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السعدي يشارك في افتتاح بناية االستئناف الجديدة وجناح المحامين في نينوى
نقيب المحامين يلتقي النائب األول لرئيس مجلس النواب للتباحث حول تشريع تعديل قانون المحاماة
علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،نائب رئي�س جمل�س النواب العراقي،
الأ�ضتاذ حاكم الزاملي .
ورافق ال�ضيد النقيب عدد من املحامني وامل�ضت�ضارين
القانونيني ،حيث هناأ ال�ضيد النقيب النائب الول
لت�ضنمه من�ضبه اجلديد .
وبحث اجلانبان �ضبل التعاون بني النقابة وجلان
جمل�س النواب العراقي ،واأهمها فيما يتعلق
مبو�ضوع ت�ضريع تعديل قانون املحاماة.
من جانبه ،اأكد الزاملي اأهمية اأن تكون نقابة املحامني
جز ًءا من منظومة الدولة يف ر�ضم ال�ضرتاتيجية
التي يتبعها جمل�س النواب يف هذه الدورة احلالية،
واملتعلقة مبحاكمة الإرهابيني وحتقيق العدالة،
ون�ضرة املظلومني وك�ضف الف�ضاد .
وحتدث الطرفان حول تن�ضيط دور النقابات
والحتادات ذات ال�ضلة يف اإن�ضاج مقرتحات
وم�ضاريع القوانني بالتعاون مع كل اللجان
النيابية املزمع ت�ضميتها بعد فرتة ق�ضرية ،وتفعيل
ح�ضورهم الدائم ،ودورهم يف الفعاليات املجتمعية
احلكومية ذات ال�ضاأن ،وتقدمي املقرتحات الالزمة
ب�ضاأن الق�ضايا التي من �ضاأنها حتقيق العدالة
والأمن املجتمعي وا�ضتعادة احلقوق.

المحكمة االتحادية..
الحامي األمين لنظام البلد

ضياء السعدي

رئـــيس التحـريــر

السعدي يشارك في افتتاح
بناية االستئناف الجديدة وجناح
المحامين في نينوى

املحامي_خا�س
ح�ض َر نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،مرا�ضيم افتتاح
البناية اجلديدة ملحكمة ا�ضتئناف
نينوى الحتادية وجناح املحامني فيها .
وجرى الفتتاح بح�ضور رئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى ،القا�ضي الدكتور فائق
زيدان ،ورئي�س هيئة الإ�ضراف الق�ضائي
ورئي�س جهاز الدعاء العام ،ف�ض ًال عن
ح�ضور حمافظ نينوى ومدراء الأجهزة

الأمنية وعدد من مدراء الدوائر
وال�ضخ�ضيات احلكومية والدبلوما�ضية،
بالإ�ضافة حل�ضور رئي�س املحكمة
وال�ضادة الق�ضاة .
ورافق ال�ضيد النقيب ع�ضو جمل�س
النقابة الأ�ضتاذ ح�ضن الزهريي ورئي�س
هيئة النتداب املحامي �ضالح اجلبوري
.
وافتتح احلا�ضرون جناح املحامني
اخلا�س �ضمن البناية اجلديدة،

حيث بارك ال�ضيد النقيب للمحامني
هذا الفتتاح ،مقد ًما �ضكره الوافر
ملجل�س الق�ضاء الأعلى لتعاونه
واإ�ضهامه يف تخ�ضي�س هذا اجلناح
املتميز للمحامني .وق ّد َم ال�ضيد
النقيب درعً ا تقديرية لل�ضيد رئي�س
جمل�س الق�ضاء ،معر ًبا عن �ضروره
بهذا الإجناز الذي يخدم املواطنني
وي�ضرع من عجلة �ضري الدعاوى لأجل
حتقيق العدالة و�ضيادة القانون .

تجمع الصحفيين واإلعالميين
العراقيين يختار ضياء السعدي
أفضل نقيب لعام 2021
على املواقف الوطنية واجلهود املهنية التي
املحامي_خا�س
اختا َر جتمع ال�ضحفيني والإعالميني العراقيني �ضجلتها اجلريدة والتجمع ،ف�ضال عن اآراء
نقيب املحامني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،اأف�ضل ال�ضتفتاء .
نقيب لعام  ،٢٠٢1بنا ًء على ا�ضتفتاء اأجرته يذكر اأن ال�ضتفتاء �ضم �ضخ�ضيات حكومية
جريدة العراق الإخبارية على هام�س الحتفال ونقابية و�ضخ�ضيات عامة ،وهو ا�ضتفتاء
�ضنوي ياأتي كحافز لل�ضخ�ضيات الوطنية من
بالذكرى الثانية ع�ضرة على تاأ�ضي�ضها .
وجا َء اختيار ال�ضعدي اأف�ضل رئي�س نقابة بنا ًء اأجل تقدمي الأف�ضل وموا�ضلة العطاء .

السعدي يزور غرفتي ديالى
وبابل ويكرم الرواد
املحامي_خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،غرفتي حمامي دياىل وبابل ،و�ضط
ا�ضتقبال متميز من هيئة النتداب واملحامني،
وكرم عد ًدا من الزمالء الذين اأم�ضوا � ٢٥ضنة يف
املهنة بدرع الرواد .
فقد زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ
�ضياء ال�ضعدي ،غرفة حمامي دياىل ،و�ضط
ا�ضتقبال متميز من هيئة النتداب واملحامني .
وحتدث ال�ضعدي ،خالل جلو�ضه بني املحامني،
حول هموم املهنة وم�ضاكلها ،و�ضعي النقابة
ريا اإىل املوؤمتر املهني لعام
لتذليل املعوقات ،م�ض ً
 ٢٠٢٢املزمع عقده قري ًبا .
وحثّ ال�ضيد النقيب املحامني على التوا�ضل
مع نقابتهم يف اأي م�ضكلة يتعر�ضون لها ،مرد ًفا
بالتو�ضية اإىل ت�ضجيل مالحظاتهم عن طريق
جلان املوؤمتر املهني .

و�ضمن برنامج الزيارة ،ك ّرم ال�ضيد النقيب
حمامي دياىل الرواد من الذين اأم�ضوا خدمة
اأكرث من � ٢٥ضنة يف املهنة ،متمن ًيا لهم دوام
العطاء والتقدم ،مقد ًما لهم دروعا تقديرية .
من جانب مت�ضل ،زا َر نقيب املحامني العراقيني،
ال�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،غرفة حمامي بابل .
والتقى ال�ضعدي حمامي الغرفة ،وكرم عد ًدا من
الزمالء الذين اأم�ضوا � ٢٥ضنة يف املهنة بدرع
الرواد .
وتباحث ال�ضعدي مع رئي�س حمكمة ال�ضتئناف
القا�ضي ،ال�ضتاذ با�ضم العار�ضي ،حول عدد من
الق�ضايا املهنية وت�ضهيل اأعمال املحامني ،ورافق
ال�ضيد النقيب رئي�س هيئة النتداب املحامي
اح�ضان الهيكلي واأع�ضاء الهيئة وجمموعة
من املحامني  .هذا واطماأن ال�ضيد النقيب على
�ضحة املحامي� ،ضعدي الفلوجي ،حيث زاره يف
داره ،ومتنى له ال�ضحة وال�ضفاء العاجل .

نقابة المحامين تفتتح محاضرات
دورة توسيع الصالحية األولى
لعام  2022لمحامي بغداد

متار�س املحكمة العليا  -مب�ضمياتها كافة -يف كل البلدان الدميقراطية دو ًرا
ُ
ا�ضا يف احلياة القانونية وال�ضيا�ضية للبلدان املتطورة على �ضعيد
وح�ض ً
مهمًا ّ
النظام ال�ضيا�ضي ،فقد ا�ضتطاعت الكثري من املحاكم يف الدول الكربى تغيري
م�ضارات خطرية ،وفتحت اآفا ًقا جديد ًة يف حياة ال�ضعوب ،ومن حما�ضن
التغيري الذي م ّر به العراق هو ت�ضكيل املحكمة الحتادية العليا التي ُتعد
احلار�س الأمني للمنظومة الد�ضتورية والقانونية يف البالد ،فقد ركّزت مواد
الد�ضتور العراقي ل�ضنة  ٢٠٠٥على الأدوار املهمة التي متار�ضها املحكمة ،ويف
ن�ضو�س خمتلفة ،بني دفتي الد�ضتور ،وقد مار�ضت املحكمة مهامها يف الف�ضل
احل�ضا�ضة يف العراق ،ولكنها ،اليوم ،تاأخذ م�ضا ًرا جديدًا
بكثري من الق�ضايا
ّ
من امل�ضوؤولية ،تتمثل يف حماولة تقومي الثغرات التي وقعت يف ن�ضو�س
الد�ضتور ،بالإ�ضافة اإىل ت�ضحيح بع�س الهفوات التي قد ترمي البلد وم�ضتقبله
يف الفو�ضى� ،ضواء من الناحية ال�ضيا�ضية اأو القت�ضادية اأو الجتماعية .
ل يخفى على كل املخت�ضني اأن ظروف كتابة الد�ضتور و�ضرعة اإجنازه
انعك�ضت على الكثري من مواده التي باتت يف الوقت احلا�ضر حج َر عرثة اأمام
تقدم البلد ،بالإ�ضافة اإىل اأن الكثري من الذين �ضاركوا يف كتابة الد�ضتور اآنذاك
هم يف طليعة املطالبني بتعديله يف الوقت احلا�ضر ،ومن اجلدير بالذكر باأن كل
الد�ضاتري ،وخ�ضو�ضا يف الدول الدميقراطية ،يتم كتابتها مبا ينا�ضب الظرف
ال�ضيا�ضي والجتماعي والقت�ضادي لتلك الدولة ،ومن الطبيعي مع تغري هذه
الظروف تربز احلاجة لتعديل الد�ضتور مبا يتفق مع الظروف املتغرية ،ل
�ضيما ان النظام الد�ضتوري لأية دولة من ال�ضعوبة مبكان و�ضوله اإىل درجة
الكمال مهما كانت درجة اإتقان �ضياغته.
ولكن مع وجود املتغريات ،وثبات القواعد الد�ضتورية ،وخ�ضو�ضاً التي ل
ت�ضلح للعمل على اأ�ضا�ضها ،اأو التي يعرتيها اخلطاأ يف اإتقان �ضياغتها ،جتر اإىل
خرق تلك القواعد بني احلني والآخر ،وهذا ما ُيعد خطريًا على م�ضتوى النظام
القانوين ،وحتقيق دولة قائمة على اأ�ضا�س القانون الأعلى والأ�ضمى يف البالد
وهو الد�ضتور ،ولهذا نالحظ اليوم توجه املحكمة الحتادية العليا يف تدارك
تلك الأخطاء واإ�ضدار قرارات  -نعتربها �ضجاعة وتاأريخية  -ت�ضحح امل�ضار
ومت�ضي بالبلد نحو ب ّر الأمان .
لذا ،ومن منطلق احلر�س وامل�ضوؤولية جتاه العدالة و�ضيادة القانون ،علينا اأن
ندعم توجهات املحكمة العليا ،ون�ضاهم يف خلق فهم جديد لل�ضيا�ضة العراقية،
ي�ضتند اإىل القانون وقرارات املحكمة احلكيمة ،بالإ�ضافة اإىل تكثيف املطالبة
ودعم اجلهود الرامية لتعديل الد�ضتور ،وتدارك الأخطاء والنقو�ضات التي
ت�ضمنها ،لتحقيق ال�ضتقرار الأمثل يف منظومة الدولة العراقية .

تعزية

«يَا أَيَّتُهَا النَّ ْفسُ ْال ُم ْ
ضيَّة»
اضيَةً َمرْ ِ
ط َمئِنَّة ارْ ِج ِعي إِلَ ٰى َرب ِِّك َر ِ
بحزن وألم شديدين تلقينا نبأ وفاة المغفور له األستاذ الفاضل
المحامي (عبد اللطيف بوعشرين) األمين العام األسبق التحاد
المحامين العرب ،والنقيب األسبق للدار البيضاء.
لقد شك َل الفقيد ،أثناء توليه مهام األمانة العامة في االتحاد ،سيرة
من شأنها أن تدفع االتحاد لتأدية دوره على الصعيد العربي ،متمثال
بالسعي الدائم من أجل تحقيق أهدافه وتطوير أداء المحامين العرب.
وإننا إذ ننعى فقده ،نتقدم بخالص التعازي والمواساة ،ونتشارك
مع زمالئنا في االتحاد العزاء ،ونتقدم بالتعزية أيضا ً لذوي الفقيد
ومحبيه ،ونبتهل إلى جناب لطف هللا أن يشمله برعايته .
املحامي_خا�س
افتتحت نقاب ُة املحامني العراقيني دورة تو�ضيع
ال�ضالحية الأوىل عام  ٢٠٢٢ملحامي بغداد،
وذلك �ضمن اجلداول املعدة لهذا الغر�س،
وا�ضتناد ًا لقرارات جمل�س النقابة.
وجرى الفتتاح يف مقر النقابة ،وبح�ضور نقيب
املحامني العراقيني الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي،
ووكيل النقابة الأ�ضتاذ رزاق العبيدي/

رئي�س جلنة الدورات ،وع�ضو جمل�س النقابة،
الأ�ضتاذة �ضارة املوىل.
و�ضتت�ضمن الدورة حما�ضرات خمتلفة يف تطوير
الكفاءة القانونية للمحامي من الناحية العملية
واملهنية ،وبح�ضور اأ�ضاتذة اأكفاء.
يذكر اأن الدورة متوا�ضلة يف الأ�ضابيع املقبلة
كل يوم �ضبت ،و�ضتحدد بعد ذلك موعد ختامها
واإجراء المتحانات للمحامني امل�ضاركني.

اجعُون»
«إِنَّا ِ َّلِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِ

ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب
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روح القانون
المحامي الحمزة فاضل حمزة
ماجستير في القانون المدني
باحث دكتوراه
كلية احلقوق  -جامعة الإ�سكندرية
تداولت بع�ض املواقع الإلكرتونية حكم
ملحكمة اأملانية يحاكي الواقع العملي والتطور
التكنولوجي الذي يعي�سه العامل اليوم ،حيث
اعتربت حمكمة اأملانية اأن امل�سي مل�سافة قدمني،
من �سريرك اإىل مكتبك يف املنزل ،هو و�سيلة
للتنقل ،وعلى هذا الأ�سا�ض ق�ست بحكم فريد
من نوعه.
فقد انزلق رجل وك�سر ظهره اأثناء نزوله من درج
حلزوين من غرفة نومه اإىل مكتبه يف املنزل ،بينما
رف�ض تاأمني ال�سركة التي يعمل بها تغطية نفقات
احلادث ،ح�سبما نقلت �سحيفة وا�سنطن بو�ست.
لكن حمكمة ال�ستئناف الفيدرالية لق�سايا
ال�سمان الجتماعي ق�ست باأن "الرحلة
ال�سباحية الأوىل من ال�سرير اإىل مكتب املنزل هي
مبثابة طريق عمل موؤمن عليه".
وتقول وا�سنطن بو�ست اإن القرار ي�سري اإىل
ق�سايا اأو�سع حول العامل حيث تكافح ال�سركات
مع توا�سل تطبيق نظام العمل عن بعد يف بع�ض
الدول.
ويف احلالة الأملانية ،قالت املحكمة اإنه اإذا وقع
احلادث يف منزل ال�سخ�ض املوؤمن عليه "اأو يف
مكان اآخر" ،يتم توفري التغطية التاأمينية "بنف�ض
القدر" كما يقع يف مقر ال�سركة.
واأ�سارت املحكمة اإىل اأن الرجل "يبداأ العمل (يف
مكتبه املنزيل) على الفور دون تناول الإفطار
م�سبقا" .وقد نزل الدرج "لبدء العمل" ،وبالتايل
ما حدث "خدمة يف م�سلحة �ساحب العمل".

وكانت ال�سركات يف العديد من الدول وجهت
موظفيها لتطبيق نظام العمل عن بعد للحفاظ
على ال�سحة العامة وحتقيق اأعلى م�ستويات
ال�سلمة يف ظل انت�سار وباء كورونا ..ول تزال
بع�ض ال�سركات تطبق هذا النظام مع ظهور
متحور اأوميكرون اجلديد".
بنا ًء على ما �سبق ذكره نود اأن نورد التايل
لبيان مدى تطور امل�سرع العراقي يف �سياغة
القاعدة القانونية ،والتي تقع م�سوؤوليتها على
جمل�ض النواب ،ومدى اجتهاد املحاكم املوقرة
يف مواجهة التطور العلمي والتكنولوجي الذي
يعي�سه الإن�سان اليوم ،من خلل طرح بع�ض
الت�ساوؤلت.
ون�سبق ذلك بلمحة تاأريخية فل�سفية قانونية عن
علقة الفرد باملجتمع والدولة.
اإذا كان الإن�سان مييل بطبيعته اإىل احلياة
داخل جمتمع �سيا�سي منظم يخ�سع #للعدل
والقانون ،واإذا كانت الدولة ت�سبق الأفراد من
حيث �سرورة وجودها ،اإل اأن الدولة ل تعترب
هد ًفا يف ذاتها بل اأن لها هد ًفا ت�سعى اإىل حتقيقه،
والو�سول اإىل هذا الهدف يجعل املجتمع
ال�سيا�سي دولة حقيقة ،كما اأن عدم الو�سول اإىل
هذا الهدف يجعل من املجتمع ال�سيا�سي دولة من
حيث ال�سم فقط.
والهدف الذي ت�سعى اإليه كل دولة بح�سب
طبيعة الأ�سياء ،لي�ض هو حماية اأفرادها من
العتداءات اخلارجية ،ولي�ض هو تبادل ال�سلع
واخلدمات ،واإل اأ�سبحت كل الدول التي تعقد
فيما بينها اتفاقات عدم اعتداء اأو اتفاقات
جتارية دولة واحدة ،والواقع غري ذلك.
ولكن هدف كل دولة هو حتقيق اخلري العام
للمجتمع ،اأي اأن يعي�ض كل فرد حياة اأف�سل،

فالإن�سان ل يوجد داخل الدولة ملجرد اأن يعي�ض
مع غريه ،بل ليعي�ض مع غريه بطريقة اأف�سل،
وكل املوؤ�س�سات داخل الدولة لي�ست �سوى
و�سائل لإدراك هذا الهدف.
ويقول ار�سطو يف هذا اخل�سو�ض" :ميكن اأن
ن�سمي احلياة الأف�سل التي تهدف الدولة اإىل
حتقيقها باأنها احلياة ال�سعيدة ال�سريفة ،كما
واأن املجتمع املدين لي�ض هو احلياة امل�سرتكة،
بقدر ما هو جمتمع ال�سرف والف�سيلة".
من منطلق تاأريخي فل�سفي قانوين للعلقة بني
الدولة والفرد داخل املجتمع ،يتبني اأن ما ت�سبو
اإليه الدول هو حتقيق التوازن بني اللتزامات
واحلقوق بني الأفراد ،ول يتم ذلك اإل بالنظر اإىل
روح القاعدة القانونية ،ومدى ملئمتها للتطبيق
العملي على النزاعات املعرو�سة اأمام املحاكم.

فيقول ار�سطو بخ�سو�ض العدل هو" :العدل
هو القانون العقلي الذي يدركه العقل ال�سليم،
وهو ما ينبغي اأن ي�ستوحيه امل�سرع عند و�سع
القوانني املختلفة التي بها الأفراد ،فاإذا كانت
ال�سلطة الت�سريعية يحوزها فرد اأو اأفراد فل
بد اأن يقت�سر ا�ستخدامها على ما يوحي به
العقل ،واإل حتول هوؤلء الأ�سخا�ض اإىل طغاة
م�ستبدين" ،ثم ي�سيف ً
قائل " اإننا نرف�ض
اعطاء ال�سلطة للإن�سان ،ولكننا نعطيها للعقل،
فالإن�سان يبا�سر ال�سلطة يف الواقع مل�سلحته
ويتحول اإىل طاغية.
بنا ًء على ما �سبق ذكره ،هل ال�سلطة الت�سريعية
التي ت�سرع قوانني بلد عمره اآلف ال�سنني ،وهو
اأول من �سن قانون يف التاريخ ،ميكن اأن تنطبق
عليها مزايا نادى بها فيل�سوف قبل اآلف ال�سنني؟

هل املحاكم املوقرة باإمكانها الجتهاد يف الف�سل
بالنزاعات املعرو�سة اأمامها ا�ستنادًا اإىل قاعدة
"ل ينكر تغري الأحكام بتغري الزمان"؟ ا�ستنادًا
اإىل ن�ض املادة ( )5ق.م.ع.
هل بالإمكان اأن حتيد حمكمة التمييز املوقرة
عن بع�ض املبادئ امل�ستقرة عليها يف اأحكامها،
�سيما ونظامنا الق�سائي ل يعتد بال�سوابق
الق�سائية ،واإمنا ياأخذ بها على �سبيل
ال�ستئنا�ض فقط؟
ناهيك عن الجتهادات التي ت�سدرها بع�ض
موؤ�س�سات الدولة ،والتي تتعار�ض مع القانون
معار�سة �سريحة ووا�سحة ،ويتم العمل بها،
وتعطيل عمل القانون.
علقنا هذا التعليق بنا ًء على حكم ملحكمة
اأملانية اأ�سدرت قرارها باعتبار "اإن الإ�سابة
يف الطريق من ال�سرير اإىل الكومبيوتر حادث
عمل".
وهو الفرق الوا�سح يف تطور امل�سرع والنظام
الق�سائي يف دول تتعامل مع الإن�سان بكل
حرفية يف تطبيق القانون وروح القانون ،وبني
دول تعاين من الق�سور الت�سريعي من جهة،
ومن ا�ستقرار اأحكام الق�ساء وعدم حماكاتها
للواقع والتطور التكنولوجي من جهة اأخرى.
ناهيك عن اأن التطور العلمي والتكنولوجي
بال�سكل احلايل اأ�سبح يفوق قدرة الن�سو�ض
الت�سريعية ،واحللول الق�سائية على مواكبته،
اإذ تبدو الن�سو�ض القانونية والق�ساء يف غالب
الأحيان تعاين من النق�ض يف مواجهة الروابط
القانونية امل�ستحدثة ،الأمر الذي يحتم على
امل�سرع ورجال الق�ساء الإحاطة الكافية بهذا
التطور ملواجهة م�سكلته بحلول تتنا�سب مع
الأ�سرار التي تنتج عنه.

التفريق للضرر في قانون األحوال الشخصية رقم  188لسنة 1959
المحامي مروان الكناني
املادة  40قانون الأحوال ال�سخ�سية
لكل من الزوجني طلب التفريق عند توافر اأحد ال�سباب
الآتية:
 -1اإذا اأ�سر اأحد الزوجني بالزوج الخر او باأولدهما
�سررا يتعذر معه ا�ستمرار احلياة الزوجية.
ويعترب من قبيل ال�سرار الدمان على تناول امل�سكرات
او املخدرات ،على ان تثبت حالة الدمان بتقرير من جلنة
طبية ر�سمية خمت�سة ..ويعترب من قبيل ال�سرار كذلك،
ممار�سة القمار يف بيت الزوجية.
 -2اإذا ارتكب الزوج الآخر اخليانة الزوجية ،ويكون من
قبيل اخليانة الزوجية ممار�سة الزوج فعل اللواط باأي
وجه من الوجوه.
 -3اإذا كان عقد الزواج قد مت قبل اإكمال اأحد الزوجني
الثامنة ع�سرة دون موافقة القا�سي.
 -4اإذا كان الزواج قد عقد خارج املحكمة عن طريق
الإكراه ومت الدخول .
 -5اإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اإذن من املحكمة،
ويف هذه احلالة ل يحق للزوجة حتريك الدعوى اجلزائية
مبوجب الفقرة  1من البند ا من مادة  3من قانون ا�سول

املحاكمات اجلزائية رقم  23ل�سنة  1971بدللة الفقرة 6
من مادة  3من هذا القانون .
اجتاه حمكمة التمييز الحتادية اإىل اعترب اأنه اإذا حكم
املدعي عليه يف جرمية الر�سوة يف اأحكام املادة 308\307
قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�سنة .1969
وقرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم 160ل�سنة 1983
يعترب �سررا يتعذر معه ا�ستمرار احلياة الزوجية هذا
ما جاء يف ن�ض املادة  40الفقرة الأوىل من قانون الأحوال
ال�سخ�سية رقم  188ل�سنة  ،1959اإذ اأن جرمية الر�سوة
من اجلرائم اخلطرية التي تقع من قبل املوظف او مكلف
بخدمة من اأجل حتقيق م�سلحة �سخ�سية او منفعة اأو
ربح �سخ�سية له او لغريه .
واي�سا اعترب قانون ان�سباط موظفي الدولة رقم 14ل�سنة
 1991واجبات املوظف الفقرة تا�سعا من املادة  4قانون
ان�سباط موظفي الدولة رقم  14ل�سنة  1991المتناع عن
ا�ستغلل الوظيفة لتحقيق منفعة اأو ربح �سخ�سية له او
لغريه ،واعترب ان جرمية الر�سوة من اجلرائم املخلة
بال�سرف يف قانون العقوبات رقم  111ل�سنة  1969يف
املادة  21قانون العقوبات العراقي .
قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم  609ل�سنة 1987
نوع احلكم :احوال �سخ�سية

رقم احلكم/8691 :هيئة
الحوال ال�سخ�سية واملواد
ال�سخ�سية2021/
تاريخ ا�سدار احلكم:
2021/6/23
جهة ال�سدار :حمكمة
التمييز الحتادية
مبداأ احلكم
�سدور حكم جزائي بحق
الزوجة املدعى عليها عن
جرمية ر�سوة ميثل �سرر ًا
للزوج (املدعي) موجباً
للتفريق كونه يتعذر معه
ا�ستمرار احلياة الزوجية.
ن�ض احلكم
لدى التدقيق واملداولة
وجد ان الطعن التمييزي
واقع �سمن املدة القانونية ،لذا قرر قبوله �سك ًل
ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه �سحيح
وموافق لل�سرع والقانون للأ�سباب التي ا�ستند اإليها
لن �سدور حكم جزائي بحق الزوجة املدعى عليها

عن جرمية ر�سوة ميثل �سرر ًا للزوج املدعي موجباً
للتفريق كونه يتعذر معه ا�ستمرار احلياة الزوجية،
لذا قرر ت�سديقه ورد الطعون التمييزية وحتميل
املميز ر�سم التمييز ،و�سدر القرار بالتفاق يف /13
ذي القعدة1442/هــ املوافق  2021/ 6 /23م.

أثير هالل الدليمي
باحث في القانون الدولي
متخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية
الدبلوما�سية ال�سيربانية هي يف الأ�سا�ض تطبيق
اأدوات الدبلوما�سية التقليدية ملواجهة التحديات
ال�سيربانية يف الف�ساء ال�سيرباين ،وت�سمل :
 .1بناء التحالفات الدولية وال�ستجابة اجلماعية
للتهديدات ال�سيربانية.
 .2التفاو�ض على اإطار ال�ستقرار ال�سيرباين

الدويل الذي يت�سمن ر�سم خطط وقواعد الطريق
لإجراءات الدولة املو�سوعية كالت�سريعات
القانونية والجرائية التقنية لتحقيق المن
ال�سيرباين يف الف�ساء ال�سيرباين.
 .3التفاو�ض على عقد التفاقيات ال�سارعة
والتفاقيات الثنائية والأطر التعاونية الدولية.
� .4سمان احرتام القوانني والعلنات الدولية
حلقوق الإن�سان يف الف�ساء ال�سيرباين.
 .5ا�ستخدام الأدوات الدبلوما�سية حلل
النزاعات وللرد على التهديدات ال�سيربانية التي

المحامي أحمد األسدي
اإن قانون القامة رقم  76ل�سنة  2017نظم عملية دخول الأجنبي من
حلظة دخوله اإىل العراق واقامته وخروجه من الأرا�سي العراقية،
وكذلك نظم انواع �سمات الدخول اأو كما ي�سمى (الفيزا) .
اإن من �سروط دخول الأرا�سي العراقية اأن يكون طالب �سمة الدخول
كاف للإنفاق ،وكذلك ان يكون
خاليا من الأمرا�ض املعدية ،ولديه مال ٍ
لديه كفيل من العراقيني ولي�ض حمكوما اأو متهما بجرائم دولية.
اأما انواع �سمات فهي زيارة وا�سطرارية ومدتها �سهر واحد،
واعتيادية ومتعددة وترتاوح من �سهرين اإىل �ستة ا�سهر ،وهنالك
نوع من ال�سمات اخلا�سة والدبلوما�سية متنح لأ�سخا�ض حمددين،
ومبوافقة اجلهات ذات العلقة.
اأما فيما يخ�ض مو�سوع القامة فهنالك �سرطان اأ�سا�سيان ،اإ�سافة
اإىل ال�سروط الأخرى ،الول ان يكون متزوجا من �سخ�ض عراقي
اجلن�سية اأو لديه عقد عمل مع �سركة من القطاع العام.
والبع�ض ي�ساأل هل العمالة املنت�سرة يف املطاعم و�سالونات احللقة
واملجمعات واملولت هل هي م�ستوفية لل�سروط القانونية؟ والجابة
هي ل ،حيث من خلل ما نراه يوميا يف دائرة القامة فاإن اغلب هذه
العمالة جتاوزت مدة �سمة الدخول ،وكذلك �سبب منحها ،وعند
�سوؤال لأي اجنبي يعمل يف العراق عن �سمة دخوله جتدها زيارة
اأو اعتيادية! ،وهذا بالإ�سافة اإىل بع�ض اجلرائم التي يرتكبها هوؤلء
الجانب يف العراق واخلطورة المنية اأو ال�سحية التي ت�ساحبهم.
وباحلديث عن م�سوؤولية �ساحب العمل عن العمالة الأجنبية التي
تعمل لديه فاإن امل�سرع العراقي حدد العقوبة بالن�سبة للأجنبي
و�ساحب العمل يف املواد ( )38،39،40،41،42،43من القانون
اأعله والتي ترتاوح بني عقوبة احلب�ض اأو الغرامة من خم�سمائة
الف اإىل ثلثة مليني دينار عراقي ،واكيد تنظيم جواز مرور واإبعاد
الجنبي من العراق.
وراأيي اإن دخول اأي اجنبي اإىل العراق يجب ان يكون
عرب موافقة جهازي المن الوطني واملخابرات بعد تقدمي
املعلومات الكاملة عن الجنبي من حيث ال�سجل اجلنائي
وعنوان ال�سكن الدائم يف بلده وال�سهادة ال�سحية املعتمدة
عند وزارة ال�سحة العراقية للق�ساء على هذه الظاهرة،
وتنظيم ما يتبقى منها ،وكذلك يجب فتح ح�ساب للأجنبي
يف احد امل�سارف اأو اخذ تاأمينات نقدية ت�سادر منه ل�سالح
خزينة الدولة يف حالة خمالفته �سمة الدخول ملدتها اأو نوعها.

الحروب اختبار لإلنسانية

الدبلوماسية السيبرانية ..وتحديات األمن
السيبراني الدولي
تتعر�ض لها الدول.
 .6تعزيز بناء القدرات ملواجهة التحديات
والتهديدات.
 .7اإعطاء الولوية لدرا�سة الق�سايا املتعلقة
بالأمن ال�سيرباين الدويل واآلية حماية
البيانات احلرجة للبنى التحتية للدول،
ومناق�سة اآليات تعزيز الأمن القومي وتنمية
وتنفيذ الهداف وامل�سالح القت�سادية
والجتماعية من خلل ر�سم وتطبيق �سيا�سة
خارجية رقمية �سحيحة وناجعة.

العمالة األجنبية في
العراق

سيف علي حسين الشمري
هذه العبارة �سمعتها يوما من خمتل عقلياً عندما كان

ي�سف يل ما عانى منه يف حروب اإيران وويلت احل�سار
اىل ان و�سل اىل هذه املرحلة -اعانه اهلل و�سافاه -ولكن
يف عبارته الثر الكبري يف نف�سي ،ولطاملا راأيتها تتجلى
يف كثري من الحداث التي اأقراأها تارة واعي�سها تارة
اخرى من حرب الدول املجاورة واحل�سار املفرو�ض
عليهم.
العجيب بالأمر ان طبيعة الن�سان بالتنظري يكون
متمكنا وطبيعيا وموؤمنا و�ساحب مبادئ ول يتنازل
عما ي�سري عليه من قيم وووو...الخ من التنظري الذي
ما ان يتحول اىل تطبيق جتد العك�ض يف ذلك ،حتى ان
اهلل �سبحانه وتعاىل قد ا�سار اىل هذه التف�سيلة بقوله
تعاىل (ولنبلونكم ب�سيء من اخلوف واجلوع ونق�ض
من الموال والنف�ض والثمرات وب�سر ال�سابرين،)...
ويف حديث لر�سولنا الكرمي ما م�سمونه ((عند
المتحان يكرم املرء او يهان)) ويف مقولة اتذكرها

يعتمدونها علمياً وهي (ل يعرف حقيقة املعدن اإل عند
الحتكاك) ،وهذا المر الذي اود ان ا�سل اإليه ،فكل
فرد فينا �سيعي�ض يف هذه احلياة الدنيا القليلة الزائلة
بلمحة ب�سر حياتني �ساء من �ساء وابى من ابى ،احلياة
الوىل حياة الرفاه والنفتاح والتنف�ض نوعا ما �سواء
على ال�سعيد القت�سادي او الجتماعي او غريهما
والتي فيها يكون منظر ًا عظيما و�ساحب قيم ومبادئ
ظاهريا ،واحلياة الثانية هي حياة البوؤ�ض والتعا�سة
والنعدام على جميع ال�سعدة بحيث تنغلق جميع
البواب بوجهه ،وهنا يبان معدنك ان كنت حقاً موؤمنا
و�ساحب معدن ا�سيل ومبادئ وقيم حقيقية ام عك�ض
ذلك ،فالذي عا�ض احلياتني ووجد نف�سه خمتلفاً بينهما،
فليجد لنف�سه حل وليلحق على حاله ،فالإميان بالقلب
ول دخل للمظاهر املادية به ل من بعيد ول من قريب،
وطوبى ملن كان نف�سه يف احلياتني.

جريمة المخدرات أو «اآلفة البيضاء» وسلبياتها على المجتمع
املحامي مهند اخليكاين
ظهرت يف العراق بعد الحتلل الغا�سم اأ�سر�ض معركة
يف تعاطي وجتارة املخدرات ب�سكل ملفت للنظر ،وهذه
املخدرات �ستكون نتائجها �سلبية يف اإنهاء تركيبة الن�سان
العراقي ،وهذا ما جنده حاليا ون�ساهده اأو ن�سمع فيه وانه
�سيقودنا اإىل الهاوية يف اإنهاء الجيال القادمة وحتطيم
م�ستقبل هذا البلد.
وتعود هذه الآفة اإىل عدة اأ�سباب ،منها:
اأول :هو الك�سب ال�سريع للأموال ..ثانيا :ت�سريف الب�ساعة
لأجل فائدة املنتفعني من جتار املخدرات ..ثالثا :فقدان
امل�سروبات الكحولية ،ما ادى اىل اإيجاد البديل عنه ،وهي
املخدرات ..رابعا :طموح الدول املتاآمرة يف حتطيم وتدمري
كيان ال�سعب العراقي.
اإن املخدرات من اأ�سر�ض ال�سلحة التي نواجهها يف يومنا
هكذا بكل تاأكيد ،لأنها تفوق كل املخاطر الأخرى التي ميكن
اأن يتعر�ض لها اأبناوؤنا ،وحتولهم حطاماً وتدمر م�ستقبلهم،

اسرة التحرير

وتدفعهم يف الغالب اإىل جرمية اأكرب من اأجل تاأمني النقود
املطلوبة ل�سرائها اإذا ما اأدمنوا عليها.
نقول ل تف�سدوا حياتكم باآفة املخدرات ..ايها ال�سباب ..وانتم
اأيها الإخوة والأخوات ،الآباء والأمهات ،يجب اأن تنتبهوا
اإىل ت�سرفات اأولدكم وتركزوا على خماطر املخدرات..
فاملخدرات متثل اأخطر ما يواجهه اأبناوؤنا وبناتنا اليوم..
املخدرات تفوق كل املخاطر الأخرى التي ميكن اأن يتعر�ض
لها اأبناوؤنا ،اإنها �سموم مميتة قد ت�سرق فلذات اأكبادنا
وحتولهم اإىل حطام وتدمر م�ستقبلهم فقد �سنفت املخدرات
الآن باأنها اجلرمية الوىل بل ام اجلرائم فيجب اأن تراقبوا
ابناءكم ول تدفعوهم اإىل هذه اجلرمية الدولية.
املخدرات واجلرمية
لقد باتت الآثار ال�سلبية للمخدرات تطول كافة نواحي
احلياة؛ ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية وغريها،
وهنا فاإن حالة الوهم واخليال واللمبالة امل�سحوبة بفقدان
الرتكيز لدى املدمن وفقدان الوعي والإدراك ،قد تكون هذه

سكرتير التحرير
علي الفاطمي

الأعرا�ض كافية لرتكاب اأب�سع واأفظع اجلرائم ،وقد تطول
هذه اجلرائم اأقرب النا�ض اإىل ذلك املتعاطي كاأن تكون
ال�سحية الخ او الب او الزوجة او البنت اأو الم ،بالإ�سافة
اإىل اجلرائم الب�سعة والزين باملحرمات.
وقد ي�سعى املتعاطي دوماً للح�سول على اجلرعة باأي ثمن
كان ،وهذا يعني انه م�ستعد لقرتاف اأي عمل يف �سبيل تاأمني
ثمن تلك اجلرعة ،وقطعاً اإذا كان هذا املتعاطي من ذوي
الدخل املحدود ولي�ست لديه القدرة املادية على دفع ثمن
جرعاته بنف�سه ،فاإنه بل �سك لن يرتدد يف ارتكاب اجلرائم
التي توؤمن له تلك املبالغ ،وتبداأ هذه اجلرائم عادة ب�سرقة
حمتويات املنزل ،وت�ستمر يف التو�سع اإىل اأن ت�سل اإىل جرائم
اأب�سع واأقوى.
الدمان على املخدرات خطر يهدد الفرد وال�سرة واملجتمع،
وينبغي على الدول وال�سعوب الوقوف وجها لوجه امام هذا
اخلط.
املادة  28خمدرات

المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون

وهي مادة قانونية من مواد القانون العراقي تنفذ بحق
املتعاطفني وجتار املخدرات ،وتن�ض موادها القانونية على
العقوبة بالإعدام اأو املوؤبد .وكذلك املادة  32من القانون
اعله اخلا�سة بالتعاطي والتي تن�ض على (يعاقب باحلب�ض
مدة ل تقل عن � 1سنة واحدة ول تزيد على  3ثلث �سنوات
وبغرامة ل تقل عن ( )5000000خم�سة مليني دينار ول
تزيد على ( )1000000ع�سرة مليني دينار كل من ا�ستورد
او انتج او �سنع او حاز او احرز او ا�سرتى مواد خمدرة او
موؤثرات عقلية او �سلئف كيميائية او زرع نباتا من النباتات
التي ينتج عنها مواد خمدرة او موؤثرات عقلية او ا�سرتاها
بق�سد التعاطي وال�ستعمال ال�سخ�سي).
اأ�سباب تعاطي املخدرات
 البطالة والتهمي�ض. رفقاء ال�سوء وحب ال�ستطلع والتذوق. الظروف الجتماعية والقت�سادية ال�سعبة. -خلفات عائلية ونق�ض الت�سال داخل ال�سرة.

 /صالح الربيعي

 الف�سل الدرا�سي واملهني. الفراغ الثقايف ونق�ض و�سائل الرتفيه. �سياع القيم الجتماعية ونق�ض الوازع الديني.كيفية التخل�ض من الإدمان
 – 1مراحل العلج تتطلب اإ�سرا ًرا وعزمية ل تلني.
 – 2علج الإدمان يجب اأن يكون حتت اإ�سراف طبي مبا�سر.
 – 3احل�سول على دعم عاطفي من الأ�سرة اأو الأ�سدقاء اأو
�سريك احلياة ميثل نقطة قوة.
احذروا الفكار اخلاطئة
* اول جتربة لن توؤدي اىل الإدمان.
* املخدرات تن�سي امل�ساكل والهموم.
* املخدرات تقوي الن�ساط اجلن�سي.
* املخدرات رمز الرجولة.
* املخدرات رمز للتفتح.
* املخدرات تقوي ال�سخ�سية وتخل�سني من اخلجل
واخلوف.

مازن سالم المالكي

مصطفى احمد

وقفات قانونية
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أنواع اليمين في القانون العراقي

المحامية هيفاء السعدي
ن�ستعر�ض اأنواع اليمني يف قانون الإثبات
العراقي رقم  ١٠٧ل�سنة :١٩٧٩

 -١اليمني احلا�سمة :هي اليمني التي تنتهي
بها الدعوى ،وللخ�سوم باإذن املحكمة توجيه
اليمني احلا�سمة اىل اخل�سم الخر ويجوز
توجيهها باأي حالة تكون عليها الدعوى.
وكذلك ل يجوز الرجوع يف اليمني احلا�سمة
بعد حتليفها ..واملدعي هو من يقع عليه
عبء الثبات لإثبات ما يدعيه ،وان املدعى
عليه هو املكلف باإثبات دعواه ولأي منهما
ي�ستطيع توجيه اليمني احلا�سمة اىل خ�سمه.
 -٢اليمني املتممة :هي التي يوجهها القا�سي
من تلقاء نف�سه لأي من اخل�سمني عندما يرى
كاف يف الدعوى ويحتاج
ان هناك دلي ًال غري ٍ
اىل ما يتممه ويكمله ليكون دلي ًال كام ًال وكافياً
ميكن ان ُيعتمده يف ا�سدار القرار الق�سائي
على اأ�سا�سه.
 -٣ميني ال�ستحقاق :هي اليمني التي توجهها
املحكمة من تلقاء نف�سها عند احلكم مبا ادعاه

اخل�سم او حتليف مدعية ال�ستحقاق اإذا
توفى املدعى عليه اثناء املرافعة قبل ا�سدار
حكمها على الورثة.
 -٤ميني ال�ستظهار :هي اليمني التي ترد يف
حالت اإذا ادعى اأحد يف الرتكة حقا واأثبته
يحلف ميني ال�ستظهار ،او اإذا ا�ستحق احد
املال واثبت دعواه حلفته املحكمة ،وكذلك
حتليف املدعية عند احلكم لها على الرتكة
ب�سداقها املوؤجل على زوجها املتويف.
 -٥ميني التقومي :هي اليمني التي توجه اىل
املدعي لتحديد قيمة املدعى به الذي ا�ستحال
على املحكمة تقدير قيمته.
 -٦ميني عدم العلم :هي اليمني التي
توجهها املحكمة اإذا توفيت املدعية اثناء
�سري املرافعة توجه اليمني اىل الورثة
(عدم العلم) وللخ�سم الذي اأ�سابه �سرر
ان يطلب التعوي�ض.

تطبيقات جريمة تضليل القضاء
اإن حمكمة اجلنح قررت جترمي املتهم وفق اأحكام املادة / ٤٥٦
 ١عقوبات رغم اأن معطيات التحقيق والأدلة املتح�سلة ت�سري
اإىل اأن فعل املتهم ينطبق واحكام املادة  ٢٤٧عقوبات باعتباره
تعمد اإخفاء معلومات عن دائرة الرعاية الجتماعية كونه
يت�سلم راتبا تقاعديا بق�سد ال�ستفادة من الإعانات التي تقدمها
الدائرة املذكورة ،وبنا ًء على ما تقدم وا�ستنادا لل�سالحيات
املمنوحة لهذه الهياأة مبوجب اأحكام املادة  ٢٦٠ال�سولية قرر
تعديل الو�سف القانوين للجرمية التي �سدر احلكم فيها وجعلها
وفق املادة  ٢٤٧من قانون العقوبات بدل من .١ / ٤٥٦
 ان الثابت من وقائع الق�سية التي اظهرتها ادلتها حتقيقاوحماكمة ان املدان قدم معلومات غري �سحيحة اإىل حمكمة

الحوال ال�سخ�سية عند زواجه من زوجته (ع) ومل يخرب
املحكمة انه متزوج بزوجة اأخرى وا�ستح�سل على عقد زواج
وبذلك فاإن اإدانته وفق اأحكام املادة  ٢٩٤عقوبات كان له �سند
من القانون.
 ان الثابت من وقائع الق�سية التي اظهرتها ادلتهاحتقيقا وحماكمة قيام املدان بتقدمي معلومات عن حالته
املالية اإىل مديرية التنفيذ يعلم انها غري �سحيحة قا�سدا
يف ذلك ت�سليل املديرية املذكورة وحمل املنفذ العدل على
عدم ا�ستيفاء دين ال�سبارة التنفيذية �سفقة واحدة او
فر�ض ت�سوية تتنا�سب مع مقدار الدين ،فاإن اإدانته وفق
اأحكام املادة  ٢٤٥عقوبات لها �سند من القانون.

جريمة االبتزاز اإللكتروني
البتزاز الإلكرتوين :هي عملية تهديد وترهيب لل�سحية
بن�سر �سور اأو مواد فيلمية اأو ت�سريب معلومات �سرية
تخ�ض ال�سحية مقابل دفع مبالغ مالية اأو ا�ستغالل ال�سحية
للقيام باأعمال غري م�سروعة ل�سالح املبتزين كالإف�ساح
مبعلومات �سرية خا�سة بجهة العمل اأو غريها من الأعمال
غري القانونية.
وعادة ما يتم ت�سيد ال�سحايا عن طريق الربيد الإلكرتوين
اأو و�سائل التوا�سل الجتماعي املختلفة كـ الفي�ض بوك،
تويرت ،واإن�ستغرام وغريها من و�سائل التوا�سل الجتماعي
نظ ًرا لنت�سارها الوا�سع وا�ستخدامها الكبري من قبل جميع
فئات املجتمع.
وتتزايد عمليات البتزاز الإلكرتوين يف ظل تنامي عدد
م�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي والت�سارع امل�سهود
يف اأعداد برامج املحادثات املختلفة.
عملية البتزاز
غالبًا تبداأ العملية عن طريق اإقامة عالقة �سداقة
مع ال�سخ�ض امل�ستهدف ،ثم يتم النتقال اإىل مرحلة
التوا�سل عن طريق برامج املحادثات املرئية (Video
 ،)conferencingليقوم بعد ذلك املبتز با�ستدراج
ال�سحية وت�سجيل املحادثة التي حتتوي على حمتوى
م�سيء وفا�سح لل�سحية ،ثم يقوم اأخريا بتهديده
وابتزازه بطلب حتويل مبالغ مالية اأو ت�سريب معلومات
�سرية ،وقد ت�سل درجة البتزاز يف بع�ض احلالت اإىل اإ�سناد
ً
م�ستغال بذلك
اأوامر خملة بال�سرف والأعراف والتقاليد،
ا�ست�سالم ال�سحية وجهلة بالأ�ساليب املتبعة للتعامل مع
مثل هذه احلالت.
كيفية جتنب الوقوع يف فخ البتزاز
 جتنب قبول طلب ال�سداقة من قبل اأ�سخا�ض غريمعروفني.
 عدم الرد والتجاوب على اأي حمادثة ترد من م�سدر غريمعروف.
 جتنب م�ساركة معلوماتك ال�سخ�سية حتى مع اأ�سدقائكيف ف�ساء الإنرتنت (اأ�سدقاء املرا�سالت).
 ارف�ض طلبات اإقامة حمادثات الفيديو مع اأي �سخ�ض ،مامل تكن تربطك به �سلة وثيقة.
 ل تنجذب لل�سور اجلميلة واملغرية ،وتاأكد من �سخ�سيةاملر�سل.

 حال تعر�سك لعملية ابتزاز عدم التوا�سل مع ال�سخ�ضاملبتز ،حتى عند التعر�ض لل�سغوطات ال�سديدة.
 عدم حتويل اأي مبالغ مالية ،اأو الإف�ساح عن رقم بطاقةالبنك.
 جتنب امل�سادات مع املبتز وعدم تهديده بال�سرطة ،وقمبالإبالغ عند وقوع احلادثة مبا�سرة لدى اجلهات املخت�سة.
قانون اجلرمية الإلكرتونية
نظرا لكون هذا النوع من اجلرائم حديثا -بع�ض ال�سيء-
فاإن القوانني التي تنظم التعامل معه تعترب قليلة ،بل رمبا
غري موجودة يف بع�ض الدول.
وحديثا �سدرت قوانني ملكافحة جرائم تقنية املعلومات،
ففي �سلطنة ُعمان -على �سبيل املثال -ين�ض القانون يف
مادته الثامنة ع�سرة على اأنه« :يعاقب بال�سجن مدة ل تقل
عن �سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن األف
ريال عماين ول تزيـد علـى ثالثـة اآلف ريـال عماين اأو باإحدى
هاتني العقوبتني ،كل من ا�ستخدم ال�سبكة املعلوماتية اأو

و�سائل تقنية املعلومات يف تهديد �سخ�ض اأو ابتزازه حلمله
على القيام بفعل اأو امتناع ولو كان هذا الفعل اأو المتناع
عنه م�سروعً ا ،وتكون العقوبة ال�سجن املوؤقت مدة ل تقل
عن ثالث �سنوات ول تزيد على ع�سر �سنوات وغرامة ل تقل
عن ثالثة اآلف ريال عماين ول تزيد على ع�سرة اآلف ريال
عماين اإذا كان التهديد بارتكاب جناية اأو باإ�سناد اأمور خملة
بال�سرف اأو العتبار».
اأما قانون العقوبات العراقي رقم  ١١١ل�سنة  ١٩٦٩فلم ي�سر
�سراحة جلرائم البتزاز الإلكرتوين ،ولكنه عالج جرمية
البتزاز املايل يف املواد .٤٥٢
املادة ٤٥٢
 – ١يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سبع �سنني اأو
باحلب�ض من حمل اآخر بطريق التهديد على ت�سليم نقود اأو
ا�سياء اخرى غري ما ذكر يف املادة ال�سابقة.
 – ٢وتكون العقوبة مدة ل تزيد على ع�سر �سنني اإذا
ارتكبت اجلرمية بالقوة اأو الإكراه.

أنـــواع العدة وأحكــــــامها
 -١عدة املطلقة الرجعية:
«وهي املطلقة للمرة الأوىل اأو الثانية ،والتي يحق لزوجها اأن
يراجعها مادامت يف وقت العدة « ،فتكون عدتها ثالثة قروء ،اأي
بثالثة اأطهار من ثالث حي�سات.
اأما التي انقطع عنها احلي�ض لأي �سبب كان فقد حدد ال�سرع لها

ثالثة اأ�سهر للعدة.
 -٢املطلقة غري املدخول بها :ل عدة عليها ،لقوله تعاىل:
{ثم طلقتموهن من قبل اأن مت�سوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها}.
 -٣عدة الأرملة:

«وهي التي تويف عنها زوجها» ،فتختلف عدتها عن املطلقة حيث
تكون اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام.
 -٤عدة الأرملة احلامل:
اأما اإذا كانت الأرملة حامال ،فتنتهي عدتها بو�سع حملها ،ولو
كان بعد املوت مبا�سرة لقوله تعاىل{ :واأولت الأحمال اأجلهن

اأن ي�سعن حملهن}.
 -٥عدة املطلقة احلامل :عدتها ابعد الجلني.
 -٦الأرملة غري املدخول بها :تكون عدتها اأي�سا اأربعة اأ�سهر
وع�سرة اأيام لعموم الآية يف الأزواج املتويف عنهن اأزواجهن،
«فالعدة من وقت الطالق ،ل من وقت الق�ساء».

الوصي المؤقت والولي الجبري  ..جدل قانوني
الإن�سان حمكوم بالقانون منذ حلظة انعقاد
النطفة التي تكونه وحلني وفاته ،وتوىل
القانون رعاية �سوؤونه وتنظم اأعماله يف كل
التفا�سيل ويكون القانون بديال عن اإرادة
الإن�سان عندما يكون فاقدا لهذه الإرادة
لنق�ض فيها اأو لنعدامها مثل القا�سر الذي مل
يبلغ �سن الر�سد القانونية او املجنون وغريه
�سواء كان حمجورا لذاته او ل�سفاته ،ومبا ان
ذلك الن�سان له ت�سرفات وترتتب له حقوق
فال بد من ممثل له يعرب عن م�ساحله وي�سعى
حلمايتها ،ولن القانون وان كان بديال عنه
فالبد ان يكون له مظهر خارجي يعرب عنه،
فكان ويل القا�سر هو املمثل الأف�سل حلماية
امل�سالح ،كذلك الو�سي على القا�سر او القيم
عليه ،ونظم القانون كيفية تن�سيب هوؤلء
وطبيعة اعمالهم وحدد �سالحياتهم مبوجب
احكام قانونية متعددة والغلب العم منها
مت جمعه يف قانون رعاية القا�سرين رقم
 ٧8ل�سنة  ١٩8٠املعدل ،ف�سال عن املواد
القانونية املبعرثة يف ن�سو�ض القوانني
الخرى اأو القرارات التي لها قوة القانون
مثل قرارات جمل�ض قيادة الثورة املنحل،
وعند النظر اإىل هذه الأحكام جند ان امل�سرع
اهتم بها كثريا وتدخل يف اأدق تفا�سيلها ،اإذ
جعل الأب وليا جربيا على اأولده القا�سرين
بحكم القانون لن ال�سغري يعد قا�سرا حتى
يبلغ �سن الر�سد ،وهو متام الثامنة ع�سرة
من العمر ،ويعترب من اأكمل اخلام�سة ع�سرة
وتزوج باإذن املحكمة كامل الأهلية على
وفق حكم املادة (/٣اأول) من قانون رعاية
القا�سرين رقم  ٧8ل�سنة  ١٩8٠املعدل،
وخالل هذه الفرتة يكون القا�سر بحاجة
اإىل من يرعى �سوؤونه مثل العناية برتبيته
واإدارة الأموال التي تعود له اأو التي توؤول
اإليه ،ويكون الأب بحكم القانون وليا على
القا�سر ووليته اأ�سليه ذاتية على وفق
حكم املادة ( )٢٧قا�سرين التي ن�ست على
اإن (ويل ال�سغري اأبوه ثم املحكمة) واملادة
( )١٠٢مدين ويبا�سر مهامه يف حقوق الولية
طاملا كان اأه ًال لها على وفق حكم املادة ()٢8
قا�سرين وتنتهي الولية ببلوغ القا�سر �سن
الر�سد ما مل تقرر املحكمة ا�ستمرارها قبل
البلوغ اإن مل تاأن�ض منه الر�سد على وفق حكم
املادة ( )٣١قا�سرين لن ذلك القا�سر منذ
حلظة ولدته يكون ذا �سخ�سية طبيعية على
وفق حكم املادة ( )٣٤مدين ،ويتلقى احلقوق
مثل الهبات او التربعات على وفق حكم املادة
( )٦٠٤مدين التي متنح له ويكون الأب هو
من يتوىل تقبلها نيابة عنه ويرعاها بحكم

القانون وعلى وفق حكم املادة ( )٦٠٥مدين
دون اأن يكون له اخليار وحلني بلوغ ال�سغري
�سن الر�سد ،ولن الأب مثله مثل �سائر الب�سر
يتعر�ض اإىل عوار�ض متنعه من ممار�سة مهامه
اأو انه يفقد اإرادته التي هي اأ�سا�ض تكليفه
بالولية التي حددها امل�سرع واقرنها بعدة
�سروط منها البلوغ والعقل والأمانة على
وفق املادة ( )٧٦اأحوال �سخ�سية واملادة
( )٣٥من قانون رعاية القا�سرين ،لكن قد
يت�سرف الويل ب�سوء جتاه القا�سر ،فللمحكمة
اأن ت�سلب الولية موؤقتاً او دائماً على وفق
حكم املادة ( )٣٣قا�سرين ،كذلك للمحكمة
اأن ت�سلب الولية عن الويل اأو توقفها عندما
يكون الويل غائباً او كان قد حكم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية ملدة تزيد على �سنة على وفق
حكم املادة ( )٣٣قا�سرين ،ويف الوقت الراهن
توجد عدة �سور تتعلق بالولية ،و�ساأعر�ض
لها على وفق الآتي:ـ
 -١يف حال فقدان الويل تقدم اأم القا�سر
طلبا اإىل حمكمة الأحوال ال�سخ�سية اأو
املواد ال�سخ�سية تطلب تن�سيب و�سي على
القا�سر بعد تقدمي ما يثبت الفقدان ،وعند ذاك
�ست�سدر املحكمة حجة الو�ساية على الأولد
القا�سرين والزوج املفقود لأنه اأ�سبح بحكم
القا�سر.
 -٢اإذا كان الويل خارج العراق والزوجة
تروم اإ�سدار حجة و�ساية موؤقتة لغر�ض
ال�سفر اأو لأي غر�ض اآخر مثل الزواج يقدم
طلب مرفق معه موافقة الويل التحريرية
اأو اأي بينة معتربة قانونا تثبت موافقته
على تن�سيب مقدم الطلب و�سياً موؤقتاً على
القا�سر.
 -٣الويل الغائب :عندما يكون الويل غائبا
وهو الذي غادر العراق اأو مل يعرف له مقام
مدة تزيد على ال�سنة دون اأن تنقطع اأخباره
ويرتتب على ذلك تعطل م�ساحلة وم�سالح
غريه على وفق حكم املادة ( )8٥قا�سرين
وللزوجة اأن تطلب تن�سيبها قيما على زوجها
الغائب وو�سيه على اأولدها القا�سرين،
وتقرر املحكمة ذلك وت�سدر حجة و�ساية
نافذة حلني انتهاء الغيبة.
 -٤عندما يكون الويل يف مناطق يتعذر معه
احل�سور اإىل املكان الذي يقيم فيه القا�سر،
ومثال ذلك املناطق التي تقع حتت �سيطرة
القوى الإرهابية فاإذا كان باإمكانه اإر�سال
برقية او فاك�ض او بريد يبني فيه موافقته على
تن�سيب الأم و�سية على القا�سرين للمحكمة
اأن ت�سدر حجة و�ساية موؤقتة مقرونة
مبوافقة الويل.

 -٥عندما يكون الويل يف املثال ال�سابق يتعذر
عليه اإر�سال هذه الورقة اأو املوافقة فيعد ذلك
عذرا قهريا يحول دون ا�ستمراره يف رعاية
القا�سر ،وتقوم املحكمة باإيقاف الولية
وتن�سيب الأم و�سية على القا�سر.
 -٦اأما اإذا مل يعرف عنه خرب يعامل معاملة
الغائب او املفقود وعلى وفق ما تقدم تف�سيله.
حيث التفت القانون اإىل هذا الأمر ومل يرتك
ذلك القا�سر او املحجور دون رعاية فاجته اإىل
ن�سب و�سي على ذلك القا�سر لإدارة �سوؤونه
ورعايتها وتعترب الأم هي الأجدر بالو�ساية
على القا�سر ،وتقدم على غريها عمال باأحكام
املادة ( )٣٤قا�سرين ،ويتم تن�سيب الو�سي
بثالثة اأو�ساف ،وعلى وفق الآتي:
 -١الو�سي املختار وهو ال�سخ�ض الذي
يختاره الأب (الويل اجلربي) حال حياته
للقيام على م�سالح اأولده ال�سغار بعد
وفاته وعلى وفق حكم املادة ( )٧٥اأحوال
�سخ�سية.
ُن�سب وهو الذي تن�سبه
 -٢الو�سي امل َ
املحكمة يف حال وفاة الويل ومل يخرت و�سياً
على اأولده القا�سرين حال حياته وعلى وفق
حكم املادة ( )8١احوال �سخ�سية.
 -٣و�سي اخل�سومة وهو الذي تعينه
املحكمة و�سياً على ال�سغري اإذا تعار�ست
م�سلحة القا�سر مع م�سلحة الويل ،وذلك
لتمثيل القا�سر والدفاع عن م�ساحله ،وهذه
الو�ساية املوؤقتة تنتهي حال انتهاء النزاع

اأو التعار�ض يف امل�سالح بني الويل وم�سالح
القا�سر بعد ان تقرر وقف الولية على وفق
حكم املادة ( )٣٧قا�سرين.
 -٤الو�سي املوؤقت وهو الذي تن�سبه املحكمة
يف حال احلكم بوقف الولية اأو الو�ساية،
وذلك لعدم جواز ترك القا�سر دون �سخ�ض
يرعى �سوؤونه وعلى وفق حكم املادة ()٣٧
قا�سرين.
وهذه الأو�ساف للو�ساية هي التي وردت يف
القوانني النافذة ذات العالقة ب�سوؤون القا�سر
واأحواله ال�سخ�سية وتنتهي الو�ساية يف كل
الأحوال عند توفر اإحدى احلالت التي وردت
يف ن�ض املادة ( )8٢اأحوال �سخ�سية واملادة
( )٣٩قا�سرين ،لكن يف الواقع اليومي جند اأن
الأب وليته قائمة وغري موقوفة او م�سلوبة
وهو معلوم الإقامة واملوطن او جمهولها ،اإل
انه مل يقم باإعمال الرعاية للقا�سر مما يوؤدي
اإىل ال�سرر به ومب�ساحله ،فهل نقف يف �سمت
جتاه هذه احلالة؟ وجدت ان الق�ساء العراقي
اجته باجتاهات عدة للمعاجلة �ساأعر�ض
بع�سها على وفق الآتي:
� -١سدرت عدة قرارات ق�سائية بتن�سيب
و�سي موؤقت لإدارة �سوؤون القا�سر مع وجود
الويل اجلربي وكان البع�ض ي�سبب هذا القرار
ويجد له امل�سوغ باأن م�سلحة القا�سر اأوىل
بالرعاية لن للق�ساء الولية العامة ،اإل اأين
اأرى اأن هذا الجتاه غري �سحيح لن ولية
الق�ساء العامة ل يجوز اأن جتمع الولية

مع الو�ساية ،واإمنا القانون اأ�سار اإىل وجود
الو�سي عند موت الويل او عند توفر حالة
من حالت فقدان الولية وايقافها موؤقتاً او
دائمياً ،على وفق ما تقدم واأهم جدل �سيظهر
عند وجود ويل غري موقوفة وليته مع و�سي
مبوجب حجة و�ساية موؤقتة واأجرى الويل
ت�سرفا عن القا�سر ثم اأجرى الو�سي ت�سرفا
مماثال جتاه القا�سر ولكن باجتاه معاك�ض
فمن الذي يكون حمال للقبول والتنفيذ هل
هو ت�سرف الويل اأم الو�سي ؟ لن كالهما
ميلك احلق القانوين بالت�سرف ،فالويل بحكم
القانون بو�سفه وليا جربيا على القا�سر
والو�سي مبوجب قرار ق�سائي نافذ وملزم،
لذلك اأرى عدم جواز تن�سيب و�سي موؤقت
مع وجود ويل جربي على القا�سر ،وامنا يتم
وقف الولية بقرار م�ستقل بعد مراعاة اأحكام
قانون رعاية القا�سرين وعلى وفق ما تقدم
ذكره ثم ا�سدار القرار بتن�سيب الو�سي.
 -٢كذلك هناك بع�ض القرارات ال�سادرة عن
حمكمة التمييز الحتادية باأن للويل اجلربي
ان مينح �سخ�ساً ما وكالة بحكم وليته لإدارة
�سوؤون القا�سر ،وهذه تخ�سع لأحكام الوكالة
الواردة يف القواعد العامة يف القانون املدين
بو�سفه وكيال ولي�ض بو�سفه و�سياً ويخ�سع
لأحكام عزله وحتدد وكالته اأو نق�ض ت�سرفه
من الويل بو�سفه املوكل وعلى وفق حكم
الوكالة ،وهذا الجتاه يف الق�ساء العراقي
يوؤكد اإن الولية ل جتتمع مع الو�ساية.

لكن ماذا عن م�سلحة القا�سر التي حتتاج اإىل
من يرعاه مثال حاجته اإىل ال�سفر لغر�ض العالج
والويل ل ينه�ض مبهامه او انه غري معلوم
حمل الإقامة ،والقا�سر لدى والدته املطلقة
عن اأبيه ،لذلك اأجد اأن املعاجلة ل تكون
مبخالفة الن�سو�ض القانونية ،واإمنا بتطبيق
الإحكام القانونية التي عاجلت املو�سوع ،اإذ
ان قانون رعاية القا�سرين التفت اإىل حالة
عدم قيام الويل بواجباته جتاه القا�سر وافرد
له بابا ملحا�سبة الأولياء والأو�سياء يف الباب
الرابع من قانون رعاية القا�سرين ،وهذه
الأحكام لها اأ�سا�ض يف ال�سريعة الإ�سالمية،
ومنها الآتي:
 -١عزل الويل ويكون على وفق ما ورد يف
املواد ( )٣٣ ،٣٢قا�سرين ،كذلك تطلب دائرة
رعاية القا�سرين من قا�سي حمكمة الأحوال
ال�سخ�سية عزل الويل اإذا ثبت تق�سريه وعلى
وفق حكم املادة (/٦8رابعاً) قا�سرين ،وبعد
ان ي�سدر القرار ب�سلب الولية تقوم املحكمة
بتن�سيب و�سي على القا�سر لإدارة �سوؤونه،
وهذه الو�ساية تكون مو�سوفة بالو�سف
الذي يقرتن به العزل فاإذا كان العزل ب�سبب
فقدان اهلية الويل فيكون الو�سي دائميا ،اأما
اإذا كان العزل ب�سلب او ايقاف الولية موؤقتا
او ملدة حمددة فتكون الو�ساية حمددة املدة
وموؤقتة اي�سا او قد ت�سلب الولية ويتم
وقفها جزئيا يف بع�ض �سالحيات الويل ولي�ض
جميعها ،فتكون الو�ساية جزئية بالقدر الذي
يتعلق بال�سلب اجلزئي.
 -٢او بنا ًء على طلب الويل بال�ستقالة عن
مهامه وبعد قبولها يتم ن�سب و�سي على
القا�سر.
ويكون الطريق اأو الر�سم الذي خط لهذا
الأمر ،اأما بتقدمي طلب اإىل دائرة رعاية
القا�سرين من ال�سخ�ض الذي يرغب بتن�سيبه
و�سيا على القا�سر وبعد ان جتري الدائرة
حتقيقاتها وت�سل اإىل قرار �سلب الولية
كليا او جزئيا او دائميا او موؤقتا واإر�ساله
اىل حمكمة الحوال ال�سخ�سية يتم تن�سيب
الو�سي الذي يتوفر على ال�سروط القانونية
وال�سرعية ،وقد ترى املحكمة ان �ساحب
الطلب غري متوفر على تلك ال�سروط ،فلها ان
تختار �سخ�سا اخر يتوفر عليها ،او يقدم طلبا
اىل املحكمة املخت�سة ،وتقوم هذه املحكمة
باإر�ساله اىل دائرة رعاية القا�سرين لتخاذ
ما يلزم واإر�سال قرارها ب�سلب الولية ونوع
ال�سلب ،وبعد ان جتري حتقيقاتها على وفق
ما تقدم ،ومن ثم ت�سدر املحكمة حجة و�ساية
موؤقتة او دائمية تبعا لقرار �سلب الولية.
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اختصاص التحقيق في الجرائم الكمركية

الناحية الزمنية وتحديد نطاق تطبيق القانون
مبداأ احلكم
اإن القانون اجلنائي ال ي�صري على
املا�صي ،وان تاريخ نفاذ القانون يكون
هو الفي�صل يف حتديد نطاق تطبيقه من
الناحية الزمنية.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة
املو�صعة اجلزائية يف حمكمة التمييز
االحتادية ،وجد ان حمكمة جنايات
الر�صافة �صبق اأن ا�صدرت قرارها
بالدعوى املرقمة /340ج 2020/يف
 2020/2/13والقا�صي بتجرمي املتهم
(خ .ا .ر) وفق احكام القرار /1/39ج
ل�صنة  1994املعدل بالقرار  135ل�صنة
 1996عن جرمية حيازته على االدوية
وبيع املخدرات خالفا الأحكام القانون
وحكمت عليه باحلب�ص ال�صديد ملدة
خم�ص �صنوات وبغرامة مالية مقدارها
مائة الف دينار ..واأعيد القرار منقو�صا
مبوجب قرار حمكمة التمييز االحتادية
بالعدد  /6446الهيئة اجلزائية 2020/
يف  2020/4/26لالأ�صباب الواردة
فيه ..وبعد اجراء املحاكمة جمددا
ا�صدرت ذات املحكمة قرارها املوؤرخ
 2020/7/13والقا�صي باالإ�صرار على
قرارها ال�صابق ،ولدى امعان النظر فقد
وجد انه وبتاريخ  2019/6/25ويف

منطقة املدائن مت القب�ص على املتهم
(خ .ا .ر) لقيامه بحيازة االدوية
وبيع املخدرات وقد ثبت ملحكمة
اجلنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو
 2019/6/25وذلك من خالل ما ورد
باأقوال املتهم واقوال املفرزة القاب�صة
وحم�صر ال�صبط ،وحيث ان القانون
رقم  4ل�صنة  2019ا�صبح نافذ املفعول
بتاريخ  2019/7/8وهو تاريخ ن�صره
يف اجلريدة الر�صمية ،وحيث ان املادة
 2من ذات القانون قد ا�صارت اىل نفاذه
من تاريخ الن�صر يف اجلريدة الر�صمية،
وحيث ان القانون اجلنائي ال ي�صري

مبداأ احلكم
اإن اخت�صا�ص التحقيق يف اجلرائم
الكمركية اإمنا يتحدد يف املكان الذي تقع
فيه هذه اجلرمية ،وبعد اجناز التحقيق
فيها يتوىل قا�صي التحقيق احالة ا�صبارة
الدعوى اىل املحكمة الكمركية �صمن
املنطقة ،وان تنازع حماكم التحقيق يف
هذه احلالة امنا هو تنازع مكاين ولي�ص
نوعيا ،وبالتايل يكون الف�صل يف هذا
التنازع على وفق احكام القرار رقم 57
ل�صنة .1993
ن�ص احلكم
لــدى التدقيق واملداولة وجـد ان
مو�صوع االوراق التحقيقية حمل بحث
التنازع ت�صمنت االخبار لدى حمكمة
حتقيق الكرمة التابعة لرئا�صة حمكمة
ا�صتئناف االنبار االحتادية عن قيام
ع�صابات داع�ص االرهابية ب�صرقة العجلة
نوع بيك اب موديل  2004والتي حتمل
رقم ال�صا�صي JN 23592712112
 DADوالتي هي غري م�صجلة يف دوائر
املرور العائدة لدائرة ات�صاالت الكرمة
وامل�صلمة لها يف العام  2004كهدية من
اجلانب االأمريكي ،وقد مت ا�صتخدامها
بالو�صع املذكور وح�صب ما جاء باأقوال
املمثل القانوين للدائرة اأعاله وكتب
الدوائر املخت�صة ب�صاأن عدم ت�صجيلها
وحلد االآن واملربوطة بالدعوى وبعد

على املا�صي وان تاريخ نفاذ القانون
يكون هو الفي�صل يف حتديد نطاق
تطبيقه من الناحية الزمنية ،وبالتايل
فاأن قرار حمكمة اجلنايات باالإ�صرار
على قرارها ال�صابق قد جاء �صحيحا
وموافقا الأحكام القانون كون اال�صرار
يف حمله عليه ،قرر ت�صديقه مع التنويه
للمحكمة بعدم وجود م�صوغ قانوين
الإ�صدار قرار جديد بالتجرمي كونه
م�صدقا متييزا ،و�صدر القرار باالتفاق
ا�صتنادا الأحكام املادة /259اأ2/
اال�صولية يف  /16ربيع االول 1442/
هـ املوافق .2020/11/2

اتخاذها لالإجراءات القانونية ب�صاأن
الفقدان وال�صرقة املذكورة فقد قررت
بتاريخ  2020/12/14احالة اال�صبارة
اإىل قا�صي التحقيق يف الرمادي الذي
يتوىل نظر الق�صايا التحقيقية اخلا�صة
باجلرائم الكمركية ،وعند عر�ص االوراق
املذكورة على القا�صي املذكور فقد
قرر بتاريخ  2020/12/29رف�ص هذه
االحالة لالأ�صباب الواردة بقراره اأعاله،
والطلب من حمكمة التمييز االحتادية
تعيني املحكمة املخت�صة نوعياً يف
نظرها ،وجتد هذه الهياأة ان تنازع
االخت�صا�ص النوعي قانوناً امنا يقع ما
بني حمكمتني مت ا�صتحداثها لنظر نوع
معني من الدعاوى اأما بن�ص يف القانون
او بيان ي�صدر عن جمل�ص الق�صاء
االعلى املوقر يف هذا ال�صاأن ،وبالتايل فال
وجود ملحاكم خمت�صة نوعياً بغري ما
ذكر يف اأعاله ،وملا كان االأمر كذلك فتكون
املنازعة مو�صوع الدعوى يدرج �صمن
مفهوم التنازع يف االخت�صا�ص املكاين،
وال يعترب تنازعاً نوعياً لعدم حتقيق
�صروطه وفق ما مبني اأعاله ،اإذ ان قيام
حماكم التحقيق بتق�صيم االعمال املناطة
بها مابني ق�صاتها وتويل احدهم للق�صايا
التحقيقية اخلا�صة بجرائم الكمارك على
وفق احكام قانون الكمارك ال ين�صئ حالة
االخت�صا�ص النوعي للتق�صيم االداري

املذكور ،حيث ان اخت�صا�ص التحقيق
يف اجلرائم الكمركية امنا يتحدد يف املكان
الذي يقع فيه هذه اجلرمية ،وبعد اجناز
التحقيق فيها يتوىل قا�صي التحقيق احالة
ا�صبارة الدعوى اإىل املحكمة الكمركية
�صمن املنطقة وهو ما ا�صتقر عليه ق�صاء
الهياأة املو�صعة اجلزائية يف حمكمة
التمييز االحتادية بقرارها التمييزي
بالعدد/ 1374الهياأة املو�صعة اجلزائية
 2018/يف  ، 2018/7/29وعليه فاإن
تنازع االخت�صا�ص مابني حمكمة حتقيق
الكرمة وحمكمة حتقيق الرمادي القا�صي
املخت�ص بنظر الق�صايا الكمركية يف
املحكمة اعاله هو مكاين ولي�ص تنازعاً
نوعياً لالأ�صباب املو�صوفة اآنفاً ،ولكون
املحكمتني اأعاله يتبعان حمكمة جنايات
واحدة وهي حمكمة جنايات االنبار
ال باأحكام القرار 57ل�صنة 1993
وعم ً
 ،وبالتايل ينعقد االخت�صا�ص يف البت
بالتنازع احلا�صل بينهما مكانياً مبحكمة
جنايات االنبار ،وعليه فقد قرر احالة
ا�صبارة الدعوى اإىل املحكمة املذكورة
للف�صل فيه ح�صب �صالحياتها املن�صو�ص
عليها بالقرار املذكور اآنفاً واإ�صعار حمكمة
حتقيق الرمادي وحمكمة حتقيق الكرمة
بذلك ،و�صدر القرار باالتفاق ا�صتناد ًا
الأحكام املادة /55اأ من قانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية يف 2021/1/27م.

تعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي
مبداأ احلكم
حيث ان اأمر �صلطة االئتالف املوؤقتة رقم  31ل�صنة
 2003ق�صى يف الق�صم  1/3منه تعديل العقوبات
املفرو�صة على مرتكبي جرائم االغت�صاب واالعتداء
اجلن�صي املن�صو�ص عليها يف املادة  393من قانون
العقوبات وجعل العقوبة الق�صوى على مرتكبيها
بال�صجن مدى احلياة دون التقييد على فر�ص
العقوبة الق�صوى املن�صو�ص عليها يف املادة  87من
قانون العقوبات على اجلرائم املحددة يف املادة 393
انفة الذكر مبا يوجب واحلالة هذه اإحالل عقوبة
ال�صجن مدى احلياة حمل عقوبة االعدام �صنقنا حتى
املوت التي ق�صت بها حمكمة املو�صوع.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�صعة اجلزائية
يف حمكمة التمييز االحتادية وجد اأن املحكمة اجلنائية
املركزية يف بغداد/الهيئة الثانية كانت قد ا�صدرت
بتاريخ  2017/8/16وبالدعوى املرقمة /2262
ج 2017/2قراراتها املت�صمنة ادانة املتهمني (ع ح
ل) و(ا ع ك) وفقا الأحكام املادة  1/393وبداللة مواد
اال�صرتاك  49/48/47من قانون العقوبات واحلكم
عليهما بعقوبة االعدام �صنقا حتى املوت ،وذلك
لكفاية االدلة املتح�صلة �صدهما عن جرمية قيامهما
بتاريخ  2016/6/5وباال�صرتاك مع متهمني مفرقة
ق�صيتهم باغت�صاب امل�صتكية (غ ط خ) بعد دخولهما
لدارها الكائنة يف منطقة حي الن�صر/بغداد ،وحتت
تهديد ال�صالح وتقييدها وممار�صة الفعل اجلن�صي
معها ،وجتد هذه الهياأة باأن الثابت حتقيقا وحماكمة

من انه وبتاريخ  2016/6/5ا�صتخرب مكتب مكافحة
اجرام بغداد اجلديدة بوجود حادث �صرقة باالإكراه
واغت�صاب �صمن منطقة حي الن�صر ،وبعد االنتقال
ملحل احلادث حيث تبني تعر�ص دار امل�صتكية (ز
ك) لل�صرقة حتت تهديد ال�صالح وباالإكراه من قبل
جمموعة م�صلحة وقاموا ب�صرقة خم�صالت ذهبية
مع اجهزة موبايل ،كما تعر�صت ابنتها (غ ط خ)
اىل االغت�صاب من قبل املتهمني ،وهذه الوقائع وفق
و�صفها اعاله كانت قد تاأيدت باأقوال امل�صتكية (ز ك
ل) ،اإذ بينت انها ورغم كون املتهمني كانوا ملثمني
اإال انها ا�صتطاعت التعرف على احدهم وهو املتهم
(ك ح ل) من خالل مالمح ج�صمه وطوله وحركاته
ولكونه قام بخطبة ابنتها والتي رف�صت الزواج منه
فيما بعد وطلبت ال�صكوى �صده ابتدا ًء مع متهمني
اخرين ثم طلبت التنازل عنه يف الحق اقوالها
لوقوع ال�صلح والرتا�صي واال�صتمرار ب�صكواها �صد
املتهمني االخرين وباأقوال امل�صتكية (غ ط) خالف
التي ايدت ما جاء باأقوال والدتها امل�صتكية االخرى
م�صيفة تفا�صيل عملية اغت�صابها بعد تع�صيب عينها
وفق التف�صيل الوارد باأقوالها وطلبت ال�صكوى
ابتدا ًء �صد املتهم (ك ح) ومن ثم طلبت التنازل عنه
يف ملحق اقوالها واال�صتمرار بال�صكوى �صد متهمني
االخرين ،وعند القب�ص على املتهمني (ع ح ل) و (ا
ع ك ) وتدوين اقوالهما يف دور التحقيق االبتدائي
فقد اعرتفوا وب�صكل �صريح ومف�صل ومتطابق امام
القائم بالتحقيق وامام قا�صي التحقيق وبتوافر كل
ال�صمانات القانونية وبح�صور نائب املدعي العام

واملحامي املنتدب باتفاق املتهمني اعاله مع اخرين
بالتوجه يف وقت متاأخر لدار امل�صتكيتني املذكورتني
انفا والكائنة يف حي الن�صر/بغداد بغية �صرقتها
وكانوا م�صلحني مب�صد�صات �صوتية و�صكني (اأم
الياي) وكانوا ملثمني وكانت امل�صتكيتان والعائلة
نائمني داخل احد الغرف (الهول) وقاموا باإيقاظهم
من النوم وو�صعهم داخل غرفة النوم وتكميم
افواههم وتقييد ايديهم للخلف وو�صع (ب) و (ا)
بغرفة وو�صع (ز) يف املطبخ ،اأما (غ) فداخل غرفة
النوم ومت البحث عن امل�صوغات ومبالغ من املال
وهواتف حديثة متنوعة ومن ثم قاموا بالتناوب
على اغت�صاب امل�صتكية (غ) بالتناوب فيما بينهم
وفق التف�صيل الوارد باأقوالهم حتقيقا والتي كرراها
لدى تدوين اقوالهم ب�صفة �صهود ،كما تاأيد اعرتافهما
مبح�صري ك�صف الداللة للمتهمني واملطابقة
العرتافهما املذكور وحم�صر الك�صف واملخطط
ملحل احلادث وحم�صر ك�صف مديرية حتقيق االدلة
اجلنائية/الطبعة اجلرمية وحم�صر �صبط مالب�ص
امل�صتكية والتقرير الطبي اخلا�ص بفح�ص امل�صتكية
(غ ط خ) وقرينة �صحيفة �صوابق املتهم (ا ع ك)
واأ�صل االخبار امل�صجل ،وهذه االدلة وفق و�صفها
املتقدم قد جاءت كافية ومقنعة من الناحية القانونية
للتجرمي وفر�ص العقاب بحق املتهمني اعاله على
وفق احكام املادة /2/393د وبداللة مواد اال�صرتاك
 49/48/47من قانون العقوبات ،حيث اخطاأت
حمكمة اجلنايات يف التكييف القانوين لفعل املتهمني
عند و�صفها له كونه ي�صكل جرمية وفقا الأحكام املادة

تقادم الصك بدون رصيد

املحامي حيدر عي�صى
اختلفت اراء حماكم اال�صتئناف ب�صفتها التمييزية بهذا املو�صوع،
فمنها من يرى تقدمي ال�صك بعد مرور �صته اأ�صهر ال تنفي م�صوؤولية
ال�صاحب اجلنائية الن هذه املدة تعني الناحية امل�صرفية ولي�ص
اجلزائية ،وهذا ما ذهبت به حمكمة ا�صتئناف بغداد /الر�صافة
ب�صفتها التمييزية بقرارها /628جزاء 2013/بقرارها ( ...ان
تقدمي ال�صك بعد مرور �صتة ا�صهر على تنظيمه ال يفقده احلماية
م�صتوف لكافة بياناته املحددة وفق احكام
القانونية مادام انه
ٍ
املادة ( )138من قانون التجارة رقم  30ل�صنة  1984الن هذه
املدة التي ذكرتها املادة ( )175من قانون التجارة انف الذكر
متعلقة باحلق املدين ولي�ص اجلزائي الذي احاطه امل�صرع

باحلماية الكاملة كونها اداة وفاء ولي�ص اداة �صمان.)...
وهناك حماكم ا�صتئناف ذهبت خالف ذلك ،حيث ذهبت اىل ان
اإذا م�صت مدة تقادم ال�صك امل�صار اليها اعاله فيجب التحقق من
امل�صرف امل�صحوب عليه فيما اذا كان لل�صاحب خالل تلك املدة
(�صتة ا�صهر) ر�صيد كاف للوفاء بقيمة ال�صك من عدمه ،فاإذا
كاف خالل تلك املدة للوفاء فال تتحقق اركان
كان لديه ر�صيد ٍ
جرمية اعطاء �صك بدون ر�صيد ،ومنها حمكمة ا�صتئناف وا�صط
ب�صفتها التمييزية ( ...ان تنظيم ال�صك يف  27/6/2001وتقدميه
للم�صرف بتاريخ  ،23/9/2002اأي اكرث من �صتة ا�صهر على
تنظيمه ،وعليه فقد قيمته كاأداة وفاء وكان على املحكمة مفاحتة
امل�صرف ملعرفة تاريخ تقدمي ال�صك ال�صحيح.)...

 1/393وبداللة مواد اال�صرتاك من قانون العقوبات
لتعاون املتهمني يف التغلب على مقاومة املجنى عليها
لهما وتعاقبهم عليها يف ارتكاب جرميتهم مبا يقت�صي
ابدال الو�صف القانوين لفعل املتهمني اىل املادة اآنفة
الذكر بدال من مادة االتهام اعاله ا�صتنادا الأحكام
املادة  260من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية،
كما كان يتوجب مبحكمة اجلنايات ولكون اجلرمية
من اجلرائم املخلة بال�صرف واالعتبار ا�صتعمال
عبارة التجرمي واملجرم يف قراراتها بالتجرمي وفر�ص
العقاب بدال من ادانة ومدان ،كما الحظت هذه الهياأة
باأن املحكمة املذكورة كانت قد اخطاأت عند فر�صها
العقوبة بحق املتهمني اآنفي الذكر ،وذلك بفر�ص
عقوبة االعدام �صنقا حتى املوت بحقهما دون ان
تالحظ ان هذه العقوبة بالن�صبة للجرمية مو�صوع
الدعوى كانت قد علقت باأمر �صلطة االئتالف املوؤقتة
رقم  31ل�صنة  2003والذي ق�صى يف الق�صم 1/3منه
بتعديل العقوبات املفرو�صة على مرتكبي جرائم
االغت�صاب واالعتداء اجلن�صي املن�صو�ص عليها يف
املادة  393من قانون العقوبات بغية فر�ص العقوبة
الق�صوى بال�صجن مدى احلياة على املدانني بارتكاب
تلك اجلرائم وال يطبق التقييد على فر�ص العقوبة
الق�صوى املن�صو�ص عليه يف املادة  87من قانون
العقوبات على اجلرائم املحددة يف املادة  393انفة
الذكر مبا يوجب واحلالة هذه احالل عقوبة ال�صجن
مدى احلياة حمل عقوبة االعدام �صنقا حتى املوت
التي ق�صت بها حمكمة املو�صوع يف هذه الق�صية،
وملا كان االمر كذلك فقد قررت هذه الهياأة ابدال

الو�صف القانوين لفعل املتهمني كل من (ع ح ل) و(ا
ع ك) وفقا الأحكام املادة /2/393د وبداللة مواد
اال�صرتاك  49/48/47مــن قانون العقوبات وبدال
مـــن احكام املادة  1/393وبداللة مواد اال�صرتاك
اعاله وجترميهما مبوجبها واحالل عقوبة ال�صجن
مدى احلياة حمل عقوبة االعدام �صنقا حتى املوت

املفرو�صة بحقهما على النحو امل�صار اإليه اآنفا مع
احت�صاب موقوفية املجرم (ع ح) عن هذه الق�صية
وعدم احت�صابها بالن�صبة للمجرم (ا ع ك) كونه حمال
مرجاأ لتقرير امل�صري عنها ،واإ�صعار دائرة اال�صالح
العراقية بذلك ،و�صدر القرار باالتفاق يف /9ربيع
الثاين1442/هـ املوافق 2020/11/24م

السب والشتم عبر مواقع التواصل االجتماعي
اعتربت الهيئة التمييزية حمكمة ا�صتئناف  /بغداد-
الر�صافة االحتادية ان القذف وال�صب عرب موقع
التوا�صل االجتماعي (في�ص بوك) جرمية م�صددة
وي�صتطيع اي �صخ�ص قد تعر�ص اىل اال�صاءة او
ال�صب والت�صهري اقامة دعوى امام املحاكم املخت�صة.
ت�صكلت الهيئة التمييزية يف رئا�صة ا�صتئناف بغداد /
الر�صافة االحتادية بتاريخ  2014/12/29برئا�صة
الرئي�ص ال�صيد جعفر حم�صن علي وع�صوية نائبي
الرئي�ص ال�صيدين عبدالرزاق حم�صن �صالح و�صامل
رو�صان املو�صوي املاأذونني بالق�صاء با�صم ال�صعب
واأ�صدرت القرار االآتي :
املميز  /ج .
املميز عليه /ذ  ،ج ..وقرار حمكمة جنح ق�صايا
الن�صر واالعالم بعدد/ ...ن�صر/جنح.2014/
بتاريخ  2014/10/29وبالدعوى املرقمة / ...
ن�صر/ج/جنح 2014/اأ�صدرت حمكمة جنح ق�صايا
الن�صر واالإعالم حكما ح�صوريا قابال للتمييز يق�صي
باالآتي:
 .1احلكم على املدان ( ذ  ،ج ) بغرامة مالية مبلغ
خم�صمائة األف دينار ا�صتنادا الأحكام املادة ( )433
ق.ع ،وعند عدم الدفع حب�صه حب�صاً ب�صيطا ملدة
ثالثة ا�صهر.
 .2اإعطاء احلق للم�صتكية مبراجعة املحاكم للمطالبة
بالتعوي�ص ان �صاءت ذلك ا�صتنادا الأحكام املادة 19
االأ�صولية.
�صدر احلكم ا�صتنادا الأحكام املادة /182ا
اال�صولية ،ولعدم قناعة املميزة بالقرار املذكور
اعاله طعن به متييزا وكيالها بالئحتهما التميزية
املوؤرخة  2014/11/17طالبني نق�صه لالأ�صباب
الواردة فيها ،عر�صت الق�صية اأعاله على ال�صيد
املدعي العام حيدر ها�صم عبد الرزاق وطلب
مبطالعته املوؤرخة  2014/11/24ت�صديق القرار
من حيث النتيجة ،اإال اأن العقوبة جاءت غري منا�صبة
بحق املدان وطلب ت�صديدها ا�صتنادا الأحكام املادة

(/259ا )2/اال�صولية
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد اإن الطعن التميزي
مقدم �صمن املدة القانونية قرر قبوله �صكال ،ولدى
عطف النظر على احلكم املميز وجد انه �صحيح
وموافق للقانون الن االأدلة املتح�صلة يف وقائع
الدعوى تكفي لالإدانة على وفق حكم املادة ( )433
عقوبات واملتمثلة بثبوت قيام املدان بن�صر عبارات
ت�صكل قذفا بحق املميزة امل�صتكية ،وذلك باإ�صناده
وقائع معينة لها لو �صحت من �صاأنها ان توجب
العقاب والتحقري يف و�صطها املهني واالجتماعي،
لذلك قرر ت�صديق حكم االإدانة اإال اأن العقوبة
املفرو�صة وجد اإنها ال تتنا�صب والفعل املرتكب
الن ن�صر عبارات القذف عرب و�صائل االإعالم يعد

ظرفاً م�صددا على وفق حكم املادة (/433ا)
عقوبات والن�صر عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�صبوك) يعد من و�صائل االإعالم الأنه متاح
للجميع وي�صل اإىل اجلميع ويوفر عن�صر العالنية
يف الفعل ،وعلى وفق حكم املادة ( )3/19عقوبات،
وبذلك فاإن العقوبة غري منا�صبة للفعل وكان
املقت�صى ت�صديدها وفر�صها باحلد الذي يحقق
عن�صر االإ�صالح والردع العام ،لذلك قرر نق�ص قرار
احلكم بالعقوبة واإعادة اال�صبارة اإىل حمكمتها
لت�صديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة
اجلديد ،على ان يبقى ر�صم التمييز تابعا للنتيجة
الأحكام املادة (/259ا )7/اأ�صول جزائية ،وقرار
جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم  104ل�صنة 1988
القرار باالتفاق يف  /7ربيع االول .1436 /
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االتجار بالبشر ..جريمة بوجوه متعددة يشدد القانون عقوباتها
غ�سان مرزة

تتمظهر جريمة االتجار بالبشر بوجوه متعددة
في الشارع ،إذ ذكر قضاة أن الكثير من مرتكبيها
يتخذون من شركات تشغيل االيدي العاملة
غطاء لها ،وكذلك إدارة مجاميع لألطفال
المتسولين وغيرها من الصور.
ولم تكن جريمة االتجار بالبشر وليدة السنوات
األخيرة ،بل كانت منذ انقسام البشر إلى فئتين؛
سادة وعبيد ،فنشأت في البداية ظاهرة الرق
وفاقمت ذلك الحروب واستخدام الضعفاء
كأسرى وعبيد ،وأوصت جميع الشرائع والديانات
السماوية بالمساواة ومحاربة االستعباد .أما في
العهد الحديث فقد ازداد شيوع هذه الظاهرة
بعد االستكشافات الجغرافية من األمريكيين،
حيث اتخذت حرفة القرصنة وسيلة للرق ،إذ
يتم بيع سكان المناطق المضطهدة في أسواق
محددة لهذا الغرض.
وبعد تطور الوعي الثقايف وظهور تيارات يف
اأوربا تدعو اإىل التحرر ،بادرت الدول للحد من
هذه اجلرمية ملا لها من تاأثري على ذات الإن�سان
وكرامته ووجوده ،لذا فقد عقدت عدة اتفاقيات
دولية ملكافحة هذه الظاهرة واحلد منها ،ومن هذه
التفاقيات هي التفاقية اخلا�سة بالرق العام /
 1926واتفاقية منع اإعمال ال�سحن لعام 1930/
وبروتوكول منع ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�ص
وخا�سة الن�ساء والأطفال واملكمل لتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الو�سية
والذي اعتمد وعر�ص للتوقيـــع مبـــوجب قـرار
الأمم املتحدة يف  /15ت�سرين الثاين  /نوفمرب
 2000/والذي ان�سم اإليها العراق و�سادق على
التفاقية والربوتوكولني املحلفني بها ،وبنا ًء على
هذه التفاقية مت ت�سريع قانون مكافحة جرمية
الجتار بالب�سر رقم  28ل�سنة  2012كجزء من
اجلهود الدولية واملحلية للحد من هذه الظاهرة
ومعاقبة مرتكبيها.
ويعلق القا�سي ،حممد �سلمان ،القا�سي الأول
ملحكمة حتقيق الكرخ على قانون مكافحة جرمية
الجتار بالب�سر ،لفتا اإىل" :اأن املادة (  / 1اأول

) منه عرفت بالجتار بالب�سر :جتنيد اأ�سخا�ص اأو
نقلهم اأو اإيوائهم اأو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد
بالقوة اأو ا�ستعمالها اأو غري ذلك من اأ�سكال الق�سر
اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع وا�ستغالل
ال�سلطة اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا
لنيل موافقة �سخ�ص له �سلطة اأو ولية على
�سخ�ص اآخر بهدف بيعهم اأو ا�ستغاللهم يف اأعمال
الدعارة اأو ال�ستغالل اجلن�سي اأو ال�سخرة اأو
العمل الق�سري اأو ال�سرتقاق اأو الت�سول اأو
املتاجرة باأع�سائهم الب�سرية اأو لأغرا�ص التجارب
الطبية".
واأ�ساف �سلمان "يف هذا التعريف جند اأن امل�سرع
العراقي قد و�سع �سور ا�ستغالل ال�سحايا ملعاقبة
وحما�سبة املجرمني ،بل اإن امل�سرع العراقي ذهب
اإىل ابعد مما جاء يف التفاقية الدولية ،حيث اأ�ساف
�سور ًا مل يتم ذكرها يف التفاقية وهي ال�ستغالل
لغر�ص الت�سول اأو التجارب الطبية ،وذلك لغاية
التو�سع يف تعريف اجلرمية و�سمول عدة حالت
للحد من هذه اجلرمية رغم كل هذه اجلهود
املبذولة �سواء على ال�سعيد الدويل اأو املحلي للحد
من جرمية الجتار بالأ�سخا�ص اإل اأنها مازالت
جتارة ن�سطة وتديرها �سبكات وا�سعة".
واأ�سار �سلمان اىل "القب�ص على عدة �سبكات
واأ�سخا�ص يقومون بهذه اجلرائم ،مع الإ�سارة اإىل
اأن الق�ساء العراقي قد ا�سدر عدة اأحكام �سد عدة
متهمني يف الجتار بالب�سر ،كما مت القب�ص على عدة
�سبكات متخ�س�سة لهذا الغر�ص ،ل �سيما ان هذه
ال�سبكات بداأت تكرث يف العراق ومنها من يحاول
اتخاذ م�سميات اأخرى لغر�ص اإخفاء ن�ساطه مثل
اإن�ساء �سركة لت�سغيل اأيدي عاملة كظاهر الأمر
اإل انه يف حقيقة ن�ساطها هي الجتار بالب�سر يف
عدة جمالت منها الدعارة اأو ال�سخرة اأو العمل
الق�سري وغريها من �سور ال�ستغالل".
وعرج �سلمان على اأن "هذه اجلرمية قد ازدادت
وات�سعت يف العراق نتيجة للتطور التكنولوجي
وتطور و�سائل النقل والت�سال ،لذلك فقد مت اإن�ساء
مكاتب متخ�س�سة ملكافحة اجلرمية يف كل حمافظة
يف العراق ومار�ست ن�ساطها منذ ت�سكيلها لغر�ص
احلد من هذه اجلرمية ،والواقع اإن الظروف

القت�سادية والجتماعية والثقافية كانت لها الأثر
الأكرب يف �سيوع هذه اجلرمية يف العـراق ل�سيما
بعد عام (  ) 2003وكذلك نتيجة للحروب التي
ح�سلت والنتائج الجتماعية املرتتبة عليها بعد
ذلك كان لها الأثر الأكرب يف انت�سار هذه اجلرمية".
وقد كان لزواج القا�سرات يف بع�ص املناطق
الريفية التاأثري الفاعل يف ازدياد جرمية الجتار
بالب�سر وكذلك حماولة بع�ص املتهمني بيع اأطفالهم
لغر�ص الك�سب املادي مما �ساهم يف انت�سار هذه
اجلرمية ،كما يقول.
وتابع �سلمان اإن "امل�سرع العراقي نظم قانون
مكافحة الجتار بالب�سر رقم  28/ل�سنة ، 2012
وقد �سدد عقوبة مرتكبي هذه اجلرمية لب�ساعتها،
�سيما اإذا ما ارتكبت �سمن اطار موؤ�س�سة اأو

الطالق عبر مواقع التواصل ..هل يكتسب
الشروط الحقيقية؟

عالء حممد
جرت العادة اأن يالحق القانون الظاهرة الجتماعية
امل�ستجدة فينظم اأحكامها وي�سع لها احللول ويرتب
اآثارها على الأ�سخا�ص والأموال ،وكما هو معروف اأن
ظاهرة الطالق عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي ظهرت
بعد الثورة العلمية والتكنولوجيا وانت�سار الت�سال
عرب النرتنت ل�سهولة ا�ستعمال هذه الو�سيلة و�سعة
انت�سارها ورخ�ص ثمنها ،ف�سال عن عدم حاجة تواجد
الأفراد باحل�سور والتجمع والتعبري عن الإرادة من
خالل الت�سال.
وعن ذلك ،يقول قا�سي حمكمة الأحوال ال�سخ�سية
يف الكاظمية ،علي حممد العكيلي :اإن "هذه الظاهرة
انت�سرت ب�سكل وا�سع وملحوظ وغزت �ساحات الق�ساء
ب�سكل �سريع وبتطبيقات خمتلفة ،فتار ًة تاأتي على
�سكل ات�سال غري مرئي وتار ًة اأخرى عرب ات�سال مرئي
وم�سموع بوا�سطة تطبيق (الوات�ساب اأو املا�سنجر)،
ومعروف اأن قانون الأحوال ال�سخ�سية العراقي النافذ
رقم  188دخل حيز التنفيذ يف عام  1959وهو ب�سيغته
احلالية وقف عاجز ًا اأمام هذه الظاهرة كونها ظاهرة
م�ستجدة وحديثة ،وخري ًا فعل امل�سرع يف ( )2من
املادة الأوىل من القانون عندما اأحال امل�سائل التي مل
تعاجلها ن�سو�ص ت�سريعية اإىل اأحكام مبادئ ال�سريعة
الإ�سالمية الأكرث مالءمة لن�سو�ص القانون وهو ما
يجري العمل به حالياً ،حيث يلجاأ قا�سي الأحوال
ال�سخ�سية اإىل اأحكام املذاهب الإ�سالمية للزوجني
طريف الدعوى".
واأ�ساف العكيلي اأن "هذه الأحكام تختلف من مذهب
لآخر بتف�سيالت متعددة وتنظر هذه الدعوى �ساأنها
�ساأن دعاوى ت�سديق الطالق الأخرى بدء ًا من
اإجراءات البحث الجتماعي حيث يوؤدي الباحث
الجتماعي دور ًا مهماً يف تقريب وجهات النظر
وحماولة راأب ال�سدع بني الزوجني ،ل�سيما اأن كانت
الزوجة يف العدة ال�سرعية ،وبعد ذلك تتحقق املحكمة
من اإثباتات الطرفني وموافقة الطالق لأحكام ال�سرع
والقانون م�سرت�سدة باأحكام املذاهب الإ�سالمية
ومبادئ حمكمة التمييز الحتادية التي ترد تباعاً".
كما دعا القا�سي "الق�سم املعني يف حمكمة التمييز

بتعميم املبادئ امل�ستجدة يف جمال الطالق عرب و�سائل
التوا�سل الجتماعي على املحاكم للعمل بها ،كما
نوجه دعوتنا اإىل امل�سرع للتحرك العاجل ملالحقة هذه
الظاهرة ومعاجلتها بن�سو�ص قانونية تنظم اأحكامها
واآثارها و�سروطها مبا ميكن الق�ساء من ال�سري على
مبادئ م�ستقرة وثابتة ،ول يفوتنا اأن نوجه الدعوى
اإىل اللجنة العلمية يف رئا�سة ال�ستئناف اإىل اإغناء هذا
املو�سوع من خالل اختيار عناوين لبحوث الرتقية
للق�ساة تدخل يف �سلب املو�سوع وتفرعاته".
فيما يقول القا�سي الأول ملحكمة الأحوال ال�سخ�سية يف
اأبي غريب� ،سعد حمي اجلبوري :اإن "الطالق يقع من
قبل الزوج اأو الزوجة اإذا فو�ست به ،فمن قبل الزوج
حينما يتلفظ بال�سيغة ال�سرعية املق�سودة بالطالق
فيخاطب زوجته احلا�سرة (اأنت طالق) ،اأما اإذا كانت
غائبة عن املجل�ص فيقول زوجتي فالنة (طالق مني هي
طالق) ،والزوجة اأحيانا تفو�ص ،وهذا موجود غالباً
يف املجتمع امل�سري ،حيث تكون الع�سمة بيد الزوجة
ولها حق الطالق ،وللقا�سي اأي�ساً اأن يوقع التفريق بني
الزوجني بوجود اأ�سباب معينة".
واأ�ساف "اأما الطالق عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي
فهذا الطالق ح�سل بالآونة الأخرية باأي من الربامج
التي تخت�ص بالتوا�سل الجتماعي حيث اختلفت
الآراء بني املذاهب ،حيث ذهب مراجع املذهب
اجلعفري باأن الطالق عرب مواقع التوا�سل الجتماعي
ل يعترب طالقاً واقعاً ومكت�سبا لل�سروط فقد يكون
ال�سهود على احلادثة غري مدركني لل�سخ�ص املعني اأو
قد تكون ال�سيغة غري م�سموعة وغريها من الأ�سباب
التي من �ساأنها الت�سكيك بحادثة الطالق ،اأما يف املذهب
احلنفي فاإن الطالق يقع يف كل الأحوال فاإن الزوج متى
ما تلفظ بلفظ الطالق فاإن الطالق واقع ل حمال".
واأ�ساف اجلبوري "يف هذه املحكمة عر�ست مثل هكذا
دعاوى التي كان الطالق فيها عرب و�سائل التوا�سل
الجتماعي ،فمنها ُ�سدقت ومنها مل ت�سدق".
وعند �سوؤالنا للقا�سي اجلبوري عن الأ�سباب التي
دعت لعدم ت�سديق الطالق يف مثل هذه احلالت،
اأجاب اأن "الأ�سباب هي �سكلية قد يكون الطالق واقعا

غري اأنه مل يثبت ،فمث ًال يكون ال�ساهد ُبلغ بالطالق ومل
يقع اأمامه اأو مل ي�سمعه ب�سورة �سخ�سية اأثناء وقوع
الطالق اأو اأن ال�ساهد مل مييز الطرف الآخر عرب �سا�سة
التوا�سل اأو مل مييز ال�سوت وغريها من الأ�سباب
ال�سكلية ،فاملحكمة تطالب بح�سور �سهود من اأهل
الزوجة والزوج كاأن يكون اأخا اأو اأبا ،ويتم ال�سوؤال من
قبل املحكمة عن حادثة الطالق".
واأو�سح اأن "بع�ص احلالت تعر�ص فيها املحادثات اأو
ال�سور ،وغريها فاإن املحكمة ل ت�ستند ب�سورة كاملة
على هذه املحادثات املفرغة على الورق ما مل ي�سدر
بها قرار حكم جزائي من حمكمة اجلنح ،وبعدها نقرر
احلكم بالتفريق" ،لفتا اإىل اأن "املحكمة تنظر اإىل كيان
الأ�سرة وت�سعى دوماً لعدم هدم الأ�سرة ،ففي بع�ص
احلالت نن�سح الأزواج اإىل اأن ينظر للعائلة قبل النظر
للم�سكلة للحفاظ عليها".
وعند �سوؤالنا لل�سيد القا�سي عن ن�سبة الطالق الذي
فبني لنا "اأن
يقع يف مواقع التوا�سل الجتماعيّ ،
الن�سبة قد ت�سل اإىل  %40من الدعاوى التي تعر�ص
على هذه املحكمة وهي ن�سبة كبرية اإىل ح ٍد ما وظاهرة
خطرية يجب على املجتمع اأن يقف اأمامها".
وعن راأي حمكمة التمييز الحتادية جتاه الطالق عرب
مواقع التوا�سل الجتماعي ،اأجاب القا�سي �سعد حمي
اجلبوري ،قائ ًال :اإن "حمكمة التمييز الحتادية تنظر
اإىل قرار القا�سي ،وهل اأن املحكمة ثبتت اقوال ال�سهود
ب�سكل مف�سل وا�ست�سفت فع ًال من اقوال ال�سهود باأن
الزوج كان قا�سد ًا لإيقاع الطالق يبني اأن حمكمة
التمييز الحتادية ت�سدق القرار وح�سب قناعتها".
واأ�سار اإىل اأن "القانون عندما ثبت و�سرع مل يدخل يف
كل التفا�سيل وترك تقدير الأمور للقا�سي املخت�ص
لن الدخول يف التفا�سيل يعني احلاجة اإىل قوانني ل
تنتهي ،لذلك نحن ل نحتاج اإىل ت�سريع اإمنا بحاجة
لتوعية وهذا من �ساأن منظمات املجتمع املدين التي
تُعنى بالهتمام باملوا�سيع الجتماعية والأ�سرية،
كما اأن الباحث الجتماعي يقع عليه دور كبري ومهم
وهو الو�سول لإعادة الزوج والزوجة لل�سواب ،واأن
تكون الأ�سرة غري مهددة بالنفكاك نظرا لدور الباحث
الجتماعي القائم يف كل الدعاوى".

جماعة اإجرامية منظمة ،حيث اإن املادة ( )6من
قانون مكافحة الجتار بالب�سر فر�ست عقوبة
ال�سجن املوؤبد وبغرامـــــة مــــالية ل تقــل عن
( )15000000مليون دينار عراقي على مرتكبي
اجلرمية ،وقد ت�سل العقوبة اإىل الإعدام يف
حالة وفاة ال�سحية اإ�سافة اإىل بع�ص الن�سو�ص
العقابية الأخرى املن�سو�ص عليها يف القانون
وح�سب ظروف كل جرمية ،ومن هنا جند اإن
امل�سرع العراقي قد و�سع حالت و�سور ا�ستغالل
ال�سحايا.
واأمت القا�سي حديثة قائ ًال :اإن "الق�ساء العراقي
بدوره �س ّدد يف فر�ص العقوبات على مرتكبي
اجلرمية ،وذلك كون املتعارف عليه يف كل جمالت
القانون اإن الغر�ص من اإيقاع العقوبة على اجلاين

يف كل اجلرائم هو نتيجة اعتدائه على حق معني
جدير باحلماية القانونية ،فمث ًال يف جرمية ال�سرقة
يفر�ص امل�سرع عقوبة على اجلاين لعتدائه على
حق الآخر يف التملك اأو احليازة ،ويف جرمية القتل
يتمثل العتداء على حق ال�سخ�ص باحلياة ،ويف
جرائم الإيذاء يتمثل العتداء على احلق ب�سالمة
بدن ال�سخ�ص ،اأما يف جرمية الجتار بالب�سر،
فاإنها ت�ستهدف كامل الإن�سان وحقوقه ،لذا تكون
من اأب�سع اجلرائم ،ومن هنا يظهر �سبب ت�سديد
الق�ساء العراقي يف حما�سبة مرتكبيها".
من جانبه ،اأو�سح القا�سي ،م�سطفى عبد القادر
فالح النجدي ،قا�سي اأول حمكمة حتقيق تكريت
"اإن امل�سرع العراقي ا�سدر قانونا خا�سا لهذه
اجلرمية ،وهو قانون مكافحة الجتار بالب�سر رقم
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وبني النجدي اإن "املجنى عليه يف هذه اجلرائم هو
ّ
ال�سخ�ص الطبيعي الذي تعر�ص اإىل �سرر مادي
اأو معنوي ناجت عن جرائم الجتار بالب�سر ،وترد
الق�سايا اخلا�سة بجرمية الجتار بالب�سر يف اغلبها
على �سورة ال�ستغالل اجلن�سي يف ق�سايا البغاء،
وكذلك على �سوره ا�ستغالل الأطفال القا�سرين
من قبل ذويهم يف جرائم الت�سول التي تعد الجتار
بالب�سر عندما يكون اجلاين من اأ�سول املجني عليه
اأو من فروعه اأو من له الولية عليه اأو زوجا له
ح�سب ما ن�ص عليه قانون الجتار بالب�سر امل�سار
اإليه اأعاله".
واأكد النجدي اأن "اإعداد هذه الق�سايا يف تزايد
م�ستمر اإل اإن اجلهات الأمنية والتحقيقية
ت�سعى جاهدة للك�سف عنها واإحالتها اإىل املحاكم
املخت�سة لكي ينال الفاعلون العقوبات املقررة
قانونا لتخلي�ص املجتمع من هذه الآفة اخلطرية،
واملثال الأكرث و�سوحا عمليا ،ومن خالل الق�سايا
املعرو�سة حاليا ،هي جرائم ا�ستغالل الأطفال
القا�سرين من قبل ذويهم يف اأعمال الت�سول".
واأو�سح القا�سي اإن "جرمية الجتار بالب�سر لي�ص
لها مكان حمدد اأو مدينة وحمافظة تنت�سر فيها
اأكرث من اأخرى ،واإمنا تن�سط عند وجود فاعليها
والتخطيط لها كبقية اجلرائم ،ولكن من املمكن
القول اإنها تكرث بن�سبة اكرب يف املدن واملحافظات
الكبرية وتقل ن�سبيا يف املدن واملحافظات
ال�سغرية ،وذلك ل�سعوبة اكت�سافها يف املدن
الكبرية ،حيث توجد �سبكات متعددة لالجتار
بالب�سر وتتعدد اأ�ساليبها يف حتقيق اجلرائم".
ولفت القا�سي اىل اإن "ملواقع التوا�سل الجتماعي
دورا كبريا يف انت�سار جرائم الجتار بالب�سر فمن
خاللها اأ�سبح �سهال على ال�سبكات اجلرائم املنظمة
اإدارة �سحاياها وتوجيههم بال�سكل الذي ي�سعب
معه ك�سف �سبكاتهم الإجرامية".
وخل�ص النجدي اىل اأن "جرمية الجتار بالب�سر
قد جتاوزت حدود العراق وانت�سرت منه اإىل
املحيط الإقليمي ،وهي منت�سرة يف الدول املحيطة
بالعراق ،وخا�سة جرائم ال�ستغالل اجلن�سي
واملتاجرة بالأع�ساء الب�سرية والت�سول".

قضاة يفسرون مفهوم «االعتراف»
ويحددون شروطه
�سحر ح�سني
يعترب العرتاف اأحد الأدلة املعتمدة اأمام املحاكم،
وهو اأحد �سمانات املتهم عندما يدون اأمام جهة
ق�سائية خمت�سة ..ويف تعليقات يف�سر ق�ساة
حتقيق مفهوم «العرتاف» بح�سب القوانني
النافذة ويحددون �سروط قبوله يف املحكمة.
وقال القا�سي علي اأنور دلف ،قا�سي حمكمة حتقيق
هيت :ان «قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية
وقوانني اأخرى حددت اجلهات املخت�سة بقبول
العرتاف ،وحتديد هذه اجلهات يعد احد �سروط
قبوله لكي يعتد به كدليل من اأدلة الإثبات يف
الدعوى اجلزائية».
واأ�ساف قا�سي التحقيق يف ت�سريح �سحفي :اأن
«اأهم �سروط قبول العرتاف هو اأن يكون �سادر ًا
اأمام جهة خمت�سة بقبوله حتى يكت�سب قيمته
القانونية ويلزم به املتهم ،وكذلك هو �سمان للمتهم
وحفاظا عليه من انتزاع اعرتافه باإحدى الو�سائل
غري امل�سروعة امل�ستعملة يف التاأثري عليه وتاأكيدا
للثقة والطمئنان التي يجب ان تتوافر يف هذا
الدليل الذي ي�سدر من املتهم اأمام اجلهة املخت�سة
بقبوله».
ويرى دلف اأن «اجتاه امل�سرع يف جعل قبول
العرتاف اأمام املحكمة اجلزائية اأو املدنية التي
تنظر الدعوى الداخلة �سمن اخت�سا�سها هو
اجتاه �سائب جد ًا» ،لفتاً اإىل اأن «ل مربر لإهدار
مثل هذا العرتاف الذي اأدىل به املتهم بكامل اإرادته
واختياره بحجة انه �سدر اأمام حمكمة غري تلك
التي تنظر الدعوى».
مبيناً اأن «هذا الجتاه يوؤدي اإىل ا�ستقرار الأحكام
الق�سائية وزيادة احرتام اأحكام الق�ساء واإجراءاته

مبختلف تنظيماته ودرجاته الق�سائية».
واأو�سح دلف اأن «املحكمة اجلزائية املخت�سة بنظر
الدعوى اجلزائية او املدنية التي تنظر الدعوى
الداخلة �سمن اخت�سا�سها وق�ساة التحقيق اثناء
مرحلة التحقيق البتدائي وع�سو الدعاء العام
والهيئة التحقيقية املن�سو�ص عليها يف املادة (/35
ثالثا) من قانون التنظيم الق�سائي واملحقق هي
اأهم اجلهات املخت�سة التي حددها قانون اأ�سول
املحاكمات اجلزائية والقوانني الأخرى بقبول
العرتاف».
ويرى القا�سي اأن «قيام قا�سي التحقيق بتدوين
اإفادات املتهم ابتدا ًء او مبا�سرة دون احلاجة
لتدوينها من قبل ال�سرطة واملحقق واأخريا القا�سي
وذلك لتاليف احتمالت وقوع ال�سغط والتهديد
والإكراه ،ولدح�ص ما يزعمه بع�ص املتهمني من ان
تلك الفادات اخذت منهم بو�سائل غري م�سروعة».
اأما يف ما يتعلق بالعرتاف الق�سائي امام املحقق،
بني القا�سي ان «امل�سرع اعترب العرتاف اأمام
فقد ّ
املحقق مبنزلة العرتاف املدون من قبل قا�سي
التحقيق اإل ان هذه الثقة التي اأولها امل�سرع مقيدة
بقيدين اأوردتها الفقرة (اأ) من املادة ( )217من
قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية وهي اطمئنان
حمكمة املو�سوع التي تنظر الدعوى اجلزائية باأن
العرتاف الواقع امام املحقق مل يكن �سادرا من
املتهم نتيجة و�سيلة غري م�سروعة» ،مو�سحاً ان
«الو�سائل غري امل�سروعة هي التي حددتها املادة
( )218من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية».
اأما القيد الثاين ،فقد ب ّينه دلف ،وهو «اأن يثبت
للمحكمة وبالدليل املقنع باأنه مل يكن للمحقق وقت
كاف لإح�سار املتهم امام قا�سي التحقيق لتدوين
ٍ

اأقواله» ،مو�سحاً ان «املراد بالدليل املقنع هو اأي
دليل ميكن ملحكمة املو�سوع ا�ستنتاجه من وقائع
الدعوى املنظورة اأمامها ويكون مقنعا لها من اأن
املحقق مل يكن لديه الوقت الكايف لإح�سار املتهم
الذي اعرتف اأمامه اإىل قا�سي لتحقيق لتدوين
اعرتافه وفق الأ�سول ،كاأن تكون امل�سافة بني
مركز ال�سرطة او دائرة املحقق الق�سائي بعيدة
عن مقر القا�سي ما يوؤدي اإىل �سعوبة و�سول
املحقق واملتهم اىل القا�سي».
ونوه اىل انه «يف حالة ثبت للمحكمة عند تدقيقها
لوقائع الدعوى اأن املحقق كان لديه الوقت الكايف
لإح�سار املتهم اأمام قا�سي التحقيق ،ولي�ص هناك
ما يعيق و�سوله اإليه لغر�ص تدوين اعرتاف
املتهم ،فاإن العرتاف املدون من قبل املحقق يفقد
�سفته القانونية كدليل �سالح يف الإثبات ويعترب
من باب اإجراءات ال�ستدلل ميكن الركون اإليه
لتعزيز بقية الأدلة التي توفرت يف الدعوى ،وذلك
لتكوين قناعة املحكمة مبا توفر فيها من اأدلة
وقرائن».
واأ�سار دلف اىل اإن «العرتاف الذي ي�سدر من
املتهم اأمام اجلهات املخت�سة بقبوله قانوناً
يطلق عليه بـ(العرتاف الق�سائي) ،اأما اإذا �سدر
العرتاف خارج نطاق جمل�ص الق�ساء العلى
فيطلق عليه بـ (العرتاف غري الق�سائي) كاأن
يكون اعرتاف املتهم امام خمتار املحلة او �سيخ
القبيلة او امام جهات التحقيق الداري فطبقاً
لن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )217من قانون
ا�سول املحاكمات اجلزائية ل ميكن للمحكمة ان
تعتمد على مثل هذه العرتافات يف الإثبات لن
هذه اجلهات لي�ست ق�سائية».
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مؤتمرات المحامين العراقيين
المحامي أحمد مجيد الحسن
جرت العادة منذ تأسيس النقابة سنة
 ١٩٣٣على عقد اجتماعات للمحامين
خالل العطلة الصيفة ،وتكون مقصورة
على انتخاب الرئيس والهيئة اإلدارية،
حيث كانت مدة الدورة االنتخابية سنة
واحدة ،االمر الذي لم يعد باإلمكان
االستفادة من مثل هذا االجتماع ألغراض
ُ
أخرى ،لذا أرتئي عقد مؤتمر خاص
لمناقشة تلك المشاكل والمعوقات.
المؤتمر األول سنة ١٩٥١
ابتدأت نقابة المحامين عقد
مؤتمرات للمحامين العراقيين منذ
سنة  ،١٩٥١فانعقد المؤتمر األول
للمحامين العراقيين في بغداد بتاريخ
.١٩٥١/٤/١٢
وكانت اأ�شباب عقده امل�شاكل التي تعرت�ص
املحامني يف مهنتهم ،ويف جماالت ن�شاطهم
والتي تتعلق بها بطريق مبا�شر اأو غري
مبا�شر بهذا امل�شلك.
افتتح املوؤمتر اأوىل جل�شاته م�شاء اخلمي�ص
امل�شادف  ١٢ني�شان  ١٩٥١برئا�شة النقيب
(عبد الوهاب حممود) وح�شور ()١8٠
حمامياً من خارج بغداد.
وكانت اأهم امل�شكالت التي يعاين منها
املحامون والتي بحثها املوؤمتر هـي:
 .١الدعوة اىل اإ�شالح ت�شريعي وق�شائي
يريح املحامني والنا�ص ويحفظ حريتهم
وحقوقهم.
 .٢ظهور ت�شخم يف حقل الدرا�شة القانونية
زادت عن احلد الطبيعي مما اأدى اىل هبوط
قيمتها امل�شلكية وزيادة عدد اخلريجني
الفائ�ص عن حاجة العراق نتيجة كرثة
القبول يف كلية احلقوق وانخفا�ص امل�شتوى
العلمي للكلية ،االمر الذي اأدى اىل تخرج
حمامني غري اكفاء.
 .٣عدم تلقي املحامني الرعاية واالحرتام
الالئقني مبهنة املحاماة اثناء اأدائهم
واجبهم ،وعدم اتخاذ املراجع امل�شوؤولة
االإجراءات احلا�شمة لتداركها.
 .٤الو�شاطة بني املحامي والعمالء ،وان

منعها ال يكفي ما مل تفر�ص عقوبة منا�شبة
على كل من الو�شيط واملحامي عند ثبوت
اجلرم.
 .٥عدم كفاية اأجور املحامني املعمول به منذ
�شنة  ،١٩٢٣ووجوب �شن نظام جديد بدله.
 .٦عدم وجود �شمان مل�شتقبل املحامي عند
اإ�شابته مبا يقعده عن العمل كاملر�ص اأو
ال�شيخوخة ،لذا تقرتح النقابة مبداأ تقاعد
املحامني ل�شمان ذلك ا�شوة مبا اأخذ به
امل�شرع امل�شري.
 .٧وملا كان املحامي من اأكرث النا�ص متا�شاً
باملجتمع واطالعاً على ف�شاد اأجهزة الدولة،
وهو على ات�شال باحلركات الفكرية ومواكب
للحركات ال�شيا�شية وعامل موؤثر ومتاأثر
بجميعها ،فهو اأ�شبح اأكرث عر�شة مل�شادرة
حريته الأتفه االأ�شباب ،لذا تقت�شي الدعوة
اىل حمايته من االعتداء اأو امل�شا�ص بحريته
وتعوي�شه تعوي�شاً منا�شباً اإذا اأ�شابه �شرر
من اأي اإجراء تع�شفي اأو كيدي.
 .8اإ�شالح الق�شاء العراقي باأجهزته كافة،
الن الق�شاء واملحاماة ي�شريان جنباً اىل
جنب لتحقيق العدالة.
وقد ا�شتمر املوؤمتر املذكور لغاية يوم
 ١٩٥١/٥/١٤حيث عقدت فيه ثالث جل�شات
م�شائية.
وكان لهذا املوؤمتر �شدى بعيد واأثر مهم
يف الو�شط احلقوقي ،وقد ناق�ص املوؤمتر
امل�شاكل املذكورة يف اأعاله ،وعر�شت
اقرتاحات عديدة من املحامني حللها ،اإال
ان االقرتاحات التي نتجت عن املوؤمتر مل
تو�شع مو�شع التنفيذ الأ�شباب عديدة ،اأهمها
تنكر ال�شلطات يف اتخاذ اخلطوات ال�شرورية
لذلك ملوقفها من نقابة املحامني التي وقفت
دائماً يف جانب اأبناء ال�شعب وتطلعاتهم �شد
ال�شلطة واإجراءاتها الغا�شمة.
املوؤمتر الثاين �شنة ١٩٥٧
قررت اللجنة االإدارية (جمل�ص النقابة)
لنقابة املحامني بتاريخ ١٩٥٧/١٠ /١٤
عقد املوؤمتر الثاين للمحامني ،وذلك ملناق�شة
امل�شاكل التي تواجه املحامني ومعاجلتها.
ويف  ١٩٥٧/١٠/٢٤انعقد املوؤمتر برئا�شة
النقيب فائق ال�شامرائي ،الذي ا�شتمر
يومني ،مت فيه ت�شكيل اللجان التي تنظر يف
املوا�شيع املطروحة ،وو�شع التو�شيات

الالزمة ب�شاأنها.
وكانت اهم املوا�شيع املطروحة يف املوؤمتر:
 .١مو�شوع م�شاكن املحامني وال�شعوبات
التي تواجهها النقابة يف �شبيل توفريها،
واإجراءاتها املتخذة لتذليلها.
 .٢مالحقة م�شروع قانون املحاماة واإجناز
ت�شريعه بال�شكل الذي ي�شمن م�شالح
املحامني وي�شمن حقوقهم وحرياتهم.
 .٣تنظيم مهنة املحاماة ورفع �شاأنها
وتو�شيع جماالتها والق�شاء على عللها.
املوقف ال�شيا�شي:
لقد عقد املوؤمتر الثاين يف الوقت الذي ي�شهد
فيه العراق جو ًا �شيا�شياً بالغ اخلطورة ناجتاً
عن العدوان الثالثي على م�شر وعقد حلف
بغداد ،وم�شروع ايزنهاور اال�شتعماري،
واإجراءات احلكومة التع�شفية �شد اأبناء
ال�شعب عامة واملحامني بخا�شة.

لذا فقد كانت معاناة املحامني كبرية انعك�شت
على موؤمترهم ،الأنهم من اأكرث الطبقات وعياً
والتزاما باآمال وحقوق وحرية �شعبهم،
وكذلك وجود عدد من املحامني يف املعتقالت
واآخرين اأ�شقطت عنهم اجلن�شية العراقية،
والق�شم االآخر منفَـون اىل مدن اأخرى.
وقد ناق�ص املوؤمترون ذلك با�شتفا�شة
واتخذوا القرارات املنا�شبة ،فخاطبوا
وزارة العدلية ب�شاأن زمالئهم ،ورفعوا
الربقيات التي تبني موقفهم اىل االمم املتحدة
ومطالبتها بفر�ص احرتام ميثاقها ،وان
تتحمل م�شوؤولياتها يف الدفاع عن حرية
ال�شعوب وحقها يف ال�شيادة.
وكذلك اأعلن املوؤمتر م�شاندة املوؤمترين
للدول العربية املت�شررة من موؤامرات الدول
اال�شتعمارية.
املوؤمتر الثالث �شنة ١٩٦8

اأ�شدر جمل�ص نقابة املحامني ،بتاريخ
 ،١٩٦8/٤/٢٩بياناً اىل املحامني يعني
فيه موعد ًا لعقد اجتماع غري عادي يف
 ،١٩٦8/٥/٢٢يف بناية نادي املحامني
ملناق�شة االأمور االآتية:
 .١متويل �شندوق تقاعد املحامي وارتباطه
بالدولة.
 .٢م�شاكل املحاماة املهنية واملعي�شية.
 .٣متويل بناية نقابة ونادي املحامني يف
املن�شور التي ملا يكتمل بناوؤها بعد.
 .٤متويل جملة الق�شاء وجعل اال�شرتاك
فيها اإلزامياً.
انعقد املوؤمتر يف املوعد املحدد بح�شور
( )٣٥٠حمامياً وتراأ�شه النقيب (عبد الوهاب
حممود).
وكانت اهم النقاط التي ناق�شها املوؤمتر هي:
اأوالً :ق�شية تقاعد املحامني الإيجاد نظام

يوفر احلد االأدنى من �شمان يقي املحامني
وعوائلهم �شر العوز يف حاالت ال�شيخوخة
والعجز واملر�ص واملوت ..ولكن االمر
الذي يعرقل ذلك هو عدم وجود موارد
ثابتة لل�شندوق تتنا�شب والزيادة املتوقعة
للم�شروفات ،لذلك يجب العمل على جعل
ال�شندوق بو�شع اأمني ي�شلح معه اأن يكون
�شماناً حقيقياً للمحامني ،عن طريق:
 .١التزام الزمالء بت�شديد االأق�شاط الواجبة
عليهم اىل ال�شندوق يف مواعيدها ،وت�شديد
االأق�شاط املرتاكمة.
� .٢شرورة زيادة ح�شة احلكومة يف
م�شاعدتها لل�شندوق زيادة ت�شد العجز فيه.
 .٣اإيجاد موارد ثابتة يرى املجل�ص �شرورة
اإيجاد طابع خا�ص على االأوراق والوثائق
وال�شكوك واالعالمات والعقود والوكاالت
يف املحاكم والكتاب العدل ودوائر ت�شجيل
العالمات الفارقة وعقود وانظمة ال�شركات.
ثانياً :ناق�ص املوؤمتر ق�شية تاأمني االأرا�شي
وال�شكن للمحامني ،وتاأ�شي�ص جمعية
ا�شتهالكية لتوفري املواد اال�شتهالكية
واملنزلية للمحامني.
ثالثاً :ناق�ص املوؤمتر م�شاكل املحاماة املهنية
واملعي�شية ،وهي:
� .١شوء توزيع دعاوى احلكومة بني
املحامني.
 .٢ح�شر الرتافع يف دعاوى الدولة باملحامني.
� .٣شرورة ا�شتيعاب الدولة لعدد من
املحامني يف الدوائر الر�شمية و�شبه الر�شمية.
 .٤معاجلة امتناع بع�ص الدوائر عن قبول
مراجعة املحامني.
 .٥م�شاواة املحامني باملوظفني يف تخفي�شات
ال�شفر واال�شت�شفاء.
 .٦زيادة الن�شب يف اأتعاب املحاماة.
رابعاً :متويل بناية النقابة ونادي املحامني:
نوق�ص امل�شاكل التي تعيق اكمال البناية،
وال�شيما التمويل املايل ،واتخذت اخلطوات
املنا�شبة حللها.
خام�شاً :متويل جملة الق�شاء:
نظر ًا لتعر�ص املجلة خل�شائر م�شتمرة،
اقرتح ان يكون اال�شرتاك فيها واجباً على
كل املحامني ال�شتفادة املحامني جميعاً منها.
ويف النهاية اتخذ املوؤمتر التو�شيات
املنا�شبة.

االنتربول Interpol
المحامية سرى طالل الربيعي
اختصار لكلمة International Police
واالسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية
الدولية (International Criminal Police
 ،)Organizationوهي أكبر منظمة شرطة
دولية ..فكرة االنتربول تعود لسنة  ١٩١٤عندما
انعقد المؤتمر االول في النمسا عام  ١٩٢٣وكان فيه
نواة المؤسسين لالنتربول ،وتطور االمر سنة ١٩٥٦
فأنشئ االنتربول .
االنتربول مكونة من قوات الشرطة لـ  ١٩٤دولة،
وذلك يعني فقط  ٨دول خارجة عنها في االنتساب،
ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا واألمين
العام لها هو السيد يورغان ستوك ،ولديها  ٧مكاتب
ومنها في الواليات المتحدة في نيويورك وآخر لدى
الدول االوربية في بروكسل ،وفي جميع البلدان
األعضاء مكتب مركزي وطني  Ncbلدى الشرطة
الوطنية العالمي ،ومنها مجمع عالمي لالبتكار في
سنغافورة لذلك يعتبر أكبر منظمة شرطة في العالم
.
وأنشئ االنتربول بصورة موسعة لمواكبة التطور في
الجرائم كالجرائم السيبرانية والجرائم اإللكترونية
والجرائم العابرة ليس فقط للدول وإنما للمقرات،
وهذا كان يستلزم تطورا مقابال لضبط هذه الجرائم
الواسعة ،وتم إنشاء منظمات مصغرة تابعة له.
قواعد بيانات املنظمة
اأجهزة ال�شرطة تبقى على اطالع على املجرمني واجلرائم
وظروف ارتكابها ولكي تتمكن من ادارة ذلك و�شعت لديها
قواعد وبيانات تتميز بكونها حية ،وذلك يعني انها تتجدد
وتتو�شع وتتمدد با�شتمرار ،وذلك حلفظ البيانات ملرتكبها
وموقعها و�شفاته املميزة وكيف يتم التعرف عليه من
جوازات ال�شفر ووثائق ال�شفر التي ي�شتخدمها يف تنقالته
�شواء احلقيقية او املنتحلة وغري ذلك من االو�شاف
والظروف والوقائع التي ارتكبتها هذه االفعال والتي
ت�شمح للتحديد الدقيق لهوؤالء االأ�شخا�ص ،وهذه البيانات
مق�شمة اىل  ١٩نوعا ،وكل قاعدة منها خم�ش�شة حليز
معني او نوع معني من اجلرائم او متلك معلومات خمتلفة.
وهذه القواعد هي(الن�شرات-االفراد-البيانات اال�شمية-
مرتكبو االعتداءات اجلن�شية على االطفال و�شحاياهم-
االدلة اجلنائية-الب�شمات-الب�شمة الوراثيةI--
 -Familiaحتديد �شمات الوجه-الوثائق الر�شمية
ووثائق ال�شفر-قاعدة البيانات ( SLTDوثائق ال�شفر
والهوية)-قاعدة بيانات الوثائق االإدارية امل�شروقة-
الوثائق املزورة -املقارنة بني الوثائق احلقيقية
واملزيفة -املمتلكات امل�شروقة-املركبات االآلية-ال�شفن-
االأعمال الفنية -االجتار باالأ�شلحة النارية -ك�شف
االأ�شلحة النارية-اقتفاء اأثر االأ�شلحة النارية -مقارنة
البيانات املت�شلة باملقذوفات� -شبكات اجلرمية املنظمة-
القر�شنة البحرية )والتي تكون يف غاية االهمية على �شبيل
املثال كقاعدة البيانات املخ�ش�شة لل�شفر �شواء اال�شلية
او املنتحلة فعندما يتم ت�شجيل حادثة �شرقة جلواز �شفر
يف دولة معينة يخ�شى من ا�شتعمالها يف اأغرا�ص اجرامية
فيتم ت�شجيلها على الفور يف قاعدة البيانات حتى اإذا مت
ا�شتعمال هذه اجلوازات فيمكن حتديد متى واأين ومن
ا�شتعمل هذه اجلوازات ،فكلها �شممت لت�شمح بجعل
اأجهزة ال�شرطة مرتبطة عرب االنرتبول عن طريق املكاتب
املركزية لل�شرطة ،وذلك للو�شول للمعلومات بال�شرعة

املرجوة ،والطريقة للو�شول للمعلومات تعتمد على �شبكة
معلومات دولية موؤمنة خم�ش�شة لالنرتبول معروفة
بـ e٢٤٧اأي االت�شاالت � ٢٤شاعة و ٧ايام باال�شبوع،
اأي ان حق الو�شول للمعلومة او البيانات متاح يف اي
وقت ،ويقدر زمن اال�شتجابة وهو زمن قيا�شي عند اي
جهاز ُ�شرطي يدخل اأي معلومات او ا�شتبيانات يف قاعدة
البيانات ،فاإن زمن اال�شتجابة هو خم�شة اع�شار من الثانية
فقط ،وح�شب االح�شائيات التي ن�شرتها املنظمة فاإن يف
�شنة  ٢٠٢٠مت ت�شجيل اكرث من مليون طلب بيان على
قواعد البيانات امللحقة باالنرتبول ،وهذا يعترب اكرب عدد
مت ت�شجيله على تاريخ املنظمة .
اأما جماالت العمل ال�شرقية يف املنظمة الدولية لل�شرطة
الدولية االنرتبول فاإنها تعترب عديدة ولكن االأهم منها
فاإنها تخ�ش�ص بخرباتها لدعم اجلهود الوطنية يف مكافحة
اجلرائم يف ثالثة جماالت وهي املجاالت العاملية واالكرث
اإحلاحا (مكافحة االرهاب -اجلرمية ال�شيربانية-
اجلرمية املنظمة) ،وهذه املجاالت لها مفهوم يعمل يف
جميع جماالت اجلرائم املتخ�ش�شة ،ويق�شم الهيكلي
التنظيمي اخلا�ص فيهم اىل خم�شة اأجزاء هي:
اوال -االدارة وهي العقل املدبر واملدير و ال�شرطي.
ثانيا -التعاون الدويل وتبادل املعلومات ويعتمد على
ال�شرعة يف االداء .
ثالثا -اإ�شناد التحقيقات ويعني انه يعني اجلهات التي
تتوىل التحقيقات.
رابعا -امل�شاركة يف العمليات امليدانية وهو الق�شم احلركي
وينتقل من واىل جميع الدول امل�شاركة يف ال�شرطة الدولية.
خام�شا -التطوير والتدريب مع الدول االع�شاء وذلك
للتطوير مع اجلرائم املتطورة .
ومهما كانت الدول على خالف فاأن االنرتبول يلتزم احلياد
ال�شيا�شي ،وكذلك يكون ملتزما حتى لو فر�شت عقوبة على
دولة من الدول وحتى بني الدول التي التربطها عالقات
دبلوما�شية اي�شا .
دور االنرتبول يف ظل تطور اجلرائم واملجرمني وطرق
تخفيهم وتطورهم يف وجود بع�ص الثغرات القانونية
عندما تو�شعت الو�شائل اجلرمية بتو�شع التطور العاملي
ال�شيما عندما تطورت املوا�شالت وو�شائلها واأ�شبح
الكون كاأنه قرية �شغرية اأتى االنرتبول لي�شبط اال�شاليب
التي يعتمدها من يرتكب جرائم ليفلت باأفعاله ،ومثال اإذا
ارتكب جرمية عرب الو�شائل االلكرتونية او ارتكب جرمية
يف دولة ما وفر اىل دولة اخرى فالدولة ذات �شيادة ال ميكن
ان تتعدى على دولة ذات �شيادة اخرى ،اي ان اإذا كان اأي
فاعل الأي فعل جرمي انتقل منها اىل دولة اخرى فيتعذر
عليها ذلك ان مل تكن هنالك معاهدة ثنائية ،اإذن االنرتبول
هو الرابط بني الدول يف �شد الثغرة يف حال انتفاء
املعاهدات الثنائية او انتفاء العالقات الدبلوما�شية ،هنا
يكون الدور االإ�شايف له يف الثغرات التالية وهي-:
اأوال -انتفاء املعاهدات الثنائية بني الدول او انتفاء
العالقات الدبلوما�شية .
ثانيا -بع�ص الدول متتنع عن الت�شليم حينما تكون لديها
يف املواد القانونية التي تطلب الت�شليم على ا�شا�شها عقوبة
االعدام .
ثالثا -تعميم الن�شرات الوطنية ،اأي انه حينما يكون هناك
جرم وقع يف دولة معينة وانتقل الفاعل اىل دولة اخرى
او توارى عن االنظار يعمم بن�شرة خا�شة ،والن�شرات
وااللوان اخلا�شة بها وهي ت�شدر من االنرتبول،
باالإ�شافة اىل ن�شرة اخرى ت�شدر بالتعاون مع جمل�ص
االمن لالمم املتحدة والتي تكون خا�شة باالإرهاب ،وهم
كاالآتي:
-١الن�شرة احلمراء وهي التي تعنى بالتوقيف والت�شليم.
-٢الن�شرة الزرقاء وهي يف حالة طلب م�شاعدة او جمع

معلومات عن �شخ�ص يف دولة ثانية.
-٣الن�شرة اخل�شراء وهي الأ�شحاب ال�شوابق لتجعل
الدول االع�شاء تاأخذ كل االحتياطات يف حالة مرور
املطلوب عربها.
-٤الن�شرة ال�شفراء وهي لالأ�شخا�ص املفقودين او
الغائبني.
-٥الن�شرة ال�شوداء وهي للجثث التي يتم البحث عنها .
-٦الن�شرة الربتقالية للتهديد االرهابي املحتمل ،وذلك
لتمرير املعلومة على الدول االع�شاء وكذلك يف حالة
تهريب ا�شلحة او متفجرات.
-٧الن�شرة البنف�شجية لتحديد مكان جمرم مطلوب
ايجاده.
وا�شيفت ن�شرة موؤخرا هي الن�شرة البي�شاء وت�شمى
اي�شا باالأرملة البي�شاء وقد ان�شئت خ�شي�شا للدواعي
االإرهابية ،ولعل االكرث ا�شتخداما فيما بينهم هي الن�شرة
احلمراء .
ما الن�شرة احلمراء ؟
تعد الن�شرة احلمراء طلبا اإىل اجهزة اإنفاذ القانون يف
جميع انحاء العامل لتحديد مكان املجرم واعتقاله موؤقتا
يف انتظار ت�شليمه اأو اتخاذ اإجراء قانوين مماثل ،فالن�شرة
احلمراء مبثابة اإخطار دويل باالأ�شخا�ص املطلوبني،
ولي�شت مذكرة توقيف ،وتت�شمن الن�شرة احلمراء نوعني
اأ�شا�شيني من املعلومات هما:
-١املعلومات الالزمة للتعرف اإىل ال�شخ�ص املطلوب،
كاال�شم ،وتاريخ الوالدة ،واجلن�شية ،وال�شعر ،ولون
العينني ،وال�شور الفوتوغرافية ،وب�شمات االأ�شابع يف
حال توفرت.
-٢املعلومات املتعلقة باجلرمية التي هو مطلوب
الرتكابها ،والتي تكون عادة جرمية قتل ،اأو اغت�شاب ،اأو
اعتداء جن�شي على االأطفال ،اأو �شطو م�شلح.
يتوىل االإنرتبول اإ�شدار الن�شرات احلمراء بنا ًء على طلب
بلد ع�شو ،وينبغي اأن متتثل الن�شرات احلمراء للقانون

االأ�شا�شي لالإنرتبول ونظامهُ ..ي�شار اإىل اأن الن�شرة
احلمراء لي�شت مذكرة توقيف دولية.

كيف ت�شدر الن�شرة احلمراء يف الدول العربية ؟
 -١يلج أا �شاحب احلق الذي لديه دعوى �شد فار من وجه
العدالة وا�شتح�شل على مذكرة توقيف غيابيه او حكم
غيابي ويجب ان تكون العقوبة متجاوزة لل�شتة ا�شهر
ومذكرة التوقيف الغيابية يجب ان تكون العقوبة فيها
متجاوزة ال�شنة ،يتقدم امام النائب العام بطلب ا�شرتاد
ويودع مبلغا ماليا ويختلف املبلغ ح�شب اختالف الدول
املطلوب اال�شرتداد منها ،فاإذا كانت دولة عربية فيجب ان
يودع  ٧اآالف دوالر نقدا ،واإذا كان ب�شاأن الدول االوربية
فيودع  ١٠اآالف دوالر .اأما الواليات املتحدة وبريطانيا
وا�شرتاليا فيودع  ١٥األف دوالر نقدا ...الخ ،ويحدد كل
بلد ع�شو القيمة القانونية التي ي�شبغها على الن�شرة
احلمراء وال�شلطة املمنوحة ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون
يف اإجراء االعتقاالت.
-٢يتقدم ب�شورة ا�شافية ،اما �شورة طبق اال�شل
م�شدقة باحلكم الذي حكم به ا�شتنادا اإليه املطلوب
ا�شرتداده ،اما �شورة طبق اال�شل عن مذكرة التوقيف
الغيابية ال�شادرة عن املرجع الق�شائي.
�-٣شورة عن القانون او القانون باأكمله الذي �شدر
احلكم على ا�شتناده.
�-٤شورة م�شدقة عن التحقيقات التي تت�شمن الوقائع
واحليثيات واالدلة .
-٥ا�شافة اىل امكانية املكان اإذا كان على علم به .
�-٦شورة عن جواز �شفر اإذا كانت متوفرة عنده او عن
هويته او معلومات عنهما ويف بع�ص الدول االوربية
تطلب م�شاألة ا�شافية وهي �شورة �شم�شية عن املطلوب
ا�شرتداده او �شورة عن ال�شورة ال�شم�شية .

دولياً ،وبالتايل ت�شتطيع ال�شرطة يف بلدان اأخرى مراقبة
الفا ّرين وت�شتخدم الن�شرة احلمراء لدعم اإجراءات
ت�شليمهم ،وت�شاعد اإذ ًا الن�شرات احلمراء على �شوق
الفارين اىل العدالة ،وقد ال يتم ذلك اأحيانا اإال بعد مرور
�شنوات عديدة على ارتكاب اجلرمية االأ�شلية.
الهيكل التنظيمي لل�شرطة الدولية
كما هو معرف يف الفقرة اخلام�شة من د�شتور االإنرتبول
الدويل فهي تتكون من (اجلمعية العامة-اللجنة
التنفيذي -االأمانة العامة – املكاتب املركزية الوطنية-
امل�شت�شارين -جلنة �شبط ملفات االنرتبول).
ما طريقة العمل بني الدول االأع�شاء باملنظمات؟
تطورت طريقة العمل بطريقة التكنلوجيا بالبدء كانت عرب
الربق او الفاك�ص او االت�شال ومن ثم تطورت اىل الربيد
االلكرتوين ،واالآن اأ�شبحت املنظومة لها تطور يف �شبكة
معلوماتية اآمنة خا�شعة للرقابة وطريقة العمل فيها يكون
مبنيا على عدة امور هي :
-١قاعدة املعلومات من�شاأها طلبات الدول االأع�شاء.
-٢ملفات اال�شتبدال ال�شادرة من الدول االأع�شاء.
-٣التعاون فيما بينهم يف مكافحة اجلرائم الدولية مثل
التزوير والتهريب وعمليات البيع وال�شراء غري امل�شروعة
لالأ�شلحة واملخدرات وغريهما.
-٤يحفظ افراد املنظمة ب�شجالت اجلرائم الدولية كمرجع
ملحاكاة اجلرائم التي حت�شل ،وبالتايل تعمل يف جمال
البحوث.
 -٥تتم م�شاعدة االع�شاء يف النواحي العلمية االأكادميية
التدريبية وعمل ا�شت�شارات الأفراد ال�شرطة ملداولتها فيما
بينهم ،وكذلك املوؤمترات الدولية التي يعقدها االنرتبول
ملناق�شة احدث اجلرائم واآلية مكافحتها والبحث
واال�شت�شراب وو�شع االفكار اال�شتباقية حتى تكون هذه
املنظمة يف مرحلة ال�شبق .
عندما يتم اإر�شال طلب اال�شرتداد يكون على نوعني ثمة
و�شيلة متاحة للعموم ،وثمة و�شيلة غري متاحة للعموم

ملاذا تعترب الن�شرات احلمراء مهمة؟
النها ت�شتخدم الن�شرات لتنبيه اأجهزة ال�شرطة يف جميع
الدول االأع�شاء يف الوقت نف�شه ب�شاأن الفا ّرين املطلوبني

قد تطلب عدم التعميم النها تخ�شى اأن يتوارى املطلوب
ا�شرتداده حيث تبقى �شرية حتى يتم ك�شف مكانه
وتوقيفه وايداعه ،واال�شرتداد لي�ص م�شاألة تقنية النه

هل االأ�شخا�ص مطلوبون من االإنرتبول؟
ال بل هم مطلوبون من اأحد البلدان اأو من حمكمة دولية،
فال ي�شتطيع االإنرتبول اإلزام اأجهزة اإنفاذ القانون يف اأي
بلد على اعتقال �شخ�ص �شدرت بحقه ن�شرة حمراء.

لدى االنرتبول بع�ص املعايري التي يجب ان حترتم ويف
حالة عدم احرتامها قد ال يتجاوب او يتفاعل مع طلبات
اال�شرتداد ومن هذه املعايري:
ان تكون حمرتمة حلقوق االن�شان ،وان ال تتناول جرائم
�شيا�شية او ع�شكرية او عرفية او دينية ،وان ال تكون ذات
خلفية �شيا�شية ،فالدولة تتقدم بالطلب باال�شبارة التي
ت�شم املعلومات الوا�شحة وب�شفافية تامة لطلب املطلوب
ا�شرتداده.
ثمة ا�شكاالت تقع اما باجلن�شية او ازدواجية اجلن�شية
او مكان ح�شول اجلرم او التزاحم يف الطلبات على نف�ص
ال�شخ�ص املطلوب ا�شرتداده واالولوية تكون كالتايل:
 -١االولوية هي للدولة التي اأ�شرت اجلرمية مب�شاحلها.
-٢الدولة التي وقعت اجلرمية على ار�شها.
 -٣اذا كان هناك تزاحم لعدة جرائم هنا تكون االولوية
للدولة التي طلبت الت�شليم اوال .
وهنالك �شروط يجب مراعاتها ،وهناك �شروط تتعلق
باجلرمية و�شروط تتعلق باالأ�شخا�ص ،فال�شروط التي
تتعلق باجلرمية هي:
-١ت�شرتط خمتلف الت�شريعات والقوانني ان يكون هناك
ازدواج بالتجرمي او �شرط وحدة االأ�شل ،اأي ان يكون
الفعل معاقبا عليه يف الدولة طالبة الت�شليم او الدولة
املطلوب اال�شرتداد عنها على ار�شها والذي يثري خالفا يف
حال كونها معاقبا عليها باأحدهما فقط .
-٢ان يكون اجلرم مهما فال ميكن ان يكون اجلرم ب�شيطا
او خمالفة .
 -٣ان التكون العقوبة قد �شقطت بالتقادم او بالعفو ،اإذ
يجب ان تكون قائمة وم�شتمرة حتى يكون الطلب للت�شليم
مربرا .
-٤ان يكون احلكم باتا نهائيا ،اأي ال ميكن ان يطالب
بت�شليم يف حكم فيه ا�شتئناف او متييز او طرق الطعن اأي
احلكم غري نهائي فيكون الت�شليم بدون جدوى ومبنيا على
احتمال ان يكون هنالك حكم ي�شدر بحق املطلوب ،وبالتايل
لي�ص من ال�شروري ت�شليمه.
-٥ان ال تكون اجلرمية باأن يح�شر الت�شليم فيها وهناك
جرائم ا�شتثنت الت�شريعات بني الدول ان يتم الت�شليم
مثل اجلرائم اخلا�شعة للق�شاء الع�شكري يف الدول
التي ما زالت حتتفظ بازدواجية االخت�شا�ص بالق�شاء
املدين والع�شكري -اجلرائم ال�شيا�شية-اجلرائم التي
تخالف عقوبتها النظام االجتماعي يف الدولة التي يقيم
فيها ال�شخ�ص املطلوب كجرائم املعاقبة باالعدام،
والرجم ،القطع ،احلرق -وال يجوز ت�شليم رجال ال�شلك
الدبلوما�شي والقن�شلي واملحميني مبوجب اتفاقية فيينا.
ال�شروط التي تتعلق باالأ�شخا�ص:
هناك ا�شخا�ص ال يجوز ت�شليمهم هم:
-١املواطنون.
-٢االجانب الذي تخ�شع حماكمتهم للق�شاء املحلي .
-٣رجال ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي لغري دولة يتم
رف�ص الت�شليم .
-٤يرف�ص ت�شليم االأرقاء والعبيد مهما كانت اجلرمية التي
ارتكبوها ومل تعد ذات جدوى بالفرتات االخرية النقرا�ص
العبودية .
ما اأ�شاليب اال�شرتداد التي ا�شتخدمتها الدول وما االأكرث
�شمانا؟
-١اال�شرتداد الذي تعتمده الدول والذي هو اكرث اأمانا هو
فيما يخ�ص التعامل باملثل .
-٢مبداأ املعاهدات الثنائية الأنها التي تر�شخ مبداأ
اال�شرتداد اما التعامل باملثل او املعاهدات .
-٣ا�شتكمال امللف ب�شورة قانونية دقيقة .
واإذا مل تت�شلم الدولة الطالبة خالل  ٣٠يوما بعدها للدولة
الثانية ان ترف�ص الت�شليم الإذا جتاوزت االوىل هذه املدة.
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يجرمها القانون ..النهوة العشائرية تفسد
أفراح العراقيات الراغبات بالزواج
جبار الكناين
مل يكن يخطر ببال ال�ساب حممد علي ( 21عاما) اأن تف�سد
ما ت�سمى النهوة الع�سائرية فرحة زواجه من اإحدى بنات
اجلريان ،بعد اأن ح�سل على موافقة والديها ،واأن ي�سطر
لف�سخ اخلطوبة بعد يومني فقط من اإمتامها حتت تهديد
ال�سالح والقتل.
حزينة" :كنت اأ�سعد النا�س بعد موافقة
بنربة
وقال علي،
ٍ
ٍ
اأهلها بزواجي من ابنتهم ،لكن ابن عمها قطع الطريق اأمامي
باإعالنه رغبته بالزواج منها ،ورغم تدخل بع�س الأطراف
املوؤثرة لإقناعه بتغيري راأيه لكن دون جدوى" .موؤكدا اأن
كل ذلك حدث و�سط �سمت كبري من والد العرو�س واأمها.
وتابع يف حديث �سحفي" :مل اأكن اأتوقع اأن هناك اأ�سخا�سا
ما زالوا يتم�سكون بعادات وتقاليد واأعراف عفا عليها
الزمن ،تنهي اأحالم ورغبات بنت و�ساب بلمح الب�سر رغم
التطور الهائل يف خمتلف جمالت احلياة".
وهو اأمر تتفق معه ال�سابة ،رنا اأحمد ،وهي يتيمة الأبوين،
بقولها :اإن النهوة التي قام بها ابن عمها عليها منعها من
الزواج من ابن خالتها الذي كان تف�سله وتريده والذي
تقدم خلطبتها اأكرث من  8مرات .واأكدت :اأنها اأ�سرت على
رف�س ابن عمها حتى لو بقيت بدون زواج طول عمرها.
انح�سار تدريجي
النهوة عرف ع�سائري عراقي قدمي يق�سي مبنع الفتاة من
الزواج برجل غريب عن الع�سرية ،ومبوجب هذا العرف
فاإن عم اأو ابن عم الفتاة مينعها من الزواج ب�سخ�س اآخر
غريه حتى لو بقيت من دون زواج مدى احلياة.
ويو�سح ال�سيخ زيدان عنيد ،اأحد �سيوخ الع�سائر :اأن
النهوة من الأعراف الع�سائرية ال�سائعة يف املجتمع منذ
عدة عقود ،اإل اأنها بداأت تنح�سر ،لكنها مل تنته ب�سكل
نهائي ب�سبب ا�ستمرار بع�س النا�س التم�سك بها ،رغم
التقدم احلا�سل يف جميع جمالت احلياة.
ويرى عنيد :اأن هناك اأ�سباباً عدة للنهوة منها "عدم رغبة
ابن العم باأن تقرتن ابنة عمه برجل غريب حتى اإن كانت
ل حتبه ،لكنها جترب على الزواج منه ،واإذا مل يوافق على
زواجها �ستبقى من دون زواج مدى احلياة ،حتى اإن تزوج
هو بامراأة اأخرى".
كذلك هناك �سبب اآخر -يتابع عنيد -يتمثل بوجود ت�سفية
ح�سابات بني اأهل املراأة واأحد اأقاربها ،فيقوم بتعطيل
زواجها عرب النهوة ،ف�سال عن نهوة من نوع اآخر تتمثل
برغبة البع�س باحل�سول على اأموال مقابل اأن ي�سمحوا
لقريبتهم بالزواج من �سخ�س لي�س من عائلتها ،وهذا النوع
من النهوة يكون �سهل احلل عرب تو�سط �سخ�سيات نافذة
اأو من خالل تقدمي مبلغ من املال.
وي�سري اإىل اأن "هناك نهوة اأخرى فيها نوع من القبول
بع�س ال�سيء ،يقدم عليها البع�س ممن يريدون الوقوف
مع بنت ع�سريتهم غري املرغوب فيها من اأبناء عمومتها اأو
اأبناء ع�سريتها ،لذلك يقومون بالنهوة حتى يتبني للع�سرية

الأخرى الراغبة بخطوبة الفتاة باأنها لي�ست فائ�سة عن
احلاجة ،وهذا النوع من النهوة �سرعان ما يتنازل عنه
اأ�سحابه ويتم الزواج".
ويختم بالقول "النهوة مرفو�سة دينياً واجتماعياً ،اإل اأن
بع�س عادات وتر�سبات املا�سي تعيدها اإىل الواجهة بني
احلني والآخر".
وترى الباحثة والنا�سطة ،دعاء غازي :اأن اآلف الفتيات
ما زلن �سحايا النهوة خ�سو�سا املناطق اجلنوبية التي
حتكمها الع�سائر ،فهناك ال�سلطة الع�سائرية هي احلاكمة
وال�سلطة العليا (التنفيذية والت�سريعية والق�سائية)
ويتم تزويج الفتيات باأبناء عمومتهن بغري ر�ساهن ،ويتم
اختيار الزوج لبع�سهن وهن ما زلن يف املهد اأحيانا ،فحني
تولد الفتاة يقول رئي�س الع�سرية اإن فالنة هذه لفالن ابن
عمها ،ول يحق لها م�ستقبال اأن تختار الزوج بكامل اإرادتها
واإن رف�ست فم�سريها القتل.
واأ�سافت يف ت�سريح �سحفي" :الكثري من الفتيات ينتحرن
ب�سبب اإجبارهن على الزواج من اأبناء عمومتهن ،والبع�س
الآخر منهن يلذن بالفرار رغم املخاطر على حياتهن التي
ترتتب على ذلك ،وغريها من الأمور التي حتدث هناك مثل
ما يعرف بزواج الف�سلية حلل م�سكلة بني ع�سريتني فيتم
اإعطاء فتاة لع�سرية اأخرى للح�سول على ر�سا الع�سرية
املقابلة ،وزواج القا�سرات وغريها من الأمور" .مبينة اأن
"املراأة العراقية �سحية العادات وال�سلطة الع�سائرية".

المرأة أكثر إقباال وخسائر الرجل أكبر..
حقائق غير شائعة حول الطالق

الراأي ال�سرعي والقانوين
ومن وجهة النظر الدينية ،تعترب النهوة من ال�سنن
والعادات والتقاليد املخالفة لل�سرع الإ�سالمي ،فاهلل
�سبحانه وتعاىل مل يجعل على البنت ولية اإل من اأبيها
اأو جدها لأبيها ،واأما العم اأو ابن العم فال ولية لهما
عليها اأبد ًا ،ول يحق لهما تاأخري زواج الفتاة من ال�سخ�س
الذي تر�سى به ..لكن اإذا ر�سيت الفتاة بابن عمها وكانت
اأخالقه تتوافق مع الدين القومي هنا ينبغي لوليها ت�سهيل
زواجهما ،والبتعاد عن امل�ساحنات اجلانبية التي قد ت�سر
الطرفني ،ح�سب الفقهاء.
ويعترب القانون العراقي الإقدام على اأي �سكل من "النهوة
الع�سائرية" مبثابة جرمية ُيعاقب مرتكبها بال�سجن ملدة قد
ت�سل  3اأعوام.
ويف هذا الإطار ي�سري اخلبري القانوين ،علي التميمي ،اإىل
اأن "جمل�س الق�ساء الأعلى يف العراق اعترب اأن النهوة
الع�سائرية بحكم العمل الإرهابي وفق قرار مكافحة
الإرهاب  13لعام  ،2005خا�سة اإذا اقرتنت بالتهديد
بال�سالح وبا�ستخدام القوة".
واعترب التميمي ،يف حديث �سحفي :اأن هناك حاجة
ملحة لر�سد الأ�سلحة التي ت�ستخدم لهذا الغر�س
و�سحبها" ،واقرتحنا اأن تقوم الدولة ب�سرائها مقابل
مبالغ نقدية" .م�سري ًا اإىل :اأن �سحب الأ�سلحة من
النا�س اأمر �سروري جدا رغم �سعوبة املهمة.

فريدة اأحمد
بعد الطالق عادةً ما تعاين الن�ساء
انخفا�سا يف الدخل وم�ستوى املعي�سة،
وتنخف�س فر�سها يف الزواج مرة اأخرى،
كما اأن م�سوؤوليتها كاأم وحيدة -حال
وجود اأطفال -قد تزيد من اإعاقة طريقها
نحو اإعادة بناء و�سع اقت�سادي قوي.
ومع ذلك ،فاإن ال�سورة الوا�سحة ،على
ما يبدو ،ت�سبح م�سو�سة عند و�سعها يف
�سياق اأكرب لنتائج الطالق ،حيث اأثبت
العلم اأن الرجال اأكرث عر�سة لالآثار
ال�سلبية للطالق ،مبا يف ذلك التدهور
ال�سحي الأكرب ،وزيادة احلزن وارتفاع
معدلت الوفاة اأي�سا.
املراأة تقرر الطالق
ويعتقد البع�س اأن الن�ساء ،اللواتي
ي�سورن على اأنهن قلب الأ�سرة والركن
الأ�سا�سي املحافظ عليها ،اأنهن اأكرث
ترددا يف ف�سخ الزواج من الرجال ،لكن
الأرقام تقول غري ذلك.
ما يقرب من  %70من حالت الطالق
من قبل الن�ساء ،وفقا لدرا�سة بحثية
اأجرتها عام  2015جمعية علم الجتماع
الأمريكية ( )ASAوالتي ت�سري اإىل اأن
ثلثي حالت الطالق تبداأ من الن�ساء،
ويقفز الرقم بن�سبة ت�سل اإىل  %90بني
الن�ساء احلا�سالت على تعليم جامعي.
وتتعدد اأ�سباب اإقبال الن�ساء على الطالق
اأكرث من الرجال ،بح�سب «ديفور�س ماج»
( )DivorceMagمنها:
ينظر اإىل املراأة اأنها م�سوؤولة يف املقام
الأول عن املهام املنزلية ،رغم اأنها يف
كثري من الأحيان تعمل خارج املنزل
بدوام كلي اإ�سافة اإىل رعاية الأطفال.
جتد بع�س الن�ساء يف كثري من الأحيان
اأن اأزواجهن ل يقدمون الدعم لهن حني
يحققن جناحا يف حياتهن املهنية ،فاإذا
كانت لدى املراأة توقعات وم�سوؤوليات
كبرية يف حياتها املهنية ،وتوقعات
وم�سوؤوليات كبرية يف املنزل ،ومل حت�سل
على دعم من زوجها يف التقدم الوظيفي،
فقد ل جتد الزواج يف م�سلحتها.
بع�س الن�ساء يجدن اأنهن يتحملن املزيد
من امل�سوؤوليات العاطفية ،وقد يبدون
نظام الدعم العاطفي الوحيد جلميع اأفراد
الأ�سرة ..ومبرور الوقت ،يوؤثر ذلك عليها

عقليا وج�سديا ،فدون الدعم العاطفي
من الأزواج ،ت�سعر الزوجات بالوحدة
ودون م�سدر دعم داخل الزواج.
الن�ساء اأقل ا�ستعدادا لقبول العالقات
غري ال�سعيدة من الرجال ،اأحيانا
يتغا�سى الرجال عن عالقات الزواج غري
ال�سعيدة ورمبا يبحثون عن ال�سعادة
خارج زيجاتهم جلعل حياتهم مقبولة،
لكن الن�ساء املعا�سرات اأكرث ا�ستقاللية
مما يعتقده معظم الرجال ،ول يرغنب
يف قبول العالقات غري ال�سعيدة ،دون
اأمل يف التغيري ..ويف كثري من الأحيان ل
يدرك الرجال اأنهم يف عالقة فا�سلة حتى
تطلب زوجاتهم الطالق.
الرجل اأكرث تاأثرا
وقع الطالق �سادم ومربك للطرفني،
تتحمل فيه الن�ساء خ�سائر كبرية ،خا�سة
فيما يتعلق بدخل الأ�سرة ،والو�سع
القت�سادي واملعي�سي ،ورمبا تخ�سر
منزل الزوجية حتى مع وجود اأطفال.
لكن درا�سة بعنوان «الفروق بني
اجلن�سني يف عواقب الطالق» من�سورة
على «املركز الوطني ملعلومات
التكنولوجيا احليوية» (،)NCBI
ك�سفت عن اأن الرجال كانوا اأكرث عر�سة
لالآثار ال�سلبية للطالق ،مبا يف ذلك
التدهور ال�سحي وانخفا�س الرفاهية
الذاتية بعد النف�سال ،وتدهور العادات
ال�سحية ،وال�سعور بالعزلة والوحدة
وكذلك ارتفاع معدل الوفيات.
وف�سرت ذلك باأن الرجال يح�سلون على
مكا�سب �سحية اأكرب خالل فرتة الزواج،
فاإن الطالق يعر�سهم ب�سكل اأكرب خلطر
التدهور ال�سحي والوفاة .واأ�سارت اإىل
اأن الوفيات بعد الطالق زادت فقط بني
الرجال دون الن�ساء.
فقدان الهوية
يبني العديد من الرجال هوياتهم حول
وظائفهم وعائالتهم ،وفقدان اأي منهما
ميكن اأن يكون مدمرا.
�سبكة دعم اأ�سغر
غالبا ما تكون عالقات الرجال مع اأفراد
الأ�سرة والأ�سدقاء اأقل قوة من العالقات
التي تبنيها الن�ساء طوال حياتهن،
ويعتمد الكثري من الرجال على زوجاتهم
للح�سول على الدعم العاطفي.

بعد الطالق ،ميكن اأن ي�سعر الرجال
بالغربة والوحدة ،وقد يكون من ال�سعب
على الرجال النفتاح على النا�س ،حتى
الأ�سدقاء القدامى ..وب�سبب طبيعة
الرجال فاإنهم اأقل قدرة على التعبري عن
احلزن فال يح�سلون على الدعم الكايف.
اللوم
ميكن اأن يحمل الطالق و�سمة عار لكال
الزوجني ،حتى يف الطالق الودي ميكن
اأن يفرت�س النا�س اأن العالقة «ف�سلت»،
ويف كثري من احلالت يتحمل الرجال
العبء الأكرب من اللوم ك�سورة منطية
مكررة.
تدهور ال�سحة
الرجال اأكرث عر�سة من الن�ساء لالنخراط
يف �سلوكيات �سلبية ميكن اأن ت�سبب لهم
م�ساكل �سحية ،خا�سة اأثناء وبعد
الطالق.
وقد ياأكلون اأطعمة غري �سحية،
ويدخنون اأكرث ،اأو ي�سبحون اأقل ن�ساطا
بدنيا .اإ�سافة اإىل ذلك ،قد يوؤجلون
مواعيد الطبيب اأو يف�سلون يف فح�س
الأعرا�س اخلطرية املحتملة ،مما قد
يوؤدي اإىل تفاقم الأمرا�س مبرور الوقت.
فقدان الأطفال
يف اأغلب الأحيان ،بعد الطالق ،ينتهي
الأمر بح�سول الأم على ح�سانة
الأطفال ،وذلك يعني اأن الرجال يرون
اأطفالهم فقط يف جدول احل�سانة ولي�س
على اأ�سا�س يومي كما كانوا يفعلون
عندما كانوا متزوجني.
وي�سعر الرجال كاأنهم مل يعودوا جزءا
من حياة الأطفال بعد الآن ،ول يحبذ
بع�س الرجال الت�سال باأطفالهم ملعرفة
ما يحدث.
من ناحية اأخرى ،ل تزال الن�ساء يلعنب
دورا مهما يف حياة الأطفال ،و�ست�سعر
الأم بالر�سا والن�سغال امل�ستمر مع
الأطفال وهو ما يجعلها تتخطى الأمر
اأ�سرع من الرجل.
ذلك ل يعني اأن املراأة اأكرث قوة من
الرجل يف تلك احلالة ،فالنف�سال
�سعب على كل من الرجال والن�ساء،
لكن معظم الن�ساء اأكرث قدرة على
التعامل مع م�ساعرهن وامل�سي قدما
بعد احلزن اأكرث من الرجال.

المزاح بين الزوجين ..ضوابطه وفوائده وأضراره على العالقة الزوجية
لري�سا مع�سراين
املزاح يف احلياة الطبيعية اأمر مهم جدا لإ�سفاء
روح الفكاهة وحماربة النكد وامللل وال�سغوطات
الجتماعية ،ومن ال�سروري اأن يتمازح الزوجان
للتخل�س من الرتابة.
لكن بع�س اأنواع املزاح قد توؤثر �سلبا على العالقة
بينهما ،لأنها قد توظف بطريقة خاطئة لدرجة
تدمري احلياة الزوجية؛ لذلك ل بد من معرفة
بع�س النقاط التي يجب عدم املزاح فيها ،واتباع
بع�س الن�سائح املفيدة نف�سيا لإدخال املحبة بني
الطرفني.
يبداأ املزاح بال�سحك وينتهي بالندم
تقول الزوجة ال�سابة ،لني �سهاب ،ان زوجها اأحمد
بداأ املزاح معها باأنه �سيتزوج عليها ،ويف البداية
تقبلت الأمر على اأنه مزحة ،ولكنه بات يكررها يف
كل جل�سة ،ومل تعد مزحة مرحة اأو فكاهة عادية،
اإمنا �سارت مثار ت�ساوؤل و�سك لديها؟
ومل تعد قادرة على حتمل هذا النوع من املزاح،
فواجهته وطلبت منه التوقف عن هذا الكالم كونه
يزعجها بالفعل ،بل اإنه حتى يخيفها ،لكن رد فعله
�سدمها؛ اإذ غ�سب منها ب�سدة ،ومل يعد يريد
التحدث معها.
وتتابع �سهاب �سردها باأن العالقة بينهما توترت
كثريا ب�سبب هذه املزحة ،فانتظرت الوقت
املنا�سب لتهداأ اأع�سابه وجل�ست اإىل جواره
لتحدثه بجدية وهدوء وود ،واأخربته اأن املزاح
�سالح ذو حدين؛ لذلك من املفرو�س النتباه اإىل
الألفاظ ،حتى ل ي�ساء فهم الأمور اأو تت�سبب
الكلمات يف اإيذاء م�ساعر الآخر من دون ق�سد اأو
اإثارة غريته.
بعدها �سعر زوجها باأنه متادى يف اأ�سلوب مزاحه
معها ،واعتذر لها ،معرتفا باأنه يحبها ولن يتخلى
عنها ،واأنه اختار مزاحا ثقيال ل يليق بالعالقة
الزوجية.
زوجي يختار املزاح يف الوقت اخلاطئ
ترى الزوجة ال�سابة ،جومانة دمج ،اأن زوجها
طارق يبالغ يف مزاحه ،بل يتجاوز احلدود فيكون
مزاحه ثقي ًال كما و�سفته ،ويكفي اأنه يزعجها
مبزاحه وتطلب منه يوميا اأن يتوقف عنه ،اأو
على الأقل -يخفف منه.ومن اإيذائه لها اأنه ميازحها اأمام اأهله ،وهذا اأكرث
ما يحزنها ويوؤملها مهما قدم زوجها من مربرات،
وكما ميازحها اأمام اأولده الذين ي�سحكون عليها،
فرتى يف هذا انتقا�سا من احرتام اأولدها لها ،كما
تقول.

وت�ستذكر دمج و�سية النبي �-س -حني قال
نا�سحا اأبا هريرة« :ول تكرث ال�سحك ،فاإن كرثة
ال�سحك متيت القلب» ،ول �سك يف اأن النهي ي�سمل
ما يثري ال�سحك والهتمام به وال�سعي اإليه ،كما
تقول.
واختارت جومانة وقتا وجدت فيه زوجها
مطمئنا ل ي�سغله �سيء ،والأبناء كانوا بعيدين
عنهما ،واقرتبت منه وهي مبت�سمة ،وقالت له:
«كثريات من �سديقاتي ي�ستكني جدية اأزواجهن
ويح�سدنني على ما تتمتع به من روح مرحة»،
ف�سعر بالر�سا وال�سعادة.
واأكملت قائلة له« :لكني اأرجو منك املراعاة حتى
ل توؤذيني بدون ق�سد منك ،واأل متازحني اأمام
اأولدنا ،وحتر�س على انتقاء كالمك املرح حتى
ل ي�سايقني ،واأن تقلل منه حتى ل تنق�س كرثة
مزاحك من احرتام الآخرين يل ،وربي يحفظك
ويوفقك ويرزقك واأدعو اهلل اأن ي�سلح حالنا دائما
ويوؤلف بني قلبينا».
ف�سعر زوجها باخلجل واعتذر لها ،موؤكدا اأنه مل
يرد اأذيتها اأو التقليل من احرتامها اأمام اأهله اأو
اأولدهما،
ن�سائح لكيفية املزاح بني الزوجني
ا�ست�سارية العالقات الزوجية والإر�ساد
والتوجيه الأ�سري ،اإليانور الغز ،تعترب اأن ح�س
الدعابة واملزح بني الزوجني ي�سهم ب�سكل فعال يف
تعزيز العالقة الزوجية ،وهي تقدم جمموعة من
الن�سائح ملعرفة كيفية املزاح مع ال�سريك:
الزوج احل�سا�س
حينما يكون اأحد الزوجني ذا طبع ح�سا�س،
يجب على الطرف الآخر اإدراك اأنواع املزاح
التي تزعجه ،وجتنب املزاح بالأمور التي حتزنه
وتغ�سبه كي ل ينفر منه ويتذمر ،وقد يدمر
احلياة الزوجية.
املزاح بالزواج مرة اأخرى
اأحيانا ميازح الرجل زوجته باأنه �سيتزوج
امراأة ثانية وما �سابه ،وهنا يوؤدي هذا املزاح
لإثارة غرية الزوجة وال�سك لديها باأن زوجها قد
يخونها ،ومن هنا يبداأ العديد من امل�سكالت ،فكلما
يرد الزوج على هاتفه اأو يخرج من املنزل وحده،
�ستقوم الزوجة بالتحقيق معه وفر�س اأ�سئلتها
عليه ،مما يزعجه ويجعله اأ�سريا ومقيدا ،فيزول
احلب بينهما تدريجيا ويغيب الهدوء الأ�سري.
املزاح بالطالق
بع�س الأزواج ميازحون بع�سهم بع�سا باأنهم
م�ستعدون لالإقدام على خطوة الطالق على �سبيل
املزاح فقط ،وهذا الأمر كفيل بتدمري ال�سعور

احلياة باملواعيد وتن�سى ذكرى مهمة للزوجني،
فتاأتي الفكاهة لتقوم بدورها الثمني.
وقد اأثبتت الدرا�سات اأن الأفراد الذين يتمتعون
بح�س الدعابة اأقل عر�سة لالإرهاق والكتئاب،
وهم واأزواجهم اأكرث عر�سة لال�ستمتاع باحلياة
ب�سكل عام.
ومن فوائده:
زيادة الألفة :تزيد م�ساعر احلب عندما ي�سحك
الزوجان معا؛ فاملزاح ي�سجع على الت�سال
واحلميمية يف العالقات اجلديدة والقدمية
والرومان�سية ،وي�سيف املزاح بعدا رائعا
للمحادثات ،ويعزز ال�سعور بالألفة والقرب بني
الزوجني.
الإغاظة اللطيفة :اإغاظة الطرف الآخر من وقت
اإىل اآخر بطريقة خفيفة و�سل�سة �ست�سفي حتما
جوا من املرح يف العالقة.
املزاح الطفويل :القبلة على الوجنتني ،والدغدغة،
و»الفق�سة» ال�سخيفة الطفولية كلها اأمور قد
ت�سفي جوا من املرح والتدليل يف العالقة
الزوجية.
ما اأ�سرار مزاح الزوجني؟
الفكاهة اأو املزاح الالذع ميكن اأن يوؤذي الطرف
الآخر ،حيث ميكن اأن يكون �سلبيا ويرتتب عليه
اأ�سرار ،ومنها:
اإغاظة ال�سريك :الرتكيز على النكات اخلفيفة
واملرحة من دون اإغاظة ال�سريك ،لأن الإزعاج
والإغاظة ي�سعره بعدم الأمان جتاهك.
بالأمان عند الزوجني خا�سة الزوجة ،ل �سيما
اأن الأمان من اأبرز الحتياجات النف�سية للطرفني
لبناء حياة زوجية م�ستقرة.
املزاح باإخفاء احلقيقة
هناك اأزواج ميازحون زوجاتهم باأنهم يخفون
عنهن بع�س احلقائق ،مما يثري قلق الزوجة
ملعرفة حقيقة الأمر.
مترير ر�سالة
اأحياناً ي�سطر اأحد الزوجني لتوجيه مالمة اأو
عتاب للطرف الآخر ،لكن يف بع�س الأوقات
يعاتبه باأ�سلوب املزاح؛ مبعنى اأن يقوم الزوج
بتمرير ر�سالة �سد الطرف الآخر عرب املزاح.
كيف ميكن و�سع حدود املزاح؟
توؤكد الغز اأن املزاح اأمر اإيجابي ،اإل اأنه -مثل كل
�سيء -له حدود واآداب ،اإذ اإن املزاح �سروري
ومهم للزوجني ب�سرط األ يتعدى خ�سو�سيتهما
اأو يقلل من احرتامهما؛ ولذلك هناك قواعد
وحدود للمزاح بني الزوجني:

العالقة غري املتكافئة :اإذا كان الزوج -على �سبيل
املثال -يحب املزاح الثقيل اأو العنيف وزوجته ل
حتبه فهذا لي�س مزاحا على الإطالق ،بل يتحول
لإزعاج واإهانة للطرف الآخر ،ولأن للمزاح اأنواعا
كثرية على الزوجني اأن يتفقا على نوع مزاح
معني لي�سحكا معا ،لئال يكون املزاح م�سيئا.
ا�ستخدام املزاح لك�سر اجلمود :ل تعلق على
مظهر ال�سخ�س ،اأو اإخفاقاته ،بدل من ذلك ركز
على اخلربات امل�سرتكة.
وميكن املزاح يف الأمور ال�سطحية مثل التعبري
لل�سريك عن امللل الدائم اأو اختيار املالب�س ،لكن
يجب النتباه اإىل اأنه ميكن اأن ي�سبب هذا الأمر
الأذى اإذا مل يكونا على دراية ببع�سهما البع�س،
فقد ل يكون لديهما الوئام للم�ساركة يف مثل هذه
الطريقة.
ا�ستخدام املزاح ذريعة :مثال ،عندما تقول كنت
اأمزح فقط للت�سرت على كونك خمطئا ،فاإن روح
الدعابة لديك هي لتجنب امل�سوؤولية ،وهذا موؤذ

للزوج.
حتول املزاح اإىل �سخرية :يجب النتباه اإىل
النية لأن ال�سخرية لي�ست ممتعة على الإطالق،
فال�ستمتاع بال�سخرية من الوزن اأو ال�سكل
يعد تنمرا ،لذلك من الأف�سل البحث عن حلول
للتخل�س من التنمر يف احلياة الزوجية.
التعليقات ال�سلبية :الفكاهة العدوانية ال�سلبية
قد تبدو جيدة يف البداية لكنها مزعجة ،مثل قول
الزوجة اإنها فقدت  5كيلوغرامات من وزنها،
فيجيبها الزوج :يبدو اأنك فقدت كثريا من الوزن..
يف حني يبدو هذا التعليق طبيعيا يف البداية ،فقد
ي�سعرها بالإهانة من ناحية اأخرى ،لذا يجب
النتباه ملا يقوله ال�سخ�س ،فجملة مثل «تبدين
رائعة» يوؤدي اإىل نتيجة اأقوى لبناء عالقات.
ما فوائد مزاح الزوجني؟
ترى ال�ست�سارية ،اإليانور الغز ،اأن للمزاح فوائد
لأنه يخفف التوتر والقلق ..فحني ت�سيق الأمور
املالية اأو تواجه امل�سكالت مع الأطفال اأو تزدحم

املزاح املزعج :ي�سبب املزاح الثقيل النفور ويقتل
الود والألفة.
ا�ستنكار الذات :ويق�سد فيها النكات التي تقلل
فيها من �ساأن نف�سك اأو منح الآخرين الإذن
بال�سخرية منك ،وهذا اأذى لذاتك.
انتقاد �سيء اأو �سخ�س :ميكن انتقاد �سيء ما اأو
�سخ�س ما من باب املزاح اأمام ال�سريك لإ�سحاكه،
�سرط األ يكون النتقاد لالآخرين عادة دائمة،
فالنتقاد الدائم يعطي انطباعا �سيئا ويبعد
ال�سريك عنك.
اجعلوا للمرح وال�سحك م�ساحة كبرية
باخت�سار ،تنهي الغز كالمها باأن ال�سحك دواء
لتخفيف التوتر ،لذلك من املهم لالأزواج م�ساركة
ال�سحك ب�سكل جيد كلما وجدوا اأنف�سهم غارقني
يف امل�ساكل ..فاملزاح ي�سهل عملية التوا�سل بني
ال�سريكني وي�سهم بخلق اأجواء اأكرث ا�سرتخاء.
ومبعنى اآخر« ،اجعلوا للمرح وال�سحك
م�ساحة كبرية يف عالقتكما الزوجية».
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ُ َ
العارضي المستضاف في ديوان الشعر باف
احتفى «منتدى ال�سعرباف الثقايف» باإدارة الباحث الرتاثي «عادل العرداوي» ،وبح�سور نخبة من رواد املجال�س الثقافية ،بتوقيع كتاب {حما�سرات يف تاأريخ العراق احلديث واملعا�سر} للباحث التاأريخي(حم�سن جبار العار�سي) (تولد النجف الأ�سرف /ق�ساء امل�سخاب 19٤9م
وم َعقِبا -مت ذكره يف
 ن�ساأ وترعرع يف مدينة الكاظمية املقد�سة /طرف الإنباريني  -كاتب يف تاأريخ العراق ون ََ�سب قبيلة بني عار�س  -ع�سو يف (الهيئة العامة لرابطة املجال�س  +رابطة بغداد  -العراق الثقافية)  -من امل�ساهمني وليزال يف املجال�س حما�سرا وح�سورا واإدارة ُ(«اعالم وعلماء العراق» حلميد املطبعي و «الأ�سدقاء من العلماء والأدباء» ل�سباح احلمداين) � -سدر له ت�سعة موؤلفات �سابقة هي  ¤بنو عار�س  - ...نافذة على التاأريخ ال�سيا�سي للعراق املعا�سر  -عراق ما بعد الحتالل  90 - ...عاما على ثورة العراق الوطنية التحررية .19٢0

 .اأبحاث يف الرتاث العربي الإ�سالمي  -نوري با�سا ال�سعيد � - ...سفحات من تاأريخ العراق يف القرن الع�سرين  -اأبحاث خمتارة من تراث اآل حممد « ع «  -املنتخب من تاأريخ العراق احلديث  - ...حا�سل على العديد من كتب ال�سكر وال�سهادات التقديرية والدروع من املوؤ�س�سات العلمية والثقافية) ،وبعد هذا املوجز من �سرية الباحث الذي ا�ستعر�سه
ق�سمه اىل ثالثة ف�سول ،الأول بعنوان ( يف الذكرى التا�سعة والت�سعني لثورة العراق الوطنية التحررية الوطنية ) وعلى مبحثني هما  /1 :بعد  99عاما على انطالقتها ..الثورة العراقية الكربى كما يراها الأحفاد ..و /٢دور املراأة املميز يف حركة التحرر الوطني «ثورة الع�سرين اأمنوذجا»،
مدير اجلل�سة ،عر�س العار�سي ملخ�سا ملفردات كتابه الذي ّ
وتناول يف الف�سل الثاين (من وحي التاأريخ  ..جتارب اإ�سالحية خالدة) ،ومن ثالثة مباحث ( /1نه�سة الإمام احل�سني « ع «  ..قراءة متاأنية يف ثنائية الإ�سالح والتغيري  /٢ ---ال�سيد هبة الدين ال�سهر�ستاين وثنائية الإ�سالح والتجديد يف العراق  /3 --عبدالرحمن البزاز من دعاة الإ�سالح والتجديد يف العراق )  ،وينتقل اىل الف�سل الأخري (القبائل
والع�سائر وما يقابلها من اآل وبني  ..اأدوار ومواقف) ومن مبحثني /1 :موقف القبيلة والع�سرية من ال�سرعية والقانون  /٢ --اآل زاير دهام ..اأ�سواء على دورهم العلمي والوطني  ...ليبداأ العرداوي بفتح باب املداخالت التي �سارك فيها (ال�ساعر عدنان احللي ق�سيدة مبنا�سبة ولدة الإمام حممد اجلواد (عليه ال�سالم  -عالء الوردي  -ح�سني البياتي -
غالب العنبكي  -د .ماهر اخلليلي  -د� .سبحي نا�سر  -د .جعفر اجلنديل  -موفق اخلطيب  -عبدالوهاب احلمادي  -اأحمد حبيب  -اأزهار ال�سعرباف  -اأنوار الوزان  -ثبات ال�سوداين  -عبدال�سالم اجل�سعمي  -هريمون اأر�ساك  -د� .سادق احللو  -عبدال�ستار نا�سر  -فار�س اخلفاجي  -د .رجاء الدين...وغريهم) ،واأثار الدبلوما�سي العنبكي عا�سفة من
احل�س الوطني العايل ازاء ما مير به البلد من اأو�ساع �سيا�سية مزرية وما يرتتب عليها من ماآ�س و�سبابية� ،ساطره البع�س فيها ،واألقى كاتب ال�سطور كلمة ق�سرية بطريقة (ال�سجع) ،ن�سجها اأثناء اجلل�سة ومن وحيها ..اأتراها م�سادفة اأن يكون جلو�سي بجوار «العار�سي» يف جل�سة «العزاوي» ال�سابقة ،وجماورا لـ» العزاوي» يف جل�سة «العار�سي» !

الراوي الغائب والسردية المباشرة في رواية
«ستاريكس» للروائي علي لفته سعيد

اإبراهيم ر�سول
خطاب م�سمر
على
�سعيد
لفته
علي
الروائي
ي�ستغ ُل
ُّ
ٍ
و�سردية مبا�سرة ،فهو ي�سرد فكرة ولي�س حكاية لأجل
وا�سح يف اأغلب اأعمال ال�سردية ،فهو
احلكاية ،وهذا
ٌ
ِّ
ُ
ينطلق وفق
و�سوح ،اأنه
ل
بك
نرى
ولذا
معني بالآخر،
ٌّ
ٍ
تقنية �سرديةُ ،معد لها م�سبقاً ،فهو يتخفى ويتقنع وراء
معينة ،فهو قد ا�ستح�سر
أدجلة
ٍ
�سخو�سه ،ماد ًا �سرديته با ٍ
العديد من ال�سخ�سياتَ ،
وبث احلركة فيها ،واأ�سبغ عليها
�سفة احليوية ،فكانت هذه ال�سخ�سيات ،تتحرك وفق
تقنية �سردية.
ولعل �سناأخذ بتعريف جريالد فور�سرت يف تعريفه للراوي
الغائب ،ونطبق التعريف على هذه الرواية ،اإذ يقول
راو خفي متاماً ،ل �سخ�سي اأو مو�سوعي يقدم
جريالدٍ :
املواقف والأحداث ،باأقل و�ساطة ممكنة ،ويت�سم ال�سرد
ال�سلوكي بهذا النوع من الرواة (.قامو�س ال�سرديات،
جريالد فور�سرت) ،جرياً وراء هذا التعريف وتطبيقه
كمثا ٌل على ما نذهب اإليه� ،سنجد اأن هناك �سخ�سية تقف
بعيد ًا عن ال�سردية ،لكنها تراقبها اأ ّول باأ ّول ،وتتدخل
أوقات غري معلومة ،ومهارة الراوي تكمن يف اخلفاء
با ٍ
اأو القناع الذي يتقنع به ،ف�سخ�سية ال�ساب الع�سريني
واملراأة الثالثينية  ،مل تكونا حم�س �سدفة ،ك ّونها ال�سرد

و�سنعتها الأحداث ،اإنها تعني فيما تعنيه ،اأن ُم ّوجهاً،
يقف بعيد ًا ،ويعطي ال�سارات والتوجيهات التي هي
عبارة عن اأدجلة املوؤلف الراوي.
ال�ستهالل كان و�سفياً ،ودخول مبا�سر ،نحو تاأ�سي�س
بنية �سردية عرب حكاية فكرة ،تعنى بال�سيا�سة والدين
ونقدهما من حيث ،اأنهما �سبب كثري من امل�ساكل التي تعاين
مكان متحرك ،وهذا اإ�سارة
منها الب�سرية ،تبداأ الرواية يف ٍ
اإىل حركية ال�سرد التي �ستاأتي لحقاً ،فال�سيارة التي مل
يبق اإل �سخ�س واحد ويكتمل العدد ،يبداأ التاأ�سي�س لبنية
الرواية من الزمن الو�سفي الذي ا�ستغل عليه الروائي ،اإذ
أطنب املوؤلف يف و�سف حركة ال�سيارة ،وطريقها الذي
ا َ
تقطعه عرب مدينتني بعيدتني نوعاً ما ،اإذ ي�سف الف�ساء
بني املدينتني و�سفاً بليغاً ،يف �سفحة  (:17و�سار العراء
يحيط بالكون)...
احلرب هي الثيمة التي كانت املحور الأبرز يف كل �سرديات
علي لفته �سعيد ،فقد وظفها ثيم ًة يف عد ٍد من اأعماله اأو
اأغلبها ورمبا ي�سح القول ،اأن تكون كل اأعماله تعنى
باحلرب وما تخ ّلفه وراءها من حمن وم�ساكل ،فال�سائق
الذي و�سع �سورة ابنه ال�سهيد ،وو�سف م�سهد الركاب
يف �سفحة  (6فرتاخت الروؤو�س على امل�ساند اخللفية،)...
ينطق ال�ستغال ال�سردي املوؤدلج للراوي الغائب من

حلظة التاأ�سي�س الأول لبناء هيكل الرواية ،فهذا الو�سف،
اأعرب عن الراوي غري املبا�سر ،الذي يتدخل متى �ساء ويف
اأيِّ وقت ي�ساء.
ثم َة ملحوظة ،ميكن ت�سجيلها ،كثري ًا ما يحاول الراوي،
اأن يبا�سر ال�سردية باأدجلته وروؤاه ،فهو من�سغ ٌل بالواقع
ال�سيا�سي ،ويتخذ من ردود اأفعال ال�سخ�سيات ،و�سيلة
ليخرج ما يعرتيه من غ�سب مبطن ،كقول ال�سائق يف
�سفحة  (73هو اأريد اأبول على الواقع العراقي ،)..هذه
الكلمة هي مبا�سرة ووا�سحة على نفور وغ�سب الراوي
ب�سورة مبا�سرة.
ٍ
اإنّ َ
ميزة �سردية هذه الرواية ،اأنها تعتمد على قوة احلدث
تنا�سبياً ،فرتاها هادئة حينما يهداأ احلدث وترى ال�سردية
م�سطربة حينما تت�ساعد وترية احلدث ،هذا التنا�سب هو
ترقبي ،احلكاي ُة هي الأمل
مهارة فنية ،اإذ العملية هي ر�س ٌد
ٌ
العراقي ،اإن اأثر احلياة العراقية وا�سح ٌة يف كل �سرديات
ّ
علي لفته ،فهو قد ان�سهر بالواقع املعا�س ،فخرجت
وواقع مر ،هذا الواقع ترك انطباعاً
�سردياته من رحم اأ ٍمل
ٍ
و�سوح �سردية مبا�سرة،
يف نف�س ّية الكاتب ،اإذ نلم�س وبك ِّل
ٍ
تالعب يف الر�سائل امل ّوجهة من
وبخطاب يحاكي الآخر دون
ٍ
ٍ
الأ ّول املُنتج اإىل الآخر امل�ستقبل.
اإنّ طريقة �سرد احلكاية مميزة ومتطورة اأ�سلوبياً ،فالفكرة
هي حكاية فكرة اأو بالتعبري الأو�سح�( ،سرد فكرة) ،اإذ
الأهمية تكمن يف البلوغ الق�سدي يف اإي�سال الفكرة عرب
تقنية ال�سرد وهذا يعني اأنّ هناك ق�سدية معرفية من وراء
ق�س احلكاية ،ال�سيارة ال�ستاريك�س هي الف�ساء املتحرك
الذي ينقل من حتى اإىل ،ويف هذا النتقال يكون ال�سرد يف
اأعلى درجات توتره ،واأعلى درجات حِ بكته! فمث ًال نرى
يف طريق النا�سرية _ كربالء ،ثم َة حوادث كثرية حت�سل،
وثم َة مواقف حتدث ،وثمة ا�سرتجاع كثري اإىل املا�سي ،هذا
ال�سرتجاع يف هذه الرواية ،كان ا�سرتجاعاً لغر�س التوقف
ال�سردي عند املتلقي ،اإذ كان عبارة عن حماولة للتقاط
ُ
احلوادث
الأنفا�س اأو حمطة لال�ستجمام من تعب ال�سرد،
التي ت�سردها الرواية ،لي�ست غريب ًة ولي�ست خيالية لدرجة
بعيدة اإل اأنها ت�سمر اأفكار ًا ،وهذه الأفكار هي الر�سالة
التي يبثها املوؤلف اإىل املتلقي.
ال�سردية الوا�سحة اأو املبا�سرة يف جممل اأحداث هذه
الرواية ،كانت تُ�سكل فن ّية عالية ،اإذ ال�سرد بهذه الطريقة
كان الأكرث توفيقاً  ،لأن البناء اأو ال�سياغة متت وفق
منظور يتفق وهذه املبا�سرة ،اأما الراوي فكان حا�سر ًا
�سخ�سية اأو يكاد! اإذ اأدجلة الن�س وفق هوى وميل
يف كل
ٍ
ونزعة املوؤلف كان وا�سحاً ،فهو يوؤدلج ولكنه ل ياأخذ دور
ال�سخ�سية ،كاأنه يعطي الفكرة فقط ،وهذا اأي�ساً حتى ل
ُيتهم الروائي ،باأ ّنه دكتاتو ٌر مت�س ّل ٌط على �سخو�سه ،ومق ّيد
حلركتهم وحريتهم.

رواية «األم» لمكسيم غوركي ..عندما
تكون صرخة األم مجلجلة بوجه الطغاة
موؤن�س احليدري
“دقوها يف ظهرها وعنقها ،ولطموها على كتفها
وراأ�سها ،فراح كل �سيء يرتنح اأمام عينيها،
ويحوم يف اإع�سار هائج من ال�سياح والعويل
وال�سفري .كانت ثمة اأ�سياء ثقيلة اأ�سمت اأذنيها،
ومالأت حلقومها ،واأطبقت على خناقها بعزم،
فمادت الأر�س حتت قدميها ،وتراخت ركبتاها،
وارجتف ج�سدها حتت ل�سعات الأمل املحرقة
وثقل ،ثم ترنح عاجزا خائر القوى .ولكن عينيها
مل تفقدا بريقهما ،ل بل التقتا باأعني كثرية اأخرى
تلتهب جميعا بتلك النار الرباقة اجلريئة التي
اأ�سبحت عزيزة جدا على قلبها”.
يلخ�س هذا امل�سهد املوغل يف الو�سف الواقعي
روح رواية “الأم” للروائي الرو�سي الكبري
مك�سيم غوركي ( )1936-1868وذلك من خالل
ماآل �سخ�سية الأم التي حتدت كل ال�سعوبات
وتغلبت على كل املخاوف وواجهت اجلالدين بكل
جراأة وقوة.
وقبل ذلك امل�سهد النهائي الدرامي ،كانت لالأم
�سرخة اأخرى�“ :ساحت الأم ب�سوت مرتفع:
ل�سة ،لقد جرت البارحة حماكمة بع�س
اأنا ل�ست ّ
املتهمني ال�سيا�سيني ،وكان بينهم ابني فال�سوف..
لقد األقى يف املحاكمة خطابا ..اإنني اأحمله اإىل
ال�سعب حتى يقراأوه ويفكروا يف احلقيقة …ثم
ل ّوحت باملنا�سري يف الق�ساء ورمتها فوق روؤو�س
احل�سد حولها ،هل تعلمون ما هي احلقيقة؟
الفقر ،اجلوع ،املر�س … نحن منوت مرهقني
ونحن معفرون يف الوحل ،خمدوعون بينما
ميت�س الآخرون كل الفرح والفوائد حتى التخمة.
واأ�سرعت توزع املنا�سري للنا�س املحت�سدين،
فاأم�سك بها دركي من ياقتها وهي ت�سيح :وحدوا
اأيها النا�س قواكم يف قوة واحدة عاتية!”.
تنتهي الرواية بتعر�س الأم لل�سجن ،ورغ َم اأنها
كانت تعلم اإىل جانب ابنها باأنهما لن يفلتا من
ال�سجن ويف نف�س الوقت يتحديان ذلك امل�سري
املحتوم وي�ستمران يف الت�سدي للطغيان ويف
ركوب �سفينة الثورة اإىل نهاية.
وتربز الرواية يف ف�سولها الطويلة الواقع الأليم
يف ثورة العمل �سد البورجوازيني من خالل
م�سري اأم مكلومة قتل ابنها بيد ال�سرطة .وقد
حتولت هذه الأم املنا�سلة اإىل رمز للثورة �سد
النظام ال�سلطوي واإىل رمز لالأم الواقعية من خالل
م�ساعرها املجروحة وروحها امل�سلوبة مع رحيل
ابنها.
من خالل ق�سة الأم ت�سور الرواية اأجواء

الثورة البل�سفية (اأكتوبر  )1917التي اأطاحت
بالنظام القي�سري وما يرمز له من �سلطوية
وقمع وا�ستغالل اأمام �سوت العمال عندما يتوحد
�سوتهم يف كلمة واحدة ور�سالة م�سرتكة.
بطلة الرواية هي اأم رو�سية يف الأربعينيات من
عمرها ،تنحدر من الطبقة الفقرية وتنخرط يف
الن�سال مع الثوار وتكافح يف املقام الأول من اأجل
ابنها لكنها يف نهاية املطاف جتد نف�سها تنا�سل من
اأجل باقي العمال والفقراء.
اإ�سافة اإىل تلك احلملة الرمزية والروح الواقعية،
تعك�س الرواية جانبا من احلياة ال�سخ�سية
ملاك�سيم غوركي الذي يعترب موؤ�س�س املدر�سة
الواقعية ال�سرتاكية يف الأدب .فقد ن�ساأ يف كنف
اأ�سرة فقرية واأ�سبح يتيم الأب والأم يف �سن
مبكرة.

كان يعي�س مع جدته ويف بداية مراهقته غادر
البيت واأم�سى �سنوات طويلة �سبه م�سرد وهائما
يف ربوع البالد ال�سا�سعة ويف تلك الفرتة اكت�سب
جتربة وا�سعة يف احلياة من خالل احتكاكه بجميع
اأمناط الب�سر وا�ستلهم يف ق�س�سه ورواياته ما
عا�سه من مواقف وما اكت�سبه من جتارب واقعية.
وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل اأن كلمة غوركي تعني
باللغة الرو�سية “املر” يف اإ�سارة للتجارب املرة
والقا�سية ايل مر بها الكاتب واختار تلك الكلمة
لقبا م�ستعار ًا لكي يرمز اأي�سا اإىل ما ذاقه ال�سعب
الرو�سي من معاناة يف ظل احلكم القي�سري ،وقد
كثف الكتاب تلك املعاناة الفردية واجلماعية يف
جل كتابات وعلى راأ�سها “الأم” التي تعد من
روائع الأدب الرو�سي والعاملي.

الغريب في طقوس الكتابة
اإعداد  /لطيفة اجلبوري
جيم�س جوي�س
كان جيم�س جوي�س ّ
يف�سل الكتابة اأثناء ا�ستلقائه
على الأر�س ممدًا على معدته ،وكان يقوم
أقالم زرقا َء كبرية للكتابة مرتد ًيا معط ًفا
با�ستخدام ا ٍ
اأبي�س اللون!
وعلى الرغم من ذلك فلم تكن هذه العادات نتيجة
ح ّبه يف الغرابة واإمنا كانت ب�سبب �سعف نظره،
فالأقالم الكبرية كانت ت�سمح له بروؤية ما يكتُب،
واأما املعطف الأبي�س فكان يعك�س ال�سوء على
الورق حتى يرى ب�سكل اأو�سح.
* اأونوريه دي بلزاك

هناك الكثري من ال ُكتْاب حول العامل ي�سربون القهوة
ويدمنونها ،لي�سوا هم فقط ،بل العديد من الب�سر
حول العامل ي�سربون القهوة كل يوم طوال عمرهم؛
ولكن هل هناك اإن�سان ميكنه اأن ي�سرب من اأربعني اإىل
خم�سني كوب قهوة يوم ًيا؟!
هذا هو بال�سبط ما كان اأونوريه يفعله ،كان ي�سرب
من الأربعني اإىل اخلم�سني كوب قهوة يوم ًيا ،وكان
�سباحا ليبداأ يف �سرب
ي�ستيقظ كل يوم عند الواحدة
ً
القهوة والكتابة املتوا�سلة ملدة اثنتي ع�سرة �ساعة،
وقد كتب قرابة الواحد والت�سعني رواية ومئة
و�سبعة وثالثني ق�سة؛ ويبقى ال�سوؤال الذي اأطرحه
على نف�سي هل ميكن للقهوة اأن تكون هي ال�سبب يف

هذا الإنتاج الغزير اأم ماذا؟
* فريدريك �سيلر
كان فريدريك ميتلك عادة اأغرب من كل العادات التي
ذُكرت يف هذا املقال ،فقد كان يقوم بو�سع التفاح
يوم اأثناء الكتابة
الفا�سد يف ُدرج مكتبه وتناوله كل ٍ
اإميا ًنا منه باأن تناوله للتفاح الفا�سد ي�ساعده علي
الكتابة ومينحه الإلهام!
* األك�سندر دوما�س
كان لدى دوما�س هو�س متعلقٌ باألوان الورق!
فكان ي�ستعمل الورق الأزرق لكتابة الروايات ،اأما
ال�سّ عر فكان ي�ستعمل الورق الأ�سفر يف كتابته ،واأما
املقالت فكان ي�ستعمل الورق الوردي لكتابتها.

ويف اإحدى امل ّرات نفد الورق الأزرق فا�سطر اإىل
ا�ستعمال دفرت اأبي�س اللون مما اأثر �سل ًبا على
اأ�سلوبه يف الكتابة ،وهذه الطريقة كان ي�ستعملها
دائ ًما ،فمن ذا يتخيل اأن روايات رائعة كالكونت دي
ورق
مونت كري�ستو والفر�سان الثالثة ُكت ْ
ِبت علي ٍ
اأزرق؟
*جاين اأو�سنت
جني اأو�ستني كانت واحدة من الكاتبات اللواتي
ريا لأبطال رواياتها ،فقد كانت
مينحن اهتما ًما كب ً
تُعنى بهم لدرجة اأنها تتخيل حياتهم امل�ستقبلية بعد
انتهاء روايتها وكاأنهم اأ�سخا�س حقيقيون ل جمرد
اأبطال رواية من وحي خيالها هي!

وقد كتب ابن اأخيها – چيم�س ادوراد او�ستني ليه –
يف كتاب ” ”A memoir of Jane Austen
باأنها كانت جتيب يف حال لو ُ�سئلت عن اأبطال روايتها
باأدق التفا�سيل ال�سغرية عن حياتهم امل�ستقبلية.
* اآرن�ست همنجواي
اآرن�ست همنجواي كاتب الرواية ال�سهرية “العجوز
والبحر” كانت له ا ً
أي�سا عادات غريبة حيث كان
يلزم نف�سه بكتابة  500كلمة يوم ًيا وكان يكتب
دائ ًما يف ال�سباح الباكر وامل�ساء متجن ًبا فرتة
الظهرية احلا ّرة ،وكان من عادته اأن يكتب ا ً
أول بقلم
الر�سا�س على الورق ،ثم ن�سو�سه ويكتبها على اآلة
ل�ساعات دون اأن يجل�س.
الطباعة واق ًفا علي قدميه
ٍ

* فالدميري نابوكوف
كان فالدميري نابوكوف الكاتب الرو�سي الأمريكي
ذو الرواية ال�سهرية “لوليتا” والعديد من ال ّروايات
ال�سهرية الأخرى ،ي�ستعمل بطاقات الفهر�ست يف
كتابة جميع رواياته ،حيث كان ي�سع البطاقات يف
�سناديق رفيعة وطويلة لتمكنه من تغيري ترتيبهم
ح�سب رغبته ،حيث كان يكتب م�ساهد رواياته
بطريقة غري م�سل�سلة على البطاقات ا ً
أول ثم يرتب
البطاقات يف ال�سناديق كيفما �ساء حتى ترتتب
اأحداث الرواية؛ كما اأنه كان يحتفظ دائ ًما ببطاقات
يدون اأي فكرة وم�سهد يطراأ
اأ�سفل و�سادته حتى ّ
على باله يف الليل اأو اأثناء نومه.
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فيتامين  ..Dفوائده وتفاعالته
فيتامني  Dهو اأحد العنا�صر الغذائية التي يحتاجها
ج�صمك لبناء عظام �صحية واحلفاظ عليها ،وذلك لأن
ج�صمك ل ميكنه امت�صا�ص الكال�صيوم  -املُك ِّون الرئي�صي
للعظام  -اإل عند وجود فيتامني  .Dكما ينظم فيتامني D
ا ً
أي�صا الكثري من الوظائف الأخرى يف خاليا ج�صمك .وتدعم
كذلك خ�صائ�صه امل�صادة لاللتهابات ولالأك�صدة والواقية
لالأع�صاب �صحة اجلهاز املناعي ووظائف الع�صالت
ون�صاط خاليا الدماغ.
ل يوجد فيتامني  Dيف الكثري من الأطعمة طبيعيًا،
ولكن ميكن احل�صول عليه من احلليب املعزز ،وحبوب
الإفطار املدعمة بالعنا�صر الغذائية ،والأ�صماك الدهنية،
مثل ال�صلمون واملاكريل وال�صردين .ينتج ج�صمك فيتامني
Dا ً
أي�صا عندما يعمل �صو ُء ال�صم�ص املبا�صر على حتويل
مادة كيميائية يف جلدك اإىل �صكل ن�صط من الفيتامني
(كال�صيفرول).
تعتمد كمية فيتامني  Dالتي ينتجها جلدك على العديد من
العوامل ،مبا يف ذلك الوقت من اليوم ،واملو�صم ،واملكان
الذي تعي�ص فيه ولون �صبغة ب�صرتك .واعتمادًا على
املكان الذي تعي�ص فيه ومنط حياتك ،قد ينخف�ص اإنتاج
فيتامني  Dاأو ينعدم متامًا خالل اأ�صهر ال�صتاء .ورغم
اأهمية امل�صتح�صر الواقي من ال�صم�ص ،اإل اأنه ميكن اأن
يقلل ا ً
أي�صا من اإنتاج فيتامني .D
ل يتعر�ص الكثري من كبار ال�صن لأ�صعة ال�صم�ص ب�صكل
منتظم ،ويواجهون �صعوبة يف امت�صا�ص فيتامني ..D
واإذا ا�صتبه طبيبك يف اأنك ل حت�صل على كمية كافية من
فيتامني  ،Dفيمكن لفح�ص دم ب�صيط فح�ص م�صتويات هذا
الفيتامني يف دمك.
كما قد ي�صاعد تناول مك ِّمل غذائي متعدد الفيتامينات
يحتوي على فيتامني  Dيف حت�صني �صحة العظام .الكمية
اليومية املو�صى بها من فيتامني  Dهي  400وحدة دولية
( )IUلالأطفال حتى �صن � 12صه ًرا ،و 600وحدة دولية
ملن ترتاوح اأعمارهم بني عام و 70عامًا ،و 800وحدة
دولية لالأ�صخا�ص فوق  70عامًا.
الدلئل
تبني الأبحاث العلمية التي تتناول ا�صتخدام فيتامني D

لأمرا�ص معينة ما يلي:
مر�ص ال�صرطان :تتباين النتائج املتعلقة بفوائد فيتامني
 Dيف الوقاية من ال�صرطان .لذا فثمة حاجة اإىل اإجراء
مزيد من الدرا�صات لإثبات احتمالية تقليل تناول فيتامني
 Dيف �صورة مك ِّمالت غذائية من خطر الإ�صابة ببع�ص
اأنواع ال�صرطان.
ال�صحة املعرفية :تُظهر الأبحاث اأن انخفا�ص م�صتويات
فيتامني  Dيف الدم يرتبط بالنحدار املعريف .ومع ذلك،
تربز احلاجة اإىل اإجراء مزيد من الدرا�صات لتحديد فوائد
تناول مك ِّمالت غذائية حتتوي على فيتامني  Dلتعزيز
ال�صحة املعرفية.
ا�صطرابات العظام الوراثية :ميكن ا�صتخدام فيتامني
 Dللم�صاعدة يف عالج ال�صطرابات الوراثية يف وظائف
اجل�صم الناجتة عن عدم القدرة على امت�صا�ص اأو
معاجلة فيتامني  ،Dمثل نق�ص فو�صفات الدم العائلي.
الت�صلب املتعدد :ت�صري الدرا�صات اإىل اأن العتماد على
املك ِّمالت الغذائية التي حتتوي على فيتامني  Dلفرتات
طويلة يحد من خطر التعر�ص لالإ�صابة بالت�صلب اللويحي
املتعدد.
لِني العظام :تُ�صتخدَم املك ِّمالت الغذائية التي حتتوي
على فيتامني  Dلعالج البالغني الذين لديهم نق�ص حاد
يف فيتامني  ،Dحيث يوؤدي هذا النق�ص اإىل فقدان املواد
املعدنية يف العظم ،واأمل بالعظام ،و�صعف الع�صالت،
وليونة العظام (لني العظام).
ه�صا�صة العظام :ت�صري الدرا�صات اإىل اأن الأ�صخا�ص الذين
يح�صلون على القدر الكايف من فيتامني  Dوالكال�صيوم
يف النظام الغذائي قد ل يفقدون كثافة العظام املعدنية
�صريعًا ،وي�صاعدهم ذلك على الوقاية من ه�صا�صة العظام،
كما تقل فر�ص اإ�صابتهم بك�صور العظام .وا�صت�صر طبيبك
اإن كنت بحاجة اإىل مك ِّمالت غذائية حتتوي على الكال�صيوم
وفيتامني  Dللوقاية من ه�صا�صة العظام اأو عالجها.
ال�صدفية :اإن ا�صتعمال فيتامني  Dاأو م�صتح�صر مو�صعي
يحتوي على مركب فيتامني  Dو ُي�صمى "كال�صيبوتريني"
على الب�صرة من املمكن اأن يعالج ال�صدفية من نوع
ال�صدفية اللويحية لدى بع�ص املر�صى.

الك�صاحُ :ي�صاب الأطفال بهذا املر�ص ب�صبب نق�ص فيتامني
 .Dوميكن اأن يوؤدي ا�صتخدام فيتامني  Dكمك ِّمل غذائي
اإىل الوقاية من تلك امل�صكلة وعالجها.
م�صوؤوليتنا
بدون فيتامني  ،Dميكن اأن ت�صبح عظامك رقيقة ونحيفة
وه�صة .كما يرتبط نق�ص فيتامني  Dكذلك به�صا�صة
العظام .اإذا كنت ل حت�صل على القدر الكايف من فيتامني
 Dمن خالل �صوء ال�صم�ص اأو امل�صادر الغذائية ،فقد
حتتاج اإىل مكمالت غذائية من فيتامني .D
ال�صالمة والآثار اجلانبية
يتميز فيتامني  Dباأنه اآمن ب�صكل عام يف حالة تناوله
بجرعات منا�صبة.ولكن ميكن اأن ي�صبب تناول فيتامني
 Dبكميات كبرية يف �صورة مك ّمالت غذائية اأ�صرا ًرا
متعددة .فالأطفال الذين تبلغ اأعمارهم � 9صنوات فما
فوق ،والبالغون ،واحلوامل واملر�صعات الذين ياأخذون
اأكرث من  4000وحدة دولية يف اليوم من فيتامني  Dقد
ي�صعرون مبا يلي:
 الغثيان والقيء. �صعف ال�صهية وفقدان الوزن. الإم�صاك. ال�صعف. ال�صطراب والإح�صا�ص بالتوهان. م�صاكل عدم انتظام �صربات القلب. ح�صوات ال ُك َلى وتلفها.التفاعالت
تت�صمن التفاعالت املحتملة ما يلي:
الألومنيوم .ميكن اأن ي�صبب تناول فيتامني  Dواأدوية
احلد من امت�صا�ص الفو�صفات التي حتتوي على
الألومنيوم  -والتي ميكن ا�صتخدامها لعالج ارتفاع
م�صتويات الفو�صفات يف الدم لدى امل�صابني مبر�ص كلوي
مزمن  -ارتفاع م�صتويات الألومنيوم لدى امل�صابني
بالف�صل الكلوي على املدى البعيد.
م�صادات الت�صنج .يعمل م�صادا الت�صنج الفينوباربيتال
وفينيوتني ( Dilantinو )Phenytekعلى حتليل

احذر ..المرارة في الفم قد تكون
بسبب هذه األمراض

فيتامني  ،Dكما يقلالن امت�صا�ص الكال�صيوم.
اأتورفا�صتاتني ( .)Lipitorتناول فيتامني  Dميكن اأن
يوؤثر على طريقة ا�صتجابة اجل�صم لهذا الدواء امل�صتخدم
لعالج الكولي�صرتول.
كال�صيبوتريني ( Dovonexو .)Soriluxينبغي
عدم تناول فيتامني  Dمع دواء ال�صدفية .اإذ ميكن
لتناولهما معًا اأن يزيد خطر الزيادة البالغة للكال�صيوم يف
الدم (فرط كال�صيوم الدم).
الكول�صرتامني ( .)Prevaliteميكن اأن يوؤدي تناول
فيتامني  Dمع هذا الدواء اخلاف�ص للكولي�صرتول اإىل
تقليل امت�صا�ص فيتامني .D
ركائز ال�صيتوكروم .)CYP3A4( 3A4 450-P
ينبغي ا�صتخدام فيتامني  Dبحذر عند تناول العقاقري

املعاجلة بهذه الإنزميات.
الديجوك�صني ( .)Lanoxinينبغي اجتناب تناول
جرعات فيتامني  Dمع هذا الدواء املخ�ص�ص لعالج
اأمرا�ص القلب .وميكن اأن ت�صبب اجلرعات العالية من
فيتامني  Dفرط كال�صيوم الدم والذي يزيد خطر م�صكالت
القلب املميتة مع الديجوك�صني.
ديلتيازمي ( Cardizemو Tiazacوغريهما) .ينبغي
اجتناب تناول جرعات فيتامني  Dمع دواء �صغط الدم
املذكور .ميكن اأن ت�صبب اجلرعات العالية من فيتامني D
فرط كال�صيوم الدم ،وهو ما ميكن اأن يقلل فاعلية الدواء.
اأورلي�صتات ( Xenicalو .)Alliقد يوؤدي تناول هذا
الدواء خل�صارة الوزن اإىل تقليل امت�صا�ص فيتامني .D
املدرات الثيازيدية .يوؤدي تناول اأدوية �صغط الدم هذه

مع فيتامني  Dاإىل زيادة خطر الإ�صابة بفرط
كال�صيوم الدم.
ال�صتريويدات .ميكن لتناول اأدوية ال�صتريويدات
مثل بريدنيزون اأن تقلل امت�صا�ص الكال�صيوم
وتعطيل معاجلة اجل�صم لفيتامني .D
املُل ِّينات املنبهة .ميكن لال�صتخدام طويل الأجل
للجرعات العالية من املُل ِّينات املنبهة اأن تقلل
فيتامني  Dوامت�صا�ص الكال�صيوم.
فرياباميل ( Verelanو.)Calan SR
ميكن اأن يت�صبب تناول جرعات عالية من
فيتامني  Dمع دواء �صغط الدم هذا يف
الإ�صابة بفرط كال�صيوم الدم ،كما قد يقلل من
فعالية دواء فرياباميل.

ما عالقة لون قميصك بلدغة البعوض؟
ي�صتكي الكثري من الأ�صخا�ص من مهاجمة البعو�ص له،
ولكن يف بع�ص الأحيان ل يل�صع ال�صخ�ص اجلال�ص بجانبك،
فقد يكون لون مالب�صك هو ال�صبب.
واإىل جانب كونها م�صدرا لالزعاج يف التجمعات اخلارجية،
ميكن للبعو�ص اأن تنقل لدغات البعو�ص اأمرا�صا مثل
املالريا اأو حمى ال�صنك ،حيث ك�صفت درا�صة جديدة عن اأن
بع�ص الألوان جتذب البعو�ص اجلائع ،بينما تبعده األوان
اأخرى ،هو اكت�صاف ميكن ا�صتخدامه لت�صميم م�صائد اأو
مواد طاردة جديدة ،ويف الدرا�صة اجلديدة ،قام الباحثون
يف جامعة وا�صنطن با�صتخدام اأنثى بعو�ص الزاعجة
امل�صرية ،وتتبع ردة فعلها لالإ�صارات الب�صرية وال�صم�صية
يف غرفة اختبار.
ووجد الباحثون اأن البعو�ص يطري باجتاه اأي نقطة اإذا

كانت حمراء اأو برتقالية اأو �صوداء اأو اأزرق �صماوي،
مقارنة بغريها من الألوان ،ويف التجربة اأي�صا ،ا�صتخدم
الباحثون يف بع�ص التجارب ثاين اأك�صيد الكربون وخلت
جتارب اأخرى منه.
ولحظ الباحثون اأن البعو�ص يتجه اإىل هذه الألوان يف حال
�صمت رائحة ثاين اأك�صيد الكربون ،ويف حال مل يكن هناك،
جتاهلت هذه احل�صرات النقاط امللونة اإىل حد كبري ب�صرف
النظر عن لونها.
ومع ذلك ،اأبدت البعو�ص اهتماما واإن اأقل يف النقاط ذات
الألوان اخل�صراء اأو الزرقاء اأو البي�صاء اأو الأرجوانية ،
حتى لو كانت مهياأة لل�صيد برذاذ ثاين اأك�صيد الكربون.
وقال املوؤلف الرئي�صي يف الدرا�صة ،جيفري ريفيل« :يبدو
اأن البعو�ص ي�صتخدم الروائح مل�صاعدته على متييز ما هو

قريب ،وعندما ت�صم رائحة معينة ،مثل ثاين اأك�صيد الكربون
من اأنفا�صنا ،فاإن تلك الرائحة حتفز العينني على البحث عن
األوان معينة واأمناط ب�صرية اأخر ،والتوجه اإليها».
وملاذا جتذب اللونني الأحمر والربتقال البعو�ص خ�صو�صا؟
قال فريق الدرا�صة« :اإن جلد الإن�صان ،ب�صرف النظر عن
الظل اأو التّلون ،يعطي اإ�صارة برتقالية حمراء قوية لعيون
البعو�ص ،مبا يدفعها اإىل مهاجمته».
ويف اختبارات املتابعة ،ا�صتخدم الباحثون بطاقات باألوان
خمتلفة من جلد الإن�صان اأو يد عارية ،ووجدوا مرة اأخرى
اأن احل�صرات لن تطري باجتاههها اإل اإذا �صمت رائحة ثاين
اأك�صيد الكربون اأول.
ويف حال كانت اليد ترتدي قفازا اأخ�صر ،عادت احل�صرات
لتجاهلها ،حتى مع ثاين اأك�صيد الكربون.

تعرف على الفوائد السحرية لتناول البازالء الخضراء
يزداد قلق الأ�صخا�ص حول وجود طعم حام�صي اأو
معدين اأو مر يف الفم ،وقد يكون هذا ب�صبب التدخني
اأو تناول اأدوية معينة ،ولكن قد يكون اإ�صارة اإىل
اأمرا�ص خطرية.
ويف التفا�صيل ،فقد اأ�صار الدكتور ،بافل بوغومولوف،
اخت�صا�صي اأمرا�ص الكبد ،اإىل اأنه لتحديد ال�صبب
يجب قبل كل �صيء معرفة عدد مرات ظهور الطعم
املر يف الفم فاإذا كان نادرا ،فال داعي للقلق ،ولكن اإذا
كان ال�صخ�ص يعاين منه دائما ،فهذا يتطلب ا�صت�صارة
الطبيب الأخ�صائي ،وفق (رو�صيا اليوم).
وقال« :اإن ال�صبب الرئي�صي لطعم املرارة يف الفم
قد ي�صري اإىل اأمرا�ص الكبد وقنوات ال�صفراء وهناك
�صبب اآخر �صائع ،هو داء الرتداد املعدي املريئي،

الذي يعاين منه ثالثة اأرباع الب�صر كما قد يكون ب�صبب
تناول اأدوية معينة توؤثر يف اجلهاز اله�صمي».
وتابع « :ال�صيء املهم يف الوقت احلا�صر هو احلد
من عدد الأدوية التي ي�صفها الطبيب للمري�ص لأنه
اإذا كان عددها  7-5اأنواع ،اأو اأكرث من ع�صرة ،فاإن
احتمال ظهور طعم املرارة يف الفم وارد جدا».
ولفت اإىل اأنه قد يكون ال�صبب التهابات ،ت�صبب
خلال يف عمل املعدة وم�صتقبالت التذوق ومن
بني العوامل امل�صببة للطعم املر يف الفم ،فقر
الدم واأمرا�ص الأ�صنان والإجهاد وين�صح
الأخ�صائي بعدم عالج هذه امل�صكلة ذاتيا،
بل مراجعة الطبيب واإجراء الفح�ص الالزم
لتحديد �صببها.

رغم فوائده ..احذر اإلكثار من
شرب عصير الليمون
يحر�ص الكثري من الأ�صخا�ص على تناول
ع�صري الليمون لتقوية املناعة خا�صة مع
اإنت�صار فريو�ص (كورونا) امل�صتجد ،ولزيادة
املناعة ،ولكن يف بع�ص الأحيان قد توؤدي
الزيادة يف تناوله لبع�ص امل�صاكل ال�صحية.
ويعمل احلم�ص املوجود يف الليمون يعمل
على مهاجمة مينا الأ�صنان ويزيد من
ح�صا�صية الأ�صنان ،كما ميكن اأن تظهر
م�صاكل احلام�ص املوجود يف الليمون يف
املعدة؛ حيث يوؤدي اإىل ما يعرف با�صم
مر�ص اجلزر املعدي املريئي ،وذلك بارجتاع
حم�ص املعدة اإىل املريء ،ويظهر ذلك يف �صكل
اأعرا�ص احلرقة ال�صديدة وال�صعور بالغثيان
والقيء ،وفق (العني الإخبارية).
واأظهرت درا�صات علمية اأن ق�صور الليمون
يف بع�ص الأحيان كانت ملوثة بالبكترييا
ال�صارة ،مثل فريو�ص  ،E. Coliالذي
ميكن اأن ي�صبب الإ�صابة بالقيء والإ�صهال،

ولتقليل خطر الإ�صابة بالعدوى يجب دائما
غ�صل ق�صور الليمون باملاء ال�صاخن.
ومن امل�صاكل التي قد حتدث اأي�صا ب�صبب

الإكثار من تناول ع�صري الليمون اإبطاء �صفاء
اللتهابات املوجودة يف الفم والت�صبب يف
نوبات ال�صداع الن�صفي.

تعترب البازلء اخل�صراء جزءا من عائلة
البقوليات التي تنتج من النباتات التي
حتمل القرون مع بذور داخلها ،لكن عادة
ما يتم ا�صتخدام البازلء اخل�صراء وبيعها
كخ�صروات.
وتتو ّفر جم ّمدة اأو طازجة اأو مع ّلبة ،اأما عن
ت�صنيفها اخل�صري؛ فنظر ًا لحتوائها على
ن�صبة عالية من الكربوهيدرات املع ّقدة والتي
ت�صمى الن�صا فهي تعترب نباتاً ن�صوياً مثل
البطاط�ص.
واأ�صارت الدكتورة يف علم التغذية والغذاء،
�صينتيا احلاج ،اإىل اأنها تتمتّع بالعديد من
الفوائد ال�صحية كونها اأحد اأف�صل امل�صادر
النباتية للربوتينات ،بالإ�صافة اإىل كونها
حتتوي على كمية عالية من الألياف ،وت�صاعد
الربوتينات على حت�صني �صحة الع�صالت
والعظام ،وزيادة م�صتويات هرمونات معينة
يف اجل�صم وتكبح ال�صهية.
فوائد البازلء اخل�صراء وال�صكر يف الدم:
للبازلء اخل�صراء العديد من اخل�صائ�ص التي
جتعلها ت�صاعد على موازنة م�صتويات ال�صكر
يف الدم ،وذلك لأنَّ املوؤ�صر اجلالي�صيمي فيها
منخف�ص كما اأنها غنية بالألياف والربوتينات

التي تلعب دور ًا كذلك يف تنظيم م�صتويات �صكر
الدم ،اإذ اإن الألياف تعمل على اإبطاء عملية
امت�صا�ص الكربوهيدرات ،وبالتايل توؤدي اإىل
زيادة تدريجية يف �صكر الدم.
وقد وجدت الدرا�صات اأن تناول الأغذية
الغن ّية بالربوتينات ي�صاعد على ال�صيطرة
على �صكر الدم لدى مري�صات ال�صكري من
النوع الثاين.
فوائد البازلء اخل�صراء وه�صم الطعام:
حمتوى البازلء العايل من الألياف ي�صاعد على
حت�صني عملية اله�صم؛ اإذ تعمل هذه الألياف
كغذاء مالئم لبكترييا الأمعاء املفيدة ،مما
يبقيها ب�صحة جيدة ،وت�ص ّهل من عملية اإخراج
الف�صالت من اجل�صم وهذا كله يق ّلل من فر�ص
الإ�صابة باأمرا�ص اجلهاز اله�صمي مثل داء
الأمعاء اللتهابي ،مر�ص القولون الع�صبي
و�صرطان القولون.
فوائد البازلء اخل�صراء واأمرا�ص القلب
خ�صائ�ص البازلء وقيمتها الغذائية العظيمة
قد جتعلها �صبباً يف حمايتكِ من الإ�صابة
ببع�ص الأمرا�ص املزمنة مثل اأمرا�ص القلب
حتتوي البازلء على عنا�صر غذائية ت�صاعد
على حت�صني �صحة القلب مثل املغني�صيوم،

البوتا�صيوم والكال�صيوم.
وت�صاعد احلمية الغذائية الغن ّية بالعنا�صر
ال�صابقة على منع ارتفاع �صغط الدم،
والذي يع ّد اأحد عوامل الإ�صابة باأمرا�ص
القلب ،ووجد اأن الألياف العالية يف البازلء
واخل�صروات عموماً ت�صاعد على خف�ص
م�صتويات الكولي�صرتول ال�صيء يف اجل�صم،
والذي يعترب اأحد عوامل الإ�صابة باأمرا�ص
القلب ،بالإ�صافة اإىل احتواء البازلء على
م�صادات اأك�صدة تق ّلل من فر�ص حدوث
اجللطات ،ومن فر�ص اإ�صابة خاليا القلب باأي
�صرر.
فوائد البازلء اخل�صراء وال�صرطان:
ي�صاعد تناول البازلء بانتظام على التقليل
من فر�ص الإ�صابة بال�صرطان ،وذلك نظر ًا
ملحتواها العايل من م�صادات الأك�صدة ،كما
اأنها حتتوي على مركّبات ال�صابونني املعروفة
بخ�صائ�صها امل�صا ّدة لل�صرطانات ،وقد
اأظهرت العديد من الأبحاث اأنها قد تق ّلل من
منو الأورام ال�صرطانية وخ�صو�صاً �صرطان
املعدة ،بف�صل غناها بالعديد من العنا�صر
الغذائية ،مثل فيتامني .K
فوائد البازلء اخل�صراء والتهاب املفا�صل:

لكل �صيدة تعاين من التهاب املفا�صل ،يجب اأن
تتناول البازلء اخل�صراء بكرثة ،وذلك نظر ًا
خل�صائ�صها امل�صا ّدة لاللتهابات ،فهي تخ ّفف
من �ص ّدة الآلم املت�صلة بالتهاب املفا�صل.
فوائد البازلء اخل�صراء والزهامير:
البازلء اخل�صراء غنية بالفيتامينني �صي C
واإي  Eودهون اأوميغا  3والزنك ،كما اأنها
غنية بالعنا�صر امل�صا ّدة لاللتهابات ،وجميعها
عنا�صر �صحية ت�صاعد على احلماية من مر�ص
الزهامير.
فوائد البازلء اخل�صراء والعظام:
البازلء اخل�صراء غنية بالفيتامينني بي B
وك  Kوكذلك الكال�صيوم ،وهي عنا�صر تعزّز
من �صحة العظام وتق ّويها ،وتقيها من الك�صور
واله�صا�صة.
فوائد البازلء اخل�صراء وزيادة الوزن:
البازلء حتتوي على القليل جد ًا من الدهون،
كما اأنها منخف�صة ال�صعرات احلرارية ،ويف
الوقت نف�صه هي غنية بالربوتني والألياف،
وكلها عوامل حتمي من زيادة الوزن.
فوائد �صحية من ّوعة للبازلء اخل�صراء:
 حتتوي على العديد من الفوائدالغذائية ،نظر ًا لغناها مب�صادات الأك�صدة
وبالكربوهيدرات املركّبة والفيتامينات وكذلك
املعادن والربوتني والألياف ،كما تتم ّيز
بخ�صائ�صها امل�صا ّدة لاللتهابات.
 غنية بالألياف مما يعزّز من عملية اله�صم،ويقي من م�صكلة الإم�صاك.
 نظر ًا لحتوائها على م�صادات الأك�صدة،وكذلك الفالفونويد والبيتاكاروتني ،فاإنَّ
البازلء اخل�صراء مت ّد اجل�صم باحتياجاته
من الطاقة.
 البازلء ت�صاعد على الوقاية من الإ�صابةبالتهاب ال�صعب الهوائية.
 غنية باحلديد ،ونق�ص احلديد هو ال�صببالرئي�صي لفقر الدم ،واإن مل يكن لدى الن�صاء
كاف من احلديد فلن يتمكن اجل�صم
خمزون ٍ
من �صنع خاليا دم حمراء �صحية حتمل
كمية كافية من الأك�صجني ،لذا فتناول اأطعمة
غنية باحلديد كالبازلء �صيقي اجل�صم من اأي
م�صاعفات.
 تعزيز اجلهاز املناعي ،فالبازلء غنيةبفيتامني �صي  ،Cما يجعلها من اأف�صل
الأطعمة التي تبني املناعة وح�صة واحدة من
البازلء توفر ن�صف الحتياجات اليومية من
فيتامني .C
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مقهى فارس في الميدان...
عمره أكثر من قرن ويبث أغاني فريد األطرش وما زال
علي ح�صن احلمود
مقهى �صغرييف امليدان ،يتو�صط احد ازقة
�صوق الهرج االيلة لل�صقوط ،عمره يقارب
القرن من الزمان ،تاأ�ص�ض يف ع�صرينيات
القرن املا�صي ،كمطعم �صعبي ،يبيع
"الباكلة" ويديره �صخ�ض بغدادي يدعى
"ابو جمبل" ،بعدها حتول اىل مقهى معترب
يف بداية االربعينات �صهدت بغداد عر�ض
فيلم" انت�صار ال�صباب" الذي اخرجه
احمد بدر خان يف العام  ،١٩٤١ومثل فيه
فريد االطر�ض وا�صمهان وغنى فيه فريد
"اوبريت" االندل�ض الذي كتب كلماته
احمد رامي مقتب�صا فكرته من اوبرا "حالق
ا�صبيلية".
�صغف البغداديون بفريد و�صار له ان�صار
ومريدون مازالوا يتحم�صون له اىل يومنا
هذا ،ي�صتذكرون اغانيه وافالمه ،ويتخذون

من املقهى مقرا لهم ،هذا املقهى الذي �صقط
�صهوا من تاريخ العراق احلزين ،حتول
ا�صمه اىل مقهى فار�ض -املولع هو االخر
بفريد واغانيه -فازدانت جدرانه ب�صوره،
واحت�صدت مقاعده مبحبيه -مل يبق منه
غري القليل -و�صدح حمبوه باأغانيه على
مدار ال�صاعة ،اقتعدت احدى "كرويتاته"
االربع ،و�صرعان ما جل�ض قبالتي رجل
خم�صيني حدثني عن �صاي�ض خيول فريد
االطر�ض اللبناين ،الذي يدمن اجللو�ض
فيه ،مل اكمل �صرب "ا�صتكان" ال�صاي،
واذا باأحد املغرمني بفريد ،ينربي مفل�صفا
املعنى امل�صمر باأغنية فريد االطر�ض "ع�ض
انت" مثنيا على عبقريته الفذة وا�صتاذيته
يف الطرب ال�صرقي ،وا�صفا مكانته يف الغناء
العربي "بالذي ال احد ياأتي قبله وال بعده".
اذكر مرة ان نقا�صا احتد بني اثنني من

رواد املقهى املولعني بـ"ابو وحيد" -
غالبا ما ي�صمى فريد االطر�ض وحيد يف
افالمه -اإذ ادعى احدهم باأن عوده عراقي
من �صناعة "اال�صطة" حممد فا�صل،
اعرت�ض الثاين وقال له هذه املعلومة غري
اكيدة ،فاملعروف ان عود فريد امل�صدف
قدم َه �صانع اأعواد �صوري �صنة ١٩٤3
غ�صب االول وتطاير ال�صرر من عينيه
و�صرخ بوجهه " و�صمفهمك انت ".ابت�صم
الثاين ،وقال له انا اق�صد عدم تاأكدي..
فاأجابه االول وقد هداأ قليال "اعذرين اخي
ترى فريد خط احمر" ..هذه التفا�صيل
وال�صخ�صيات ،وان بدت كاريكاتريية
ومغرتبة ،لكنها باملجمل تعطي للمدينة،
اي مدينة ،روحها احلية.
يقع مقهى فار�ض اجلميلي قبالة اطالل
ملهى "الهالل" الذي غنت فيه ام كلثوم

من حديث األيام :
حين أسسنا نادي اإلعالم عام 1971
حم�صن ح�صني
يف مثل هذا االأيام من �صباط  ١٩7١افتتح يف مبنى وكالة االنباء
العراقية (واع) (نادي االعالم) كان ل�صنوات عديدة مكانا يلتقي
به االعالميون من �صتى املوؤ�ص�صات ومعهم عوائلهم.
كنت وما زلت اأعتقد اأن من ال�صروري اأن تقوم املوؤ�ص�صات
ال�صحفية بفعاليات اجتماعية لتوطيد العالقة بني منت�صبيها
وهذا ما جعل (واع) وكان املدير العام املرحوم بهجت �صاكر واأنا
معاونه نتقدم بطلب ر�صمي للجهات املعنية بتاأ�صي�ض ناد عائلي يف
الطابق االول من مبنى الوكالة وهو مبنى حديث ا�صتاأجرناه من
وزارة االوقاف ببدل ايجار �صنوي قدره  ١6الف دينار (كانت
ميزانية الوكالة يف ذلك احلني نحو  ١00الف دينار).
كنا قد انتقلنا للتو من ال�صاحلية قرب االذاعة اىل هذا املبنى
ال�صاهق ( ١١طابقا) ،وكان هناك امتداد كبري للطابق االول
اقرتحت ان نحوله اىل مكان ال�صرتاحة املوظفني ثم تطورت
الفكرة اىل ناد ثم قررنا ان يكون ناديا لكل االعالميني.

ونادي االعالم واحد من امل�صاريع االجتماعية التي عملت على
تنفيذها يف اأي موؤ�ص�صة اعمل بها لتوطيد العالقة بني العاملني
وم�صاعدتهم ،ومن ذلك تاأ�صي�ض جمعية تعاونية ا�صتهالكية
كانت ت�صم جميع موظفي الوزارة وجمعية تعاونية للم�صاكن
ا�صتطاعت احل�صول على ع�صرات القطع ال�صكنية وزعتها على
املنت�صبني وكنت رئي�صا لهاتني اجلمعيتني ،ا�صافة اىل �صفرة اىل
م�صر با�صتئجار طائرة جارتر حملت نحو  ١00من االعالميني
وافراد عوائلهم والتاأمني اجلماعي جلميع االعالميني.
كان هذا يف فرتة عملي يف واع ،وقد نفذت الكثري من امل�صاريع
املماثلة عندما عملت يف جملة الف باء بدعم من روؤ�صاء حتريرها
وخا�صة االخ كامل ال�صرقي.
اأما نادي االعالم فقد حقق جناحا كبريا يف جتميع العوائل
وتوطيد العالقات بني افرادها ،واذكر لعبة الدمبلة التي كانت
ت�صتهوي الزمالء ،ا�صافة اىل ان النادي ا�صبح مركزا معرتفا به
للموؤمترات ال�صحفية لزوار العراق.

وا�صعدت البغداديني ،ويبدو للناظر
اقرب اىل القبو املرح بفعل اأحلان فريد

أول الغيث

طارق حرب..
ً
مجلسيًا ومجادال

التطريبية ،مذكرا بتاريخ مدينة مليء
�صيتها الدنيا و�صغل النا�ض.

*أماكن تراثية:
القنطرة البيضاء في كربالء
اإعداد :حممد �صالح
تقع هذه القنطرة على نهر احل�صينية يف ناحية
احل�صينية �صرق كربالء ،وهو النهر الوحيد الذي يتفرع
من نهر الفرات من ميني �صدة الهندية يف حمافظة بابل
حيث يغذي مدينة كربالء وب�صاتينها ،وهذا النهر �صق
باأمر ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين اأثناء زيارته اإىل
مدينة كربالء عام  ١550م بعد منا�صدة من اأهايل كربالء
التي كانت تاأخذ مياهها من االبار اجلوفية ،وبتدخل من
�صادن الرو�صة احل�صينية يف وقتها عبد املوؤمن الدده،
و�صارك يف احلفر بيت الدده ،لذلك اوقف لهم مقاطعات
من االأرا�صي حول كربالء.
ويذكر امل�صرت �صتيفن هيم�صلي لونكريك� ،صاحب كتاب
اأربعة قرون من تاريخ العراق احلديث�( :صدرت اإرادة
ال�صلطان �صليمان العثماين بحفر نهر ي�صل من الفرات اإىل
مدينة كربالء فاأراد اأو ًال حفر واإحياء النهر القدمي من

�صاطئ الفرات فوجده بعيد ًا ،ثم اجته اإىل حفر نهر جديد
اآخر يتجه بنف�ض االجتاه ،فا�صتعان ال�صلطان باخلرباء
الفنيني وكان اأكرث العمال من قبيلة (ج�صعم ال�صمرية)
ال�صاكنة يف املنطقة ،حيث كانت طريقة حفر النهر
بالطريقة اليدوية املعروفة باحل�صر ،وقد �صمي النهر
بال�صليماين ن�صبة اإىل ال�صلطان �صليمان ،ثم مت تغيريه
الحقا اىل نهر احل�صينية ،ثم قام ال�صلطان بتكليف وايل
بغداد العثماين اجلديد ح�صن با�صا ببناء القناطر فوق
النهر) .
و�صميت بالقنطرة البي�صاء ب�صبب لونها االبي�ض
ولكونها داللة وا�صحة للو�صول وال�صالم اإىل املراقد
املقد�صة ،وتتكون القنطرة من عقد مدبب واحد حتيط
به  ٤منارات ،اثنتان يف كل جانب ،باالإ�صافة اإىل
املدرجات التي متتد على جوانب القنطرة وحتيط بها
اجلدران ال�صخمة ال�صاندة لبدن القنطرة .

سلسلة :العراق معالم وآثار
مقهى المدلل التراثي في سوق (السبح) بالميدان
اإعداد :ظاهر املح�صن
من املقاهي اجلميلة واملميزة والتي تقع يف �صارع
ح�صان بن ثابت يف �صارع الر�صيد من جهة �صاحة
امليدان و�صط �صوق ال�صبح القدمي .
وتاأ�ص�ض بتاريخ  ٢0١7 / 5 / 6م من قبل
االأ�صتاذ ح�صني اجلبوري واملعروف بالرتاثي،
والذي ُيعد من ال�صخ�صيات الثقافية يف مدينة

بغداد ومن حمبي الرتاث البغدادي وله �صالت
وثيقة باأهل االأدب والفن والفكر والثقافة ،ومن
املحافظني على الرتاث وذلك من خالل اإقتنائه
للعديد من ال�صور الفوتوغرافية ل�صخ�صيات
عراقية وعربية واالأنتيكات الرتاثية القدمية
والتي زين بها املقهى .
و�صميت با�صم تراثي جميل يع�صقه اأهل بغداد
ُ
وهو املدلل ،وكان الهدف منها هو اإحياء الرتاث

البغدادي اجلميل ،وكان حفل اإفتتاحها بح�صور
ممثل االأمم املتحدة وممثلة منظمة اليون�صكو
للرتاث العاملي وعدد من ال�صخ�صيات االأدبية
والثقافية ومن حمبي الرتاث .
وجاء ت�صميمها على منط االأبنية البغدادية
القدمية ،حيث الف�صاء املرتفع واملفتوح
واملغطى بالزجاج والذي ي�صمح بدخول �صوء
ال�صم�ض مما ُيعطي جمالية ورونقاً كبري ًا للمكان .

وتُقام يف املقهى العديد من الفعاليات واالأن�صطة
الثقافية والفنية واالأدبية والرتاثية ومزادات
بيع العمالت واالأنتيكات الرتاثية القدمية
وعر�ض االأفالم الوثائقية وحفالت توقيع
الكتب واملهرجانات الرتاثية مثل يوم ال�صدارة
الفي�صلية البغدادية وكرنفال املطبخ البغدادي
وكرنفال القبول البغدادي وال�صفرات ال�صياحية
للمعامل العراقية ،مع اأنغام املقام العراقي

والغناء البغدادي الرائع واملو�صيقى االأ�صيلة .
باإال�صافة اإىل الندوات التثقيفية عن التاريخ
والرتاث البغدادي والتي ُيلقيها كبار الباحثني
يف الرتاث ،وعلى راأ�صهم االأ�صتاذ نبيل عبدالكرمي
احلمد احل�صيناوي واالأ�صتاذ يا�صر العبيدي .
ويرتاده الكثري من املثقفني واالأدباء
واملفكرين واملحبني للرتاث ،وخ�صو�صاً يوم
اجلمعة حيث يكون مزدحماً جد ًا .

حكاية أول جهاز هاتف في العراق
اأول تلفون دخل العراق يف �صنة  ،١٩١0حيث كانت اول خدمة
هاتفية يف عام  ١٩١0الأغرا�ض معينة وحمدودة ..ويف �صنة
 ١٩١٩ن�صبت يف بغداد اول بدالة يدوية �صغرية بجانب
جامع االمام االأعظم ربطت بها عدد من التلفونات اخلا�صة

بالدوائر الر�صمية ..وبعد تاأ�صي�ض احلكومة العراقية امللكية
�صنة  ١٩٢١كان اول م�صكن دخله التلفون يف بغداد هو م�صكن
املرحوم توفيق ال�صويدي ،وقد ح�صل على رقم ( )١حيث
كانت طريقة االت�صال باال�صخا�ض تتم عن طريق تدوير قر�ض

الهاتف لكي يت�صل بالبدالة ،ويكون ماأمور البدالة امل�صوؤول
عن احل�صول على الرقم املطلوب الذي يتم تاأمني الطالب
واملطلوب هاتفيا لالت�صال التلفوين على الرقم املطلوب.
اأما بخ�صو�ض املكاملات التلفونية العمومية فقد و�صع

رحلة موجزة مع (ذكريات وخواطر) الدكتور
حكمت الشعرباف
* عر�ض حممد مهدي
االأ�صتاذ الدكتور حكمت ال�صعرباف ا�صم على
علم ،عميد كلية طب بغداد �صابقا ،وواحد من
ابرز اأعالم ورموز الطب يف العراق ..ومن ا�صرة
اآل ال�صعرباف العريقة التي ت�صدر جمل�صها
االأدبي النموذج كل املجال�ض االأدبية البغدادية،
ووا�صل ن�صاطه برغم كل الظروف الطارئة
والع�صرية التي عا�صها العراقيون خالل احلقب
الع�صر املا�صية.
م�صريته الطبية والعلمية والثقافية واالأدبية
حافلة بالعطاء والتوا�صل ،وقد مت تكرميه يف
منا�صبات �صتى ومن قبل جهات علمية واأكادميية
حملية وعاملية عديدة طوال م�صريته احلافلة
باالإبداع والتاألق ..واأبرز ما حظي من عام ٢0١6
وحتى االآن تكرميان متميزان ،احدهما من قبل
(جمعية اطباء القلب العراقية) عرفانا مبا قدمه
للجمعية خالل ثالثني عاما من عمله الباهر فيها..
والتكرمي الثاين هو ما �صمي (جائزة اجنازات
احلياة) من قبل اجلمعية العراقية للعلوم
الطبية يف الواليات املتحدة خالل موؤمترها
ال�صنوي املقام يف �صيكاغو عام .. ٢0١6ويف
اذار عام  ٢0١8ك ّرمته جمعية مكافحة التدرن

العراقية ونقابة االطباء .
وقد متيز (ال�صعرباف حكمت) طوال رحلته
املهنية واالأكادميية والعلمية بتوا�صعه وخلقه
اجلم ،وتوا�صله مع االأرحام والعلماء واالأدباء
وذوي االخت�صا�ض من االأطباء وح�صوره
الدائب يف منتدى العائلة املعروف الذي ا�ص�صه
والده املرحوم احلاج ح�صني ال�صعرباف ووا�صل
تقدميه كل خمي�ض ،وكان يلتف حوله احل�صور
من رواد املجل�ض عقب انتهاء املحا�صرة والنقا�ض
وي�صتجيب لكل ت�صاوؤالتهم وا�صت�صاراتهم برحابة
�صدر .
كل هذه الرحلة احلافلة بالذكريات توا�صلت
منذ والدته عام  ١٩37حتى تقاعدته وبعده
عن الوطن وموا�صلته العطاء واالبداع يف كل
دونها
من �صوريا والواليات املتحدة االأمريكيةّ ،
حديثا يف كتاب �صدر له عام  ٢0٢١عن املكتبة
الع�صرية بعنوان (ذكريات وخواطر) ،وهو
كما يقول عنه اال�صتاذ الدكتور طارق اجلنابي
يف تقدميه لهذا املنجز الرائع( :لقد كان يحلم
ان اليغادر جمل�صه االأثري بعد التقاعد ..اإال ان
االقدار اأبعدته عن الوطن)( ..وهذا الكتاب �صم
بع�ض وفائه لالأر�ض الطيبة التي اجنبته).
(ذكريات وخواطر) الدكتور حكمت جن�ض ادبي

فريد يف م�صمونه وف�صوله وا�صلوبه املمتع ..انه
يوميات خا�صة وذكريات يف ا�صلوب وعمل فني
اقرب اىل الق�صة او الرواية ..وخواطره ت�صد
القارىء اىل متابعته بفرحة تارة وحزنه تارة
اخرى ..فهو طبيب واديب وان�صان .
وقد �صم الكتاب ت�صعة ف�صول ،تراوحت بني
الطفولة والدرا�صة والكلية وخدمة االحتياط يف
احللة والهندية ،و�صوؤونه و�صجونه ومذكراته يف
الواليات املتحدة االأمريكية ومن ثم عمادته لكلية
طب بغداد ..وخ�ض الف�صلني الثامن والتا�صع
مبذكرات ما بعد التقاعد ،ورحلته اىل �صوريا
وتعيينه عميدا لكلية الطب الب�صري يف اجلامعة
ال�صورية الدولية للفرتة ما بني ،٢0١١/ ٢006
واختتم مذكراته برحلته االأخرية والتي ما زالت
اىل الواليات املتحدة واقامته يف بلدة (ولكفورد).
اإن (ذكريات وخواطر) الدكتور حكمت تعد
مفخرة لهذا االن�صان الكبري واملبدع على
مدى �صنواته احلبلى بالن�صاط واالبداع
والنجاح التي اأعقبت تخرجه من كلية طب
بغداد وحتى هذه اللحظة ..وانها ت�صم
عمال انيقا وعميقا وممتعا اأرخت جميع
احلقب التي عا�صها هذا الطبيب واالن�صان
واالأديب واملوؤرخ وال ميله القارى .

هاتف عمومي الأول مرة يف بغداد (دائرة بريد باب
االأغا) قرب جامع املرجان وبتاريخ ١٩٢7/٤/١5
ب�صبب عدم اقبال املواطنني على ن�صب التلفونات يف
م�صاكنهم ومتاجرهم اآنذاك .

عادل العرداوي
قبل اأيام قليلة ،ودعنا واىل االبد �صديقنا وزميلنا
وا�صتاذنا املو�صوعي املحامي ،طارق حرب غادرنا اىل دار
البقاء رحمه اهلل.
ال�صك ان يف رحيل هذا العلم خ�صارة وطنية التعو�ض مهما
اختلفت به االآراء ووجهات النظر بني قادح ومادح ،وذلك
اأمر طبيعي ال منا�ض منه.
وطارق حرب املحامي الناجح واخلبري القانوين املتمكن،
هو اي�صا واحد من رواد وباحثي املجال�ض البغدادية
الثقافية الذي له فيها �صوالت وجوالت ونقا�صات �صاخنة،
ال بل �صاخبة احياناً مع هذا املحا�صر او الباحث او
امل�صتمع ،يدافع فيها عن املعلومات التي يطرحها يف
حما�صراته وبحوثه التي يلقيها يف منتديات وجمال�ض
بغداد ،وهي كثرية ومت�صعبة ال ميكن االإحاطة بها.
واالهم من ذلك يف ان طارق حرب كان قد ولج باب البحث
والتاأليف يف املجالني التاريخي والرتاثي ،واخت�ض يف
تراث بغداد ،وترك لنا جمموعة من املوؤلفات املحرتمة يف
هذا املجال احليوي والتي �صتكون مرجعاً لطالب العلم
واملعرفة وع�صاق تاريخ وتراث بغداد امل�صرق .
ولطارق حرب ،متعدد املواهب واالخت�صا�صات،
اهتمامات اخرى الميكن االحاطة بها عرب هذه االملامة
املوجزة ،خا�صة اإذا عرفنا ان �صفحتنا هذه (�صفاف
الرتاث) �صبق لها اأن ن�صرت له العديد من املقاالت
واملو�صوعات الرتاثية املمتعة يف اعداد جريدتنا ..نعم،
رمبا �صن�صلط ال�صوء عليها يف اطالالت الحقة ..رحمه اهلل.

عباس الهنداوي ..بطل
العرب وآسيا في كمال
األجسام
لهنداوي حا�صل على لقب اآ�صيا لالأعوام
( ،)١٩8٤-١٩7١كما ح�صل على املركز
الرابع عامليا خم�ض مرات لالأعوام
،)١٩76-١٩7٢(١٩7١-١٩70
وكان يلقب ب�صاحب اأجمل واأكمل ج�صم
يف كل بطوالت اآ�صيا.
ونال الهنداوي اأول بطولة يف عام ١٩67
يف اأول م�صاركة له حينما اأحرز بطولة
العراق وا�صتمر يف ح�صد البطوالت

حتى عام  ١٩٩0عندما قرر االعتزال.
ويف عام  ١٩7١متكن من نيل بطولة
العرب وال�صرق االأو�صط ملدة اأربع
�صنوات لفئة متو�صطي القامة ،ويف
ال�صنة نف�صها تربع على العر�ض
االآ�صيوي والأول مرة ،ويف عام ١٩70
�صارك يف اأول بطولة للعامل ونال فيها
املركز الرابع.
تويف يف العام املا�صي .٢0٢١/١/٢8

حكاية تسمية شارع الربيعي في بغداد:
ضابط عراقي اقترح إنشاء حي (زيونة) في الرصافة
ملحالت ومناطق و�صوارع العا�صمة بغداد ،لكل
واحد منها حكاية تتعلق ببدايات التاأ�صي�ض وكذلك
بالت�صميات التي اطلقت عليها وبقيت حية يف ذاكرة
النا�ض على مدى االيام.
منها مث ًال ما يتعلق بت�صمية �صارع جتاري كبري اأال
وهو �صارع الربيعي ال�صهري ال�صاج اليوم باحلركة
والن�صاط التجاري.
اإذ ت�صري حكاية هذا ال�صارع البغدادي اىل ان
�صابطاً عراقياً ا�صمه ح�صيب الربيعي يرحمه اهلل
ار�صلته احلكومة امللكية بعثة اىل بريطانيا ورجع
ويف دماغه فكرتان ...االوىل تاأ�صي�ض �صنف جديد يف
اجلي�ض ا�صمه (هـ .اأ .ك) �صنف هند�صي هو الهند�صة
االلية الكهربائية ووافقت وزارة الدفاع امللكية
على ذلك ..والفكرة الثانية ان�صاء مدينة �صكنية
عبارة عن منازل �صكنية مب�صاحة من  ٤00اىل
 600مرت ...وتقدم بالفكرة واملخطط عام ...١٩5٤
ووافقت احلكومة وبداأ بتنفيذ املخطط ..وا�صرتت
احلكومة امللكية لذلك ب�صتانا بعيدا عن بغداد من
عائلة م�صيحية ا�صمها عائلة زيونة ..وبنت فيها
املنازل ..وتويف املرحوم ح�صيب الربيعي قبل
اكمال امل�صروع ..وتكرميا له متت ت�صمية ال�صارع

الرئي�صي ملدينة زيونة با�صمه (�صارع الربيعي).
انتهى امل�صروع وتوزعت املنازل وتفاجاأت
عائلة الفقيد انهم مل يت�صلموا منزل (كان ابنه
اياد واخواته وجدته) وعندما �صاألوا ات�صح ان

والدهم -رحمه اهلل -هو من قام ب�صطب ا�صمه
وكتب امامه ال ي�صتحق لكونه ميتلك منزال..
ومع ذلك مت تعوي�صهم واإعطاوؤهم منزال يف
املجمع الثاين لل�صباط يف الريموك.

بانوراما
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أبراج األسبوع

قصة وعبرة

يصنع المعروف في غير أهله
يعد هذا املثل من اأكرث الأمثال ال�ضعبية التي
نرددها يف �ضبه اجلزيرة العربية ،وهو بيت
�ضعري دائ ًما ما يقال حينما جنود باملعروف
والإح�ضان مع من ل ي�ضتحق اجلود ،فنكرم
هذا ،ون�ضاعد ذاك ،وهم يف النهاية ميكرون
لنا بقلب اأ�ضود وعني غا�ضية ،فيكون جزاء
املعروف نكرانه ومقابلته بالإ�ضاءة ،ولهذا
املثل ق�ضة وقعت مع اإعرابي �ضهم.
ق�ضة املثل:
يحكى اأن جماعة من العرب خرجت لل�ضيد،
فعر�ضت لهم اأنثى ال�ضبع فطاردوها ،وكان
العرب يطلقون عليها اأم عامر ،وكان يومها
اجلو �ضديد احلر ،فالتجاأت ال�ضبع اإىل بيت
رجل اأعرابي ،فلما راآها وجدها جمهدة
من احلر ال�ضديد ،وراأى اأنها ا�ضتنجدت
به م�ضتجرية ،فخرج �ضاه ًرا �ضيفه ،و�ضاأل
القوم :ما بالهم ؟
فقالوا :طريدتنا ونريدها ،فقال الأعرابي
ال�ضهم الذي رق قلبه على احليوان املفرت�ش:
اإنها قد اأ�ضبحت يف جواري ،ولن ت�ضلوا لها
ما دام هذا ال�ضيف بيدي ،فان�ضرف القوم،
ونظر الأعرابي اإىل اأم عامر فوجدها جائعة،

توقعات برج الحمل

ظروف �ضيئة يف العمل قد جتعلك ت�ضعر بعدم الر�ضا يف
ال�ضاعات الأوىل من يومك ..املناق�ضة مع الزمالء يف العمل
�ضرورية جدا حتى تنزع فتيل الأزمة القائمة حاليا..
املناق�ضات الوا�ضحة تعد اأمرا �ضروريا للغاية لتجنب اأي
�ضوء تفاهم.

فحلب �ضاته ،وقدم لها احلليب ،ف�ضربت
حتى ارتدت لها العافية ،واأ�ضبحت يف وافر
ال�ضحة .
فرحا مبا
ويف الليل نام الأعرابي مرتاح البال ً
فعل لل�ضبع من اإح�ضان ،لكن اأنثى ال�ضبع
بفطرتها املفرت�ضة نظرت اإليها وهو نائم ،ثم
انق�ضت عليه ،وبقرت بطنه و�ضربت من دمه
وبعدها تركته و�ضارت.
ويف ال�ضباح حينما اأقبل ابن عم الأعرابي
ً
مقتول ،وعلم اأن الفاعلة هي
يطلبه ،فوجده
اأم عامر اأنثى ال�ضبع ،فاقتفى اأثرها حتى
وجدها ،فرماها ب�ضهم فاأرداها قتيلة ،وبعدها
اأن�ضد اأبياته امل�ضهورة التي �ضارت ً
مثال
يردده النا�ش حتى وقتنا هذا:
َ
املعروف يف غري اأهله ****
ومنْ ي�ضنع
ري اأم عامر
يالقي الذي لقـَى جم ُ
اأدام لها حني ا�ضتجارت بقـــــــربهِ ****
طعاما واألبان اللـــقاح الدرائـــــــر
تكاملــــت ****
و�ضمـَّـنها حتى اإذا مـــــا
ْ
فـَـ َرتـْه باأنياب لها واأظافــــــــــر
فق ْل لذوي املعروف هذا جزا منْ **** بدا
َ
املعروف يف غري �ضــاكر
ي�ضنع
ُ

توقعات برج الثور

تخ�ضع ل�ضغط كبري ،وتعي�ش التوتر الذي يوؤثّر �ضلباً
على �ضحتك ،ما ي�ضتدعي الهدوء والبتعاد عن الإرهاق
اإذا ا�ضتطعت ..الأجواء ال�ضاغطة تعرقل خططك ..تبدو
الظروف معاك�ضة هذا اليوم على جميع ال�ضعد تقريباً،
فتواجه بع�ش الإرباكات يف حياتك املهنية ،وحتاول عبثاً اأن
جتد لها املخارج واحللول.

توقعات برج الجوزاء

ت�ضجل نقاطا مل�ضلحتك يف الأيام املقبلة ،ولو اأن الأمر
يتطلب جهود ًا م�ضاعفة ..قد تتخلى عن م�ضروع لكي تكر�ش
وقتك واهتمامك ل�ضيء اأكرث واقعية ومو�ضوعية ..تواجهك
قرارات وم�ضوؤوليات ل ي�ضتهان بها ..ت�ضكل ال�ضوؤون
احلياتية والعاطفية والعائلية قلقا بالن�ضبة اإليك.

توقعات برج السرطان

اختبارات شخصية

هل تعلم ؟
 املمثل اليطايل امل�ضهوراآل كابوين ظل يعمل تاجرا
لالثاث امل�ضتعمل حتى بعد
ان ا�ضبح جنما لمعا.
 ي�ضتطيع الن�ضان اأنيعي�ش بال غذاء ملدة ت�ضل
اىل �ضهر ،ولكنه ل ي�ضتطيع
اأن يعي�ش بال ماء ملدة تزيد
على اأ�ضبوع.
 يعتقد العلماء اأن عمرالكون يبلغ نحو  14األف
مليون �ضنة.
 يف العامل اأكرث من 7ماليني مليونري.
 البي�ضة الطازجة تغو�شيف املاء اأما الفا�ضدة فتطفو.
 لي�ش للبقرة اأ�ضنان اأمامية يف الفك العلوي. اأكرب ع�ضو يف ج�ضم الإن�ضان هو اجللد. -هناك اأكرث من  2760قمر ًا ا�ضطناعياً

ماذا تقول لعبتك المفضلة عن
شخصيتك؟

مهنياً :قد ت�ضعر باأنك غري قادر على قيادة �ضوؤونك اأو ت�ضعر
بالعزل وحتتاج اىل من يرفع معنوياتك.
رت بع�ش
عاطفياً :تبحث عن امل�ضكالت با ّأي ثمن ،فتج ّ
الق�ض�ش املن�ضية وتعيدها اإىل ال�ضاحة ،يف حماولة لتاأزمي
الأو�ضاع.
�ضحياً :كن من اأ�ضحاب القرارات احلا�ضمة ،وقرر التوقف عن التدخني
والكحول.

تدور يف الف�ضاء اخلارجي املحيط بكوكب
الأر�ش.
 اأذنا جراد اجلندب توجد يف ركبتيهاخللفيتني.

جاتو شاتو
المقادير
كوب زيت
كوب �ضكر ناعم
ن�ضف كوب لنب
ن�ضف كوب كاكاو خام
 2بي�ضة
كوب دقيق ابي�ش
ملعقة �ضغرية بيكنج بودر
فانيليا
ر�ضة ملح

خطوات التحضير
والبيكنج بودر والدقيق وا�ضتمري يف اخلفق ،ثم
�ضعي اخلليط يف قالب الفرن واتركيه لين�ضج،
وبعد الن�ضج ا�ضيفي خليط الكاكاو املرتوك
جانبا ،وزيني به القالب ،وقطعيه ح�ضب الرغبة
او نف�ش �ضكل اجلاتو وقدميه .

قصة نجاح...
ذات يوم من الأيام ،يف عام  2004من
امليالد ،كان هناك ثالثة من ال�ضباب ،كان
يربطهم رباط ال�ضداقة ،وقد كانوا ،يف
ذلك اليوم ،ي�ضاهدون املباراة النهائية
املناف�ضة ،لكرة القدم الأمريكية ،وحينها
قامت مطربة �ضمراء الب�ضرة ،من اأ�ضل
اأمريكي ،يطلق عليها ا�ضم ” جانيت
جاك�ضون ” ،وقامت بالغناء يف ال�ضرتاحة
املخ�ض�ضة لن�ضف املباراة .
وقد تعمدت تلك املطربة ” جانيت
جاك�ضون ” اأن تثري امل�ضاهدين ،باأ�ضلوب
غري مقبول ،مما اأثار ذلك �ضجة كبرية،
يف اأرجاء الوليات املتحدة الأمريكية
جميعها ،وهنا اجته اأولئك ال�ضباب

توقعات برج االسد

ان�ضغلت الأيام امل�ضية يف درا�ضة مادة ما اأو مو�ضوع ما
واأخريا ت�ضعر بثمار جهدك اليوم ،اأو رمبا ت�ضل اإيل النقطة
الغام�ضة التي قد كنت تبحث عنها ..اأنت تفكر بطريقة
عملية ،وفعالة ولذلك �ضتبداأ يومك وهدفك الوحيد هو
النجاح ،فال جتعل اأي �ضيء يعرقك طريقك.

توقعات برج العذراء

المطبخ ...

يف اخلالط �ضعي اللنب مع ال�ضكر واخفقيهم جيد،
اثم ا�ضيفي الزيت واخفقيه وكلما ا�ضفتي مكونا
اخفقيه على حدة مع باقي املكونات ..ا�ضيفي
الكاكاو وا�ضتمري يف اخلفق ثم �ضعي جزءا من
اخلليط جانبا ومع باقي اخلليط ا�ضيفي البي�ش

جتمعك مع بع�ش الأ�ضخا�ش واختالطك بهم قد يدعمك
ب�ضفة عامة .ت�ضلك اليوم العديد من الر�ضائل واخلطابات
من الأ�ضرة ،ومن اأقرب الأ�ضدقاء اأو رمبا من احلبيب ..قد
تكون هذه اخلطابات تتعلق برحلة ما ملكان مهم كنت تتمنى
اأن تقوم بها ..احلظ يعدك بيوم جميل ومميز.

الثالثة ،بعد حلول ذلك املوقف  ،بالبحث
على �ضفحات الإنرتنت ،عن الفيديو
الرئي�ضي ،الذي يقوم بتو�ضيح ما قامت به
تلك املغنية ،اإل اأن اأولئك ال�ضباب الثالثة،
مل يتمكنوا من اإيجاد اأي �ضيء ،بخ�ضو�ش
ذلك الأمر ،الذي ذاع يف اأرجاء البالد
جميعها ،وقتها خطر يف بالهم ،اأن يفكروا
جاهدين ،يف التو�ضل اإىل اإن�ضاء موقع
متخ�ض�ش ،يف عر�ش كل الفيديوهات ،،
اإيجابي ًة كانت اأم �ضلبية .
ويف العام نف�ضه  ،حدث ت�ضونامي  ،يف
املحيط الهادي  ،والذي قد ت�ضبب حدوثه
يف مقتل  ،حوايل ربع مليون �ضخ�ش  ،وملا
جاء اأولئك ال�ضباب الثالثة  ،كي يبحثوا

كل �ضخ�ش منا له لعبة الكرتونية يحبها ويع�ضقها ويداوم على
لعبها ل�ضاعات طويلة ،ولكن هل تعلم اأن اللعبة التي تف�ضل
ان تلعبها طوال الوقت وحتبها تعرب ب�ضكل كبري عن مالمح
�ضخ�ضيتك?! نعم ،فهذه حقيقة ،اإذ اأن اللعب الإلكرتونية املختلفة
تعرب ب�ضكل كبري عن �ضخ�ضيتك وعن جوانبها اخلفية والتي قد
يجهلها ال�ضخ�ش عن نف�ضه ،وفيما يلي �ضوف نقوم بعر�ش ماذا
تقول بع�ش الألعاب عن �ضخ�ضية حمبيها ،فتابعوا القراءة معنا.
 -1الأتاري 2600 Atari
وهذه اللعبة قدمية نوعا ما وهي موجودة منذ ما يقرب من ثالثني
عاما ومن يعتاد ا�ضتخدام لعبة الأتاري هو اىل حد كبري مييل اإىل
الكال�ضيكية ويحب ان يلب�ش املالب�ش ذات املو�ضة القدمية والتي
قد ترجع اإىل ع�ضر اجداده يف اأغلب الأحيان ،وبالتايل فاإن لعبة
التاري تعرب عن الكال�ضيكية وحب العودة اإىل ذكريات املا�ضي.
 -2الرترون Retron3
وهذا اجلهاز يوفر عدة األعاب ولي�ش لعبة واحدة ويتميز حمبو
هذه اللعبة بحب الإندماج مع املجتمع وحب العمل واإبرام
ال�ضفقات الناجحة كما انهم يتميزون بحب الثورات الإلكرتونية
وخ�ضو�ضا املتعلقة بالألعاب.
 -3األعاب نينتندو 64 Nintendo
وحمبو هذه اللعبة يتميزون باأنهم حمبوبون من املحيطني بهم كما
انهم يرتكون انطباعا لطيفا وجيدا يف نفو�ش كل من يعرفونه كما اأنه
يتميز بالقوة وعدم امليل اإىل الت�ضادم حيث اأنهم يكونوا اأ�ضخا�ضا
م�ضاملني للغاية.
 -4لعبة �ضيجا درمي كا�ضت SEGA Dream cast
ومن يدامون على ا�ضتخام هذه اللعبة اإمنا يكونون مقدرين متاما
لقيمة كل �ضخ�ش حولهم ويثمنون وجودهم كما انهم يكونوا
اأ�ضخا�ضا هادئني بطبعهم وحمبني لل�ضالم ب�ضكل عام ويقدرون
قيمة الوقت اأي�ضا ب�ضكل كبري جدا.
 -5الكمبيوتر ال�ضخ�ضي PC

اما الأ�ضخا�ش الذين ي�ضتخدمون الكمبيوتر ال�ضخ�ضي ل�ضاعات
طويلة فهم يكونوا اأ�ضخا�ضا غام�ضني ملن حولهم اإىل حد كبري ،كما
انه يتميز بالذكاء و�ضرعة البديهية والتفكري ال�ضريع ويتميز باأنه له
قدر كبري من الأ�ضدقاء.
 -6لعبة البالي �ضتي�ضن فيتا Play station vita
وحمبو لعبة البالي �ضتي�ضن يتميزون باأنهم ا�ضخا�ش ع�ضاميون
مبعنى اأنهم يحبون العتماد على اأنف�ضهم يف كل �ضيء ،كما اأنهم
ي�ضعون اإىل م�ضاعدة الآخرين بكل قوتهم ويحب دائما ان ي�ضرك
الآخرين يف قرارته ،واأن ي�ضت�ضري اأ�ضحاب اخلربة.
 -7األعاب نينتندو 3DS Nintendo
وحمب هذه اللعبة يتميز باأنه هادئ ول يحب مطلقا اإزعاج
املحيطني به كما اأنهم يتميزون بالتفاوؤل الدائم والدقة يف اإجناز
مهامهم ويتميز ب�ضرعة احل�ضول على ثقة كل من يعرفه.
 -8لعبة الوي Wii U
وهذه اللعبة يت�ضف من يحبونها ويحر�ضون دائما على لعبها
باأنهم اأ�ضخا�ش ك�ضولون اإىل حد ما ،كما انهم يحبون تكوين
ال�ضداقات ويحبون ال�ضتعانة بالخرين يف اإمتام مهامهم ،كما اأنه
لديهم �ضيء من عدم الثقة بالنف�ش.
 -9لعبة الإك�ش بوك�ش 360 Xbox
اأما لعبة الإك�ش بوك�ش فاإن من يعتاد على لعبها ويف�ضلها عن باقي
اللعاب فهو �ضخ�ش لطيف يحبة كل املحيطني به ويرتك انطباعا
جيدا اىل اأي �ضخ�ش من اأول لقاء ،كما اأنه يحب ممار�ضة الريا�ضة
خ�ضو�ضا مع اأ�ضدقائه ويكره الف�ضل ول ي�ضت�ضلم ب�ضهولة.
 -10لعبة البالي �ضتي�ضن ثري 3 Play station
ويتيمز حمبو هذه اللعبة بدرجة كبرية جدا من الذكاء ت�ضل
اإىل الدهاء يف بع�ش الأوقات ،كما انه يكون �ضخ�ضا ع�ضريا جدا
مييل اىل الع�ضرية وعدم الكال�ضيكية �ضواء يف مالب�ضه اأو اأداوته
اأو اأجزاء املنزل واأثاثه اأو متعلقاته اخلا�ضة اي�ضا ،كما اأنه ي�ضبه
بكثري يف ال�ضفات اأي�ضا حمبي لعبة الإك�ش بوك�ش .360

توقعات برج الميزان

مواعيدك مع اأ�ضدقائك قد تتعار�ش مع مواعيد التقائك
باحلبيب ..رمبا تزورك جمموعة من الأ�ضخا�ش اليوم
وزيارتهم قد ت�ضتغرق وقتا طويال ،وجمهودا وعناية ،ولذلك
�ضت�ضعر بخيبة الأمل ..اأنت ل�ضت خادما ،فانت من حقك ان
ت�ضتمتع بوقتك ..خ�ض�ش جزءا من وقتك باأي طريقة لتق�ضيه مع احلبيب.

توقعات برج العقرب

هل تنتظر ات�ضال اأو خطابا يتعلق بالعمل اأو باحلبيب منذ
وقت طويل؟ ل تقلق �ضيتحقق حلمك اليوم ..ل تياأ�ش اإذا
وجدت اأن اخلطاب او املكاملة طويلة ،فرمبا ت�ضتفيد منها
كثريا ..بعد انتهاء املكاملة �ضت�ضعر اأنك متحم�ش لتحقيق
اأهدافك باأ�ضرع وقت ممكن.

توقعات برج القوس

هل فكرة اأن ت�ضجل ا�ضمك يف احدى الدورات التدريبية او
ور�ش العمل؟ يوم رائع حقا للقيام بهذه اخلطوة ومعرفة
التفا�ضيل الالزمة لت�ضجيل ا�ضمك ..تركز اليوم على اأهدافك
التعليمية وت�ضعى لتحقيقها يف القريب العاجل ..ل تتنازل عن
اأي حلم اأو فكرة ،فاأنت �ضخ�ش ذكي ودقيق.

توقعات برج الجدي

حتاول اليوم اأن تنكر جميع احلقائق واملعلومات التي
تعرفها ..اأنت اأناين نوعا ما ،ولذلك لن تقدر اأي فكرة تعر�ش
عليك ..حاول اأن تغري طريقتك يف التفكري حتى تتقبل اآراء
الآخرين ..كلما تفاعلت مع الآخرين ازداد احرتامهم لك
و�ضعادتهم بوجودهم حولك.

توقعات برج الدلو

الهدوء يف املعاملة مطلوب ولكن مع احلزم اأي�ضاً ،من املهم
جد ًا اأن تنقل اإىل الآخرين ما تق�ضده ،فقد قال �ضقراط "تكلم
حتى اأراك" فحاول اأن تخرج ما ي�ضيق به �ضدرك.

قصة اختراع اليوتيوب
عن فيديو  ،يو�ضح تلك احلادثة  ،مل
يعرثوا على اأي �ضيء ا ً
أي�ضا  ،على الرغم
من اأنها كانت كارثة كربى  ،ل ي�ضتهان
باأمرها .
ومن ثم عادت تلك الفكرة ال�ضابقة ،وبداأت
تلمع يف اأذهانهم من جديد  ،وبعد م�ضي
ب�ضعة �ضهور قليلة  ،وكان ذلك على وجه
التحديد ،يف يوم الثالث والع�ضرين ( ) 23
من �ضهر اأبريل  ،يف عام  2005من امليالد،
وقد قام جاويد ،يف يوم من الأيام ،بزيارة
حديقة احليوانات ،التي تعرف بـ � ( :ضان
دييغو ) املوجودة يف ولية كاليفورنيا،
وهناك مت اللتقاط من قبله ،لفيديو مدته
ق�ضرية �ضي ًئا ما ،عن احليوانات ،وعلى

الفور ،يف نف�ش اليوم ،قام بتحميل ذلك
الفيديو على الإنرتنت ،ومن ثم مت و�ضع
عنوان للفيديو من قبله حتت ا�ضم ” اأنا
يف حديقة احليوانات ” ،ومن تلك اللحظة،
وقد بداأت النطالقة الأوىل لليويتيوب
والتي قد اأحدثت تغيريًا واختال ًفا جذريًا ،
على م�ضتوى العامل اأجمع ،وظلت الفكرة
تنت�ضر وتتو�ضع �ضاعة تلو الأخرى.
قام اأولئك الأ�ضدقاء الثالثة ،الذين
�ضمموا على تنفيذ اأفكارهم ،ب�ضكل
بناء  ،بتاأ�ضي�ش موقع اليوتيوب ،وهم
موجودون يف غرفة  ،موجودة فوق مطعم
ياباين ،وقد اأتاحوا بدورهم كثريًا من
الفر�ش لكل من يرغبون يف حتميل مقاطع

فيديوهات على الإنرتنت.
ومن ثم مت و�ضع برامج اأخرى مت اإعدادها
لح ًقا  ،والتي ل يقت�ضر دورها على
امل�ضاهدة ،فح�ضب  ،واإمنا اإ�ضافة لذلك مت
اإ�ضافة امل�ضاركة ،وكذلك التعليقات ،وبعد
اأن م�ضى عام واحد على ذلك التاأ�ضي�ش
البناء ملوقع اليوتيوب ،بلغ عدد حتميالت
الفيديو املختلفة  60األف فيديو ،وقد
و�ضلت الن�ضبة اخلا�ضة بامل�ضاهدة على
املوقع اإىل  100مليون مرة .
ونتيجة حتمية ،لهذا النجاح الباهر ،وغري
امل�ضبوق من قبل ،اأ�ضرعت �ضركة ” جوجل
” ،حتى ت�ضرتي اليوتيوب  ،وكان ذلك يف
عام  2006من امليالد ،مببلغ مايل يقدر بـ

 :مليار ون�ضف مليار دولر اأمريكي،
وبعد اأن م�ضى عام على ذلك حققت
ً
ملحوظا،
جناحا
�ضركة جوجل
ً
وغري م�ضبوق من قبل ،بالن�ضبة اإىل
موقع اليوتيوب ،وقد بلغت عدد
التحميالت حينها  100األف فيديو،
وذلك يف اليوم الواحد فقط.
اأما عن ن�ضب امل�ضاهدة  ،فقد
بلغت حوايل  800مليون مرة،
ومن هنا احتل اليوتيوب بدوره
املوقع الثالث الذي يلي جوجل،
وفي�ش بوك ،واأ�ضبح كل من عدد
التحميل وعدد امل�ضاهدات يف
تزايد م�ضتمر وغري م�ضبوق.

توقعات برج الحوت

رمبا يقرتب منك �ضخ�ش ما اليوم ولكنه قد يوؤثر على حالتك
النف�ضية وعلى مزاجك بكالمه احلاد ولهجته ال�ضديدة ..قد
ت�ضعر اأنك مقو�ش ول ت�ضت�ضطيع القيام باأي �ضيء ول
ت�ضتطيع التفكري يف م�ضتقبلك ..نن�ضحك باأن تق�ضي معظم
الوقت مبفردك حتى تعيد ترتيب ح�ضاباتك قبل اأن تتخذ اأي خطوة.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي

نقيب المحامين يخاطب مجلس القضاء
األعلى بضرورة ذكر أسماء المحامين
الواردة في الوكالة عند إصدار القرارات
اأر�س َل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،كتا ًبا اإىل جمل�ص الق�ساء
الأعلى ،يطلب فيه ذكر اأ�سماء جميع
املحامني املذكورين يف الوكالة عند
اإ�سدار القرارات الق�سائية.
ويف اأدناه ن�ص الكتاب املر�سل :
يالحظ يف الآونة الأخرية ،عدم
تقيد بع�ص املحاكم يف ذكر اأ�سماء

املحامني الوكالء املن�سو�ص عليهم
يف �سك الوكالة جميعاً عند اإ�سدارها
للقرارات والأحكام ،الكتفاء بذكر
اأ�سماء املحامني احلا�سرين عند اإجراء
املرافعات واملحاكمات دون غريهم من
الوكالء املثبتة اأ�سماوؤهم يف الوكالت
املربزة يف اأ�سابري الدعاوى ،خالفاً ملا
درج عليه القانون والق�ساء ،يرجى
التف�سل باإ�سدار العمام اىل املحاكم
كافـة ب�سرورة التقيد بـذكر اأ�سماء

lawyersnewspaper@gmail.com

حملة للتبرع بالدم في مقر نقابة المحامين العراقيين
املحامي_خا�ص
نظمت نقاب ُة املحامني العراقيني حملة للتربع
بالدم للمحامني وموظفي النقابة .
وتاأتي احلملة دعماً للمواطنني واملوؤ�س�سات

ال�سحية يف الظرف الذي نعي�سه يف ظل
انت�سار فايرو�ص كورونا ،وت�ساعد اأعداد
الإ�سابات .
وتوافد املحامون منذ ال�سباح للتربع بالدم

حتى نهاية الدوام الر�سمي من مناطق بغداد
ال عن موظفي النقابة.
كافة ،ف�س ً
يذكر اأن النقابة اأقامت ،يف وقت �سابق ،حمالت
متعددة ،ويف منا�سبات وطنية خمتلفة .

املحامني الوكالء احلا�سرين يف الدعوى
وغري احلا�سرين الواردة اأ�سماوؤهم
يف الوكالت اخلا�سة والعامة ،ل�سيما
ان ممار�سة مهنة املحاماة يف الوقت
احلا�سر تتم بال�سرتاك ،ولي�ست
ب�سورة منفردة ،وان من �سروط تو�سيع
�سالحية املحامي القانونية اأن يكون
قد اأقام الدعاوى بالتوكل عن اأطراف
الدعوى ،وان ورد ((ا�سم املحامي)) يف
القرارات والإحكـام مـا ي�سمن حقه.

السعدي يزور الفلوجة ويلتقي رئيس
محكمة استئناف األنبار ونائب المحافظ
املحامي_خا�ص
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
رئي�ص حمكمة ا�ستئناف الأنبار الحتادية القا�سي عبد اهلل
املرعاوي .
ورافق ال�سيد النقيب رئي�ص هيئة انتداب الفلوجة وعدد
من املحامني ،حيث تباحث الطرفان حول عدد من الق�سايا
املهنية اخلا�سة باأعمال املحامني .
قا�ص
تخ�سي�ص
�سرورة
وطرح ال�سعدي ،خالل اللقاء،
ٍ
خمت�ص بق�سايا التحقيق اخلا�سة باجلرائم التي تقع �سمن

رية

احمد خضير
نائب مدير التحرير
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املحامي_ خا�ص

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

ا
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الخت�سا�ص املكاين ملكتب مكافحة الإجرام يف الق�ساء .
هذا وا�ستجاب ال�سيد رئي�ص املحكمة لطلب املحامني
بتخ�سي�ص قا�سي التحقيق .
وعلى هام�ص زيارته لالأنبار ،التقى ال�سيد النقيب نائب
املحافظ ،الأ�ستاذ جا�سم الع�سل ،وتباحث اجلانبان حول
أرا�ص للمحامني وتاأمني �سكن لهم مبا
تخ�سي�ص قطع ا ٍ
ينا�سب مكانتهم الجتماعية ودورهم يف حتقيق العدالة،
حيث در�ص اجلانبان تخ�سي�ص الأرا�سي �سمن حدود
بلدية الفلوجة ،وبالتفاق مع نقابة املحامني العراقيني .

وكيل النقابة يزور محكمة األعظمية
ويتابع إعادة ترميمها

هيئة انتداب ميسان تختتم دورة توسيع الصالحية
املحامي_خا�ص:
اأقامت هيئ ُة انتداب حمامي حمافظة مي�سان
حف ًال لختتام دورة تو�سيع ال�سالحية ،و�سط
ح�سور نقابي ور�سمي.
وح�س َر احلفل وكيل نقابة املحامني
العراقيني ،الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،ف�سال عن
ع�سوي جمل�ص النقابة ،الأ�ستاذ حممد قا�سم
احل�سيناوي والأ�ستاذة �سارة املوىل ،بالإ�سافة
حل�سور رئي�ص حمكمة ال�ستئناف القا�سي
الأ�ستاذ حيدر حنون ،ف�س ًال عن ح�سور عدد من
روؤ�ساء هيئات النتداب يف عدد من املحافظات،
وحمامني من خمتلف الغرف ،وحمامي حمافظة
مي�سان .
ويف كلمتهِ ،حتدّث ال�سيد الوكيل عن عدد من
حتديات املهنة والدور احلكومي ال�سلبي جتاه
املحامي العراقي ،واحللول الت�سريعية التي قد
تق�سي على الكثري من امل�ساكل بتعديل قانون
املحاماة ،م�سددًا على �سرورة اأن تعي اجلهات
الت�سريعية والتنفيذية حجم امل�سوؤولية جتاه
�سريحة املحامني .
ويف ال�سياق نف�سه ،اأو�سح العبيدي «غياب
التخطيط احلقيقي يف و�سع خطة لقبول طلبة
كليات القانون ،ف�سال عن املعدلت املتدنية
وعدم و�سع �سوابط �سارمة للقبول يف الكليات

الأهلية».
واأ�سا َر وكيل النقابة اإىل اأهمية دورات تو�سيع
ال�سالحية يف تنمية الكفاءة العلمية للمحامي
وت�سليحه بالثقافة الالزمة لأداء مهامه وحفظ
حقوق النا�ص ،مبار ًكا للمحامني امل�سرتكني يف

الدورة جناحهم.
َ
حتدث ال�سيد رئي�ص املحكمة عن
من جانبه،
اأهمية الدور املهني الذي ميار�سه املحامي،
مبي ًنا بع�ص الق�سايا التي تتعلق باجلانبني
العملي والأخالقي ،فيما هناأ املحامني بتو�سيع

�سالحيتهم� ،ساك ًرا النقابة لهتمامها باجلانب
العلمي .
ووزع ال�سيوف احلا�سرون �سهادات امل�ساركة،
ف�س ًال عن تكرمي عدد كبري من املحامني وروؤ�ساء
الهيئات جلهودهم النقابية يف خدمة املهنة .

نقيب المحامين يطالب بالوصول إلى الجناة
وتقديمهم للعدالة
املحامي_خا�ص
زا َر وكيل نقابة املحامني العراقيني،
ال�ستاذ رزاق العبيدي ،غرفة حمامي
الأعظمية .
ّ
واطلع العبيدي على مرافق الغرفة

وحمتوياتها ،لت�سخي�ص املتطلبات والبدء
يف اإعادة اإعمارها وترميمها لتكون باملظهر
الالئق باملحامني .
واأكد العبيدي حر�سه على �سمان تاأمني
تنفيذ امل�ساريع اخلدمية للمحامني .وا�ستمع

ال�سيد الوكيل لأهم املعوقات ،فيما حتدث
عن احللول الالزمة .
ودعا العبيدي لأن تكون غرف املحامني
بي ًتا للجميع ،موؤكدا اهتمام النقابة الدائم
بالغرف واملحامني ومبطالبهم.

متابعة استحداث غرفة لمحامي
ميسان في الدوائر العدلية

املحامي_خا�ص
طالب نقيب املحامني العراقيني،
�سياء ال�سعدي ،بالو�سول اإىل
اجلناة وتقدميهم للعدالة ،بعد
اغتيال ال�سهيد القا�سي اأحمد
في�سل يف حمافظة مي�سان.
وقال ال�سعدي يف حديث �سحفي:
«ل بد من تقدمي املعاجلات
الالزمة التي توؤدي للحماية
الكاملة للقا�سي ،وعلى الأكرث اأن
ا�ستهداف حياة القا�سي ،يف اأغلب
الأحيان ،هو لل�سغط عليه من
اأجل اأن ي�سدر قرارا خالفا للقانون

مل�سلحة اأحد اأطراف الدعوى».
وا َ
أ�ساف« :ل بد من ت�سعيد حالة
احلماية التي يتمتع بها القا�سي
العراقي يف الوقت احلايل ،ملنع
اجلناة الذي يريدون التالعب
باأحكام املحاكم من خالل اأعمال
التهديد والغتيالت».
ولفت اإىل اأن «الأجهزة الأمنية،
بقدراتها احلالية ،غري قادرة على
اأن تكون يف موقع العامل امل�سبق
من اأن القا�سي �سيتعر�ص ملحاولة
قتل ،اأو حتى تدخل يف ال�ساأن
الق�سائي ،مبا يوؤثر على ا�ستقالله،

اأو اإ�سدار قرارات متيل كفتها اإىل
جانب الباطل والظالم».
أو�سح اأن «الق�ساة يتعر�سون
وا
َ
كثري ًا اإىل عمليات القتل والغتيال،
لي�ص لأ�سباب �سيا�سية وطائفية،
واإمنا ب�سبب اإ�سرار الق�ساة على
قول العدالة ،ونطق القرار احلق،
وهذا يتطلب درا�سة م�ستفي�سة
لتوفري احلماية الكاملة للقا�سي
متنع الذين يريدون التدخل
بالق�ساء حلرفه عن قول احلقيقة،
واإ�سدار القرار العادل».
قا�ص
ولفت اإىل اأن «ا�ستهداف اأي ٍ

حمام عراقي،
يعني ا�ستهدافا لكل
ٍ
وا�ستهدافا للتنظيم القانوين املتمثل
قا�ص اأو
بنقابة املحامني ،وقتل ٍ
اغتياله ،ب�سبب اإ�سراره على
تطبيق القانون ،يعترب خطابا
مبا�سرا موجها للمحامي باأنه
�سيتعر�ص لالغتيال اأو الت�سويه اأو
القيام بعمليات متنوعة من �ساأنها
تعطيل ج�سده».
واأكد اأن «النقابة ل تريد اأن تبقى
يف حدود الرف�ص وال�ستنكار
ملحاولة قتل الق�ساة العراقيني ،بل
تريد اأن تعكف على النظر اىل كيفية

هيئة انتداب نينوى تفتتح دورة توسيع الصالحية
املحامي _خا�ص
افتتحت هيئة انتداب حمامي نينوى دورة
املحامية املرحومة (زينب اجلبوري)

لتو�سيع �سالحية املحامني ذوي ال�سالحية
(اأ) ،وفق برنامج علمي ر�سني.
وجرت فعاليات الدورة بح�سور ع�سو

جمل�ص النقابة الأ�ستاذ ح�سن الزهريي
ورئي�ص هيئة النتداب الأ�ستاذ �سالح
اجلبوري ،وعدد من ال�سادة املحا�سرين.

إلى طالبي االنتماء كافة

املحامي_خا�ص
عقدت اللجن ُة امل�سرتكة بني نقابة املحامني العراقيني
ووزارة العدل اجتماعها الدوري ،ملناق�سة عددٍ امل�ساكل
وال�سكاوى الواردة حول عمل عدد من الدوائر العدلية.
وجرى الجتماع بح�سور ممثل النقابة يف اللجنة  /ع�سو
جمل�ص النقابة املحامية �سهد الدليمي ،بالإ�سافة حل�سور
ع�سو اللجنة مدير عام الكتاب العدول الأ�ستاذ را�ستي
يو�سف ،ومبتابعة ال�سيد النقيب �سياء ال�سعدي.

وتباحثت اللجنة يف جمموعة �سكاوى وطلبات �سمن جدول
الجتماع ،كان اأهمها متابعة مو�سوع ا�ستحداث غرفة
ملحامي حمافظة مي�سان يف جممع الدوائر العدلية ،بالإ�سافة
اإىل اإحالة اأحد املدراء امل�سكو منهم يف احدى املحافظات على
�سعبة التحقيق ،بعد ورود �سكوى من املحامني تخ�ص عمله.
وتدار�ست اللجنة يف ال�سكاوى الواردة من هيئات النتداب،
فيما اأجرى املدراء العامون ات�سالتهم بالدوائر املعن ّية
لغر�ص حلحلة امل�ساكل ب�سكل مبا�سر.

الإحاطة الكاملة التي من �ساأنها اأن
توفر حماية كافية وكاملة للقا�سي
واملحامي وهو ميار�ص مهنته،
واإبعاده عن اأي اأذى اأو قتل ب�سبب
ممار�سته لتحقيق العدالة».
واأ�سار اإىل اأن «النقابة تطالب
ب�سرورة التحقيق الوا�سع
والدقيق للو�سول اإىل اجلناة
القتلة ،ول بد من الهتمام
مبا يوؤمن اإنزال العقوبات
بحق هوؤلء املنحرفني الذين
يريدون اإحلاق الأذى بالق�ساة
واإبعادهم عن دورهم».

هذا وت�ستمر الدورة يف فعالياتها طبقاً
للجدول والتعليمات التي اأ�سدرتها نقابة
املحامني العراقيني.

م  /اآلية و�سوابط التقدمي
 - ١يكون حجز موعد املراجعة عرب الدخول على الرابط الإلكرتوين وملء ا�ستمارة التقدمي باملعلومات املطلوبة وب�سكل
�سحيح ،ول تقبل مراجعة اأي طالب انتماء مل يح�سل على موعد عن طريق القدمي الإلكرتوين الآتي:
/https://lawyers.gov.iq/affiliation-form
ن�سية على رقم الهاتف تت�سمن موعد مراجعتك للنقابة لغر�ص اإكمال التقدمي.
 - ٢بعد التقدمي الإلكرتوين �ست�سلك ر�سالة
ّ
 - ٣مراجعة النقابة يف اليوم املحدد ،وجلب الوثائق الآتية:
 وثيقة التخرج اجلامعية (الأ�سلية  +ن�سختني). تاأييد تخرج الإعدادية (الأ�سلية  +ن�سختني). امل�ستم�سكات الر�سمية (ن�سختني). �سورة �سخ�سية عدد (.)١٠مالحظة مهمة:
 لن تقبل مراجعة اأي طالب انتماء من دون حجز موعد بو�ساطة ال�ستمارة الإلكرتونية. -يجب اإح�سار وثيقة التخرج اأو تاأييد تخرج ،ول تقبل اأي وثيقة بدل عنها.

