
علي الفاطمي
�سارَك نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، 
اإقليم  يف  املحامني  نقابة  اأقامته  الذي  املركزي  احلفل  يف 
كرد�ستان العراق، مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س نقابة املحامني 

بالإقليم، يف الثالث من كانون الثاين . 
احلقوقيني  احتاد  رئي�س  ح�سره  الذي  احلفل،  وخالل 
ال�سخ�سيات  من  وعدد  نعمان،  حممد  الأ�ستاذ  العراقيني 
لنقيب  ال�سعدي  بارك  الإقليم،  يف  واحلكومية  الر�سمية 
حمامي كرد�ستان الأ�ستاذ بختيار حيدر واأع�ساء جمل�س 
النقابة واملحامني يوم تاأ�سي�س نقابتهم، متمنًيا لهم دوام 
حتقيق  يف  واحلقوقي  املهني  العمل  خدمة  يف  التوفيق 

العدالة و�سيادة القانون. 
ياأخذ  اأن  �سرورة  حول  حديثه،  يف  ال�سعدي،  واأكَد 
املحامون دورهم احلقيقي يف ت�سخي�س م�ساكل البلد على 
امل�ستوى القانوين والت�سريعي، واأن يكون لهم الدور البارز 
يف هذا ال�ساأن. داعًيا اإىل توحيد كلمة املحامني ومواقفهم. 

كرد�ستان  حمامي  نقابة  مبنى  يف  النقيب  ال�سيد  وح�سَر 
اجلديد، واطلع على مرافق البناية وحمتوياتها. 

املوؤمتر، كّرم نقيب حمامي كرد�ستان نقيب  وعلى هام�س 
املهنية  جلهوده  تقديرية،  بدرع  العراقيني  املحامني 
النقيب  ال�سيد  ال�سعدي  �سكر  فيما  املتميزة،  والوطنية 
العمل  �سرورة  اإىل  م�سرًيا  تكرميه،  على  حيدر(  )بختيار 
الدائم على التعاون امل�سرتك وفتح اأبواب العمل املتبادل 

خدمة للمحامني واملهنة. 
التقديرية  الدروع  من  عدًدا  ال�سعدي  وقّدم  هذا 

م�سارًكا يف توزيعها بني املحامني.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

أصول الدعاية 
االنتخابية وأخالقياتها 

حدَد قانون املحاماة العراقي رقم )١٧٣( لعام )١٩٦٥( الأ�سول 
اإىل ١٠٧(، وهذه  )من ٩٤  املواد  للرت�سيح يف  الالزمة  القانونية 
القواعد التي ن�س عليها القانون ملزمة �سواء يف العمليات التي 
ت�سبق النتخابات اأو خاللها اأو بعدها، وهي مبثابة منهج ملزم 
يف  والأخالقية  الأدبية  القواعد  اأن  كما  والناخبني،  للمر�سحني 
الذي  النور  عن�سر  هي  لها،  الدعاية  اأو  النتخابية،  املناف�سة 

يكون ملت�سًقا ب�سمعة املر�سح وتاأريخه، وجتاربه النقابية . 
الذين  العامة  الهيئة  اأع�ساء  جلميع  مكفول  الرت�سح  حق  اإن 
تنطبق عليهم �سروط الرت�سح، ومن املهنّية اأن جند تناف�ًسا �سريًفا 
مبنًيا على عر�س الربامج النتخابّية، وقائًما على احرتام جميع 
املر�سحني وتوجهاتهم، لكن من املوؤ�سف يف الوقت نف�سه اأن تربز 
اأ�ساليب غري مهنية، وتك�سف تناف�ًسا غري ن�سيف يف النتخابات 
النقابية، والتي يفرت�س اأن تكون من اأرقى التجارب النتخابية، 
كونها متثل اأهل القانون وحماة العدالة، وَمن يفرت�س بهم العمل 
على حماية منظومة احلق، واأول هذه الأ�ساليب غري القانونية 
هي اعالن الرت�سح قبل فتح باب الرت�سيح، وخارج الأطر التي 
النقابية،  ال�سياقات  خارج  وعود  اإطالق  اأو  القانون،  حددها 
يف  ال�سالحيات  اأو  التخ�س�س  خارج  بع�سها  يكون  قد  والتي 
اإىل الفتقار للخربة، وقد  العمل النقابي، والتي قد يدل بع�سها 
ينتهج البع�س الرتويج الت�سقيطي، اأو حماولة اللعب على الوتر 
ما  ال�سيا�سية، وهذا  التعن�سرات  اأو حتى  الطائفي  اأو  املناطقي 
يعد خطرًيا على الفكر النقابي، وقد يوؤثر على امل�ستوى البعيد 

على ا�ستقاللية النقابة وتاريخها النا�سع .
املنا�سب  ا�ستخدام  هي  عليها  ننبه  قد  التي  املوؤ�سرات  من  و 
ا�ستثمار  بطريقة  الدعائي  الرتويج  يف  احلالية  النقابية 
ال�سالحيات املمنوحة لبع�س املر�سحني الذين ي�سغلون منا�سب 
وهذا  الهيئات،  اأو  النقابة  جمل�س  يف  �سواء  النقابة  يف  حالية 
بالعملية  الثقة  عدم  اإىل  العامة  الهيئة  يجر  قد  اخلطري  املوؤ�سر 

النتخابية و�سفافيتها ونزاهتها . 
اإننا ناأمل اأن جند �سخ�سيات مهنية كثرية تر�سح للعمل 
النقابي، لكننا ندعو يف الوقت نف�سه اإىل اأن يكون املعيار 
الفعلية  والقدرة  ال�سخ�سية  والإمكانات  املهنية  هو 
لفهم احتياج املحامي، والفكر املهني الذي يدير النقابة 
منرًيا  تاأريًخا  لي�سنع  الوطني،  اأو  املهني  ب�سقيها 
للنقابة، وهذا ياأتي اأوًل بالختيار ال�سحيح املبني على 

الأ�س�س املهنية، ل العالقات والنزعات ال�سخ�سية .

نقيب المحامين العراقيين يهنئ ويبارك لمحامي إقليم كردستان العراق ذكرى تأسيس نقابتهم

األمانة العامة لمجلس الوزراء ترسل كتاًبا بشأن شمول المحامين العراقيين بتوزيع قطع األراضي 
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األمانة العامة لمجلس الوزراء ترسل كتاًبا بشأن شمول المحامين 
بتوزيع األراضي في بغداد والمحافظات 

املحامي_خا�س
مبا�سرة  ومتابعة  عّدة  خماطباٍت  بعد 
من  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  مع 
العراقيني،  املحامني  نقيب  ال�سيد  قبل 
توزيع  ب�ساأن  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
يف  كافة  املحامني  بني  الأرا�سي  قطع 
الأمانة  اأر�سلت  واملحافظات،  بغداد 

التن�سيق  دائرة  الوزراء/  ملجل�س  العامة 
احلكومي، كتاب وزارة الإعمار والإ�سكان 
املحامني  �سمول  ب�ساأن  العامة  والبلديات 
لتوزيعها  الأرا�سي  قطع  وتخ�سي�س 

بينهم.
املهند�سة،  الإعمار  وزيرة  كتاب  يف  وجاَء 
"اإن �سريحة املحامني  نازنني حممد و�سو: 

من �سمن ال�سرائح امل�سمولة بالتخ�سي�س 
وال�سوابط امل�سادق عليها من قبل ال�سيد 
الوزارة  اإىل  واملبلغة  الوزراء،  رئي�س 
واملعممة مبوجب كتابها املرقم ٤2٦٣ يف٧ 

/ ١٠ / 2٠١٣   الفقرة ) ١8( منه".
واأ�سار الكتاب اإىل "اأن بدل توزيع الأرا�سي 
قدره ) 2٥٠ ( دينارا للمرت املربع الواحد".

حالة  يف  "اإنه  الوزارة  خطاب  واأو�سح 
بالقرار،  �سمولهم  املحامني  �سريحة  رغبة 
اإحدى  اإىل  طلباتهم  تقدمي  فبالإمكان 
كافة  املحافظات  يف  البلدية  املوؤ�س�سات 

لغر�س �سمولهم بالتوزيع وفق القرار". 
وقت  يف  خاطب،  النقيب  ال�سيد  اأن  يذكُر 
الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  �سابق، 

واأجرى  املعنية،  والدوائر  والوزارات 
لقاءات عدة لتحقيق الغر�س املذكور.

الوزارة  مع  التوا�سل  و�سيتم  هذا   
املحامني  جميع  ل�سمول  كافة  والبلديات 
التي  املحافظات  فيها  مبا  املحافظات،  يف 
ومل  الرا�سي  قطع  من  بع�ًسا  ت�سلمت 

يت�سلم جميع املحامني فيها. 

املحامي_خا�س
�سارَك نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ 
�سياء ال�سعدي، يف احلفل اخلريي الذي 
اأقامه دار الطفل العراقي، وبالتعاون مع 

فندق املن�سور ميليا. 

من  بدعوة  النقيب  ال�سيد  وح�سر 
عن  عرّب  حيث  �سادق،  رفل  الأ�ستاذة 
ل  الأيتام،  خلدمة  باملبادرة  �سعادته 
�سيما اأبناء ال�سهداء، وخ�سو�ساً �سهداء 

القوات الأمنية. 

دعم  �سرورة  حول  ال�سعدي  وحتدث 
وحفظ  الأيتام  ورعاية  املبادرات  هذه 
كرامتهم.وكّرم دار الطفل العراقي ال�سيد 
حل�سوره  تقديرية  ب�سهادة  النقيب 

وجهوده الإن�سانية للطفولة العراقية.

نقيب المحامين يحضر الحفل 
الخيري لدار الطفل العراقي 

املحامي_خا�س
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيُب  ح�سَر 
املقام  العزاء  جمل�س  ال�سعدي،  �سياء 
ترحماً على اأرواح �سحايا حادثة )جبلة( 
احلارة  تعازيه  مقدماً  بابل،  حمافظة  يف 
العراق،  حمامي  با�سم  ال�سحايا  لذوي 
وقع  الذي  الجرامي  العمل  وم�ستنكرًا 

عليهم.
عن  للدفاع  فريقاً  ال�سعدي  �سّكل  وقد 
بالإ�سافة  ال�سخ�سي،  باحلق  املدعني 
مطالباً  وتنظيمها،  معامالتهم  متابعة  اىل 
ب�سمول ال�سحايا بقانون موؤ�س�سة ال�سهداء 
املعنية  اجلهات  مع  الأمر  ومتابعة 
احلقوق  وا�ستح�سال  تعوي�سهم  لغر�س 

والمتيازات التي تاأتي على خلفية ذلك .
ال�سعدي  اأ�سدَر  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
العملية  فيه هذه  اأداَن  اللهجة  �سديد  بياناً 
اأقل ما يقال عنها باأنها فعٌل  الأليمة والتي 
القانون  بقوة  متابعته  من  ولبد  اإرهابي 
ارتكبت من  قد  انها  يتكرر، خا�سة  لكي ل 

قبل قوة تابعة لالأجهزة الأمنية.
ولدواٍع  باهتماٍم  تابعنا،  البيان:  ون�س   
ناحية  يف  جرى  ما  واإن�سانّية،  حقوقّية 
�سحيته  راح  قتٍل  من  بابل  يف  جبلة 
الأطفال  من  العديد  بينهم  عراقًيا،   )2٠(
هذه  خطورة  واإن  والن�ساء،  الأبرياء 
قوة  قبل  من  ارتكبت  قد  الب�سعة  اجلرائم 
تابعة لالأجهزة الأمنية يف بغداد واحللة، 

با�ستخدام عدٍد هائٍل من الأ�سلحة الفتاكة، 
هو  اجلرائم  هذه  يف  خطورة  والأكرث 
خلفية  وعلى  باطلة،  اتهامات  ا�ستخدام 
اإىل  اأدت  وعائلية،  �سخ�سية  �سراعات 
ومركباتها  الأمنية  الأجهزة  ا�ستخدام 
الأمنية  القوة  ا�ستخدام  واإن  ومعداتها، 
اخلالفات  ت�سفية  لأغرا�س  احلكومية 
غريب  �سائن  اإجرامي  �سلوٌك  العائلية 
الأمني  امل�سلك  واأدبيات  اأخالقيات  على 
يف تعبرٍي عن مدى النحطاط والرتدي يف 
با�ستخدام  الأمنية  القوى  مفا�سل  بع�س 
عن  بعيدة  ولأغرا�س  الع�سكرية  الرتبة 
الوطني  الأمن  وحفظ  واملهنية  الوطنية 

والجتماعي لل�سعب العراقي.

وا�ستغالل  النحرايف  ال�سلوك  هذا  اإن 
القوى الأمنية يف ارتكاب اجلرائم لالنتقام 
بقوة  مواجهته  من  لبّد  ال�سخ�سي 
اجلهات  جميع  من  ويقت�سي  القانون، 
لهذه  الت�سدي  العالقة  ذات  احلكومية 
ال�سلوكية املنحرفة، واإن نقابة املحامني، 
اجلرمية  لهذه  املروع  امل�سهد  واأمام 
القوة  وا�ستخدام  حمركاتها،  وخلفيات 
�سخ�سية،  ولأغرا�س  احلكومية  الأمنية 
املحامني  من  جلنة  ت�سكيل  ب�سدد  هي 
ال�سحايا  جانب  اإىل  الوقوف  لغر�س 
اجلزائية  الدعاوى  ملتابعة  املغدورين، 
مبا يعرب عن ا�سطفافها الدائم اإىل جانب 

املظلومني والدفاع عن حقوقهم.

نقيب المحامين يقدم التعازي لذوي ضحايا حادثة )جبلة( 
ويشكل فريقًا لمتابعة قضيتهم 

املحامي_خا�س
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  زاَر 
الداوودي،  نعمان  حممد  الأ�ستاذ  احلقوقيني  احتاد  رئي�س 
للمباركة له ولأع�ساء املكتب التنفيذي بالفوز يف الإنتخابات 

العامة لالإحتاد.
دوام  متمنًيا  والتربيكات،  التهاين  النقيب  ال�سيد  وقّدم 

التوفيق يف خدمة املنظومة القانونية يف البلد. 
الداعمة  ومواقفه  الإحتاد  رئي�س  بدور  ال�سعدي  واأ�ساد 
اإىل  الفائزين  بو�سول  �سعادته  عن  معرًبا  للنقابة، 

مواقع اإدارة الإحتاد.
وجّدد نقيب املحامني دعمه لالإحتاد �سمن �سراكة العمل يف 
حتقيق العدالة و�سيادة القانون، وخدمة اجلانب احلقوقي 
والقانوين يف البالد، متاأمال اأن ي�ساهم الطرفان باإ�ساعة ثقافة 

القانون وبناء العراق على اأ�سا�س دولة العدل واحلقوق. 
واأ�سار ال�سعدي اإىل: اأن نقابة املحامني مقبلة على انتخابات 
اأكد  فيما  القادم.  النقابة  وجمل�س  النقيب  لنتخاب  قريبة 
املهنّية  على  مبنّية  الإختيارات  تكون  اأن  �سرورة  على 

وامل�سلحة العامة والأ�س�س الواقعية يف خدمة املحامني.

السعدي يبارك لرئيس اتحاد 
الحقوقيين وأعضاء المكتب 

التنفيذي فوزهم في اإلنتخابات 
ملحامي_خا�س

نقابة  يف  القانونية  اللجنة  عقدت 
اجتماعها،  العراقيني  املحامني 
برئا�سة نقيب املحامني العراقيني، 
رئي�س  ال�سعدي/  �سياء  الأ�ستاذ 
اللجنة، لدرا�سة التح�سري للموؤمتر 

املهني املزمع عقده قريًبا. 
وتباحثت اللجنة يف املواد املدرجة 
واأهمها  اأعمالها،  جدول  على 
مقررات اللجان التي �سكلت لتهيئة 
الأول  املهني  )املوؤمتر  موا�سيع 
ل�سنة  العراقيني  املحامني  لنقابة 

2٠2١(، فيما متت ت�سمية روؤ�ساء 
اللجان املهنية كافة.

اأع�ساء  النقيب  ال�سيد  واأو�سى 
اللجان كافة بالإعتماد على اجلهود 
العلمية والتخ�س�سية للمحامني يف 
التي  والتو�سيات  املقررات  تنظيم 

�سيتم تناولها خالل املوؤمتر. 
لقاءاته  اإىل  املحامني  نقيب  واأ�سار 
الأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  مع 
اأعمال  حول  زيدان  فائق  الدكتور 
اللقاءات  عن  ف�ساًل  املحامني، 
حماكم  روؤ�ساء  مع  امل�سرتكة 

الإ�ستئناف. 
ال�سيد  اأو�سح  حديثه،  وخالل 
�سيت�سمن  املوؤمتر  اأن  النقيب: 
الواقعية  امل�ساكل  درا�سة 
واملقرتاحات  املهنية،  والهموم 
املحامني،  اأعمال  لتنظيم  املمكنة 
املهنة  لرفعة  �سعًيا  واحتياجاتهم، 

وكرامة املحامني.
اأن تو�سيات املوؤمتر   م�سريًا اىل: 
�ستكون مبثابة خطة عمل ومنهاج 
النقابة  جمل�س  لعمل  واقعي 

احلايل واملجال�س القادمة.

اللجنة القانونية في نقابة 
المحامين تعقد اجتماًعا 

تحضيرًيا لعقد المؤتمر المهني 
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المحامي أحمد االسدي

املخلوقات  ومن  وجل،  عز  اهلل  خملوقات  من  الأليفة  احليوانات  اإن 
ال�سعيفة كونها ل ت�ستطيع ان تعرب عن اآملها يف املر�ض اأو العتداء، 
لذلك خ�سها امل�سرع العراقي يف قوانني عديدة من حيث العتداء منها 

اأو عليها اأو من حيث امللكية .
عقوبة  جعل   1969 ل�سنة   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  ففي 
 482 املادة  يف  النا�ض  ميلكها  التي  الليفة  احليوانات  على  العتداء 
)يعاقب باحلب�ض اأو الغرامة من قتل اأو اأ�سر بحيوان �سررا ج�سيما 
اأو �سمم �سمكا عن طريق املتفجرات اأو الكهرباء(، وكذلك جعل العقوبة 
مقت�سى  قتل عمدا ودون  من  الغرامة  اأو  ال�سنة  تتجاوز  احلب�ض ول 
اأي حيوان م�ستاأن�ض )مملوك او غري مملوك( )  اأو  اأو نحال  دودة قز 
فتكون  ق�سد  بدون  العتداء  اأو  القتل خطا  اأما يف حالة   .) ع  483 ق 
العقوبة احلب�ض مدة ل تتجاوز الع�سرة ايام اأو الغرامة )485 ق ع(. 
ل�سنة 2010 فقد منع  الربية رقم17  قانون حماية احليوانات  اأما يف 
يف املادة الرابعة عنه ا�ستعمال الو�سائل التالية يف �سيد احليوانات: 

اأوًل: مينع ا�ستعمال الو�سائل التالية يف �سيد احليوانات الربية :
ال�سباك  الربية مثل  الإبادة اجلماعية يف �سيد احليوانات  اأ- و�سائل 

والفخاخ و امل�سائد احلديدية وال�سموم .
وال�سيـارات  بالطائرات  الربية  والطيور  احليوانات  مطاردة  ب- 

وو�سائـط
النقل الأخرى.

جـ-البنادق الوتوماتيكية والر�سا�سات وبنادق ال�سيد ) الك�سرية ( 
التي يقل طول اإطالقها )ال�سبطانة( عن )400 ( مليمرت.

من  �سكل  باأي  بها  ال�سرر  اإحلاق  اأو  الربيـة  احليوانـات  اإيذاء  د- 
الأ�سكال .

هـ- جمع بي�ض الطيور الربيـة اأو تخريب اأع�سا�سها .
ثانياً : مينع �سيد احليوانات و الطيور الربية املحرم �سيدها.

اأما يف قانون ال�سحة احليوانية رقم 32 ل�سنة 2013 يف املادة 2 منه 
)احلفاظ على �سحة و�سالمة الرثوة احليوانية(، وكذلك يف املادة 12 
)ل يجوز لأية جهة اأن تتاأخذ اإجراء له عالقة باحليوانات اأو منتجاتها 

اإل مبوافقة ال�سحة البيطرية(.
الخرية  الآونة  يف  انت�سرت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل  ومن 
وهذا  لالأ�سف،  متوح�سة  ب�سورة  احليوانات  على  العتداء  ظاهرة 
باملثل  الرد  ت�ستطيع  ل  احليوانات  هذه  كون  الن�سانية  القيم  يخالف 
من  هو:  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال  ي�سيبها..  الذي  العتداء  على 
لالإجابة  ال�سعيفة؟..  املخلوقات  هذه  على  املعتدين  هوؤلء  يحا�سب 
على هذا ال�سوؤال حدد القانون اجلهات التي ت�ستطيع حتريك ال�سكوى 
وهي ثالث جهات، الوىل مالك احليوان )ب�سفة م�ستٍك( اأو اأي �سخ�ض 
الدعاء  اإىل  العلم  و�سل  اإذا  وكذلك  )املخرب(  اجلرمية  �ساهد  اخر 
العام ميكنه حتريك �سكوى بذلك، ونتمنى من اجلهات ذات العالقة، 

خ�سو�سا الربملان القادم، الهتمام بالرثوة احليوانية واحليوانات.

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

                                    

أثير هالل الدليمي
باحث دكتوراه يف القانون الدويل العام

متخ�س�ض يف مكافحة اجلرائم ال�سيربانية الدولية 

تغريت الدبلوما�سية ب�سكل كبري طوال القرن الع�سرين، 
وحازم  �سارم  تف�سري  للدبلوما�سية  كان  بدايته  ففي 
وحكومة  دولة  حكومة  بني  الت�سالت  طرق  جلميع 
دولة اأخرى، ومت حظر جميع اأ�سكال التوا�سل املبا�سر 
بني حكومة دولة وجمهور دولة اأخرى من قبل املجتمع 
انتهاك  قبيل  من  ت�سرفات  هكذا  ان  واعتبار  الدويل، 

ال�سيادة الوطنية للدول. 
خالل  عاملية  اأحداث  ثالثة  هنالك  فاإن  بالذكر  واجلدير 
ع�سرينيات وثالثينيات القرن املا�سي غريت من تعريف 
ال�ستخدام  هو  الأول  كان  الدبلوما�سية،  وممار�سة 
الوا�سع وال�سعبي الهائل جلهاز الراديو وو�سائط البث 
عام  البل�سفية  الثورة  هو  والثاين  الخرى..  العالمي 
 ،1933 عام  يف  ال�سلطة  اإىل  النازيني  و�سعود   1917
والثالث هو ا�ستخدام النازيني والبال�سفة جلهاز راديو 

من اأجل ن�سر وتو�سيع الثورات يف البلدان املجاورة. 
* مفهوم الدبلوما�سية العامة التقليدية:

التي  العمليات  اإىل  العامة  الدبلوما�سية  مفهوم  ي�سري 
ت�سعى اإليها الدول يف حتقيق اأهداف �سيا�ستها اخلارجية 

من خالل التوا�سل مع اجلماهري املحلية والجنبية. 
للتفاعل  اإيجابي  مناخ  خللق  مهمة  اأداة  تعد  انها  كما 
ت�سهيل عر�ض وقبول  اأجل  من  الجنبية  بني اجلماهري 

ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة. 
واجلدير بالذكر اأن بعد ثورات 1920 و 1930 ، بداأت 
العامة  الدبلوما�سية  ممار�سة  يف  البلدان  من  العديد 
الفعالة، من خالل بع�ض املمار�سات فقد اأر�سلت فرن�سا 
ملحقاً ثقافياً اإىل �سفاراتها يف اخلارج، واأن�ساأت الوليات 
بي  خدمة  وبداأت  اأمريكا  �سوت  اإذاعة  حمطة  املتحدة 
ا�ستداد  ومع  خمتلفة،  بلغات  بالبث  العاملية  �سي  بي 
مع  املبا�سر  التوا�سل  اإىل  ُينظر  كان   ، الباردة  احلرب 
�سكان الدولة اخل�سم على اأنه ل يقل اأهمية عن امتالك 
القرن  نهاية  مع  ولكن  دولة،  لأي  النووية  الرت�سانة 
اإىل  يظهر  الدبلوما�سية  من  جديد  �سكل  بداأ  الع�سرين، 

الوجود عرف بالدبلوما�سية الرقمية. 
*الظهور العاملي للدبلوما�سية الرقمية:

اأثرت ثورة الإنرتنت على جميع جوانب احلياة، مبا يف 
ذلك العالقات الدولية، واإن الدبلوما�سية باعتبارها اأداة 
الثورة  هذه  ب�سبب  اأي�ًسا  تغريت  اخلارجية  لل�سيا�سة 
تغيريًا يف طريقة توا�سل النا�ض وتبادل املعلومات عرب 
الفرتا�سي  التوا�سل  و�سائل  خالل  من  وذلك  العامل، 
الدبلوما�سية  تعتمد  حيث  دولية،  بيئة  اأي  يف  الرقمي 
واملهنيني  الدبلوما�سيني  ا�ستخدام  كيفية  على  الرقمية 
على  وجودهم  لفهم  الرقمية  الإعالم  لو�سائل  الآخرين 
وغاياتهم  اأهدافهم  لتحقيق  وا�ستغالله  الإنرتنت 
التي  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأهداف  يحقق  ومبا 
لأول  الرقمية  الدبلوما�سية  و�سف  مت  فقد  يتبعونها، 
مرة  عام 2001 ، وعدت حينها حديث ال�ساعة يف اأروقة 
ال�ستخدام  اأنها  على  وعّرفت  الدولية،  الدبلوما�سية 
املعلومات  تكنولوجيا  لو�سائل  واملتزايد  المثل 
و�سائل  ومن�سات  الرقمية  والتقنيات  والت�سالت 
و   Twitter مثل  الجتماعية  والتوا�سل  الإعالم 
اأجل  من  الدول  قبل  من   Weibo و   Facebook

والجنبي  املحلي  اجلمهور  مع  التوا�سل  يف  الدخول 
اأهداف �سيا�ساتها اخلارجية وعر�ض مواقفها  وحتقيق 
العامة  الدبلوما�سية  وممار�سة  الدويل  املجتمع  جتاه 

التقليدية.
هي  فقط  الو�سيلة  اأن  التعريف  هذا  تبنى  من  ويعتقد 
التحدث  من  بدًل  وا�سبح  امل�سمون  دون  تغريت  من 
اإىل اجلمهور عرب الراديو او و�سائل الت�سال ال�سوتي 
اأ�سبح من  الراديوي والتلفزيوين الخرى، مثال  والبث 
الآن  والأجنبي  املحلي  اجلمهور  مع  التوا�سل  املمكن 

عرب قناة تويرت وباقي مواقع التوا�سل الجتماعي. 
الرقمية هي  الدبلوما�سية  اأن  الآخر  البع�ض  يعتقد  كما 
اأكرث من كونها جمرد اأداة جديدة يف �سندوق الأدوات 
للتاأثري على �سعوب الدول، ومن �ساأنها ان  امل�ستخدمة 
تزيد من القدرة على التفاعل مع اجلماهري والنخراط 
بن�ساط معهم ، مما يتيح النتقال من طابع املونولوج اإىل 
احلوار املبا�سر، حيث بات من خالل قناة الدولة وعلى 
بوك  الفي�ض  او  تويرت  على  اخلارجية  وزارة  م�ستوى 
ثنائية  ات�سالت  اإقامة  ما  ل�سفارة  اليوتيوب، ميكن  او 
الجنبية  الدول  جمهور  مع  الجتاهات  متعددة  او 

اتيح  فقد  وبذلك  وي�سر،  �سهولة  بكل  لديها  املعتمدين 
فر�سة  الرقمية  التكنولوجيا  خالل  من  للدبلوما�سيني 
التوا�سل والتحدث اىل اجلمهور والرد على املن�سورات 
التي تعك�ض واقعا معينا من خالل ح�سابات �سفحاتهم 

 .Facebook ال�سخ�سية، ول�سيما موقع الـ
ويحدد ثمانية اأهداف �سيا�سية للدبلوما�سية الرقمية:

وكامل  الإدارية  املعرفة  لت�سخري  املعرفة:  اإدارة   -1
بها وتقا�سمها  يتم الحتفاظ  املعرفة احلكومية، بحيث 
يف  الوطنية  امل�سالح  لتحقيق  الأمثل  وا�ستخدامها 

اخلارج.
مع  الت�سال  على  للحفاظ  العامة:  الدبلوما�سية   -2
وت�سخري  الإنرتنت  عرب  انتقالهم  اأثناء  اجلماهري 
اأدوات الت�سال اجلديدة لال�ستماع اإىل اجلماهري املهمة 
املوؤثرين  على  والتاأثري  رئي�سية  بر�سائل  وا�ستهدافها 

الرئي�سيني عرب الإنرتنت.
التدفق  جتميع  على  للم�ساعدة  املعلومات:  اإدارة   -3
�سنع  لإبالغ  هذا  وا�ستخدام  للمعلومات  الهائل 
توقع  على  وللم�ساعدة  اأف�سل  ب�سكل  ال�سيا�سات 
احلركات الجتماعية وال�سيا�سية النا�سئة وال�ستجابة 

لها.
لإن�ساء قنوات  القن�سلية:  الت�سالت وال�ستجابة   -4
امل�سافرين  املواطنني  مع  مبا�سرة  �سخ�سية  ات�سالت 
التحكم فيها يف حالت  اإىل اخلارج، مع ات�سالت ميكن 

الأزمات.
5- ال�ستجابة للكوارث: لت�سخري قوة تقنيات الت�سال 

يف حالت ال�ستجابة للكوارث.
الإنرتنت  لإبقاء  تقنيات  اإن�ساء  الإنرتنت:  حرية   -6
جمانًيا ومفتوًحا، وهذا له الأهداف ذات ال�سلة بتعزيز 
الأنظمة  تقوي�ض  التعبري والدميقراطية، وكذلك  حرية 

ال�ستبدادية.
لالعتماد  رقمية  اآليات  اإن�ساء  اخلارجية:  املوارد   -7
على اخلربات اخلارجية وت�سخريها لتحقيق الأهداف 

الوطنية.
الفعالة  بالرقابة  لل�سماح  ال�سيا�سات:  تخطيط   -8
احلكومة  عرب  الدولية  لل�سيا�سة  والتخطيط  والتن�سيق 

، ا�ستجابة لتدويل البريوقراطية.

الحماية القانونية السياسة الخارجية في عصر الدبلوماسية الرقمية
للحيوانات

أحمد سعد جلوب
ل يخفى علينا املراحل التي ي�سنع الن�سان فيها ذاته 
وي�سذبها مبا يالئم بيئته، فالعالقة وطيدة بني الفرد 
وبيئته وحميطه وما يرثُه من ما�ٍض بكل ما يحمله من 
يجابهون  النادرون  والأ�سخا�ض  م�ساوئ وحما�سن، 
تدفق هذا التيار مبا حمل، ولي�ض �سهال ان يتواجدوا 
يف جمتمع غالبيته العظمى تقت�سم العي�ض على الوهم 
نرى  ونحن  كيف   ، املفرت�ض  والتقدي�ض  وال�سنمية 
يح�َض  مل  ان  والديان  ال�سرائع  ت�سدره  ما  غالبية 
بالتقدي�ض تنتفي احلاجة منه، ويتنبه املجتمع على 
الناحية  ومن  مو�سوعية،   ناحية  من  هذا  زيفهم، 
لذلك  التيار،  بهذا  يتاأثر  اأي�سا  فالقانون  ال�سكلية 
الهالة  هذه  لك�سر  القانون  رجال  على  ملقاة  فاملهمة 
الكافية  واحلرية  الختيار  م�ساحة  للفرد  ويرتكوا 
للتغيري، وعلى �سبيل املثال جند يف قانون العقوبات 
القانون ب�سكل مطلق �سد كل من  العراقي ا�ستخدام 
يعتدي على �سخ�ض مو�سع تقدي�ض، مبعنى حتى اإن 
كان هذا ال�سخ�ض �سارا مبا ين�سره من افكار ُتذهب 
ن�ض  يف  جاء  ما  وهذا  ل�ساحلها،  وت�سخره  العقل 

املادة 327: 

1-يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على ثالث �سنوات:
معتقد  على  العالنية  طرق  باإحدى  اعتدى  من  ا- 

لإحدى الطوائف الدينية او حّقر من �سعائرها.
طائفة  �سعائر  اقامة  على  الت�سوي�ض  تعمد  من  ب- 
دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او 

تعطيل اقامة �سيء من ذلك.
معدا  بناًء  دن�ض  او  �سوه  او  اتلف  او  خّرب  من  ج- 
لإقامة �سعائر طائفة دينية او رمزا او �سيئا اخر له 

حرمة دينية.
دينية  عند طائفة  مقد�سا  كتابا  ن�سر  او  د- من طبع 
اإذا  اإذا حّرف ن�سه عمدا حتريفا يغري من معناه او 

ا�ستخف بحكم من احكامه او �سيء من تعاليمه.
هـ- من اهان علنا رمزا او �سخ�سا هو مو�سع تقدي�ض 

او متجيد او احرتام لدى طائفة دينية.
و- من قلد علنا ن�سكا او حفال دينيا بق�سد ال�سخرية 

منه.
تزيد  ول  �سنة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�ض  يعاقب   -2
طرق  باإحدى  تعر�ض  من  كل  �سنوات  ثالث  على 
العالنية للفظ اجلاللة �سبا او قذفا باأية �سيغة كانت .

لهوؤلء  املطلقة  القانونية  احلماية  هنا  نالحظ 

وهذا  بالتقدي�ض،  يح�سون  داموا  ما  ال�سخا�ض 
مناف حلرية النقد وحترير العقل من قيوده، وما مل 
يلتفت املجتمع ويّنور فكره لينجوا بنف�سه، فاإن هذه 
الآفة م�ستمرة بالنت�سار حمققة بذلك غاياتها، وتقع 
دور  بتفعيل  القانون  عاتق  على  الكربى  امل�سوؤولية 
الت�سريع وطمر القوانني التي اأ�سبحت ل تتالءم مع 
روح املجتمع وتطوره، وهنا القانون قنبلة موقوتة 
بوجه ال�سنمية واخلرافة يف قادم الزمن ما دام ينمو 

مع النا�ض ويعتادوا عليه بحكم مالءمته لهم.
وبحكم تطور املجتمع وتقدم الزمن )وهذا ما يعتمد 
عليه القانون( حيث �سي�سبح املكرر مهماًل، وال�سائع 
الإمرباطوريات  من  الكثري  و�ست�سقط  منبوذًا، 
نف�سها  على  متاما  معتمدة  جديدة  اأجيال  وتنه�ض 
بدون احلاجة اإىل البراج العاجية للتاريخ والت�سلق 
عليها، منها القانون ول ا�ستبعد اأبدا انف�سال القانون 
او  ال�سكلية  اإجراءاته  يف  فقط  لي�ض  الدين،  عن 
تدوين ن�سو�سه، بل يف عمق املجتمع بكل مفا�سله، 
موجودا  به  ت�سعر  ان  هو  القانون  من  الغاية  ان  اإذ 
�سعوريا او ل �سعوريا، مع الخذ بنظر العتبار عدم 
انطالق  هو  بل  ديكتاتوريا،  �سخ�سا  القانون  جعل 

الدينية  الن�سو�ض  دخول  يف  ارى  ول  جديد،  فجر  
وجماملة،  ا�ستح�سانا  اإل  عليه  الدينية  ال�سريعة  او 
العقائد  ب�ستى  املتلون  جمتمعه  امام  العراق  ويف 
على  والتغيري  العمل  من  الكثري  ينتظره  والديانات 
الناحية  من  ثانيا  واملجتمع  اوًل  الفرد  م�ستوى 
النف�سية  العقد  من  وتخلي�سه  له،  ال�سيكولوجية 
نف�سه  من  الكفاية  فيه  مبا  حرا  يكون  ان  له  ليت�سنى 
من  تولد  التي  القوانني  بت�سريع  وانتهاًء  ابتداًء،  
هي  الفكار  هذه  يرى  والبع�ض  املن�سود،  التغيري 
لدعاة ف�سل الدين عن الدولة وغريها من امل�سميات، 
مع  اأنا  اإمنا  ما،  توجه  عن  الدفاع  ب�سدد  ول�ست 
تطور  وحتت  كانت  مهما  للتغيري  احلاملة  الو�سيلة 
العبودية  من  النا�ض  وتخلي�ض  املجتمع  ووعي  فكر 
التي  التقدي�سية  والهالت  النمطية  ال�سورة  وك�سر 
احلزبية  ال�سيا�سية-  التجربة  وبحكم  ي�سنعوها، 
ذات التوجه الديني وتاأثريها على الت�سريع ب�سورة 
اقولها  عديدة،  ل�سنوات  معطال  واإبقائه  �سلبية 
الوان  واآن  ذريعا،  ف�سال  ف�سلت  انها  �سراحة  وبكل 
ذلك  يف  لالأمام  خطوة  وجوده  واألحظ  لتغيريها، 

حتمل الكثري من التب�سريات يف امل�ستقبل.

صناعة األشخاص 

المحامي كريم الصريفي

الن�سان  �سخ�سية  بدء  حتديده  يف  العراقي  امل�سرع  يخرج  مل 
وانتهائها ويف اثباته بع�ض احلقوق النافعة للجنني عما هو مقرر 
املدين  قانونه  من   )34( املادة  يف  قرر  اإذ  ال�سالمي،  الت�سريع  يف 
مبوته،  وتنتهي  حيا  ولدته  بتمام  الن�سان  �سخ�سية  )تبداأ  باأنه 
ال�سخ�سية(،  الحوال  قانون  يحددها  احلمل  فحقوق  ذلك  ومع 
فالأ�سل على مقت�سى هذه الن�ض هو ان اهلية الوجوب التي عرب 
عنها امل�سرع الو�سعي ب�سخ�سية الن�سان تبداأ لالإن�سان من وقت 
الفقرة  ان  غري   ،)34( للمادة  طبقا  مبوته  وتنتهي  حيا  ولدته 
الثانية منها اوردت ا�ستثناء على هذه ال�سل، وهو احلكم اخلا�ض 
باجلنني، فبينت ان املرجع فيما يتعلق بحقوق احلمل هو قانون 
ال�سخ�سية  الحوال  قانون  اىل  وبالرجوع  ال�سخ�سية،  الحوال 
ل�سنة   )11( املرقم  بالقانون  املعدل   )1959( )188(ل�سنة  رقم 
ول  احلقوق،  تلك  تبني  خا�سة  ن�سو�سا  فيه  جند  ل   )1963(
وذلك  ال�ساأن،  بهذه  ال�سرعية  الحكام  تطبيق  من  عندئذ  منا�ض 
عمال بن�ض الفقرة الثانية من املادة الوىل من هذه القانون نف�سه 
فيحكم  تطبيقه  ميكن  ت�سريعي  ن�ض  يوجد  مل  )اإذا  انه  القائل 
مبقت�سى مبادئ ال�سريعة ال�سالمية الكرث مالءمة لن�سو�ض هذه 
القانون(.. ومعلوم ان مبادئ ال�سريعة الكرث مالءمة لن�سو�ض 
هذا القانون الذي ا�ستقى احكامه من الفقه ال�سالمي عموما دون 
التقيد مبذهب معني هي احكام الت�سريع ال�سالمي، وعليه فاإن كل 
اي�سا يف  له  تثبت  ال�سالمي  الت�سريع  للجنني يف  الثابتة  احلقوق 
القانون الو�سعي من غري ان يلزم باأي حق بالنظر ملا له من اهلية 
القانون،  يف  اجلنني  ذمة  لفرتا�ض  موجب  ول  ناق�سة،  وجوب 
كذلك لأنه ل يكت�سب ما ثبت له من حقوق فعال اإل بعد ولدته حيا. 

أهلية الجنين في القانون 
الوضعي   

المحامية هيفاء كريم السعدي
ي�سهد البلد بني احلني والآخر جرائم قتل تطول البرياء لأ�سباب خمتلفة رغم 
وجود قوانني �سارمة وعقوبات رادعة للحد من هذه اجلرمية الب�سعة، اإذ ان 

ثقافة العنف واجلنوح لالنتقام باتت ن�ساطا وظاهرة �سبه يومية.
األ  القتل  جرمية  امتام  على  لحق  �سلوك  هناك  اجلرائم  هذه  ازدياد  ظل  ويف 
فغالباً  الوح�سية،  وطرقها  ا�ساليبها  باختالف  القتيل  جثة  اخفاء  جرمية  وهو 
مايقوم اجلاين باإخفاء معامل اجلثة، فرنى انه األقى باجلثة يف النهر او احرقها 
او �سوهها بحيث ي�سعب التعرف عليها او تقطيعها يف اماكن متفرقة … الخ، 

وغالباً ما يتم ك�سف هذه اجلرمية بالطرق التقليدية او بو�سائل حديثة . 
ونحن هنا ب�سدد التكلم عن جرمية اخفاء جثة قتيل، اأي اخفاوؤها دون تنفيذ 
جرمية القتل من ال�سخ�ض نف�سه، فالإخفاء ي�سكل جرمية قائمة بذاتها وم�ستقلة 
غري  من  او  القتل  مرتكب  غري  اخفاها  الذي  ال�سخ�ض  يكون  حيث  القتل  عن 

امل�ساهمني.
اإخفاء جثة قتيل تعترب من اجلرائم العمدية التي يتوافر بها الق�سد  وجرمية 
اجلرمي والذي يقوم مبجرد القيام بفعل الدفن او الخفاء مع العلم اأن اجلثة 
هي جثة قتيل مل يوؤذن بعد بدفنها، ومل يح�سل اخبار لل�سلطة املخت�سة ومل 

يجر التحقيق ب�ساأنها. 
ومبقت�سى املادة 420 من قانون العقوبات العراقي املرقم 111 ل�سنة 1969 
»كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار ال�سلطة املخت�سة وقبل الك�سف 
عليها وحتقيق حالة املوت واأ�سبابه، يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �سنتني 

وبغرامة او باإحدى هاتني العقوبتني ».
وهنا قد ترفع دعوى القتل على متهم معني ويربئ منها لثبوت انه مل يكن هو 
القاتل فلي�ض ثمة ما مينع يف هذه احلالة من حماكمته عن الخفاء طبقا للمادة 

420 عقوبات اإذا كان هو من اأخفى اجلثة.

جريمة إخفاء جثة 
المحامي حسن خالد جدعانقتيل

جرائم  وعن  عام  ب�سكل  اجلرائم  عن  التبليغ  يعترب 
ن�سان  لالإ �سا�سية  الأ احلقوق  من  خا�ض  ب�سكل  الف�ساد 
الوطنية،  والت�سريعات  الدولية  املواثيق  كفلتها  التي 
كثري  يف  الواجب  م�ساف  اإىل  يرقى  احلق  هذا  اأن  بل 
املوظفني  قبل  من  ممار�سته  عند  وذلك  حيان،  الأ من 
يف  اجلرمية  عن  التبليغ  يحول  قد  اإذ  العموميني، 
النتائج  حيان دون وقوعها وكذلك تفادي  الأ كثري من 
يف  ي�سهم  الذي  مر  الأ عنها،  تنجم  قد  التي  اخلطرية 
تعزيز  اإىل  ويوؤدي  املجتمع  يف  والطماأنينة  الثقة  بناء 
فراد ب�سكل خا�ض واملجتمع ب�سكل عام يف  م�ساركة الأ
ال�سلطات  ومعاونة  �سوره،  ب�ستى  جرام  الإ مكافحة 
العامة يف القيام بواجباتها على هذا ال�سعيد، لذا يجب 
خالل  من  الف�ساد  مكافحة  يف  دور  للموطن  يكون  ان 
وت�سجيع  واملايل  داري  الإ الف�ساد  جرائم  عن  البالغ 
مكافحة  يف  ايجابيا  عن�سرا  يكون  ان  يف  املواطن 
الف�ساد وخا�سة جرمية الر�سوة، وقد حر�ض امل�سرع 
وعلى  الت�سريعات  من  العديد  ت�سمني  على  العراقي 
قانونية  ن�سو�ض  تنظمها  التي  املوا�سيع  اختالف 
تطبيق  على  القائمني  اأو  املوظفني  اأو  اجلمهور  تلزم 
وجرائم  عام  ب�سكل  اجلرائم  عن  بالغ  بالإ القانون 
على  ال�سياق  ذات  ويف  علمهم،  اإىل  ت�سل  التي  الف�ساد 
يفر�ض  �سخا�ض  الأ ولئك  لأ القانونية  احلماية  �سمان 
على اجلميع التعاون من اجل مكافحة اجلرمية، ويف 
املواطن  حمل  امل�سرع  ان  جند  العراقية  الت�سريعات 
م�سوؤولية قانونية ورتب على اإثرها عقوبة ملن ميتنع 
يت�سرت على  الذي  اأو  خبار عن وقوع اجلرمية  الإ عن 
اجلاين، وكذلك املمتنع عن تقدمي امل�ساعدة اإىل املكلفني 

بحفظ النظام والقانون، واأ�سار اإىل ذلك يف ن�ض املادة ) 
47 ( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم ) 23 
يلي: )ملن وقعت عليه  ما  املعدل على  ل�سنة 1971   )
الدعوى  حترك  جرمية  بوقوع  علم  من  ولكل  جرمية 
اأن  به  م�ستبه  موت  بوقوع  علم  اأو  �سكوى  بال  فيها 
العام  الدعاء  او  املحقق  اأو  التحقيق  قا�سي  يخرب 
على  الواجب  من  فاأ�سبح  ال�سرطة(،  مراكز  احد  او 
اإذا علم بوقوع  ال�سلطات املخت�سة  املواطن ان يخرب 
على  امل�سرع  ورتب  م�ستقبال،  �ستقع  اإنها  اأو  جرمية 
الفعل  اأ�سبح  مبعنى  عقوبة  مر  الأ ذلك  عن  المتناع 
ن�ض  اأحكام  وفق  على  القانون  عليها  يعاقب  جرمية 
املادة ) 245 ( من قانون العقوبات النافذ التي تن�ض 
على ما يلي: )يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �سنة 
باإحدى  او  دينار  مئة  على  تزيد  ل  وبغرامة  واحدة 
هاتني العقوبتني كل من كان ملزما قانونا باإخبار احد 
املكلفني بخدمة عامة ب�سفته الر�سمية عن امر فاأخربه 
املكلفني  احد  اخرب  من  وكل  كاذبة،  اإنها  يعلم  باأمور 
كاذبة  انها  يعلم  باأمور  الر�سمية  بخدمة عامة ب�سفته 
عن  المتناع  او  �سيء  عمل  على  حمله  بذلك  قا�سدا 
ان حقيقة  لو  به  القيام  ملا كان يجب عليه  عمل خالفا 
العراقي  امل�سرع  ان  كما  لديه(.  كانت معلومة  الواقع 
على  اأي�سا  واإمنا  خبار  الإ عن  املمتنع  على  يعاقب  مل 
الق�سائي  ال�سبط  اع�ساء  اإىل  املعونة  يقدم  مل  الذي 
امل�سار اإليهم يف ن�ض املادة ) 39 ( من قانون العقوبات 
القانون،  حفظ  رجال  هنا  املق�سود  النافذ  العراقي 
حيث ا�سار يف ن�ض املادة ) 242 ( من قانون العقوبات 
العراقي النافذ على ما يلي: )يعاقب باحلب�ض مدة ل 
تزيد على �ستة ا�سهر وبغرامة ل تزيد على مائة دينار 

عذر  بغري  امتنع  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  او 
عن املعاونة الواجب عليه تقدميها ملحكمة او قا�ٍض او 
حمقق تنفيذا لواجباته الق�سائية او ملوظف او مكلف 
بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه 
رهاب رقم 13  تلك املعونة(. كما اإن قانون مكافحة الإ
عمال  الأ على  عمدا  املت�سرت  عقوبة  �سدد   2005 ل�سنة 
رهابية، مبعنى الذي مل يخرب عنها مع حتقق علمه،  الإ
اإىل حد ال�سجن  وكان ذلك عمدا وجعل العقوبة ت�سل 
املوؤبد على وفق اأحكام الفقرة ) 2 ( من املادة ) 4 ( 
منه عندما ن�ض على ما يلي: )يعاقب بال�سجن املوؤّبد 
�سخ�ض  اأي  اأو  اإرهابي  عمل  اأي  عمد  عن  اأخفى  من 

اإرهابي بهدف الت�سرت(.
اإن  على  منها  ي�ستدل  ومتفرقة  كثرية  اأحكام  وتوجد   
مر هو من اأهم الواجبات التي تقع على املواطن يف  الأ
املجرمني  املعونة وامل�ساهمة يف ردع  الخبار وتقدمي 
ومكافحة اجلرمية، ومل يكتِف امل�سرع بذلك بل عمد اىل 
مبداأ الثواب والعقاب، ففي ن�سو�ض اأخرى اأثاب على 
خبار ومنح اجلوائز واملكافاأة عليه، وهذا ما  فعل الإ
القانون رقم 33 ل�سنة 2008 لغر�ض ت�سجيع  جاء يف 
ا�ستعادة  اإىل  توؤدي  معلومات  اأو  اخبارا  يقدم  من 
العام،  والقطاع  للدول  اململوكة  موال  والأ �سول  الأ
الجراءات  واتخاذ  اجلرمية  مرتكب  على  والقب�ض 
عن  مبعلومات  يديل  من  وت�سجيع  بحقه  القانونية 
خبار الذي �سهم  حالت الف�ساد الداري واملايل، وعّد الإ
القانونية  عذار  الأ من  وقوعها  قبل  اجلرمية  ك�سف  يف 
اأعذارا  عّده  اأخرى  اأحكام  ويف  العقاب،  من  املعفية 
قانونية خمففة للعقوبة على وفق التف�سيالت الواردة 

خرى. يف قانون العقوبات العراقي والقوانني الأ

دور المواطن في مكافحة الجريمة 
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املحامية �سرى طالل الربيعي 

يف  العراقي  امل�سرع  معاجلة  من  بالرغم 
االجتار  مكافحة  قانون  ومنها  القوانني 
وت�سكيل  منه  ال�ساد�سة  املادة  يف  بالب�سر 
�ساذة  حاالت  جند  اننا  اإال  خمت�سة  جلان 

يف املجتمع.
ال�سوؤال هنا اموالك ام اوالدك ؟ 

لعل االإجابة عن مثل هذه الت�ساوؤل وا�سحة 
من �سياق ال�سوؤال نف�سه، حيث اإن البديهي 
حمل  نف�سه  هو  البع�ض  عند  والقطعي 
االخرين  لدى  داخلي  و�سراع  ت�ساوؤل 
ب�سرف النظر عن االختيار وهما على نف�ض 
االخرين  عند  واملتكافئ  املت�ساوي  القدر 
َواْلَبُنوَن  )امْلَاُل  تعاىل  لقوله  زينة  فكالهما 
ْنَيا(.. ولكن يبقى الت�ساوؤل  َياِة الدُّ ِزيَنُة اْلَ
تقدمي  �سبب  هو  ما  هنا:  واملطروح  االزيل 
اذا  البنون ولعل الكمة ربانية  املال على 
الميكننا اخلو�ض يف �سيء بعيد عن ادراكنا 
ونكتفي باالجابة النموذجية للمف�سرين الأنه 
اأ�سبق خطورًا الأذهان النا�ض، اإذ يرغب فيه 
قد  ما  االأوالد  له من  ال�سغري والكبري ومن 
ال�سهوات  حت�سيل  على  يعني  فاملال  كفاه، 
فاإن  االأوالد،  بخالف  وغريها،  املحرمة 
من  اهلل  ويع�سي  بهم،  يفنت  قد  االإن�سان 
الفتنة  ان  ننوه  ان  يفوتنا  ال  ولكن  اأجلهم، 
باملال اأ�سد، ومتا�سيا مع ما مت ذكره قد باتت 

كثري  عند  وم�سكلة  عقدة  االإجناب  م�ساألة 
العوائل  بع�ض  ان  من  بالرغم  النا�ض،  من 
الناجعة من وجهة  اوجدت بع�ض اللول 
فقد  واهية  بالواقع هي  بل  بالتاأكيد  نظرهم 
تتربع اخت او اخ احد الزوجني باالإجناب 
والت�سليم فور االجناب بل وت�سجيل ن�سبه 

با�سم االخ او االخت العقيمني .
هذا  رفاهية  ميلك  ال  االخر  والبع�ض 
ليكون  الولد  يريد  هنا  والرجل  االختيار 
ال  الزوج  او  الزوجة  تكون  وقد  له  عزوة 
ان  جند  ذلك  من  العك�ض  وعلى  ينجبون، 
خلقت  الفقرية  العوائل  يف  الوالدات  كرثة 

الظروف  حولت  اإذ  يلي:  ما  رحمها  من 
االطفال  العراق  يف  ال�سعبة  االقت�سادية 
ب�سكل عام اىل �سلعة يحدد �سعرها العر�ض 
لهوؤالء  ال�سريعة  الرثوات  جلني  والطلب 
بعر�سهم  وذلك  احتياجاتهم  ل�سد  الفئة 
ال  الأ�سباب  اأي�سر  ا�سر  قبل  من  لتبنيهم 
ميكننا ح�سرها او زوجني عقيمني او بيعهم 
�سواء يف داخل العراق اأو خارجه للتجارة 
باأع�سائهم او اأي �سبب اآخر، ولعل الت�ساوؤل 
االهم هنا هو: هل يعترب العوز مربرا لفعل 
االأبوين؟! هل ميكن لفرد حتديد �سعر لفلذة 

كبده بثمن بخ�ض مهما عال؟!.

اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
التعديل   ،1974 ل�سنة   )34( رقم 
املحاكمات  اأ�سول  لقانون  الثاين 

اجلزائية رقم )23( ل�سنة 1971.
املادة )331(

�سرطيا  اإفراجا  االإفراج  يجوز  اأـ 
عن  القانون  هذا  اأحكام  وفق  على 
املحكوم عليه بعقوبة اأ�سلية �سالبة 
اأرباع  ثالثة  اأم�سى  اإذا  للحرية 
حدثا  كان  اإذا  ثلثيها،  اأو  مدتها 
�سريه  ا�ستقام  انه  للمحكمة  وتبني 
وح�سن �سلوكه على اأن ال تقل املدة 
واإذا  اأ�سهر،  �ستة  عن  اأم�ساها  التي 
بالتعاقب  �سادرة  العقوبات  كانت 
فتح�سب املدة على اأ�سا�ض جمموعها 
مهما بلغ، ولو جتاوز الد االأعلى ملا 
ينفذ منها قانونا، وحت�سب من مدة 
التوقيف  مدة  نفذت  التي  العقوبة 
التي  نف�سها  الدعوى  عن  اجلاري 
�سقط  واإذا  العقوبة،  فيها  �سدرت 
اخلا�ض  بالعفو  العقوبة  من  جزء 
منها  املتبقية  املدة  فتعد  العام  او 

مبثابة العقوبة نف�سها .
ب- ت�سري اأحكام االإفراج ال�سرطي 
من  اأحكام  عليهم  �سدرت  من  على 
مبوجب  املوؤلفة  اجلزائية  املحاكم 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 
املوؤلفة  اجلزائية  املحاكم  من  اأو 
اخلا�سة،  القوانني  مبوجب 
عليهم  �سدرت  من  منها  وي�ستثنى 
اأحكام من املحاكم الع�سكرية املوؤلفة 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  مبوجب 

الع�سكرية.
جـ- تخت�ض بالنظر يف طلب االإفراج 
الكربى  اجلزاء  حمكمة  ال�سرطي 
املكاين  اخت�سا�سها  �سمن  يقع  التي 
املحكوم  فيها  يق�سي  التي  اجلهة 
الطلب  تقدميه  عند  عقوبته  عليه 
موؤ�س�سة  اأو  �سجناً  اأكان  �سواء 
اإليها  نقل  قد  كان  وان  اإ�سالحية، 
واإذا  اأخرى،  موؤ�س�سة  اأو  �سجن  من 
وجدت يف املحافظة اأكرث من حمكمة 
بينها  العمل  فيوزع  كربى  جزاء 
ببيان من رئي�ض حمكمة اال�ستئناف.
االإفراج  اأحكام  من  ي�ستثنى  د- 
ال�سرطي املحكومون االآتي بيانهم: ـ 
عليه  حكم  الذي  العائد  املجرم   .1
للعقوبة  االأق�سى  الد  من  باأكرث 
املقررة للجرمية طبقاً الأحكام املادة 
رقم  العقوبات  قانون  من   )140(
)111( ل�سنة 1969 اأو املادة )68( 

من قانون العقوبات البغدادي. 
�سد  جرمية  عن  عليه  املحكوم   .2
جرمية  اأو  اخلارجي  الدولة  اأمن 
اأو  الطوابع  اأو  العملة  تزييف 

ال�سندات املالية الكومية . 
3. املحكوم عليه عن جرمية وقاع 
عر�ض  على  اعتداء  اأو  لواط  اأو 
اأو  وقاع  جرمية  اأو  الر�سا  بدون 
اعتداء بغري قوة اأو تهديد او حيلة 
على عر�ض من مل يتم الثامنة ع�سرة 
من عمره اأو جرمية وقاع اأو لواط 
باملحارم اأو جرمية التحري�ض على 

الف�سق والفجور.

4. املحكوم عليه باالأ�سغال ال�ساقة 
اإذا  �سرقة  جرمية  عن  ال�سجن  اأو 
كان قد �سبق الكم عليه باالأ�سغال 
جرمية  عن  ال�سجن  اأو  ال�ساقة 
�سرقة اأخرى، ولو كانت قد انق�ست 

عقوبتها الأي �سبب قانوين . 
5. املحكوم عليه باالأ�سغال ال�ساقة 
اختال�ض  جرمية  عن  ال�سجن  اأو 
�سبق  قد  كان  اإذا  العامة  لالأموال 
اأو  ال�ساقة  باالأ�سغال  عليه  الكم 
النوع  هذا  من  جرمية  عن  ال�سجن 
اختال�ض  جرميتي  عن  الب�ض  اأو 
جرمية  عن  اأو  اأكرث  اأو  متعاقبتني 
اختال�ض مكونة من فعلني متتابعني 
انق�ست  قد  كانت  ولو  اأكرث،  اأو 

عقوبتها الأي �سبب. 
املادة )332(

ال�سرطي  االإفراج  طلب  يقدم  اأ - 
حدثا  كان  واإذا  عليه،  املحكوم  من 
وليه  او  والديه  احد  من  اأو  فمنه 
او و�سيه اأو مربيه اأو اأحد اأقاربه، 
من  اأي  ادارة  من  املحكمة  وتطلب 
ال�سجون او املوؤ�س�سات اال�سالحية 
عقوبته  املحكوم  فيها  اأم�سى  التي 
بيانا عن �سلوكه، ولها ان تطلب من 
اأية جهة اأخرى ما تراه من تقارير 
ما  جترى  وان  ب�سلوكه،  تتعلق 
ترتاأيه من حتقيق وت�ستعني يف هذا 
ال�ساأن باأية جهة ذات عالقة، وبعد 
االدعاء  مطالعة  اىل  ت�ستمع  ان 
اأو  الطلب  العام ت�سدر قرارها برد 

االفراج. 

قرارها  املحكمة  اأ�سدرت  ب -اإاذا 
من  )اأ(  الفقرة  مبقت�سى  باالإفراج 
املحكوم  �سبيل  فيخلى  املادة  هذه 
من  بقى  ما  تنفيذ  ويوقف  عليه 
وللمحكمة  اال�سلية،  العقوبات 
وقف  مدة  خالل  تنفذ  باأن  تاأمر  ان 
الفرعية  العقوبات  جميع  تنفيذها 
تنفيذها  بتاأجيل  اأو  عليه  ال�سادرة 
البع�ض  وتاأجيل  بع�سها  تنفيذ  او 
هذا  يف  النظر  تعيد  ان  ولها  االآخر، 
االدعاء  مطالعة  على  بناًء  القرار 
معلومات  اأية  اىل  ا�ستنادا  اأو  العام 
ما  بتاأجيل  فتاأمر  اليها،  و�سلت 
قررت  ما  تنفيذ  اأو  تنفيذه  قررت 
املفرج  منع  تقرر  اأن  ولها  تاأجيله، 
عنه من الرتدد خالل املدة املذكورة 
على الانات اأو املالهي اأو منعه من 
االقامة يف اأماكن معينة اأو منعه من 
الرتدد عليها اأو ان تفر�ض عليه اأي 
تدبري احرتازي اآخر مما ن�ض عليه 

يف قانون العقوبات عدا امل�سادرة .
ال�سرطي  االفراج  قرار  يبلغ   - ح 
من  حتريرا  بحقه  �سدر  من  اىل 
املوؤ�س�سة  اأو  ال�سجن  ادارة  قبل 
�سبيله،  اإخالء  قبل  اال�سالحية 
وينبه فيه اىل انه اإذا ارتكب جناية 
اأخل بال�سروط  اأو  اأو جنحة عمدية 
خالل  عليه  املحكمة  فر�ستها  التي 
يف  عليها  املن�سو�ض  التجربة  مدة 
فاإن  املادة،  هذه  من  )ب(  الفقرة 

قرار االفراج عنه ي�سبح ملغى.
يتم  مل  عنه  املفرج  كان  اإذا   - د 

اخلام�سة ع�سرة في�سلم اىل اأحد ممن 
ذكروا يف الفقرة )1( من هذه املادة 
اإن كان اهال للرعاية اأو غريهم ممن 
بعد  ال�سالح  فيهم  املحكمة  تتو�سم 
مبلغه  تقدر  ب�سمان  منه  تعهد  اأخذ 
ح�سن  على  باملحافظة  فيه  يتعهد 
مدة  خالل  و�سريته  الدث  �سلوك 

التجربة .
مبراقبة  العام  االدعاء  يقوم  هـ- 
�سرطيا  اإفراجا  عنه  املفرج  قيام 
عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  بتنفيذ 
املحكمة مبا  املادة، واخبار  يف هذه 
ال�سروط،  بهذه  اإخالل  من  يرتكب 
وللمحكمة ان ت�ستدعيه وتنذره باأنه 
تتخذ  فاإنها  بذلك،  االخالل  كرر  اإذا 
بحقه ما تراه منا�سبا من االجراءات 
)ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ض 
قرار  اإلغاء  تقرر  اأو  املادة  هذه  من 

االفراج عنه .
املقدم  االفراج  طلب  رد  اإذا  و - 
مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة، 
فال يقبل جتديده اال بعد م�سي ثالثة 
ا�سهر على تاريخ �سدور قرار الرد، 
اإال اذا كان الرد ل�سبب �سكلي فيقبل 

بعد ا�ستكماله النق�ض ال�سكلي .
املادة )333(

اأ - اإذا حكم على املفرج عنه اإفراجا 
مدة  للحرية  �سالبة  بعقوبة  �سرطيا 
ال تقل عن ثالثني يوما يف جناية اأو 
مدة  خالل  ارتكبها  عمدية  جنحة 
ال�سادر  الكم  واكت�سب  التجربة، 
فيها درجة البتات، فت�سدر املحكمة 

املخت�سة قرارا باإلغاء قرار االفراج 
عنه ال�سادر منها .

اإفراجا  عنه  املفرج  اأخل  اإذا  ب - 
برغم  االفراج  ب�سروط  �سرطيا 
االنذار املوجه اليه مبقت�سى الفقرة 
من  املعدلة   )332( املادة  من  )هـ( 
املخت�سة  فللمحكمة  القانون،  هذا 
عنه  االفراج  قرار  اإلغاء  تقرر  ان 

ال�سادر منها.
املخت�سة  املحكمة  قررت  اإذا  ح - 
ال�سرطي،  االفراج  قرار  الغاء 
على  القب�ض  باإلقاء  قرارا  فت�سدر 
وايداعه  مبوجبه،  عنه  افرج  من 
اأخلي  التي  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سجن 
تنفيذه  اأوقف  ما  لتنفيذ  �سبيله منها 
له  حت�سب  ان  على  العقوبات،  من 
والتدابري  الفرعية  العقوبات  مدة 
مدة  خالل  نفذت  التي  االحرتازية 

التجربة .
املادة )334(

اإذا م�ست املدة التي اأوقف تنفيذها 
قرار  ي�سدر  ان  دون  العقوبة  من 
ال�سرطي طبقا  االفراج  قرار  باإلغاء 
من  املعدلة   )333( املادة  الأحكام 
هذا القانون، �سقطت عن املفرج عنه 

العقوبات التي اأوقف تنفيذها .
)د(  الفقرة  وتكون   )343( املادة 

لها:
د ـ يعفى من �سرط املدة املن�سو�ض 
عليها يف الفقرة )اأـ4( من �سقطت عنه 
املادة  احكام  مبقت�سى  العقوبات 

)334( املعدلة من هذا القانون.

بيع وإهداء حديثي الوالدة 

اإلفراج الشرطي 

املحامي مهند اخليكاين

ا�سر�ض  الغا�سم  االحتالل  بعد  العراق  يف  ظهرت   
ملفت  ب�سكل  املخدرات  وجتارة  تعاطي  يف  معركة 
�سلبية  نتائجها  �ستكون  املخدرات  وهذه  للنظر، 
العراقي، وهذا ما جنده  اإنهاء تركيبة االن�سان  يف 
اإىل  �سيقودنا  وانه  فيه  ن�سمع  اأو  ون�ساهده  حاليا 
الهاوية يف اإنهاء االجيال القادمة وحتطيم م�ستقبل 

هذا البلد
وتعود هذه االآفة اإىل عدة ا�سباب منها:                                                                           

اأوال: الك�سب ال�سريع لالأموال.
ثانيا: ت�سريف الب�ساعة الأجل فائدة املنتفعني من 

جتار املخدرات.
اإيجاد  اىل  ادى  الكحولية  امل�سروبات  فقدان  ثالثا: 

البديل عنه، وهي املخدرات.
وتدمري  حتطيم  يف  املتاآمرة  الدول  طموح  رابعا: 

كيان ال�سعب العراقي.
نواجهها  التي  اال�سلحة  ا�سر�ض  من  املخدرات  اإن 
املخاطر  كل  تفوق  الأنها  تاأكيد  بكل  هذا  يومنا  يف 
اأبناوؤنا،  لها  يتعر�ض  اأن  ميكن  التي  االأخرى 
يف  وتدفعهم  م�ستقبلهم،  وتدمر  حطاماً  وحتولهم 
النقود  تاأمني  اأجل  من  اأكرب  جرمية  اإىل  الغالب 

املطلوبة ل�سرائها اإذا ما اأدمنوا عليها.
ايها  املخدرات.  باآفة  حياتكم  تف�سدوا  ال  نقول   
االآباء  واالأخوات  االإخوة  اأيها  واأنتم  ال�سباب.. 
واالأمهات يجب اأن تنتبهوا اإىل ت�سرفات اأوالدكم.. 
وبناتنا  اأبناوؤنا  يواجهه  ما  اخطر  متثل  املخدرات 

اليوم.
ميكن  التي  االأخرى  املخاطر  كل  تفوق  املخدرات 
اأن يتعر�ض لها اأبناوؤنا اأنها �سموم مميتة قد ت�سرق 
فلذات اأكبادنا وحتولهم اإىل حطام وتدمر م�ستقبلهم 
فقد �سنفت املخدرات االآن باأنها اجلرمية االوىل بل 

ام اجلرائم فيجب اأن تراقبوا ابناءكم وال تدفعوهم 
اإىل هذه اجلرمية املحرمة دوليا.

املخدرات واجلرمية 
تطول  للمخدرات  ال�سلبية  االآثار  باتت  لقد 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  الياة؛  نواحي  كل 
الوهم  حالة  فاإن  وهنا  وغريها،  واالقت�سادية 
الرتكيز  بفقدان  امل�سحوبة  والالمباالة  واخليال 
لدى املدمن وفقدان الوعي واالإدراك قد تكون هذه 
اجلرائم،  واأفظع  اأب�سع  الرتكاب  كافية  االأعرا�ض 
ذلك  اإىل  النا�ض  اأقرب  اجلرائم  هذه  تطول  وقد 
او  االب  او  االخ  ال�سحية  تكون  كاأن  املتعاطي 
اجلرائم  اإىل  باال�سافة  االم  اأو  البنت  او  الزوجة 

الب�سعة والزن باملحارم. 
وقد ي�سعى املتعاطي دوماً للح�سول على اجلرعة 
القرتاف  م�ستعد  انه  يعني  وهذا  كان،  ثمن  باأي 

تاأمني ثمن تلك اجلرعة، وقطعاً  اأي عمل يف �سبيل 
املحدود  الدخل  ذوي  من  املتعاطي  هذا  كان  اإذا 
ولي�ست لديه القدرة املادية على دفع ثمن جرعاته 
بنف�سه، فاإنه بال �سك لن يرتدد يف ارتكاب اجلرائم 
التي توؤمن له تلك املبالغ، وتبداأ هذه اجلرائم عادة 
ب�سرقة حمتويات املنزل، وت�ستمر يف التو�سع اإىل اأن 

ت�سل اإىل جرائم اأب�سع واأقوى.
الفرد واال�سرة  االدمان على املخدرات خطر يهدد 
واملجتمع وينبغي على الدول وال�سعوب الوقوف 

وجها لوجه امام هذا اخلطر .
املادة 28 خمدرات 

وهي مادة قانونية من مواد القانون العراقي تنفذ 
بحق املتعاطفني وجتار املخدرات.. وتن�ض موادها 
القانونية على  العقوبة باالإعدام اأو املوؤبد. وكذلك 
بالتعاطي  اخلا�سة  اعاله  القانون  من   32 املادة 

تقل  ال  مدة  بالب�ض  )يعاقب  على  تن�ض  والتي 
عن 1 �سنة واحدة وال تزيد على 3 ثالث �سنوات 
ماليني  خم�سة   )5000000( عن  تقل  ال  وبغرامة 
ماليني  ع�سرة   )1000000( على  تزيد  وال  دينار 
دينار كل من ا�ستورد او انتج او �سنع او حاز او 
عقلية  موؤثرات  او  خمدرة  مواد  ا�سرتى  او  احرز 
النباتات  من  نباتا  زرع  او  كيميائية  �سالئف  او 
التي تنتج عنها مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او 
ا�سرتاها بق�سد التعاطي واال�ستعمال ال�سخ�سي(.

ا�سباب تعاطي املخدرات
- البطالة والتهمي�ض.

- رفاق ال�سوء وحب اال�ستطالع والتذوق.
- الظروف االجتماعية واالقت�سادية ال�سعبة.

- خالفات عائلية ونق�ض االت�سال داخل اال�سرة.
- الف�سل الدرا�سي واملهني.

- الفراغ الثقايف ونق�ض و�سائل الرتفيه.
- �سياع القيم االجتماعية ونق�ض الوازع الديني

كيفية التخل�ض من االإدمان؟
ال  وعزمية  اإ�سراًرا  تتطلب  العالج  مراحل   –  1

تلني.
اإ�سراف  حتت  يكون  اأن  يجب  االإدمان  عالج   –  2

طبي مبا�سر.
3 – ال�سول على دعم عاطفي من االأ�سرة اأو 

االأ�سدقاء اأو �سريك الياة ميثل نقطة قوة.
احذروا االفكار اخلاطئة

*اول جتربة لن توؤدي اىل االإدمان.
*املخدرات تن�سي امل�ساكل والهموم.
*املخدرات تقوي الن�ساط اجلن�سي.

*املخدرات رمز الرجولة.
*املخدرات رمز للتفتح.

من  وتخل�ض  ال�سخ�سية  تقوي  *املخدرات 
اخلجل واخلوف.     

معركة العراق الثالثة.. المخدرات وأخطارها وكيفية التخلص منها

طالل حمد طه
يعد ن�ض املادة 226 من قانون العقوبات من اكرث الن�سو�ض التي تقيد 
 38 املادة  اأحكام  مع  تتعار�ض  فاإنها  وبذلك  الراأي،  عن  التعبري  حرية 
من الد�ستور العراقي التي كفل حرية التعبري عن الراأي بكل الو�سائل، 
وحيث ان قانون العقوبات �سرع يف عام 1969 فاإنه  �سرع يف ظل حكومة 
حزب البعث املنحل التي كانت تقيد الريات وحرية التعبري عن الراأي، 
تعديلها  او  املادة  هذه  ن�ض  اإلغاء  الدميقراطية  متطلبات  من  بات  لذلك 
املفرو�سة  العقوبة  ان  حيث  ال�سجن،  من  بدال  الغرامة  العقوبة  وجعل 
تعد �سديدة جدا قيا�سا جلرائم اكرث خطورة مثل الر�سوة واهدار املال 
العام وغريها من اجلرائم املتعلقة بالف�ساد املايل واالإداري والتي ت�سبب 
الدولة،  موؤ�س�سات  اهانة  ت�سببه  الذي  ال�سرر  من  اكرث  للمجتمع  �سررا 
الف�ساد  العقوبات يف جرائم  ي�سدد  العراقي مل  امل�سرع  باأن  لذلك نالحظ 
املايل رمبا ب�سبب عدم �سيوع وانت�سار تلك اجلرائم ب�سكل وا�سع النطاق 
لكي  نظر  اإعادة  اإىل  يحتاج  العقوبات  قانون  فاإن  لذلك  الفرتة،  تلك  يف 
يتوافق مع روح الع�سر، وان ت�سدد العقوبات يف املادة 307 من قانون 
العقوبات وجعلها ال�سجن املوؤبد، وكذلك يف املواد 340  و341 وجعلها 
ال�سجن مبا ال يقل عن 15 �سنة. اأما ن�ض املادة 226 من قانون العقوبات 
�ستة  على  تزيد  ال  مبدة  الب�ض  العقوبة  تكون  باأن  تعديل  اإىل  فيحتاج 
باإحدى هاتني العقوبتني لكي  اأو  ا�سهر وبغرامة ال تزيد على 300 الف 
تتاح للمواطن كل الريات املطلوبة للممار�سة الدميقراطية والريات 
العامة التي كفلها الد�ستور، والحظ ن�ض املادة 226 من قانون العقوبات 
التي ن�ست على عقوبة �سديدة ال تتنا�سب مع ج�سامة اجلرمية، وح�سب 
ن�ض املادة 226 من قانون العقوبات  )يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على 
العالنية  طرق  باإحدى  اأهان  من  الغرامة  او  بالب�ض  او  �سنوات  �سبع 
جمل�ض االمة او الكومة او املحاكم او القوات امل�سلحة او غري ذلك من 
الر�سمية  الدوائر  او  او امل�سالح  العامة  ال�سلطات  او  النظامية  الهيئات 

او �سبه الر�سمية(.
لذلك نطالب من ال�سلطة الت�سريعية اإعادة النظر يف ن�ض هذه املادة التي 
الدولة  انتقاد موؤ�س�سات  التعبري واإمكانية  توؤثر كثريا على حريه  باتت 
عن كل االأخطاء واالخفاقات التي حت�سل نتيجة اإدارة موؤ�س�سات الدولة.

تقييد الحريات 
وحرية التعبير

املحامي قا�سم رياح املن�سوري
اأمرا  اأ�سبح  الا�سر  وقتنا  يف  الطالق  حاالت  عدد  زيادة  اإن 
عدة  من  الظاهرة  لهذه  النظر  وحماولة  االلتفات  ي�ستحق 
اجلوهري  ال�سبب  تعترب  الظاهرة  هذه  ولكون  خمتلفة،  زوايا 
واالأ�سر،  االفراد  وت�ستيت  واالأمة  املجتمع  لهدم  والرئي�سي 
االإ�سالمي  النظام  يف  وم�سروع  جائز  اأمر  الطالق  اإن  ورغم 
الن  الزواج،  االأ�سل  واإمنا  االأ�سل  لي�ض  لكنه  والقانوين 
الطالق  اإن  اإال  االجتماعية  امل�ساكل  واخطر  اكرب  من  الطالق 
امل�ساكل  من  الكثري  على  والق�ساء  وعالج  تاليف  لغر�ض  �سرع 
االأ�سرية وحاالت ال�سقاق وعدم االن�سجام التي ال ميكن معها 
ا�ستمرار العالقات الزوجية، وانه عدم عالج مثل هذا الاالت 
و�سن�سبح  ومتفاقمة،  خطرية  ومفا�سد  م�ساكل  اإىل  �ستوؤدي 
اال�ستحالة  ومن  نف�سها  الطالق  م�سكلة  من  اأعظم  م�سكلة  اأمام 
الطالق  حاالت  زيادة  نتيجة  وان  وعالجها،  عليها  ال�سيطرة 
خلق م�سكلة �سلبية مدمرة وكبرية جدا على الزوجني واالأبناء 
واأ�سرة الزوجني واملجتمع عموما، وقد ازدادت ظاهرة الطالق 
العربية،  املجتمعات  يف  االأخرية  االآونة  يف  املتعددة  وحاالته 
جدا،  وخميفة  ملحوظة  ب�سورة  العراقي  املجتمع  وباالأخ�ض 
�ساأ�سع  والتي  اإليها  اأتطرق  �سوف  التي  اجلداول  وبح�سب  
حيث  الزواج  وعقود  الطالق  حاالت  عدد  على  يدل  اأمنوذجا 
اإن  وهذا  الزواج،  عقود  من   %42 الطالق  حاالت  ن�سبة  ت�سكل 
دل فاإمنا يدل على اإننا اأمام م�سكلة كبرية تواجه املجتمع ككل 
اأ�سباب  اأفراد املجتمع، وان  اأركان االأ�سرة وت�ستت  من انهيار 
كرثة هذا الاالت من الطالق متعددة ومتنوعة، ومنها واأهمها 

القانون،  تطبيق  و�سعف  املبكر،  الزواج  اأو  القا�سرات  زواج 
وتعدد و�سائل التوا�سل االجتماعي وغياب الرقابة الكومية، 
تعدد الزوجات، والغياب التام للتوعية االجتماعية، و�سعوبة 
يف  املوؤثرة  االأ�سباب   اأهم  وهذه  العمل،  فر�ض  وقلة  الياة 
يكون  اأن  ميكن  ذكرنا  ما  خالف  وعلى  الطالق،  حاالت  زيادة 
�سلبية  اآثار  من  له  ملا  االأ�سخا�ض  لبع�ض  خال�سا  الطالق 
�سواء االأزواج اأو الزوجات ملا يف عالقتهم من عدم ان�سجام اأو 

�سقاق حاد اأو عدم تفاهم وا�سح والذي ال ميكن معه ا�ستمرار 
مكروه ومبغ�ض يف  االأمر  هذا  ان  ف�سال عن  الزوجية،  الياة 
معينة،  يكون حال يف حاالت  اأن  لكنه ميكن  االإ�سالمي،  ال�سرع 
ومنظمات  والكومية  والتعليمية  الدينية  املوؤ�س�سات  وندعو 
املجتمع املدين لدرا�سة هذه الظاهرة اخلطرية وال�سلبية على 
اآثار  من  تخلفه  ما  وعلى  عليها،  ال�سوء  وت�سليط  املجتمعات 

على املجتمع واإيجاد الل للحيلولة من دون تفاقمها.

زيادة حاالت الطالق في المحاكم العراقية.. 
أسبابها وطرق معالجتها
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�ملبد�أ
زوجة  �أن  �لقيمومة  حجة  يف  �أدرج  �إذ� 
�ملفقود مطلقة فاإن ما ورد بهذه �حلجة 
يعد  �لر�سمية  �ل�سند�ت  من  هي  �لتي 
حجة على �لنا�س كافة ما مل يطعن فيها 

بالتزوير.
333/�ل�سخ�سية/2007  �لقر�ر:  رقم 

83/�س/2007  - �لإ�سبارة  –رقم 
تاريخ �لقر�ر: 2007/9/30

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  هيئة  ت�سكلت 
�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  متييز  ملحكمة 
و�أ�سدرت   ،  2007/9/30 بتاريخ 

�لقر�ر �لآتي:
من   309 �ملادة  وفق  �لتلقائي  �لتمييز 

ق. م. م
حمكمة  لدى  ع(  �س.  )�س.  �دعى 
باأن  �سقالوة  يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل 
يف  فقَد  �س(  �س.  )م.  �ملدعو  ولده 
بتاريخ  �لإير�نية  �لعر�قية  �حلرب 
قّيما  ن�سبه  مت  وقد   1982/5/22
حجة  مبوجب  �ملفقود  ولده  على 
-987/2 �ملرقمة  و�لقيمومة  �حلجر 
طلب  لذ�   ،  1987/8/17 يف   988
لوظيفتها  �إ�سافة  عليها  �ملدعى  دعوة 
�ملفقود  مبوت  و�حلكم  للمر�فعة 
�ملر�فعة  وبنتيجة  �س(،  �س.  )م. 
حمكمة  �أ�سدرت  �لعلنية  �حل�سورية 
�ملو�سوع بتاريخ 2007/9/17 وبعدد 

�ملفقود  مبوت  حكما  83/�س/2007 
�سدور  يوم  و�عتبار  �س(  �س.  )م. 
لوفاته،  تاريخا   2007/9/17 �لقر�ر 
�لدعوى  م�ساريف  �ملدعي  وحتميل 
حمكمة  �إىل  �لدعوى  �إ�سبارة  و�أر�سلت 
�لتمييزية  �لتدقيقات  لإجر�ء  �لتمييز 
من   309 �ملادة  باأحكام  عمال  عليها 
�لدعوى  �إ�سبارة  ولورود  م،  م.   . ق 

�لتدقيق  قيد  و�سعت  �ملحكمة  هذه  �إىل 
و�ملد�ولة.

�لقر�ر
 لدى �لتدقيق و�ملد�ولة تبني �أن �لتمييز 
فقرر  �لقانونية،  �ملدة  �سمن  و�قع 
على  �لنظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبوله 
�لقر�ر �ملميز وجد �أنه �سحيح ومو�فق 
��ستندت  �ملحكمة  لأن  و�لقانون  لل�سرع 

وحجة  و�لإعالن  �ل�سهود  �إفاد�ت  �إىل 
�لقيمومة، ودرج يف �لقيمومة �أن زوجة 
جهة  من  �سادرة  وهي  مطلقة  �ملفقود 
مل  ما  كافة  �لنا�س  على  وحجة  ر�سمية 
 22 �ملادة  ح�سب  بالتزوير  بها  يطعن 
�إثبات، عليه قرر ت�سديق �حلكم �ملميز 
و�سدر  حمكمتها،  �إىل  �لأور�ق  و�إعادة 

�لقر�ر بالأكرثية يف 2007/9/30.

حجية السندات الرسمية
و�ملو�د  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  هيئة  ت�سكلت 
�لحتادية  �لتمييز  حمكمة  يف  �ل�سخ�سية 
�ملو�فـــق  1433هـ   / 13/�سعبان  بتاريخ 
7/3/ 2012م برئا�سة نائب �لرئي�س �ل�سيد 
�سـامي �ملعموري وع�سوية �لق�ساة �ل�سادة 
و�سالح  حممد  �لقادر  وعبد  خليل  ��سماعيل 
�سمخي ومقد�د بـدر �ملاأذونني بالق�ساء با�سم 

�ل�سعب، و�أ�سدرت �لقر�ر �لآتي:
�ملميزة/ )ث. �س. ر(

�ملميز عليه/ )�س. �. ر(
حمكمة  لدى  )�ملميزة(  �ملدعية  �دعت 
�لأحو�ل �ل�سخ�سية يف خممور �أنه �سبق �ن 
�ملرقم  �لزو�ج  عقد  �أعاله  �ملحكمة  �أ�سدرت 
و�لذي   1974/11  /12 1974يف   /201
)�ملميز  عليه  �ملدعى  من  بزو�جها  يق�سي 
للزو�ج  �ل�سحيح  �لتاريخ  ولكون  عليه( 

بالعقد  جاء  كما  ولي�س   1960  /7/11 هو 
طلبت  لذ�  �ملحكمة،  خارج   1964  /2/1
دعوته حل�سور �ملر�فعة و�حلكم بت�سحيح 
تاريخ �لزو�ج من 2/1/ 1964 �إىل 7/11/ 
و�مل�ساريف..  �لر�سوم  وحتميله   1960
�أ�سدرت حمكمة �ملو�سوع بالعدد 40/�س/ 
ح�سوريا  حكما   2012/1/31 يف   2012
ق�سى برد دعوى �ملدعية وحتميلها �لر�سوم 
ولعدم  �ملحاماة،  و�أتعاب  و�مل�ساريف 
قناعة �ملدعية باحلكم فقد طعنت به متييز� 
بالئحة وكيلها �ملحامي )ع �ل. ف( �ملوؤرخة 

2012/2/6م.
�لقـر�ر

�لطعن  �أن  وجد  و�ملد�ولة  �لتدقيق  لدى 
قرر  �لقانونية  �ملدة  �سمن  مقدم  �لتمييزي 
�ملميز  �حلكم  يف  �لنظر  وعند  �سكال،  قبوله 

لأحكام  وخمالف  �سحيح  غري  �أنه  ظهر 
على  ورد  ما  لأن  ذلك  و�لقانون  �ل�سرع 
و�إقر�ر�ت  بيانات  من  �ل�ساأن  ذوي  ل�سان 
عدم  �إثبات  يجوز  �لر�سمية  �ل�سند�ت  يف 
�سحتها ��ستناد� لأحكام �ملادة ) 22/ �أول( 
�لزو�ج  عقد  �أن  وحيث  �لإثبات،  قانون  من 
�خلا�س بالطرفني ت�سمن )�أجري عقد �لنكاح 
بتاريخ 2/1/ 1964 خارج �ملحكمة(، وذلك 
ورد على ل�سان �لطرفني مما يرتتب على ذلك 
جو�ز �إثبات خالف ما هو مثبت على �لعقد، 
�أن �حلكم �ملميز خالف وجهة �لنظر  وحيث 
�لقانونية �ملتقدمة، عليه قرر نق�سه و�إعادة 
على  ذكر،  ما  �سوء  يف  فيها  لل�سري  �لدعوى 
للنتيجة،  تابعا  �لتمييزي  �لر�سم  يبقى  �أن 
13/�سعبان/  فـي  بالتفاق  �لقر�ر  و�سدر 

1433هـ �ملو�فق 7/3/ 2012.

عقد الزواج 

يف  عقار،  �ملدنية،  �لهيئة  ت�سكلت 
بتاريخ  �لحتادية  �لتمييز  حمكمة 
18 / ذي �حلجة / 1429 هـ �ملو�فق 
16 / 12 / 2008 م برئا�سة �لقا�سي 
�لأقدم �ل�سيد علي �خلطيب وع�سوية 
حب�س  ناجي  �ل�سادة  �لق�ساة 
بالق�ساء  �ملاأذونني  خليل  و��سماعيل 
�لقر�ر  و�أ�سدرت  �ل�سعب،  با�سم 

�لآتي:
�ملميز / ر م ح

�ملميز عليه / ج ي ع
حمكمة  لدى  �ملدعي  وكيل  �دعى 
و�سع  عليه  �ملدعى  �أن  غما�س  بد�ءة 
�لعقار  من  جزء  على  �لغا�سبة  يده 
�ملرقم 36 / 1 حملة �ل�سرق / غما�س 
و�أن  و�سركائها،  ملوكلته  و�لعائدة 
�لعقار هو حمل، لذ� طلب �حلكم برفع 

وت�سليمه  �ملحل  عن  �لغا�سبة  يده 
وحتميله  �ل�سو�غل  من  خاليا 
�أ�سدرت  و�مل�ساريف..  �لر�سوم 
 /  335 بالعدد  �ملو�سوع  حمكمة 
 2008/  9  /  4 وتاريخ   2008  / ب 
حكما ح�سوريا ق�سى مبنع معار�سة 
�ملدعى عليه )ر م ح( من �لعقار �ملرقم 
26 / 1 �ل�سرقة، ورفع يده �لغا�سبة 
وت�سليمه للمدعية )ج ي ع( طالبا من 
�ل�سو�غل.. ولعدم قناعة وكيل �ملدعى 
عليه باحلكم طعن به متييز� بالئحته 

�ملوؤرخة 24 / 9 / 2008 م.
�لقر�ر

 لدى �لتدقيق و�ملد�ولة وجد �أن �لطعن 
�لتمييزي و�قع �سمن �ملدة �لقانونية، 
�لنظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبوله  قرر 
�سحيح  �أنه  وجد  �ملميز  �حلكم  على 

ومو�فق للقانون لالأ�سباب �لتي ��ستند 
�إليها لأن ملكية �ملحل �ملرقم 36 / 1 
ملورث  تعود  غما�س  �ل�سرق/  حملة 
مبوجب  ورثته  �أحد  و�أنها  �ملدعية، 
حمكمة  من  �ل�سادر  �ل�سرعي  �لق�سام 
بعدد  غما�س  يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل 
36 / 2005 يف 23 / 3 / 2005 ، و�أن 
�ل�سند�ت �لر�سمية حجة على �لكافة، 
بالتزوير،  �إل  فيها  �لطعن  يجوز  ول 
و�لك�سف  �ملميز  �إقر�ر  من  تبني  وقد 
�خلبري  مبعرفة  �ملحل  على  �جلاري 
ودون  للعقار  �ملميز  �إ�سغال  �مل�ساح 
ت�سديق  قرر  لذ�  �لقانون،  من  �سند 
�لتمييزي  �لطعن  ورد  �ملميز  �حلكم 
�لتمييز، و�سدر  �ملميز ر�سم  وحتميل 
�لقر�ر بالتفاق يف 18 / ذي �حلجة / 
1429 �ملو�فق 16 / 12 / 2008 م .

وضع اليد الغاصبة على جزء من عقار

هذه  باأن  بغد�د  عمل  حمكمة  لدى  �ملدعي  �دعى 
 1993  / عمل   /  10 �ملرقمة  �لدعوى  ويف  �ملحكمة، 
�ل�سادر  �لإد�ري  �لأمر  باإلغاء  قر�رها  �أ�سدرت  قد   ،
لديه،  كعامل  �ملدعي  باإنهاء خدمات  عليه  �ملدعى  من 
�ملدعى  دعوة  �ملدعي  طلب  لذ�  عمله،  �إىل  و�إعادته 
عليه للمر�فعة و�إلز�مه مببلغ قدره 385 مليون دينار 
عر�قي، وذلك عن �أجوره �ل�سهرية من تاريخ �لتوقف 
�أ�سدرت  �مل�ساريف..  حتميله  مع  �ملبا�سرة  وحلني 

�ملحكمة �ملذكورة بعدد 21 / عمل / 2008 وتاريخ 
دعوى  برد  يق�سي  ح�سوريا  حكما   2008  /  3  /  26
�ملدعي  طعن  و�مل�ساريف،  �لر�سوم  وحتميله  �ملدعي 
باحلكم طالبا نق�سه بالئحته �ملوؤرخة 3 / 4 / 2008، 
 /  4  /  6 موؤرخة  �لتمييزية  لالئحة  ملحقا  قدم  كما 

.2008
�لقر�ر

�لتمييزي  �لطعن  �أن  وجد  و�ملد�ولة  �لتدقيق  لدى 

ولدى  �سكال،  قبوله  قرر  �لقانونية  �ملدة  �سمن  و�قع 
ومو�فق  �سحيح  �أنه  وجد  �ملميز  �حلكم  يف  �لنظر 
�ملميز  �أن  ذلك  �إليها،  ��ستند  �لتي  لالأ�سباب  للقانون 
م�ستحقاته  بدفع  دعو�ه  عري�سة  يف  يطالب  �ملدعي   /
�ملرقمة  بالدعوى  ق�سائي  حكم  ل�سدور  �لرو�تب  من 
10 / عمل / 1993 باإعادته �إىل عمله �ل�سابق و�إلغاء 
حتقيقاتها  �أجرت  �ملحكمة  و�أن  عمله،  عقد  �إنهاء  �أمر 
للمحكمة  �لق�سائي  �ملعاون  و�أن  �لدعوى،  يف  �لالزمة 
�أو�سح يف جل�سة �ملر�فعة و�ملوؤرخة 18 / 3 / 2008 
�سجل  مع   1993  / عمل   /  10 �ملرقمة  �لإ�سبارة  �أن 
�لأحد�ث  نتيجة  و�لإتالف  للحرق  تعر�سا  قد  �لإعالم 
�سجل  وقدم   ،  2003  /  4  /  9 بتاريخ  وقعت  �لتي 
�لأ�سا�س للمحكمة ومت ت�سويره �سورة �ل�سجل �ملثبت 
فيه �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 10 / عمل / 1993 قد 
�لتمييز، و�أن �ملحكمة �ملذكورة  مت نق�سه من حمكمة 
من   144 للمادة  ��ستناد�  بردها  �لدعوى  يف  ف�سلت 
 104 �ملرقم  �لتمييزي  �لقر�ر  مبوجب  �لعمل   قانون 
�أن  وحيث   ،  1993  /  9  /  10 يف   1993  / عمل   /
�ل�سجالت �لر�سمية حجة على �لنا�س كافة ) م 22 من 
قانون �لإثبات (، لذ� فاإن دعوى �ملدعي لي�س لها �سند 
�لطعن  ورد  �ملميز  �حلكم  ت�سديق  فقرر  �لقانون،  من 
�لتمييزي، وحتميل �ملميز ر�سم �لتمييز، و�سدر �لقر�ر 
بالتفاق يف 27 / جمادي �لأوىل / 1429 هـ �ملو�فق 1 

/ 6 / 2008 م.

إلغاء أمر إداري

ت�سكلت حمكمة ��ستئناف بغد�د / �لر�سافة 
بتاريخ  �لأ�سلية  ب�سفتها  �لحتادية 
2014/5/27 برئا�سة نائب �لرئي�س �ل�سـيد 
حممد منيف �سامل وع�سوية نائبي �لرئي�س 
وحممد  حم�سن  �هلل  عبد  جنم  �ل�سيدين 
با�سم  بالق�ساء  �ملاأذونني  طه  �لرحمن  عبد 

�ل�سعب، و�أ�سدرت قر�رها �لآتي:
�مل�ستاأنف )ك. ج. �أ( وكيله �ملحامي )�أ. ع. 

ع �ل(.
�ملدعي

�مل�ستاأنف عليه / )م. ع. ع �ل. ع �ل( وكيله 
�ملحامي )�س �ل(.

بو��سطة  �ملدعي  لدعوى  �لبد�ئية:  �ملرحلة 
�أ. ع. ع �ل ( لدى حمكمة  وكيله �ملحامي ) 
214/ب/2014  بالعدد  �لأعظمية  بد�ءة 
باأن �ملدعى عليه قام بتحريك �سكوى جز�ئية 
�لأعظمية  حتقيق  قا�سي  لدى  موكله  �سد 
لوقف  متوليا  تن�سيبه  كتاب  تزويره  بتهمة 
�لدعاء  �سحة  ولعدم  �خلفافني،  جامع 
وكونه ل ي�ستند �إىل �أي �سند �أ�سدرت حمكمة 
�لتحقيق،  وغلق  بالإفر�ج  قر�ر�  �لتحقيق 

عليه  �ملدعى  دعوة  �ملدعي  وكيل  طلب  لذ� 
عن  بالتعوي�س  باإلز�مه  و�حلكم  للمر�فعة 
�لإجر�ء�ت  جر�ء  و�ملادي  �لأدبي  �ل�سرر 
يقدر  و�أنه  عليه،  �ملدعى  بها  قام  �لتي 
دينار  مليون  خم�سمائة  مببلغ  �لتعوي�س 
و�أتعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  وحتميله 
�ملو�سوع  حمكمة  �أ�سدرت  �ملحاماة.. 
وبالعدد   2014/3/27 يف  �ملوؤرخ  قر�رها 
214/ب/2014 �لقا�سي برد دعوى �ملدعي 
و�أتعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  وحتميله 
)�س.  �ملحامي  عليه  �ملدعى  لوكيل  حماماة 
�ل( مبلغا قدره خم�سمائة �ألف دينار حكما 

ح�سوريا قابال لال�ستئناف و�لتمييز.
وكيل  قناعة  لعدم  �ل�ستئنافية:  �ملرحلة 
بالئحته  ��ستئنافا  به  طعن  فقد  �ملدعي 
 2014/4/7 بتاريخ  �لر�سم  عنها  �ملدفوع 
بالعدد  �ل�ستئناف  حمكمة  لدى  و�سجلت 
�لطعن  ولوقوع  604/�س2014/2 
�ل�ستئنايف �سمن �ملدة �لقانونية ول�ستماله 
وبو�سر  �سكال  قبوله  تقرر  �أ�سبابه،  على 
وكيل  كرر  �لعلنية،  �حل�سورية  باملر�فعة 

ف�سخ  وطلب  بالئحته  جاء  ما  �مل�ستاأنف 
عري�سة  وفق  و�حلكم  �لبد�ئي  �حلكم 
�مل�ستاأنف  وكيل  طلب  بينما  �لدعوى، 
�حلكم  وتاأييد  �ل�ستئنايف  �لطعن  رد  عليه 
لئحة  على  �ملحكمة  و�طلعت  �لبد�ئي، 
�أقو�لهما،  �لطرفان  كرر  �مل�ستاأنف،  وكيل 
ختام  و�أفهم  يقال،  ما  يبَق  مل  وحيث 
�ملر�فعة، و�أ�سدرت �ملحكمة قر�رها �لآتي:

�لقر�ر
دعوى  �أن  وجد  و�ملد�ولة  �لتدقيق  لدى   
�ملدعى  مطالبة  على  �ن�سبت  �ملدعي 
دينار  مليون  خم�سمائة  قدره  مببلغ  عليه 
�لذي  و�لأدبي  �ملادي  �ل�سرر  عن  تعوي�سا 
�ملقامة  �جلز�ئية  �ل�سكوى  جر�ء  من  حلقه 
كفاية  لعدم  عنه  �أفرج  و�لتي  قبله  من 
�إ�سبارة  على  �لطالع  خالل  ومن  �لأدلة، 
لوحظت  �لثبوتية  وم�ستند�تها  �لدعوى 
�خلا�سة  �لتحقيقية  �لأور�ق  �سورة 
حتقيق  حمكمة  من  و�لو�ردة  بامل�ستاأنف 
�أن  وحيث  بها،  عنه  و�ملفرج  �لأعظمية 
�ل�سكوى �ملقامة من قبل �مل�ستاأنف عليه مل 

يق�سد بها �لإ�ساءة للم�ستاأنف ول �لإ�سر�ر 
)�جلو�ز  قانوين  لن�س  وفقا  و�إمنا جاء  به، 
حقه  ��ستعمل  فمن  �ل�سمان  ينايف  �ل�سرعي 
عن  ين�ساأ  ما  ي�سمن  مل  جائز�  ��ستعمال 
ذلك من �ل�سرر(، ومن ذلك تالحظ �ملحكمة 
بال�سكوى  �سرر  يلحقه  مل  �مل�ستاأنف  �أن 
ومبا  �لرد،  و�جبة  دعو�ه  و�أن  �جلز�ئية، 
برد  ق�ست  قد  كانت  �ملو�سوع  حمكمة  �أن 
ومو�فقا  �سحيحا  قر�رها  فجاء  �لدعوى 
�حلكم  �ملحكمة  قررت  عليه  للقانون، 
حمكمة  من  �ل�سادر  �لبد�ئي  �حلكم  بتاأييد 
214/ب/2014  بالعدد  �لأعظمية  بد�ءة 
�ل�ستئنايف  �لطعن  ورد   2014/3/27 يف 
و�عتبار  و�مل�ساريف،  �لر�سوم  وحتميله 
�ساملة  بها  �ملحكوم  �ملحاماة  �أتعاب 
و��ستئنافا،  بد�ءة  �لتقا�سي  ملرحلتي 
لأحكام  ��ستناد�  بالتفاق  �حلكم  و�سدر 
قانون  من  و166و193  159و161  �ملو�د 
�لإثبات  قانون  من  و22  �ملدنية  �ملر�فعات 
ح�سوريا  حكما  �ملحاماة  قانون  من  و63 

قابال للتمييز و�أفهم علنا يف 2014/5/27.

تزوير كتاب

�إبطال �لت�سرفات �لتي جرت على �لعقار  )ل يحق للمدعية طلب 
�لذي ميلك فيه مورثها �سهاما �سائعة بحجة فقد�ن �لأهلية ما د�م 
بفقد�ن  �لدعاء  هذ�  �لدعوى  �لتحقيقات وم�ستند�ت  من  يتاأيد  مل 

�لإر�دة و�لأهلية �لقانونية(.
�لديو�نية  بد�ءة  حمكمة  لدى  خ(  ع.  )ك.  �ملدعية  وكيل  �دعى 
و�رثة �ملتوفى )�س. �س. م ( وهي زوجته، وكان من بني �أمالكه 
�لعقار �ملرقم 19 / 22 م 3 ت، وحيال حياته وعندما كان فاقد� 
�لإر�دة  �فتقد  ع�سال  مبر�س  م�سابا  لكونه  و�لإر�دة  �لأهلية 
�لقانونية  �لت�سرفات  ل�سدور  �لالزمة  �لقانونية  و�لأهلية  �حلرة 
متام  بيع  معاملة  باإجر�ء  و�لثاين  �لأول  عليهما  �ملدعى  قام  منه، 
�لعقار �لعائد للمدعية ونقل ملكيته باأ�سمائهم فقط بق�سد حرمان 
�لبيع  بقية �لورثة من ح�س�سهم �لإرثية، وذلك مبوجب معاملة 
مقد�ره  ببدل   273 جملد   89 �لثاين  كانون   96 بالعدد  و�مل�سجلة 
)�ستة �آلف دينار( يف 23 / 1 / 1989 ومبوجب �ملعاملة �مل�سجلة 
بالعدد 41 ت�سرين �لول 93 جملد 432 يف 11 / 1 / 1993 و�أر�سا 
من �ملدعى عليه �لأول و�لثاين للمدعى عليهم �لثالث و�لر�بع قاما 
�إىل �ملدعى عليهم  باإجر�ء معاملة بيع ن�سف �ل�سهام �لعائدة لهم 
�لثالث و�لر�بع بالعدد �ملذكور ببدل مقد�ه )ع�سرة �آلف دينار( 
وبتاريخ 7 / 8 / 2001 وبالعدد 18 / ب / 2001 جملد 617 
ت�سرف �ملدعى عليهم �لأول و�لثاين و�لثالث و�لر�بع بيعا بالعقار 
�ملذكور للمدعى عليها �خلام�س بق�سد �لتهرب من بقية �لورثة.. 
لذ� طلب �إبطال معامالت �لبيع �ملذكورة �أعاله و�لإ�سعار بذلك �إىل 
حمكمة  �أ�سدرت  بذلك..  �لقاد�سية  يف  �لعقاري  �لت�سجيل  مديرية 
�ملو�سوع بتاريخ 12 / 10 / 2002 وبعدد 347 / 10 / 2003 
�ملدعية  دعوى  برد  يق�سي  قر�ر�   2002  /  2 م   /  3357 وبعدد 
وحتميلها �لر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة لوكيلي �ملدعي 
عليه، ولعدم قناعة وكيل �ملدعية بقر�ر �حلكم فقد طعن به متييز� 
طالبا نق�سه لالأ�سباب �ملذكورة بعري�سته �لتمييزية �ملوؤرخة 4 / 

4 / 2004، قررت حمكمة �لتمييز بتاريخ 15 / 6 / 2005 وبعدد 
136 / مو�سعة مدنية / 2004 قر�ر� ينق�س �حلكم �ملميز و�إعادة 
�لتمييزي  بالقر�ر  جاء  ما  لتباع  حمكمتها  �إىل  �لدعوى  �إ�سبارة 
جمدد�  �ملحكمة  �أ�سدرت  �لتمييزي  للقر�ر  و�تباعا  �ملذكور.. 
بتاريخ 24 / 7 / 2007 وبعدد 347 / ب / 2007 حكما ح�سوريا 
يق�سي �حلكم برد دعوى �ملدعية وحتميلها �لر�سوم و�مل�ساريف 
و�أتعاب �ملحاماة لوكيلي �ملدعى عليهم �ملحاميني )ط. ع و �أ. �أ( 
�ألف دينار( يوزع بينهما منا�سفة، وطعن  مبلغا قدره )خم�سون 
وكيل �ملدعية متييز� بقر�ر �حلكم طالبا نق�سه لالأ�سباب �ملذكورة 

بعري�ستها �لتمييزية �ملوؤرخة 20 / 8 / 2007.
�لقر�ر

لدى �لتدقيق و�ملد�ولة من قبل �لهيئة �ملو�سعة �ملدنية يف حمكمة 
�ملدة  �سمن  و�قع  �لتمييزي  �لطعن  �أن  وجد  �لحتادية  �لتمييز 
�لقانونية قرر قبوله �سكال، ولدى �لنظر يف �حلكم �ملميز وجد �أنه 
�إليها،  �سحيح ومو�فق للقانون لالأ�سباب و�حليثيات �لتي ��ستند 
حيث �أن حمكمة �ملو�سوع �أجرت حتقيقاتها �لالزمة يف �لدعوى يف 
�سوء قر�ر �لنق�س �لتمييزي �ل�سادر بعدد ) 131 / مو�سعة مدنية 
�لتحقيقات  تلك  من  يتاأيد  ومل   ،  2005  /  6  /  15 يف   )  2004  /
وم�ستند�ت �لدعوى �أن مورث �ملدعية �ملميزة كان فاقد� لإر�دته 
�لعقار  مللكية  �لناقل  �لت�سرف  �إجر�ء  وقت  �لقانونية  و�أهليته 
مو�سوع �لدعوى �لذي جرى بتاريخ 23 / 1 / 1989 ، كما تبني 
من �إ�سبارة �لعقار �أن �لبيع جرى بح�سور �لبائع و�مل�سرتي �أمام 
و�أن  �ملخت�سة،  �لعقاري  �لت�سجيل  د�ئرة  يف  �ملخت�س  �ملوظف 
مل  ما  كافة  �لنا�س  على  حجة  تعترب  �لعقاري  �لت�سجيل  �سند�ت 
لذ�  �لإثبات(،  قانون  من  �أول   /  22 )�ملادة  بالتزوير  فيها  يطعن 
قرر ت�سديق �حلكم �ملميز ورد �لالئحة �لتمييزية وحتميل �ملميزة 
ر�سم �لتمييز، و�سدر �لقر�ر بالتفاق يف 16 / ربيع �لثاين / 1429 

هجرية �ملو�فق ليوم 22 / 4 / 2008 ميالدية.

إبطال التصرفات على العقار

�ملحامي فوزي كاظم �ملياحي
بعدما كاد �أن ينفجر كبدها وذلك يف حماولتها ت�سييق 

م�ساحة �لتفريق لل�سرر رحمة بالأزو�ج.
�جل�سيم  �ل�سرر  هو  هذ�  �لحتادية:  �لتمييز  حمكمة 

�ملوجب للتفريق و�أنتم وحمكمة �ملو�سوع تفت�سلون.
�ملبد�أ

ل  و�ل�سرر  ج�سيم  �سرر  �إىل  تعر�ست  �ملدعية  �إن 
يح�سر فقد يكون �عتد�ًء على �لنف�س و�ملال �أو �لإيذ�ء 
�للفظي �أو �لنف�سي �أو �لعتد�ء على من له �سلة قربى 

باأحد �لزوجني، وهي م�ساألة تقدرها �ملحكمة.
تفريق لل�سرر...�جتاه مهم ملحكمة �لتمييز �لحتادية

�لقر�ر
لل�سرع  ومو�فق  �سحيح  �ملميز  �حلكم  �أن  وجد 
�لبينة  ل�سان  على  ورد  ما  �أن  حيث  و�لقانون، 
قدمته  وما  �ملحكمة  �إليها  ��ستمعت  �لتي  �ل�سخ�سية 
بو��سطة وكيلتها من دفوع بالئحتها ومرفقها  �ملدعية 
�إىل �سرر ج�سيم يتعذر  �أن �ملدعية تعر�ست  �إىل  ي�سري 
معه ��ستمر�ر �حلياة �لزوجية، و�أن �ل�سرر ل يح�سر 
يف  �ملو�سوع  حمكمة  تقدرها  مو�سوعية  م�ساألة  وهو 
فقد  �إليها،  تتو�سل  �لتي  و�لتحقيقات  �لوقائع  �سوء 
�لإيذ�ء  �أو  و�ملال  �لنف�س  على  �عتد�ًء  �ل�سرر  يكون 
�للفظي �أو �لنف�سي �أو �لعتد�ء على من له �سلة قربى 
�ملدعى  �أن  �إىل  تو�سلت  �ملحكمة  و�أن  �لزوجني،  باأحد 
عليه قد �أ�سر باملدعية، �لأمر �لذي يتحقق معه �سروط 

فيكون  �ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  قانون  من   40/1 �ملادة 
�حلكم �ملميز �لقا�سي بالتفريق بني �لطرفني قد �لتزم 

�لوجهة �لقانونية �ل�سليمة، وقرر ت�سديقه )*(.

2925/هيئة  �لحتادية  �لتمييز  حمكمة  قر�ر   )*(  
يف  �ل�سخ�سية/2015  و�ملو�د  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل 

15/4/2015 غري من�سور.

تفريق للضرر 

مبد�أ �حلكم
مع  �ملحاكمة  جل�سة  يف  �ملحامي  ح�سور 
�إىل  �لدعوى  �إعادة  عند  وجوبي  �أمر  �ملتهم 
ح�سبما  �لعقوبة  ت�سديد  لغر�س  حمكمتها 
�أ�سول  قانون  من   222 �ملادة  تقت�سيه 
�آخر  �إىل  و�ل�ستماع  �جلز�ئية  �ملحاكمات 

�أقو�له ودفاع وكيله.
ن�س �حلكم

�لهيئة  قبل  من  و�ملد�ولة  �لتدقيق  لدى 
�أن  �لتمييز �لحتادية، وجد  �لعامة ملحكمة 
حمكمة جنايات �لر�سافة �أ�سدرت قر�رها يف 
2011/12/27 يف �لدعوى �ملرقمة 3356/

�ملتهم  بتجرمي  ق�سى  �لذي  ج2011/2 
بدللة  �لر�بعة/1  �ملادة  �أحكام  وفق  )م( 
مكافحة  قانون  من  �لثانية/1،3،8  �ملادة 
�لإرهاب رقم 13 ل�سنة 2005 لكفاية �لأدلة 
�ل�سرت�ك يف خطف وقتل  �سده عن جرمية 

بال�سجن  عليه  وحكمت  )ج(  عليه  �ملجني 
من   1/132 باملادة  ��ستدلت  �أن  بعد  �ملوؤبد 
�لتمييز  حمكمة  وقررت  �لعقوبات،  قانون 
بالعدد   2012/6/13 بتاريخ  �لحتادية 
�جلز�ئية/�لثانية/2012  3008/�لهيئة 
�لدعوى  �ل�سادرة يف  �لقر�ر�ت  ت�سديق كل 
�ملوؤبد  �ل�سجن  با�ستثناء قر�ر فر�س عقوبة 
و�أعادت �لدعوى �إىل حمكمتها لإعادة �لنظر 
�حلد  و�إبالغها  ت�سديدها  بغية  �لعقوبة  يف 
�ملنا�سب دون �ل�ستدلل باملادة 1/132 من 
�لتمييزي  للقر�ر  و�تباعا  �لعقوبات،  قانون 
�لر�سافة  جنايات  حمكمة  �أ�سدرت  �ملذكور 
�لدعوى،  وبذ�ت   ،  2012/9/13 بتاريخ 
بعقوبة  باحلكم  ق�سى  �لذي  قر�رها 
��ستناد�  �آنفا  �ملذكور  �ملجرم  بحق  �لإعد�م 
�ملادة  بدللة  �لر�بعة/1  �ملادة  لأحكام 
�لثانية/1،3،8 من قانون مكافحة �لإرهاب 

و�إن  �ملحكمة  �أن  �إل   ،2005 ل�سنة   13 رقم 
�ملذكور  �لتمييزي  �لقر�ر  م�سمون  �تبعت 
�أمامها  �ملتهم  باإح�سار  تاأمر  مل  �أنها  �إل  �آنفا 
�لقر�ر  لتالوة  عنه  وكيل  حمامي  بح�سور 
�أقو�له  لآخر  و�ل�ستماع  عليه  �لتمييزي 
حم�سر�  تنظم  مل  �أنها  كما  وكيله،  ودفاع 
ما  ح�سب  �ملحاكمة  لإجر�ء�ت  ختاميا 
قانون  من   222 �ملادة  �أحكام  تقت�سيه 
�أن  وحيث  �جلز�ئية،  �ملحاكمات  �أ�سول 
و�تباع  �لقانون  تطبيق  يف  �أخطاأت  �ملحكمة 
�لإجر�ء�ت �لأ�سولية قرر نق�س قر�ر �حلكم 
بعقوبة �لإعد�م �ملذكور �آنفا و�إعادة �لدعوى 
�لقر�ر  �إىل حمكمتها لتباع ما تقدم، و�سدر 
�ملادة 259/�أ من  ��ستناد� لأحكام  بالتفاق 
رقم 23  �ملحاكمات �جلز�ئية  �أ�سول  قانون 
ل�سنة 1971 �ملعدل يف 21/ �سو�ل/ 1434 

هـ �ملو�فق 2013/8/28م.

حضور المحامي عند إعادة الدعوى 



تقارير

العدد  ) 156  (  االثنني   10  /   1   / 2022

�سحر ح�سني  

يعتبر االعتراف أحد األدلة المعتمدة أمام 
المحاكم، وهو أحد ضمانات المتهم عندما 

يدون أمام جهة قضائية مختصة. وفي 
تعليقات فسر قضاة تحقيق مفهوم "االعتراف" 

بحسب القوانين النافذة وحددوا شروط قبوله 
في المحكمة.

وقال القاضي علي أنور دلف، قاضي محكمة 
تحقيق هيت: ان "قانون أصول المحاكمات 

الجزائية وقوانين أخرى حددت الجهات 
المختصة بقبول االعتراف، وتحديد هذه 

الجهات يعد احد شروط قبوله لكي يعتد به 
كدليل من أدلة اإلثبات في الدعوى الجزائية".

�سحفي:  ت�سريح  يف  التحقيق  قا�سي  واأ�ساف 
يكون  اأن  هو  االعرتاف  قبول  �سروط  "اأهم  اأن 
يكت�سب  حتى  بقبوله  خمت�سة  جهة  اأمام  �سادرًا 
قيمته القانونية ويلزم به املتهم وكذلك هو �سمان 
باإحدى  انتزاع اعرتافه  للمتهم وحفاظا عليه من 
التاأثري  يف  امل�ستعملة  امل�سروعة  غري  الو�سائل 
ان  يجب  التي  واالطمئنان  للثقة  وتاأكيدا  عليه، 
تتوافر يف هذا الدليل الذي ي�سدر من املتهم اأمام 

اجلهة املخت�سة بقبوله".
قبول  جعل  يف  امل�سرع  "اجتاه  اأن  دلف  ويرى 
االعرتاف اأمام املحكمة اجلزائية اأو املدنية التي 
هو  اخت�سا�سها  �سمن  الداخلة  الدعوى  تنظر 
اجتاه �سائب جدًا"، الفتاً اإىل اأن "ال مربر الإهدار 

بكامل  املتهم  به  اأدىل  الذي  االعرتاف  هذا  مثل 
حمكمة  اأمام  �سدر  انه  بحجة  واختياره  اإرادته 
"هذا  اأن  مبيناً  الدعوى"،  تنظر  التي  تلك  غري 
الق�سائية  االأحكام  ا�ستقرار  اإىل  يوؤدي  االجتاه 
واإجراءاته  الق�ساء  اأحكام  احرتام  وزيادة 

مبختلف تنظيماته ودرجاته الق�سائية".
املخت�سة  اجلزائية  "املحكمة  اأن  دلف  واأو�سح 
تنظر  التي  املدنية  او  اجلزائية  الدعوى  بنظر 
وق�ساة  اخت�سا�سها  �سمن  الداخلة  الدعوى 
التحقيق اثناء مرحلة التحقيق االبتدائي وع�سو 
املن�سو�ص  التحقيقية  والهيئة  العام  االدعاء 
التنظيم  قانون  من  ثالثا(   /35( املادة  يف  عليها 
املخت�سة  اجلهات  اأهم  هي  واملحقق  الق�سائي 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  حددها  التي 

والقوانني االأخرى بقبول االعرتاف".
ويرى القا�سي اأن "قيام قا�سي التحقيق بتدوين 
احلاجة  دون  مبا�سرة  او  ابتداًء  املتهم  اإفادات 
واأخريا  واملحقق  ال�سرطة  قبل  من  لتدوينها 
ال�سغط  وقوع  احتماالت  لتاليف  وذلك  القا�سي، 
بع�ص  يزعمه  ما  ولدح�ص  واالإكراه  والتهديد 
املتهمني من ان تلك االفادات اخذت منهم بو�سائل 

غري م�سروعة".
امام  الق�سائي  باالعرتاف  يتعلق  ما  يف  اأما 
اعترب  "امل�سرع  ان  القا�سي  بني  فقد  املحقق، 
املدون  املحقق مبنزلة االعرتاف  اأمام  االعرتاف 
التي  الثقة  هذه  ان  اإال  التحقيق  قا�سي  قبل  من 
اوالها امل�سرع مقيدة بقيدين اأوردتها الفقرة )اأ( 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )217( املادة  من 
التي  املو�سوع  حمكمة  اطمئنان  وهي  اجلزائية 

الواقع  االعرتاف  باأن  اجلزائية  الدعوى  تنظر 
نتيجة  املتهم  من  �سادرا  يكن  مل  املحقق  امام 
"الو�سائل  ان  مو�سحاً  م�سروعة"،  غري  و�سيلة 

غري امل�سروعة هي التي حددتها املادة )218( من 
قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية".

يثبت  "اأن  وهو  دلف،  بينه  فقد  الثاين،  القيد  اأما 

للمحكمة وبالدليل املقنع باأنه مل يكن للمحقق وقت 
كاٍف الإح�سار املتهم امام قا�سي التحقيق لتدوين 
اأقواله"، مو�سحاً ان "املراد بالدليل املقنع هو اأي 

دليل ميكن ملحكمة املو�سوع ا�ستنتاجه من وقائع 
الدعوى املنظورة اأمامها ويكون مقنعا لها من اأن 
املحقق مل يكن لديه الوقت الكايف الإح�سار املتهم 
لتدوين  لتحقيق  قا�سي  اإىل  اأمامه  اعرتف  الذي 
بني  امل�سافة  تكون  كاأن  االأ�سول،  وفق  اعرتافه 
مركز ال�سرطة او دائرة املحقق الق�سائي بعيدة 
و�سول  �سعوبة  اإىل  يوؤدي  ما  القا�سي،  مقر  عن 

املحقق واملتهم اىل القا�سي".
ونوه اىل انه "يف حالة ثبت للمحكمة عند تدقيقها 
لوقائع الدعوى اأن املحقق كان لديه الوقت الكايف 
الإح�سار املتهم اأمام قا�سي التحقيق، ولي�ص هناك 
اعرتاف  تدوين  لغر�ص  اإليه  و�سوله  يعيق  ما 
املتهم، فاإن االعرتاف املدون من قبل املحقق يفقد 
�سفته القانونية كدليل �سالح يف االإثبات ويعترب 
اإليه  الركون  ميكن  اال�ستدالل  اإجراءات  باب  من 
لتعزيز بقية االأدلة التي توفرت يف الدعوى، وذلك 
اأدلة  من  فيها  توفر  مبا  املحكمة  قناعة  لتكوين 

وقرائن".
الذي ي�سدر من  "االعرتاف  اإن  اىل  واأ�سار دلف 
قانوناً  بقبوله  املخت�سة  اجلهات  اأمام  املتهم 
اإذا  اأما  الق�سائي(،  بـ)االعرتاف  عليه  يطلق 
الق�ساء  جمل�ص  نطاق  خارج  االعرتاف  �سدر 
االعلى فيطلق عليه بـ )االعرتاف غري الق�سائي( 
كاأن يكون اعرتاف املتهم امام خمتار املحلة او 
�سيخ القبيلة او امام جهات التحقيق االإداري، 
املادة )217( من  الفقرة )ب( من  لن�ص  فطبقاً 
ميكن  ال  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
للمحكمة ان تعتمد على مثل هذه االعرتافات يف 

االإثبات الن هذه اجلهات لي�ست ق�سائية".

قضاة يفسرون مفهوم "االعتراف" ويحددون شروطه

عالء حممد

الظاهرة  القانون  يالحق  اأن  العادة  جرت 
وي�سع  اأحكامها  فينظم  امل�ستجدة  االجتماعية 
االأ�سخا�ص  على  اآثارها  ويرتب  احللول  لها 
واالأموال، وكما هو معروف اأن ظاهرة الطالق 
ظهرت  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 
وانت�سار  والتكنولوجيا  العلمية  الثورة  بعد 
االت�سال عرب االنرتنت ل�سهولة ا�ستعمال هذه 
ثمنها،  ورخ�ص  انت�سارها  و�سعة  الو�سيلة 
ف�سال عن عدم حاجة تواجد االأفراد باحل�سور 
خالل  من  االإرادة  عن  والتعبري  والتجمع 

االت�سال.
االأحوال  حمكمة  قا�سي  يقول  ذلك،  وعن 
العكيلي:  حممد  علي  الكاظمية،  يف  ال�سخ�سية 
وا�سع  ب�سكل  انت�سرت  الظاهرة  "هذه  اإن 
وملحوظ وغزت �ساحات الق�ساء ب�سكل �سريع 
�سكل  على  تاأتي  فتارًة  خمتلفة  وبتطبيقات 
ات�سال  عرب  اأخرى  وتارًة  مرئي  غري  ات�سال 
)الوات�ساآب  تطبيق  بوا�سطة  وم�سموع  مرئي 
االأحوال  قانون  اأن  ومعروف  املا�سنجر(،  اأو 
ال�سخ�سية العراقي النافذ رقم 188 دخل حيز 
احلالية  ب�سيغته  وهو   1959 عام  يف  التنفيذ 
ظاهرة  كونها  الظاهرة  هذه  اأمام  عاجزًا  وقف 
يف  امل�سرع  فعل  وخريًا  وحديثة،  م�ستجدة 
اأحال  القانون عندما  االأوىل من  املادة  )2( من 
ت�سريعية  ن�سو�ص  تعاجلها  مل  التي  امل�سائل 
االأكرث  االإ�سالمية  ال�سريعة  مبادئ  اأحكام  اإىل 
يجري  ما  وهو  القانون،  لن�سو�ص  مالءمة 
االأحوال  قا�سي  يلجاأ  حيث  حالياً،  به  العمل 
االإ�سالمية  املذاهب  اأحكام  اإىل  ال�سخ�سية 

للزوجني طريف الدعوى".
واأ�ساف العكيلي اأن "هذه االأحكام تختلف من 
هذه  وتنظر  متعددة  بتف�سيالت  الآخر  مذهب 
الطالق  ت�سديق  دعاوى  �ساأن  �ساأنها  الدعوى 
االأخرى بدءًا من اإجراءات البحث االجتماعي 
يف  مهماً  دورًا  االجتماعي  الباحث  يوؤدي  حيث 
ال�سدع  راأب  وحماولة  النظر  وجهات  تقريب 
يف  الزوجة  كانت  ان  ال�سيما  الزوجني،  بني 
املحكمة  تتحقق  ذلك  وبعد  ال�سرعية  العدة 
الأحكام  الطالق  وموافقة  الطرفني  اإثباتات  من 
املذاهب  باأحكام  م�سرت�سدة  والقانون  ال�سرع 
االحتادية  التمييز  حمكمة  ومبادئ  االإ�سالمية 

التي ترد تباعاً".

حمكمة  يف  املعني  "الق�سم  القا�سي  دعا  كما 
جمال  يف  امل�ستجدة  املبادئ  بتعميم  التمييز 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  الطالق 
اإىل  بها، كما نوجه دعوتنا  للعمل  على املحاكم 
الظاهرة  العاجل ملالحقة هذه  للتحرك  امل�سرع 
اأحكامها  تنظم  قانونية  بن�سو�ص  ومعاجلتها 
واآثارها و�سروطها مبا ميكن الق�ساء من ال�سري 
اأن  يفوتنا  وال  وثابتة،  م�ستقرة  مبادئ  على 
رئا�سة  يف  العلمية  اللجنة  اإىل  الدعوى  نوجه 
خالل  من  املو�سوع  هذا  اإغناء  اإىل  اال�ستئناف 
اختيار عناوين لبحوث الرتقية للق�ساة تدخل 

يف �سلب املو�سوع وتفرعاته".
االأحوال  ملحكمة  االأول  القا�سي  يقول  فيما 
حمي  �سعد  غريب،  اأبي  يف  ال�سخ�سية 
اأو  "الطالق يقع من قبل الزوج  اإن  اجلبوري: 
الزوجة اإذا فو�ست به، فمن قبل الزوج حينما 
بالطالق  املق�سودة  ال�سرعية  بال�سيغة  يتلفظ 
اأما  )اأنت طالق(،  فيخاطب زوجته احلا�سرة 
زوجتي  فيقول  املجل�ص  عن  غائبة  كانت  اإذا 
والزوجة  طالق(،  هي  مني  )طالق  فالنة 
املجتمع  يف  غالباً  موجود  وهذا  تفو�ص  اأحيانا 
امل�سري، حيث تكون الع�سمة بيد الزوجة ولها 
اأن يوقع التفريق  اأي�ساً  حق الطالق وللقا�سي 

بني الزوجني بوجود اأ�سباب معينة".
التوا�سل  و�سائل  عرب  الطالق  "اأما  واأ�ساف 
باالآونة  ح�سل  الطالق  فهذا  االجتماعي 
تخت�ص  التي  الربامج  من  باأي  االأخرية 
االآراء  اختلفت  حيث  االجتماعي،  بالتوا�سل 
املذهب  مراجع  ذهب  حيث  املذاهب  بني 
التوا�سل  مواقع  عرب  الطالق  باأن  اجلعفري 
ومكت�سبا  واقعاً  طالقاً  يعترب  ال  االجتماعي 
ال�سهود على احلادثة غري  لل�سروط فقد يكون 
اأو قد تكون ال�سيغة  مدركني لل�سخ�ص املعني 
من  التي  االأ�سباب  من  وغريها  م�سموعة  غري 
�ساأنها الت�سكيك بحادثة الطالق. اأما يف املذهب 
فاإن  االأحوال،  كل  يف  يقع  الطالق  فاإن  احلنفي 
الطالق  فاإن  الطالق  بلفظ  تلفظ  ما  الزوج متى 

واقع ال حمال".
عر�ست  املحكمة  هذه  "يف  اجلبوري  واأ�ساف 
عرب  فيها  الطالق  كان  التي  دعاوى  هكذا  مثل 
دقت  �سُ فمنها  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

ومنها مل ت�سدق".
 وعند �سوؤالنا للقا�سي اجلبوري عن االأ�سباب 
هذه  مثل  يف  الطالق  ت�سديق  لعدم  دعت  التي 

قد  �سكلية  هي  "االأ�سباب  اأن  اأجاب  احلاالت، 
فمثاًل  يثبت،  مل  اأنه  غري  واقع  الطالق  يكون 
يكون ال�ساهد ُبلغ بالطالق ومل يقع اأمامه اأو مل 
ي�سمعه ب�سورة �سخ�سية اأثناء وقوع الطالق، 
اأو اأن ال�ساهد مل مييز الطرف االآخر عرب �سا�سة 
من  وغريها  ال�سوت  مييز  مل  اأو  التوا�سل 
بح�سور  تطالب  فاملحكمة  ال�سكلية،  االأ�سباب 
يكون  كاأن  والزوج  الزوجة  اأهل  من  �سهود 
ال�سوؤال من قبل املحكمة عن  اأبا، ويتم  اأو  اأخا 

حادثة الطالق".
فيها  تعر�ص  احلاالت  "بع�ص  اأن  واأو�سح 
املحكمة  فاإن  وغريها  ال�سور،  اأو  املحادثات 
املحادثات  هذه  على  كاملة  ب�سورة  ت�ستند  ال 
املفرغة على الورق ما مل ي�سدر بها قرار حكم 
جزائي من حمكمة اجلنح وبعدها نقرر احلكم 
بالتفريق"، الفتا اإىل اأن "املحكمة تنظر اإىل كيان 
االأ�سرة وت�سعى دوماً لعدم هدم االأ�سرة، ففي 
ينظر  اأن  اإىل  االأزواج  نن�سح  احلاالت  بع�ص 

للعائلة قبل النظر للم�سكلة للحفاظ عليها".
وعند �سوؤالنا لل�سيد القا�سي عن ن�سبة الطالق 
الذي يقع يف مواقع التوا�سل االجتماعي، فبني 
لنا: "اأن الن�سبة قد ت�سل اإىل 40% من الدعاوى 
ن�سبة  وهي  املحكمة،  هذه  على  تعر�ص  التي 
على  يجب  خطرية  وظاهرة  ما  حٍد  اإىل  كبرية 

املجتمع اأن يقف اأمامها".
جتاه  االحتادية  التمييز  حمكمة  راأي  وعن 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  الطالق 
قائاًل:  اجلبوري  حمي  �سعد  القا�سي  اأجاب 
قرار  اإىل  تنظر  االحتادية  التمييز  "حمكمة  اإن 
القا�سي، وهل اأن املحكمة ثبتت اقوال ال�سهود 
اقوال  من  فعاًل  وا�ست�سفت  مف�سل  ب�سكل 
ال�سهود باأن الزوج كان قا�سدًا الإيقاع الطالق".

واأ�سار اإىل اأن "القانون عندما ثبت و�سرع مل 
االأمور  تقدير  وترك  التفا�سيل  كل  يف  يدخل 
التفا�سيل  يف  الدخول  الن  املخت�ص  للقا�سي 
يعني احلاجة اإىل قوانني ال تنتهي، لذلك نحن 
لتوعية،  بحاجة  اإمنا  ت�سريع  اإىل  نحتاج  ال 
التي  املدين  املجتمع  منظمات  �ساأن  من  وهذا 
االجتماعية  باملوا�سيع  باالهتمام  ُتعنى 
يقع  االجتماعي  الباحث  اأن  كما  واالأ�سرية، 
الإعادة  الو�سول  وهو  ومهم  كبري  دور  عليه 
تكون  واأن  لل�سواب،  والزوجة  الزوج 
لدور  نظرا  باالنفكاك  مهددة  غري  االأ�سرة 

الباحث االجتماعي القائم يف كل الدعاوى".

الطالق عبر مواقع التواصل.. هل يكتسب 
الشروط الحقيقية؟

اإينا�ص جبار

ال تزال �سور اإتالف الرثوة ال�سمكية يف العراق ت�سكل 
منظرا قا�سيا للمعنيني بحماية الطبيعة وترتك اآثارا 
ت�سببت هذه  ما  االإن�سان، فكثريا  وخيمة على �سحة 
خ�سائر  وكذلك  ملواطنني  تت�سمم  بحاالت  الظاهرة 

فادحة الأ�سحاب البحريات.
خالل  من  ال�سمكية  بالرثوة  العراقي  امل�سرع  واهتم 
طرق  اأو  ال�سم  با�ستعمال  االأ�سماك  �سيد  جترميه 
اإىل  توؤديان  الو�سيلتني  الن  وذلك  اجلماعية،  االإبادة 
الق�ساء على االأ�سماك ويرقاتها واإ�سبعياتها، وبالتايل 

اإبادة واإتالف هذه الرثوة.
اال�سطياد،  من  النوع  لهذا  القانونية  املعاجلة  وعن 
يقول القا�سي، كاظم عبد جا�سم الزيدي: اإن "املادة 
)482 / ثانيا( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 
ل�سنة 1969 املعدل ن�ست على اأن )يعاقب باحلب�ص 
املوجودة  االأ�سماك  من  �سمكا  �سم  من  كل  وبالغرامة 
اأو  حو�ص  اأو  م�ستنقع  اأو  غدير  اأو  ترعة  اأو  نهر  يف 
ا�ستعمل يف �سيدها اأو اإتالفها طريقة من طرق االإبادة 
اجلماعية كاملتفجرات واملواد الكيمياوية اأو الو�سائل 
"امل�سرع العراقي  الكهربائية وغريها("، الفتا اإىل اأن 
قد حدد الو�سائل التي ترتكب فيها اجلرمية اإال انه يف 
النتيجة  توؤدي  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأطلق  املادة  نهاية 
اإتالف االأ�سماك ب�سورة  نف�سها ومن طبيعة ال�سلوك 
واال�سبعيات  والريقات  البيو�ص  من  جماعية 
واإ�سعاف قدرتها على النمو والتكاثر وتركها يف املياه 
حياة  على  والق�ساء  املياه  بتلوث  ت�سبب  مما  ميتة، 

هذا احليوان املفيد لالإن�سان".
"امل�سرع العراقي مل يعرف املواد   وبني القا�سي اأن 
ال�سامة واإمنا ترك تقديرها للمحكمة، واأهل اخلربة يف 
هذا امليدان وال�سموم يقولون هي كل مادة من �ساأنها 
اأن توؤثر بعد تناولها يف اجل�سم تاأثريا كيمياويا يوؤدي 
التي  املواد  ت�سمل  فهي  املتفجرات  اأما  الوفاة،  اىل 
الأغرا�ص  ت�ستخدم  او  انفجارا  حتدث  اأن  �ساأنها  من 
اأو ممتلكاته، وعرفها  املواطنني  االعتداء على حياة 
قانون املواد القابلة لالنفجار العراقي رقم )20( ل�سنة 
1957 يف املادة االأوىل منه باأنها اأي مادة حتتوي على 
مواد كيمياوية من �ساأنها اإحداث احلريق اأو الهدم اأو 
على  االعتداء  الأغرا�ص  كانت  كيفية  باأية  االإتالف 

االأرواح واملمتلكات واالإرهاب واالإخالل باالأمن".

ت�ستخدم  الكهربائية  "املولدات  اأن  القا�سي  ويو�سح 
الق�ساء  ذلك  االأ�سماك وكانت ح�سيلة  عادة يف �سيد 
مناطق  يف  ال�سمكية  الرثوة  من  االأكرب  الق�سم  على 
هذه  واأن  املائية،  امل�سطحات  من  وغريها  االهوار 
خطرها  من  الرغم  على  الكيماوية  واملواد  ال�سموم 
البالغ على الرثوة ال�سمكية فهي توؤثر حتى على التي 
بعد  تهلك  ثم  توازنها  تفقد  حيث  ال�سيد،  يف  تقع  مل 
م�سي مدة ق�سرية، وكذلك التي مل ت�سب باجلرمية 
ف�سال  التكاثر،  على  قدرتها  فتفقد  التوازن  بفقدان 
خطرة  اأ�سبحت  الب�سعة  الو�سائل  تلك  فاإن  ذلك  عن 
اإىل  اإ�سافة  االأ�سماك،  لتلك  تناوله  يف  االإن�سان  على 
الن  االإن�سان  لدى  االأمرا�ص  من  الكثري  ت�سبب  اأنها 
من خوا�سها اأنها ال حتلل وتتال�سى بعد ا�ستخدامها 
بخوا�سها  حمتفظة  تبقى  اإمنا  االأ�سماك،  �سيد  يف 

الكيماوية".
النتيجة  حتقق  الو�سائل  تلك  "ا�ستعمال  باأن  وينوه 
املائية  االأحياء  حياة  تدمري  �ساأنها  من  الن  اجلرمية 
مل  العراقي  القانون  وان  انفراديا،  ولي�ص  جماعيا 
ي�سمل  بل  االأ�سماك  من  �سنفا  اأو  معينا  نوعا  يحدد 
وبع�سها  نوع   2700 من  اأكرث  ولها  االأ�سماك،  جميع 

واالأنهار  البحريات  يف  العذبة  املياه  يف  يعي�ص 
واالهوار وبع�سها يعي�ص يف املياه املاحلة يف البحار 
واملحيطات، وهناك من االأ�سماك تكون �سغرية بطول 
2 �سنتيمرت اأو اأقل وبع�سها االآخر كبرية وطويلة قد 
�سمك  كما يف  كبري  اأمتار ووزن  عدة  اإىل  ي�سل طولها 
باالإتالف  ال�سمكية  الرثوة  ا�ستهداف  واأن  القر�ص، 
تتجه نية اجلاين اإىل اأبعد من ال�سيد اإىل نيته االإ�سرار 
لالإ�سرار  الو�سائل  تلك  با�ستعماله  الدولة  باقت�ساد 

باالأ�سماك".
حاالت  "هناك  ان  الطائي:  غفران  املحامية،  وتوؤكد 
يعزون  االأ�سماك  بحريات  الأ�سحاب  كثرية  �سرر 
اأ�سبابها اىل قيام بع�ص التجار باإتالف اأو ت�سمم الكثري 
باالأ�سماك  ال�سوق  اإغراق  بهدف  املحلي  املنتج  من 

امل�ستوردة ال�سيما من دول اجلوار".
اأقيمت يف املحاكم  "هناك دعاوى كثرية  اأن  اإىل  الفتة 
تخريب  اأو  باإتالف  االأ�سخا�ص  بع�ص  قيام  جراء 
وفق  املحاكم  فيها  وحكمت  ت�سمميها،  او  البحريات 
النافذ  العراقي  العقوبات  قانون  يف  القانونية  املواد 
ال�سمكية  الرثوة  بحماية  املخت�سة  اجلهات  مطالبة 

وتعزيز قدرة االإنتاج املحلي".

صيادو األسماك بالسم أو المفرقعات 
يخضعون للمساءلة القانونية

بعد دخول البث الف�سائي اإىل البالد ازدادت اأعداد القنوات 
الف�سائية ب�سكل كبري ومعها ت�ساعفت الربامج ال�سيا�سية 
خمتلفة..  اآراًء  تت�سمن  التي  والريا�سية  واالجتماعية 
وب�سبب عدم وجود رقابة كافية و�سيطرة مهنية حُمكمة، 
اإ�ساءات  الربامج  تت�سمنها  التي  االآراء  حملت بع�ص هذه 
واعتداءات لفظية، وو�سلت اإىل املحاكم على �سكل ق�سايا 
وت�سهري«..  و«اإ�ساءة  و�ستم«  و«�سب  و«قذف«  »تهديد« 

فما موقف القانون من هذه االإ�ساءات؟
قا�سي حمكمة حتقيق �سالح الدين، رامي قدوري حممود، 
ف�سائية  قناة  اأي  مع  املتداخل  »ال�سخ�ص  اأن  اأو�سح: 
عنه  ي�سدر  عما  جـزائيا  م�سوؤول  املختلفة،  براجمها  عرب 
اأن  االإهانة طاملا  او  ال�سب  اأو  القذف  تنم عن  عبارات  من 

العبارات التي �سدرت منه حتمل هذا املعنى«.
وقال حممود يف ت�سريح �سحفي: اإن »امل�سوؤولية القانونية 
تبث  التي  اأعمالها  كانت  اإذا  الف�سائية  القناة  على  تقع 
م�سجلة  غري  كانت  اإذا  اأما  امل�سجلة،  الربامج  �سمن 

اأو  االإ�ساءة  منه  �سدرت  من  عاتق  على  امل�سوؤولية  فتقع 
االعتداء«.

لذلك، يجب عّد ال�سخ�ص الذي  واأ�ساف حممود: »تطبيقاً 
�سدرت منه االإ�ساءة يف الربنامج الذي بث مبا�سرة فاعال 
اأ�سلياً للجرمية فيما يعد مدير القناة �سريكاً يف اجلرمية«، 
للفاعل  قدم  القناة(  )مدير  »انه  اىل  ذلك  يف  ال�سبب  عازياً 
املتداخل االإمكانيات التي هياأت له ارتكاب اجلرمية ولكن 

ب�سرط توافر الق�سد اجلرمي لديه«.
املدير عاملا  اإذا كان  ما  اأن »حتقيق ذلك يكمن يف  وا�ساف 
قبل بدء ت�سوير الربنامج باأن املتداخل �سوف ت�سدر منه 
ُي�ساءل  فال  اجلرمي  الق�سد  لديه  انتفى  اإذا  اأما  اجلرمية، 

ك�سريك فيها«.
وبني حممود ان اال�سخا�ص املتداخلني »هم اما اأن يكونوا 
�سواء  براجمها  يف  القناة  ت�ست�سيفهم  الذين  ال�سيوف  من 
داخل االأ�ستوديو او خارجه يف االأماكن العامة كال�سوارع 
وغري  احلكومية  والدوائر  املوؤ�س�سات  او  املتنزهات  او 

احلكومية او يف االأماكن اخلا�سة كالبيوت او قد يكونون 
من املتوا�سلني مع القناة الف�سائية عرب االت�سال الهاتفي 
مع  واملتداخلون  االلكرتوين،  الربيد  عرب  الر�سائل  او 
القناة، اإما اأن يكونوا معروفني للقناة الف�سائية اإذا كانوا 
او  م�سبق  موعد  ح�سب  ت�ست�سيفهم  الذين  ال�سيوف  من 
القناة  ت�ست�سيفهم  الذين  كاأولئك  جمهولني  يكونون  قد 
القناة  مع  املتوا�سلني  من  او  العامة  االماكن  يف  م�سادفة 

عرب الر�سائل او االت�سال الهاتفي املبا�سر«.
ومن االأمور التي من خاللها ميكن معرفة الق�سد اجلرمي 
اأن  حممود  القا�سي  ذكر  التلفزيوين،  الربنامج  مقدم  لدى 
م�سرية  الربنامج  مقدم  مالمح  على  تظهر  التي  »التعابري 
مثال  الراأ�ص  هز  خالل  من  املتداخل  يقوله  عما  الر�سا  اإىل 
منه  ت�سدر  الذي  املتداخل  مقاطعة  وعدم  االبت�سامة  او 
قوله  الإمتام  الكايف  الوقت  واإعطائه  االعتداء  او  االإ�ساءة 
مع عدم تنبيهه اإىل اأن ما ي�سدر عنه ي�سكل اإ�ساءة واعتداء 
وغري  اال�ستدراجية  االأ�سئلة  وكذلك  القانون  يجرمه 

احليادية او املو�سوعية التي يوجهها املقدم التلفزيوين اىل 
ال�سيف او املت�سل بحيث يدفعه اىل قول ما يريده هو«.

اأن  ال�سمري:  طالب  االإعالمي،  اأو�سح  ال�سدد،  هذا  ويف 
»هيئة االإعالم واالت�ساالت و�سعت جمموعة من املعايري 
العامة للربامج املرئية التي حتث من خاللها على النزاهة 
واحلياد يف م�سمون الربامج، واأ�سدرت تعليمات بالن�سبة 
للمرا�سلني ومقدمي الربامج ومديري املحطات الف�سائية«، 
مقابلة  اأثناء  بالت�سريح  االإدالء  ما مت  »اإذا  انه  اىل  م�سريًا 
او  امل�ستديرة  الطاولة  حول  نقا�ص  او  �سحفي  موؤمتر  او 
ان  فيجب  وفورا،  مبا�سرة  الهواء  على  بثه  يتم  حدث  اأي 
عن  امل�سوؤولية  حتمل  بقبول  بالت�سريح  ادىل  من  حتاجج 

العواقب املحتملة لذلك الت�سريح«.
ودعا ا�سحاب حمطات البث اىل ان »ي�سمنوا القدر الكايف 
من الدقة والنزاهة يف كل ما يبثونه من برامج مبا يف ذلك 
االأخبار«، الفتاً اىل انه »ينبغي متييز الراأي متييزًا وا�سحا 
عن الوقائع«، م�سددًا على ان »يكون نقل االخبار متجردًا 

وان تكون االحكام االإخبارية قائمة على احلاجة اىل اعطاء 
وتراعي  لالأحداث  متوازنا  و�سفا  وامل�ستمعني  امل�ساهدين 
احل�سا�سية يف بث ال�سور او املقابالت مع ذوي �سحايا او 
ناجني او �سهود على حوادث مروعة، وال يكون املحررون 
�سرية  عن  بالك�سف  ملزمني  وال�سحفيون  واملرا�سلون 

م�سادر معلوماتهم ومن حقهم حمايتها يف كل االأوقات«.
األزم  العراقي  االإعالم  �سبكة  ان »قانون  ال�سمري  واأ�ساف 
ومنت�سبيها  ال�سبكة  ورئي�ص  االأمناء  جمل�ص  اأع�ساء 
بالعمل  تتمثل  التي  ال�سبكة  اأهداف  بتحقيق  كافة 
والتي  دولياً  عليها  املتعارف  العام  البث  مبادئ  وفق 
وامل�سداقية  والنزاهة  واحليادية  باال�ستقاللية  تت�سم 
م�سافة  على  والوقوف  وال�سفافية  واملو�سوعية 
ال�سيا�سية،  العملية  يف  االأطراف  جميع  من  واحدة 
ومو�سوعي  وحيادي  �سامل  ب�سكل  اجلمهور  واطالع 
داخل  االهتمام  تثري  التي  واالأحداث  الق�سايا  على 

العراق وخارجه، واحرتام خ�سو�سية االإن�سان«.

ما موقف القانون من »إساءات« ضيوف القنوات الفضائية؟



                        

بحوث ودراسات
العدد  ) 156  (  االثنني   10  /   1   / 2022

الفوائد القانونية عن تأخر المدين عن الوفاء إذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود 
 المحامي مروان الكناني

اإ�سارة اىل القانون املدين العراقي رقم 40 ل�سنة 1951
املادة 171 

اإذا كان حمل االلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم املقدار 
وقت ن�سوء االلتزام وتاأخر املدين يف الوفاء به كان ملزما 
ان يدفع للدائن على �سبيل التعوي�ض عن التاأخري فوائد 
قانونية قدرها اربعة يف املائة يف امل�سائل املدنية وخم�سة 
من  الفوائد  هذه  وت�سري  التجارية،  امل�سائل  يف  املائة  يف 
او  االتفاق  يحدد  مل  اإن  بها  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
مل  ما  كله  وهذا  ل�سريانها،  اآخر  تاريخا  التجاري  العرف 

ين�ض القانون على غريه. 
الفوائد القانونية 

امل�سائل املدنية %4
امل�سائل التجارية %5

الفائدة  ن�سبة  حدد  العراقي  املدين  قانون   172 املادة  اإن 
القانونية على اأن ال تتجاوز %7.

مادة 172 
للفوائد  اآخر  �سعر  يتفقا على  ان  للمتعاقدين  – يجوز   1  
اأال يزيد هذا ال�سعر على �سبعة يف املائة، فاإذا اتفقا  على 
اىل  تخفي�سها  وجب  ال�سعر  هذا  على  تزيد  فوائد  على 
�سبعة يف املائة وتعيني رد ما دفع زائدا على هذا املقدار. 

ل�سنة   30 رقم  التجارة  قانون  من   225 للمادة  اإ�سارة 
1983

املادة 225
اإال  فوائد  املدفوعات يف احل�ساب اجلاري  تنتج  اوال: ال   
اإذا اتفق على غري ذلك.. وحت�سب الفائدة بال�سعر املتفق 
عليه على ان ال تتجاوز احلد املن�سو�ض عليه يف القانون.

تطبيقات ق�سائية 
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم: 391/389/ الهيئة املو�سعة املدنية/2018
تاريخ ا�سدار احلكم: 2018/12/18

جهة اال�سدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

املن�سو�ض  القانونية  بالفائدة  للمدعي  احلكم  يجوز  ال 
عليها يف املادة )171( من القانون املدين ومبلغ الغرامات 
القانون املدين معا،  املادة )1/172( من  التاأخريية وفق 
على  �سراحة  اتفقت  قد  الوديعة  عقد  طريف  ارادة  الن 
تعوي�ض املودع ) املدعي ( عند عدم التزام املدعى عليه 
املحدد،  وقته  يف  قبله  من  املت�سلم  الوديعة  مبلغ  باإعادة 
وذلك عن طريق فر�ض غرامات تاأخريية وهذه الغرامات 
تعترب  االخرى  هي  القانونية  والفائدة  تعوي�سا  تعترب 
عن  مرتني  للمدعي  التعوي�ض  يجوز  ال  بهذا  تعوي�سا، 
على  املدعي  حل�ساب  اثراء  ذلك  يف  الن  واحدة،  واقعة 

ح�ساب املدعى عليه بدون �سند قانوين .
ن�ض احلكم

املدنية  املو�سعة  الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
ملحكمة التمييز االحتادية لوحظ باأن الطعنني التمييزيني 
�سكاًل، ولوحدة  قبولهما  قرر  القانونية  مدتهما  مقدمان يف 
املو�سوع قرر توحيدهما ونظرهما معاً، ولدى عطف النظر 
على احلكم املميز وجد باأنه غري �سحيح وخمالف الأحكام 
القانون، الأن املدعي/ مدير عام �سندوق اال�سكان العراقي 
ا�سافة لوظيفته قد او�سح بعري�سة دعواه البدائية باأنه 
بتاريخ  2015/6/23 قد تعاقد مع املدعي عليه/ املدير 
املفو�ض مل�سرف االحتاد العراقي ا�سافة لوظيفته، وذلك 
بقيامه باإيداع مبلغ قدره 15 مليار دينار عراقي ملدة �سنة 
ومببلغ  الوديعة  مبلغ  من   %7 قدرها  فائدة  لقاء  واحدة 
مدة  انتهاء  ورغم  عراقيا،  دينارا  وخم�سون  مليار  قدره 
العقد اإال ان املدعى عليه امتنع عن اعادة مبلغ الوديعة 
واحلكم  الوديعة  مبلغ  واعادة  العقد  ف�سخ  طلب  لذا 

تاريخ  من  العقد  يف  التاأخريية  والغرامات  بالفوائد  له 
من  الثابت  والأن  الفعلية،  التاأدية  وحلني  اال�ستحقاق 
اوراق الدعوى باأن املدعي قد ا�ستند باملطالبة بدعواه على 
املربم  العراقي(  االحتاد  م�سرف  لدى  مبلغ  )ايداع  عقد 
واملحرر  عليه  الطرفان  ت�سادق  والذي  عليه  املدعى  مع 
بتاريخ 2015/6/23 املت�سمن التزام املدعي على ايداع 
مبلغ قدره 15 مليار دينار عراقي يف م�سرف املدعى عليه 
كوديعة ثابتة ملدة �سنة اعتبارًا من تاريخ االيداع قابلة 
للتجديد باتفاق الطرفني، وفعاًل نفذ املدعي التزامه وقام 
باإيداع املبلغ اعاله يف امل�سرف بتاريخ حترير العقد. اأما 
التزامات املدعى عليه )امل�سرف( فهي اعادة مبلغ الوديعة 
بعد انتهاء مدة العقد وت�سديد مبلغ قدره مليار وخم�سون 
مليون دينار عن قيمة الفائدة البالغة 7% من قيمة مبلغ 
الوديعة وعلى �سكل دفعة واحدة مقدماً يف يوم االإيداع، 
كما ت�سمن العقد �سرطاً التزم به املدعي عليه )امل�سرف( 
وقد جاء فيه )تفر�ض غرامة تاأخريية على الطرف الثاين 
يوم  دينار عراقي عن كل  مليوين  ومببلغ )2،000،000( 
انتهاء  عند  املبلغ  باإعادة  امل�سرف  تعرث  حالة  يف  تاأخري 
املدة البالغة �سنة واحدة من تاريخ ايداع املبلغ او بعد 
مدة ف�سخ العقد وت�ساعف كل ع�سرة ايام ب�سكل تراكمي(، 
والأن دعوى املدعي/ اإ�سافة لوظيفته قد طلب فيها ثالثة 
عليه  املدعي  مع  املربم  العقد  ف�سخ  طلب  اولها  طلبات، 
والأن هذا العقد قد حددت مدته باتفاق الطرفني ملدة �سنة 
واحدة وقد انتهى مب�سي هذه املدة بتاريخ 2016/6/24 
العقد  هذا  جتديد  يتم  ومل  لدعواه  املدعي  اقامة  قبل  اأي 
يرد  ال  مدته  انتهاء  عند  العقد  والن  طرفيه،  قبل  من 
لهذا  العقد  بف�سخ  املدعي  مطالبة  فتكون  الف�سخ،  عليه 
املدعي  مطالبة  بخ�سو�ض  اأما  الرد.  واجبة  ال�سبب 
اأي�ساً  فاإنها  البالغ 15 مليار دينار عراقي  مببلغ الوديعة 
اعاله  املبلغ  باإيداع  قيامه  ثبوت  بعد  الأنه  قانوناً  واردة 
بعد  ملزم  امل�سرف  فاإن  عليه  املدعي  م�سرف  يف  وديعة 
انتهاء مدة العقد البالغة �سنة واحدة من تاريخ االيداع 
باإعادة املبلغ اعاله ر�ساًء ويف حالة رف�سه وامتناعه من 
مببلغ  املدعي  مطالبة  بخ�سو�ض  اأما  ق�ساًء.  يجرب  ذلك 
والفائدة  دينار،  مليون  وخم�سني  مليار  البالغة  الفائدة 

القانونية ومبلغ الغرامات التاأخريية، فتجد هذه املحكمة 
حمكمة  امام  �سراحة  اقر  قد  وكيله  بوا�سطة  املدعي  باأن 
ت�سلم  قد  باأنه   2017/8/8 جل�سة  حم�سر  يف  اال�ستئناف 
وخم�سون  مليار  قدره  ومببلغ   %7 البالغ  الفائدة  مبلغ 
ا�سافة  عليه  املدعى  من  العقد  توقيع  عند  دينار  مليون 
لوظيفته، وذلك بتاريخ 2015/6/23 وبهذا تكون مطالبة 
املدعي بهذا املبلغ ال �سند لها من القانون. اأما بخ�سو�ض 
مطالبة املدعي مببلغ الفائدة القانونية وفق املادة )171( 
التزم  التي  التاأخريية  القانون املدين ومبلغ الغرامات  من 
البالغة  للمدعي  بت�سديدها  لوظيفته  ا�سافة  عليه  املدعى 
باإعادة  عليه  املدعى  تاأخر  عند  يوم  كل  عن  دينار  مليوين 
اأنه ال يجوز احلكم  مبلغ الوديعة فاإن هذه املحكمة ترى 
التاأخريية  الغرامات  ومبلغ  القانونية  بالفائدة  للمدعي 
القانونية  الفائدة  طريق  عن  التعوي�ض  حقيقة  الأن  معاً 
املادة  يف  العراقي  امل�سرع  قبل  من  بها  االخذ  وفل�سفة 
جعله  مما  للربا  امل�سرع  كراهية  من  تنبع  مدين   )171(
اأق�سى  حد  و�سع  خالل  من  للفوائد  �سعر  لتحديد  يتدخل 
املدنية  امل�سائل  يف   %4 وبن�سبة  القانونية  الفائدة  ل�سعر 
عن  املتعاقدين  �سكوت  عند  التجارية  امل�سائل  يف  و%5 
باأن  احلقيقة  نعدو  ال  قد  اال�سا�ض  هذا  على  حتديدها 
اتفاقية  فائدة  هي  ومرتكزها  القانونية  الفوائد  مرجعية 
باأن  الثابت من العقد  ثم تقنني ن�سبتها من امل�سرع، والأن 
التزام املدعى عليه  اتفقا مبوجبه على  قد  الدعوى  طريف 
بدفع غرامة تاأخريية للمدعي، لذا فاإن حقيقة هذا االتفاق 
عند  بت�سديدها  عليه  املدعى  ملزم  قانونية  فائدة  يعترب 
الأحكام  ا�ستنادًا  وذلك  الوديعة،  مبلغ  ارجاع  عن  تاأخره 
)يجوز  ن�ست  والتي  املدين  القانون  من   )1/172( املادة 
للمتعاقدين ان يتفقا على �سعر اآخر للفوائد على اأال يزيد 
فوائد  على  اتفق  فاإذا  املائة،  يف  �سبعة  على  ال�سعر  هذا 
تزيد على هذا ال�سعر وجب تخفي�سها اىل �سبعة يف املائة 
ويتعني رد ما دفع زائدًا على هذا املقدار(.. ومن حتليل 
هذا الن�ض فاإن تطبيقه واالخذ به من قبل املحكمة تنفيذًا 
لالتفاق احلا�سل بني طريف الدعوى والتزام املدعى عليه 
بت�سديد غرامة تاأخريية يحتم عليها بوجوب عدم احلكم 
 )171( املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  القانونية  بالفائدة 

الواجبة  هي  املدين  القانون  من   )172( املادة  الأن  مدين 
�سعر  برفع  حيزًا  الطرفني  الإرادة  منحت  والتي  التطبيق 
الفائدة القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة )171( مدين، 
العقد  الدعوى يف  ومبا ال يتجاوز 7%، والأن ارادة طريف 
طريق  عن  املدعي  تعوي�ض  اىل  ذهبت  قد  بينهما  املربم 
فر�ض غرامات تاأخريية تبداأ من تاريخ تعرث املدعى عليه 
باإعادة مبلغ الوديعة بعد انتهاء العقد، وهذه الغرامات 
التاأخريية هي الوجه االخر للفائدة القانونية املن�سو�ض 
عليها يف املادة )1/172( من القانون املدين، والأن احلكم 
بالغرامات التاأخريية املتفق عليها يعترب تعوي�سا للمدعي 
مبوعدها  الوديعة  مبلغ  اعادة  يف  عليه  املدعى  تاأخر  عن 
ثانية  مرة  للمدعي  احلكم  ميكن  ال  وبهذا  بالعقد،  املحدد 
بالفائدة القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة )171( من 
القانون املدين والبالغة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
كما جاء يف احلكم املميز، اإذ ان املدعي يف هذه احلالة قد 
ح�سل على تعوي�ض ملرتني عن فعل واحد وهو امتناعه 
عن اعادة مبلغ الوديعة يف وقتها املحدد بالعقد، وهذا ال 
يجوز قانوناً الن التمييز بني الفائدة القانونية والغرامة 
هذا  يفر�ض  ان  ميكن  ال  �سحته  فر�ض  على  التاأخريية 
وهي  واحدة  قانونية  واقعة  عن  معاً  منحهما  التمييز 
تاأخري املدعى عليه باإعادة مبلغ الوديعة، والقول بخالف 
ذلك يخالف املنطق القانوين ال�سليم الأنه يجمع بني فائدة 
وم�سمى  �سكل  تاأخذ  اخرى  قانونية  وفائدة  قانونية 

الغرامة التاأخريية.
ا�سافة  املدعي  فاإن  ذكره،  �سلف  مما  القول  و�سفوة   
 15 البالغ  الوديعة  مبلغ  دعواه  من  ي�ستحق  لوظيفته 
ال  ومبا  التاأخريية  الغرامات  مبلغ  مع  دينار،  مليار 
القانون  من   )1/172( املادة  احكام  وفق   %7 يتجاوز 
املدين من تاريخ اال�ستحقاق، وال ي�ستحق املدعي الفائدة 
القانون  املادة )171( من  املن�سو�ض عليها يف  القانونية 
وان  ذلك،  خالف  �سدر  قد  املميز  احلكم  كان  وملا  املدين. 
املنقو�ض ومل  ا�سرت على حكمها  قد  اال�ستئناف  حمكمة 
املحكمة  هذه  من  ال�سادر  النق�ض  بقرار  جاء  ما  تتبع 
بالعدد 2302/2301/الهيئة اال�ستئنافية منقول/2018 
بالنق�ض  حرياً  املميز  احلكم  فيكون   2018/8/15 يف 

قررت  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�ساً  �سلفاً،  املذكورة  لالأ�سباب 
املحكمة نق�ض احلكم املميز واعادة ا�سبارة الدعوى اىل 
حمكمتها لل�سري فيها وفقاً للمنوال املتقدم �سرحه، على ان 
يبقى ر�سم التمييز تابعاً للنتيجة و�سدر القرار باالأكرثية 

يف 11/ربيع الثاين/1440هـ املوافق 2018/12/18م.
احلكم: جتاري

رقم احلكم: 126/فوائد قانونية /2009
تاريخ ا�سدار احلكم: 2009/2/25

جهة اال�سدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

اإذا كان حمل االلتزام مبلغاً من النقود معلوم املقدار وقت 
ملزماً  يكون  به  الوفاء  عن  املدين  وتاأخر  االلتزام  ن�سوء 
بت�سديد مبلغ الدين م�سافاً اليه الفوائد القانونية عن مدة 

التاأخري.
ن�ض احلكم

مقدم   التمييزي  الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
يف  النظر  ولدى  �سكاًل  قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن 
 ( للمدعي  احلكم  عدم  على  ان�سب  انه  وجد  مو�سوعه 
اذا  االلتزام  حمل  ان  وحيث  القانونية،  بالفائدة   ) املميز 
ن�سوء  وقت  املقدار  معلوم  وكان  النقود  من  مبلغاً  كان 
يدفع  ان  ملزما  كان  به  الوفاء  املدين  وتاأخر  االلتزام 
قانونية  فوائد  التاأخري  عن  التعوي�ض  �سبيل  على  للدائن 
قدرها اربعة يف املائة يف امل�سائل املدنية وخم�سة يف املائة 
تاريخ  من  الفوائد  هذه  وت�سري  التجارية،  امل�سائل  يف 
ال�سرف  او  االتفاق  يحدد  مل  ان  بها  الق�سائية  املطالبة 
 / املادة  الأحكام  ا�ستنادا  ل�سريانها  اخر  تاريخا  التجاري 
171 من القانون املدين، وحيث ان دعوى املدعي ) املميز 
 558800 املرقم  ال�سك  مببلغ  املطالبة  على  ان�سبت   )
ال�سالم  دار  م�سرف  على  امل�سحوب   2007/5/18 يف 
لال�ستثمار / فرع بغداد اجلديدة )3( مببلغ ت�سعني مليون 
دينار، لذا فيكون من حقه املطالبة بالفائدة القانونية من 
اليها،  امل�سار  للمادة  ا�ستنادا  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
وحيث ان املحكمة �سهت عن ذلك رغم اتباعها قرار النق�ض 
يف  منقول/2008  879/ا�ستئنافية  املرقم  التمييزي 
2008/9/7 مما اخل ب�سحة حكمها املميز، لذا قرر نق�سه 
من هذه الناحية واعادة الدعوى ملحكمتها التباع ما تقدم 
على ان يبقى ر�سم التمييز تابعا للنتيجة، و�سدر القرار 
 2009/2/25 املوافق  هــ  30/�سفر/1430  يف  باالتفاق 

م.
نوع احلكم: مدين

رقم احلكم: 641/فائدة قانونية/2011
تاريخ ا�سدار احلكم: 2011/4/17

جهة اال�سدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  املدعي  ي�ستحق 
الق�سائية بها ولغاية التاأدية الفعلية على وفق ما ت�سمنته 

عري�سة الدعوى من مطالب.
ن�ض احلكم

التمييزي  الطعن  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�سكاًل،  قبوله  فقرر  القانونية،  املدة  �سمن  مقدم 
غري  انه  وجد  املميز  احلكم  على  النظر  عطف  ولدى 
�سحيح وخمالف للقانون، الن املميز طلب بعري�سة 
الدعوى اإلزام املدعى عليهما بالفائدة القانونية فكان 
الدعوى  بعري�سة  ورد  ما  وفق  احلكم  املحكمة  على 
الفعلية،  التاأدية  الق�سائية لغاية  من تاريخ املطالبة 
ملا  خالفاً  املميز  حكمها  ا�سدرت  املحكمة  ان  ومبا 
بها  لل�سري  اليها  الدعوى  واعادة  نق�سه،  فقرر  تقدم 
وفق املنوال املذكور، على ان يبقى الر�سم التمييزي 
تابعاً للنتيجة، و�سدر القرار باالتفاق يف 15/جمادي 

االول/1432 املوافق2011/4/17 م

المحامي حسام الجعفري/ مصر
جرمية االمتناع عن ت�سليم مرياث بعد �سدور 
حكم املحكمة الد�ستورية العليا وعدم ا�سرتاط 
حيث  اجلنحة،  لقبول  الرتكة  وجتنيب  فرز 
 42 ل�سنة   31 رقم  الدعوى  قبول  بعدم  ق�سي 
حمكمة  من  املحالة  »د�ستورية«،  ق�سائية 
املادة  د�ستورية  يف  للف�سل  امل�ستاأنفة  اجلنح 
بالقانون  امل�سافة  املواريث،  قانون  من   )49(
من  تت�سمنه  مل  فيما   ،2017 ل�سنة   219 رقم 
ق�ساًء  اأو  ر�ساًء  نهائية  ق�سمة  وجود  لزوم 
اأحد  ت�سليم  عن  عمًدا  االمتناع  جرمية  لقيام 

الورثة ن�سيبه ال�سرعي من املرياث.
املرياث  ت�سليم  عن  االمتناع  جرمية  ما 

و�سلبيات هذا القانون؟
 77 رقم  القانون  من   49 املادة  ن�ست  حيث 
بالقانون  املعدل  املواريث  ب�ساأن   1943 ل�سنة 
باجلريدة  واملن�سور   2017 ل�سنة   219 رقم 
الر�سمية يوم 30/12/2017 العدد 52 مكرر 
)مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها 
عن  تقل  ال  مدة  باحلب�ض  يعاقب  اآخر  قانون 
األف  ع�سرين  عن  تقل  ال  وغرامة  اأ�سهر  �ستة 
جنيه، وال تتجاوز مائة األف جنيه، اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني كل من امتنع عمًدا عن ت�سليم 
اأحد الورثة ن�سيبه ال�سرعي من املرياث ر�ساًء 
اأو ق�ساًء نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من 
حجب �سنًدا يوؤكد ن�سيًبا للوارث اأو امتنع عن 
ت�سليم ذلك ال�سند حال طلبه من اأي من الورثة 
حالة  ويف  خمت�سة  جهة  اأي  اأو  ال�سرعيني 
العودة الأي من االأفعال ال�سابقة تكون العقوبة 
احلب�ض الذي ال تقل مدته عن �سنة، وللمجنى 
وكيلهم  اأو  لورثته  اأو  وكيله اخلا�ض  اأو  عليه 

النيابة  اأمام  املتهم  ال�سلح مع  اإثبات  اخلا�ض 
يف  وذلك  االأحوال  بح�سب  املحكمة  اأو  العامة 
اجلنح املن�سو�ض عليها يف هذه املادة، ويجوز 
للمتهم اأو وكيله اخلا�ض اإثبات ال�سلح امل�سار 

اإليه يف الفقرة ال�سابقة(.
احدى  توافر  من  البد  اجلرمية  تلك  ولتوافر 

ال�سروط االآتية: 
اوال / جرمية االمتناع العمد عن ت�سليم اأحد 
الورثة ن�سيبه ال�سرعي من املرياث ومفاد هذه 
الق�سد  توافر  هو  االأ�سا�سي  وركنها  اجلرمية 
منع  قا�سدا  يكون  بحيث  للمتهم  اجلنائي 

الوريث من ا�ستحقاق ن�سيبه.
 ثانيا / جرمية االمتناع عن ت�سليم امل�ستندات 
هذه  ويف  املرياث  ا�ستحقاق  على  الدالة 
حتريك  قبل  امل�سرع  ا�سرتط  قد  اجلرمية 
طالب  قد  الوريث  يكون  اأن  اجلنائية  الدعوى 
ت�سليمه،  عن  وامتنع  امل�ستند  يده  حتت  من 
اإما  هنا  اليقيني  والعلم  الطلب  ويتحقق 
بتوجيه اإنذار ر�سمي على يد حم�سر وحم�سر 
اثبات حالة اأو بخطاب م�سجل بعلم الو�سول. 
توؤكد  التي  ال�سندات  حجب  جرمية  ثالثا/ 
املورث  ملكية  عقود  كاحتجاز  الورثة  ن�سيب 

وخالفه. 
وقد راعى امل�سرع اأن تلك النوعية من اجلرائم 
تقع بني االأقارب وبني االأ�سول والفروع، لذلك 
وحفاظا على �سلة الرحم وخري ما فعل امل�سرع 
باأن اأجاز الت�سالح يرتتب على ال�سلح انق�ساء 
بطريق  مرفوعة  كانت  ولو  اجلنائية  الدعوة 
بوقف  العامة  النيابة  وتاأمر  املبا�سر  االدعاء 
تنفيذها،  اأثناء  ال�سلح  مت  اإذا  العقوبة  تنفيذ 
وال يكون لل�سلح اأثر على حقوق امل�سرور من 

اجلرمية.
�سلبيات القانون 

ولكن لالأ�سف هذا القانون مل يطبق كما ينبغي 
للتطبيق،  واآلية  و�سرح  تف�سري  اإىل  ويحتاج 
االمتناع  جرمية  اأركان  اإثبات  كيفية  واأولها 
ومن هو امل�سوؤول عن حقوق الورثة وتعريف 
املمتنع، وما هو معيار االمتناع وما هو موقف 

النيابة اخلا�سة بالوالية على اأموال الق�سر.
وتوؤ�س�ض  املمتنع  تربء  املحاكم  دوائر  فمعظم 
مثال  فمنها  متناق�سة،  ا�سباب  على  احكامها 
عدم �سلوك املدعي باحلق املدين الطريق الذي 
ر�سمه القانون باإقامة دعوى فرز وجتنيب قبل 
من  اي�سا  وبالرغم  اجلنائي  للطريق  اللجوء 
وجود عقد ق�سمة وفرز وجتنيب حتكم املحكمة 
اي�سا بالرباءة تاأ�سي�سا على ان املدعي باحلق 
املدين قام بالتوقيع على عقد الق�سمة، وبالتايل 

يكون قد اخذ تركته من املمتنع .
لعدم  والبطالن  العوار  ي�سوبه  القانون  فهذا   
تنفيذية  الئحة  وجود  او  لتطبيقه  اآلية  وجود 
مت  لذلك  به،  العمل  ينظم  من�سور  او  وقرار 
بالدعوى  الد�ستورية  باملحكمة  عليه  الطعن 
تطالب  والتي  د�ستورية،   41 ل�سنة   23 رقم 
امل�سافة   49 املادة  ن�ض  د�ستورية  بعدم 
بالقانون 219 ل�سنة 2017 ايل القانون رقم 77 
ل�سنة 1943 واخلا�ض باملواريث فيما ت�سمنته 
من معاقبة كل من امتنع عمًدا عن ت�سليم اأحد 

الورثة ن�سيبه ال�سرعي من املرياث.
هذا  من  العليا  الد�ستورية  املحكمة  موقف  ما 

القانون؟
برئا�سة  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  ق�ست   
الدعوى  قبول  بعدم  مرعي،  �سعيد  امل�ست�سار 

»د�ستورية«،  ق�سائية   42 ل�سنة   31 رقم 
للف�سل  امل�ستاأنفة  اجلنح  حمكمة  من  املحالة 
يف د�ستورية املادة )49( من قانون املواريث، 
 ،2017 ل�سنة   219 رقم  بالقانون  امل�سافة 
فيما مل تت�سمنه من لزوم وجود ق�سمة نهائية 
عمًدا  االمتناع  جرمية  لقيام  ق�ساًء  اأو  ر�ساًء 
من  ال�سرعي  ن�سيبه  الورثة  اأحد  ت�سليم  عن 

املرياث.
رئي�ض  نائب  غنيم،  حممود  امل�ست�سار  وقال 
احلكم  اإن  الفني:  املكتب  ورئي�ض  املحكمة 
املذكرة  عنه  اأف�سحت  ما  على  تاأ�س�ض 

ل�سنة   219 رقم  القانون  مل�سروع  االي�ساحية 
باأن  النواب  جمل�ض  مناق�سات  وكذا   ،2017
وال  املواريث،  اأحكام  مي�ض  ال  الن�ض  ذلك 
خا�سعة  تظل  اإذ  للورثة،  ال�سرعية  االأن�سبة 
االأمر  واقت�سر  االإ�سالمية،  ال�سريعة  الأحكام 
ت�سليم  العمدي عن  االمتناع  على جترمي فعل 
وذلك  املرياث،  يف  ال�سرعي  ن�سيبه  الوارث 
ملواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت يف املجتمع، 
اأو  �سائعة  بح�سة  يتعلق  االأمر  كان  �سواء 
احليازة  يقبل  فكالهما  الرتكة،  من  مفرزة 
القانون  الأحكام  وفًقا  والت�سليم  والت�سرف 

املدين، وتتحراه املحكمة اجلنائية، وتكون من 
خالله عقيدتها للف�سل يف الدعوى.

فمن ثم فاإن النعي على ذلك الن�ض باأنه مل 
ر�ساًء  نهائية  ق�سمة  وجود  لزوم  يت�سمن 
عن  ف�ساًل  اجلرمية،  تلك  لقيام  ق�ساًء  اأو 
غري  على  الن�ض  فهم  يف  خطاأ  ميثل  كونه 
ال�سحيح  والتطبيق  احلقيقي  معناه 
بواعث  يف  ا  خو�سً ي�سكل  فاإنه  الأحكامه، 
ال�سيا�سة  يف  وتدخاًل  ومالءمته،  الت�سريع 
الن�ض،  ذلك  تعديل  خالل  من  الت�سريعية 

وهو اأمر يخرج عن والية هذه املحكمة.

جريمة االمتناع عن تسليم ميراث بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
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منال حميد غامن
يتاأملون  النا�س  فم�شاهدة  اإرعابي،  ال�شهل  من  كان  طفولتي  يف 
كانت االأكرث رعبا، والن ال�شياحة حمدودة يف اجلنوب وخا�شة 
الكثريين،  لدى  الوجهة  هي  الدينية  املراقد  كانت  فقد  للأ�شر 
جتتمع  امراأة  ا�شاهد  كنت  عديدة  مرات  ويف  عائلتنا..  ومنهم 
حولها عدد من الن�شوة داخل االأ�شرحة اأو بالقرب منها من اجل 
حماولة ال�شيطرة على حركاتها اله�شتريية او التقليل من غ�شبها 
ال�شامت، وهذا ما كان يثري ا�شتغرابي، فكيف ميكن للإن�شان ان 
يغ�شب بج�شده فقط دون �شراخ؟ بل فقط حركات ج�شدية غري 
الكبار  كان  مربر..  غري  الن�شاء  غ�شب  اأن  اأعلم  اأكن  ومل  ارادية 
امل�شاهد  تلك  ظلت  لكن  )مري�شة(..  انها  عل  ذلك  لنا  يف�شرون 
ي�شتطيعون  ال  ال�شغار  ان  يعتقدون  والنهم  خميلتي  يف  مرعبة 
اإذا �شرحوا لهم احلقيقة وح�شنا فعلوا النهم لن ي�شرحوا  الفهم 
احلقيقة بل ما يريدون ان يعتربوه حقيقة، وهي اأنها ) مم�شو�شة 
( اي ا�شفاء امل�شحة املاورائية على ت�شرفات ال�شخ�س املري�س، 
او  حالته  من  ياأ�شهم  ب�شبب  اما  بالغالب  ُيف�شر  ت�شرف  وهو 
عجزهم عن تف�شريها او لردع االخرين كي ال يت�شرفوا مبثل ما 

فعل واإال واجه امل�شري نف�شه .
�شواء كان  بالغالب،  الدين  يف�شره  العقل واملنطق  يف�شره  فما ال 
�شماويا اأو ار�شيا، وكلما تقدمت نحو جنوب البلد �شت�شاهد تلك 
املناظر اكرث، وعند كل مرقد حقيقي او زائف، فهي جتارة رابحة 
يف االو�شاط االمية ومتدنية الوعي والتعليم فالنا�س ال يداوون 
ال�شحية  اخلدمات  �شوء  ب�شبب  خمت�س  طبيب  عند  مر�شاهم 
او بعدها، بل لدى اال�شرحة او امل�شعوذين فما بالك باالأمرا�س 
النف�شية.. وغالبا ت�شرفات الن�شاء غري املربرة اأو غري املفهومة 
اأو  االرتعا�س  اأو  ما  ع�شو  حركة  على  ال�شيطرة  عدم  قبيل  من 
نف�س اجل�شد اأو القلق الدائم او اتخاذ ال�شمت خيارا او جتاهلها 
املحيطني بها او ذعرها من احدهم دون غريه او خوفها من مكان 
ليل  اأو خروجها مذعورة  الوليد  او رف�شها طفلها  ما دون غريه 
ت�شارع  اأو  التقليل منه حد االقتياد  او  الطعام  تناول  او رف�شها 
ارجاع  يتم  ال  وا�شح  �شبب  بدون  االغماء  ثم  القلب  �شربات 
اأ�شبابها اإىل اجلانب الطبي اأو النف�شي، بل اىل الغ�شب االلهي او 
عدم ر�شا االولياء ال�شاحلني و�شخطهم، وتتعدد اال�شاليب لنيل 
يحتاج  فبع�شها  واجلن،  ال�شياطني  م�س  من  والتخل�س  ر�شاهم 
ملجرد جن�س جماين، وا�شاليب اخرى حتتاج الأموال طائلة يظل 
املري�س اأو عائلته يرفدون امل�شعوذين بها لقاء ق�شط ب�شيط من 
الراحة.. فكيف اذن احلال لو كان هذا املري�س انثى مطالبة بكم 
ال يعد وال يح�س من االلتزامات املنزلية والعائلية واالجتماعية 

و�شيانة �شرف العائلة واإحلاق بركب الزواج واجناب االطفال 
كانت  اإذا  وباالأخ�س  الكثري،  وغريها  الزوج  وم�شايرة  مبكرا 
مثل..  كاالرياف  واالأمية  باجلهل  العنق  حتى  غاط�شة  البيئة 
انعدام  اأو  الن�شاء  تعي�شه  املحيطني مبا  فهم  فاإن عدم  والنتيجة 
قدرتهم على تف�شريه اأو جتاهل منطقيته ال يقود اإال اإىل تفاقم تلك 
احلالة وزيادة لوم املراأة كونها ال تقاوم مات�شعر به، ويجب اأن 
وهو  جمنونة  اأو  متكا�شلة  اأو  متمردة  اعتبارها  اأو  اقوى  تكون 
بالية  غيار  كقطعة  ا�شتبدالها  اإمكانية  تتجلى  ثم  ومن  الغالب، 
لتدخل  وحياة  مرحا  واأكرث  �شنا  ا�شغر  بواحدة  تغيريها  يتم 
االأطوار  غريب  �شخ�س  اإىل  االأخرى  هي  تتحول  اأن  احتمالية  يف 

ك�شابقتها ولي�شت مري�شة.
ي�شخ�شه  احد  ال  ولكن  الع�شاب،  مر�س  ن�شاهد  االأرياف  يف 
الرجال،  لدى  منه  اأكرث  الن�شاء  لدى  بو�شوح  ويظهر  كمر�س، 
الطفولة  وانتكا�شات  واالهمال  التعنيف  اأهمها  عديدة  واأ�شبابه 
احل�شريات  اإىل  الريفيات  الن�شاء  ن�شبة  ت�شكل  العراق  ففي 
الدولة  تتم معاملة  ذلك  ريفيات، ومع  البلد  ن�شاء  ثلث  اي   ٪٣٠
احلكومية  غري  املنظمات  وكذلك  �شئيلة  ن�شبة  انهن  على  لهن 
قائمة  حياة  الريفيات  فحياة  اأهمية،  توليهن  ال  بالن�شاء  املعنية 
والتهديد  عا�شرت  او  ع�شقت  اإذا  بالقتل  التهديد  التهديد،  على 
بالتزويج جربا اأو دفعها دية عن قاتل اأو التهديد باإهانة كرامتها 
والتزوج عليها اأو التهديد بطلقها وتركها عر�شة لكي ُيلك ا�شمها 
الن�شاء  الإرهاب  االخرى  التفنن  اأ�شاليب  عن  ناهيك  النا�س،  بني 

وحتجيم تفكريهن ومتردهن .
اإن معاناتهن قانونية وخدمية وعرفية، حيث ا�شتطاعت الثقافة 
ت�شاعدهم  بل  بدونيتهن  ايهامهن  الذكور  لدى  ال�شرفة  الذكورية 
االأخريات  لدى  برت�شيخها  الثقافة  بتلك  ت�شربت  من  ذلك  على 
تتفوق  الفكري  ن�شجها  او  لتفوقها  ولي�س  بالقوة،  اأو  باالإقناع 
عليهن بل ب�شبب ن�شجها الذكوري فهم ال مينحون �شلطتهم الأي 

كان او ملن يعتقدون اأنها تزعزع عر�شهم.
فوفق اجلهاز املركزي للإح�شاء هناك ٤٩.٦٪ امراأة ريفية ترى 
اأن  دون  املنزل  من  خرجت  قد  كانت  اإذا  �شربها  الرجل  حق  من 
تخربه، وهي ن�شبة لي�شت �شئيلة فحتى من ال يتم �شربها تعتقد 
ان رجل غريها ميلك هذا احلق، ومن اجلنب وقلة الرجولة عدم 

ا�شتخدامه معززات ذلك باأقوال دينية او عرفية قدمية .
اأهملت  اإذا  �شربها  الزوج  حق  من  ترى  ريفية  امراأة   ٪٣٥.٥ و 
اطفالها الن م�شوؤولية االطفال م�شوؤولية اأحادية تقع على عاتق 
و  ذلك،  يف  ذكر  ي�شاركها  وال  باالن�شطار  تلد  وكاأنها  وحدها  االم 
٣٨.٩٪ اذا جادلته و ٣٢٪ اذا رف�شت ممار�شة اجلن�س معه اي 

ان اجلن�س حق خال�س للرجل وواجب على املراأة، ومن املمكن 
وعرفية  وقانونية  دينية  ب�شرعية  مغطى  ترا�ٍس  بدون  يتم  اأن 
ت�شتحق  الطعام  حرقت  اذا  اأنها  ترى  امراأة   ٪١٩.٤ و  �شرفة، 
اف�شت  اإذا   ٪٤٦.٥ و  زوجها  مال  بذرت  اإذا   ٪٢٩.١ و  ال�شرب 

ا�شرار البيت .
من  ت�شامح  مل�شة  مع  معا  اجلانبني  من  م�شرعن  عمل  فالعنف 
ال  حتى  هذا  الن�شاء  بحق  االجرام  بتجاهل  متمثلة  ال�شلطة 
وحتمي  لتتدخل  والتقاليد  االأعراف  اأو  الع�شرية  مع  تت�شادم 

مواطناتها .
داخل  �شواء  ال�شاعة  مدار  على  تعمل  الريف  يف  الن�شاء  اأن  ومع 
ال�شن  كبار  ورعاية  اليومية  املنزلية  باالأعمال  متمثل  املنزل 
احل�شرية  كاأختها  هذا  فعملها  ال�شغار  وتربية  القدرات  وذوي 
وحتى  القومي  الدخل  اإىل  كقيمة  ي�شاف  وال  كعمل،  ي�شنف  ال 
املنتجات  وبيع  املا�شية  ورعاية  احلليب  م�شتقات  ب�شنع  عملها 
وتوزيعها يف املدن وعملها يف االأر�س كفلحة ال ي�شاف اإىل الدخل 
القومي لدرجة اأن اجلهاز املركزي للإح�شاء يف درا�شته ال�شنوية 
فقط،   ٪٨.٦ �شوى  ي�شكلن  ال  العاملت  الريفيات  الن�شاء  اعترب 
بينما الغالب االأهم منهن يعمل بل واقرتح يف تقريره العديد من 

املن�شوجات  و�شناعة  احلياكة  وتعليمهن  لت�شغيلهن  امل�شاريع 
وتطوير املنتجات احليوانية .

احلمل  هو  ذكوري  منظار  من  احلياة  يف  الرئي�شي  عملها  اأما 
والوالدة اإىل اأن يتوقف رحمها عن العمل ليتم ا�شتبدالها، فل تتم 
اأو الوالدات القريبة من  اأ�شرار احلمل املبكر  وقاية الن�شاء من 
الريفيات  الن�شاء  االأ�شرة ف ٤٩.٧٪ من  بع�شها بو�شائل تنظيم 
ي�شتخدمنها وامللحظة الب�شيطة توحي بن�شبة اأقل من ذلك بكثري 
الع�شائرية،  االأعراف  اأو  الدين  مع  يتنا�شب  ال  الن�شل  فاإيقاف 
فاالإكثار من االأطفال، وحتديدا البنني، هو عزة للذكور وتدعيم 
ل�شلطتهم، فمن تنجب البنات فقط �شتظل حتمل وتلد حتى ياأتي 
�شتظل  ذكورا  تلد  كانت  واإذا  ونع�شه،  اأبيه  ا�شم  لريفع  الذكر 
ب�شر  عاتق  على  يلقى  تقدم  ما  فكل  تكرثهم..  حتى  وتلد  حتمل 
ولي�س حجر �شوان، ومن الطبيعي اأن يعتل نف�شيا ب�شبب القهر 
�شمعت  وان  م�شموعة  غري  فاأ�شواتهن  الر�شا،  وعدم  والكبت 
ال  انا  قالت  احداهن  مع  مقابلة  يف  عمدا..  مفهومة  غري  فلغتهن 
تكلمت  وان  ملكهم  فاأنا  جلل،  اأمر  على  غ�شبوين  لو  حتى  اتكلم 
نف�شي  مر�س  الع�شاب  قيمة.اإن  بل  ال  وهو  كلمي  جدوى  فما 
واعرا�شه تنبئ بوجود م�شكلة ت�شتحق احلل ال اأن يتم جتاهلها.

النساء الريفيات والُعصاب

الفعل  ردود  ملحظة  امل�شتغرب  من  لي�س 
اأو  ال�شخرية  اأو  االحرتام  عدم  اأو  العك�شية 
العدوانية اأو ال�شلوك غري املنا�شب من االأطفال 
مرحلة  يف  وخا�شة  احلياة،  من  ما  مرحلة  يف 

املراهقة.
يف بع�س االأحيان، ي�شبح االأمر مزعجاً، خا�شًة 
اأو  مرة،  الأول  ال�شلوك  هذا  مثل  ترين  عندما 
عندما ياأتي يف وقت ال ميكن توقعه! مهما كان 
للوالدين  قلق  ال�شلوك م�شدر  الو�شع، ي�شبح 

وكل َمن حول الطفل. 
نقدم لك بع�س االأ�شباب املحتملة التي قد تكون 
م�شوؤولة عن اإثارة رد فعل، يقلل فيها الطفل من 

احرتام من حوله، وكيف ميكن العمل عليها؟:
وبني  بينك  احلالية  الظروف  حتليل  يختلف 
من  االأمور  �شري  حتبني  جهة  من  فاأنت  طفلك، 
ب�شكل خمتلف،  يراه  الطفل  لكن   ، منظور معنينّ
ما  اأمامه،  و�شعته  ايل  ال�شيناريو  يزعجه  قد 
يوؤدي اإىل رد فعل غري عادي لي�س فيه احرتام 

للآخرين.
املر�س اإذا كان طفلك يعاين من مر�س ما، فيمكن 
توقع حدوث هيجان وا�شح يف �شلوكه فالعقل 

ال�شليم فقط يف اجل�شم ال�شليم.
تاأثري املنزل

تقللني،  قد  اأكيد  �شبب  ال�شريك  احرتام  عدم 
وب�شكل �شريح احرتام �شريكك اأو اأي فرد اآخر 
اأو املجتمع يف وجود طفلك،  اأفراد االأ�شرة  من 

يف  �شلوكك  طفلك  يلتقط  اأن  جدًا  املحتمل  ومن 
االأوقات  اأكرث  يف  يطبقه  و�شتجدينه  اللوعي، 

غري املتوقعة.
التنمر اأو ال�شدمة التي مل يتم حلها

يكون  اأو  املدر�شة  يف  التنمر  طفلك  يواجه  قد 
اإىل  تعود  حلها  يتم  مل  �شدمة  من  منزعجاً 
تاأثري  لها  التي  االأحداث  مثل  �شغره،  �شنوات 
�شلبي على احرتام الذات، وميكن اأن توؤدي اإىل 
والرد  ال�شراخ  ذلك  يف  مبا  حمرتم  غري  �شلوك 
ل�شمان عدم تعدنّي االآخرين عليه، وهذا غالباَ 

ياأتي يف غري �شياقه ال�شحيح.
التاأثريات  ت�شمل  اأن  ميكن  ال�شيئة  التاأثريات 
حيث  امل�شاغبني  االأ�شدقاء  دائرة  ال�شيئة 
الطفل  وين�شغل  العاطفي  الذكاء  ينخف�س 
ال  عك�شية  فعل  وردود  موؤذية  ب�شلوكيات 

تت�شمن االحرتام للآخرين.
حوله؟  ملن  طفلك  احرتام  قلة  تعاجلني  كيف 

كيف تعاجلني قلة احرتام الطفل؟
١ - حددي االأ�شباب الكامنة وراء �شلوك طفلك 
التي  امل�شكلت  حل  ال�شروري  من  امل�شطرب، 

توؤدي اإىل هذا ال�شلوك.
٢ – كوين م�شوؤولة عن ت�شرفاتك، والتزمي مبا 
تعظني به، هكذا �شيحرتمك طفلك تلقائًيا ويقلد 
�شلوكك. ال تعطي مثًل مواعظ عن احرتام وقت 
االآخرين، واأنت ال تتمكنني من االلتزام مبوعد.

٣ – امنحي طفلك جزءًا من وقتك، فلن تعريف 

معه  جتل�شي  حتى  فيها  يعي�س  التي  احلالة 
اأي�شاً  هذا  يومه.  خلل  معه  وتتحدثي  ب�شلم 

يجعله ي�شعر باأنه حمبوب ومهم.
اأ�شكال  اأرق  ال�شرب  اإن  يقال  ما  كثريا   -  -  ٤
احلب. لتو�شيح ذلك، يجب جتنب اأي مقارنات 
“اأقل”  باأنه  ي�شعر  طفلك  جتعل  حمادثات  اأو 
اأثناء  بال�شرب معهم  التحلي  اإن  اآخر،  من طفل 

معاجلته هو مفتاح التغيري.
٥ - على الرغم من اأن معظم النا�س ال يزالون 
اإال  العلج  يف  التفكري  ينبغي  ال  اأنه  يعتقدون 

لي�س  اأنه  اإال  �شديد اخلطورة،  املوقف  كان  اإذا 
�شحيحاً.

تفاهة  مدى  عن  النظر  بغ�س  اأم  الأي  ميكن   
طلب  طفلها،  مع  تواجهها  التي  امل�شكلة 
طباع  تغيري  على  تعمل  كي  املهنية  امل�شاعدة 

طفلها احلاد.
تلحظني  اأو  التغيري،  ترين  عندما   -  ٦
التقدم، فمن ال�شروري ت�شجيع هذا ال�شلوك 
يفعله  مبا  يثق  كي  الطفل،  مدح  خلل  من 

ويحفزه على ممار�شة املزيد منه.

هل يعاملك طفلك بقلة احترام.. إليك أسباب 

وفاء البعزاوي
للتخاطب  كاأداة  العنف  اعُتمد 
اإذ  املراأة،  �شد  العنف  وخا�شة 
يعانني  العامل  يف  الن�شاء   ٣/١ اأن 
املتحدة،  االأمم  ح�شب  العنف  من 
ال�شرب  املراأة يف  العنف �شد  ويتمثل 
املبا�شر واالإيذاء اجل�شدي والتحر�س 
اجلن�شي واالغت�شاب وزواج الق�شر.

يف  وتتمثل  كثرية،  فهي  اأ�شبابه  اأما 
وانعدام  التعليم  م�شتويات  انخفا�س 
ن�شبة  وزيادة  االقت�شادية  الفر�س 
البطالة والتمييز بني الن�شاء والرجال 
القرار  �شنع  على  الذكور  و�شيطرة 
واملمار�شات االجتماعية وعدم وجود 
ت�شريعات وعقوبات متعلقة مبرتكبي 
وبح�شب  الن�شاء..  �شد  العنف 
املتحدة  االأمم  عن  ال�شادرة  االأرقام 
الن�شاء  من  و٧٠٪   ٪٣٥ بني  ما  فاإننّ 
تعرنّ�شن  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

من  اجلن�شي  اأو  اجل�شدي  للتعنيف 
العائلة..  قبل  من  اأو  اأزواجهن  قبل 
الن�شب وقلة املعلومات  ورغم تفاوت 
للمعتقدات  تبعا  النف�شي  العنف  عن 
املتحدة  االأمم  اأننّ  اإالنّ  والثقافات 
اأننّ ٤٨٪ من الن�شاء يف االحتاد  اأكدت 
االأوروبي تعرنّ�شن اإىل �شكل من اأ�شكال 
�شريك  قبل  من  النف�شي  التعنيف 
اإىل  االإح�شائيات  اأ�شارت  كما  احلياة. 
اأننّ ٢/١ الن�شاء اللتي ُقتلن يف ٢٠١٢ 
يف جميع اأنحاء العامل كان ذلك من قبل 
اأزواجهن اأو اأحد اأفراد العائلة. وعلى 
ال�شعيد العاملي، فهناك اأكرث من ٧٥٠ 
قبل  الزواج  على  اأُرغمت  فتاة  مليون 
 ٣٢٠ عانى  كما  العمر.  ١٨من  بلوغ 
االعتداءات  العامل من  فتاة يف  مليون 
يف  واخلتان  واالغت�شاب  اجلن�شية 
مرحلة ما من حياتهن.. ومتثل الن�شاء 
�شحايا  اإجمايل  من   ٪٥١ البالغات 

ار بالب�شر، يف حني متثل  �شبكات االجتنّ
ال�شغريات ٢١٪ من �شحايا  الفتيات 

ار بالب�شر.  االجتنّ
معدل  اأننّ  اإىل  التقديرات  وت�شري 
يرتاوح  الن�شاء  �شد  العنف  انت�شار 
الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  بني ٢٣،٢ 
كاأوروبا والواليات املتحدة و٢٤،٦٪ 
ال�شرق  منطقة  يف  و٣٧٪  اأفريقيا  يف 

االو�شط و٣٧،٧ ٪ يف �شرق اآ�شيا
ما اآثار العنف �شد املراأة؟

ترتتب عن العنف �شد املراأة بح�شب 
منظمة ال�شحة العاملية اآثار خطرية، 
والعدوى  الوفاة  اإىل  توؤدي  حيث 
املنقولة جن�شيا واحلمل غري املق�شود 
النف�شية  وال�شغوط  واالكتئاب 

واالنتحار وتعاطي املخدرات.
فيه  تت�شاوى  اف�شل  عامل  ولبناء 
يجب  واحلقوق  والواجبات  الفر�س 

الق�شاء على العنف �شد املراأة.

العنف ضد المرأة.. آفة اجتماعية 
خطيرة تجتاح العالم

ضحى الشمري
القوة وال�شعف �شفتان متناق�شتان لكنهما جمتمعتان يف �شخ�شية واحدة.. 
واإذا ما طغت احداهما على االخرى ن�شتطيع القول ان ال�شفة التي انت�شرت 

هي التي �شتظهر على ملمح ال�شخ�شية.
واملراأة حتمل يف داخلها كلتا ال�شفتني، قد تتغلب �شفة القوة اأحيانا 
وال�شعف يف احيان اخرى ويعتمد هذا التغري على املواقف واالحداث 
والظروف واملوؤثرات التي حتيط بهذه املراأة يف مرحلة الطفولة وما 
بعدها من متغريات، فالنواة االأوىل يف حتديد ملمح ال�شخ�شية هي 
بناء  على  ي�شاعدوا  ان  ميكن  وكيف  بالتحديد،  واالم  االب  االأ�شرة 

الذات وتعزيز ثقة االأبناء باأنف�شهم.
اإن البيئة ال�شحية ال�شوية داخل البيت هي حجر االأ�شا�س لبناء تقدير للذات 
االحرتام  ميلوؤها  التي  الوالدين  بني  فالعلقة  االأبناء،  لدى  مرتفع  ب�شكل 
اأمام  القدوة  امتثال  يف  جدًا  كبريًا  دورًا  تلعب  والتعاون  والعطف  املتبادل 
اإىل بناء  اإ�شافة  اأفراد العائلة،  االأبناء لتقدير الذات واالحرتام املتبادل بني 
مناخ اأ�شري مليء باالأمان والدعم والتمكني واإعطاء م�شاحة عالية للتجربة 
واخلطاأ والتعلم من اخلطاأ، والتعبري عن الراأي واالأفكار اخلا�شة، وكل ذلك 
يف بيئة حمكومة بال�شوابط املتفق عليها واملقتب�شة من ديننا وعقيدتنا وعدم 
املراأة  تزهر  اإذ  متيز،  دون  حقوقه  فرد  كل  واإعطاء  اجلن�شني  بني  التفريق 
فلها  اال�شر  بع�س  اأما  جلن�شها.  واملريحة  الداعمة  االجواء  تلك  يف  القوية 
�شلوكيات يف الرتبية، اإذ متيز الذكور على االناث وت�شلطهم عليهم يف جميع 
امورهم احلياتية، اإذ يكون راأي الذكر هو ال�شاري ومنذ نعومه اظافره من 
خلل بع�س الكلمات الرنانة التي جتعل منه ذكرا متبجحا، وان كان ي�شغر 
االناث يف ال�شن، فريى االباء ان ذلك من االمور البديهية عندما ي�شادر االخ 
حقوق اخواته املعنوية �شواء كان �شائبا او ال ملجرد انه ذكر االمر الذي يولد 
اخلوف وال�شعف لدى الفتاة، وعدم القدرة على املواجهة واالنزواء، ويولد 
لديها �شعور اخل�شوع ويتوارث هذا ال�شعور من امراأة اإىل اأخرى، اإذ ت�شبح 
هي اأما وت�شارك يف �شنع ال�شعور نف�شه لدى بناتها، ويف حاالت نادرة ي�شنع 
هذا اجلو اال�شري امراأة قوية، اإذ تنتف�س بع�س الن�شاء على واقعها، وممكن 
ان تولد هذه العقدة ن�شاء قادرات على املواجهة بعد ن�شوجها وا�شتمرارها 
بناء  ت�شهم يف  بيئة جديدة  على  باملجتمع واالطلع  واالحتكاك  الدرا�شة  يف 
وحتديد ا�ش�س ومهارات مكت�شبة ت�شاعدها على جتاوز بيئة البيت املحطمة، 

وحتفز لديها القدرة على القيادة وال�شعور باأهميتها ودورها يف املجتمع.

ممن تستمد المرأة 
قوتها؟

فريدة اأحمد
»الرجل طفل كبري«، مقولة ترددت طويل 
علمي،  �شند  دون  االأل�شنة  من  كثري  على 
ال  الرجال  اأن  فعليا  العلم  اأثبت  حتى 
يف  وهم  اإال  الن�شج  مرحلة  اإىل  ي�شلون 
اإجهاد  يت�شببون يف  واأنهم  العمر،  منت�شف 

زوجاتهم اأكرث من اأطفالهم.
االأطفال اأقل اإزعاجا

»توداي«  موقع  اأجراه  م�شح  ك�شف 
، �شنف  اأُمنّ اآالف  �شبعة  TODAY على 
بن�شبة  لديهن  االإجهاد  م�شتوى  معدل  فيها 
٨.٥ من ١٠، عن م�شاهمة الرجال بالن�شبة 
االأكرب يف اإجهاد الزوجات مقارنة باالأطفال، 
االأطفال  باأن  الزوجات  من   ٪٤٦ واأفادت 
ُيولنّدون �شغوطا وتوترا اأقل من اأزواجهن، 
باخليانة  مرتبط  غري  االأمر  اأن  التاأكيد  مع 

اأو �شوء املعاملة.
تاأخر ن�شج الرجل

الزوج  من  كافية  م�شاعدة  وجود  عدم 
حيث  اليومي،  للتوتر  رئي�شي  م�شدر  هو 
اأ�شارت ثلثة اأرباع ال�شيدات يف امل�شح اأنه 
للأمومة  اليومي  العبء  عاتقهن  على  يقع 
من  م�شاركة  اأي  دون  واالأ�شرة  واالأبوة 

الزوج.
وتتحمل املراأة العمل اليومي داخل املنزل 
من تنظيف واإعداد وجبات الطعام، وتربية 
كامل  بدوام  يعملن  ومعظمهن  االأطفال، 

خارج املنزل، يف حني يكتفي الرجل بالعمل 
على  االآخر  الن�شف  تاركا  املنزل  خارج 
عاتق املراأة وحدها، ويق�شي معظم الوقت 

يف اال�شرتخاء.
اآخر  �شبب  الرجال  عند  الن�شج  تاأخر 
ثم  ومن  املراأة  على  اعتمادا  اأكرث  يجعلهم 

اأكرث اإجهادا لها.
بني  الن�شج  يف  االختلفات  عن  درا�شة  يف 
»نيكلوديون  �شركة  اأجرتها  اجلن�شني، 
»تليغراف«  �شحيفة  ون�شرتها  كيه«،  يو 
الن�شج  اأن مرحلة  ك�شفت عن  الربيطانية، 
يناهز ٤٣ عاما،  تبداأ من عمر  الرجال  عند 
اأي بعد ١١ عاما من ن�شوج الن�شاء، اللتي 

يبداأن تلك املرحلة يف اأوائل الثلثينيات.
ن�شاء،   ١٠ اأ�شل  من   ٨ اأن  االأمر  يف  املثري 
عن  اأبدا  يتوقفون  ال  الرجال  اأن  يعتقدن 
على  �شلبا  يوؤثر  ما  وهو  اأطفاال  كونهم 
علقتهن الزوجية، واملده�س اأي�شا اأن رجل 
من اأ�شل اأربعة رجال اأكدوا ذلك، واأ�شاروا 

اأن الن�شاء يف حياتهم اأكرث ن�شجا منهم.
ويتمثل عدم الن�شج يف عدة ممار�شات يقوم 
بها الرجل، منها اإدمان األعاب الفيديو جيم، 
وعدم  كبرية،  ب�شرعة  ال�شيارة  وقيادة 
القدرة على طهي وجبات ب�شيطة، وتغيري 
جذب  بكيفية  والتباهي  بانتظام،  الوظائف 
يف  االأم  على  االعتماد  عن  ف�شل  الفتيات، 
الطعام  وجبات  وحت�شري  امللب�س  غ�شل 

وا�شتبدال الزوجة بها الحقا.
املراأة  اإ�شعار  يف  الن�شج  عدم  يت�شبب  وقد 
باالإرهاق والغ�شب الدائم، اإذ يتعني عليها 
منفردة  العلقة  يف  املهمة  القرارات  اتخاذ 
الفواتري،  ودفع  امليزانية،  تق�شيم  مثل 
ما  وهو  لل�شراء،  ال�شرورية  وامل�شتلزمات 
اأ�شارت اإليه ربع الن�شاء يف عينة الدرا�شة، 
ت�شتطيع  اأنها  لو  متنت  نف�شها  والن�شبة 
ت�شعر  ما  بن�شج حول  التحدث مع زوجها 

به وما حتتاجه العلقة لتتطور وتنجح.
كيف تخفف بع�س اأعبائها؟

ت�شتمر  لكي  الزوجية  العلقة  حتتاج 
على  امللقى  العبء  تخفيف  اإىل  وتنجح، 
اإىل امل�شاركة يف رعاية  الزوجة، واأن ينظر 
جزء  اأنها  على  املنزل  وتنظيف  االأبناء 
اختياريا  اأمرا  ولي�س  العلقة  يف  اأ�شا�شي 
من  عددا  املخت�شون  ويقرتح  للرجل، 
احللول التي ت�شهم يف تخفيف االإجهاد عن 

الزوجة، منها:
١- تق�شيم االأعباء املنزلية

عمل  عبء  اأ�شعاف  ثلثة  الن�شاء  تتحمل 
توداي«،  »�شيكولوجي  بح�شب  اأزواجهن، 
تظل  الن�شب  هذه  اأن  للهتمام  املثري  ومن 
كما هي، بغ�س النظر عما اإذا كانت الزوجة 
كان  اإذا  وما  كامل،  بدوام  وظيفة  لديها 

زوجها يعمل اأو ال يعمل.
اإذا  الرجل  اأن  اإىل  الدرا�شة  موؤلفو  وي�شري 

حينها  اآخر،  زميل  مع  منزل  يف  يقيم  كان 
�شروري  �شيء  املنزلية  االأعمال  اأن  يدرك 
مع  بب�شاطة  لكنه  كليهما،  على  واإجباري 
على  ويح�شل  عاتقها،  على  يلقيها  زوجته 
لقب زوج جيد اإذا �شاعدها، موؤكدين اأنه اإذا 
مل يتم التعاطي ب�شكل من�شف ومت�شاو مع 
االأعمال املنزلية فيمكن اأن توؤثر �شلبا على 
اجلوانب االأخرى للعلقة، واأن تكون �شببا 

رئي�شيا للم�شاكل الزوجية.
٢- وقت فراغ

ومتوا�شلة،  كثرية  اأعباء  املراأة  تتحمل 
وت�شعر بالذنب عند االإخفاق، والعمل الذي 
االإرهاق،  من  الكثري  لها  ي�شبب  ينتهي  ال 
االإح�شاءات  مكتب  اأجراه  مل�شح  ووفقا 
�شحيفة  ون�شرته  الربيطاين  الوطنية 
اأقل  للن�شاء  الفراغ  فاإن وقت  »اإندبندنت«، 
الن�شاء  اأن  الرغم من  الرجال الأنه على  من 
الرجال،  من  اأكرث  جزئي  بدوام  يعملن 
العمل  اإكمال  يف  اأطول  وقتا  يق�شني  فاإنهن 
املنزلية ورعاية  االأعمال  املاأجور مثل  غري 

االأطفال.
وهنا ياأتي دور الرجل يف زيادة وقت فراغ 
رعاية  وتويل  املنزل،  مهام  باإكمال  املراأة 
االأبناء لتحظى بوقت فراغ هادئ ي�شاعدها 

يف اال�شرتخاء وال�شلم الداخلي.
٣- التوقف عن التعامل كطفل

الـ٤٣  عمر  حتى  كطفل  الرجل  يت�شرف 
كيه«،  يو  »نيكلوديون  لدرا�شة  وفقا  عاما، 
م�شحكا  اأو  لطيفا  االأمر  اعتبار  ميكن  وال 
نف�شها  جتد  التي  الزوجة  نظر  وجهة  من 
تتحمل عبء طفل اآخر يبدو يف الثلثينيات 
من العمر لكنه يت�شرف كطفل يف ال�شابعة، 
ال�شيطرة  اإرهاقا، وحتاول  اأكرث  اإذ ي�شبح 
اأخطاء  مع  اأكرث  والرتكيز  �شيء  كل  على 

االأطفال وعدم جتاوزها.
الزوج  يتوقف  اأن  للعلقة  االأف�شل  ومن 
زمام  ويتحمل  كطفل،  التعامل  عن 
االأبناء،  تربية  يف  خا�شة  امل�شوؤولية 
حول  االأم  مع  واالتفاق  نا�شج،  ب�شكل 
وااللتزام  الرتبية  يف  العري�شة  اخلطوط 
بها، وتخفيف العبء عن االأمهات يف عدد 
وزيارة  االأطفال  متارين  مثل  املهام،  من 
حينها  الدرو�س،  ومذاكرة  االأطباء 
على  الرتكيز  عن  التوقف  للأمهات  ميكن 
االأخطاء التي يرتكبها اأطفالهن، والتوقف 
�شيء،  كل  على  ال�شيطرة  حماولة  عن 

وق�شاء وقت ممتع مع االأطفال والزوج.

الرجل طفل كبير.. األزواج أكثر إرهاقا للمرأة من األبناء
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نهاد احلديثي
ومثقفون  واأكادمييون  �سيا�سيون  خرباء  حّذر 
العقول  نزيف  جتاُهـل  ا�ستمرار  خطورة  من 
اإىل الغرب، موؤّكـدين  والأدمغة العربية املُـهاجرة 
على  منها  والعربية  عموما  النامية  الدول  اأن 
خ�سًما  الثمن،  تدفع  التي  هي  اخل�سو�ص،  وجه 
واأن  الب�سرية،  وقدراتها  الفكري  ر�سيدها  من 
هي  اجلماعي  النزوح  هذا  من  الأكرب  امل�ستفيد 
والغربية  عموما،  واملتقدمة  الغنية  الدول 
بو�سع  مطالبني  اخل�سو�ص.  وجه  على  منها 
امل�سكلة  هذه  مع  عربية” للتعامل  “ا�سرتاتيجية 
هذه  واعتبار  اجلد،  ماأخذ  الأمر  واأخذ  احليوية، 
يف  مطالًبا  عربي”،  قومي  اأمن  “ق�سية  الق�سية 
خالل  من  �سواء  العربي،  بالتعاون  ذاته،  الوقت 
واجلامعات  البحوث  مراكز  اأو  العربية  اجلامعة 
ـع  اأو موؤ�س�سات الأعمال والقطاع اخلا�ص، مع و�سْ
اأع�ساء  بقاء  دون  حُتـول  التي  الالزمة  ال�سوابط 
تقّدم  لإغراءات  وخ�سوعهم  اخلارج  يف  الِبـعثات 

لهم. 
والدول  الحتالل،  بعد  خا�سة  العراق  عانى  قد 
�سَلـبها  الذي  النزوح،  ذلك  من  النامية  العربية 
وقدراتها  الفكري  ر�سيدها  من  كبريًا  جزءًا 
هجرة  لتنظيم  املحاولت  كل  وبرغم  الب�سرية، 
اإل  العودة،  اإىل  املهاجرة  الطيور  ودعوة  العقول 
اأن جاذبية الغرب ل تزال ُتـ�سيطر على ما يحُدث 
يف هذا املجال . . فربغم ال�ستثمارات ال�ّسـخمة التي 
اجلامعي،  للتعليم  العربية  الدول  بع�ص  ـرها  توفِّ
اإل اأن جزًءا كبريًا من عائده يِتـم اهداره من خالل 
عمليات الهجرة التي ت�ستقِطـب علماءنا وباحثينا، 
العوا�سم  حتتفظ  حيث  اأحياناً ،  ـرينا  ومفكِّ بل 
بكواكب  الكربى  الأمريكية  واملدن  الغربية 
العربي،  العامل  اأبناء  من  �ساطعة  وجنوم  لِمـعة 
�ُسـحب  ُمـخرتقني  العامل  �سماء  ـعون  ير�سِّ الذين 
الغرتاب والبتعاد عن الوطن، حتى بلغ بع�سهم 
يف  وما  نوبل  جائزة  على  باحل�سول  عاملية  اآفاقاً 

م�ستواها من درجات التقدير الدولية.
هل يعقل ان يجتث خرية ا�ساتذة وعلماء اجلامعات 
والن�سابون  الل�سو�ص  حملهم  ليحل  العراقية 
ومزوري ال�سهادات العلمية واملتخلفون من ذوي 
العاهات الطائفية والعرقية؟ هل يعقل ان يكون يف 
مناهج التعليم تاريخان وتف�سريان احدهما �سيعي 
له  لي�ص  والخر �سني؟ وطبعا هناك منهج كردي 
عالقة ل �سكال ول مو�سوعا باملنهجني املذكورين، 
هل يعقل ان يرتبى اطفالنا على الف�سل الطائفي، 

ومنذ ال�سغر؟ 
العراقية  الكفاءات  عدد  هو  كم  معي  خمنوا 
من  اأكرث  بني  من  واملجتثة  واملهجرة  املهاجرة 
ثالثة ماليني عراقي غادروا العراق بعد احتالله، 

وبعد �سيادة الفو�سى غري اخلالقة فيه؟
تقريرا  ا�سدرت  العاملية  مري�سر  جمموعة 
جتريها  التي  ال�سنوية  امل�سوح  عن   2011 عام 

ان  فيه  وجاء  العامل،  عوا�سم  حالة  بخ�سو�ص 
اعوام  لثالثة  العامل،  يف  عا�سمة  اأ�سواأ  هي  بغداد 
الفردية  ال�سالمة  جمال  يف  وحتديدا  متتالية، 

واخلدمات!
كان  احلكيم،  توفيق  الراحل،  الكبري  الديب 
اللوان،  زاهية  مركبة  )الدنيا  طلبته:  يخاطب 
�سائقها  اخليول،  مهمطة  احلوا�سي،  مذهبة 
ال�سيطان(، وعلينا اذن ل نخ�سى تكرمي املبدعني 
نحطم  ان  وعلينا  مماتهم،  بعد  ولي�ص  حياتهم  يف 
لل�سم�ص  بلطف  زهرتنا  ونعر�ص  املانع  الزجاج 
ويبدعون،  يقراأون  الخرين  وندع  والهواء، 
بالأحالم  ياأتي  ل  القمة  اىل  بالنف�ص  فالرتفاع 
والتمني، ولنتعلم ان ن�سكر الخرين على ا�سنادهم 
ووقارا  احرتاما  نقف  وان  لنا،  وت�سجيعهم 
وعطاء  يتوقف،  ل  قطارا  نريد  نحن  لأ�ساتذتـنا، 
الظهور،  وحب  التعايل  روح  عن  بعيدا  ين�سب  ل 
الآخرين،  مع  باأنانية  والتحدي  وال�ستهانة 
منتلك كتابا وفنانني وادباء لن�سمع عنهم قعقعة 
لالأ�سباب، ودون  انكفاأوا دون معرفتنا  ولعجني، 
ان نكلف انف�سـنا عناء قرع ابوابهم للتحية وبيان 
كل  لتهدمي  ترفع  املعاول  ترى  اليوم  ال�سباب؟! 
من يرتفع، يحاربون كل جمد اأو �سريف ونزيه اأو 

مبدع، اإنها ال�سلبية التي تطبع �سلوك العراقي. 

اإذا  بني  )يا  ابنه:  يوعظ  احلكماء  احـد  يقول 
اردت ان ت�ساحب رجال فاأغ�سبه، فاإن اأن�سفك 
فاحذره(،  واإل  �سحبته  تدع  فال  نف�سه  من 
الراأي  يف  معه  اختلف  عزيزا  فقد  منا  فكم 
جتافى  من  منا  وكم  القطيعة؟  بينهم  وحلت 
حا�سـدا  وكم  عليه؟  ف�سله  ونكر  الآخرين  عن 
حتى  اخت�سا�سك؟  يف  تبدع  ان  له  يروق  ل 
الآخرين،  جتاه  والتقدير  ال�سكر  كلمة  ن�سـينا 
ومل يفهموا ان احلياة اأخـذ وعطاء، فكيف بنا 
اإذن اأن ن�سنع النجوم ونحن نحارب كل مبدع 

ولمع؟ 
�سناعة النجوم حتتاج اإىل بيئة ت�سجع الإبداع 
الذين  النجوم  حتى  وتخيل  تهدمه،  اأن  ل 
ت�سنعهم ظروف حياتهم يف اخلارج والت�سجيع 
للتجاهل  يتعر�سون  تراهم  يلقونه هناك  الذي 
اإن مل يكن للمحا�سرة والتهديد مبجرد عودتهم 
الكامل،  للتحجيم  ويتعر�سون  العراق  اإىل 
واىل  جاوؤوا  حيث  من  عائدين  يقفلون  فرتاهم 

حيث يجدون التقدير الكامل لكفاءاتهم.
قالك  عندما  زويل  احمد  الدكتور  �سدق  لقد 
اأغبياء..  ل�سنا  ونحن  عباقرة  لي�سوا  الغرب 
ينجح، ونحن  الفا�سل حتى  يدعمون  فقط  ھم 

نحارب الناجح حتى يف�سل!.

مرافئ ثقافية
اأمل رفعت / اأديبة من م�سر

ال�سهرية،  املقولة  هي  اأجل  الكلمة،  كانت  البدء  يف 
م�سموعة؛  اأو  مقروءة،  كانت  اأن  �سواء  والكلمة 
الكلمة  لكتابة  ولكن  �ساعر،  �سارد،  قائل،  اإىل  حتتاج 
التي ن�ساأت منذ اجلاهلية  اأكرث من اخلطابة  م�ساكل 

الأوىل، وقبل نزول القراآن، وهو كلم اهلل.
م�ساكل  هي  فما  م�سكالتها؛  لها  البداية  منذ  الكتابة 
الكتابة، والكاتب؟، ولنبداأ كمثال بالع�سر العبا�سي، 
وهو الع�سر الذي تغريت فيه �سورة ال�سعر وظهرت 
لل�سعر،  التقليدية  لل�سورة  املو�سحات، وكانت قلب 
وظل التغيري يحدث، وي�ستمر بظهور جماعة اأبولو، 
الفنون  من  وغريها  ال�سعرية،  امل�سرحية  ظهور  و 
التفعيلة،  �سعر  وظهر  احلداثة،  جاءت  ثم  الأدبية، 
وانت�سار  احلداثة،  بعد  ما  ثم  النرثية،  والق�سيدة 
احلداثة  بعد  ما  كذلك  وال�سرد،  ال�سعر  يف  التجريد 
العديد  وال�سعر، وظهور  ال�سرد،  يف  التقني  والتغري 
الهجوم  نالحظ  وبالطبع  واملناهج،  النظريات،  من 
على كل جديد يف كل �سنف اأدبي، مثال ما ا�ستحدث ما 
بني ال�سعر والنرث وال�سر، كق�سائد الهايكو، والق�سة 

الوم�سة، والق�سة الق�سرية جًدا.
هل للنقد دور يف هذا التغيري على ال�ساحات الأدبية؟، 
عجلة  يدفع  فالنقد  اأجل،  تاأكيد  وبكل  بالطبع 
التجديد، حتى واإن كان النقد هداًما ، فالنقد يف حد 

تتوقف  وهل  الغرب،  من  وماأخوًذا  م�ستحدًثا  ذاته 
املناه�سة  النقدية  واملدار�ص  ت�سنيفها  عند  الكتابة 
ال�سوؤال  لكل �سنف على حدى؟، ولالإجابة على هذا 
فوجود  ذاته،  حد  يف  الكاتب  مل�ساكل  ننظر  اأن  يجب 
لن�سه  نقد  نتاج  هو  الأدبية  ال�ساحة  على  الكاتب 
يدعو  فهذا  اأدبًيا؛  فقرًيا  الن�ص  كان  فلو  الأدبي، 
يكون  الكاتب  بدايات  ويف  الكاتب،  تنبيه  اإىل  النقاد 
النقد هو اأحد م�سكالته، والكثري كان لديهم املوهبة، 
ولكن النقد الهادم دفعهم اإىل الن�سحاب من ال�ساحة 
�سريًعا، ولي�ص معنى ذلك اأن كل نقد هادم، واأن كل 
تالقي  كثرًيا  يحدث  وقد  املائة،  يف  مائة  ناجح  ن�ص 

�سورة  وهي  اجليد،  غري  الناقد  مع  اجليد  الن�ص 
�سيئة جًدا متنع انت�سار موهبة الكاتب ومتنعه من 
من  الكثري  يزعج  ذاته  حد  يف  والتطوير  التطوير، 
النقاد لذا متت حماربة الق�سيدة النرثية والتجريد 
يف ال�سر، وحتى نكون من�سفني؛ فنجد اأن هناك نعمة 
اأعطاه اهلل لذوي املواهب وهي الإرادة على حتقيق 
الب�سر،  جلميع  فكرهم  وتو�سيل  الأدبي،  م�سروعهم 
يف  ينجح  يقاوم  فمن  اجلدد،  الكتاب  مايواجه  وهذا 
تكوين  اإىل  ي�سل  حتى  واإكماله؛  الأدبي  عمله  اإنقاذ 
ورقًيا،  القراء  جمهور  اإىل  ي�سل  اأن  ميكن  عمل  اأول 
وجمهور القراء لي�ص موجوًدا بالفعل حتى يتم تبني 
وهي  فعلًيا،  له  والت�سويق  الأول،  للعمل  ن�سر  دار 
وغري  مبدئ  كاتب  كل  حياة  يف  احلقيقية  العقبة 
اأو  �ساعًرا،  يكون  اأن  هنا  بكاتب  واأق�سد  مبتدئ، 
ناقًدا؛ اأو �سارًدا، اأو ناثًرا، اأو حتى باحًثا اأكادميًيا، 
وهنا تظهر العديد من العقبات التي نعلمها جميًعا، 
والتي زادت يف زمن الوباء والوباء هنا لي�ص الكورونا 
فقط بل العديد من الأوبئة الفنية، والتطبيقات التي 
كالتيك  منها  العديد  يف  الخالق  يف  انحطاًطا  ُتظهر 
فبات  وغريها،  املهرجانات  اأغاين  على  ف�ساًل  توك، 
حد  على  وكتاب  الكتاب،  من  فقرًيا  القراءة  �سوق 
م�ستقبلًيا؟  قائمة  امل�سكالت  هذه  �ستظل  فهل  �سواء، 

�سوؤال اأدعو اجلميع اأن يجدوا معي اإجابة له!.

الكتابة وسنينها!

حممد في�ص خالد
من  ُدنَياهم  يف  يعرفون  القرية  اأهل  يكن  مل 
اإّل  احلكومة؛  وجلان  و�سَ لِطة،  ال�سُّ اأُّبهِة 
َك�سنٍم  تَرّبع  جربوٌت  له  ندوق،  ال�سُّ هذا 
من  يوٍم  ُكلَّ  ُت�سَكُب  قوٌة  فوؤادهم،  يف  معبود 
 « يد  تعبُث   ، البلد  �سيخ  بيِت  بجداِر  فتحٍة 
ي�سبع  َنهاٍر،  ُكّل  َمطلَع  البو�سطجي   « �سمري 
احَلّبارة، ُيخِرُج ورقته بعد اإّذ اأغرقها حربه 
 ، وجربوته  املريي  َهيبة  جُتّللها  الأزرق، 
قبل اأن يعت�سر عينه ليطلق �سيحًة  تَن�ساُب 
اأبو الفتوح،  كا :« يا  فريا ُم�سحِّ بعد َجهٍد �سَ
عجلة  ،تتعّطل  اأمك«  ورا�ص  اجلوابات  وّزع 
الّنار  كوانني  تتوقف   ، دورانها  عن  احلياة 
يف  الزرازير  اأ�سواُت  تذوُب  اأوارها،  وَيربد 

ُمنُذ  الَف�ساِء،  َجوِف 
طريقها  الأطل�ص   « �سمري   « دراجة  عرفت 
لقريتنا، والّنا�ص يف اأن�ٍص منها ، حَتمُل اإليهم 
ال�ّسّر  َباَت  بدنياهم،  يربطهم  الذي  اخَليَط 
عن  بِه  قنعوا  فيِه  الرتَّ من  ال  فا�سِ واخَلري 
غار ، حّتى  �َساأم املعي�سة  ، ما اإن َيلمحُه ال�سّ
يتهالكوا عليِه يف َزفٍة َعارمٍة :« البو�سطا جا 
خب  .. البو�سطا جا » ، بداياتِه َكِره هذا ال�سَّ
�َساله،  الأيام  مبروِر  لكن  بعنٍف،  يه�ّسمهم 
َتدوُر  َحفاوٍة،  مو�سع  �َسخ�سِه  َجَعَل  طاملا 
واإيران  �سدام   « بني  رو�ص  �سَ َحرب  رحى 
من  قريتنا  ي�سل  فظائعها،  العامُل  َيَت�سّمع   «
ماآ�سيها ما تَنخلع له القلوب، ُيهِرُول الَغالبة 
جهة » البو�سطا » ينتظروا  مقَدمه، دعواٌت 
باح الطاهر يف  ُترَفع، واأكف تتلقى ندى ال�سّ

املُنقطع  ابتهاِل 
؛ اأن يحفَظ اهلل الغائبنَي ، تندفع » نفي�سة« 
َتُزّك بَعرَجتها  ، مبهورة الأنفا�ص :«وبركات 
بركات   ، له  جواب  مفي�ص  اأفندي  �سمري  يا 
بلكنِة  ُمناديا  ي�سرع   ،« بغداد  يف  وياهم 
 »: ُخ�سوٍع  يف  ملبية  احَلناجر  تنفجر  تعايل، 
الأظرَف  العَجائُز  يَت�سّمم  اأفندم«،   .. اأفندم 
فتاة  �سوت  كون  ال�سُّ يقطع  ولوعة،  خبٍل  يف 
با  ، يخد�ص �سوتها  ناهد ، ُمفَعَمٌة مباِء ال�سِّ
تقوُل   ، العيون   جمالها  خد�َص  كما  الهدوء 
عّم  يا  اأبويا  من  جواب  مفي�ص  ميوعة:«  يف 
�سفتيِه،  فوَق  الكلماُت  ترتّنح   ، ؟!«  �سمري 
يناولها   ، احلقيبَة  ينب�ّص  َكامَلجنوِن  يَنكّب 
اأن  قبل   ، �سارخ  تغّنٍج  يف  تتلقفه  اخلطاب 
ياُح يف  تنفلت كزهرِة الّنج�ص تتالعب بها الرِّ

ف، توارث الّنا�ص يف قريتنا مهابة  يوٍم َعا�سِ
» البو�سطا«، فكالمه لُيرّد ، جتف تقاطيعه 
ُيرِبز مظروفا  ُمنَتِفخا بالأوراِق ، يرد بكلمٍة 
 ،« احلالوة  احلالوة..   »: هدوء  يّف  واحدة 
ي�سيل البت�سام يف جتاعيِد وجه عجوٍز، يد�ّص 

يده يف جيبِه ثم ينفحه املعلوم .
بهتت  احَلداثة،  هجمِة  من  قريتنا  ت�سلم  مل 
الّن�سيان  غبار  وعال  البو�سطا«،  مكانة« 
�سندوقه، ذاَت �سبيحٍة ، َنَزَل » �سمري » من 
فوِق دراجته ، ينتزع الّتحيات يف فتوٍر مقلق، 
األقى  ال�ّسحك،  فع�ساه   ، ي�سحك  كي  جاهد 
اإيجاز  يف  قائال  البلد  �سيخ  بيِت  على  الّتحيَة 
لأخذ  امل�سلحة  رجال  يح�سر  �سوَف  غدا   »:
يغ�ساه  ماِرقا  دراجته  ركَب  ال�سندوق«، 

مت الّرهيب . ال�سّ

قصة قصيرة

البوسطا جا 

فخرية البديري
�سورية..  واأديبة  كاتبة  ال�سمان  غادة 
والدها  �سامية،  لأ�سرة  دم�سق  يف  ولدت 
على  حا�سل  ال�سمان  اأحمد  الدكتور 
يف  ال�سوربون  من  الدكتوراه  �سهادة 
القت�ساد ال�سيا�سي وكان رئي�سا للجامعة 
ال�سورية ووزيرا للتعليم يف �سوريا لفرتة 
وفاة  ب�سبب  كثريًا  تاأثرت  الوقت.  من 
والدتها وهي �سغرية. كان والدها حمبا 
بالرتاث  ومولعا  العاملي  والأدب  للعلم 

العربي يف الوقت نف�سه، 
الأوىل  الق�س�سية  جمموعتها  اأ�سدرت 
»عيناك قدري« يف العام 1962 واعتربت 
الن�سويات  الكاتبات  من  واحدة  يومها 
مثل  الفرتة،  تلك  يف  ظهرن  اللواتي 
كوليت خوري وليلى بعلبكي، لكن غادة 
ا�ستمرت وا�ستطاعت اأن تقدم اأدبا خمتلفا 
ال�سيق  الإطار  من  به  خرجت  ومتميزا 
اإىل  الن�سوية  واحلركات  املراأة  مل�ساكل 

اآفاق اجتماعية ونف�سية واإن�سانية.
بني  وتنقلت  اأوروبا  اإىل  غادة  �سافرت 
وعملت  الأوربية  العوا�سم  معظم 
اإىل  اأي�سا  عمدت  لكنها  �سحفية  كمرا�سلة 
اكت�ساف العامل و�سقل �سخ�سيتها الأدبية 
والثقافة  الأدب  مناهل  على  بالتعرف 
هناك، وظهر اأثر ذلك يف جمموعتها الثالثة 
اأظهرت  التي   1966 عام  الغرباء«  »ليل 
ن�سجا كبريا يف م�سريتها الأدبية وجعلت 
كبار النقاد اآنذاك مثل حممود اأمني العامل 
يعرتفون بها وبتميزها. ورغم اأن توجها 
الغربية،  الليربالية  اإىل  اقرب  الفكري 
اإىل  ميال  تبدي  حينها  كانت  رمبا  اأنها  اإل 
يف  اآنذاك  ال�سائدة  الي�سارية  التوجهات 
عدن  زارت  وقد  العربية  املدن  بع�ص 
املارك�سي  عهدها  يف  اجلنوبي  اليمن  يف 

وافردت لعدن �سيئا من كتاباتها.
يف عام 1973 اأ�سدرت جمموعتها الرابعة 
»رحيل املرافئ القدمية« والتي اعتربها 
حيث  جماميعها  كل  بني  الأهم  البع�ص 
الذي  املاأزق  بارع  اأدبي  بقالب  قدمت 
ال�سحيقة  والهوة  العربي  املثقف  يعي�سه 
بني فكرة و�سلوكه.. يف اأواخر عام 1974 
والتي   »75 »بريوت  روايتها  اأ�سدرت 
اجلميل  القناع  عن  بعيدا  فيها  غا�ست 
القاع امل�سوه  اإىل حيث  ال�سرق  ل�سوي�سرا 
من  عرافة  ل�سان  على  وقالت  املحتقن، 
اأرى  الدم..  »اأرى  الرواية  �سخ�سيات 

ن�سبت  اأن  لبثت  وما  الدم«  من  كثريا 
من  اأ�سهر  ب�سعة  بعد  الأهلية  احلرب 

�سدور الرواية.
 1977  « بريوت  »كوابي�ص  روايتيها  مع 
غادة  تكر�ست   1986 املليار«  و«ليلة 
والروائيات  الروائيني  اأهّم  من  كواحدة 
الكاتبة  النقاد  بع�ص  ويعتربها  العرب.. 

العربية الأهم حتى من جنيب حمفوظ.
تيار  بني  الأدبي  اأ�سلوبها  يف  غادة  جتمع 
الفيديو-تيب  ومقاطع  الكتابة  يف  الوعي 
مع نب�ص �سعري مميز خا�ص بها. �سدرت 
كما  لغات،  وبعدة  نقدية  كتب  عدة  عنها 
ترجمت بع�ص اعمالها اإىل �سبعة ع�سر لغة 
حية وبع�سها انت�سر على �سعيد جتاري 
وا�سع. ل تزال غادة تنتج، �سدرت لها » 
دم�سقية«  ف�سيف�ساء  امل�ستحيلة:  الرواية 
للموتى عام  عام 1997، و�سهرة تنكرية 
باأن  للتنبوء  فيها  عادت  والتي   2003

الأو�ساع يف لبنان معر�سة لالنفجار.
و�ساعرة  روائية   )1942( ال�سمان  غادة 
اأهم  من  ال�سمان  غادة  تعترب  �سورية.. 
املا�سي،  القرن  يف  ال�سوريات  الكاتبات 
واأي�ساً  و�ساعرة  روائية  كانت  فقد 

�سحفية..
الق�سة  من  باكورتها  ال�سمان  ن�سرت 
من  )م�ستوحاة  بعنوان  الق�سرية 
الريا�سيات( يف جملة مدر�ستها الثانوية.

من  العديد  ن�سرت   1960 العام  بداية  يف 
املجموعات الق�س�سيه ك » عيناك قدري 
»، » زمن احلب الآخر »، »البحر ُيحاكم 
ل   « ن�سرت   1965 العام  ويف   « �سمكة 
»ليل   1966 العام  ويف   « بريوت  يف  بحر 

الغرباء »
ال�سمان  ن�سرت   1975 العام  ويف 
والتي   75 بريوت  ال�سهرية  روايتها 
جائزة  على  خاللها  من  حازت 
بريوت  من  جعلت  حيث  فولربايت، 

مدينة اجلنون واملوت.
ويف العام 1976 ن�سرت ال�سمان رواية 
الرعب واخليال » كوابي�ص بريوت » 
كبرية  درجة  على  الراوي  كان  وقد 
املُ�سدقة،  غري  والأحداث  الرعب  من 

وقد اأحدثت تلك الرواية دوى كبري.
روايتها  كتبت   1986 العام  ويف 
تلك  ويف   « املليار  ليلة   « الثالثة 
الرواية اأُظهرت ُثقل وموهبة ال�سمان 

الفذة والواقعية. 

حول األدب النسوي .. غادة 
الأمري احل�سن بن طاللالسمان أنموذجا

اأعظم  من  هبة  هي  والثقايف  الروحي  �سياقها  يف  اللغة 
عن  امتاز  وبها  الإن�سان  على  بها  اهلل  اأنعم  التي  الهبات 
يف  القراآن  اإليه  ي�سري  ما  وهذا  الكائنات.  و�سائر  املالئكة 
َعَلى  ُهْم  َعَر�سَ ُثمَّ  ُكلََّها  اْلأَ�ْسَماَء  اآَدَم  “َوَعلََّم  تعاىل  قوله 
اِدِقنَي”  �سَ ُكْنُتْم  اإِْن  َهوؤَُلِء  ِباأَ�ْسَماِء  اأَْنِبُئويِن  َفَقاَل  امْلَاَلِئَكِة 
)البقرة 31(، فقد اأودع اهلل القدرة يف الإن�سان على تعّلم 
الأ�سماء وابتكار اأ�سماء لالأ�سياء التي تعر�ص اأمام حوا�ّسه 

اأو للمعاين التي تلوح يف عقله ووجدانه.
فالإن�سان هو الكائن الوحيد الذي ميلك القدرة على البيان 
لالآخرين.  ونقلها  وخرباته  وم�ساعره  اأفكاره  وترجمة 
بالإن�سان  الرحمن  ها  خ�سّ التي  التكرمي  مظاهر  من  وهذا 
اْلإِْن�َساَن.  َخَلَق  اْلُقْراآَن.  َعلََّم  ْحَمُن.  “الرَّ تعاىل  يقول  كما 

َعلََّمُه اْلَبَياَن” )الرحمن: 1 – 4(.
واحدة  لغة  احلية  الكائنات  من  ف�سيلة  لكل  اهلل  جعل 
بينما  الطبيعية،  القوانني  من  قانون  لكل  الأمر  وكذلك 
اقت�ست حكمة اخلالق باأن يجعل لكل اأمة من النا�ص لغة 
اخلالق  يقول  كما  غريها،  عن  ومتميزا  خمتلفا  ول�سانا 
َماَواِت  ال�سَّ َخْلُق  اآَياِتِه  “َوِمْن  التنزيل  �سريح  يف  تعاىل 
نَّ يِف َذھِلَك َلآَياٍت  َواْلأَْر�ِص َواْخِتاَلُف اأَْل�ِسَنِتُكْم َواأَْلَواِنُكْم” اإِ

ِلْلَعامِلِنَي” )الروم 22(.
التفكري  عن  عاجز  الإن�سان  اأن  اإىل  الفال�سفة  بع�ص  ذهب 
جدلية  عالقة  وجود  اإىل  ذهب  وبع�سهم  اللغة،  خارج 
وهي  اللغة  ي�سنع  “الفكر  اأن  مفادها  واللغة  الفكر  بني 
اللغة  منوَّ  يعّطل  الفكر  جمود  اأن  يعني  وهذا  ت�سنعه”، 
عن  تعربِّ  لكي  ر  تتطوَّ اأن  لغة  لكل  بد  ل  واأنه  وتطورها. 
ان�سغالت اأهلها واآدميتهم وتطلعاتهم الفكرية وحرياتهم 

املن�سبطة.
حيث  من  واحدة  م�سافة  على  اللغات  جميع  لي�ست 
وهنا  امل�ساعر.  عن  التعبري  اأو  الأفكار  تطور  ا�ستيعاب 
التي تعرب  اللغات واأرقاها هي تلك  اأبدع  اإن  القول  ميكن 
عن م�ساعر الإن�سان املرهفة واأفكاره املركبة. وهنا ندرك 
تعاىل  اهلل  ا�سطفاء  وراء  والعّلة  العربي  الل�سان  فرادة 
وِمهادا  املبني  الإلهي  للوحي  رِحما  لتكون  اللغة  لهذه 

لر�سالته اخلامتة للعاملني.
ال�سعوب تبداأ عندما تثق بذاتها وتعت�سم بلغتها  نه�سة 
جهود  وت�سافر  واآدابها  معارفها  تطوير  على  وتعمل 

اأبنائها جميعا
ل تهدد معرفة اللغات الأخرى واإتقانها وعينا بقيمة لغتنا 
لغات  تعّلم  اأهمية  تقت�سر  ل  كما  مكانتها،  رفعة  اأو  الأم 
فحاجتنا  مكرهم”،  “اأمن  مقولة  وفق  الأخرى  ال�سعوب 
للتعلم  املتوا�سلة  احل�سارية  حاجاتنا  من  تنبع  ذلك  اإىل 
املعرفية  اإبداعاتهم  عن  والبحث  الآخرين  جتارب  من 
العربي  الأدب  عميد  هنا  واأ�ستذكر  املجالت.  خمتلف  يف 
الدكتور طه ح�سني يف كتابه “حلظات” الذي كان يعتربه 
ال�ّسرق والغرب،  الندماج بني  لتحقيق حالة من  و�سيلة 
اأّيام �سبابه  اّللحظات الأدبّية التي عا�سها  حيث دّون فيه 
ال�ّسرق. وكان طه  الُقّراء يف  بني الأدباء يف الغرب، وبني 
اأنه لو مت تناول هذا الكتاب من ِقبل الُقّراء  ح�سني يوؤمن 
�سعوب  بني  والتفاهم  املوّدة،  ن�سر  اإىل  �سيوؤدي  فهم،  عن 

العامل العربي والغربي.
جديدة  روحا  العربية  للغة  الكرمي  القراآن  اأعطى  وقد 
العربية  اللغة  ِحفظ  فكان  اخللود،  ثوب  عليها  واألقى 
لفهم  �سبيل  فال  به.  تعهد  الذي  لكتابه  اهلل  ِحفظ  من  هو 
ودرا�سة  العربية  اللغة  فهم  دون  معانيه  وتعّقل  القراآن 
اأ�ساليب بيانها. وهكذا ورغم كل املحن والأزمات التي مّر 
اللغة العربية حتافظ على وجودها  بها العرب ما زالت 

و�سحر جمالها.
بالغة  بني  الن�سجام  �سرورة  على  الكرمي  القراآن  يحث 
الأقوال وح�سن العمل وال�سلوك وعدم التباين بني القول 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن  والفعل، كما يف قوله تعاىل “َيا اأَيُّ
ِ اأَْن َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن”  َما َل َتْفَعُلوَن. َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد اهللَّ

)ال�سف: 2 – 3(.
اللغة العربية هي اأكرث من لغة ل�سان فهي وجدان العرب 
الرباط  وهي  وذاكرتهم،  فكرهم  وم�ستودع  وعقلهم 
اجلامع الذي ي�سل بني اأبنائها يف احلا�سر واملا�سي. ومل 
اأ�سبحت  فقد  ودين  واأدب  �سعر  لغة  العربية جمرد  تكن 
اليونانية  الثقافة  على  وانفتحت  وعلوم  فل�سفة  لغة 
بيت  وتاأ�سي�ص  الرتجمة  منذ حركة  والهندية  والفار�سية 

احلكمة يف زمن املاأمون.
العربية  اللغة  على  احلفاظ  يف  الإ�سالم  اأ�سهم  لقد 

وانفتاحها على دروب العاملية، فقد جذب الإ�سالم �سعوبا 
فيها  فكتبوا  الإ�سالم،  كع�سقها  العربية  ع�سقت  كبرية 
يف  ال�سخمة  املجلدات  واأّلفوا  اأ�سعارهم  ودونوا  علومهم 
والريا�سيات،  والفلك  والفل�سفة  والفقه  والطب  الأدب 
متاما كما فعل ابن �سينا والفارابي والبريوين والبخاري 

وم�سلم والرتمذي وغريهم.
لي�ست م�سكلة اللغة العربية يف عدم قدرتها على التطور، 
واإمنا بالأفكار النمطية التي يحملها بع�ص اأبنائها، وعدم 
جاء  اأعرف”.  “ل  اإجابة  عقب  ال�سوؤال  بحرقة  �سعورهم 
اأثناء  �سيمبور�سكا  في�سوافا  البولندية  ال�ساعرة  كلمة  يف 
كلمتان  اأعرف..  “ل  الآداب  يف  نوبل  جلائزة  ا�ستالمها 
لهما جناحان. لو اأن نيوتن مل يقل لنف�سه ل اأعرف، كان يف 
اأح�سن الأحوال �سيلتقط التفاحة وياأكلها”. ولطاملا كانت 
كذلك  وهي  والفكر،  والثقافة  والدنيا  الدين  لغة  العربية 
احلّية،  ال�سمائر  اأبناء  عليها  يلتقي  التي  اجلوامع  اأول 
اأولهن  كربيات/  جوامع  وجتمعنا  الر�سايف:  يقول  وكما 
�سيدة اللغات ل بد لنا اأن ندرك طبيعة الأزمة احل�سارية 
التي تعي�سها جمتمعاتنا العربية وغري العربية واأثرها يف 
اإ�سعاف اللغة العربية كو�سيلة لالت�سال. وحيث اأن اللغة 
املتحدة،  الأمم  يف  ر�سمية  كلغة  بها  اعرُتف  قد  العربية 
النوعي يف  الرتاث  للحفاظ على  فيجب م�ساعفة اجلهود 

جمتمعاتنا العربية يف املوطن واملهجر، وتطوير الأنظمة 
الرتاث  حتفظ  التي  والت�سريعات  والقوانني  التعليمية 
واللغة العربية يف جمتمعاتنا املعا�سرة. وعلى امل�ستوى 
العاملي يجب العمل على تعزيز ح�سور اللغة العربية يف 
الثقافة والأدب العاملي وتكثيف احل�سور املعريف العربي 

يف �سبكة البحث العاملية.
وتعت�سم  بذاتها  تثق  عندما  تبداأ  ال�سعوب  نه�سة  اإن 
بلغتها وتعمل على تطوير معارفها واآدابها وت�سافر جهود 
اأبنائها جميعا، وهنا يجب الإ�سارة اإىل ما قام به العرب 
احلديثة  العربية  النه�سة  ع�سر  يف  وم�سيحيني  م�سلمني 
نحو  و�سعيهم  وعلومها،  العربية  باللغة  النهو�ص  من 
ال�سحف واملجالت  التعليمية واإ�سدار  املوؤ�س�سات  اإقامة 
اإميانهم  من  اإبداعهم  ا�ستمدوا  وقد  العربية،  باللغة 
العميق مبركزية اللغة العربية يف م�سروعهم النه�سوي؛ 
ول نن�سى اأولئك الذين دفعوا ثمن قناعاتهم عرب التاريخ 

املعا�سر يف �سبيل اإبداء الراأي وتربئة ال�سمري.
بنا  حتيط  التي  ال�سعوبات  كل  ورغم  واليوم 
اأن نوؤمن  ونحن على م�سارف العام اجلديد ل بد 
الأمة وقدرتها على �سناعة  ونثق مبقومات هذه 
م�ستقبل اأف�سل ينه�ص مبجتمعاتنا ويدفعنا نحو 

ا�ستئناف م�سريتنا احل�سارية.

اللغة العربية واستئناف مسيرتنا الحضارية
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عن  )�أبل(  �لعاملية  �ل�شركة  ك�شفت 
�لال�شلكية  �شماعاتها  من  �لثالث  �جليل 
AirPods، وهو �أحدث جيل من �شماعات 
�لأذن �لال�شلكية �حلقيقية لدى �ل�شركة �لتي 
بال�شوت  وتتميز  كبرية،  ب�شعبية  حتظى 
برو  بوك  ماك  �ل�شركة  �أطلقت  كما  �ملكاين، 

بقيا�شي 14 و16 �إن�شا.
�لثالث  �جليل  يتوفر  دولر�،   179 وب�شعر 
�ليوم  �مل�شبق  للطلب   AirPods من 
 26 يف  �ملقبل  �لأ�شبوع  للبيع  ويطرح 
بني  ميزج  جديد  ت�شميم  ومع  �أكتوبر، 
 AirPods Pro AirPods و  جو�نب 
�جليل  من   AirPods حتتفظ  �ل�شابقة، 
و�حد  مقا�س  مع  �شلب  ببال�شتيك  �لثالث 

ينا�شب �أكرث �لأذن، وفق )�لعربية نت(.
مرة  لأول  كبرًي�  تغرًي�  ي�شهد  �ل�شكل  ولكن 
�لأذن  �شماعات  تتمتع  �إذ   ،2016 عام  منذ 
قبل،  بكثري من ذي  �أق�شر  ب�شيقان  �جلديدة 
كما �أن �ل�شماعات مقاومة �لآن للماء و�لعرق 
مع ت�شنيف IPX4 لكل من �شماعات �لأذن 

وحافظة �ل�شحن.
من  �شاعات   6 �إىل  �لبطارية  عمر  متديد  ومت 
�أربع  �إىل  ي�شل  وما  �ملتو��شل  �ل�شتماع 
خم�س  وتوفر  �لتحدث،  وقت  من  �شاعات 
عمر  من  �شاعة  نحو  �ل�شحن  من  دقائق 

�لبطارية.
 30 �إجمايل  على  حت�شل  �حلافظة،  ومع 
�شاعة من وقت �ل�شتماع، وتتميز مب�شت�شعر 
و�ملكاملات  �ملو�شيقى  يف  �ل�شهل  للتحكم  قوة 
�لآن   AirPods �أ�شبحت  حيث  �لهاتفية، 
�لبيئي   MagSafe نظام  من  جزًء�  �أي�ًشا 

لل�شحن �لال�شلكي.
AirPods �جلديدة من  �أجهزة  وحتتوي 
�جليل �لثالث على برنامج ت�شغيل خم�ش�س 
 Adaptive معاد ت�شميمه ومعادل تكيفي
�إخر�ج  �شبط  على  تلقائًيا  يعمل   EQ
�ل�شوت وحت�شينه من خالل �جلمع بني قوة 
من  �مل�شمم  �ل�شوتي  و�لنظام   H1 شريحة�

قبل �ل�شركة.
للد�خل  �ملو�جه  �مليكروفون  وي�شبط 

 ،Adaptive EQ ثم  ومن  لل�شوت، 
�لرتدد�ت  �حل�شابي،  �ل�شوت  من  �ملدعوم 
يتم  قد  ما  حل�شاب  و�ملتو�شطة  �ملنخف�شة 

فقده ب�شبب �لختالفات يف �ملالءمة.
�ل�شوت  على  كبري  ب�شكل  �ل�شركة  وتركز 
 Dolby Atmos ملكاين ومتزج مو�شيقى�
وتدعم  �جلديدة،   AirPods �أجهزة  مع 
نف�س �إمكانيات �لتتبع �لديناميكي للر�أ�س مثل 
.AirPods Max و AirPods Pro

عام  يف  �لأ�شلية   AirPods �إ�شد�ر  ومت 
�أ�شاف  �لذي  �لثاين  �جليل  وتبعها   2016
�أخرى  وحت�شينات  �لال�شلكي  �ل�شحن 
AirPods Pro يف  متو��شعة، وو�شلت 
عام 2019 مبالءمة تقليدية د�خل �لأذن مع 

�أطر�ف �أذن من �ل�شيليكون.
خط  �أبل  و�شعت  �ملا�شي،  �لعام  ويف 
�لتي  �لر�أ�س  �شماعات  لتغطية   AirPods
�إطالق  مع  مرة  لأول  �لأذن  فوق  تو�شع 

دولر�.  549 ب�شعر   AirPods Max
بالن�شبة  �ل�شغط  من  �لكثري  هناك  وكان 
على  للحفاظ   AirPods �أجهزة  لأحدث 
وحتظى  �ل�شابقة،  لأجيال  �لهائلة  �ل�شعبية 
�شهولة  ب�شبب  ب�شعبية  �لأذن  �شماعات 
نظام  مع  �ل�شل�س  وتكاملها  ��شتخد�مها 
و�آيباد  �آيفون  ذلك  يف  مبا  لالأجهزة،  �ل�شركة 
 Apple و   Apple Watch و  وماك 

.TV
خا�شة  قوية  مناف�شة  تو�جه  �أبل  ولكن 
وب�شرف  �ملنخف�شة،  �ل�شعر  نقاط  عند 
�شام�شونغ  من  �لبد�ئل  �أحدث  عن  �لنظر 
�شعى  وغريها،   Jabra و  و�أمازون  و�شوين 
�لو�فدون �جلدد مثل Nothing �إىل متييز 
باأ�شعار  و�لقيمة  �لت�شميم  �أنف�شهم من حيث 

تبد�أ من 99 دولر� تقريًبا.
AirPods أبل جلبت �ل�شوت �ملكاين �إىل�

�لرئي�س  نائب  جو�شوياك،  جريج  وقال 
"غريت  �ل�شركة:  �لعاملي يف  للت�شويق  �لأول 
�لال�شلكية  �لر�أ�س  �شماعات   AirPods
بت�شميمها �ملبتكر و�شوتها �ملذهل وجتربتها 
�جليل  لتقدمي  متحم�شون  فنحن  �ل�شحرية، 

AirPods، �لذي يتميز ب�شوت  �لتايل من 
 Adaptive EQ خالل  من  له  مثيل  ل 
للر�أ�س،  و�ل�شوت �ملكاين مع تتبع ديناميكي 
�أبل،  �أجهزة  بني  �ل�شل�س  �لتفاعل  جانب  �إىل 
مما يجعل �ل�شماعات �لأكرث مبيًعا يف �لعامل 

�أف�شل".
 AirPods من  �لثالث  �جليل  ويعتمد 
بها  ت�شتهر  �لتي  �ل�شوت  جودة  على 
�لت�شغيل  برنامج  من  بدًء�   ،AirPods
�لديناميكي  �لنطاق  وم�شخم  �ملخ�ش�س 
�لعايل �لذين ينتجا مًعا �شوًتا قوًيا برتدد�ت 

عالية ونقية.
�شوتية  ب�شبكة  �مليكروفون  تغطية  وتتم 
بحيث  �لرياح،  �شوت  تقليل  يف  للم�شاعدة 
�ل�شماعة بو�شوح يف �ملكاملات،  يظهر �شوت 
AAC- بـ  �أي�ًشا   AirPods تتميز  و 

للكالم  فائق  ترميز  برنامج  وهو   ،ELD
يوفر جودة �شوت عالية �لدقة بالكامل، مما 
يوفر �ت�شاًل و��شًحا وطبيعًيا ملكاملات في�س 

تامي.
�ملكاين  �ل�شوت  خو�رزميات  وبا�شتخد�م 
مر�شحات  تطبيق  خالل  ومن  �ملتقدمة، 
�لتي  �لرتدد�ت  ل�شبط  �لجتاهية  �ل�شوت 
 AirPods تتلقاها كل �أذن، ميكن لأجهزة
�أنحاء  جميع  يف  �ل�شوت  و�شع  �جلديدة 

�مل�شتخدم.
للم�شتمعني  �ل�شوت  م�شاركة  وت�شمح 
من  جمموعتني  بني  �ل�شوت  بث  مب�شاركة 
�أو   AirPods Pro �أو   AirPods
AirPods Max، �أثناء ��شتخد�م �آيفون 
 ،Apple TV أو �آيباد �أو �آيبود تات�س �أو�
ومييز م�شت�شعر جديد لكت�شاف �جللد بدقة 
ويوقف  �لأذن  يف   AirPods كانت  �إذ�  ما 

�لت�شغيل موؤقًتا عند �إز�لتها.
حتجب  �ل�شوت،  و�شوح  على  وللم�شاعدة 
�ل�شعاعي  �لتكوين  ذ�ت  �مليكروفونات 
�شوت  على  وتركز  �ملحيطة  �ل�شو�شاء 
�أي�ًشا  للم�شتخدمني  ميكن  بينما  �مل�شتخدم، 
�ليدين  ��شتخد�م  دون  بتجربة  �ل�شتمتاع 

مبجرد قول Hey Siri للطلبات.

)أبل( تكشف عن منتجات جديدة 
لمستخدميها

بكترييا �لهيليكوباكرت �لتي ت�شيب معدة �لإن�شان و�لثني 
ع�شر )�جلزء �لعلوي من �لأمعاء �لدقيقة( هي و�حدة من 
�أكرث �أنو�ع �لبكترييا �شيوًعا على م�شتوى �لعامل ويعتقد 
�أنها  غري  عامليا   %50 عن  تزيد  قد  بن�شبة  موجودة  باأنها 
�أكرث �نت�شار� يف �لدول �لنامية. غالبا ما ي�شاب بها �لنا�س 
يف �شن �لطفولة وهناك �عتقاد باأنها قد تنتقل من �شخ�س 
�لعائلة  �أفر�د  من  عدد  يف  جمتمعة  تر�ها  ولذلك  لآخر 
�لو�حدة. غالبية من ي�شاب بها، رمبا 80% من �مل�شابني، 
�جلدير  فمن  �ملالمح.  و��شحة  �أعر��س  عليهم  تظهر  ل 
�أو  �لهيليكوباكرت  بعدوى  �لإ�شابة  بالإمكان  �أنه  بالذكر 
�لفطرية  �أو  �لطفيلية  �أو  �لبكتريية  �لعدوى  �آخر من  نوع 
�له�شمي،  �جلهاز  �أعر��س  من  �لأدنى  �حلد  وجود  مع 
ولكن ميكن �أن تكون هذه �لإ�شابات هي �ل�شبب �لرئي�شي 
يف  �لعامة  �ل�شحية  �مل�شاكل  من  و��شعة  جمموعة  ور�ء 
�أولئك  �أما  �لهرمونية.  �لختاللت  ذلك  يف  مبا  �جل�شم، 
�لذين تظهر عليهم �لأعر��س فعادة ما ي�شابون بالتهابات 
قد تتطور �إىل قرحة �ملعدة وقرحة �لثني ع�شر و�شرطان 
ورمبا  عديدة  �شنو�ت  �لبكترييا  هذه  ت�شتمر  قد  �ملعدة. 

تبقى مدى �حلياة �إن مل يتم �لتعامل معها.
�لنف�شي  �لإجهاد  �أن  �لأطباء  �عتقد  عديدة،  ل�شنو�ت 
هي  �لأخرى  �حلياتية  و�لعاد�ت  �حلارة  و�لأطعمة 
باري  �لدكتور  جاء  حتى  للقرحة،  �حلقيقية  �لأ�شباب 
يف  �لبكترييا  هذه  و�كت�شف  �لثمانينات  �أو�ئل  يف  مار�شال 
كانت  �إذ�  ما  ملعرفة  بنف�شه  تناولها  وقرر  �ملعدة،  بطانة 
ت�شبب  من  �لبكترييا هي  �أن هذه  يف  نظريته  تثبت �شحة 
�لقرحة. قوبلت نظريته باإمكانية وجود بكترييا تعي�س يف 
�شديد  برف�س  �لقرحة  وت�شبب  للمعدة  �لو�شط �حلم�شي 
يف ذلك �لوقت حتى ثبتت �لنظرية لحقا وكوفئ �لدكتور 

وم�شاعده بجائزة نوبل للطب!
و�لغاز�ت،  كالنتفاخات  �ملعوية  �لأعر��س  وجود 

�آلم  �لتج�شوؤ،  وكرثة  �لغثيان  �حلم�شي،  �لرجتاع 
�ملعدة، �لقولون �لع�شبي، ور�ئحة �لفم �لكريهة، وكذلك 
�لأعر��س �لعامة كحب �ل�شباب و�لوردية و�أمر��س �جللد 
 ،B12و �حلديد  نق�س  �لهرمونية،  �لختاللت  �لأخرى، 
�لتعب �ملزمن و�لأمل �لع�شلي �لليفي، �ل�شد�ع و�ل�شد�ع 
�لقلق  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س  �لن�شفي، 
بالقيام  �لذ�تية و�لربو جدير  �ملناعة  و�لكتئاب، م�شاكل 

باإجر�ء فح�س لوجود بكترييا �لهيليكوباكرت بيلوري.
خطر  من  تزيد  قد  �لعائلة  يف  �ملعدة  �شرطان  وجود 
من  تزيد  �أن  ممكن  كثرية  �أخرى  عو�مل  هناك  �لإ�شابة. 
هذه  �أبرز  من  �لبكترييا.  من  �لنوع  بهذ�  �لإ�شابة  خطر 
�لعو�مل نق�س حام�س �ملعدة �أو ��شتخد�م �لأدوية �لتي 
�لتي  �حلمو�شة  م�شاد�ت  مثل  �حلام�س  توقف  �أو  تقلل 
نق�س  و��شع.  نطاق  وعلى  م�شوؤول  غري  ب�شكل  ت�شتخدم 
نق�س  وكذلك  �لبكترييا  لهذه  م�شجع  عامل  �أي�شا  �ملناعة 
عد�  هذ�  ي.  وفيتامني  �س  فيتامني  مثل  �ملهمة  �ملغذيات 
و�لقهوة،  و�لكحول  �لتدخني  مثل  �حلياتية  �لعو�مل  عن 
بال�شكريات  �مل�شبعة  و�لأطعمة  �لنف�شية  �ل�شغوطات 

و�لدهون �ملتحولة.  
من �ملهم �أن نفهم �أمر� �أن عمود �ل�شحة �جليدة هو �له�شم 
�جليد و�لمت�شا�س �جليد. فيمكنك �أن تاأكل جميع �أنو�ع 
ه�شمه  ت�شتطيع  ما  هو  �ملهم  ولكن  �ل�شحي،  �لطعام 
و�مت�شا�شه منه! فلون �أن �مليكروبات و�لبكترييا �ل�شارة 
على  تعيننا  �لتي  �حلميدة  �لبكترييا  مناف�شة  ��شتطاعت 

�له�شم �جليد فاإن �شحتنا بالتاأكيد �شوف تعاين!
كيف يتم عالج جرثومة �ملعدة طبيا؟

عندما  �لبكترييا  هذه  �كت�شاف  يتم  �حلالت،  معظم  يف 
ما  عادًة  �لدقيقة.  �لأمعاء  �أو  �ملعدة  يف  قرحة  تتطور 
بالعالج  ي�شمى  ما  �لتقليدي  �لطبي  �لعالج  يت�شمن 
�أ�شبوع و�حد. ي�شمل هذ� �لعالج على دو�ء  �لثالثي ملدة 

�مل�شاد�ت  من  ثالثة  �أو  �ثنني  مع  �ملعدة  حلم�س  مثبط 
�لعالج  هذ�  فعالية  من  �لرغم  على  �ملختلفة.  �حليوية 
�شائع(،  غري  هذ�  ولكن  للبكترييا  حمتملة  عودة  )هناك 
�أ�شر�ر متعددة. فعد� عن  لها  �مل�شاد�ت �حليوية  �أن  �إل 
�مل�شاعفات �جلانبية �خلا�شة بكل نوع على حدة فهناك 
م�شابني  �كت�شاف  يف  �لتز�يد  ب�شبب  حقيقي  قلق  �أي�شا 
�أن  عن  عد�  �حليوية.  للم�شاد�ت  مقاومة  بكترييا  لديهم 
يق�شي  �ملطول(  )�أو  �حليوية  بامل�شاد�ت  �ملتكرر  �لعالج 
�له�شمية و�شائر  �لقناة  �لبكترييا �حلميدة يف  كذلك على 
�ملعوية،  �لكائنات  تو�زن  يف  تعطيال  ي�شبب  مما  �جل�شم 
وجودية  ميزة  �لفطريات  مثل  �ل�شارة  للكائنات  يجعل 
�لكثري  ت�شبب  حيث  �له�شمية  للقناة  ��شتعمارها  ت�شبب 
من �ل�شرر ونفاذية يف جد�ر �لأمعاء مما يوؤدي �إىل عو�قب 
عامة يف �جل�شم )مثل خلل يف �د�ء جهاز �ملناعة(. وقد مر 
من  متتالية  كور�شات  ثالثة  �أخذ  من  �لأ�شخا�س  من  علّي 
من  تنتهي  ل  بالئحة  و�نتهى  و�لرباعي  �لثالثي  �لعالج 
��شتخد�م هذ�  يقرر  �ملهم جد� ملن  �ل�شحية. من  �مل�شاكل 
�لنوع من �لعالج على �أقل تقدير �أن ي�شتخدم �لربوبيوتيك 

�أثناء وبعد �لعالج بامل�شاد�ت �حليوية. 
هل هناك طرق طبيعية للعالج؟

 Natural Medical" يف  ن�شرت  جتربة  يف 
 "Bismoth" �لبزموث  ��شتعمال  مت   ،"Journal
�لأوريجانو  " mastic jum" وزيت  �مل�شتكة  وعلكة 
�لهيليكوباكرت  بكترييا  لعالج   "oil of oregano"
�لطبيعي  �لعالج  ��شتخد�م  ف�شلو�  �لذين  �لأفر�د  يف 
�لنتائج  �أ�شارت  وقد  �حليوية.  بامل�شاد�ت  �لعالج  على 
من  للعديد  جمدية  ��شرت�تيجية  كان  �ملزيج  هذ�  �أن  �إىل 
�شرر�  �أقل  طبيعية  �أخرى  خيار�ت  يعطي  مما  �ملر�شى 
�أن حت�شن  �ملمكن  بل ومن  �مل�شاد�ت �حليوية  من  بكثري 
يف  كما  تخريبها  من  بدل  �ملعوية  �لفلور�  تو�زن  من 

لإدر�جها  �لعو�مل  هذه  �ختيار  مت  �حليوية.  �مل�شاد�ت 
�إىل  �أ�شارت  �شابقة  در��شات  على  بناًء  �لربوتوكول  يف 

فعاليتها �شد جرثومة �ملعدة.
لبكترييا  �إيجابية  نتيجة  )لديهم  مري�شا   314 من   
�لهيليكوباكرت عن طريق �ختبار �لرب�ز(، �ختار 39 منهم 
ومت  طبية  و�شفة  دون  من  �لطبيعي  �لعالج  بروتوكول 
�ختبارهم مرة ثانية بعد �لعالج. �أكمل جميع �ملر�شى �لـ 
39 دورة عالجية ملدة �أ�شبوعني ت�شمنت �شمغ �مل�شتكة 
 )%  74.3( مري�شا   29 و�لبزموث.   �لأوريجانو  وزيت 
متكنو� من �لتخل�س من �لبكترييا متاما و�حل�شول على 
�له�شمية  �لأعر��س  يف  و��شح  حت�شن  مع  �شلبية  نتيجة 
�ل�شتجابة  يف  ف�شلو�  �لذين  �مل�شاركني  من  �أربعة  لديهم. 
�حليوية  بامل�شاد�ت  لحًقا  و�شفهم  مت  �لعالج  لهذ� 

�أموك�شي�شيلني،  )لنزوبر�زول،  �حلمو�شة  م�شاد  مع 
�ثنان من  بريفاك( و�أعيد �ختبارهم.  �أو  كالريرثومي�شني 
�مل�شاركني �لأربعة ح�شلو� على نتيجة �شلبية بينما ف�شل 
�لعالج �لتقليدي �أي�شا مع �لثنان �لخر�ن مما ي�شري �إىل 
لكل من  تكون مقاومة  قد   H pylori �أن بع�س عدوى 
�لربوتوكول �لطبيعي و�لتقليدي. هذه �لدر��شة تبني �أنه 
ميكن للمركبات �لطبيعية �أن يكون لها دور� مهما يف عالج 

بكترييا �لهيليكوباكرت.
�لدر��شة  �لعالج بدون �لو�شفة �لطبية �لذي ��شتخدم يف 

كان على �لنحو �لتايل: 
�شمغ �مل�شتكا )mastic gum( 500 ملجم: كب�شولة 

و�حدة 3 مر�ت يومًيا؛
 emulsified oil( �لأوريجانو  من  م�شتخل�س  زيت 

of oregano( 50 ملجم: قر�س و�حد 3 مر�ت يومًيا؛
�أقر��س  �إىل 6   4 :)Pepto-Bismol( بيبتو بيزمول

يومًيا مق�شمة على جرعات بني �لوجبات؛
نيفاد�(   ، رينو   ،  Klaire خمترب�ت    10  Vital
بروبيوتيك و��شع �لطيف يحتوي على 5 مليار�ت وحدة 
كب�شولة  بروبيوتيك:  �شاللت   10 من  م�شتعمرة  ت�شكيل 

و�حدة مرتني يومًيا؛ و
 Herbulk )Metagenics ، Gig Harbour
�إىل  للذوبان  �لقابلة  �لألياف  من   2  :5 مزيج  و��شنطن(   ،
غري �لقابلة للذوبان: 14 جم يومًيا )10 جم من �لألياف 
�لقابلة للذوبان ، 4 جم من �لألياف غري �لقابلة للذوبان( 

ممزوجة باملاء.
و�ل�شاي  �لنحل  وعكرب  �ملانوكا  وع�شل  �لثوم  تناول 
�لأخ�شر وبذور �لربوكويل �ملنبتة و�للنب �ملخمر يف �لبيت 
من  �لأخرى  و�لأنو�ع  منزليا(  �ملعد  �لزبادي  �أو  )�لروب 
�لربوبيوتيك وعرق �ل�شو�س و�أوميغا-3 ممكن �أن ت�شاعد 
�لقيام بهذ�  �لطبيعي. من �جليد  �لعالج  يف تقوية مفعول 
غذ�ئي  نظام  على  �ملحافظة  �أ�شابيع.   8-4 من  �لروتني 
�ل�شريعة  و�لكربوهيدر�ت  �ل�شكريات  عن  بعيد  �شحي 
و�لأطعمة �مل�شنعة يف غاية �لأهمية. �لإنزميات �لها�شمة 

ممكن �أن ت�شاعد يف ه�شم �لطعام.
كيفية �ختبار هيليكوباكرت بيلوري؟

�لدم  فح�س  طريق  عن  �لبكترييا  �ختبار  ميكن 
و�ختبار  �لتنف�س،  �ختبار  جًد�(،  دقيًقا  )لي�س 
م�شت�شد �لرب�ز وهو �لطريقة �لأكرث دقة لختبار 
�لأطباء  يقوم  ل  لالأ�شف  �ملعدة.  جرثومة 
باختبار �لبكترييا �إل �إذ� كنت تعاين من �أعر��س 
و��شحة مثل �لقرحة، لذلك فاإن �لعدوى �لكامنة 
يف  عامة  وم�شاكل  �لتهابا  ت�شبب  �أن  ميكن  �لتي 

�جل�شم، غالًبا ما ل يتم �كت�شافها.

بكتيريا الهيليكوباكتر بيلوري

�لأوميجا 3 و�لأوميجا 6 هي �أحما�س دهنية حتتوي على 
 .)Polyunsaturated( رو�بط متعددة غري م�شبعة
تركيبة  قليال  نفهم  �أن  بد  ل  �لأمر  هذ�  يعنيه  ما  نفهم  كي 
�شل�شلة  من  يتكون  �لدهني  �حلام�س  �لدهني.  �حلام�س 
نوع  من  طولها  ويختلف  �ملرت�بطة  �لكربون  ذر�ت  من 
ذرة  كل  �حلام�س.  يف  �لكربون  ذر�ت  عدد  بح�شب  لآخر 
من ذر�ت �لكربون قادرة على تكوين �أربع رو�بط حولها 
)مبعنى ب�شيط ميكنها �أن مت�شك بيد �أربعة ذر�ت �أخرى(. 
فهذ�   )saturated( م�شبعا  �لدهني  �حلام�س  كان  �إذ� 
�لكربون  من  بذرتني  ترتبط   )C( �لكربون  ذرة  �أن  يعني 
�لهيدروجني  ذر�ت  من  �أخر  وبذرتني  �جلهتني  كال  من 
)H( متاما مثل �ملثال �لأعلى يف �ل�شورة يف �لأ�شفل. �أما 
فهذ�   )unsaturated( م�شبع  غري  �حلام�س  كان  �إذ� 
يعني �أن هناك ر�بطة ثنائية �أو �أكرث يف تركيبته. �لر�بطة 
باإحدى  مت�شك  �لكربون  ذرة  �أن  بب�شاطة  تعني  �لثنائية 
ر�بطة  ولي�س  ر�بطتني  بو��شطة  �ملجاورة  �لكربون  ذر�ت 
هيدروجني  بذرة  �إل  لالرتباط  جمال  يدع  ل  مما  و�حدة 
و�حدة فقط بدل من �ثنتني ولهذ� نقول �أنه غري م�شبع �أي 
�ل�شورة  يف  �لثاين  �ملثال  يف  كما  هيدروجني متاما  ينق�شه 

يف �لأ�شفل!
عند وجود ر�بطة و�حدة غري م�شبعة يف تركيبة �حلام�س 
�مل�شبعة  غي  �لرو�بط  �أحادي  �حلام�س  �أن  نقول  �لدهني 
�حلو�م�س  �أغلب  مثل   )mono unsaturated(
�أكرث  �إذ� كان هناك  �أما  �لزيتون مثال.  �لتي يحتويها زيت 
�لرو�بط  متعدد  �حلام�س  �أن  عندها  فنقول  ر�بطة  من 
�أغلب  مثل   )polyunsaturated( �مل�شبعة  غري 
كزيت  �لتجارية  �لنباتية  �لزيوت  يف  �لدهنية  �حلو�م�س 
وغريها.  و�ل�شويا  �ل�شم�س  عباد  وزيت  و�لكانول  �لذرة 
حتى �لأوميجا 3 و�لأوميجا 6 هي �أحما�س دهنية متعددة 

يف �لرو�بط غري �مل�شبعة.

ر�بطة  �أول  �أن  هو   3 بالرقم   3 �لأوميجا  ت�شمية  �شبب 
ثنائية غري م�شبعة تاأتي على �لكربون رقم ثالثة من طرف 
بد�ية  ثنائية  �أول ر�بطة  تاأتي  �لأوميجا 6  �ل�شل�شلة. ويف 
ي�شبب  �لثنائية  �لرو�بط  �لكربون رقم 6. وجود  من ذرة 
يف  �ل�شورة  يف  نرى  )كما  �حلام�س  �شل�شلة  يف  �نحناء�ت 
�لأعلى( توؤثر على �شكله وخ�شائ�شه ووظيفته �حليوية. 
عر�شة  �أكرث  �لزيت  جتعل  �أن  �لرو�بط  لهذه  �ملمكن  من 
للتاأك�شد )�أي �لتفاعل مع �لأك�شجني( نظر� لوجود ر�بطة 
غري م�شتقرة ترغب بالتفاعل باأي �شكل كي ت�شبع وت�شتقر!

�لأوميجا 3 و�لأوميجا 6 هي �أحما�س دهنية �أ�شا�شية
لت�شنيعها  �لالزمة  �لإنزميات  ميتلك  ل  �جل�شم  �أن  �أي 
�لغذ�ء، وهي  عليها يف  بد من �حل�شول  ل  بل  يف �جل�شم، 
حيوية  وظائف  لها  باأن  �لأخرى  �لدهون  عن  تختلف 
يعتقد  للطاقة.   م�شدر�  فقط  ولي�شت  �جل�شم  يف  متعددة 
يف  �للتهاب  حلدوث  �شرورية   6 �لأوميجا  �أن  �لعلماء 
لي�س  �للتهاب.  تقاوم   3 �لأوميجا  �أن  حني  يف  �جل�شم 
)ردود  فاللتهاب  �شيئا،  �للتهاب  يكون  �أن  بال�شرورة 
�شروري  حدوثه(  عن  �مل�شوؤولة  هي  �ملناعية  �لفعل 
�أجل  ومن  و�لإ�شابات  �جلروح  من  لل�شفاء  �جل�شم  يف 
ولكن  �جل�شم،  تدخل  �لتي  �ل�شارة  �مليكروبات  مقاومة 
مزمنا.  �أ�شبح  �إذ�  �أو  قويا  كان  �إذ�  �شار�  يكون  �للتهاب 
فاللتهاب �ملزمن �أ�شبح عامال رئي�شيا ير�فق عدد� كبري� 
�لقلب  �أمر��س  مثل  �ل�شحية  و�مل�شاكل  �لأمر��س  من 
و�لزهامير  �ملفا�شل  و�لتهابات  و�ل�شرطان  و�ل�شكري 
وغريها ويعتقد باأن �لأوميجا 6 تلعب دور� يف هذ� مبا �أنها 

ت�شجع �للتهاب.
ولالأ�شف فطعامنا �ليوم يحتوي على ن�شبة عالية جد� من 
)�ملنتجات   3 �لأوميجا  ��شتهالك  قلة  ير�فقها   6 �لأوميجا 
�أن  فبعد  �جل�شم،  يف  �للتهاب  ن�شبة  يرفع  مما  �لبحرية( 
�إىل �لأوميجا 3 ترت�وح يف طعام  كانت ن�شبة �لأوميجا 6 

�لقدماء بني 1:1 �أو 1:2 �أو 1:3 �أو  1:4 �رتفعت �لن�شبة 
ب�شكل كبري يف �خلم�شني �شنة �لأخرية وقد ت�شل بح�شب 
م�شادر خمتلفة �إىل 1:16 �أو 1:20 �أو حتى �أكرث وتختلف 
�أهم م�شادر �لأوميجا 6 يف طعامنا  من جمتمع لآخر. من 
�لذرة  زيت  مثل  �مل�شنعة  �لنباتية  �لزيوت  هي  �حلديث 
وعباد �ل�شم�س و�لكانول و�ل�شويا وغريها حيث توجد يف 

�لكثري من �ملنتجات �مل�شنعة.
�مل�شكلة �أن �لأوميجا 6 تناف�س �لأوميجا 3 وحتل حملها يف 
خمازن �لدهون ويف �لندماج يف جدر�ن �خلاليا مما يوؤثر 
على �شيولة �لأغ�شية ونفاذيتها وعلى م�شار�ت �لإ�شار�ت 
على  �شلبا  ينعك�س  مما  �خلاليا  جدر�ن  من  تنبثق  �لتي 
وظائف هذه �خلاليا وخ�شو�شا �لع�شبية و�ملناعية. فقد 
وجد مثال �أن �رتفاع ن�شبة �لأوميجا 6 ترت�فق مع �رتفاع 
 6 �لأوميجا  ن�شبة  �رتفعت  وكلما  �لقلب،  �أمر��س  ن�شبة 
ز�دت ن�شبة �أمر��س �لقلب، ووجد �أن �لأوميجا 3 تخفف 
�نخفا�س  مع  ترت�فق  عام  ب�شكل  و�أنها  �لتاأثري  هذ�  من 

معدل �لإ�شابة بالأمر��س �للتهابية �ملزمنة.
بالإمكان تعديل هذ� �لأمر يف �لغذ�ء.. كيف؟

�ملحتوية  و�ملنتجات  �لتجارية  �لزيوت  بتجنب 
�لأوميجا 6 يف  �أكرب م�شادر  �أن نتجنب  عليها ميكننا 
�لأطعمة �ملعا�شرة، وخ�شو�شا �إذ� ما تر�فق ذلك مع 
�أ�شجع  زيادة ن�شبة ��شتهالك م�شادر �لأوميجا 3. ل 
على ��شتهالك كميات كبرية من �لأوميجا 3 عن طريق 
�ملكمالت لأجل رفع ن�شبة �لأوميجا 3 �إىل 6 هي �خليار 
رو�بط  حتتوي  زيوت  فهي  بالنهاية  لأنه  �لأف�شل، 
�إذ�  خ�شو�شا  للتاأك�شد،  وقابلة  متعددة  م�شبعة  غري 
�إذن هو  �لأف�شل  �ملكمالت ذ�ت جودة عالية.  مل تكن 
�أن نتجنب م�شادر �لأوميجا 6 و�أن ن�شتهلك ما يكفي 
�أول، و�إذ� دعت  �لأ�شماك  �لأوميجا 3 عن طريق  من 

�حلاجة باملكمالت ذ�ت �جلودة �لعالية. 

نسبة األوميجا 3 إلى األوميجا 6

يف  �لآخذة  �ل�شكريات  �أحد  هو  �لأليولوز 
�لنت�شار كبديل �شحي عن �ل�شكر �لعادي. 
تقريًبا  يتطابق  لأنه  نظًر�  �شعبيته  وتزد�د 
مع �شكر �ملائدة من حيث �ملذ�ق و�لقو�م من 
دون �لرتباط بالئحة ل تنتهي من �مل�شاكل 
�أو  �لعادي  بال�شكر  ترتبط  �لتي  �ل�شحية 
بال�شكريات �ل�شناعية. و�لأليلوز، مثله مثل 
وهو  �أحادي  �شكر  و�لفركتوز،  �جللوكوز 
�شكر  يتو�جد  �لكربوهيدر�ت.  �شور  �أب�شط 
�لأليولوز ب�شكل طبيعي يف �لطبيعة، بعك�س 
معظم �ملحليات �ل�شناعية عدمية �ل�شعر�ت 
يتم  و�لتي  �ل�شوبرماركت  يف  �ملتوفرة 
��شتخر�ج معظم  ويتم  �ملخترب.  تركيبها يف 
�لأليولوز جتاريا، كما �لفركتوز، من �لذرة.
�أنها  بال�شرورة  يعني  ل  طبيعية  كونها 
ولكنه  طبيعي  �أي�شا  فالنيكوتني  �شحية، 
�لفركتوز،  �لفاكهة،  �شكر  وحتى  �شار. 
�لطبيعية،  بالفاكهة  ��شمه  يرتبط  و�لذي 
�ل�شحية  �مل�شاكل  من  بالكثري  يرتبط  فاإنه 
�ملبالغة  عند  �لقلب  و�أمر��س  كال�شكري 
�أحادي  �شكر  هو  �لأليولوز  ��شتهالكه.  يف 
نف�س  وله  و�لفركتوز  �جللوكوز  مثل 
وبالرغم  متاما.  �لذرية  �لفركتوز  تركيبة 
يف  فروقا  هناك  �أن  �إل  �لت�شابه،  هذ�  من 
�لهيكلية بينهما ت�شبب  �لكيميائية  �لرتكيبة 
يعترب  �لأليولوز.  �شفات  يف  كبري�  تغيري� 
قليل  عدد  يف  جنده  نادر�  �شكر�  �لأليولوز 
و�لقمح  و�لتني  �لزبيب  مثل  �لأطعمة  من 
بعك�س �جللوكوز و�لفركتوز �لذين جندهم 
من  �لكثري  يف  �لطبيعة  يف  كبرية  ب�شورة 

�لأطعمة �لتي نتناولها.
لالأليولوز  �لهيكلية  �لتباين يف �لرتكيبة  هذ� 
ت�شرف  كيفية  على  كبرية  تاأثري�ت  له 
تظهر  فالتجارب  �جل�شم،  يف  �لأليولوز 
يخرج  �لأليولوز  من   %8470- حو�يل  �أن 

�شعر�ت  باأي  ميدنا  �أن  دون  من  �لبول  مع 
حر�رية، كما و�أن له قابلية �شعيفة للتخمر 
ي�شبب  ل  �أنه  يعني  وهذ�  �لأمعاء،  يف 
�لكثري من �لغاز�ت و�لنتفاخ و��شطر�بات 
�ل�شكريات  �أغلبية  مثل  �له�شمي  �جلهاز 
�لكحولية. ل�شكر �لأليولوز 70% من حالوة 
ل�شكر  )م�شابه  �ل�شكروز  �ملائدة  �شكر 
 0.4-0.2 من  فقط  ويعطي  �لأريرثيتول( 
�شئيلة  ن�شبة  وهي  �ل�شكروز  طاقة  من   %

للغاية جتعله تقريبا عدمي �ل�شعر�ت.
�لأليولوز  �أن  بينت  �لدر��شات  من  �لعديد 
بينت  فقد  �ل�شحة.  فو�ئد على  له  يكون  قد 
�لنوع  من  �ل�شكري  مر�شى  يف  �لدر��شات 
تخفي�س  على  ي�شاعد  �لأليولوز  �أن  �لثاين 
�لإن�شولني  ون�شب  �لدم  يف  �ل�شكر  م�شتوى 
يف  �ملبالغة  من  ومينع  �لوجبات  بعد 
مقاومة  من  ويح�شن  �ل�شكريات  ��شتهالك 

�جل�شم لالإن�شولني ويعمل على حماية خاليا 
�لبنكريا�س �ملنتجة لالإن�شولني. ففي در��شة 
�لفئر�ن  �إعطاء  مت   ،2015 عام  �أجريت 
�مل�شابة بد�ء �ل�شكري �إما ماء� يحتوي على 
للمقارنة.  �أو ماء� لوحده  �لأليلوز،  5% من 
�لدر��شة،  على  �أ�شبوًعا   60 مرور  بعد 
تغذيتها  مت  �لتي  �مل�شابة  �لفئر�ن  �أظهرت 
م�شتويات  على  حفاظا  �لأليولوز  على 
�ل�شكر يف �لدم وكذلك م�شتويات �لإن�شولني، 
�أكرب يف  �نخفا�شا يف زيادة �لوزن، وحتكما 
�لدم بعد �لأكل مقارنة  �ل�شكر يف  م�شتويات 
بالفئر�ن �لتي ح�شلت على �ملاء لوحده. كما 
و�أن �لعديد من �لأبحاث يف �لفئر�ن وجدت 
تخفي�س  يف  حمتمال  دور�  له  يكون  قد  �أنه 
�للتهاب،  تخفي�س  �لطاقة،  زيادة  �لوزن، 
يف  �حلرة  و�جلذور  �لتاأك�شد  من  �حلماية 
تلك  خ�شو�شا  �لدهون  وتخفي�س  �جل�شم 

�لتي يف منطقة �لبطن و�لتي ترتبط بالكثري 
�لقلب  كم�شاكل  �ل�شحية  �مل�شاكل  من 
)مع �حلفاظ  �لكبد  يف  �لتي  �لدهون  و�أي�شا 
على ن�شبة �لع�شالت(. هذه �لأبحاث تبدو 
م�شجعة ولكن ما ز�ل هناك �حلاجة لتاأكيد 
على  �لدر��شات  من  مزيد  يف  �لنتائج  هذه 

�لب�شر.
�أن  بينت  �لإن�شان  يف  �ملحدودة  �لدر��شات 
تناول كميات متو��شعة من �شكر �لأليولوز 
�أو  �ل�شكر  من  �شغرية  ملعقة  يعادل  )مبا 
�أكرث( ممكن �أن ي�شاهم يف منع �رتفاع �ل�شكر 
و�لإن�شولني بعد تناول وجبة حتتوي على 
ل  نف�شه  �لأليولوز  باأن  علما  �ل�شكريات، 

يرفع �شكر �لدم ول �لإن�شولني بتاتا.
بنف�س  تقريبا  �لأليولوز  ��شتخد�م  باإمكانكم 
�ل�شكر  فيها  ت�شتخدمون  �لتي  �لطريقة 
�لعادي، وله نف�س طعم �ل�شكر �لعادي و�إن 
كان �أقل حالوة ف�شتحتاجون �إىل كمية �أكرب 
�حلالوة.  ن�شبة  نف�س  على  للح�شول  منه 
�ل�شكر  حبيبات  �شكل  على  جتاريا  ويتوفر 
ل  مركز.  �شر�ب  �شكل  على  �أو  �ملعروفة 
يوجد ما يدل على �أنه غري �آمن للنا�س على 
�لإطالق فمنظمة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية 
يف  �لدر��شات  عام.  ب�شكل  �آمن  تعتربه 
حتى  تذكر.  �شمية  �أي  له  جتد  مل  �لفئر�ن 
مل  بالز�يليتول،  تت�شمم  �لتي  �لكالب،  يف 
على  حتى  للجرعات  �شمية  �أي  توجد 
با�شتثناء  �ل�شتهالك  من  طويلة  فرت�ت 
�إعطائها  عند  و�لتقيوؤ  �لإ�شهال  بع�س 
ل  منطقية  )غري  �ل�شكر  من  كبرية  كميات 
ميكن لأحد �أن ي�شتخدمها مثل 4 جر�م لكل 
يوجد  ل  �حليو�ن(.  وزن  من  كيلوجر�م 
يف  �ملدى  طويلة  �لدر��شات  من  يكفي  ما 
�لإن�شان ولكن ما يظهر لغاية �لآن يدل على 

�أنه �آمن جد� لال�شتهالك �لب�شري.

)Allulose ( سكر األليولوز
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متطوعان بغداديان 
يوثقان أزقة بغداد 

القديمة!

 

عادل العرداوي 
 

منذ اأكرث من عامني تقريباً، كنت اراقب مبادرة متوا�ضعة 
البغدادي  ال�ضعبي  الرتاث  يف  الباحثان  بها  قام  و�ضغرية 
العبيدي(، هدفها توثيق واقع  الكرمي، ويا�ضر  )نبيل عبد 
حال درابني وازقة ومباين حمالت بغداد القدمية يف جانب 

الر�ضافة ببغداد.
وكنت عندما التقيهما ا�ضجعهما على م�ضعاهما اخلريرّ هذا، 
بعد ان ن�ضت اجلهات احلكومية املعنية بالأمر ان هذا الذي 
يقوم به الزميالن الكرميان اإمنا هو م�ضروع دولة، ولي�س 
ب�ضوق  مدفوعني  اربعة،  او  ثالثة  او  �ضخ�ضني  م�ضروع 
ولهفة وحر�س �ضديد للقيام بهذه املهمة الوطنية التوثيقية 

اخلا�ضة، باإمكانات فردية متوا�ضعة جدًا!
فهم ي�ضتعينون يف جولتهم ال�ضتطالعية التوثيقية )م�ضياً 
اىل منعطف اخر، ومن دربونة  القدام( من منعطف  على 
�ضيقة اىل دربونة )متطلع(، ومعهم م�ضور �ضاب هو الخر 
متطوع )راب�س القد�ضي( ي�ضتخدم كامرته اخلا�ضة لأداء 

هذه املهمة الكبرية الوا�ضعة.
اليه  النتباه  لألفت  عنه  اكتب  هذا،  التطوعي  الفريق 
ت�ضتحقه حمالت ومناطق  به من عمل جبار  يقوم  ما  واىل 
والتخطيطية  العمرانية  معاملها  لت�ضجيل  القدمية  بغداد 
واملعمارية والجتماعية، قبل ان يلفها الن�ضيان والندثار 
والزوال، لنها متثل ا�ضالة وتراث بغداد ووجهها النا�ضع 
كما  اعتزاز،  اأميا  به  ونعتز  عليه  نحافظ  ان  يجب  الذي 
تفعل باقي �ضعوب وجمتمعات العامل املتح�ضرة الخرى 
ورعايتها  اهتمامها  جل  احليوي  اجلانب  هذا  تويل  التي 
ودعمها املتوا�ضل، وبالعك�س مما موجود لدينا مع الأ�ضى 

وال�ضف!
الزميلني  ا�ضت�ضفت  ان  بعد  ومرارة،  باأمل  هذا  اقول 
ا�ضبوحة  يف  ايام  قبل  والعبيدي(  )عبدالكرمي  املتطوعني 
هذا،  اخلريرّ  جهدهما  على  ال�ضوء  لت�ضليط  ا�ضتذكارية 
الأدبي/  البداع  مدينة  لبغداد  )فولكلور(  من�ضة  عقدته 
الذي  هذا  الرائع  بجهدهما  التذكري  بهدف  اليون�ضكو، 
يقومان به من دون تكليف ر�ضمي، وكذلك من دون مقابل 

مادي، كما يت�ضور البع�س رمبا.
ا�ضد على ايديهم الكرمية، وابارك همتهم وحميتهم الوطنية 

خلدمة بغدادنا الغالية، ولهذا فليعمل املخل�ضون.

 خالد داخل
هذه ال�ضورة يف اربعينيات القرن املا�ضي، 
بغداد �ضارع الر�ضيد، واللوحة تبني عيادات 
بع�س اأطباء بغداد يف تلك الفرتة، ويف اأعلى 

ال�ضورة لوحة للدكتور علي البري.
 يعترب الدكتور علي البري من اأوائل الأطباء 
الدهانة  حملة  يف  ببغداد  ولد  العراق،  يف 
الثانوية  يف  درا�ضته  واأنهى   ،1907 عام 
اول  يف  الطبية  الكلية  ودخل  اجلعفرية، 

دفعة �ضنة 1927 وتخرج �ضنة 1932.
اإىل  و�ضافر  العامة،  اجلراحة  مار�س 
على  ح�ضل  حتى  الدرا�ضة  لإكمال  انكلرتا 
البولية  امل�ضالك  جراحة  يف  الخت�ضا�س 
الثالثينيات،  اأواخر  عاد  والبلهارزيا، 
واأ�ض�س ق�ضم اجلراحة يف امل�ضت�ضفى امللكي 

وكان هو الأ�ضتاذ وامل�ضرف على الق�ضم. 
امللكي،  للم�ضت�ضفى  مديرا  مرات  عدة  عني 
�ضاعد  التدري�ضية،  مهامه  اإىل  بالإ�ضافة 

ومنح  الطبية،  الكلية  عمادة  اإن�ضاء  على 
قدم  ما  نتيجة   ،1952 عام  الرافدين  و�ضام 
البلهارزيا،  اأمرا�س  يف  عديدة  درا�ضات  من 
حب  يف  وله  وال�ضعر،  الأدب  هواة  من  كان 

بغداد:
    ق�ضما بحبك كلما طال املدى 

                     خفق الفوؤاد اإليك وهو حنون
  واإذا ال�ضنون تعاقبت وان�ضرمت 

                     يزداد حبك يف الفوؤاد رهني

وعيادته كانت يف �ضارع الر�ضيد والظاهر اأن 
حياة  اأتناول  لالأطباء،  جممع  هي  البناية 

البع�س منهم قريبا اإن �ضاء اهلل.
تويف الدكتور علي البري �ضنة 1961، رحمه 
من  كان  اأي�ضا  وولده  وا�ضعة،  رحمة  اهلل 
علي  اإياد  الدكتور  هو  املتميزين  الأطباء 

البري.
يف ال�ضورة يظهر والدي بايع اجلرايد وهو 

يحمل جمموعة من ال�ضحف.

من أيام شارع الرشيد الجميلة

رواء اجل�ضاين
اليومية  احلياة  بع�س  عن  وي�ضاألونك 
حتفهم"  "اأنا  �ضاحب   ، للجواهريرّ
جعفرًا"  و"اأخي  باحل�ضني"  و"اآمنت 
لكرد�ضتان"  و"قلبي  اخلري"  و"دجلة 
من  وغريها  الفراتني"  ابن  و"يا 
اأ�ضاًل  ون  ي�ضكرّ ي�ضاألونك وهم  املدويات.. 
الثائر  ال�ضاعر  ذلك  ملثل  تكون  اأن  يف 
ع�ضق  حلظات  اأو  فرح  �ضاعات  املتمرد، 
الوقائع  ع�ضرات  وبني  حب..  اأزمنة  اأو 
تلك  ت�ضتذكر  ال�ضلة،  ذات  والأحداث 
وع�ضرين  ثالثة  من  اأكرث  قبل  الواقعة 

عاماً:
 ،1986 عام  من  الأخري  هو  اليوم 
لياًل،  العا�ضرة  من  تقرتب  وال�ضاعة 
البيت  اأهل  وبع�س  واأنت  واجلواهري، 
بق�ضر  حميمة  جل�ضة  ويف  وحوا�ضيهم، 
الرو�ضة و�ضط دم�ضق ال�ضام، املخ�ض�س 
معه،  ومن  الكبري،  ال�ضاعر  ل�ضت�ضافة 
لل�ضاعر  ممازح  �ضوؤال  يعلو  يحب  ومن 

الكبري:
يف  ويفرحون  يرق�ضون  "النا�س 
ونحن  واملقاهي  وال�ضاحات  ال�ضوارع 
و�ضجون  ماآ�ضي  نح�ضي  هنا  جال�ضون 

متنا�ضني  اأو  نا�ضني  فح�ضب،  املا�ضي 
الدنيا  ترق�س  جديد  عام  مطلع  غدًا  اأن 

ل�ضتقباله". اأما اأنت القائل:
ل تلم اأم�ضك يف ما �ضنعا ...ام�س قد فات 

ولن ي�ضرتجعا
اأم�س قد وىلرّ ولن ينفعه ... حملك الهمرّ له 

واجلزعا
لت�ضْع   ... ثقله  من  وا�ضرتْح  فاطرحه 

ام�ضك واليوًم معا
وي�ضرح اجلواهري هنية يف الت�ضاوؤل ذي 
به من نواح  الأكرث من مغزى، ولعله قلـرـّ
وعقود،  عقود  ذكريات  م�ضتعيدًا  عديدة 
ومطالع وخوامَت �ضنواتها ال�ضعيدة منها 
اإل  حلظات،  غري  هي  وما  واملوؤ�ضية... 
ويهب �ضاخماً، داعياً اجلميع لال�ضتعداد 
ثم  ال�ضام  �ضرياتون  فنـدق  اإىل  والذهاب 
دقائق وينطلق اجلمع وراء "رب البيت" 
مقتحمني �ضالت الفندق الرحيبة، حيث 
براأ�س  والحتفـال  واملو�ضـيقى  البهجـة 

ال�ضنة اجلديدة.
وفتية،  �ضبايا  املحتفلني،  فرح  يتزايد 
والن�ضاء،  الرجال  من  وكهوًل،  �ضباناً 
الكبري  اجلواهري  اإىل  يتطلعون  وهم 
بينهم يرحبون به فرحني ويتقربون منه 

ويت�ضورون معه، وليطوقوه وهو جذل، 
منت�س، راق�ضني معه، وراق�ضاً معهم بكل 
دقيقة  ع�ضرين  وحلوايل  و�ضرور،  مرٍح 
من  الأوىل  الثواين  تنطلق  حتى  تقريباً، 
العام اجلديد: 1987 فيت�ضاعف الرق�س 
واحلبور مزداناً بجميالت ال�ضام الذي مل 
يخِف اجلواهري انبهاره بهن ومثيالتهن 
وبريوت...  وباري�س  وبغداد  براغ  يف 

وقال فيهنرّ ذات يوم، او ليلة :
بك  يطرنرّ  اإن  يردك  فمن  ال�ضاحرات 

اختطافا
ام  اغفى  الطرف  حت�س  فما  والناع�ضات 

تغافى
اين ورب �ضاغهنرّ كما ا�ضتهى هيفا لطافا

ان  اأْوىل  منهنرّ  خلت  اإذا  اجلناِن  لأرى 
ُتعافى

كان  اجلواهري  اإن  اأقول  اأن  بقي 
ت�ضعني  حوايل  اآنذاك  العمر  من  يبلغ 
فل�ضفته  وا�ضل  وقد  فقط!،  عاماً 
يكف  ومل  واجلمال،  للحياة  وحبه 
�ضبق  مع  علناً  بذلك  الت�ضريح  عن 
ال�ضرار، حتى يف ذلك العمر، باجل�ضانيل 
وعنهن  تاليات..  �ضنوات  ع�ضر  بنحو  وبعده 

لنا توثيق اآخر يف كتابات اخرى.

من ذاكرة األيام .. الجواهري العظيم 
يرقص في التسعين من عمره! 

يف جمل�س ال�ضعرباف الثقايف بالكرادة، يف ندوته  �ضرّ
 /2٤ اجلمعة  ع�ضر  عقدها  التي  ال�ضهرية  ن�ضف 
عكاب  املهند�س  الباحث   ،2021  / الول  كانون 

�ضامل الطاهر.
عادل  ادارها  التي  الندوة،  يف  الطاهر  واألقى 
املفكر  بعنوان )ذكرياتي مع  العرداوي، حما�ضرة 
فيها  تطرق  والتي  حممد(  م�ضعود  الراحل  الكردي 
اىل ان م�ضعود حممد من مواليد عام 1917 يف ق�ضاء 
دينية  جذور  ذات  عائلة  من  وينحدر  كوي�ضنجق، 
معروفة، وهو خريج كلية احلقوق العراقية بداية 
الزمن  من  لفرتة  وعمل  املا�ضي  القرن  خم�ضينات 
نواب  جمل�س  يف  ع�ضوًا  بعدها  وانتخب  قا�ضياً، 
حكومية  منا�ضب  يف  بعدها  وتقلب  امللكي،  العهد 
يف  وع�ضو  وزير  منها  اجلمهوري،  العهد  يف  عديدة 
العلمي  للمجمع  واأمني  العراقي،  العلمي  املجمع 
اللغة  بعلوم  املهتمني  من  وكان  العراقي،  الكردي 
باللغتني  الكتب  من  العديد  له  و�ضدرت  العربية، 
العربية والكردية التي تناولت �ضتى املو�ضوعات، 
العظيم  )اىل  عنوان  يحمل  الذي  كتابه  بينها  من 

غوربا�ضوف( .
تعود  حممد  م�ضعود  مع  عالقته  ان  املحا�ضر  وبنيرّ 
اىل ت�ضعينات القرن املا�ضي، حيث التقاه يف بيته مع 
القرن  ت�ضعينات  يف  املطبعي  حميد  الراحل  الديب 
املا�ضي لأكرث من مرة، وكلفه ان يقوم بكتابة تقدمي 
وكان  حينذاك،  ال�ضادر  ال�ضفر(  )حقيبة  لكتابه 
عنوان ذلك التقدمي )فذلكة مع الراجع والعودة اىل 

املا�ضي(.

وختم انه من باب الوفاء لهذه ال�ضخ�ضية العراقية 
الكردية فقد ذهبت قبل فرتة لزيارة قربه يف ق�ضاء 
كوي�ضنحق، حيث قراأت �ضورة الفاحتة على روحه 

الطاهرة.
عليه  انهالت  حما�ضرته،  الطاهر  اأنهى  ان  وبعد 
يف  امل�ضاركني  بع�س  من  املداخالت  من  العديد 
الندوة، وكان منهم كل من: ح�ضني اجلاف، وحممد 
القري�ضي،  ح�ضن  فالح  والدكتور  الدفاعي،  ر�ضيد 
ح�ضن  واحمد  يو�ضف،  وناجي  كمال،  ويو�ضف 
حبيب، وعبد الوهاب احلمادي، وحممد العبودي، 
ال�ضالم  وعبد  ال�ضوداين،  من�ضور  والدكتور 
الكرمي،  عبد  ونبيل  البياتي  وح�ضني  اجل�ضعمي، 

و�ضاكر ال�ضنيد، وعدنان البياتي وغريهم.

 في مجلس الشعرباف بالكرادة
عكاب الطاهر يروي ذكرياته مع المفكر الكردي الراحل مسعود محمد

الدكتور طه جزاع
اأ�ضهر �ضوارع ا�ضطنبول  واأنَت تتجول يف �ضارع ال�ضتقالل 
واأكرثها ازدحاما بال�ضياح، تاأخذك خطواتك اإىل اأحد فروعه 
اأورهان  للروائي   « الرباءة  »متحف  اإىل  بك  ينتهي  الذي 
 ..2006 العام  لالآداب  نوبل  جائزة  على  احلا�ضل  باموق 
منذ  الرتكي  الروائي  افتتحه  الذي  البيت  هو  املتحف  هذا 
حتكي  التي  رواياته  من  واحدة  ا�ضم  وحمل   2012 العام 
قامت  املتحف  فكرة  القدمية..  ا�ضطنبول  يف  حب  ق�ضة 
التي  الب�ضيطة  املنزلية  الأغرا�س واحلاجيات  على عر�س 
بجمعها  باموق  قام  والتي  الرواية  ف�ضول  يف  ذكرها  ورد 
اوقات  له  متحف  وكاأي  ال�ضعبية..  ا�ضطنبول  اأ�ضواق  من 

ومراقبة،  وا�ضراف  دخول،  وبطاقات  للزيارة،  حمددة 
التي ا�ضتهلكها  ال�ضيكاير  وهناك لوحة كبرية ت�ضم اعقاب 

اثناء الكتابة!
با�ضا  ح�ضن  جديد  يف  بغدادي،  تراثي  بيت  من  كم  ترى 
املحالت  من  وغريها  واملربعة  والف�ضل  واحليدرخانة 
ال�ضعبية املتفرعة عن �ضارع الر�ضيد، �ضهدت اأجواء عدد ل 
اأمثال  يح�ضى من الق�ض�س والروايات العراقية لروائيني 
غائب طعمة فرمان وفوؤاد التكريل ومو�ضى كريدي واحمد 
البغدادية  للرباءة  متحف  ؟!وكم  الكثري  وغريهم  خلف 
من  تبقى  ما  مب�ضاهدة  يرغب  ملن  مرجعاً  يكون  اأن  ميكن 

ذاكرة بغداد القدمية قبل اأن تفقد الذاكرة؟!

على هامش إعادة تأهيل شارع 
المتنبي

ثامر احلاج امني
الع�ضرين  الذكرى  مع  تزامناً 
ال�ضاعر  الدغاري  القمر  لرحيل 
ــ   1950 جواد  »يعقوب 
يف  ت�ضادف  التي   »2002
يناير  من  ع�ضر  ال�ضاد�س 
ال�ضاعر  عائلة  بادرت  املقبل، 
الثاين  ديوانه  ا�ضدار  اىل 
الأخري(  ال�ضومري  )خريف 
الأول  ديوانه  �ضدر  ان  بعد 
والع�ضرين(  التا�ضع  )للخريف 
الثقافية  ال�ضوؤون  دار  عن 
 .. بغداد عام 2002  العامة يف 
بكال  ال�ضاعر  ومل تتكحل عيون 
عقب  �ضدر  فالأول  الديوانني، 
وب�ضعي  ق�ضرية  بفرتة  رحيله 

ع�ضرين  بعد  �ضدر  والثاين  املقربني،  ا�ضدقائه  من  خمل�س 
ال�ضاعر  عائلة  �ضرفتني  وقد  عائلته..  ونفقة  وبجهود  عاما 
ال�ضافية ليعقوب  باإهدائها ديوانه اجلديد لعلمهم مبحبتي 

وعطائه البداعي.                
العمودي  ال�ضعر  من  ق�ضائد  �ضما  اللذين  الديوانني  كال  يف 
والتفعيلة، تقراأ ال�ضاعر يعقوب جواد يعي�س هاج�س املوت 
فقد  قبله،  ال�ضياب من  املبكر كما عا�ضه  بالرحيل  وال�ضعور 
العي�س  لذة  اأفقداه  مبكرا،  واملر�س  الفقدان  معاناة  عا�س 
اأغلى  ذلك  كلفه  لو  حتى  حمنته  من  اخلال�س  يف  والرغبة 

الثمان، فهو يبوح ل�ضديقته بهذا العذاب:
يا �ضيدتي

اإين ياأكلني �ضداأ ال�ضنوات ال�ضفر
ويحز بقلبي �ضكني

اأق�ضم يا ن�ضرين
لو كان العمر رجال لقتلته

املوت  من  مفر  ل  انه  يدرك  وبعدما 
القادم اإليه على عجل ويهم�س باأمل:                                                              

ل عزاء!!
تفر الليايل ..

وت�ضيع ال�ضنني
انه عمر كال�ضراع

خافق بالرحيل احلزين 
تبقى جتربة القمر الدغاري »يعقوب 
امل�ضيئة  املحطات  من  جواد« واحدة 
اخالقه  وتبقى  ال�ضعرية،  �ضاحتنا  يف 
وجمال روحه ماثلة امامنا واأمنوذجا 

لالإن�ضان املبدع والرائع.

الشاعر واإلنسان يعقوب جواد 
.. رحيل قبل األوان

�ضالم ال�ضماع
- بعد اأن اأنهى درا�ضته يف اأوروبا يف 
بالفيزياء،  متخ�ض�ضاً   ،1960 العام 
منهاج  خلو  اغ  الدبرّ كامل  لحظ 
فكتب  علمية،  برامج  من  التلفزيون 
بغداد،  تلفزيون  اإدارة  اإىل  ر�ضالة 
ا�ضتحداث  عليهم  فيها  اقرتح  اآنذاك، 
البتكار  على  ي�ضجع  برنامج 
املوافقة  فح�ضلت  والخرتاع، 
ب�ضرط اأن يعده ويقدمه هو �ضخ�ضياً، 

فاختار ا�ضم )العلم للجميع(.
الربنامج  من  الأوىل  احللقة  بثت   -
وا�ضتمر   1960 اأيلول   28 بتاريخ 
من دون اأي انقطاع لغاية اآخر حلقة 
 ،199٤ اآذار   11 بتاريخ  قدمها  منه، 
اأي قرابة 3٤ عاماً من العطاء املتجدد 

وامل�ضتمر، قبل اأن يعتزل العمل.
رواد  من  رائدًا  الدباغ  كامل  كان   -
اأربعة  مدى  على  العراقي  املجتمع 
)العلم  بربناجمه  عاماً  وثالثني 

عند  علمياً  وعياً  ن�ضر  الذي  للجميع( 
من  الكثري  واألهم  العراقيني،  عامة 
من  عندهم  اأثاره  مبا  العراق  �ضباب 
للدباغ  وكان  واملعرفة،  للعلم  حب 
اأثر كبري يف حياتهم العملية وهو من 
مراكز  اإىل  للو�ضول  احلافز  اأعطاهم 
علمية عالية داخل العراق وخارجه.

- كامل اأدهم الدباغ، ولد يف املو�ضل 
درو�ضه  فيها  وتلقى   ،1925 العام 
يف  لي�ضان�س  على  وح�ضل  الأولية 

العلوم من دار املعلمني العالية العام 
تدري�ضية  وظائف  يف  وعني   19٤7
واإدارية، واأ�ضهم يف موؤمترات علمية 
ويوغ�ضالفيا  القاهرة  يف  وتربوية 
و�ضارك  واإ�ضبانيا،  واأملانيا  واإنكلرتا 
الفيزياء  يف  علمية  كتب  تاأليف  يف 
ف�ضال  عراقية،  ومعاهد  ملدار�س 
والراديو  الكهرباء  لهواة  كتب  عن 
مب�ضطاً  علمياً  موؤلفا   )30( بلغت 
جملة  وتراأ�س  والأحداث،  لالأطفال 

عامي  بني  للمدة  واحلياة  العلم 
برنامج  واأعد   ،  1978-1968
اإذاعة  يف  العلم(  يف  )اجلديد 
اإعداده  اإىل  بالإ�ضافة  بغداد، 
العلم  لربنامج  وتقدميه 
للجميع، وهو الذي اأدخل فكرة 
طبق  الذي  ال�ضيفي  التوقيت 
 1981 العام  منذ  العراق،  يف 

ولغاية 2008.
- تويف يف بغداد �ضنة 2000.

أسماء عراقية مشرقة
حكاية )العلم للجميع( أقدم برنامج تلفزيوني عراقي
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

ا�سمك  طرح  يف  كبريًا  دورًا  ي�ؤدي  العمل  يف  تفانيك  مهنياً: 
لرتقية جديدة، وهذا ما يرتك انطباعات اإيجابية.. عاطفياً: 
بينكما،  النف�ر  ت�ؤجج  ال�سريك  جتاه  املرّبرة  غري  الغرية 
اأنت  �سحياً:  مت�قعة..  غري  �سلبية  انعكا�سات  وترتك 
كنت  اإذا  الزائدة  ال�سمنة  من  التخل�ص  على  القادر  ال�حيد 

�ساحب اإرادة ق�ية.

توقعات برج الثور 
تتخطاها  لكنك  العمل  يف  جمة  �سع�بات  ت�اجهك  مهنياً: 
م�ساريعك..  عرقلة  يحاول  من  كل  على  وتتغلب  قريباً 
عليك  ال�سريك،  مع  امل�سكالت  بع�ص  واجهتك  اإذا  عاطفياً: 
اللج�ء اإىل املقّربني ك�نهم مّروا بتجارب مماثلة.. �سحياً: 
ا�سطرابات وت�سنجات يف املعدة و�سداع �سبه ي�مي، �سارع 

اإىل ا�ست�سارة الطبيب.

 توقعات برج الجوزاء 
عليك  اإمنا  الأب�اب،  اأمامك  مار�ص  ك�كب  يفتح  قد  مهنياً: 
و�سعك  حت�سني  يف  جدًا  وترغب  جديد،  اأي  اإزاء  التحفظ 
ال�سريك  مع  خلالفك  الهادئة  املعاجلة  عاطفياً:  املهني.. 
اأف�سل طريقة، ونتيجتها ع�دة املياه اإىل جماريها.. �سحياً: 
وعدم  منك،  املطل�ب  بالعمل  للقيام  جهدك  ت�فري  ي�ستح�سن 

التفريط فيه لأعمال �سطحية.

توقعات برج السرطان 
مهنياً: ل ترتّدد يف التعبري عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، 
حقك..  فتنال  ال�س�رة  تت��سح  اأن  من  بد  ل  النهاية  ويف 
حياتك  يف  الرتاجع  بع�ص  من  الي�م  هذا  يحذرك  عاطفياً: 
كلمة  كل  اإىل  النتباه  ال�سرورة  اإىل  وي�سري  العاطفية، 
نف�سياً  تريحك  بها  تتمتع  التي  الر�ساقة  �سحياً:  تق�لها.. 

وت�ساعدك على القيام بكل ما تريد اإجنازه براحة.

توقعات برج   االسد
اأوراقك  راِجع  �سائكة،  ق�سية  يف  تت�ّرط  ل  مهنياً: 
بق�سية  املتعّلقة  الفعل  ردود  بع�ص  وانتظر  وم�ستنداتك، 
لك  التقدم  لتحقيق  جدًا  مهم  الثقة  عامل  عاطفياً:  مالية.. 
ولل�سريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن ت�سل اإىل 
تك�ن  بخري  �سحتك  كانت  اإذا  �سحياً:  املرج�ة..  النتائج 

بخري فحاول املحافظة عليها جيدًا من خالل القيام بالتمارين الريا�سية.

توقعات برج العذراء
مهنياً: يدخل مار�ص برج الدل� ما قد يت�سبب ببع�ص امل�ساكل 
عالقاتك  واحِم  الآخرين،  �س�ؤون  يف  تتدخل  ل  لذا  العابرة، 
من التحديات واجلدال.. عاطفياً: حاول اأن ت�ستعيد بع�ساً 
املقبلة  املرحلة  يف  ب�سدة  مطل�ب  فهذا  املعه�د،  حنانك  من 
القه�ة  �سرب  من  خفف  �سحياً:  ترغب..  كما  العالقة  لإبقاء 

واملنبهات، واأكرث من �سرب الع�سري الغني بالفيتامينات.

توقعات برج الميزان 
عقد  اأو  به  ال�سري  اأو  م�سروع  الإعالن عن  اأردت  اإذا  مهنياً: 
امل�اعيد، فافعل ذلك اإذ اإّنك ت�سرق بجاذبية.. عاطفياً: يعدك 
هذا الي�م باأجمل الأوقات العاطفية اجلميلة، وبفرتات من 
ن�ساط  مفعم  اأنت  �سحياً:  ال�سريك..  مع  والت�سلية  املتعة 
التي  الريا�سية  التمارين  كرثة  ذلك  يف  والف�سل  وحي�ية، 

متار�سها.

توقعات برج العقرب 
مهنياً: جتد امل�ساعدة املطل�بة من �سخ�ص يفاجئك بقدراته، 
اأف�سل..  م�ستقبل  اأجل  من  الدر�ص  من  ال�ستفادة  فحاول 
لن  لكّنه  بال�سريك،  عالقتك  تف�سيل  اأحدهم  يحاول  عاطفياً: 
اأنك تعرف مكانتك لدى ال�سريك..  ينجح يف مبتغاه ول �سيما 
�سحياً: عليك التاأين عند اإنقا�ص وزنك وا�ست�سارة الطبيب اأو مطالعة املجالت 

اخلا�سة بعمل حمية.

توقعات برج القوس 
اأق�سى  اىل  العمل  اليجابية يف  الأج�اء  ا�ستغالل  مهنياً: عليك 
اأن الفرتة املقبلة قد ت�سهد رك�دًا وعدم  احلدود، وخ�س��ساً 
ا�ستقرار.. عاطفياً: يب�سرك هذا الي�م بفرتة جيدة من احلياة 
�سحياً:  تنفذها..  كبرية  مب�ساريع  ال�سريك  وتعد  العاطفية، 
راع ظروفك ال�سّحية لأن طاقتك �سعيفة ومناعتك خفيفة، ومع 

ال�قت يتح�سن ال��سع.

توقعات برج الجدي 
وج�دك  وتثبت  عملك  يف  ومركزك  ق�تك  ت�ستعيد  مهنياً: 
لك  ت�سمح  عاطفياً:  والقي�د..  احل�اجز  معظم  وتتخّطى 
الظروف بتحديد خياراتك العاطفية واإعادة النظر يف بع�ص 
الجتاهات، ويطمئن قلبك جلهة ال�سريك.. �سحياً: ل حتاول 
حمية،  تتبع  اأنك  اجلميع  ت�هم  حني  نف�سك  على  ت�سحك  اأن 

بينما اأنت يف اخلفاء ل ترتك اأي وجبة تفلت منك.

توقعات برج الدلو 
لتاأجيل  احلقيقية  الأ�سباب  عن  تبحث  اأن  حاول  مهنياً: 
خميبة  تك�ن  قد  م�ساريع  يف  نف�سك  ت�رط  ول  الت�س�يات، 
لالآمال.. عاطفياً: قد تثري احل�سا�سيات مع ال�سريك اأو تتهمه 
بالربودة وعدم التعاطف والتعا�سد مع ق�سّيتك.. �سحياً: 
ل حتاول اأن تتناول الأطعمة املمن�عة عليك باخلفاء، فاأنت ت�ؤذي 

نف�سك وتخ�ن من يحب�نك.

توقعات برج الحوت 
مهنياً: تتخطى بع�ص امل�ساريع املطروحة اأو تعّدلها، ورمبا 
ت�ستاء من م�سكلة لها عالقة مبمتلكات اأو اأو�ساع عائلية.. 
عاطفياً: تبادل الأفكار مع ال�سريك يك�ن مفيدًا، وهذا مينع 
مهما  �سحياً:  بينكما..  العالقة  يف  م�ستقبلية  تاأويالت  اأّي 
حاولت اأن تك�ن نحيفاً ور�سيقاً، فاإنك لن حتقق ذلك ما مل 

تنتبه لن�عية طعامك والقيام ببع�ص التمارين الريا�سية.

والع�سرين  الرابع  يف  ج�بز”  “�ستيف  ولد 
ب�لية  ميالديا   1955 لعام  فرباير  �سهر  من 
كاليف�رنيا بال�ليات املتحدة الأمريكية، لأب�ين 
اجلنديل”  الفتاح  “عبد  هما  متزوجني  غري 

و”ج�ان �سيبل”.
وقاما  للتبني،  بعر�سه  احلقيقيان  والداه  قاما 
ب�ل وكالرا ج�بز بتبنيه.. ويف �سن مبكرة للغاية 
“�ستيف  على  والتميز  الإبداع  عالمات  ظهرت 
يف  الط�ال  ال�ساعات  يق�سي  كان  فقد  ج�بز”، 
مراآب اأحد جريانهم والذي يف الأ�سا�ص كان يعمل 

يف �سركة “هي�ليت باكارد” لالإليكرتونيات.
العامة  الثان�ية  مبرحلة  ج�بز”  “�ستيف  كان 
قليل  وبعد  الإليكرتونية،  �سريحته  �سمم  عندما 
“هي�ليت  �سركة  مب�ستك�سفي  التحق  ال�قت  من 
حا�سب  جهاز  اأول  راأى  وبال�سركة  باكارد”، 
عاما  ع�سر  اثنا  عمره  حينها  وكان  بحياته،  اآيل 

وح�سب.
مرحلة  من  ج�بز”  “�ستيف  تخرج  وعندما 
الثان�ية التحق بجامعة ريد بب�رتالند يف ولية 
ماديا  املتع�سرة  ظروفه  ب�سبب  ولكن  اأرغ�ن، 
عجز عن اإمتام درا�سته اجلامعية، ونظرا ل�سغفه 
عن  بحث  التكن�ل�جي  للمجال  وع�سقه  ال�سديد 

التحق  وبالفعل  حتديدا،  املجال  هذا  يف  وظيفة 
بها  و�سغل  الفيدي�،  لألعاب  �سركة  يف  ب�ظيفة 
“اأتاري”  ال�سركة  كانت  األعاب،  م�سمم  من�سب 
الأوىل يف �سناعة األعاب الفيدي�، وكان عمله بها 

بهدف جمع املال الالزم لل�سفر للهند.
وبالفعل متكن “�ستيف ج�بز” من ت�فري الأم�ال 
منها  عاد  وعندما  �سبابه  بداية  يف  للهند  و�سافر 
كان براأ�ص حليق يريتدي جلباباً هنديا حيث اأنه 
هناك كان قد اعتنق الب�ذية الديانة التي اأعجب 
اإنه ظل نباتيا ط�ال حياته، وبعد ذلك  بها، كما 
عاد جمددا لل�ليات املتحدة الأمريكية ليعمل يف 
مراآب منزله على تاأ�سي�ص �سركته اآبل مع �سديقه 

وزنياك”. “�ستيف 
ا�ستطاعا ك�سر احتكار �سركة “اآي بي اإم” والتي 
كانت متخ�س�سة يف �سناعة الكمبي�تر والأوىل يف 
ال�سخ�سي  الكمبي�تر  جهاز  ابتكرا  حيث  جمالها 

املحم�ل.
هاتف  جهاز  اأول  اخرتاع  “ج�بز”  ا�ستطاع 
ي�سمح باإجراء مكاملات بعيدة وباملجان، ويف عام 
1976 ميالديا ظهرت �سركتهما للن�ر، وكانت قد 
متت ت�سميتها “اآبل” على ا�سم الفاكهة املف�سلة 

ل�ستيف ج�بز.

“اآبل”  �سركة  ت�سدرت  ميالديا   1984 عام  يف 
ال�سهرة العاملية، وكانت �سهرتها يف اأوجها حيث 
ماكنت��ص والذي  “�ستيف ج�بز” نظام  اخرتع 

كان الأول والفريد من ن�عه.
اآبل”،  �سركة”  يف  للغاية  كبري  خالف  ن�سب 

وكانت نتيجة اخلالف اأنهم قام�ا بطرد “�ستيف 
ج�بز”  “�ستيف  اأن  اإل  �سركته،  من  ج�بز” 
و�سالبة،  ق�ة  ازداد  بل  الفعل  بهذا  ينك�سر  مل 
باإن�ساء  فقام  حلمه،  عن  ي�ما  يتخلى  ومل 
“نيك�ست”  اأ�سماها  والتي  اخلا�سة  �سركته 

العمل  مبن�سات  الهتمام  يف  تخ�س�ست  والتي 
اأجهزة  عن  ع��سا  املتط�رة  الإمكانيات  ذات 

احلا�س�ب ال�سخ�سية.
ح�ستها  تقل�ست  بعدما  “اآبل”  �سركة  انهارت 
ومل  للغاية،  ملح�ظ  ب�سكل  العاملي  بال�س�ق 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأميلي�”  “جيلربت  يجد 
�سركة اآبل خمرجا من هذه املع�سلة اإل اأن يعيد 

التام. انهيارها  ليمنع  ج�بز” لل�سركة  “�ستيف 
اآبل وعمل  “�ستيف ج�بز” ل�سركة  وبالفعل عاد 
“�ستيف  �سئل  الأيام  من  بي�م  م�ست�سارًا..  بها 
و�سر  اآبل،  �سركته  وتاألق  تاألقه  �سر  ج�بز” عن 
بها  تتمتع  التي  والعبقرية  الفريدة  الأفكار 
من  “اإن  قائال:  فاأجاب  غريها  عن  دونا  �سركته 
وح�سب،  مربجمني  لي�س�ا  اآبل  ب�سركة  يعمل 
و�سعراء  وم�سممني  ر�سامني  اأي�سا  هم  بل 
زاوية  من  للمنتج  ينظر  منهم  كل  ومهند�سني، 
جميع  من  املنتج  درا�سة  فيتم  تخ�س�سه، 
للعاملني  فاإنه يخرج  لهذا  اجلهات والزوايا، 
ن�عها”.بالي�م  من  الفريدة  الطريقة  بهذه 
 2011 عام  اأكت�بر  �سهر  من  اخلام�ص 
عن  مبنزله  ج�بز”  “�ستيف  ت�يف  ميالديا 

عمر يناهز �ستة وخم�سني عاما.

قصة نجاح "ستيف جوبز"
مؤسس شركة "أبل" ومخترع أول هاتف يسمح بإجراء مكالمات بعيدة 

من الفيسبوك 

العربي  الطب  يف  معروف  نبات   Peganum احلرمل 
القدمي، ثمة ن�عان منه: الأبي�ص العربي والأحمر، وتطلق 
العاّمة عليه ا�سم "غلقة الديب". يرتفع ثالث اأذرع ويفرع 
كثريًا، ورقه �سبيه بال�سف�ساف، وبع�سه م�ستدير، وزهره 
اأبي�ص يخّلف ظروفاً، حتمل يف داخلها بذرًا اأ�س�د كاخلردل. 

تتعّدد الف�ائد الطبية للحرمل، ولعّل اأبرزها:
-ت�سكني اآلم املفا�سل.

-تق�ية الب�سر.
-اإدرار الب�ل.

-اإدرار الطمث.
-اإدرار احلليب، لدى املر�سعات.

-�سفاء ال�سرع.
-الق�ساء على ال�سداع املزمن.

-طرد البلغم.
-مداواة ال�سل وعالج اأمرا�ص الكبد.

-التحّكم يف �سكر الدم، ما يفيد مر�سى ال�سكري.
درا�سات عاملية

البناي:  فهد  الدكت�ر  البديل  الطب  يق�ل الخت�سا�سي يف 
الكيميائية  املكّ�نات  لدرا�سة  املكثفة  للبح�ث  نتيجًة  اإنه 
باك�ستان  يف  خ�س��ساً  احلرمل،  نبات  وجذور  لأوراق 

وال�سع�دية والإمارات، تبنّي وج�د اأن�اع عدة من اأ�سباه 
و"اجلاليك��سيدات"  "الفالفيني�دات"  واأ�سباه  القل�يات 
و"التانني" فيها، وثبت اأن الن�ساط البي�ل�جي لهذا النبات 
يعتمد على اأفعال هذه املكّ�نات الكيميائية املختلفة. ولعّل 
اأ�سباه  من  الكثري  وج�د  عن  تنتج  اأوراقه  طعم  مرارة 
الأمل  النبات  هذا  م�ستخل�سات  وت�سّكن  فيه.  القل�يات 
اأ�سباه  التي تق�م بها  اآلية ت�سبه تلك  الع�سبي، وذلك عرب 
تزيد  احلرمل  م�ستخل�سات  اأن  ثبت  وكذلك  الأفي�نات. 

ال�سرتخاء.
ت�سري درا�سات �سادرة اأخريًا عن "مركز ال�قاية والتحّكم 
بالأمرا�ص" يف اأمريكا اإىل ف�ائد احلرمل يف �سفاء الأمرا�ص 

املزمنة، خ�س��ساً ال�سرع وال�سداع.
3  و�سفات طبيعّية من احلرمل

-يغ�سل احلرمل باملاء العذب، ثم ي�سحق ويغ�سل جمّددًا 
واأعلى  املعدة  فينّقي  اإليه،  الع�سل  وي�ساف  احلار  باملاء 
وي�سّكن  والقيء،  اخلبيثة  واللزوجات  البلغم  من  ال�سدر 

الراأ�ص واأعايل البدن.
- ي�سرب نقيع احلرمل لثالثني ي�ماً، في�سفي من ال�سداع 

ويق�سي على اآلم "عرق الن�سا".
الزيت�ن  زيت  وي�سكب  الفجل،  ماء  يف  احلرمل  يغلى   -  

عليه، فيق�سي على �سعف ال�سمع واأمل الأ�سنان والرمد.

سر األعشاب
الحرمل صيدلية متكاملة

 
املقادير :

الدجاج: دجاجتان )منظفتان ومقطعتان(
األرز: 3 اكواب )منقوع في ماء ساخن(

زهرات  إلى  )مقطع  رأس  القرنبيط: 
متوسطة احلجم(

اجلزر: 1 حبة )مقطع(
احلجم،  )متوسطة  حبات   3 البطاطس: 

مقشرة ومقطعة(
الباذجنان: 1 حبة )مقشر ومقطع(

البصل: 1 حبة )مقطع(
زيت الزيتون: 3 مالعق كبيرة

الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان )للقلي(
ماء ساخن: 3 اكواب

بهارات املقلوبة: ملعقة صغيرة
ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ملعقة صغيرة
الهال: ملعقة صغيرة )حّب(

القرفة: عود
ورق غار: 2 ورقة

طريقة التحضير
الزيتون  زيت  يوضع  النار،  على  قدر  في   .1
وجميع  البصل  مع  الدجاج  فيه  ويقلب 

البهارات.
الدجاج  فوق  الساخن  املاء  يسكب   .2

ويغطى القدر حتى االستواء.
3. في مقالة على النار، يوضع الزيت النباتي 

وتقلى فيه اخلضار حتى تتحمر.
مرقه  من  يرفع  الدجاج،  استواء  عند   .4
ويصف في قدر جديد، ثم توضع فوقه طبقة 
حتى  طبقات  وتشكل  املقّلي،  اخلضار  من 

انتهاء الكمية.
كطبقة  ويوضع  املاء  من  األرز  يصفى   .5

أخيرة.
األرز،  يغمر  حتى  الدجاج  مرق  يسكب   .6
 30 ملدة  متوسطة  نار  على  القدر  ويوضع 

دقيقة أو حتى ينضج األرز.
7. تقلب املقلوبة على طبق واسع للتقدمي، 
السلطة  مع  ساخناً  الطبق  هذا  ويقدم 

واللنب.

المطبخ
مقلوبة الدجاج والخضراوات

الذي  الي�م  يف  مرة  نف�سها 36  تغ�سل  الكلية  اأن  تعلم  -هل 
يتناول فيه الإن�سان امل�سروبات الغازية؟

ت�سل  اأذكياء  ي�لدون  الذين  الأطفال  ن�سبة  اأن  تعلم  -هل 
اإىل 85%، لكن البيئة التي يعي�س�ن فيها، والأ�سرة تطم�ص 

م�اهبهم، فتقل الن�سبة اإىل 20% فقط؟
كان  ول�  بي�ساوي،  الأر�سية  الكرة  �سكل  اأن  تعلم  -هل 
دائرياً لكنا ن�سافح بع�سنا البع�ص باملقل�ب، اأو لكنا وقعنا 
عدة مرات؛ كلما دارت الأر�ص ح�ل نف�سها؟ فهذا من رحمة 

اهلل عز وجل.
والرتكيز  التفكري  ي�ستطيع  ل  الإن�سان  عقل  اأن  تعلم  -هل 
كاأق�سى  دقيقة  واأربعني  خم�سة  من  اأكرث  مت�ا�سل  ب�سكل 
فلن  والقلق؛  الت�تر  �ساد  ل�  اأما  الطبيعي،  ال��سع  يف  حد 

ي�ستطيع الرتكيز اأكرث من خم�سة ع�سر دقيقة؟
لذلك  ويتجنبه؟  الأزرق  الل�ن  يكره  الذباب  اأن  تعلم  -هل 
يعكر  ل  حتى  الل�ن،  بهذا  الأطفال  غرف  جدران  تدهن 

الذباب ن�مهم.
-هل تعلم اأن وزن الطفل الذكر عند ال�لدة اأكرب حجماً من 

وزن الطفل الأنثى يف ال��سع الطبيعي املعتاد؟

هل تعلم؟

سودوكو
وزع الأرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات الت�سعة ال�سغرية، ثم اأكمل ت�زيع 
باقي الأرقام يف الأعمدة الت�سعة الراأ�سية والأفقية يف املربع الكبري ول ت�ستخدم الرقم اإل 

مرة واحدة.



بشرى خالد العزاوي 
رئيس التحرير التنفيذي 

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير

                                                                                                                                                                                                          lawyersnewspaper@gmail.com                                                                                  

خرية
األ

جريدة اسبوعية قانونية عامة     العدد  )   156  (  االثنني    10  /   1 / 2022

املحامي_خا�ص
الثانية  ال�صالحية  تو�صيع  دورة  امتحانات  جرت 
نقابة  مقر  يف  واملقامة  بغداد،   حمافظة  ملحامي 

املحامني العراقيني للمحامني ذوي ال�صالحية ) اأ (. 
املحامني  نقيب  بح�صور  الإمتحانات  واأقيمت 

النقابة،  ال�صعدي، ووكيل  الأ�صتاذ �صياء  العراقيني، 
رئي�ص جلنة الدورات، ال�صتاذ رزاق العبيدي، وياأتي 
ت�صمن حما�صرات  درا�صي  بعد جدول  المتحان  هذا 
يف خمتلف فروع القانون باجلانبني العلمي والعملي، 

ف�صال عن قانون املحاماة وقواعد ال�صلوك املهني.

المحامون يؤدون امتحان دورة 
توسيع الصالحية في مقر النقابة 

املحامي_خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�صتقبَل 
جلنة  ممثل  ال�صعدي،  �صياء  الأ�صتاذ 
الإنقاذ الدولية الدكتور علي العنبوري. 

اآفاق  العنبوري  مع  ال�صعدي  وبحث 
امل�صرتكة  املجالت  يف  امل�صرتك  العمل 
القانونية  احلماية  بتوفري  ال�صلة  ذات 
وعمليات الر�صد لالإجراءات يف املحاكم، 

مبا ي�صمن مبادئ حقوق الإن�صان.
فرق  ت�صكيل  على  اجلانبان  واتفق 
تفعيل  على  للعمل  املحامني  من 

املهام امل�صرتكة واملتفق عليها.

نقيب المحامين يستقبل ممثل 
لجنة اإلنقاذ الدولية 
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الأ�صتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  �صارَك 
الذي  املدين  ال�صباب  موؤمتر  يف  ال�صعدي،  �صياء 
الإجتماعي  التيار  من  وبدعوة  ببغداد،  عقد 

الدميقراطي. 

ي�صم  الذي  املوؤمتر،  اأن  النقيب:  ال�صيد  واأكَد 
فعالية  ي�صكل  املحامني،  من  العديد  �صفوفه  بني 
التي  التحديات  مواجهة  �صعيد  على  مهمة 
ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  العراق،  �صباب  يواجهها 

والإجتماعي والإقت�صادي. 

ت�صاهم  املوؤمترات  هذه  اأن  اإىل:  ال�صعدي  واأ�صار 
التي  املدنية  الدولة  لبناء  روؤية  �صنع  يف 
مفاهيم  على  القائمة  الأ�صا�صية  احلقوق  حترتم 
والعدالة،  وامل�صاواة  واحلرية  الدميقراطية 
ومعاجلة الأزمات التي يعاين منها �صباب العراق.

نقيب المحامين: شباب العراق يواجهون الكثير من 
التحديات وبناء الدولة وحده َمن يعالج مشكالتهم 

املحامي_خا�ص
�صياء  الأ�صتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  ّقدم 
التكرميّية  والدروع  ال�صهادات  من  عدًدا  ال�صعدي، 
الأدبية  للمحامني امل�صاركني مبوؤلفاتهم ونتاجاتهم 

والفكرية. 
جهودهم،  امل�صاركني  للمحامني  ال�صعدي  وبارك 
متمنًيا لهم مزيًدا من العطاء يف خدمة العلم والأدب 

يف البلد. 
طاقاتهم  تدعم  النقابة  اأن  اإىل:  ال�صعدي  واأ�صار 
اأن  اأهمية  اإىل  م�صرًيا  نتاجاتهم.  اإبراز  اإىل  وت�صعى 
ياأخذوا اأدوارهم ب�صكل �صحيح، داعًيا اأن يكون لهم 

دور مميز خالل املوؤمتر املهني الذي �صيقام قريًبا.
احمد  املحامي  هم:  املكّرمني  املحامني  اأن  يذكر 
العامري،  عبا�ص  الدكتور  املحامي  احل�صن،  جميد 
فوزي  املحامي  كعيد،  طار�ص  رعد  املحامي 
املحامي  اجلبوري،  احمد  املحامي  املياحي، 
اجلبوري،  الوهاب  عبد  اجلبار  عبد  الدكتور 

املحامية راقية العاين، املحامي اأكرم ال�صيخ مهدي 
حتتوي  التي  والده  مكتبة  للنقابة  اأهدى  الذي 
مو�صى  علي  ح�صني  املحامي  كتاًبا،   )١١٢( على 
املحامية  كتاًبا،   ٧٥ النقابة  ملكتبة  اأهدى  الذي 
خا�صع  الدكتور  املرحوم  املحامي  عبا�ص،  عبري 
ال�صلطان،  جناة  الدكتورة  املحامية  املعا�صيدي، 
املحامي حممد ح�صني حليم، املحامي في�صل را�صي 
العنبكي،  احمد  �صهاب  الدكتور  املحامي  ريكان، 
ماأمون  �صداد  املحامي  العاين،  �صفيان  املحامي 
خريي، املحامي حممد عجيل عطية، املحامي رحيم 
ابو جري ال�صاعدي، املحامي الدكتور وليد كا�صد 
املحامية  نعمة،  حامد  حممد  املحامي  الزيدي، 
�صيف  املحامي  اخلفاجي،  نه�صة  الدكتورة 
علي  املحامي  ال�صبيبي،  وليد  املحامي  ال�صرع، 
عدنان علي، املحامي علي ح�صني علي ال�صمري، 
املحامي  القادر،  عبد  غ�صان  و�صاح  املحامي 

او�ص الطائي، املحامي حممد فخر الدين.

نقيب المحامين ُيكرم المشاركين في جناح النقابة 
بمعرض العراق الدولي للكتاب 
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�صياء  الأ�صتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  زاَر 
اأعمالهم  ملتابعة  الفلوجة  حمامي  غرفة  ال�صعدي، 

واملباركة مبنا�صبة فوز هيئتهم اجلديدة. 
م�صتمعاً  الغرفة،  حمامي  النقيب  ال�صيد  والتقى 
الواقع  يف  تواجههم  التي  واملعوقات  لطروحاتهم 

العملي. 
للتوا�صل  حر�صه  على  ال�صعدي  اأكد  كلمته،  وخالل 
مع كل املحامني والإ�صتماع مل�صاكلهم وال�صعي الدائم 
التي  اأعمالهم، وتقدمي اخلدمات  اأمام  العقبات  لتذليل 
املحامني.  كرامة  وحفظ  باملهنة  الإرتقاء  �صاأنها  من 
م�صرًيا اإىل �صرورة م�صاركتهم عن طريق اللجان التي 

�صيقام  الذي  املهني  للموؤمتر  للتح�صري  موؤخًرا  �صكلت 
قريًبا.

النقابية  الإنتخابات  عن  النقيب  ال�صيد  وحتدَث 
املهنّية  كلمتهم  للمحامني  تكون  اأن  املقبلة، و�صرورة 
الختيار  يبنى  واأن  اجليدة،  ال�صخ�صيات  اختيار  يف 

على اأ�صا�ص مهني بحت ومراعاة امل�صلحة العامة.

السعدي يزور غرفة محامي الفلوجة ويبارك انتخابات 
هيئتهم الجديدة 
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املدنية  الأحوال  ملديرية  العام  املدير  اأ�صدَر 
جندي  ريا�ص  اللواء  والإقامة،  واجلوازات 
الكعبي، اإعماًما يوؤكد على التعاون مع املحامني، 
الإجراءات  اتخاذ  من  املخالفني  حّذر  فيما 

القانونية بحقهم. 
وجاء الإعمام تاأكيًدا ل�صابقه ذي العدد )٣٦١٦٦( 
يف٢٢ /٢٢١/9 ، والتاأكيد على ما مت عر�صه من 
ممثلـي  بني  الجتماع  خالل  املحامني  نقابة  قبل 

املديرية والنقابة، بالإ�صافة اإىل رئي�ص واأع�صاء 
الأمر  مبوجب  امل�صكلة  العليـا  امل�صرتكة  اللجنة 

الـوزاري املـرقم ٢٦٦ ل�صنة ٢٠١٨. 
املحامني،  �صريحة  اأهمية  اإىل  الإعمام  واأ�صار 
م�صدًدا على تذليل كل العقبات التي حتول دون 
اأداء واجباتهم على اأكمل وجه يف متابعة حقـوق 
مـوكليهم مبوؤ�ص�صات الدولة، وبالخ�ص مديرية 

الحوال املدنية واجلوازات والقامة. 
يف  كافة  العاملني  على  التاأكيد  التوجيه  ون�ّصب 

دوائر املديرية اإبداء التعاون وتقدمي الت�صهيالت 
مراجعتهم،  عند  املحامني  لل�صادة  كافة  املمكنة 
الهتمام  املحامني  نيل  وجوب  اإىل  بالإ�صافة 

الالئق لتمكينهم من القيام باأعمالهم.
باأي  املحامني  مطالبة  عدم  على  الإعمام  و�صدد 
الوكالت  م�صتم�صكات خا�صة، والإكتفاء بتقدمي 

الأ�صولية وهوية النقابـة فقط.
ملدة  نافذة  املحامي  هوية  »اإن  الكتاب  واأو�صح 
يف  ال�صرتاك  لبدل  ت�صديد  اآخـر  مـن  )�صنتني( 

النقابة ا�صتنادًا اإىل اأحكـام املادة ) ١٠ / ٢ (  من 
قانون املحاماة«. 

لل�صـادة  بال�صـماح  »التوجيه  الإعمام  واأ�صاف 
اثنـاء  النقالـة  هـواتفهم  حمـل  املحـامني 
مـراجعتهم دوائـر املديريـة، واأي اأمور لها عالقة 

باملهنة وفق احكام القانون«.
عمـل  عرقلـة  عدم  على  التوجيه  ورّكز 
اتخاذ  من  املخالفني  حمذًرا  الـمحـامني، 

الإجراءات القانونية بحقهم.

األحوال المدنية والجوازات واإلقامة تصدر عدًدا من 
التوجيهات لتسهيل أعمال المحامين وتحذر المخالفين 
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واأع�صاء هيئة  رئي�ص  انتخابات  املدائن  جرت يف حمكمة 

الإنتداب، و�صط اإ�صراف نقابي . 
وح�صَر لالإ�صراف على العملية الإنتخابية، وكيل النقابة 
الأ�صتاذ رزاق العبيدي، ف�صال عن ع�صوي جمل�ص النقابة 
الأ�صتاذة �صهد الدليمي والأ�صتاذ و�صام اأبو طبيخ، ف�صاًل 

عن م�صاركة جمموعة من موظفي النقابة .
اآلية  عن  الوكيل  ال�صيد  حتدث  الإنتخابات،  بدء  وقبيل 
يكون  اأن  اإىل  دعا  فيما  والفرز،  العد  وطريقة  الإنتخاب 

الإختيار مهنيا وفق امل�صلحة العامة وخدمة املحامني.

والفرز  العد  عملية  بداأت  ال�صناديق  اإغالق  وفور  هذا 
النقابة،  وموظفي  املجل�ص  اأع�صاء  ال�صادة  باإ�صراف 

باأ�صلوب �صفاف وبح�صور جميع املحامني . 
اأحمد  املحامي  فوز  الآتي:  الإنتخابات  نتائج  واأفرزت 
ح�صلوا  الذين  الأع�صاء  اأما  للهيئة.  رئي�صا  كاظم  حممد 
على اأعلى الأ�صوات فهم كل من : عدنان من�صور جواد، 
بكر  ابو  عجة،  عبود  طالب  حممد  �صعود،  ح�صني  حممد 

حممد �صهاب، عهود ثجيل الركابي، عماد كامل ها�صم . 
للفائزين،  النقابة  جمل�ص  واأع�صاء  الوكيل  ال�صيد  وبارك 

داعني اإىل العمل اجلدي يف خدمة املحامني. 

محامو المدائن ينتخبون هيئتهم 
الجديدة بإشراف نقابي 
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العراقيني،  املحامني  نقابة  وكيل  زاَر 
الأ�صتاذ رزاق العبيدي، غرفة حمامي 
املحامني  �صوؤون  ملتابعة  املثنى، 
والإطمئنان على �صحة املحامي كاظم 

اجليا�صي. 
العبيدي  ا�صتمع  زيارته،  وخالل 
اأعمالهم،  تعرقل  التي  املعوقات  لأهم 
متحدًثا عن اأهم اجلهود النقابّية التي 
�صعوبات  لتذليل  النقابة  بها  مت�صي 

عمل املحامني.
الوكيل  ال�صيد  التقى  الزيارة،  وخالل 
املثنى،  ا�صتئناف  حمكمة  رئي�ص 
للمباركة  ح�صنة،  اأبو  را�صي  القا�صي 

املحكمة،  رئا�صة  من�صب  ت�صنم  له 
بني  امل�صرتكة  العالقة  عن  متحدًثا 

املحامني والق�صاء. 
امل�صاكل  بع�ص  العبيدي  وناق�ص 
املحامون،  طرحها  التي  واملعوقات 
حيث  لتذليلها،  الكفيلة  ال�صبل  لإيجاد 
دعمه  املحكمة  رئي�ص  ال�صيد  اأبدى 
للمحامني، و�صكر زيارة ال�صيد الوكيل.
وانتقل العبيدي لزيارة املحامي كاظم 
ال�صيد  حتايا  ناقاًل  داره،  يف  اجليا�صي 
واأع�صاء  ال�صعدي،  النقيب �صياء 
مبلغ  �صّلمه  فيما  النقابة،  جمل�ص 
له  متمنًيا  ال�صحي،  ال�صمان 

ال�صفاء العاجل ومتام العافية.

وكيل النقابة يزور محامي 
المثنى ويبارك لرئيس 

محكمة اإلستئناف توليه 
الرئاسة 
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جرت فعاليات اختتام دورة تو�صيع 
)دورة  الأنبار  ملحامي  ال�صالحية 
مطني(  �صالح  املرحوم  املحامي 

و�صط ح�صور نقابي وحكومي. 
واأقيم الإختتام بح�صور وكيل نقابة 
رزاق  الأ�صتاذ  العراقيني،  املحامني 
الدورات،  جلنة  رئي�ص  العبيدي/ 
الفقار  ذو  الأ�صتاذ  املايل  والأمني 
النقابة  جمل�ص  وع�صو  ال�صبالوي 
بالإ�صافة  ر�صيد،  اإبراهيم  الأ�صتاذ 
القا�صي  العام  املدعي  حل�صور 
رئي�ص  ونائب  العلواين  �صالح 
مازن  القا�صي  الإ�صتئناف  حمكمة 
ممثل  ح�صور  عن  ف�صاًل  املر�صومي، 
حمافظ  وممثل  الرمادي  قائممقام 

الأنبار. 
جدول  بعد  هذا  اخلتام  حفل  وياأتي 

درا�صي ت�صمن حما�صرات يف خمتلف 
املعارف القانونية، ف�صال عن قانون 

املحاماة وقواعد ال�صلوك املهني. 
الوكيل  ال�صيد  نقَل  حديثه،  ويف 
الأ�صتاذ  النقيب،  ال�صيد  حتايا 
تنمية  على  موؤكدًا  ال�صعدي،  �صياء 
للمحامي،  والعملي  العلمي  اجلانب 
ال�صالحية،  تو�صيع  دورات  واأهمية 
الدورات  اإقامة  موا�صلة  اإىل  م�صريًا 
خمتلف  يف  للمحامني  القانونية 

املجالت العلمية. 
رئي�ص  جهود  على  العبيدي  واأثنى 
الهيئة،  واأع�صاء  الإنتداب  هيئة 
مو�صياً مبوا�صلة املزيد من العطاء 

يف خدمة املحامني.
عددا  النقابي  الوفد  وا�صتقبل 
فعالية  يف  املحامني  من  كبريا 

خا�صة تاأتي على �صرف مقدمهم.

هيئة انتداب األنبار 
تختتم دورة الصالحية 

بحضور وفد نقابي 


