص.
ثانيا: اأنواع االنتحار:

االجتماعية  الظواهر  اأحد  هي  االنتحار  ظاهرة  اإن 
 Emile كامي   دور  اإميل  عاجلها  التي 
خالل  من  االجتماعي  حتليله  يف   ،Durkheim
لهذه  حتليله  بداأ  وقد   ،Suicide االنتحار  كتابه: 
اأنه  اإال  االنتحار،  معنى  حتديد  مبحاولته  الظاهرة 
اأن  يرى  فهو  حماولته،  يف  منهجية  �صعوبات  وجد 
مفهوم االنتحار ي�صري اإىل: املوت الذي يرجع ب�صورة 
�صلبي  اأو  اإيجابي  فعل  اإىل  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة 

قام به ال�صخ�ص املنتحر.
كما عرفه بتعريف اآخر وهو اإنه: " كل حاالت املوت 
لفعل  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  نتيجة  تكون  التي 
�صلبي اأو اإيجابي قام به املنتحر نف�صه، وهو يعلم اأنه 

�صيوؤدي اإىل هذه النتيجة.
"اإميل دور كامي"  اأو�صلت  وحتليل ظاهرة االنتحار 

اإىل و�صع اأربعة اأنواع من االنتحار وهي:
١- االنتحار االأناين:

٢- االنتحار االإيثاري:
٣- االنتحار الال معياري:

٤- االنتحار القدري:
Egoism Suicide، يرى  ١- االنتحار االأناين: 
ناجت  هو  االنتحار  من  النوع  هذا  اأن  كامي  دور  اميل 
عن الفردية املفرطة، والتي تقود النا�ص اإىل ارتكاب 
تربط  التي  العروة  بقوله:  ذلك  وي�صرح  االنتحار، 
االإن�صان باحلياة؛ الأن الروابط التي توحد بينه وبني 

غري املرتاخية اأو املحطمة.                           
:Altruism Suicide :٢- االنتحار االإيثاري

ي�صري هذا النوع من االنتحار اإىل حالة االندماج الكلي 
ل�صخ�صية الفرد وحاجته يف اجلماعة اأو االأ�صرة التي 
على  االإقدام  ومن  �صخ�صيته،  فقدان  اإىل  به  توؤدي 
امل�صتوى  من  واأكرث  مفرط،  اندماج  فهو  االنتحار، 

املطلوب.
فالفرد يكون حمتوى متاما من قبل اجلماعة وال �صيء 
مييزه عن اجلماعة، باأال تكون الذات ملكية خا�صة، 

وال ميلك الفرد القدرة على الت�صحية باجلماعة، اأو 
اخلروج عن قيودها، وهذه احلالة يف نظر اإميل دور 

كامي توؤدي بالفرد اإىل االإقدام على اإنهاء حياته.
:Anomie Suicide :٣- االنتحار الال معياري
ي�صري هذا النوع من االنتحار اإىل حالة فقدان البيئة 
ال�صابطة  االجتماعية  املعايري  لقيمة  االجتماعية 
ل�صلوك الفرد، فال�صعف املعياري للبيئة االجتماعية 
يدفع بالفرد اإىل ظاهرة االإقدام علة االنتحار، مبعنى 
التي  املعايري  بفقدان  للتنظيم  الفرد  ن�صاط  فقدان 
منظمة  اجتماعية  بيئة  وجود  اأي  وتنظمه  ت�صبطه 

واأقرب اإىل حالة الفو�صى.
:Fatalism Suicide :٤- االنتحار القدري

وهو على عك�ص احلالة فهذا النوع من االنتحار -يف 
نظر اميل دور كامي - ي�صري اإىل حالة التنظيم املفرط 
نظره،  ففي  االنتحار  تنتج  التي  امل�صددة  والقيود 
االأفراد يقدمون على و�صع حد حلياتهم، ب�صبب  اإن 
و�صدمت  �صفقة،  بال  م�صتقبال  بال�صياع  �صعورهم 
قهرية  اأنظمة  يد  على  بعنف  وم�صاعرهم  عواطفهم 

جربية مت�صددة.
لظاهرة  اختياره  �صبب  كامي  دور  اميل  اأبرز  وقد    
اأنه  اعتقاده  منها  مبربرات  بالدرا�صة،  االنتحار 
االإح�صائيات  وتوافر  االنتحار،  تعريف  ال�صهل  من 
اأهمية  واأخريا  الظاهرة،  بهذه  اخلا�صة  والبيانات 
حاالت  تزايد  نتيجة  املجتمع  يف  االنتحار  مو�صوع 
االنتحار واملر�ص العقلي الذي هو من قبيل االختالل 
اإىل  وما  العقلي  والتخلف  واالرجتاجات،  العقلي، 
ذلك، وكذلك ال توجد عالقة بني االنتحار والعوامل 
الطبيعية والكونية من قبيل ارتفاع درجة احلرارة.

قام  عندما  موفقا  كان  كامي  دور  اميل  اإن  راأينا  ويف 
واإعطاء  اأنواع  اأربعة  اإىل  االنتحار  اأنواع  بتق�صيم 
ظاهرة  اأن  اأغفل  لكنه  منهما،  واحد  لكل  تعريف 
االنتحار اأكرب من اأن حتد باأربعة اأنواع؛ وذلك هناك 
العلماء  اأولويات  من  تكون  ال  االنتحار  من  اأنواع 
اإىل  دافعا  تكون  قد  االأخ�صائيني  وحتى  النف�صيني 
ارتكاب االنتحار، وبالتايل اإن ح�صر ظاهرة االنتحار 
فقط باأربعة اأنواع اأمر يجعل تق�صيم اميل دور كامي 

معر�صا للنقد من قبل علماء االجتماع والنف�ص.
يف  ودقيقة  حقيقية  درا�صة  هناك  تكون  اأن  نتمنى 
دقيقة  ن�صبة  على  قائمة  االنتحار  اأنواع  حتديد 
يف  ملا  واالجتماع  النف�ص  بعلماء  فيها  م�صتعينني 
نوع  كل  اإعطاء  اأجل  من  اجلهود  تظافر  من  ذلك 
اأجل  من  وكذلك  احلقيقي،  الو�صف  التعاريف  من 
اأجل  من  فيه  التو�صع  اأو  االنتحار  باأنواع  الت�صيق 
الظاهرة اخلطرية  و�صع العالج والوقاية ملثل هذه 
ذي  وحمافظة  عموما،  العراقي  املجتمع  تهدد  التي 
قار خ�صو�صا، وال �صيما بعد ارتفاع ن�صبة االنتحار 

اإىل ١١٩ حالة انتحار لعام ٢٠١٤.
ثالثا: اأ�صباب االنتحار:

جمهولة؛  باتت  لالنتحار  الرئي�صية  االأ�صباب  اإن 
للعادات  ومنافية  االإ�صالمية  لل�صريعة  خمالفة  الأنها 
لذلك بقي االنتحار ي�صكل خطرا مل يك�صر  والتقاليد. 
بها  ي�صرح  مل  عديدة  حاالت  الأن  بعد؛  جداره 
العائلة.  �صمعة  على  احلفاظ  منطلق  من  االأطباء 
فالعدد االإجمايل لالأخ�صائيني النف�صيني لي�ص باإمكانه 
�صمان تغطية عادية لظاهرتي االنتحار واالنهيارات 
�صبه  الهجرة  تعقيدا  الو�صع  زاد  وما  الع�صبية، 
اخلارج،  اإىل  العراقيني  النف�صيني  لالأطباء  اجلماعية 
ي�صاف اإىل ذلك اأن تركز االخت�صا�صيني يف املدن وراء 

ارتفاع حاالت االنتحار يف االأرياف.
وبالتايل لكل �صبب هناك نتيجة، فهناك اأ�صباب عديدة 
تدفع الفرد اإىل االنتحار، لكن هذا االأمر حري العلماء 
دفع  عن  بعيدا  يعد  الذي  ال�صبب  حتى  النف�صيني، 
�صببا  ي�صبح  املواطن  بع�ص  تراه يف  لالنتحار  الفرد 
رئي�صيا، وقد ت�صاهم احلكومة املحلية يف العراق مثال 
بجزء من ارتفاع هذه الظاهرة اخلطرية؛ وذلك الأن 
الدرا�صات اأكدت على ن�صبة حاالت االنتحار الناجتة 
عن توفر العمل واملال لدى بع�ص ال�صباب وهذا يقع 
على عاتق احلكومتني امل�صار اإليهما اأعاله، باالإ�صافة 
اإىل  حتمية  نتيجة  تكون  اأن  ميكن  اأخرى  اأ�صباب  اإىل 
ارتفاع ظاهرة االنتحار يف العراق عموما، وحمافظة 

ذي قار خ�صو�صا.
ويف راأينا اإن �صبب ارتفاع حاالت االنتحار يف االأرياف 
دور  لها  التي  االجتماعية  العزلة  من  نابعا  يكون  قد 
كبري يف دفع ال�صخ�ص على االنتحار فمثال: اإن طبيعة 
املدينة طبيعة اجتماعية حتب املخالطة واالحتكار 
اأما  االنتحار  على  ال�صخ�ص  اإقدام  من  يقلل  وهذا 
مفهوم العزلة االجتماعية يف الدول الغربية قد يكون 

نابعا من خمالفة القوانني.                  
* االأ�صباب الرئي�صية لظاهرة االنتحار:

اإىل  ال�صخ�ص  تدفع  قد  االأ�صباب  من  جملة  هناك 
االنتحار �صنتناولها فيما يلي:

١- اال�صطرابات النف�صية:
الدخل،  مرتفعة  البلدان  ففي  متفاوت،  ال�صبب  هذا 
النا�ص  من   %  ٩٠ نحو  النف�صية  اال�صطرابات  متثل 
وبني   ،)١٠١( االنتحار  طريق  عن  ميوتون  الذين 
١٠ % مل يتم ت�صخي�صهم ت�صخي�صا وا�صحا، تت�صابه 
التي  االإعرا�ص  تلك  مع  لديهم  النف�صية  االإعرا�ص 
ذلك  مع  انتحارا.  ميوتون  الذين  النا�ص  منها  يعاين 
تبدو اال�صطرابات النف�صية اأقل انت�صارا )حوايل ٦٠ 
%( بني الذين ميوتون عن طريق االنتحار يف بع�ص 
من  الدرا�صات  يف  مبني  هو  كما  االآ�صيوية،  البلدان 

ال�صني والهند )١٢-١٠٢(.

االإدمان  مواد  من  ذلك  وغري  الكحول  ا�صتهالك   -٢
على نحو �صار:

تزيد  املواد  ا�صتخدام  �صوء  ا�صطرابات  جميع 
وجود  وثبت   .)١٠٨( بن�صبة  االنتحار  خطر  من 
اال�صطرابات  من  ذلك  وغري  الكحول  ا�صطرابات 
�صوء ا�صتخدام املواد يف ٢٥-٥٠ % من جميع حاالت 
اإذا  كثريا  االنتحار  خطر  ويزداد   ،)١٠٤( االنتحار 
مت�صاركني يف  املواد  ا�صتخدام  �صوء  اأو  الكحول  كان 
عن  ناجمة  اأخرى  نف�صية  ا�صطرابات  مع  املرا�صة 
االنتحار، يرجع ٢٢ % منها اإىل ا�صتهالك الكحول هو 
ما يعني اأن كل خام�ص حالة انتحار ما كانت لتقع لو 

مل ي�صتهلك الكحول بني ال�صكان )١٠٩( اإدمان.

٣- فقدان العمل واملال:
يوؤدي فقدان الوظيفة ورهن املنزل وعدم اال�صتقرار 
املرا�صة  خالل  من  االنتحار  خطر  زيادة  اإىل  املايل 
االكتئاب  مثل  االأخرى  اخلطر  عوامل  مع  امل�صرتكة 
والقلق والعنف وا�صتخدام الكحول على نحو �صار.. 
اأنه  حيث  من  االقت�صادي  الركود  يرتافق  وبالتايل 
يرتبط بحاالت ال�صدائد التي ت�صيب الفرد من خالل 
فقدان الوظيفة اأو اخل�صارة املالية مع خطر االنتحار 

الذي يتعر�ص له الفرد.                                
٤- الياأ�ص:

املعريف  باعتباره اجلانب  الياأ�ص،  ي�صتخدم  ما  كثريا 
من االأداء النف�صي كموؤ�صر على خطر االنتحار عندما 
انتحارية  حماوالت  اأو  نف�صية  با�صطرابات  يقرتن 
مب�صاعر  للياأ�ص  الرئي�صية  اجلوانب  ترتبط  �صابقة، 
واالأمان  للدافع  وفقدانه  امل�صتقبل  نحو  ال�صخ�ص 
اأفكار مثل  الياأ�ص مع وجود  كثريا من االأحيان يفهم 
يكون  االأحيان  ومعظم  اأبدا"،  االأمور  تتح�صن  "لن 
اقت�صادية �صادرة  ن�صرة  ففي  باالكتئاب.  م�صحوبا 
النف�صية  لل�صحة  االأمريكي  القومي  املعهد  من 
يعترب  باأنواعه  االكتئاب  اأن  منها  تبني   ١٩٨١ عام 
حيث  من  النف�صية  اال�صطرابات  كافة  مقدمة  يف 

االنت�صار.
٥- االأمل املزمن واالأمرا�ص املزمنة:

خطر  عوامل  املزمنة  واالأمرا�ص  املزمن  االأمل  ميثل 
ال�صلوك  اأن  ثبت  وقد  االنتحاري.  لل�صلوك  مهمة 
يعانون  من  لدى  مرات   ٣- مرتني  اأكرب  االنتحاري 
جميع  ال�صكان.  بعامة  باملقارنة  املزمن  االأمل  من 
البدائي واختالل  االأمرا�ص املرتبطة باالأمل والعجز 
االنتحار،  خطر  من  تزيد  وال�صيق  الع�صبي  النمو 
والعدوى  واالإيدز  وال�صكري  ال�صرطان  ي�صمل  وهذا 

بفريو�صه.
٦- �صعف الوازع الديني:

اإن �صعف الوازع الديني واالبتعاد عن اإطاعة اهلل يف 
اأمره قد ي�صاهم يف خطر االنتحار؛ لكونه غري مدرك 
اإىل نف�صه التي هي ملك هلل تعاىل كما يف حديث الرجل 
فجرح   قاَل:   معه،  )اأ�صرع  فيه:  الذي  م�صمونه  ما 
فو�صع   املوت،    فا�صتعجل  �صديدا   جرحا   الرجل  
ر�ص وذبابه  بني  ثدييه  ثم  حتامل   ن�صل �صيفهِ   باالأ
على  �صيفه  فقتل نف�صه (، )اأقول:  هذا  الرجل  الذي  
قتل  نف�صه،  اأ�صار  الر�صول   اإىل  اأنه  ما  كان  يقاتل 
اإن   الر�صول:   قول   اإىل   ترى   اأال   هلل،   كلمة  عالء  الإ
الرجل  ليعمل  عمل  اأهل  اجلنة  فميا يبدَو  للنا�ص 
وهو  من  اأهل النار،  واإن  الرجل  ليعمل  عمل  اأهل  
النار  فميا يبدو للنا�ص وهو من  اأهل اجلنة! وقد ذكر 
يف �صرح احلديث اأن الرجل كان يقاتل ن�صرة لقومه!

لديه كان �صعيفا، ف�صدر  الديني  الوازع  فاإن  وعليه 
منه ما �صدر!

٧- احلب:
ب�صكل  واحد  طرف  من  احلب  اأو  الفا�صل  احلب  فاإن 
كبري قد يوؤدي اإىل ارتفاع خطر ظاهرة االنتحار؛ وال 
�صيما نحن نعي�ص يف بيئة ال تعي هذا االأمر وتعتربه 
اأو  ال�صاب  يقوم  االأهل  رف�ص  فعند  جيد،  غري  �صيئا 
�صبب  رومان�صية  عالقة  نتيجة  باالنتحار  ال�صابة 
دمارها اإما ال�صاب اأو ال�صابة نف�صها اأو االأهل.. فمثال: 
اأكرث من مرة  اإذا اأحب فتاة وتقدم خلطبتها  ال�صاب 
ورف�ص اأهلها فهذا قد يوؤدي اإما اإىل انتحار ال�صاب اأو 

انتحار ال�صابة على اعتبار اأن كال منهما ال يرى حياة 
بدون الطرف االآخر، وهذا نابع من طبيعة املجتمع 
الع�صائري العراقي عموما، وطبيعة املجتمع )الذي 
التي  ابنته  بزواج  يقبل  ال  الذي  خ�صو�صا  قاري( 

كانت على عالقة ' بزيد ' من النا�ص.
٨- العزلة االجتماعية:

يكون  االجتماعي  الو�صط  عن  املعزول  فال�صخ�ص 
معر�صا اأكرث لالإقدام على االنتحار، ويف بع�ص الدول 
لي�صت العزلة االجتماعية كما لدينا باأن ال�صخ�ص ال 
اإىل  خمالفته  هو  العزلة  بل  املجتمع  بباقي  يحتك 
تدفع  قد  االأخرية  فهذه  وتعليمات  واأنظمة  قوانني 

املنتحر اإىل االنتحار.
هي  اأعاله  ذكرت  التي  االأ�صباب  جميع  اإن  وبالتايل 
اأ�صباب رئي�صية لالنتحار ي�صاف اإىل ذلك اأن الو�صع 
االنتحار  خطر  هرمون  حفز  العراق  يف  ال�صيا�صي 
وكرثة  واجلوع  عدالة  عدم  من  ال�صعب  عاناه  ملا 
اإن الو�صع ال�صيا�صي جاء م�صجعا  البطالة، فبالتايل 
لظاهرة خطر االنتحار ولي�ص معاجلا لها. على الرغم 
الكرمي  العي�ص  كفل  قد  العراقي  الد�صتور  اأن  من 

للمواطنني العراقيني.

                             املبحث الثاين
والعالج  الوقاية  وطرق  االجتماعية  احلماية       

لظاهرة االنتحار

يخ�ص  فيما  كبريا  دورا  االجتماعية  اخلدمة  تلعب 
خالل  من  وذلك  االنتحار  املحاولني  االأفراد  عالج 
حيث  تقدمها  التي  االجتماعية  اخلدمات  من  جملة 
عقل  يف  العقيدة  وتاأ�صيل  وتوثيق  بغر�ص  يقوم 
ووجدان وقلب، ومن يفتقد لذلك اأو اأح�صها ب�صعف 
العقيدة؛ الأنه بحاجة اإىل م�صاعدة وتثبيت عقائدي.

تتمثل احلماية االجتماعية يف حماية املجتمع )الذي 
حمافظتنا  يف  املتزايد  االنتحار  ظاهرة  من  قاري( 
عن طريق توفري الوقاية الالزمة والعالج للحيلولة 
االجتماعية   احلماية  الأن  الظاهرة؛  هذه  من  للحد 
قاري(  )الذي  الفرد  نف�صيات  تاأهيل  بارز يف  لها دور 
عاتق  على  تقع  التي  االإجراءات  بع�ص  خالل  من 
احلكومة املحلية منها االقت�صادية من خالل توفري 
فر�ص العمل، وكذلك نف�صية من خالل و�صع منظمة 
تعنى بهذا، وكذلك ر�صد بع�ص التدابري االحرتازية 
حاالت  ن�صب  لتحديد  حقيقية  اإح�صائيات  خالل  من 
االنتحار، و�صنتناول يف هذا املبحث عدة اأمور منها 
من  التي  احلماية  وتوفري  والعالج  الوقاية  تعريف 

�صاأنها احلد من هذه الظاهرة اخلطرية .
١- احلماية االجتماعية:

التدابري  اأو  االجتماعية  اخلدمات  من  جمموعة  هي 
تقدمها  اأن  ميكن  التي  التعبري  �صح  اإن  االجتماعية 
الدولة اإىل الفرد من �صاأنها اأن تعطيه اأمال يف احلياة 

وكذلك حتد من خطر االإقدام على االنتحار.
٢- اخلدمة االجتماعية:

ا: لغة: يعرف " جردان ال�صابق " اخلدمة على اإنها: 
املرء  يخدم  من  لي�ص  وطنه  خدم  خدمة،  اأي  خدم 

كنف�صه.
ب: اخلدمة االجتماعية ا�صطالحا: هي جمموعة من 
الطرق والو�صائل املنظمة مل�صاعدة االأخرين الإ�صباع 

حاجة ال ي�صتطيعون اإ�صباعها دون م�صاعدة.
٣- تعريف الوقاية:

ا: لغة: " الوقاية هي ما وقيت به ال�صيء ".
حت�صبا  به  نقوم  خمطط  فعل  اأي  ا�صطالحا:  ب: 
قائمة  كانت  مل�صكلة  م�صاعفات  اأو  معينة،  لظهور 
اأ�صال، وذلك بغر�ص االإعاقة اجلزائية اأو الكاملة اأو 

مل�صاعفتها معا.
٤- العالج:

ا: لغة ا�صم يعالج به، الدواء، املرا�ص والدفاع.
والنف�صي  الطبي  التدخل  اإجراءات  جميع  " هو  ب: 
االجتماعي التي توؤدي اإىل التح�صن اجلزئي اأو الكلي 
النف�صية  وللم�صاعفات  ال�صكوى،  م�صدر  للحالة 

امل�صاحبة.
اأن  حيث  العالج،  عن  تختلف  الوقاية  اإن  وبالتايل 
الوقاية تبحث يف احللول قبل الوقوع للحيلولة دون 

اإقدام الفرد على االنتحار.
بعد  الناجعة  احللول  عن  يبحث  فهو  العالج  اأما 
نهائي،  ب�صكل  منها  التخل�ص  اأو  منها  للحد  وقوعها 
لكن كالهما ي�صرتكان يف و�صع احللول الناجعة للحد 

من ظاهرة االنتحار املتزايدة ملحافظة ذي قار.
هناك عدة اأمور اجتماعية من �صاأنها اأن تقي الفرد من 
هيئة  اأو  منظمة  با�صتحداث  االنتحار  ظاهرة  خطر 

تعد لهذا الغر�ص يقع على عاتقها االأمور التالية:
باأن  ال�صوء: وذلك  رفقاء  ترك  العميل على  ١- حث 
االأخطاء  للعميل  االجتماعي  االأخ�صائي  ي�صرح 
اإىل  التو�صيح  يتم  واأن  ال�صوء،  رفقاء  عن  املرتتبة 
ال�صوء،  رفقاء  على  املرتتبة  النتائج  هي  ما  الفرد 

الرفقة  من  عليه  تعود  اأن  ميكن  التي  واملزايا 
الظروف  تهيئة  طريق  عن  فيها  يندمج  ال�صاحلة، 
ياأتي  وهنا  بهم،  االلتقاء  له  تتيح  التي  واملنا�صبات 
هذه  تكون  اأن  ويجب  االجتماعية،  احلماية  دور 
حتى  لالأخ�صائي  املبا�صرة  الرعاية  حتت  ال�صحبة 

توؤدي ثمارها.
٢- التفاعل العقلي:

االجتماعي  االأخ�صائي  قبل  من  موجه  تاأثري  وهو 
ي�صتهدف الفرد الإزالة االأ�صباب العقلية التي ميكن اأن 
اأو التقليل من  تكون �صببا يف اللجوء اإىل االنحراف، 
تاأثريها بقدر االإمكان ويتم ذلك عن طريق جمموعة 

من االأ�صاليب:
ا: الوعظ:

وتبيان اخل�صران  تعاىل  اهلل  التخويف من عقاب  هو 
االنتحار  ارتكاب  على  واالآخرة  الدنيا  يف  املرتتب 
و�صرح الفرد باأن احلياة ملك اهلل وال ميلك االإن�صان 

احلق فيها.
ب: التعليم:

اكت�صاب  على  الفرد  م�صاعدة  طريق  عن  ويتم 
معلومات ومعارف جديدة تنفعه، ويف�صل اأن تكون 
يف خطر ظاهرة االنتحار والتاأكيد على فعلها ال�صار 

بالنف�ص اأوال واملجتمع ثانيا.
ج: اجلدل:

وهنا يقوم االأخ�صائي االجتماعي بتغيري وجهة نظر 

الفرد، والتو�صيح له باأنه على خطاأ، واإعطائه وجهة 
جتعل  ال�صحيحة  النظر  فوجهة  ال�صحيحة،  النظر 
الروؤية وا�صحة لديه وي�صعر باأنه قد كان خمطئا.            

٣- امل�صورة والن�صيحة:
هو اأن يطلب الفرد من االأخ�صائي يف جزئية معينة، 
طلب،  بدون  الراأي  باإبداء  التطوع  فهو  الن�صح  اأن 

فهذا االأمر من �صاأنه يولد الثقة بالنف�ص لدى الفرد.
٤- العالج باالأ�صوة احل�صنة:

االأ�صوة هي املثل احلي الذي يحتذي بها، وهنا يقوم 
االأخ�صائي االجتماعي مب�صاعدة الفرد على اأن يتخذ 
واأف�صل  حياته،  يف  بها  يقتدي  ح�صنة  اأ�صوة  لنف�صه 
اأ�صوة هي اأ�صوة الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، 
وقال �صفيان: املحبة اتباع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
اإيثار  واآله و�صلم، وقال غري دوام الذكر وقال غريه 
الدنيا هذا  البقاء يف  حمبوب، وقال بع�صهم كراهية 
من بني االأ�صباب الرئي�صية حلدوث ظاهرة االنتحار، 
بحيث ي�صبح ال�صخ�ص نتيجة الفراغ الروحي الذي 
مير به، يكره الدنيا ويريد اأن ي�صع حدا حلياته التي 

يعتربها رخي�صة.
على  كبري  تاأثري  لديه  الروحي  العالج  اإن  وبالتايل 
نف�صية الفرد يف عدم االإقدام على االنتحار، لذا يجب 
على خطباء املنابر اأن يركزوا على العالج باالأ�صوة 
ظاهرة  من  للحد  االأمثل  الطريق  هي  التي  احل�صنة 

االنتحار.
باحلماية  تكتفي  ال  الظاهرة  هذا  مثل  اإن  اإذ 
تتظافر  اأن  ويجب  وحدها  والقانونية  االجتماعية 
اجلهود للحد منها، فعامل االجتماع يبحث يف نف�صية 
الفرد، وعامل  القانون يبحث يف �صلوك  الفرد، وعامل 

الدين يبحث يف املوعظة الدينية.

                           املبحث الثالث
               احلماية القانونية لظاهرة االنتحار

التدابري  بع�ص  هي  القانونية  باحلماية  نق�صد 
االحرتازية التي يتخذها امل�صرع العراقي من اأجل 

ردع املحر�ص اأو امل�صبب لظاهرة االنتحار.
االأفراد  لت�صمل  الت�صريع  دائرة  تتو�صع  اأن  يجب 
حتى  االنتحار  اإىل  الفرد  دفع  يف  �صبب  هم  الذين 
امل�صوؤولية  ت�صملها  امل�صوؤولة  هي  الدولة  كانت  لو 
القانونية كما يقول مونت�صكيو " القانون كاملوت ال 

ي�صتثني اأحدا ".
للحد  القانونية  احلماية  عن  نبحث  اليوم  نحن 
اجلرائم  من  اجلرمية  وهذه  االنتحار،  جرمية  من 
على  االطالع  خالل  ومن  املجتمع،  على  اخلطرة 
اإىل  نرجعها  فاإننا  لذا  االنتحار،  جرائم  من  العديد 

�صببني يدفعان ال�صخ�ص اإىل االنتحار وهما:
اأجل  ومن  امل�صاعدة.  وثانيهما:  التحري�ص  اأوال: 
ن�صو�ص  و�صع  من  بد  فال  الظاهرة  هذه  من  احلد 
متام  ننتظر  واأال  ابتداء،  الفعل  ملعاجلة  تقريبية 
كان  لذا  عليه  حر�ص  اأو  دفع  من  ملعاقبة  الفعل 
العراقي �صياغة ن�صو�ص قانونية  للم�صرع  االأجدر 

تت�صمن ما يلي:
اأوال: معاقبة املحر�ص وامل�صاعد على فعل االنتحار 
ملجرد قيام الدليل على التحري�ص اأو امل�صاعدة واأال 

ننتظر منه فعل االنتحار ومن ثم نعاقبه.
جرمية  اإىل  الدافع  اأو  امل�صبب  معاقبة  ثانيا: 
االنتحار  حاالت  اأغلب  اأن  ن�صاهد  اليوم  االنتحار: 
نظرا  حمر�ص  اأي  وجود  دون  �صبب  اإىل  ترجع  هي 

لكون جمتمعنا من املجتمعات الدينية والقائمة على 
املبادئ الع�صائرية. وهذا ما فعله امل�صرع يف حكومة 

كرد�صتان.
ثانيا: التكيف القانوين جلرمية االنتحار:

العراقي  العقوبات  قانون  على  االطالع  خالل  من 
نالحظ يف املادة ٤٠٨ منه باأنه مل يجرم ومل يعاقب 
ذهب  بل  فعله  اأثر  خاب  اأو  اأوقف  اإذا  فيما  املنتحر 
ملعاقبة من حر�صه اأو �صاعده الإمتام فعله باالنتحار 
وهذا ح�صب ما ن�ص عليه قانون العقوبات العراقي 
وكما  منه   ٤٠٨ املادة  يف   ١٩٦٩ ل�صنة   ١١١ املرقم 

يلي:
)يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات من 
حر�ص �صخ�صا اأو �صاعده باأية و�صيلة على االنتحار 
العقوبة  وتكون  ذلك  على  بناًء  االنتحار  مت  اإذا 

ال�صجن اإذا مل يتم االنتحار ولكن �صرع فيه(.
من  مهمني  مو�صعني  بني  تفرق  اأن  يجب  وهنا 

الناحية القانونية والتكيف القانوين وهما:
اأوال: -املحر�ص على جرمية االنتحار.

ثانيا: امل�صبب والدافع جلرمية االنتحار.
اأوال: -املحر�ص على جرمية االنتحار

االنتحار  جرمية  على  املحر�ص  القانون  عاقب 
بال�صجن ملدة ال تزيد عن �صبع �صنوات ولكن اقرتن 
�صرط اجلزاء ب�صرط اإمتام جرمية االنتحار، اأما اإذا 
مل تتم ل�صبب خارج عن اإرادة املنتحر كاأن ي�صوب 
ال  الر�صا�صة  اأن  اإال  راأ�صه  اإىل  امل�صد�ص  ال�صخ�ص 

توؤدي اإىل وفاته.
على  امل�صاعد  عاقب  قد  العراقي  القانون  اإن  كما 
باأية و�صيلة كانت  االنتحار وامل�صاعدة هنا  جرمية 
فاإن عقوبتها اأي�صا خا�صعة للمادة ٤٠٨ ق ع. ومن 
اآخر  اإىل  �صالحا  �صخ�ص  يعطي  اأن  امل�صاعدة  �صور 
�صالح  ل�صراء  ماال  يعطيه  اأن  اأو  االنتحار  لغر�ص 
الطابق  اإىل  ي�صعد  يجعله  اأن  اأو  نف�صه،  للغر�ص 
العلوي من بيته لغر�ص اإمتام جرمية، كل هذا يعد 
واإزهاق  االنتحار  فعل  الإمتام  امل�صاعدة  �صور  من 

الروح.
اإن البحث يف الدافع جلرمية االنتحار يعد  وبالتايل 
االأ�صباب  الأن  الظاهرة؛  هذه  من  للحد  الزما  اأمرا 
على  االإقدام  وهي  اأال  واحدة  والنتيجة  تتعدد 
 "٤٨٠" املادة  ن�ص  تعديل  يتم  اأن  فناأمل  االنتحار 
معاقبة  على  تن�ص  فقرة  اأو  مادة  اإدراج  ويتم 

امل�صبب الذي دفع املنتحر على االنتحار.
ثانيا: الدافع جلرمية االنتحار:

باأن  نالحظ  الت�صريعي  الن�ص  ا�صتقراء  خالل  من 
القانون العراقي مل يجرم فعل من ت�صبب باالنتحار 
يغت�صب  الذي  كال�صخ�ص  الت�صبب  اأمثلة  ومن 
ل�صرفها  حماية  املراأة  تنتحر  االنتهاء  وبعد  امراأة 
زوجته  باأن  اكت�صف  الأنه  ينتحر  الذي  ال�صخ�ص  اأو 
بعد  اآخر  �صخ�ص  مع  م�صروعة  غري  بعالقة  تخونه 
يجامعها  وهو  لزوجته  �صورا  االأخري  له  اأر�صل  اأن 
وغريها ومن احلاالت التي تدفع ال�صخ�ص لالنتحار 
اأية معاجلة قانونية تعاقب امل�صبب والدافع  نَر  مل 
للن�ص  خا�صعة  بقيت  واإمنا  االنتحار  جلرمية 
الد�صتوري القائل باأن ال جرمية وال عقوبة اإال بن�ص 
وبالتايل فالرباءة حكم عن ت�صبب بجرمية االنتحار 

وهذا �صرخ قانوين يجب اأن نعاجله.
كان االأجدر بامل�صرع اأن يو�صع من نطاق امل�صوؤولية 
اجلزائية لت�صمل جميع من ت�صبب يف دفع املنتحر اإىل 
االنتحار،  �صبب  عن  البحث  يف  دمنا  وما  االنتحار، 
كان  البطالة  ب�صبب  العمل  عن  العاطل  انتحر  فاإذا 
املجني  ذوي  لتعوي�ص  �صببا  امل�صرع  يجد  اأن  اأوىل 

عليه.
اإذا �صرق بيت  ال�صومرية.  القوانني  وقد الحظت يف 
قيمة  للم�صروق  املدينة  تدفع  ال�صارق  يعرف  ومل 
قرب  �صخ�ص  قتل  اإذا  ثانية  حالة  ويف  امل�صروقات. 
دية  القرية  تدفع  قاتله  يعرف  ومل  قرية  اأو  مدينة 
الت�صريعات  اأن مثل هذه  اأن نعترب  املقتول، وميكن 
احلديثة  الت�صريعات  على  كثريا  تتقدم  القدمية 
مبلغ  يعادل  ما  على  امل�صرور  ح�صول  �صمان  يف 

ال�صرر.
امل�صرع  عني  ن�صب  املالحظات  هذه  ن�صع  نحن 
�صوف  فاإنها  تطبيقها  يتم  اأن  منا  اإميانا  العراقي 
ت�صاعد وب�صكل كبري للحد من ظاهرة االنتحار، الأن 
يتغري  قد  معينة  وطبيعة  زمن  يف  القانون  �صياغة 
احلا�صر  وقتنا  يف  كما  الطبيعة  وتلك  الزمان  ذلك 
ن�صع  اأن  منا  ي�صرتعي  االأمور  وطبيعة  حداثة  فاإن 

ن�صو�صا ت�صريعية جديدة.
على  وال  االنتحار  على  العراقي  امل�صرع  يعاقب  مل 
على  ي�صاعد  اأو  يحر�ص  من  عاقب  بل  فيه  ال�صروع 
االنتحار وذلك يف املادة )٤٠٨( من قانون العقوبات. 
ال�صرع خرج  وتعد هذه اجلرمية خا�صة وذلك الأن 
امل�صاعد  عاقب  حيث  العامة  القواعد  عن  فيها 
االنتحار  يف  ال�صارع  اأو  املنتحر  اأن  رغم  واملحر�ص 
يف  العامة  القواعد  على  خروج  وهو  معاقب  غري 
اأن  يف  تكمن  التجرمي  علة  اإن  اجلنائية.  امل�صاهمة 
املجتمع  و�صالمة  اأمن  على  خطرا  ي�صكل  االنتحار 
يف  تكمن  معاقبته  عدم  فعلة  للمنتحر  بالن�صبة  اأما 
يف  ال�صارع  معاقبة  عدم  اأما  العقوبة  تنفيذ  كيفية 
يبايل بحياته فكيف  اأنه ال  فالعلة تكمن يف  االنتحار 
الفر�صة  اإعطاء  ذلك  اإىل  ي�صاف  بالعقوبة  �صيبايل 
لتحقق  وي�صرتط  االنتحار،  عن  يرتاجع  كي  له 
يتمثل  اجلاين  من  ن�صاط  ي�صدر  اأن  اجلرمية  هذه 
هذا  على  ترتتب  واأن  امل�صاعدة  اأو  بالتحري�ص 
واأن  فيه  ال�صروع  اأو  االنتحار  هي  نتيجة  الن�صاط 
والن�صاط  النتيجة  بني  �صببية  عالقة  هناك  تكون 
اجلرائم  من  اجلرمية  هذه  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف 
العمدية تتطلب توافر الق�صد اجلرمي والذي يتكون 
من العلم واالإرادة . اأما عقوبة اجلرمية فهي املدة 
ويعاقب  االنتحار  مت  اإذا  �صنوات   ٧ على  تزيد  ال 
باحلب�ص اإذا �صرع باالنتحار وهناك ظروف م�صددة 
ن�صت عليها الفقرة )٢( من املادة )٤٠٨( من قانون 
العقوبات وهي كون املنتحر اأو ال�صارع يف االنتحار 
اإذا كان فاقد االإدراك  اأو  اأو االإرادة  ناق�ص االإدراك 
اأو االإرادة ففي احلالة االأخرية يعاقب املحر�ص اأو 

امل�صاعد بعقوبة القتل العمد اأو ال�صروع فيه.

الحماية االجتماعية والقانونية لظاهرة االنتحار
المحامي طالب العسكري
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هاجر اليا�سري
اإعادة  اأ�س�ست لغر�ض  املراأة حركة  حترير 
املراأة،  من  امل�سلوبة  التاريخية  احلقوق 
املجتمع  تنظم  التي  الأفكار  على  والق�ساء 

على اأ�سا�ض ذكوري.
اجلديدة  املراأة  كتاب  كتب  املراأة  لتحرير 
كتاب  راأ�سها  على  والتي  املراأة  وحترير 
القراآن وتقييد  امل�سلمة بني حترير  »املراأة 

الفقهاء«.
يتخذ  جمتمعنا  يف  وال�سطهاد  القمع  اإن 
نزول  الهرم  اأعلى  من  يبداأ  هرميا،  �سكال 
من  كثريا  فتجد  القاع،  اإىل  ي�سل  حتى 
من  ي�سطهدون  واملقموعني  امل�سطهدين 
هم دونهم، حتى يقف الأمر على من هو يف 
احل�سي�ض فعندما ل يجد ذلك من ي�سطهده 
قمع  اأو  العامة  املمتلكات  تخريب  اإىل  يلجاأ 
احليوانات. هذا ال�سلوك حتى اإن كان يبدوا 
للقمع  الإن�سان  فاإنه يعرب عن رف�ض  بدائيا 
وال�سطهاد، لأن الإن�سان عندما ل ي�ستطيع 
املمار�سة  ال�سغوطات  تلك  ودفع  مقاومة 
احلقيقي  خ�سمه  حتديده  حتى  اأو  عليه، 
في�سفي  الوهمي،  خ�سمه  حماربة  اإىل  يلجاأ 

املقموع غليله يف من هو دونه وتخر طاقته، 
حينها ينجو القامع وامل�سطهد احلقيقي من 
الن�سان  ي�ستطيع  الذي  الوقت  يف  العقاب، 
الوعي وحتديد الهدف احلقيقي ملحاربته، 
فاملراأة عندما ا�سطهدها املجتمع جلاأت اإىل 
ا�سطهاد اأبنائها اأو نف�سها، اأو بنات جن�سها 
جلاأت  غليلها  ذلك  ي�سِف  مل  وعندما  حتى، 
اإىل ا�سطهاد الدين والطعن فيه كما �سنبني 

ذلك.
املراأة تولد امراأة وتبقى امراأة.. اّن الأنثى 

ل تولد امراأة بل ت�سري امراأة. 
الرجل لأنهما قد خلقا  بينها وبني  ول فرق 
لالإن�سان  كالأع�ساء  فهما  واحد  �سيء  من 
يكون  باحتادها  بل  بينهما  اأف�سلية  ل 
جمتمعنا  يف  املراأة  باأن  ننكر  ول  التكامل، 
جراء  العذاب  ويالت  تتجرع  باخل�سو�ض 
ممار�سة املجتمع الذكوري التي ثم �سناعته 
من الطرفني معا، فطبيعة هذا املجتمع هي 
اأوجبها  قد  التي  حقوقها  منها  �سلبت  التي 
ال�سرع لها، فتحولت املراأة من اإن�سان كامل 

اإىل خملوق للمتعة ول�ستمرار النوع.
املراأة  عن  دونية  نظرة  ذلك  عن  وتولد 

كان  فاإذا  الرجل،  من  مكانة  اأدنى  واأنها 
املمار�سات  تلك  يربر  بطبيعته  املجتمع 
التي  الدينية  الناحية  من  اإرثا  ميلك  لأنه 
هذا  كان  اإذا  خ�سو�سا  ا�ستخدامها،  ي�سوء 
فاإن املراأة جتعل من ذلك  امل�ستخدم ذكرا، 

الرجل خ�سمها الأول، وتن�سى اأو تتنا�سى؛ 
يفكر  جعلته  من  هي  املجتمع  طبيعة  باأن 
تلك  كانت  �سواء  الذكورية،  العقلية  بتلك 
الأفكار تلقاها جاهزة يف حياته املعا�سة، اأو 
اأنها قد تراكمت لديه عرب ال�سنني من خالل 

تلك احلكم والق�س�ض التي نتلقاها كل يوم.
»حترير املراأة« 

�سجًة  اأثار  الجتماعي،  الإ�سالح  يف   
بني  فقط  لي�ض  ظهوره  وقت  كبريًة 
ة  َعاَمّ بني  اأي�ًسا  ولكن  املثقفني  اأو�ساط 
املراأة  مو�سوع  لتناول  نظًرا  النا�ض؛ 
عليه  تدرجت  ملا  ماألوفة  غري  ب�سورة 
الأدبيات الجتماعية ال�سائدة يف وقتنا، 
حيث نحاول اأن نلفت النظر اإىل الأو�ساع 
التي  والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
قهًرا  تعاين  اإذ  العراقية،  املراأة  تعي�سها 
والتقاليد  العادات  من  نابًعا  ا  اجتماعًيّ
املوروثة املرتبطة يف اأحيان كثرية بالفهم 
والقواعد  الديني  للموروث  اخلاطئ 
لهذه  تطرفنا  وقد  ال�سليمة،  الأخالقية 
الأو�ساع التي فر�ست قيوًدا على حركة 
املراأة داخل جمتمعها ووطنها، ومنعتها 
من تاأدية دورها النه�سوي يف بناء الأمة 
ثمة  ومن  وت�سخي�سها،  فهمها  اأجل  من 
اخلتام:  واإ�سالحها.ويف  معاجلتها 
املراأة كالعقرب ت�ُسق طريقها يف احلياة 

باأن تلدغ من يقف يف طريقها.

المرأة لمسة حرية

مليئا  يكون  اأن  بد  ل  املدر�سة  اإىل  طفلك  يتوجه  عندما 
بالوجبة  تزويده  خالل  من  وذلك  واحليوية،  بالطاقة 
ذلك  عن  ف�سال  املدر�سة،  اإىل  الذهاب  قبل  ال�سباحية 
الدرا�سي،  اليوم  خالل  م�ساندة  وجبة  اإىل  بحاجة  فهو 
وما بعد العودة من املدر�سة، فكيف تختارين له الغذاء 

ال�سليم لهذه الوجبات؟؟!
تناول  على  الأطفال  ت�سجيع  ال�سروري  من  بداية، 
من  كافية  فرتة  على  فاحل�سول  الإفطار..  وجبة 
النوم، وتناول وجبة اإفطار غنية يف ال�سباح ي�ساعدان 

خالل  والرتكيز  الن�ساط  على  احلفاظ  على  الطفل 
اليوم الدرا�سي. والفول اأحد اأهم الأغذية املفيدة على 
امل�ساحبة  الوجبات  عن  اأما  الأ�سباب.  لهذه  الإفطار 
املنزيل،  الف�سار  على:  حتوي  اأن  ميكن  الدرا�سة  خالل 
قطع الكيك، الفواكه الطازجة، بع�ض اأنواع املك�سرات، 
عمل  من  وبدل  واملخبوزات،  الطبيعي،  الع�سري 
حت�سري  ميكنك  فللتجديد  اليومية،  ال�ساندويت�سات 
من  امل�سنعة  املقرم�سات  املنزلية،  املخبوزات  بع�ض 
امليني  اأو  باأنواعها،  ال�سمبو�سك  الكاملة،  احلبوب 

امل�سنعة  اللحوم  با�ستعمال  ين�سح  ل  اأي�سا  بيتزا، 
كال�سالمي، الهامربجر، الالن�سون. اأي�سا، ل بد من احلد 

من امل�سروبات الغازية وم�سروبات الطاقة.
اأما وجبة ما بعد املدر�سة، فالأطفال خالل هذه املرحلة 
م�ستوى  على  اعتمادا  متقلبة  �سهية  لديهم  يكون 
الن�ساط املبذول، لذلك، احر�سي على تقدمي العديد من 
اخليارات ال�سحية لطفلك ودعيه ليختار. كما اأن بع�ض 
خالل  الطعام  من  ب�سيطة  كميات  يتناولون  الأطفال 
الوجبات الأ�سا�سية، لذلك، احر�سي على تناول طفلك 

لتمده  املدر�سة،  من  العودة  بعد  �سحية  خفيفة  وجبة 
بالطاقة والعنا�سر الغذائية الالزمة، على �سبيل املثال، 
ميكنك تقدمي طبق من احل�ساء، اأو ال�سلطة، اأو بع�ض 

الفواكه، اأو كوب من احلليب مع وجبة من احلبوب.
يف  لالأطفال  بالن�سبة  العائلية،  بالوجبات  يتعلق  وفيما 
فرتة املدر�سة، فاإن الوجبات العائلية هي الوقت الذي 
مع  اليومية  والأن�سطة  الأحداث  الأطفال  فيه  يت�سارك 
خالل  العائلة  اجتماع  على  احر�سي  لذلك،  العائلة. 

امل�ساء لتناول وجبة غذائية معا.

حممد عبد الكرمي يو�سف
التفوق دائما، وجندها  املراأة الناجحة موهوبة وت�سعى نحو 
يف  تعمل  التي  الريفية  فاملراأة  احلياة،  يف  م�ستوى  من  اأكرث  يف 
ناجحة  تكون  قد  العاملة  واملراأة  ناجحة  تكون  قد  الأر�ض 
الف�ساء والطبيبة وعاملة  ناجحة ورائدة  قد تكون  واملهند�سة 
ال�سهادة  لي�ست  واحلبيبة..  والزوجة  الأم  وكذلك  البحوث، 
والطبيبة  املعلمة  فهناك  النجاح،  مفتاح  دوما  العلمية 
ذلك  غري  والنجاح  الف�سل  ومقيا�ض  الفا�سالت،  واملحامية 
ميادين  يف  والعلمي  الجتماعي  بالنجاح  يرتبط  لأنه  متاما 
ونامو�سها  املراأة  حياة  من  جزء  النجاح  املختلفة..  العمل 
وبيتها  نف�سها  تقود  اأن  ا�ستطاعت  ملا  الدوؤوب  ت�سميمها  ولول 
ت�سميم  يف  النجاح  يدخل  النجاح..  نحو  وجمتمعها  واأطفالها 
نربط  وعندما  احلياة..  يف  وديدنها  دينها  وي�سبح  �سخ�سيتها 
اللواتي  الناجحات  عدد  لأن  العبارة  نق�سد  بالنجاح  املراأة 
الفا�سالت..  عدد  من  اأكرب  املنا�سبة  الظروف  اأمامهن  اأتيحت 
متتلك املراأة الناجحة جمموعة من ال�سمات واخل�سائ�ض التي 

متكنها من تبوء اأعلى درجات النجاح:
للمراأة الناجحة موقف اإيجابي من احلياة :

ل يوجد يف احلياة ما يوازي اأن جتتمع بامراأة ناجحة ايجابية 
نحو احلياة.. املوقف الإيجابي مينحنا الوقود الالزم للنجاح 
حياتنا  يف  ونواجهه  نراه  ملا  اأف�سل  وعيا  ويعطينا  احلياة  يف 
وتعابريها  مفرداتها  اختيار  الناجحة  املراأة  تتعمد  اليومية.. 
بطريقة  والتفوق  النجاح  نحو  وحتر�سك  اإليها  ت�سدك  التي 
بالت�سجيع  حميطها  الناجحة  املراأة  ت�ساعد  مفيدة..  بناءة 
والإلهام والإميان والتوقد كما ت�ساعدك على التمكن من معرفة 

نف�سك واكت�ساف الإمكانيات اخلفية التي تكمن فيمن يلتقيها.
ت�ساعد املراأة الناجحة يف التغلب على العقبات :

املعاناة،  رحم  من  الأوقات  غالب  يف  الناجحة  املراأة  تولد 
ت�ساعد  مذهلة..  قوة  داخلها  يف  تولد  حياتها  يف  واملعاناة 
ال�سدائد  وحتويل  واكت�سافها  امل�سكالت  حل  على  املعاناة 
وهي  واأ�سا�سه  النجاح  اأ�ضُّ  املعاناة  ال�سخ�سي..  لل�سالح 
وامل�ستحيالت  التحديات  ومواجهة  والتحمل  للمواظبة  الدافع 
ال�سخ�سية  تطوير  ميكن  »ل  كيلري:  هيلني  تقول  احلياة.  يف 
تقوي  والتجارب..  املعاناة  خالل  من  اإل  وهدوء  ب�سهولة 
وحتقق  الأ�سخا�ض  تلهم  الروؤية  وتو�سح  الروح  املعاناة 

النجاح .«
تتمتع املراأة الناجحة بال�سخ�سية القوية وقوة التفكري:

ال�سخ�سية القوية وقوة التفكري لدى املراأة الناجحة ل يعني 
بال�سرورة الوقاحة اأو الغرور ولكنه يعني الثقة بالنف�ض وقوة 
بال�سرورة  فاأنت  القوي  التفكري  متتلك  وعندما  ال�سخ�سية.. 
خمول اأن تطرح ما تريد من اأفكار يف املناق�سات العامة ومتتلك 
اإمكانيات  يتطلب  وهذا  بالطبيعة،  واملبادهة  املبادرة  روح 

علمية و�سجاعة كافية.
املراأة الناجحة طيبة القلب:

تتمتع املراأة الناجحة بخ�سال حميدة كثرية، منها طيبة القلب 

بلغة  اخل�سال  وهذه  والغفران،  والرحمة  وال�سدقة  والراأفة 
يحدث  ما  وهي  وعملها  حياتها  يف  ارتباط  ملفات  هي  الع�سر 
الن�ساء الأخريات.. ت�ساعدها هذه اخل�سال  الفرق بينها وبني 

على عمليات التوا�سل وتوؤثر يف الآخرين بطريقة فريدة .
املراأة الناجحة تتمتع بنزاهة فريدة :

للِفّ والدوران يف تعامالتها، كما ل  الناجحة  املراأة  ل حتتاج 
حتتاج الحتيال والغ�ض والتدلي�ض يف اجناز ما تريد، وبالتايل 
حني  طريقها  يف  ال�سحايا  من  ركاما  ترتك  لأن  بحاجة  لي�ست 
حتيد  ل  الذي  وقانونها  �سخ�سيتها  جوهر  النزاهة  تنت�سر.. 
عنه فهي ت�سّبق ال�سرف على املال وتعي�ض وفق قناعاتها وهذا 
يعزز لديها قيم الحرتام والثقة، فتكرب ويكرب عملها و�سمعتها 

والثقة بها.
املراأة الناجحة توازن بني حياتها اخلا�سة والعامة :

اجل�سد  وحاجات  الروح  حاجات  بني  الناجحة  املراأة  توازن 
وبني احلياة العائلية وحياتها العامة.. يف العادة تدور حياة 
وال�سحة  والأ�سدقاء  الأ�سرة  هي:  رئي�سية  فئات  حول  الفرد 
والرثوة والروح ويجب اأن يحقق الإن�سان دوما التوازن التام 
اإن  متوازنة..  طبيعية  حياة  يعي�ض  لن  واإل  الفئات،  هذه  بني 
زادت  كلما  يكرب  الذي  الر�سيد  هي  الفئات  هذه  بني  املوازنة 
املتوازنة  احلياة  لنا  ت�سمح  احلياة..  يف  وجتاربنا  خرباتنا 

بالتفكري بو�سوح والتفاوؤل يف امل�ستقبل والغد القادم.
للمراأة الناجحة اأهدافها املحددة :

الأهداف يف العادة جمموعة من الأحالم مدونة على �سكل خطة 
قابلة للتحقيق والتنفيذ.. تقوم املراأة الناجحة بتحديد اأهداف 
ق�سرية الأجل واأهداف طويلة الأجل وتدون يف مفكرتها كيف 

ومتى حتقق اأهدافها، كما تختار اأهدافا يف مرمى الب�سر قابلة 
للتحقيق وت�سجل لنف�سها مكافاأة عند حتقيق كل هدف.. تدرك 
النجاح امل�ستمر واملتوا�سل يتطلب وجود  اأن  الناجحة  املراأة 

خطة قابلة للتنفيذ.
توؤمن املراأة الناجحة بق�سيتها :

خطط  وفق  تنفذها  جيدة  اإ�سرتاتيجية  الناجحة  املراأة  متتلك 
بالغ  ب�سغف  ق�ساياها  وتتابع  الحتياجات  حتدد  مر�سومة.. 
العادة  النا�ض يف  اأعمالها.. يريد  وتلعب دور املعلمة يف جميع 
معرفة ما لديك وما ي�سغل بالك، ولكنهم يتكهنون فقط مبا تفكر 
فيه املراأة الناجحة لأنها ل تناق�ض خططها مع الآخرين وهذا 
ما ي�ساعدها على تبوء مركز ال�سدارة يف معظم امل�ساريع التي 

تقوم بها.
تركز املراأة الناجحة على اخلطوة الآتية :

ويبدو  لالخرتاق،  قابلة  تكون  مقاومة  نقطة  اأعظم  اأن  يبدو 
ومتتلك  جيدا  احلقيقة  هذه  تعرف  الناجحة  املراأة  اأن  اأي�سا 
اإ�سرارا عنيدا على روؤية نف�سها دوما يف املقلب الآخر لأنها ل 
تعرف الهزمية.. �سحيح اأن الظروف ال�سعبة والقوة القاهرة 
على  دوما  تركز  ولكنها  لإف�سالها،  ت�سعى  احلياة  وتقلبات 
تاريخ  الدائم.يحفل  النجاح  من  متكنها  التي  الآتية  اخلطوة 
الب�سرية بالكثري من ق�س�ض الن�ساء الناجحات اللواتي تبواأن 
مواقع عالية يف اإدارة ال�سركات والأعمال واملنظمات اخلريية، 
ملا  واملبادهة  واملبادرة  واجلراأة  ميتلكن  التي  الروؤية  ولول 
حققن الفوز يف عامل يعج ب�سيطرة الرجال.ندعو جميع الن�ساء 
لتجريب هذه القيم وممار�ستها يف حياتها اليومية، و�ستجد بكل 

تاأكيد اأنها اأحدثت فرقا يف حياتها ال�سخ�سية والعملية.

كيف تؤمنين تغذية سليمة لطفلك في المدرسة؟

أضواء على المرأة الناجحة

اأن  اليومية  الزاوية  هذه  يف  تعودنا 
ن�سائح  جمموعة  اأو  و�سفة  لك  نقدم 
اجل�سم  على  احل�سول  من  متكنك 
اآخر  �سر  اليوم عن  الر�سيق، وحديثنا 
يتمثل  والذي  الر�ساقة،  اأ�سرار  من 
وهو  ومنع�ض،  لذيذ  ع�سري  �سرب  يف 
بيت  كل  يف  متوافرة  ومكوناته  �سهل 
اأو  اإىل وقت  اأنه ل يحتاج  كما  تقريبا، 
اأن  الأمر  يف  ما  كل  التح�سري،  يف  جهد 
تواظبي على هذا امل�سروب، وحت�سني 
الليمون  م�سروب  اإنه  ا�ستخدامه، 
والنعناع واخليار والزجنبيل، اأربعة 
لك  تقدم  اأن  ت�ستطيع  رئي�سة  مكونات 

الكثري.
هذا  لك  يقدمه  اأن  ميكن  �سيء  فاأهم 
بطن  على  احل�سول  هو  امل�سروب 

الذي  النتعا�ض  عن  ف�سال  م�سطحة، 
اأن  ي�ستطيع  اأنه  كما  معه،  يرتافق 
يحميك من بع�ض الأمرا�ض، فهو يعمل 
كونه  اإىل  اإ�سافة  لاللتهابات،  كم�ساد 
كذلك،  تنقيته  على  ويعمل  للبول  مدر 
الدهون  ويحرق  اله�سم  ي�سهل  كما 
وقت  اأف�سل  ويعترب  يومي،  ب�سكل 
ال�سباح  هو  امل�سروب  هذا  لرت�ساف 
الباكر، وقبل تناول اأي �سيء، اأي على 
لرت  ب�سرب  اأي�سا  لك  وي�سمح  الريق، 
واخليار  والنعناع  الليمون  من  كامل 
وبذلك  اليوم،  مدار  على  والزجنبيل 
اأ�سرع  نتيجة  على  احل�سول  ميكنك 

وبوقت اأق�سر.
التي  املكونات  اإىل  الآن  ن�سل 
البطن  م�سروب  لتح�سري  حتتاجينها 

مق�سرة  خيار  حبة  وهي،  امل�سطحة 
الليمون،  �سرائح، ع�سري  اإىل  ومقطعة 
غم   10 مل(،   250( املاء  من  كوب 
الزجنبيل  من  ملعقة  النعناع،  من 
حت�سري  ولكي  املب�سور،  الطازج 
على  اعملي  واحليوية  الن�ساط  كوب 
نقع النعناع يف وقت �سابق ملدة �ساعة 
جاهزا  ي�سبح  اأن  بعد  ثم  الأقل،  على 
من  وملعقة  الليمون  ع�سري  اأ�سيفي 
اخليار  اخلطي  ذلك  وبعد  الزجنبيل، 
النعناع  مزيج  واأ�سيفي  اخلالط  يف 
عددا  امل�سروب  يف  �سعي  والليمون، 
على  للح�سول  الثلج  مكعبات  من 
م�سروب لذيذ ومنع�ض، وبذلك تكونني 
بتكاليف  قوية  نتائج  على  ح�سلت  قد 

قليلة وبفرتة ق�سرية من الزمن.

خسارة الوزن مع الليمون والنعناع 
والخيار والزنجبيل

جا�سم حممد �سالح
جتدد اللحظة وارتباطها بتكرار احلدث يدّل على الزمن ويقرب مفهومه 
من  ذهنية الطفل، حيث يرتبط الزمن باحلدث الق�س�سي مكونا مفهوما 
لديه، وهذا املفهوم هو الذي يجعله يح�ّض اأن هناك حركة م�ستمرة تدّل 
على حركة الوقت، والكاتب الذي ُيريد اأن يكتب لالأطفال وبعد اأن تختمر 
يف ذهنه الفكرة والطريقة عليه اأن يفّكر يف حتديد الزمن كمدخل لعر�ض 
الأحداث، فهناك املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، فحينما ن�ستعمل الأفعال 
املا�سية فاإننا �سن�سطر اإىل عر�ض حدث مرَّ وانتهى ونحن نعيده لعامل 
باأن  تنبئ  كلها  الق�سة  يف  والأفعال  وعمقه،  وفكرته  بجماليته  الطفولة 
احلدث م�سى وانتهى وما الطفل اإل قارئ حلدث مرَّ من دون اأن ميلك 
ال�سعبية  احلكاية  يف  الراوي  حتى  الأحداث،  جمرى  تغيري  على  قدرة 
فانه كان ي�ستهل حكايته بـ))كان يا ما كان(( وتكرار ا�ستعمال الفعل ) 

كان( دللة على تاأكيد امل�سي يف  فعل احلدث املروي.
احلدث  ا�ستمرارية  على  للدللة  املا�سي  الفعل  الكاتب  يجعل  واأحيانا 
م�ستمرة  اأنها  يف  الق�س�سي  احلدث  �سرد  يف  ي�ستمر  حيث  احلا�سر،  يف 
ليطرح  خميلته  وحتّلق  الطفل  ذهنية  تتاألق  احلالة  هذه  ويف  احلدوث 
ت�سورات ملا �سيحدث من خالل الروؤية الق�س�سية. اأما الزمن امل�سارع 
يف  اإليه  يلجاأ  القا�ض  لكون  الق�س�سي  الزمن  يف  ال�ستعمال  قليل  فاإنه 

طريقتني:
الأحداث  تنتهي  حيث  احلا�سر  ليقدم  املا�سي  ي�ستعمل  حينما  الأوىل: 

فيه.
الثانية: حينما ينطلق من احلا�سر كواقع زمني حلدث الق�سة ويجعله 
ملعرفة  الق�سة  حدث  ملتابعة  للطفل  الذهني  اخليار  تاركا  منته  غري 

الأحداث من خالل ترك النهايات �سائبة.
املا�سي  بني  تزاوج  هناك  يكون  حينما  ال�ستعمال  قليلة  وهي  الثالثة: 
واحلا�سر و�سول للم�ستقبل، وهذا نادرا ما يحدث يف الق�سة الق�سرية 
واإمنا يكون يف الرواية التي متتاز مب�سافة زمنية كبرية لكرثة الأحداث 

وتداخلها وجتدد فعل الأبطال فيها .
يف كل الأحوال يلعب الزمن دورا مهما يف ت�سل�سل البناء احلدثي للق�سة 
وموؤ�سراته وا�سحة متاما يف حوار الأ�سخا�ض وت�سل�سل الأحداث التي 
ل ميكن فهمها اإل من خالل معرفة الطفل للزمن والذي لول هذه املعرفة 
الذي  الزمني  الوعاء  اإىل  له لفتقاره  الن�ّض حدثا هالميا ل وجود  لكان 

يعّمق معناه.
الزمن يف اأدب الأطفال يفر�ض نف�سه على الكاتب، مهما كانت الق�سة 
ناجحة ومهما كان الكاتب متميزا ومتمكنا من حرفية الكتابة لالأطفال 
متكن  ويو�سح  املعنى  ذلك  يوؤّطر  الذي  هو  الق�س�سي  الزمن  فاّن 
الكاتب  من  يحتاج  الزمن  فان  هذا  ومع  الفنية،  �سنعته  من  الكاتب 
اأن يعر�سه مبنطقية وت�سل�سلية مقبولة ومقنعة للطفل، حيث ل  اإىل 
يوجد يف الن�ض اأّي ا�سطراب اأو تداخل اأو جهل به، لّن الطفل ل مييل 
اإىل الغمو�ض يف معرفة الزمن  يف الن�ّض ول اإىل ا�سطرابه ول اإىل تقدمي 
امل�ستقبل على احلا�سر اأو املا�سي ومن ثم ا�ستعمال املا�سي للتذكري 
احلوافز  يخلق  الذي  وهو  مطلوب  األزماين  فالت�سل�سل  والتعريف، 
اأراد   (  : قوله  مثل  واأحداثه  الن�ّض  ملتابعة  الطفل  لدى  وامل�سّوقات 
 ، اأن يطري مثل الطيور(  اأن يطري مثل الطيور(، )يريد الطفل  الطفل 
اأما  الطفل وخميلته،  دل على رغبة مرت على ذهن  اأراد(   ( فـالفعل 
الفعل )يريد(  فانه يدّل على فكرة ما زالت يف طور التكوين والتفكري 
تلك  نهايات  طرح  على  قادرا  الكاتب  يكون  املا�سي  ففي  والتهيوؤ، 
فاإنه يكون غري قادر  الزمن امل�سارع  اإليه  بينما يف  اآلت  الأمنية وما 

على طرح الغاية، لن الفعل ما زال يف طور التجربة والتكوين.

الزمن ومدلوالته في 
أدب األطفال

من  بالعديد  منهكة  الزوجية  حياتنا 
اأم  كانت  كبرية  وامل�ساحنات،  اخلالفات 
احلال،  هذا  على  زوجني  وكل  �سغرية، 
على  اأنها  هذه اخلالفات  ما يف  اأجمل  لكن 
اآخر،  نهار  �سم�ض  اإىل  تدوم  ل  الأغلب 
واحد،  �سقف  حتت  الطرفني  فوجود 
واجتماعهما اآخر الليل على �سرير واحد، 
ل ي�سمح لأي خالف باأن ي�ستمر اأو يدوم، 
م�ساحلة  اإىل  اأحدهما  يبادر  ما  و�سرعان 
ت�سمله  الذي  ما  لكن  وم�ساحمته،  الآخر 
بامل�ساحمة  نعني  وماذا  امل�ساحلة؟  هذه 
ي�سمل،  اأن  بد  ل  وا�سع  مفهوم  الزوجية؟ 
تندرج  التي  التفا�سيل  من  العديد  على 

حتت مفهوم امل�ساحمة، فما هي؟
اأن ت�سمله امل�ساحمة بني  اأول �سيء ل بد 
بدر  ما  منهما  كل  ين�سى  اأن  هو  الزوجني 

من الآخر، واأن ل تكون امل�ساحمة فر�سة 
املغلقة  الأبواب  وتفتيح  باملا�سي  للعبث 
التي مت طيها منذ �سنوات رمبا، فاإذا اأردت 
ول  �سيء  كل  اإن�َض  ال�سريك  ت�سالح  اأن 
تتبع له يف ما م�سى، فمن املمكن اأن تظهر 
اأكرث  ت�سعله  اأو  اخلالف  تعيد  ما  غلطة 
مما هو عليه، ويف املقابل، فالطرف الآخر 
يرتتب عليه ال�سيء ذاته، ول بد اأن يلتزم 
عدم ذكر املا�سي والعبث يف طياته، واأن 
ي�سبح احلب هو الدافع الرئي�ض لبقائكما 
�سويا، واأل ي�سعر اأي منكما بالذنب جتاه 

الآخر اأو يحمله العتب واملالمة.
عالج  ق�سة  ولدة  الت�سامح  يعني  كما 
ال�سريكني،  بني  فيما  للنفو�ض  وت�ساٍف 
يبحث  اأن  عليه  يجب  منكما  واحد  فكل 
فاأن  ويريحه،  الآخر  الطرف  ي�سعد  عما 

حت�سري  اأن  يعني  زوجك،  ت�ساحمي 
بتجهيز  وتقومي  بنف�سك،  الطعام  له 
واأن  مالب�سه،  وتعطري  له،  احلمام 
ت�سامح زوجتك يعني اأن ت�ساطرها وجبة 
ب�سيط  ب�سكل  ولو  ت�ساعدها  واأن  الغداء، 
يف الأعمال املنزلية، واأن تاأخذها يف نزهة 

ولو ق�سرية للرتويح عن نف�سكما.
ي�سمل  اأن  يجب  الت�سامح  اأن  كما 
نلغي  واأن  وال�سحك،  وال�سرور  الفرح 
معا،  اخرجا  والكاآبة،  واحلقد  احلزن 
واأقيما  املنزل  اإىل  الأ�سدقاء  ادعوا 
ام�سحا  ال�سموع،  اأ�سعال  لطيفة،  �سهرة 
بينكما،  فيما  احلب  واأوقدا  الدموع، 
هذا هو معنى الت�سامح، األ تغم�ض عني 
اأحدكما ويف قلبه اأي اأ�سى جتاه �سريكه 

الذي ي�ساطره ال�سرير والغطاء.

ماذا نعني بالمسامحة بين الزوجين؟
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علوان ال�سلمان
على  قدرتنا  هو  ال�سعر  لل�ساعرة.. 
الكون  اختزال  ُيرى،  ال  ما  اقتحام 
االأول  الفهم  �سوت  وحّي،  �سربة  يف 
حولها،  ما  مع  متا�سها  يف  الأعماقنا 
اأداء  املجّرد،  اإىل  امللمو�س  جتاوز 
االإن�سان االأول الذي رفعه من درجات 
احليوان اإىل درجات االإن�سانية.. وردة 

دلت على احلب..
ِفرَيَة �َسْعِرَك ِحْيَ اأَُفُكّ �سَ

 َيْجَه�ُس الَلّْيُل ِبالُبَكاِء
 َوَي�ْسُقُط َنْيَزٌك يِفْ الَبِعْيِد .. 
ْوُء يِفْ َخَجِلْه َوَيَتَواِرْى ال�سَّ

ال�سايكولوجي  اجلانب  يحقق  فالن�س 
املقرتن باجلانب النف�سي، وهو يتاأ�س�س 
على اال�ساءة الفنية اجلمالية اخلالقة 
باعتماد  الروؤى  املت�سع  الداليل  حلقلها 

العبارة املوجزة العميقة املعنى.
  ونحن نرى ان ال�سعر فن جمايل يقوم 
على ال�سورة ال�سعرية التي تت�سكل من 
للمدركات  )ال�ساعر(  املنتج  التقاطات 
بتدفق  ون�سجها  واملعنوية  احل�سية 

وجداين متحرك داخل دائرة الوعي .. 
ِحْيَ َهاَجَمَنا �ِسَتاُء الِغَياِب

 َلْ اأَْحُفْر َعَلى �َسَجِر اللَّْيِل
 َعَناِوْيَن َمْن َرَحُلْوا

َفْرُت َجِدْيَلَة الّرِيِح ِنْي �سَ  َلِكَنّ
 ِب�َسْعِر الَوْقِت 
َواْنَتَظْرُتَك ... 

ِة الَعاِرَيِة ِمْن ُكلِّ يِفْ امَلَحَطّ
حقائبها

احلالة  يعك�س  دالالته  مبجمل  فالن�س 
النف�سية وال�سعورية بقدرته التعبريية 
املرتجمة  اجلملية  لرتاكيبها  املختزلة 
مل�ساعر واحا�سي�س املنتجة )ال�ساعرة( 
وانفعاالتها ببناء درامي وحوار ذاتي، 
اإ�سافة اىل انها تنتقي مفرداتها اليومية 
متلقيها  فتمنح  االجتماعي  الواقع  من 
ومنفعته  جهة  من  ولذته  ال�سعر  متعة 
للذاكرة  واملحركة  املت�سائلة  اجلمالية 
�سعرية  م�ساهد  عرب  اخرى،  جهة  من 
مكتظة باالأفكار املت�سكلة فنيا ب�سياغة 
م�سامي تقت�سي العقالنية التي تف�سي 
اىل ان�سانية هذه امل�سامي وتك�سف عن 

وعي �سعري...
َها اأَنا.. 

َحْيُث اَل اأَْنَت
ِجْيُج .. َي�ْسُكُنِنْي ال�سَّ

ُن ُغَباَر �َسَراِبَك   اأَُدِخّ
�ْسَرُب َنْخِبْي َكَما ُكْنُت َدْوماً  �َساأَ

َفاَل َتْغِلُق اأَْبَواَب احُلُلِم 
َقْبَل ُهُطوِل الَلّْيْل ...

عن  تك�سف  )ال�ساعرة(  فاملنتجة 
ماأزوم  واقع  من  ناجت  روحي  اغرتاب 
عن  ف�سال  منه،  االنفالت  حتاول 
ا�سفى  الذي  الدرامي  البناء  اعتمادها 
بتدفق  حركية  دينامية  الن�س  على 
اخل�سائ�س  على  تركيز  مع  وجداين 
احل�سية الإبراز جمالية الن�س املنبثقة 
من تفعيل االثر الذهني املتجاوز للواقع 
من  واحلركية  املو�سوعية  توؤكد  بلغة 
عن  البعيدة  املوحية  الفاظها  خالل 
قدمت  وبذلك  وال�سبابية.  الغمو�س 
ن�سو�سا تك�سف عن اجلوانب النف�سية 
والعاطفية والفنية من خالل االم�ساك 
امل�ستفزة  بالداللة  امل�سبعة  باللحظة 
فني  بقالب  ون�سجها  املنتج،  لذاكرة 
االن�سانية  مب�سامينه  مكتنز  جمايل 
انتقاء  ودقة  املعنى  بعمق  تت�سم  التي 
االلفاظ املوحية البعيدة عن الغمو�س 
وال�سبابية، و�سياغة تراكيبه اجلملية 

بطريقة �سردية �سعرية جاذبة.

المرأة قطب الشعر اآلخر.. الدكتورة 
مريم الترك أنموذجا

اأقامت ) رابطة بغداد - العراق الثقافية ( ندوة حتت عنوان } ثورة الزجن يف التاأريخ { باإدارة رئي�س الرابطة ال�ساعر ) عبداجلبار ال�سنوي ( ، وبعد �سدور كتابه  ) الزجن ... ثورة وقائد (، ا�ست�سافت الباحث االأ�ستاذ ) عالء الوردي ( ] تولد 
بغداد ١٩٧٠ - ع�سو يف اإحتادي ) االأدباء والكتاب وال�سحفيي العراقيي(- حا�سل على �سهادتي البكالوريو�س يف علوم البيئة واالجتماع - �سدرت له درا�ستان عن ) القرامطة والزجن ( وروايتان ) البوابة ١٣ و الع�سافري حتلق ثانية« ( [... 
حتدث عن طبيعة هذه الثورة و�سرية قائدها وملخ�س عن الكتاب الذي ق�ّسمه اىل اأربعة ف�سول ، ولكل منها ثالثة اأبواب، تناول يف االأول ) ثورات العبيد (  يف التاأريخ القدمي واالإ�سالمي و�سرية القائد » علي بن حممد » ورحيله اىل الب�سرة وعنا�سر 
جي�سه، وحتدث يف الف�سل الثاين )  حقب التاأريخ وتفاعلها مع  الثورات ( عن طبيعة الثورة اآنذاك واآراء كبار املوؤرخي ) الطربي وابن اجلوزي ( واآراء املعا�سرين ) د. اأحمد ُعلبي ( ، وتوقف يف الف�سل الثالث ) علي بن حممد ( عند التنجيم والتنبوؤ 
بالغيبيات والثورة و�سمود الثوار والقادة وجغرافية منطقة احلرب ، يف حي ركزت اأبواب الف�سل الرابع ) الب�سرة وتاأثري االأحداث فيها ( على خراب الب�سرة واأ�سباب ف�سل الثورة والقوة العددية خمتتما« بحزمة من اال�ستنتاجات ... وبعد ان فتح 
مدير الندوة باب املناق�سة �سارك كل من االأ�ساتذة ) الباحث الرتاثي عبدالرزاق املال - الروائي واالإعالمي �سادق اجلمل - الباحث �سعدون هليل - الباحث عالء - والناقد قا�سم امل�سكور وال�سيخ ابو �سالح ( .... ليديل       ) كاتب ال�سطور( ب�سهادته 

على   ) مابذله الباحث من جهد جهيد ومااإ�ستنزفه من �سرب فريد ومايتمتع به من اإ�سرار عنيد ، مهنئا« بـ ) مولوده ( اجلديد ( ....ومن اجلدير باالإ�سارة اإىل ان اجلل�سة اقيمت يف املركز الثقايف البغدادي /�سارع املتنبي يف قاعة )علي الوردي (!!

عالء الوردي في »علي الوردي«

د. بوزيان/ وجدة. املغرب
واالعالمية  لل�ساعرة  جديد  ديوان  القمر”  هم�سات  تقدمي:  ـ 
 ١٠٠( املتو�سط  احلجم  من  الكتاب  من�سور..  فاطمة  اللبنانية 
�سفحة دون احت�ساب االأوراق اخلارجية( يحتوي على 55 ن�سا 
�سعريا، بهند�سة ايقونية/ خطية على خطى بنيات ال�سعر احلر. 

ـ حمور١: مقاربة املعجم.
�ساأحاول يف هذا املحور التمهيدي لقراءتي النقدية للديوان درا�سة 
املنت ال�سعري “العاطفي/ الوجداين” انطالقا من مقاربة ل�سانية 
اأدبية تروم ر�سد احلقول املعجمية التي يزخر بها هذا املنت، لي�س 
اأي�سا  بل  وعمقها  �سطحها  بها  يوحي  التي  املعاين  عن  فقط  بحثا 
اجتهادات  على  والداليل  النحوي  الرتكيب  داخل  دالة  كوظائف 
والداخلية  اخلارجية  االيقاعات  حيث  من  ال�ساعرة  وابتكارات 

واالنزياحات البالغية و�سيمياء ال�سورة وجماليتها...
فاإ�سافة ملعجم “الفهر�س” : 55 عنوانا، وحتى ال نكتفي بتاأويالت 
�سطحية ملا ورد فيه، وبعد قراءات متعددة لكل ن�سو�س الديوان، 
بن�س  والت�سنيف،  البحث  عناء  من�سور  فاطمة  ال�ساعرة  وفرت 
ال�سيمات  العبارات/  املفردات/  اأهم  على  وحده  احتوى  �سعري 
التيماتية التي ميكن بف�سلها و�سع خطاطة مبيانية الأهم احلقول 
املعجمية الداللية املهيمنة على املجموعة ال�سعرية برمتها؛ نقراأ:

احلبيبة ريبال  “ ابنتي 
هذا ال�سعر ...الليل

الذي يحيط مداك
كخلفية

لو�ساء حمياك
يجعل حريف يحبو

يف يوم ميالدك ليلقاك
فعذرا

يا فلقة قلبي
ومالكي

ان توا�سعت ابجديتي
وانحنت امام �ساطع �سناك”.

وترية  حيث  من  الديوان  معجم  كل  ال�سعري  الن�س  هذا  يختزل 
تكرار وتدفق نف�س املفردات اأو مرادفاتها، ال�سيء الذي ي�سجعنا 
على اختيار خم�سة حقول معجمية داللية مبثابة تيمات مهيمنة 

على الديوان:
اأ ـ حقل معجمي داليل حول �سوؤال “كتابة ال�سعر”:

“توا�سعت  و  يحبو..”،  حريف  و“يجعل  ال�سعر..”،  “هذا  ـ 
اأبجديتي..”: ال�سعر واحلرف واالأبجدية، مفردات متكررة على 
لعلم  تنتمي  مبفردات  با�ستبدالها  اأو  حرفيا  اإما  الديوان،  طول 
البالغة مثل الكناية و املجاز، اأو فقط مبفرد الكلمات، او القوايف، 

او الق�سيدة )الن�سو�س رقم: ١5، ١٧ ، 2٧(.
ب ـ حقل معجمي داليل حول تيمة “احلب”:

ـ “يا فلقة قلبي ومالكي”: مفردة القلب تتكرر كثريا يف الديوان، 
و“ع�سق”،  “حب”،  ملفردة  كمرادف  املجازي  مبعناها  غالبا  و 
دون  الن�سو�س  كل  )يف  و”لهفة”...  و“حني”،  و“�سوق”، 
ا�ستثناء، اأحيل على �سبيل املثال ال احل�سر على الن�سو�س ٧، 8، 

.) 2١، ١٩، ٠8 ،١٠، ١١
ج ـ حقل معجمي داليل حول تيمة “احللم” و “اخليال”:

احللم،  عن  جمازي  تعبري  كخلفية”:  مداك  يحيط  “الذي  ـ 
اإن ل  الن�سو�س  الديوان و يف جل  “احللم” على طول  ومفردة 
“االأماين”  “النبوءة” و  “اخليال” و  ل  مرادفة  هي  كلها...  اقل 

اأو “االأمنيات”.
د ـ حقل معجمي داليل حول تيمة “املوت / امليالد”:

ـ “يجعل حريف يحبو.. يف يوم ميالدك ليلقاك”... هو املوت مقرتن 
القمر...  بغياب  بالتجاعيد...  اخلريف...  بف�سل  حب...  بنهاية 
والتكوين  والعذراء  امل�سيح  مبيالد  امليالد  يقرتن  بينما  بالليل... 

وبزوغ ال�سم�س وطلوع القمر والربيع والفينيق.

لذا وجب طرح �سوؤال حموري:
هذه  تناول  يف  من�سور  فاطمة  لل�ساعرة  اخلا�سة  الب�سمة  ما 

التيمات؟
ت�سرح ال�ساعرة �سمنيا مبا ي�سبه “بيان كتابة” تظهر جتلياته يف 

ن�س “بال �سدى”:
�سدى بال  �سيئا  اأكتب  “ ال 

كثريا ما اأراقب �سوت اأقالمي
�ساأغلق النوافذ

واأنرث ما ترتب على حريف
واأم�سي بال مالحمي

تلك مالمح غيم
رمبا مرت هنا

حملت عطر الق�سيدة.”
تغني  فهي  وال�سعر،  اللغة  جمال  يف  باحثة  من�سور  فاطمة  والأن 
بعلم  ا�سطالعها  ينم عن مدى  اآخر  �سعري  بن�س  ال�سابق  الن�س 

البالغة تراكيبا وبيانا و بديعا.
مكنية ا�ستعارة  “ اجل�سر 

اجل�سر كناية
اجل�سر من اأ�سياء البديع

فاأنا اال�سطورة“. )ن�س حتت عنوان “نبوءة”(
ملكوت  من  امراأة  الن�سو�س  خمتلف  يف  االأنا  املتكلمة  الذات 
ال�سعر، من �سنع اخليال، وبالتايل كائن من ورق؛ لكن لغة ال�سعر 
وحي  من  يقراأه  ما  اأن  اأحيانا  القارئ  توهم  من�سور  فاطمة  عند 
واقع حقيقي، وهذا ما نتلم�سه يف ا�ستعمال ا�سم “فاطمة” وكاأن 

االأمر اإحالة على فاطمة من�سور االإن�سانة؛ نقراأ:
الق�سي �ساحلك  فاطمة  “ اأنا 

واأنت موج تائه
حط رحل االما�سي

قرب مدفاأة العتاب.” )من ن�س “قطاف احلب” (
تداعيات  او  التلفظ،  اآليات  توظيف  خ�سو�سية   :  2 حمور 

“االأنَت”: “االأنا”و 
اأ ـ الت�سخي�س/ التج�سيد البالغي:

ـ “االأنا” فاطمة ت�ساوي “�ساحلك الق�سي”
احلب”(. تائه” )ن�س” قطاف  “موج  “االأنَت” ي�ساوي 

بلورية  امراأة  اأينع  االأر�س...  يف  “�سلع...  هي  “االأنا”  ـ 
التكوين...”

“فراغا”: “عناق” ُم�ِسخ  م�سهد  “االأنَت” من 
�ستائية ليلة  “ يف 

التقيا معا
تعانقا خل�سة

ال �سيء �سوى فراغ
)...(

عن �سلع �ساع
يف تيه العناق

نبت ال�سلع
يف االأر�س

فاأينع امراأة
بلورية التكوين”. )من ن�س “ال�سم�س و القمر” رقم ٣٠(.

ـ “االأنا” هي “البحر”
“البحر” بداخلها” “االأنت”: 

خلفي “هو 
مع انه

بداخلي
للبحر م�سيئة

اجلهات
واأنا والبحر

حكاية

األفها مالذ
وياوؤها ا�ستحواذ.” )ن�س “البحر” رقم ٣4(.

ـ “االأنا” حبيبة موهومة،
اأماين: و  نبوءة  و  وحلم  ليل  “االأنَت: 

يا اأيها الليل كم ت�سبه حبيبي )من ن�س “ال... اأحلم”(
ب ـ الطباق واملقابلة كمح�سنات بديعية الإ�سفاء اجلمالية:

من املتعارف عليه اإن الطباق واملقابلة من املح�سنات اأو الزخارف 
يف  وللتاأثري  م�ساعره  الإظهار  االأديب  بها  ي�ستعي  التي  البديعية 
فاطمة  ال�ساعرة  جلاأت  وقد  القارئ...  ونف�س  و�سخ�سية  تفكري 
ودالالتها  بوظيفتها  العارفة  )وهي  املح�سنات  هذه  اإىل  من�سور 
وعمق تاأثريها( بهدف تنويع االإيقاعات �سواء يف الن�س ال�سعري 
الواحد، او على م�ستوى املجموعة ال�سعرية برمتها، حتى تتقي 
جدلية  داخلة  والتموقع  وامللل،  بالرتابة  القارئ  اإح�سا�س  �سر 

احلزن والفرح، والفقد واللقاء، واالحباط واالنفراج...
وقد اختزلت بجمالية فائقة هذه اجلدلية بي املتناق�سات يف ب�سع 

كلمات، تقول فيها:
عاقرة لي�ست  “ االأفراح 

.. ولكن
ح�سن االأحزان يتاجر بالبكاء.” »من ن�س “فجوة اخليبة”.

اإيقاعات  ثالثة  الديوان  ربوع  عرب  القارئ  يكت�سف  ثّم  ومن 
وجدانية:

الوجود؛  �سّر اخللق وواهبة  املراأة  باعتبار  املتفائلة  النظرة  ـ  اأ 
نقراأ:

ال�سلع “نبت 
يف االأر�س

فاأينع امراأة
بلورية التكوين
عيناها ما�سيتان
واإن م�ّست يدها

زهرة ذابلة
تورق من�سدة..” »من ن�س “ال�سم�س و القمر” .

ب ـ جدلية ثنائية احلياة واملوت ع�سقا؛ نقراأ:
اأدري وال  “اأم�سي 

باأي ثنائية اأموت
تنداح النار يف قلبي

ب�ساتيني اأ�سرعة متحوها امل�سافات
اأفوج بحطام اجلراح

حافية القلب
اأترك للغبار مع�سر احلجارة

واأبلل املاء بلهاث
�سيحان الع�سق...” من ن�س “�سيحان الع�سق”.

ج ـ هاج�س اخلوف من املدى وامل�ستقبل؛ نقراأ:
تنام “كيف 

ويف ج�سدها �سجيج
ال�سهوة

وحريق الوجد
كيف حلدائق الورد

ان تتمتع ببوحها
وهي ذابلة

تخ�سى اأن يداهمها اخلريف
فتحملها

الريح
يجف العطر

وتفرغ الكوؤو�س من خمرة
)...(

في�سكت ال�سعر.” )من ن�س “حرمان عرو�سة ال�سعر”.(

قراءة نقدية في ديوان )همسات القمر( للشاعرة 
ماجد احلجامياللبنانية فاطمة منصور

كان �سريه بطيئا حي خرج من بوابة امل�ست�سفى نحو �سيارتي 
اآثار  عليه  تبدو  االأجرة،  �سيارات  موقف  يف  واقفة  كانت  التي 
)�سريبروك(  �سارع  اإىل  به  اأذهب  اأن  �ساألني  واالإرهاق،  التعب 
اإىل  اخل�سبي  عكازه  وا�سعا  االأمامي  املقعد  على  جل�س  اأن  بعد 
جواره.. اأجابني عندما �ساألته عن �سبب وجوده يف امل�ست�سفى :

مر�س  من  اأعاين  اأنا  الطبية،  الفحو�سات  بع�س  اأجريت  لقد   -
ال�سكري منذ اأعوام، ب�سببه مت قطع �ساقي اليمنى، احمد الرب 
انني ما زلت حيا، كان ولدي هو الذي ياأخذين ويعود بي اإىل داري 
لكنه حزين ومكتئب منذ اأن طلق زوجته قبل خم�سة اأيام لذلك 
ل اأكلفه عناء نقلي اإىل امل�ست�سفى، قل يل يا بني من اأي بلد اأنت ؟

- من العراق.
- بلد جميل واأهله كرماء .

- �سكرا لك، هل لديك اأحفاد؟
- نعم، ثالثة اإنهم اأبناء ولدي الوحيد لكنه يعي�س حياة تعي�سة 

هذه االأيام.
- ب�سبب الطالق األي�س كذلك؟

- يا اإلهي ! هل تعرف ولدي كيف علمت بذلك؟
- كال، لكنك قلت يل ذلك قبل قليل.

- اأوه، عفوا بني ، قل يل اإىل اأين نحن ذاهبون  ؟
- األ تقل يل اإىل البناية رقم ثالث مائة )�سريبروك(.

منه  عانيت  الذي  املر�س  م�ساعفات  اأنها  بني  يا  جدا  ا�سف   -
كثريا هل تعرف ما الذي حدث ل�ساقي اليمنى؟

- مت قطعها جراء املر�س.
- اأوه هذا يعني اأنني قلت ذلك، لكن قطع قدمي ل مينعني من 

هي  ما  كثريا،  الريا�سة  اأحب  فاأنا  وال�سباحة  الرك�س  ممار�سة 
الريا�سة املف�سلة عندكم يف اأفغان�ستان؟

- قلت لك اأنني من العراق؟
اإذن، قل يل كم �سيكون ثمن  - ح�سنا، دعنا نتوقف عن احلديث 

االأجرة هل ع�سرون دوالرا كافية؟
- اأكرث من كافية �سيدي.

 كان حزينا كئيبا طيلة الطريق بعد اأن اأدرك اأن الذاكرة ل تعد 
حتالفه كثريا و�سلنا اإىل البناية التي ي�سكنها كبار ال�سن، اأوقفُت 

عداد االأجرة قائال:
-  ١٧ دوالرا رجاء؟

- لقد اأعطيتك ع�سرين دوالرا احتفظ بالباقي.
- عفوا �سيدي ل تعطني �سيئا تاأكد اأرجوك.

ع�سرين  اأعطيتك  لقد  اأبدا  تخني  ل  وذاكرتي  جدا  متاأكد  اأنا   -
دوالرا.

- تاأكد اأرجوك وابحث جيدا رمبا �ستجدها يف اأحد جيوبك.

- اأنت من يجب عليه اأن يتاأكد لقد اأعطيتك ع�سرين دوالرا.
بقب�سة  دوالرا  الع�سرين  وجدت  عندما  �سديد  بخجل  �سعرت   
يدي اليمنى، رمبا الأنني كنت م�سغوال بالقيادة واأنا ت�سلمها منه 
فقد تعودت ت�سلم اأجرتي عندما اأتوقف متاما، خاطبني بعد اأن 

اعتذرت منه قائال:
- اأ�سف يا بني اأنا �سخ�س كثري الن�سيان اأن�سى اأ�سماء بع�س 
اأتذكرها  وال  اأقولها  وحكايات  ال�سوارع  وا�سماء  االأ�سدقاء 
عهدتي،  يف  الأحد  مال  اأو  دين  اأو  اأمانة  اأبدا  اأن�سى  ال  لكنني 
ذاكرة  من  ينال  لن  لكن  العقل  ذاكرة  على  املر�س  يوؤثر  قد 

ال�سمري، �سكرا لك يا بني اأنتم االأفغان �سعب طيب حقا.  

ذاكرة الضمير
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�صحة  على  احلفاظ  الأ�صخا�ص  من  الكثري  يحاول 
الدماغ؟  لتن�صيط  الأغذية  اأبرز  هي  ما  لذلك  الدماغ، 
الذاكرة  وم�صاكل  الن�صيان  خطر  تقليل  ميكن  وكيف 

والزهامير؟
ويتطلب  الدماغ،  �صحة  من  اجل�صم  �صحة  وتعترب 
�صت�صاعد  والتي  الأمور،  من  وا�صعة  جمموعة  ذلك 
على حفاظ ال�صخ�ص على ن�صاط دماغه وهو �صاب، 
وتقليل خطر اخلرف والزهامير عند التقدم يف العمر، 

وفق )اجلزيرة نت(.
وهذه ن�صائح للحفاظ على �صحة الدماغ:

1- راقب �صحتك
يكمن املفتاح ل�صحة الدماغ يف التاأكد من اأن الأمرا�ص 
املزمنة مثل ارتفاع �صغط الدم ومر�ص ال�صكري من 

النوع الثاين، حتت ال�صيطرة.
املركز  يف  النف�صي  الطب  رئي�ص  �صمول  غاري  وقال 
الطبي جلامعة هاكن�صاك يف نيوجري�صي: "نحن نعلم 
اأن اأمرا�ص مثل �صغط الدم وال�صكري من النوع الثاين 
فتوؤثر  الدماغ،  يف  ال�صغرية  الدموية  الأوعية  تدمر 

على الأجزاء التي حتتاجها للتفكري والذاكرة".
2- كن ن�صيطا وحترك

جونا  مبركز  الطبي  املدير  تان،  زالدي  وقال 
�صيناي  �صيدار�ص  مب�صت�صفى  للزهامير  غولدريت�ص 
يف لو�ص اأجنلو�ص: "نحن نعلم اأن التمارين الهوائية 
املنتظمة تعزز تدفق الدم اإىل دماغك واإىل زيادة حجم 
اللفظية  الذاكرة  امل�صوؤول عن  الدماغ  ذلك اجلزء يف 

والتعلم".
�صملت  الطبي،  املدير  اأجراها  درا�صة  وجدت  وقد 
بعمل  يقومون   60 فوق  اأعمارهم  �صخ�ص  األفي 
اخلا�صعني  اأن  املغناطي�صي،  بالرنني  �صوئي  م�صح 
ح�صني  لديهم  الأكرث  البدين  الن�صاط  ذوي  للدرا�صة 
دماغي اأكرب، والآثار الأكرث وقاية ملمار�صة التمارين 
�صوهدت يف اأولئك الذين تزيد اأعمارهم على 75 عاما.
واإذا كنت غري ن�صط فكن على علم باأن امل�صي بب�صاطة 
اأظهر من  الفوائد، وقد  الكثري من  لك  اأن يوفر  ميكن 
مرات   3 امل�صي  وميار�صون   55 على  اأعمارهم  تزيد 

اأ�صبوعيا حت�صنا يف التفكري بعد مرور 6 اأ�صهر فقط.
-يف  فروبوزه  اإجنو  الريا�صة  عامل  يوؤكد  جهته،  من 

الريا�صة  اأن  الأملانية-  الأنباء  لوكالة  ت�صريحات 
ميكنها تعزيز قوة الدماغ والذكاء يف مراحل الطفولة 
واملراهقة، والحتفاظ بالذاكرة مرحلة ال�صيخوخة، 
واأكد الربوفي�صور الأملاين اأن الريا�صة والن�صاط لي�صا 

مفيدان للج�صم فح�صب، بل وللعقل اأي�صا.
والوقاية  باحلركة  العالج  معهد  رئي�ص  واأو�صح 
واإعادة التاأهيل بجامعة الريا�صة الأملانية يف مدينة 
كولن اأنه من امل�صتحيل عمليا تنمية املهارات الذهنية 
مرحلة الطفولة، واحلفاظ عليها يف �صن ال�صيخوخة، 

دون ممار�صة الريا�صة والن�صاط البدين.
اإىل ثمة عالقة وثيقة  واأ�صارت العديد من الدرا�صات 
تلعب  حيث  املعريف،  والأداء  البدين  الن�صاط  بني 
مرحلتي  الإدراكي  الت�صكل  يف  خا�صا  دورا  الريا�صة 
معظم  وبناء  ت�صكل  مع  تزامنا  واملراهقة،  الطفولة 

خاليا املخ.
ومع تقدم ال�صن ميكن للن�صاط الريا�صي اأن يحافظ 
على قوة املخ وت�صكيل تاأثريات اإيجابية على الدماغ، 
وعلى ما يبدو فاإن الهرمونات التي تطلقها الع�صالت 

مبثابة وقود حقيقي ملركز الذاكرة يف الدماغ.

3- تناول الأطعمة ال�صديقة
الأمرا�ص  اخت�صا�صية  �صالينا�ص،  جويل  تقول 
غرو�صمان:  نيويورك  جامعة  الطب  بكلية  العقلية 
باحلبوب  غني  متو�صطي  غذائي  نظام  اتباع  اإن 
ال�صحية  والدهون  والفا�صوليا  واملك�صرات  الكاملة 
من الأطعمة، مثل الأ�صماك الدهنية وزيت الزيتون، 

يبدو اأكرث حماية ل�صحة الدماغ.
4- افعل ما حتب

والعلوم  النف�صي  الطب  اأ�صتاذ  بور�صون،  �صو  يقول 
ال�صلوكية بجامعة وا�صنطن يف �صياتل: اإنك ل حتتاج 
غري  جديدة  هوايات  اأو  للدماغ  تدريبية  األعاب  اإىل 

عادية للحفاظ على عقلك ن�صيطا.
كل  ال�صحف  قراءة  مثل  العادية  الت�صليات  فحتى 
مفيدة،  تكون  اأن  ميكن  الأحفاد  مع  اللعب  اأو  يوم 
فقد وجدت درا�صة �صينية لأكرث من 15 األف �صخ�ص 
عام  �صايكاتري"  "جاما  يف  -ن�صرت   65 �صن  فوق 
يف  بانتظام  ينخرطون  الذين  اأولئك  اأن   -2018

خماطر  تكون  والورق  الطاولة  واألعاب  القراءة 
اإ�صابتهم بالأمرا�ص العقلية اأقل بكثري، ومن الناحية 
وفيها  حتفزك  التي  الأن�صطة  عن  ابحث  املثالية 
لوجه،  وجها  بها  القيام  وجرب  اجتماعية،  مكونات 

كما يقول تان.
تفا�صيل حول اأغذية حتمي الدماغ

وقال الدكتور خمتار فاحت بي ديلي، طبيب متخ�ص�ص 
"هناك اأ�صباب كثرية توؤدي اإىل  يف اأمرا�ص الأطفال: 
احلديثة  املدنية  ظهور  مع  خا�صة  الن�صيان،  كرثة 
التي ت�صببت يف الكثري من التوتر وال�صغوط النف�صية 
للب�صر، اإىل جانب عوامل اأخرى ميكنها اأن توؤدي اإىل 

�صعف الذاكرة منها اأ�صباب مر�صية".
التعب  مثل  ج�صدية  اأخرى  لأ�صباب  "اأو  واأ�صاف: 
والإرهاق، وم�صاكل مرتبطة بكرب ال�صن اأو املر�صى 
طريقة  اإىل  وللو�صول  الزهامير،  مبر�ص  امل�صابني 
معرفة  اأول  يجب  الن�صيان  عالج  يف  ت�صاعد  فعالة 

من  احلالة  لهذه  الو�صول  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب 
�صعف الذاكرة".

وقدم ديلي 13 نوعا من الأطعمة وامل�صروبات التي 
ت�صاعد على تن�صيط الذاكرة من اأجل مواجهة مر�ص 

الزهامير:
1- الأفوكادو

الطبيعية،  الذاكرة  من�صطات  اأف�صل  �صمن  من  تعد 
وهي فاكهة د�صمة وغنية باأحما�ص الأوميغا الدهنية 
على  حتتوي  اأنها  كما  الدماغ،  خلاليا  ال�صرورية 
من  الوقاية  يف  ي�صاهم  قد  الذي   )E( "اإي" فيتامني 

مر�ص الزهامير.
2- الفا�صوليا

تناول  اأهمية  الطبية  الدرا�صات  من  جمموعة  اأكدت 
حدوث  منع  اأجل  من  م�صتمرة،  ب�صورة  الفا�صوليا 

ت�صاوؤل خلاليا املخ.
3- التوت الربي

امل�صادة  املواد  من  كبرية  كمية  على  يحتوي 
لالأك�صدة املفيدة خلاليا الدماغ، لوقاية الإن�صان من 
بتقدم  املرتبط  والن�صيان  الذاكرة  ب�صعف  الإ�صابة 

العمر وال�صيخوخة.
4- الأ�صماك

حتتوي اأغلب الأ�صماك والأغذية البحرية على ن�صب 
كمية وفرية من  "اأوميغا 3" وعلى  مادة  من  جيدة 
الذاكرة  التي ت�صاعد على تقوية  الدهنية  الأحما�ص 

وتن�صيطها مثل اأ�صماك ال�صلمون والتونة والرجنة.
5- الفاكهة خا�صة العنب والتفاح

يعمل العنب وبفعالية على تقوية الذاكرة والوقاية 
لأنه  والزهامير،  الن�صيان  باأمرا�ص  الإ�صابة  من 
 Flavonoid الفالفونيد  مركبات  على  يحتوي 
"�صي" )C(، ويحتوي التفاح على بع�ص  وفيتامني 
يف  الع�صبي  والناقل  لالأع�صاب  املفيدة  العنا�صر 
من  التخل�ص  يف  كبرية  وبفعالية  فيعمل  الدماغ، 

م�صكلة �صعف الذاكرة ووقاية الإن�صان من الإ�صابة 
مبر�ص الن�صيان.

6- ال�صمندر الأحمر
"النيرتيت"  مادة  من  كبرية  ن�صبة  على  يحتوي 
nitrate التي تعمل على تو�صيع الأوعية الدموية، 
والدماغ  الذاكرة  عمل  وقوة  كفاءة  من  يزيد  مما 

ملقاومة الن�صيان وعوامله.
7- القهوة

املعلومات،  ومعاجلة  الرتكيز  على  ت�صاعد 
وذلك لحتوائها على م�صادات الأك�صدة.

8- الكركم والكاري
الرائع  الثنائي  هذا  تناول  �صرورة  اإىل  ي�صار 
حيث  للزهامير،  التعر�ص  فر�ص  من  للحد 
تقدم  عالمات  حماربة  على  منهما  كل  يعمل 

ال�صن، مبا يحمالن من م�صادات لالأك�صدة.
9- املك�صرات والبذور

بالربوتني،  الغنية  الأطعمة  من  تعد 
الأمينية  والأحما�ص  الدهنية،  والأحما�ص 
الع�صبية  النواقل  ت�صنيع  يف  ت�صاهم  التي 
اللوز،  اجلوز،  اأمثلتها:  ومن  للدماغ،  املهمة 

بذور عباد ال�صم�ص.
10- البي�ص

العنا�صر  من  للعديد  جيدا  م�صدرا  يعد 
ذلك  يف  مبا  املخ،  ب�صحة  املرتبطة  الغذائية 
 "12 و"بي   )B6(  ″6 "بي  الفيتامينات 

.folate والفولت )B12(
11- ال�صاي الأخ�صر

العنا�صر  من  العديد  على  باحتوائه  يتميز 
تقوية  على  وبفعالية  تعمل  التي  املفيدة 
الذاكرة، وزيادة قدرات الإن�صان ال�صتيعابية، 

وذلك لغناه باملواد امل�صادة لالأك�صدة.
12- ال�صوكول الداكنة

والكافيني  الفالفونويد  مركبات  على  حتتوي 
امل�صادة  العنا�صر  من  وفرية  كمية  وعلى 
العنا�صر تعمل وبفعالية على  لالأك�صدة، هذه 
على  العقل  قدرة  وتن�صيط  الذاكرة،  تن�صيط 

ت�صريع عملية حفظ املعلومات وا�صرتجاعها.

نصائح للمحافظة على صحة الدماغ

يف  الأ�صياء  ت�صوير  النا�ص  من  الكثري  يحب 
ال�صعيدة  اللحظات  املنا�صبات املختلفة، وتوثيق 
ويرغب  كما  والزمالء،  والأ�صدقاء  العائلة  مع 
مواقع  عرب  حياتهم  تفا�صيل  مب�صاركة  الكثريون 
عرب  الت�صوير  خالل  من  الجتماعي  التوا�صل 

الهواتف الذكية.
تطوًرا  الذكية  الهواتف  عرب  الت�صوير  وي�صهد 
عرب  الت�صوير  يناف�ص  اأ�صبح  اأنه  لدرجة  كبرًيا 
مثل  هاتف  واأ�صبح  بل  الحرتافية،  الكامريات 
الفيديو  كامريات  يناف�ص  برو(   13 )اآيفون 

الحرتافية.
املختلفة  العد�صات  تقنيات  تطور  ب�صبب  وذلك 
بالإ�صافة  الهواتف،  يف  ا�صتخدامها  يتم  التي 

لتطور معاجلة الهواتف لل�صور.
من  التالية  الن�صائح  على  العتماد  وميكنكم 
اأف�صل  الذكية  الهواتف  عرب  �صور  التقاط  اأجل 
لالأخبار  العربية  )البوابة  بح�صب  جودة،  واأكرث 

التقنية(.
نظف عد�صة الهاتف

البدائية  الن�صائح  اإحدى  الن�صيحة  هذه  تعترب 
التي قد ل تخطر على بال البع�ص، ولكن حتتاج 

اإىل تنظيف عد�صة الهاتف دائًما.
جيوبهم  يف  هواتفهم  ي�صعون  الرجال  لأن  وذلك 
الهاتف  ويتعر�ص  احلقائب،  يف  وال�صيدات 

لالت�صاخ كثرًيا يف جميع هذه الأماكن.
لذلك يجب اأن تقوم بتنظيف العد�صة قبل الت�صوير 
حماية  اأغطية  ت�صتخدم  اأن  حتاول  ول  مبا�صرًة، 

العد�صات، حيث قد ت�صبب �صرًرا اأكرب.
الت�صوير  عند  الذهبية  ال�صاعة  قاعدة  ا�صتخدام 

عرب الهواتف الذكية
تت�صابه قوة كامريات الهواتف مع قوة الكامريات 
الحرتافية يف بع�ص الأحيان، لذلك تنطبق عليها 
قاعدة  مثل  للت�صوير  العامة  القواعد  بع�ص 

ال�صاعة الذهبية.
�صروق  من  الوقت  هي  الذهبية  ال�صاعة  وتعترب 
غروب  قبل  اأو  بعدها،  �صاعة  حتى  ال�صم�ص 

ال�صم�ص ب�صاعة واحدة على الأقل.
وتعترب هذه الأوقات الأن�صب للت�صوير يف اأي بلد 
كانت  مهما  كامريا  اأي  وبا�صتخدام  العامل  حول 

بدائية، وتنتج هذه ال�صاعة �صوًرا مذهلة.
ل تياأ�ص من التجربة 

تعتمد عملية التقاط �صور جميلة على التجربة، 
اأن  ويجب  املحاولة،  من  متل  اأن  يجب  ل  لذلك 

حتاول اأكرث من مرة.
ولكن يجب اأن حتاول التغيري قلياًل يف كل حماولة 
�صورة  ولتنتج  ال�صورة  اتقان  اأجل  من  وذلك 

اأف�صل كما تتخيلها.
ابتعد عن ال�صور املزدحمة

اهتم كثرًيا بتكوين �صورتك والأ�صياء املوجودة 
داخل ال�صورة، ويجب عليك اأن حتاول جاهًدا األ 

تكون �صورتك مزدحمة اأو مليئة بالأ�صياء.
الإزدحام  يف  اأقل  ال�صورة  م�صهد  كان  وكلما 
اأن  ويجب  اأناقة،  واأكرث  اأجمل  ال�صورة  كانت 
يكون ال�صخ�ص الذي تلتقط له ال�صورة يف مركز 

ال�صورة.
ثّبت يدك جيًدا يف الت�صوير عرب الهواتف الذكية

الذكية تقدم  الهواتف  الرغم من كون جميع  على 
الأف�صل  احلل  اأن  اإل  الب�صري،  التثبيت  تقنيات 

دائًما هو التثبيت اليدوي.
لذلك يجب اأن حتاول تثبيت يدك قدر الإمكان 
حتى ل تهتز ال�صورة ولكي ل تنتج ال�صورة 
ت�صتخدم  اأن  وميكنك  �صعيفة،  اأو  مهتزة 

مثبت خارجي للهاتف.

للتصوير عبر الهواتف الذكية.. إليك هذه 
النصائح المهمة

اأ�صا�صًيا  اأمًرا  القوي  املناعة  نظام  يعترب 
ملحاربة البكترييا والفريو�صات التي ت�صبب 
املر�ص، خا�صة يف زمن كورونا الذي متر به 
اإعطاء دفعة  فاإن  لذا  الكرة الأر�صية حاليا، 
للجهاز املناعي باأي طريقة ممكنة هو اأف�صل 

رهان ل�صحة اأف�صل.
الغذائي  للنظام  ميكن  احلظ،  وحل�صن 
الفريو�صات  حماربة  يف  دوًرا  يلعب  اأن 
بح�صب  للج�صم،  الغازية  والبكترييا 

)العربية نت(.
اأمامه  يزال  ل  العلم  اأن  من  الرغم  وعلى 
التفاعل  لتحديد  ليقطعه  طويل  طريق 
الدقيق بني النظام الغذائي وجهاز املناعة، 
الإ�صابة  من  مينع  واحد  طعام  يوجد  ل  اإذ 
بع�ص  اأن  على  اأدلة  هناك  ولكن  باملر�ص، 
الأطعمة ميكن  الغذائية يف بع�ص  العنا�صر 

اأن تدعم قدرة اجل�صم على درء املر�ص.
مب�صادات  الغني  الغذائي  النظام  ويعد 
)والقليل  واملعادن  والفيتامينات  الأك�صدة 
من العنا�صر امل�صببة لاللتهابات مثل ال�صكر 
للبقاء  مهًما  طريًقا  املقلية(  والأطعمة 

ب�صحة جيدة.

العنا�صر  بت�صمني  التغذية  ويو�صي خرباء 
م�صتمر  ب�صكل  الغذائي  النظام  يف  التالية 

لتعزيز نظام املناعة:
1- الربتقال

الذي   ،C فيتامني  على  الربتقال  يحتوي 
على  عام  ب�صكل  الإيجابي  بتاأثريه  يتميز 
خاليا  حاجز  يدعم  لأنه  املناعة  جهاز 
من  ويقلل  الأمرا�ص  م�صببات  �صد  اجل�صم 
ال�صرر الناجم عن اجلذور احلرة، حتتوي 
من  ملليغرام   68 على  واحدة  برتقالة  حبة 

.C فيتامني
2- الثوم

عن  املناعة  وظيفة  يعزز  الثوم  اأن  يبدو 
طريق حتفيز اخلاليا مثل البالعم واخلاليا 
الليمفاوية - اجلنود على اخلطوط الأمامية 

جلهاز املناعة.
3- الزجنبيل

باآثاره  طويلة  فرتة  منذ  الزجنبيل  ا�صتهر 
اأي�ًصا  يكون  رمبا  ولكنه  للغثيان،  امل�صادة 
من  الرغم  وعلى  املناعة،  جلهاز  �صديًقا 
على  مبا�صًرا  هجوًما  يطلق  ل  الزجنبيل  اأن 
الأبحاث  اأن  اإل  البكترييا،  اأو  الفريو�صات 

امل�صادة  خ�صائ�صه  ب�صبب  اأنه  تظهر 
اللتهابات  تقليل  يف  ي�صاعد  فاإنه  لالأك�صدة، 
اجلهازية، وعندما يكون اجل�صم اأقل التهاًبا 
يتعامل مع م�صببات الأمرا�ص بقوة، وميكن 
جلهاز املناعة القيام بعمل اأف�صل يف حماربة 

اأي عدوى ال�صارة.
4- الفلفل

يتفوق الفلفل، خا�صة الأحمر، على الربتقال 
من  اإ�صافية  ملليغرامات   108 مبقدار 
فيتامني C لكل كوب، وُتقدر الكمية املو�صى 
بها يومًيا لفيتامني C بـ75 ملليغراما فقط، 
الكرنب  يف  املتوافر   ،A فيتامني  ي�صاعد  و 
ال�صتجابة  تنظيم  على  منا�صبة،  بكميات 

املناعية اخللوية.
5. الطماطم

لكل  ملليغراما   25 على  الطماطم  حتتوي 
كوب من فيتامني C، كما اأنها غنية بفيتامني 
لالأك�صدة  م�صادان  وهما  والليكوبني،   A
يف  دور  لهما  يكون  )ورمبا  اللتهاب  يقلالن 
ال�صرطان(،  اأنواع  من  العديد  من  الوقاية 
ميت�ص  اجل�صم  اأن  لالهتمام،  املثري  ومن 

الليكوبني ب�صهولة من الطماطم املطبوخة.

أهم العناصر الغذائية لتقوية المناعة

)في�ص  الجتماعي  التوا�صل  تطبيق  ك�صف 
خا�صية  انت�صار  بتو�صيع  قيامه  عن  بوك( 
غرف ال�صوت احلية التي اأطلقتها يف الوليات 
على  لت�صبح  املا�صي  يونيو  خالل  املتحدة 

امل�صتوى العاملي.
تناف�ص  التي  اخلا�صية  بوك(  )في�ص  وتوفر 
للمجموعات  متاحة  لت�صبح  هاو�ص  كلوب 
خدمات  باأن  الأنباء  هذه  توحي  ورمبا  اأي�صاً، 
يف  لها  امل�صتقبل  �صيكون  ال�صوتية  الدرد�صة 
اإىل  بالنظر  لكن  الجتماعي،  التوا�صل  عامل 
تراجعاً  هناك  اأن  جند  بها،  الإعالمي  الهتمام 
�صهدناه  الذي  الزخم  نف�ص  لها  يعد  فلم  كبريًا، 
)اليوم  وفق   ،2021 اجلاري  العام  بدايات  يف 

ال�صابع(.
ال�صوتية  الدرد�صة  مبن�صات  يتعلق  وفيما 
اجتماعية  من�صات   4 اأبرز  اإليك  عام،  ب�صكل 
ويت�صمن  ال�صوتية  الدرد�صة  خدمة  لتقدمي 

الآتي:
Clubhouse .1

هذا  يف  بداأت  التي  التطبيقات  اأول  من  كان 
املجال العام املا�صي مع بداية انت�صار فريو�ص 
التباعد  على  النا�ص  اأجرب  الذي  )كورونا( 
بحاجة  وجعلهم  بعد  عن  والعمل  الجتماعي 

للتوا�صل عرب املن�صات.
وتراجعت �صعبية كلوب هاو�ص ب�صكل ملحوظ، 
فعلى �صبيل املثال، مت حتميل التطبيق فرباير 
ذروته،  بلغ  عندما  مرة  مليون   9.6 املا�صي 
حتميل  مليون   2.7 اإىل  مار�ص  يف  تراجع  لكنه 
 922 اإىل  اأبريل  يف  تراجعه  ووا�صل  جديد، 
»اإن  قال:  التقرير  ولكن  جديد،  م�صتخدم  األف 

ن�صطني،  زالوا  ما  املتواجدين  امل�صتخدمني 
من  كثريًا  يجتذب  يعد  مل  التطبيق  اأن  غري 

امل�صتخدمني اجلدد كما كان يفعل �صابقاً«.
Twitter Spaces .2

العمالقة  التوا�صل  �صبكات  بداأت  ما  �صرعان 
خدمة  تويرت  فقدمت  هاو�ص،  كلوب  بتقليد 
 2020 دي�صمرب  يف  جاءت  التي   )Spaces(
ثم  امل�صتخدمني  من  �صغرية  جمموعة  لدى 
اأ�صبحت متاحة للعامة يف مايو، وت�صمح تويرت 
اأكرث  اأو  متابع   600 لديه  الذي  للم�صتخدم 

.)Spaces( با�صت�صافة جل�صة على
عدد  عن  وا�صحة  بيانات  توافر  عدم  ورغم 
عدد  لكن  بالذات،  اخلدمة  لهذه  امل�صتخدمني 
 192 يبلغ  يومياً  الن�صطني  تويرت  م�صتخدمي 
مليوناً ح�صب اإح�صائية الربع الرابع من العام 

املا�صي.
احل�صول  ال�صعب  من  هاو�ص،  لكلوب  وخالفاً 
 Twitter عن  واإح�صائيات  بيانات  على 
لأن  ال�صركة،  تن�صرها  مل  اإن   Spaces
م�صتخدمي هذه اخلدمة هم اأنف�صهم م�صتخدمو 
»دائماً  قالت:  ال�صركة  اأن  خ�صو�صاً  تويرت، 
تغريداتهم،  اأجل  من  النا�ص  تتابعون  كنتم  ما 
اأ�صواتهم  ب�صماع  الآن   Spaces لكم  وي�صمح 
الأهم  هو  وما  الآن  يجري  عما  والتحدث 

بالن�صبة لكم – مبا�صرة«.
لـ)تويرت(  جتذب  لن   Spaces اأن  ويبدو 
�صتبقي  الأقل  على  لكنها  جددًا،  م�صتخدمني 
اإىل كلوب  م�صتخدميها بدًل من تركهم يذهبون 
هاو�ص وغريه من التطبيقات من اأجل التحدث 

اإىل الآخرين يف خدمات الدرد�صة ال�صوتية.

 Facebook Live Audio  .3
Rooms

اخلا�صية  توفري  عن  بوك(  )في�ص  اإعالن  بعد 
 Live ت�صبح  اأن  املفرت�ص  من  عاملياً، 
خدمات  اأهم  من   Audio Rooms
اأن  خ�صو�صاً  ال�صوتية،  واجلل�صات  الدرد�صة 
عدد  حيث  من  الأكرب  ال�صبكة  تعترب  في�صبوك 

امل�صتخدمني عاملياً.
اإن  لرنى  الوقت  بع�ص  ننتظر  اأن  وعلينا 
الدرد�صات  �صعبية  من  �صتزيد  في�صبوك  كانت 
ال�صوتية على من�صتها العمالقة، كما �صننتظر 
لبع�ص الوقت لرناقب اإح�صائيات هذه اخلدمة 
م�صتويات  اإىل  �صت�صل  الأرقام  كانت  اإن  ونرى 
عالية، فقد تكون خدمة الدرد�صة ال�صوتية على 
في�صبوك موؤ�صرًا على زيادة �صعبية الدرد�صات 

ال�صوتية اأم تراجعها حول العامل.
Spotify Greenroom .4

و�صناع  للفنانني   Greenroom ت�صمح 
ومتابعيهم  معجبيهم  مع  بالتوا�صل  املحتوى 
واأ�صدقائهم يف الغرف ال�صوتية احلية، وتوجد 
اإمكانية  وهي   Greenroom لدى  ميزة 
ت�صجيل الدرد�صة، وبعد انتهاء اجلل�صة، ميكن 
ل�صانع املحتوى اأن يطلب ملفاً �صوتياً ي�صتطيع 

بعد ذلك حتويله اإىل حلقة مدونة �صوتية.
على  التطبيق  حتميل  مرات  عدد  وبلغ 
iOS اأكرث من 140 األفاً، اأما على اندرويد، 
فقد بلغ عدد مرات التحميل 100 األف مرة، 
فقد  �صئيل،  العدد  هذا  اإن  التقرير  ويرى 
اإن كلوب هاو�ص مت حتميله حتى تلك  قال 

الفرتة 30.2 مليون مرة يف املجمل.

ما أشهر المنصات االجتماعية لتقديم خدمة 
الدردشة الصوتية؟

ي�صمح تطبيق التوا�صل الجتماعي )في�ص 
املتقاطع  بالن�صر  للم�صتخدمني  بوك( 
على  بهم  اخلا�صة   Reelsو لق�ص�صهم 
ميزة  اختبار  يتم  الآن  ولكن  التطبيق 
جديدة من �صاأنها اأن ترى تدفق امل�صاركات 

يف الجتاه الآخر اأي�ًصا.
ي�صمح  خياًرا  موؤخًرا  ال�صركة  وطرحت 
)في�ص  حتديثات  بن�صر  للم�صتخدمني 
بهم والتي تت�صمن �صوًرا  بوك( اخلا�صة 
)ان�صتغرام(،  على  فيديو  مقاطع  اأو 
كال  على  الن�صطني  لالأ�صخا�ص  وبالن�صبة 
لك  توفر  اأن  ميكن  الأ�صا�صيني،  النظامني 
هذه امليزة من ال�صطرار اإىل حتميل نف�ص 
خمتلفني،  تطبيقني  يف  مرتني  الو�صائط 

وفق )اليوم ال�صابع(.

مللء  �صهلة  طريقة  بوك(  )في�ص  ومينح 

وقت  يف  املحتوى  من  مبزيد  )ان�صتغرام( 
بقاء  �صمان  يف  ال�صركة  ا�صتثمار  فيه  يتم 
اجتماعية  و�صائط  من�صة  )ان�صتغرام( 
يف  �صًنا  الأ�صغر  امل�صتخدمني  مع  �صهرية 
تطبيقات  من  املتزايدة  املناف�صة  مواجهة 

.TikTok و Snapchat مثل
التي مل يتم  اإن امليزة،  وقال )في�ص بوك( 
الإعالن عنها ر�صمًيا بعد، بداأت يف الظهور 
ذلك،  ال�صهر، ومع  هذا  من  �صابق  يف وقت 
هو  حالًيا  اخليار  اأن  اإىل  ال�صركة  اأ�صارت 
اختبار عاملي متاح فقط ملجموعة �صغرية 
من الأ�صخا�ص الذين لديهم بالفعل ملفات 
مرتبطة  بوك(  )في�ص  على  �صخ�صية 
ح�صاب  اأو  من�صئ  اأو  �صخ�صي  بح�صاب 

جتاري على )ان�صتغرام(.
يف  امليزة  �صرتى  متوفرة،  كانت  واإذا 
)في�ص  ويف  بالك«،  يف  يخطر  »ماذا  مربع 

امل�صاركات،  اإن�صاء  ميكنك  حيث  بوك( 
بجانب  اجلديد  التبديل  مفتاح  ويظهر 
مل�صاركتك  اجلمهور  بتحرير  اخلا�صة  تلك 

واإن�صاء األبوم جديد.
اإىل  نقلك  �صيتم  عليها،  ال�صغط  وعند 
اختيار  ميكنك  حيث  جديدة  �صا�صة 
مع  الفردي  بوك(  )في�ص  من�صور  م�صاركة 
اأي�ًصا،  املت�صل  )ان�صتغرام(  على  ح�صابك 
لن  اخليار  هذا  اأن  ال�صا�صة  و�صتخربك 
 - املعنية  امل�صاركة  على  اإل  تطبيقه  يتم 
الآن  من  الفرتا�صي  الإعداد  ي�صبح  ولن 

ف�صاعًدا.
الإعدادات  تغيري  يف  ترغب  كنت  اإذا  اأما 
»مركز  زيارة  فيمكنك  الفرتا�صية، 
ميكنك  حيث  املرتبط،  احل�صابات« 
جميع  مل�صاركة  خيار  بني  التبديل  الآن 
على  تلقائًيا  بوك(  )في�ص  من�صورات 

م�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  )ان�صتغرام(، 
على  تلقائًيا  بوك(  )في�ص  ق�ص�ص 
)ان�صتغرام Stories(، )كان هذا الأخري 

متاًحا يف ال�صابق(.
امل�صتخدمني  اأن  ال�صركة  اأخربتنا 
فردية  �صور  ن�صر  على  قادرين  �صيكونون 
اأو مقاطع فيديو فردية  على )ان�صتغرام( 
اإىل 10  األبومات متعددة ال�صور ت�صل  اأو 
يتم  الذي  الأق�صى  احلد  وهو   - �صور 

دعمه من خالل دوارات )ان�صتغرام(.
 ،GIF اأما التن�صيقات الأخرى، مثل ملفات
ال�صور  واألبومات  الراأي،  وا�صتطالعات 
�صور،   10 من  اأكرث  على  حتتوي  التي 
وامل�صاركات  اخلال�صة،  م�صاركة  واإعادة 
جًدا  طويلة  و�صائط  واأي  فقط  الن�صية 
لي�صت  )ان�صتغرام(  خلال�صة  بالن�صبة 

موؤهلة للن�صر املتبادل يف الوقت احلايل.

)فيس بوك( يختبر ميزة جديدة لتطبيقها على 
)انستغرام(
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عادل العرداوي 
 

يوم ال�ضبت املا�ضي )11/ كانون الثاين /2021( احت�ضنت 
املهرجان  املتنبي  ب�ضارع  البغدادي  الثقايف  املركز  قاعة 
ال�ضنوي ال�ضاد�س لرابطة املجال�س البغدادية الثقافية الذي 
اعتادت على تنظيمه وعقده يف نهاية كل عام لتقييم م�ضريتها 

وحراكها الثقايف عرب عام كامل من العطاء الفاعل .
من  بالرغم  الثقافية،  الرحلة  تلك  لن�ضتذكر  التقينا  نعم، 
تداعيات وانعكا�ضات جائحة كورونا التي حلت علينا و�ضلت 
حركتنا وحدت من حراكنا الثقايف املعهود، وهذا ما ان�ضحب 
العراق  بلدنا  يف  لي�س  املختلفة،  الفعاليات  كل  على  �ضلباً 
فح�ضب، واإمنا يف كل ارجاء املعمورة، التي مازالت تعاين من 
تبعاته وذيوله مع اال�ضف، مع ا�ضرارنا القوي على حتدي 
هذه العا�ضفة الهوجاء باأقل اخل�ضائر الب�ضرية واملادية لكي 

ت�ضتمر �ضعلة احلياة متوقدة، م�ضعة متاألقة.
احتفالية  مع  تزامن  الذي  العام  هذا  مهرجان  دورة  يف 
وتكرمي  االحتفاء  تقرر  احلديثة(  العراقية  الدولة  )مئوية 
املتوا�ضل  الثقافية  بغداد  ومنتديات  جمال�س  من  واحد 
الظروف،  كل  رغم  توقف  دون  من  الثقايف  وعمله  بن�ضاطه 
واأعني بذلك )جمل�س اجلواهرية الثقايف يف الكاظمية(، حيث 
واالحتفاء  لتكرمي  دورة   ،  2021 العام  هذا  دورة  اعتربت 
بهذا املجل�س البغدادي الكاظمي، الذي و�ضع لبناته االوىل 
ثراه(  )طاب  حمفوظ  علي  ح�ضني  الدكتور  الراحل  العالمة 
والذي كان يتواجد يف �ضالته املباركة دائماً، قبيل ان يعلن 
ا�ضتاذنا  رحيل  بعد  اأي   ،  200٩ عام  يف  والدته  عن  ر�ضمياً 
امل�ضادفات  من  وتلك  ق�ضرية،  مبدة  )حمفوظ(  ومعلمنا 

امللفتة للذهن!
اإذ كنا نتمنى ان يكون ا�ضتاذنا معنا عندما اوقدنا ال�ضمعة 
االوىل لتاأ�ضي�ضه، ولكن )الرياح جرت مبا ال ت�ضتهي ال�ضفن!(.
والبد هنا من اال�ضارة اىل ان انعقاد مهرجان املجال�س 
االحتفال  مع  اي�ضاً  اقرتن  العام  لهذا  البغدادية 
العراقية  الدولة  لتاأ�ضي�س  املئوية  بالذكرى  واالحتفاء 
احلديثة، الذي يعني لنا نحن العراقيني ال�ضيء الكثري، 
نحن  لنا  اعتزاز  مثار  الكرمية  املنا�ضبة  هذه  تعد  اإذ 
ابناء هذا الوطن نلتف حول �ضاريتها ونتوحد، ونتطلع 
ينعم  ببناء عراق جديد واحد موحد  ن�ضهم جميعاً  ان 

�ضعبه باحلياة ال�ضعيدة الرغيدة وهو ي�ضتحق ذلك.

اإعداد ن�ضال ال�ضامرائي
ميتد  كبريا  نهرا  كان  )�ضطيط(  ي�ضمى  كما  اأو  اخلر  نهر 
تاريخه اإىل العهد العبا�ضي، حيث كان عر�ضه 20 م قبل فرتة 
ال�ضتينات، تقل�س لي�ضبح بعر�س 5 امتار يف ال�ضبعينات ثم 
واأ�ضبح  فيه  املاء  جف  اأن  بعد   2002 عام  نهائياً  طمره  مت 

جممعاً للف�ضالت واملياه االآ�ضنة.
يف  يقع  “ب�ضطيط”  يعرف  ما  اأو  اخلر  نهر  جمرى  وكان 
بدايات القرن املا�ضي خارج احلدود االإدارية لبغداد وحتى 
دخل  املدينة  يف  احلا�ضل  التو�ضع  وبعد  منه،  اخلم�ضينات 
�ضمن حدودها، ويبداأ بالدخول اىل بغداد من مدينة الكاظمية 
والعدل  الغزالية  مبناطق  مارًا  املحيط  منطقة  من  وحتديدا 

“املخابرات  امللكي  الرحاب  ق�ضر  ثم  واملن�ضور،  والو�ضا�س 
بجانب  ال�ضابقة  الكندي  ثانوية  خلف  احلارثية  ثم  الحقا” 
يف  دجلة  نهر  يف  ي�ضب  ان  قبل  والقاد�ضية  الزهور  ق�ضري 

منطقة اجلادرية.
�ضغرية  واأنهر  قنوات  فيه  وت�ضب  النهر  من  تتفرع  وكانت 
من  قريبا  به  تلتقي  كانت  التي  الداودي  قناة  منها  كثرية، 
ج�ضر اخلر، كما يتفرع منه نهر امل�ضعودي الذي كانت اآثاره 
باقية حتى فرتة قريبة، حيث مير قريبا من جامع براثا، ثم 
قنطرة  اىل  لي�ضل  الكرخي،  معروف  ال�ضيخ  جامع  خلف  من 
مقابل حمطة تعبئة الوقود يف منطقة العالوي باجتاه جامع 

بّنية احلايل، ثم ي�ضتمر يف جريانه لي�ضب يف دجلة.

حكاية وذاكرة من عام 1957.. 
نهر الخر )شطيط( في بغداد 

�ضيغة  طغت  العثماين،  االحتالل  فرتة  يف 
على  الرتكية  يف  )چي(  الن�ضبة  �ضمري 
ويف  العراق  يف  احلياة  مفا�ضل  خمتلف 
غريه، وغدت معظم املهن م�ضطبغة باللون 
العثماين، نتيجة للغلبة وفر�س ال�ضيطرة.. 
و�ضواء كان ا�ضم املهنة عربيا او فار�ضيا او 
انكليزيا او تركيا فقد كانت الـ )چي( عالمة 

مميزة الألقاب احلرف واملهن. 
املهن  بع�س  بها  عرفت  التي  االلقاب  ومن 

واحلرف يف العراق امللحقة بلفظ )چي( :
االطرقچي: بائع ال�ضجاد والب�ضاط.

البنچرچي: م�ضلح اإطارات ال�ضيارات، من 
  )Puncture الكلمة االإنكليزية )بوينجر

وتعني )الثقب(. 
چرخچي: حار�س ليلي، وچرخ تعني دائر 
اأو دورة، ولدورانه يف االزقة �ضمي بذلك، 
فيما ي�ضمى بالنوبچي، اإذا ا�ضرتك مع غريه 

يف واجب احلرا�ضة على نوبات.
)چق  من  اال�ضلحة  م�ضلح  الچقمقچي: 

مق( وتعني الزند او القداحة.
الچلبي: ماّلك االأرا�ضي وهي تعادل لفظة 

�ضاهبندر الفار�ضية.
احَلّمامچي: مالك احَلّمام.

الرتكية  من  احلداد،  الدامرچي: 

)Demir( وتعني حديد. 
الطوبچي: جندي املدفعية، فكلمة مدفع يف 

 .)tabanca( الرتكية هي
العبايچي: ن�ّضاج العباءات وبائعها.

العربنچي: قائد العربة.
والطحني  احلبوب  بائع  العلوچي: 
�ضوق  وهي  )العّلوة(  من  واخل�ضار 

اجلملة.
الفروچي: �ضانع عباءات الفرو وبائعها.

من  ال�ضيارات،  م�ضلح  الفيرتچي: 
ال�ضخ�س  وتعني   Fitter االجنليزية 
الذي يعمل على �ضبط اأو تثبيت االآالت اأو 

املعدات.
القبانچي: من يزن الب�ضائع، من )قبان(.
قلمچي: تاجر التبغ، حمرفة من )قلن�س(.

من  املنزلية  االحتياجات  بائع  املغازچي: 
عدد الطعام كاللوازم املنزلية.

القندرچي: �ضانع االأحذية وم�ضلحها، من 
)قندرة( الرتكية.;ولچي: حار�س املرمى، 

من Goal االإنكليزية.

هذه المفردة العجيبة الغريبة
)چي( جملة عثمانية دخلت في تسميات مهن 

حم�ضن ح�ضنيبغدادية عريقة 
عرفت املرحوم، عدنان الباجه جي، طوال عملي 
العهد  ال�ضحافة.. كان دبلوما�ضيا مرموقا يف  يف 
العهد  يف  الالحقة  ال�ضنوات  يف  وكذلك  امللكي 
االمريكي  االحتالل  بعد  ذلك  يف  مبا  اجلمهوري 
للعراق عام 2003.. وكان لعدة �ضنوات وزيرا 
للخارجية يف عهدي الرئي�ضني عبد ال�ضالم وعبد 

الرحمن عارف.
العراق  مندوب  من�ضب  جي  الباجه  �ضغل 
متوز   14 ثورة  بعد  املتحدة  االأمم  لدى  الدائم 
وزيرا  وعني  و1٩65،   1٩5٩ عامي  بني   1٩58
الذي  املن�ضب  وهو   ،1٩65 عام  يف  للخارجية 

�ضغله حتى عام 1٩67.
وهو ابن ال�ضيا�ضي البارز يف عهد امللكية )مزاحم 
العراقي  الوزراء  رئي�س  كان  الذي  جي  الباجه 

خالل احلرب يف فل�ضطني يف عام 1٩47(.
�ضكرتريًا  عمله  اأثناء  يف   1٩46 عام  يف  تزوج 
بال�ضفارة العراقية بوا�ضنطن من "�ضلوى" ابنة 
علي جودت االأيوبي ال�ضفري العراقي بوا�ضنطن، 

ورزق منها بثالث بنات.
العراق عندما  الباجة جي خارج   وكان عدنان 
اأطيح بحكم عبد الرحمن عارف يف متوز 1٩68، 
وارتاأى عدم العودة وقرر العمل مع املعار�ضة 
العراقية، حيث كان ع�ضوا بارزا فيها.. التحق 

ح�ضر  وقد  فيها،  للعمل  ظبي  اأبو  بحكومة 
االإمارات  اإقامة  د�ضتور  على  التوقيع  اجتماع 

العربية املتحدة واإعالن ا�ضتقالل الدولة. 
وعقب احتالل العراق �ضنة 2003، عني الباجه 
وتوىل  العراقي  احلكم  جمل�س  يف  ع�ضوا  جي 
ثم   2004 االول  كانون  يف  الدورية  رئا�ضته 
االنتقالية  الوطنية  اجلمعية  يف  ع�ضوًا  اأ�ضبح 
عام  الثاين  كانون  يف  وانتخب   )2005-2004(
العراقية  الوطنية  اجلمعية  يف  ع�ضوًا   2005
�ضّناً..  االأع�ضاء  كاأكرب  االأوىل  جل�ضتها  وافتتح 

وتر�ضح عام 2010 يف انتخابات جمل�س النواب 
العراقي يف قائمة اإياد عالوي. 

وكانت للباجه جي عالقة بال�ضحافة، واذكر انه 
ا�ضدر يف بغداد بعد عام 2003 �ضحيفة ا�ضمها 

النه�ضة عمل فيها عدد كبري من الزمالء.
اخلليج،  يف  قوية  ب�ضالت  جي  الباجه  متتع 
يف  باملنفى  فيها  كان  التي  ال�ضنوات  وق�ضى 
دولة  حلكومة  م�ضت�ضارا  كان  حيث  ظبي،  اأبو 
يوم  فيها  تويف  وقد  املتحدة،  العربية  االإمارات 

17 ت�ضرين الثاين 201٩ عن عمر ٩6 عاماً .

عدنان الباچه چي.. سياسي 
يستحق الذكر

حممد �ضالح
خ�ضبية  غرفة  بروز  منها  يخرج  ال�ضنا�ضيل  دور  معظم 
ت�ضمى  واخلارج  الداخل  على  تطل  الو�ضطي  الطابق  يف 
احلو�س  ت�ضميه  مع  تزامنت  تركية  كلمة  وهي  )كف�ضكان( 
بني  ارتفاعا  �ضغرية  غرفة  عن  عبارة  وهو  والديوان، 
الطاالر  اأو  االأر�ضي  تقع على جوانب  ما  غالبا  2م،   - 1.7
وتنتج عادة من تغطية االإيواجني ب�ضقف اإ�ضايف فينتج بني 
البيوتات  ال�ضقفني طابق ن�ضفي، وكان من �ضمن ملحقات 
ي�ضعد  الغرف  احدى  فوق  او  االر�س  وموقعه  القدمية 
واأحياناً  تكوينها..  �ضمن  م�ضمم  �ضغري  خ�ضبي  ب�ضلم  لها 
تكون داخل موزع املنزل وهذا موجود يف البيوت القدمية 
ال�ضنا�ضيل، ولها ا�ضم ثاٍن متداول يف الب�ضرة )تختبو�س( ..
ال�ضرفة  املعمارية  املعاجلات  اإحدى  متثل  الغرف  وهذه   
حيث  البيت،  يف  اإبرازها  اإىل  العراقي  املعمار  تو�ضل  التي 
)االآجر(  الطابوق  من  بداًل  اخل�ضب  من  بناوؤها  يكون 

جدران  على  الثقل  م�ضاكل  على  للتغلب  وذلك  واحلديد، 
البيت. 

اأما الوظائف الرئي�ضية للغرف املعلقة فيمكن اإدراجها على 
ال�ضكل االآتي :

1- اتخاذها مكاناً لنوم بع�س اأفراد االأ�ضرة وخا�ضة كبار 
ال�ضن منهم الذين يطلبون الهدوء والعزلة.
2 ـ اتخاذها مكاناً لنوم اخلدم اأو االأطفال.

احلاجة  عن  الفائ�ضة  لالأفر�ضة  خمزناً  اتخاذها  ـ   3
االعتيادية الأهل البيت.

الن�ضاء  فيها  جتل�س  وم�ضتورة  خمفية  �ضرفة  اتخاذها  ـ   4
مل�ضاهدة املهرجانات ومواكب االأفراح واالأحزان التي متر 
من  اأحد  يراهن  اأن  دون  املنا�ضبات  يف  العام  الطريق  من 
املارة، الأن الرتكيبات اخلا�ضة ب�ضبابيك هذه الغرف املطلة 
على الطريق العام ا�ضبه بال�ضنا�ضيل )امل�ضربيات( م�ضممة 

حلجب الروؤية من اخلارج للجال�ضني يف هذه الغرف.

)كفشكان( غرفة تراثية مزينة 
بالخشب والشبابيك 

العا�ضمة  يف  عاما   ٩5 ناهز  عمر  عن 
اجلمعة  يوم  تويف  اأثينا،  اليونانية 
2021/11/6 قحطان ح�ضن املدفعي، 
العراقي،  الت�ضكيلي  والفنان  املعماري 
وقد و�ضل جثمانه اىل بغداد ليلة اأم�س. 
اإن العراقيني عرفوا املعماري املدفعي 
و�ضروحه  ت�ضاميمه  خالل  من 
�ضوارع  بها  ازدانت  التي  املعمارية 

بغداد وحمالتها وبلداتها. 
العراقي  للمعمار  املتابعني  ولعل 
اآل  جلامع  املدفعي  ت�ضميم  يتذكرون 
بنية يف بغداد/ منطقة العالوي، حيث 
تقول دائرة االإعمار الهند�ضي العراقية 
ادراجه  ميكن  الذي  الت�ضميم  انه  عنه 

�ضمن اأفكار النظرية الن�ضبية.

رواد  اأحد  يعد  الفقيد  اأن  اإىل  ي�ضار 
احلديثة،  والعربية  العراقية  العمارة 

وهو �ضقيق الفنان اإلهام املدفعي.
حيث  واأدب،  وفن  علم  عائلة  يف  ولد 
كما  بالر�ضم  املولعني  من  والده  كان 
كان عمه زيد حممد �ضالح فنانا.. وقد 
در�س املدفعي درا�ضته االأوىل يف بغداد 
ليوا�ضل درا�ضته اجلامعية يف الهند�ضة 
املعمارية يف جامعة ويلز الربيطانية.. 
)عا�ضمة  بالذات  كارديف  مدينة  ويف 
من  تخرج  اإذا  حتى  ذلك(،  بعد  ويلز 
اجلامعة �ضارع بالعودة الأر�س الوطن 

وذلك عام 1٩52.
بعبارة  املثقف  �ضحيفة  وت�ضت�ضهد   
للمعماري الراحل قال فيها: »العمارة 

لها  ممار�ضتي  من  قرن  ن�ضف  بعد 
عادية  �ضلفية  ممار�ضة  من  انتقلت 
بل  احلياة،  عامل  اإىل  متوارثة  ماألوفة 
بدون  اإن�ضان  فال  هي �ضنوه وتواأمه.. 

عمارة وال عمارة بدون اإن�ضان«.
 : املدفعي  قحطان  املعماري  اجنازات 

ن�ضب ومنتزه 14 متوز يف الكاظمية، 
دور النفط يف الدورة، اجلناح العراقي 
م�ضرف  الدويل،  دم�ضق  معر�س  يف 
الوطني،  امل�ضرح  حديقة  الرهون، 
التاريخ  متحف  القناة،  العاب  مدينة 
املالية،  وزارة  بناية  الطبيعي، 
يف  الزراعيني  املهند�ضني  نقابة  مبنى 
املن�ضور، جامع بيت بنية، وعدد كبري 

من الدور ال�ضكنية.

قحطان المدفعي رمز ورائد مبدع في 
العمارة العراقية والعربية الحديثة

 �ضهام ح�ضن ال�ضكرة

علي  ح�ضني  ال�ضيد  قرر   1٩06 �ضنة  يف 
 186٩ بغداد  مواليد  من  ال�ضامرائي 
لي�ضبح  بداية  ال�ضنة  تلك  تكون  ان 
قد  وكان  بزازا،  كان  ان  بعد  )جركجي( 
االتراك ذوي اخلربة يف  املهنة من  تعلم 
�ضيد  املهنة  اتقن  ان  وبعد  الكعك،  عمل 
»را�س  مبنطقة  بغداد  يف  االول  فرنه 
حاليا،  الغريري  �ضاحة  قرب  القرية« 
منطقة  يف  الثاين  املوقع  اىل  انتقل  بعدها 
حاليا  الر�ضايف  �ضاحة  قرب  »العاقولية« 
اوائل  الثالث  املوقع  اىل  انتقل  واأخريا   ،
وهو  املا�ضي،  القرن  من  الع�ضرينيات 
خانه(  )احليدر  منطقة  يف  احلايل  املوقع 
بناء  وكان  خانه،  احليدر  جامع  قرب 
الواجهة االمامية لهذا الفرن اآنذاك م�ضقفا 
بـجذوع اخل�ضب واحل�ضران، وبقي هذا 
 1٩37 �ضنة  بناوؤه  اعيد  حتى  احلال 
العمل  عدة  وان  وال�ضيلمان،  بالطابوق 
وحت�ضري مواد انتاج الكعك كانت بدائية 

الطحني  على  يح�ضلون  كانوا  حيث 
ثم  وغ�ضلها  وتنظيفها  احلنطة  ب�ضراء 
العجني  اأما  )الرحاية(.  بوا�ضطة  طحنها 
من  امل�ضنوع  )املعجن(  يف  يعجن  فكان 
ينقل  العجني  يختمر  ان  وبعد  اخل�ضب 
النحا�س  من  امل�ضنوع  )الط�ضت(  اىل 
وال�ضكر،  احلر  الدهن  اليه  وي�ضاف 
ويرتك ليختمر. اأما الفرن فكان وقوده من 
االنتاج  يكمل  ان  وبعد  )الطرفة(  حطب 
حاويات  وهي  )الكوا�ضر(،  يف  يو�ضع 
امليزان  اأما  النخل.  م�ضنوعة من خو�س 
واحلبال  اخلو�س  من  م�ضنوعا  فكان 
امليزان  عيارات  وكانت  بخ�ضبة  ومعلقا 
عبارة عن )ح�ضوات( خمتلفة االحجام، 
وال يزال يحتفظ ال�ضيد باأحدها اىل يومنا 
هذا بح�ضوة وزنها �ضبع كيلوات ون�ضف 
ا�ضتخدم  الذي  احل�ضو  من  عليها  ح�ضل 
 ..1٩24 �ضنة  الر�ضيد  �ضارع  تبليط  يف 
وبعد وفاة ال�ضيد �ضنة 1٩63 اأ�ضر ولداه 
على  باحلفاظ  علي(  )حممد  و  )مزاحم( 
عدة  اأما  االإنتاج.  وجودة  الرتاث  هذا 

ا�ضبحت  فقد  احلا�ضر  الوقت  يف  العمل 
بني  من  وكان  احلديث،  الطراز  من 
ال�ضاعر معروف  ال�ضيد  زبائن حمل كعك 

الر�ضايف الذي قال فيه :
كعك   ... ا�ضرتيت  بالكعك  فكرت  كلما 

ال�ضيد احلى ما ا�ضتهيت
يف  معلقا  هذا  ال�ضعر  بيت  يزال  ال  رمبا   

املحل!
ارجاء  يف  ال�ضيد  كعك  �ضيت  ذاع  لقد   
كعك  زبائن  العراق ودول اخلليج، ومن 
ال�ضعيد،  ونوري  املالكة  العائلة  ال�ضيد 
من  وكان  قا�ضم،  الكرمي  عبد  والزعيم 
حملة  ي�ضكن  ممن  امل�ضتمرين  زبائنه 
احليدر خانة من عوائل وبيوتات ومنهم: 
ح�ضن  ال�ضكره،  ح�ضن  الدفرتي،  �ضبحي 
املتويل،  الوهاب  عبد  ال�ضاجلي،  التاتار، 
بابان،  ال�ضهروردي،  حمادي،  املال 
اخلري،  ابو  احلميد  عبد  حممد  ال�ضلوم، 
الباججي، البزركان وغريهم، وان بع�س 
بيوتهم ومنها بيت )ال�ضيد( ال تزال قائمة 

حتى اليوم يف حملة احليدر خانة .

)كعك السيد( مثابة شارع الرشيد
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�أو  �ليوم لإنهاء م�شروع  �ل�شفر فجاأة  مهنياً: قد ت�شطر �ىل 
�شفقة مهمة ورمبا تقبل على �لعمل بن�شاط وترغب يف �لبدء 

بتنفيذ �أفكارك �جلديدة.
عاطفياً: عليك �أن تعيد ح�شاباتك مع �ل�شريك كي ل حتدث 

�أخطاء جمددً� ل ميكن ت�شحيحها لحقاً.
�شحياً: �لأعمال تبدو كثرية جدً� ومرهقة، تهّدد يف بع�ض �لأحيان �أع�شابك.

توقعات برج الثور 
�لت�شويف  بعمليات  �ل�شطد�م  تتجنب  كيف  تعرف  مهنياً: 
و�لتاأخري، ما يثري غ�شب �حل�شاد ويجعلك هدفاً د�ئماً لهم.

عاطفياً: بع�ض �لعقبات تعرت�ض طريق �رتباطك باحلبيب، 
ل ت�شتغل طيبته وحاول �أن ت�شايره.

�شحياً: كاأنك غريب عما يح�شل للنا�ض جر�ء عدم �لنتباه يف 
تناول �ملاأكولت كيفما كان، حذ�ر.

 توقعات برج الجوزاء 
مهنياً: ق�شية مهنية تتبّناها �أو ت�شارك �أطر�فاً كبرية هدًفا 
دور  وتوؤدي  �إليه  وت�شعى  مل�شروع  وتتحم�ض  تالحقه، 

�ملقنع و�ملوؤثر.
�ملو�شوع  توؤجل  ول  مب�شاعرك  حتب  من  و�جه  عاطفياً: 

�أكرث من �لالزم لأن �مل�شاعر قد تخف.
�شحياً: �أنت تتمتع باإر�دة �شلبة وتقرر �لتخل�ض من �لوزن �لز�ئد وو�شع حد 

ل�شر�هتك �ملفرطة.

توقعات برج السرطان 
تكرث  وقد  �أكرث،  منك  �لآخرين  يقرب  فهذ�  تو��شع  مهنياً: 

�لو�جبات �ملهنية فال جتد �لوقت �لكايف لإجنازها.
ينعك�ض  ما  بالنف�ض،  ز�ئدة  وثقة  حيوية  تفي�ض  عاطفياً: 
�ل�شريك  مع  وتخطط  و�لعاطفي،  �ل�شعيد  على  �إيجاباً 

مل�شروع مهم.
باأ�شرع  �ملنا�شب  �لعالج  �ملتقلب، و�خرت  �ل�شحي  يف و�شعك  ملياً  فّكر  �شحياً: 

ما ميكن.

توقعات برج   االسد
مهنياً: تتو�شل �إىل حما�شرة كل �مل�شكالت و�لتعوي�ض عن 
فت�شادف  جمددً�،  �أمورك  على  و�ل�شيطرة  �ل�شائع  �لوقت 

م�شاعدة ثمينة جدً�.
وحت�شل  �شل�شة،  �لعاطفية  �لأجو�ء  تكون  عاطفياً: 
�لتنقالت  وتن�شط  م�شاعرك  لتف�شري  جيدة  فر�شة  على 

و�لت�شالت.
يالحظه  ما  وهذ�  �شحتك،  على  �إيجاباً  تنعك�ض  �ملرتاحة  نف�شيتك  �شحياً: 

�ملقربون منك يف �جلل�شات �لتي جتمعكم معاً.

توقعات برج العذراء
من  جميلة  �أجو�ء  وتعي�ض  جمددً�،  هالتك  ت�شرق  مهنياً: 
بر�عتك  فيه  تثبت  جديد  جمال  وخو�ض  و�ملغامرة  �لإقد�م 

وتفوقك على �ملخ�شرمني.
عاطفياً: ل تعاند من دون �شبب حقيقي ول ت�شدق �لأوهام 

و�لو�همني لئال توقع نف�شك يف م�شكالت مع �حلبيب.
�شحياً: �بتعد عن تناول �ملاأكولت �لتي تعرف جيدً� �أنها ت�شّرك �شحياً.

توقعات برج الميزان 
منا�شبة  �أجو�ء  لك  وتخلق  �لأمور  عليك  ت�شهل  مهنياً: 
فرتتفع  وتاأييد،  دعم  على  وحت�شل  �لق�شايا،  ملعاجلة 

�ملعنويات وتتقدم بنجاح.
�حلب،  عالمات  وتتلقى  ت�شعدك  كثرية  مفاجاآت  عاطفياً: 

وي�شطع جنمك وتتمتع ب�شحر نادر.
بع�ض  مع  �لأمر  وتناق�ض  �ل�شحّية  �أو�شاعك  تخ�ّض  بتفا�شيل  تهتم  �شحياً: 

�ملعنيني مبا�شرة.

توقعات برج العقرب 
مهنياً: قد ت�شري يف درب جديد وتتعّرف �إىل �أو�شاط مل تعهدها 
�شريعة  بطريقة  تت�شرف  يجعلك  ما  وتكت�شف  �ل�شابق،  يف 

وتنكب على عمل جديد وحتقق �إجنازً� مهماً.
عاطفياً: توؤملك طريقة �نف�شال �ل�شريك عنك لأنه مل يربر قر�ره بحجج منطقية 

مقنعة وكافية.
�شحياً: ل ترتدد يف عر�ض نف�شك على طبيب نف�شاين �إذ� كنت حتت �شغط ما�ٍض 

قا�ٍض ل يفارق خميلتك.

توقعات برج القوس 
مهنياً: مرحلة جديدة يف حياتك �لعملية مليئة بالتطور�ت، 

لذلك عليك �أن تكون �أكرث تركيزً� لتكون �لنتائج م�شمونة.
عاطفياً: وقوفك �إىل جانب �ل�شريك يعزز �لثقة بينكما ول تاأبه 

مبا يقوله �لآخرون طاملا �أنت مدرك �أنك تفعل �ل�شو�ب.
فيها  ومتار�ض  جديدة  مناطق  فيها  ت�شتك�شف  طويلة  لرحلة  تخطط  �شحياً: 

�مل�شي لرتتاح نف�شياً.

توقعات برج الجدي 
مهنياً: تتزّود معلومات كثرية، وتقوم بزيار�ت عمل لتبادل 

�لآر�ء و�لأفكار مع من �شبقوك يف جمال عملك.
عاطفياً: ت�شاطر �ل�شريك �أحالمه و�أهد�فه، و�إذ� كنت وحيدً� 

فقد تبا�شر عالقة متينة وثابتة.
�إل  تكون  فلن  بدقة،  �إر�شاد�ته  و�تبع  �لطبيب،  منك  طلبه  ما  كل  با�شر  �شحياً: 

ر��شياً ومرتاحاً.

توقعات برج الدلو 
مهنياً: قد تو�جه بع�ض �لإرباك ب�شبب كرثة �ل�شغوط يف 
�لعمل، لكّنك تتمتع بقدر�ت لفتة لتجاوز ذلك م�شتفيدً� من 

عامل �لوقت.
برمتها  �لأو�شاع  خطرية  جمازفات  يف  تذهب  ل  عاطفياً: 

تدعوك �إىل �لتاأين، وقد توؤدي �إىل بع�ض �لت�شليل و�لتعقيد�ت.
�إىل  �أترك كل �شيء وتوجه  �أو ذر�عيك،  �أح�ش�شت بتورم يف قدميك  �إذ�  �شحياً: 

�لطبيب فورً�.

توقعات برج الحوت 
على  �شائًر�  �حلظ  ويبدو  �أوجها  يف  حيويتك  تبدو  مهنياً: 

خّط �شهل و�شليم جتاهك.
عاطفياً: لن ي�شعب عليك �ن تربز كنجم يف حميطك ورمبا 

تقوم باإبد�ع معنّي فتكون حمط �نظار �ل�شريك.
ي�شاعدك حميطك  قبل كل �شيء حتى  نف�شك  �شاعد  �شحياً: 

يف و�شعك �ل�شحي.

�أحد  �شطح  فوق  �شغرية  حجرة  يف 
مع  �لفقرية  �لأرملة  عا�شت  �ملنازل، 
يف  متو��شعة  حياة  �ل�شغري  طفلها 
�لأ�شرة  هذه  �أن  �إل   ... �شعبة  ظروف 
�لر�شا  بنعمة  تتميز  كانت  �ل�شغرية 
ومتلك �لقناعة �لتي هي كنز ل يفنى.. 
ولكن �أكرث ما كان يزعج �لأم هو �شقوط 
فالغرفة  �ل�شتاء،  ف�شل  يف  �لأمطار 
باب  بها  و  جدر�ن،  �أربعة  عن  عبارة 

خ�شبي، غري �أنه لي�ض لها �شقف ..
�شنو�ت  �أربع  �لطفل  على  مر  قد  وكان 
�ملدينة خاللها  تتعر�ض  منذ ولدته مل 
�إل لزخات قليلة و�شعيفة، �إل �أنه ذ�ت 
�شماء  و�متالأت  �لغيوم  جتمعت  يوم 

�ملدينة بال�شحب �لد�كنة . . .
�ملطر  هطل  �لأوىل  �لليل  �شاعات  ومع 
فاحتمى  كلها،  �ملدينة  على  بغز�رة 
�جلميع يف منازلهم، �أما �لأرملة و�لطفل 

فكان عليهم مو�جهة موقف ع�شيب..
نظر �لطفل �إىل �أمه نظرة حائرة و �ند�ّض 
�أح�شانها، لكن ج�شد �لأم مع ثيابها  يف 
�إىل  �لأم  �أ�شرعت   .. �لبلل  يف  غارًقا  كان 

باب �لغرفة فخلعته
�جلدر�ن،  �أحد  على  مائاًل  وو�شعته 
وخباأت طفلها خلف �لباب لتحجب عنه 
�شيل �ملطر �ملنهمر.. فنظر �لطفل �إىل �أمه 
بريئة وقد علت على وجهه  يف �شعادة 

�بت�شامة �لر�شا..
�لنا�ض  يفعل  ترى  يا  ماذ�  لأمه:  قال  و 

حني  باب  عندهم  لي�ض  �لذين  �لفقر�ء 
ي�شقط عليهم �ملطر؟

لقد �أح�ض �ل�شغري يف هذه �للحظة �أنه 
بيتهم  ففي  �لأثرياء  طبقة  �إىل  ينتمي 

باب..
م�شدر  �إنه   ... �لر�شا  �أجمل  ما 
من  ووقاية  �لبال،  وهدوء  �ل�شعادة 

�ملر�رة و �لتمرد و �حلقد..

قصة وعبرة
نعمة الرضا

من الفيسبوك

�جلو�رب  لون  ربط  �ل�شعب  من 
فمعظم  �لنف�شية،  باحلالة 
�لأ�شخا�ض ينتقون �ألو�ن جو�ربهم 
�لتي  �ملالب�ض  �ألو�ن  على  بناء 
�أظهرت  �لو�قع  يف  ولكن  يرتدونها، 
عالقة  هناك  �أن  �لدر��شات  بع�ض 
بني لون �جلو�رب و�حلالة �لنف�شية 
لل�شخ�ض، ويف ما يلي �حلالت �لتي 

تعك�شها بع�ض �لألو�ن:
�لأ�شود

يعك�ض  �لكال�شيكي  �لأ�شود  �إن 
و  �لرقي  و�لقوة،  �ل�شلطة 
�خلالدة،  و�لأناقة  �لغمو�ض، 
�أكرث  هو  �لأ�شود  �للون  ويعترب 

�ختيار.
�لأبي�ض

�لأبي�ض  �للون  يعرب  �لغالب  يف 
�جلو�رب  يف  ولكن  �لرب�ءة،  عن 
على  كدليل  �لأبي�ض  �للون  يعترب 
مت  �إذ�  وخ�شو�شا  مميته،  خطيئة 
�رتد�وؤه مع حذ�ء مفتوح، ويعترب 

�ختيار  من  �لبي�ض  �جلو�رب 
مرتادي �ل�شالت �لريا�شية.

�لرمادي
بني �لأبي�ض و�لأ�شود، يعرب �للون 
مبنية  بليدة  حياة  عن  �لرمادي 
على �حللول �لو�شط و �مللل، وكما 
�ل�شخ�ض  �هتمام  قلة  تظهر  تبني 

بنظافة �ملالب�ض.
�لأحمر

تعرب �جلو�رب �حلمر عن �شخ�شية 
�لغ�شب  و�شريعة  بالعاطفة  مليئة 
يف  للمو�جهة  �ل�شتعد�د  �مت  وعلى 

�أي وقت.
�لأ�شفر

�لأ�شفر  �للون  �أن  �لكثري  يعتقد 
�لأ�شفر  �للون  يعترب  ولكن  ر�ئع، 
من �أكرث �لألو�ن �لتي تتعب �لعني، 
�لذين  �لأ�شخا�ض  �إن  �لغالب  ويف 
�لأ�شفر  باللون  جو�رب  يرتدو� 
يتعر�شون للركل غري �ملتعمد على 

�شيقانهم.

�لبني
�شخ�شية  عن  �لبني  �للون  يعرب 
�لعتماد  ميكن  و�شلبة  جيدة 
طبيعة  عن  يعرب  وكما  عليها، 
�لظهور  تف�شل  ل  �لتي  �ل�شخ�شية 

يف �ملجتمع.
�لأزرق

�جلو�رب  يف  �لأزرق  �للون  يعرب 
تعرب  كما  و�لأمان،  �لنجاح  عن 
مرتدي  يفتقر  ولكن  �حليوية،  عن 
�لثقة  �لأزرق  باللون  �جلو�رب 
يرتدي  �لذي  ذلك  ميتلكها  �لتي 

�جلو�رب �ل�شود�ء.
�لذهبي

�لنجاح  على  �لذهبي  �للون  يدل 
ل  ولكن  و�لبذخ،  و�لنت�شار 
يعترب هذ� �للون عملي مع �لأحذية 
�ختيار  يتم  �لعادة  ويف  �ليومية، 
من  �جلو�رب  من  �للون  هذ� 

�لأ�شخا�ض �لأثرياء.

اختبارات شخصية
ماذا تقول ألوان جواربك عن 

شخصيتك؟ ك�شفت �ملخت�شة يف جمال �لتغذية، �ألينا �شتيبانوفا، عن �أن 
�شرب �ملياه �ملعدنية له فو�ئد كبرية جل�شم �لإن�شان، وذلك 

وفقاً لرتكيبها �لكيميائي.
و�أ�شافت �خلبرية: »وفقا للرتكيب �لكيميائي، تنق�شم �ملياه 
�ملعدنية �إىل مياه مائدة )حتتوي على حد �أدنى من �لأمالح 
- حتى 1 غر�م لكل ليرت(، ومياه �ملائدة �لعالجية )يرت�وح 
و�ملياه  ليرت(،  غر�م/   10 �إىل   1 من  �ملاء  يف  �لأمالح  تركيز 
�لعالجية �لبحتة )تركيز �لأمالح �أكرث من 10 غر�م/ ليرت(«.

وتابعت �ملخت�شة: »ميكن للجميع تقريبا �شرب مياه �ملائدة 
�ملعدنية، حتى �أنه ميكن ��شتخد�مها للطهي. �أما مياه �ملائدة 
ت�شتخدم  �لبحتة، فهي  �لعالجية  �ملعدنية  �لعالجية و�ملياه 

فقط للعالج و�لوقاية من بع�ض �لأمر��ض«.
وقامت �شتيبانوفا، بتق�شيم �ملياه �ملعدنية �إىل عدة فئات:

- كلوريدية )من�شط ��شتقالبي، ت�شاعد يف عالج ��شطر�بات 

�جلهاز �له�شمي(.
حمو�شة  تقليل  يف  )ت�شاعد  هيدروكربونات  على  حتتوي   -

ع�شارة �ملعدة، ومفيدة عند وجود ح�شى يف �لكلى(.
-حتتوي على مركبات كربيتية )ت�شاعد على حد �شو�ء عند 

وجود مر�ض �ل�شكري و�ل�شمنة(.
- خمتلطة )على �شبيل �ملثال، �ملياه �ملعدنية �لتي حتتوي 
�لتهاب  على هيدروكربونات وكربيتات، تبقى جيدة لعالج 

�ملعدة وقرحة �ملعدة(.
حتتوي  �ملعدنية  �ملياه  �أن  �إىل  �شتيبانوفا  وخل�شت 
على  حتتوي  �أن  ميكن  لذلك  �لغذ�ئي،  �ملعدن  على 
و�لربوم،  و�ليود،  و�ملغني�شيوم،  �لبوتا�شيوم، 
و�ل�شيلي�شيوم، و�ل�شوديوم، و�ملياه �لتي حتتوي على 
�لإم�شاك  لعالج  فعالة  تكون  و�لكربيتات  �ملغني�شيوم 

و�أمر��ض �لقناة �ل�شفر�وية، وت�شلب �ل�شر�يني.

هل المياه المعدنية تفيد جسم 
اإلنسان؟

األساسية  الوصفات  من  الفتوش  يعتبر 
باخلضروات  غني  فهو  رمضان،  شهر  خالل 
على  تساعده  والتي  للجسم  املفيدة 
الصيام.  فترة  خالل  حيويته  على  احملافظة 

إليكم وصفة الفتوشالتركي الشهية.

املقادير لـ5 أشخاص:
ضمة بقلة

نصف ضمة بقدونس
3 بصل أخضر أو بصلة كبيرة

فليفلة خضراء
حبة بندورة

2 باذجنان
3 فصوص ثوم

حامضة
كوب ونصف لنب
ملعقتني مايونيز
ملعقتني طحينة

دبس الرمان 

ونعنع يابس وكمون وملح
زيت زيتون وزيت نباتي وخبز مقلي

طريقة التحضير:
قطعي الباذجنان لقطع متوسطة ثم اقليه 
بالقليل من الزيت النباتي.. قطعي البقلة 
من  باليد  تقطيعها  )يفضل  والبقدونس 
)وميكن  اخلضروات،  باقي  وافرمي  فرم(  دون 
الرغبة(..  بحسب  أخرى  خضار  اي  إضافة 
نصف  مع  الرمان  دبس  وعاء  في  اخلطي 
الزيتون  وزيت  احلامض  وعصير  الثوم  كمية 
نصف  ضعي  وملح..  يابس  نعنع  ورشة 
اآلخر  والنص  الباذجنان  فوق  الصوص  كمية 
مع  اللنب  وعاء  في  اخلطي  اخلضار..  فوق 
ورشة  الثوم  وباقي  والطحينة  املايونيز 
الصوص  مع  الباذجنان  اضيفي  كمون... 
على اخلضروات ومن ثم اخلبر املقلي.. صبي 

اللنب فوق اخلبز وزينيه بالكاجو املقلي.

المطبخ
الفتوش التركي

ويف  �لفيل  ج�شم  يف  مت�شاويتان  �حلية  �خللية   -
ج�شم �لفاأر.

- للنحلة 5 عيون )ولي�ض �ثنان(.
- �ل�شفدع هو �حليو�ن �لذي ميوت �إذ� فتحت فمه 

لأكرث من دقيقة، �إذ �أنه ل يتنف�ض وفمه مفتوح.
َلت ر�أ�ض �حلية عن ج�شمها فبعد )24(  - �إذ� ُف�شِ

�شـاعـة من �لوقت يتوقف قلبها عن �لنب�ض.
- حل�شرة �أم )44( )40( رجاًل + قرنـا ��شت�شعار 

+ ذيل مزدوج.
- ل يوجد عمود فقري لالأفعى.

- �إذ� فقد �شخ�ض �إحدى عينيه يفقد �خُلـمـ�ض من 
�إجمايل قوة ب�شره.

- �لـرئــة �لـيـمـنـى �أكرب حجًما من �لي�شرى.
- �لذباب ل ي�شمع .

- �خلـنـزيــر هو �حليو�ن �لذي ينتحر عندما ُيْلقى 
بنف�شه يف �ملاء وذلك لعدم ��شتطاعته �لعوم.

هل تعلم؟



بشرى خالد العزاوي 
رئيس التحرير التنفيذي 

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير
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املحامي_خا�ص
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  افتتَح 
الدجيل  حمكمة  حمامي  غرفة  ال�سعدي،  �سياء 
يف �سالح الدين، بعد تو�سعة م�ساحتها واإعادة 

تاأثيثها. 
املجمع  ق�ساة  بح�سور  الإفتتاح  وجرى 
انتداب  هيئة  ورئي�ص  الدجيل،  وقائممقام 
من  وجمع  الورد،  اأحمد  املحامي  الدين  �سالح 

حمامي الغرفة. 

وبارك ال�سيد النقيب للمحامني افتتاح غرفتهم، 
مبيًنا: اأن اإعادة تاأثيث الغرف وترتيبها، يجب 
الإجتماعي  املحامني  و�سع  مع  يتالءم  اأن 
مريًحا  مكاًنا  يوؤمن  ومبا  املحاكم،  اأمام  ودوره 

وحمرتًما ملمار�سة اأعمالهم املهنّية. 
واأ�ساَد نقيب املحامني بعالقة ال�سراكة املتبادلة 
�سرورة  على  م�سددًا  والق�ساء،  النقابة  بني 
والقائم  اجلانبني  بني  املتبادل  الإحرتام  زرع 

على ا�سا�ص حتقيق العدالة و�سيادة القانون.

نقيب المحامين يفتتح غرفة 
المحامين في محكمة الدجيل 

املحامي_خا�ص
الإحتادية،  النجف  ا�ستئناف  حمكمة  يف  جرت 
و�سط  الإنتداب،  هيئة  واأع�ساء  رئي�ص  انتخابات 

م�ساركة وا�سعة من املحامني. 
نقيب  الإنتخابية،  العملية  على  لالإ�سراف  وح�سر 
واأمني  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني  املحامني 
من  وعدد  املر�سدي،  حيدر  الأ�ستاذ  النقابة  �سر 
قا�سم  اأع�ساء املجل�ص، وهم )الأ�ستاذ حممد  ال�سادة 
والأ�ستاذة  الزهريي،  ح�سن  والأ�ستاذ  احل�سيناوي، 
والأ�ستاذ  ر�سيد،  اإبراهيم  والأ�ستاذ  الدليمي،  �سهد 
من  جمموعة  م�ساركة  عن  ف�ساًل  طبيخ(،  اأبو  و�سام 

موظفي النقابة.

عن  النقيب  ال�سيد  حتدث  الإنتخابات،  بدء  وقبيل 
بال�سرعية  متتعهم  واأهمية  الإنتداب  هيئات  اأدوار 
طريق  عن  ال�سحيح  الإختيار  اأ�سا�ص  على  املبنية 

الإنتخابات ال�سفافة والعادلة. 
املر�سحني وفق  اختيار  يكون  اأن  اىل:  ال�سعدي  ودعا 
الأ�س�ص املهنية ومبا يحقق م�سلحة املحامني واملهنة. 
الزمالء،  خلدمة  م�سروع  هي  الإنتخابات  اأن  موؤكدًا: 

ويجب علينا اإجناحه. 
املحامني  نقيب  زار  الإنتخابات،  هام�ص  وعلى 
حمكمة  رئي�ص  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
ا�ستئناف النجف الأ�سرف الإحتادّية القا�سي ح�سن 
القا�سي  اجلنايات  حمكمة  ورئي�ص  الزّيادي  �سودي 

�سرورة  عن  اجلانبان  وحتدث  الأمري،  عبد  اأحمد 
تذليل العقبات التي تواجههم اأثناء ممار�سة مهامهم، 
والتاأكيد على اإبراز اأهمية دور املحامني يف الدفاع عن 

حقوق موكليهم. 
ظهرًا،  الثالثة  ال�ساعة  عند  ال�سناديق  واأغلقت  هذا 
حيث بداأت بعدها عملية العد والفرز بح�سور ال�سيد 
اأع�ساء  رئي�ص حمكمة الإ�ستئناف وباإ�سراف ال�سادة 
املجل�ص وموظفي النقابة، وباأ�سلوب �سفاف وبح�سور 

جميع املحامني.. واأفرزت نتائج الإنتخابات الآتي: 
- فوز املحامي حيدر ال�سالمي رئي�سا للهيئة، وح�سل 

على )١٢٣٠( �سوًتا. 
اأما الأع�ساء الذين ح�سلوا على اأعلى الأ�سوات فهم 

كٌل من: ح�سن نزار حممد، مهند الوائلي، ميثم ح�سن 
القزويني،  الدين، ب�سار  اخللخايل، حممد حيدر فخر 

�سيماء فرحان الغزايل. 
النقابة  جمل�ص  واأع�ساء  النقيب  ال�سيد  وبارك 
للفائزين، �ساكرين الهيئة ال�سابقة ورئي�سها الدكتور 
املحامني،  خدمة  يف  الطيبة  جلهودهم  ال�سيباين  علي 
يحالفهم  مل  الذين  املر�سحني  اإ�سراك  اإىل  دعوا  فما 
اللجان،  طريق  عن  النقابي  العمل  يف  بالفوز  احلظ 

كونهم تر�سحوا ليقدموا اخلدمة لزمالئهم.
املحكمة  لرئي�ص  بال�سكر  النقيب  ال�سيد  وتقدم 
ومل�سوؤول حماية املحاكم وحمامي النجف، لتعاونهم 

يف اإجناح العملية الإنتخابية.

محامو النجف ينتخبون هيئتهم الجديدة والمحامي حيدر 
السالمي رئيسًا 

املحامي_خا�ص
نقابة  بني  امل�سرتكة  اللجنة  عقدت 
العدل  ووزارة  العراقيني  املحامني 
امل�ساكل  اأهم  حللحلة  اإجتماعها 
وال�سكاوى الواردة حول عمل عدد من 

الدوائر العدلية. 
ممثل  بح�سور  الإجتماع  وجرى 
جمل�ص  ع�سو  اللجنة/  يف  النقابة 
الدليمي،  �سهد  املحامية  النقابة، 
وبتوجيه ال�سيد النقيب الأ�ستاذ �سياء 
اأع�ساء  حل�سور  بالإ�سافة  ال�سعدي، 
العدول  الكتاب  عام  مدير  اللجنة 
عام  ومدير  يو�سف،  را�ستي  الأ�ستاذ 

التنفيذ القا�سي ب�سار اأحمد حممد.
الواردة  ال�سكاوى  يف  اللجنة  وبحثت 
�سجلتها  والتي  الإنتداب  هيئات  من 
العامون  املدراء  واأجرى  اللجنة، 
املعنّية  املديريات  اإىل  اإت�سالتهم 
لغر�ص حلحلة امل�ساكل ب�سكل مبا�سر. 

وتداولت اللجنة يف �سوؤون عدة تخ�ص 
الت�سهيالت  وتقدمي  املراجعات  تنظيم 
الإنتداب  هيئات  دعت  فيما  املمكنة، 
ت�سخي�ص  اإىل  النقابّية  واللجان 
حتريري  ب�سكل  وكتابتها  امل�ساكل، 
وتقدميها اإىل اللجنة عن طريق ممثلتها 

الأ�ستاذة �سهد الدليمي. 

القا�سي،  اأجرى  الإجتماع،  وخالل 
بال�سيد  هاتفًيا  اإت�ساًل  اأحمد،  ب�سار 
اآليات  حول  معه  متحدًثا  النقيب، 
املديريات  و�سوابط  امل�سرتك،  العمل 

العامة يف التعامل مع املحامني. 
التقت  الإجتماع،  هام�ص  وعلى 
للدائرة  العام  املدير  معاون  الدليمي 
العقاري،  الت�سجيل  يف  القانونية 
وتباحث  الكرمي،  عبد  حيدر  الأ�ستاذ 
بدوائر  املحامني  م�ساكل  يف  اجلانبان 
اأكد  حيث  املحافظات،  يف  العقاري 
حق  مراعاة  �سرورة  على  اجلانبان 

املحامني القانوين وامتيازاته.

اللجنة المشتركة بين النقابة 
ووزارة العدل تناقش حلوال مباشرة 

لمشاكل المحامين

املحامي_خا�ص
الت�سجيل  لدائرة  العام  املدير  اأ�سدَر 
اإعماًما  اهلل،  �سعد  رعد  الأ�ستاذ  العقاري، 
ت�سهيل  ب�سرورة  كافة،  املديريات  اإىل 
مراجعتهم  ومتييز  املحامني  اأعمال 

وتقدمي الإهتمام الالئق باملهنة. 
اجتماعات  خلفية  على  الإعمام  وجاَء 
ووزارة  النقابة  بني  امل�سرتكة  اللجنة 
العدل، وعلى خلفية تفاهمات ممثلة النقابة 
يف اللجنة، ع�سو جمل�ص النقابة، الأ�ستاذة 

النقيب  ال�سيد  ومبتابعة  الدليمي،  �سهد 
�سياء ال�سعدي. 

وت�سمن الإعمام التاأكيد على اإيالء املحامني 
الرعاية والإهتمام الالئقني مبهنة املحاماة 
املـوظفني  مبثابـة  واعتبارهم  وكرامتهـا، 

عامة  خدمة  تاأدية  على  القائمني  العامني 
ومراجعاتهم  مبعامالتهم  يتعلق  ما  بكل 

اخلا�سة باأعمال الدوائر العدلية. 
املادة  ن�ص  مراعاة  اإىل  الإعمام  واأ�سار 

)٢٦( من قانون املحاماة.

العقاري العامة توجه باحترام المحامين وإيالئهم 
الرعاية واإلهتمام الالئقين 

املحامي_خا�ص
بفعاليات  العراقيني  املحامني  نقابة  ت�ستمُر 
للكتاب  الدويل  العراق  معر�ص  يف  م�ساركتها 

املقام حالياً على اأر�ص معر�ص بغداد الدويل. 
هام�ص  وعلى  النقيب،  ال�سيد  قّدم  حيث 
املعر�ص، ندوة حوارّية ب�ساأن عدد من الق�سايا 

الد�ستورية والقانونية والنقابية. 
حيث  الفتالوي،  منري  املحامي  الندوة  واأدار 
التعديالت  من  عدد  عن  النقيب  ال�سيد  حتدث 

عن  ف�سال  فيها،  النقابة  وراأي  الد�ستورية 
واأدوارها  الت�سريعية  الق�سايا  يف  النقابة  دور 
م�ساركاتها  اإىل  بالإ�سافة  ذلك،  يف  الإ�ست�سارية 

يف انتفا�سة ت�سرين، وما رافقها. 
وعّرج ال�سعدي يف حديثه حول العمل النقابي، 
املحامني،  وحتديات  النقابة  وم�سوؤوليات 

وم�سروع تعديل قانون املحاماة. 
األقى  الندوات،  يف  النقابة  م�ساركات  ومن 
بعنوان  حما�سرة  حرب  طارق  املحامي 

البناء  )�سفحات من�سية من تاريخ بغداد بني 
املعر�ص،  فعاليات  و�سمن   .)١٩٥٨ وبني 
العبيدي،  رزاق  الأ�ستاذ  النقابة،  وكيل  وّزع 
الهدايا  من  عدًدا  املعر�ص،  ح�سوره  خالل 
جلناح  الزائرة  وال�سخ�سيات  املحامني  بني 
الثقايف  بالن�ساط  �سعادته  عن  معرًبا  النقابة، 
ترافق  التي  والعلم  الفكر  واأجواء  والأدبي، 
النقابة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املعر�ص،  فعاليات 

م�ستمرة يف توزيع هداياها بني الزائرين.

نقابة المحامين تقيم ندوة حوارّية في جناحها 
على أرض معرض العراق الدولي للكتاب 

املحامي_خا�ص
زاَر نقيب املحامني العراقيني، 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
لهم  للمباركة  الرتكمان  نادي 
مبنا�سبة فوز رئي�ص واأع�ساء 

الهيئة الإدارية للنادي. 
باقة  النقيب  ال�سيد  وقّدم 
التهاين  عن  معرًبا  زهور، 
الهيئة  ح�سول  مبنا�سبة 
اأع�ساء  ثقة  على  الإدارية 

يف  جولة  اأجرى  فيما  النادي، 
مرافق النادي واأق�سامه. 

واتفق اجلانبان حول التعاون 
و  الفعاليات  لتنظيم  امل�سرتك 

الأن�سطة امل�سرتكة.

نقيب المحامين يبارك لرئيس 
وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي 

املحامي _خا�صالتركمان 
الب�سرة  ا�ستئناف  حمكمة  يف  جرت 
هيئة  رئي�ص  انتخابات  الإحتادية 
من   ١٥٠٦ ومب�ساركة  الإنتداب، 

املحامني واملحاميات. 
وح�سَر لالإ�سراف وكيل النقابة الأ�ستاذ 
للنقابة  املايل  والأمني  العبيدي،  رزاق 
ال�ستاذ ذو الفقار ال�سبالوي، واأمني �سر 
ف�سال  املر�سدي،  حيدر  الأ�ستاذ  النقابة 
املجل�ص،  اأع�ساء  ال�سادة  من  عدد  عن 

قا�سم  حممد  )الأ�ستاذ  من  كٌل  وهم 
الزهريي  ح�سن  والأ�ستاذ  احل�سيناوي 
والأ�ستاذ  ر�سيد  اإبراهيم  والأ�ستاذ 
م�ساركة  عن  ف�ساًل  طبيخ(،  اأبو  و�سام 

عدد من موظفي النقابة.
وفد  ح�سر  الإنتخابات،  بدء  وقبيل 
الإ�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  �سم  ق�سائي 
من  واثنني  الرزاق،  عبد  عادل  القا�سي 
اللذين عينتهم املحكمة ملتابعة  الق�ساة 
عدم  و�سمان  الإنتخابية،  العملية  �سري 

ح�سول خروقات فيها. 
العملية  مطلع  يف  حديثه  وخالل 
املحكمة  رئي�ص  ال�سيد  اأكد  الإنتخابية، 
الق�ساء،  مع  املحامني  �سراكة  على 
تعك�ص  اأن  �سرورة  على  م�سدًدا 
ح�سن  من  طيًبا  جانًبا  الإنتخابات 
لأجل  ال�سريفة  واملناف�سة  التعاون، 

خدمة املحامني. 
ال�ساعة  يف  الإقرتاع  عملية  وافتتحت 
عر�ص  حيث  �سباحا،  التا�سعة 

امام  الفارغ  ال�سندوق  الوكيل  ال�سيد 
عملية  اآلية  عن  وحتدث  املر�سحني، 

الإقرتاع. 
ال�ساعة  متام  يف  ال�سناديق  واأغلقت 
جمل�ص  لقرار  طبًقا  الظهر،  بعد  الثانية 
النقابة، حيث جرت عملية العد والفرز 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سادة  باإ�سراف 
علني،  ب�سكل  النقابة،  وموظفي 
وباأ�سلوب �سفاف وبح�سور املر�سحني.. 
واأفرزت نتائج الإنتخابات ما يلي: فوز 

الهيئة  برئا�سة  املظفر  عقيل  املحامي 
وح�سل على ) ٧٩٧ ( �سوًتا. 

للمحامني  النقابة  جمل�ص  وبارك  هذا 
تقدم  فيما  الإنتخابية،  العملية  اإمتام 
اإىل  ال�سكر  بخال�ص  النقابة  ال�سيد وكيل 
واىل  الإ�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  ال�سيد 
ال�سادة الق�ساة الذين تابعوا اإجراءات 
الق�سائية  وال�سرطة  الإقرتاع،  عملية 
واملفارز  ومراتبها  كافة  ب�سباطها 

املكلفة بحماية الأجواء الإنتخابية.

نقابة المحامين تشرف على العملية اإلنتخابية النتداب البصرة 

املحامي_خا�ص
جناحها  العراقيني  املحامني  نقابُة  افتتحت 
الدويل  بغداد  معر�ص  اأر�ص  على  اخلا�ص 
الدويل  العراق  معر�ص  فعاليات  �سمن 

للكتاب. 
و�سارك نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
�سياء ال�سعدي، يف مرا�سيم اإفتتاح املعر�ص 
م�سطفى  العراقي  الوزراء  رئي�ص  بح�سور 
الكاظمي، وعدد من ال�سخ�سيات احلكومية 
واملثقفني  الكتاب  عن  ف�ساًل  والأدبية، 

وجمع من املحامني. 
ووزَع ال�سيد النقيب عدًدا من هدايا النقابة 
ال�سخ�سيات  من  النقابة  جناح  لزائري 
اجلناح  �سم  حيث  واملحامني،  العامة 
خا�سة  ووثائق  متعددة،  قانونية  موؤلفات 
مطبوعات  عن  ف�ساًل  النقابة،  تاأريخ  من 

النقابة. 
وخالل جتواله بني دور الن�سر واملوؤ�س�سات 
تعاون  اإىل  املحامني  نقيب  دعا  امل�ساركة، 

احلركة  اإبراز  يف  النقابة  مع  املوؤ�س�سات 
على  ال�سوء  وت�سليط  البلد،  يف  الثقافية 

ال�سورة امل�سرقة لالأقالم الوطنية.
هذا وزار جناح النقابة عدد من ال�سخ�سيات 

من  للكثري  بالإ�سافة  والثقافية،  احلكومية 
مدراء املوؤ�س�سات الإعالمية واملثقفني.

نقابة المحامين تفتتح جناحًا خاصًا في معرض 
العراق الدولي للكتاب 

املحامي_خا�ص
املحامني  نقابُة  حّركت 
جزائية  �سكوى  العراقيني 
ومدير  املوظفني  اأحد  بحق 
الكرخ،  يف  ال�سهداء  دائرة 
اأحد  عمل  عرقلة  خلفية  على 

وجتاهلهم  عمًدا  املحامني 
اأحكام  وفق  املقرر  لالإمتياز 

قانون املحاماة. 
واأقامت ع�سو جمل�ص النقابة، 
الدليمي،  �سهد  الأ�ستاذة 
من  مبا�سر  بتخويل  ال�سكوى 

رزاق  الأ�ستاذ  النقابة  وكيل 
لأحكام  اإ�ستناًدا  العبيدي، 
من   )  ٢٧  -  ٢٦  ( املادتني 
املعدل  النافذ  املحاماة  قانون 

رقم ١٧٣ لعام ١٩٦٥.
الدليمي  النقابة  وخولت 

يف  ومتابعتها  ال�سكوى  باإقامة 
مراحل التحقيق كافة.

تاأتي  ال�سكوى  هذه  اأن  يذكُر 
للدفاع  النقابة  �سعي  �سمن 
و�سمان  املحامني  حقوق  عن 

كرامة املهنة ورفعتها.

النقابة تقيم شكوى بحق مديرية شهداء الكرخ 


