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 سوُح المحاكم حرٌم آمن 
للمحامين 

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير 

مرت اأكرث من مئة عام على ظهور مهنة املحاماة يف الدول العربية، 
الطويل  ب�ِسفِرهم  خاللها  املحامون  وا�ستطاع  العراق،  ومنها 
اىل  برزت  التي  القانونية  تنظيماتهم  واقتدار  الدائمة،  ون�ساالتهم 
الوجود، اأن يوؤدوا دورهم كاماًل غري منقو�ص ب�سورة فعلية، بعيدًا 
عن العقبات التي حتول دون حتقيق العدالة و�سيادة القانون، �سواًء 
على ال�سعيد النظري اأم التطبيقي، مع اختالف بنينِّ َبنَي نظام واآخر.

وكاالتها  اأ�سدرت  عام 1945،  املتحدة  االأمم  منظمة  تاأ�سي�ص  وبعد 
وموؤمتراتها املبادئ والقواعد القانونية املنظمة لنقابات وجمعيات 
دورهم،  الأداء  للمحامني  ك�سمانات  الدولية  واملعايري  املحامني، 
املجتمعات  يف  املحامني  اأهمية  الدويل  امل�ستوى  على  وكر�ست 
الب�سرية ودورهم يف الدفاع عن احلقوق اخلا�سة والعامة والق�سايا 
احلقوقية واالإن�سانية �سمن �سروط اأ�سا�ص ملزمة، البد من توفريها 
على امل�ستويات الوطنية كي ت�ستطيع هذه املهنة ال�سامية اأن توؤدي 

واجباتها بكل حرية وا�ستقاللية، بعيدًا عن التدخالت واملعوقات.
لقد بات معلوماً يف ع�سرنا الراهن ان دميقراطية اأي نظام �سيا�سي، 
قانونية  كموؤ�س�سة  املحاماة  فعالية  مبدى  مرهونة  جمتمع،  والأي 
وحقوقية واجتماعية، ومدى االحرتام الواجب جلنودها املحامني 
الب�سالء، باعتبارهم جزءا ال غنى عنه يف الق�ساء اىل جانب القا�سي 

واملدعي العام.
واملحامني  باملحاماة  االعرتاف  تكري�ص  اىل  ال�سعوب  ان�سرفت  لقد 
عندما اأكدت د�ساتري دولها على )�سفة القد�سية( حلق الدفاع، وهذا 
ما ذهبت اليه املادة )19/رابعاً( من د�ستور جمهورية العراق ل�سنة 
جميع  يف  ومكفول  مقد�ص  الدفاع  "حق  على  ن�ست  عندما   ،2005

مراحل التحقيق واملحاكمة".
)املحامي(  كلمة  باإيراد  الن�ص  هذا  تعديل  اىل  ت�سعى  النقابة  واإن 
�سمن متنه، وقد كان لها ما تريد عندما عر�ص االمر على جلنة تعديل 
الد�ستور املوؤلفة يف رئا�سة اجلمهورية، وذلك كما هو من�سو�ص عليه 
من  ذلك  على  يرتتب  ملا  )امل�سري(،  كالد�ستور  الد�ساتري  بع�ص  يف 

اآثار اإيجابية مل�سلحة املحامي ومهنته. 
اأن يتمتع به املحامي  وما زلنا ب�سدد العمل على حتقيق ما ينبغي 

من حقوق وح�سانات.
وهنا جتب االإ�سارة اىل االنتهاك اخلطري الذي تعر�ص له حماميان 
حمكمة  حرم  داخل  وهما  اأمنية  قوة  عليهما  القب�ص  األقت  عندما 
عدوان  يف  واملهنية،  القانونية  لواجباتهما  ادائهما  اأثناء  الديوانية 
حرمة  اىل  االلتفات  ودون  املحامي،  حل�سانة  مبا�سر  وتهديد  �سافر 

املحاكم الق�سائية.
من  وامل�ستنكر  املدان  الفعل  هذا  من  قائمًة  تزال  ال  اخل�سية  اإن 
النقابة، وال�سيد رئي�ص جمل�ص الق�ساء االأعلى، وال�سيدين رئي�ص 
الوزراء ووزير الداخلية، نظرًا خلطورته املتج�سدة بعدم احرتام 
ملطاردة  �ساحات  اىل  املحاكم  تتحول  واأن  والق�ساة،  املحامني 
ت�ستلزم  معهودة  غري  �سابقة  يف  عليهم  القب�ص  واإلقاء  املحامني 
عدم اغفالها اأو ال�سكوت عنها، واإن النقابة ما�سية يف هذا االجتاه 

مبنع هذه االأفعال، ويف حتقيق م�ساءلة ق�سائية ملرتكبيها.

نقابة المحامين تقرر صرف تعويضات مالية لذوي ضحايا وباء كورونا ودعم المتضررين من الحظر الوقائي

هيئة التقاعد الوطنية تحذر موظفيها من عرقلة أعمال المحامين وتلّوح بمعاقبة المقصر 
نقيب المحامين يشارك في اجتماع موسع بوزارة التخطيط مع عدد من رؤساء النقابات واإلتحادات

علي الفاطمي
العراقيني،  املحامني  نقيب  ح�سر 
نظمه  اإجتماعاً  ال�سعدي،  �سياء 
وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال 
يف  العمل  �سوق  واقع  لبحث  جنم، 

العراق.
وخالل االإجتماع، عبرّ ال�سعدي عن 
و�سع  يف  الوزارة  لتوجهات  دعمه 
بالتنمية  ُتعنى  تنموية  �سيا�سات 
التوازن  وحتقيق  الب�سرية، 
العام  القطاعني  بني  وال�سراكة 

واخلا�ص.
بفتح  الوزارة  مبادرة  مثمناً 
والتعاون  للتوا�سل  قنوات 
واالإحتادات  النقابات  مع  امل�سرتك 
خباتها  من  واالإ�ستفادة  املهنية، 

وا�ست�ساراتها الواقعية.
اإيجاد  �سرورة  اإىل  ال�سعدي  واأ�سار 
فر�ص عمل حمرتمة لل�سباب، وفتح 
�سيما  ال  للخريجني،  عمل  اأبواب 

املحامني.
املطلوب من  اأن  ال�سعدي:  واأو�سح 
وزارة التخطيط هو حتديد احلاجة 

يف  احلقوقيني  للموظفني  الفعلية 
للخدمات  املجتمع  وحاجة  الدولة، 
املحامي،  يقدمها  التي  القانونية 
تاأخذ  اأن  على  العدد،  حيث  من 
ال�سيا�سات التعليمية بنظر االإعتبار 
قبول  عند  بجدية  الن�سب  هذه 
القانون  كليات  يف  الدرا�سة  طالبي 
واحلقوق، �سواء اأكانت حكومية ام 

اأهلية.
فتح  اأن  اإىل:  املحامني  نقيب  واأ�سار 
للدخول  م�سراعيها  على  االأبواب 
يوؤدي  والقانون  احلقوق  كليات  يف 
اإىل عدم قبول توظيفهم يف موؤ�س�سات 
على  بال�سلب  ينعك�ص  مما  الدولة، 
نقابة املحامني، لتحقق الفائ�ص على 
اثار  من  حمذرا  املحددة.  الن�سب 

خطرية لي�ص باالإمكان معاجلتها.
التخطيط،  وزير  اأكد  جانبه،  من 
الدكتور خالد بتال جنم: اأن الهدف 
وتعزيز  لبحث  جاء  اللقاء  هذا  من 
الوزارة  بني  التعاون  اأوا�سر 
والنقابات التي متثل �سرائح وا�سعة 
االقت�سادية  الفعاليات  من  ومهمة 

واالكادميية والعلمية.
اال�ستفادة  اىل  الوزارة  �سعي  مبينا 
من هذه النقابات يف دعم التوجهات 
التنموية، ال�سيما فيما يتعلق بدعم 
من  املزيد  وخلق  اخلا�ص،  القطاع 

فر�ص العمل لل�سباب.
نقباء  ح�سره  الذي  اللقاء،  و�سهد 
واطباء  واملدققني،  املحا�سبني 
وال�سيادلة  واملهند�سني،  اال�سنان، 
واالكادمييني،  والكيميائيني، 

واجليلوجيني، وذوي املهن الطبية، 
للتعاون،  العام  االحتاد  ورئي�ص 
الق�سايا  من  العديد  مناق�سة 
النقابات،  بعمل  املتعلقة  وامللفات 

ودورها يف دعم التنمية يف العراق.

علياء احل�سني 
�ستنكر نقيب املحامني العراقيني، �سياء 
ال�سومرية  قناة  ا�ستهداف  ال�سعدي، 

ملهنة املحاماة.
وقال ال�سعدي، يف بيان له: "با�ستغراب 
ال�سومرية،  قناة  على  ُعر�ص  �سديد 
 ،2020 ايار   10 االحد  يوم  ليلة 

مقبول  غري  ا�ستهدافاً  ميثل  م�سل�سٌل 
العراقيني  واملحامني  املحاماة  ملهنة 
الدفاع عن حقوق  اىل  دائما  املن�سرفني 
العراقيني امام الق�ساء من اجل العدالة 
يف  ورد  ما  ويعد  القانون،  و�سيادة 
اخالقية  ال  بائ�سة  حماولة  امل�سل�سل 
تعب عن مدى ا�ستهتار من يقف وراءها 

واملحامني،  املحاماة  من  النيل  بق�سد 
مهنتهم  وجالل  �سورتهم  وت�سويه 

و�سموها يف املجتمع".
هذا  "ان  املحامني:  نقيب  وا�ساف 
ملبراته  الفاقد  املحامني  على  التطاول 
ماتناوله  اعقاب  يف  جاء  االخالقية 
البع�ص من املحامني من كتابات �سالة 

التوا�سل  �سفحات  على  وم�سللة 
االجتماعي من ا�ساءات بالغة اخلطورة 
مما  واملحامني،  املحامني  بنقابة  ما�سة 
ن جهات عدة، منها قناة ال�سومرية،  مكرّ
من االيغال بعمق يف اال�ساءة للمحامني 

واملحاماة لغايات متعددة".
واكد ال�سعدي  على: "ان نقابة املحامني 

العراقيني لن ت�سكت عن هذه الت�سرفات 
ب�سدد   وهي  املقبولة،  غري  واال�ساءات 
واملدنية  اجلزائية  الدعاوى  اقامة 
ال�سركاء  وامل�ساهمني  الفاعلني  ملالحقة 
العقوبات  وايقاع  العمل،  هذا  يف 
اال�سرار  عن  والتعوي�ص  القانونية، 

كافة التي حلقت بالنقابة واملحامني".

نقيب المحامين يستنكر إساءة الدراما لصورة المحامي العراقي

الق�ساء الواقف_خا�ص
املالية،  وزارة   - الوطنية  التقاعد  هيئة  اأ�سدرْت 
يق�سي  كافة،  الهيئة  وفروع  اأق�سام  اإىل  اإعماما 
ب�سرورة ت�سهيل اأعمال املحامني، وفتح �سباك خا�ٍص 

ملراجعتهم.
و�سدد االإعمام، املوؤرخ يف 14 / 5 / 2020 ، على عدم 
عرقلة اأعمال املحامني، متوعدًا املق�سرين باملحا�سبة 

على وفق القانون.
جلنة  قدمتها  �سكاوى  عدة  خلفية  على  ذلك  جاء 
خالل  العراقيني  املحامني  نقابة  يف  العامة  العالقات 
زيارة ع�سو جمل�ص النقابة/ رئي�ص اللجنة، املحامية 
عبد  اأحمد  الهيئة،  رئي�ص  ولقائها  الدليمي،  �سهد 
اجلليل ح�سني، بعد توجيه نقيب املحامني العراقيني، 

االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي، بذلك.
التي  امل�ساكل  اأهم  الدليمي  حت  و�سرّ زيارتها،  وخالل 
ببغداد  الهيئة  وفروع  اأق�سام  يف  املحامون  منها  يعاين 
القانونية  احللول  اأهم  م�ستعر�سة  واملحافظات، 

الالزمة.
اأف�سلية  اأعطى  املحاماة  قانون  اأن  الدليمي:  واأردفْت 
وا�سحة ملراجعة ال�سادة املحامني، ومن غري ال�سحيح 

- قانوناً - م�ساواة مراجعات املحامني بغريهم.
اإدامة  �سرورة  على  الهيئة  رئي�ص  اكد  جانبه،  من 
له، و�سمان عدم  االأبواب  املحامي وفتح  التعاون مع 

عرقلة مهامه املهنية.
ملراجعة  خا�ص  �سباك  تخ�سي�ص  االإعمام  وت�سمن 
املحامني ح�سرًا، م�سريًا اإىل مراعاة اأحكام املادة ) 2٦ 

- 2٧ ( من قانون املحاماة رقم )1٧٣( ل�سنة 19٦5، 
اخلا�سة  ال�سكاوى  لعر�ص  دوري  لقاء  وتخ�سي�ص 
باملحامني عب جلنة العالقات الإتخاذ اجراءات فورية 

بذلك.
هذا واأثنْت الدليمي على دور ع�سويرّ جلنة العالقات 
البياتي(،  متارا  واملحامية  ال�سفار  نور  )املحامية 
الر�سمية  واملخاطبات  ال�سكاوى  جمع  ملتابعتهَن 

اخلا�سة باملو�سوع.
املحامني  نقابة  يف  العامة  العالقات  جلنة  اأن  يذكر 
يف  املحامني  لق�سايا  متابعتها  توا�سل  العراقيني 
العالقة،  ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدولة  دوائر 
املعرقالت  تقلي�ص  لغر�ص  م�سوؤوليها  مع  وتتوا�سل 
التي تعرت�ص املحامني اثناء قيامهم باأعمال مهنتهم.

هيئة التقاعد الوطنية تحذر موظفيها من عرقلة أعمال 
المحامين وتلّوح بمعاقبة المقصر 

الق�ساء الواقف_خا�ص
مديرية  يف  العمل  ا�ستئناف  مبنا�سبة 
واالإقامة  واجلوازات  املدنية  االأحوال 
كورونا  وباء  اأزمة  خالل  جزئيا  بابل  يف 
املحامني  نقابة  فرع  رئي�ص  زار  البالد،  يف 
الهيكلي،  فالح  اح�سان  املحامي  بابل،  يف 
وب�سحبة املحامي �سعد اخلفاجي، مديرية 

االأحوال املدنية واجلوازات واالإقامة. 
واجلوازات  املدنية  االأحوال  مدير  والتقى 
)على  احلقوقي  العميد  بابل،  يف  واالإقامة 

احلديث  ومت  الزغيبي(،  حبانه  كاظم 
داخل  املحامني  مهام  ت�سهيل  بخ�سو�ص 
الدائرة، وبيان دور املحامي يف عمله الذي 
ا�ستجابة  يخدم فيه املواطن، وكانت هناك 
كبرية جدا، ومت االإيعاز بالتاأكيد على ذلك 

اىل االأق�سام كافة. 
وقد �سكر رئي�ص فرع نقابة املحامني يف بابل 
ت�سهيل  على  والتاأكيد  اال�ستقبال،  ُح�سن 
مهام املحامني، والتعامل معهم ب�سكل 

يليق ب�سمو مهنة  املحاماة

الزغيبي يوعز بتسهيل مهام 
المحامين

تهنئة
ايل  واعتزاز  تقدير  بكل  اأتوجه  املبارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة  
ومن  وعوائلهم  املحامني  زمالئي  واىل  املحاميات  زميالتي 
التهنئة  اآيات  باأ�سمى  الكرمي  العراقي  اأبناء �سعبنا  اإىل  خاللهم 
والتبيكات واملودة، متمنيا للجميع عيدا �سعيدًا بعيدًا عن كل 

مكروه. وكل عام واجلميع والعراق بالف خري.
                                                                                      ضياء السعدي

                                                                             نقيب المحامين العراقيين

ب�سرى العزاوي
العراقيني  املحامني  نقابة  جمل�ص  عقد 
دائرة  �سمن  االعتيادي  اجتماعه 
تلفزيونية مغلقة ملناق�سة عدة موا�سيع 

ت�سب يف م�سلحة املحامني.
عدة  االجتماع،  خالل  املجل�ص،  وقرر 
االنتداب  منها مفاحتة هيئات  قرارات، 
يف غرف املحامني يف بغداد واملحافظات 
املنتدب واع�ساء  برئا�سة  لتاأليف جلنة 
خم�سة  اليها  م�سافا  االنتداب،  هيئات 
الغرفة  �سجل  يف  امل�سجلني  من  حمامني 
من  ماديا  املحامني  لدعم  اال�سا�ص، 
ال�سحي  احلظر  من  املت�سررين 
قرر  كما  كورونا.  فايرو�ص  وتف�سي 
املالية  التعوي�سات  �سرف  املجل�ص 
املحامني  وفاة  حوادث  جميع  وتغطية 

الناجتة عن ا�سابتهم بفايرو�ص كورونا 
امل�ستفيدين  ورثتهم  على  وتوزيعها 

ح�سب الق�سام ال�سرعي.
قرر  ان  النقابة  ملجل�ص  �سبق  وكما 
اع�ساء  لل�سادة  مالية  مبالغ  �سرف 
املبارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة  املجل�ص 
عمال بالتقليد والعرف ال�سائد واملعمول 
�سنة  منذ  النقابة  جمال�ص  قبل  من  به 
عدم  النقابة  جمل�ص  قرر  فقد   ،2010
الع�ساء  املخ�س�ص  املايل  املبلغ  �سرف 
املتخذ  املجل�ص  قرار  ح�سب  املجل�ص 
 5  /  1٣ بتاريخ   )11( رقم  اجلل�سة  يف 
عنه  والرجوع  ثالثا  الفقرة   2020  /
التقليد  بهذا  العمل  وانهاء  والغاءه، 
مبلغ  اي  �سرف  جواز  وعدم  والعرف، 
جميع  يف  النقابة  جمل�ص  الع�ساء 

االعياد واملنا�سبات م�ستقبال.
مكافاأة  �سرف  النقابة  جمل�ص  قرر  كما 
انتفا�سة  �سهداء  وذوي  لعوائل  مالية 
الذين  املحامني  من  ال�سعبية  ت�سرين 
ب�سبب  لل�سعب  فداء  ارواحهم  قدموا 
ال�سعبية،  وقوفهم اىل جانبه يف مطالبه 
واي�سا التعوي�ص عن اال�سرار اجل�سدية 
من  ال�سحايا  باملحامني  حلقت  التي 
تظاهراته  يف  ال�سعب  م�ساركتهم  جراء 
ال�سلمية يف �ساحات االعت�سام والتظاهر 

واالحتجاج ال�سلمي.
جل�سته  يف  النقابة  جمل�ص  قرر  واي�سا 
م�سري  ك�سف  على  العمل  االعتيادية 
واملغيبني  املخطوفني  املحامني  جميع 
اخلاطفني  على  والتعرف  ق�سرا، 
مل�ساءلتهم  متهيدا  ومتابعتهم 

واعانة عوائلهم  والق�سائية  القانونية  
وذويهم ماديا.

وزارة  مفاحتة  املجل�ص  قرر  وكما 
خا�سة  توعية  حمالت  لتنظيم  ال�سحة 
يف مقر النقابة وغرف املحامني يف بغداد 
اجراءات  يف  واال�ستمرار  واملحافظات، 
حفاظا  والتعفري  والتحوطات  الوقاية 
على �سالمة املحامني اثناء تواجدهم يف 

املحاكم والنقابة.
هذه  ا�سدر  قد  النقابة  جمل�ص  اإن 
والعلنية  ال�سفافية  لدواعي  القرارات 
العامة  الهيئة  اع�ساء  مع  التعامل  عند 
وغري  املالية  الق�سايا  يف  �سواء  للنقابة 
لذا  عنه،  حياد  ال  معتمد  كنهج  املالية 
بكل  ون�سرها  ا�سدارها  تقرر  فقد 

�سدق و�سراحة وامانة.. وال�سالم.

مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماعه االعتيادي ضمن 
دائرة تلفزيونية مغلقة
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وجهة نظر

جريدة اسبوعية 
تصدر عن نقابة المحامين

سكرتير التحرير
علي الفاطمي 

محررة  اللغة االنكليزية

مياسة قصي 
المصحح اللغوي 
مصطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي 

مازن سالم 

االراء والمقاالت المنشورة في الصحيفة 
التعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة 

التحرير حرير
ة الت

اسر

املحامون  الزمالء  مان�شره  كثب  عن  اأتابع 
من  املحامون  رفعها  التي  ال�شكاوى  ب�شاأن 
جراء اال�شاءة التي ح�شلت من خالل امل�شهد 
ال�شومرية،  قناة  عر�شته  الذي  التمثيلي 
وجماعته،  احمد  رزاق  املمثل  اأداه  والذي 
للمحامي  ومتعمدة  وا�شحة  ا�شاءة  وفيه 
ما  ان  اإال  عامة،  ب�شورة  املحاماة  ومهنة 
لفت انتباهي ان الزمالء يف عرائ�ض �شكواهم 
كيفوا الفعل على وفق املادة ٤٣٣ عقوبات، 
االجراءات  اتخاذ  مبقت�شاها  وطالبوا 
القانونية، ولو ان للق�شاء التكييف القانوين 
ولكن  للجرمية،  القانوين  الو�شف  وو�شع 
رفع  من  به  وقع  الذي  للخطاأ  التنبيه  يجب 

ال�شكوى وفقا للو�شف القانوين.
واأود ان او�شح ذلك ب�شيء من التف�شيل:

املمثلني  قبل  من  وقع  الذي  االعتداء  اإن 
املحامي  �شفة  على  وقع  املذكورة  والقناة 
تقع  ومل  مهنته،  الأعمال  تاأديته  ب�شبب 
ال�شخ�شية،  ب�شفته  املحامي  على  االهانة 
وباال�شم جمردا عن املهنة، فاإذا وقعت كذلك 
العقوبات  قانون  املادة ٤٣٣ من  طبق ن�ض 
التي تتعلق بجرائم القذف ولو وقعت على 

موظف.
ن�ض  هو  راأينا  يدعم  الذي  القانوين  وال�شند 
 ١٧٣ رقم  املحاماة  قانون  من   )٢٩( املادة 
ل�شنة ١٩٦٥ املعدل ) يعاقب من يعتدي على 
ب�شبب  او  مهنته  اعمال  تاأدية  اثناء  حمام 
على  يعتدي  ملن  املقررة  بالعقوبة  تاأديتها 
موظف عام اثناء تاأدية وظيفته اأو ب�شببها(.
القانون  املحاماة  قانون  فاإن  وبالتايل 

اعترب  املحاماة  مهنة  يحكم  الذي  اخلا�ض 
املعتدي على املحامي اثناء ممار�شة مهنته 
موظف  على  كاملعتدي  تاأديتها،  ب�شبب  او 
وظيفته  تاأدية  اثناء  عامة  بخدمة  مكلف  او 
لذا  االعتداء،  نوع  يبني  ومل  ب�شببها،  او 
اجلرمية  و�شف  احال  املحاماة  قانون  فاإن 
العقوبات،  قانون  اىل  لها  العقوبة  وو�شع 
العقوبات يف  قانون  اىل ن�شو�ض  وبالرجوع 
بعنوان   ) االول  الف�شل   (  ) الثاين  الباب   (
من  وغريهم  املوظفني  على  )االعتداء 

منه   )٢٩( املادة  يف  عامة(  بخدمة  املكلفني 
التزيد  مدة  باحلب�ض  )يعاقب  على:  ن�شت 
مائتي  على  التزيد  بغرامة  او  �شنتني  على 
مكلفا  او  موظفا  هدد  او  اهان  من  كل  دينار 
ر�شمية  هيئة  او  جمل�شا  اأو  عامة  بخدمة 
اأثناء تاأدية واجباتهم اأو ب�شبب ذلك(. كذلك 
ال�شالفة  املادة  يف  اجلرمية  ارتكاب  اعترب 
ظرفا م�شددا مبقت�شى املادة ٢٣٢ من قانون 
اجلرمية  ارتكبت  اذا  )ب(  فقرة  العقوبات 

مع �شبق اال�شرار.

التي ارتكبت من قبل  فاإن اجلرمية  وبالتايل 
ب�شبب  املحامي  اهانة  هي  والقناة  املمثلني 
تقع  مهنة حماماة  ب�شفتها  اأي  مهنته  تاأدية 
وفقا للم�شوؤولية التق�شريية تطبق مبوجبها 
العقوبات،  قانون  من   ٢٢٩ املادة  احكام 
ل�شبق اال�شرار من قبل  ويعد ظرفا م�شددا 
كون  والقناة،  واملوؤلف  واملخرج  املمثلني 

امل�شهد التمثيلي يتطلب اعدادا م�شبقا.
لذا وجب  املحاماة يحكم مهنتنا،  قانون  اإن 
علينا اتقان العمل بن�شو�شه لفظا وفحوى.

قانون المحاماة يحكم الجرائم التي تقع على المحامي 
المتعلقة بالمحاماة

اأكانت هذه  الدعوى وم�شتنداتها، �شواء  اأوراِق  املَُحاِمي يف االِطالْع على  يعد حق 
مرحلِة  يف  اأو  التحقيِق  مرحلِة  يف  كانت  و�شواء  جزائية،  اأم  مدنية  دعوى  الدعوى 
املحاكمة، من اأهم احُلُقوِق التي يتمتع ِبها املَُحاِمي.. ولهذا اأوجب قانون املَُحاَماة 
حتقيقية  اأو  ق�شائية  �شلطة  متار�ض  التي  الر�شمية  وال�شلطات  املحاكم  "على 
واملجال�ض والهيئات واملراجع االأخرى التي ميار�ض املَُحاِمي مهمته اأمامها اأن تاأذن 
له مبطالعة اأوراق الدعوى اأو التحقيق واالِطالْع على كل ما له �شلة به قبل الَتوْكل 

ما مل يوؤثر ذلك على �شري التحقيق على اأن يثبت ذلك كتابة يف اأوراق الدعوى".
ع قد منح  ماناِت حِق الِدِفاع، جند اأن امل�شرِّ مانًة من �شَ والأهمية هذا احلق بو�شفه �شَ
هذا احلق ِللُمَحاِمي حتى قبل الَتوْكل يف الدعوى، ولكن مما يوؤ�شف له اأن كثريا من 
َبارِة الَدْعوى اأو االإ�شبارة الَتْحِقيِقية  املحاكم ال ت�شمح ِللُمَحاِمي باالِطالْع على ا�شْ
يتجاهلوا  اأو  يجهلوا  اأن  اأما  املَُحاِمني  اأغلب  اأن  عن  ف�شاًل  وكالته،  اإبراز  بعد  اإال 
هذا احلق، الأنهم غالباً ما ي�شتجيبوا لرف�ض املحكمة لطلبهم باالِطالْع على اأوراق 
الدعوى، وينتهي االأمر عند هذا احلد، علماً اأن الن�ض ال ي�شرتط لتمكني املَُحاِمي من 
االِطالْع على اأوراق الدعوى اأن يكون وكياًل فيها، ويف الوقت نف�شه ال يجيز للمحكمة 
اأوراقها  مطالعة  اأو  الدعوى  اأوراق  على  االِطالْع  يف  املَُحاِمي  طلب  ترف�ض  اأن 
وم�شتنداتها، واأن اأجاز لها اأن ترف�ض ذلك يف حالة ما اإذا كان من �شاأن هذا االِطالْع 
اأن يوؤثر يف �شري التحقيق، ويف هذه احلالة يتعني عليها اأن يثبت ذلك االمتناع كتابًة 
يف اأوراق الدعوى، وتتيح ِللُمَحاِمي االِطالْع على اأوراِق الدعوى بعد زوال ال�شبب 

املربر ملنعه من االِطالْع.
ولهذا فاإن حق املَُحاِمي يف االِطالْع على كامل م�شتندات الدعوى يتطلب حث اجلهات 
اإىل الغاية التي ُقرر من  التي يتعامل معها املَُحاِمي على تفعيل هذا احلق ا�شتنادًا 
حق  احرتام  عن  ف�شاًل  الِدِفاع،  حق  واحرتام  والعدل  احلق  اإحقاق  وهي  اأجلها، 
املَُحاِمي يف قبول التوكيل اأو رف�شه، وهو ال ي�شتطيع ممار�شة هذا احلق ما مل يطلع 

على اأوارق الدعوى اأو التحقيق قبل الَتوْكل.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن املوظف اأو املكلف بخدمة العامة اإذا منع املَُحاِمي من ممار�شة 
اأو التحقيق واالِطالْع على  هذا احلق عمدًا، اأي منعه من مطالعة اأوراِق الدعوى 
لواجب من واجبات وظيفته،  "يعد خمالفاً  فاإنه  الَتوْكل،  بذلك قبل  له �شلة  ما  كل 
وظيفته،  واجبات  عامة  بخدمة  املكلف  مبخالفة  اخلا�شة  االأحكام  ِبَحِقه  وتطبق 

وتقدم ال�شكوى ِبَحِقه من قبل نقيب املَُحاِمني اأو من يخوله اإىل مرجعها املخت�ض".
َماَر�َشِة َحِقِه يف االِطالْع على االأوراِق وامل�شتندات االأ�شابري  مِبُ ِللُمَحاِمي  وال�شماح 
اِم الواِجِب ِللِمهَنِة،  ِقِه يف اأن يعامل باالحرِتَ قبل الَتوْكل لي�ض اإال تطبيقاً وجت�شيدًا حِلِ
فالقانون اأوجب "اأن ينال املَُحاِمي من املحاكم والدوائر الر�شمية و�شبه 
الر�شمية واملراجع االخرى التي ميار�ض مهنته اأمامها، الرعاية واالهتمام 
الالئقني بكرامة املحاماة، واأن تقدم له الت�شهيالت التي يقت�شيها القيام 

بواجبه.. وال يجوز اأن تهمل طلباته بدون م�شوغ �شرعي".

ال يخفى زمالئي األعزاء عليكم بأن الوضع املادي اخلاص باحملامي 
للبعض،  بالنسبة  كورونا  وباء  ظهور  قبل  مستقر  غير  يعد 
وباء كورونا كانت هنالك اشكاليات متأصلة  أن يحدث  فقبل 
باملنافسة  تتمثل  اإلشكاليات  وهذه  لها،  حل  وضع  يتم  ولم 
مع  عملها  يتداخل  التي  الشرائح  بعض  من  احملامي  لعمل 
والسماسرة  الشرطة  مراكز  في  املعقبون  وهم  احملامي  عمل 
والداللون في التسجيل العقاري، باإلضافة إلى العرضحاجلية. 
أما اليوم فنحن أمام أزمة مالية قد اثرت وبشكل سلبي على 
الوضع املعيشي ألغلب السادة احملامني، خاصة وأن فئة شريحة 
احملامني تعد من أرقى وأفضل الشرائح في أي مجتمع تتواجد 
احملامي من وضع مادي  يعاني  أن  الصعب جدا  فيه، وعليه من 
منخفض ال يستطيع أن يؤمن من خالله اي مبلغ يتم ادخاره 
ملواجهة اية أزمة مالية قد حتصل له، وبشكل مفاجىء وغير 
الكبرى  االقتصادية  لألزمة  بالنسبة  احلال  هو  كما  متوقع، 
بسبب وباء كورونا والتي أصابت مختلف الشرائح في اجملتمع، 
عمل  لكون  اخلصوص  وجه  على  احملامني  شريحة  بينها  ومن 
فإن  عليها،  احلصول  يتم  التي  الدعاوى  على  يعتمد  احملامي 
دعوى  توجد  لم  وان  املال  على  احلصول  استطاع  دعوى  وجدت 
فال يستطيع احلصول على املال، وهنا علينا أن نتساءل كيف 
وان  كورونا،  وباء  نتيجة  مستمر  حضر  ظل  في  احملامي  يعيش 
عن  نتكلم  نحن  ولكن  وتعالى،  سبحان  اهلل  هو  الرزاق  كان 
واقع حي يحتاج إلى معاجلات حقيقية من قبل نقابة احملامني 
لكونها الهيئة التي تعنى بشؤون احملامني، إضافة إلى ذلك جند 
يعمل  بأن  له  يسمح  ال  باحملامي  اخلاص  االجتماعي  الوضع  ان 

بعمل بأقل من عمله، فما هو احلل إذن؟
إن اإلجابة على هذه التساؤالت حتتاج إلى وجود إرادة حقيقية من 
قبل أعضاء الهيئة العامة، وهم احملامون لتغيير قانون احملاماة 

احلالي بالشكل الذي يحافظ على احملامي ومهنة احملاماة. 
عن  الوباء  هذا  يزيل  أن  اهلل  من  نأمل  اخلتام  وفي 

اجلميع، ومين على اجلميع بالصحة والسالمة.

من حقوق المحامي
)حق المحامي في االِطالع

 قبل التوكل(

كورونا والوضع المادي 
المنخفض للمحامي العراقي 

ال�شجالت  اىل  العقاري  الت�شجيل  قانون  اأ�شار 
العقارية.
مادة ١0:

١ – تعتمد ال�شجالت الدائمية و�شجالت الت�شوية 
امل�شدقة  و�شورها  العينية  التاأمينات  و�شجالت 
واحلقوق  امللكية  حق  الإثبات  ا�شا�شا  و�شنداتها 
كافة  النا�ض  على  حجة  وتعد  االخرى،  العينية 
مبا دون بها ما مل يطعن فيها بالتزوير، وال يقبل 

الطعن بال�شورية يف الت�شرفات امل�شجلة فيها.
٢ – تعد ال�شجالت ال�شادرة مبقت�شاها ال�شندات 
من دوائر االوقاف قبل ٩ ربيع االول ١٢٩٣ هـ اذا 
كانت منظمة تنظيما �شحيحا، ومل تنقل اىل قيود 
اخ�شاعها  بعد  الدائمية  ال�شجالت  بحكم  اخرى 

ملرا�شيم التاييد املن�شو�ض عليها قانونا.
الإثبات  اال�شا�ض  �شجالت  على  ي�شتند  ال   –  ٣
احلقوق املدرجة فيها، وامنا تعد قرينة على ذلك.
الت�شجيل  قيد  ابطال  اىل   ١٣٩ املادة  اأ�شارت 

العقاري
قانون الت�شجيل العقاري

املادة ١٣٩

قرار  اىل  ا�شتنادا  العقاري  الت�شجيل  ابطال  يتم 
النهائي  �شكله  الت�شجيل  اكت�شاب  قبل  الوزير  من 
وفقا الأحكام هذا القانون. اأما اذا كان الت�شجيل قد 
اكت�شب ال�شكل النهائي فال يجوز ابطاله اإال بحكم 

ق�شائي حائز درجة البتات.
الت�شجيل  قيد  ابطال  دعوى  اإقامة  يجوز  وال 
العقاري يف حالة اكت�شاب الت�شجيل �شكله النهائي.
حكم  يف  العقاري  الت�شجيل  قيد  ابطال  ويجوز 
ق�شائي حائز درجة البتات يف حالة التزوير، حيث 

يجوز ابطال قيد الت�شجيل العقاري.
�شور ابطال قيد الت�شجيل العقاري

على  بناء  ملكية  نقل  مت  انه  املدعي  ادعى  اذا   .١
الكاتب  دائرة  مفاحتة  تتم  حيث  مزورة،  وكالة 
العدل لبيان اذا كانت تلك الوكالة �شادرة من تلك 
اإجراء  فيتم  �شدورها  �شحة  تبني  فاإذا  الدائرة، 
امل�شاهاة مبعرفة خرباء من االأدلة اجلنائية اذا 

اأنكر املدعي التوقيع.
اإجراء امل�شاهاة اإ�شارة لقانون االثبات

مادة ٤0
اإذا انكر من ن�شب اليه ال�شند خطه او ام�شاءه او 
ب�شمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى 
الوارث اجلهل به وكان ال�شند منتجا يف الدعوى، 
ال�شند  ايداع  امل�شاهاة مع  املحكمة اجراء  قررت 
تثبيت حالته واو�شافه  يف �شندوق املحكمة بعد 

والتوقيع عليه من القا�شي او رئي�ض الهيئة.
العقار  ت�شجيل  مت  انه  االبطال  �شبب  كان  اذا   .٢
باال�شتناد اإىل كتاب تخ�شي�ض مزور، فتتم مفاحتة 
�شحة  مدى  لبيان  العقار  خ�ش�شت  التي  اجلهة 
واالطالع  عظمة  من  التخ�شي�ض  كتاب  �شدور 

على �شجل ال�شادر من تلك اجلهة.
مل  وانه  العقار،  بيعه  عدم  املدعي  ادعى  اذا   .٣
يقم بالتوقيع يف دائرة الت�شجيل العقاري، فتجري 
املحكمة حتقيقاتها يف ذلك امل�شاهاة وبيان عائدية 

التوقيع يف �شجل الت�شجيل العقاري.
٤. يف حالة عدم ذكر اأحد الورثة يف الق�شام ال�شرعي 
العقار واكت�شاب  الورثة يف بيع  اإخفائه، وقام  او 
يجوز  ال  احلالة  هذا  يف  النهائي،  �شكله  الت�شجيل 
اإقامة  العقاري، حيث يجوز  الت�شجيل  قيد  ابطال 
اإقامة  وبعدها  ال�شرعي،  الق�شام  ت�شحيح  دعوى 

دعوى للمطالبة يف التعوي�ض من الورثة اأنف�شهم.
اجتاه حمكمة التمييز االحتادية

نوع احلكم: مدين
رقم احلكم: ٦١//٢0١٦

جهة اال�شدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

اىل  الت�شجيل  ال�شتناد  العقار  قيد  ابطال  يجوز  ال 
ق�شام �شرعي �شادر عن جهة ر�شمية، وان اخفاء 

يتحمله  الق�شام  يف  ا�شمه  ذكر  بعدم  الورثة  احد 
الورثة انف�شهم.

ن�ض احلكم
يف  العامة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
الطعن  ان  وجد  االحتادية،  التمييز  حمكمة 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �شمن  واقع  التمييزي 
املميز  احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �شكال، 
ان  ذلك  للقانون،  وخمالف  �شحيح  غري  انه  وجد 
املدعية / املميز عليها لبت احلكم باإبطال معاملة 
بيع العقار املرقم ٢١٤8/٣م)١( بالن�شبة حل�شة 
زوجها مورثها )ع.ع.ح(، واعادة ت�شجيلها ح�شب 
�شرعي/٢0١١  املرقم ٣0/ق�شام  ال�شرعي  الق�شام 
الكرخ  يف  ال�شخ�شية  املواد  حمكمة  عن  ال�شادر 
عليه  املدعى  والزام   ،  ٢0١١/٥/٢٦ بتاريخ 
تبني  وحيث  �شجالته،  بت�شحيح  اخلام�ض 
ان  بالدعوى  التحقيقات  اجرائها  بعد  للمحكمة 
معاملة االنتقال اخلا�شة بالعقار مو�شوع الدعى 
�شجلت بالقيد ٥ ت ٢ ٢0١١ جملد ٢0٢٣ ، وكانت 
باال�شتناد اىل الق�شام ال�شرعي ال�شادر عن حمكمة 
٤٦/ق�شام  بالعدد  البياع  يف  ال�شخ�شية  املواد 
بقرار  ابطاله  قبل   ٢0١١/٢/٥ يف  �شرعي/٢0١١ 
٦٥/مواد/٢0١٥  بالعدد  البياع  بدءة  حمكمة 
ال�شرعي  الق�شام  ان  وحيث   ،  ٢0١٥/١١/١٥ يف 

من  �شدر  �شرعي/٢0١١  ٤٦/ق�شام  املرقم 
الت�شجيل  دائرة  وان  اليها،  امل�شار  املحكمة 
االنتقال  مبعاملة  اعتمدته  املخت�شة  العقاري 
باأ�شماء  بيع  معاملة  واعقبتها  اعاله  املذكورة 
و  )م.ع(  و  )ك.ز(  عليهم  املدعى  امل�شرتين 
)و.ع.ح( و)ن.ع(، وذلك بالقيد املرقم ٦ ت�شرين 
الثاين ٢0١١ جملد ٢0٢٣، وحيث ان الثابت باأن 
العقار  ب�شراء  قاموا  عليهم  املدعى   / امل�شرتين 
املذكور بح�شن نية، وان اخفاء احد الورثة بعدم 
انف�شهم،  الورثة  يتحمله  الق�شام  يف  ا�شمه  ذكر 
وباإمكان املدعية الرجوع عليهم بالتعوي�ض. اأما 
القول بغري ذلك فيخل مببداأ ا�شتقرار املعامالت، 
لذا ال يجوز ابطال قيد العقار ال�شتناد الت�شجيل 
ر�شمية  جهة  عن  �شادر  �شرعي  ق�شام  اىل 
هذه  واحلالة  الدعوى  وتكون  حينه،  يف 
خالية من ال�شند القانوين، وبالتايل واجبة 
خالفا  ذهبت  املحكمة  ان  وحيث  الرد، 
لوجهة النظر القانونية املتقدمة مما تكون 
نق�ض  قرر  عليه  ال�شواب،  جانبت  قد 
الدعوى  ا�شبارة  واعادة  املميز  احلكم 
اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، على ان يبقى 
ر�شم التمييز تابعا للنتيجة، و�شدر القرار 
االول/١٤٣8هـ  ٢8/ربيع  يف  باالكرثية 

املوافق ٢0١٦/١٢/٢٧ م.

إبطال قيد التسجيل العقاري

من االحكام الشرعية املهمة التي لم 
ينص عليها قانون االحوال الشخصية، 

ولم اجد تطبيقا عمليا لها في 
محاكم األحوال الشخصية، هو 

اللعان.
شروط صحة اللعان

1- أن يكون بني زوجني مكلفني )بالغني 
يَرُْموَن  }وَالَِّذيَن  تعالى:  لقوله  عاقلني(؛ 

أَزْوَاَجُهْم{ ]النور: 6[.
بالزنى،  امرأته  الرجل  يقذف  أن   -2  
أو:  تزنني،  رأيتك  أو:  زانية،  يا  كقوله: 

زنيت.
قذفه  في  الرجل  املرأة  َِّب  تُكَذ أن   -3  
انقضاء  إلى  له  تكذيبها  ويستمر  هذا، 

اللعان.
 4- أن يتم اللعان بحكم حاكم.

كيفية اللعان وصفته
عند  الزوج  يقول  أن  اللعان:  صفة 

أشهد  الناس:  من  َجْمع  أمام  احلاكم 
به  رميت  فيما  الصادقني  ملن  إني  باهلل 
أربع  ذلك  يقول  الزنى،  من  فالنة  زوجتي 
حاضرة،  كانت  إن  إليها  ويشير  مرات، 
يها إن كانت غائبة مبا تتميز به..  ويسمِّ
بعد  اخلامسة-  الشهادة  في  يزيد  ثم 
الكذب-:  من  ويحذره  احلاكم  يعظه  أن 
وعليَّ لعنة اهلل، إن كنت من الكاذبني.. 
باهلل  أشهد  مرات:  أربع  املرأة  تقول  ثم 
الزنى، ثم  لقد كذب فيما رماني به من 
تزيد في الشهادة اخلامسة: وأن غضب 
اهلل عليها إن كان من الصادقني. لقوله 
وََلْم  أَزْوَاَجُهْم  يَرُْموَن  }وَالَِّذيَن  تعالى: 
يَكُنْ َلُهْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنُْفُسُهْم َفَشَهادَةُ 
مَلَِن  َُّه  ِإن  ِ بِاهللَّ َشَهادَاٍت  أَرْبَُع  أََحِدِهْم 
ِ َعَلْيهِ  وَاخْلَاِمَسُة أَنَّ َلْعَنَة اهللَّ ادِِقنيَ  الصَّ
الَْعذَاَب  َعنَْها  وَيَدْرَأُ  الْكَاذِبنِيَ  ِمَن  ِإْن كَاَن 
مَلَِن  َُّه  ِإن  ِ بِاهللَّ َشَهادَاٍت  أَرْبََع  تَْشَهَد  أَْن 
ِ َعَلْيَها  الْكَاذِبنِيَ وَاخْلَاِمَسَة أَنَّ غََضَب اهللَّ

ادِِقنيَ{ ]النور: 6- 9[.  ِإْن كَاَن ِمَن الصَّ
األحكام املترتبة على اللعان

 إذا مت اللعان، فإنه يترتب عليه ما يأتي:

 1- سقوط حد القذف عن الزوج.
وحترميها  الزوجني،  بني  الفرقة  ثبوت   -2  
احلاكم  يفرق  لم  ولو  مؤبداً،  عليه حترمياً 

بينهما.
ويلحق  ولدها  نسب  عنه  ينتفي   -3  
ذِكْرَه  الولد  نَْفُي  ويتطلب  بالزوجة، 
»أشهد  كقوله:  اللعان،  في  صراحة 
باهلل إني ملن الصادقني فيما رميتها به 
ابن  حلديث  بولدي«.  هذا  وما  الزنى،  من 
َصلَّى  النبي  أن  عنهما:  اهلل  رضي  عمر 
َعَلْيهِ وََسلََّم العن بني رجل وامرأته   ُ اهللَّ

ففرق بينهما، وأحلق الولد باملرأة.
أن  إال  املرأة،  على  الزنى  حد  وجوب   -4  
أيضاً؛ فإن نكولها عن األميان  تالعن هي 
احلد  إقامة  توجب  قوية،  بينٌة  أميانه  مع 

عليها.
مسألة  العراقي  املشرع  عالج  حني  في 
قانون  من   4٠ املاده  في  الزوجية  اخليانة 
رغم   ،  2 فقرة  الشخصية  االحوال 
اوسع  هو  الزوجية  اخليانة  مفهوم  ان 
يشمل  كونه  الزنا  جرمية  مفهوم  من 
الركن  ضمن  في  تدخل  ال  سلوكيات 

املادي جلرمية الزنا مثل العالقات الغرامية 
وغيرها، والتي هي اقل من الزنا، وادرجت 
الذي  للضرر  التفريق  مفهوم  ضمن 
ان  حني  في  الزوجني،  لكال  احلق  اعطى 
ونالحظ  فقط،  للزوج  منح  حق  اللعان 
ان املشرع العراقي لم يعالج هذه احلالة 
في  جزئي  بشكل  عاجلها  وامنا  املهمة، 
الشخصية  االحوال  قانون  4٠ من  املادة 
طلب  الزوجني  من  )لكل  نصت  والتي 
التفريق عند توفر احد االسباب التالية: 
إذا ارتكب الزوج اآلخر، اخليانة الزوجية.. 
ويكون من قبيل اخليانة الزوجية، ممارسة 

الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
ويتضح جليا ان الفرق بني طلب التفريق 
الناجتة  الزوجية  اخليانة  بسبب  للضرر 
االحوال  لقانون  وفقا  الزنا  جرمية  عن 
بينونة  بائنا  الطالق  يقع  الشخصية 
زوجته  اعادة  للزوج  يجوز  بحيث  صغرى 
في  جديدين،  ومهر  بعقد  عصمته  الى 
بينهم  الفرقة  تقع  اللعان  في  حني 
يجوز  ال  إذ  مؤبدة،  حرمة  عليه  وحترم 
فإن  وبذلك  عصمته،  الى  يعيدها  ان 

 4٠ املادة  لنص  وفقا  العراقي  املشرع 
من  النص  يعدل  ان  يفترض   ،2 فقرة 
ما  عادة  الدعاوى  هذه  ففي  نواح،  عدة 
يكلف املدعي الزوج باالثبات بربط اوراق 
يستطيع  ال  وقد  شهود،  او  حتقيقية 
الدعوى  نتيجة  فتكون  الدعوى  اثبات 
الرد، في حني وفقا ألحكام اللعان تكون 
شهادة الزوج كافية للتفريق، والنقطة 
وفقا  التفريق  يكون  ان  يفترض  األخرى 
لنص املادة 4٠ فقرة 2 ثبوت الفرقة بني 
كان  إذا  دائمية  حرمة  وحترميها  الزوجني 
وفقا  الزنا،  جلرمية  وفقا  باخليانة  االتهام 
العراقي،  العقوبات  قانون  رسمه  ملا 
بينما يكون الطالق بائنا بينونة صغرى، 
عصمته  الى  زوجته  اعادة  للزوج  ويجوز 
اذا كان مفهوم اخليانة ينضوي ضمن 
التي  الغرامية  والعالقات  املراسالت 
عليه  الزنا،  جرمية  الى  تصل  لم 
يتطلب  املادة4٠  نص  فإن  تقدم  وملا 
الى  اللعان  فقرة  تضاف  وان  تعديال، 
وفقا  احملاكم  فيها  وتسير   ،4٠ املادة 

ألحكام اللعان املشار إليها آنفا.

اللعان.. أحد أسباب التفريق

 المحامي عباس الفتالوي

الدكتور اچياد الدليمي  المحامي/ حسين حمود الوائلي

مروان الكناني

المحامي/ طالل حمد طه 



3 العدد )122(  اخلميس    28 / 5  / 2020 
وقفات قانونية

المحامي/ احسان الالمي

من  ماي�صدر  اجلميع  على  يخفى  ال 
م�صتفزة  وتدخالت  وت�صرفات  ا�صاليب 
بع�ض  قبل  من  وم�صتمرة  ومبتذلة 
يف  الدبلوما�صية  والبعثات  ال�صفارات 
وكان  والطرق،  اال�صكال  ب�صتى  العراق 
اخرها ما ح�صل يف مبنى بعثة االحتاد 
قيامهم  خالل  من  العراق  يف  االوربي 
برفع علم )املثلية( او علم القو�ض قزح، 
لالحتفال باليوم العاملي ملناه�صة رهاب 
اثار  مما  اجلن�صي،  والتحول  اجلن�صية 
الكثري من االراء املختلفة مابني امل�صتنكر  
)واملعرت�ض( ومابني املربر لذلك حمتجاً 
على اعتبار ان ار�ض ال�صفارة او البعثة 
الدبلوما�صية هي ار�ض اجنبية.. ورمبا 
من  هو  العراق  بان  البع�ض  عن  يخفى 
على  واملوقعة  امل�صاركة  الدول  �صمن 
الدبلوما�صية  للعالقات  فينا  اتفاقية 
وفق  عليها  امل�صادقة  ومت   1961 ل�صنة 
القانون رقم 20 ل�صنة 1962 واملن�صور 
يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد 667 
�صاري  زال  ما  والذي   24/4/1962 يف 
تناولت  وقد  هذا،  يومنا  اىل  املفعول 
وال�صوابط  االجراءات  االتفاقية  هذه 
اخلا�صة بالعمل الدبلوما�صي بني الدول، 
والواجبات  احلقوق  اي�صاً  وتبني 
الدبلوما�صية،  البعثات  بافراد  اخلا�صة 
املفاهيم  من  الكثري  حددت  انها  كما 
حتديد  �صمنها  ومن  االخرى،  الدولية 
ن�ض  يف  الدبلوما�صية  البعثة  اعمال 
املادة 3 منها، والتي ن�صت على )ت�صمل 

اعمال البعثة الدبلوما�صية ما ياتي :
الدولة  لدى  املعتمدة  الدولة  ا-متثيل 

املعتمد لديها.
املعتمدة،  الدولة  م�صالح  حماية  ب- 
الدولة  لدى  رعاياها  م�صالح  وكذلك 
يف  املقررة  احلدود  يف  لديها  املعتمد 

القانون الدويل.
جـ- التفاو�ض مع حكومة الدولة املعتمد 

لديها.
امل�صروعة  الو�صائل  بكل  التعرف  د- 
الدولة  على ظروف وتطور االحداث يف 
ذلك  عن  التقارير  وعمل  لديها،  املعتمد 

حلكومة الدول املعتمدة.
وتنمية  ال�صداقة  عالقات  تهيئة  هـ- 
والثقافية  االقت�صادية  العالقات 
والدولة  املعتمدة  الدولة  بني  والعلمية 

املعتمد لديها.
هذه  ن�صو�ض  من  ن�ض  اي  يف�صر  ال  و- 
االتفاقية بانه يحرم البعثة الدبلوما�صية 
وهذا  القن�صلية(،  االعمال  مبا�صرة  من 
ماهية  عن  تام،  وبو�صوح  يدل،  الن�ض 
اعمال البعثة الدبلوما�صية، مما يجعلها 
االعمال،  وخلط  للتاويل  قابلة  غري 
وجواباً على ال�صوؤال ال�صائع واملتداول، 
والقن�صليات  ال�صفارات  ان  هل  وهو: 
للبلد  تابعة  ار�ض  هي  البعثات  ومقار 

امل�صيف ام للبلد االجنبي؟
اىل  الرجوع  من  البد  بدقة  ولالجابة 
فينا(  )اتفاقية  االتفاقية  هذه  ن�صو�ض 
حيث  الدبلوما�صية،  بالعالقات  املتعلقة 
تناولت عدة ن�صو�ض مهمة بهذا ال�صاأن، 

منها:
لديها  املعتمد  الدولة  )على   21 املادة 
ت�صريعاتها-  به  ت�صمح  ما  حدود  -ويف 
يف  حتوز  ان  املعتمدة  للدولة  تي�ّصر  ان 
ان   او  لبعثتها  الالزمة  املباين  ارا�صيها 
بطريقة  مباٍن  على  العثور  لها  ت�صهل 
ا�صتدعى  ما  اذا  كما يجب عليها  اخرى، 
على  للح�صول  البعثات  م�صاعدة  االمر 

م�صاكن مالئمة الع�صائها (..

البعثة  مباين  )تتمتع   22 واملادة 
احلكومة  ملمثلي  ولي�ض  باحلرمة، 
مباين  دخول  يف  احلق  لديها  املعتمدين 
رئي�ض  ذلك  على  وافق  اذا  اال  البعثة 

البعثة.
خا�ض  التزام  لديها  املعتمد  الدولة  على 
ملنع  كافة  الالزمة  الو�صائل  باتخاذ 
البعثة،  مبباين  اال�صرار  او  اقتحام 
وب�صيانة امن  البعثة من اال�صطراب او 

من احلط من كرامتها.
او  البعثة  مباين  تكون  ان   يجوز  ال 
من  فيها  يوجد  ما  كل  او  مفرو�صاتها 
عر�صة  كافة  النقل  و�صائل  او  ا�صياء 
الي  احلجز  او  التفتي�ض  او  لال�صتيالء 

اجراء تنفيذي(.
 41 املادة  ن�ض  يف  اي�صاً  ا�صارت  وكما 
على )ال ت�صتعمل مباين البعثة يف اغر�ض 
تتنافى مع اعمال تلك البعثة التي ذكرت 
القانون  قواعد  مع  او  االتفاقية  هذه  يف 
الدويل العام او مع االتفاقيات اخلا�صة 
والدولة  املعتمدة  الدولة  بني  القائمة 

املعتمد لديها(.
البعثة  مقر  بان  االعتقاد  فاإن  لذا 
قد  اجنبية  ار�ض  الدبلوما�صية 
احلرمة  مفهوم  بني  اخللط  يكون 
عليه  تن�ّض  الذي   )Inviolabilité(
املادة 22 اعالن، ومفهوم ال�ّصيادة الذي 
املطلقة،  ال�صيطرة  الدولة  ب�صط  يعني 
وما  فيه  وما  اقليمها  على  والت�صرف 
عليه..  قوانينها  واجرام   فوقه  يوجد 
�صييء  وال�صيادة  �صييء،  فاحلرمة 
الدبلوما�صّي  للمقّر  يكون  فعليه  اخر، 
اي  �صيادته..  امل�صيف  وللبلد  حرمته 
بغداد  يف  الدبلوما�صية  البعثة  مقّر  ان 
االر�ض  ولكّن  البعثة،  لدول  ملكا  يعد 
فيينا  اتفاقّية  تن�ّض  ومل  مبلٍك،  لي�صت 
واملقر  املباين  فملكية  مطلقاً..  ذلك  على 
ال تعني ملكية االر�ض التي �صّيد عليها، 
مبلكية  االجنبية  للدولة  حاجة  فال 
طاملا  عليها  �صيادتها  وب�صط  االر�ض 

مبداأ  الية  م�صافا  احلرمة  مبداأ  وجد 
البعثة،  الفراد  الدبلوما�صية  احل�صانة 
و�صروريتان  مهمتان  �صمانتان  وهما 
البعثات  افراد  ليوؤدي  وكافيتان 
ال�صفارات  مقرات  كانت  فلو  مهامهم.. 
اجنبية  ار�صاء  والبعثات  والقن�صليات 
االجنبية،  الّدولة  قوانني  فيها  لطّبقت 
لذا فان القانون ال�ّصاري عليها هو قانون 
الّدولة امل�صيفة، وان احتاجت ال�صلطات 
العراقية اىل االذان بالدخول لتلك املقاّر.
قيامهم  م�صاألة  فان  اخر،  جانب  ومن 
قزح(  )القو�ض  او  املثليني  علم  برفع 
رمز   هو  يعد  الذي  االلوان  علم  او 
امليل  ومزدوجي  واملتحولني  املثليني 
منذ  ا�صتخدامه  مت  والذي  اجلن�صي، 
املطالبة  امل�صريات  يف   1970 عام  بداية 
يف  ابتداًء  ن�صاأت  والتي  املثليني  بحقوق 
كاليفورنيا ال�صمالية ومن ثم ا�صتخدامه 
يف جميع انحاء العامل، يعد اي�صاً خمالفاً 
جاء  ملا  وفقاً  االتفاقية  هذه  لن�صو�ض 

بن�ض 
املادة 20 منها والتي ن�صت على)للبعثة 

الوطني  العلم  رفع  يف  احلق  ورئي�صها 
مباين  على  املعتمدة  الدولة  و�صعار 
البعثة،  رئي�صي   مقر  ومنها  البعثة، 

وكذلك على و�صائل تنقالته(.
هو  املثليني  لعلم  رفعهم  فااإن  وبذلك 
انتهاك �صارخ لبنود االتفاقية لكون هذا 
او �صعارًا ر�صمياً  العلم ال يعد علماً 
االحتاد  بعثة  دول  من  دولة  الية 
يعد  انه  كما  العراق.  يف  االوربي 
للمجتمع،  اال�صالمية  للقيم  انتهاكا 
واملعتقد  لل�صعور   ما�صاً  ويعد 
الد�صتور  وان  �صيما  ال  الديني، 
العراقي قد ا�صار يف املادة 2 /اواًل اىل 
ان اال�صالم هو دين الدولة الر�صمي. 
االخالق  مع  اي�صاً  يتنافى  انه  كما 
املوجودة  واملعتقدات  والتقاليد 
يعد  وبذلك  العراقي،  املجتمع  يف 
يف  االوربي  االحتاد  بعثة  ت�صرف 
و�صريحاً  وا�صحاً  انتهاكاً  العراق 
الدولية  واالتفاقيات  للقوانني 
باملعتقدات  وما�صاً  واملحلية، 

وال�صعور الديني يف العراق.

علم المثلية وبعثة االتحاد االوربي 
يمارسون الزنا في العراق قانون دولي-اجتماعي

مقابل اجر

المحامي/ إدريس العزاوي

مت القب�ض على جمموعة من ال�صباب، وهم ميار�صون الزنا مقابل اجر 
من املال، ما التكييف القانوين لهذه املادة: 

موا�صيع،  هكذا  اإىل  يتطرق  مل  العراقي  العقوبات  قانون  اأن  نالحظ 
ولكن بحاالت خمتلفة  بالقانون،  لواط(  او)  الزنا  كلمة  وحيث ورود 

متاما وعادية جدا منها. 
مادة 393

1- يعاقب باحلب�ض املوؤبد او املوؤقت كل من واقع انثى بغري ر�صاها او 
الط بذكر او انثى بغري ر�صاه او ر�صاها )عدلت الفقرة )1( من املادة 
)393( مبوجب قرار جمل�ض قيادة الثورة املرقم 91 يف 1985/1/21 

املن�صور يف الوقائع العراقية بالعدد 3030 يف 1985/1/28(.
2 – يعد ظرفا م�صددا اذا وقع الفعل يف احدى احلاالت االآتية:

�صنة  ع�صرة  الثامنة  يبلغ  مل  اجلرمية  عليه  وقعت  من  كان  اذا   – اأ 
كاملة.

ب – اذا كان اجلاين من اقارب املجنى عليه اىل الدرجة الثالثة او كان 
من املتولني تربيته او مالحظته او ممن له �صلطة عليه او كان خادما 

عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اإذا كان الفاعل من املوظفني او املكلفني بخدمة عامة او من رجال 

الدين او االطباء، وا�صتغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا �صاهم يف ارتكاب الفعل �صخ�صان فاأكرث تعاونوا يف التغلب على 

مقاومة املجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اإذا ا�صيب املجنى عليه مبر�ض تنا�صلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – اإذا حملت املجنى عليها او متت اإزالة بكارتها نتيجة الفعل.
ال�صجن  العقوبة  الفعل اىل موت املجنى عليه كانت  3 - واإذا اف�صى 

املوؤبد.
4 - واإذا كانت املجنى عليها بكرا، فعلى املحكمة ان حتكم لها بتعوي�ض 
منا�صب )�صدر قرار جمل�ض قيادة الثورة برقم 488 يف 1978/4/11 
عاقب باالعدام كل من واقع انثى من اقاربه اىل الدرجة الثالثة بدون 
ر�صاها، وكانت قد امتت اخلام�صة ع�صرة من العمر، واف�صى الفعل اىل 
موتها، او ادى اىل حملها او اإزالة بكارتها(. ويذكر ان �صلطة االئتالف 
املوؤقتة قد علقت العمل بعقوبة االعدام مبوجب امرها املرقم 7 الق�صم 
على  املفرو�صة  العقوبات  وعند   ...  2003 حزيران   10 يف  املوؤرخ   3
مرتكبي جرائم االغت�صاب واالعتداء اجلن�صي اىل ال�صجن مدى احلياة 
والتي ال تنتهي اإال بوفاة املجرم.. انظر تفا�صيل التعديل يف االمر رقم 
�صلطة  عن  ال�صادر   2003  / ايلول   /17 يف  املوؤرخ   )1( الفقرة   31
احلكومة  عن   2004 ل�صنة   3 برقم  امر  �صدر  ثم  املوؤقتة،  االئتالف 
العراقية املوؤقتة اعادت مبوجبه العمل بعقوبة االعدام رقم 3 ل�صنة 

.) 2004
مادة 394

1 - يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على �صبع �صنوات او باحلب�ض من 
واقع يف غري حالة الزواج انثى بر�صاها او الط بذكر او انثى بر�صاه 
او ر�صاها اإذا كان من وقعت عليه اجلرمية قد امت اخلام�صة ع�صرة من 

عمره ومل يتم الثامنة ع�صرة �صنة.
وتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على ع�صر �صنني اذا كان من وقعت 

عليه اجلرمية دون اخلام�صة ع�صرة �صنة كاملة من العمر.
املن�صو�ض  احلاالت  احدى  يف  الفعل  وقع  اذا  م�صددا  ظرفا  يعد   -  2

عليها يف الفقرة )2( من املادة 393.
3 - واذا كانت املجنى عليه بكرا، فعلى املحكمة ان حتكم بتعوي�ض 

منا�صب.
مادة 395

من اغوى انثى امتت الثامنة ع�صرة من العمر بوعد الزواج فواقعها 
ثم رف�ض بعد ذلك الزواج بها يعاقب باحلب�ض.

علما ان قانون العقوبات رقم 111 الذي مت ت�صريعه �صنة 1969 تطرق 
اإىل اأمور عادية  حتدث على مر الع�صور كالزنا واللواط، وهذه اأمور 
حتدث يف كل زمن، وخري �صهادة على ح�صولها يف زمان �صابق، الدليل 
�َصاء َبْل اأَْنُتْم َقْوم  َجال �َصْهَوة ِمْن ُدون النِّ ُكْم َلَتاأُْتوَن الرِّ قوله تعاىل } اإِنَّ
َكاَن  ُه  اإِنَّ َنا  الزِّ َتْقَرُبوا  َواَل   {{ تعاىل  وقوله   .. االأعراف   } ُم�ْصِرُفوَن 

َفاِح�َصًة َو�َصاَء �َصِبيًل{{ االإ�صراء .
وبعد هذه الن�صو�ض الربانية اعترب امل�صرع امل�صلم هذه االأمور �صاذة 
وبعيدة عن االأخالق، ونخ�ض هنا امل�صرع العراقي، حيث مل يتطرق 
امل�صرع العراقي اىل هذه احلاالت من اجلرائم ملا كان يت�صف به النا�ض 
من اخللق وخمافة اهلل �صبحانه وتعاىل.. ولكن بعد مرور ثالثني عاما 
على ت�صريع قانون العقوبات ولدت جرائم جديدة دخيلة على املجتمع 
العراقي رغم انغالقه عن العامل اخلارجي، لكن احل�صار الذي مر به 
ورمبا احلروب جعل اأخالق البع�ض من النا�ض تتغري، متنا�صني قوله 
وَن اأَن َت�ِصيَع اْلَفاِح�َصُة يِف الَِّذيَن  تعاىل يف كتابه احلكيم}} اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ
ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم اَل َتْعَلُموَن   ْنَيا َوااْلآِخَرِة ۚ َواهللَّ اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم يِف الدُّ
{{النور .. لذلك ا�صطر امل�صرع العراقي للجوء اإىل ت�صريع يعالج هذا 

الفعل ال�صنيع، فجاء يف القرار 234ل�صنة 2001 حتديدا املواد
 4 و 5 و 6.

ويعاقب  امراأة،  ام  كان  رجاًل  ال�صم�صرة  جرمية  ارتكابه  يثبت  ـ   4
بالعقوبة نف�صها من ي�صاركه يف اجلرمية.

5 ـ ي�صتغل او يدير حماًل عاماً او اي حمل اخر ي�صمح بدخول 
لغر�ض  البغاء  ميار�صون  ا�صخا�صاً  ا�صتخدم  فيه  اجلمهور 

ا�صتغاللهم يف الت�صويق ملحله.
6ـ  ميلك او يدير منزاًل او غرفاً او فندقاً ي�صمح للغري بتعاطي 

البغاء فيه او ي�صهل ذلك او ي�صاعد عليه.
ثانيا :- ي�صادر املال املتخذ الأغرا�ض ال�صم�صرة منقواًل كان 
الفقرات  ام عقارًا اململوك الأي من اال�صخا�ض املذكورين يف 

)4( و)5( و)6( من البند )اواًل( من هذا القرار.
هذا  باأحكام  امل�صمولة  اجلرائم  يف  التحقيق  يتم   -: ثالثا 
القرار على وفق احكام قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
املرقم بـ)23( ل�صنة 1971، وتخت�ض املحكمة اخلا�صة يف 
وزارة الداخلية بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بهذه اجلرائم 
قرارات  ت�صريع  اإىل  بحاجة  نحن  فهل 

من نوع جديد يف ال�صنوات القادمة ّ؟

المحامي/ د.عبد الكريم

اأوال: الذكاء اللغوي )ذكاء الكلمة(:
الكلمات  ا�صتخدام  على  القدرة  هو  تعريفه:   -
الن�صو�ض  وحفظ  بكفاءة،  كتابياً  اأو  �صفهياً 

ب�صهولة و�صرعة.
ميكن التعرف على الذكاء اللغوي لديك من خالل 

العديد من املوؤ�صرات منها:
التحدث،  وحب  ب�صرعة،  احلفظ  على  القدرة 
واالألعاب  اال�صطوانات،  �صماع  يف  والرغبة 
واأن  متنام،  لغوي  ر�صيد  واإظهار  اللغوية، 
ت�صتمتع بقراءة الق�ص�ض والكتب واإلقاء اخلطب 
جديدة  لغات  وتتعلم  املتقاطعة،  الكلمات  وحل 
ب�صهولة،  واالأماكن  االأ�صماء  وتتذكر  ب�صرعة 

وت�صتمتع باملناق�صات واحلوارات.
منجمك  من  كلماتك  ت�صتخدم  مالحظة:   -

اخلا�ض، اأو من منجمك امل�صتعار.
اخلطوات التي يجب على املرتافع اتباعها:

من  فاإن  لذلك  املحامي،  �صالح  الكلمة  تعد 
يتبع  اأن  الذكاء  من  النوع  هذا  يف  االأمور  اأهم 
املرتافع 12 خطوة لكي يعد الئحة جيدة، وهذه 

اخلطوات ما يلي :
اأو  الدعوى،  وم�صتندات  اأوراق،  قراءة   /1
التحقيق من امل�صكلة والقراءة املتاأنية لالإحاطة 

مبا ورد فيها.

2/ تلخي�ض الدعوى وفهمها فهما دقيقا، وتدوين 
باخلاطر  توم�ض  التي  واالأفكار  املهمة،  امل�صائل 

اأثناء القراءة، وكتابتها قبل ن�صيانها .
االأوراق  اأو  الق�صية  يف  القوة  نقاط  ر�صد   /3

املتعلقة بامل�صكلة، وحتديد مواطن االتفاق.
4/ ر�صد مواطن ال�صعف يف الق�صية اأو االأوراق 

املتعلقة بامل�صكلة، وحتديد نطاق االختالف.
5/ حتديد امل�صادر الالزمة للرجوع لها من كتب 

القانون والكتب الفقهية .
بهم،  تثق  ممن  الزمالء  قدامى  ا�صت�صارة   /6
وُيعرف عمق خرباتهم، واالإفادة من اإر�صاداتهم 

يف معاجلة الق�صية .
7/ درا�صة ن�صو�ض القانون املتعلقة باملو�صوع 
واآراء  وجدت،  اإن  العليا  املحكمة  مبادئ  ثم 
التي  والتعاميم  للتعديالت  التنبه  مع  ال�صراح 

ترد بخ�صو�ض القوانني .
والتفكري  بالتاأمل  وذلك  الداخلي،  احلوار   /8
التحقيق،  اأو  امل�صكلة  اأو  الق�صية  مو�صوع  يف 
ذهنيا  عليها  واالإجابة  االحتماالت  وفر�ض 

وكتابيا، دون عر�صها على الق�صاء.
9/ التنبه للدفوع املحتملة كالدفوع املو�صوعية 
ال�صكلية  والدفوع  احلق،  اأ�صل  اإىل  املتوجهة 

والدفوع االإجرائية .
تراعى  حمررة  وديباجة  دفاع  خطة  ر�صم   /10

فيها فنون ر�صم اخلطط.

ثم  باملقدمة  ويبداأ  املذكرة،  حترير   /11
ترتيب  يف  الوقائع  بيان  ويت�صمن  املو�صوع 

منطقي واأ�صلوب قانوين.
مذكرات  من  كتابته  �صبق  ما  مراجعة   /12

ل�صمان خلوها من ال�صهو واخلطاأ.
وعلى املحامي اأن يعد مرافعته وي�صتعد لها ويلم 
فيها، ويعرف  له وما عليه  ما  باأطراف ق�صيته، 
على  يظهرها  وكيف  ق�صيته  يف  القوة  مواطن 
ق�صية  يف  ال�صعف  نقاط  ويتلم�ض  �صورة،  اأمت 
منافذ  عليه  وي�صد  عليها  هجومه  فيعد  خ�صمه، 
القول، ذلك اأن املحامي ال يرتافع للجمهور واإمنا 

يتحدث اإىل اأ�صخا�ض الق�صاة وممثل الدولة واإىل 
قد  الدعوى، وهوؤالء جميعاً  زمالئه املحامني يف 
مو�صوعها،  واأحاطوا  الق�صية،  اأوراق  قروؤوا 

وكّون كل منهم لنف�صه راأياً فيها.
تغليب  ويف  دفاعه  يف  يرتكن  اأن  املحامي  فعلى 
الدعوى  وقائع  على  اخل�صوم،  راأي  على  راأيه 
وال�صوابق  ال�صراح  واأقوال  القانون  ومواد 
ك�صب  على  يعمل  الذي  فاملحامي  الق�صائية، 
اأن  بعد  اإال  ق�صية،  يف  يرتافع  ال  املحكمة  ثقة 
ي�صون  اأن  وعليه  االإملام،  متام  مبو�صوعها  يلم 
واأن  والتكرار،  واحل�صو  ال�صطط  عن  مرافعته 

يعرب عن اأفكاره بعبارة ب�صيطة وا�صحة دقيقة.
كيفية اال�صتعداد للمرافعة

الق�صية  بقراءة  يكون  للمرافعة  اال�صتعداد 
واالإملام بكل دقائقها، واأخذ املالحظات عن كل ما 
ي�صتحق املالحظة يف الدعوى، وا�صتكمال جوانب 
التي  القانونية  النقاط  الق�صية بعد ذلك، لبحث 
تعر�ض، ومطالبة املوكل بامل�صتندات والبيانات 
التي يرى املحامي �صرورة لها يف الدعوى، وبعد 

ذلك يبداأ املحامي باإعداد خطة دفاعه.
وملا كان الغر�ض من املرافعة اإقناع القا�صي باأن 
يطلب  فيما  احلق  مواطن  على  املرتافع  يطلعه 
يدعيه  فيما  الباطل  ومواطن  به،  له  يق�صي  اأن 
ال  معتدلة  بالغة  تتطلب  املرافعة  فاإن  اخل�صم، 
وق�صدا  االألفاظ  يف  واعتداال  للتكلف،  فيها  اأثر 
عن  وابتعادا  ال�صوت  يف  وتنا�صبا  االإ�صارات  يف 
كل ما هو متثيل، فيجب اأن تتوافر يف املرافعة: 
وقوة  وحيويته  التعبري  وب�صاطة  االإيجاز 

الدليل.
فاملحامي الذي ي�صعى الإقناع القا�صي ال الإمالله، 
االإيجاز حتى ال ي�صتت فكر  يتوخى يف مرافعته 
يف  فاالإطالة  الدفاع،  نظريات  تتبع  يف  القا�صي 
�صبيل  يف  املحامي  الأن  باملرافعة  م�صرة  ذاتها 
تخطر  ال  قد  وحاالت  دفوعاً  يفرت�ض  االأطناب 
ينجح،  تفنيدها، وقد ال  ببال اخل�صم، ويحاول 

وبذلك يت�صبب يف اإ�صاعة ق�صيته، ال ك�صبها.

فن المحاماة والذكاء اللغوي

ت�صدر حجة الو�صاية يف حال وفاة االب عن اطفال 
�صروط  فيه  تتوفر  �صخ�ض  ووجود  قا�صرين، 
الو�صاية هو مراجعة  الو�صي، والغر�ض من حجة 
القا�صر،  �صوؤون  الإدارة  الدوائر  خمتلف  الو�صي 

لكون القا�صر غري قادر على ادارة �صوؤونه.
امل�صتم�صكات املطلوبة

1. الق�صام ال�صرعي اخلا�ض باملتوفى.
2. هوية االحوال املدنية لالطفال القا�صرين )ا�صل 

و�صورة( .
3. هوية االحوال املدنية لالأم او اجلد الأب او اجلدة 

لالأم )ا�صل و�صورة(.
االحوال  حمكمة  من  و�صاية  حجة  طلب   .4

ال�صخ�صية 
5. �صهود عدد )2(.

االإجراءات
1. يتم ار�صال كتاب من املحكمة اىل دائرة االحوال 
املدنية لتزويد املحكمة ب�صورة قيد االحوال املدنية 

.
رعاية  دائرة  اىل  املحكمة  من  كتاب  ار�صال  يتم   .2
ا�صدار  يف  رايها  على  الوقوف  لغر�ض  القا�صرين 

احلجة وتن�صيب الو�صي .
3. بعد اجابة الدوائر اعاله يتم تدوين اقوال طالب  

احلجة وال�صهود .

ال�صجل  تقدمي  يتم  االجراءات  اكتمال  بعد   .4
واال�صبارة اىل القا�صي لتوقيع حجة الو�صاية.

القا�صرين  قانون  املادة )35( من  : ن�صت  مالحظة 
)) ي�صرتط يف الو�صي ان يكون عاقال بالغا ذا اهلية 
وال  الو�صاية،  �صوؤون  ممار�صة  على  قادرا  كاملة 

يجوز بوجه خا�ض ان يعني و�صيا:
املخلة  اجلرائم  من  جرمية  يف  عليه  املحكوم   .1

باالداب وال�صرف او املا�صة بالنزاهة.
2. من كان م�صهورا ب�صوء ال�صرية او من مل تكن له 

و�صيلة م�صروعة للعي�ض .
3. من كان بينه او احد ا�صوله او فروعه او زوجته 
وبني  بينه  كان  من  او  ق�صائي،  نزاع  القا�صر  وبني 
القا�صر او بني عائلته خ�صومة اإذا كان يخ�صى على 

م�صلحة القا�صر منه .
امل�صتم�صكات املطلوبة الإ�صدار الهوية من اعزب اىل 

متزوج
1 .  هوية املتزوجني. 

2. بطاقة �صكن .
3. جن�صية عراقية للزوج والزوجة.

4- �صور عدد 3.
5. عقد زواج ا�صلي.

6. ا�صتمارة من النفو�ض.
7- تاأييد املختار وهوية ال�صهود .

الق�صام ال�صرعي 
الورثة  هم  من  معرفة  هو  احلجة  هذه  من  الغر�ض 
االرثية  ح�ص�صهم  مقدار  وما  للمتوفى،  ال�صرعيني 
ليت�صنى للورثة فيما بعد اال�صتفادة من حجة الق�صام 
ملورثهم  العائد  للعقار  انتقال  معاملة  باإجراء  مثال 
يف  احلقيقية  اخل�صومة  حتديد  وكذلك  اليهم، 
الدعاوى التي تقام من امليت او عليه او اال�صتفادة 
اىل  حتتاج  التي  املعامالت  من  كثري  اجناز  يف  منه 
الإجنازها،  ا�صا�صية  كوثيقة  ال�صرعي  الق�صام  حجة 
منها معاملة توزيع الراتب التقاعدي لورثة املتوفى 

... الخ.
امل�صتم�صكات املطلوبة 

1- تقدمي طلب من قبل احد الورثة.
من  �صادرة  وفاة  قيد  �صورة  او  وفاة  �صهادة   -2

مكتب الوالدات والوفيات.
3- بطاقة االحوال املدنية لطالب الق�صام. 

م�صدقة  �صكن  تاأييد  او  للمتوفى  �صكن  بطاقة   -4
املجل�ض  من  وم�صدقة  املنطقة  خمتار  من  موؤيدة 

البلدي.
عام  قبل  الوفاة  كانت  اذا  الدخل  كتاب �صريبة   -5

. 1994
6- اإح�صار �صاهدين .

7- اإجراء معاملة حترير تركة اذا كان هناك من بني 

الورثة قا�صر.
اإجراءات املحكمة

- ُيقدم اىل القا�صي طلب من قبل طالب الق�صام يطلب 
فيه ا�صدار ق�صام لورثة املتوفى على وفق النموذج .

- يقرر القا�صي على الطلب.
املعاون الق�صائي 

*اجراء الر�صم وا�صتيفاء ر�صم الطابع.
املحكمة  لتزويد  املدنية  االحوال  دائرة  اىل  *يكتب 
جميع  مع  للمتوفى  املدنية  االحوال  قيد  ب�صورة 

افراد عائلته موؤ�صرا عليها كل التاأ�صريات.
* يكتب اىل مديرية رعاية القا�صرين لبيان موافقتهم 
بني  من  وجد  )اذا  ال�صرعي  الق�صام  ا�صدار  حول 
الورثة قا�صر. اأما اذا مل يوجد من بني الورثة قا�صر 

فال حاجة ملثل هذا االجراء(.
خالل  من  الدائم  املتوفى  اقامة  حمل  من  التاأكد   *
تاأييد ال�صكن موقعة من خمتار املنطقة وم�صدقة من 
املجل�ض البلدي، تربط مع الطلب الن املحكمة حمل 
املتوفى الدائم هي حمكمة املخت�صة باإ�صدار الق�صام 

ال�صرعي.
املعاون  يقدم  املذكورة  الدوائر  اجابة  ربط  بعد   *
اجابة  اكمال  يوؤيد  القا�صي  اىل  مطالعة  الق�صائي 
الدوائر املذكورة، ويطلع القا�صي على هذه الكتب، 

ويقرر على هذه املطالعة.

املعاون الق�صائي 
*تدوين اقوال طالب الق�صام ال�صرعي .

وا�صماء  اعداد  )ملعرفة  ال�صهود  اقوال  *تدوين 
الورثة ال�صرعيني الذكور واالناث تف�صيال(.

* بعد ان يتم تدوين اقوال طالب احلجة وال�صهود، 
ي�صتمع اىل اقوالهم بعد حتلفهم اليمني باأن ي�صهدوا 
باحلق، ثم يطلع القا�صي على �صورة قيد االحوال 
على  يجب  قا�صر  الورثة  بني  من  كان  فاإذا  املدنية، 
على  املتوفى  تركة  حترير  اجراء  يقرر  ان  القا�صي 
ا�صدار  قبل  الق�صائي  املعاون  من  املقدمة  املطالعة 
ولكن  االآتي،  النموذج  وفق  على  ال�صرعي  الق�صام 
هذا النموذج يختلف باختالف نوع الرتكة للمتوفى 

كاأر�ض زراعية )ملك �صرف( او دار �صكن... الخ.
القرار:

املعاون الق�صائي:
املدنية  االحوال  قيد  �صورة  على  االطالع  بعد 
اخلا�صة بورثة املتوفى، فقد وجد ان من بني ورثة 
املتوفى الوارث مواليد )(، فهو ال يزال قا�صرا، لذلك 
يكون  ان  على  املتوفى  لرتكة  حترير  اجراء  قررت 
يوم )( موعدا الإجراء الك�صف على عقار املتوفى 
واخلبري  العقاري  الت�صجيل  بداللة   )( املرقم 
وتكليف  العقار،  قيمة  تقدير  لغر�ض  الق�صائي 

طالب حترير الرتكة بدفع الر�صم القانوين.

حجة الوصاية
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درا�سات عليا

التعليم  وزارة  لتوجيهات  تنفيذا 
ق�سم  ناق�ش  العلمي،  والبحث  العايل 
القانون  بكلية  اخلا�ش  القانون 
والعلوم ال�سيا�سية باجلامعة العراقية 
 2020/5/6 املوافق  االربعاء  يوم 
الدرا�سات  لطالب  املاج�ستري  ر�سالة 
عي�سى(  عمران  فوزي  )مهند  العليا 
املقاولة(  عن  )التنازل  واملو�سومة 
جلنة  رئي�ش  ال�سيد  مع  الكرتونيا 
 )  Skype  ( برنامج  عرب  املناق�سة 
واملوؤمترات  املناق�سات  قاعة  على 
من  املناق�سة  جلنه  وتاألفت  بالكلية، 
حامت  من�سور  اأ.د.  االفا�سل:  ال�سادة 
طالب  اأمري  اأ.م.د.  رئي�ساً..  ح�سني 
هادي ع�سوا..م.د. هيالن عدنان احمد 
حميد  �سمري  �سفانة  اأ.م.د.  ع�سوا.. 

ع�سوا وم�سرفا.
املقاولة  عن  التنازل  مو�سوع  ويحتل 

مكانة بالغة االهمية يف عقود املقاوالت 
االثار  كل  تنفيذ  ا�ستمرار  على  لالبقاء 
القانونية املرتتبة على العالقة العقدية 
لالطراف  يوفر  مما  قبل،  من  القائمة 

م�سري  حتديد  يف  احلرية  املتعاقدة 
ي�سطر  فقد  امل�سلحة،  به  تقت�سي  ما 
انعقاده  املقاولة بعد  احد اطراف عقد 
عقد  ابرام  اىل  اللجوء  �ستى  لظروف 

يتنازل مبوجبه عن حقوقه والتزاماته 
اىل  املذكور  العقد  يف  عليها  املن�سو�ش 
العقدية  العالقة  دائرة  خارج  �سخ�ش 
مت  لذا  االخر،  بالطرف  تربطه  التي 
التنازل  التعرف من خالل البحث على 

وبيان  كافة،  جوانبه  من  املقاولة  عن 
التو�سل  ثم  العراقي،  امل�سرع  موقف 
خلامتة لبيان اهم النتائج واملقرتحات.

)التنازل عن المقاولة( رسالة ماجستير ناقشها الطالب )مهند فوزي عمران(

ناق�ش ق�سم العلوم ال�سيا�سية بكلية القانون والعلوم ال�سيا�سية 
اأول   2020/ 5/ 6 املوافق  االربعاء  يوم  العراقية  باجلامعة 
جعفر  )�سكينة  العليا  الدرا�سات  لطالبة  ماج�ستري  ر�سالة 
�سهاب احمد( واملو�سومة )م�ساريع الطاقة االورا�سية واثارها 
اجليو�سيا�سية( باإحدى قاعات الكلية، وتاألفت جلنة املناق�سة 
من ال�سادة االفا�سل: اأ.د. ا�سامة مرت�سى باقر رئي�ساً.. اأ.م.د. 
ع�سوا..  جالل  منذر  حممد  اأ.م.د.  ع�سوا..  علوان  عبيد  �سعد 

اأ.م.د. ابراهيم حردان مطر ع�سوا وم�سرفا.
الطاقة بل م�ساريع  الدويل مل يعتمد على م�سادر  التناف�ش  اإن 
نقلها هي االخرى باتت ت�سكل م�سدرا تناف�سيا اخر، وحتديدا 
يف املناطق االكرث احتياطا وانتاجا، لذا كان البد من التعرف 
ومعرفة  اورا�سيا،  ملنطقة  اال�سرتاتيجي  املوقع  اهمية  على 
القوى  واهداف  املنطقة،  هذه  يف  للطاقة  الكبرية  االحتياطات 
وحمدداته،  العاملي  الطاقوي  االمن  �سوء  يف  فيها  الكربى 
املقرتحة  وامل�ساريع  فيها  املقامة  الطاقة  م�ساريع  ومعرفة 
واالهداف، ثم التو�سل خلامتة لبيان اهم النتائج واملقرتحات.

اخلا�ش  القانون  يف  املاج�ستري  ر�سالة  علوان  ح�سني  الطالب  ناق�ش 
وقد  اخلا�ش(،  الدويل  القانون  يف  امل�سرتك  الت�سغيل  )عقود  املو�سومة 

تاألفت جلنة املناق�سة من كل من:
١. اأ.د. درع حماد رئي�سا.

2. اأ.م.د. ملى عبد الفتاح ع�سوا.
3. اأ.م.د. فرا�ش بحر ع�سوا.

4. اأ.م.د. ب�سري الكبي�سي ع�سوا وم�سرفا.
وبعد مناق�سة م�ستفي�سة او�ست اللجنة مبنح الطالب �سهادة املاج�ستري.

طالبة الدراسات العليا 
)سكينة جعفر شهاب أحمد( 

تناقش رسالتها 

الطالب حسين علوان يناقش 
)عقود التشغيل المشترك في 

القانون الدولي الخاص( نوق�ست ر�سالة املاج�ستري للطالبة 
يف  اجلنابي  كامل  واثق  زينب 
الكوفة  جامعة  القانون/  كلية 
واملو�سومة بـ)الطبيعة القانونية 
زين  دفع  عن  النا�سئة  للعالقات 
حيث  اخلا�ش/  القانون  كا�ش( 
من  املناق�سة  من  جلنة  ت�سكلت 

ال�سادة االفا�سل كل من:
حميدي/  مكي  ح�سن  اأ.م.د   -١
جامعة  القانون/  كلية 

م�ستن�سرية/ رئي�ساً.

احلمرة  عبد  �سنان  2-اأ.م.د 
تايه/ جامعة القاد�سية ع�سوًا.

كلية  فوزي/  رغد  3-اأ.م.د 
القانون جامعة الكوفة /ع�سوًا.

مهدي  نبيل  الدكتور  4-اال�ستاذ 
زوين/ ع�سوًا وم�سرفا.

وافية  مناق�سات  وبعد 
وم�ستفي�سة مبا�سرة والكرتونية 
تقدير  ومنحت  الر�سالة،  قبلت 
فمبارك  عال،  جدا  جيد  امتياز 
للباحثة، وان �ساء اهلل الدكتوراه.

الطالبة زينب واثق تناقش رسالتها
 )الطبيعة القانونية للعالقات الناشئة عن دفع زين كاش(

اخلا�ش  القانون  ق�سم  ناق�ش 
ال�سيا�سية  والعلوم  القانون  بكلية 
الثالثاء  يوم  العراقية  باجلامعة 
ر�سالة   2020  /  5  /  5 املوافق 
الدرا�سات  لطالب  املاج�ستري 
حبيب(  جواد  جبار  )حبيب  العليا 
بالتفاو�ش  )االلتزام  واملو�سومة 
التجارة  عقود  يف  نية  بح�سن 
الق�سم،  قاعة  على  الدولية( 
ال�سادة  من  املناق�سة  جلنه  وتاألفت 
اأ.د. �سفاء تقي عبد نور  االفا�سل: 
رئي�ساً.. اأ.م.د. زكريا يون�ش حممود 

حممود  �سرغام  وم.د.  ع�سوا.. 
اإ�سراء خ�سر  اأ.م.د.  كاظم ع�سوا.. 

خليل ع�سوا وم�سرفا.
اىل  ر�سالته  يف  الباحث  وتطرق 

ملرحلة  اخلا�سة  االهمية  بيان 
املفاو�سات من خالل بيان مفهوم 
التجارة  وعقود  املفاو�سات 
ح�سن  ارتباط  ومدى  الدولية، 
وااللتزامات  العقود  بهذه  النية 
االطراف  عاتق  على  املرتتبة 
يرتبه  وما  فيها،  املتفاو�سة 
االلتزامات  بتلك  االخالل 

التطبيق  الواجب  والقانون 
العراقي،  امل�سرع  موقف  ببيان 
فيها  خل�ش  خلامتة  تو�سل  ثم 

اهم النتائج واملقرتحات.

االلتزام بالتفاوض بحسن نية في عقود التجارة الدولية

ق�ست  نا
لبة  لطا ا
ر  و �سا اأ (
ر  جبا
 ، ) ن �سلما

لة  �سا ر
ج�ستري  ملا ا

قاعة  على 
منتظر  الدكتور  ال�سهيد 

القانون،  امل�ستن�سرية/كلية  الكلية  يف  احلمداين 
للمهاجرين  الدولية  )احلماية  املو�سومة: 
من  املناق�سة  جلنة  وتاألف  املحتجزين(، 

ال�سادة املدرجة اأ�سماوؤهم يف اأدناه :
كلية  جواد/  �سلمان  خالد  اأ.د.   -١

اجلامعة  القانون 
 / ية مل�ستن�سر ا

رئي�ساً.
اأ.د.   -2
يا�سني  يحيى 
كلية  �سعود/ 
اجلامعة  القانون 
امل�ستن�سرية/ ع�سوًا.

خليل  حممود  اأ.م.د.   -3
بغداد/  جامعة  القانون  كلية  جعفر/ 

ع�سوًا.
كلية  �سالح/  من�سي  مالك  اأ.م.د.   -4

القانون اجلامعة امل�ستن�سرية/ م�سرفاً.
وبعد مناق�سة الطالبة، مت قبول الر�سالة 

بتقدير )جيد جدًا(.

قانون المستنصرية توصي بقبول رسالة 
الطالبة )أساور جبار سلمان(

جرت، وبح�سور عميد الكلية الدكتور 
العالمة  قاعة  على  غافل،  علي  �سعيد 

ا�سماعيل  الدكتور 
كلية  مرزة يف 

القانون 

معة  جا
 ، فة لكو ا

طالبة  مناق�سة 
ح�سني  حامد  )غدير  املاج�ستري 
)اثر  املو�سومة  ر�سالتها  عن  عمار( 
الدعوى  انهاء  يف  ال�سخ�سي  العفو 
اجلزائية(، وتاألفت جلنة املناق�سة من 

ال�سادة اال�ساتذة االفا�سل:
١- اأ.د. عدي جابر هادي.. رئي�ساً.

اأ.م.د. حممد ا�سماعيل ابراهيم..   -2
ع�سوًا.

دالل  اأ.م.د.   -3
لطيف 

 . . مط�سر
ع�سوًا.

ال�سكري..  يو�سف  عادل  اأ.د.   -4
ع�سوًا م�سرفاً.

اجيزت  علمية،  مناق�سة  وبعد 
رئي�ش  ال�سادة  قبل  من  الر�سالة 
املحرتمني،  اللجنة  واأع�ساء 

والتو�سية مبنح ال�سهادة.

كلية القانون جامعة الكوفة تناقش 
رسالة ماجستير في القانون الجنائي 

الدكتور منتظر احلمداين  ال�سهيد  على قاعة 
القانون،  كلية  امل�ستن�سرية/  اجلامعة  يف 
)ح�سن  املاج�ستري  طالب  مناق�سة  متت 
)القتل  املو�سومة:  ر�سالتِه  عن  يون�ش( 
واأثره  طيار  دون  من  بالطائرات  امل�ستهدف 
يف امل�سوؤولية الدولية( باخت�سا�ش القانون 
من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت  العام،  الدويل 

ال�سادة املدرجة اأ�سماوؤهم يف اأدناه :
القانون  يا�سني �سعود/كلية  اأ.د. يحيى   -١

امل�ستن�سرية/رئي�ساً.
2- اأ.م.د. مالك من�سي �سالح/ كلية القانون 

امل�ستن�سرية/ع�سوًا.
3- اأ.م.د. نوري ر�سيد نوري/ كلية القانون 

كربالء/ ع�سوًا.
القانون  كلية  عبود/  �سالح  هديل  اأ.د.   -4

امل�ستن�سرية/ م�سرفاً.
وبعد مناق�سة م�ستفي�سة مت قبول 

الر�سالة بتقدير )جيد جدًا(.

)حسن  قبول رسالة الماجستير لـ
يونس( بتقدير جيد جدًا
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يف  كورونا  بفريو�س  امل�شابني  عدد 
العامل عدد هائل، ُتويف منهم عدد كبري، 
مما اأثار حالة عامة من الذعر.. ال�شطور 
القليلة القادمة جتيب عن اأبرز الأ�شئلة 

التي قد ترد على اأذهانكم.
هل يتعني علينا تطهري هواتفنا؟

بني  ينتقل  كورونا  فريو�س  اأن  ُيعتقد 
لكن  والعط�س.  ال�شعال  عرب  الب�شر 
يعي�س  اأن  ميكن  اأنه  يعتقدون  اخلرباء 

على الأ�شطح، رمبا لعدة اأيام.
لذا من املهم اأن نقوم بتنظيف هواتفنا، 
اأو املنزلية، ولكن  �شواء املحمولة منها 
يحذرون  الرئي�شيني  الهواتف  �شانعي 
مطهرات  اأو  الكحول  ا�شتخدام  من 

الأيدي لتنظيفها؛ اإذ قد يوؤدي ذلك اإىل 
الهاتف،  ل�شا�شة  الواقية  الطبقة  تلف 
اجلراثيم  الت�شاق  ي�شهل  قد  مما 

بالهاتف.
الهواتف  بتطهري  اخلرباء  وين�شح 
العادي،  وال�شابون  املاء  با�شتخدام 
ولكن  ورقية،  مبن�شفة  وجتفيفها 
ينبغي عليك التاأكد، اأوًل، من اأن هاتفك 
اأن  ميكن  هل  للماء.  املقاوم  النوع  من 
الأوراق  تداول  عرب  العدوى  تنتقل 

النقدية والعمالت املعدنية؟
على  ال�شينية  احلكومة  و�شددت 
التي  النقدية  الأوراق  تعقيم  وجوب 
للتداول،  طرحها  قبل  البنوك  تتلقاها 

من اأجل احلد من انت�شار املر�س.. وعلى 
الرغم من اأن الدفع عن طريق البطاقات 
مع  التعامل  خماطر  يجنبنا  قد  البنكية 
الأوراق النقدية، التي يتم تداولها على 
نطاق وا�شع، اإل اأن هذه البطاقات ميكن 
اأن تكون مرتعاً للجراثيم والفريو�شات.

لذا، ُين�شح بغ�شل يديك جيدًا بعد مل�س 
النقدية  والأوراق  املعدنية  العمالت 

والبطاقات البنكية.
هل  بالفريو�س،  �شخ�س  اإ�شابة  وحال   
ميكن اأن ينقل العدوى حليوانه الأليف؟
العاملية، ل يوجد  ال�شحة  ملنظمة  وفقاً 
العدوى  انتقال  اإمكانية  على  دليل  اأي 

من الب�شر اإىل حيواناتهم الأليفة.

وعلى الرغم من اأن فريو�شات كورونا، 
احليوانات  ت�شيب  �شاللتها،  مبختلف 
انتقال  اأن  اإل  �شواء،  والب�شر، على حٍد 
اأمر غري  الأنواع املختلفة  العدوى عرب 

�شائع.
ولكن جتدر الإ�شارة اإىل اأنه على الرغم 
اإليك  تنتقل  اأن  العدوى ل ميكن  اأن  من 
اأنه من  اإل  الأليف،  �شعال حيوانك  عرب 
املحتمل اأن ت�شاب بالفريو�س عرب مل�س 
فراء حيواٍن، مل�شه اأو �شعل على فرائه 

�شخ�ٌس م�شاب بالفريو�س.
ويف جميع الأحوال، يبقى غ�شل اليدين 
باملاء وال�شابون، بانتظام، الن�شيحة 

الذهبية للوقاية من الفريو�س.

الهواتف والحيوانات واألوراق النقدية.. هل يمكن أن تنقل عدوى "كورونا"؟

جميع  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة  قالت 
فريو�س  اأن  اإىل  ت�شري  املتوافرة  الأدلة 
داخل  خفافي�س  يف  ن�شاأ  امل�شتجد  كورونا 
يتم  ومل  املا�شي،  العام  اأواخر  ال�شني 

تخليقه اأو اإن�شاوؤه يف خمترب.
ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  وكان 
كان  اإن  حتديد  حتاول  اإدارته  اإن  قال 
الفريو�س خرج من خمترب يف مدينة ووهان 

بو�شط ال�شني.
ال�شحة  منظمة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
العاملية، ف�شيلة ال�شايب، يف اإفادة �شحفية 
ت�شري  املتوافرة  الأدلة  "جميع  اإن  بجنيف 
مل  واأنه  حيوانيا،  اأ�شال  للفريو�س  اأن  اإىل 
اأو مكان  اإن�شاوؤه يف خمترب  اأو  يتم تخليقه 
اآخر". واأ�شافت "من املرجح اأن الفريو�س 

من اأ�شل حيواين".
وم�شت املتحدثة تقول اإنه من غري الوا�شح 
اإىل  ال�شاللت  عرب  الفريو�س  انتقل  كيف 
هناك  كان  اأنه  املوؤكد"  "من  لكن  الب�شر، 

م�شت�شيف حيواين و�شيط انتقل منه.
دائما  كانت  اأنها  اأكدت  قد  ال�شني  وكانت 
�شفافة ب�شاأن معركتها �شد فريو�س كورونا 

الأملانية  امل�شت�شارة  دعوة  غداة  امل�شتجد، 
اأجنيال مريكل لها اإىل تو�شيح م�شدر الوباء 

العاملي.
ال�شينية،  اخلارجية  با�شم  املتحدث  واأكد 
عززت  لطاملا  "ال�شني  اأن  �شوانغ:  غينغ 

الأوبئة  من  الوقاية  ب�شاأن  الدويل  التعاون 
ب�شكل مفتوح و�شفاف وم�شوؤول".

واأ�شفر وباء كوفيد-19 عن وفاة اأكرث منو 
يف  ظهوره  منذ  العامل  يف  �شخ�س  األف   300
ال�شني،  يف  املا�شي  الأول  كانون  دي�شمرب/ 
الفرن�شية  ال�شحافة  لوكالة  اإح�شاء  وفق 

ي�شتند اإىل م�شادر ر�شمية.
اإ�شابة  ماليني   4 قرابة  ر�شميا  واأح�شيت 
املتحدة  والوليات  بلدا ومنطقة..  يف 193 
عدد  جلهة  �شواء  ت�شررا  الأكرث  البلد  هي 
الوفيات اأو الإ�شابات، متقدمة على اإيطاليا 

واإ�شبانيا وفرن�شا وبريطانيا.

منظمة الصحة العالمية تحسم جدل نشأة كورونا 
وعالقته بالخفافيش

يا�س خ�شري البياتي
الهل  وباعد  �شك،  دون  جديدا  حياتيا  منطا  لنا  وا�ش�س  حياتنا،  غريرّ  اللعني  كورونا 
من  وحولنا  وال�شتبداد،  الظلم  من  الكثري  فيه  �شعار  من  اأكرث  لنا  ورفع  والأحبة، 
جتمعات ان�شانية اىل فرادى مزروعني باخلوف والهلع، كنا �شعوبا تعودنا على �شماع 
القذائف وال�شواريخ دون ان ترعبنا، بينما اليوم عط�شة عابرة كافية لن تثري رعب 
الو�شاو�س  الكثري، وجتعل يومهم كابو�شا، ونومهم احالما �شوداوية، يرتفع من�شوب 
حد ارتفاع ال�شغط وال�شكر.. فما بال امل�شكني الذي لديه ا�شال فوبيا املر�س والو�شاو�س 

القهري، فكان اهلل يف عونه، وعون ا�شرته وحمبيه.
نعم غريرّ الكثري، و�شنع لنا احداثا ما كنا نتوقعها يوما، وجعل امكنة الب�شر موح�شة 
من  تخجل  متقدمة  دوًل  وجعل  القا�شية،  بال�شربة  ترامب  على  وفاز  بال�شمت، 
نف�شها، ويختفي �شطوعها ومباهاتها و�شمعتها، كاأنها اأ�شبحت تندر ملن كان يحلم بها 
وبجن�شيتها، وهو يرى �شورة مرعبة لكبار ال�شن وهم ميوتون اهمال كفائ�س اقت�شادي 
للمقاومة  حتديات  لنا  �شنعت  الكورونا  اأي�شا  باملقابل  لكن  الزمن..  تغطية  خارج 
يتوقف،  لن  والعقل  انت�شارات،  ق�شة  هي  التاريخ  عرب  الن�شان  ق�شة  لن  والبتكار، 
ولن يتجمد وي�شت�شلم، نكبات وحروب واوبئة مرت عليه، فقاومها باأكرب نعمة وهبها 
ان دمرتها احلروب، و�شنع  املدن اجلميلة، بعد  بناء  فانت�شر يف  العقل،  له، وهو  اهلل 
الدوية واللقاحات ليق�شي على الأوبئة والفريو�شات التي قتلت املاليني، ووفر الرفاه 
للب�شر بحكمة العقل وابتكاراته، فما بالنا اليوم ونحن نواجه فريو�شا خبيثا �شيمر على 

الب�شرية زائرا موؤقتا، وهو يعرف جيدا ان عقول الب�شر �شتنت�شر عليه يف قادم الأيام.
الليل من  الب�شر ل تنام  العقول تبتكر ل�شتمرار احلياة، فهناك خاليا من  بداأت  اليوم 
اجل ان تبتكر لقاحا ينقذ الن�شان من حمنته، وهناك انت�شار الكرتوين لتقريب الب�شر 
وادامة احلياة، ولقهر التباعد الجتماعي، هناك مدار�س وجامعات اخت�شرت املحنة 
وعقدت  بعد،  عن  اجلامعات  اأرقى  البيوت  يف  فتاأ�ش�شت  الرقمي،  بالتحدي  الع�شيبة 
موؤمترات علمية كبرية، رمبا كانت اأف�شل تنظيما وابتكارا من العامل التقليدي، والتحق 

املاليني من الطلبة يف العامل يف �شفوف رقمية حتديا للفريو�س، وانت�شارا للعقل.
هذا  �شابقا،  عليه  كنا  مما  من  اأكرث  كورونا  حياة  يف  ابهرتني  اأ�شياء  وجدت  �شخ�شيا، 
الت�شابق العقلي يف ا�شتمرار احلياة العلمية، وحمبة الب�شر ملقاومة الفريو�س بالعلم، 
والإ�شرار على احلياة، وطلب العلم حتى ولو من ال�شني بلد وباء الكورونا، فما اأجمل 
اليوم ان حت�شر موؤمترا علميا بدون طائرات وفنادق وانت جال�س يف بيتك، ومعك علماء 
من كل القارات يحاورنك ويقدمون لك ع�شارة نتائج علمهم، وتتعارف معهم كب�شر من 
ثقافات متـــــــــعددة والوان خمتلــــــفة.. كم كنت �شعيدا بتجاربهم وبقربهم املكانــــــي 
والزمني، وحاجة الب�شر للبع�س، خا�شة اأيام املحن والكـــوارث، حيث النت�شار على 
فكرة التباعد الجتماعي، والنت�شار لفكرة تبا للم�شتحيل.. كم �شعدت حقا بامل�شاركة 
يف موؤمتر بحثي طالبي عن بعد اقامته جامعة الفجرية للعلوم والتقنية يف المارات، 
تقليدية،  امل�شاركة بطريقة غري  ال�شباب يفوق اخليال، وا�شرارهم على  حيث حما�س 
فقد كانت بحوثهم تبهر احل�شور علما وفكرة وح�شورا وتاألقا يف اختيار املو�شوعات 
املجتمعية، بل كان معظمها بحوثا ميدانية ا�شتخدمت اداة ال�شتبيان اللكرتوين، فكان 
البداع حا�شرا، والبتكار متميزا، والتحدي قويا ملوا�شلة احلياة.. وكانت اجلامعة 
من  جيل  بناء  يف  اخلالقة  ومبادرتها  للموؤمتر،  تنظيمها  يف  بقوة  حا�شرة  الأخرى  هي 
ال�شباب العلمي القادر على مواجهة الثورة املعلوماتية، وحر�شها على طباعة بحوث 
املوؤمتر ليكون وثيقة حية يف زمن الكورونا.. وما اثار انــــــــتباهي اأي�شا قدرة ال�شباب 
على احلوار واملداخالت وا�شتيعاب بحـــــوثهم ونتائجها بطريقة فيها الكثري من املهارة 
البحثية، كذلك التو�شيات التي انتهى اليها موؤمتر الطلبة ب�شرورة ت�شجيع وا�شتمرار 
الفعاليات الطـــــــالبية ال�شنوية ال�شفية املـــــــوازية والال�شفية، وتنمية روح البحث 
البيئة  وتهيئة  البحـــــــثية،  ثقافتــــهم  البتكار يف  فكرة  الطلبة، وتعميق  لدى  العلمي 
العلمية املنا�شبة لهم ملواجهة التحديات ومتطلبات التنمية والبناء، واأن تكون 
العلمية  للكفاءات  جمتمعيا  ورافدًا  امل�شتقبل،  ل�شنع  علمياً  مركزًا  اجلامعة 
الوطنية القادرة على ا�شتيعاب الثورة املعرفية ومتطلباتها.. األي�س هذا كافيا 
ان نقول لهذه املبادرات واملوؤمترات العلمية ان جمال العلم ما زال متدفقا من 
ينبوع احلياة، وهو �شر انت�شار الن�شان وعقله يف كل الزمان، مما يجعلنا على 

يقني باأن كورونا ت�شهد بداية نهايتها، ليبقى عقل الن�شان هو �شيد الزمن.

العلم الجميل في زمن 
"كورونا"

الع�شور،  اأقدم  منذ  الب�شر  تاريخ  واجلوائح  الأوبئة  رافقت 
كالطاعون الأ�شود يف الع�شور الو�شطى والإنفلونزا الإ�شبانية 

يف القرن الع�شرين.
ال�شوي�شرية  لوتان  �شحيفة  قدمت  امل�شرية،  لهذه  وتو�شيحا 
تنتهي،  وكيف  الأوبئة  حول  اإجاباتها  مع  اأ�شئلة  جمموعة 

بالإ�شافة اإىل معلومات اأخرى، نلخ�شها يف ما يلي:
األف  بريطانيا �شبعني  اآخر طاعون كبري يف  قتل  - عام 1665، 

�شخ�س، اأي ما يعادل 20% من ال�شكان.
 ،1666 عام  الكبري  لندن  حريق  الوباء  هذا  بنهاية  واأ�شرع 
الفئران والرباغيث  النريان قتلت ن�شبة كبرية من  اأن  ويعتقد 

التي تنقل املر�س. 
الو�شطى،  الع�شور  منذ  املدن  يف  الطاعون«  »اأطباء  عمل   -
وكان ميكن  ودفنهم،  املر�شى  م�شوؤولني عن عالج  كانوا  حيث 
التعرف عليهم ب�شهولة من خالل قبعاتهم اجللدية وقلن�شواتهم 
الواقية وع�شيهم التي يحملونها للدفاع عن اأنف�شهم من املر�شى 
اليائ�شني، خا�شة من خالل اأقنعتهم اخلا�س للغاية، التي على 

�شكل منقار طائر.

وكان الطبيب ميالأ املنقار باملحاليل والأزهار والتوابل لتنقية 
الهواء الذي ي�شل اإىل اأنفه.

من   19 القرن  يف  �شنو  جون  الإجنليزي  الطبيب  ومتكن 
1854؛  عام  لندن  �شرب  الذي  الثالث،  الكولريا  وباء  مكافحة 
التوزيع اجلغرايف للمر�شى يف منطقة �شوهو،  اإذ ر�شم خرائط 
ال�شهاريج، واكت�شف  الوباء مبياه  ال�شكان، وربط  وا�شتجوب 
جمع  ورائد  الأوبئة  لعلم  اأبا  لي�شبح  واأغلقها،  ملوثة  م�شخة 

البيانات.
مليونا  خم�شني  عن  يقل  ل  ما  الإ�شبانية«  »الإنفلونزا  قتلت   -
هذا  نهاية  اإىل  اأمور  عدة  واأدت  و1919،   1918 عامي  بني 
ال�شحي والتباعد الجتماعي  ا�شتخدام احلجر  الوباء، �شملت 
بعد  الفريو�س  ر  وحتورّ النظافة،  من  املزيد  على  والت�شجيع 
امل�شيفني  مع  للتكيف  العامل،  �شكان  ربع  اإىل  ي�شل  ما  اإ�شابة 

اجلدد، حيث ا�شتنفدت ال�شاللة املميتة خزانها.
والرخي�شة،  القوية  الفريو�شات  م�شادات  اأحد  ال�شابون   -
به،  ويت�شبث  للماء  حمب  جزيء  من  جزيئاته  تتكون  حيث 

وجزيء نافر له ويت�شبث بالدهون.

وعندما يغ�شل املرء يديه، يتم�شك اجلزيء املحب للماء باملاء، 
ويدمر التوتر الذي يحدثه ال�شابون الغالف الدهني للفريو�س 
احلم�س  جزيء  ويك�شر  للماء،  النافر  اجلزيء  طريق  عن 

النووي الريبي يف قلب الفريو�س.
قطع  هي  ال�شحي  للحجر  اأمانا  والأكرث  الأب�شط  الطريقة   -

املوا�شالت، وبداأ اللجوء اإىل احلجر ال�شحي يف القرون الو�شطى.

كيف تموت األوبئة؟

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  حول  املعطيات 
ال�شم  اأن فقدان حا�شة  »كوفيد-19« تتواىل، واآخرها 
الإ�شابة  على  موؤ�شرا  يكون  قد  التذوق  حا�شة  اأو 
بكورونا، فماذا عليك اأن تفعل اإذا فقدت حا�شة ال�شم؟

ت�شري معطيات من كوريا اجلنوبية وال�شني واإيطاليا 
قد  بكورونا  امل�شابني  املر�شى  من  العديد  اأن  اإىل 
اأعرا�س  ظهور  دون  ال�شم،  حا�شة  فقدان  من  يعانون 

اأخرى.
والأذن  الأنف  لطب  الربيطانية  اجلمعية  دعت  فقد 
واحلنجرة ال�شلطات اإىل ن�شيحة اأي �شخ�س يعاين من 
فقدان حا�شة ال�شم اأو حا�شة التذوق باأن ي�شع نف�شه 

يف عزل ذاتي.
ووفقا لعلماء يف اململكة املتحدة، فاإنه ميكن اأن يكون 
اأعرا�س  اأحد  املفاجئ  ال�شم  حا�شة  تراجع  اأو  فقدان 
الإ�شابة بفريو�س كورونا. وال�شباب هم اأكرث احتمال 

باأن يحملوا الفريو�س دون وجود اأعرا�س اأخرى مثل 
اأنه ميكن لأي �شخ�س  احلمى وال�شعال، ويعني هذا 
اأن يكون ناقال  يعاين من فقدان مفاجئ حلا�شة ال�شم، 

خفيا للفريو�س.
ثلث املر�شى

حوايل  اأفاد  واإيطاليا،  وال�شني  اجلنوبية  كوريا  ويف 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  ثبتت  الذين  املر�شى  ثلث 

بفقدانهم حا�شة ال�شم.
وقالت رئي�شة كلية طب الأنف واحلنجرة الربيطانية، 
والأذن  الأنف  طب  جمعية  ورئي�س  هوبكينز،  كلري 
م�شرتك  بيان  يف  كومار،  نريمل  الأ�شتاذ،  واحلنجرة 
ثبتت  الذين  اجلنوبية  كوريا  مر�شى  من   %30 اإن 

اإ�شابتهم بكورونا اأ�شيبوا بفقدان حا�شة ال�شم.
يف  بكورونا  املر�شى  من  العديد  اإن  الطبيبان  وقال 
اأعرا�س  �شوى  عليهم  تظهر  مل  العامل  اأنحاء  جميع 

فقدان ال�شم والتذوق، دون الأعرا�س الأخرى الأكرث 
�شيوعا مثل احلمى وال�شعال.

ال�شعال  مثل  اأخرى  اأعرا�س  وجود  عدم  يعني  وقد 
بو�شفه  عليه  التعرف  يتم  لن  ال�شخ�س  اأن  واحلمى 
ُيفح�س  لن  وبالتايل  بكورونا،  اإ�شابته  يف  م�شتبها 
العدوى،  نقل  يف  ت�شببه  اإىل  يوؤدي  قد  مما  وُيعزل، 
جميع  يف  للمر�س  ال�شريع  النت�شار  يف  بالتايل  في�شهم 

اأنحاء العامل.
ودعا الأ�شاتذة اأي �شخ�س تظهر عليه اأعرا�س فقدان 
حا�شة ال�شم اأو حا�شة التذوق اإىل العزلة الذاتية ملدة 

�شبعة اأيام.
ازدياد يف حالت فقدان ال�شم

وكان نائب وزير ال�شحة الفرن�شي جريوم �شالومون 
اليومي  التقرير  عر�شه  لدى  اجلمعة  �شرح  قد 
والأذن  الأنف  اأطباء  باأن  فرن�شا،  يف  الفريو�س  ب�شاأن 

يف  ازديادا  الأخرية  الأيام  يف  لحظوا  قد  واحلنجرة 
حالت فقدان ال�شم.

فقدان  تتمثل يف  هذه احلالت  اأن  اإىل  �شالومون  ولفت 
مفاجئ لل�شم من دون حدوث ان�شداد يف الأنف، حتى 

اإنها ترتافق اأحيانا مع فقدان حا�شة التذوق.
عنها  ك�شف  التي  ال�شم  فقدان  حالت  حت�شل  وقد 
م�شابون بكوفيد-19 ب�شورة معزولة اأو مع اأعرا�س 

اأخرى للفريو�س.
واأ�شار جريوم �شالومون اإىل اأنه يف حالت فقدان ال�شم 
التطبيب  وتفادي  املعالج  بالطبيب  الت�شال  »يجب 

الذاتي من دون ا�شت�شارة خرباء«.
وهي  ن�شبيا،  نادرة  تزال  ل  الظاهرة  هذه  اأن  غري 
يظهرون  ممن  اليافعني  املر�شى  لدى  عموما  ت�شجل 
يف  امل�شوؤول  بح�شب  املر�س،  من  متقدمة  غري  اأ�شكال 

وزارة ال�شحة.

اإ�شافة فقدان حا�شة ال�شم اإىل قائمة اأدوات الفح�س
والأذن  الأنف  لطب  الأمريكية  الأكادميية  اأما 
واحلنجرة فدعت اأخريا اإىل اإ�شافة فقدان حا�شة ال�شم 

اإىل قائمة اأدوات الفح�س ب�شاأن كورونا.
الثنني  العاملية  ال�شحة  مبنظمة  م�شوؤولون  واأعلن 
اأنهم يبحثون يف وجود �شلة حمتملة بني فقدان حا�شة 
اأنهم لحظوا  ال�شم والإ�شابة بفريو�س كورونا، رغم 

اأن الدليل على وجود ات�شال حمتمل ل يزال اأوليا.
وقالت رئي�شة وحدة الأمرا�س والأمرا�س احليوانية 
املن�شاأ يف منظمة ال�شحة العاملية، ماريا فان كريخوف، 
يف مكاملة هاتفية مع ال�شحفيني اإن »فقدان حا�شم ال�شم 
نتوا�شل  فيه.. نحن  اأمر نبحث  التذوق هو  اأو فقدان 
مع عدد من البلدان وننظر يف احلالت التي مت الإبالغ 
اإذا كانت هذه ميزة م�شرتكة.  بالفعل ملعرفة ما  عنها 

لي�س لدينا اجلواب على ذلك بعد«.

ويف اأملانيا قام الأطباء يف امل�شت�شفى اجلامعي يف بون 
ووجدوا  كورونا،  بفريو�س  مري�س   100 بفح�س 
ال�شم  فقدان حا�شة  بلرّغوا عن  الثلثني  اإىل  ما ي�شل  اأن 
معهد  رئي�س  به  �شرح  ما  وفق  عدة،  لأيام  والتذوق 

الفريو�شات يف امل�شت�شفى هندريك �شرتيك.
ما العمل يف حال فقدان حا�شة ال�شم؟

1- الت�شال بالطبيب. 
ح�شب  اأكرث  اأو  اأ�شبوع  ملدة  املنزل  يف  الذاتي  العزل   -2

تو�شيات الطبيب.
3- و�شع قناع يف املنزل.

4- يو�شي رئي�س املجل�س الوطني لأطباء الأنف والأذن 
واحلنجرة، الدكتور جان مي�شال كلني، بعدم تناول اأدوية 

ال�شتريويدات الق�شرية التي تخفف دفاعات املناعة.
لأن  الأنف  تنظيف  بعدم  كلني  يو�شي  اأي�شا   -5
الغ�شاء  من  الفريو�س  ينقل  قد  ذلك 

املخاطي لالأنف اإىل الرئتني.

إصابتك بكوروناراقبها جيدا.. تراجع حاسة الشم قد يدل على 
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�إينا�س جبار

�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �صفحات  تتد�ول 
ن�صاء  عن  خمتلفة  ق�ص�صا  و�الآخر  �حلني  بني 
خمتلفة،  بطرق  حياتهم  �إنهاء  قررو�  ورجال 
منها �حلرق �أو �الرمتاء من جم�صر �أو بال�صنق، 
غري �أن هذه �لق�صايا ال تنتهي يف �ملحاكم �إال بعد 
�إجر�ء�ت حتقيقية عميقة.. فبعد هذه �حلو�دث 
متعن �ملحاكم بحثا عن �الأ�صباب، وما �إذ� كانت 
تطول  عقوبات  هناك  فهل  خلفها،  خفايا  هناك 
�أو �ملحر�صني عليها، وما  م�صببي هذه �حلاالت 

�أ�صباب هذه �حلو�دث يف �لغالب؟
يقول قا�صي حمكمة جنايات �لكرخ، حيدر جليل 
�لبري�وي: �إن "�ملادة 408 من قانون �لعقوبات 
ناق�صت،  �لنافذ   1969 ل�صنة   11 رقم  �لعر�قي 
�لتحري�س  مو�صوعة  فقر�ت،  ثالث  خالل  ومن 

على �النتحار".
"�لفقرة �الأوىل من �ملادة  �أن  و�أ�صاف �لبري�وي 
�أو  �النتحار  على  �ملحر�س  عقوبة  تناولت 
جتهيز  �أو  بتوفري  يقوم  كاأن  �مل�صاعد  �ل�صخ�س 
�أدو�ت �النتحار �أو ي�صاعد ب�صكل ما على �رتكاب 
�ن  على  ن�صت  "�لفقرة  �أن  �إىل  الفتا  �حلادث"، 
�صنو�ت  �صبع  عن  تزيد  ال  مدة  بال�صجن  يعاقب 
يف حالة متت عمليه �النتحار". ويو��صل  بالقول  
"يف حال مل يتم �النتحار وفقط مت �ل�صروع  �إنه 
ناريا  �ل�صحية عيار�  �أطلق  كاأن  يكتمل  فيه ومل 
�نقطع �حلبل،  �أو  نف�صه  من م�صد�س ومل ي�صب 
وعدة �أمثلة �أخرى، هنا تكون �لعقوبة �حلب�س 

من 24 �صاعة �إىل خم�س �صنو�ت".
�لثانية  �لفقرة  �لبري�وي  �لقا�صي  ويف�صل 
�لـ  يتم  مل  �إذ�  "�ملنتحر  �إن  بالقول  �لقانون  من 

)18(  �صنة من عمره �أو �إذ� كان ناق�س �الأهلية 
م�صدد�  ظرفا  ذلك  يعد  عقلي(  مبر�س  )م�صاب 
درجات  �أق�صى  ينال  �نه  �أي  �ملحر�س،  على 

�لعقوبة و�لتي قد ت�صل لل�صجن �ملوؤبد".
من  �أو  �ملنتحر  على  عقاب  "ال  �أن  و�أو�صح 
و�لعرف  �لعام  �لر�أي  ولكن  باالنتحار،  �صرع 
و�الجتماعي،  �لديني  بالزجر  يعاقبه  �ملجتمعي 
�إ�صافة �إىل �لعقوبة �ل�صماوية"، مبينا �أن "�أكرث 
حاالت �النتحار �لو�ردة �إىل �ملحاكم هي من قبل 

�لن�صاء".
فاأن  �لرجال،  يخ�س  ما  يف  �الأ�صباب،  يف  وبحثا 
�لو�ردة  �النتحار  "حاالت  �أن  يبنينّ  �لبري�وي 
�غلبها ب�صبب �لعوز �ملادي �لذي تفاقم يف �لفرتة 
�الأخرية ب�صبب �لظروف �القت�صادية و�الأمنية، 

وكذلك ب�صبب �لرتكيب �ملجتمعي �له�س".
�لن�صاء  تدفع  �لتي  "�ال�صباب  �أن  �إىل  ويلفت 
�الأ�صري  �لت�صييق  هو  �النتحار  �إىل  �لغالب  يف 
من  �صو�ء  �لن�صاء  له  تتعر�س  �لذي  و�لعنف 
بال�صرب  فاالعتد�ء  �الأخ،  �أو  �الأب  �أو  �لزوج 
من  يعد  �أو  �النتحار  �إىل  يوؤدي  و�ال�صطهاد 

عو�مله، ولكال �لطرفني ن�صاء �و رجال".
�أن  �لكرخ  جنايات  حمكمة  قا�صي  وي�صيف 
"�لت�صييق من قبل �لزوج �أو �الأهل على �لفتيات 
حاليا،  �ملر�صودة  �النتحار  عو�مل  �أهم  من 
حرمان  �أو  �الجتماعية  �الأعر�ف  بع�س  وكذلك 
�ملجتمعي،  �لتو��صل  �أو  �لتعليم  من  �لفتيات 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  دخول  مع  وكذلك 
)�ل�صو�صيال ميديا( �و متابعة بر�مج تلفزيونية، 
يف  و�ردة  كانت  �حلياتية  �الأ�صباب  من  وكثري 

�حلاالت �ملعرو�صة �أمام ق�صاة �ملحاكم".
�آفة �ملخدر�ت

تدفع  �أخرى  "�أ�صباب  على  �لقا�صي  ويعرج 
�نت�صرت يف  �ملادي  �لعوز  لالنتحار غري  كثريين 
وهو  �ل�صباب،  لدى  وخا�صة  �الأخرية،  �الآونة 
تعاطي �ملخدر�ت و�نت�صارها  بني �الإفر�د، �إذ �أن 
كثري� من �حلاالت �لو�ردة كانت بفعل تعاطيها 
وتعاطي �حلبوب �ملخدرة و�لتي ت�صببت بكثري 

من �لكو�رث �لعائلية و�ملجتمعية".
غ�صل �لعار

من  كذلك  �لعار  "غ�صل  �أن  �لبري�وي  ويوؤكد 
�و  �النتحار  مو�صوعة  يف  �ملهمة  �لق�صايا 
ق�صايا  �غلب  تظهر  حيث  عليه،  �لتحري�س 
�النتحار �ملعرو�صة يف مر�كز �ل�صرطة باأن هناك 
قيامه بجرمية  على  �ملنتحر  من ذوي  حتري�صا 
ير�صح  من  �إعفاء  �أو  �لتغطية  �أجل  من  �النتحار 
�إىل  ويلفت  عنه،  �لعقوبة  درء  والأجل  لتنفيذها، 
�نه �غلب هذه �لق�صايا تكرث يف �ملناطق �لريفية 
و�ل�صعبية، وتت�صم �حلاالت �أي�صا بتعاون جميع 
�أفر�د �الأ�صرة يف �إخفاء معامل �جلرمية للتخل�س 
كاأن  �ملثال  �صبيل  وعلى  �الجتماعي،  �لنقد  من 
�أو باملدفاأة  حترتق �لفتاة �و �ل�صاب يف �حلمام 
�أو �ل�صقوط عند ن�صر �لغ�صيل، �إال �أن �لتحقيقات 
الحقا تظهر �أو من خالل تقرير �لطب �لعديل باأن 
�صبب �لوفاة هو �لقتل خنق �أو �صرب وغريها". 
�لو�صف  يتغري  �حلاالت  هذه  "يف  �نه  مبينا 
�ىل  �لعقابية  �ملادة  �إىل  فتتحول  للمادة  �لقانوين  
وهي  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون  من   406-405

�لقتل و�لتي ت�صل عقوبتها �إىل �الإعد�م"
 �الأحد�ث وزو�ج �لقا�صرين

�أن  �إىل  �جلنايات  حمكمة  قا�صي  ويلفت 
"�الأحد�ث، وعمرهم �ل�صغري، هم عر�صه �صهلة 
�إىل �لتحري�س �و تنفيذ حاالت �النتحار، خا�صة 

�لفتيات �لقا�صر�ت ممن يتم تزويجهن باأ�صخا�س 
منا�صبني  غري  �أو  بالعمر،  لهن  �أكفاء  غري 
�الأ�صباب  من  �لزيجة  هذه  فتكون  �جتماعيا، 
بهن  �لتغرير  عن  ناهيك  �النتحار،  �إىل  �ملوؤدية 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  عرب  و�بتز�زهن 
وم�صاومتهن ال�صتخد�م  �لتكنولوجيا ب�صكل غري 
�صحيح، ما �أدى �إىل وقوعهن فري�صة �البتز�ز، ما 
ي�صكل �النتحار ردة فعل يف هذه �لق�صايا، وهو 

على �صعيد �أحدث �الأ�صباب".
�أديب  �صهيب  �لقا�صي،  بالقول  معه  ويتفق 

م�صيفا  �لكرخ،  حتقيق  حمكمة  قا�صي  مرجان، 
حماكم  �إىل  ترد  �ل�صكاوى  من  "�لعديد  �أن 
جرمية  �إن  �لتحقيقات  فيها  تظهر  �لتحقيق 
قتل  جرمية  تكون  �و  بتحري�س  متت  �النتحار 
وبطبيعة  نوعيتها،  تبني  �لتحقيقات  لكن  عمد، 
�ملخت�صة،  حماكم  �إىل  حتال  �لقانوين  �ل�صياق 

ال�صيما حماكم �جلنايات".
يقومون  من  "�غلب  �أن  �إىل  �لقا�صي  ويلفت 
�الإدر�ك  قليلي  من  هم  �النتحار  بعمليات 
و�أن  �ملجتمعي،  �ل�صغط  حتت  و�لو�قعني 

�الجتماعي  �لتو��صل  تكنولوجيا  �نت�صار 
�صاهمت بتنامي حاالت �النتحار، و�ن �غلب ما 
�البتز�ز،  حماوالت  هي  حمكمته  على  يعر�س 
يف  تتو�جد  ما  غالبا  �لتي  بال�صور  خا�صة 
�لهو�تف �ل�صائعة �أو �مل�صروقة �و من يتعاطون 
�ملخدر�ت، وهذه �مل�صكلتان تعد�ن �أهم �لعو�مل 
حتري�س  �و  �نتحار  حاالت  وجود  يف  �حلديثة 
�لقانون  "عقوبات  �إن  بالقول  خمتتما  عليه". 
�لعر�قي ف�صلت بفقر�ت ح�صب �لتحري�س و�أد�ة 

�جلرمية و�لفئة �لعمرية و�الإدر�ك �لعقلي".

المخدرات واالبتزاز االلكتروني أسباب جديدة لالنتحار

حممد �ل�صلطان 
ظاهرة  ��صتفحلت  م�صبوق  غري  نحو  على 
 2003 عام  بعد  �لعر�ق،  يف  بالب�صر  �الجتار 
�صيطرة  وعدم  �خلارجي،  لالنفتاح  نتيجة 
بني  �أ�صكاله  وتنوعت  �صلطتها،  وغياب  �لدولة 
باالأطفال  و�ملتاجرة  �لب�صرية  �الأع�صاء  بيع 
عن  ف�صالاً  جن�صياًا،  و��صتغاللهما  و�لن�صاء 

��صتغالل خدم �ملنازل.
�الآفة �جلديدة تعيد  �ىل �لو�جهة جتارة �لعبيد 
عو�مل  بعيد،  زمن  منذ  �ندثرت  �لتي  و�لرق، 
�الجتار،  �صحايا  بارتفاع  �صاهمت  عدة  حملية 
غياب  �ىل   � باالإ�صافة  و�لعوز،  �لفقر  �برزها 
باتت  حتى  �ل�صلطات  لدى  �لر�دعة  �الإجر�ء�ت 

تعرف حملياًا بالب�صاعة �لناعمة.
عمليات  زيادة  �أ�صباب  تعزو  �ملتحدة  �الأمم 
�ل�صر�ع  �ىل  �لعر�ق   يف  بالب�صر  �الجتار 
و�حلروب �لتي �صهدها، لت�صمل بذلك �ال�صتغالل 
�لن�صاء  وعبودية  �لق�صري،  و�لعمل  �جلن�صي 
و�لفتيات على �أيدي �أفر�د �جلماعات �مل�صلحة، 
يف  �لت�صول  على  و�إجبارهم  �الأطفال  وجتنيد 

�ل�صو�رع.
جر�ئم �الجتار بالب�صر "مركبة"، فهناك جر�ئم 
منظمة  و�أخرى   ، �فر�د  بها  يقوم  و�نتهاكات 

تقوم بها ع�صابات و�صبكات، بينها "�جلن�س".
64 جرمية يف �قل من �صنة

�ملر�صد �لعر�قي ل�صحايا �الجتار بالب�صر وثق 
منذ تاأ�صي�صه يف �كتوبر/ت�صرين �الول من �لعام 
ما  تنوعت  �جتار،  جرمية   64 نحو  �ملا�صي، 
وجتارة  �جلن�س  �صوق  يف  �لن�صاء  توظيف  بني 
يف  �الأطفال  و��صتغالل  �لب�صرية  �الأع�صاء 
�لت�صول، و�نتهاكات تتعلق بالعمالة �الأجنبية.

ويوكد �ملر�صد يف �صل�صلة تقارير �ن  نحو %50 
بغد�د،  �لعا�صمة  يف  وقعت  �جلر�ئم  هذه  من 
و�لن�صاء،  �الأطفال  من  �ل�صحايا  وغالبية 
فيما  مرتبطة  و�صبكات  ع�صابات  ومنفذوها 

بينها.
حديث  يف  هادي،  �حمد  �ملر�صد،  ممثل  يقول 
مركبة،  بالب�صر  �الجتار  جر�ئم  " �ن  �صحفي: 
�فر�د،  بها  يقوم  و�نتهاكات  جر�ئم  فهناك 

و�أخرى منظمة تقوم بها ع�صابات و�صبكات".
�لعر�قي  �ملر�صد  توثيق  عن  هادي  وك�صف 
بالدولة  نافذة  جهات  خلفهما  تقف  "ل�صبكتني 
�لعر�قية، ت�صتغل �صلطتها لالإفالت من �لعقاب".

�أمو�ل طائلة ونفوذ و��صع
"بع�س �لع�صابات  ويوكد �ملر�صد �لعر�قي �ن 
لديها  و�أ�صبحت  طائلة،  �أمو�ال  جنت 

�ملجتمع  د�خل  �لنفوذ  من  �إمرب�طوريات 
�إ�صكات  �ليوم  ت�صتطيع  وباتت  و�ل�صلطة، 
معار�صيها ومالحقيها باملال يف �حيان كثرية".

�لظاهرة،  هذه  ��صتفحال  من  �ملر�صد  ويحذر 
�الأم  للم�صكلة  �النتباه  هو  عالجها  �ن  ويوكد 
�لدور  �أهمية  �ىل  ي�صري  فيما  و�لبطالة(،  )�لفقر 
�لتوعوي، �ذ �ن �لكثري من �ل�صحايا يقعون يف 
�جلهل  نتيجة  يعرفو�  �ن  دون  �لع�صابات  فخ 

وغياب �لتوعية.
�لربملان  يف  �الأن�صان  حقوق  جلنة  وتوؤكد 
وعدم  �الأمنية،  �الأو�صاع  "تردي  �ن  �لعر�قي 
وجود خطط و��صحة لدى �الأجهزة �لتنفيذية، 

منح �لفر�صة للع�صابات باالنت�صار يف �لبالد".

جهود خجولة مقابل تغول ع�صابات �الجتار
مكافحة  قانون  �لعر�قي  �لربملان  ت�صريع  رغم 
ل�صنة 2012،   بالب�صر رقم 28  �صحايا �الجتار 
تفتك  باتت  �لتي  �لظاهرة  من  يحدنّ  مل  �نه  �ال 
باملجتمع، ال �صيما بعد �رتفاع معدالتها ب�صكل 
�ال  �صارٌع يف بغد�د  �و  �ذ  مل يعد حٌينّ   الفت،  
يف  يومي،  �صبه  ب�صكل  جرمية  فيه  وحت�صل 
مع  تتالءم  ال  خجولة  حكومية  جهود  مقابل 
حجم �جلر�ئم و�أعد�دها، وباتت �حلاجة ملحة 

لتفعيل �لقانون، وتفعيل قانون تنظيم عمليات 
ا �لذي �صرعه  ��صتئ�صال �الأع�صاء �لب�صرية �ي�صاً

�صون. �لربملان يف 2016 هكذ� يقول متخ�صنّ
جهات متنفذة حتمي ع�صابات �الجتار

يف  �الأن�صان  حقوق  جلنة  توكد  �ل�صياق  هذه  يف 
�لربملان �لعر�قي �ن "تردي �الأو�صاع �الأمنية، 
�الأجهزة  لدى  و��صحة  خطط  وجود  وعدم 
باالنت�صار  للع�صابات  �لفر�صة  منح  �لتنفيذية، 
يف �لبالد"، ال �صيما مع عدم وجود قوة ر�دعة 
بالدفاع  متنفذة  �أطر�فا  "�تهمت  وفيما  لها، 
هوية  ك�صف  �ىل  �الأمنية  �ل�صلطات  دعت  عنها، 
ا". � �منيا ووطنياً هذه �ل�صبكات باعتبارها تهديداً

�ر�صد  �لربملانية،  �للجنة  رئي�س  و�نتقد 
ق�صية  يف  �حلكومية  "�الإجر�ء�ت  �ل�صاحلي 
يف  و�كد  لل�صحايا"،  �من  مالذ  توفري  عدم 
ا  �رتفاعاً �صجلت  جلنته  "�ن  �صحفي:  ت�صريح 
�لعر�ق  يف  بالب�صر  �الجتار  معدالت  يف   � كبرياً

خالل �لفرتة �الأخرية".
قانون �الجتار غري جمٍد

"�أجر�ء تغيري�ت  �أهمية  و�صدد �ل�صاحلي على 
على قانون �الجتار بالب�صر، �ال �نه �أ�صار �ىل �ن 
�خلطوة غري جمدية دون وجود قوة ردع لدى 

�ل�صلطات �لتنفيذية".

�لت�صريعية  لل�صلطة  تتبع  �لتي  �للجنة،  ودعت 
�لدويل  �لتن�صيق  تكثيف  �ىل  �لعر�ق،   يف 
وتن�صيق  �حلدود،  و�صبط  �لتهريب  ومكافحة 
�لق�صاء  دور  وتفعيل  �الأجنبية  �لعمالة  دخول 
�لعر�قي ملكافحة هذه �الآفة �خلطرية �لتي تهدد 

�ملجتمع �لعر�قي.
تن�صيق دويل وحملي ملو�جهة �لظاهرة

بالب�صر،  �الجتار  ملكافحة  �لعامة  �ملديرية 
وتز�من  �لعر�قية،  �لد�خلية  وز�رة  تتبع  �لتي 
�الجتار  مكافحة  قانون  �إقر�ر  مع  تاأ�صي�صها 
على  �لق�صاء  �ن  �أكدت   ،2012 عام  بالب�صر 
�ىل دعم وتن�صيق   � �لعر�ق يحتاج  �لظاهرة يف 
�ىل  باالإ�صافة  �لدولية،  �ملنظمات  مع  �كرب 
تن�صيق حملي مع �جلهات �لق�صائية و�ل�صلطات 

يف �ملحافظات �لعر�قية.
يف  �صادق،  رند  �ملديرية،  يف  �لباحثة  تقول 
�الجتار  ظاهرة  وجود  "�ن  �صحفي:  ت�صريح 
جرمية  هي  بل  فقط،  �لعر�ق  على  يقت�صر  ال 
وتريتها  و�رتفعت  �جمع،  �لعامل  يف  منت�صرة 
�مل�صلحة  و�لنز�عات  �حلروب  ب�صبب  حملياًا 
بني  �مل�صاو�ة  وعدم  �القت�صادية،  و�الأزمات 

طبقات �ملجتمع �لعر�قي".
�ن  �صادق  �أو�صحت  عملهم،  طبيعة  وعن 

منت�صرة  بالب�صر  �الجتار  مكافحة  "مديرية 
يف  بغد�د،  �صمنها  من  �ملحافظات،  جميع  يف 
مر�كز  توفري  عرب  �لظاهرة  من  للحدنّ  حماولة 
�الجتار  �صحايا  تاأهيل  الإعادة  �إيو�ء  ودور 
كانو�  �صو�ء  �ملجتمع  يف  ودجمهم  بالب�صر 
�يو�ء  د�ر  �ىل  باالإ�صافة   �أجانب،  �م  عر�قيني  
خا�صة ال�صتقبال �لن�صاء و�الأطفال مت �فتتاحها 
و�ل�صوؤون  �لعمل  وز�رة  �ىل  تتبع    2017 عام 

�الجتماعية، ومركزها �لعا�صمة �لعر�قية".
 28 قانون  عليها  ن�س  �لتي  �لعقوبات  وب�صاأن 
�أكدت  بالب�صر،  �الجتار  مبكافحة  �خلا�س 
 � ت�صل  مو�ده  "بع�س  �ن  �الجتماعية  �لباحثة 
و�حلب�س  �ل�صحية،  وفاة  حال  يف  �الإعد�م  �ىل 
مليون   25 �ىل  ت�صل   مالية  غر�مة  �و  باملوؤبد 

دينار عر�قي بح�صب حالة �ل�صحية".
وتوؤكد منظمات متخ�ص�صة �ن �لعر�ق 
�جلر�ئم  �أ�صكال  جلميع  ا  م�صرحاً ��صبح 
و�لن�صاء يف  �الأطفال  ��صتغالل  من   � بدءاً
�لعمل، و�نتهاءاً ببيع �الأع�صاء �لب�صرية، 
باتت  و�لنائية  �لفقرية  �ملناطق  و�ن 
�صاحة مو�تية للع�صابات، �ذ تعمد  �ىل 
�قتنا�صهم و�إغو�ئهم، و�صالح �جلرمية 

ور��س مالها يف كل هذ� هو �لفقر.

علي �لبدر�وي

�لتي  �الإرهابية  د�ع�س  ع�صابات  كانت  �إن 
عام  يف  و�صورية  �لعر�ق  �أر��صي  �جتاحت 
من  �رتكبت  قد  �الأ�صفر  كاجلر�د   2014
يعد  ما ال  �لبلدين  �صعبي  �النتهاكات بحق 
بحق  �قرتفته  ما  �أف�صع  فاإن  يح�صى،  وال 
�الإن�صانية جمعاء كان �نتهاك كر�مة �ملر�أة، 
ن�صاء  على  زمرها  با�صتيالء  ذلك  وجت�صد 
معتنقات  من  قبلهم  من  �ملُحتلة  �ملناطق 
من  به  جتردو�  بفعل  �الإيزيدية  �لديانة 
خمالفني  و�الن�صانية،  و�لدين  �ل�صمري 
عربه جميع �ل�صر�ئع �ل�صماوية و�الر�صية.
مل يكن يخطر حتى يف خميلة �ملدعو )حممد 
د�ع�صيااً  �ملُكننّى  م�صلح(  �صحاب  ر�صيد 
بـ)�أبو همام �ل�صرعي( �أن ياأتي �ليوم �لذي 
�أمام  �لعر�قية  �لعد�لة  بقف�س  فيه  يقف 
بد�  �صوريايل  م�صهد  يف  )�أ�صو�ق(  �صحيته 
ملن �صاهده باأنه تتويج للعد�لة �الإلهية �لتي 

وعد بها �هلل خلقه.
يف  ر�صيد(  )حممد  يقف  �لقا�صي  مبو�جهة 
�لعد�لة بعني ال تكاد ترمق �صحيته  قف�س 
ملن  لتديل  ل�صانها  �نطلق  �لتي  )�أ�صو�ق( 
�لتاريخية  �صهادتها  �ملحكمة  جل�صة  ح�صر 

بحق جالدها قبل �أن يكون �صابيها.
�لكرخ  ��صتئناف  حمكمة  قاعة  يف   
)�أ�صو�ق(  من  �لقا�صي  طلب  �الحتادية، 
�الأليمة  �لذكرى  لت�صف  باإفادتها  �الإدالء 

�لتي ع�صفت بكيانها قائلة:
�أ�صرتي حياة رغيدة،  �أعي�س يف كنف  كنت 
قرية �صنوين �لهادئة يف ق�صاء �صنجار حيث 
�لتي  �ملتو�صطة  ومدر�صتي  فيها  م�صكننا 
�لعطلة  فرتة  يف  كنت  تعليمي،  فيها  �أتلقى 
حمل  يف  �الأكرب  �صقيقي  مع  �أعمل  �ل�صيفية 

حتى  ميتلكه  �لذي  �لن�صائي(  )�ل�صالون 
�لتي  �ل�صفر�ء  د�ع�س  غمامة  علينا  حلت 
حينها  عمري  كان  حيث  �صيء،  كل  ن�صفت 

14 عامااً فقط.
من  �آب  �صهر  من  �لثالث  يوم  �صبيحة  ففي 
وهم  قريتنا  �أهايل  ��صتيقظ   2014 عام 
حماطون باملئات من �آليات حتمل م�صلحني 
بعتادهم �لثقيل، بعد �أن ترجلو� و�نت�صرو� 
م�صهم  بعدم  �الأهايل  طماأنو�  �ملنطقة  يف 
�لبي�صاء  �لر�يات  ُترفع  �أن  �صريطة  ب�صوء 

فوق �صطوح �ملنازل.
لكن ما �أن حلت �لظهرية و�كتملت �صفوفهم 
�أعلنو� جهار�اً باأن على �أهايل �لقرية �إ�صهار 
مانحني  �لقتل،  فم�صريهم  و�إال  �إ�صالمهم 
�ل�صاعة  حتى  تنتهي  مهلة  هذ�  لتهديدهم 

�خلام�صة من م�صاء �ليوم نف�صه.

�لوقوع يف �أ�صر �لدو�ع�س
على �ثر ذلك جمعنا و�لدي مقرر�اً �لهروب 
من �ملدينة باجتاه �جلبال، كان عدد �أفر�د 
�ال�صرة جمتمعني �أكرث من �صبعني فرد�اً من 
عمومتي  وبنات  و�بناء  و�خو�تي  �خوتي 
عجالة،  على  جتمعنا  حيث  و�أخو�يل، 
و��صعني خطة للهرب، فكان �أن ��صتقل �أخي 

�الكرب مع ��صرته �ل�صيارة ليتقدم �ملوكب.
�حاطتنا  ب�صيار�تنا  �آثاره  �قتفينا  �ن  بعد 
مدركني  جانب  كل  من  �لدو�ع�س  عجالت 

وقوعنا باأ�صرهم.
)�أ�صو�ق(  بدت  �الأ�صى  ي�صوبها  بكلمات 
فا�صتجمعت  �أليمة،  ذكرى  ت�صتعيد  وكاأنها 

قو�ها من جديد لتقول للقا�صي:
وقعنا يف �أ�صرهم .. كان �أول ما قامو� به هو 
عزل �لن�صاء عن �لرجال.. كنت يف �لر�بعة 
مع  �لعزل  وبعد  حينها،  عمري  من  ع�صرة 

�لفتيات �للو�تي ب�صني، ومن بينهم �صقيقتي 
�ل�صغرية، �قتادنا �لدو�ع�س بعجالتهم �ىل 
وتلعفر(  )كوجو  منطقتي  يف  مع�صكر�ت 
بعد ذلك �خذونا �ىل �صوريا، وهناك فرقونا 
�لفتيات  بعزل  قامو�  حيث  بع�س،  عن 
�ل�صغري�ت غري �ملتزوجات �للو�تي تتعدى 
وكنت   - ذويهن  عن  �لتا�صعة  �أعمارهن 

�إحد�هن- لياأخذونا �ىل �ملو�صل.
كنا �أكرث من ثالثمئة فتاة، وبعد �أن و�صلنا 
�لتنظيم  عنا�صر  علينا  تهافت  �ملو�صل  �ىل 
وكاأننا  يل  بد�  م�صهد  يف  بتقا�صمنا  ليقومو� 
�صلع رخي�صة تتهافتها �أيدي �ملتب�صعني يف 

�ل�صوق.
�أحر�س  كنت  �ملاأ�صاوية  حالتي  ورغم 
�لتي مل  �ل�صغرية  �أختي  مفارقة  عدم  على 
يتبق من �أ�صرتي معي غريها، لكن بالوقت 
ت�صارع  �لتي  �لبخ�صة  لالأثمان  ذهلت  نف�صه 
)مئة  �عالها  وكان  بها،  ل�صر�ئنا  �لدو�ع�س 

دوالر( و�أرخ�صها )علبة �صجائر(.
�أ�صبحت من ح�صة )�أبو همام( �لذي �صدين 
من �صعري و�قتادين لغرفة، ممار�صااً عملية 
�الغت�صاب بحقي �لتي ما كنت �أدركها جر�ء 
يف  �أ�صرية  و�صعت  �إذ  حينها،  �صني  �صغر 
�يزيدية،  ��صرة  من  »�ملُغت�صب«  منزله 
كان يعتدي علي جن�صيا مبعدل ثالث مر�ت 
يوميا، ثم ميار�س �ل�صرب �جل�صدي بحقي 

الأكرث من مرة باليوم.
��صمئز�زي  �ثارت  �لتي  �ملمار�صات  ومن 
هي �جباره يل بت�صميد جرح غائر يف ظهره، 
�لذي كان ي�صكل عندي عبئااً ��صافيا  �الأمر 

على ما �أتعر�س له منه.
عدد  معي  كن  فقد  وحدي،  باملنزل  �أكن  مل 
من �لفتيات �اليزيديات �للو�تي �صباهن ثلة 
�أخرى من �فر�د �لتنظيم، لكنهم لقو� حتفهم 

لي�صبحن  �لعر�قية  �لقو�ت  �يدي  على 
ود�ئع عند �أبو همام.

 �لهروب �ىل �حلرية
كن  �الخريات  مع  �أم�صيتها  يومااً   77
�ملتجرد  �لوح�س  هذ�  عند  فيها  �أ�صري�ت 
�الأيام  �أحد  يف  لكن  �الن�صانية،  �لروح  من 
�لتي م�صت علي بالوقع نف�صه من �الإرهاب 
و�لق�صوة، متكنت من �حل�صول على هاتفه 
�ل�صخ�صي الأت�صل على �لفور ب�صقيقي �لذي 
متفقة  به،  مررت  وما  حالتي  له  �صرحت 

و�ياه على �يجاد و�صيلة للهروب.
كان �أهم ما �تفقنا عليه هو تنومي �الرهابي، 
لنا  ليت�صنى  باملنزل،  معه  يكون  ومن 
�خلال�س من قب�صته، �ر�صدين �ىل نوع معني 
على  طالبت  ��صابة  فافتعلت  �ملنوم،  من 
�ثرها من )�بو همام( عالجي يف �مل�صت�صفى.
بنوعية  �ملعاجلات  �حدى  �فهمت  وهناك 
�لذي  باالأرق  متذرعة  �أطلبه  �لذي  �لدو�ء 

يالزمني منذ �ل�صبي لتزودين به.
يف ليلة �لثاين و�لع�صرين من ت�صرين �الأول 
ولرفاقه  له  �لطعام  باإعد�د  قمت   2014
حيث  باملنزل،  �ملتو�جدين  �لدو�ع�س 

د�ص�صت �ملنوم بكميات كبرية يف �لطعام.
وبعد �ن �طماأننت مع �لفتيات على �صريان 
يف  هربت  �ملجرمني  �ج�صاد  يف  �ملنوم 
ممطرة،  �صماء  حتت  �لليلة  تلك  منت�صف 
�صرنا  �ملخاطر،  تلفه  وعر�اً  طريقااً  �صالكني 
جبل  مبناطق  �نقطاع  دون  �صاعات  ل�صبع 
نقطة  �أقرب  �ىل  �أنف�صنا  لن�صلم  �صنجار 
للجي�س �لعر�قي �لذي نقلنا عرب طري�نه �ىل 

ذوينا يف حمافظة دهوك.
بدعوى  تقدمت  نف�صه  �لعام  �و�خر  يف 
لتتحقق  �ل�صريح  وبا�صمه  �صده  ق�صائية 

�لعر�قي  �لق�صاء  وحكمة  �اللهية  �لعد�لة 
�أ�صهد  طليقة  ة  حرنّ �ليوم  هذ�  يف  بوجودي 
يف  �أمامي  �حلبي�س  جالدي  ق�صوة  للعامل 

قف�س �التهام.

 يف قف�س �لعد�لة
بد� حممد ر�صيد �صحاب م�صلح )�بو همام 
�حلركة  يائ�س  �لذهن  �صارد  �ل�صرعي( 
ل�صهادة  قف�صه  من  باإ�صغاء  ي�صتمع  وهو 

)�أ�صو�ق(.. ثم حتدث قائال:
�نني من مو�ليد 1984، كنت قد ق�صيت يف 
جنائية  جرمية  جر�ء  �أعو�م  عدة  �ل�صجن 
�رتكبتها مع �صقيقي و�بن خايل متثلت بقتل 
حمافظة  يف  هيت  ق�صاء  �أهايل  من  �صخ�س 

�الأنبار.
بي  ��صتقر  حتى  �آخر  �ىل  �صجن  من  تنقلت 
منحت  فيه  �لذي  بادو�س  �صجن  �ىل  �حلال 
لد�ع�س،  باالنتماء  حمزة(  لـ)�أبو  عهد�اً 
بعد �ن تلقيت درو�صااً �صرعية على يد )�بو 

معاذ(.
هربت من �ل�صجن من جملة من هربو� منه 
بايعت  ثم  للمو�صل،  د�ع�س  �جتياح  بعد 
فيها  �لتي  �لبعاج  �ىل  و�نتقلت  د�ع�س 
�إيلنّ منا�صب �صرعية �صادها �لطابع  ��صندت 

�لتحري�صي على �لقتال.

 �جتياح �صنجار و�قت�صام ن�صائها
�جتاحت د�ع�س �صنجار و�ملناطق �ملحيطة 
�لزمر  �أحد  كنت  حماور..  ثالثة  من  بها 
��صبت  �الجتياح  �أثناء  للمنطقة،  �لغازية 
عن  مد�فعااً  وقف  �إيزيدي  قنا�س  بطلقة 
�ىل  �ال�صابة  �ثر  على  �خليت  منطقته، 
وبعدها  �لعالج،  لتلقي  نينوى  م�صت�صفى 
نقلت  ثم  لتلقي عالجي،  �لبعاج  �ىل  �نتقلت 

�ىل قرية �لرمبو�صي.
�مل�صافة  �ىل  دخلت  هناك  ت�صافيت  �ن  بعد 
منطقة  يف  �اليزيدية(  منازل  )�حد 
�ل�صبية  �هد�ئي  مت  حيث  )�لرمبو�صي(، 
على  يل  كمكافاأة  �لقرعة  عرب  )��صو�ق( 

م�صاركتي بالغزوة و�إ�صابتي بها.
ومار�صت  باأ�صو�ق  نكلنّت  باأنني  �أعرتف 
وقد  و�لتعذيب،  �الغت�صاب  بحقها 
كممر�صة  �صنها  �صغر  رغم  ��صتخدمتها 
ت�صعر  كانت  �أنها  رغم  جر�حي  لت�صميد 
�ل�صن  بهذ�  وهي  له  عر�صتها  مما  بالهلع 

�ل�صغرية.
ويف يوم 23 ت�صرين �الأول من عام 2014، 
وبعد �إفاقتي من نومي مع رفاقي، �كت�صفت 
�للو�تي  �الأخريات  و�ل�صبيات  ��صو�ق  �أن 

كن يف منزيل قد لذن بالفر�ر.
�النبار  يف  عملت  مني  ��صو�ق  هروب  بعد 
�صرعيا، ثم تنقلت �ىل عدة مناطق فيها حتى 
�لعر�قية يف  �لقو�ت  يد  كليا على  حتريرها 
عام 2017، الأفر �ىل �صوريا، و�قيم بوالية 

�لربكة.
لكنني عدت �ىل �لعر�ق مت�صلالاً عرب حدوده 
وكان  �خرى،  مرة  �ل�صورية  �لباغوز  من 
حيث  جر�ح(،  )�بو  �الرهابي  ير�فقني 
بعد  �لعر�قية  �لقو�ت  قب�صة  يف  وقعنا 
عربه  جنحت  حمكمااً  كمينااً  لنا  �عدت  �ن 
�بو جر�ح جر�ء  ��صبت مع  بنا..  باالإيقاع 
قب�صة  لنقع يف  ��صعافنا  �لنار، ومت  �طالق 

�لعد�لة.
على  �ملحكمة  وحكمت 
�الرهابي باالإعد�م �صنقااً حتى 
�ملادة  الأحكام  وفقا  �ملوت 
�لر�بعة /2 من قانون مكافحة 
�الرهاب رقم 13 ل�صنة 2005.

في محكمة الكرخ.. )أشواق( تواجه من سباها حبيسًا في قفص العدالة

االتجار بالبشر في العراق.. "البضاعة الناعمة" 
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احكام وقوانني 

يف  عفك  جنح  حمكمة  ا�صدرت 
القاد�صية  ا�صتئناف  رئا�صة 
ملدة  الب�صيط  باحلب�س  حكما 
ملقام  ا�صاء  مدان  على  �صنتني 
عليه  اهلل  )�صل  حممد  النبي 
عرب  بيته(  وال  و�صلم  واله 
االجتماعي  التوا�صل  �صفحات 

.
االإعالمي  املركز  مرا�صل  وقال 
اإن"  االأعلى  الق�صاء  ملجل�س 
اىل  باالإ�صاءة  قام  املتهم 
عليه  اهلل  )�صل  النبي  مقام 
عليهم  بيته  وال  و�صلم  واله 
التوا�صل  �صبكة  على  ال�صالم( 
االجتماعي )الفي�س بوك( اثناء 
ان  اىل  الفتا  النقا�صات".  احد 
مقام  بالتهجم على  قام  "املدان 
التعليقات  يف  بيته  وال  النبي 

وبكلمات بذيئة ".
اتخاذ  "بعد  انه  وا�صاف 

االجراءات القانونية بحق املتهم 
مت القب�س عليه، وبعد التحقيق 
ال�صفحة،  بعائدية  اعرتف  معه 
قد  كانت  التعليقات  جميع  وان 

�صدرت من قبله لكونه ملحدا".
"املحكمة  اأن  املرا�صل  واأ�صاف 
ا�صاء  قد  هذه  بفعلته  ان  وجدت 
اىل مقام النبي وال بيته، وهذا 
مي�س ال�صعور الديني ملاليين 

االر�س  م�صارق  يف  امل�صلمني 
ومغاربها، وبذلك يكون املتهم 
ارتكب فعال تنطبق عليه  قد 
احكام املادة 372 /1و5  من 

قانون العقوبات".

سنتان لمدان أساء لمقام النبي محمد 
)ص( عبر  التواصل االجتماعي

املركز  على  امل�صرف  �صرح   
الق�صاء  ملجل�س  االعالمي  
عبد  ال�صيد  القا�صي  االأعلى، 
ال�صتار بريقدار، اأنه مبوجب 

من  املرفوعة  البيانات  اآخر 
كل املحاكم اىل ادارة جمل�س 
بعدم  تفيد  االأعلى  الق�صاء 
وجود اأي موقوف اأو حمكوم 

ال�صلميني  املتظاهرين  من 
حق  التظاهر  ان  باعتبار 
مبوجب  د�صتورياً  مكفول 

املادة )38( من الد�صتور.

بيرقدار: ال يوجد أي موقوف أو 
محكوم من المتظاهرين

جنايات  حمكمة  اأ�صدرت 
احلكم  االأوىل  الهيئة  مي�صان/ 
املتاجرة  بجرمية  مدان  على 
ال�صديد  باحلب�س  باملخدرات 
غرامة  مع  �صنوات  خم�س  ملدة 
ماليني  ع�صرة  قدرها  مالية 
الدفع  عدم  حال  ويف  دينار، 

ُيحب�س ملدة �صنة واحدة.
االعالمي  املركز  مرا�صل  واأفاد 
االأعلى  الق�صاء  ملجل�س 
بقيامه  اعرتف  »املدان  اأن 
املخدرة  باحلبوب  باملتاجرة 
منذ �صنوات طويلة«، فيما اأكدت 
املدان  اإدخال  ال�صهود  اأقوال 

للحبوب املخدرة اىل املحكومني 
بال�صجن.

»املحكمة  اأن  املرا�صل  وا�صاف 
ا�صتنادًا  اأعاله  احلكم  اأ�صدرت 
�صاد�صاً   /28 املادة  اأحكام  اىل 
من قانون املخدرات واملوؤثرات 

العقلية رقم 50 ل�صنة 2017«.

جنايات ميسان تحكم بالحبس الشديد
 لـ5 أعوام على متاجر بالمخدرات

وزير  ت�صتقدم  الكرخ  حتقيق  حمكمة 
غري  معلومات  ب�صاأن  ال�صابق  الزراعة 
اإحدى  مع  لقاء  يف  بها  �صرح  �صحيحة 

الف�صائيات.
االإعالمي  املركز  عن  �صادر  بيان  وقال 
ملجل�س الق�صاء االأعلى اإن » اأمر اال�صتقدام 

للمادة  وفقا  �صدر  ال�صابق  الوزير  بحق 
فربكة  عدم  ثبوت  بعد  القانون  من   211
خالفا  عنه  و�صدورها  اللقاء،  معلومات 
املحكمة  اأمام  ح�صوره  عند  ادعاه  ملا 
بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخ�صو�س عدم 
�صدور هذا الت�صريح منه، واأنه مفربك«.

تحقيق الكرخ تصدر أمر استقدام 
بحق وزير الزراعة السابق

االإعالمي  املركز  على  امل�صرف  اأو�صح 
القا�صي  االأعلى،  الق�صاء  جمل�س  يف 
اأن املادة  ال�صتار بريقدار:  ال�صيد عبد 
ن�صت  العقوبات  قانون  من   )226(
ال�صجن مدة ال تزيد على  على عقوبة 
�صبع �صنوات بحق كل من اأهان اإحدى 

املادة  ن�صت  كذلك  الدولة،  موؤ�ص�صات 
على  املذكور  القانون  من   )229(
عقوبة ال�صجن مدة ال تزيد على ثالث 
�صنوات بحق كل من اأهان احد موظفي 
الدولة، وباأي من�صب اأو عنوان، وهذه 

اجلرائم تعد من جرائم احلق العام.

إهانة مؤسسات الدولة وموظفيها 
من جرائم الحق العام

�صدقت حمكمة التحقيق املركزية التابعة لرئا�صة ا�صتئناف 
من  العديد  نفذا  اثنني  متهمني  اقوال  االحتادية  الر�صافة 

العمليات االإرهابية يف حمافظتي بغداد واالنبار.
اأن »  الق�صاء االعلى  وذكر مرا�صل  املركز االإعالمي ملجل�س 
االرهابي  داع�س  لع�صابات  باالنتماء  اعرتف  االأول  املتهم 
وتفجريه العديد من العبوات النا�صفة �صد قوات اجلي�س«. 
الفتا اىل ان« االرهابي تلقى دورات تدريبية ادارية وع�صكرية 

يف تركيا قبل البدء بتنفيذ اعماله االرهابية«.
قا�صي  امام  اعرتف  الثاين  »االرهابي  اأن  املرا�صل  واأ�صاف 
وقيامه  االإرهابية،  داع�س  لع�صابات  باالنتماء  التحقيق 
املدنني  ت�صتهدف  حديثة  مدينة  يف  وهمية  �صيطرات  بن�صب 

والقوات االأمنية« .
وفقا  ياأتي  وتوقيفهم  املتهمني  اقوال  ت�صديق  اأن«  وتابع 
 13 رقم  االرهاب  مكافحة  قانون  من  الرابعة  املادة  الأحكام 

ل�صنة 2005 ».

تصديق أقوال متهمين بنصب 
سيطرات وهمية وتفجير عبوات في 

بغداد واألنبار

الكرخ  حتقيق  حمكمة  �صدقت 
قيامها  بجرمية  متهمة  اأقوال 

منطقة  يف  زوجها  بحرق 
حي اجلامعة.

االعالمي  املركز  مرا�صل  وافاد 
ملجل�س الق�صاء االأعلى اأن »قا�صي 
املتهمة  اأن  املخت�س بني  التحقيق 
كانت  باأنها  افادتها  يف  ذكرت 
زوجها  مع  العي�س  من  ممتع�صة 
لتقوم  املربرات  لنف�صها  لتجد 
قامت  حيث  الب�صعة،  بجرميتها 
باإح�صار البنزين يف الدار وحرقه 
ان  بوجود زوجها يف داخله، بعد 

قامت باإخراج اوالدها منه«.
»املحكمة  اأن  املرا�صل  وا�صاف 
باالعرتاف  املتهمة  اأقوال  �صدقت 
ب   /1/  406 املادة  الأحكام  وفقاً 

من قانون العقوبات العراقي.

محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال 
متهمة بجريمة حرق زوجها



                    8 العدد )122(  اخلميس  28  / 5  / 2020 
قرارات متييزية 

على املحكمة ان تقرر اإفراز اجلزء امل�ستملك 
دائرة  ومفاحتة  م�ستقلة،  عقارية  وحدة  اىل 
لت�سجيله  املخت�سة  العقاري  الت�سجيل 
الدرجة  القرار  اكت�ساب  بعد  امل�ستملك  با�سم 

القطعية.

رقم القرار – 258/ت/ح/2012
تاريخ القرار – 2012/10/25

القاد�سية  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة  ت�سكلت 
/9 بتاريخ  التمييزية  ب�سفتها  االحتادية 

25/ت�سرين  املوافق  احلجة/1433هـ  ذو 
ال�سعب  با�سم  واأ�سدرت  االأول/2012، 

قرارها االآتي :
اإ�سافة   / الديوانية  بلدية  مدير   / املميز 

لوظيفته
ال�سني /  الوقف  املميز عليه / رئي�س ديوان 

اإ�سافة لوظيفته
حمكمة  اأمام  اأعاله(  )املميز  امل�ستملك  ادعى 
بداءة الديوانية يف الدعوى البدائية املرقمة 
ا�ستمالك  النية  يف  انه  28/ا�ستمالك/2012 
جزء من العقار املرقم 4981/22 م 18 �سدر 
الواجهة  طول  على  م،   5 وبعمق  اليو�سفية، 
الواقع  ال�سارع  لتو�سيع   2 م   6،25 البالغة 
الأغرا�س  وذلك  اأعاله،  املرقم  العقار  اأمام 
النفع العام.. عليه يطلب دعوة امل�ستملك منه 
الذاهب  اجلزء  با�ستمالك  واحلكم  للمرافعة 
امل�ستملك  با�سم  وت�سجيله  العام  لل�سارع 
وامل�ساريف  الر�سوم  منه  امل�ستملك  وحتميل 
 2012/9/16 وبتاريخ  االأخرى..  الق�سائية 
قرارها  الديوانية  بداءة  حمكمة  اأ�سدرت 
م�ساحة  وا�ستمالك  بنزع  احلكم  القا�سي 
العقار  م�ساحة  عموم  اأ�سل  من   2 م   31،25
)املميز  منه  للم�ستملك  العائد  اأعاله  املرقم 
با�سم  �سرفا  ملكا  وت�سجيلها  اأعاله(،  عليه 
الت�سجيل  مديرية  اإىل  واالإ�سعار  امل�ستملك، 
العقاري يف الديوانية لتنفيذ ذلك بعد اكت�ساب 
امل�ستملك  واإيداع  القطعية،  الدرجة  القرار 
املحكمة،  �سندوق  يف  اأمانة  اال�ستمالك  بدل 

األف  وخم�سني  ومائتني  ماليني  �ستة  والبالغ 
وحتميل  منه،  امل�ستملك  حل�ساب  دينار 
ولعدم  وامل�ساريف،  الر�سوم  امل�ستملك 
قناعة املميز اأعاله بهذا القرار، فقد طعن به 
 2012/9/23 يف  املوؤرخة  بالئحته  متييزا 
اأ�سباب، ولدى  من  فيها  ملا ورد  نق�سه  طالبا 
بالعدد  �سجلت  املحكمة  هذه  اىل  ورودها 
مو�سع  وو�سعت  258/ت/ح/2012، 

التدقيق واملداولة.

القرار:
الطعن  باأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية،  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
القرار  على  النظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبوله 
وخمالف  �سحيح  غري  باأنه  وجد  فقد  املميز 
وان  البداءة  حمكمة  الن  وذلك  للقانون، 
اأ�سركتهم  انها  اإال  خرباء،  بثالثة  ا�ستعانت 
�سمن اأع�ساء هيئة التقدير خمالفة بذلك ن�س 
اإذ  اال�ستمالك،  قانون  من  )13/اأوال(  املادة 
اأثناء  مبهمتهم  اخلرباء  اإفهام  املقت�سى  كان 
اإجراء الك�سف بتقدمي تقرير منف�سل يت�سمن 
خربتهم بخ�سو�س تقدير قيمة اجلزء املراد 
التقدير  يف  به  اال�سرت�ساد  لغر�س  ا�ستمالكه 
وكيل  ان  كما  املذكور.  العقار  لقيمة  النهائي 

امل�ستملك كان قد اعرت�س على التقدير بحجة 
املرافعة  جل�سة  يف  وذلك  فيه،  مغاىل  كونه 
مل  املحكمة  ان  اإال   ،2012/9/9 املوؤرخة 
تبت باعرتا�سه هذا اإيجابا اأم �سلبا مع بيان 
اإفراز  تقرر  مل  املحكمة  ان  كما  االأ�سباب. 
م�ستقلة  عقارية  وحدة  اإىل  امل�ستملك  اجلزء 
العقاري  الت�سجيل  دائرة  مفاحتة  بغية 
بعد  امل�ستملك  با�سم  لت�سجيله  املخت�سة 
واإيداع  القطعية،  الدرجة  القرار  اكت�ساب 
املحكمة.  خزانة  يف  كاأمانة  اال�ستمالك  بدل 
حماماة  باأتعاب  ق�ست  املحكمة  ان  كما 
لوكيل امل�ستملك منه مبلغا مقداره األفا دينار 
من  )2/63/ج(  املادة  ن�س  بذلك  خمالفة 
قانون املحاماة التي حددت اأتعاب املحاماة 
بدل  من   %5 بن�سبة  اال�ستمالك  دعوى  يف 
اال�ستمالك على ان ال تقل عن األفي دينار وال 
تزيد على ثمانية اآالف دينار، فكان املقت�سى 
مقداره  مبلغا  حماماة  باأتعاب  له  احلكم 
تقدم،  ما  ولكل  عليه،  دينار..  اآالف  ثمانية 
اال�سبارة  واإعادة  املميز،  القرار  نق�س  قرر 
القرار  و�سدر  تقدم،  ما  الإتباع  ملحكمتها 
من   )61( املادة  الأحكام  ا�ستنادا  باالتفاق 
قانون اال�ستمالك يف 9/ذو احلجة/1433هـ 

املوافق 25/ت�سرين االأول/2012 م.

المبدأ: إفراز

املحامي/ خالد عادل العاديل
ت�سكلت الهياأة اال�ستئنافية/ العقار يف 
حمكمة التمييز االحتادية بتاريخ 6 / 
 /  7  /  27 املوافق  1430هـ  �سعبان/ 

.2009
املميز/ امل�ستاأنف ع.ف.�س

حميدي  �سبيح   / املحامي  وكيله   
مو�سى 

مدير   / عليه  امل�ستاأنف  عليه/  املميز 
بلدية العمارة/ ا�سافة لوظيفته

حمكمة  لدى  )ع.ف.�س(  املدعي  ادعى 
العر�سة  ا�ستاأجر  باأنه  العمارة  بداءة 
بلدية  مدير  عليه  للمدعي  العائدة 

العمارة ا�سافة لوظيفته ت�سل�سل 52/ 
�ساحة  التخاذها  احل�سني  حي   399
�سنوات،  ثالث  ملدة  ال�سيارات  لوقوف 
وبعد ت�سلمه ال�ساحة والبدء بت�سييجها 
قام  عليها،  اخرى  م�سيدات  واقامة 
منه  العر�سة  ب�سحب  عليه  املدعي 
واعطائها اىل ا�سخا�س اخرين، وبذلك 
طلب  لذا  منها..  االنتفاع  من  حرمه 
بتاأديته  واإلزامه  املرافعة  اىل  دعوته 
قيمة  عن  دينار  مليون  �سبعني  مبلغ 
من  فاته  وما  احدثها  التي  امل�سيدات 
فاأ�سدرت  امل�ساريف..  وحتميله  ربح 
 /  12  /31 بتاريخ  املذكورة  املحكمة 

2008 وبعدد 820 / ب / 2008 حكما 
االيجار  عقد  بف�سخ  يق�سي  ح�سوريا 
الواقع على العقار ت�سل�سل 52 / 399 
حي احل�سني العائد للمدعي عليه، ورد 
وحتميل  بالتعوي�س،  املدعي  دعوى 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعي 
املدعي  وكيل  وا�ستاأنف  الن�سبية.. 
بالئحته  ف�سخه  طالبا  املذكور  احلكم 
وا�سدرت   ،2009  /  1  /4 املوؤرخة 
االحتادية  مي�سان  ا�ستئناف  حمكمة 
وبعدد   2009  /  4  /  2 بتاريخ 
ح�سوريا  حكما   2009 21/�س/ 
يق�سي بف�سخ احلكم البدائي امل�ستاأنف 

املدعي  دعوى  برد  واحلكم  تعديال، 
وحتميل  اال�ستئنافية  الالئحة  ورد 
وكيل  وميز  امل�ساريف..  امل�ستاأنف 
حميدي  �سبيح  املحامي  امل�ستاأنف، 
نق�سه  طالباً  املذكور  احلكم  مو�سى، 

بالئحته املوؤرخة 26/ 4/ 2009.
القرار: 

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن 
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية، 
قرر قبوله �سكال وعند النظر يف احلكم 
)امل�ستاأنف/  املميز  ان  وجد  املميز 
يطلب  الدعوى  وبعري�سة  املدعي( 
عليه/  )امل�ستاأنف  عليه  املميز  الزام 

لوظيفته(  ا�سافة  عليه/  املدعى 
مليون  خم�سون  مقداره  مبلغ  بتاأديته 
دينار عن فوات املنفعة لثالث �سنوات، 
عن  دينار  مليون  ع�سرين  عن  ف�سال 
اأقيام املن�ساآت التي قام باإحداثها على 
واملربم  االيجار  عقد  املاأجور مبوجب 
بني الطرفني بتاريخ 17 / 6 / 2006، 
وحيث انه يف العقود امللزمة للجانبني 
الطرفني مبا وجب عليه  احد  اخل  اذا 
االنذار  بعد  االخر  للعاقد  جاز  بالعقد 
)م  التعوي�س  مع  الف�سخ  يطلب  ان 
ومل  املاأجور  غ�سب  واذا  مدين(،   177
الغا�سب  يد  رفع  من  امل�ستاأجر  يتمكن 

جاز له ان يطلب ف�سخ العقد او انقا�س 
عليه  مدين(،   /  1  /755 )م  االجرة 
ف�سخ  يطلب  ان  املميز  على  كان 
بفوات  املطالبة  قبل  االيجار  عقد 
وبذلك  امل�سيدات،  واقيام  املنفعة 
للرد،  موجبة  الدعوى  تكون 
وحيث ان احلكم املميز ق�سى برد 
الدعوى الأ�سباب اخرى، عليه قرر 
ورد  النتيجة  حيث  من  ت�سديقه 
الطعن التمييزي مع حتميل املميز 
القرار  و�سدر  التمييز..  ر�سم 
باالتفاق يف 6/ �سعبان/ 1430هـ 

املوافق 27 / 7/ 2009.

طلب المستأجر فسخ العقد قبل المطالبة بفوات المنفعة وأقيام المشيدات

التمييز  حمكمة  اال�سدار:  جهة 
االحتادية

مبداأ احلكم
امل�ساح اأو املهند�س املكلف بتثبيت 
املفرزة  االأرا�سي  لقطع  احلدود 
يتحمل  اإفرازها  يتم  التي  اأو 
تلك  تثبيت  يف  خطاأه  م�سوؤولية 
بتعوي�س  ملزماً  ويكون  احلدود، 
االأ�سرار املادية التي ت�سيب ذوي 
املذكور  اخلطاأ  نتيجة  العالقة 
قيادة  جمل�س  قرار  بحكم  عمال 
 )551( رقم  )املنحل(  الثورة 
تنتفي  وبذلك   ،1983/5/14 يف 
م�سوؤولية وزير العدل والت�سجيل 

العقاري بهذا اخل�سو�س.

ن�س احلكم
اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�سمن  مقدم  التمييزي  الطعن 
قبوله  قرر  القانونية،  املدة 
احلكم  يف  النظر  وعند  �سكاًل 
وموافق  �سحيح  اأنه  ظهر  املميز 
)امل�ستاأنف/  املميز  الأن  للقانون 
الدعوى  وبعري�سة  املدعي( 
تثبيت  يف  امل�سوؤولية  ح�سر  قد 
حدود القطعة العائدة له مب�ساح 
)ع  الزهور  يف  الت�سجيل  مديرية 
قيادة  جمل�س  قرار  واأن  .ع(، 
يف   )551( املرقم  املنحل  الثورة 
امل�ساح  حمل  قد   1983/5/14
حدود  تثبيت  املكلف  املهند�س  اأو 

قطع االأرا�سي املفرزة اأو التي يتم 
اإفرازها من قبله م�سوؤولية خطاأه 
ويكون  احلدود،  تلك  تثبيت  يف 
املادية  االأ�سرار  بتعوي�س  ملزماً 
العالقة  اأ�سحاب  ت�سيب  التي 
باال�سافة  املذكور،  اخلطاأ  نتيجة 
اإىل العقوبات االن�سباطية، وبذلك 
عليهما  املميز  م�سوؤولية  تنتفي 
الدعوى  وتكون  ذلك،  ب�ساأن 
القانوين،  ل�سندها  فاقدة  جتاههما 
املميز،  احلكم  ت�سديق  قرر  عليه 
حتميل  مع  التمييزي  الطعن  ورد 
املميز ر�سم التمييز، و�سدر القرار 
هـ  24/�سفر/1428  يف  باالتفاق 

املوافق 2007/3/13 م.

َمن يتحمل خطأ تثبيت الحدود؟

مبداأ احلكم
اح�سار  عن  احلا�سنة  عليها  املدعى  تخلف 
واال�سطحاب  امل�ساهدة  مواعيد  يف  الطفلة 
من  �سرطا  يفقدها  املنفذ  احلكم  مبوجب 
لعدم  االمانة  وهو  احل�سانة،  �سروط 
مراعاتها م�سلحة املح�سونة يف متكني ابيها 

من م�ساهدتها.
ن�س احلكم

الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
قرر  القانونية،  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
النظر على احلكم  �سكاًل، ولدى عطف  قبوله 
املميز وجد انه غري �سحيح وخمالف الأحكام 
كانت  واإن  املحكمة،  الن  والقانون،  ال�سرع 
ال�سادر من هذه  التمييزي  القرار  قد  اتبعت 
االأحوال  )2395/هيئة  بالعدد  املحكمة 
يف  ال�سخ�سية/2019   واملواد  ال�سخ�سية 
نتيجة  اإىل  تو�سلت  اأنها  اإال   ،)2019/2/17  

غري �سحيحة الن املالحظ من جدول امل�ساهدة 
يف  البحث  االجتماعي  مكتب  من  ال�سادر 
)االعظمية(،  يف  ال�سخ�سية  االأحوال  حمكمة 
ب�ساأنه  االجتماعية  الباحثة  اأو�سحته  وما 
املدعى  فاإن  املذكور،  للقرار  التمييزي  اتباعاً 
خلم�س  املح�سونة  اإح�سار  يف  تخلفت  عليها 
مرات متتالية ابتداًء من 2018/5/15  ولغاية 
2018/7/15 اأعقبتها اأربعة مواعيد م�ساهدة 
املحددة  للفرتة  امل�ساهدة  تتم  مل  اأحدها 
وثالث  يتم  ا�سطحاب،  ومل  املنفذ،  باحلكم 
واال�سطحاب  امل�ساهدة  فيها  تتم  مل  حاالت 
اأو  ذلك  عن  املح�سونة  جد  امتناع  ب�سبب 
م�ساهدة  مبوعدي  اإح�سارها،  اأعقبتها  عدم 
يتم  مل   2015/10/15 و   2015/10/1 يف 
الزمان  يف  واملح�سونة  عليها  املدعى  ح�سور 
التزم  قد  كان  املدعي  وان  املعينني،   واملكان 
وبذلك  اإليها،  امل�سار  املواعيد  يف  باحل�سور 

املدعى  القانون  الن  من  �سند  لدعواه  يكون 
مواعيد  يف  الطفلة  اإح�سار  عن  بتخلفها  عليها 
امل�ساهدة واال�سطحاب مبوجب احلكم املنفذ 
احل�سانة  �سروط  �سرطاً  من  فقدت  قد  تكون 
وهو االأمانة لعدم مراعاتها م�سلحة املح�سونة 
حقه  من  كجزء  م�ساهدتها  من  اأبيها  متكني  يف 
وتعليمها  وتربيتها  �سوؤونها  على  يف  االإ�سراف 
ح�سب اإحكام املادة )ال�سابعة واخلم�سني/4( 
من قانون االأحوال ال�سخ�سية،  اإ�سافة اإىل 
اإخاللها بواجب قانوين بعدم تنفيذها حكما 
ق�سائيا واجب التنفيذ، وحيث ان املحكمة 
اأ�سدرت حكمها املميز  دون مراعاة ما تقدم 
مما اخل ب�سحته، لذا قرر نق�سه واإعادة 
الدعوى اإىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، على 
للنتيجة،  تابعاً  ر�سم  التمييز  يبقى  اأن 
حمرم   /30 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر 

/1441 هـ املوافق 2019/9/29م.  

إسقاط الحضانة 

ن�س احلكم
الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
فقرر  القانونية  املدة  �سمن  مقدم  التمييزي 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �سكاًل،  قبوله 
املميز وجد اأنه غري �سحيح وخمالف الأحكام 
عليها  املميز  الأن  وذلك  والقانون،  ال�سرع 
طلبت التفريق من زوجها لعدم ت�سديد النفقة 
التفريق  طلب  للزوجة  اأن  وحيث  املرتاكمة، 
النفقة  ت�سديد  عن  امتنع  اإذا  زوجها  من 
�ستون  اأق�ساها  مدة  اإمهاله  بعد  بها  املحكوم 
يوماً من قبل دائرة التنفيذ طبقاً الأحكام املادة 
43 من قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 188 
االجراءات  اأن  وحيث  املعدل،   1959 ل�سنة 
رقم  التنفيذية  اال�سبارة  يف  التنفيذية 
املرقم  احلكم  بتنفيذ  اخلا�سة   2008/161
78/�س/2008 القا�سي باإلزام املدين املميز/ 
وم�ستمرة  ما�سية  نفقة  بدفع  عليه  املدعى 
للدائنة املميز عليها املدعية مقدارها خم�سون 
األف دينار �سهرياً ابتداًء من 2007/1/27 قد 
اقت�سرت على تبليغ املدين املميز باحل�سور 
النفقة  مبلغ  ت�سديد  الكرخ  تنفيذ  مديرية  اىل 
املحكوم بها اىل الدائنة املميز عليها/ املدعية، 
دائرة  من  موجه  اإنذار  اأي  فيها  يوجد  وال 
النفقة  بت�سديد  املميز  املدعى/  اىل  التنفيذ 
طبقاً  املذكور  احلكم  وفق  على  املرتاكمة 
املذكورة،   43 املادة  اأحكام  يف  مر�سوم  ملا 
من  ال�سوؤال  املحكمة  على  املتعني  كان  لذلك 
اىل  اإنذارًا  وجهت  اإذا  عما  التنفيذ  مديرية 
تراكمت  التي  النفقة  بت�سديد  املميز  املدين/ 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  املدة  خالل  عليه 
الدائرة مل توجه له  اأن  فاإذا تبني  املذكورة، 
واجبة  تكون  الدعوى  فاإن  املطلوب،  االنذار 
فيها،  التفريق  طلب  �سروط  توفر  لعدم  الرد 
اأخل  مما  ذلك  تالحظ  مل  املحكمة  اأن  وحيث 

ب�سحة حكمها املميز، لذا قرر نق�سه واإعادة 
الدعوى اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، على اأن 
و�سدر  للنتيجة،  تابعاً  التمييز  ر�سم  يبقى 
هـ  باالتفاق يف 17/�سعبان/1429  القرار 

املوافق 2008/8/18 م.

للزوجة طلب التفريق عند عدم 
تسديد النفقة

اإذا رجع املتهم عن اعرتافه 
التحقيق  دور  يف  الوارد 
املخت�سة  املحكمة  اأمام 
الوقائع  وكانت  مو�سوعاً، 
املادية تخالف ما جاء بذلك 

االعرتاف فال يعتد به.
القرار

واملداولة  التدقيق  لدى 
يف  العامة  الهيئة  قبل  من 
االحتادية،  التمييز  حمكمة 
الدعوى،  وقائع  ان  وجد 
اأظهرته  الذي  النحو  وعلى 
وقائعها حتقيقياً وحماكمة، 
ان جمموعة م�سلحة داهمت 
ا(  )م  عليه  املجني  دار 
 2004/12/7 بتاريخ 
والواقعة يف منطقة املدائن، 
املجني  بخطف  وقامت 
مت  حيث  �سيارته،  مع  عليه 
باحلادث  اإخبار  ت�سجيل 
وبعد مرور خم�سة ا�سهر مت 
العثور على اجلثة يف مدينة 
ال�سويرة، حيث مت انت�سالها 
من نهر دجلة من قبل �سرطة 
ال�سويرة، وقد لوحظت اأثار 
التعذيب والرمي بالر�سا�س 
عليه،  املجني  راأ�س  على 
ومت تنظيم �سهادة وفاة من 
ال�سويرة  م�ست�سفى  قبل 
تثبت  ومل  اجلثة  ودفنت 

للوفاة  احلقيقية  االأ�سباب 
وبتاريخ  الوفاة،  �سهادة  يف 
القب�س  مت   2005/6/8
�س(،  )خ  به  امل�ستبه  على 
اأمام  التحقيق  اإجراء  وبعد 
الكوت/ حتقيق  حمكمة 

اعرتف  التحقيقية،  الهيئة 
املو�سحة  باجلرمية  املتهم 
اأعاله باال�سرتاك مع املتهمني 
املفرقة ق�سيتهم، حيث قاموا 
طاق  منطقة  من  بخطفه 
ك�سرى قبل حوايل ثالثة ا�سهر 
اأقواله ومت  من تاريخ تدوين 
التوجه باملخطوف اإىل مزرعة 
املجني  ذبح  حيث  م(،  )خ 
وو�سعت  بال�سكني  عليه 
يف  ورمي  كي�س  يف  اجلثة 
االعرتاف  هذا  دجلة،  نهر 
واملدون  اأعاله  املو�سوف 
يف  التحقيقية  الهيئة  اأمام 
كان  الكوت  حتقيق  حمكمة 
الق�سية،  يف  الوحيد  الدليل 
الدليل  الرغم من كونه  وعلى 
الوحيد ومل يتعزز بقرينة اأو 
دليل اآخر، فاإنه جاء متناق�ساً 
باحلق  املدعية  اأقوال  مع 
املجني  زوجة  ال�سخ�سي 
يف  ورد  حيث  هـ(،  )�س  عليه 
رمياً  قتل  زوجها  اأن  اأقوالها 
�سهادة  وان  بالر�سا�س، 

االأ�سباب  تو�سح  مل  الوفاة 
اإىل  ي�ساف  للوفاة،  احلقيقية 
يف  احلا�سل  االختالف  ذلك 
تاريخ وقوع الفعل، حيث جاء 
يتجاوز  ال  انه  املتهم  باأقوال 
�سهر حزيران من عام 2004، 
احلقيقي  التاريخ  اأن  بينما 
للفعل هو 2004/12/7. كما 
اعرتافه  عن  رجع  املتهم  ان 
اأمام حمكمة املو�سوع م�سبباً 
واالإكراه،  ال�سغط  اإىل  ذلك 
والوقائع  االأدلة  يجعل  مما 
بال�سكل املتقدم ي�سوبها ال�سك 
وعلى  االطمئنان،  وعدم 
عقوبة  ان  اخل�سو�س  وجه 
اجلرمية االإعدام، وان االأدلة 
يف مثل هذه اجلرمية يجب اأن 
واليقني..  اجلزم  على  تبنى 
املادة  لن�س  وا�ستنادًا  عليه، 
اأ�سول  قانون  من  259/اأ-6 
قرر  اجلزائية،  املحاكمات 
ال�سادرة  القرارات  نق�س كل 
التهمة  واإلغاء  بالدعوى، 
واالإفراج عن املتهم )خ �س( 
من  حااًل  �سراحه  واإطالق 
ال�سجن اإن مل يكن مطلوباً عن 
جرمية اأخرى، واإ�سعار دائرة 
القرار  و�سدر  بذلك،  �سجنه 
باالتفاق يف 8/�سوال /1427 

هـ املوافق 2006/10/30.

رجوع المتهم عن اعترافه 
الوارد في التحقيق
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املحامي/ اأحمد جميد احل�سن

اجراء  على  املحامني  نقابة  اعتادت 
مدة  كانت  حيث  �سنوياً،  انتخاباتها 
واحدة  �سنة  االنتخابية  الدورة 
قانون  من  )املادة/3(  مبوجب 
التاأ�سي�س، وكذلك يف قانوين املحاماة 

ل�سنة 1961 و1964.
اجلديدة  اللجان  انتخاب  وتكرر 
دميقراطية  كممار�سة  )�سنوياً( 
يف  العراق  يف  الوحيدة  تكون  تكاد 
عندما   ،1965 �سنة  اىل  الزمان  ذلك 
االنتخابية  الدورة  مدة  ا�سبحت 
من   )84( املادة  مبوجب  �سنتني 

القانون النافذ.
الدورة  مدة  زيدت   2001 �سنة  ويف 
االنتخابية اىل ثالث �سنوات مبوجب 
قرار الهيئة العامة يف 2001/2/16، 
من  �ساد�ساً(  )الفقرة/  اىل  امل�ستند 
املنحل  الثورة  قيادة  جمل�س  قرار 

رقم )268( ل�سنة 2001.
املقرر  املوعد  ويف   1965 �سنة  ويف 
)الثالثة  االنتخابية  الدورة  الإجراء 
وقع   1965/2/6 يف  والثالثني( 
املتناف�سة  القوائم  بني  �سديد  نزاع 
اأدى اىل تعذر  اثناء عملية االنتخاب 
العدل  وزارة  جعل  مما  اإجرائها، 
ا�ستنادًا  النقابة،  على  يدها  ت�سع 

�سنة  قانون  من  )املادة/88/د(  اىل 
ن�ست  والتي  حينها،  النافذ   1964
اللجنة  وجود  عدم  حالة  "ويف 
يف  ورد  مبا  قيامها  عدم  اأو  ما  ل�سبب 
وزير  يتوىل  ال�سابقة  )الفقرة/ب( 
العدل اإدارة �سوؤون النقابة بالطريقة 

التي  يراها منا�سبة".
لذا عينت وزارة العدل جلنة الإدارة 
االإ�سراف،  جلنة  �سميت  �سوؤونها 
)الق�ساة(  احلكام  من  مكونة 
املذكورين يف االأدنى، مبوجب كتابها 
املرقم )223( يف1965/2/1 اىل حني 

اجراء االنتخابات باإ�سرافها:
1. احلاكم )القا�سي( كما كان ي�سمى 
رئي�س  التكريتي،  علي  ح�سن  اآنذاك، 

جلنة اال�سراف.
2. احلاكم م�سطفي جواد. ع�سوًا.

3. احلاكم حمزة بحر. ع�سوًا.
4. احلاكم حكمت ممتاز ع�سوًا.

5. احلاكم نوري الها�سمي ع�سوًا.
وقد اأورد املحامي )جواد الظاهر( يف 
كتابه }موؤمترات  من   231 ال�سفحة 
ال�سبعة  العرب  املحامني  احتاد 
يف  املطبوع   })1970  –  1958(
"يف  ياأتي:  ما   2012 �سنة  بغداد 
دورة �سنة 1965 خا�ست انتخابات 
ثالث  العراقيني  املحامني  نقابة 
عبد  االأوىل  تراأ�س  انتخابية،  قوائم 
الرزاق �سبيب، وتراأ�س الثانية فائق 
عبد  الثالثة  وتراأ�س  ال�سامرائي، 

املح�سن الدوري. 
بع�س  ت�سم  االأوىل  القائمة  وكانت 
مثل  املعروفة  القومية  العنا�سر 
احلبوبي  واحمد  الكبي�سي  �سبيح 
وبع�س  حافظ،  جميل  وزكي 
قائمة  وكانت  املتحم�سني،  ال�سباب 
�سخ�سيات  ت�سم  ال�سامرائي  فائق 
جميل  ح�سني  مثل  الثقيل  الوزن  من 

عمر  و�سعد  �سن�سل  �سديق  وحممد 
وباقر عالوي، وغريهم.

الدوري،  املح�سن  عبد  قائمة  اأما 
الكبار  املحامني  بع�س  ت�سم  فكانت 
االمري  عبد  مثل  وامل�ستقلني، 
الهيازعي ود. �سوكت �سربي نوري، 

وغريهم.
كانت عليه  الذي  اأن احلما�س  ويبدو 
قائمة عبد الرزاق ال�سبيب وجناحها 
جعلت  �سابقة،  انتخابات  اأربعة  يف 
يحاولون  املتحم�س  قائمته  �سباب 
ال�سيطرة لكي تفوز قائمتهم، فاأخذوا 
يكرثون من الهتافات جتاه مناف�سيهم 
فح�سلت  ال�سامرائي،  فائق  قائمة  يف 
اال�سطراب  اىل  اأدت  بينهم،  م�سادة 
لذلك  الكرا�سي،  ورمي  واال�سطدام 
على  امل�سرفة  اللجنة  رئي�س  قرر 
االنتخابات  ايقاف  االنتخابات 
وتاأجيلها لتعذر اجرائها يف هذا اجلو 

امل�سطرب".
"كنت حا�سرًا  الظاهر بقوله:  وعقب 
تلك امل�سادة واال�سطراب غري الالئق 

باملحامني".
ال�سيد احمد احلبوبي،  ذلك  اكد  وقد 
الوزير ال�سابق وع�سو احدى القوائم 
املتناف�سة اآنذاك عند لقائي به يف داره 
يوم 9/15/ 2018 باأنه كان حا�سرًا 
عملية االنتخاب تلك، وحدثت م�سادة 
بني املحامني، التي اأ�سار اليها الظاهر 
امل�سرفة  اللجنة  قررت  لذا  كتابه،  يف 
وتاأجيلها  ايقافها  االنتخابات،  على 

لتعذر اجرائها يف مثل ذلك الو�سع.
املحامني  نقابة  اأن  ذكره  يجدر  وما 
فور  العدل  وزارة  لقرار  ت�ستجب  مل 
�سدوره، بل اعلنت اأن االمر االداري 
 1965/2/1 يف   )223( املرقم 
خمالف  العدل  وزير  عن  ال�سادر 
القانون  يف  املقررة  النقابة  حلقوق 

النافذ اآنذاك، لذا قررت اال�ستمرار يف 
اأداء واجبها القانوين يف ادارة �سوؤون 
النقابة اىل ان يتم االنتخاب، وينبثق 

عنه جمل�س نقابة جديد. 
يف  لالجتماع  العامة  الهيئة  ودعت 
اجلمعة  يوم  من  التا�سعة  ال�ساعة 
نادي  يف   1965 اآذار   19 امل�سادف 
اجراء  يف  لال�ستمرار  املحامني 
ملجل�س  قانوناً  املقت�سى  االنتخاب 
احلا�سرين،  عدد  كان  مهما  النقابة 
املرقم  بكتابها  العدل  وزير  واأبلغت 
)711( يف 26 /1965/2 ب�سورة من 
هذا القرار الختيار احلكام امل�سرفني 
لقرار املجل�س  تاأكيدًا  على االنتخاب 

ال�سابق، واعالن ذلك للمحامني.
بيد اأن اللجنة املكلفة من وزير العدل 

عقدت اأول اجتماع لها كلجنة م�سرفة 
يوم  النقابة  �سوؤون  اإدارة  على 
العدل  وزير  واعلمت   ،1965/2/6
املحامني،  نقابة  مقر  يف  باجتماعها 
املحامني  نقيب  من  طلبت  واأنها 
على  اللجنة  يد  و�سع  من  متكينها 
النقابة وادارة �سوؤونها حلني اجراء 
رف�س  النقيب  ان  اإال  االنتخابات، 
ذلك، و�سلمه ن�سخة من كتاب النقابة 
وهو  مرافقاته،  مع  اآنفاً  املذكور 
الإجراء  العامة  الهيئة  دعوة  بيان 
 ،1695/3/19 يوم  االنتخابات 
املرفوعة  التف�سيلية  املذكرة  وكذلك 

اىل رئي�س جمل�س الوزراء.
اأن  ذلك  اللجنة من  لرئي�س  تبني  وقد 
امر  تنفيذ  عن  ممتنع  النقابة  جمل�س 

الوزير  من  ويطلب  العدل،  وزارة 
وتخويل  منا�سباً،  يراه  ما  اتخاذ 
التي  ال�سالحيات  ممار�سة  اللجنة 
)املادة  احكام  مبوجب  اليها  اآلت 
رقم  املحاماة  قانون  من  د(   /88/

)157( ل�سنة 1964 النافذ اآنذاك.
قرار  يف  طعنت  قد  النقابة  وكانت 
التمييز،  حمكمة  لدى  الوزارة 
الذي  القرار  �ستقبل  انها  واأعلنت 

ت�سدره املحكمة.
طعن  التمييز  حمكمة  لرد  ونتيجة 
جمل�س النقابة املقدم اليها، لذا فاإن 
النقابة،  على  يدها  و�سعت  اللجنة 
حني  اىل  ادارتها  يف  وا�ستمرت 
الرابعة  االنتخابية  الدورة  اجراء 

والثالثني يف 1966/2/24.

صفحات من تأريخ نقابة المحامين العراقيين 
عندما لم تجر انتخابات النقابة سنة 1965 ألول مرة في تأريخها

املدر�س امل�ساعد / عمر عبا�س خ�سري العبيدي
باحث دكتوراه يف القانون الدويل

تعد جرمية غ�سل االأموال معلوماتياً من اأخطر 
اأمام  احلقيقي  التحدي  فهي  الع�سر،  جرائم 
كونها  عن  ف�ساًل  واالإعمال،  املال  موؤ�س�سات 
حتقيق  على  القانونية  القواعد  لقدرة  امتحانا 

فعاليتها يف مواجهة االأن�سطة اجلرمية ومكافحة 
هذه  اأهمية  تربز  لذا  امل�ستجدة..  اأمناطها 
الدرا�سة كون هذه اجلرمية تعد الحقة الأن�سطة 
فكان  م�سروعة،  غري  عوائد  حققت  جرمية 
العائدات  على  امل�سروعية  �سفة  اإ�سباغ  لزاما 
بـ)االأموال  ا�سطالحا  يعرف  ما  اأو  اجلرمية 
و�سهولة،  بي�سر  ا�ستخدامها  ليتاح  القذرة( 
املتمثل  املجرمني  ملاأزق  خمرجاً  تعد  فهي  لذا 
جرائمهم،  متح�سالت  مع  التعامل  ب�سعوبة 
جتارة  كـ  باهظة  اأموااًل  تدر  التي  تلك  خا�سة 
الف�ساد  واأن�سطة  االأ�سلحة  وتهريب  املخدرات 
يتطلب  اجلرائم  من  النوع  هذا  فاأن  لذا  املايل، 
عماًل وتعاوناً دوليني على م�ستوى الت�سريعات 
احلدود  يتجاوز  الدولية  واملنظمات  الوطنية 
ذات  للحدود  عابرة  جرمية  الأنها  اجلغرافية 
مكافحتها  ال�سهل  من  فلي�س  لذا  عاملية،  �سمات 
من دون جهد دويل وتعاون �سامل يحقق فعالية 

اأن�سطة املكافحة.
اجلرائم  من  االأموال  غ�سل  جرمية  وتعد 
االآثار  ب�سبب  وذلك  اخلطرية،  االقت�سادية 
حيث  االقت�ساد،  على  ترتكها  التي  املبا�سرة 
االقت�سادية  املوارد  وتهدد  الف�ساد  اإىل  توؤدي 

للمجتمع وتهريب روؤو�س االأموال اإىل اخلارج، 
من  القومي  االقت�ساد  يحرم  نزيفا  ي�سكل  مما 
اآليات منوه، ف�ساًل عما ي�سكله من تهديد لالأمن 
عام  �سعور  واإيجاد  االجتماعي،  واالإ�ستقرار 
وي�سيء  اال�ستثمار  مبناخ  ي�سر  مما  باالإحباط 
االآثار  للمجتمع �سيا�سياً، ويحدد االقت�ساديون 

ال�سلبية لهذه اجلرمية بـ:
الوطنية. االقت�ساديات  زعزعة  	•

االأ�سعار  ورفع  اال�ستهالك  زيادة  	•
وزيادة معدالت ال�سرائب.

على  احلكومات  قدرة  يف  التاأثري  	•
اإدارة ومتابعة ال�سيا�ستني املالية والنقدية.

حزمة  اإىل  احلاجة  اأهمية  يظهر  الواقع  هذا  اإن 
تكنولوجيا  حقل  يف  الت�سريعات  من  متكاملة 
من  اأ�سا�سية  عنا�سر  لتغطية  متتد  املعلومات، 

اأهمها: 
باملعلومات  القانوين  االإعرتاف   .1

وو�سائل حمايتها باملعلوماتية. 
بامل�سالح  القانوين  االإعرتاف   .2
احلماية  وتوفري  عنها،  املتولدة  امل�سروعة 
التكنولوجيا  وعيوب  خماطر  من  لها  اجلنائية 

وتطبيقاتها. 

الهائلة  التقنية  اإيجابيات هذه  وعلى الرغم من 
التي جعلت من العامل ما اأمكن ت�سميته )بالقرية 
ال�سغرية(، فاإن م�سكلة الدرا�سة تكمن يف كون 
من  جديدًا  ن�ساًل  معها  جلبت  قد  التقنية  هذه 
وذلك  املعلوماتية،  اجلرمية  كظاهرة  اجلرائم 
بتغيري اجلرمية من �سورتها املادية اإىل اأخرى 
اأ�ساًل،  حدوثها  امل�سروع  يت�سور  مل  معنوية، 
الن�سو�س  تف�سري  م�سكلة يف  ذلك  نتجت عن  اإذ 
يف  القيا�س  يف  املوجود  احلظر  مع  القائمة 
ال�سرعية  مبداأ  مع  ذلك  لتنايف  املواد اجلنائية؛ 
اجلنائية، اإذ، وكما هو معروف يف جميع القوانني 
اجلزائية، ال جرمية وال عقوبة اإال بن�س، واإزاء 
التقليدية عن احتواء  القوانني  الق�سور يف  هذا 
هذه الظاهرة االإجرامية امل�ستحدثة، كان لزاماً 
على الت�سريعات -حتقيقاً للعدالة- اأن تواكب 
املعلوماتية،  اجلرائم  يف  امللحوظ  التطور  هذا 
من  للتعامل  �سرورية  الت�سريعية  فاملواجهة 
خالل قواعد قانونية غري تقليدية ملواجهة هذا 

االإجرام غري التقليدي.
بهذه  م�سحوباً  التكنولوجي  التقدم  جاء  هكذا 
ال�سورة امل�ستحدثة من اجلرائم التي ت�ستعري 
من هذه التكنولوجيا اأ�ساليبها املتطورة، واإزاء 

امل�ستحدثة يف  الظاهرة  اأمام هذه  اأ�سبحنا  ذلك 
حرية من اأمرنا. 

هذه  انت�سار  وراء  حقيقية  اأ�سباب  وهناك 
اجلرمية اخلطرية، من هذه االأ�سباب هي درجة 
اأن  جند  حيث  وال�سيا�سي،  االإداري  الف�ساد 
الدول ذات االقت�ساديات املتقدمة، اأي املنتجة 
التنظيمية  االإجراءات  وامل�سنعة، تتخذ جميع 
حماية  اأجل  من  املت�سددة  واملالية  والقانونية 

االأمن املايل واالقت�سادي فيها.
وبعك�س هذا جند اأن الدول الفقرية ال تتخذ مثل 
هذه  مثل  على  ت�سجع  قد  بل  االإجراءات،  هذه 
العمليات غري امل�سروعة من اأجل دعم و�سعها 
االقت�سادي وال�سيا�سي. وهناك �سبب اآخر وراء 
انت�سار هذه اجلرمية، وهو التقدم التكنولوجي 
اإىل  دولة  من  ونقلها  االأموال  حتويل  و�سهولة 
اأدى  ما  االآيل،  احلا�سوب  اأجهزة  عرب  اأخرى 
االأمر اإىل �سرعة انت�سار هذه الظاهرة اخلطرية 
وتفاقم اآثارها، وقد يتم غ�سل االأموال لي�س فقط 
االأموال  غ�سل  اأماكن  تعددت  بل  البنوك  داخل 
ال�سما�سرة  الوهمية،  )ال�سركات  داخل  مثل 
الدوليني وموؤ�س�سات حتويل العملة، اجلمعيات 
اخلريية، املوؤ�س�سات العقارية، �سركات بطاقات 

االئتمان وجمعيات االدخار والت�سليف(.
العربية  الدول  كل  ت�سارع  اأن  هو  والهدف 
عليها،  والق�ساء  الظاهرة  هذه  تطويق  لغر�س 
غ�سل  ن�ساط  ومالحقة  جترمي  اأ�سبح  لقد 
غري  اأموالها  م�سدر  يكون  والتي  االأموال، 
االآثار  ب�سبب  وذلك  ملحة،  �سرورة  م�سروع، 
ما  وهذا  الن�ساط،  هذا  يغلفها  التي  اخلطرية 
اأو  للحد  �سيا�سة  لو�سع  اإليه  احلاجة  دعت 

الإيقاف هذه الظاهرة اخلطرية.
لذا عمدت العديد من الدول يف االآونة االأخرية 
اإىل بذل اجلهود من اأجل اأن تبقى مواكبة ل�سري 
غ�سل  مكافحة  يف  املت�سددة  الدولية  احلملة 
الدول  بع�س  عمدت  وقد  معلوماتياً..  االأموال 
االإقليمية اىل اأن تغري اهتمامها اإىل مو�سوع غ�سل 
ال�سديدة؛  وح�سا�سيته  الأهميته  نظرًا  االأموال 
الدويل  القانون  نطاق  تو�سعة  خالل  من  وذلك 
يف ما بني �سلطاتها النقدية وامل�سرفية ملحاربة 
هذه اجلرمية التي تغلب على طابعها )اجلرمية 
االإقليمية،  الدول  معظم  اأقدمت  فقد  املنظمة(، 
اإ�سدار  على  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل 
عمليات  بتجرمي  ق�ست  خا�سة  م�ستقلة  قوانني 

غ�سل االأموال، وحددت �سبل مكافحتها.

فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال معلوماتيًا

اإينا�س عبد الهادي الربيعي 

اأثبت الواقع املعا�سر ان العديد من االنتهاكات 
نطاق  يف  تقع  االأفراد  حلقوق  اجل�سيمة 
املتحدة  االأمم  األزمت  لذا  االإرهاب،  مكافحة 
القانون  بقواعد  االلتزام  االأع�ساء  الدول 
الدويل  والقانون  االن�سان  حلقوق  الدويل 
الالزمة  والتدابري  االإجراءات  يف  االإن�ساين 
التاأكيد على االإجراءات  ملكافحة االإرهاب، مع 
والتاأكيد  االإرهاب،  ملكافحة  الالزمة  والتدابري 
على اأن احلرب على االإرهاب ال يجب اأن مت�س 
احلقوق واحلريات، وعلى الرغم من ذلك جند 
االإرهاب  ملكافحة  املتخذة  االإجراءات  انطواء 
واحلريات  احلقوق  من  بالعديد  امل�سا�س  على 
من  الرغم  وعلى  واجلماعات،  لالأفراد  املقررة 
اأن  اإال  الدويل،  املجتمع  على  االإرهاب  خطورة 

مكافحته قد اتخذت �سببا النتهاك تلك احلقوق 
من  ملوجة  الدولة  تعر�س  حالة  يف  واحلريات 
االأعمال االإرهابية، فاحلق يف االأمن ال�سخ�سي 
والتي  حمايتها  الواجب  احلقوق  اأوىل  من  هو 
اإليه االإعالن  اأ�سار  يتمتع بها االن�سان، وهو ما 
منه  الثالثة  املادة  يف  االن�سان  حلقوق  العاملي 
احلياة  يف  احلق  فرد  لكل   (  : على  بن�سها 
اأ�سار  واحلرية ويف االأمان على �سخ�سه(. كما 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اإليه 
وال�سيا�سية يف املادة التا�سعة منه بقوله: ) لكل 
فرد احلق يف احلرية ويف االأمان على �سخ�سه، 
اعتقاله تع�سفا، وال  او  وال يجوز توقيف احد 
يجوز حرمان احد من حريته اإال الأ�سباب ين�س 
عليها القانون، وطبقا لالإجراء املقرر(، ويتمثل 
احلريات  على  االإرهاب  مكافحة  يف  اخلطر 
عن  ال�سادرة  الت�سريعات  عرب  ال�سخ�سية 

ال�سبط  �سلطات  مبوجبها  متنح  التي  الدول 
ما  تخالف  ب�سورة  وا�سعة  �سلطات  الق�سائي 
هنالك  اأن  اإذ  االأخرى،  اجلرائم  يف  متبع  هو 
لل�سلطات  منحت  الت�سريعات  من  العديد 
الق�سائية �سالحية القب�س دون اإذن م�سبق اإذا 
باالأعداد  لال�ستباه  معقولة  اأ�سباب  توافرت  ما 
اإرهابية،  جرمية  ارتكاب  على  والتحري�س 
الذي   2001 لعام  االأمريكي  القانون  ومنها 
اأي �سخ�س  ال�سلطات احلق يف احتجاز  اأعطى 
دون توجيه اتهام وال حماكمة وال اأدلة ق�سائية 
بل ملجرد اال�ستناد ل�سبهات او اأدلة عن طريق 
كما  باالإكراه.  اأخذت  تكون  قد  اآخرين  اأقوال 
دون  طويلة  لفرتة  االحتجاز  يف  احلق  منحت 
القانون  م�سروع  مثال  اإليه،  تهمة  اأية  توجيه 
للربملان  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  من  املقدم 
تفجريات  اثر  على   2006 عام  االنكليزي 

ي�سمح  مقرتح  هناك  كان  اإذ   ،2005 عام  لندن 
باحتجاز امل�ستبه به يف اجلرمية االإرهابية حتى 
ت�سعني يوما، اإال اأن القانون �سدر ليجعل مدة 
االحتجاز 28 يوما والتي تعد طويلة يف دولة 
دميقراطية، ومت طرح قانون اآخر يف عام 2008 
لتمديد فرتة االحتجاز اىل 42 يوما، االأمر الذي 
عار�سته منظمات حقوق االن�سان لكونه يخرق 
بدون  االأفراد  توقيف  منع  يف  القانوين  املبداأ 
عذر مقبول، وكذلك فعلت ايطاليا بتمديد مدة 
توجيه  دون  االإرهابية  اجلرائم  يف  االحتجاز 
يتناق�س  ما  وهو  حمام،  ح�سور  او  االتهام 
املتحدة.  االأمم  ميثاق  من  التا�سعة  املادة  مع 
للتعذيب  اللجوء  اأجازت  الدول  بع�س  اأن  كما 
اإرهابية،  جرائم  يف  املتهمني  مع  التحقيق  عند 
اأجاز  الذي  بو�س  جورج  الرئي�س  ذلك  ومثال 
جرائم  يف  املتهمني  مع  التحقيق  يف  ا�ستخدامه 

الرغم  على  بالت�سدد  يت�سم  ما  وهو  اإرهابية، 
الدولية  والت�سريعات  املواثيق  اغلب  اأن  من 
او  اعرتاف  على  للح�سول  التعذيب  حرمت 
جرمية  وقوع  ملنع  او  اإرهابية  بجرمية  اإقرار 
عام  املتحدة  الواليات  قامت  كما  اإرهابية. 
2004 با�ستخدام اأجهزة التن�ست يف التج�س�س 
على املكاملات اخلا�سة، االأمر الذي م�س احلياة 
ال�سخ�سية جلميع اأفراد املجتمع وهو ما �سلكه 
امل�سرع االيطايل عام 2005 باإ�سداره حزمة من 
الت�سريعات املنتهكة للحياة اخلا�سة بالتن�ست 
مل  ذلك  اأن  اإال  اخلا�سة،  االأفراد  مكاملات  على 
مينع من تزايد الهجمات االإرهابية او اإيقافها، 
الق�ساء  �سلطات  بتو�سيع  يطالب  اجتاه  وظهر 
العقوبة،  نوع  اختيار  عرب  املجال  هذا  يف 
ومقدارها او اإبدالها مع مراعاة م�سلحة املتهم 
حتت �سعار تاأهيله واإعادة دجمه يف املجتمع، 

الق�ساء  �سلطة  من  باحلد  يطالب  من  ومنهم 
املجتمع،  ثقة  خان  الذي  املتهم  على  والت�سدد 
ومل يردعه رادع عن فعله اجلرمي لتكون تلك 
عرب  التطرف  ظهور  ملنع  هادفة  االإجراءات 
ا�ستخدام و�سائل التج�س�س الوقائي والتي تعد 
التهديدات  ملواجهة  وقانونية  �سرعية  و�سائل 
هل  هو:  يثور  الذي  الت�ساوؤل  ولكن  االأمنية، 
وهو  االأمن؟..  من  املزيد  توفر  الرقابة  تلك  اأن 
تكون  قد  اإذ  بال�سرورة،  مرتابطا  جنده  ال  ما 
من  الهائل  فالكم  جمدية،  غري  الو�سائل  تلك 
اإال  لال�ستعمال،  قابلة  غري  يجعلها  املعلومات 
االإجراءات يف جتنب  تلك  اأهمية  ينفي  ذلك ال  اأن 
العديد من الهجمات االإرهابية والذي يعد جناحا 
بحد ذاته على الرغم من ان ال�سحية االأكيدة هي 
االإرهاب  على  احلرب  من  خطوة  فكل  احلرية، 

ت�سيق اخلناق على اجلماعات االإرهابية.

حقوق اإلنسان بين مكافحة اإلرهاب والحق في الخصوصية
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�سـامر تركي

اإن اجلهة املخت�سة بتنفيذ االحكام والقرارات 
التنفيذ  ان  اإذ  التنفيذ،  مديرية  هي  العراق  يف 
يف  لكونه  م�سر  يف  هو  عما  يختلف  العراق  يف 
م�سر يكون بوا�سطة قا�ص خمت�ص او منتدب. 
اأما يف العراق فيكون بوا�سطة مديرية التنفيذ، 
رقم  التنفيذ  قانون  مبوجب  ت�سكلت  انه  اإذ 
ترتبط  تنفيذ  دائرة  املعدل   1980 ل�سنة   45
واوكل  اأجهزتها،  احد  ويعد  العدل  بوزارة 
على  حا�سل  عام،  مدير  اىل  رئا�ستها  القانون 
�سهادة البكالوريو�ص يف القانون، وله ممار�سة 
ق�سائية او قانونية مدة ال تقل عن 12 �سنة، 
الدائرة،  مركز  من  الدائرة  هذه  وتتكون 
التنفيذ(،  دائرة  )رئا�سة  ا�سم  عليه  ويطلق 
وهي:  متخ�س�سة،  اق�سام  اأربعة  من  وتتكون 
العالقات  وق�سم  واالح�ساء  التخطيط  ق�سم 
القانونية وق�سم ال�سوؤون االإدارية، ولكل ق�سم 

من هذه االأق�سام مهامه مبوجب القانون.
الفراع االأول: االإجراءات التنفيذية يف م�سر 

امل�سري  القانون  يف  التنفيذية  االإجراءات  اإن 
القانون  ان  اإذ  العراقي،  القانون  عن  تختلف 
امل�سري قد بني االخت�سا�ص عند التنفيذ على 
يقع  التي  التنفيذ  ملحكمة  املدين  لدى  املنقول 
لدى  للمدين  ما  حجز  ويف  دائرتها،  يف  املنقول 
ويكون  لديه،  املحجوز  موطن  ملحكمة  الغري 
االخت�سا�ص عند التنفيذ على العقار للمحكمة 
التي يقع العقار يف دائرتها، فاإذا تناول التنفيذ 
كان  متعددة  حماكم  دوائر  يف  تقع  عقارات 
العراقي  القانون  اأما  الإحداها.  االخت�سا�ص 
املكاين  االخت�سا�ص  على  ين�ص  مل  فاإنه 
التنفيذ  طالب  فباإمكان  التنفيذية،  لالإجراءات 
تنفيذ،  دائرة  اأية  يف  التنفيذي  ال�سند  ينفذ  ان 

و�سنبني ذلك الحقا.

اأوال/ فتح اال�سبارة التنفيذية:
يف  التنفيذ  عن  يختلف  م�سر  يف  التنفيذ  اإن 
بالتنفيذ،  املخت�سة  اجلهة  ناحية  من  العراق 
يكون عن  هنا  التنفيذ  ان  اإذ  �سابقا،  بينا  وكما 
ا�سراف قا�سي  التنفيذ، وحتت  طريق حمكمة 
من  جزئية  حمكمة  كل  مقر  يف  يندب  التنفيذ، 
يف  ويعاونه  االبتدائية  املحكمة  ق�ساة  بني 
اأمامه  وتتبع  املح�سرين،  من  كاف  عدد  ذلك 
اجلزئية  املحكمة  اأمام  املقررة  االإجراءات 
اإذ  ذلك،  خالف  على  القانون  ين�ص  مل  ما 
)قرار  ال�سند  بتقدمي  التنفيذ  طالب  يقوم  انه 
يكون  ان  ويجب  التنفيذ  قا�سي  اىل  احلكم( 
حلق  اقت�ساء  ويت�سمن  حتريريا،  ال�سند 
اجلهة  على  ويجب  املقدار،  ومعني  حمقق 
التي يناط بها التنفيذ اأن تبادر اإليه متى طلب 
منها، وعلى ال�سلطات املخت�سة اأن تعني على 
اإجرائه، وبعد تقدمي ال�سند اىل قا�سي التنفيذ 
انه  اإذ  احلكم(،  )قرار  التنفيذي  ال�سند  يثبت 
طلبات  فيه  تقيد  خا�سا  جدوال  باملحكمة  يعد 
التنفيذ، وين�ساأ لكل طلب ملف تودع به جميع 
االأوراق املتعلقة بهذه الطلبات ويعر�ص امللف 
على قا�سى التنفيذ عقب كل اإجراء ويثبت به 
ما ي�سدره من قرارات واأوامر واأحكام.. وبعد 
االإعالن  يتم  ان  يجب  وت�سجيله  ال�سند  تقدمي 
عنه قبل ال�سروع باإجراءات التنفيذ اجلربي، 
و�سنبني االإعالن يف الفقرة االآتية، وهنا يجب 
باملحرر  اعالمها  يتم  ان  بعد  االإدارة،  على 
التنفيذي، ان تقوم باإجراءات التنفيذ، اأي تنفذ 
القرار ال�سادر عن طريق الدوائر التابعة لها، 
يعر�ص  التنفيذ  عن  االإدارة  امتناع  حال  ويف 
ان  املالحظ  ومن  التنفيذ،  قا�سي  على  االمر 
قانون التنفيذ وما يتعلق به يف م�سر مل ين�ص 
�سكوى  حتريك  او  جزائية  عقوبة  فر�ص  على 
التنفيذ،  عن  املمتنع  املوظف  بحق  جزائية 
عن  املح�سرين  امتناع  عر�ص  ت�سمن  انه  اإال 
يف  ليف�سل  التنفيذ  قا�سي  امام  بطلب  التنفيذ 
املادة  ن�ست  وقد  فقط،  االمتناع  مو�سوع 
ال�سلطات  قبل  من  القوة  ا�ستعمال  على   280
فعل  وح�سنا  ذلك،  منها  طلب  متى  املخت�سة 
عقوبات،  فر�ص  عندما  العراقي  امل�سرع 
والن�ص  العقوبات  قانون  اىل  ذلك  يف  م�ستندا 
العراقي، كما �سنبينها  التنفيذ  قانون  عليها يف 

يف الفرع الثاين.
ثانيا/ االإعالن:

لقد ن�ص القانون امل�سري على وجوب االإعالن 
قبل املبادرة يف االإجراءات التنفيذية اجلربية 
يف  املدة  ان  اإال  التنفيذ،  يف  املبا�سرة  قبل 
االإعالن هي يوم واحد من تاريخ تبلغ املدين 
يف االإعالن، اإال ان امل�سرع العراقي منح دوائر 

الدولة 60 يوما للقيام بتنفيذ قرار احلكم على 
خالف امل�سرع امل�سري، ومنح مدة �سبعة اأيام 

للمواطن، كما �سنبينه يف الفرع الثاين.
ثالثا/ الطعن بقرارات قا�سي التنفيذ:

بجواز  امل�سري  القانون  بني  قد  التظلم:  )اأ( 
التظلم من و�سف احلكم الذي ي�سدره قا�سي 
وكذلك  اال�ستئنافية،  املحكمة  امام  التنفيذ 
اأجاز ان يقدم التظلم يف جل�سة املرافعة، اإال ان 
البت فيه يكون على انفراد، وبني ان اإجراءات 
العادية  الدعوى  رفع  اإجراءات  هي  التظلم 
اأجاز  قد  العراقي  القانون  ان  اإال  نف�سها، 
اأيام،  ثالثة  وخالل  م�ستقلة  ب�سورة  التظلم 
قانون  ان  اإال  للمدة،  بالن�سبة  كذلك  وامل�سري 
التنفيذ العراقي يكون الطعن يف الدعوى طعنا 
وتقدمي  مرافعات  فيه  يت�سمن  وال  متييزيا، 

دفوع.
بني  امل�سري  القانون  ان  اال�ستئناف:  )ب( 
قيمة الدعوى لتحديد اجلهة التي يكون الطعن 
اأحكام  ت�ستاأنف  انه  اإذ  امامها،  اال�ستئنايف 
اإىل  املو�سوعية  املنازعات  يف  التنفيذ  قا�سي 
املحكمة االبتدائية اإذا زادت قيمة النزاع على 
اآالف  خم�سة  تتجاوز  ومل  جنيه،  خم�سمائة 
جنيه، واىل حمكمة اال�ستئناف اإذا زادت على 
الوقتية  املنازعات  يف  اأحكامه  وت�ستاأنف  ذلك، 
اإىل املحكمة االبتدائية، اإال ان القانون العراقي 
واحدة،  جهة  امام  االتمييزي  الطعن  جعل 

وهي حمكمة اال�ستئناف ب�سفتها التمييزية.
الفرع الثاين: االإجراءات التنفيذية يف العراق

دائرة  اأية  مراجعة  ميكنه  التنفيذ  طالب  اإن 

من دوائر التنفيذ من اجل تقدمي احلكم املراد 
تنفيذه، اإذ ان قانون التنفيذ العراقي مل ين�ص 
على االخت�سا�ص املكاين ومل يحدد املكان الذي 
يقدم  ان  ابتداًء  التنفيذ  طالب  يقوم  ان  يجب 
الن�ص  جاء  وامنا  لديها،  التنفيذي  املحرر 
ان  اإال  اطالقه،  على  يجري  واملطلق  مطلقا، 
اغلب االحكام الق�سائية تنفذ يف املديرية التي 
اخلا�سة  اجلغرافية  الرقعة  �سمن  من  يكون 
يريد  التي  الدائرة  مكان  او  املدين  حمل  بها 
القرارات واالحكام  التنفيذ عليها، وكثريا من 
التنفيذية تنفذ يف اأية دائرة من دوائر التنفيذ، 
االعمال  يف  االنابة  حق  القانون  اعطى  كما 
التنفيذية التخاذ االإجراءات التنفيذية من اأية 

مديرية اأخرى. 
 اأوال/ فتح اال�سبارة التنفيذية :

ن�ست املادة 9 من قانون التنفيذ رقم 45 ل�سنة 
انه  اإذ  الق�سائية،  االحكام  تنفيذ  على   1980
ال�سادرة  كافة  الق�سائية  االحكام  ان  بينت 
هذا  احكام  وفق  على  تنفذ  القطر  حماكم  من 
الباب  يف  بني  التنفيذ  قانون  ان  اإذ  القانون، 
اإجراءات  على  االأول  الف�سل  منه  الثاين 
التنفيذ بعد �سدور قرار احلكم يقوم من �سدر 
م�سدقة  ن�سخة  با�ستح�سال  القرار  ل�ساحله 
املخت�سة  اجلهة  ان  واإذ  احلكم،  قرار  من 
كما  التنفيذ  مديرية  هي  العراق  يف  بالتنفيذ 
�سبق اأن بيناها، ويقوم بتقدمي احلكم اىل املنفذ 
وبعدها  وت�سجيله،  الر�سم  اىل  فيحيله  العدل، 
قبوله،  او  التنفيذ  برف�ص  قراره  باتخاذ  يقوم 
ويف حال قبوله يقوم املوظف املخت�ص بتنظيم 

التنفيذ  طالبي  من  كل  ا�سم  يت�سمن  حم�سر 
واملنفذ عليه  وتاريخ املحرر التنفيذي ورقمه 
التنفيذ  طالب  ويقوم  اأ�سدرته،  التي  واجلهة 
املت�سمن  املح�سر  على  بالتوقيع  وكيله  او 
العدل  للمنفذ  القانون  اأجاز  القرار، وقد  تنفيذ 
ان ي�ستو�سح من املحكمة التي اأ�سدرت احلكم 
عما ورد فيه من غمو�ص، وكذلك للمحكمة ان 
ت�سدر قرارا يفهم �ساحب العالقة عن م�سمون 
مبا  احلكم  بتنفيذ  يخل  ال  ذلك  ان  اإال  احلكم، 
يتعلق باالأمور الوا�سحة فيه، وتكون واجبة 

التنفيذ.
العدل فتح  املنفذ  اإذا رف�ص  انه  ومن املالحظ 
اال�سبارة التنفيذية عليه ان يقرر على املحرر 
ليت�سنى  الرف�ص  اأ�سباب  فيه  ويبني  التنفيذي 
القرار او متييزه  التظلم من  التنفيذ  اىل طالب 

امام حمكمة اال�ستئناف ب�سفتها التمييزية.  
ثانيا/ التلبيغات الق�سائية ومدد التنفيذ:

املدين  تبليغ  التنفيذ  مديرية  تتوىل  )اأ(- 
مبوجب مذكرة االخبار بالتنفيذ وت�سعره فيها 
امامها،  احل�سور  اليه  وتطلب  عليه،  نفذ  مبا 
االخبار  مذكرة  مبوجب  املدين  تبليغ  ويعد 
تقوم  عندما  التنفيذ  مديريات  وان  بالتنفيذ، 
املدنية  املرافعات  قانون  تتبع  املدين  بتبليغ 
العراقي، وتت�سمن ورقة التبليغ ا�سم الطرفني 
والتي  اقامتهما  وحمل  ومهنتهما  و�سهرتهما 
ا�سدرت املحرر التنفيذي ان وجدت، وماهيته 
وم�سمونه وما يطلب تنفيذه ب�سورة مف�سلة.

)ب( مدد التنفيذ:
بالتنفيذ  املدين  يقوم  ان  هو  العام  املبداأ  اإن 

لتبلغه  التايل  اليوم  من  اأيام  �سبعة  خالل 
بالتنفيذ  يتعلق  ما  وهذا  بالتنفيذ،  باالإخبار 
فلقد  الدولة  لدوائر  بالن�سبة  اأما  الر�سائي. 
اعطى القانون مدة 60 يوما ولي�ص �سبعة اأيام 
ا�ستثناء  هناك  ان  اإذ  للتبليغ،  التايل  اليوم  من 
لدوائر الدولة والقطاع العام يف املدة املحددة 

للتنفيذ الر�سائي.
اكمال  بعد  التنفيذية  االإجراءات  )ثالثا( 

االخبار بالتنفيذ وفتح اال�سبارة:
املنفذ  بها  يقوم  التي  االإجراءات  اكمال  بعد 
من  يكون  هنا  التبليغات  وامتام  العدل 
ان  للقانون،  االإدارة، واحرتاما  على  الواجب 
الدائرة  طريق  عن  احلكم  قرار  بتنفيذ  تقوم 
ورقة  يف  لها  املمنوحة  املدة  خالل  القانونية 
االخبار بالتنفيذ، وكما بينا �سابقا، وان امتناع 
امل�سوؤولية  امام  يجعلها  التنفيذ  عن  االإدارة 
احلالة  هذه  يف  امل�سوؤولية  وتكون  اجلزائية 
باإجراء  يقم  مل  اإذا  املخت�ص،  املوظف  على 
اإذ ان  التنفيذ،  باإجراءات  املبا�سرة  او  التنفيذ 
احلكم  تنفيذ  لعدم  كجزاء  امل�سوؤولية  تقرير 
مب�سطا  يبدو  ذلك  يف  التاأخري  او  الق�سائي 
االحكام  حاالت  يف  التعقيدات  من  وخاليا 
احلقوق  باإقرار  او  بالتعوي�سات  ال�سادرة 
مالية  مبالغ  اأداء  عن  دورها  يف  تتمح�ص  التي 
خمالفة  يعد  االحكام  هذه  تنفيذ  عدم  الن 
م�سوؤوليتها،  ت�ستوجب  �سارخة  قانونية 
ويجوز احلكم عليها بالتعوي�سات اإذا كان عدم 
التنفيذ راجعا ل�سوء نيتها، ف�سال عن ان امتناع 
االحكام  تنفيذ  عن  االأنظمة  بع�ص  يف  االإدارة 
الق�سائية تعد جرائم دون االخالل بامل�سوؤولية 
املادة  يف  التنفيذ  قانون  ن�ص  وقد  التاأديبية.. 
عن  ميتنع  الذي  املوظف  م�سوؤولية  على   21
جزائية  مل�سوؤولية  نف�سه  يعر�ص  باأنه  التنفيذ 

ا�ستنادا الأحكام قانون العقوبات العراقي.
)رابعا( الطعن يف قرار املنفذ العدل:

اإن املنفذ العدل، ومن خالل ممار�سته عمله يف 
التنفيذ، قد يتخذ قرارات تكون خمالفة للقانون 
او خمالفة لرغبة طالب التنفيذ او املنفذ عليه، 
معني  قرار  اتخاذ  عند  احلالة  هذه  ويف 
قابال  قراره  فيكون  العدل  املنفذ  قبل  من 
ان  الطاعن  وباإمكان  التمييز،  او  للتظلم 
التظلم  طريق  �سلوك  دون  القرار  مييز 
بوا�سطة  التمييز  او  التظلم  ويكون  منه، 
العدل.  الطاعن اىل املنفذ  عري�سة يقدمها 
ا�ستئناف  حمكمة  فهي  التمييز  جهة  اأما 
املنطقة ب�سفتها التمييزية. اأما مدد الطعن 
فهي ثالثة اأيام من تاريخ العلم بالقرار او 
التبلغ به. اأما الطعن بالتمييز فيكون بعد 

�سبعة اأيام من تاريخ التظلم منه.

أحكام المحاكم اإلدارية والجهة المختصة بالتنفيذ 

املحامي/ وليد حممد ال�سبيبي

يوؤيد  ال  الدول  عليه  �سارت  ما  ان  الواقع  يف 
اأي من النظريتني  ب�سورة قاطعة وجهة نظر 
)وحدة القانون اأو ازدواج القانونني(، اإال ان 
االعتبارات العملية هي التي فر�ست �سرورة 
الداخلي،  القانون  على  الدويل  القانون  علو 
ويوؤكد هذا القول ما �سارت عليه الدول �سواء 
على نطاق ال�سعيد الوطني اأم مبا جاءت عليه 

يف عالقاتها الدولية.
اأ – على ال�سعيد الدويل:

والق�ساء  الدبلوما�سي  التعامل  ا�ستقر  لقد 
على  الدويل  القانون  علو  مبداأ  على  الدويل 

القانون الداخلي، وذلك على النحو التايل:
اأواًل – التعامل الدبلوما�سي:

مبداأ  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  اأقرت  لقد 
علو القانون الدويل على القانون الداخلي، فقد 
الفنزويلية  التحكيم  بروتوكوالت  مثاًل  ق�ست 
ل�سنة 1903، باأن يحكم املحكمون طبقاً ملبادئ 
القانون الدويل والعدالة، دون اأن يتقيدوا بدقة 

باأحكام القانون الداخلي.
احلكومة  حاولت   Cutting ق�سية  ويف 
وفقاً  اأمريكياً  مواطناً  تعاقب  اأن  املك�سيكية 
ن�سر  جرمية  عن  وذلك  املك�سيكي،  للقانون 
ارتكبها يف الواليات املتحدة االمريكية، ولكنها 
وزير  احتجاج  بعد  �سراحه  الإطالق  ا�سطرت 
اخلارجية االأمريكية Bayard، م�ستندًا على 
العدالة  و�سمانات  الدويل  القانون  مبادئ  اأن 
تعلو على القانون الداخلي املك�سيكي.. ويبدو 
بوجهة  اقتنعت  قد  املك�سيكية  احلكومة  اأن 
النظر هذه، واأطلقت �سراح املواطن االأمريكي.
هذا  اأكدت  التي  احلديثة  املعاهدات  ومن 
 3 يف  املعقودة  العامة  االتفاقية  اأي�ساً،  املبداأ 
حزيران �سنة 1955 بني تون�ص وفرن�سا، حيث 
ن�ست املادة 3 منها على اعرتاف احلكومتني 
القانون  على  واملعاهدات  االتفاقات  )بعلوية 

الداخلي(.
ثانياً – الق�ساء الدويل:

لقد ا�ستقر الق�ساء الدويل منذ زمن بعيد على 
ما يلي:

1 – علو القانون الدويل على القانون الداخلي 
العادي:

عديدة  اأحكام  يف  الدولية  املحاكم  اأكدت  لقد 
على  الدويل  القانون  علو  مبداأ  على  لها 
عرف  من  م�سادره  مبختلف  الداخلي  القانون 
ففي  العامة،  القانون  ومبادئ  ومعاهدات 
ق�سية االلباما بني الواليات املتحدة االمريكية 
وبريطانيا التي ف�سلت فيها يف 14 اأيلول �سنة 

يف  انعقدت  دولية  حتكيم  حمكمة   1872
جنيف، احتج االمريكيون باأن نق�ص القوانني 
من  االإنكليزية  ال�سلطات  يعفي  ال  االإنكليزية 
االلتزام باإتباع العرف الدويل الثابت اخلا�ص 
بواجبات املحايدين، ولقد اأخذت املحكمة بهذا 

الراأي واأدانت اإنكلرتا.
الهاي  يف  الدائمة  التحكيم  حمكمة  اأيدت  وقد 
ت�سرين  ال�سادر يف 25  هذا االجتاه يف حكمها 
الواليات  بني  النزاع  يف   1910 �سنة  االأول 
املتحدة االمريكية وفنزويال، وحكمها ال�سادر 
النزاع  يف   1922 �سنة  االأول  ت�سرين   13 يف 
بخ�سو�ص  والرنويج،  املتحدة  الواليات  بني 
حمكمة  اأكدت  كما  البحرية.  ال�سركات  بع�ص 
العدل الدولية الدائمة يف اأكرث من ق�سية مبداأ 
الداخلي..  القانون  على  الدويل  القانون  علو 
ومن ذلك ما قررته هذه املحكمة يف 21 �سباط 
1925 يف راأيها االفتائي ب�ساأن النزاع اخلا�ص 
اأنه  من  واليونان  تركيا  بني  ال�سكان  بتبادل 
)من املبادئ امل�سلم بها اأن الدولة التي تقيدت 
ت�سريعها  على  تدخل  اأن  عليها  دويل  بالتزام 
االلتزام(..  هذا  تنفيذ  تكفل  التي  التعديالت 
املحكمة  من  ال�سادر  القرار  اأي�ساً  ذلك  ومن 
نف�سها يف 7 حزيران �سنة 1932 ب�سدد النزاع 
بني فرن�سا و�سوي�سرا اخلا�ص باملناطق احلرة 
بت�سريعها  اأن حتتج  لفرن�سا  اأنه )ال ميكن  من 

الداخلي لتحد من مدى التزاماتها الدولية(.
هذا وت�سري حمكمة العدل الدولية التي خلفت 
امل�سلك  على  الدائمة  الدولية  العدل  حمكمة 
نف�سه.. ونذكر من اأحكامها بهذا ال�سدد قرارها 
يف   1951 �سنة  االأول  كانون   18 يف  ال�سادر 
والرنويج،  بريطانيا  بني  امل�سائد  ق�سية 
االإقليمي  البحر  حتديد  نفاذ  باأن  والقا�سي 
الدويل..  للقانون  يعود  اإمنا  للغري  بالن�سبة 
ق�سية  يف   1952 اآب   27 يف  ال�سادر  وقرارها 
رعايا الواليات املتحدة االمريكية يف املغرب، 
والقا�سي مبخالفة املرا�سيم املغربية ال�سادرة 
�سنة 1948، لالتفاقات ال�سابقة املعقودة بني 

الواليات املتحدة واملغرب.
2 – علو القانون الدويل على الد�ستور الداخلي 

للدولة:
علو  مبداأ  كذلك  الدولية  املحاكم  اأقرت  لقد 
القانون الدويل على الد�ستور الداخلي للدولة، 
ق�سية  يف  ال�سادر  التحكيم  قرار  ذلك  فمن 
ال�سفينة )مونتيجو( يف 26 متوز �سنة 1875 
االمريكية..  املتحدة  بني كولومبيا والواليات 
وقد جاء فيه اأن )املعاهدة فوق الد�ستور.. وان 
كولومبيا(  )ت�سريع  اجلمهورية  ت�سريع  على 
ان  املعاهدة  على  ولي�ص  املعاهدة  يطابق  ان 

اأن  الدولة  الداخلي، واأن على  القانون  تطابق 
ت�سدر القوانني الالزمة لتطبيق املعاهدات(.

وقد اأخذت حمكمة العدل الدولية الدائمة بهذا 
باالإجماع يف 4  التي اتخذتها  الفتوى  املبداأ يف 
�سباط �سنة 1932 بخ�سو�ص معاملة الرعايا 
البولونيني يف اإقليم الدانتزيغ احلر.. وقد جاء 
بد�ستورها  حتتج  اأن  للدولة  )لي�ص  انه  فيها 
من  تتخل�ص  لكي  اأخرى  دولة  مواجهة  يف 
اأو  الدويل  القانون  يفر�سها  التي  االلتزامات 

تفر�سها املعاهدات النافذة عليها(.
ب – على ال�سعيد الوطني:

فاإن عددًا من الد�ساتري احلديثة ال�سادرة بعد 
اأي�ساً  يوؤكد  والثانية  االأوىل  العاملية  احلرب 
مبداأ خ�سوع القانون الداخلي للقانون الدويل، 

ولكن بدرجات متفاوتة:
1 – فبع�ص الد�ساتري اكتفت باالإعالن عن مبداأ 
خ�سوع الدولة للقانون الدويل ب�سورة عامة.. 
الفرن�سي  الد�ستور  مقدمة  يف  جاء  ما  ذلك  من 
)اجلمهورية  ان  من   1946 �سنة  ال�سادر 
ت�سلك  تقاليدها  على  منها  حر�ساً  الفرن�سية 

مبوجب القانون الدويل العام...(.
2 – وبع�ص الد�ساتري ين�ص على تبني مبادئ 
كعدم  فقط،  الدويل  القانون  مبادئ  من  معينة 
جواز ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني )املادة 34( 
من د�ستور اجلمهورية العراقية املوؤقت ل�سنة 
االحتاد  د�ستور  من   )18 و)املادة   ،1970
من   )21 و)املادة   ،1977 ل�سنة  ال�سوفيتي 
د�ستور يوغ�سالفيا.. وعلى التزام الدولة بحل 
)املادة  ال�سلمية  بالطرق  الدولية  منازعاتها 
 –  91 و)املادة  الهولندي،  الد�ستور  من   )59
من   )77 و)املادة  الربتغال،  د�ستور  من   )6
عدم  وعلى   ..1931 ل�سنة  ا�سبانيا  د�ستور 
 )88 )املادة  العدوانية  احلرب  د�ستورية 
من   )211 و)املادة  الربازيل،  د�ستور  من 
الفرن�سي  الد�ستور  ومقدمة  بورما،  د�ستور 
القانوين  الو�سع  حتديد  وعلى   ..1958 ل�سنة 
)املادة  الدويل  القانون  ملبادئ  وفقاً  لالأجانب 
من   )40 و)املادة  االإيطايل،  الد�ستور  من   )9
املتحدة  العربية  لالإمارات  املوؤقت  الد�ستور 

ل�سنة 1971.
خطت  فاأنها  اأخرى،  دول  د�ساتري  اأما   –  3
دمج  على  ن�ست  حيث  تقدماً،  اأكرث  خطوة 
�سريح،  بن�ص  فيها  الدويل  القانون  قواعد 

فتكون عندئذ جزءًا منها:
القانون  قواعد  دمج  على  ن�ص  ما  فمنها   – اأ 
ذلك  من  الداخلي،  بالقانون  العريف  الدويل 
فاميار  د�ستور  من  الرابعة  املادة  يف  جاء  ما 
)قواعد  ان  من   1919 �سنة  ال�سادر  االأملاين 

تعد  عامة  ب�سفة  بها  املعرتف  الدويل  القانون 
جزءًا متمماً لقوانني الدولة االأملانية(. وكذلك 
املادة التا�سعة من د�ستور النم�سا ال�سادر عام 
ا�سبانيا  د�ستور  من  ال�سابعة  واملادة   ،1920
من  الثالثة  واملادة   ،1931 �سنة  ال�سادر 
واملادة   ،1935 �سنة  ال�سادر  الفلبني  د�ستور 
�سنة  ال�سادر  االإيطايل  الد�ستور  من  العا�سرة 
1947.. اأ�سف اإىل ذلك ما جرى عليه العمل يف 
اإنكلرتا اأي�ساً من اعتبار قواعد القانون العريف 

جزءًا من القانون االإنكليزي.
املعاهدات  دمج  على  ن�ص  ما  ومنها   – ب 
املادة  يف  جاء  ما  ذلك  من  الداخلي،  بالقانون 
املتحدة  الواليات  د�ستور  من  ال�ساد�سة 
االمريكية من ان )الد�ستور وجميع املعاهدات 
الواليات  تربمها  التي  اأو  اأبرمتها  التي 
للدولة(. وكذلك  االأعلى  القانون  تعد  املتحدة 
الالتينية  اأمريكا  دول  من  كثري  د�ساتري 
الدميقراطية  واأملانيا  ال�سوفيتي  واالحتاد 
وهولندا  وفرن�سا  وبلجيكا  واإيطاليا  والنم�سا 
واجلمهورية العربية املتحدة والعراق، تن�ص 

على دمج املعاهدات بالقانون الداخلي.
ذلك،  من  اأبعد  الد�ساتري  بع�ص  – وذهبت   4
فهي ال تكتفي بالن�ص على دمج القانون الدويل 
بالقانون الداخلي، بل تقرر يف الوقت نف�سه علو 
قواعد القانون الدويل على القانون الداخلي.. 
املانيا  د�ستور  من   25 املادة  القبيل  هذا  من 
االحتادية ال�سادر يف 4 اآيار �سنة 1949 التي 
تق�سي باأن )القواعد العامة للقانون الدويل تعد 
جزءًا ال يتجزاأ من القوانني االحتادية، وتكون 
)االحتادية(،  القوانني  على  االأ�سبقية  لها 
وواجبات  حقوقاً  االحتاد  ل�سكان  وتن�سئ 
مبا�سرة(، وقد خّولت الفقرة الثانية من املادة 
الوطني  للقا�سي  نف�سه  الد�ستور  من   100
الد�ستورية  املحكمة  رقابة  وحتت  االأملاين، 
املخالفة  القوانني  تطبيق  برف�ص  الفيدرالية، 
اأي�ساً  ذلك  ومن  العمومي..  الدويل  للقانون 
املادة 55 من الد�ستور الفرن�سي ل�سنة 1958 
واالتفاقات  )املعاهدات  باأن  تق�سي  التي 
�سحيح  بوجه  عليها  املوافق  اأو  امل�سدق 
الفرن�سية  القوانني  على  ن�سرها  منذ  تتغلب 

.)...
 2005 لعام  العراق  جمهورية  د�ستور  موقف 
مبا  الدولية  وااللتزامات  الدويل  القانون  من 

فيها املعاهدات واالتفاقيات الدولية
الدكتور  ا�ستاذنا  ذكره  مما  تقدم  ما  كل  اإزاء 
د�ستور  ان  يبدو  اهلل(  )رحمه  العطية  ع�سام 
موقف  ترك   2005 لعام  العراق  جمهورية 
نطالع  حيث  �سريحاً،  ولي�ص  مبهماً  العراق 

ود�ستوره  العراق  مكان  لنعرف  اأدناه  املواد 
من النماذج املتقدمة االأربعة اأعاله:

ح�سن  مبداأ  العراق  )يرعى   :)8( املادة 
ال�سوؤون  يف  التدخل  بعدم  ويلتزم  اجلوار، 
حلل  وي�سعى  االخرى،  للدول  الداخلية 
عالقاته  ويقيم  ال�سلمية،  بالو�سائل  النزاعات 
والتعامل  امل�سرتكة  امل�سالح  ا�سا�ص  على 

باملثل، ويحرتم التزاماته الدولية(.
احلكومة  حترتم   – هـ   – اأواًل   :)9( املادة 
الدولية  العراق  التزامات  وتنفذ  العراقية، 
وانتاج  وتطوير  انت�سار  مبنع  اخلا�سة 
والكيميائية  النووية  اال�سلحة  وا�ستخدام 
بتطويرها  يت�سل  ما  نع  وميمُ والبيولوجية، 
وت�سنيعها واإنتاجها وا�ستخدامها من معداٍت 

ومواد وتكنولوجيا وانظمٍة لالت�سال.
املادة )21(:

اجلهات  اىل  العراقي  ت�سليم  يحظر  اأواًل: 
وال�سلطات االجنبية.

ثانياً: ينظم حق اللجوء ال�سيا�سي اىل العراق 
بقانوٍن، وال يجوز ت�سليم الالجئ ال�سيا�سي اىل 
الذي  البلد  اىل  ق�سرًا  اإعادته  اأو  جهة اجنبية، 

فّر منه.
ثالثاً: ال مينح حق اللجوء ال�سيا�سي اىل املتهم 
اأو كل من  اإرهابية،  اأو  بارتكاب جرائم دولية 

اأحلق �سررًا بالعراق.
ويف كل االأحوال فاإن رف�ص تطبيق املعاهدات 
الدولية وااللتزامات الدولية بداعي خمالفتها 
عدم  بداعي  او  الداخلية  وللقوانني  للد�ستور 
الداخلية،  والقوانني  الد�ستور  احكام  اتباع 
رقم  العراقي  املعاهدات  عقد  قانون  ومنها 
ملجل�ص  الداخلي  والنظام   2015 ل�سنة   35
النواب  ملجل�ص  الداخلي  والنظام  الوزراء 
الدولية،  واالتفاقيات  املعاهدات  ت�سديق  يف 

القانون  عليه  �سار  متواتر  مبداأ  يخالف  فهذا 
يف  الدولية  العدل  حمكمة  وق�ساء  الدويل 
املتحدة  لالأمم  الق�سائي  الذراع  )وهي  الهاي 
 –  92 )املواد  املتحدة  االأمم  ميثاق  مبوجب 
من   )47  –  46( للمادتني  باالإ�سافة   ،)96
 ،1969 لعام  املعاهدات  لعقد  فيينا  اتفاقية 
دولية  اتفاقية  او  معاهدة  اأية  اإبرام  فاإن  لذا 
تعد  فهي  اأخرى  دولة  اأية  وبني  العراق  بني 
اتباعه  عن  النظر  بغ�ص  العراق  بحق  نافذة 
الأحكام الد�ستور والقوانني الداخلية يف ابرام 
املعاهدة وت�سديقها، وال يوجد مفر من اإلزام 
العراق باتفاقياته الدولية ما عدا ا�ستثناءات 
ب�سيطة ال يقا�ص عليها، وعلى ذلك فلو ح�سل 
خالف بني العراق وبني دولة اأخرى ابرم معها 
اتفاقا او معاهدة �سيمنع العراق من التن�سل 
الطرف  من  اللجوء  الأن  كان  �سبٍب  الأي  منها 
االآخر للقانون الدويل وملحكمة العدل الدولية 
�سعيفاً،  العراق  موقف  �سيجعل  الهاي  يف 
املعاهدة  تلك  بنود  تطبيق  بوجوب  و�سيمُلزم 
او االتفاقية مع الدولة او الدول التي تقا�سيه 
اجراء  وجوب  على  نوؤكد  وهنا  كانت،  مهما 
تعديالت مهمة على الد�ستور والقوانني 
الداخلية، ت�سدد على اأهمية عدم جتاوز 
الداخلية  والقوانني  الد�ستور  احكام 
واملعاهدات  االتفاقيات  ابرام  عند 
او  احلكومة  رئي�ص  قبل  من  الدولية 
من يفو�سه، وبخالفه يتم انزال اق�سى 
العظمى  للخيانة  بحقه  العقوبات 
وغريها  الد�ستورية،  باليمني  واحلنث 
ال�سعب  لتفريطه بحقوق  من اجلرائم، 
وم�سري  م�سريه  ورهن  العراقي 
رمبا  طويلة  لعقود  وخرياته  اجياله 

ب�سبب اتفاقية او معاهدة جمحفة.

علو القانون الدولي على الداخلي وموقف دستور جمهورية العراق لعام 2005 
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ريا�ض اإبراهيم
يعد الفنان )حممود فهمي( واحدا من اأهم املجددين يف 
اقتنا�ض  يف  روؤيته  فله  العراقي،  الت�شكيلي  الفن  م�شهد 
التي  اللحظة  لهذه  الت�شويرية واللون املج�شد  اللحظة 
بال  فيها  ومبحرا  منغم�شا  وجتعله  اإليها،  املتلقي  جتّر 
وعي منه، م�شابا بداء الده�شة ولذة امل�شاهدة لكائناته 
، تت�شم  باأكادميية عالية وحرفية  و�شخو�شه املج�شدة 
ويف  للنظر،  زوايا  خلق  يف  والتحديث  باجلدة  جتربته 
عدة اأبعاد مما يك�شب لوحاته طابع الهيمنة على روؤية 

املتلقي وقلبه وفكره.
الفنان )حممود فهمي( تظل  لوحات  اأن  فيه  �شك  مما ال 
عالقة يف الذهن ال ميكن ن�شيانها ملحموالتها ومدلوالتها 
عواطف  مالم�شة  على  قدرة  من  لها  ملا  وغرابتها، 
يف  ف�شيحا  مكانا  تتبواأ  بحيث  لها  الرائي  وم�شاعر 
ف�شاءاته  اأن�شنة  على  ي�شتغل  واأنه  خ�شو�شا  ذاكرته، 
�شور  من  املتلقي  ووجدان  خمزونات  مالم�شا  املتخيلة 
وما يعادلها يف متخيله وواقعه معا، وهذه �شمة يتفرد 

بها )فهمي( دون غريه من الفنانني.
الفن الت�شكيلي مل يعد كتال لونية و�شخو�شا وم�شاحات 
�شعة  �شانعها  يبلغ  اأن  البد  فطنة  حرفة  اأ�شبح  بل 
بالتفرد  اأعماله  تت�شم  كي  مكررة  غري  ذكية  روؤيوية 

والتجديد لتحتل م�شاحتها يف امل�شهد الفني اجلمايل.
ذاكرة  ت�شتفز  ال�شحرية  واقعيتها  يف  )فهمي(  ر�شوم 
احلياتية  مو�شوعاتها  يف  بالذهول  وت�شيبه  املتلقي 
الفنانني، هي م�شاهد  واألوان  فر�ض  اليها  التي مل ت�شل 
يومية و�شلوكيات جمتمعية وطقو�ض فردية وجماعية 

ويج�شمها  وذكاء  مبهارة  فهمي(  )حممود  يقتن�شها 
نف�شه  يف  وتبعث  الرائي  ت�شّر  وزاهية  باهية  باألوان 
للم�شهد  واالرتياح  والفكاهة  والبهجة  والفرح  امل�شرة 
�شواء،  حد  على  وحرفية  بفطرة  حياته  من  املقتن�ض 

وهذا الذي نق�شده بالفرادة واجلدة.
فيلما  ن�شاهد  وكاأننا  يبدو  لوحاته  يف  الت�شكيلي  امل�شهد 
فقدرة  م�شهدا م�شرحيا،  اأو  تلفازية  دراما  اأو  �شينمائيا 
لقطة  ل�شناعة  امل�شاهد  ذهنية  حماكاة  على  )فهمي( 
درامية عالية يتخللها حوار بني �شخو�شه وحوار اآخر 
بني �شخو�ض لوحاته وبني املتلقي فيغدو املتلقي جزءا 
من امل�شهد الذي �شوره الفنان اأي ي�شنع م�شهدا باألفة 
حميمية ينخرط فيه املتلقي بامل�شهدية امل�شورة بكثري 
من احلرفية والدقة واالأمانة للموروث الثقايف الزاخر، 
فهي حتاكي ذاته واأجوائه وطقو�شه وتعيده اىل ذاكرته 
املجتمعية  الطقو�ض  بع�ض  اأن  وخا�شة  باك(،  )فال�ض 
جيلها  اىل  تنتمي  و�شارت  من�شية  باتت  التطور  بفعل 

وتاريخها لهذا جتّره اليها ب�شغف ولهفة.
يج�شد  ال  اإذ  هو،  وحده  ت�شبهه  حممود(  )فهمي  لوحة 
هو  بل  له  نقال  اأو  فوتغرافيا  م�شهدا  ي�شورا  اأو  موديال 
اخلا�شة  انطباعاته  من  الت�شويري  امل�شهد  يبتدع 
الإرثه  العا�شقة  ال�شامية  وروحه  الفكرية  وخلفيته 
ومن  عدة  ر�شائل  اإىل  ا�شتغاله  تيمات  وت�شري  وواقعه، 
خالل  من  املتلقي  وم�شاعر  نف�شية  ت�شتفز  اأنها  اأهمها 
ت�شليط  والرومان�شية من خالل  االيروتيكية  اإيحاءاتها 
ال�شوء على انوثة املراأة التي ت�شعر بالقيظ فت�شتدعي 
ويالم�ض  قدميها  حرارة  لتبدد  ون�شائمه  بفي�شه  دجلة 

ور�شينة  دقيقة  و�شكلية  لونية  بفنتازيا  اأطرافها 
عن  معربة  نادرة  تكون  قد  لقطة  وهذه  وحمرتفة 
االأنوثة  �شحنة  ليطفئ  املاء  اىل  تلجاأ  التي  االأنثى  عفة 
رائع،  �شيمائي  ت�شوير  فهو  فيها،  الالهبة  وامل�شاعر 
اىل  وتاأملها  )الرقي(  البطيخ  حلبة  ق�شمها  وكذلك 
الفتيات  تتغنج  حيث  )ال�شيف(،  منها  املقطوع  اجلزء 
وهن يحملنه يف جل�شة ايحائية مبا�شرة بكثافة �شوئية 
�شطوح  املكان  وي�شبح  انوثتهن  مكامن  وعلى  عليهن 
الإبراز  العتمة  بع�ض  فيها  غافية  داكنة  خلفية  البيوت 
�شطوح  فوق  ومن  ال�شبايا  حلركة  الت�شويري  امل�شهد 
و�شبابتنا  انوثتنا  ان  القول  اأردن  وكاأنهن  املباين 
وليايل  االأمكنة  بها  و�شاقت  املدن  تت�شعها  ال  اأ�شبحت 
بغداد وفا�شت بها اأحالمنا واأمانينا، وبلغت اللهفة فينا 

حدود الغنج وا�شتوطنت الهيام.
اأمر يبدو وا�شحا يف اأعمال الفنان )حممود فهمي(  ثمة 
لوحته  يج�شد  و�شطوعها،  بربيقها  األوانه  و�شوح  هو 
بو�شوح �شديد وباألوان دافئة �شاحرة خمملية ال لب�ض 
مو�شوعاته،  مع  تت�شق  كي  عتمة  اأو  غمو�ض  وال  فيها 
نظره  فتجذب  االرتياح  املتلقي  نف�ض  يف  فتبعث 
وي�شتعذبها القلب وتبعث يف نف�شه روح املداعبة باألوان 
اإ�شاراته  مع  تن�شجم  باردة  واألوان  هادئة  فريوزية 
ورمزيته االيروتيكية، ويجل�شها دائما اأي - �شخو�شه 
باأج�شاد  والطريان  التحليق  على  داللة  االأعايل  يف   -
يقيد  اأن  يحبذ  ال  اإذ  اأحيانا،  ومرتهلة  مكتنزة  فخمة 
العنان  لها  فيطلق  �شيقة  ف�شح  يف  وكائناته  �شخو�شه 
والف�شاءات  باالأفق  �شابحة  ال�شماء  من  تقرتب  تكاد 

رقتها  فا�شت  االأنثوية  ف�شخو�شه  وتلقائية،  بحرية 
تعد  ومل  البغدادية  ال�شغرية  البيوتات  عن  واأنوثتها 
فيها  خنقت  طاملا  قيود  من  للتحرر  توقها  ت�شتوعب 
فاعتلت  ذاتها،  والإثبات  للحياة  املتعط�شة  االأنثى 
بها  ت�شتظل  التي  ال�شقوف  هي  غدت  بل  �شطوحها 
ور�شائل  روحي  في�ض  انه  واحلارات،  واملدن  البيوت 
القدمي  الهند�شي  املعمار  لذلك  للعودة   ) فهمي   ( يبثها 
التي  القدمية  العراقية  البيئة  ابن   ) االأحوا�ض   (

النقية،  والعالقات  واحلميمية  واالألفة  الفطرة  تكتنفها 
ال�شريع احلا�شل يف  التطور  انها ر�شالة اعرتا�ض على 
اأجواء  مع  تتالءم  ال  والتي  امل�شتوردة  املعمار  هند�شة 
للعودة  دعوة  هي  العراقيني،  واأخالقيات  ونف�شية 
حتمله  ما  بكل  ال�شعبية  والثقافات  واالأ�شول  للجذور 

من الب�شاطة والطيبة وال�شماحة واجلمال الفطري.
يف  طاغية  حاملة  فهمي(  )حممود  �شخ�شيات 
كائنات  لي�شت  الرائي،  لنظر  اآ�شرة  م�شهديتها 
ب�شو�شة  و�شعيات  بني  ما  تتنقل  هي  بل  منك�شرة 

/�شخمة اجل�شد/ طائرة وحاملة / مرتفة باالأمل.

اقتناص اللهفة .. محاكاة الرؤى في أعمال 
التشكيلي محمود فهمي

التي اآثرت املوت عزًا على حياة الرخاء ،
                                      وايقنت - رغم املرارة والعذاب - ان اجلنة هي الرجاء

التي ناأت عن �شبل الدعة والرتف واخلواء، 
                                       واختـــارت طـــريق ال�شـمــوخ وال�شــــرف واالبــــــــــــــاء 

ا�شراقة االمل يف حومة الياأ�ض والعناء، 
                                          وا�شطورة البــــــــــاأ�ض يف حمــــى البــــــوؤ�ض وال�شقــــاء

نفحات الدفء يف حنايا الروح واالح�شاء ،
                                           والبل�شـــم ال�شـــــــايف ،لالآهـــــات وللجراحـــــــات دواء 

البحر الزاخر باحلب وااليثار واحللم والوفاء،
                                           امل�شكــــون باملـــــوج واللوؤلــــوؤ وال�شبـــر وال�شخـــــاء 

القلب الناب�ض بالطيبة واحلنية والنقاء ،
                                             وال�شجــــرة املثمــــرة باخل�شـــب وااللـــق والعطــاء 

ال�شم�ض التي تبدد حلكة ايامنا ال�شوداء ،
                                              والواحــــة التي تطفـــئ حرائـــق اعمارنـــا -الهبــــــاء 

احلليب الطاهر الذي ار�شعنا العفة واحلكمة والوالء ،
                                               واطعمنــــــــــــا اخلبـــــــز واالميــــان والكربيــــــــاء 

�شمو )امللكة ( االنيقة الرقيقة الر�شيقة الهيفاء ،
                                                  و)املالك( .. اخليــــال فيه واحلقيقة على حــد �شــواء 

الب�شمة االخاذة امللهمة ال�شاحرة باحلياء ،
                                                 الن�شمـــــــــة العذبـــــــة العطـــرة االآ�شـــــرة بالبهاء 

ع�شد رحلة االوجاع وامل�شرات واحالم ال�شهداء، 
                                                ويف ا�شــــــــد االزمـــــــــــات كنِت املــــــــــاء والهـــواء 

)ناق�شات عقل ودين ( الحت�شبوها �شبة وبالء ،
                                               واحلـــــق انها مكرمــــة على وفق عدالــــة ال�شمــــاء 

والن خزائنِك مزدانة باملاآثر واالجماد والعلياء ،
                                               و�شفرك مطرز بجواهر الفال�شفة واحلكماء وال�شعراء 

لهذا ولغريه، ت�شتحقني كل االجالل والتكرمي والثناء،
                                               ولرتفل ايامــــك كلها بال�شوؤدد والبحبوبـــة والهنــاء 

الحاج كمال عبد الله العامري

   مدير بيت البياع الثقافي

في حضرة حواء

وجدان عبدالعزيز
عمران،  نرج�ض  ال�شاعرة  كلمات  تلقيت  حينما 
ومتعنت يف تاأثرياتها من خالل �شفحات الفي�ض 
اأدري  ال  الهدوء  م�شاحات  يف  نف�شي  وجدت   ..
�شمة  اكت�شاب  باأَنّ  �شّك  فال  هذا؟  حدث  كيف 
اكت�شاب  على  قادرًا  االإن�شان  جتعل  الهدوء 
ما  كّل  يف  االأف�شل  نحَو  والتغيري،  اخلربات 
التي  االأمور  ومن  تغيريه،  على  الُقدرة  ميتلك 
التحكم  مهارة  اكت�شاب  هو  تغيريها،  ي�شتطيع 
يف االنفعاالت وتوجيه البو�شلة النف�شّية لديه، 
الذي  فال�شخ�ض  له،  واالأنفع  االأف�شل  نحو 
ي�شتطيع  واالنفعال  الغ�شب  ب�ُشرعة  يّت�شف 
الهادئة،  ال�شخ�شّية  باجتاه  �شخ�شّيته  تغيري 
وذلك يحتاج اإىل قّوة االإرادة واتّباع اخلطوات 
حالة  اإىل  للو�شول  بها  والتقّيد  ال�شحيحة 
اللحظات  التاأمل والبحث عن  الُهدوء، وحاالت 
عمران  نرج�ض  كتابات  اأن  والظاهر  اجلميلة، 
الطبيعة  يف  النظر  اأو  اال�شرتخاء  اإىل  تدعو 
الهادئة؛ كمراقبة موج بحٍر ان�شيابّي اأو �شوت 
االأ�شجار،  اأغ�شان  فوق  بهدوء  ت�شدو  ع�شافري 
من  الطبيعة  حتتويه  مّما  بع�شا  االأمثلة  وهذِه 
جلمالية  املكمل  باالخر  للتفكري  اإ�شافة  حولنا، 
والت�شرف  الهدوء  الإ�شتدعاء  مدعاة  احلياة 
ال�شعر  انفعالية  جمع  نحاول  فكيف  املتوازن، 

وهدوء الكلمات ؟!
الكبا�ض،  عبدال�شمد  املغربي،  الكاتب  يقول   
التاأويل وانطلوجيا االنفالت: )اإن  يف مقالة عن 
ال�شعر باعتباره تيها، يرت�شم كتاأويل متحرر من 
وهذا  قبلي،  توجيه  كل  ومن  م�شبقة،  غاية  كل 
من  االنبثاق  من  ال�شعري  التاأويل  ماميّكن  هو 
حيز ال واجب فيه، فهو حركة دوؤوبة، لكن بدون 
اأو  قوانني  الحتكمها  حركة  �شلفا،  حمددة  غاية 
قواعد ، حتدث خارج ثنائيات الظاهر والباطن 
ال�شعرية  العبارات  انفالت  نتابع  ونحن   ،)...
الذات  املفتوح على ف�شاءات  اأفق اجلمال  نحو 
فهي  امل�شتمر،  قلقها  ورغم  القلقة،  االن�شانية 
حتاول الوقوف على م�شارف احلقيقة ب�شل�شلة 

ال�شاعرة  تقول  الهدوء،  نحو  متيل  انتظارات 
نرج�ض عمران:

)على �شبيل الوفاء
اأر�شلت لك غيمة �شوق ونب�شة

ونظرة ناطقة باألف خفقة
اأن اإظهْر حقاً لو �شحابة

من جوف الكون
ا�شتح�شرت طيفك

بني يدي ِملكي
فال�شالم عليك

اأينما حل بك املطاف
يا َملكي

دفة ولقاء اأمدُّ اإليك �شُ
و�شحابة ذكرى

�شل�شة اأحالم
تقطع يف اأول زفرة

اأ�شعل احل�شور اهتماما
اأعرب خلف ذاكرتي(

وقد ال يختلف اثنان باأن ال�شعر تعبري عن الذات 
من  القرب  اأو  البعد  بقدر  املت�شاعدة  وهمومها 
وراءها،  ما  اإىل  واخلو�ض  الواقعية  الظواهر 
ثم اإن ال�شعر تاأمل يف العامل واملعاين ال�شعرية، 
واأحواله  وخواطره  املرء  اآراء  هي  التي 
والتعبريات   .. الذات  تعبري عن  فهو  النف�شية، 
الذاتية لي�ض ذكاء، واإمنا هو طبيعي من الطبع، 
وهذا  الوجود،  على  منفتح  وا�شع  اأنه  كما 
مقيد،  اأو  حمدود  تعريف  يف  يح�شر  اأن  الميكن 
تعريف،  يحده  ال  كاحلياة  ال�شعر-  -اأي  فهو 
واإنه اكت�شافات غري حمددة الآفاق الوجود كلها 
للحياة،  تعميق  فال�شعر  كلها،  النف�ض  واآفاق 
 .. كثرية  حلظات  الواحدة  اللحظة  يجعل  الأنه 
وبالتايل  نف�شها،  احلياة  حب  الأنه  ال�شعر  نحب 
هو قيمة اإن�شانية ولي�ض قيمة ل�شانية.. ال�شعر ال 
ميكن اأن ن�شميه �شعرا ما مل يحرك فينا �شعورنا 
ويولد فينا كثرية من االأحا�شي�ض واالنفعاالت، 
للعقل،  ال  لل�شعور  فيها  االأوىل  املنزلة  وتكون 
وال�شعر يجب اأن يتوفر فيه عن�شران اأ�شا�شيان 

االت�شال  وبالطبع  واالنفعال،  العاطفة  هما 
حني  االن�شانية  اخللجات  وهذه  بال�شعور، 
عادة  ال�شعر  كما  ال�شعر،  �شيكون  امتزاجها 
ين�شئه  مبا  واالإبداع  اخللق  يف  اأمعن  يكون  ما 
ينقل  احلق  وال�شعر  خيالية،  �شور  يف  ال�شاعر 

ال�شعور حيا اإىل القلب.
يقول ابن خلدون: » ال�شعر في�شان من �شعور 
 .. هدوء«  يف  جتمعت  عواطف  من  نبع  قوي 
يعربوا  حتى  يكتبون  »النا�ض   : العقاد  ويقول 
اجليا�شة،  عواطفهم  ويرتكوا  اأنف�شهم  عن 
وتطلب  واالأفكار  بالعواطف  النف�ض  فتثور 
العاطفي  اخلال�ض  ملجرد  اإال  ل�شيء  ال  التعبري 
 . والفكر«  العاطفة  عن  والتنفي�ض  والفكري 
النف�ض  النف�ض يف فهم غمو�ض  اإحتار علماء  كما 
قاطعاً،  تف�شريًا  ظواهرها  وتف�شري  الب�شرية 
عجزت  التي  والدرا�شات  النظريات  كرثة  رغم 
اإحتار  فقد  كنهها،  واإدراك  اأغوارها  �شرب  عن 
ال�شعر  ظاهرة  تف�شري  يف  كذلك،  املتخ�ش�شون، 
تف�شريًا حا�شماً، وحتديد تعريف جامع لو�شفه 
اإليه، كتعريٍف  ي�شطلح عليه اجلميع ويركنون 
ال�شعراء  حتى  وحقيقته،  ال�شعر  ملاهية  حا�شٍم 
ال�شعر  متخ�ض  رغم  ذلك  يف  ف�شلوا  اأنف�شهم 
االإن�شانية  النف�ض  وليد  ال�شعر  الأن  ذلك،  عنهم 
ذاتها.. يقول د.اإح�شان عبا�ض: »ال�شعر ظاهرة 
ولعلها  معني،  تاريخ  بدايتها  يحد  ال  اإن�شانية 
الب�شيطة،  ظهر  على  االإن�شان  وجد  منذ  وجدت 
من  فيها  ما  بكل  احلياة  تعك�ض  مراآة  وهو 
مفارقات ومتناق�شات، وهو تعبري عن اإح�شا�ض 
اإ�شتنبطه  النف�ض جتاه موثر خارجي  وخلجات 
فاأثر يف عاطفته وا�شطبغ بوجدانه...  ال�شاعر، 
عمران  نرج�ض  ال�شاعرة  عامل  اأدخل  وحينما 
اأجد اأنها تعي�ض عوامل متعددة، اإال اأنها تعي�ض 
احل�شور  )اأ�شعل   : قولها  يف  كما  الهدوء،  حالة 
اهتماما/ اأعرب خلف ذاكرتي(، فهي دوما تن�شد 
بلحظاتها،  احلياة  الأن  نرج�ض،  اأي  احل�شور، 
اجلميلة،  حلظاتها  باإلتقاط  االإن�شان  و�شعادة 
اأ�شعل احل�شور .. فـ)على  حيث متثل يف قولها 

ونب�شة/ �شوق  غيمة  لك  اأر�شلت  الوفاء  �شبيل 
تتح�ش�ض  وهكذا  خفقة(،  باألف  ناطقة  ونظرة 
احلياة من خالل ا�شتمرار نب�ض احلياة بقلبها 

.. ثم تقول يف مو�شع اآخر:
)يف مزن الع�شق تتو�شاأ النب�شات

وعلى دبيب الهم�ض
ينتظم اخلفق

واعر�ض �شوب نا�شية املنى(
لتوؤكد ما ذهبنا اليه يف تعاملها مع ا�شياء احلياة 
اإنها ت�شتمر يف  والكون بالهدوء الذي بداأته، ثم 
مت�شكها باحلياة من خالل حت�ش�ض النب�ض كما 
اأ�شلفنا �شابقا، غري اأنها تتم�شك باالأمل واالأماين 
املنى(،  نا�شية  �شوب  )واأعر�ض   : بقولها 
وحياة  عالقة  �شناعة  حتاول  اأنها  لتثبت 
اأو  العاطفي  االنفعال  عن  بعيدا  االخر  مع 
تعك�شه  كما  بالهدوء  متتاز  فهي  الع�شقي، 
كمثال  اأي   .. كتاباتها  معظم  يف  كلماتها 
عل  االنتظار/  تراتيل  �شغت/  )لك  قولها 
كلمات  اأجواء  ع�شت  وهكذا  االأمل(،  قيامة 

ال�شاعرة نرج�ض عمران، فاأ�شبت بالهدوء.

الشاعرة نرجس عمران.. تصنع 
الهدوء في كلماتها

الكاتبة/ رجاء التميمي
بغداد  اأ�شواق  الأحد  االأيام  من  يوم  يف  ذهبت 
ب�شكل  موؤمن  ال�شوق  وكان  الأتب�شع  الكبريه 
الدخول  من  العجالت  تتمكن  ال  بحيث  جيد 
اأحتاجه  ما  اأ�شرتيت  اأن  وبعد  فيه،  والتجول 
كان البد يل من تاأجري عربة نقل تو�شلني اىل 
ال�شارع العام الأمتكن من تاأجري �شيارة اأجره 
علي  ينادي  ب�شاب  واإذا  ملنزيل..  والذهاب 
ب�شاعتك،  لنقل  عربه  عن  تبحثي  هل  �شيدتي 
فاأجبته بلى فاأخذ مني االغرا�ض وو�شعها يف 
بالقرب  كان  م�شن  رجل  على  ونادى  العربة، 
انتباهي  �شد  عم..  يا  تف�شل  له  وقال  منه، 
وقد  العربة،  نحو  امل�شن  الرجل  ذلك  قدوم 
عاما،  الثمانني  يقارب  ما  العمر  من  يبلغ  كان 
فقلت له ماذا تفعل ياعم.. فقال اأدفع العربة، 
فع�شر قلبي اأمل �شديد، فقلت له اترك العربة 
يا  رزقي  تقطعي  ال  فقال  الت�شتطيع..  انك 
قوتي  اأ�شتح�شل  ومنه  عملي  هو  فهذا  ابنتي 
وقلت  للمجاملة،  ف�شحكت  حياتي،  ودميومة 

اهلل يعطيك ال�شحة ويرزقك العافية.. فبادرين 
عزيزا  �شيئا  ا�شتذكر  كاأنه  حزينة  بابت�شامة 
معه،  وحديثي  روؤيتي  عند  وذلك  نف�شه  على 
فطلبت منه اأن جنل�ض على الر�شيف ونتحدث 

عن عمله..
فقال يا ابنتي ال اأريد اأن تختفي هذه االبت�شامة 
اجلميلة من على ثغرك وحمياك، ملجرد �شماع 
رجل  واأنا  طويلة  فاحلياة  ق�شتي،  ومعرفة 
مني  اأخذت  وقد  واالحزان،  بالهموم  حممل 
وطاأة  من  اأترنح  وجعلتني  ماأخذها  احلياة 
تتطلعي  اأن  ذنبك  فما  منها،  القيت  ما  وهول 
حياة  من  واحلزين  املظلم  اجلانب  ذلك  على 
رجل عابر يف حياتك ال تعرفيه وال تربطك به 
الراأي يف ما  اأوافقك  اأنا ال  له  اية �شلة، فقلت 

ذهبت اإليه.
نعم قد ال تربطني بك �شلة رحم، لكنك نظري 
�شلم  عندها  الدين،  يف  يل  واخ  اخللق  يف  يل 
له  وقلت  وال�شواب،  للحق  الطيب  الرجل 
ابنتك، ف�شره ذلك، وبدا يق�ض  اعتربين مبقام 

علّي حكايته، قائال لقد تزوجت من ابنة عم يل 
ورزقني اهلل منها واأجنبت يل ولدا واحدا ومل 
�شبحانه  اهلل  حكمة  وتلك  بغريه،  اهلل  يرزقني 
اخلدمة  كانت  وحينها  الولد  كرب  وتعاىل.. 
الع�شكرية اإلزامية، وكان البلد يف حالة حرب، 
بينما  الع�شكرية  اخلدمة  الأداء  وذهب  فتجند 
ال�شعبي،  باجلي�ض  ي�شمى  ما  يف  كنت  اأنا 
وكانوا ياأخذون النا�ض اليه عنوة، ويزجونهم 
تذر  ومل  تبق  مل  التي  ال�شرو�ض  احلرب  يف 
واأخذت خرية �شباب الوطن، واأثكلت االمهات 
واأدمت قلوب اأبائهم واأبنائهم وذويهم، وكانوا 
كاأنه مقدر لهم اأن يكونوا وقودا حلرب ال ناقة 
لهم فيها وال جمل فقط ار�شاء لعجرفة وغرور 

وا�شتبداد الطغاة وجتربهم.
وعز  بداية  يف  ابني  كان  لقد  قائال:  واردف 
وهو  عاما   19 العمر  من  يبلغ  وكان  ال�شباب 
يفقد  ان  االقدار  و�شاءت  درا�شته،  يكمل  مل 
احلويزة،  هور  ت�شمى  منطقه  يف  احلرب  يف 
عدت  اأنا  بينما  ملتهبة،  حرب  منطقة  وكانت 

يرثى  حالة  يف  اأمه  وكانت  احلرب  من  �شاملا 
ليال  ابنها وعزيزها ووحيدها  لها تئن وتبكي 
بح�شرة  وماتت  املنيه  وافتها  اأن  اإىل  ونهارا، 
واأنا  هذا  يومنا  واإىل  الوقت  ذلك  ومنذ  ابنها، 
اأ�شتح�شل  العربة  هذه  على  هنا  ها  اأعمل 
حاجة  عن  ويغنيني  ي�شرتين  وما  يومي  قوت 
النا�ض ومنتهم، ولي�ض يل معيل غري اهلل الذي 
�شدري  يثلج  اأن  ع�شى  اإليه  امري  فو�شت 
مبا يزيح همومي واأدرك ولدي قبل اأن اأفارق 
فاأنا  باأكرث من ذلك،  الدنيا، وال اطمع  احلياة 
اأخرى  اأقطع االمل يف عودته وروؤيته مرة  مل 
ا�شمه  عن  اأبحث  اجلرائد،  اأقلب  زلت  وما 
فاأدفنه  ال�شهداء،  اأ�شماء  بني  اجده  لعلي 
اأ�شتمع  اأنا  وبينما  نف�شي..  وتطمئن  واأرتاح 
حلديثه الذي يعت�شر القلوب ويدميها، نزلت 
و�شعرت  ارادتي،  دون  من  عيني  من  الدموع 
اأن  فحاولت  اهلي،  بقية  من  الرجل  ذلك  كاأن 
وطاأة  من  الأخفف  كاذبه  ابت�شامة  له  اأبت�شم 
الرجل  ذلك  اعرتت  التي  احلزن  وموجة 

عليه  قلبت  فقد  بالذنب  �شعرت  والين  الطيب، 
مل  التي  وجراحه  احزانه  وهيجت  املواجع 
اأ�شماء  زالت  ما  وهل  له:  فقلت  تندمل،  ولن 
ال�شهداء تاأتي حلد االآن، فاأجاأب نعم، فاأردت 
ان األطف اجواء احلديث واأنقله جلو التفاوؤل، 
فقلت له: من يدري رمبا يكون ابنك قد جنى 
لك  واجنب  تزوج  قد  ويكون  احلرب  تلك  من 
احفادا من زوجته، من يدري رمبا �شتجده عن 
قريب وتذهب لزيارته والعي�ض معه، فنظر يف 
عيني واأطال التاأمل فيها كاأنه يقول يل هيهات، 
اأو  مقتدر  كرمي  عند  و�شاألقاه  اإليه  ذاهب  فاأنا 
فرحته  وبني  كاذب  امل  بني  حائرا  كان  اأنه 
بت�شديق كذبه.. فاأردف قائال: �شياأتيني باإذن 
اهلل.. وكان كالمه حمال اأوجه رمبا كان يق�شد 
اأنا معك اعتربين  له:  باحلياة االخرة.. فقلت 
املفقودين  اأ�شماء  اأخبار  ابنتك و�شاأتابع معك 
وال�شهداء واآتي لزيارتك يف العيد لعلي اأجلب 

لك خريا.
فاأخربوين  عنه  �شاألت  لزيارته  ذهبت  وعندما 

باأنه قد مات، ف�شعقت من وقع و�شدة اخلرب 
عندها �شعرت باأن احلياة قد �شفعتني كفا 
هذا  ذنب  فما  مرة،  األف  األعنها  جعلتني 
ذنبهم  كل  كانوا  الذين  من  وغريه  الرجل 
الظاملني،  الطغاة  عند  رعايا  كانوا  اأنهم 
فهل مقدر لنا اأن نكون وقودا حلربهم، فهل 

�شياأتي يوم نتحرر فيه من الطغاة لنحيا.

رماد الحروب 
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يف ظل ت�ساعد الإ�سابات #بفريو�س_كورونا_امل�ستجد
) كوفيد ١٩ ( و انت�سار املر�س يف عموم العراق ، و بعد 
زمالئنا  بع�س  بها  اأ�سيب  التي  احلالت  من  عدد  ظهور 
املحامني ، نحث ح�سراتكم و نلتم�س منكم الإلتزام بالتايل :
- الفح�س املبكر و ال�سريع من قبل كل الزمالء املالم�سني 
توفوا  الذين  اأو  بالفريو�س  اإ�سابتها  ثبتت  التي  للحالت 
على اإثر الإ�سابة به ، و حجر انف�سهم وقائيا ملدة ١٤ يوما .
ال�سحية  التعليمات  التزام  و  احلذر  و  احليطة  اتخاذ   -
جتنب  و  الإجتماعي  التباعد  على  املحافظة  و  الوقائية 

التجمعات ، وح�سور املنا�سبات الإجتماعية و العائلية .
اخلروج  حالة  يف  القفازات  و  الكمامات  لب�س  التزام   -

للت�سوق اأو اخلروج يف احلالت ال�سرورية .
يف   ، املبكر  الك�سف  و  ال�سريعة  املراجعة   -

حالة ظهور اأي اأعرا�س لالإ�سابة .
�ستبا�سر  العراقيني  املحامني  نقابة  اأن  يذكر 
حملة توعوية للزمالء و بالتعاون مع وزارة 

ال�سحة.
ندعو اهلل اأن يكفي اجلميع �سر الوباء و البالء 

و حفظ اهلل زمالئنا املحامني من كل �سوء 

نقابة المحامين توجه محاميها الى االلتزام 
بالتعليمات الصحية الوقائية 

يق�سد بالت�سجيل املجدد : هو تثبيت حق املليكة وت�سجيله باإ�سم 
به على  ال�سند  وا�سدار  العقاري  ال�سجل  �ساحبه احلقيقي يف 
وفق احكام قانون الت�سجيل العقاري للعقارات غري امل�سجلة يف 

ال�سجل العقاري لأنها ا�سبحت يف حكم غري امل�سجلة .
�سروط الت�سجيل:

و�سروط  اركان  توافر  يقت�سي  ما  للحق،  حائزا  يكون  ١.ان 
القانونية وهي مدة ١5 �سنة )حيازة هادئة وحيازة  احليازة 

م�ستمرة( وبدون معار�سة. 
التي  الخرى  العينية  احلقوق  او  امللكية  حق  يحوز  ان   .2

يطالب بت�سجيلها بطرق الت�سجيل املجدد ب�سفة مالك .

3.ان يحوز هذه احلقوق بح�سن نية، اأي معتقدا انه تعود له 
وقت احليازة. 

٤. ان ت�ستمر حيازته لهذه احلقوق ب�سفة مالك وبح�سن نية ول 
تقل عن ١5 �سنة وبدون انقطاع.

قرار....
قرار ت�سجيل جمدد ) لالطالع (

بناًء على الطلب املقدم من قبل ... والبيانات القانونية املقدمة 
التحقيق  ونتائج   ... يف  املوؤرخ  الك�سف  حم�سر  اىل  وا�ستنادا 
من   ٤8 املادة  مبوجب  لنا  املخولة  ولل�سالحية  فيه  املبينة 
قانون الت�سجيل العقاري املرقم ٤3 ل�سنة ١٩7١ املعدل وبعد 

وخمتار  الثبات  و�سهود  الت�سجيل  طالب  اقوال  اىل  ال�ستماع 
والبالغة   ... ت�سل�سل  العقار  ان  للجنة  ثبت  فقد   ... املحلة 
م�ساحته ... دومنا ورك مرت مربع هو بحوزة طالب الت�سجيل 
دون  �سنة   ١5 من  اكرث  منذ  املالك  ت�سرف  به  ويت�سرف   ....
بالتفاق  اللجنة  قررت  لذا  معار�س،  او  منازع  ودون  انقطاع 
والبالغة   ... ت�سل�سل  العقار  متام  عائدية  تثبيت 
م�ساحته ... باإ�سم طالب اللت�سجيل ... على ان يتم 
العالن عن هذا القرار ملدة 30 يوما، و�سدر القرار 
ا�ستنادا لأحكام املادة ٤8 و٤٩ من قانون الت�سجيل 

العقاري قرارا قابال للت�سجيل وافهم علنا.

التسجيل المجدد في القانون العراقي

                             

نقابة المحامين العراقيين تعلن وفاة اثنين من 
المحامين بفيروس كورونا 

نعت نقابة املحامني العراقيني وفاة اثنني من املحامني )عدي العبيدي ( و)مهدي د�سر الدلفي (  ، 
فيه  عزت  نعياً  الر�سمية  مواقعها  على  النقابة  ون�سرت  امل�ستجد.   كورونا  بفايرو�س  ا�سابتهما  بعد 

املحامني، داعية اىل التزام التعليمات ال�سحية الوقائية.
الزمالء  كل  قبل  من  وال�سريع  املبكر  الفح�س  ب�سرورة  حماميها  النقابة  وجهت  اخل�سو�س  وبهذا 

املالم�سني للحالت التي ثبتت ا�سابتها بالفايرو�س او الذين توفوا على اثر ال�سابة به.
م�سددة على اتخاذ احليطة واحلذر، والتزام التعليمات ال�سحية الوقائية، واملحافظة على التباعد 

الجتماعي وجتنب التجمعات، وح�سور املنا�سبات الجتماعية والعائلية . 
حملة  �ستنظم  النقابة  ان  له،  بيان  يف  املحامني،  لنقابة  العالمي  املكتب  وذكر 

توعوية وا�سعة ت�ستهدف ال�سادة املحامني، وبالتعاون مع وزارة ال�سحة.

الحقوق المالية لموظفي 
الخدمة المدنية

املحامية علياء عبود احل�سني

يعد قانون اخلدمة املدنية رقم )2٤( ل�سنة ١٩60 املعدل  ال�سريعة العامة التي 
تتناول احكام الوظيفة العامة بالتنظيم، بال�سافة اىل وجود قوانني اخرى يف 
 )١٤( رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  ان�سباط  قانون  منها:  املجال،  هذا 
ل�سنة ١٩٩١ املعدل، وقانون اخلدمة اجلامعية رقم )23( ل�سنة 2008 املعدل، 
وقانون اخلدمة اخلارجية رقم )٤5( ل�سنة 2008، وقانون التقاعد املوحد رقم 
)27( ل�سنة 2006 املعدل، وغريها من القوانني، ف�ساًل عن وجود جمموعة من 
ويطلق  العراق،  يف  للموظف  القانوين  املركز  تعالج  التي  والتعليمات  النظمة 
)املوظفون  م�سطلح  ودوائرها  الدولة  يف  العاملني  ال�سخا�س  جمموع  على 
دولة  من  تختلف  عديدة  قانونية  ن�سو�س  حتكمهم  وهولء  العموميون(، 

لخرى.
وميكن تعريف املوظف العام بانه كل �سخ�س عهدت اليه وظيفة دائمة داخل 
مالك الوزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة، ومن املعلوم ان هناك جملة من 
ا�ستمرار  دوام  لتحقيق  املوظف  عاتق  على  امل�سّرع  اوردها  التي  اللتزامات 
للموظف جمموعة من  ان توجد  يقت�سي  بانتظام واطراد، وهذا  العام  املرفق 

احلقوق التي توازن اللتزامات املفرو�سة عليه، وهي ما �سنورده يف التي:  
اوًل/ الراتـــب: وهو مبلغ من املال يتقا�ساه املوظف �سهرياً وب�سورة دورية 
م�ستمرة لقاء انقطاعه للعمل يف خدمة الوظيفة التي ي�سغلها، وي�ستحق املوظف 
تاريخ �سدور قرار  تاريخ مبا�سرته ملهام وظيفته، ولي�س من  الراتب من  هذا 
لقانون اخلدمة املدنية على ا�سا�سني  تعيينه فيها، ويبنى راتب املوظف وفقاً 
ويجب  وظيفته..  يف  املوظف  خدمة  ومدة  الدرا�سية،  ال�سهادة  وهما  مهمني، 
التنبيه بان الراتب املق�سود به هنا هو الراتب ال�سا�س الذي ي�سرف للموظف 
ع�سر  من  املكون  الوظيفية  الدرجات  �سلم  يف  وظيفية  لدرجة  �سغله  نتيجة 
ال�سادر  الدولة رقم 22  درجات، واملن�سو�س عليها يف قانون رواتب موظفي 
عام 2008، وي�ستحق املوظف هذا الراتب من تاريخ مبا�سرته لعمله الوظيفي 

ل من تاريخ تعيينه.  
ثانياً/ املخ�س�ســـات : وهي جمموعة مبالغ مالية يتقا�ساها املوظف �سهرياً او 
خالل مدة معينة يحددها القانون، ومتنح اما على �سكل مبالغ �سهرية مقطوعة 
او على �سكل ن�سبة حمددة من الراتب ال�سا�سي للموظف، واملخ�س�سات متنح 

للموظف لتحقيق غايات معينة، منهـا:
١. لتمكني املوظف من مواجهة املتطلبات القت�سادية للحياة مبا يكفل عي�سه 

مب�ستوى مقبول اجتماعياً. 
2. لتمييز املوظف عن غريه من املوظفني، لن طبيعة عمله حتتاج اىل كفاءة 

علمية او فنية غري مطلوبة يف الوظائف الدارية الخرى.  
وميكن ان نذكر اهم املخ�س�سات بالتي:

املخ�س�سات العائلية :
وتتمثل  ا�سافية،  مالية  اعباء  يتحمل  الذي  للموظف  مينح  مبلغ  وهي   .١
مبخ�س�سات الزوجية والولد، وت�سرف لحد الزوجني اذا كان كالهما موظفاً.

   2.خم�س�سات ال�سهادة العلمية : وهي مبلغ مايل مينح للموظف احلا�سل على 
�سهادة علمية معينة، وهذا املبلغ يتدرج �سعودًا بن�سبة من الراتب ال�سا�سي 
بالن�سبة للموظف احلا�سل على ال�سهادة البتدائية وحتى �سهادة الدكتوراه يف 

اخت�سا�س معني.
ذوي  لبع�س  عادًة  ومتنح   : والعلمي  اجلامعي  التفرغ  خم�س�سات   .3   
الخت�سا�سات النادرة لقاء تفرغهم للعمل العلمي او البحثي كاع�ساء الهيئات 

التدري�سية يف اجلامعات واملعاهد او الباحثني العلميني .
٤. خم�س�سات منع مزاولة املهنة : ومتنح للبع�س من املوظفني الذي يحملون 
ممار�سة  من  القانون  مينعهم  عندما  وذلك  معينة،  جامعية  علمية  �سهادات 
مهنهم خارج اوقات الدوام الر�سمي ليتفرغوا كلياً للعمل الوظيفي كاملهند�سني 

وال�سيادلة والطباء الخت�سا�سيني.
5.   خم�س�سات املوقع اجلغرايف : وهي متنح للموظفني الذين يكون مقر عملهم 

الدائم يف الوحدات الدارية او القرى او الرياف او املناطق النائية.
6.  خم�س�سات العمال ال�سافية : ومتنح للموظف عند تكليفه بالعمل اكرث 
ال�سايف  اجلهد  عن  كتعوي�س  الر�سمي  الدوام  لوقات  املقررة  ال�ساعات  من 

الذي يبذله يف اوقات راحته. 
وقد حدد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ب�سرورة ان ل تزيد عدد 

هذه ال�ساعات عن الثالث، ويتم �سرفها بتعليمات ي�سدرها وزير املالية.
7.  خم�س�سات اخلطورة : ومتنح للموظف عندما يقرر القانون ان وظيفًة ما 

ترافقها خطورة معينة، لذا متنح للموظف الذي ي�سغل هذه الوظيفة .
8.  خم�س�سات املن�سب الوظيفي : ومتنح عندما يكون املوظف مكلفاً با�سغال 
من�سب وظيفي معني كـ ) رئي�س ق�سم، مدير دائرة، معاون عميد، عميد... الخ 

(، وهي حتت�سب بن�سبة مئوية معينة من الراتب ال�سا�سي للموظف .
فقرة  يف  منها  كل  و�سنو�سح   : والرتقية  والرتفيع  ال�سنوية  العالوة  ثالثاً/ 

م�ستقلة:
للموظف  املال مينح  : وهي عبارة عن مبلغ مقطوع من  ال�سنوية  العالوة   .١
على راتبه ال�سا�سي اذا ق�سى �سنة خدمة يف وظيفته، ينتقل بعدها اىل املرتبة 
ازاءها  القانون  حدد  وظيفية  درجة  ولكل  الوظيفية،  درجته  داخل  يف  التالية 
مبلغاً مالياً كزيادة او عالوة متنح �سنوياً للموظف عند حتقق ما ذكر يف اعاله، 
وي�ستمر املوظف باخذ العالوة حتى ي�سل راتبه اىل احلد العلى للراتب املقرر 

لدرجته الوظيفية .
يف  ي�سغلها  كان  التي  الوظيفية  الدرجة  من  املوظف  انتقال  هو   : الرتفيع   .2  
�سلم الدرجات الوظيفية اىل الدرجة التي تليها، كان ينتقل املوظف من الدرجة 
اىل اخلام�سة وهكذا، ويرتتب على هذا  ال�ساد�سة  ال�ساد�سة ومن  اىل  ال�سابعة 
للرتفيع  اثر  ول  املوظف،  راتب  يف  ملحوظة  زيادة  النتقال 
على املركز او العنوان الوظيفي املتمتع به املوظف، كما ان ل 

عالقة للرتفيع باملهام الدارية التي يبا�سرها املوظف.


