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شمول المحامين بقروض مبادرة البنك المركزي لشراء وحدات سكنية في المجمعات االستثمارية
نقيب المحامين يزور رئيس محكمة استئناف الرصافة لمناقشة أهم القضايا الخاصة بأعمال المحامين

ٌ
تأبين الرموز حق علينا

علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
رئي�س حمكمة ا�ضتئناف الر�ضافة
ال�ضعدي،
َ
الحتادية ،القا�ضي عماد اجلابري ،لبحث اأهم
امل�ضاكل العالقة يف حمكمة مدينة ال�ضدر.
ورافق ال�ضيد النقيب ع�ضوا هيئة انتداب املدينة،
املحاميان عبا�س جبار ال�ضاعدي وح�ضني نايف
الالمي ،لعر�س اأهم الطلبات وتو�ضيح م�ضكالت
العمل امليدانية.
وطرح ال�ضيد النقيب اأهم الق�ضايا اخلا�ضة باأعمال
َ
املحامني ،ومعرقالت عملهم ،فيما اأكد اجلانبان
على �ضرورة تذليل العقبات التي تواجههم اأثناء
ممار�ضة مهامهم ،والتاأكيد على اإبراز اأهمية دور
املحامني يف الدفاع عن حقوق موكليهم.
رحب ال�ضيد رئي�س املحكمة بال�ضيد
من جانبه،
َ
النقيب ،موؤكد ًا حر�ضه على بناء عالقة مبنية
على ال�ضراكة ،والحرتام والتعاون املتبادل،
فيما اأ�ضار اإىل اأخذ جميع املالحظات التي نوق�ضت
بعني العتبار ،و�ضعيه لتحقيق الت�ضهيالت كافة.
هذا وناق�س الطرفان موا�ضيع مهنية خمتلفة ،مبا
يحقق العدالة و�ضيادة القانون.

ضياء السعدي

رئـــيس التحـريــر

نقابة المحامين العراقيين تحدد
ً
موعدا لعقد المؤتمر المهني األول

شمول المحامين بقروض
مبادرة البنك المركزي لشراء
الوحدات السكنية
املحامي _خا�س
تلقت نقاب ُة املحامني العراقيني ر ّد اللجنة العليا
لالإ�ضراف على قرو�س البنك املركزي ،وذلك
بعد خماطبة النقابة لأجل �ضمول املحامني
بقرو�س مبادرة �ضراء الوحدات ال�ضكنية.
وجاء يف رد اللجنة" :نود اإعالمكم بعدم
َ
ممانعة اللجنة من �ضمول �ضريحة املحامني
بقرو�س مبادرة البنك املركزي ،وانه باإمكان

املحامي_خا�س
عقدت اللجن ُة التح�ضريية لإعداد املوؤمتر املهني
الول لنقابة املحامني العراقيني ل�ضنة ،2022
اجتماعها برئا�ضة نقيب املحامني العراقيني ،ال�ضتاذ
�ضياء ال�ضعدي ،وبح�ضور اع�ضائها ل�ضياغة اآخر
حت�ضريات املوؤمتر ،وقررت اللجنة حتديد تاريخ
 2022 / 2 / 12موعدًا لعقد املوؤمتر .

وقد مت اإيداع كل التقارير املو�ضوعة من قبل اللجان
املخت�ضة لدى روؤ�ضاء هيئات النتداب يف بغداد
واملحافظات لغر�س قراءتها ودرا�ضتها وبيان
املوقف منها م�ضفوعة بالتطوير واملقرتحات ب�ضاأنها.
وتدار�ضت اللجنة كل التقارير وحددت برنامج
املوؤمتر وحت�ضرياته اللوج�ضتية وبرنامج انعقاده،
ً
ف�ضال عن دعوة احل�ضور من الهيئات واملحامني .

نقيب المحامين يزور مدير
المصرف العقاري
املحامي_خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،املدير

العام للم�ضرف العقاري ،الأ�ضتاذ
عبد املح�ضن علوان.
ودا َر اللقاء حول �ضرورة ت�ضهيل

اأعمال املحامني الوكالء الذين
يراجعون امل�ضرف ،ويف �ضوء ما جاء
يف كتاب النقابة املوجه اىل امل�ضرف.

اأي من اأع�ضاء النقابة التقدمي من خالل
امل�ضرف العقاري مبا�ضرة للح�ضول على
القر�س ل�ضراء الوحدات ال�ضكنية يف املجمعات
يذكر اأن
ال�ضتثمارية يف بغداد واملحافظات".
ُ
نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،توا�ضل مع امل�ضرف العقاري
واللجنة العليا لالإ�ضراف على القرو�س،
وتابع الطلب حلني ح�ضول املوافقة عليه.

احلمد هلل الذي ل ُيحم ُد على مكروهٍ ِ�ضواه ،وله ال�ضك ُر على
ق�ضائه...
من دواعي احلزن والأمل اأن نكتب لتاأبني �ضجلٍ كبري من العطاءِ ،
ِ
كلمات
وجهبذٍ من رجالت مهنتنا ،فما اأعظم الأ�ضى ونحن نقراأ
ِ
لروحك يا اأبا زياد.
التعازي
كان فقيدنا مثا ً
ل طيباً يف الأخالق ،وطيب املع�ضر والتفاين
خدمات جليلة يف العمل القانوين
املغفور له
يف العمل ..ق ّدم
ٍ
ُ
والق�ضائي ،وبذل جهود ًا كبريةً يف حتقيق العدالة و�ضيادة
القانون ،على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي واحلقوقي والوطني
ؤلفات قانونية واأدبية وثقافية ،اأثرت
والإعالمي .كما ق ّدم مو ٍ
املكتبات ،ف�ض ًال عن كونه من ال�ضخ�ضيات العراقية التي حتظى
بجماهريية وا�ضعة على امل�ضتوى العام ،بالإ�ضافة اإىل اأنه كان
فاع ًال يف حركة العمل النقابي ،ومن اأهم اأع�ضاء اللجنة القانونية
يف نقابة املحامني العراقيني ،وله اآراء حمرتمة ،واإ�ضافات
بارزة.
لقد فقدت املحاماة ،برحيل الأ�ضتاذ طارق حرب ،بريقًا خفاقًا يف
�ضماء املهنة ،فقد كان من بقايا اأر�ضيف املحامني الكبار.
خال�س التعازي للمحامني العراقيني جميعا ،واإىل عائلة الفقيد
وذويه وحمبيه.
ن�ضاأل اهلل اأن يغفر له ،واأن ي�ضمله برحمته ورعايته.

مجلس النقابة يحدد موعد إجراء االنتخابات واجتماع
الهيئة العامة
املحامي_خا�س
قر َر جمل�س نقابة املحامني العراقيني ،بجل�ضته
املرقمة ( )٣واملوؤرخة يف ( )2022/ 1 / 2٦حتديد
عدد من املواعيد والإجراءات املهمة ،بينها موعد
النتخابات.
وجا َء يف قرار املجل�س دعوة الهيئة العامة للنقابة
لجتماع عادي يعقد يف مقر النقابة يف ال�ضاعة
(العا�ضرة) من �ضباح يوم (الأربعاء) املوافق (2
 ) 2022 / ٣/ملناق�ضة جدول الأعمال املت�ضمن
امل�ضادقة على احل�ضابات النهائية للميزانيات
اخلتامية لل�ضنوات ( ،) 2021 / 2020 / 2019

واإقرار امليزانية اجلديدة لل�ضنوات ( / 2022
. ) 202٤ / 202٣
واأو�ضح القرار :يف حالـة عـدم ح�ضـول الن�ضاب
القانوين لالجتماع فـي اليـوم املذكور يوؤجـل اإلـى
اليـوم التايل (اخلمي�س) املوافق ( ،)2022/٣/٣
ويف املكان والزمان امل�ضار اإليهما ،ويعترب الن�ضاب
القانوين لالجتماع متحق ًقا مهما كان عدد احلا�ضرين
.
وعني املجل�س موعد اإجراء النتخابات لختيار
ّ
نقيب واأع�ضاء جمل�س النقابة الأ�ضليني
والحتياط وملدة (ثالث �ضنوات) قادمة ،وذلك يوم

نقيب المحامين يزور
غرفة النجف ويكرم روادها
املحامي_خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،غرفة حمامي النجف الأ�ضرف،
و�ضط ا�ضتقبال متميز من هيئة النتداب
واملحامني.
َ
وحتدث ال�ضعدي ،خالل جلو�ضه بني
املحامني ،حول هموم املهنة وم�ضاكلها،
ريا اإىل
و�ضعي النقابة لتذليل املعوقات ،م�ض ً
املوؤمتر املهني لعام  2022املزمع عقده قري ًبا.
وحثّ ال�ضيد النقيب املحامني اإىل التوا�ضل مع
نقابتهم يف اأي م�ضكلة يتعر�ضون لها ،مرد ًفا
بالتو�ضية اإىل ت�ضجيل مالحظاتهم عن طريق
جلان املوؤمتر املهني.
وبني نقيب املحامني اأهمية اللقاءات امل�ضرتكة
ّ
التي تعقد بني هيئات النتداب ورئا�ضة
ال�ضتئناف والتي وجه بها رئي�س جمل�س

الق�ضاء بعد طلب النقابة.
و�ضمن برنامج الزيارة ،ك ّرم ال�ضيد النقيب
حمامي النجف الرواد من الذين اأم�ضوا خدمة
اأكرث من ثالثني �ضنة يف املهنة ،متمن ًيا لهم دوام
العطاء والتقدم ،مقد ًما لهم دروعا تقديرية.
والتقى نقيب املحامني ال�ضيد رئي�س حمكمة
ال�ضتئناف ،القا�ضي ح�ضن �ضودي الزيادي،
فيما حتدث اجلانبان حول ال�ضراكة يف العمل،
لأجل حتقيق العدالة و�ضيادة القانون ،فيما
تباحثا حول جزيئات العمل والنقاط املهمة يف
تذليل �ضعوبات عمل املحامني.
وقدم ال�ضعدي درعً ا تقديرية لل�ضيد رئي�س
املحكمة� ،ضاك ًرا اإياه التعاون مع املحامني.
و�ضكر ال�ضيد النقيب رئي�س هيئة النتداب
املحامي حيدر ال�ضالمي ،واأع�ضاء الهيئة،
حل�ضن ال�ضتقبال وطيب اللقاء.

اخلمي�س املوافق ( )2022/٣/2٤بد ًءا من ال�ضاعة
(التا�ضعة �ضباحاً) حتى ال�ضاعة (اخلام�ضة م�ضاء)
.
وا�ضتنادًا لقانون املحاماة ،فقد حددت النقابة
مكان النتخاب يف بغداد مبقر النقابة .اأما بقية
املحافظات فتجرى يف مقرات حماكم ال�ضتئناف
اأو يف مقرات حماكم اجلنايات عند عدم وجود مقر
ملحكمة ال�ضتئناف.
وفتح القرار باب الرت�ضيح ملن�ضب النقيب اأو
ملن�ضب ع�ضوية جمل�س النقابة الأ�ضلي اأو
الحتياط يـوم الحـد امل�ضادف (2022/1/ ٣0

) ،على اأن يغلق يف نهاية الدوام الر�ضمي ليوم
(اخلمي�س) امل�ضادف ( .) 2022/ 2/ 17
وحدد املجل�س اآلية تقدمي الطلبات للراغبني
مبراجعة مقر النقابة للح�ضول على ا�ضتمارة
الرت�ضيح وتقدميها خالل املدة املحددة اإىل جمل�س
النقابة ،وبخالفه يكون الرت�ضيح باط ًال.
وعن بدء الدعاية النتخابية للمر�ضحني ،فقد
حددت من �ضباح يوم (الحد) املوافق ( 2/ 20
 ،)2022 /مع التاأكيد على �ضرورة التقيد باأحكام
القانون و�ضوابط النتخابات الدميقراطية ،ومبا
يعرب عن امل�ضتوى الراقي يف التناف�س ال�ضريف .

العدل توجه دوائر اإلصالح
بتنظيم مراجعة المحامين
املحامي_خا�س
على خلفي ِة مناق�ض ِة مو�ضوع دوائر الإ�ضالح يف
اجتماع اللجنة امل�ضرتكة وممثلة النقابة فيها،
الأ�ضتاذة �ضهد الدليمي ،ومبتابعة مبا�ضرة من
وكيل نقابة املحامني ،ال�ضتاذ رزاق العبيدي،
اأ�ضدر مدير مكتب وزير العدل ،زهراء عبا�س
حمودي ،اإعمامًا اإىل دائرة الإ�ضالح العراقية/
مكتب املدير العام ،يت�ضمن توجيه وزير العدل،
الأ�ضتاذ �ضالر عبد الواحد ،ب�ضاأن مراجعة
املحامني اإىل الأق�ضام ال�ضجنية .
وجا َء يف توجيه الوزير« :يتم التن�ضيق بني دائرتكم
ونقابة املحامني عن طريق اللجنة امل�ضرتكة العليا
بني النقابة ووزارتنا ،وو�ضع �ضوابط ملراجعة
املحامي للمحكومني حتت اإ�ضراف دائرتكم».
وتقدم نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء

ال�ضعدي ،بال�ضكر والثناء اإىل ال�ضيد الوزير،
لتعاونه و�ضرعة ال�ضتجابة والتوا�ضل مع النقابة.
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رسالتان من حديث رئيس مجلس القضاء األعلى في يوم القضاء
والتنفيذية منحه مزيدا من القوة يف
جمابهة التحديات ،حيث كان للق�صاء
الدور املحوري وااليجابي يف اإيجاد
املخارج الد�صتورية والقانونية للم�صهد
ال�صيا�صي املعقد الذي ي�صهده العراق
حاليا ،وعلى القوى ال�صيا�صية املتناف�صة
كافة احرتام ما ي�صدر عن الق�صاء مبوجب
الد�صتور والقانون ،واإن كان بخالف راأيهم.
بهذه الكلمات املهمة واملعربة ا�صتهل معايل
رئي�ض جمل�ض الق�صاء االأعلى ،الدكتور
فائق زيدان ،حديثه خالل احتفالية يوم
الق�صاء ،والذي تناقلته و�صائل االإعالم
الغربية واملحلية ب�صكل ملفت للنظر هذا
العام ،بح�صور كبار رجال الق�صاء من
داخل العراق وخارجه و�صفراء البعثات
الدبلوما�صية االممية واالوروبية والعربية
املتحالفة واملتخا�صمة العاملة يف بغداد.
حديث يحمل يف طياته ر�صالتني مهمتني
ا�صتطاع معايل الرئي�ض من اي�صالهما اىل
االخرين وبدقة عالية ،االوىل ال �صك انها

القاضي خالد األعرجي
اإن الق�صاء هو مقيا�ض اخلري يف االأمم ،وهو
معيار العظمة فيها ،وان ا�صتقالل الق�صاء
التام يف العراق عن ال�صلطتني الت�صريعية

كانت خارجية مفادها ان الق�صاء يف العراق
بعد تغيري النظام ال�صيا�صي عام 2003
بقي متما�صكا وحمافظا على ا�صتقالله
وعلى دوره املحوري واالأبوي اجلامع لكل
العراقيني مبختلف مكوناتهم حتت خيمة
العراق االحتادي ،ومل يتاأثر باملطبات
ال�صيا�صية الداخلية ،وموقفه الراف�ض
للتدخالت اخلارجية.
اأما الر�صالة الثانية ،فاإنها كانت داخلية
موجهة اىل �صركاء الوطن ،وهي ان الق�صاء
كان وما زال و�صيبقى �صمام امان مل�صالح
العراق العليا يف اأحلك الظروف وا�صعبها،
ولن يتخلى عن دوره الوطني واالخالقي
يف احلفاظ على مكت�صبات اأبناء ال�صعب
العراقي املتحققة ما بعد عام  2003من
ت�صحيات ودماء و�صهداء قادة عظام مهما
ازدادت �صدة خالفاتكم و�صراعاتكم،
وعليكم ان تتذكروا دائما ان ما ي�صدر
عن الق�صاء مبوجب الد�صتور والقانون،
واإن كان ذلك بخالف راأيكم ويتعار�ض

االنتحار

المحامي مهند الخيكاني
اأ�صبح االنتحار عند البع�ض و�صيلة للخال�ض ،وخ�صو�صا يف
�صفوف ال�صباب ،واأ�صحت هذه االآفة ال�صامة كاأنها تقليد اأو
مو�صة! ..لقد كانت من قبل يف الع�صور القدمية لكنها عرفت
انت�صارا خطريا يف زمننا احلايل ! ..االنتحار يعني املوت؛
وقد يلجاأ االإن�صان لالنتحار الأ�صباب ال نعلمها ،لكن اهم هذا
االأ�صباب هي (احلب واالإهمال االأ�صري والبطالة والفقر
وكثرية هي االأ�صباب ال ي�صعني ذكرها متاما).
وح�صب عملي واطالعي على كثري من اجلرائم التي يذهب
�صحيتها �صباب وكبار �صن ون�صاء وحتى اأطفال ،فاإن اأغلب
املنتحرين مل يكونوا بكامل وعيهم اأو كانوا من املتعاطني
للمواد املخدرة اأو بع�ض االأدوية التي تندرج �صمن مفهوم
املوؤثرات العقلية.
قبل فرتة لي�صت بكثرية �صادفني مقطع فيديو ل�صاب ينتحر
ب�صبب ترك حبيبته له.
الن هناك جرمية مل ي�صع القانون عقوبة لها ،وهي جرمية
االنتحار التي يرتكبها االإن�صان فهو يف نف�ض الوقت جاين
وجمني عليه.
اإن االنتحار اإثم وخ�صران وهوان ومكيدة �صيطانية وفخ
اإبلي�صي للوقوع فيما نهى عنه اهلل ور�صوله لقوله تعاىل يف
�صورة الن�صاء االآية ":29:التقتلوا اأنف�صكم اإن اهلل كان بكم
رحيما" ،ويف احلديث ال�صحيح يقول الر�صول (�ض)[ :من
قتل نف�صه ب�صيء عذب به يوم القيامة ].
موقف القانون العراقي
القانون ال يعاقب من يحاول االنتحار اإمنا يعاقب من ح ّر�ض
االآخرين على االنتحار اأو �صاعدهم على ذلك بالفقرة ()2

من املادة ( )408من قانون العقوبات ،وهي ان امل�صرع �صدد
العقوبة يف حالتني هما :
االوىل  :تتمثل بحالة املنتحر الذي مل يتم الثامنة ع�صرة من
عمره او كان ناق�صا االدراك واالرادة وعلة الت�صديد تكمن يف
عدم اكتمال عنا�صر االهلية بالن�صبة ملن مل يتم الثامنة ع�صرة
من عمره تدفعه لالن�صياق وراء من يغريه بفعل االنتحار لعدم
تقديره عواقب االمور كما هو حال ال�صخ�ض البالغ الر�صيد
ونق�ض االدراك او االرادة كاأن يكون ذلك لعيب طارئ او
مر�ض نف�صي او عاهة عقلية انتق�صت من ادراكه او حرية
اختياره ،فاأقدم على فعل االنتحار وميكن للمحكمة مبقت�صى
املادة ( )136عقوبات احلكم باأكرث من احلد االأق�صى للعقوبة
املقررة للجرمية وهي (ال�صجن ملدة ال تزيد عن � 7صنوات او
احلب�ض) ب�صرط عدم جتاوز �صعف هذا احلد .
الثانية :تتمثل بحالة املنتحر فاقدا لالإدراك واالإرادة وعلة
الت�صديد اأن �صخ�ض املنتحر ال يقدر نتائج اأفعاله ولي�صت لديه
اإرادة حرة ،وان قيام اجلاين بتحري�صه او تقدمي امل�صاعدة له
هو من قبيل ت�صخري �صخ�ض غري م�صوؤول جزائيا من اجل انهاء
حياته ،وعليه يعاقب املحر�ض اأو امل�صاعد بعقوبة كعقوبة
القتل العمد اإذا مت االنتحار .اأما اإذا اقت�صر الفعل على ال�صروع
فاإن اجلاين يعد كاأنه �صرع يف جرمية قتل عمد ،وبذلك نرى ان
امل�صرع قد �صاوى بني فعل املحر�ض اأو امل�صاعد على االنتحار
وجرمية القتل العمد من حيث العقوبة ..ونرى ان خروج
امل�صرع عن القواعد العامة جاء لتحقيق اكرب قدر من الردع
العام وحماربة ظاهرة االنتحار عقابياً وهي حالة عالجية،
واملعول عليه يف معاجلة ظاهرة االنتحار تتمثل مبنظومة
اجتماعية واقت�صادية وثقافية تقوم بدرا�صة الظاهرة ب�صكك
عام ،وو�صع احللول للحد منها ،وان املاآخذ واالنتقادات على
موقف امل�صرع تتمثل مبا ن�ض عليه قانون العقوبات يف الفقرة
( )3من املادة ( )408من قانون العقوبات والتي تن�ض (ال
عقاب على من �صرع يف االنتحار) ..ونرى �صرورة ان يتم
اإيداع من �صرع بفعل االنتحار ،وذلك باإيداعه موؤ�ص�صة طبية
عالجية ومراقبة �صلوكه ،ويكون ذلك حتت ا�صراف اطباء من
اهل اخلربة واالخت�صا�ض واخت�صا�صي بالتحليل النف�صي
وعلم النف�ض وباحث اجتماعي ،وال يتم ال�صماح باإخراجه منها
اإال بتقارير االطباء واملخت�صني.
تابعوا اأوالدكم فاالأخالق تغريت ...واحلب تغري  ...وااللتزام
الديني تغري ....والرتبية تغريت ...ومفاهيم العالقة اأو
ال�صداقة اأو ا ُ
حلب اأو الع�صق كلها تغريت اإال ما قدر اهلل .
اإياكم واال�صت�صالم والوقوع يف كبائر الذنوب ،واهلل ال
راحة وال ا�صرتاحة وال طماأنينة بعد املوت.

سالم روضان الموسوي
قا�ض متقاعد
ٍ

مع م�صاحلكم ،فاإن الواجب الوطني
يحتم عليكم احرتام احكامه الد�صتورية
والق�صائية من اجل م�صلحة العراق
وحده اإن كنتم فعال تريدون بناء دولة

موؤ�ص�صات يحكمها القانون والق�صاء،
ويخلدكم التاريخ ويذكركم بخري يوما
ما ،فما لكم من حبل جناة غري احرتام
حكم الق�صاء ،واإن الر�صالة قد و�صلت.

النفقة في القانون العراقي
المحامي عمر المعيني
عنا�صر النفقة :
 -1الطعام -2 .الك�صوة -3 .امل�صكن -4 .نفقة
اخلدمة التي يكون الأمثالها معني -5 .اجرة
التطبيب بالقدر املعروف  ...وذلك بح�صب ن�ض م
 24ف  2احوال �صخ�صية.
وميكن ان ت�صمل عنا�صر اخرى ح�صب العرف
كنفقات او م�صاريف الوالدة من اجرة القابلة او
امل�صت�صفى واجور العملية.
اأ�صباب �صقوط النفقة :
 -1ن�صوز الزوجة  ...م  25احوال �صخ�صية.
 -2حب�ض الزوجة عن جرمية او دين.
 -3امتناع الزوجة عن ال�صفر مع زوجها  ...م  25ف
 3احوال �صخ�صية.
حاالت وجوب نفقة الزوجة
م  23احوال �صخ�صية
 -1جتب النفقة للزوجة على الزوج من حني العقد
ال�صحيح ولو كانت مقيمة يف بيت اهلها اإال اإذا
طالبها الزوج باالنتقال اىل بيته فامتنعت بغري حق.
 -2يعترب امتناعها بحق ما دام الزوج مل يدفع
لها معجل مهرها او مل ينفق عليها ون�صت املادة

 58احوال �صخ�صية  ( :نفقة كل ان�صان يف ماله اإال
الزوجة فنفقتها يف مال زوجها ).
اأنواع النفقة :
 -1النفقة املوؤقتة  :يجوز للقا�صي الذي ينظر دعوى
النفقة ان يفر�ض للزوجة نفقة موؤقتة اإذا ما وجد ان
الزوجة بحاجة �صديدة اىل النفقة ،وان اجراءات
الدعوى تطول مما تت�صرر معه الزوجة من جراء
ذلك  ...م  31احوال �صخ�صية ،والقا�صي هو الذي
يقدر هذه النفقة وال يحتاج يف ذلك اىل خبري.
 -2النفقة املا�صية  :اال�صل ان النفقة الزوجية
ت�صتحق على الزوج اعتبارا من تاريخ عقد الزواج،
فاإذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة او منفق �صرعي
ا�صبحت النفقة دينا بالذمة وال ت�صقط اال باالإبراء
والوفاء ،واملدة التي ت�صتطيع الزوجة املطالبة بها
هي ملدة �صنة �صابقة بتاريخ اقامة الدعوى.
 -3النفقة امل�صتمرة  :ت�صتحق الزوجة النفقة
اإذا قام �صببها وهو الزواج وحتقق �صرطها وهو
االحتبا�ض او اال�صتعداد له ،فاإذا امتنع الزوج
عن االنفاق فاإن الزوجة ت�صتحق نفقة م�صتمرة
من تاريخ اقامة الدعوى ولغاية اعداد البيت
ال�صرعي او ايقاع الطالق من قبل الزوج.

العنف األسري
الحقوقية تبارك عبد الكريم الزبيدي
العنف االأ�صري
أ�صري باأنه حالة غري طبيع ّية
ُيعرف العنف اال ّ
تُتبع فيها اأ�صاليب الرتهيب والعنف من قِبل
اأحد اأفراد االأ�صرة �صد فردٍ اآخر يف االأ�صرة
نف�صها اإما ج�صدياً بال�صرب ،واإما نف�صياً
بالتخويف.
ن�صاأة العنف االأ�صري
ن�صاأ العنف االأ�صري مع ن�صاأة الب�صرية،
حيث كانت بدايته يف اخلالف الذي حدث بني
قابيل وهابيل ،وانتهى بجرمية �صنعاء بقتل
اأحد االأخوين لالآخر ،وبعد التطور التي اآلت
اإليه الثقافات واملجتمعات تطورت اأ�صاليب
العنف االأ�صري واأ�صبابه ،ومما ال �صكّ فيه انّ
ظاهرة العنف االأ�صري هي من اأخطر الظواهر
يف املجتمع ،فهي ترتك اأث ًرا بال ًغا يف نفو�ض
اخلا�صة واأمنهم
اأفراد االأ�صرة يهدد حياتهم
ّ
و�صالمتهم ،كما اأنّ �صلوك العنف االأ�صري ياأخذ
العديد من ال�صور فهو يبداأ بال�صرب الب�صيط
لي�صل اإىل ذروة خطورته يف القتل ،ويكون
القتل وخا�صة العمد منه هو االمنوذج املكتمل
عن العنف ،لذلك كان العنف االأ�صري وجرائمه
مو�صوعً ا ي�صتحق الدرا�صة والبحث.
اأ�صباب العنف االأ�صري
تقف وراء انت�صار ظاهرة العنف االأ�صري
العديد من االأ�صباب اأهمها :

اسرة التحرير

-1غياب النزعة الدينية:
العنف جرمية ب�صعة غري مقبولة يف اأي من
الديانات ال�صماوية ..وبالنظر الأفعال ر�صول
اهلل �-صلى اهلل عليه واآله و�صلم -وهو قدوة
امل�صلمني جنده ي�صرب لنا مث ًال رائعاً يف
التعامل مع اآل بيته واأحفاده نتبني منه كيف
تكون املعاملة ال�صحيحة التي تر�صي اهلل
ور�صوله مع االأهل (عليهم ال�صالم) فكان
يتعامل معهم برفق ورحمة ،مل ي�صربهم
اأو ي�صتغل �صلطته عليهم الإكراههم على ما
يرف�صوه ،كما كان يقدم العون لهم يف اأمور
املنزل فكان يخيط ثوبه ،ويخدم نف�صه بنف�صه،
وي�صلح حذائه وغريها.
اأما مع اأحفاده فكان رحيماً بهم يلعب معهم،
رينا،
وقال (�ض) ”:لي�ض منا من مل يرح ْم �صغ َ
رينا“.
و ُي َو ِّق ْر كب َ
 -2عوامل اجتماعية:
من العوامل التي تزيد من انت�صار العنف
االأ�صري مثل تف�صي البطالة بني ال�صباب
بالتوازي ارتفاع االأ�صعار ب�صكل مبالغ ،هذه
العوامل تزيد من التوتر فيلجاأ البع�ض للعنف
جتاه ذويهم للتنفي�ض عن غ�صبهم.
-3عوامل �صخ�صية:
البع�ض عنيف بطبعه يتلذذ باإحلاق االأذى
باالآخرين وال ي�صعر باأي �صفقة اأو رحمة
جتاههم واآخرين �صوء اأخالقهم هي ما تدفعهم

سكرتير التحرير
علي الفاطمي

للجوء للعنف لك�صب اأي موقف يتعر�صوا له
مع ذويهم ..اأي�صاً هناك من يتعاطى املخدرات
فيفقد ال�صيطرة على غ�صبه وانفعاالته،
باالإ�صافة ملعاناة بع�ض االأ�صخا�ض من
ا�صطرابات نف�صية اأو اأمرا�ض عقلية.
اأنواع العنف االأ�صري
ميكن ت�صنيف العنف االأ�صري ب�صكل عام اإىل
خم�ض فئات هي:
 -1العنف اجلن�صي :االعتداء اجلن�صي.
 -2العنف اجل�صدي :ال�صرب ،ال�صفع،
ال�صرب املتك ّرر اأو با�صتعمال اأداة.
-3العنف العاطفي واللفظي :اال�صتغالل
النف�صي.
-4العنف االقت�صادي :احلِ رمان من املوارد
كاملرياث واحل�صول على اخلدمات االأ�صا�صية
كالتعليم واخلدمات ال�صحية.
-5املمار�صات التقليدية ال�صارة :االإكراه على
الزواج (الزواج االإجباري) الزواج املبكّر
الق�صر/االأطفال).
(زواج ّ
عالج العنف االأ�صري
تقع امل�صوؤولية على عاتق اجلميع يف املجتمع
حتى تختفي ظاهرة العنف االأ�صري لالأبد،
وهناك بع�ض احللول التي قد جتدي يف حل
هذه امل�صكلة مثل :
-1تفعيل الدور االإعالمي يف ن�صر الوعي حول
االأ�صرار التي يت�صبب بها العنف االأ�صري

هل يجوز إقامة
الدعوى على متوفى؟

�صواء على الفرد اأو املجتمع ككل ،وفر�ض
عقوبات �صارمة على من يتعر�ض باالأذى
الأفراد اأ�صرته باأي �صكل من االأ�صكال.
-2التن�صيق بني املوؤ�ص�صات املجتمعية املحلية
والدولية يف �صبيل معاجلة ظواهر العنف
االأ�صري وحما�صرة اأ�صبابه ،وتقدمي الرعاية
وخدمات متع ّددة القطاعات (ال�صحة ،الدعم
النف�صي واالجتماعي والقانوين) للناجني
والناجيات من العنف االأ�صري.

المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون

-3ت�صحيح املفاهيم املغلوطة ورفع الوعي
عن طريق رجال الدين ومنظمات املجتمع
املحلي ،وتو�صيح املفاهيم اخلاطئة؛
�صواء الدين ّية مبقا�صد ال�صرع من االآيات
الكرمية واالأحاديث ال�صريفة ،والتي ورد
فيها ذكر ال�صرب؛ حتى ال تُ�صتغ ّل با�صم
االإ�صالم على �صبيل املثال .وكذلك ت�صحيح
املوروث من العادات والتقاليد يف عدم
امل�صاواة بني االأبناء وما اىل ذلك.

 /صالح الربيعي

من خالل النقا�ض القانوين الذي يتداوله اهل االخت�صا�ض
يف القانون والذي اأ�صارك فيه من اجل البحث عن املعرفة
واكتنازها ،ويف احدى املرات ات�صل احد الباحثني ووجه يل
�صوؤا ً
ال عن اخل�صومة وكان على وفق االآتي( :هل يجوز ان يكون
املتوفى خ�صماً يف الدعوى وي�صدر حكم �صده؟) ،واأنا وبدون
ترو ت�صرعت وقلت له كال وب�صكل جازم ،واأر�صدته
تدقيق او ٍ
اإىل بع�ض امل�صادر ومنها كتاب امل�صت�صار اأنور طلبة املو�صوم
(بطالن االأحكام وانعدامها ..من�صورات املكتب اجلامعي احلديث
يف االإ�صكندرية ـ طبعة عام  )2006الذي يقول ان اخل�صومة ال
ال اإال بني االأحياء وال تنعقد اإذا كان احدهم متوفى
تنعقد اأ�ص ً
(�ض ،)608كما ي�صرت�صد امل�صت�صار طلبة بقرارات ملحكمة النق�ض
امل�صرية ،ويقول (اإذا اأودعت الدعوى لدى املحكمة بعد وفاة
املدعى عليها فاإن اخل�صومة غري منعقدة لوفاتها وقرار احلكم
ال�صادر معدوم حتماً) (�ض .)610كما ي�صيف باأن اخل�صومة
ذا كانت غري قابلة للتجزئة يف حالة وجود قا�صر او متوفى بني
ال (�ض ، )433وما عزز
اخل�صوم يرتتب عليه بطالن احلكم كام ً
اإجابتي املت�صرعة بالنفي ،ما كتبه القا�صي �صهاب احمد يا�صني،
ع�صو حمكمة التمييز االحتادية حالياً ،حيث يقول (ان خ�صومة
املتوفى غري متحققة ومنعدمة النتهاء �صخ�صيته القانونية عند
اإقامة الدعوى والقرار ال�صادر فيها معدوم) ،وعلى وفق ما ورد
يف كتابه املو�صوم (اإعدام االأحكام ـ من�صورات املكتبة القانونية ـ
الطبعة االوىل عام 2010ـ �ض ..)31ومن اجلدير بالذكر ان هذا
الكتاب كان فيه اإهداء يل بخط يد القا�صي �صهاب احمد يا�صني اعتز
به جد ًا وانقله كما خطه بيده (اإىل اأخي الكبري وقدوتي ومعلمي،
الغايل ،عناية االأ�صتاذ الفا�صل �صامل املو�صوي مع بالغ حبي
وتقديري) ،وتاريخ االإهداء  ،2010/5/6كما اأر�صدت الباحث
الذي �صاألني اإىل عدة قرارات متييزية ومنها قرار حمكمة ا�صتئناف
بغداد الر�صافة ب�صفتها التمييزية العدد /481م 2012/يف
 ،2012/4/19وجاء فيه االآتي (ولدى عطف النظر يف مو�صوعه
فقد وجد ان قرار احلكم كان قد �صدر على �صخ�ض متوفى قبل
اإقامة الدعوى ،وبالتايل فاإنه يكون واحلالة هذه حكما معدوما
عليه ،قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوين لقرار احلكم
ال�صادر يف الدعوى املرقمة اأعاله ذلك الن حالة االنعدام موجودة
اأ�صالً ،فاحلكم فيها يكون كا�صفا لها ولي�ض من�صئاً اإياها واإعادة
الدعوى اإىل حمكمتها واحلكم برد دعوى املدعية (املميز عليها)
�صكال الإقامتها على �صخ�ض متوفى وعلى النحو امل�صروح يف
علي اجلواب باأن ما ذكرته
اأعاله) ،لكن الزميل الباحث قد رد ّ
غري �صحيح ،ويجوز ان تقام الدعوى وي�صدر فيها حكم على
متوفى ،وعندما ا�صتغربت من قوله هذا ،ار�صل يل �صورة من
قرار �صادر عن الهيئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية العدد
/10الهيئة العامة 2021/يف  2021/8/30حيث جاء فيه االآتي:
(وقد تو�صلت حمكمة البداءة يف حكمها املميز اإىل نتيجة �صحيحة
ومتفقة مع اأحكام القانون من الناحية املو�صوعية ،وبالتايل فاإن ما
ورد يف عري�صة الطعن التمييزي املقدمة من قبل املميزين باعتبار
احلكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم اإجراء التبليغات
اأو اإقامتها على احد املدعى عليهم «وهو متوفى» ال يوؤثر يف نتيجة
احلكم مو�صوعاً الن احلكم ال�صادر يف الدعوى ال يتجزاأ وغري
قابل لالنق�صام ،وبهذا يكون الطعن ان�صب على حكم مكت�صب
درجة البتات) ،لذلك وقفت عند هذا القرار الأنني البد اأن اأعيد اآلية
تفكريي جتاه هذا املبداأ الذي اعتقدت انه ا�صبح من امل�صلمات،
ال عن
والذي ا�صتقر عليه الق�صاء العراقي منذ ان تاأ�ص�ض ،ف�ص ً
ا�صتقرار الق�صاء يف اغلب الدول العربية املحيطة بالعراق ،ومنها
الق�صاء امل�صري واالأردين واالإماراتي ،على هذا املبداأ ،كما اإنني
تعلمت عند درا�صة القانون اأو اأثناء العمل لفرتة �صارفت على
االأربعني عاما يف املجال القانوين باأن احلكم يف الدعوى اإذا كان
غري قابل للق�صمة البد من دخول كل االأطراف يف الدعوى ،بل ان
املادة ( )84من قانون املرافعات املدنية قررت انقطاع املرافعة
اإذا توفى احد اخل�صوم او فقدانه الأهلية التقا�صي اأثناء نظر
الدعوى ،كما ان القانون ذاته وعلى وفق املادة ( )174من قانون
املرافعات اعتربت موت املحكوم له اأو فقدانه الأهلية التقا�صي
بعد �صدور احلكم �صبباً لقطع مدد الطعون ،ومن االأمثلة
ال�صائعة دعوى اإزالة ال�صيوع فاإذا اأقيمت على بع�ض ال�صركاء
فاإن املحكمة تطلب من املدعي ان يكمل اخل�صومة باإدخال بقية
الورثة خ�صوما اأ�صخا�صا ثالثة الإكمال اخل�صومة ،فاإن رف�ض هذا
االأمر وا�صر على عدم اإكمال اخل�صومة فاإن املحكمة تق�صي من
تلقاء نف�صها برد الدعوى ،الن احلكم الذي �صي�صدر فيها ال يقبل
التجزئة وبالنتيجة يجب ان يكون جميع ال�صركاء حا�صرين يف
الدعوى اأو على علم بها من اجل تقدمي دفاعهم الن حق الدفاع
مقد�ض وعلى وفق ما اأقرته جميع الد�صاتري العراقية منذ تاأ�صي�ض
الدولة العراقية ،وكان للهيئة املو�صعة ملحكمة التمييز االحتادية
قرار الحق للقرار حمل البحث ،حيث نق�صت قرار حمكمة البداءة
الأنها مل تكمل اخل�صومة باإدخال بقية الورثة يف الدعوى تتعلق
برتكة متوفى وعلى وفق ما ورد يف قرارها العدد /369الهيئة
املو�صعة املدنية 2021/يف  ، 2021/11/24واغتنم الفر�صة
الأدعو املخت�صني لبحث هذا االجتاه احلديث من حمكمة التمييز
االحتادية الن قرارتها تعد من ال�صوابق الق�صائية املهمة التي
يعتمد عليها الق�صاة واملحامون عند الت�صدي للدعاوى ،وكذلك
الباحثون يف البحث العلمي ،ولهذا االجتاه خ�صو�صية كربى
الأنه �صادر عن الهيئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية التي
حتظى بكامل االحرتام ،وانها ملزمة للجميع ،وهي اعلى هيئة
وال تقبل قراراتها الطعن باأي طريق حتى طلب الت�صحيح فاإنه ال
يرد عليها وعلى وفق اأحكام املادة ( )1/220من قانون املرافعات
املدنية رقم  83ل�صنة  1961املعدل.
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ما الشروط العامة للتقادم
طويل األجل؟
ج  /ال�صرط الأول  :احليازة
القانونية ؛ ي�صرتط يف التقادم الطويل
قبل اأي �صيء حتقق احليازة القانونية،
لأن التقادم ل يقوم اإل على اأ�صا�ض من
احليازة القانونية ،وبتوفر ركنيه
املادي واملعنوي ،وخاليا من العيوب،
واإن وجدت ،فاإنها ل ت�صلح �صبباً
لك�صب احلق بالتقادم ..ال�صرط الثاين:
ا�صتمرار احليازة مدة معينة :ان املدة
الالزمة للتم�صك بالتقادم يف القانون
العراقي على نوعني ،التقادم الطويل
� 15صنة وت�صري على حيازة العقارات
دون املنقولت  ،اأما التقادم الق�صري
فمدته � 5صنوات  ،وت�صري على حيازة
العقارات دون املنقولت ،ويفرت�ض
القانون يف احليازة ال�صتمرار،
وحت�صب املدة بالأيام ،ول يعد اليوم

الأول من �صريان التقادم ،بل اليوم
الآتي ،وحت�صب املدة على التقومي
امليالدي ،ويدخل يف ح�صاب املدة ما
يتخللها من عطل ر�صمية ،واإذا وقع
اخر يوم من مدة التقادم يف يوم عطلة
ر�صمية ،فاملدة تكمل باليوم الالحق..
ال�صرط الثالث  :اأن يكون العقار اأو
احلق العيني على عقار غري م�صجل يف
دائرة الت�صجيل العقاري باإ�صم احلائز
لأن بعك�صه فامللكية تثبت بالت�صجيل،
ل باحليازة ..ال�صرط الرابع  :ان يدفع
بالإنكار ،مبعنى اأن ينكر احلائز دعوى
امللكية اأو احلق العيني ،واإل �صمعت
الدعوى �صده وحكم عليه برد احلق اإىل
�صاحبه ..ال�صرط اخلام�ض  :اأن ل يكون
ترك الدعوى لعذر �صرعي ،وذلك العذر
يعد �صبباً موقفاً ملرور الزمان.

�صبق اأن مت ن�صر قرار ملحكمة التمييز الذي يتمحور حول تعوي�ض عن
ف�صخ عقد ايجار ب�صبب عيب يف املاأجور ،ونزول عند رغبة بع�ض ال�صدقاء
حول ن�صر تفا�صيل القرار ،لذا فاإننا نن�صر تفا�صيله:
* قرار الهيئة املو�صعة / 1٧٧/1٧8الهيئة املو�صعة املدنية  2009/يف
9/6/2010
 ان التعوي�ض عما فات املتعاقد من ك�صب يكون يف حالة ف�صخ العقد لإخاللاملتعاقد الخر بالتزاماته عمال باأحكام املادة ( )1٧٧مدين كمبداأ عام يف
ف�صخ العقود ،واملادة ( )٧82مدين فيما يتعلق بف�صخ عقد اليجار لإخالل
احد طريف العقد بالتزاماته .اأما ف�صخ عقد اليجار ،مو�صوع الدعوى ،فلم
يكن لإخالل املوؤجر بالتزاماته وامنا (للعيب) ،وذلك لوجود انابيب املاء
يف ار�صية املاأجور ما يخل باملنفعة اخلا�صة باملاأجور ،وهذا ثابت بدعوى
الف�صخ املرقمة /2٣6ب ،2000/وملا كانت املادة  1/ ٧58مدين قد ن�صت
على انه اإذا وجد باملاأجور عيب يتحقق معه ال�صمان جاز للم�صتاأجر ان
يطلب ف�صخ العقد او انقا�ض الجرة ،والفقرة  2/ن�صت على انه اإذا حلق
بامل�صتاأجر �صرر من العيب التزم املوؤجر بتعوي�صه ما مل يثبت انه كان
يجهل وجود العيب ،لذا فاإن التعوي�ض الذي يتحمله املوؤجر يتمثل فيما
حلق امل�صتاأجر من �صرر يتعلق بامل�صروفات التي تكبدها لتهيئة املاأجور
وجعله �صاحلا لالنتفاع به ،وكذلك ما يتعلق ببدلت اليجار املدفوعة
اىل الدائرة املوؤجرة عن الفرتة التي مل ينتفع بها امل�صتاأجر .اأما ما فات
امل�صتاأجر من ربح فال يتحمله املوؤجر لأنه مل يخل بالتزاماته التعاقدية ،بل
ان العيب الذي ظهر باملاأجور كان ال�صبب يف طلب امل�صتاأجر ف�صخ العقد.

 الزوجة الثانية :ترث ول تعتدهي الزوجة احلامل يف ال�صهور
الأخرية اىل ان تنتهي عدتها عند
الولدة فهي ترث ول تعتد
 الزوجة الثالثة :هي امل�صلمةالتي قتلته فتعتد ول ترث ،ل انها
اأتت مبانع من موانع الإرث .
 الزوجة الرابعة :وهي الزوجةالكتابية ،فال ترث لختالف الدين
عن الزوج ،ول تعتد لأنها كتابية.

يق�صد علماء املرياث بالتخارج هو ان يت�صالح
الورثة على اخراج بع�صهم عن ن�صيبه من
املرياث مل�صلحة احدهم او للباقني من الورثة
مقابل �صيء معلوم من الرتكة او من غريها،
وعرفت املادة ( )426من قانون الت�صجيل
العقاري رقم  4٣ل�صنة  19٧1التخارج بقولها
(يق�صد بالتخارج اتفاق جميع او ق�صم من الورثة
او ا�صحاب حق النتقال على اخراج بع�صهم من
املرياث او النتقال بعو�ض معلوم من الرتكة او
غريها).
وعرفت حمكمة التمييز يف قرارها املرقم (/٣92
هياأة عامة ٧9/يف  )19٧9/10/1٣التخارج باأنه
(التخارج �صرعاً وقانوناً هو عقد �صلح بني الورثة
على خروج احدهم من الرتكة ،وتوزيع ح�صته
بني بقية الورثة مبوجب م�صاألة ارثية جديدة).
حالت التخارج
 -1ان يتخارج وارث مع وارث اخر على ان يرتك
ن�صيبه يف الرتكة.
 -2ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على ان
يتنازل عن ن�صيبه من الرتكة لقاء �صيء معني
كدار ت�صلم اإليه ،ويحذف ن�صيبه من الرتكة،
ويق�صم الباقي بني الورثة.
 -٣ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على �صيء
يدفعونه له من غري الرتكة ،فيكون املتخارج قد
باع ح�صته ب�صيء يدفعه له �صائر الورثة من
اموالهم اخلا�صة ،فتكون الرتكة كلها لهم.

مـا مـفـهـوم الـنـفـقـة الـزوجـيـة؟
يق�صد بالنفقة الزوجية كل ما يبذله الن�صان على زوجته
وعياله واأقربائه الذين جتب عيله نفقتهم من خالل �صد
احتياجاتهم ال�صرورية وعوزهم.
مـتـى يـكـون ا�صتـحـقـاق الـزوجـة لـلـنـفـقـة؟
يبداأ ا�صتحقاق الزوجة للنفقة من اليوم الذي مت فيه
ت�صجيل عقد الزواج يف املحكمة ،وان كانت الزوجة تقيم
يف دار اأهلها ،وت�صتمر نفقتها اىل حني الطالق اأو التفريق
اواىل انتهاء العدة اأو اىل حني وفاتها.
مـن هـو الـمـكـلـف بـالـنـفـقـة� ،صـرعـا وقـانـونـا؟
يعد الزوج مكلفا �صرعا وقانونا بالإنفاق على زوجته،
ب�صرط اأن ل تكون الزوجة نا�صزا ،ولو كان الزوج يف حالة
ع�صر .
مـا الـمـقـ�صـود بـالـنـفـقـة الـموؤقـتة؟
يق�صد بالنفقة املوؤقتة تلك النفقة التي تعد جزءا من
النفقة امل�صتمرة ،واملطالبة بها تكون اأثناء �صري دعوى
النفقة خ�صية من عدم ح�صم الدعوى لطول اجراءاتها،
فقد تكون الزوجة باأم�ض احلاجة اىل النفقة ،حيث اأجاز
القانون العراقي طلب النفقة اأثناء نظر دعوى النفقة،
حيث ن�صت املادة (  ) 1 / ٣1من قانون الأحوال
ال�صخ�صية ،واملادة (  ) ٣02من قانون املرافعات املدنية
على ذلك ،حيث يكون طلب النفقة ما بني فرتة اقامة
الدعوى واحلكم النهائي الذي ت�صدره املحكمة ب�صاأنها،

وللمحكمة ال�صالحية يف تقدير مقدارها دون احلاجة اىل
انتداب خبري ،بعد ذلك ميكن املطالبة باجلزء الثاين من
النفقة ،وهي النفقة املا�صية .
الـنـفـقـة الـمـ�صـتـمـرة -:
هي النفقة التي ت�صتحقها الزوجة من تاأريخ اقامة الدعوى
وحلني التفريق اأو الطالق اأو اعداد البيت ال�صرعي اأو
العودة لدار الزوجية وال�صلح بينهما ا�صتنادا اىل اأحكام
املادتني (  ) 58 - 2٣اأحوال �صخ�صية .
يكون مقدار النفقة امل�صتمرة بني الطرفني اتفاقا اأو
بانتداب خبري لتقدير مقدارها بعد الطالع على موارد
الزوج املالية والتزاماته ومبا يتنا�صب مع حاله ومكان
الزوجة املالية واأعبائها والتزاماتها.
اٍ�صـتـحـقـاق الـزوجـة الـمـريـ�صـة لـلـنـفـقـة
الزوجة املري�صة ل ت�صتحق النفقة يف حالتني هما-:
 -1اإذا مر�صت قبل الزفاف ومر�صها ل ميكنها من النتقال
اىل بيت الزوجية بحيث يتعذر معه حق املعا�صرة بينهما .
 -2اإذا مر�صت الزوجة بعد الزفاف ،ومر�صها كان يف
بيت اأهلها ،وطلب منها زوجها النتقال اىل بيت الزوجية
فمتنعت مع قدرتها على النتقال.
زيـادة الـنـفـقـة الـزوجـيـة
اأجازت املادة (  ) 28من قانون الأحوال
ال�صخ�صية زيادة النفقة الزوجية بتبدل حالة
الزوجني املالية والأ�صعار ال�صائدة يف بلد.

الفرﻕ ﺑيﻦ الﺪليل والقرينة

التخارج

معلومة
رجل متزوج ب أاربع ن�صاء ثم مات،
وكل الن�صاء أ
الربع على ذمته :
أ
الوىل  :ترث وتدخل العدة.
الثانية  :ترث ول تدخل العدة.
الثالثة  :تدخل العدة و ل ترث.
الرابعة  :ل ترث ول تدخل العدة.
فكيف يكون ذلك ؟؟؟ ..اجلواب:
 الزوجة الأوىل :تعتد وترث،هي زوجته امل�صلمة فهي تعتد
وترث.

تعويض

الــنــفــقـــة الــزوجــيــة

1ـ الدليل أاقوى حجة بالنظرة الق�صائية
من القرينة .
2ـ اعرتاف اجلاين يعد من أ
الدلة القوية
التي ي�صعى املحقق اىل الو�صول ا إليها
كونه ا إﺠﻧازا يحققه يف ﺠﻣال عمله،
حيث ي�صد على باقي أ
العرتاف
الدلة ( إ
�صيد أ
الدلة).
٣ـ القرينة متتزج وترتبط معها قرينة

أاخرى للو�صول لدليل بعك�ض الدليل
الذي ل يربط بقرينة أاو دليل اخر .
4ـ اإقرار �صاهد واحد عاقل ل يعد
دليال مطلقا ،بل قرينة ،ا إل ا إذا أاو�صح
املحقق ببع�ض ا إجراءات التحقيقية ان
م�صمون �صهادته يعزز القرائن أ
الخرى
التي تو�صل ا إليها مبجريات التحقيق
بالق�صية.

5ـ ب�صمة أا�صابع املتهم ل تعد دليال
مطلقا بوجوده مب�صرح اجلرمية ،فمثال
عرث على كوب ماء عليه ب�صمة ( عبداﻪﻠﻟ
) و عبداﻪﻠﻟ أانكر با�صتجوابه أانه دخل
م�صرح اجلرمية من قبل  ،فهنا من املمكن
ان يكون عبداﻪﻠﻟ غرر به من قبل اجلاين
احلقيقي الذي �صاهد عبداﻪﻠﻟ ي�صرب
كوبا من املاء مبكان وحمل الكوب
بحر�ض على الب�صمات وو�صعه مب�صرح
اجلرمية ليبعد هذا اجلاين ال�صبهة عنه،
ويوجه أانظار التحقيق لعبداﻪﻠﻟ .
6ـ تكون الب�صمـة دليال ا إذا عرث عليها
مبكان خا�ض و لي�ض عاما على ج�صم
ثابت مثل اجلدار أاو الباب ،ولي�ض مثل
الكوب أاو اجلنطة أاو حتى ال�صالح
الناري أاو أ
البي�ض ،ا إل ا إذا أانكر املتهم
أانه مل�ض هذا ال�صيء الذي عرث عليه.
٧ـ الب�صمة دليل على وجود ال�صخ�ض
مب�صرح اجلرمية ،ولي�ض بال�صرط أان
يكون هو من ارتكب اجلرمية.
وهل تعلم عزيزي القارئ أان هناك
ب�صمة للم�صد�ض ويعرث عليها على
الظروف الفارغة مبا ي�صمى (الف�صق)،
وهو أ
الثر الذي يرتكه ال�صالح على
املقذوف ،أاي الر�صا�صة التي تنطلق من
امل�صد�ض أاو الظرف الفارﻍ.

جريمة زنا الزوجية
لبد من التفرقة بني جرمية زنا الزوجية وبني الأفعال
املخله باحلياء التي تاأتي بها الزوجة يف بع�ض الأحيان
من اإر�صال �صور اأو مقاطع فيديو على مواقع التوا�صل اىل
ع�صيقها  .فجرمية اخليانة الزوجية ل تتحقق اإل بتحقق
الركان املن�صو�ض عليها يف املادة  ٣٧٧عقوبات
ان علة التجرمي يف هذه اجلرمية هو حماية اهم حق من
حقوق الزوجية وهو الخال�ض بني الزوجني مما يقت�صي
ان ي�صتاأثر كل زوج ب�صريك حياته يف العالقة اجلن�صية
فالزنا فعل ينطوي على فداحة اخليانة الزوجية التي
دن�صت العالقة بني الزوجني وجترمي الزنا فيه حماية
للعائلة وللمجتمع تبعا لذلك
اركان اجلرمية -:
اول  -الركن املفرت�ض  -وهو العلم بقيام عالقة زوجية
 :اأي وجوب قيام عالقة زوجية اثناء مقارفة الزوجة
للوقائع املادية جلرمية الزنا وتطلب �صفة الزوجة
يقت�صي وجود عقد زواج قائم و�صحيح ح�صب ديانة
املراأة وقت ارتكابها للفعل املادي املكون للجرمية وعلى
هذا المر فال جرمية اذا مت الوقاع قبل انعقاد الزواج
حتى ولو كانت يف فرتة اخلطوبة اذ انه بانعقاد عقد
الزواج ت�صال الزوجة عن امانتها لزوجها والخال�ض له
ومل�صاعره كزوج اما املخطوبة التي واقعها رجل بر�صاها
ل يجوز خلطيبها التقدم ب�صكوى لتحريك دعوى الزنا
�صد خطيبته لرتكاب جرمية الزنا اذ ان اجلرمية هنا
مل تتوفر �صروطها واركانها باعتبار ان عقد الزواج مل
يتم وقت ارتكاب اخلطيبة لعملية الوقاع  .والزواج ل بد
ان يكون قائما فعال او حكما كما ل عربة لقيام الزواج ان
يكون قد مت بعقد خارجي ما دام ذلك الزواج ثابت �صرعا
لن ت�صديق الزواج بحكم من املحكمة املخت�صة امنا هو
كا�صف لتلك الواقعة ولي�ض من�صئا لها فتتحقق اجلرمية
ولو مل يكن الزواج م�صدقا قانونا ما دام قد مت �صرعا .
ثانيا  -الركن املادي  -وهو الوطء غري امل�صروع :
في�صرتط ان جتتمع امراأة متزوجة برجل غري زوجها
ويحدث بينهما ات�صال جن�صي تام مبعنى انه ل بد ان
يدخل ع�صو الرجل التنا�صلي يف ع�صو املراأة التنا�صلي
ول يتحقق الركن املادي باإدخال غريه يف غري املو�صع
املذكور وان كان يحقق جرمية اخرى غري الزنا وي�صرتط
اي�صا لقيام جرمية الزنا وقع فعل الوطء وهو اليالج
ول تقع جرمية الزنا بغري افعال اخرى غري الوطء
فمقدمات الزنا التي متهد لاليالج كالتقبيل وما �صابه ذلك
من افعال ل يعترب وطاأ ول يعاقب فاعله وكذلك ل يقع
الوطء اذا اتى الرجل املراأة يف دبرها لن هذا الو�صع غري
خم�ص�ض لإمتام العالقة اجلن�صية وكذلك ل تقوم جرمية
الزنا بامل�صاحقة بني امراأة وامراأة وان كانت هذه الفعال
تعترب جرائم اخرى غري الزنا وقد ق�صت حمكمة ا�صتئناف
بابل ب�صفتها التمييزية يف هذه املادة بالن�ض على انه "

ان جرمية زنا الزوجية ل تثبت مبجرد ح�صول ات�صالت
هاتفية مل ي�صندها دليل مادي او �صخ�صي اخر "
ثالثا  -الركن املعنوي – وهو الق�صد اجلنائي  :اذ يجب
ان يتوافر الق�صد اجلنائي ب�صقيه العلم والرادة كي
ت�صاءل املارة املتزوجة عن جرمية الزنا فيجب ان تعلم
انها على ع�صمة رجل متزوج منها فاذا ما اعتقدت املراأة
التي طلقت ان الطالق قد ا�صبح بائنا يف حني ان الواقع
ان زوجها قد ردها اليه فاإنها تكون معذورة جلهلها بذلك
وتنتفي تبعا لذلك جرمية الزنا ويجب ان تعلم املراأة
اي�صا انها تت�صل ات�صال جن�صيا غري م�صروع مع غري
زوجها فلو �صلمت املراأة نف�صها لرجل كانت تظنه هو
زوجها فال جرمية بالن�صبة لها ف�صال عن وجوب توافر
العلم فانه ي�صرتط توافر ركن هام جدا ال وهو ركن
الرادة اأي ان تتجه ارادة هذه املراأة لإيقاع الزنا يف ركنها
املادي فال جرمية اذا اكرهت املراأة على ان يطاها �صخ�ض
غري زوجها �صواء اكان الكراه ماديا ام معنويا ويكون
الكراه مادي كاأن ي�صربها اخر او يعذبها ج�صديا حتى
ت�صلم له نف�صها او يحاول جرحها او قتلها ان مل توافق
على ان يعا�صرها معا�صرة الزواج ويكون الكراه معنويا
اذا ما هددها اهر باأحداث اذي ي�صيبها يف نف�صها او مالها
او عزيز عليها وتوعدها ما مل تقدم له نف�صها .
املادة -:٣٧8
 – 1ل يجوز حتريك دعوى الزنا �صد اإي من الزوجني اأو
اتخاذ اإي اإجراء فيها اإل بناء على �صكوى الزوج الأخر.
ول تقبل ال�صكوى يف الأحوال التالية -:
ا – اإذا قدمت ال�صكوى بعد انق�صاء ثالثة اأ�صهر على اليوم
الذي ات�صل فيه علم ال�صاكي باجلرمية.
ب – اإذا ر�صي ال�صاكي با�صتئناف احلياة الزوجية بالرغم
من ات�صال علمه باجلرمية.
ج – اإذا ثبت اإن الزنا مت ير�صى ال�صاكي.
 – 2يق�صد بالزوج يف حكم هذه املادة من تتوافر فيه
هذه ال�صفة وقت وقوع اجلرمية ولو زالت عنه بعد ذلك.
ويبقى حق الزوج يف حتريك دعوى الزنا الذي ترتكبه
زوجته اإىل انتهاء اأربعة اأ�صهر بعد طالقها .
ان جرمية زنا الزوجية من اجلرائم التي ل يجوز حتريكها
ال ب�صكوى من املجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا
ا�صتنادا للمادة  ٣ال�صولية والتي تن�ض ( ا – ل يجوز
حتريك الدعوى اجلزائية ال بناء على �صكوى من املجنى
عليه او من يقوم مقامه قانونا يف اجلرائم التالية -1 :
زنا الزوجية او تعدد الزوجات خالفا لقانون الحوال
ال�صخ�صية ) فاملجنى عليه قد يوؤثر على ان يتحمل ال�صرر
النا�صئ عن اجلرمية على حماكمة اجلاين ملا يف اجراءات
املحاكمة من العالنية مما يوؤدي اىل اثارة ف�صيحة ل
ت�صيب اجلاين وحده وامنا قد ميتد اثره اىل ا�صرته كلها
بل واىل �صخ�ض املجنى عليه نف�صه لذا ترك امل�صرع له حق

اقامة ال�صكوى وعدم اقامتها دون ان يكون ل�صخ�ض اخر
حق يف اقامتها  .ال ان حتريك ال�صكوى يف هذا النوع من
اجلرائم م�صروط بثالثة �صروط ن�صت عليها املادة اعاله
حيث ن�صت على عدم قبول ال�صكوى يف الحوال التالية :
 اذا قدمت ال�صكوى بعد انق�صاء ثالثة ا�صهر على اليومالذي ات�صل فيه علم ال�صاكي باجلرمية .
 اذا ر�صي ال�صاكي با�صتئناف احلياة الزوجية بالرغممن ات�صال علمه باجلرمية .
 اذا ثبت ان الزنا مت بر�صى ال�صاكي .وقد ن�صت الفقرة  2من املادة اعاله على انه (يق�صد
بالزوج يف حكم هذه املادة من تتوافر فيه هذه ال�صفة
وقت وقوع اجلرمية ولو زالت عنه بعد ذلك .ويبقى حق
الأزواج يف حتريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته اإىل
انتهاء اأربعة اأ�صهر بعد طالقها ) فاذا حدث الطالق او
تفريق بني الزوجني فان ذلك ل مينع من حتريك ال�صكوى
اجلزائية �صد الزوجة الزانية طاملا فعل الزنا قد وقع
اثناء قيام الزوجية بني الزوجني كما ل مينع من حتريك
ال�صكوى اي�صا اذا كان الزوجان منف�صلني دون طالق كاأن
تكون هناك م�صاكل بينهما وكانت الزوجة يف بيت اهلها
مفارقة لزوجها يف فرا�ض الزوجية لن مناط امل�صوؤولية
عن فعل الزنا هو قيام الزوجية .
�ض – ماذا لو اقيمت ال�صكوى ابتداء على الزوج الزاين او
الزوجة الزانية فقط دون اقامتها على ال�صريك ؟
ج – ان املادة  4ال�صولية ن�صت (  ....ال يف جرمية

زنا الزوجية فال حترك الدعوى �صد ال�صريك ما مل تقدم
ال�صكوى �صد الزوج الزاين او الزوجة الزانية ) فاملادة
ح�صرت عدم قبول ال�صكوى اذا قدمت ابتداء على ال�صريط
فقط دون اقامتها على الزوج الزاين اما اذا اقيمت ابتداء
على الزوج الزاين فال يوجد مانع من حتريك ال�صكوى �صد
ال�صريك ح�صب املقطع الول من املادة  4اعاله ( اذا تعدد
املتهمني وكانت ال�صكوى مقدمة �صد احدهم فتعترب مقدمة
�صد املتهمني الخرين  ) .....لن الن�ض ا�صار اىل عدم
جواز اقامة ال�صكوى على ال�صريك فقط ومل ين�ض على
عدم جواز اقامتها على الزوج الزاين فقط .
وعموما يجوز للزوج ال�صاكي ان يكون �صاهدا على الزوج
الخر يف دعوى جرمية الزنا لن املادة  68ال�صولية
اجازت ذلك حيث ن�صت ( ا  -ل يكون احد الزوجني �صاهدا
على الزوج الخر ما مل يكن متهما بالزنا )
�ض – هل تتحقق اجلرمية اذا كان الزوجان متزوجني
خارج املحكمة ومل ي�صدق زواجهما بعد ؟
ج – ان اجلرمية هنا تتحقق لن عدم ت�صديق الزواج ل
يعني عدم قيامه وخ�صو�صا اذا ت�صادق الزوجان على
قيام حالة الزوجية بينهما لن حكم املحكمة بت�صديق
الزواج امنا هو كا�صف لواقعة الزواج ولي�ض من�صاأ لها .
�ض – هل تتحقق اجلرمية اذا وقعت الفرقة بني الزوجني
بطالق او بغريه ومل ي�صدق يف املحكمة ؟
ج – ان اجلرمية هنا ل تتحقق ما دام الزواج غري متحقق
فعال وقت ارتكاب فعل الزنا لوقوع الفرقة بني الزوجني

ولو مل ت�صدق الفرقة يف املحكمة لن حكم املحكمة كا�صف
لتلك الواقعة ل من�صئ لها  .ويبقى حق الزوج قائما اىل
انتهاء اربعة ا�صهر بعد طالقها عمال بحكم املادة ٣٧8
الفقرة . 2
تطبيقات ق�صائية
 لدى التدقيق واملداولة وجد بان قرار حمكمة جناياتاربيل املرقم /445ت 200٧/يف  200٧/12/1٧قد
�صدر ب�صفتها التمييزية ورغم اإن القرارات التي ت�صدر
من املحاكم املذكورة وبتلك ال�صفة قد اأ�صبغ عليها
القانون �صبغة البتات  .اإل اإن املادة  264من قانون
اأ�صول املحاكمات اجلزائية منحت حمكمة التمييز حق
التدخل متييز ًا يف الإحكام والقرارات والتدابري والأوامر
ال�صادرة يف الدعوى ويكون لها يف هذه احلالة كافة
ال�صلطات التمييزية املن�صو�ض عليها يف القانون املذكور
اإذا وجدت اأخطاأً قانونية فيها وحيث اإن حمكمة جنايات
اربيل عند اإ�صدار قرارها امل�صار اإليه اأعاله مل تتثبت يف
تاريخ وقوع الطالق حيث ل عربة بالطالق الواقع خارج
املحكمة ما مل يتم ت�صديقها لذا فان حق الزوج يف حتريك
دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته يبقى قائماً اإىل حني انتهاء
اأربعة اأ�صهر بعد الطالق ا�صتناد ًا لن�ض املادة  2/٣٧8ق.ع
وحيث اإن حمكمة اجلنايات اأ�صدرت قرارها امل�صار اإليه
اأعاله قبل التاأكد من ذلك لذا يكون قرارها غري �صحيحاً
وخمالفاً للقانون تقرر التدخل فيه متييز ًا ونق�صه واإعادة
الدعوى اإىل حمكمتها بغية اإر�صالها اإىل حمكمة التحقيق

للتثبت من ذلك باملتم�صكات القانونية املعتربة و�صدر
القرار بالتفاق
 لدى التدقيق واملداولة لوحظ ان الطعن التميزي واقع�صمن املدة القانونية لذا قرر قبوله �صكال ولدى عطف
النظر على القرار املميز وجد انه �صحيح وموافق للقانون
ذلك ان احلق يف طلب حتريك ال�صكوى عن جرمية زنا
الزوجية ينق�صي مب�صي ثالثة ا�صهر من يوم علم املجنى
عليه باجلرمية ومرتكبها وفقا لأحكام املادة 1 / ٣٧8
 /ا من قانون العقوبات العراقي وحيث ان الثابت وفقا
ملا اظهرته وقائع الدعوى اجلزائية ان املميز امل�صتكي
طلب ال�صكوى بعد مرور اكرث من ثالثة ا�صهر على وقوع
اجلرمية على الرغم من علمه بها ومعرفته مبن ارتكبها
اذ انه علم بوقوع احلادث بتاريخ  2016/1/16واقام
ال�صكوى بتاريخ  2016/5/29لذا يكون القرار املميز
واملت�صمن عدم قبول �صكوى امل�صتكي قد جاء �صحيحا
ومن�صجما مع احكام القانون لذا قررت املحكمة ت�صديقه
ورد الالئحة التمييزية وقيد الر�صم ايرادا نهائيا خلزينة
الدولة و�صدر القرار بالتفاق 0
حالت انق�صاء ال�صكوى اجلزائية يف جرمية زنا الزوجية
املادة ٣٧9
 – 1تنق�صي دعوى الزنا وي�صقط احلق املدين بوفاة الزوج
ال�صاكي اأو تنازله عن حماكمة الزوج الزاين او بر�صا
ال�صاكي بالعودة اإىل معا�صرة الزوج الزاين قبل �صدور
حكم نهائي يف الدعوى  .ويعترب تنازل الزوج عن حماكمة
زوجته الزانية تنازل منه عن حماكمة من زنا بها .
 – 2وللزوج كذلك اإن مينع ال�صري يف تنفيذ احلكم ال�صادر
على زوجه.
واإذا تويف ال�صاكي يكون لكل من اأولده من الزوج امل�صكو
اأو الو�صي عليهم اإن مينع ال�صري يف تنفيذ احلكم .
ن�صت املادة  1 / ٣٧9على حالت انق�صاء ال�صكوى
اجلزائية يف جرمية زنا الزوجية وهي - :
 وفاة الزوج ال�صاكي . تنازل الزوج ال�صاكي عن حماكمة الزوج الزاين . ر�صا الزوج ال�صاكي بالعودة اىل معا�صرة الزوج الزاينقبل �صدور حكم نهائي يف الدعوى .
وتنازل الزوج ال�صاكي قبل �صدور حكم بالدعوى ي�صمل
الزوج الزاين وال�صريك اي�صا – فاذا �صدر حكم بالدعوى
فال يوجد ما مينع من وقوع ال�صفح وظاهر احلال ان
ال�صفح ي�صمل فقط الزوج الزاين دون ال�صريك ما مل ي�صرح
الزوج ال�صاكي بتنازله عنهما وهذا ما ن�صت عليه الفقرة
 2اعاله فلم تذكر املادة ال�صريك على عك�ض ما فعلت يف
ن�صها عند تنازل ال�صاكي قبل �صدور احلكم حيث ي�صمل
التنازل الزوج الزاين وال�صريك اي�صا يف الدعوى  .وعموما
اذا توفى ال�صاكي يجوز لأولده من امل�صكو منه او
الو�صي عليهم ان مينع ال�صري يف تنفيذ احلكم .

قرارات تمييزية
العدد (  ) 157االثنني 2022 / 2 / 7

مسؤولية المتبوع عن تابعه
مبداأ احلكم
اإن م�صوؤولية املتبوع عن تابعه تتحقق
اإذا ما حتققت م�صوؤولية التابع اأول
بتوافر اأركانها من خطاأ و�صرر وعالقة
�صببية ،واإزاء ثبوت ما تقدم فاإن املدعى
عليه وزير الدفاع اإ�صافة لوظيفته ي�صلح
اأن يكون خ�صما قانونيا للمدعي ،وحيث
تراع املحكمة ذلك مما اأخل ب�صحة
مل
ِ
حكمها املميز.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة
العامة يف حمكمة التمييز الحتادية
وجد اأن الطعن التمييزي مقدم �صمن
املدة القانونية وم�صتمال على اأ�صبابه
فقرر قبوله �صكال ،ولدى عطف النظر
على احلكم املطعون به تبني اأنه غري
�صحيح ملخالفته اأحكام القانون ،ذلك
اأن املدعي اأقام دعواه مدعيا اأنه بتاريخ
 2008/4/13ومت اعتقاله من قبل مفرزة
ع�صكرية تابعة لقيادة عمليات الب�صرة،
ومل تعر�ص اأوراقه على قا�صي التحقيق
املخت�ص لتقرير م�صريه اإل بتاريخ
 2008/6/9وطلب دعوى املدعى عليه
وزير الدفاع/اإ�صافة لوظيفته واإ�صدار
احلكم باإلزامه باملبلغ املدعى به عن
الأ�صرار املادية واملعنوية التي اأ�صابته

ال يجوز إيراد طعن لم يرد فيه نص قانوني
مبداأ احلكم
((ان طرق الطعن بالأحكام
قد ن�ص عليها قانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية ذي العدد
 23ل�صنة  1971املعدل �صمن
الكتاب الرابع ...ومل يكن من
�صمنها الطعن بطريق التدخل
التمييزي بقرارات حمكمة التمييز
الحتادية ،وحيث ل يجوز ايراد
طعن مل يرد فيه ن�ص قانوين.))...

نتيجة ت�صرف املفرزة الع�صكرية
املخالف للقانون ،وقد ا�صتند يف اإقامته
للدعوى اإىل اأحكام م�صوؤولية املتبوع عن
اأعمال تابعه والتي تتحقق اإذا ما حتققت
م�صوؤولية التابع اأول بتوافر اأركانها من
خطاأ و�صرر وعالقة �صببية ،واإزاء ثبوت
ما تقدم فاإن املدعى عليه وزير الدفاع/

اإ�صافة لوظيفته ي�صلح اأن يكون خ�صما
قانونيا للمدعي من الناحية املو�صوعية،
واإ�صدار احلكم املنا�صب يف �صوء النتائج
التي يتم التو�صل اإليها ،على اأن يبقى
ر�صم التمييز تابعا للنتيجة ،و�صدر
القرار بالتفاق يف  /26ربيع الثاين/
 1435هـ املوافق 2014/2/26م.

ن�ص احلكم
لـدى التدقيق واملداولة وجد اإن
املحكومة (ر� .ص .ح) وبوا�صطة
وكيلها املحامي (غ .ا) طلبت
التدخل متييز ًا بقرار حمكمة
التمييز الحتادية بالعدد
 /13748الهيئة اجلزائية/
 2020يف  2020 /10 /27ولي�ص
كما ورد يف عري�صة الطلب بالعدد
 /1547هيئة جزائية 2020 /
يف  2020 /12 /23املت�صمن
ت�صديق قرار حمكمة جنايات ذي
قار يف الدعوى املرقمة  /361ج/
 2020يف  2020 /7 /13بتجرمي

املحكومة اعاله وفق القرار
 234ل�صنه  2001واحلكم عليها
بال�صجن ملدة � 10صنة ،وحيث
ان طرق الطعن بالأحكام قد ن�ص
عليها قانون ا�صول املحاكمات

اجلزائية ذي الرقم  23ل�صنة
 1971املعدل �صمن الكتاب الرابع
املواد  243لغاية  279منه ،ومل
يكن يف �صمنها طريق الطعن
بطريق التدخل التمييزي بقرارات

حمكمة التمييز الحتادية ،وحيث
ل يجوز ايراد طعن مل يرد فيه
ن�ص قانوين ،لذا قرر رد الطلب
�صك ًال ،و�صدر القرار بالتفاق يف
 2021 /8 /29م.

طلب الترجيح على األحكام الجزائية
مبداأ احلكم
ان طلب الرتجيح يرد على الحكام ال�صادرة يف
الدعاوى املدنية عند �صدور قرارات متناق�صة يف
الدعوى يف مو�صوع واحد وتخ�ص اخل�صوم ويتعذر
تنفيذها يف دوائر التنفيذ وفقاً ملا تن�ص عليه احكام
املادة  217من قانون املرافعات املدنية رقم  83ل�صنة
 ، 1969ول ميكن ان يرد طلب الرتجيح على الحكام
اجلزائية .
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�صعة
اجلزائية يف حمكمة التمييز الحتادية ،فقد وجد باأن
طالب الرتجيح /املتهم (اأ ق ع ع) طلب بوا�صطة
وكيله ترجيح القرارات التمييزية ال�صادرة من قبل
حمكمة التمييز الحتادية بالعدد /12158الهيئة

اجلزائية 2020/يف  2020/10/18و/12889
الهيئة اجلزائية 2020/يف  2020/12/13و/854
الهيئة اجلزائية 2021/يف  2021/1/25والتي
تخ�ص املتهمني الخرين كل من ((�ص ع ك ) و(ح ك غ
) و(ح ك غ)) مع املتهم /طالب الرتجيح يف الدعوى
املرقمة /924ج/اإعادة حماكمة 2016/على القرار
التمييزي املطلوب الرتجيح �صده ال�صادر بحق طالب
الرتجيح بالعدد  /1297الهيئة اجلزائية2021/
يف  2021/1/26لكون القرار الخري جاء متناق�صاً
مع القرارات التمييزية امل�صار اإليها اآنفاً بالرغم من
كون املتهمني جميعاً هم اأنف�صهم يف الدعوى املرقمة
اأعاله وبنف�ص القرار وعن ذات اجلرمية ،وان الأدلة
املتح�صلة بحقهم هي ذات الأدلة ..ولدى التاأمل يف
الدعوى اجلزائية املرقمة /924ج 2016/مو�صوع

طلب الرتجيح فقد وجد باأن املحكمة اجلنائية املركزية
�صبق اأن اأ�صدرت حكمها بتاريخ  2016/3/29بحق
املتهمني (�ص .ع .ك) وجماعته بال�صجن املوؤبد وفق
املادة الرابعة 1/وبدللة املادة الثانية 8/من قانون
مكافحة الإرهاب رقم  13ل�صنة  2005وبدللة املادة
 1/132من قانون العقوبات لكفاية الأدلة �صدهم
عن جرمية ا�صرتاكهم بخطف امل�صتكني (ع ع ك)
وولده (اأ ب) ،وقد �صدق القرار متييز ًا من قبل هذه
املحكمة مبوجب القرار ال�صادر بالعدد /8019الهيئة
اجلزائية 2016/يف  ..2016/12/5ول�صدور قانون
العفو املرقم  27ل�صنة  2016فقد قدم املحكومون كل
من((�ص ع ك ) و (ح ك ك غ ) و(ح ك غ) طلبات لإعادة
حماكمتهم وفق املادة ( )9من قانون العفو املذكور،
و�صدرت اأحكام من حمكمة اجلنايات باإلغاء احلكم

ال�صابق ال�صادر بحقهم بتاريخ  2016/3/29واإلغاء
التهمة والإفراج عنهم ،وقد �صدقت متييز ًا مبوجب
قرارات حمكمة التمييز الحتادية ال�صادرة بالعدد
 /12158الهيئة اجلزائية 2020/و /12889الهيئة
اجلزائية 2020/و /854الهيئة اجلزائية،2021/
وكذلك قدم املحكوم طالب الرتجيح (اأ ق ع ع)
طلباً لإعادة حماكمته ومت قبوله ،واأ�صدرت حمكمة
اجلنايات قرارها بتاريخ  2020/12/6املت�صمن
اإلغاء احلكم ال�صابق واإلغاء التهمة والأفراج عنه،
اإ َّل ان القرار املذكور مت نق�صه من قبل حمكمة التمييز
الحتادية مبوجب القرار التمييزي املطلوب الرتجيح
�صده بالعدد /1297الهيئة اجلزائية 2021/يف
 ،2021/1/26وذلك لكفاية الأدلة املتح�صلة هذه،
وطلب املتهم /طالب الرتجيح من هذه الهيئة اإعادة

اختصاص محكمة العنف األسري
مبداأ احلكم
تخت�ص حمكمة العنف ال�صري
بالدعاوى التي يكون اأطرافها مكونة
من الزوج والزوجة واأولدهم اأو
الأفراد الذين جتمع بينهم �صلة
القرابة والرحم �صمن مكان واحد.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل
الهيئة املو�صعة اجلزائية يف حمكمة
التمييز الحتادية ،وجد اأن حمكمة
حتقيق الكرخ الثالثة قررت بتاريخ
 2021/4/22اإحالة الأوراق
التحقيقية مو�صوع التنازع اإىل
حمكمة حتقيق الكرخ املخت�صة

بنظر ق�صايا العنف الأ�صري لإكمال
التحقيق فيها ح�صب الخت�صا�ص،
وبتاريخ  2021/5/6قررت املحكمة
الأخرية رف�ص الإحالة واعادة
الدعوى اإىل حمكمة حتقيق الكرخ
الثالثة والتي بدورها قررت عر�ص
الأوراق التحقيقية على حمكمة
جنايات الكرخ لتحديد املحكمة
املخت�صة بنظر الدعوى ،ولكون
التنازع بالخت�صا�ص هو تنازع
نوعي بني حمكمتني قررت حمكمة
جنايات الكرخ /الهيئة الوىل
بتاريخ  2021/5/30بالعدد /61
حتديد اخت�صا�ص 2021/ار�صال

الوراق التحقيقية اإىل حمكمة
التمييز الحتادية لتحديد املحكمة
املخت�صة بنظر الدعوى لدخول ذلك
�صمن �صالحياتها ،وعند عطف النظر
على وقائع الدعوى لوحظ تعلقها
بال�صكوى املقدمة من قبل امل�صتكي (ي
ح �ص) ادعى فيها بقيام زوجة �صقيقه
(ن ع) وولدها (ح هـ) بدخول داره
واحداث ا�صرار فيها ،وكذلك يف اثاث
الدار ،ولكون اطراف الدعوى وفق ما
مت اي�صاحه ل ينطبق عليهم مفهوم
ال�صرة وهي الرابطة الجتماعية
ال�صغرية املكونة من الزوج
والزوجة واأولدهم اأو الفراد الذين

جتمع بينهم �صلة القرابة والرحم
�صمن مكان واحد ،لذا فاإن نظر
الدعوى واحلالة هذه يدخل �صمن
اخت�صا�ص حمكمة حتقيق الكرخ
الثالثة ،عليه قرر اإيداع الدعوى لدى
املحكمة املذكورة لإكمال التحقيق
فيها ح�صب الخت�صا�ص وا�صعار
حمكمة حتقيق الكرخ املخت�صة بنظر
ق�صايا العنف ال�صري بذلك ا�صتناد ًا
لأحكام املادة (/13اأو ً
ل/ب )2-من
قانون التنظيم الق�صائي رقم ()160
ل�صنة  1979املعدل ،و�صدر القرار
بالتفاق /20ذو القعدة1442/هـ
املوافـق 2021/6/30م.

النظر بالقرار التمييزي ال�صادر بحقه لكونه جاء
متناق�صاً مع القرارات التمييزية ال�صادرة بحق باقي
املتهمني معه يف الدعوى وطلب ت�صديق قرار حمكمة
اجلنايات ال�صادر بحقه املت�صمن اإلغاء احلكم ال�صابق
واإلغاء التهمة والإفراج عنه ،واإذ ان الثابت مما تقدم
بيانه ان حمكمة التمييز الحتادية اأ�صدرت قراراتها
التمييزية يف الدعوى بحق املتهمني جميعاً يف �صوء
الأدلة املتح�صلة �صد كل متهم فيها ودوره يف ارتكاب
اجلرمية وظروف ووقائع ارتكابها ومار�صت �صلطتها
يف اإجراء التدقيقات التمييزية على الحكام ال�صادرة
من قبل حمكمة اجلنايات عم ًال بحكم املادتني (259
و )276من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية ،فال
يوجد اأي تناق�ص يف القرارات التمييزية مو�صوع
الرتجيح ،ف�ص ًال عن ذلك ان القرارات التمييزية تخ�ص

جمموعة متهمني ول تخ�ص املتهم /طالب الرتجيح
نف�صه هذا من جهة ،ومن جهة اأخرى ان ق�صاء هذه
الهيئة ا�صتقر على انه ل ميكن ت�صور طلب الرتجيح
يف الأحكام اجلزائية ،ذلك ان طلب الرتجيح يرد على
الأحكام ال�صادرة يف الدعاوى املدنية عند �صدور
قرارات متناق�صة يف الدعوى يف مو�صوع واحد
وتخ�ص اخل�صوم ويتعذر تنفيذها يف دوائر التنفيذ
وفق ما تن�ص عليه اأحكام املادة ( )217من قانون
املرافعات املدنية رقم  83ل�صنة  ، 1969وتاأ�صي�صاً
على ما تقدم ولعدم توفر ال�صروط القانونية يف
طلب الرتجيح قرر رده ا�صتناد ًا لأحكام املادة (/13
اأو ًل/ب )1/من قانون التنظيم الق�صائي رقم 160
ل�صنة  1979املعدل ،و�صدر القرار بالتفاق يف /15
رم�صان1442/هـ املوافـــق 2021/4/27م.

القرار الصادر من الهيأة الموسعة
الجزائية
مبداأ احلكم
القرار املطلوب ت�صحيحه �صادر من
الهياأة املو�صعة اجلزائية والتي حلت
حمل الهياأة العامة ملحكمة التمييز ل
يقبل الت�صحيح .
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة
املو�صعة اجلزائية يف حمكمة التمييز
الحتادية ،وجد اأن طلب الت�صحيح
ان�صب على قرار هذه املحكمة بالعدد

/1106الهيئة املو�صعة اجلزائية2020/
يف  2020/12/28واملت�صمن نق�ص
قرار حمكمة جنايات الكرخ /هـ1
املرقم /513ج 2019/يف 2020/9/7
لإ�صرارها على حكم ال�صابق بالعدد
/513ج 2019/يف  2019/7/31والذي
مت نق�صه بقرار هذه املحكمة املرقم
/20401الهيئة اجلزائية 2019/يف
 ،2019/11/25وحيث ل يقبل طلب
الت�صحيح بالقرارات ال�صادرة بالنق�ص،

كما ان القرار املطلوب ت�صحيحه �صادر
من الهيئة املو�صعة اجلزائية والتي
حلت حمل الهيئة العامة ملحكمة التمييز
فهو ل يقبل طلب الت�صحيح ،لذا قرر
رد طلب الت�صحيح �صك ًال و�صدر القرار
بالتفاق ا�صتناد ًا لأحكام املادة (1/267
و )3من قانون اأ�صول املحاكمات
اجلزائية رقم  23ل�صنة  1971املعدل
يف �/16صعبان1442/هـ املوافـق
2021/3/29م.

العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة
مبداأ احلكم
قيدت احكام املادة /302ج.د من قانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية العودة لالإجراءات التحقيقية
مرة ثانية باجلرمية ذات الو�صف واجل�صامة عندما
مت غلق التحقيق فيها �صابقاً .اأما اإذا ظهر وح�صل بعد
�صدور احلكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او
نتيجة جتعل اجلرمية التي حوكم املتهم عنها او اتخذت
الجراءات �صده ب�صاأنها خمتلفة يف ج�صامتها فيجوز
العودة اىل اجراءات التحقيق واملحاكمة �صد املتهم
الذي �صبق اأن انق�صت عنه الدعوى اجلزائية ا�صتناد ًا
لن�ص املادة  303من القانون املذكور دون اللتفات اىل
املدة التي م�صت من تاريخ غلق التحقيق.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املو�صعة اجلزائية
ملحكمة التمييز الحتادية ،وجد باأن حمكمة اجلنايات
املركزية يف الر�صافة /الهيئة الأوىل قد راعت عند
اإ�صدارها للقرارات املميزة تطبيق اأحكام القانون لأن
الثابت من خالل �صري التحقيق واملحاكمة باأن املدعني
باحلق ال�صخ�صي قد اأو�صحوا يف افاداتهم وهم اأولد
املجنى عليه (ف ع ع) كل من (�ص ع ر م م ح ع د ح ا ز ح
وزوجته ع ج ك) والذين اأكدت اأقوالهم اأن املجنى عليه
قد �صافر �صنة  1999اإىل خارج العراق لدولة الأردن
لغر�ص العمل يف حمل لبيع الألبان يف العا�صمة عمان،
وكان بجوار حمله حمل للمتهمني ((غ ع ك) و (ع ع ك))
الذين يتخذونه للحالقة وبتاريخ احلادث يف
 2002/12/9وكان املجنى عليه قد متت دعوته من قبل
املتهمني لتناول وجبة الع�صاء وبحوزته  ،4اآلف دولر
اأمريكي وبعد هذا التاريخ مل يعرف له م�صري وبعد
عودة املتهم (ع ع ك) من الأردن اإىل العراق �صنة 2003
كان لديه �صيارة جيم�صي نيلي اللون واأموره املادية
جيدة ،ويف �صنة  2018مت العثور على جثة املجنى عليه
يف حمل احلالقة العائد للمتهمني وبعد اإخبارهم من قبل

ال�صلطات الأردنية ذهب املدعي باحلق ال�صخ�صي (�ص
ف ع ع ) اإىل الردن وبعد اخذ عينات (دي اإن اأي) ات�صح
باأن اجلثة تعود لوالده ..لذا طلب املدعون باحلق
ال�صخ�صي ال�صكوى �صد املتهمني اأعاله وذلك نتيجة
واقعة حدثت �صنة  ،2012اإذ ح�صل خالف بني املتهم (ع
ع) مع اأهل زوجته و�صمعه النا�ص يقول باحلرف الواحد
(مثل ما �صيعت ف ع ع �صوف اأقوم بت�صييعكم) ،ومت
تدوين اأقوال املتهم (ع ع ك) الذي اعرتف يف مرحلة
التحقيق وبح�صور ع�صو الدعاء العام واملحامي
املنتدب للدفاع عنه باأنه يف �صنة  2002كان يعمل يف
�صالون حالقة رجايل يف العا�صمة الردنية عمان ويعمل
حتت اإ�صرافه عامالن لأنه ل يجيد مهنة احلالقة ،وقد
تعرف هناك على املجنى عليه (ف ع ع) الذي يعمل يف
حمل لبيع اخلبز (فرن) قريب من �صالون احلالقة وقد
ن�صاأت بينهما �صداقة ومن خالل هذه العالقة علم باأن
املجنى عليه لديه مبلغ من املال كان يحمله معه
با�صتمرار وكان من عملة الدولر الأمريكي ،وكان يجل�ص
بني احلني والآخر يف املحل مع املجنى عليه واملتهم (ا ح
م) وهو (ابن عمة املتهم ع) لغر�ص تناول امل�صروبات
الكحولية وبدافع الطمع تولدت لديه فكرة قتل املجنى
عليه بغية �صرقة مبلغ النقود والذي بحيازته وطرح
هذه الفكرة على املتهم (اأ) الذي وافق عليها ومت التفاق
بينهما على قيامهما بدعوة املجنى عليه للح�صور ملحل
احلالقة لغر�ص احت�صاء امل�صروبات الكحولية وتناول
الطعام ومت تكرار هذه العملية اأكرث من مرة ملنح الثقة
للمجنى عليه ولأكرث من ا�صبوع وقبل تاريخ احلادث
بيوم واحد قاما بحفر حفرة يف احلمام الذي يف نهاية
املحل وبعمق مرت واحد لغر�ص دفن املجنى عليه ،ويف
اليوم التايل لي ًال متت دعوة املجنى عليه كالعادة لغر�ص
احت�صاء امل�صروبات الكحولية وباإ�صارة منه للمتهم (اأ)
مت تنفيذ اجلرمية الذي قام بدفع املجنى عليه وا�صقاطه
اأي�صاً واجللو�ص فوقه وتقييد يديه ،وقاما بخنق املجنى
عليه الذي كانت مقاومته قليلة ب�صبب تناوله امل�صروبات

الكحولية ،وبعد ان فارق احلياة قاما با�صتخراج املبلغ
النقدي الذي كان يحمله املجنى عليه داخل ال�صروال
(البنطلون) و�صرقته ومن ثم مت لف املجنى عليه
ببطانية وحمله وو�صعه داخل احلفرة ب�صكل عمودي
وقاما بردم احلفرة وبعدها مت ح�صاب املبلغ امل�صروق
وات�صح انه األف وثمامنائة دولر اأمريكي ،وقام باإعطاء
املتهم (اأ) مبلغ خم�صمائة دولر واحتفظ هو بالباقي
وغادر املتهم (اأ) وبقي يف املحل ،ويف اليوم التايل ح�صر
املتهم (اأ) وبعد اإر�صاله اأح�صر كي�ص ا�صمنت لغر�ص ردم
احلفرة وفع ًال مت ردم احلفرة باإ�صمنت وبعد يومني
ح�صر ابن املجنى عليه املدعو (م) الذي كان متواجد ًا يف
عمان ،و�صاأل عن م�صري والده فاأخربه باأنه ل يعلم بذلك،
ومتت ال�صكوى �صده و�صد املتهم (غ) يف عمان وهو
�صقيقه ،وبعد ال�صتجواب مت اإخالء �صبيلهم بعد اإنكارهم
معرفة م�صري املجنى عليه ،وبعدها قام ب�صراء �صيارة
نوع جي ام �صي وعاد للعراق ،ويف �صنة  2012اأقام ذوو
املجنى عليه ال�صكوى �صده يف مركز �صرطة املحاويل اأثر
ح�صول م�صاجرة بينه وبني اأحد اأقاربه والذي قال له
(�صوف ا�صيعك مثل ما �صيعت ف) وبعد التوقيف ملدة
اأربعة اأ�صهر مت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ،ويف يوم
 2020/4/22مت القب�ص عليه ،كما اعرتف املتهم (اأ ح
م) عند تدوين اأقواله يف مرحلة التحقيق وبتوافر كل
ال�صمانات القانونية وبح�صور ع�صو الدعاء العام
با�صرتاكه مع املتهم (ع ع ك) بقتل املجنى عليه (ف ع ع)
بذات الكيفية والوقائع التي ذكرها املتهم (ع) بغية
�صرقة النقود التي بحوزته ،وتعززت هذه العرتافات
ال�صريحة مبا جاء مبح�صر الك�صف على حمل احلادث
الذي اأجرته ال�صلطات التحقيقية يف الأردن وكذلك ما
ثبت فنياً من تطابق العينات الوراثية من عظام الهيكل
العظمي امل�صتخرج من مكان اجلرمية مع العينات
الوراثية املاأخوذة من ذوي املجنى عليه ،وبهذا تكون
الأدلة املتح�صلة يف الدعوى كافية ومقنعة لتجرمي
املتهمني ((ع ع ك) و(اأح م �ص)) وفق اأحكام املادة

(/1/406اأ/ح) من قانون العقوبات وبدللة مواد
ال�صرتاك ،وذلك لثبوت قيامهما بقتل املجنى عليه (ف ع
ع) متهيد ًا ل�صرقة امواله التي بحوزته يف العا�صمة
الردنية عمان لأن كل عراقي يرتكب جرمية خارج
العراق تعد جناية او جنحة مبقت�صى قانون العقوبات
العراقي فاإنه يحاكم مبوجب هذا القانون لأن امل�صرع قد
حر�ص على الأخذ بالخت�صا�ص ال�صخ�صي وهذا ما جاء
يف ن�ص املادة ( )10من قانون العقوبات ،وذلك حتى ل
يفلت اجلاين اإذا كان عراقياً وارتكب جرميته خارج
العراق من العقاب ،اإذا ما مت التقيد مببداأ الخت�صا�ص
املكاين للجرمية ب�صورة مطلقة لذا فاإن مقت�صيات
العدالة حتمت على الأخذ قانوناً مببداأ �صخ�صية
اجلرمية ومرتكبها اإذا كان عراقياً ،وهذا يعترب ا�صتثنا ًء
من مبداأ اإقليمية اجلرمية ومرتكبها هذا من جانب ،ومن
جانب اآخر فاإن حمكمة التحقيق عند مبا�صرتها جمدد ًا
لالإجراءات القانونية تنفيذ ًا لقرار هذه املحكمة بالعدد
/2801الهيئة اجلزائية 2020/يف  2020/2/25قد
اأ�صابت ال�صحيح من القانون لن حمكمة حتقيق
املحاويل �صبق لها اأن اأ�صدرت قرارها املوؤرخ
 2012/6/14بغلق التحقيق موؤقتاً والفراج عن املتهم
(ع ع ك) بعد اإجراء التحقيق عن جرمية قتل املجنى
عليه وفق املادة ( )405من قانون العقوبات العودة اىل
اجراءات التحقيق واملحاكمة ،وهذه اجلرمية قتل عمد
ب�صيط مل تقرتن باأي ظرف م�صدد ..لذا فاإن العودة مرة
ثانية لتخاذ الإجراءات القانونية بحق املتهمني بعد
غلق التحقيق وم�صي اأكرث من �صت �صنوات من قبل
حمكمة التحقيق ترتكز على �صند قانوين �صليم ول ينال
من �صحة و�صرعية هذه الإجراءات بالتعكز على ن�ص
اأحكام املادة ( /302الفقرة ج /د) من قانون اأ�صول
املحاكمات اجلزائية والتي مبوجبها مُميتنع ال�صتمرار
باإجراءات التحقيق والعودة مرة ثانية له اإذا م�صت
�صنتان على القرار البات بالإفراج اأو بغلق الدعوى
نهائياً ،ولأن حمكمة حتقيق املحاويل قد �صارت

بالتحقيق بجرمية قتل املجنى عليه لغاية اإ�صدار قرارها
بالإفراج عن املتهم (ع) وغلق التحقيق وفق اأحكام
املادة ( )405من قانون العقوبات ولأن مناط التقييد
باأحكام املادة (/302ج .د) من قانون اأ�صول املحاكمات
اجلزائية وفاعلية املنع الوارد فيها عندما تكون حالة
مو�صوع العودة لالإجراءات التحقيقية مرة ثانية
باجلرمية بذات الو�صف واجل�صامة عندما مت غلق
التحقيق �صابقاً .اأما اإذا ظهر وح�صل بعد �صدور احلكم
اأو القرار البات اأو النهائي فيها فعل اأو نتيجة جتعل
اجلرمية التي حوكم املتهم عنها اأو اتخذت الجراءات
�صده ب�صاأنها خمتلفة يف ج�صامتها فيجوز العودة اإىل
اإجراءات التحقيق واملحاكمة �صد املتهم الذي �صبق اأن
انق�صت عنه الدعوى اجلزائية ،وذلك ا�صتناد ًا ل�صراحة
ن�ص املادة ( )303من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية
التي اأعطت بوجود هذه املربرات وثبوتها العودة مرة
ثانية لالإجراءات التحقيقية دون اللتفات اإىل املدة التي
م�صت من تاريخ غلق التحقيق ..ولأن الثابت بعد ال�صري
بالإجراءات القانونية �صد املتهمني بقتل املجنى عليه
ظهور اأفعال جرمية جديدة ارتكبت من قبل اجلناة
وهذه الأفعال جعلت و�صف اجلرمية وج�صامتها تختلف
ب�صورة جذرية عن اجلرمية التي �صبق اأن مت التحقيق
بها ،وقد متثلت هذه الفعال باعرتاف املتهمني (ع ع ك)
و(اأح م) بقيامهما بقتل املجنى عليه وذلك متهيد ًا ل�صرقة
النقود التي بحوزته وفع ًال مت ذلك ،وبهذا فاإن الو�صف
القانوين للجرمية املرتكبة من قبل اجلناة وفق املادة
(/1/406اأ/ح) من قانون العقوبات وعقوبة هذه
اجلرمية ت�صل اإىل العدام �صنقاً حتى املوت بينما عقوبة
القتل العمد وفق اأحكام املادة ( )405من قانون
العقوبات ت�صل العقوبة فيها كحد اأعلى اإىل ال�صجن
املوؤبد ،وبهذا فاإن ج�صامة اجلرمية قد اختلفت التي
ارتكبها اجلناة ومتت العودة مرة ثانية لالإجراءات
القانونية املتخذة �صدهم لأن حقيقة جرمية القتل العمد
متهيد ًا لرتكاب جناية او جنحة هي ارتكاب اجلاين

جرميتني الوىل هي جرمية القتل العمد وهي و�صيلة
واجلرمية الثانية هي ارتكاب اجلاين جناية او جنحة
وهي الغاية ال�صا�صية من ارتكاب اجلرمية الوىل..
واملتهمان ((ع ع) و(اأ ح)) قد ارتكبا جرميتني الوىل
القتل العمد والثانية �صرقة املجنى عليه ومل يتم
التحقيق معهما يف املرة الوىل من قبل حمكمة التحقيق
عن هذه اجلرمية بهذا الو�صف وبهذه اجل�صامة،
وخلطورة مثل هكذا جرائم تكمن احلكمة الت�صريعية من
جعل هاتني اجلرميتني بجرمية واحدة بظرف م�صدد،
وهي جرمية القتل العمد متهيد ًا لرتكاب جناية او
جنحة ل تقل عقوبتها عن احلب�ص ملدة �صنة واحدة لأن
�صلوك اجلاين يف مثل هذه احلالة ينم عن �صخ�صية
عدوانية م�صتهرتة باأرواح الخرين ل تتورع عن اإزهاق
الأرواح الربيئة من اأجل غايات تكاد تكون تافهة اأو ل
قيمة لها ..وبهذا فاإن قرارات حمكمة اجلنايات بتجرمي
املتهمني وفق املادة (/1/406اأ/ح) من قانون العقوبات
قد جاءت متفقاً واحكام القانون ،وكذلك قرارها بفر�ص
عقوبة ال�صجن مدى احلياة هو الخر قد جاء �صحيحاً
وموافقاً للقانون ،لأن الفعل اجلرمي قد ارتكب وقت
تعليق عقوبة العدام �صنقاً حتى املوت .كما ان قرار
حمكمة اجلنايات باإلغاء التهمة والفراج عن املتهم (غ ع
ك) هو الآخر قد جاء �صحيحاً وموافقاً للقانون لن
الأدلة املتح�صلة يف الدعوى �صده حتقيقاً وحماكمة غري
كافية لتجرميه وفق مادة التهمة وذلك لإنكاره لها ،كما
ان اأقوال املدعني باحلق ال�صخ�صي قد جاءت �صماعية
ومل يثبت بالدليل القانوين املعترب ا�صرتاكه مع املتهمني
الخرين ((ع ع) و(اأ ح)) بجرمية قتل املجنى عليه..
وتاأ�صي�صاً على ما تقدم قررت املحكمة ت�صديق كل
القرارات املميزة ال�صادرة من حمكمة اجلنايات
املركزية يف الر�صافة الهيئة الأوىل بالعدد /1843
ج 2020/1يف  2020/12/8ورد الطعون
التمييزية ،و�صدر القرار بالتفاق يف /16
�صعبان1442/هـ املوافـق 2021/3/29م.
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قانون التحكيم العراقي
قانون المرافعات المدنية والتنفيذ
الباب الثاين
التحكيم
املادة ( :)251يجوز االتفاق على التحكيم يف نزاع
معني كما يجوز االتفاق على التحكيم يف جميع
املنازعات التي تن�شاأ من تنفيذ عقد معني.
املادة (“ :)252املعدلة”
ال يثبت االتفاق على التحكيم اإال بالكتابة ويجوز
االتفاق عليه اأثناء املرافعة فاإذا ثبت للمحكمة
وجود اتفاق على التحكيم اأو اإذا اأقرت اتفاق
الطرفني عليه اأثناء املرافعة فتقرر اعتبار الدعوى
م�شتاأخرة اإىل اأن ي�شدر قرار التحكيم.
املادة ( -1 :)253اإذا اتفق اخل�شوم على التحكيم
يف نزاع ما فال يجوز رفع الدعوى به اأمام الق�شاء
اإال بعد ا�شتنفاد طريق التحكيم.
 -2ومع ذلك اإذا جلاأ اأحد الطرفني اإىل رفع الدعوى
دون اعتداد ب�شرط التحكيم ومل يعرت�ض الطرف
االآخر يف اجلل�شة االأوىل جاز نظر الدعوى واعترب
�شرط التحكيم الغياً.
 -3اأما اإذا اعرت�ض اخل�شم فتقرر املحكمة اعتبار
الدعوى م�شتاأخرة حتى ي�شدر قرار التحكيم.
املادة ( : )254ال ي�شح التحكيم اإال يف امل�شائل التي
يجوز فيها ال�شلح اإال ممن له اأهلية الت�شرف يف
حقوقه ويجوز التحكيم بني الزوجني طبقاً لقانون
االأحوال ال�شخ�شية واأحكام ال�شريعة االإ�شالمية.
املادة ( :)255ال يجوز اأن يكون املحكم من رجال
الق�شاء اإال باإذن جمل�ض الق�شاء وال يجوز اأن يكون
قا�شر ًا اأو حمجور ًا اأو حمروماً من حقوقه املدنية
اأو مفل�شاً مل يرد اإليه اعتباره.
املادة ( -1 :)256اإذا وقع النزاع ومل يكن
اخل�شوم قد اتفقوا على املحكمني اأو امتنع واحد
اأو اكرث من املحكمني املتفق عليهم عن العمل
اأو اعتزله اأو عزل عنه اأو قام مانع من مبا�شرته
ومل يكن هناك اتفاق يف هذا ال�شاأن بني اخل�شوم
فالأي منهم مراجعة املحكمة املخت�شة بنظر النزاع
بعري�شة لتعيني املحكم اأو املحكمني بعد تبليغ
باقي اخل�شوم و�شماع اأقوالهم.
 -2يكون قرار املحكمة بتعيني املحكم اأو املحكمني
قطعياً وغري قابل الأي طعن اأما قرارها برف�ض
طلب تعيني املحكمني فيكون قاب ًال للتمييز طبقا
لالإجراءات املبينة يف املادة 216من هذا القانون.

املادة ( :)257يجب عند تعدد املحكمني اأن يكون
عددهم وترا عدا حالة التحكيم بني الزوجني.
املادة ( :)258اإذا اأذن طرفا النزاع للمحكمني
بال�شلح يعترب �شلحهم.
املادة ( :)259يجب اأن يكون قبول املحكم للتحكيم
بالكتابة ما مل يكن معيناً من قبل املحكمة ويجوز
اأن يثبت القبول بتوقيع املحكم على عقد التحكيم
وال ينق�شي التحكيم مبوت اأحد اخل�شوم.
املادة ( :)260ال يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم
اأن يتنحى بغري عذر مقبول وال يجوز عزله اإال
باتفاق اخل�شوم.
املادة ( -1 :)261يجوز رد املحكم لنف�ض االأ�شباب
التي يرد بها املحاكم وال يكون ذلك اإال الأ�شباب
تظهر بعد تعيني املحكم.
 -2املعدلة – يقدم طلب الرد اإىل املحكمة املخت�شة
اأ�ش ًال بنظر النزاع ويكون قرارها يف هذا ال�شاأن
خا�شعا للتمييز طبقاً للقواعد املبينة يف املادة
( )216من هذا القانون.
املادة ( -1 :)262اإذا قيد التحكيم بوقت زال
مبروره ما مل يتفق اخل�شوم على متديد املدة.
 -2اإذا مل ت�شرتط مدة ل�شدور قرار املحكمني
وجب عليهم اإ�شداره خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ
قبولهم للتحكيم.
 -3يف حالة وفاة اأحد اخل�شوم اأو عزل املحكم اأو
تقدمي طلب برده ميتد امليعاد املحدد الإ�شدار قرار
التحكيم اإىل املدة التي يزول فيها هذا املانع.
املادة ( :)263اإذا مل يقم املحكمون بالف�شل يف
النزاع خالل املدة امل�شروطة يف اتفاقهم اأو املحددة
يف القانون اأو تعذر على املحكمني تقدمي تقريرهم
ل�شبب قهري جاز لكل خ�شم مراجعة املحكمة
املخت�شة بنظر النزاع الإ�شافة مدة جديدة اأو
للف�شل يف النزاع اأو لتعيني حمكمني اآخرين للحكم
فيه وذلك على ح�شب االأحوال.
املادة ( :)264اإذا قدم طلب اإىل املحكمة املخت�شة
بنظر النزاع بتعيني حمكمني فال يتناول هذا الطلب
بذاته الت�شديق على قرارهم اأو احلكم مبا ت�شمنه
هذا القرار اإال اإذا �شرح بذلك يف العري�شة وعندئذ
تعني املحكمة املحكمني وتقرر اعتبار الدعوى
م�شتاأخرة اإىل اأن ي�شدر قرار التحكيم.
املادة ( -1 :)265ويجب على املحكمني اتباع

االأو�شاع واالإجراءات املقررة يف قانون املرافعات
اإال اإذا ت�شمن االتفاق على التحكيم اأو اأي اتفاق
الحق عليه اإعفاء املحكمني منها �شراحة اأو و�شع
اإجراءات معينة ي�شري عليها املحكمون.
 -2اإذا كان املحكمون مفو�شني بال�شلح يعفون من
التقيد باإجراءات املرافعات وقواعد القانون اإال ما
تعلق منها بالنظام العام.
املادة ( :)266يف�شل املحكمون يف النزاع على
اأ�شا�ض عقد التحكيم اأو �شرطه وما يقدمه اخل�شوم
لهم وعلى املحكمني اأن يحددوا لهم مدة لتقدمي
لوائحهم وم�شتنداتهم ويجوز لهم الف�شل يف النزاع
بنا ًء على الطلبات وامل�شتندات املقدمة من جانب
واحد اإذا تخلف الطرف االآخر عن تقدمي ما لديه
من اأوجه الدفاع يف املدة املحددة.
املادة ( :)267يتوىل املحكمون جمتمعني اإجراءات

التحقيق ويوقع كل منهم على املحا�شر ما مل
يكونوا قد ندبوا واحدا منهم الإجراءات معينة
واأثبتوا ذلك يف املح�شر.
املادة ( :)268اإذا عر�شت خالل التحكيم م�شاألة
اأولية تخرج عن والية املحكمني اأو طعن بالتزوير
يف ورقة اأو اتخذت اإجراءات جزائية عن تزويرها
اأو عن حادث جزائي اآخر يوقف املحكمون عملهم
وي�شدرون قرارا للخ�شوم بتقدمي طلباتهم اإىل
املحكمة املخت�شة ويف هذه احلالة يقف �شريان
املدة املحددة اإىل اأن ي�شدر حكم بات يف هذه
امل�شاألة.
املادة ( :)269يجب على املحكمني الرجوع اإىل
املحكمة املخت�شة اأ�شال بنظر النزاع الإ�شدار
قرارها يف االإنابات الق�شائية التي قد يقت�شيها
الف�شل يف النزاع اأو اإذا اقت�شى االأمر اتخاذ

اإجراء مرتتب على تخلف ال�شهود اأو االمتناع عن
االإجابة.
املادة ( -1 :)270ي�شدر املحكمون قرارهم
باالتفاق اأو باأكرثية االآراء بعد املداولة فيما بينهم
جمتمعني وطبقاً ملا هو مبني يف هذا القانون ويجب
كتابته بالطريقة التي يكتب بها احلكم الذي ي�شدر
من املحكمة.
 -2يجب اأن ي�شتمل القرار بوجه خا�ض على
ملخ�ض اتفاق التحكيم واأقوال اخل�شوم
وم�شتنداتهم واأ�شباب القرار ومنطوقه واملكان
الذي �شدر فيه وتاريخ �شدوره وتواقيع
املحكمني.
املادة ( :)271بعد اأن ي�شدر املحكمون قرارهم
على الوجه املتقدم يجب اإعطاء �شورة منه
لكل من الطرفني وت�شليم القرار مع اأ�شل اتفاق

التحكيم اإىل املحكمة املخت�شة بالنزاع خالل
الثالثة االأيام التالية ل�شدوره وذلك بو�شل يوقع
عليه كاتب املحكمة.
املادة ( -1 :)272ال ينفذ قرار املحكمني لدى
دوائر التنفيذ �شواء كان تعيينهم ق�شا ًء اأو اتفاقاً
ما مل ت�شادق عليه املحكمة املخت�شة بالنزاع بنا ًء
على طلب اأحد الطرفني وبعد دفع الر�شوم املقررة.
 -2ال ينفذ قرار املحكمني اإال يف حق اخل�شوم
الذين حكموهم ويف اخل�شو�ض الذي جرى
التحكيم من اأجله.
املادة ( :)273يجوز للخ�شوم عندما يطرح قرار
املحكمني على املحكمة املخت�شة اأن يتم�شكوا
ببطالنه وللمحكمة من تلقاء نف�شها اأن تبطله يف
االأحوال االآتية:
 -1اإذا كان قد �شدر بغية بينة حتريرية اأو بنا ًء
على اتفاق باطل اأو اإذا كان القرار قد خرج عن
حدود االتفاق.
 -2اإذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام
اأو االآداب اأو قاعدة من قواعد التحكيم املبينة يف
هذا القانون.
 -3اإذا حتقق �شبب من االأ�شباب التي يجوز من
اأجلها اإعادة املحاكمة.
 -4اإذا وقع خطاأ جوهري يف القرار اأو يف
االإجراءات التي توؤثر يف �شحة القرار.
املادة ( :)274يجوز للمحكمة اأن ت�شدق قرار
التحكيم اأو تبطله ك ًال اأو بع�شاً ويجوز لها يف حالة
االإبطال ك ًال اأو بع�شاً اأن تعيد الق�شية اإىل املحكمني
الإ�شالح ما �شاب قرار التحكيم اأو تف�شل يف النزاع
بنف�شها اإذا كانت الق�شية �شاحلة للف�شل فيها.
املادة ( :)275احلكم الذي ت�شدره املحكمة
املخت�شة وفقاً للمادة ال�شابقة غري قابل لالعرتا�ض
واإمنا يقبل الطعن بالطرق االأخرى املقررة يف
القانون.
املادة ( :)276حتدد اأجور املحكمني
باتفاق اخل�شوم عليها يف عقد التحكيم
اأو يف اتفاق الحق واإال فتحددها
املحكمة املخت�شة بنظر النزاع يف
حكمها اأو بقرار م�شتقل يقبل التظلم
والطعن متييز ًا وفقاً ملا هو مقرر يف
املادتني 153و 216من هذا القانون.

قانون التحكيم القطري
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الثالث ع�شر
التحكيم
املادة ( :)190يجوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني
بوثيقة حتكيم خا�شة كما يجوز االتفاق على التحكيم يف جميع
املنازعات التي تن�شاأ من تنفيذ عقد معني .وال يثبت االتفاق
على التحكيم اإال بالكتابة ..ويجب اأن يحدد مو�شوع النزاع يف
وثيقة التحكيم اأو اأثناء املرافعة ولو كان املحكمون مفو�شني
بال�شلح واإال كان التحكيم باط ًال .وال يجوز التحكيم يف امل�شائل
التي ال يجوز فيها ال�شلح .وال ي�شح التحكيم اإال ملن له اأهلية
الت�شرف يف حقوقه.
املادة ( :)191ال يجوز تفوي�ض املحكمني بال�شلح وال
احلكم منهم ب�شفة حمكمني م�شاحلني اإال اإذا كانوا مذكورين
باأ�شمائهم يف االتفاق على التحكيم اأو يف اتفاق م�شتقل.
املادة ( :)192يرتتب على �شرط التحكيم نزول اخل�شوم عن
حقوقهم يف االلتجاء اإىل املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال بنظر النزاع.
واإذا اأثار نزاع ب�شدد تنفيذ عقد ا�شتمل على �شرط التحكيم
ورفع اأحد طرفيه دعوى اأمام املحكمة املخت�شة جاز للطرف
االآخر اأن يتم�شك ب�شرط التحكيم يف �شورة دفع بعدم قبول
الدعوى.
املادة ( :)193ال يجوز اأن يكون املحكم قا�شر ًا اأو حمجور ًا
عليه اأو حمروماً من حقوقه املدنية ب�شبب عقوبة جزائية اأو
مفل�شاً ما مل يرد اإليه اعتباره.
واإذا تعدد املحكمون وجب يف جميع االأحوال ان يكون عددهم
وترا واإال كان التحكيم باط ًال.
ومع مراعاة ما تق�شي به القوانني اخلا�شة يجب تعيني
اأ�شخا�ض املحكمني يف االتفاق على التحكيم اأو يف اتفاق م�شتقل.
املادة ( :)194يجب اأن يكون قبول املحكم بالكتابة ما مل
يكن معينا من قبل املحكمة وال يجوز له بعد قبول التحكيم
اأن يتنحى بغري �شبب جدي واإال جاز احلكم عليه للخ�شوم
بالتعوي�ض.
ال يجوز عزل املحكمني اإال برتا�شي اخل�شوم جميعاً اأو بحكم
من املحكمة وال يجوز ردهم عن احلكم اإال الأ�شباب حتدث
اأو تظهر بعد اإبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد باالإجراءات
ولذات االأ�شباب التي يرد بها القا�شي اأو يعترب ب�شببها غري
�شالح للحكم.
ويرفع طلب الرد اإىل املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال بنظر الدعوى يف
ميعاد خم�شة اأيام من يوم اإخبار اخل�شم بتعيني املحكم.
ويكون حكم املحكمة يف طلب الرد قابال لال�شتئناف طبقاً
للقواعد املبينة يف املادة (.)205
املادة ( :)195اإذا وقع النزاع ومل يكن اخل�شوم قد اتفقوا
على املحكمني اأو امتنع واحد اأو اأكرث من املحكمني املتفق
عليهم عن العمل اأو اعتزله اأو عزل منه اأو قام مانع من
مبا�شرته له ومل يكن هناك اتفاق يف هذا ال�شاأن بني اخل�شوم
جاز الأي منهم اأن يطلب من املحكمة التي يكون من اخت�شا�شها
اأ�ش ًال نظر النزاع تعيني من يلزم من املحكمني ويرفع الطلب
باالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
وتنظر املحكمة الطلب بح�شور اخل�شوم االآخرين اأو يف غيبتهم
بعد تكليفهم باحل�شور وال يجوز الطعن يف حكمها بتعيني

املحكمني باال�شتئناف اأما حكمها برف�ض تعيني املحكمني يكون
قابال لال�شتئناف طبقاً للقواعد املبينة يف املادة (.)205
املادة ( :)196تنقطع اخل�شومة اأمام املحكم اإذا قام �شبب من
اأ�شباب انقطاع اخل�شومة املقررة يف هذا القانون ويرتتب على
االنقطاع االآثار املقررة يف هذا القانون.
املادة ( :)197على املحكمني اأن يحكموا يف امليعاد امل�شروط يف
وثيقة التحكيم ما مل يرت�ض اخل�شوم امتداده.
واإذا مل ي�شرتط اخل�شوم يف وثيقة التحكيم اأج ًال للحكم وجب
على املحكمني اأن يحكموا خالل ثالثة اأ�شهر من قبولهم للتحكيم.
واإذا مل ي�شدر املحكمون حكمهم خالل امليعاد امل�شروط يف
وثيقة التحكيم اأو خالل االأجل املحدد يف الفقرة ال�شابقة اأو
تعذر عليهم ذلك ل�شبب قهري جاز ملن �شاء من اخل�شوم رفع
االأمر اإىل املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال بنظر النزاع االإ�شايف مدة
جديدة اأو للف�شل يف النزاع اأو لتعيني حمكمني اآخرين.
ويف حالة وفاة اأحد اخل�شوم اأو عزل املحكم اأو تقدمي طلب
برده ميتد امليعاد املحدد الإ�شدار حكم التحكيم اإىل املدة التي
يزول فيها هذا املانع.
املادة ( :)198ي�شدر املحكمون حكمهم غري مقيدين باإجراءات
املرافعات املن�شو�ض عليها يف هذا القانون عدا ما ن�ض عليه
يف هذا الباب ويكون حكمهم على مقت�شى قواعد القانون ما مل
يكونوا مفو�شني بال�شلح وب�شرط عدم خمالفة قواعد النظام
العام واالآداب.
واإذا مت االتفاق على التحكيم يف قطر كانت قوانني دولة
قطر هي الواجبة التطبيق على عنا�شر املنازعة ما مل يتفق

االأطراف على خالف ذلك.
املادة ( :)199اإذا عر�شت خالل التحكيم م�شاألة اأولية تخرج
عن والية املحكمني اأو طعن بتزوير يف ورقة اأو اتخذت
اإجراءات جزائية عن تزويرها اأو عن حادث جزائي اآخر وقف
املحكمون عملهم ووقف امليعاد املحدد للحكم اإىل اأن ي�شدر حكم
نهائي يف تلك امل�شاألة العار�شة.
املادة ( :)200يحكم املحكمون يف النزاع على اأ�شا�ض وثيق
التحكيم وما يقدم اإليهم من اخل�شوم وعلى املحكمني اأن
يحددوا للخ�شوم موعدا لتقدمي م�شتنداتهم ومذكراتهم واأوجه
دفاعهم وعلى اخل�شوم اأن يقدموا للمحكمني جميع ما لديهم
من االأوراق وامل�شتندات التي يف حوزتهم واأن ينفذوا جميع ما
يطلبه املحكمون منهم.
ويجوز لهيئة التحكيم اأن تطلب اإىل املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال
بنظر النزاع اإ�شدار قرار باإبراز اأي م�شتند �شروري للتحكيم
يكون يف حوزة الغري اأو تكليف �شاهد باحل�شور الأداء ال�شهادة
اأمام الهيئة.
ولهيئة التحكيم اأن حتلف ال�شهود اليمني ويعترب من اأدى
�شهادة كاذبة اأمامها مرتكباً جلرمية �شهادة الزور اأمام املحكمة
ويجوز للجهة املخت�شة بعد اإبالغها من الهيئة اإجراء التحقيق
معه ب�شاأنها وتقدميه للمحاكمة ملعاقبته بالعقوبة املقررة لها.
املادة ( :)201يرجع املحكمون اإىل املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال
بنظر النزاع الإجراء ما ياأتي:
 -1احلكم على من يتخلف من ال�شهود عن احل�شور اأو ميتنع
منهم عن االإجابة باجلزاءات املن�شو�ض عليها يف الباب الثالث

من الكتاب الثاين من هذا القانون.
 -2االأمر باالإنابات الق�شائية التي يقت�شيها الف�شل يف النزاع.
املادة ( :)202ي�شدر حكم املحكمني بعد املداولة باأغلبية
االآراء ويجب اأن يكون احلكم مكتوبا واأن ي�شتمل بوجه خا�ض
على �شورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخ�ض اأقوال اخل�شوم
وم�شتنداتهم واأ�شباب احلكم ومنطوقه واملكان الذي �شدر فيه
وتاريخ �شدوره وتوقيعات املحكمني.
واإذا رف�ض واحد اأو اأكرث من املحكمني توقيع احلكم ذكر ذلك
فيه ويكون احلكم �شحيحاً اإذا وقعته اأغلبية املحكمني.
ويعترب احلكم �شادر ًا من تاريخ توقيع املحكمني عليه بعد
كتابته ولو قبل النطق به اأو اإيداعه.
املادة ( :)203جميع اأحكام املحكمني ولو كانت �شادرة
باإجراء من اإجراءات التحقيق يجب اإيداع اأ�شلها مبعرفة
اأحدهم من اأ�شل وثيقة التحكيم قلم كتاب املحكمة املخت�شة
اأ�ش ًال بنظر الدعوى خالل اخلم�شة ع�شر يوماً التالية ل�شدورها
ويحرر كاتب املحكمة حم�شرا بهذا االإيداع ويبلغ �شورته اإىل
املحتكمني.
واإذا كان التحكيم وارد ًا على ق�شية ا�شتئناف كان االإيداع يف
قلم كتاب حمكمة اال�شتئناف.
املادة ( :)204ال يكون حكم املحكمني قاب ًال للتنفيذ اإال باأمر
ي�شدره قا�شي املحكمة التي اأودع اأ�شل احلكم قلم كتابها بنا ًء
على طلب اأي من ذوي ال�شاأن.
وي�شدر القا�شي االأمر بالتنفيذ بعد االطالع على احلكم
ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من اأنه ال يوجد ما مينع من

تنفيذه ويو�شع اأمر التنفيذ بذيل اأ�شل احلكم ويخت�ض
القا�شي االآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ احلكم.
املادة ( :)205اأحكام املحكمني يجوز ا�شتئنافها طبقاً للقواعد
املقررة ال�شتئناف االأحكام ال�شادرة من املحكمة املخت�شة
اأ�ش ًال بنظر النزاع وذلك خالل خم�شة ع�شر يوماً من اإيداع
اأ�شل احلكم قلم كتاب املحكمة ويرفع اال�شتئناف اأمام
حمكمة اال�شتئناف املخت�شة .ومع ذلك ال يكون احلكم قاب ًال
لال�شتئناف اإذا كان املحكمون مفو�شني بال�شلح اأو كانوا
حمكمني يف اال�شتئناف اأو كان اخل�شوم قد نزلوا �شراحة عن
حق اال�شتئناف.
املادة ( :)206فيما عدا احلالتني اخلام�شة وال�شاد�شة من
املادة ( )178يجوز الطعن يف اأحكام املحكمني بالتما�ض
اإعادة النظر طبقا للقواعد املقررة لذلك فيما يتعلق باأحكام
املحاكم.
ويرفع االلتما�ض اإىل املحكمة التي كان من اخت�شا�شها
اأ�ش ًال نظر الدعوى.
املادة ( :)207يجوز لكل ذي �شاأن طلب بطالن حكم
املحكمني يف االأحوال االآتية:
 -1اإذا كان قد �شدر بغري وثيقة حتكيم اأو بنا ًء على وثيقة
باطلة اأو �شقطت بتجاوز امليعاد اأو اإذا كان احلكم قد خرج
عن حدود الوثيقة اأو خالف قاعدة من قواعد النظام العام
اأو االآداب.
 -2اإذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة واخلام�شة من
املادة ( )190اأو الفقرة االأوىل من املادة (.)193
 -3اإذا �شدر احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقا للقانون اأو
�شدر من بع�شهم دون اأن يكونا ماأذونني باحلكم يف غيبة
االآخرين.
 -4اإذا وقع بطالن يف احلكم اأو يف االإجراءات اأثر يف احلكم.
املادة ( :)208يرفع طلب البطالن باالأو�شاع املعتادة اإىل
املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال بنظر النزاع وال مينع من قبول
هذا الطلب تنازل اخل�شم عن حقه فيه قبل �شدور حكم
املحكمني.
ويرتتب على رفع الدعوى ببطالن حكم املحكمني وقف
تنفيذه ما مل تق�ض املحكمة با�شتمرار التنفيذ.
املادة ( :)209يجوز للمحكمة التي يرفع اإليها طلب بطالن
حكم التحكيم اأن توؤيد هذا احلكم اأو اأن حتكم ببطالنه كله
اأو بع�شه.
ويجوز لها يف حالة احلكم ببطالن حكم التحكيم كله اأو
بع�شه اأن تعيد الق�شية اإىل املحكمني الإ�شالح ما �شاب
حكمهم اأو اأن تف�شل يف النزاع بنف�شها اإذا وجدت انه �شالح
للف�شل فيه.
ويكون احلكم الذي ت�شدره غري قابل للطعن فيه باملعار�شة
ولكن يجوز ا�شتئنافه طبقاً لالأو�شاع املقررة يف القانون.
املادة ( :)210حتدد اأجور املحكمني باتفاق اخل�شوم
عليها يف وثيقة التحكيم اأو يف اتفاق الحق واإال فتحددها
املحكمة املخت�شة اأ�ش ًال بنظر النزاع بنا ًء على طلب اأحد
ذوي ال�شاأن يف ح�شور باقيهم اأو يف غيبتهم بعد تكليفهم
باحل�شور ويكون قرارها نهائياً.
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من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين
قصة طابع صندوق تقاعد المحامين
المحامي أحمد مجيد الحسن
إن قصة طابع صندوق تقاعد المحامين هي ٌ
جزء من
ً
ابتداء كمصدر من
قصة صندوق التقاعد ،ألنه ُو ِجد
مصادر الصندوق.
ً
فلنأت على قصة صندوق التقاعد أوال:
ِ
بدأت رغبة النقابة في شمول المحامين بضمان
العيش الكريم بعد بلوغهم سن التقاعد ،يؤمن
لهم حقوقهم ويضمن لهم مستقبلهم ومستقبل
عيالهم منذ زمن مبكر ،إال أن قلة واردات النقابة
واعتمادها في حالة اصدار القانون على المنحة
المالية التي تقدمها الحكومة للصندوق ،جعل االمر
يتأخر كثيرًا على الرغم من مشاريع القوانين التي
وضعتها النقابة ألكثر من مرة منذ سنة ،1941
وآخرها (صندوق الضمان للمحامين) الذي قدم مع
مشروع قانون المحامين لسنة  1955ولكن دون
ان يشرع ،وذلك لموقف الحكومة المناهض لنقابة
المحامين التي كانت تقف دائمًا وبقوة الى جانب
القوى الوطنية المعارضة للحكومة السائرة في ركاب
األجنبي ،والتزامها اهداف الشعب وآماله في التحرر
يوم من االيام ممالئة
من كل قيد ،أي انها لم تكن في ٍ
للحكومة على حساب مصالح الشعب وآماله.
لذا فما اأن قامت ثورة  14متوز �صنة  1958وحترر
العراق من التبعية للدول اال�صتعمارية ،حتى ُ�ص ِّرع قانون
جديد للمحاماة برقم ( )84ل�صنة  1960بعد (� )27صنة
ليلبي
من ا�صدار القانون القدمي رقم ( )61ل�صنة َ ،1933
التطور احلا�صل يف نواحي احلياة والنظرة اجلديدة
للمحامي واملحاماة حيث ت�صمن يف الف�صل العا�صر منه
احكام �صندوق التقاعد الأول مرة ،االمر الذي القى
ترحيباً من املحامني لتحقق ما كانوا يحلمون به.
واالآن ما هي ق�صة طابع �صندوق التقاعد؟
تتكون موارد �صندوق التقاعد ا�صتناد ًا اىل (املادة)80/
من القانون املذكور مما ياأتي:
•بدالت ا�صرتاك املحامني.
•ما ت�صاهم به احلكومة من منحة مالية.
•ما يقرره جمل�ص النقابة مما يفي�ص من دخل النقابة.
•االرباح الناجمة عن مطبوعات النقابة.

•اثمان اأوراق الوكاالت العامة واخلا�صة ،واالأوراق
االخرى التي تعدها النقابة.
•الربح الناجم من ا�صتثمار راأ�ص مال ال�صندوق.
•الهبات والتربعات.
•تاأمينات ال�صكاوى املن�صو�ص عليها يف القانون.
•ريع ما يقرر جمل�ص النقابة القيام به مل�صلحة
ال�صندوق.
ومن مالحظة موارد ال�صندوق ،مل يرد فيها ذكر
لطابع �صندوق تقاعد املحامني كمورد له ،اأي اأنه مل
يتقرر اإ�صداره بعدُ ،على الرغم من اأن نقابة املحامني
قد و�صعت نظاماً للطابع عند و�صع م�صروع القانون
املذكور كمورد ثابت من م�صادر ال�صندوق ،ت�صمن له
احلياة والبقاء واالزدهار ،كما هو احلال يف العديد
من نقابات املحامني يف العامل التي اأخذت بنظام (طابع
النقابة) ،فبع�صها جعلت ثمنه مورد ًا ل�صندوق النقابة،
وبع�صها االآخر جعلته خا�صاً ب�صندوق التقاعد ،واإن
هذا النظام معمول به بوجه خا�ص يف البالد العربية،
كم�صر و�صوريا ولبنان وغريها.
اإال اأن القانون عندما �صدر كان نظام طابع املحاماة قد
ُرفع ،ومل تفلح حماولة النقابة الإ�صداره بعد اأن قدمت
مذكرة تف�صيلية بطلب ت�صحيح االخطاء االخرى التي
وقعت يف القانون.
وعندما اجتهت نية احلكومة الإ�صدار قانون جديد
للمحاماة �صنة � ،1964صمرت النقابة عن �صاعديها
وراجع نقيب املحامني املرحوم (عبد الرزاق �صبيب)
وزير العدل اآنذاك وطلب منه من �صمن ما طلب االخذ
بنظام طابع التقاعد واإدراجه يف م�صروع القانون اأ�صوة
بالنقابات االخرى يف الوطن العربي ،وبعد مناق�صة
املو�صوع وافق وزير العدل على ذلك.
راجع النقيب بعد ذلك وزير املالية وفاحته ب�صاأن نظام
طابع التقاعد فوعد بالوقوف اىل جانب النقابة يف هذه
امل�صاألة.
ورغب ًة يف اإعداد الطابع قبل ت�صريع القانون ،ليكون جاهز ًا
عند تنفيذ القانون ،راجع ال�صيد (�صبيب) وزير املالية
مرة اأخرى ،وتداول معه ب�صاأن اإ�صداء العون للنقابة
بطبع هذا الطابع يف املطبعة التي تتعامل معها احلكومة
يف طبع الطوابع احلكومية ،فاأبدى بع�ص املالحظات،
تقرر بعدها اأن تاأخذ النقابة االمر على عاتقها ،واأن يذهب
النقيب اىل القاهرة ليطبع طابع التقاعد هناك.
النقيب فع ًال لهذا الغر�ص بقرار من جمل�ص النقابة ..ع ِل َم

(�صبيب) وهو يف طريقه اىل القاهرة مار ًا ببريوت اأن يف
بريوت مطبعة خمت�صة بطبع الطوابع ،وهي التي تطبع
للحكومة اللبنانية طوابعها كافة.
فتوقف فيها ،ووفرت املطبعة له الر�صام الفني واخلطاط
القدير ،واأنهى طبع ما يقارب  160الف طابع ،عاد بها اىل
بغداد حاملها بيده ،كل ذلك ،والقانون الذي من املوؤمل ان
يت�صمن طابع التقاعد مل ي�صدر بعدُ.
وعند عودته اأخرب وزيري العدل واملالية بذلك ،فباركا
م�صعاه ووعدا بتحقيقه.
دُر�ص م�صروع القانون يف ديوان التدوين القانوين (ما
مياثل جمل�ص الدولة اليوم) فاأقره الديوان بكامل اأع�صائه
وباتفاق االآراء ،مبا فيه نظام طابع املحاماة.

ثم اأر�صل وزير العدل م�صروع القانون اىل جمل�ص الوزراء
لت�صريعه ،واملادة ( )118التي تت�صمن طابع التقاعد،
موجودة فيه بالن�ص املذكور انفاً.
ولكن بعد �صدور القانون رقم ( )157ل�صنة  ،1964فاإذا
خال من طابع �صندوق التقاعد.
هو ٍ
وقد عرب النقيب عن ا�صفه قائ ًال « :اإن عدم االأخذ بهذا
املبداأ املقبول عاملياً ،ال يربره مربر ،واإن ثمن الطابع على
اأي حال ر�صم فر�صه املحامون على اأنف�صهم ملد �صندوق
تقاعدهم بعون دائم ،فلي�ص الأحد اأن يتدخل يف هذا
املو�صوع املهني البحت ،حتى ولو كانت الدولة.
وقد اأ�صاف القانون اجلديد موارد جديدة مل ترد يف
القانون ال�صابق كما ياأتي:

 .1بدالت اال�صرتاك فيه املعينة مبوجب هذا القانون .
 .2ما ت�صاهم به احلكومة �صنويا مبا ال يقل عن خم�صة
اآالف دينار .
 .3ما يقرره جمل�ص النقابة مما يفي�ص من داخل النقابة
ال�صنوي .
 .4اأجر تاأييد مالءة املحامي املالية يف الكفاالت .
 .5اأجر تقدير اأتعاب مثل املحاماة .
 .6عُ �صر اأتعاب مثل املحاماة التي تق�صي بها املحاكم
للمحامني .
 .7االأرباح املتاأتية من مطبوعات ال�صندوق .
 .8الدخل الناجم من ا�صتمارة را�ص ماله باإيداعه لدى
م�صرف باالأمانة الثابتة اأو بامتالك عقارات موؤمنة لدى
�صركة تاأمني اأو باأي وجد اآخر .
 .9الهبات والتربعات والو�صايا .
 .10املوارد االأخرى التي ن�ص عليها هذا القانون
 .11الدخل الناجم مما يقرر جمل�ص النقابة القيام به اأو
ا�صتيفاءه مل�صلحته.
ومل يكن طابع التقاعد من بينها كما ذكرنا اآنفاً.
وعندما �صدر قانون املحاماة االخري النافذ رقم ()173
ل�صنة  ،1965مل يخرج يف الباب العا�صر منه (الذي
�صيلغى كما �صريد الحقاً) ،عن القانون ال�صابق يف عدم
اعتماد طابع التقاعد كمورد لل�صندوق ،مع اإ�صافة
م�صادر اأخرى مل يكن طابع التقاعد بينها.
واأخري ًا راأى (طابع التقاعد) النور وكانت قيمته ()50
فل�صاً ،عندما �صدر قانون �صندوق تقاعد املحامني رقم
( )68ل�صنة  ، ،1969وجاء يف املادة ( )7منه:
تتاألف موارد ال�صندوق من امل�صادر االآتية:
 .1بدالت ا�صرتاك املحامني امل�صجلني يف جدول املحامني
وحتت�صب كاالآتي عن كل �صنة.
املرتاكمة .
 .2اأ  -الطوابع اخلا�صة بال�صندوق التي تقوم الهيئة
باإ�صدارها بوا�صطة مديرية املحا�صبات العامة بعد ان
تقرر الهيئة ت�صاميمها وفئاتها على ان يتحمل ال�صندوق
نفقات طبعها .وتل�صق هذه الطوابع على االوراق
املدرجة يف اجلدول امللحق بهذا القانون ح�صب القيمة
املبينة ازاءها.
ويعاقب املخالف بنف�ص العقوبة املن�صو�ص عليها يف
قانون ر�صم الطابع على اأن تعود الغرامة التي تفر�ص
عليها اىل ال�صندوق.
ب  .تعفى الدوائر الر�صمية و�صبه الر�صمية من اإل�صاق

هذه الطوابع على االوراق اخلا�صة باملعامالت العائدة
لها ح�صرا.
واألغى القانون يف املادة  39منه الباب العا�صر من قانون
املحاماة رقم ( )173ل�صنة  1965الذي كان ينظم اأحكام
�صندوق التقاعد ،واألغى ب�صورة عامة كل ن�ص يتعار�ص
�صراحة او داللة مع اأحكام هذا القانون.
وقد اأُحلق بالقانون جدول يبني قيمة الطابع الذي يجب
اأن يل�صقه املحامي لكل معاملة او الئحة اأو وكالة اأو
ت�صرف قانوين يتعلق مبهنة املحاماة.
ثم �صدر القانون االخري الذي ينظم اأحكام �صندوق
تقاعد املحامني رقم ( )56ل�صنة  ،1981وحددت موارد
ال�صندوق كما مبني يف االدنى ،وقد اأكد على (طابع
التقاعد) كما ياأتي:
املادة5/
 . 1تتاألف موارد ال�صندوق من امل�صادر االآتية:
ا  .بدالت ا�صرتاك املحامني امل�صجلني يف جدول املحامني.
ب .الطوابع اخلا�صة بال�صندوق.
وجاء يف الفقرة ( )5من املادة نف�صها:
ا .تتوىل الهيئة اإ�صدار الطوابع اخلا�صة بال�صندوق
بوا�صطة مديرية املحا�صبات العامة بعد اأن تقرر الهيئة
ت�صاميمها وفئاتها على ان يتحمل ال�صندوق نفقات
طبعها.
ب .على اال�صخا�ص املبينني باجلدول امللحق بهذا
القانون اإل�صاق الطوابع على االوراق املدرجة فيه
ح�صب القيم املدونة ازاءها.
جـ .يعاقب املخالف الأحكام البند (ب) من هذه الفقرة
بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون ر�صم الطابع
وتوؤول الغرامة التي تفر�ص عليه اىل ال�صندوق.
د .تعفى دوائر الدولة والقطاع اال�صرتاكي والقطاع
املختلط من اإل�صاق هذه الطوابع على االوراق اخلا�صة
مبعامالتها.
 .6ت�صتقطع اجلهة املخت�صة بال�صرف الن�صبة املن�صو�ص
عليها يف (الفقرة/ 1/د – الدعاوى احلكومية) من كل
مبلغ يدفع للمحامي وحتوله اىل ال�صندوق مبا�صرة.
وقد اأُحلق بالقانون جدول يبني قيمة الطابع الذي يجب
ان يل�صقه املحامي لكل معاملة اأو الئحة
اأو وكالة اأو ت�صرف قانوين يتعلق مبهنة
املحاماة ال يختلف عن القانون ال�صابق �صوى
بقيمة الطابع املل�صق ،حيث زادت قيمته عن
ال�صابق لتغري احلالة االقت�صادية للمجتمع.

اإلنترنت ومساهمته في الجريمة والعقاب والتطبيقات اإللكترونية العالمية
المحامية سرى طالل الربيعي
جريمة االحتيال
يعرف بعض الشراح االحتيال بأنه االستيالء على مال مملوك
للغير بطريق الحيلة والخداع بنية تملكه وحمله إلى تسليم ذلك
المال برضاه ،وبهذا يعني أن االحتيال ينصب على حق الملكية
سواء في ذلك الملكية المنقولة أم غير المنقولة العقارية ،ويمتاز
بأن يصدر عن المحتال فعل خداع يترتب عليه وقوع المجني
عليه في الخطأ وقيامه بتصرف مالي قد أوصى به إليه المحتال
وجعله يعتقد أنه في مصلحته أو في مصلحة غيره برضاه ولكن
تحت تأثير الحيلة والخداع ..ولم يعرف المشرع العراقي الطرق
االحتيالية ألن كل تعريف ال يمكن أن يحيط بجميع أساليب
الخداع واالحتيال ولكنه اكتفى بتحديد هذه الطرق من حيث
نوعها والغرض منها:
-1من حيث النوع :يجب أن يكون الجاني قد استعمل األساليب
والطرق ذات مظهر خارجي احتيالي أي وسائل خارجية يستنتج
منها ما يغطي كذبه ويجعله كحقيقة واقعة .أما أنواع الطريق
االحتيالية ..لتكون الطرق االحتيالية ال بد أن تستخدم أساليب
أو تدابير أي أعمال ظاهرة أو خارجية ،يعمد الجاني إلى حبكها
ونسجها ليدعم بها أقواله ويكسب بها غشه وخداعه وجه
الحقيقة.
-2من حيث الغرض :أن تكون غاية الجاني من استعمال هذه
الطرق إيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث
األمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق
االحتيال ومنها ما ورد في المادة  456باتخاذ اسم كاذب أو صفة
غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة وحمل المجني
عليه إلى تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين.
اأركان جرمية االحتيال
لدى الرجوع اإىل ن�ص املادة  456من قانون العقوبات العراقي تتبني
اأركان جرمية االحتيال والتي تقوم على عنا�صر اأربعة وهي:
-1ا�صتعمال و�صيلة تدلي�صية من و�صائل اخلداع اأو االحتيال.
-2اال�صتيالء على مال الغري كله اأو بع�صه بدون وجه حق.
-3عالقة ال�صببية بني و�صيلة االحتيال التي اتخذها اجلاين وبني
اال�صتيالء على مال املجني عليه.
-4الق�صد اجلنائي.
ومن االأمثلة على هذه اجلرمية ويف مو�صوع بحثنا:
الن�صب واالحتيال االإلكرتوين
نوع م�صتجد من جرائم الن�صب واالحتيال مل نعرفه اإال موؤخرا
وهي جرائم معقدة ي�صعب اكت�صاف فاعليها .املجرم الذي يقرتف
اجلرائم االقت�صادية االإلكرتونية يتمكن من �صحاياه وميكن اأن
يكون عدد ال�صحايا من النا�ص كبريا ،املجرم يف هذه احلالة من
االأذكياء ذوي اخلربة يف جماالت الكمبيوتر والربامج االإلكرتونية
املتقدمة التي ت�صتخدمها البنوك .للح�صول على اأموال الغري
(خا�ص ،عام) من خالل ا�صتخدام اأ�صاليب احتيالية تكنولوجية
وبع�ص الربامج اخلفية والفريو�صات لالحتيال على مالكي تلك
املواقع واحل�صول عليها.
فعندما يعرف اجلاين رقم احلا�صب البنكي يغري اأ�صلوبه يف التعامل
مع ال�صحية ويطلب املزيد من البيانات مع موا�صلة االإغراء وتقدمي
الوعود باقرتاب حتويل املبلغ اإىل احل�صاب البنكي اإىل اأن يح�صل
على كلمة املرور (اأو كلمة ال�صر) وهو يهنئ �صحيته الأنه �صيقوم
بتحويل املبلغ اإىل احل�صاب البنكي اإلكرتونيا ..ومبجرد ح�صوله
على كلمة ال�صر يدخل على ح�صاب ال�صحية م�صتخدما ما ح�صل
عليه من بيانات وي�صحب ما ميكن �صحبه من الر�صيد ،وهكذا يوؤدي
اإىل خ�صارة فادحة.
عقوبة جرمية االحتيال

فهي كما من�صو�ص عليه يف املواد  456واملادة  457و 458فمتى ما
توافرت اأركان اجلرمية والعالقة ال�صببية بينهما فاإن اجلاين يعاقب
باحلب�ص املدة املقررة يف احلكم ويجب اأال تقل مدته عن ثالثة �صهور
وال تزيد على خم�ص �صنوات ما مل ين�ص القانون خالف ذلك وفق
املادة  88عقوبات.
ومن املبادئ التمييزية
جهة االإ�صدار :حمكمة ا�صتئناف بغداد –الر�صافة ب�صفتها
التمييزية ،رقم القرار/258 :جزاء ،2012/تاأريخ القرار:
.2012/9/11
اإن ال�صك مو�صوع الدعوى لي�ص ملحرره ح�صاب يغطي مبلغه
باالإ�صافة اإىل اأنه وقعه بطريقة تختلف عن توقيعه املعتاد لي�صمن
عدم م�صاءلته عن هذا اجلانب ويعد ذلك من الطرق االحتيالية.
---------------جهة االإ�صدار :حمكمة ا�صتئناف بغداد –الر�صافة ب�صفتها
التمييزية ،رقم القرار/411 :جزاء ،2012/تاأريخ القرار:
.2012/11/4
اإن املدان كان قد ح�صر اإىل حمل امل�صتكي واأبلغه باأنه مر�صل من
قبل والدته والتي لديها تعامل �صابق مع امل�صتكي وعلى اأ�صا�ص ذلك
�صلمه امل�صوغات الذهبية وات�صح اأنه مل ير�صل من قبل والدته واأنه
اتخذ من التعامل ال�صابق للم�صتكي مع والدته و�صيلة حلمله على
ت�صليمه تلك امل�صوغات.
اجلرائم التي مت�ص ال�صعور الديني
ولكونها من اجلرائم التي اأ�صبحت تاأخذ منحى اإلكرتونيا ب�صكل
كبري وت�صتخدم �صبكة االإنرتنت كاأداة رئي�صية للجرمية ،وذلك
يف انت�صار �صفحات التحري�ص على الفتنة والطائفية با�صم الدين
واملذهبية ،والتحري�ص وال�صب وال�صتم للرموز الدينية فلقد حر�ص
الق�صاء العراقي باأن ي�صدر اأمر قب�ص بحق كل من ين�صر موا�صيع
طائفية على الفي�ص بوك وفق املادة  372والتي تن�ص:
-1يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على ثالث �صنوات:
ا-من اعتدى باإحدى طرق العالنية على معتقد الإحدى الطوائف
الدينية اأو حقر من �صعائرها.
ب-من تعمد الت�صوي�ص على اإقامة �صعائر طائفة دينية اأو على حفل
اأو اجتماع ديني اأو تعمد منع اأو تعطيل اإقامة �صيء من ذلك.
ج-من خرب اأو اأتلف اأو �صوه اأو د ّن�ص بنا ًء معدا الإقامة �صعائر
طائفة دينية اأو رمزا اأو �صيئا اآخر له حرمة دينية.
د-من طبع اأو ن�صر كتابا مقد�صا عند طائفة دينية اإذا حرف ن�صه
عمدا حتريفا يغري من معناه اأو اإذا ا�صتخف بحكم من اأحكامه اأو
�صيء من تعاليمه.
هـ-من اأهان علنا رمزا اأو �صخ�صا هو مو�صع تقدي�ص اأو متجيد اأو
احرتام لدى طائفة دينية.
و-من قلد علنا ن�صكا اأو حفال دينيا بق�صد ال�صخرية منه.
-2يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن �صنة وال تزيد على ثالث �صنوات
كل من تعر�ص باإحدى طرق العالنية للفظ اجلاللة �صبا اأو قذفا باأية
�صيغة كانت ..وبالنظر لقلة الق�صايا واالأحكام والقرارات التمييزية
حلداثتها �صوف نكتفي بهذا القدر.
الزواج االإلكرتوين
وهو يعد ا�صتهداف م�صتخدمي املوقع من الفتيات الراغبات بالزواج
وممن يرتددون على مواقع التعارف االجتماعية ،وقد تزايدت يف
االآونة االأخرية ممن ينتحلون اأ�صماء و�صورا ووظائف وهمية غري
حقيقية ليعر�صوها على �صحاياهم حتى يطمئنوا لهم ليتمكنوا بعد
ذلك من خداعهم وابتزازهم بال�صور ومقاطع الفيديو ل�صحاياهم..
وبالنظر لعدم وجود تطبيق يف املحاكم �صنكتفي بهذا القدر من
االإيجاز.
الطالق االإلكرتوين
اأ�صبح و�صيلة يف اإنهاء احلياة الزوجية باإيقاع الطالق بات�صال اأو
بر�صالة هاتفية اأو ر�صالة بوا�صطة االإنرتنت �صواء امل�صموعة اأو
املكتوبة اأو املرئية ،لذا �صنتناول يف مقالتنا هذه الطالق االإلكرتوين
بالنظر لرغبة االأزواج حديثا اأو الذين هم على م�صافات بعيدة
عن زوجاتهم اأومن هم على خالفات يف اإيقاع الطالق من االأزواج

با�صتعمال هذه الو�صائل احلديثة ،عليه فقد اأتيحت للزوج و�صيلة
�صهلة وخمت�صرة دون اال�صطرار اإىل مواجهة الزوجة ،اإن اهلل
�صبحانه وتعاىل �صرع الطالق يف اآيات عدة وجعل له �صورة يف كتابه
الكرمي وجعله بيد الزوج يف االأ�صل ،واجتهد الفقهاء قدميا يف حتديد
الطالق وو�صعوا �صروطا واأحكاما لكل حالة ..و�صرعت القوانني
ا�صتنادا لل�صريعة االإ�صالمية وقد اأورد قانون االأحوال ال�صخ�صية
اأحكام الطالق .اإال اأنه بعد ظهور الطالق االإلكرتوين ،اجتهد الفقهاء
حديثا بوقوع هذا النوع من الطالق قيا�صا على الطالق باالت�صال
والكتابة الذي قال به الفقهاء يف املذاهب االإ�صالمية حيث يكون
الطالق واقعا اأو غري واقع بح�صب املذهب الذي يقلده الزوج وقد
اأجازته بع�ص الدول الأنه يتعلق باحلل واحلرمة وا�صتنادا لقول
الر�صول (�ص) (ثالثة جدهن جد وهزلهن جد الطالق والنكاح
جتزه اإىل االآن العتبارها اأن الطالق
والرجعة) ،وبع�ص الدول مل ِ
بهذه الو�صائل قد يدخل يف الغ�ص واخلداع ،واإن الطالق ال بد اأن يتم
تدريجيا باإعطاء الفر�صة للحكم بالتدخل وفق ما ن�ص عليه القراآن
الكرمي ،واإال �صيكون الزوج م�صتخفا بهذه العالقة التي �صماها اهلل عز
وجل (ميثاقا غليظا).
اإن الطالق بو�صائل االت�صال احلديثة مل تنظم اأحكامه الت�صريعات
وال القوانني يف الدول االإ�صالمية حلداثته وقد اجتهدت املحاكم
العربية ب�صاأنه فاعتربته واقعا وفقا لالأحكام الفقهية التي جتيز
وقوعه.
لقد عرف قانون االأحوال ال�صخ�صية يف الفقرة اأوال من املادة
الرابعة والثالثني الطالق باأنه (رفع قيد الزواج باإيقاع من الزوج
اأو من الزوجة اإن وكلت به اأو فو�صت اأو من القا�صي .وال يقع
الطالق اإال بال�صيغة املخ�صو�صة له �صرعا) ..وحدد اأركانه
التي يقت�صي حتققها العتبار وقوعه ،وميكن ت�صميتها بال�صروط
الالزمة لوقوع الطالق ،وهي ثالثة هي املطلق واملطلقة وال�صيغة،
واأ�صاف مذهب اجلعفرية اإىل هذه االأركان ركن االأ�صهاد ،فمن حيث
اللفظ فاإن امل�صرع مل يحدد ال�صيغة التي يقع بها الطالق واكتفى
بالن�ص يف الفقرة االأوىل من املادة ( )34من القانون (ال يقع الطالق
اإال بال�صيغة املخ�صو�صة له �صرعا) تاركا للمحكمة الرجوع اإىل
االأحكام الفقهية ل�صيغة الطالق وذلك الختالف ال�صيغة وال�صروط
بني املذاهب ،اإال اأنه و�صع قيدا لهذه ال�صيغة يف املادة ( )36فن�ص
على (ال يقع الطالق غري املنجز اأو امل�صروط اأو امل�صتعمل ب�صيغة
اليمني) وال يقع الطالق وفق ن�ص املادة اخلام�صة والثالثني
(ال�صكران واملجنون واملعتوه واملكره ومن كان فاقد التمييز من
غ�صب اأو م�صيبة مفاجئة اأو كرب اأو مر�ص) مع مراعاة ما ورد يف
قانون االأحوال ال�صخ�صية واملذهب الذي يقلده الزوج فاإن اأمكن اأن
نلخ�ص �صروط اإيقاع الطالق االإلكرتوين وهي:

اأوال /اإن الطالق عرب و�صائل االت�صال احلديثة اإما اأن يكون باللفظ
واإما اأن يكون بالكتابة ،فاإذا كان باللفظ كاأن يت�صل الزوج بزوجته
فيقول لها اأنت طالق ،فهذا الطالق يقع باتفاق الفقهاء وهو مبثابة
اخلطاب مواجهة .اأما الطالق بالر�صائل فياأخذ حكم الطالق بالكتابة
الذي بحثه الفقهاء قدميا ،وهو يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع
القدرة على اللفظ ب�صرط اأن تكون الكتابة م�صتبينة ومر�صومة.
ثانيا /الطالق ال يحتاج اإىل اإرادة م�صرتكة من الزوجني فيكفي اأن
ي�صدر من الزوج باإرادته ،لذا اإذا �صدر الطالق �صريحا من الزوج،
وقع و�صح حتى لو مل ي�صجل يف املحكمة ،فالت�صجيل يف املحاكم
حلفظ احلقوق ولي�ص ل�صحة الطالق.
ثالثا /ي�صرتط ل�صحة وقوع الطالق يف ا�صتخدام الكتابة يف الطالق
التاأكد من اأنه �صدر فعال من الزوج الأنه رمبا ي�صتخدم �صخ�ص ما
جهازه فري�صل ر�صالة با�صمه ،فاإن تاأكد اأن الزوج هو الذي اأر�صل
الر�صالة فاإن الطالق يقع ويجوز.
رابعا /اإن الطالق يعترب تاما متحققا فيه ق�صد الزوج ومتيقنا منه
مع وجود النية وال �صك اأن كتابة الطالق فيها يكون يف معنى الكتابة
على الورق وعملية االإر�صال اأمر زائد فيها مما يدل على حتقق
الق�صد من الزوج.
واإن طرق اإثبات الطالق االإلكرتوين والطالق ب�صكل عام يثبت وقوعه
بطرق االإثبات القانونية التي �صبق اأن اأقرها ال�صرع وهي االإقرار
وال�صهادة واليمني ،وهي طرق اإثبات ن�ص على اأحكامها واإجراءاتها
قانون االإثبات رقم  107ل�صنة  1979املعدل .وميكن للقا�صي اأن
ي�صتفيد من التقدم العلمي ا�صتنادا للمادة ( )104من قانون االإثبات
والتي ن�صت (للقا�صي اأن ي�صتفيد من و�صائل التقدم العلمي يف
ا�صتنباط القرائن الق�صائية) اإال اأننا نرى يجب اأن ي�صتخدم يف اإيقاع
الطالق ال�صحيح ،لقد�صية احلياة الزوجية ولكونه اأبغ�ص احلالل
عند اهلل وال يجب اأن يكون جمرد و�صيلة للتالعب واإحلاق ال�صرر
النف�صي اإىل الزوجة واال�صتفادة من االأ�صباب ال�صرعية والقانونية
كعذر لعدم �صحته.
املبحث الثاين اجلوانب االإيجابية
وهي ما تقدمه التكنولوجيا من خدمة للب�صرية من تقنيات حديثة
اال�صتخدام االآمن واالإيجابي ،مبا يعود بالنفع اخلا�ص والعام على
االأفراد واملجتمعات ،ومن جوانبه االإيجابية والتي �صهدها العامل
و�صي�صهدها م�صتقبال.
يتداول فيها يوميا وعلى مدار ال�صاعة كم هائل من املعلومات يف �صتى
املجاالت .توفر كما هائال من الوقت واجلهد على املتلقي املت�صفح
اأو الباحث اأو املتزود باملعلومة وتقريب امل�صافات اجلغرافية
التي كانت ت�صكل عائقا كبريا لتبادل االآراء والر�صائل بني خمتلف
املتخ�ص�صني يف العامل توفر فر�ص عمل واإجراء املقابالت العملية

من خالل و�صائل االت�صال.
اأما ا�صتخداماته العاملية والتي بداأت تاأخذ منحى قانونيا واأولت
الدول لها اهتماما كبريا يف �صن القوانني وت�صريعاتها هي:
اأوال( -العقود التجارية االإلكرتونية) كاال�صترياد والت�صدير
للب�صائع واحلجز يف الفنادق واخلدمات امل�صرفية عرب �صبكة
االإنرتنت.
ثانيا( -النقود االإلكرتونية) ولعل الفرق اجلوهري بينها وبني
اأنواع النقود التقليدية هو اأنها مل تعد تاأخذ �صكال ماديا واإمنا
اأ�صبحت تتمثل يف انتقال املعلومات بني اأطراف التبادل ،فاملعلومات
عن النقود اأ�صبحت اأهم من النقود ذاتها اأي اأن النقود االإلكرتونية
هي رمز ميثل القيمة ولي�صت القيمة ذاتها.
ثالثا( -التوقيع االإلكرتوين) وهو عالمة �صخ�صية تتخذ �صكل حروف
اأو اأرقام اأو رموز اأو اإ�صارات اأو اأ�صوات اأو غريها وله طابع متفرد
يدل على ن�صبته اإىل املوقع ويكون معتمدا من جهة الت�صديق.
رابعا( -التبليغ االإلكرتوين) اأجازته بع�ص الدول اأنه يف حال
تعذر التبليغ الق�صائي وفق االأ�صول نتيجة للظروف اال�صتثنائية
للقا�صي التبليغ عن طريق الر�صائل الن�صية باإر�صال مف�صل هوية
ال�صخ�ص املراد تبليغه اإىل ال�صركة املتعاقد معها من قبل الوزارة
يف حني تقوم ال�صركة باإر�صال �صعار تاأكيد اإر�صال الر�صالة مع الرقم
الت�صل�صلي ل�صاحب رقم الهاتف املحمول كما يقوم املوظف املخت�ص
بديوان التبليغ االإلكرتوين بذكر تاريخ االإر�صال للر�صائل الن�صية
واالإلكرتونية.
خام�صا( -البالغ االإلكرتوين) اأجازته بع�ص الدول اأي�صا ويكون
من اأجل تلقي �صكاوى ومالحظات املواطنني عن اأية حاالت غ�ص اأو
تقليد اأو مغاالة.
�صاد�صا( -املحكمة االإلكرتونية التقا�صي االإلكرتوين) هو عملية نقل
م�صتندات التقا�صي اإلكرتونيا اإىل املحكمة عرب الربيد االإلكرتوين
حيث يتم فح�ص هذه امل�صتندات بوا�صطة املوظف املخت�ص واإ�صدار
قرار ب�صاأنها بالقبول اأو الرف�ص واإر�صال اإ�صعار اإىل املتقا�صي يفيده
علما مبا مت ب�صاأن هذه امل�صتندات ومن اأمثلة التجارب الناجحة يف
ا�صتخدام وتطبيق فكرة املحاكم االإلكرتونية يف الواليات املتحدة
االأمريكية.
�صابعا�( -صرطة االإنرتنت) هي اإحدى املنظمات الدولية املوجود
مقرها يف الواليات املتحدة تهدف هذه املنظمة اإىل حماية املواقع
االإلكرتونية من عمليات االخرتاق من قبل ل�صو�ص احلا�صب بغر�ص
جتاري حيث تعمل هذه املنظمة على حماية املواقع التي تتعاقد
معها ر�صميا نظري مقابل مادي ففي كل مرة يتم حماولة اخرتاق اأحد
املواقع املحمية من قبل هذه املنظمة يتم �صد هذه املحاولة واإذا مت
تكرار املحاولة اأكرث من مرة من قبل نف�ص الهاكر يتم جتميد اجلزء
امل�صوؤول عن التوا�صل مع ال�صبكة الدولية للمعلومات.
ثامنا( -احلكومة االإلكرتونية) متثل اأ�صلوبا جديدا لتقدمي اخلدمات
للمواطن بهدف رفع كفاءة االأداء احلكومي وخف�ص االإجراءات
الروتينية التي يعاين منها املواطنون وتوفري املعلومات والبيانات
بطريقة �صهلة لال�صتفادة من الثورة الرقمية الهائلة .اإال اأنه ال نخفي
وجود �صلبيات بتطبيق اجلوانب االإيجابية التي ذكرت.
ويف اخلتام وتالفيا لهذه اجلرائم يجب اأن تتكاتف اجلهود وبكل
اأنواعها للت�صدي لهذه اجلرائم ..وتفعيل التن�صيق الدائم بني
وزارات العدل والداخلية واالت�صاالت الإعداد و�صياغة م�صاريع
القوانني اخلا�صة مبواجهة اال�صتخدام غري االآمن ل�صبكة
االإنرتنت ،وجهود املوؤ�ص�صات احلكومية ووزارات الدولة لتوعية
املواطن عن طريق ن�صر البو�صرتات والتثقيف املدر�صي وعرب
تكثيف اجلهود االإعالمية (التلفزيون واالإذاعة وال�صحف) واإلقاء
ال�صوء على اأهم اأ�صاليب الن�صب واالحتيال واالبتزاز التي متار�ص
على �صحايا م�صتخدمي ال�صبكة ..للتوعية مبخاطر االإنرتنيت
واأهمية االرتقاء بامل�صتوى املعلوماتي واملعريف للمواطنني..
وت�صمني املناهج العلمية يف اجلامعات واملعاهد واملدار�ص لثقافة
اال�صتخدام االآمن لالأنرتنيت ..ودعم اجلهود الت�صريعية واالأمنية
للحد من االنفالت يف حيازة وا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة ..ويف
اخلتام يبقى االإنرتنت يف تطور م�صتمر على مرور االأزمنة.
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صدور كتاب (جريمة
االعتداء على وسائل االتصال
السلكية والالسلكية)

�سد َر كتاب (جرمية االعتداء على و�سائل
االت�سال ال�سلكية والال�سلكية -درا�سة
مقارنة) ر�سالة ُمقدمة اىل جمل�س كلية القانون
والعلوم ال�سيا�سية /اجلامعة العراقية ،وهي
من متطلبات نيل درجة املاج�ستري يف القانون
العام للطالب (مهيمن مهدي عي�سى التميمي)،
وحتت اإ�سراف االأ�ستاذ امل�ساعد عبا�س حكمت

فرمان.
كتاب يتطرق اىل و�سائل االت�ساالت التي
ٌ
هي ع�سب احلياة الذي بدونه اإن مل تتعطل
احلياة فاإنها تتباطاأ اإىل احل ّد الذي يعيق
م�سرية تقدمها وتطورها .كما اأ�سبحت من
اأهم ان�سطة احلياة املعا�سرة التي وجب على
امل�سرع العراقي توفري احلماية لها.

سرمد الجنابي يصدر (المسؤولية الجنائية عن جريمة
التمييز العنصري)
راأى كتاب (امل�سوؤولية اجلنائية عن
جرمية التمييز العن�سري -درا�سة
حتليلية مقارنة) النور لي�سبح يف متناول
اليد ،وهو لالأ�ستاذ �سرمد جميد خ�سري
اجلنابي /ماج�ستري يف القانون اجلنائي/
كلية احلقوق جامعة اال�سكندرية.
وقد تطرق الكاتب يف مقدمته عن مو�سوع
الدرا�سة واأهميتها وم�سكالتها واأهدافها
وخطتها ،واأورد عدة اأمثلة عنها.
عرف الكاتب التمييز العن�سري يف
ومن ثم ّ
مواد بع�س الدول ،ليبحر فيما بعد بكتابه،
ويوؤكد انه اجماال فقد �ساوى اال�سالم
بني النا�س جميعا (رجالهم ون�ساءهم،
ابي�سهم وا�سودهم ،قويهم و�سعيفهم،
عبدهم و�سيدهم) على اختالف اعراقهم
وا�سولهم.
واأكد الكاتب انه لكم عانت الب�سرية وما
زالت تعاين من العن�سرية والتمييز،
ودمرت جمتمعات با�سم التمييز
والكراهية.
وختم بعدة تو�سيات تتعلق بجرائم
التمييز العن�سري الدولية وجرائم العنف
العن�سري ،ف�سال عن جرائم التمييز
العن�سري الب�سيطة والتعبريية.
وذكر الكاتب اي�سا اإن اأمان املجتمعني
(الدويل والداخلي) معقود على كفالة
االعرتاف بحقوق االإن�سان وحرياته
االأ�سا�سية ،والتمتع بهما وممار�ستهما
على قدم امل�ساواة؛ ومن ثم فال مفر من
اإعمال �سالح امل�سوؤولية اجلنائية الدولية
والوطنية قبل كل متييز عن�سري.
وتتعدد �سور اجلرائم الدولية التي بنا ًء
عليها تنعقد امل�سوؤولية الدولية اجلنائية،

كتب الشيخ الدكتور عالء المالكي في متناول اليد
ازدانت املكتبة الوطنية بعدة مواليد
جديدة لل�سيخ الدكتور عالء املالكي ،ويف
عناوين خمتلفة ،لترثي العقل والثقافة
قيمة
العراقية مبا حتتويه من معلومات ّ
للباحث عن احلقيقة.
فقد �سدر عن موؤ�س�سة الو�سط للمعارف
االأ�سا�سية والتعاي�س ال�سلمي كتاب
(داع�س حتت املجهر) قراءة فاح�سة يف
اجلذور والتفكري وال�سلوك واالأهداف.
واأي�ساً �سدر كتاب (زبدة البيان يف
علوم القراآن ومناهج تف�سريه  -درا�سة
قراآنية) عن العتبة احل�سينية املقد�سة
ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية �سعبة
الدرا�سات والبحوث االإ�سالمية.
وكذلك �سدر كتاب (ال�سلم واحلرب يف
القراآن الكرمي) ،وهو ر�سالة ماج�ستري،
ط ،1عام 2016م ،من�سورات االأمانة
العامة للعتبة احل�سينية ،مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث� ،سل�سلة الر�سائل
واالأطاريح ،حيث قدم املوؤلف ِدرا�سة
ال�سلم ،واأنها مل
�ساملة حول اآيات
ِّ
ن�سخ باآيات احلرب ،وقد اأظهرت
ُت
َ
الر�سالة روح االإ�سالم من الت�سامح
والرفق باالآخرين ،واإن كانوا غري
م�سلمني ما دامهم مل

ف�سل
يلحقوا �سرر ًا بامل�سلمني ،ثم
ّ
جميع احلروب التي حدثت يف عهد
فاعية ومل
النبي ،واأثبت اأنها كانت ِد
ّ
اعتدائية قط ،كما اإن امل�سركني
تكن
ّ
ملا هددوا اال�سالم واملدينة واأرادوا
الوقيعة بالر�سول والر�سالة وامل�سلمني،
ما دعا النبي اىل اأن يجهز نف�سه للدفاع
عن وجوده ،وهذا يتوافق مع �سلطة
القانون وال�سرائع ال�سماوية.
ف�سال عن �سدور كتاب (االأمن ال�سيا�سي
يف اال�سالم) من تاأليف ال�سيخ عالء
املالكي اأي�سا.
و�سدر كذلك عن موؤ�س�سة الو�سط
للمعارف االأ�سا�سية والتعاي�س ال�سلمي
كتاب (ثقافة التعاي�س يف االإ�سالم-
درا�سة وحتليل).
وكذلك ،وعن موؤ�س�سة الو�سط للمعارف
االأ�سا�سية والتعاي�س ال�سلمي� ،سدر
كتاب (اأ�سباب تعرث امل�سرية العلمية
يف اجلامعات العراقية) درا�سة علمية
الأهم اال�سباب واحللول يف تطوير
اأ�ساليب التعلم والتعليم ،وهو البحث
الفائز يف امللتقى العلمي االول يف بغداد
عام .2016

ومن هذه اجلرائم :االإبادة اجلماعية،
وبع�س اجلرائم �سد االإن�سانية ،وحري
بامل�سرع الوطني اأن يعقد امل�سوؤولية
اجلنائيه الوطنية عنها.
اأما عن امل�سوؤولية اجلنائية الوطنية عن
جرائم التمييز العن�سري ،فاإن �سو ًرا ثالثًا
منها ينبغي مواجهتها ،وهي( :جرائم
العنف العن�سري ،وجرائم التمييز
العن�سري الب�سيطة ،وجرائم التمييز
العن�سري التعبريية).
ومن اأجنح ال�سبل يف مواجهة جرائم العنف
العن�سري :جعل التمييز العن�سري ظر ًفا
عاما ،اأما جرائم التمييز العن�سري
م�سد ًّدا ًّ
الب�سيطة فاإنه ينبغي على امل�سرع  -وبعد
حتديد احلق حمل احلماية اجلنائية  -اأن
كاف الحرتام ال�سرعية:
يحدد على نحو ٍ
�سور االأفعال التي ميكن اأن تهدد هذا
احلق ،كما ينبغي اأن تتعدد �سور التمييز
على نحو يحيط ب�سوره يف املجتمع.
اأما عن جرائم التمييز العن�سري
التعبريية فاإن كل �سب اأو قذف عن�سري
حمال للتجرمي؛ وذلك
ينبغي اأن يكون
ًّ
بامل�ساواة يف التطبيق ،وكفالة احرتام
االنتقاد املو�سعي ،فال حرية لراأي وتعبري
تبيح مثل هذه االأفعال ،اأما التحري�س
فاإنه ينبغي التمييز بني[ :التحري�س
على الكراهية ،والتحري�س على التمييز
العن�سري] ،فاالأخري البد من جترميه
بخالف االأول.
وختم بعدة تو�سيات تتعلق بجرائم
التمييز العن�سري الدولية وجرائم العنف
العن�سري ،ف�سال عن جرائم التمييز
العن�سري الب�سيطة والتعبريية.
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( أساطير األسالف عند آل «الشعر باف» )
وزع ن�سخا من حما�سرته
�سمن جل�ساته ن�سف �ل�سهرية�� ،ست�ساف (منتدى �ل�سعرباف �لثقايف) �لباحث �ملعريف يف �أدب وثقافة �الأطفال و�الأديب �ملعروف (جا�سم حممد �سالح �لعز�وي) �لذي كعادته ّ
(�الأ�ساطري �لعر�قية وبد�يات �لتجلي �ملعريف يف و�دي �لر�فدين)ومناذج من �إ�سد�ر�ته على �حل�سور ،وهم نخبة فاعلة من �ملثقفني ورو�د �ملجال�س �لثقافية �لبغد�دية ،وباإد�رة �لباحث و�ل�ساعر
ِ
حا�سر ،معتذر� عن تغطيتها لرث�ئها وتنوعها جامعة بغد�د  -كلية �لرتبية - ١٩٧٢/دكتور�ه فخرية من معهد
«�ملخ�سرم» (عادل �لعرد�وي) �لذي تطرق ،بعد �لرتحيب� ،ىل نبذة مت�سرة من �سرية �ملُ
�لتاأريخ للعلماء و�ملوؤرخني� /أوزبك�ستان  ٢٠١٨و�ملعهد �الأملاين -طر�بل�س /لبنان  ،٢٠١٧وله موؤلفات يف متلف �ملجاالت �الأدبية و�لفكرية و�لتاأريخية و�أكرث من (  ) ٩٠كتابا يف �أدب �لطفل من (رو�ية
وق�سة وم�سرحية و�سيناريو وم�سل�سل ودر��سة) ُترجمت �ىل  ٩لغات عاملية منها �ليابانية و�النكليزية و�لرتكية و�لفار�سية و�لبلجيكية و�لرنويجية و�لكردية وكانت حمل تبني طلبة �لدر��سات �لعليا.

قيمت حولها ور�سات وحلقات در��سية و ُن�سرت عنها كتب نقدية ،و�ألقى حما�سر�ت يف �لعديد من جامعات �لعامل ،وفاز كتابه (منهجية �لكتاب لالأطفال) باجلائزة �الأوىل عامليا عام  ٢٠١١حتت �إ�سر�ف �ملنظمة �لعاملية حلماية حقوق �ملوؤلف /جنيف ،وركّز يف كتاباته على �لهوية �لوطنية
و�أُ ْ
ق�سم �لبحث �ىل خم�سة حماور هي �الأ�ساطري �لعر�قية وبد�يات �لتجلي �ملعريف � -الأ�سطورة وم�سرح �لطفل � -إ�سكالية
و�لرت�ث و�لتم�سك بالقيم و�ملفاهيم �الإن�سانية و�لعربية و�الإ�سالمية �الأ�سيلة ،و�النفتاح على ثقافات �ل�سعوب ،ونال �لع�سر�ت من �جلو�ئز و�ل�سهاد�ت �لتقديرية ّ ..) ...
�لبناء �حلكائي يف �سخ�سية « كلكام�س «  -حكاياتنا �ل�سعبية ورو�يات �الأطفال � -حلكايات �ل�سعبية و�أدب �الأطفال �� ،ستهلها بـ ( �سكّلت �الأ�ساطري �لعر�قية بد�يات لنمو �لوعي �ملعريف يف و�دي �لر�فدين ،حيث كانت مدن �حل�سارة يف { �أور ونفر و�أوروك } �حلا�سنات �الأوىل لهذ� �لتاألق
�ملعريف �لذي �متاز به �سكان �لو�دي ،فبجهودهم �جلبارة متكنو� من تر�سيخ وبناء �جلد�ر �ملعريف لبد�يات �حل�سارة �لب�سرية ،معرجا على �أ�سطورة �أو ملحمة كلكام�س يف رحلة �لبحث عن �ملعنى و�خللود� ،لذي حتول فيما بعد �ىل رمز فكري و�إر�دة قوية للت�سبث بالوجود ،لي�سل �إىل
�أن هذ� �ل�سعي بكل �أ�سكاله هو نوع من �أنو�ع �لنمو �ملعريف عند �الإن�سان ،ذ�كر� «�إن �الأ�سطورة جملة وتف�سيال مل تُكتب �أ�سال لالأطفال ،الأنها متثل جتارب �ل�سعوب يف خيال خ�سب يد�عب �ملخيلة ب�سورة جميلة� ،إ�سافة �ىل م�سمونها �لتاأريخي و�حل�ساري ونف�سها �لرت�ثي �ل�ساحر �الأخاذ
ولال�ستفادة مما فيها من جماليات و�أخيلة ،فقد حتولت �الأ�سطورة �ىل مادة �ساحلة للعمل �مل�سرحي لكرثة �أحد�ثها وتنوع عو�ملها �لقريبة من نف�سية �لطفل وم�ساعره» ،متوقفا عند �ل�سروط �لتي تتطلبها �لكتابة �مل�سرحية لالأطفال و�ملعتمدة على �لن�سو�س �الأ�سطورية ،لتتنا�سب تربويا مع
�لروؤية �ملجتمعية و�لدينية و�الأخالقية الأنها ر�سالة ولي�ست عمال .عاد� �لعر�ق �أغنى بلد�ن �لعامل ثر�ء يف �ملوروث �ل�سعبي ،وقد دخلت حكاياته �لرت�ثية يف �آد�ب جميع �الأمم ،حمذر� �الآباء و�ملربني من تقدمي غري �ملنقح �ىل �لطفل �لذي ياأخذها على عالتها ،مما ي�سكل خطر� و�سرر� كبريين
عرب �لتاأثري يف نف�سيته و�سلوكه ،م�ست�سهد� ببع�س جتاربه �الأدبية �لز�خرة ..وعندما فتح مدير �جلل�سة �لعرد�وي باب �ملناق�سة و�ال�ستف�سار�ت� ،سارك كل من �الأ�ساتذة  :عدنان �حللي  -وليد �لعبيدي  -د .جعفر �جلنديل  -حيدر �لكفي�سي  -علي �سلمان  -د .ماهر �خلليلي  -حممود
�ملياحي � -بو نبيل �لعز�وي  -هريمون �أر�ساك  -د .من�سور �ل�سود�ين  -د.ح�سني �لتكمجي  -عبد�ل�سالم �جل�سعمي  -ح�سني �لبياتي  -د .كرمي �لعمريي  -حممد يا�سني  -عبد �الأمري �ل�سيباين  -د� .سبحي نا�سر  -د .حممود �لكروي  -كاظم �لبدري� -أبو حبيب � -أزهار �ل�سعرباف  -د.
زرعت �البت�سامة على وجوه �جلميع.
فاتنة �لها�سمي  -حيدر �حللي  -ر�سا �ل�سكرجي  -مها عبد�ل�ستار  -د� .سادق �حللو  -د .فالح �لقري�سي ،وعميد �ملجل�س د� .إح�سان �ل�سعرباف ،بن�ساطه �لطاغي و�سيافته �ملعهودة تر�فقه خلية �لنحل (�لبافية) ،ليختتمها كاتب �ل�سطور ببطاقة حمبة،
ْ

ُ
ُ
عدل» للقاص د .محمد فتحي عبد العال
العدل المفتقد في «ساعة ٍ

�ســيــد جــمــعــة
ناقد ت�سكيلي و�أديب
�لعدل من �لعد�لة؛ و�لعدلُ و�العتد�ل يف كل
�سيء من �لقيم و�لثو�بت �لدينية و�الأخالقية
وعليه وبهِ تن�ساأُ وتنمو �ملجتمعات �الإن�سانية
وتزده ُر فهو غاي ٌة و و�سيلة من و�سائل
�لتناف�س �ل�سريف �لذي ُيحركُ �الأفر�د ،وبالتايل
�ملجتمعات نحو �لرقي .
وهنا يف ق�سة �أديبنا د .حممد فتحي عبد �لعال
« �ساعة عدل « ُيج�س ُد فيها �أهمية « �لعدل « يف
�قتالع �لف�ساد و ن�سر ثقافة �لتكافل و�لتناف�س
و�حتكار ل�سلطةٍ �أو
�ل�سريف دون �إق�ساءٍ لالأخر
ٍ
هيمنة �الأغنياء علي �ملُقدر�ت �لتي منحها �هلل
للب�سر عامة على �أن ي�ستفيد منها كلٍ على قدر
نب �أو ظل ٌم بل بعدلٍ �أ�سا�س ُه
جهده وعلمهِ بال غُ ٍ
�لنا�س يف �حلقوق و �لو�جبات.
�ل�سو��سية بني
ِ
بطل �لرو�ية �ل�سيديل فتحي �نت�سف به �لعمر
ِ
جناحات يف عمله
بلغ �الأربعني عاماً ومل ُيحقق
�أو مكانته يف �ملجتمع �إ�سوة باأقر�نهِ زمالئه يف

قصة قصيرة
حممد جرب ح�سن
بني ليلة و�سحاها �نتبه �لنا�س يف �إحدى �لقرى �إىل
�أن غمامة كبرية حجبت �سوء �ل�سم�س عن بع�س
بيوتهم ،و�أحالت �سباحهم لي ًال ،مل ت�ستمر هذه
�لغمامة � ّإال �ساعات عدة وبعدها تال�ست و�ختفت ،ثم
عادت يف �ليوم �لثاين و�ألقت بظاللها على بيوت �أُخرى
و�ن�سحبت دون �أن يعريو� لها �هتماماً ،ورجعت لهم
يوم �آخر وبد�أت تغطي بيوت كثرية ،و�أخذت
يف ٍ
تتو�سع يوماً بعد يوم حتى ثبت حجمها و�سار ظلها
�لقامت يغطي كل بيوت �لقرية �لتي بدت وكاأنها يف ليل
طويل.
�نتبه �أهل �لقرية �ىل �نهم �سبق �أن ر�أو� هذه �لغمامة
لكن لي�س بهذ� �حلجم �لكبري!
ُ�سقط يف �أيديهم ومل يعرفو� ماذ� يفعلون ،وكانت
�أول تد�عيات هذه �لغمامة �أن �لنا�س مل يتعرفو� على
مو�قيت �سلو�تهم وال �أوقات نومهم ،فاختلط عندهم
�لليل بالنهار ومل تنفع الإز�لة هذه �لغمامة �دعية
رجال �لدين وال ت�سرعات �لكهول و�لن�ساء و�الأطفال
�لذين �سعف حالهم وهزلت جلودهم وركّت عظامهم
نتيجة عدم تعر�سهم الأ�سعة �ل�سم�س ،لذلك �أمر كبري
�لقرية وبعد �لتد�ول مع ندمائه وحا�سيته �ملقربني
�أن ي�سعل �لنا�س �ل�سموع وي�سيئو� بيوتهم و دروب
�لقرية على مد�ر �ليوم ،حينها كرثت بقايا �ل�سموع

�لدر��سة و�سعر يف حلظةٍ �أن ُه عليه �أن ُيغري من
م�سار حياته لكن �ل�سدفة �ملُتوقعة -كما قال
جنيب حمفوظ يف �إحدى رو�ياتهِ  -تاأتي الأنها
موجودة فقط نتلم�س �لطريقُ �إليها ،وجاءت
هذه �ل�سدفة لبطل �لرو�ية يف �إعالن �سغل وظيفة
�سيديل يف �ل�سحر�ء �لكربى (مناطق حدودية
تنازع عليها بني �جلز�ئر و�ملغرب ُ�سكانُها
ُم
ٌ
�الأ�سليون �الأمازيج) مل ي�سرتط �الإعالن فئة
عمرية للعمل ك�سيديل يف م�ست�سفى خا�س؛
ف�سحب �جتهاده و ُمثابرتهِ يف �لعمل وخربتهِ
وقر�ء�تهِ �جليدة للتاريخ و�لرت�ث معه علي
نت �لطائرة ليبد�أ حياته بعد �الأربعني يف بيئ ٌة
م ْ
�سحر�وية ُمغايرة ملدينته �ل�سغرية �لتي
عا�س فيها ن�سف عمره �الفرت��سي! ُم�ست�سفى
��ستثماري مملوكة لفرد جاهل مَيلكُ �ملال فقط
وي�ستثمره وفق هو� ُه وعقليت ُه فال علم وال
خربة وال هدف �سوى �لربح وال �سيء �سو�ه؛
يقود جمموع ًة من �لب�سر يفر�س عليهم هدفه
�الأ�سا�سي و�لوحيد «مزيد من �لربح  ..جتنب

�خل�سارة بكل �ل�سبل « �مل�ست�سفى يعمل
به جمموعة من �لب�سر ُمتلفي و متعددي
�جلن�سيات و�الأعر�ق و�ملذ�هب؛ لكن �أغلبهم
م�سريني نازحني �أو فارين من بالدهم مع عرب
وجن�سيات �أخري دو�فعهم �ستى؛ تالقو� �أو
تد�ع �لقيم هو �سبب
جمعهم �ملوؤلف ليعك�س لنا ِ
�لنزوح و�لهجرة من �لدول �لتي ُيقالُ �نها
نامية� ،إذن نحن مع �ل�سيديل �ملُجتهد و�خلبري
و�لقارئ و�لو�عي من قر�ءة �لتاريخ و�لرت�ث
و�ملُدركُ مو�طن �لقوة ومو�طن �ل�سعف �لتي
�هلكت و�أبادت �ملمالك عرب �لع�سور� ،أ مَ
مل
مَ
وعرف وقر�أمَ �سخ�سية �جلميع بدء ً� من �ساحب
�ملال �إيل كل �ملوظفني وفق وظائفهم وم�سمياتِ ها
يف �لهيكل �الإد�ري لل ُم�ست�سفى ،مَعرف �ملرت�سي،
وعرف �ملنافق و�لدجال
وعرف عدمي �خلربة ،مَ
مَ
�مل�سعوذ ،و�ملتحر�س  ،عرف �جلميع على
�لطباع و�ال ِ
أهد�ف ،و�سعى لالإ�سالح،
�ختالف
ِ
نابت �لف�سادِ وجذورهِ بعد �أن عرف
ب
ْ
بادئاً ِ
ومل�س مظاهر ُه لتكون لديه �حلُ جة يف �ملو�جهة،

تشاؤم

َ
الوهم
يف �لبيوت و�لطرقات و و�جهتهم م�سكلة جديدة،
وهي كيفية �خلال�س من هذه �ملخلفات ،فاقرتح
مكان �سرق �لقرية.
�أحدهم �أن يجمعوها ويرمونها يف ٍ
يوماً بعد �آخر و�سهر ً� بعد �سهر و�سن ًة بعد �أُخرى
�رتفع هذ� �ملكان و�سار ّ ً
تال عالياً من �ل�سمع ،ومن ثم
�أ�سبح نقطة د�لة لهذه �لقرية �لبائ�سة.
ويف ظل ذلك �نتع�ست جتارة بيع �ل�سموع �لتي توىل
�إد�رتها �بن كبري �لقرية وبع�س رجاله �مل�ستفيدين
مثلهُ ،و�ن�سغل �لنا�س باأ�سكال �ل�سموع وباألو�نها
و�الأنو�ع �لغريبة منها �لتي تفنن فيها �أ�سحابها،
ون�سو� �أ�سعة �ل�سم�س وحاجاتهم �ل�سرورية لها.
وبعد م�سي فرتة �سار هناك تقلي ٌد جديدٌ ،وهو �أن
يقيمو� �حتفا ًال دينياً بباركة كبري �لقرية وكبار
رجال �لدين يف �آخر يوم جمعة من نهاية كل �سهر عند
حافة هذ� �لتل �لذي �أ�سبح بعد مرور �سنو�ت مز�ر ً�
و�أ�سفو� عليه قد�سية غرزها �لبع�س يف عقول �لنا�س
باعتبار �إنه لوال �ل�سمع لبقيت �لقرية يف ظالم بهيم!
ر�فقت هذه �لقد�سية رهبة وخوف من �مل�سا�س
بالتل �لذي حيكت عنه حكايات وخر�فات كثرية،
ك�سماع �أ�سو�ت غريبة ت�سدر منه يف بع�س �لليايل،
ويف �حدى �ملر�ت وجدو� قربه جثة رجل قيل �نه
�ر�د �سرقة بع�س �ل�سمع منه فقتلته �ملالئكة �لتي
حتر�سه ،وما فتئ �لتل حتى �أ�سبح مكاناً توفى فيه

وو�سع ح�سيلة ما عرف ُه كلِ ورتب ُه وفق
�الأ�سخا�س و�الأق�سام �لرئي�سة يف �مل�ست�سفى،
ثُم �قتحم كما يقتح ُم �لثائر �أوكار وجحور
خوف ُم�سطحباً وعار�ساً ُحجتِهِ
�لثعابني بال
ٍ
من خالل مو�طن �لف�سادٍ وعالماتِ ها يف كل ق�سم
�سو�ء الئحة �أو قاعدة غري مكتوبة �أو ُعرف
يجري �لعمل بهِ  ،و�جه �جلميع بو�سوح،
ووفق خطة عملية ليبد�أ �جلميع يف �الإ�سالح
و�لتغيري؛ وبطبيعة �حلال و�جه �إما رف�ساً
و��سحاً �أو ُحماوالت �اللتفاف حول �أ�سلوب
�الإ�سالح �ملُقرتح� ،أو كما قيل ل ُه لوقفهِ وردعه،
تلك �إر�ساد�ت وتوجيهات �ساحب �ملال ،
ف�سعى للقاء �ساحب �لعمل نف�سهِ ع�سى �أن
يجد لديه ما ُيعين ُه ؛ لكنه فوجئ �أن �جلميع
�ساحب �لعمل وموظفي �مل�ست�سفى على نف�س
�ل�ساكلة بال قيم �أو بقيم ُة و�حدة « �ملال «
وال �سيء غريه ُيعلى عليهِ و�أن �لقوم �لتاريخ
و�لرت�ث و�حلكمة لن يكونو� �سبي ًال مبا�سر ً�
لتغيريهم .

لقد حققت �مل�ست�سفى جناحاً ز�ئفاً بف�سل
�لتزوير و�ملغالطات و�الإعد�د�ت �ل�سكلية
�مام جلان �ملر�قبة و�لتفتي�س� ،الأمر �لذي
�أقنع �جلميع با فيهم �ساحب ر�أ�س �ملال �ن
ناجح؛ فاغرت �جلميع ،مما دفع
�مل�ست�سفى
ٌ
دكتور فتحي �إيل تقدمي ��ستقالته ،و�أدرك من
لبع�س
خالل جل�سات �ل�سوفية �لتي ر�أي فيها
ِ
ِ
�ل�سر�ع �لذي يف
�لوقت مالذ ً� �آمِ نناً بني حدة
ِ
ٌ
ِ
وبع�س ماأ �سح و ورد
�حلديث
�لعلم
ر�أ�سه بني
ِ
يف �لرت�ث؛ فنجد ُه يقول ُحمدثاً �سديق ُه :
(�إن �ل�سوفية هي �ملري�ث �جلامع لكل ما قاله
�لفال�سفة من حكم ومو�عظ تدعو الإ�سالح
�لنف�س وف�سائل �العمال وعلى ر�أ�سها �لعدل..
�ن �ل�سوفية �سم�س ت�سرق على �لنف�س وت�سمو
بها وت�سل بالروح �ىل �ملعارف كلها .
ال �طمئن لهذ� �لكالم يا فتحي ف�ستان بني�لفل�سفة �لقائمة على �أر�ء حكماء �ليونان
و�لت�سوف �لديني �ال�سالمي و�جلمع بينهما
مبالغات) .

و مَيخت ُم موؤلفنا ق�ست ُه بهذه �لفقرة كاأمنا ُيوؤكد
لنا �أنه حني مَي�ستفح ُل �لف�سا ُد يف �الأُمة بد�ي ُة من
�لقطيع ال يكون هناك �سوى
�لر�أ�س �إيل �سائر
ُ
مهرب و�حد.
تقول �سطور �لفقرة:
(غادر فتحي �مل�ست�سفى �ىل غري رجعة
متنف�سا �ل�سعد�ء وبد�أ يقبع طو�ل �لوقت
مع �ل�سيخ �أبو �ل�سعود و�سيئا ف�سيئا بد�أ
يكون حلقته �خلا�سة ويتجمع حوله
مريديه و�أ�سبح من يومها �ل�سيخ فتحي) .
ر�ست مَمظاهر
•�لرو�ي ُة �أو �لق�سة مَع
ْ
�لف�سادِ  ،وو�سائلِ �قتالعه لكن كان علي
�ملوؤلف بنف�س دقةِ هذ� �لعر�س �أن
ك�سب �ل�سخ�سيات مالحمها �لذ�تية
ُي ُ
وتفاعالتِ
ِ
ها
ِن�سعر بنب�سها وحركتِها
ل
مَ
مع �الأحد�ث•لُغة �ل�سردِ ب�سيط ٌة حتملُ
عنا�سر �لت�سويق �لعادية و�ل�سل�سة فال
ِ
�حد�ث
إفر�ط وذلك مِ ن خالل
غلو وال � ٍ
�لر�وي.
ُمتتالية غمَ لب عليها و�سف
ّ

المهندس
االستشاري

عبد األمير الشمري

�لنذور.
لغاية ذلك �ليوم �لذي بزغت فيه �ل�سم�س و�أز�حت
�لغمامة بعيد ً� عن بيوت �لقرية �لتي دخلها �ل�سوء
ثاني ًة بعد فرتة غياب لي�ست بالق�سرية ،و�نتبه
�لنا�س على �أن تل �ل�سمع قد �سال وتال�سى و�ختفى
ومل مَ
يتبق منه �سيء ،حينها بد�أو� يفركون عيونهم
باأيديهم وكاأنهم كانو� يف �سبات عميق.

حلظة غ�سب
طابعها حر�س
ملا يجري يف
عاملنا هذ�
�إنها حمنة
م�سحوبة بغ�سب
تفجرت �ليوم
باإر�دة قوية
و�إنها �مل�سهد
�ل�سابر
لكنها وعت
و�أعطت در�سا

لالإن�سان
�لت�سرف بحذر
جتاه �آفات �لف�ساد
نعم ثرت
بكل ما تعنيه �لكلمة
دفاعا عن �حلق
ورف�س ما هو ��ساري
الن �مل�سوؤولية �سرف
ال متنح جز�فا
�إال ملن يتلك
�القتد�ر
بكل فخر
و�عتز�ز
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تقنية جديدة لتصنيع األجهزة
اإللكترونية المرنة والدقيقة
ط ّور فريق من الباحثني يف مركز رايكني لعلوم
املواد باليابان تقنية جديدة لت�صنيع الأجهزة
الإلكرتونية املرنة والدقيقة ،مثل الإلكرتونيات
التي ت�صتخدم داخل اأ�صاور املع�صم اأو تثبت يف
ن�صيج املالب�س.
وذكرت الدورية العلمية "�صاين�س اأدفان�س"
( )Science Advancesاملتخ�ص�صة يف
جمال الإلكرتونيات اأن التقنية اجلديدة تعتمد
على ا�صتخدام بالزما م�صتخل�صة من بخار
املاء ،لتثبيت اأقطاب الذهب على اأ�صطح منف�صلة
م�صنوعة من مواد بوليمارية من دون حاجة اإىل
مواد ل�صقة اأو درجات حرارة مرتفعة.
ويقول الباحثون اإنه يف ظل الجتاه املتزايد
اإىل ت�صغري اأحجام الإلكرتونيات ،ف�صال عن
ال�صتخدامات املتعددة لالأجهزة الإلكرتونية
التي ميكن ارتداوؤها على اجل�صم اأو التي
تنثني لتاأخذ �صكل اجل�صم مثل اأ�صورة املع�صم
الإلكرتونية ،فاإن الو�صائل التقليدية ل�صناعة
هذه الأجهزة اأ�صبحت غري عملية ،كما اأ�صبحت
تقنيات ل�صق اأو تو�صيل املكونات الإلكرتونية
ببع�صها من اأكرب امل�صكالت التي تواجه اآليات
ت�صنيع الإلكرتونيات الدقيقة.
واأرجع الباحثون اأ�صباب هذه امل�صكالت اإىل اأن
و�صائل التو�صيل التقليدية ايل تعتمد على و�صع
طبقات من املواد الال�صقة على الأ�صطح الدقيقة
ثم تعري�صها للحرارة وال�صغط من اإمتام عملية
التال�صق ميكن اأن توؤدي اإىل تلف املكونات
الدقيقة التي تدخل يف �صناعة الإلكرتونيات يف

و�صل الروبوت الفرن�صي الأملاين ال�صغري ما�صكوت
اإىل كويكب ريوغو ،مكمال بذلك رحلة دامت اأربع
�صنوات قطع خاللها  300مليون كيلومرت ليبداأ
فورا جمع ح�صاده من البيانات العلمية حول هذا
الكويكب.
والهدف الرئي�صي لهذه البعثة هو جلب عينات
�صغرية من كويكب ريوغو اإىل الأر�س يف نهاية
عام  ،2020ليتم حتليلها كي تنري علماء الفلك
ب�صاأن التكوين املبكر للنظام ال�صم�صي ،الذي

يعترب هذا الكويكب منوذجا كامل املوا�صفات له.
وفور مالم�صته اأر�صية ريوغو ،بداأ ما�صكوت
الذي لن يعي�س اأكرث من � 15صاعة� -صل�صلة منالرتدادات البطيئة دامت دقائق عدة ،لين�صر بعد
ذلك ح�صاب تويرت با�صمه التغريدة التالية" :ها
اأنا ذا اأجد نف�صي يف مكان ل مثيل له على وجه
الأر�س ،يف منطقة مليئة بالعجائب والغمو�س
واخلطر".
وتقول مديرة م�صروع ما�صكوت/هابو�صا (/2

 )Mascot-2 Hayabusaيف املركز الوطني
الفرن�صي للدرا�صات الف�صائية اأوريلي مو�صي ،اإن
املهمة الأ�صا�صية لهذا امل�صبار هي جمع ما اأمكن
من معلومات عن ريوغو "للح�صول على فكرة
دقيقة اإىل حد ما عن تربته بغية تهيئة الأر�صية
اأمام جمع هايابو�صا  2عينات من هذا الكويكب،
وهو ما �صتبداأ فيه نهاية اأكتوبر/ت�صرين الأول
احلايل" ،اأي اأن ما�صكوت اإمنا �صمم ليكون مبثابة
جهاز ا�صتطالع للم�صبار الياباين هايابو�صا .2

براءتا اختراع تكشفان بعض مزايا باليستيشن 5
الوقت احلايل.
ويوؤكد فريق الباحثني يف ت�صريحات اأوردها
املوقع الإلكرتوين "تيك اإك�صبلور" املتخ�ص�س
يف التكنولوجيا اأن التقنية اجلديدة تعتمد على
ا�صتخدام مادة بالزما م�صتخل�صة من بخار املاء
للربط بني قطبني م�صنوعني من الذهب على
�صطح من مادة بوليمارية ل يزيد ثخنها على
اثنني من األف من املليمرت ويف درجة حرارة

الغرفة العادية ،واأ�صاروا اإىل اأن التال�صق يحتاج
اإىل انتظار ل يزيد على � 12صاعة.
ويقول كينجريو فيكودا ،وهو من كبار الباحثني
يف معهد رايكني" ،لقد ا�صتطعنا بتقنية الربط
املبا�صر اجلديدة ت�صنيع منظومة مدجمة
حتتوي على خاليا �صم�صية ع�صوية مرنة وخاليا
ثنائية باعثة لل�صوء ،وحققت التقنية اجلديدة
نتائج اأف�صل من و�صائل الل�صق التقليدية".

هوندا تطور تقنية للتقليل من حوادث
التقاطعات

ك�صفت �صركة �صناعة ال�صيارات اليابانية هوندا موتورز عن تقنية جديدة
للتقليل من احتمالت احلوادث يف التقاطعات ،با�صم «التقاطعات الذكية».
واأ�صارت ال�صركة اإىل اأنها اأطلقت يف فرباير�/صباط املا�صي برناجما قيمته
مليونا دولر ،لتطوير اأول تقاطعات ذكية يف العامل.
ويجري تطوير هذا الربنامج بالتعاون مع حكومة مدينة ماري�صفيل بولية
اأوهايو الأمريكية ،ووكالة «درايف اأوهايو» لتكنولوجيا القيادة الذاتية
التابعة للولية الأمريكية.
وحتمل التقنية التي تختربها هوندا ا�صم «�صيارة لكل �صيء» ،اأو «يف تو
اإك�س».
وقد ثبتت هوندا كامريات فوق اأماكن لالإ�صارات ال�صوئية يف اأركان تقاطع
ال�صارع الرئي�صي وال�صارع رقم  5يف مدينة ماري�صفيل ،ميكنها التقاط �صيارات
الطوارئ وامل�صاة واملخالفني املحتملني لالإ�صارة احلمراء من بعد حوايل مئة
مرت ،اأو من فوق اأحد مباين املدينة ،وحتذير ال�صائقني الذين قد ل ي�صتطيعون
روؤية هذا ال�صخ�س اأو ال�صيارة القادمة من خلف املباين اأو من خلف اأي �صيء
يحجب الروؤية.
ونقل موقع «موتور تريند» املتخ�ص�س يف مو�صوعات التكنولوجيا عن كبري

مهند�صي ق�صم الأبحاث والتطوير يف فرع هوندا بالوليات املتحدة ،القول
اإن هذه التقنية «�صتفعل كل ما ل ميكن لأعيننا اأو اآذاننا عمله ،لذلك فاإن
هذه التكنولوجيا تنقلنا اإىل ما وراء ما ميكن اأن توفره وحدات ال�صت�صعار
املوجودة يف ال�صيارات اليوم».
ومنذ بدء اختبار هذه التقنية قبل حوايل ثمانية اأ�صهر ،اأ�صدرت حتذيرات
حلوايل مئتني من موظفي هوندا العاملني يف م�صنع جتميع �صياراتها يف
اأوهايو ،ممن مت تزويد �صياراتهم ب�صا�صات عر�س جتارب ال�صتخدام بعد
البيع.
وقامت هوندا بتنزيل البيانات التي جمعتها هذه ال�صا�صات واأ�صافت خربات
موظفيها اإىل تكنولوجيا «يف تو اإك�س».
ومل حتدد ال�صركة اليابانية موعدا لوقف هذه الربنامج التجريبي ،بعد
عر�صها للتكنولوجيا اجلديدة على جمموعة من ال�صحفيني وال�صيا�صيني،
وبينهم حاكم الولية جون كاي�ص�س.وبح�صب موقع «موتور تريند» فاإن
تكنولوجيا التقاطعات الذكية لن ت�صتطيع التوا�صل اإل مع ال�صيارات
وال�صاحنات الأحدث التي �صيتم تزويدها بهذه التقنية ،يف حني اأن %90-80
من ال�صيارات املوجود على الطرق حاليا لن تكون مزودة بها.

اكتشاف موجات تسونامي الدماغ ..هل
تساعد على إطالة أمد الحياة؟

ظهرت درا�صة جديدة تقدم معلومات غري
م�صبوقة حول ما يحدث يف خاليا الدماغ
اأثناء عملية املوت التي ل رجعة منها.
ويقول الكاتب نيك موردوفانيك يف هذا
التقرير الذي ن�صرته جملة «نيوزويك»
( )Newsweekالأمريكية اإن هذه
الدرا�صة -التي مت ن�صرها يف دورية
«اأنالز اأوف نيورولوجي» (Annals
 -)of Neurologyبحثت يف انت�صار
ظاهرة اإزالة ال�صتقطاب يف الق�صرة املخية
الب�صرية ،وقدمت فهما جديدا حول تفاعل
الدماغ مع ن�صوب الطاقة.
ت�صونامي الدماغ
ميكن ت�صبيه عملية اإزالة ال�صتقطاب
( )Depolarizationمن خاليا الدماغ
باأنها ت�صونامي ،من حيث القوة التي حتدث
بها ،متاما مثل موجات متفرقة ت�صيطر على
اجلهاز الع�صبي وتوؤدي اإىل دمار وا�صع
النطاق.
ورغم اأن ا�صتعادة تدفق الدم تبقى دائما
الهدف الأول لالأطباء يف اأق�صام الطوارئ
وغرف العناية املركزة فاإن الباحثني يف
هذه الدرا�صة يعتقدون اأن فهم كيفية تعامل
الدماغ مع ن�صوب الطاقة ميكن اأن ي�صاهم

روبوت يقطع  300مليون كيلومتر في 4
سنوات ليعيش  15ساعة

يف حتديد الوقت املتبقي من اأجل اإنعا�س
املري�س قبل اأن ي�صل اإىل مرحلة الالعودة
التي يح�صل فيها تلف ل ميكن اإ�صالحه يف
الدماغ.
وجاء يف هذه الدرا�صة «هذا النت�صار
للموجات ميكن عك�صه واإعادته للخلف،
وهو يبداأ بعد دقيقتني اإىل  5دقائق من بداية
حدوث الإقفار (اأو نق�س الرتوية) ال�صديد
( ،)severe ischemiaوهو ما يحدد
بداية حدوث تغريات ع�صبية �صامة توؤدي
يف النهاية اإىل �صرر ل ميكن اإ�صالحه».
وت�صمنت املنهجية البحثية التي اعتمدها
العلماء يف هذه الدرا�صة اإجراء ت�صجيالت
من خالل تركيب �صرائط اأو �صفائف قطب
كهربائي يف املر�صى الذين تعر�صوا لتلف
دماغي حاد اأدى اإىل دخولهم يف حالة ميوؤو�س
منها ت�صتوجب فقط بع�س العالجات
التخفيفية بدون وجود فر�صة لالإنعا�س.
وقد تعر�س  9مر�صى منهم ملا ي�صميها
الأطباء املراقبة الع�صبية الباطنية يف
م�صت�صفيني منف�صلني يف برلني الأملانية
ومدينة �صين�صيناتي الأمريكية ،ومت ذلك
بعد احل�صول على موافقة كتابية من
املمثلني القانونيني لهوؤلء املر�صى.

عك�س ال�صرر
ويف  2017كان الباحثون الأمريكيون قد
حتدثوا عن اأول منوذج معروف حول
عك�س ال�صرر الدماغي عندما قاموا بعالج
فتاة تبلغ من العمر عامني تعر�صت للغرق،
حيث اإنها بعد اأن فقدت القدرة على احلديث
وامل�صي والتفاعل مع الأ�صوات قدم لها
الأطباء عالجات متنوعة بالأك�صجني
اأدت اإىل عك�س ال�صرر الذي وقع يف دماغها
ومتاثلها لل�صفاء.
هذه املعارف اجلديدة حول اآليات تعر�س
اجل�صم للمر�س تفتح لنا نافذة جديدة حول
ا�صرتاتيجيات العالج التي تكمل عملية
اإعادة تن�صيط الدورة الدموية يف اجل�صم،
حيث اإن التدخالت الطبية الع�صبية ميكن
توجيهها لوقف عملية اإزالة ال�صتقطاب،
وذلك بهدف اإطالة مدة احلياة.
وي�صري الكاتب اإىل اأن هذا البحث قد
يكون مفيدا جدا للمر�صى الذين يعانون
اأو يواجهون خطر التلف الدماغي اأو
املوت نتيجة نق�س الرتوية الدماغية اأو
اجللطات ،ولكن هناك حاجة للمزيد من
الدرا�صات من اأجل فهم الدماغ الذي يعد
من اأعقد الأع�صاء يف ج�صم الإن�صان.

بداأت تتك�صف موؤخرا اأنباء عن اجليل
اخلام�س من من�صة األعاب الفيديو
"بالي�صتي�صن  "5حيث ظهرت براءتا
اخرتاع تك�صفان بع�س مزايا من�صة �صوين
اجلديدة.
فرباءة الخرتاع الأوىل التي ن�صرت
موؤخرا وتبني اأن �صوين تقدمت لت�صجيلها
يوم  22نوفمرب/ت�صرين الثاين ،2016
تك�صف اأن ال�صركة اليابانية تخطط
لإ�صافة توافق باأثر رجعي اإىل بالي�صتي�صن
 5بحيث ميكنها ت�صغيل الألعاب الأقدم.
ويو�صح موقع ميرتو اأن التوافق الرجعي
مل يكن مطلقا اأولوية بالن�صبة ل�صوين،
حيث كانت بع�س من�صاتها متلك التوافق
وبع�صها الآخر مل تكن متلكه ،كما اأن
بع�س املن�صات كانت متلك التوافق ثم
اأزالته �صوين لحقا بعدما خ�صيت تزايد
�صراء الألعاب القدمية.
لكن بعدما متكنت مناف�صتها مايكرو�صوفت
من ا�صتغالل مو�صوع التوافق يف
الت�صويق ملن�صتها اإك�س بوك�س ون
باعتباره ميزة رئي�صية يف من�صتها لي�صت
موجودة يف بالي�صتي�صن  ،4يبدو اأن
�صوين لن تقع يف اخلطاأ ذاته مرة اأخرى
و�صت�صيف التوافق اإىل املن�صة اجلديدة
بالي�صتي�صن .5
اأما براءة الخرتاع الثانية التي تقدمت
�صوين لت�صجيلها يف مايو/اأيار املا�صي
واعتمدت قبل ب�صعة اأيام ،فتك�صف اأن
من�صة بالي�صتي�صن � 5صتدعم املزامنة
العامودية "يف�-صينك" (.)V-Sync
وحملت براءة الخرتاع عنوان "تعوي�س
معدل اإطارات الفيديو من خالل تعديل
التقطيع العامودي" ،وباخت�صار فاإن
هذه التقنية �صت�صاعد يف ت�صغيل الألعاب

ب�صورة اأف�صل على النظام.
وتتعلق ميزة "يف�-صينك" ببطاقة
الر�صوميات وت�صاعد على التخل�س من
متزق ال�صا�صة (،)screen tearing
وبعبارة اأخرى فاإن الألعاب بوجود هذه
امليزة �صتبدو اأكرث و�صوحا و�صال�صة.
وت�صاعد ميزة "يف�-صينك" اإطارات اللعبة
على م�صايرة معدل اإنعا�س ال�صا�صة
( .)refresh rateفعلى �صبيل املثال
اإذا كنت تلعب لعبة مبعدل ثالثني اإطارا
يف الثانية على �صا�صة ذات معدل اإنعا�س
يبلغ  30هريتزا ،فاإن املزامنة العامودية
تعرت�س تلك الرتددات وت�صمن األ
تتخطى اللعبة معدل ثالثني اإطارا يف

الثانية ،والت�صبب مبا ي�صمى متزق
ال�صا�صة اأو تك�صر ال�صورة.
وبالن�صبة لالعبي احلوا�صيب ال�صخ�صية،
فاإن ميزة املزامنة العامودية ماألوفة،
لكنها جديدة بالن�صبة ملن�صات األعاب
الفيديو .ويف ال�صابق كان مطورو الألعاب
ي�صعون �صقفا ملعدل اإطارات اللعبة ،وهو
اأمر كان يقيد اللعبة يف حالت معينة.
ويعود ال�صبب يف عدم تبني ال�صركات
تقنية املزامنة العامودية يف من�صات
الألعاب اإىل اأن بطاقات الر�صوميات فيها
لي�صت قوية جدا ،وتفعيل امليزة يتطلب
جهدا كبريا من بطاقة الر�صوميات على
ح�صاب �صال�صة ت�صغيل اللعبة.

اأما كيف �صتتمكن �صوين من تخطي
متطلبات العتاد فهي م�صاألة مل تو�صحها
براءة الخرتاع ،لكنها اأ�صارت اإىل �صيء
يدعى "التقطيع العامودي" (vertical
 ،)blankingوالذي يقوم مبلء
الإطارات املفقودة عندما يرتاجع
معدل اإطارات اللعبة عن معدل اإنعا�س
ال�صا�صة.
يذكر اأن �صوين مل تعلن بعد ر�صميا
عن من�صة بالي�صتي�صن  5اأو حتى
توؤكد وجودها ،لكن معظم املتابعني
يتوقعون اأن تك�صف ال�صركة عنها
يف وقت ما ال�صنة املقبلة ،اأو يف �صنة
 2020على اأبعد تقدير.

من يقوم ببرمجة المستقبل؟ ..استراتيجية
روسيا للتقدم في مجال التكنولوجيا
ا�صتطاعت البلدان النامية تدارك التخلّف التكنولوجي
الذي عانت منه القرن الع�صرين ،ومواكبة مناف�صيها
بف�صل الطفرة الرقمية التي �صهدتها ال�صنوات
الأخرية .ومل تعد البتكارات والتقنيات املتط ّورة
حكرا على الوليات املتحدة واأوروبا.
التطور الرقمي يف رو�صيا
يكت�صب ال�صباق الرقمي يف رو�صيا زخ ًما يف جمموعة
متنوعة من القطاعات .ويقول تقرير ن�صره موقع
«نيوز .روي» ( )news.ruالرو�صي اإن ال�صركات
التجارية الرو�صية خا�صت مناف�صة �صر�صة يف قطاع
الإنرتنت املتنقل واملنزيل ،وخدمة البث التلفزيوين
الرقمي ،واخلدمات امل�صرفية والتاأمني عرب الإنرتنت.
وارتاأت ال�صلطات رقمنة م�صرف «�صبريبنك»
عندما كان جريمان غريف على راأ�س وزارة التنمية
والتجارة ،ف�صال عن اإن�صاء وزارة للتنمية الرقمية
عام  2008لتعزيز هذه اجلهود .وعلى هذا النحو،
متت رقمنة جميع اخلدمات البريوقراطية.
ط ّورت رو�صيا من�صة كاملة لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واأطلقت عليها ا�صم من�صة «التطور
الرقمي» بناء على م�صروع غري ربحي ي�ص ّمى «رو�صيا
بلد الفر�س» .ومن اأجل اإجناحه لبد من توفر عدد من
العوامل ،اأهمها تعيني نخبة من املربجمني اإىل جانب

�صرورة توفر العمالء وامل�صتثمرين املغامرين .وقد
طُ ّبقت ا�صرتاتيجية مماثلة بوادي ال�صيليكون الذي
يعد موطن عمالقة تكنولوجيا املعلومات احلديثة.
الهاكاثون
يف الوقت الراهن ،تُ�صتخدم اأ�صاليب حديثة لتدريب
فرق املربجمني اأبرزها الهاكاثون ،وهو حدث يجتمع
فيه مربجمو احلا�صوب وغريهم لتطوير الربجميات.
وعادة ما جتتمع عدة فرق من املربجمني يف مكان
واحد لعدة اأيام لإجناز مهام حمددة .الفرتة
الأخرية ،وب�صبب القيود املفرو�صة جراء جائحة
كورونا ،اأ�صبحت جميع الجتماعات تُعقد عن بعد.
وخالل هذه الجتماعات ،يتعني على هذه الفرق
اخلروج بفكرة يف غ�صون يومني اأو اأربعة ،وكتابة
كود برجمي وتقدمي عر�س اأويل ملنتج �صبه نهائي يثري
اهتمام عميل حمتمل.
وتُعقد العديد من اللقاءات من هذا النوع للتطرق اإىل
موا�صيع ال�صاعة ،ومن بني ما طُ رح هذا العام تطوير
من�صة اإقرا�س عقاري قائمة على البلوك�صني.
فاز باملركز الأول فريق مطوري اإيزي ت�صاين
( )EasyChainالذي ميتلك خربة يف برجمة
البلوك�صني ال�صناعية ،وتلقى ا�صت�صارات وتدريبا يف
هذا املجال.

وكان املركز الثاين من ن�صيب فريق «بروفيدت�صي»
التابع ل�صركة «اإنتي�س تليكوم» التي يديرها اأندري
اإن�صاروف ..دخلت هذه ال�صركة النا�صئة �صوق خدمة
الر�صائل الق�صرية عام  ،2009وا�صتطاعت بف�صل
برناجمها اخلا�س الن�صمام اإىل �صفوف ال�صركات
الرائدة يف بريطانيا والحتاد الأوروبي .ويعود
الف�صل يف ذلك اإىل تعزيز اإن�صاروف خدماته بالأ�صواق
الأوروبية والآ�صيوية ،وامل�صاركة يف املعار�س
املتخ�ص�صة.
انتقلت ال�صركة اإىل لندن للح�صول على موطئ قدم
باأوروبا ومناف�صة عمالقة �صوق خدمات الت�صالت.
ولتحقيق غايتها ،اأطلقت ن�صخة مبتكرة من خدمة
الر�صائل الق�صرية حتت ا�صم «كلي كو» ()cli co
العام املا�صيُ ،قُدمت يف املوؤمتر العاملي للجوال عام
.2021
وتعترب «اإنتي�س» خري مثال على جناح فريق من
املربجمني يف تطوير �صركة اإقليمية �صغرية اإىل عاملية
حتقق اإيرادات �صنوية باملاليني.
ورغم اأن مو�صوع الرهون العقارية لي�س من �صمن
اهتماماتهم ،متكن فريق «بروفيدت�صي» من تطوير
وتقدمي من�صة بلوك�صني ت�صمن التفاعل بني جميع
امل�صاركني ب�صوق القرو�س العقارية
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في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي:

افتتاح جناح مكتبة الباحث نبيل عبد الكريم الشخصية
المهداة إلى المركز

احتفل املركز الثقايف البغدادي
ب�شارع املتنبي� ،شباح اجلمعة
 /14كانون الثاين ،2022 /بافتتاح
جناح مكتبة الباحث الرتاثي نبيل
عبد الكرمي ال�شخ�شية املهداة اىل

مكتبات املركز .
واقيمت احتفالية خا�شة بهذه
املنا�شبة ح�شرها ح�شد من االدباء
واملثقفني ورئي�ض رابطة املجال�ض
البغدادية الثقافية �شادق الربيعي

ونائبه عادل العرداوي ،مت فيها
ق�ض �شريط االفتتاح والتجول يف
ارجاء اجلناح الذي يحوي على
جمموعة من الكتب املهداة والتي
توزعت عناوينها على مو�شوعات
ثقافية وفكرية ومعرفية متنوعة.
واقيمت االحتفالية يف قاعة م�شطفى
جواد يف املركز ،وادارها الزميل
الباحث الرتاثي يا�شر العبيدي،
حيث حتدث فيها املحتفى به عبد
الكرمي الذي ا�شتذكر كيفية تعامله
مع الكتاب وهو يف ال�شف اخلام�ض
ال ولع املرحوم
االبتدائي ،م�شتغ ً
خاله بالقراءة املتنوعة للمجالت
وال�شحف املحلية والعربية والكتب
املختلفة ،حيث نهل منها اوىل ر�شفات
املعرفة والثقافة وحب الكتب
ومتابعة ا�شدارها ،مبرور االيام.
بعدها القى مدير املركز ،طالب

د� .شالح عبد الرزاق
الق�شر امللكي الها�شمي هو اآخر الق�شور
التي بنيت يف العهد امللكي ،ومت اختيار
منطقة كرادة مرمي بجوار حملة قدمية
متت اإزالتها فيما بعد ،وتطل واجهته
االأمامية على ب�شاتني اأم العظام ومنطقة
�شكنية حديثة ،واجلانب اخللفي يطل
على نهر دجلة ..وهو الق�شر امللكي
الوحيد الذي ي�شرف على دجلة بغداد
وبعيد ًا عن احلارثية حيث يقع ق�شر
الزهور وق�شر الرحاب ..ومل تكن هناك
اأبنية حكومية باملنطقة يف تلك الفرتة.
وكان من املقرر اأن يجري تد�شني الق�شر
امللكي بعد زواج امللك في�شل الثاين من
خطيبته االأمرية فا�شلة اإبراهيم �شلطان
التي ولدت يف باري�ض عام 1٩41وهي
حفيدة اخلديوي حممد علي با�شا من
جهة االأب ،ووالدتها االأمرية خانزاد
ابنة االأمري عمر فاروق ابن ال�شلطان
العثماين عبد املجيد الثاين ..تلقت تعليمها
يف مدر�شة هيفيلد يف لندن ،وكانت مع
عائلتها تتنقل بني فرن�شا وم�شر بعد
�شدور قرار بنفي عائلتها ل�شلتها
بال�شلطان العثماين ..ويف عام  1٩٥4مت
اإلغاء النفي وعادت اإىل تركيا ..وكان امللك
في�شل الثاين قد تعرف عليها يف حفل اأقيم
يف بغداد اأثناء زيارتها لعائلتها لبغداد،
وبعد عام على التعارف كان اللقاء الثاين
بينهما يف فرن�شا حيث اتفقا على الزواج.
يف  14متوز  1٩٥٨كانت االأمرية فا�شلة
وعائلتها بانتظار و�شول امللك في�شل
الثاين وعائلته اإىل مطار (ي�شيل كوي)
باإ�شطنبول ..وكان رئي�ض الوزراء

الرتكي على راأ�ض الوفد الذي كان ينتظر
و�شول امللك اإال اأن اجلميع فوجئوا
بوقوع االنقالب لكنهم علموا مب�شرع
امللك في�شل وعائلته بعد اأيام ..تزوجت
فا�شلة فيما بعد من املهند�ض خريي
اأوغلو يف القاهرة ،ولديهما ولدان هما
علي و�شليم ،ويف الثمانينيات عملت يف
منظمة اليون�شكو.
م�شمم الق�شر
مت تكليف املهند�ض املعماري الربيطاين
جون بريان كوبر ()1٩٨٣-1٨٩٩
 John Brian Cooperالذي
عمل مهند�شاً معمارياً يف دائرة املباين
العامة التابعة للحكومة العراقية عام
 1٩٣٥ببناء الق�شر ..و�شبق له اأن �شمم
مبنى (جمل�ض االأمة) عام  1٩٥4يف نف�ض
املنطقة ،الذي �شار (املجل�ض الوطني)
فيما بعد ،وكلية الهند�شة  1٩٣٦يف باب
املعظم ،ودار نوري ال�شعيد يف الوزيرية
 ،1٩٣٦ودار ن�شرت الفار�شي .1٩٣٧
وقد غادر كوبر العراق عام ،1٩٣٧
لكن جمل�ض االعمار ا�شتدعاه لت�شميم
اأهم مبنيني حكوميني هما البالط امللكي
اجلديد بدي ًال عن البالط القدمي املبني
عام  1٩2٣يف منطقة الك�شرة الذي بني
على عجل ليكون مقر ًا ر�شمياً للملك
في�شل االأول ،والذي �شممه املهند�ض
جيم�ض ويل�شون.
وبعد  ٣0عاماً �شار من ال�شروري بناء
بالط ملكي يكون مكتباً و�شكناً للملك
والدوائر املرتبطة به ..وقد اأثار تكليف
كوبر بت�شميم البالط امللكي وجمل�ض
االأمة غ�شب املعماريني العراقيني

عي�شى ،كلمة ا�شاد فيها مببادرة
الباحث نبيل عبد الكرمي املتمثلة
باإهدائه مكتبته ال�شخ�شية لتن�شم
اىل املكتبات ال�شخ�شية االخرى
لعدد من االدباء الرواد الذين

يتاألف املدخل من �شرفة بارتفاع طابق
واحد ،ت�شتند على �شتة اأعمدة خر�شانية.
اأما ال�شرفة اخللفية فهي اأكرب وتطل على
نهر دجلة ..للق�شر مداخل عديدة تخ�ض
املوظفني واملرافقني واخلدم وال�شواق
واحلر�ض ،اإ�شافة اإىل كبار ال�شيوف
والزوار املدعوين من قبل احلكومة
العراقية.
اأما املدخل الرئي�شي فيمكن الو�شول اإليه
من بوابة الق�شر احلديدية اخلارجية
عرب اجتياز طريق ي�شل اإىل املدخل حتت
ال�شرفة االأمامية ..وهناك حديقة وا�شعة
مفرو�شة بالع�شب االأخ�شر تتو�شطها
نافورة كبرية بي�شوية ال�شكل ،ت�شم
متاثيل الأح�شنة وفر�شان ،تبدو اأنها من
عمل فنان اأجنبي.
مل ُي�شتخدم الق�شر كبالط ملكي كما هو
مقرر له الأنه مل يتم اإكمال البناء اإال بعد
�شقوط النظام امللكي يف متوز .1٩٥٨
الق�شر اجلمهوري
مل ي�شكن عبد الكرمي قا�شم الق�شر الذي
�شمي بالق�شر اجلمهوري بل ا�شتمر
بالعمل واملبيت يف مكتبه بوزارة الدفاع
يف باب املعظم ..واملعروف عنه اأنه كان
متوا�شعاً وزاهد ًا ينام يف غرفة ب�شيطة
و�شرير عادي ،ومل ي�شاهد اأو يزور
الق�شر.
واأول رئي�ض عراقي �شكن الق�شر
اجلمهوري هو عبد ال�شالم عارف
اجلميلي ( )1٩٦٦-1٩21الذي جاء
لل�شلطة بانقالب � ٨شباط  1٩٦٣وانتهى
عهده بوفاته بحادث �شقوط طائرته

خان (الكابولي) احتضن والدة الجيش
العراقي
خان الكابويل :ا�شمه م�شتمد من ا�شم العا�شمة
االأفغانية (كابل) ،اأُن�شيء من قبل عائلة اأمريية
من االأفغان ا�شتوطنت يف العراق ،ومتلكت عقارات
واأرا�شي وا�شعة يف الكاظمية وكربالء ،ومن هذه
العائلة الدكتور ح�شن اأف�شل ونظام الدين.
والكابويل اأكرب خانات املدينة م�شاح ًة ،واأُحلقت به
اأر�ض كبرية ..وكان على ق�شمني خان �شغري وخان
كبري ،وهذا خا�ض بكبار التجار واالأعيان من ذوي
اجلاه واملال.
يقع يف اجلنوب الغربي مل�شهد الكاظمني ما بني
�شاحة الزهراء والعروبة ،وال�شارع من �شمن
اأر�شية اخلان ،وعر�ض اخلان يبداأ من حمطة
الوقود (البانزين خانة) اإىل �شارع املفيد بعد ال�شاحة
الواقعة مقابل باب املراد ،وجميع املحالت ومواقف
ال�شيارات الواقعة بني هذه ال�شاحة و�شاحة العروبة
على ال�شارعني من �شمن اأر�ض اخلان.
كان خان الكابويل يحتوي على ( )1٥4وحدة
�شكنية ،وكل وحدة تتكون من غرفتني وطرمة تطل
على �شاحة اخلان الكربى ،وبهذا يكون جمموع
الغرف التي فيه ( )٣0٨غرف ،وفيه اإ�شطبل للخيول.
يف �شنة 1٩14م و�شعت احلكومة الرتكية اليد
على اخلان وجعلته م�شت�شفى ع�شكر ًّيا ..ويف ٦
كانون الثاين 1٩21م تاأ�ش�ض اجلي�ض العراقي فيه
وجرى فيه تدريب اأول فوج وهو فوج االإمام

مو�شى الكاظم ..وبعد هذا التاريخ انت�شرت
فيه ال�شناعات احلرفية منها عمل احل�شران

غد أفضل
نحو ٍ
وأجمل

عادل العرداوي
اهدوها اىل املركز من قبل .
بعدها قدم مدير املركز درع املركز
اىل الباحث عبد الكرمي ،تثمينًا
ملبادرته الكرمية يف دعم مكتبات
املركز الثقافية.

العمارة األجنبية في العراق:
البالط الملكي (القصر الجمهوري) ..حسرات عرس مخنوق!
ال�شباب اأمثال رفعت اجلادرجي وجعفر
عالوي وقحطان املدفعي الذين بداأت
ت�شاميمهم جتد طريقها للتنفيذ.
و�شف الق�شر
بني الق�شر على اأر�ض م�شاحتها ()٥2
األف مرت مربع يف منطقة كرادة مرمي،
اجلانب ال�شرقي منه ي�شرف على نهر
دجلة . .يتاألف الق�شر من طابقني ،كل
منهما ي�شم قاعات ذات وظائف متعددة،
واأجنحة مكتبية وفندقية ل�شكن امللك
و�شيوفه.
البناء متناظر هند�شياً ،تتو�شط الق�شر
قاعة مركزية تغطيها قبة خ�شراء
تركوازية مك�شوة باملوزائيك امل�شتخدم
يف القبب البغدادية ..والقبة بارتفاع
طابقني مثل كثري من اأبنية بغداد
كاملحطة العاملية والبالط امللكي القدمي..
وترتفع القبة عن �شطح الق�شر بارتفاع
طابق اآخر .اأما ال�شقف الداخلي للقبة
فقد مت تزيينه بزخارف هند�شية جميلة
كاأنها جنوم ال�شماء ،ومت تزويد القبة
ب�شبابيك حتيط بها من االأ�شفل من جهة
الرقبة لت�شمح ب�شوء ال�شم�ض والنهار
بدخول القاعة ..حتيط بالقاعة جمموعة
من االأعمدة الرخامية اخل�شراء التي
ت�شطف على جانبي كل حمراب حول
القاعة.
وتوجد يف الق�شر ف�شحتان م�شتطيلتان
داخليتان (منور) بارتفاع طابقني
وظيفتهما توفري ال�شوء ونور ال�شم�ض
والهواء من خالل ال�شبابيك املفتوحة
عليهما ،والتابعة لقاعات وغرف داخلية
بعيدة عن اجلدران اخلارجية للق�شر.

أول الغيث

املعمولة من ق�شب الربدي ،و�شناعة غزل
اخليوط ،وقد زالت معامله كخان.

الهليكوبرت اأثناء زيارته للب�شرة يف
 1٣ني�شان  ،1٩٦٦اإذ اتخذ الق�شر
اجلمهوري مكتباً له ،وا�شتخدم علم م�شر
كعلم للجمهورية العراقية .كما ا�شتخدم
�شيارة الرولز روي�ض امللكية ال�شوداء.
كما ا�شتخدمه �شقيقه عبد الرحمن عارف
اجلميلي ( )200٧-1٩1٦هو الرئي�ض
الثاين الذي ا�شتخدم الق�شر اجلمهوري
للفرتة ( )1٩٦٨-1٩٦٦والذي �شهد اأول
انقالب ع�شكري يف الق�شر عندما تاآمر
�شده جمموعة من ال�شباط املقربني له
الذين تعاونوا مع حزب البعث وفتحوا
بوابات الق�شر اأمام الدبابات ،وتعاونوا
على اإ�شقاطه وت�شفريه اإىل تركيا.
وكان اأحمد ح�شن البكر (-1٩14
 )1٩٨2ثالث رئي�ض جمهورية (-1٩٦٨
 )1٩٧٩ا�شتخدم الق�شر اجلمهوري
مكتباً له ي�شتقبل فيه �شيوفه والوزراء
وال�شفراء واملحافظني والقيادات االأمنية
والع�شكرية والوجهاء وزعماء الع�شائر
واملواطنني .اأما نائبه �شدام فكان يتخذ
من مبنى املجل�ض الوطني (جمل�ض االأمة
امللكي �شابقاً) مقر ًا له ،ويقع بجوار
الق�شر اجلمهوري ،ومت بناوؤهما يف نف�ض
الفرتة.
وعندما اأ�شبح �شدام رئي�شاً للجمهورية
عام  1٩٧٩مل يقم يف الق�شر اجلمهوري،
بل اتخذ من ق�شر الر�شوانية غرب بغداد
وقرب املطار الدويل مقر ًا ل�شكنه ..يف
حني بقي املجل�ض الوطني مكتباً له ،لكنه
ي�شتقبل �شيوفه يف الق�شر اجلمهوري.
تعر�ض الق�شر اجلمهوري للق�شف
اجلوي من قبل الطائرات االمريكية

مرتني :االأوىل يف عا�شفة ال�شحراء عام
 ، 1٩٩1والثانية عام  200٣عند دخولها
بغداد.
بعد �شقوط النظام يف  ٩ني�شان 200٣
دخلته القوات االأمريكية وحطمت اأثاثه
وبع�ض مرافقه ،ثم مت حتويل الق�شر اإىل
مقر لل�شفارة االأمريكية يف بغداد ..وكان
اجلنود وال�شباط االأمريكان منت�شرين
يف املمرات والغرف م�شتخدمني اأثاث
الق�شر الفاخر من نوع الباروك الفرن�شي،
وكثري منه مك�شو باللون الذهبي،
وبع�شهم ي�شع حذاءه على االأريكة بكل
ا�شتهتار دون االلتفات اإىل قيمة االأثاث،
ونهبت الكثري من املقتنيات واملمتلكات
ال�شخ�شية التي اأخذت من اأماكنها
والرفوف بدت خالية.
بعد توقيع اتفاقية ان�شحاب القوات
االأمريكية من العراق عام ،200٨
واكتمال بناء ال�شفارة االأمريكية
اجلديدة يف املنطقة اخل�شراء مت
تاأهيل الق�شر اجلمهوري وانتقلت
اإليه مكاتب رئا�شة الوزراء ،و�شارت
تعقد فيه اجتماعات جمل�ض الوزراء.
يف  2٩-2٧اآذار عام  2012عقدت
القمة العربية يف الق�شر اجلمهوري،
وهي ثالث قمة عربية تعقد يف بغداد
بعد قمتي  1٩٧٨و ،1٩٩0وح�شرها
ع�شرة روؤ�شاء وملوك واأمني
اجلامعة العربية واالأمني العام لالأمم
املتحدة يان كي مون ،وقد ح�شرتها
وا�شتمعت اإىل كلمات الروؤ�شاء
وامللوك العرب ،كما التقيت بع�ض
الوزراء والدبلوما�شيني.

هل علينا العام امليالدي
قبل اأيام قالئل
َّ
..حل علينا وقلوبنا وم�شاعرنا
اجلديد 2022
ّ
واأحا�شي�شنا تتطلع وتهفو نحو الغد االف�شل
واالح�شن واالجمل ،لنا نحن على م�شتوى
االفراد وعلى امل�شتوى ال�شخ�شي ،ولنا
ثانية الن جند وطننا العراق �شعيد ًا مطمئناً،
مرفهاً ،اأميناً ،اآمناً.
هذه االمنيات التي �شقتها عرب هذه ال�شطور
املتوا�شعة اإمنا هي امنيات م�شرتكة لكل
ابناء �شعبنا الكرمي الذين يتطلعون اىل حياة
اأف�شل ،وارقى ،وا�شلم كما هو حال �شعوب
االأر�ض.
هذا العام الذي احتفلنا يف �شهره االول مبرور
منا�شبات �شنوية عزيزة ذات رمزية وطنية
نبيلة ن�شرتك فيها من دون ا�شتثناء ،واأعني
بذلك احتفاءنا بالذكرى ( )101لتاأ�شي�ض
جي�شنا العراقي البا�شل ،وكذلك الذكرى
( )100لتاأ�شي�ض �شرطتنا الوطنية املغوارة
حامية اجلبهة الداخلية.
ونحن هنا يف (�شفحة �شفاف الرتاث)
بجريدة (املحامي) ال�شادرة عن (نقابة
املحامني  /املركز العام) من حقنا ان نتطلع
يف هذا العام املبارك اأن نخطو خطوات
واثقة اخرى لتعزيز م�شريتنا ال�شحفية
وتر�شينها ،بهدف اإر�شاء جمهرة القراء
واملتابعني الكرام ،وتلبية ما يريدونه من
هذا املنرب االعالمي وال�شحفي الذي ما زال
يتدرج يف م�شريته الوليدة رويد ًا رويد ًا ،ما
دمنا نوؤمن متام االميان باأن م�شافة االألف
ميل التي اأمامنا تبداأ بخطوة واحدة ،وها
نحن مع الزمالء االعزاء يف ا�شرة التحرير
قد جتاوزنا اخلطوات االوىل بنجاح ملحوظ،
على بركة اهلل العلي القدير ،وبدعم وم�شاعر
االحبة املخل�شني الذين باركوا لنا هذا
امل�شار ،وهذه ال�شفحة الرتاثية التي نبذل يف
اعدادها كل ما يف و�شعنا من اجلهد والوقت
ب�شكل مندفع من اجل دعم حركة ال�شارع
الثقايف العراقي يف هذه املرحلة احل�شا�شة من
تاريخ بلدنا العزيز( ...وقل اعملوا ف�شريى
اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون).

من أصول أسماء بعض مناطق البصرة
الع�شار� :شريبة الع�شر احلكومية على االموال
الواردة اىل الب�شرة وكانت منطقة اهوار وم�شتنقعات
قبل � ٦00شنة .
املوفقية :اخلليفة العبا�شي املوفق باهلل والذي قاد
فيها احلملة �شد ثورة الزجن .
بريهة  :حملة نهر ابراهيم حرف اىل بريهة .
مناوي با�شا  :ا�شم مهنا وقيل مهناوي با�شا و�شارت
تلفظ (مناوي) تخفيفا.
اخلورة  :من اخلور واخلور طريق للماء جتري فيه
االمطار.
الربا�شعية  :ا�شم برذع قائد زجني ايام ثورة الزجن .
ام الربوم  :الربوم  :القدور الكبرية وكان بع�ض
املو�شرين واالغنياء يطبخون الطعام بهذه الربوم
ويوزعونه بني الفقراء يف هذا املكان الذي كان مقربة
للفقراء ،وقد قامت البلدية عام  1٩٣٣بتحويل هذه
املقربة اىل �شاحة وهي �شاحة ام الربوم احلالية .
مناوي اللجم  :حمل للجم اخليول .
ميتان  :ا�شل ا�شمه اميتان ن�شبة اىل امية بن ابي
العا�ض الثقفي.
ال�شراجي  :ن�شبة اىل رجل يعمل ال�شروج الآل را�شد.
عوي�شيان  :با�شم عي�شى احد مالكيها .
عبد ليان  :من�شوب اىل عبد اهلل بن ابي بكرة .
مهيجران  :مو�شع هجار اآل را�شد .
يو�شفان � :شكن رجالن ا�شمهما يو�شف .
حميلة :ت�شغري املحلة .
ال�شبيليات  :ملك م�شبل.
ابو مغرية :نهر حفره ال�شحابي املغرية بن �شعبة
وايل الب�شرة �شنة  1٥هجرية.

ابو اخل�شيب  :من كرثة ما فيه من خ�شب الب�شاتني.
جيكور  :مكان االعمى (ا�شم اعجمي) اتخذها �شاحب
الزجن عا�شمة له ا�شماها املختارة .
ابي فلو�ض  :الأخذ الع�شر من مال التجار فكرثت
الفلو�ض.
املطوعة  :المراأة تعلم االوالد قراءة القراآن والفقه .
الفاو  :الفوهة اول ال�شيء من الطريق وهو فوهة

العراق وحلقة الو�شل بني مياه �شط العرب واخلليج
العربي ،و�شميت بالفاو على ا�شم �شفينة غرقت يف نهر
املهليان .
التنومة  :ا�شم نوع من اال�شجار ي�شمى تنوم .
املعقل  :معقل بن ي�شار املازين.
جزيرة ال�شندباد  :جزيرة ام الفحم اتخذت
كمخزن للفحم يف الع�شر العثماين.

بانوراما
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أبراج األسبوع

قصة وعبرة

الشاب المتفوق
يقول اأحد الآباء :ابني متفوق كثري ًا
بدرا�شته ،ونتيجة لهذا التفوق فقد مت قبوله
مبنحة جمانية يف اإحدى املدار�ض ،املدار�ض
امل�شهورة التي ل ي�شتطيع �شخ�ض مثلي
دفع ر�شومها ولو عمل لع�شرة اأعوام..
املهم ،كان كل �شيء جمانياً بالن�شبة لولدي،
لكني كنت خائ ًفا من اأن يوؤثر عليه جمتمع
هذه املدر�شة ،الطالب الأثرياء ،خ�شيت اأن
ي�شعر بالنق�ض ،اأو اأن يتخذ موقفاً مني لأين
مل اأقدم له الكثري..
حتى جاءين ا�شتدعاء للمدر�شة يف اأحد
الأيام ،كان اأولياء الأمور ي�شتكون من
ولدي!..
قلت له ماذا فعلت؟!
اأجاب :مل اأفعل �شيئاً يا اأبي ،كان زمالئي
يف ال�شف يتفاخرون ب�شيارات اآبائهم،
فتفاخرت اأنا اأي�شا!..
�شاألته :تفاخرت؟! مباذا؟!
ب�شيارتك يا اأبي ،قلت لهم :لدى اأبي عربة
اأي�شاً� ،شوى اأن اأبي �شخ�ض عبقري ،فقد
ا�شتبدل الإطارين الأماميني بحمار..
وهذا من ذكاء اأبي وحر�شه على ال�شالمة

توقعات برج الحمل

مهنياً :ت�شمع بحدوث بع�ض التغريات يف العمل ت�شعرك
بالقلق ،انتظر حتى تتاأكد من احلقائق.
عاطفياً :احلبيب يبذل الكثري من اجلهود لإر�شائك وتنفيذ
رغباتك ،فا�شتجب له وعرب عن تقديرك ملا يقوم به.
�شحياً :ت�شتعيد بع�شاً من عافيتك بعد تطبيقك اإر�شادات
طبيبك ،فتابع على هذا النحو لكي ت�شتعيد عافيتك كاملة.

لو كنتم تعلمون..
اأعني هل �شمعتم يوماً اأن حمار ًا قد جتاوز
ال�شرعة القانونية يف الطريق؟!
اأدري اأن هناك حمري ًا تتجاوز ال�شرعة
القانونية ،لكنها من نوع اآخر ،ل تفكروا
كثري ًا ودعوين اأُكمل..
اإن اأبي ل ي�شطر للتوقف كثري ًا يف حمطات
البنزين ،املزدحمة هذه الأيام ،واأنا
�شخ�شياً اأُف�شل اأن اأ�شري واأنا اأركب عربة
باإطارين وحمار ،على اأن اأركب عربة
باأربعة اإطارات واأنا واقف مبكاين..
قال املدير:
نعم ،وقد مت ا�شتدعاوؤك لأن بع�شاً من
زمالئه يف ال�شف طلبوا من اآبائهم ا�شتبدال
اإطارات �شياراتهم الأمامية بحمار!،
ويقولون اإنه ال�شبب..
اعتذر الوالد ملدير املدر�شة واأولياء الأمور
له عن حديث ولده..
وانفجر �شاحكاً فور خروجه من املكتب،
ذهب وهو يقول:
كنت اأخ�شى عليه اأن ي�شعر بالنق�ض،
فاأ�شعرين بالغنى!..

توقعات برج الثور

مهنياً :تبحث عن ال�شتقرار املهني ،ورمبا تدور اأحاديث
�شاخبة مع بع�ض الزمالء ابتدا ًء من هذا اليوم.
إن�ض املا�شي وابداأ جمدد ًا مع احلبيب وحاول اأن
عاطفياً :ا َ
تتعاطف مع م�شاكله واأن جتد معه احللول املنا�شبة.
�شحياً :كن على توا�شل دائم مع اأ�شحاب الخت�شا�ض
للمراجعة ب�شاأن احلمية التي تتبعها.

توقعات برج الجوزاء

ي�شجعك هذا اليوم على العمل وال�شتمرار ويجعل
مهنياً:
ّ
حتركاتك مباركة من اأرباب العمل.
عاطفياً :ل تطرح موا�شيع ح�شا�شة بالن�شبة اىل احلبيب،
فظروفه اليوم غري م�شجعة على ذلك.
�شحياً :ق�شية ح�شا�شة تقلق راحتك وتثري اأع�شابك� ،شارح
املق ّربني منك بها لرتيح نف�شك.

توقعات برج السرطان

قصة نجاح
جان كوم  ..مخترع الواتسآب «رحلة حلم ال تعرف المستحيل»
ُولد جان كوم يف كييف باأوكرانيا يف فرباير ،1976
خارج اأوكرانيا مع عائلته الب�شيطة ..وتزامناً
وترعرع
َ
مع فرتةِ الركودِ القت�شادي يف البالد ال�شوفييتية،
انتقل جان مع والدته وجدته اإىل كاليفورنيا ،حيث
الدعم الجتماعي الأ�شرة يف احل�شولِ
برنامج
�شاع َد
ِ
ُ
ب�شيط للحياة.
وم�شروف �شهري
على �شقةٍ �شغرية
ٍ
ٍ
وكان والد كوم ينوي الن�شما َم اإىل الأ�شرةِ لحقاً ،لكنه
مل يغادر اأوكرانيا اأبد ًا ب�شبب ظروفه القت�شادية،
وتويف يف عام .1997
ويف بدايةِ احلياةِ بكاليفورنيا ،عملت والدةُ جان
كجلي�شةِ اأطفال ،بينما عمل هو كعاملِ نظافةٍ يف حملِ
بقالة ،وتوفيت والدته عام  2000بعد معركةٍ طويلةٍ
مر�ض ال�شرطان.
مع
ِ
وبداأت رحل ُة جاك عند بلوغه �شن الثامنة ع�شر عندما
الرخ�ض
اأدرك انه يري ُد تعل َم الربجمة ،وكانت الطريق ُة
ُ
ويدر�ض بنف�شه ،ول�شعف
الكتب
للتعلم هي اأن ي�شرتي
َ
ُ
حالتهم املاديةِ كان يقوم با�شتعارةِ
الكتب من املكتبة.
ِ
نف�ض
والتحقَ بجامعةِ ولية �شان خو�شيه ،وعملَ يف ِ
خدمات مهنية
الوقت يف اإرن�شت ويونغ ،وهي �شرك ُة
ٍ
عاملية لتقدمي ال�شت�شارات ،وعملَ بها يف جمالِ اأمن

املعلومات.
ويف عام  ،1997التقى كوم بـ "بريان اأكتون" اأثنا َء
كمهند�ض،
عمله ،وكان بوابته للدخولِ اإىل �شركةِ ياهوو
ِ
بوقت ق�شري ليتفرغ
وترك جان املدر�ش َة بعد ذلك
ٍ
للربجمة.
وجد جان كوم يف اأكتون ال�شديق احلقيقي ،وعمال معاً
ملدة � 9شنوات ،ويف �شبتمرب  2007غادر كالهما موقع
 Yahooخوفاً من م�شتقبلِ ال�شركة ،واأخذا اإجازة
جميع اأنحاءِ اأمريكا اجلنوبية ،ومل
ملدة عام ،و�شافرا يف
ِ
يعرفا ما هي خطوتَهما القادمة ،فذهبا كالهما للتقدم
للعمِ ل يف �شركةِ  Facebookاجلديدة ،ولكن لالأ�شف
ُرف�ض كالهما.
ومل يعرثا على اأيةِ فكرةٍ حتى يناير  2009عندما
ِ
التطبيقات
ا�شرتى كوم جهاز اأيفون ،وكان متج ُر
لالأيفون يف بداياته ،وراأي جان فيه بداي َة �شناعة
التفكري يف �شناعة تطب ٍيق للهواتف
جديدة ،وبداأ يف
ِ
املحمولة.
َ
وحتدث
فتوجه اإىل �شديقهِ الرو�شي األيك�ض في�شمان،
معه حولَ فكرةَ
�شخ�ض
إظهار حالةِ كل
ٍ
تطبيق يقو ُم با ِ
ٍ
ِ
لتطبيقات اأيفون
مطور
احتاج اإىل
بجوار ا�شمه ،لكنه
ِ
ٍ
َ

المطبخ

كبة البطاطا في الفرن

مطور رو�شي كان قد
لتنفي ِذ فكرتِ ه ،فعرفه �شديقه على
ٍ
وجده على موقع ٌ"."RentACoder.com
التطبيق من البدايةِ هو وات�شاب،
كان اختيار جان ل�شم
ِ
وذلك لأنه ياأتي من كلمةِ وات�ض اآب وتعنى ما اأخبارك.
وبعد مرور �شهر ،اأعطى جان ن�شخ ًة جتريبي ًة لأ�شدقائهِ
لتجربةِ التطبيق ،وكان يدون املالحظات عن العيوب
والإ�شالحات الالزمة.
ولكن لالأ�شف مل يكن هناك اأح ٌد ي�شتخد ُم التطبيق
َ
ين�شرف عن
حتى اأ�شدقائه ،وكان كوم على و�شكِ اأن
ِ
بالبحث عن عمل ،لكن ن�شحه �شديقه
التطبيق ويقوم
ِ
اأكتون باأن يعطى الأم ُر ب�شعةِ
�شهور اأخرى.
ٍ
فاأتت امل�شاعدةَ حني اأطلقت اأبل خا�شيةِ
دفع
ِ
ِ
ِ
للتطبيقات يف يونيو  ،2009فقا َم كوم
ال�شعارات
بتحديث الوات�ض اآب ،فكان عندما يقو ُم اأحد الأ�شدقاءِ
ِ
ِ
ِ
إ�شعارات لكل اأ�شدقائهِ اأيفون.
بتحديث حالته تظهر ا
والعجيب اأن تلك اخلا�شية يف البداية كانت مزحة،
وكان وات�شاب فريد من نوعه يف ذلك الوقت ،حيث
با�شتخدام رق ُم الهاتف.
الدخولَ يكون
ِ
اأطلق كوم الن�شخ َة الثاني َة من تطبيقه ،وا َ
أ�شاف فيها
خدم َة املرا�شل َة الفورية واإتاح َة روؤيةِ امل�شتخدمني

الن�شطني ،فاأ�شبح لديه  250األف م�شتخدم ،واأقنع
با�شتثمار  250األف دولر يف
اأ�شدقائه يف ياهوو
ِ
التطبيق.
وبحلول نوفمرب  2011كان تطبيق وات�شاب التطبيق
رقم واحد للمرا�شالت الفورية يف متجر اأبل للتطبيقات،
وح�شل على اأكرث من  10ماليني حتميل لالأندرويد.
ويف  9فرباير  2014فوجئ جان مبكاملةٍ �شخ�شيةٍ من
ؤ�ش�ض الفي�شبوك يدعوه لتناول
مارك زوكربريج مو ُ
واقرتح ر�شمياً على كوم اأن ين�ش ُم اإىل
الع�شاء يف منزله،
َ
جمل�ض اإدارة .Facebook
ِ
وبعد  10اأيام ،اأعلن موقع  Facebookاأنه ا�شرتى
 WhatsAppمقابل  19مليار دولر اأمريكي.
ويف  30اأبريل  ،2018اأعلن كوم اأنه �شيرتكَ تطبيقَ
جمل�ض اإدارةِ الفي�شبوك،
 WhatsAppوا�شتقالَ من
ِ
ولكنه مازال موظف ر�شمي لديهم.
وح�شل يف اآخر العام على مبلغ  450مليون دولر
أرباح ال�شركة وفقاً
لنظام معمولٌ به يف
كن�شيبه من ا ِ
ٍ
ال�شركة ُيدعى"."rest and vest
ويظ ُل جان كوم مثا ًل قوياً لإثبات اأن الفقر مل ولن يكن
اأبد ًا مانعاً للتعلم ولتحقيق الأحالم.

اختبارات شخصية
ً
اختر رقما واكتشف نظرة
الشريك إليك!

مهنياً :ي�شود الأجواء املزيد من الإيجابيات وتختفي
النفعالت وي�شود املنطق يف العالقات.
عاطفياً :عالقة �شداقة تتحول اإىل حب حقيقي ،والرومان�شية
حتيط بك من كل جانب وتبدو �شعيد ًا.
ِ
واعط اهتماماً للتفا�شيل ،اإياك
�شحياً :انتبه من الغ�شب
واللتبا�ض اأو �شوء الفهم.

توقعات برج االسد

مهنياً :اأحداث غري متوقعة تثري النفعالت ،وعليك اإجراء
تعديالت على �شراكة معينة.
عاطفياً :الأجواء العاطفية متطلبة ،ما يتوجب عليك تفهماً
وابتعاد ًا عن عدائية ال�شريك والأجواء امل�شطربة.
�شحياً :عليك الإكثار من تناول اخل�شراوات وجتنّب
اللحوم الغنية بالدهون ،فهي م�شرة.

توقعات برج العذراء

مهنياً :قد ت�شعر باأنك غري قادر على قيادة �شوؤونك اأو ت�شعر
بالعزل وحتتاج اىل من يرفع معنوياتك.
رت بع�ض
عاطفياً :تبحث عن امل�شكالت با ّأي ثمن ،فتج ّ
الق�ش�ض املن�شية وتعيدها اإىل ال�شاحة ،يف حماولة لتاأزمي
الأو�شاع.
�شحياً :كن من اأ�شحاب القرارات احلا�شمة ،وقرر التوقف عن التدخني
والكحول.

توقعات برج الميزان

مهنياً :تت�شلق جبا ًل من املعوقات قبل اأن حتقّق هدفك الذي
ت�شبو اإليه.
عاطفياً :ت�شهد املرحلة املقبلة حمطات لفتة ومتطورة يف
العالقة بال�شريك
�شحياً :كاأنك ل تعلم ما ي�شاب به النا�ض ب�شبب عدم النتباه
اإىل نوعية املاأكولت ،حذار.

توقعات برج العقرب

مهنياً :ل تياأ�ض بل اجتهد يف عملك ،املثابرة هي ال�شبيل
الوحيد للو�شول اإىل النجاح.
داع اإىل القلق ،احلبيب مغرم بك حتى اأذنيه
عاطفياً :ما من ٍ
ويكن لك الكثري من الحرتام.
ّ
�شحياً :عند �شعورك باأمل ب�شيط يف �شدرك بعد خ�شوعك
وتوجه فور ًا اإىل الطبيب.
لعملية جراحية يف القلب ،اأترك كل �شيء
ّ

توقعات برج القوس

مهنياً :يوم جيد واأكرث ايجابية من ال�شابق ،حتلّق فيه عالياً
وتنفّذ الرغبات وحتافظ على اأ�شرارك.
عاطفياً :يعاتبك ال�شريك ب�شبب ان�شغالك الدائم وابتعادك
عنه ،لكن ما اإن تبني له الأ�شباب حتى يتفهم الو�شع.
�شحياً :عليك القيام مبا يعود على ال�شحة باخلري والنطالق نحو الأف�شل،
ويبقى اخليار النهائي لك.

توقعات برج الجدي

المقادير

الكعك املطحون 4 :مالعق كبرية (قر�شلة)
الزبدة 4 :مالعق كبرية
البطاطا 6 :حبات (متو�شطة احلجم ،لعجينة
البطاطا)
ملح :ملعقة �شغرية ون�شف (لعجينة البطاطا)
الفلفل الأ�شود :ربع ملعقة �شغرية (املطحون،
لعجينة البطاطا)
البي�ض 1 :حبة (لعجينة البطاطا)
الزيت النباتي :ملعقتان كبريتان (للح�شوة)
الب�شل 2 :حبة (مفروم ،للح�شوة)
حلم مفروم 400 :غراماً (للح�شوة)
مرق دجاج 2 :مكعب (للح�شوة)
�شنوبر :ملعقتان كبريتان (حمم�ض ،للح�شوة)
الفلفل الأ�شود :ربع ملعقة �شغرية (املطحون،
للح�شوة)
بهارات م�شكلة :ملعقة �شغرية (للح�شوة)

طريقة التحضير

 .1تدهن �شينية الفرن مبلعقتني كبريتني من
املذوبة وتُر�ض ال�شين ّية مبلعقتني كبريتني
الزبدة
ّ

من الكعك املطحون ثم تو�شع جانباً (مع الحتفاظ
بالكم ّية املتبقية من الزبدة والكعك املطحون).
 .2تُ�شلق البطاطا يف املاء اإىل اأن تن�شج ثم تُ�شفّى
ُق�شر وتُهر�ض ثم ُتزج
وتُرتك جانباً كي تربد وت ّ
البطاطا املهرو�شة مع امللح ،والفلفل ،والبي�ض ثم
تو�شع جانباً.
قدر و ُيقلى الب�شل ملدة دقيقتني
يف
الزيت
ُ .3يح ّمى
ٍ
ثم ُي�شاف اللحم املفروم ويقلب على النار ملدة 5
دقائق اإىل اأن ي�شبح بنّي اللون.
 .4تُ�شاف مكعبات املرقة وال�شنوبر والبهارات
وحت ّرك اإىل اأن تتزج كل املك ّونات ثم تو�شع
ُ
جانباً.
 .5تُو ّزع ن�شف كمية البطاطا املهرو�شة يف
�شينية الفرن املجه ّزة �شابقا ثم تُو ّزع احل�شوة
فوق البطاطا وتليها الكم ّية املتبقية من البطاطا
املهرو�شة على الوجه.
 .6تُر�ض الكمية املتبقية من الكعك املطحون على
الوجه وتُ�شكب فوقه الكمية املتبقية من الزبدة
املذوبة.
فرن حم ّمى م�شبقا ملدة  20اإىل 25
ُ .7يخبز يف ٍ
دقيقة اإىل اأن ي�شبح الوجه ذهبي اللون.

حتاول ،ب�شتى الو�شائل ،اأن تعرف كيف يراك �شريك
حياتك :جذاب؟ مرح؟ ج ّدي؟ قا�شي؟ مرن؟ جميل؟ اأو
غري ذلك ..والآن حان الوقت لتجد الإجابة على اأ�شئلتك
من خالل هذا الختبار ..ك ّل ما عليك اأن تقوم به هو اأن
تختار اأحد هذه الأرقام ،من  1اإىل .6
الرقم 1
اختيارك الرقم  1يعني اأنّ عليك اأن تثق اأكرث بقدراتك.
فزوجك يرى اأنّك ل تتمتع بثقة كبرية بنف�شك .لذا ،فهو
قد ي�شجعك ،يف املرحلة املقبلة ،على اأن تتح ّل بال�شجاعة
والإيجابية لكي تتمكن من مواجهة م�شاعب حياتكما
مبفردك يف حال دفعه ظرف طارئ ما اإىل الغياب.
الرقم 2
يعتقد زوجك اأنّك تتمتع بالكثري من ال�شتقاللية واأنّ
عليك اأن تنحى نحو ال�شراكة اأكرث فاأكرث .فهو يريد لك
اأن توليه وعائلتكما املزيد من الهتمام من دون اأن تتخ ّل
عن طموحاتك املهن ّية .فا�شتع ّد جيد ًا لذلك واحر�ض
على اأن تخ�ش�ض بع�ض الوقت لتم�شيه برفقته.
الرقم 3
بح�شب زوجك ،اأنت ت�شعى ،بك ّل ما اأوتيت من ق ّوة ،اإىل
بثّ التفاوؤل واملرح يف حميطه .كما اأنّه يرى اأنّك مفعم
بالطاقة ،ول �ش ّيما على امل�شتوى الذهني ،واأنّك تتحلى

ب�شخ�ش ّية جذابة تثري اإعجاب ك ّل الأ�شخا�ض الذين
يعي�شون يف حميطكما.
الرقم 4
عادة ما يتح ّدث زوجك ب�شاأنك قائ ًال اإنّك تتوق اإىل قول
تعني عليك اأن تدفع ثمناً كبري ًا مقابل ذلك.
احلقيقة واإن ّ
كما يرى اأنّك تُبدي الكثري من اجلدية جتاه القرارات
يتعني عليك تنفيذها ،ول �ش ّيما على امل�شتوى
التي
ّ
العائلي والعاطفي واأن ل �شيء ُيثنيك عن ذلك اأبد ًا.
الرقم 5
ُتظهري الكثري من القلق جتاه امل�شتقبل .وهذا
الأمر يزعج �شريك حياتك .فهو يريد لك اأن
تخلد اإىل ال�شرتخاء واأن تخو�ض املغامرات
من دون اأن تف ّكر ملياً يف الأمور ل ّأن حياتكما
امل�شرتكة ،براأيه ،ت�شتحقّ ذلك .فال تن�شى هذا
يوماً.
الرقم 6
ي�شري زوجك دائماً اإىل اأنّك تعي�ض يف عامل
اخليال ول تتف ّهم الواقع كما يجب ،ما يجعلك
تعي�ض يف دوامة الرف�ض الدائم له .هو ل يريد
لك اأن تتق ّبل الأخطاء ،بل اأن تكون واقعي قدر
الإمكان ل ّأن هذا ُي�شعرك واإ ّياه بالرتياح.

مهنياً :تبداأ عملية حتقيق ومطاردة ملعرفة بع�ض الأمور
ورمبا تقوم ب�شفر يف هذه الثناء.
عاطفياَ :ت�شتاء من عدم التجاوب من قبل ال�شريك اأو ترتاب
من برودة ت�شرفاته اأو غيابه الق�شري اأو املفتعل هذا الوقت.
�شحياً :تهتم ببع�ض الن�شغالت ،وعبثاً تبحث عن بع�ض
الوقت املمتع واملل ّون حلياتك.

توقعات برج الدلو

مهنياً :تتغلب على امل�شاعب ،اإل اأن اأعمالك املزدهرة
وح�شن تعاملك مع امل�شتجدات يوا�شيانك يف بع�ض
امل�شاعب املحتملة.
تعرب عن نف�شك بطالقة نادرة اأينما كنت ومهما
عاطفياًّ :
قمت من اأعمال ،تلتقط الفر�ض واخلطوط مبهارة ،وتت�شرف ب�شرعة فتذهل
ال�شريك.
�شحياً :قدرتك على حتمل الآلم كبرية ،لكن هذا ل يعني عدم زيارة الطبيب
للتخل�ض منها.

توقعات برج الحوت

مهنياً :يوم ج ّيد ج ّد ًا فاإذا ت�شافرت اجلهود وازدادت
الجتهادات وامل�شاعي فال ب ّد من اأن يكون النجاح اأكيد ًا
وباهر ًا.
عاطفياً :الدعم الذي تتلقاه من ال�شريك يفاجئك ،ويكون
مو�شع تقدير واهتمام من اأجل م�شتقبل اأف�شل.
�شحياً :ل ت�شتخف مبا يقوم به الآخرون من حركات ريا�شية ،بل حاول اأن
تقوم بها اأي�شاً لتفيد �شحتك.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
نائب مدير التحرير
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نقابة المحامين العراقيين تقيم مجلس عزاء مركزيًا على روح األستاذ طارق حرب
املحامي_ خا�ص
ا�ستذكار ًا ملاآثر فقيد املحاماة ،واأحد ابرز
رموزها ،اال�ستاذ املرحوم طارق حرب،
اأقامت نقابة املحامني العراقيني جمل�ص
عزاء مركزيا للرتحم على روح فقيد املهنة .
وياأتي هذا العزاء وفـا ًء مـن النقابـة
واملحـامني ،واإجال ً
ال لروح الفقيد،
وبح�سور اأعداد كبرية من املحامني
وال�سخ�سيات الر�سمية ،وو�سائل االإعالم .
وتلقى العزاء ال�سيد النقيب ،االأ�ستاذ
�سـياء ال�سـعدي ،وجنل الفقيد ال�سيد (زياد

طارق حرب) .
من جانب مت�سل ،ح�سر نقيب املحامني
العراقيني ،االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
جمل�ص الفاحتة املقام للرتحم على روح
فقيد املهنة املحامي املرحوم طارق حرب .
وترحم ال�سعدي على روح الفقيد ،م�ستذك ًرا
اآراءه املهنية والوطنية ،وجهوده النقابية،
جميعا لفقدهم
ربا عن حزن املحامني
ً
مع ً
ريا .
رمزًا مهن ًيا كب ً
وع ّزى ال�سيد النقيب اأ�سرة الفقيد
والزمالء املحامني ،لفقدهم اإحدى قامات

املهنة ،ورجل قانون خدم منظومة العدالة
يف العراق ،وكان رمزًا مميزا للمهنة .
فيما نعى نقيب املحامني العراقيني،
االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،الفقيد املرحوم
االأ�ستاذ طارق حرب ،يف احلفل التاأبيني
الذي اأقيم �سباح يوم اخلمي�ص ،وعلى
قاعة حمورابي يف حمكمة ا�ستئناف بغداد
الر�سافة االحتادية ،للرتحم على روح
الفقيد املحامي االأ�ستاذ طارق حرب .
وقال ال�سعدي يف كلمته بحق الفقيد املرحوم
طارق حرب:

العبيدي يحضر مجلس فاتحة
المرحوم طارق حرب

"اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
احلمد هلل الذي ال ُيحم ُد على مكروهٍ ِ�سواه
ال�سكر على ق�سائهِ ...
وله
ُ
من دواعي احلزن واالأمل اأن نقف اليوم
لتاأبني �سجلٍ كبري من العطاءِ وجهبذٍ من
رجاالت مهنتنا ،فما اأعظم االأ�سى ونحن
ِ
ِ
لروحك يا اأبا زياد.
كلمات التعازي
نقراأ
كان فقيدنا مثا ً
ال طيباً يف االأخالق وطيب
املغفور له
املع�سر والتفاين يف العمل ،ق ّدم
ُ
خدمات جليلة يف العمل القانوين والق�سائي،
ٍ
وبذل جهود ًا كبريةً يف حتقيق العدالة

مؤتمر المحاميات العام يناقش صعوبات عملهن
ويطرح معوقات تمكين المحامية من العمل
املحامي _خا�ص
عقدت جلن ُة املحاميات املركزية يف نقابة
املحامني العراقيني موؤمت ًرا عا ًما للمحاميات
خا�سا مبناق�سة �سعوبات العمل واالأعمال
ً
التي ي�ستوجب تفعيلها.
وجرى املوؤمتر برئا�سة ع�سو جمل�ص

املحامي_خا�ص
�سارك وكيل نقابة املحامني العراقيني ،االأ�ستاذ
رزاق العبيدي ،يف جمل�ص الفاحتة املقام للرتحم
على روح فقيد املهنة املحامي املرحوم طارق حرب .
وترح َم العبيدي على روح الفقيد ،معزياً اأ�سرة
الفقيد والزمالء املحامني ،لفقدهم اإحدى قامات
املهنة ،ورجل قانون خدم منظومة العدالة يف
العراق ،وكان رمزًا مميزا للمهنة .

وعرب احلا�سرون عن بالغ حزنهم لتلقي اخلرب ،فيما
ّ
�ساركوا اأهل الفقيد وحمبيه العزاء .
هذا واأقامت نقابة املحامني العراقيني جمل�ص عزاء
ال�ستقبال التعازي والرتحم على روح فقيد مهنتنا
املحامي االأ�ستاذ املرحوم (طارق حرب) ،وذلك يف
مقر نقابة املحامني العراقيني يوم ال�سبت املوافق
( ،)٢٠٢٢ / ٢ / ٥وا�ستمر من ال�ساعة احلادية
ع�سرة �سباحاً اإىل ال�ساعة الواحدة ظه ًرا.

و�سيادة القانون ،على امل�ستوى ال�سيا�سي
واحلقوقي والوطني واالإعالمي .كما ق ّدم
ؤلفات قانونية واأدبية وثقافية ،اأثرت
مو ٍ
املكتبات ،ف�س ًال عن كونه من ال�سخ�سيات
العراقية التي حتظى بجماهريية وا�سعة
على امل�ستوى العام ،وكان فاع ًال يف حركة
العمل النقابي ،ومن اأهم اأع�ساء اللجنة
القانونية يف نقابة املحامني العراقيني ،وله
اآراء حمرتمة ،واإ�سافات بارزة .
لقد فقدت املحاماة ،برحيل االأ�ستاذ طارق
حرب ،بريقًا خفاقًا يف �سماء املهنة ،فقد كان

من بقايا اأر�سيف املحامني الكبار.
ن�ساأل اهلل اأن يغفر له ،واأن ي�سمله برحمته
ورعايته .
وال حول وال قوة اإال باهلل العظيم ".
يذكر ان احلفل نظمه منتدب الر�سافة
االأ�ستاذ �سادق الالمي ،وح�سره ال�سيد
النقيب ،ورئا�سة املحكمة وعدد من
املحامني ،و ُتليت خالله كلمات التعازي
واال�ستذكار لروح الفقيد وا�ستذكار
مواقفه واأدواره احلقوقية والوطنية،
واإرثه الثقايف .

النقابة /رئي�سة جلنة املحاميات االأ�ستاذة
�سارة املوىل ،وبح�سور وكيل النقابة
االأ�ستاذ رزاق العبيدي ،وع�سو املجل�ص
االأ�ستاذ حممد قا�سم احل�سيناوي ،وعدد
كبري من حماميات بغداد واملحافظات
واأع�ساء اللجنة املذكورة.

َ
وا�ستعر�ص املوؤمتر ن�ساطات جلنة
املحاميات ومهامها وال�سعي لتمكني
ً
ف�سال
املحاميات وتذليل �سعوبات عملهن،
عن جهود اللجنة يف تخ�سي�ص الغرف
اخلا�سة باملحاميات.
وحتدثت املوىل ،خالل االجتماع ،عن اخلطط

امل�ستقبلية التي �ستتحرك اللجنة وفقها ،فيما
طرحت املحاميات بع�ص الق�سايا الالزمة
حللها اأمام وكيل النقابة.
هذا وقدمت املحاميات املباركة والدعاء
لعودة االأ�ستاذة املوىل للعمل النقابي بعد
فرتة انقطاع ب�سبب رحلة عالج ّية.

