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الزميالت املحاميات 
الزمالء املحامون 

نقابتنا  لتاأ�سي�س  والثمانني  ال�سابعة  الذكرى  مبنا�سبة  اأهنئكم  اإذ  ي�سعدين 
الذين  الرجال  بهمم  جمدها  بنت  التي  العراقيني،  املحامني  نقابة  العتيدة، 
بنوا �سرحها ال�سامخ، وقدموا اأعظم املنجزات العظيمة من اجل ان تفر�س 

وجودها يف تاريخ العراق احلديث واملعا�سر.
بجميع  والتزمت  نف�سها  األزمت  لتاأ�سي�سها،  الأول  اليوم  ومنذ  نقابتنا،  اإن 
بال�سجن  ذلك  ثمن  الأوائل  روادها  ودفع  املنا�سل،  �سعبنا  واآمال  ق�سايا 
والتوقيف والإبعاد والنفي، واليوم جتدد نقابتنا العهد لكم، ولأبناء �سعبنا 
ورغبات  طموحات  عن  املعرب  ال�سادح  ال�سوت  تبقى  باأن  الأبي،  العراقي 
فلذلك  والتنمية والزدهار،  والأمان وال�ستقرار  العراقي يف احلرية  �سعبنا 
اجل  من  دائم  وباإ�سرار  واإخال�س  جد  بكل  يعملون  واملحامني  النقابة  فاإن 
الوطنية  الهوية  تاأكيد  الد�ستورية من خالل  القانون واملوؤ�س�سات  بناء دولة 
اجلامعة لل�سعب العراقي بامل�ساواة اأمام القانون دون تفرقة او متييز، وعلى 
هذا فاإن النقابة لن ترتدد بالوقوف اىل جانب كل ق�سية حقوقية او قانونية، 
اأو اإن�سانية عادلة تهم جموع اأبناء ال�سعب، ومبا يكفل تنظيم الدولة واملجتمع 
على مبداأ املواطنة واحلقوق املت�ساوية، ويف هذه املنا�سبة التاريخية نوؤكد 
على العمل بكل جدية لغر�س العرتاف بدور املحامي وتاأكيده لن ل عدالة 
اإعالء  يف  والجتماعي  والقانوين  املهني  املحامي  لدور  الكلي  الحرتام  بدون 
مراجعاته  اأثناء  او  ودرجاته  اأنواعه  بكل  الق�ساء  اأمام  �سواء  احلق  كلمة 
لأجهزة الدولة الأمنية واملدنية، ويف هذا ال�سبيل وقفت نقابتكم، ومن ورائها 
املحامون، لال�سطفاف اىل جانب انتفا�سة ت�سرين املجيدة بامل�ساركة الفعلية، 
وتبنت مطالبهم ودافعت عن حقوقهم عندما تعر�سوا اإىل التوقيف والعتقال 
وال�سطهاد، ول تزال النقابة م�ستمرة يف توفري اأنواع امل�ساعدات، وباحلدود 
اإمكانات النقابة، تلك الناجتة، على �سبيل املثال، عن وباء  التي ت�سمح فيها 
كورونا والتعطل عن العمل، وغريها من اأوجه امل�ساعدات الأخرى، ولبد من 
الإ�سارة، ونحن هنا ل�سنا ب�سدد تعداد املكا�سب والجنازات، واإمنا ن�سري اىل 
ان جهود نقابتكم ل تزال م�ستمرة وقائمة ومت�ساعدة، بل تعد الهّم اليومي 
النظر  واإعادة  املحاماة  قانون  تعديل  نحو  العمل  باجتاه  النقابة  لقيادة 
ب�سريبة الدخل، وتو�سيع ال�سمان ال�سحي، والرواتب التقاعدية للمحامني 

وتوفري قطعة ار�س او �سكن مالئم لعموم املحامني يف العراق.
العراقي  املحامي  يوم  ذكرى  نحيي  ونحن  والأخوات  الإخوة  اأيها  ينبغي 
يف  مواقفنا  دائما  ن�ستلهم  اأن   1933  /8/23 يف  نقابتهم  لتاأ�سي�س  امل�سادف 
الرث  الوطني  الرتاث  ذلك  من  حمامني  او  نقابة  اأكان  �سواء  احلا�سر  الوقت 
جميعا  علينا  معقود  هو  ما  يلبي  مبا  الوطني  النقابة  بدور  جمددا  لننه�س 
واملحن  الأزمات  من  العديد  من  يعاين  وهو  العراقي  �سعبنا  ابناء  قبل  من 

التاريخية، ومبا يعرب عن الوقوف اىل جانبه للدفاع عن حقوقه ون�سرته. 
وختاما اأكرر التهنئة بهذه املنا�سبة اجلليلة لكل حمام ولكل حمامية، ومزيدا 
من الوحدة والت�سامن والعمل امل�سرتك من اجل الرقي باملحاماة واملحامني 

خدمة ل�سعبنا العراقي املحامي، ومنظومة العدالة يف بلدنا العزيز.

نقيب المحامين يهنئ زمالءه بمناسبتي ذكرى تأسيس النقابة ويوم المحامي العراقي 
نقابة المحامين تقيم ندوة لمناقشة الترشيح والمصادقة على أعضاء المحكمة االتحادية

علياء احل�سني 
العراقيني،  املحامني  نقابة  ناق�ست 
يف ندوة تخ�س�سّية عقدت يف مقرها، 
يف  احلا�سل  النق�س  �سد  مو�سوع 
الحتادية،  املحكمة  ق�ساة  اأعداد 

واآلية الرت�سيح وامل�سادقة.
نقيب  بح�سور  جرت  الندوة 
�سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني 
ال�سعدي، ومب�ساركة القا�سي حيدر 
الق�سائي،  الإ�سراف  عن  النوري/ 
امل�سارك  عزيز/  هادي  والقا�سي 
عن  ف�سال  املحكمة،  قانون  كتابة  يف 
ح�سور اأكادمييني وعدد من اأع�ساء 

اللجنة القانونية يف النقابة.
القانونية  املواد  احل�سور  وناق�س 
التي  واملواد  تعدل،  اأن  يجب  التي 

يجب اأن ت�ساف اإىل الت�سريع.
اآراء،  ثالثة  الندوة  وتناولت 
حيث  الق�ساة،  اأ�سماء  بخ�سو�س 
يتم  اأن  وجوب  اإىل  البع�س  ذهب 
الق�ساة  اأ�سماء  على  الت�سويت 
النواب،  جمل�س  قبل  من  املر�سحة 

رئي�س  عليها  ي�سادق  ثم  ومن 
اجلمهورية.

اأن  �سرورة  اإىل  اآخرون  وذهب 
على  ال�سيا�سية  الكتل  �سطوة  تبعد 
عن  الأ�سماء  مترر  ول  الختيار، 
طريق جمل�س النواب، واإمنا ي�سادق 

عليها رئي�س اجلمهورية فقط.
ثالثاً،  راأياً  املخت�سني  بع�س  وطرح 
التطبيق  �سرورة  حول  يرتكز 
ال�سلطات  بني  الف�سل  ملبداأ  احلقيقي 
والت�سويت  الرت�سيح  واعتماد 
الق�ساء  جمل�س  قبل  من  وامل�سادقة 

واملحكمة الحتادية ح�سرًا.
روؤاها  النقابة  و�سرت�سل  هذا 
ومقرتحاتها حول القانون، و�سياغة 
الن�سو�س التي ترى وجوب تعديلها 

باأ�سرع وقت.
جلنة  اأ�سماء  النقابة  ور�سحت 
خالل  �ستقدم  والتي  الآراء  �سياغة 

يومني.
الحتادية  املحكمة  قانون  اأن  يذكر 
عدد  يف  احلا�سل  النق�س  و�سد 

اخلطوات  اأهم  من  يعد  اأع�سائها 
ا�ستعدادا  اإمتامها  يجب  التي 

املبكرة،  النتخابات  لإجراء 
كون املحكمة الحتادية �ساحبة 

الخت�سا�س الوحيد يف امل�سادقة 
على نتائج النتخابات.

الق�ساء الواقف_خا�س
املحامني  نقابة  يف  القانونية  اللجنة  اجتمعت 
بدرا�سة  املكلف  اخلا�س  الفريق  العراقيني/ 
قانون مكافحة العنف الأ�سري، بعد ان مت طرح 
التو�سيات التي نوق�ست يف ندوة النقابة اخلا�سة 
حول ت�سريع قانون مكافحة العنف الأ�سري يوم 
التي  املواد  اهم  لدرا�سة   ،18/8/2٠2٠ الثالثاء 

تناولها القانون وتدقيقها.
املحامني  نقيب  برئا�سة  الجتماع  وجرى 
واأع�ساء  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
الفريق اخلا�س، وهم كل من الأ�ساتذة: الدكتور 
الدكتور  اللهيبي،  احمد  الدكتور  الرفيعي،  علي 

جميد  احمد  ال�ستاذ  العبيدي،  حميد  علي 
احل�سن، الدكتورة لينا ا�سماعيل، وبحث الفريق 
يف تعديل ال�سياغة القانونية واللغوية واملبادئ 
اجلديدة والعقوبات والتعاريف، فيما قرر رفع 
يجب  التي  املالحظات  اأهم  حول  مف�سل  تقرير 

تعديلها اأو اإ�سافتها اإىل م�سروع القانون.
النواب  جمل�س  اإىل  املقرتحات  و�سرت�سل  هذا 

العراقي باأقرب وقت.
يذكر اأن النقابة اعلنت، يف منا�سبات 
عديدة، م�سوؤوليتها يف الدخول على 
اإنطالقاً  الوطنية  الت�سريعات  خط 

من مركزها القانوين واخت�سا�سها.

قانونية النقابة تدرس 
قانون مناهضة العنف 

الق�ساء الواقف_خا�ساألسري وتكتب توصياتها
العراقيني،  املحامني  نقيب  التقى 
ممثلي  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
الذكية  للبطاقة  العاملية  ال�سركة 
م�سرف  مع  وبالتعاون  العراق،  يف 
الرافدين، وذلك لبحث اإن�ساء �سبكة 
من بطاقات املا�سرت كارد للمحامني، 

لغر�س الإ�ستفادة من خدماتها.
لقائه،  يف  النقيب،  ال�سيد  ورافق 
الأ�ستاذ  النقابة  جمل�س  ع�سو 

منتدب  ورئي�س  الزهريي،  ح�سن 
الكاظمية،  بداءة  حمامي  غرفة 
وبح�سور  الكاظمي،  هادي  الأ�ستاذ 
علي،  واآية  �سياء  ب�سمة  ال�سيدتني 
ممثلني عن ال�سركة العاملية للما�سرت 

كارد.
ربط  حول  اجلانبان  وتباحث 
ال�سحي  ال�سمان  �سندوق 
العراق،  عموم  يف  وا�سعة  ب�سبكة 
طبية  خدمات  على  واحل�سول 

يف  ومميزات  وتخفي�سات  و�سحية 
اكرث من 83٠ مركزا �سحيا وطبيبا 

اإخت�سا�سا يف عموم البالد.
بطاقة  ربط  اىل  اجلانبان  وتطرق 
ال�سمان  وبطاقة  كارد  ما�سرت 

ال�سحي مع هوية النقابة. 
برفع  الإجتماع  وانتهى 
النقابة  جمل�س  اإىل  تو�سيات 
املنا�سب  القرار  اتخاذ  لغر�س 

على وفق م�سلحة املحامني.

نقابة المحامين تبحث توطين 
الضمان الصحي للمحامين 

الق�ساء الواقف_خا�س
الأ�سرف،  النجف  حمافظة  حمامي  بني  �سكنية  اأر�س  قطعة   1882 توزيع  جرى   

وتزامناً مع حلول الذكرى ال�سابعة والثمانني ليوم املحامي.
العراقيني،  املحامني  نقيب  وبح�سور  علنّية،  بقرعة  الأرا�سي  اأرقام  ووزعت 
�سهد  املحامية  وهم  النقابة  جمل�س  اأع�ساء  وال�سادة  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ 
الدليمي واملحامي و�سام اأبو طبيخ، واملحامي ابراهيم ر�سيد، بالإ�سافة حل�سور، 
القا�سي حكم اأبو طبيخ، ممثاًل عن جمل�س الق�ساء الأعلى، وممثل جمل�س النواب، 

ف�ساًل عن ح�سور عدد من مدراء الدوائر وجمع كبري من املحامني وعوائلهم.

وخالل احلفل، األقى ال�سيد النقيب كلمته، حيث عرّب فيها عن الأهمية واملكانة التي 
حتظى بها النجف يف العامل العربي والإ�سالمي.

وبارك ال�سعدي ملحامي العراق ذكرى تاأ�سي�س نقابتهم، موؤكدًا: اأن النقابة تعمل، 
وبحدود م�سوؤوليتها واأكرث من ذلك، على اأن تلبي طلبات ال�سادة املحامني، وحتقق 
الغيث،  اأول  اليوم  ن�سهد  نحن  وها  والوطني،  املهني  امل�ستوى  على  تطلعاتهم 
ونعمل وبكل ما ن�ستطيع من �سبل على اأن نتوا�سل مع اجلهات احلكومية من اأجل 

اأن يح�سل كل حمام عراقي على حقه يف �سكن كرمي، ووطن �سغري ي�سم عائلته.
واأ�سار نقيب املحامني اإىل: اأن الو�سع الذي مير به البلد، ينعك�س على واقع مهنتنا، 

وان املهنة تعرت�سها الكثري من املعرقالت، وت�سعى النقابة لتذليلها.
واأو�سح ال�سيد النقيب: اأن اأوىل هذه امل�ساكل هي عدم الفهم ال�سحيح لدور املحامي 
وامتيازه املقرر طبقا لن�سو�س القوانني املرعية يف البلد، والذي اأدى لتطفل الكثري 
مع  تتعاون  اأن  اىل  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  داعياً  احلقيقية.  اأدوارنا  على 
النقابة واملحامني من اأجل التطبيق ال�سحيح للقانون، و�سمان 

ت�سهيل اعمال املحامني خالل قيامهم باأعمالهم املهنية.
اإجراءات  يف  �ساهموا  الذين  لكل  الكبري  �سكره  ال�سعدي  وقدم 
وخطوات حت�سيل قطع الأرا�سي، خا�ساً بالذكر اأع�ساء جمل�س 

النقابة وهيئة الإنتداب واللجان املخت�سة واملحامني.
النقابي،  بالوفد  ال�سيباين،  علي  الدكتور  الإنتداب،  هيئة  رئي�س  رحب  جانبه،  من 

م�ستعر�ساً اآلية اإجراء القرعة.
وفرزت الأرقام ب�سكل علني من ال�ساعة ال�ساد�سة حتى الثانية 

بعد منت�سف الليل، وعلى اأر�س نادي النجف الريا�سي.
يذكر اأن قطع الأرا�سي بيعت مببلغ قدره )2٦٧٥ األف دينار 
عراقي(، ودعمت نقابة املحامني العراقيني �سراء الأرا�سي 

من وزارة املالية، مببلغ قارب املليار دينار عراقي.

السعدي: لن نّدخر جهدًا حتى يحصل كل محاٍم عراقي على قطعة أرض سكنية

علي الفاطمي
النقابة  مذكرة  الوزراء  رئي�س  مكتب  اأر�سل 
بني  وتوزيعها  احلكومية  الدعاوى  بخ�سو�س 
الوزراء/  ملجل�س  العامة  الأمانة  اإىل  املحامني 

الدائرة القانونية.
"نرفق  الوزراء:  رئي�س  مكتب  كتاب  يف  وجاء 
لكم ربط كتاب نقابة املحامني بالعدد )22 م( يف 

12 / ٧ / 2٠2٠ ، للتف�سل ببيان الراأي ب�ساأن 
ما ورد فيه اأ�سوليا، واإعالمنا بال�سرعة املمكنة.
ال�سابق رئي�س  النقابة يف كتابها  هذا وخاطبت 
املحامني  نقيب  اأكد  حيث  العراقي،  الوزراء 
اأن  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
املهني  دورهم  ُغّيب  قد  العراقيني  املحامني 
منذ  الدولة  حقوق  عن  بالدفاع  والقانوين 

تعطيل  مت  اأن  بعد  ما�سيني،  عقدين  من  اأكرث 
يف  وال�سريحة  الآمرة  القانونية  الن�سو�س 
عن  �سادرة  اإدارية  بقرارات  واملعنى  الدللة 
اأو مدراء عاّمني يف احلكومة، جتاوزت  وزراء 
درجة  اإىل  لت�سل  القانون  على  التعدي  و�سف 
املحامني،  على  الكامل  والإجهاز  الإنتقا�س 
املادتني  لأحكام  طبقاً  عليهم  املعقود  ودورهم 

والع�سرين(  و)الثالثة  والع�سرين(  )الثانية 
من قانون املحاماة العراقي رقم ) 1٧3 ( ل�سنة 

.19٦٥
ب�سكل  يتابع،  النقيب  ال�سيد  اأن  يذكر 
احلكومية،  اجلهات  مع  مبا�سر، 
املوا�سيع اخلا�سة باملحامني، ويتوا�سل 

مع الوزارات املعنية من اأجل حلها.

مكتب رئيس الوزراء يتابع مذكرة النقابة حول توزيع 
الدعاوى الحكومية بين المحامين

الق�ساء الواقف_خا�س
�سياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  زار 
رزاق  النقابة،  وكيل  يرافقه  ال�سعدي، 
ال�سخ�سية  الأحوال  غرف  العبيدي، 
ملتابعة  الكرخ،  يف  والنزاهة  والتحقيق 
ميداين  ب�سكل  والطالع  املحامني  �سوؤون 

على اأعمالهم املهنية.
املعوقات  لأهم  ا�ستمعا  زيارتهما،  وخالل 
املحامني،  اعمال  اأمام  عائقا  تقف  التي 
فيما  م�سجلني مالحظاتهم اخلا�سة حولها، 

ا�ستعر�سوا الطرق القانونية حللها.
اخلطط  اأهم  حول  النقيب  ال�سيد  وحتدث 
التي تتحرك النقابة وفقها لتذليل ال�سعوبات 

ورفع امل�ستوى العام للمحامني يف العراق.
من جانبه. او�سح العبيدي اأهم ال�سعوبات 
داعيا  املهني.  العمل  تواجه  التي  وامل�ساكل 
لفر�س  نقابتهم  مع  التكاتف  اىل  املحامني 

هيبة املهنة و رفعتها.
هذا و�سكر حمامو الكرخ احل�سور 

امليداين والإ�ستماع للمحامني.

زيارات ميدانية لالطالع على الواقع المهني للمحامين

تهنئة 
تتقدم ا�سرة حترير جريدة الق�ساء الواقف باأحر التهاين واعطر 
نقابة  وابناء  الع�ساء  وال�سادة  النقيب  ال�سيد  اىل  التربيكات 
املحامني كافة مبنا�سبة الذكرى الـ 8٧ لتاأ�سي�سها، وبيوم املحامي 
العراقي.. وتتزامن هذه املنا�سبتني مع الجنازات الكبرية التي 
حققتها النقابة وجمل�سها وحماموها فيما يخ�س اجناز القوانني 
وال�سعي لإقرار املتلكئة، ف�سال عن تع�سيد دور املحامي والدفاع 
عن احلقوق امل�سروعة دون ملل او كلل.. داعني املوىل عز وجل 
اأن ت�ستمر وتتوا�سل هذه اجلهود ملزيد من العطاء والجنازات.
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اخبار ون�شاطات

الق�شاء الواقف_خا�ص
�شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  اأ�شدر 
الإنتداب  هيئات  روؤ�شاء  اإىل  توجيهاً  ال�شعدي، 
تنظيم  ب�شرورة  يق�شي  واملحافظات،  بغداد  يف 
املحامي  اأعمال  وممار�شة  الإنتداب  �شوؤون 

املنتدب على وفق الأطر القانونية ال�شحيحة.
اأبرز احلقوق  النقابة: »لعل من  وجاء يف كتاب 
الدعاوى  يف  املتهم  بها  يتمتع  اأن  ينبغي  التي 
اجلزائية كافة اأثناء اجراء التحقيقات البتدائية 
من  كحق  مبحام  ال�شتعانة  هي  والق�شائية، 
قد  املحامي  هذا  اأكان  �شواء  الأ�شيلة،  احلقوق 
اختري باإرادة املتهم احلرة، ام بقرار من املحكمة 
بانتدابه للدفاع عنه، وبالتايل فاإن املحامي يف اأي 
من احلالتني املذكورتني، ينبغي اأن يكون ملتزما 
الوجه  على  واملهنية  القانونية  واجباته  باأداء 
لقانون  طبقا  للم�شوؤولية  تعر�ص  واإل  الأكمل، 

ل�شنة   )  173  ( رقم  النافذ  املحاماة 
1965 املعدل«.

تق�شري  من  خطابه،  يف  النقيب،  ال�شيد  وتاأ�شف 
يقومون  ل  الذين  املحامني  ال�شادة  بع�ص 
بالواجبات املهنية التي يفر�شها القانون وقواعد 
عن  للدفاع  ينتدبون  عندما  املهني،  ال�شلوك 
يف  ام  التحقيق  مرحلة  اأثناء  اأكان  �شواء  املتهم، 

املحاكمة.
ت�شاهم  اجلزائية  املحاكم  بع�ص  »اأن  اإىل  لفتاً 
بالنتقا�ص من دور املحامي املنتدب او اإ�شعافه، 
عندما تنظر اىل دور املحامي املنتدب باأنه جمرد 
اخت�شار  او  القانون  عليه  ن�ص  لفر�ص  اإ�شقاط 
لدور املحامي املنتدب لأغرا�ص احل�شم ال�شريع 
للدعوى، دون ا�شتكمال املحامي لدوره امال 

غري منقو�ص«.
واأ�شاف ال�شيد النقيب: »اأن الكثري من املنظمات 

املتهم  بحقوق  املهتمة  الإن�شانية  احلقوقية 
دور  �شعف  اأ�شرت  قد  عنه،  القانوين  الدفاع  يف 
الدورية  زياراتها  خالل  من  املنتدب  املحامي 
ملراكز التوقيف وال�شجون واملدار�ص الإ�شالحية 
يف املحافظات العراقية، للوقوف على الأو�شاع 
الكتاب  ومنها  للنزلء،  والإن�شانية  القانونية 
املوجه اإىل نقابة املحامني املرقم 19٢٤ يف 8 / 7 
/ ٢0٢0 من املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان«.

انتداب  تنظيم  »�شرورة  على  ال�شعدي  واأكد 
النظر  واإعادة  الق�شائية،  امام املحاكم  املحامي 
الرت�شيح  عند  توفرها  ينبغي  التي  ال�شروط  يف 
غرف  يف  النتداب  هيئات  قبل  من  لالنتداب 
الختيار  على  ي�شاعدها  مبا  كافة،  املحامني 
الآمن واملنا�شب لهذا التكليف القانوين، وي�شمن 
فيما  ومراقبتها  املبذولة  املحامي  جهود  متابعة 
يتعلق باحل�شور ومقابلة املتهم، والطالع على 

الأدلة  مناق�شة  وتنظيم  التحقيقية،  الأوراق 
املتوفرة يف كل ق�شية ينتدب بالدفاع عن حقوق 
وتنظيمها،  الدفاع  لئحة  واإعداد  فيها،  املتهمني 
ا�شتنفاذ  حلني  ال�شادرة  الأحكام  يف  والطعن 

طرق الطعن القانونية كافة«.
وطلب نقيب املحامني من روؤ�شاء هيئات الإنتداب 
املالحظات  »تقدمي  واملحافظات  بغداد  يف 
يف  بالنتداب  املتعلقة  اجلوائب  يف  واملقرتحات 
خالل  من  القانونية،  واملعايري  ال�شروط  �شوء 
عقد اجتماع او اكرث لهذا الغر�ص مع املحامني، 
ترفع اىل النقابة، وي�شتند عليها عند عقد اجتماع 
اأمثل  دور  اىل  للو�شول  النقابة  مقر  يف  مو�شع 
للمحامي املنتدب امام الق�شاء اجلزائي«.
من  اأيام  ع�شرة  النقابة  توجيه  وحدد 
هو  ما  لتقدمي  الكتاب  �شدور  تاريخ 

مطلوب يف �شوء ال�شوابط املقررة.

نقيب المحامين يوجه رؤساء هيئات اإلنتداب بتنظيم 
شؤون المحامي المنتدب وفق المعايير القانونية

د.علي الرفيعي 
املتظاهر ال�شلمي يو�شح موقفه الوطني ويعري باملقابل ادعياء الوطنية من 
الحزاب التي حتكمت بال�شلطة منذ عام ٢003، هوؤلء الذين اأخذوا موؤخرا 

يذرفون دموع )التما�شيح( مدعني باأنهم مع املطالب العادلة للمتظاهرين. 
بناء  اىل  يهدفون  )نريد وطنا(،  �شعارهم  ال�شلميون، ومن خالل  املتظاهرون 
العتبارات  على  وي�شمو  وامل�شاواة،  بالعدالة  املواطنون  فيه  ينعم  وطن 
اأما  والبغ�شاء.  الكراهية  زرع  اىل  توؤدي  والتي  واثنية  طائفية  من  املخربة 
بخنجر  )الوطن(  طعن  اىل  فتهدف  بال�شلطة  املا�شكني  من  الف�شاد  احزاب 

م�شموم ومتزيق الن�شيج الجتماعي بحجة املكونات الطائفية والثنية. 
لتقدمي  ا�شتعداد  على  انهم  واأثبتوا  )الوطن(،  م�شتقبل  هّمهم  املتظاهرون   
يكن  مل  ال�شبيل،  هذا  يف  عزيزة  دماًء  وقدموا  �شاأنه،  لإعالء  والنفي�ص  الغايل 
اهتماماتهم  عن  بعيد  فهو  الف�شاد،  لأحزاب  بالن�شبة  الوحد  الهّم  )الوطن( 

لرتباطهم بجهات خارجية ل تكن للوطن الود والحرتام. 
العراقيني اعلنوا، ويف تظاهرات ت�شرين وقبلها، انهم ي�شعون من اجل تعزيز 
ال�شاأن الوطني وال�شتقواء باملواطن العراقي يف بناء البلد ول احد �شواه. اأما 
الفا�شدون فيت�شدقون بجهات اقليمية هدفها ا�شعاف الوطن واذلل املواطن. 
ومعافى،  قوي  دميقراطي  مدين  عراق  لبناء  اإل  ال�شلمي  املتظاهر  يهدف  ل 
الفا�شدون يعملون، وبكد، من اجل عراق �شعيف منخور باملحا�ش�شة  فيما 

والف�شاد. 
الذي  والت�شامح  العلم  اإل �شالحي  �شالحا  ال�شلميون ل يحملون  املتظاهرون 
الف�شاد  احزاب  اأما  الثقايف.  الوعي  وتنمية  املواطنة  روح  غر�ص  اىل  ادى 
الب�شطاء  من  املواطنني  عاطفة  وتر  على  واللعب  والدجل  الرياء  فو�شائلهم 

والذي ادى كله اىل التخلف والكراهية. 
اأما  الخر.  الراأي  واحرتام  الراأي  عن  التعبري  بحرية  يوؤمنون  ال�شلميون 
وال�شتهانة  احلرية  معنى  لت�شويه  جاهدا  ي�شعى  فبع�شهم  الف�شاد  احزاب 

بالراأي الخر. 
على  الغالبة  ال�شمة  هو  ح�شاري  ان�شاين  باأ�شلوب  والقناع  ال�شلمي  احلوار 
املتظاهرين ال�شلميني، فيما احزاب الف�شاد كان العنف ا�شلوبهم يف التعامل مع 

من يختلف معهم، وا�شحى جليا �شلوكا عنفيا مبختلف ال�شور. 
ال�شلمية،  الحتجاجات  لنطالق  الوىل  اليام  ومنذ  املتظاهرون،  طالب 
باقت�شاد وطني متنوع امل�شادر والن�شطة، واملطالبة بدعم القطاع التعاوين 
واخلا�ص من اجل توفري فر�ص عمل، والق�شاء على ظاهرة البطالة املتف�شية، 
بينما عمل الفا�شدون، ول�شنوات طوال من حكمهم، على البقاء على اقت�شاد 

ريعي احادي امل�شدر، واإهمال تام للقطاع التعاوين واخلا�ص. 
ا�ش�ص  على  العراقي  اجلي�ص  دور  تعزيز  اىل  دعوا  ال�شلميون  املتظاهرون 
وطنية، ولي�ص على هويات فرعية �شيقة، مطالبني بح�شر ال�شالح بيد الدولة، 
تعمل  امل�شلحة  وميلي�شياتها  الف�شاد  احزاب  كانت  وكالعادة 
ولئها  ب�شبب  الوطن  حماية  يف  اجلي�ص  دور  ا�شعاف  على 

جلهات اقليمية تكن ل�شعب العراق البغ�شاء والكراهية.

مقارنة بين المتظاهر 
السلمي وأعدائه من 

أحزاب الفساد 
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الق�شاء الواقف_خا�ص
نقابة  جمل�ص  ع�شو  زارت 
رئي�ص   / العراقيني  املحامني 
 ، العامة  العالقات  جلنة 
وزارة  الدليمي  �شهد  املحامية 
ال�شكاوى  من  عدد  لبحث  العدل 
�شجلتها  التي  املعوقات  و 

ملحامني يف غرف عدة .
وكيل  ال�شيد  الدليمي  التقت  و 
الكرمي  عبد  الأ�شتاذ  الوزارة 
الأخري  وّجه  حيث   ، ال�شعدي 
ب�شرورة ت�شهيل اأعمال املحامني 
اأو  اإعمام  اأي  اإىل  احلاجة  دون 
له  فاملحامي   ، ت�شدر  اأوامر 
 ، القانون  وفق  مقرر  اإمتياز 
م�شريًا اإىل عدد من كتب الوزارة 

املوجهة بهذا اخل�شو�ص.
موظف  اأي  اأن  ال�شعدي  اأكد  و 
املحامني  اأعمال  عرقلة  يحاول 
م�شوغ  دون  يرف�ص طلباتهم  اأو 
.�شاكرًا  للعقوبة  �شيتعر�ص 
مع  املحامني  نقابة  توا�شل 

دوائر وزارته .
الدليمي  التقت  زيارتها  خالل  و 
العقاري  الت�شجيل  عام  مدير 
مدير  و  ر�شيد  حممد  الأ�شتاذ 
عام مديرية التنفيذ الأ�شتاذ رعد 
�شعد اهلل ، و ناق�شت معهما عدد 
من م�شاكل املحامني ، و مت 
ال�شكاوى  بع�ص  حلحلة 
الواردة يف بع�ص الدوائر 

ببغداد و املحافظات .

الدليمي تبحث عددا من مشاكل المحامين في مديريات وزارة العدل 

لق�شاء الواقف_خا�ص
باإيعاز من قبل نقيب املحامني العراقيني، 
وبتكليف منه، زارت ع�شوة جمل�ص نقابة 
�شندوق  هيئة  املوىل،  �شارة  املحامني، 

التقاعد.
التقت املوىل رئي�ص هيئة  وخالل زيارتها، 
التقاعد الوطنية، اياد اجلبوري، ورئي�ص 
اجلليل،  عبد  احمد  التقاعد،  �شندوق 
التي تواجه  العقبات  حيث عر�شت املوىل 
الوطنية  الهيئة  مراجعتهم  خالل  الزمالء 

للتقاعد وفروعها يف بغداد واملحافظات.
ومت التفاق خالل الزيارة على فتح غرفة 
خا�شة للزمالء املحامني داخل الهيئة، فيما 
كتاب  باإ�شدار  الهيئة  مدير  ال�شيد  اأوعز 

ر�شمي ال�شبوع القادم بهذا اخل�شو�ص.
هيئات  اع�شاء  من  عدد  املوىل  ورافق 
واع�شاء  واملحافظات  بغداد  يف  النتداب 

من جلنتي حقوق الن�شان واملحاميات.
عن  الهيئة  رئي�ص  اعرب  جانبه،  من 
املرافق،  والوفد  املوىل  بزيارة  ترحابه 
موؤكدًا اأن املحامي هو عماد القانون وخري 
يكتفي  املحامي  اأن  اىل:  م�شريًا  ميثله.  من 
اثناء  موكله  اح�شار  دون  الوكالة  باإبراز 
لكل  تعميم  باإ�شدار  موعزًا  املراجعات. 
ال�شادة  الهيئة مينع �شحب هواتف  فروع 
املحامني اثناء مراجعتهم الهيئة وفروعها 
املدنية والع�شكرية يف بغداد واملحافظات.

ور�ص  اإقامة  على  الطرفان  واتفق  هذا 
القانوين  للتثقيف  الهيئة  ملوظفي  خا�شة 
يتعلق  فيما  القانونية  الثقافة  ون�شر 
مراجعاته،  واحرتام  وقبول  باملحامي 
القانونية،  طلباته  وتنفيذ 
الدورات  هذه  تنظيم  ان  هذا 

بالتن�شيق مع النقابة والهيئة.

تخصيص غرفة للمحامين 
داخل هيئة التقاعد الوطنية

لق�شاء الواقف_خا�ص
العراقيني  املحامني  نقابة  يف  العامة  العالقات  جلنة  عقدت 
اخلطوات  اأهم  لدرا�شة  النقابة،  مقر  يف  ا�شتثنائياً  اإجتماعاً 

العملية التي يجب اأن تتحرك على وفقها.
رزاق  الأ�شتاذ  النقابة،  وكيل  بح�شور  الإجتماع  وجرى 
العالقات  جلنة  رئي�ص  النقابة/  جمل�ص  وع�شو  العبيدي، 
اللجان  روؤ�شاء  ومب�شاركة  الدليمي،  �شهد  املحامية  العامة، 

الفرعية يف غرف بغداد واملحافظات.
لأي  النقابة  دعم  عن  الوكيل  ال�شيد  اأعلن  الإجتماع،  وخالل 
ن�شاط عملي يخدم املحامني، ل �شيما ن�شاطات جلنة العالقات. 
اإىل التحرك امليداين يف كل الدوائر ذات العالقة املبا�شرة  داعياً 
واملتابعة  الهتمام  على  الوكيل  ال�شيد  و�شدد  املحامني.  بعمل 
املبا�شرة من قبل النقابة باأية عرقلة متعمدة يف اأية دائرة كانت.
اإياهم  موجهة  باحل�شور،  اللجنة  رئي�ص  رحبت  جانبها،  من 
تتعر�ص  الذين  واملحامني  الدوائر  مع  امليداين  بالتوا�شل 
على  يقع  الذي  العمل  »اأهمية  موؤكدة  عرقلة.  لأية  اأعمالهم 
عاتق اللجنة و�شرورة ال�شعي الدائم خلدمة املحامني، وتذليل 

ال�شعوبات والدفاع عن حقوقهم«.
بني  العمل  وتق�شيم  ال�شالحيات  اإعطاء  على  احل�شور  واتفق 
اأع�شاء اللجنة املركزية واللجان الفرعية مع تخويلهم متابعة 

امل�شاكل وال�شكاوى يف غرف املحامني.
و�شمن مقررات الإجتماع اإيجاد �شيغة توا�شل 
النقابة  وان  ونقابتهم،  املحامني  بني  مبا�شر 

�شتتجه اىل اقامة ال�شكاوى اجلزائية بحق الدوائر 
واملوظفني الذين يهدرون امتياز املحامي.

لجنة العالقات العامة في نقابة المحامين 
تعقد اجتماعا استثنائيًا

الق�شاء الواقف_خا�ص
�شندوق  رئي�ص  واهتمام  العراقيني،  املحامني  نقيب  بتوجيه 
التقاعد، القا�شي اأمري ال�شمري، اإجتمع ع�شو جمل�ص النقابة، 
مع  ر�شيد  ابراهيم  املحامي  التقاعد،  النقابة يف �شندوق  ممثل 
والهيكلية  الداخلي  النظام  اإقرار  ومت  ال�شندوق،  موظفي 
املعامالت  اإجناز  �شرعة  ي�شمن  مبا  لل�شندوق  الإدارية 
ت�شهيل  الجتماع  خالل  باملحامني.نوق�ص  اخلا�شة  التقاعدية 
الهيئة،  اإىل  املقدمة  وطلباتهم  املحامني  معامالت  واإجناز 
يف  العاملني  التزام  وجوب  على  الت�شديد  اإىل  بالإ�شافة 
وبخالفه  لطلباتهم،  والإ�شتجابة  الالزم  بالهتمام  ال�شندوق 
�شيتعر�ص املوظف اإىل فر�ص العقوبات الإدارية بحقه.يذكر اأن 
النقابة تعتزم اإقامة اجتماع للهيئة العامة، لغر�ص رفع مقدار 
التي  التقارير املالية والإح�شاءات  التقاعدي يف �شوء  الراتب 

�شتقدمها هيئة �شندوق تقاعد املحامني، متهيدًا لالإجتماع.

بمتابعة نقيب المحامين
اجتماع إلقرار هيكلية عمل صندوق تقاعد المحامين
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اخبار ون�شاطات

الق�شاء الواقف_خا�ص
اأجرت ع�شو جمل�ص نقابة املحامني، 
وحقوق  املحاميات  جلنتي  رئي�شة 
الإن�شان يف النقابة، املحامية �شارة 
املوىل، زيارة اإىل مديريات الأحوال 
الكرادة  ال�شدر،  املدينة يف )مدينة 
وبغداد اجلديدة(، وعلى راأ�ص وفد 

من املحامني.
اأحوال  دائرة  مدير  الوفد  والتقى 
ال�شرقية،  والكرادة  ال�شدر  مدينة 
حيث  ال�شمري،  هيثم  العقيد 
امل�شاكل  اأهم  معه  املوىل  ناق�شت 
وال�شعوبات التي يواجهها املحامي 

اأثناء مراجعته هذه الدوائر.
ع�شوة  ال�شيدة،  واأو�شحت 
التي  القانونية  الأ�شانيد  املجل�ص، 

والإمتياز  الأولوية  املحامي  تعطي 
ان  اىل  م�شرية  مراجعته،  يف 
خمالفتها تعد جرمية يعاقب عليها 

القانون.
ونتج عن الزيارة عدة م�شائل منها 
خا�شة  جلنة  ت�شكيل  على  التفاق 
ملتابعة �شوؤون املحامني يف الدوائر 
نوافذ  بفتح  والتوجيه  املذكورة، 
وعلى  املحامني،  ملراجعة  خا�شة 
خاللها،  من  العمل  بو�شر  الفور 
مراجعة  نوافذ  عن  تختلف  وهي 

املواطنني.
�شمن  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  يذكر 
املوىل  تعتزم  زيارات  �شل�شة 
اإجراءها مع اأع�شاء جلانها لالإرتقاء 

بامل�شتوى املهني لعمل املحامني.

على رأس وفد من المحامين

المولى تزور عددا من مديريات األحوال المدنية

الق�شاء الواق_خا�ص
�شياء  الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  تكليف  على  بناًء 
رئي�شة  املحامني/  نقابة  جمل�ص  ع�شوة  افتتحت  ال�شعدي، 
جلنتي املحاميات وحقوق الإن�شان، املحامية �شارة املوىل، غرفة 

املحاميات اجلديدة يف حمكمة ا�شتئناف وا�شط الإحتادية.
غرفتهن،  افتتاح  للمحاميات  املوىل  باركت  الإفتتاح،  وخالل 
ما  حتقيق  على  دوماً  يعمل  النقابة  جمل�ص  اأن  موؤكدة 

يحتاجه املحامي، �شعياً لرفعة املهنة وكرامة املحامني.

وخالل زيارتها، التقت املوىل رئي�ص حمكمة الإ�شتئناف، القا�شي 
املحامني  بني  الثنائية  العالقة  معه  وبحثت  الغريباوي،  غالب 
فيما  املحامني،  لعمل  الالزم  الدعم  تقدمي  و�شبل  والق�شاء، 

اٱ�شتمعت للمحامني، م�شجلة اأهم متطلباتهم وروؤاهم.
النقابة  وجمل�ص  النقيب  ال�شيد  املحامون  �شكر  جانبهم،  من 

لإن�شائهم غرفة املحاميات اجلديدة.
يذكر اأن جمل�ص النقابة يعمل باجتاه اإن�شاء وترميم غرف 

املحامني مبا يوؤمن مكاناً مريحاً ولئقاً ملمار�شة اأعمالهم.

بتوجيه من نقيب المحامين
افتتاح غرفة المحاميات الجديدة في 

محكمة استئناف واسط

الق�شاء الواقف_خا�ص
املحامني  نقابة  اأر�شلت 
اإىل  موجهاً  كتاباً  العراقيني 
ال�شيد  مكتب  النفط/  وزارة 
الوزير، لغر�ص تفعيل التعاون 

امل�شرتك بني اجلانبني. 
التعاون  الكتاب: »ان  وجاء يف 
املحامني  نقابة  بني  الوطيد 
وموؤ�ش�شاتها،  النفط  ووزارة 
الق�شوى  ال�شتفادة  يقت�شي 
منه من خالل خربات املحامني 
العمل  جمالت  يف  العراقيني 
القانوين واحلقوقي امل�شرتك ».

كتابها:  يف  النقابة  وطلبت 
جمال  يف  حمامني  »توفري 
القانونية  اخلدمات  تقدمي 
والتفاقيات،  العقود  واعداد 
واجراءات البيع وال�شراء فيما 
اخلا�شة  بالن�شاطات  يتعلق 
النفطي  ال�شتخراج  بالقطاع 

والغازي باعتماد �شيغ العقود 
يكفل  مبا  حمددة  وباأجور 
العراقي  املحامي  وتطور  بناء 
باخلربات  ال�شتعانة  دون 

الأجنبية ». 
النقابة:  كتاب  واأ�شاف  هذا 
»الن�ص يف العقود النفطية التي 
وموؤ�ش�شاتها  الوزارة  تربمها 
مع ال�شركات الأجنبية باإلزامها 
ال�شتعانة باملحامني العراقيني 
التي  القانونية  بالن�شاطات 

تقوم بها تلك ال�شركات ». 
توجبه  ما  اإىل  الكتاب  واأردف 
املادة  من   )2( الفقرة 
من  والثالثني  اخلام�شة 
رقم  املحاماة  قانون 
 1965 ل�شنة   )173(
م�شاور  بتعيني  املعدل 
املحامني  من  قانوين 

امل�شجلني يف ال�شركة .

نقابة المحامين العراقيين ترسل كتابًا إلى وزارة النفط
 بضرورة تفعيل التعاون المشترك

الق�شاء الواق_خا�ص
نقابة املحامني  زارت ع�شو جمل�ص 
جلنتي  رئي�شة  العراقيني/ 
الإن�شان،  وحقوق  املحاميات 
حمافظة  املوىل،  �شارة  املحامية 
الب�شرة، اخلمي�ص املا�شي، ملتابعة 
املحاميات،  الزميالت  اإحدى  ق�شية 

املتهمة بق�شية جنائية. 

حمكمة  رئي�ص  املوىل  والتقت 
الإحتادية،  الب�شرة  ا�شتئناف 
حيث  الرزاق،  عبد  عادل  القا�شي 
املحامية  ق�شية  معه  ناق�شت 
النتداب  هيئة  وبرفقة  املوقوفة، 

وعدد من اأع�شاء جلانها.
�شراح  التحقيق  حمكمة  واأطلقت 
املحامية بكفالة، حيث تقدمت املوىل 

بال�شكر للق�شاء، لتعاونه مع النقابة 
واهتمامه بق�شايا املحامني.

هذا والتقت املوىل حمامي الب�شرة، 
وبوجود الهيئة، وحتدث اجلانبان 
و�شجلت  املهنية،  الق�شايا  حول 
بع�ص امل�شاكل واملعوقات يف عملهم، 
لغر�ص عر�شها على جمل�ص النقابة، 

وال�شعي العاجل حللحلتها.

القضاء يطلق سراح إحدى محاميات 
البصرة متهمة بقضية جنائية



4 العدد )127(   االحد   6  /  9 / 2020 
ويكيبيديا

الن�شاأة
مبعناها  املحاماة  مهنة  تكن  مل 
احلديث قد عرفت يف العراق، اإال 
يف �شنة 1875، عندما ن�ص نظام 
التجارية«  املحاكمات  »اأ�شول 
اخل�شوم  ح�شور  اإمكانية  على 
وكالء  طريق  عن  اأو  بالذات 
 ،1908 عام  ويف  ميثلونه.. 
يف  احلقوق  مدر�شة  افتتحت 
امل�شدر  هي  فاأ�شبحت  بغداد، 
العراق،  يف  للمحامني  الرئي�ص 
العراقيون  الطالب  توجه  حيث 
من  بدالاً  فيها  الدرا�شة  اإىل 
يف  والغربة  ال�شفر  م�شاق  حتمل 

اإ�شطنبول.

ايام االحتالل 
الربيطاين

الربيطانية بغداد  القوات  احتلت 
و�شرعت   ،1917 مار�ص   11 يف 
واالإدارة  احلكم  �شوؤون  بتنظيم 
من  الرغم  على  احتالل،  كقوة 
الربيطانية  احلملة  قائد  اإعالن 
جاوؤوا  باأنهم  بغداد  دخلت  التي 
فعملت  فاحتني..  ال  حمررين 
اإعادة تنظيم مهنة املحاماة  على 
برتتيب  اهتمامها  من  كجزء 
ا  قانوناً و�شرعت  احلكم،  اأو�شاع 
ا ي�شمح ملن كان بيده �شهادة  جديداً
من مدر�شة احلقوق يف اإ�شطنبول 
نظارة  من  رخ�شة  اأو  وبغداد 
وزارة  اأي   - العثمانية  العدلية 
احتالل  قبل  موؤرخة   - العدل 
ممار�شة  يف  ويرغب  بغداد، 
الواليات،  حماكم  يف  املحاماة 
اال�شتغال  اجازة  يطلب  اأن 

باملحاماة.
باختيار  مناط  اإعطاوؤها  وهذه 
العدل  وزير  اأي   - العدلية  ناظر 
لرئي�ص حمكمة  ُخّولت  ثم  - ومن 
لرئي�ص  يجوز  وكذلك  التمييز، 
حمكمة التمييز اأن يعطي مبوافقة 
ممار�شة  اإجازة  العدلية  ناظر 
الذين لي�شت بيدهم  اإىل  املحاماة، 
امل�شتم�شكات املذكورة، اإن اقتنع 
باأن معلوماتهم القانونية وح�شن 

اخالقهم توؤهلهم لذلك.

اإعادة فتح 
مدر�شة حقوق 

بغداد
ذلك  يف  املحامني  قلة  اإىل  ا  ونظراً
خا�شة  دورة  فتحت  الوقت، 
يكمل فيها درا�شة احلقوق اأولئك 
العهد  يف  احلقوق  در�شوا  الذين 
الفر�شة  تت�شع  ومل  العثماين، 
مدة  وُحّددت  للتخرج،  اأمامهم 
كانت  بينما  واحد،  بعام  الدورة 
مدة الدرا�شة يف مدر�شة احلقوق 

ثالث �شنوات.

تديرها  املحامني،  �شوؤون  وكانت 
تاأ�ش�شت  التي  العدلية  دائرة 
العاملية  احلرب  اأثناء  بغداد  يف 
العدلية  ناظر  ويراأ�شها  االأوىل، 
كارتر،  بنهام  اإدغار  امل�شرت 
العام  امللكي  احلاكم  عينه  الذي 
الربيطاين، وهو حماٍم يف بالق�شاء 
العايل يف بريطانيا العظمى، وكان 
هذا املن�شب يعادل من�شب وزير 

العدل.
على  العدلية  ناظر  اعتمد  وقد 
التي كانت  العثمانية  الت�شريعات 
اآنذاك  العراق  يف  املفعول  نافذة 
التعديالت  بع�ص  اإدخال  بعد 
العهد  ظروف  لتجاري  عليها، 

اجلديد بعد احتالل العراق.

دعوة املحامني 
للت�شجيل

اأ�شدر  االمور،  ا�شتقرار  وبعد 
يناير   12 يف  العدلية  ناظر 
املحامني  فيه  دعا  ا  اإعالناً  ،1918
دون  املحاماة  ميار�شون  الذين 
نظارة  لدى  م�شجلني  يكونوا  اأن 

العدلية اأن ي�شجلوا فيها.

نظام املحامني 
ل�شنة 1918

دعوة  اإعالن  من  يومني  وبعد 
العدلية  ناظر  اأ�شدر  الت�شجيل، 
تاريخ  يف  كارتر  بنهام  اإ.  امل�شرت 
املحامني  نظام   1918 يناير   14
املوؤرخ  البيان  مبوجب  ال�شادر 
يف 28 دي�شمرب 1917.. وقد نظم 
و�شادق  النظام،  العدلية  ناظر 
عليه احلاكم امللكي العام للعراق 
ح�شب  كوك�ص،  بري�شي  ال�شري 
ال�شلطة التي زودها مبوجب البند 
)2( من بيان قائد اجلي�ص ال�شادر 
وُي�شمى   ،1917 دي�شمرب   28 يف 
ل�شنة  املحامني  نظام  النظام  هذا 

.1918

تاأ�شي�ص نقابة 
املحامني 
العراقيني

العراقيني  املحامني  نقابة  تعد 
يف  الرائدة  املهنية  املنظمات  من 
اأية  ت�شبقها  مل  حيث  العراق، 
اأ�ّش�شت  اإمنا  اال�شم،  بهذا  منظمة 
جمعية،  م�شمى  حتت  منظمات 
البغدادية  الطبية  اجلمعية  مثل 
اأ�شحاب  وجمعية   1920 �شنة 
وغريها.   ،1929 �شنة  ال�شنائع 
تاأ�شي�شها  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم 
قيام  عن  قرن  ن�شف  ا  متاأخراً يعد 
الدولة  يف  للمحامني  نقابة  اأول 
ت�شيطر  كانت  التي   – العثمانية 

التي   – العراق  يف  احلكم  على 
مبوجب   ،1882 �شنة  تاأ�ش�شت 
ال�شادر  الدعاوى  وكالء  نظام 
الذي  اال�شم  وهو   ،1876 �شنة 
اآنذاك،  املحامني  على  يطلق  كان 
جمعية  تاأ�شي�ص  على  ن�ص  الذي 

لوكالء الدعاوى.
املراكز  من  املحامني  نقابة  وتعد 
ا  كثرياً اأثرت  التي  املهمة  املهنية 
وال�شيا�شي  الوطني  الوعي  يف 
والثقايف والدميقراطي يف العراق 
 ..1933 �شنة  تاأ�شي�شها  منذ 
تاأ�شي�ص  يف  اأبناوؤها  و�شاهم 
منذ  احلديث،  العراق  وبناء 
�شنة  الوطني  احلكم  انبثاق 
ت�شنموا  فلقد  اليوم،  اإىل   1921
املنا�شب العليا، كرئا�شة الوزراء 
وع�شوية  ورئا�شة  والوزارات 
يف  واالعيان  النواب  جمل�شي 
�شائر  عن  ف�شالاً  امللكي،  العهد 

الوظائف املهمة االأخرى.
العهد  اإىل  االأمر  ذلك  وامتد 
اأدواره واإىل  اجلمهوري يف جميع 
العليا  الوظائف  ت�شنم  يف  االآن، 
التي ذكرت اآنفاًا وغريها، كرئا�شة 
املجل�ص  وع�شوية  اجلمهورية 

الوطني وجمل�ص النواب احلايل.
نظام  �شدور  من  وبالرغم 
ثم �شدور  �شنة 1918،  املحامني 
�شنة  املحامني  نقابة  قانون 
تاأ�شي�ص  على  ن�ص  الذي   ،1925
نقابة املحامني يف )املادة/2(، اإال 
اأن النقابة مل توؤ�ش�ص، وا�شتمرت 
االإ�شراف  تتوىل  العدلية  وزارة 
املحامني  �شوؤون  اإدارة  على 
وكان  املذكور،  النظام  مبوجب 
جلميع  املرجع  هو  العدل  وزير 
ما يتعلق بتنظيم �شوؤون املحامني 
واملحاماة ودام ذلك ت�شع �شنوات 
نيل  وبعد  القانون،  �شدور  بعد 
الر�شمي  اال�شتقالل  العراق 
االأمم  ع�شبة  يف  ا  ع�شواً بدخوله 

�شنة 1932.

قانون نقابة 
املحامني

 300 املحامني  عدد  ناهز  اأن  بعد 
حمام، بادر املحامون اإىل مراجعة 

نقابتهم  لتا�شي�ص  العدلية  وزارة 
املحامني  نظام  عليها  ن�ص  التي 
اإدارة  لتتوىّل   1925 ل�شنة 
العدلية  وزارة  من  بدالاً  �شوؤونهم 
ف�شدر  بذلك،  تتكفل  كانت  التي 
على اإثر ذلك قانون نقابة املحامني 

 ،1933 اأغ�شط�ص   24 يف   61 رقم 
النقابة،  تاأ�شي�ص  ذكرى  يعد  والذي 
يوم  ب�شفته  العراق  يف  به  وُيحتفل 

املحامي العراقي.
األغيت  القانون،  هذا  وب�شدور 
ذات  واالأنظمة  القوانني  جميع 
والذي  قبله،  ال�شادرة  العالقة 
»توؤ�ش�ص  )املادة/2(:  يف  ن�ص 
للمحامني  نقابة  القانون  هذا  بحكم 
وعندئذ  العا�شمة،  مركزها  يكون 
العراق  يف  املحامني  جميع  يكون 
كذلك  ون�ص  النقابة«..  اإىل  منت�شبني 
ي�شوغ  ال  اأنه  »على  )املادة/3(:  يف 
املحاماة  يتعاطى  كان  �شخ�ص  الأي 
مل  اإذا  العراق،  يف  حمكمة  اأي  اأمام 
ويح�شل  النقابة  يف  ا  ع�شواً يكن 
اإياه  متنحها  خا�شة  اإجازة  على 
املحاماة«..  لتعاطي  املحامني  نقابة 
ا  ونتيجة لذلك عقد املحامون اجتماعاً
االجراءات  التخاذ  للمداولة 
النقابة  لتاأ�شي�ص  املطلوبة  القانونية 
واأبلغوا  جمل�شها،  اأع�شاء  وانتخاب 
ما  على  وبناءاً  بذلك،  العدل  وزارة 
فيه  ن�شت  املذكور،  القانون  يف  ورد 
مادة موؤقتة: »على وزير العدلية اأن 
املحاماة  �شفة  على  احلائزين  يدعو 
مبقت�شى اأحكام هذا القانون، اإىل عقد 
اجتماع عام يف مدة ال تتجاوز ال�شهر 
من تاريخ تنفيذه، وذلك الأجل تاأليف 
النقابة وانتخاب جلانها التي ت�شرف 
كافة«.  املحاماة  مهنة  �شوؤون  على 
حممد  العدلية،  وزير  اأ�شدر  لذلك 
ا يف تاريخ 27 �شبتمرب  زكي بك، اإعالناً
الذين  املحامني  فيه  دعا   ،1933
تتوفر فيهم �شروط ممار�شة املحاماة 
- وكان عددهم )109( حماٍم فقط - 
للح�شور اإىل �شاحة املحاكم النتخاب 

رئي�ص نقابة املحامني.
ع�شر  من  الرابعة  ال�شاعة  وعند 
اجتمع  اأكتوبر 1933،   9 االثنني، يف 
العدلية  وزير  بح�شور  املحامون 
وبداأوا  بك،  زكي  حممد  املحامي 
برئا�شة  ففاز  الرئي�ص،  بانتخاب 
ا،  النقابة ناجي ال�شويدي بـ65 �شوتاً

لنقابة  نقيب  اأول  بذلك  لُي�شبح 
بنيابة  وفاز  العراقيني،  املحاميني 
املحامي  النقابة -  الرئا�شة - وكالة 
اإىل  االجتماع  وتاأجل  ال�شعدي،  داود 
ال�شاعة  اأكتوبر،   11 االأربعاء  يوم 
الرابعة بعد الظهر يف �شاحة املحاكم 
جريدة  ون�شرت  اللجان..  النتخاب 
عري�شة  الحق  عدد  يف  الطريق 
مرفوعة اإىل وزير العدلية وقع عليها 
فيها:  جاء  املحامني  من  جماعة 
بناء  االأفخم،  العدلية  وزير  »معايل 
الفعلي الذي جرى من  التف�شري  على 
من  للفقرة/3  اجلليلة  وزارتكم  قبل 
املحامني،  نقابة  قانون  من  املادة/3 
مبوافقتهم  املحامون  اأقره  والذي 
على اإبطال االنتخاب االأول واإعادته 
املطلقة،  االأكرثية  ح�شول  لعدم 
 9 يف  بح�شوركم  االنتخاب  اأعيد  فقد 
انتخاب  عن  فاأ�شفر   ،1933 اأكتوبر 
لنيابة  اأن االنتخاب  الرئي�ص، وحيث 
الريا�شة مل يجِر يف اجلل�شة ال�شابقة، 
فاإن اجلل�شة هذه تعترب االأوىل بالنظر 
النتخاب نائب الرئي�ص، واإن اعتربت 
اأن  وحيث  للرئي�ص،  بالنظر  الثانية 
على  ح�شل  ال�شعدي،  اأفندي  داود 
ا،  ا من اأ�شل )113( �شوتاً )54( �شوتاً
ا على االأكرثية املطلقة  فال يعد حائزاً
ا،  �شوتاً  )57( تكون  اأن  يجب  التي 
غري  الرئي�ص  نائب  انتخاب  فاإن  لهذا 
اأقرته  ملا  فعالاً  ويخالف  �شحيح، 
واحلالة  يجب  عليه  فبناءاً  الوزارة. 
الرئي�ص،  نائب  انتخاب  اإعادة  هذه، 

ا حلكم القانون. التواقيع«. تنفيذاً
االآتي:  البيان  العدلية  وزير  فاأ�شدر 
»اإىل ح�شرات املحامني كافة: تظاهر 
القانونية،  لالأحكام  بالنظر  للوزارة 
لنقابة  الرئي�ص  نائب  انتخاب  اأن 
املتبعة  الطريقة  تابع لعني  املحامني 
النتخاب الرئي�ص.. وحيث مل حت�شل 
ال�شابق  االنتخاب  يف  االآراء  اأكرثية 
لنائب الرئي�ص، فعليه قرر تعيني يوم 
االأحد املوافق 22 اجلاري - اأي �شهر 
النتخاب  ا  موعداً  -  1933 اأكتوبر 
نائب الرئي�ص واللجان بعني الطريقة 
املن�شو�ص عليها يف املادة/3، وذلك 
اليوم  من  زوالية  الثالثة  ال�شاعة  يف 

املذكور«.
جرى   ،1933 اأكتوبر   22 ويف 
واأع�شاء  الرئي�ص  نائب  انتخاب 
مدير  بح�شور  االإدارية  الهيئة 
نيابة  القا�شي،  نوري  العام  العدلية 
ال�شيد  فيها  وفاز  العدلية،  وزير  عن 
كذلك  وجرى  ا،  جُمّدداً ال�شعدي  داود 

انتخاب اأع�شاء الهيئة االإدارية.
يحقق  مل  القانون  اأن  وُيالحظ 
للنقابة،  الكامل  اال�شتقالل 
بوزير  ارتباطها  اأبقى  واإمنا 
العدل، فيما يتعلق باالنت�شاب 
وال�شلطة التاأديبية، مما اأدى 
اإىل تذمر املحامني ومطالبتهم 
يتالءم  مبا  ذلك  بتعديل 
البالد  يف  املحاماة  وقوانني 
ذلك  يتحقق  ومل  العربية، 
ثورة 14 متوز  قيام  بعد  اإال 
رقم  القانون  مبوجب   1958

84 ل�شنة 1960.

ما بعد 
التاأ�شي�ص.. 
العهد امللكي

الدولة  عمر  من  االأّول  الع�شر  يف 
ما  امللكي  العهد  اإّبان  العراقية 
توىل   ،1921-1958 عامي  بني 
الفرتة  تلك  يف  الوزارة  رئا�شة 
من  املحامني  من  روؤ�شاء  ت�شعة 
هم:  للوزراء،  ا  رئي�شاً جمموع 23 
نقيب  اأول  وهو  ال�شويدي  ناجي 
توفيق  العراقيني،  للمحامني 
ر�شيد  جرب،  �شالح  ال�شويدي، 
الباججي،  حمدي  الكيالين،  عايل 
م�شطفى  الباججي،  مزاحم 
العمري، اأحمد خمتار بابان وعبد 
الوزارات،  اأما  مرجان.  الوهاب 
تولوها  الذين  املحامني  عدد  فاإن 
مع  ا  قيا�شاً عده  ميكن  ال  ما  فهو 

رئا�شة الوزراء.
من  الوزارة  توىل  ممن  واأبرز 
ن�شرة  هم:  املحامني،  نقباء 
جميل  الراوي،  جنيب  الفار�شي، 
عبد الوهاب، جعفر حمندي، عبد 
جميل  ح�شني  حممود،  الوهاب 
ال�شايف  ح�شني  امللكي،  العهد  يف 
العهد  يف  احل�شن  دوهان  ومالك 

اجلمهوري.
الع�شر  ذلك  وزراء  عدد  وبلغ 
املحامون  �شكل  ا،  وزيراً  175
ارتفعت  اإذ  كبرية،  ن�شبة  منهم 
يف   %15 من  م�شاركتهم  ن�شبة 
اإىل  الع�شرين،  القرن  ع�شرينيات 
متوز.   14 ثورة  قيام  قبيل   %50
الن�شبة  هذه  اأن  مراقبون  ويرى 
الكبرية من املحامني الذين تولوا 
توزروا  ممن  اأو  الوزراء  رئا�شة 
املحامني،  باأن  احلكومات،  �شمن 
العراق  يحكمون  كانوا  الذين  هم 

يف تلك الفرتة.

العهد 
اجلمهوري

بعد ثورة 14 متوز، رغم �شيطرة 
يف  احلكم  زمام  على  الع�شكريني 
بع�ص  يف  و�شلت  حيث  العراق، 
االأحيان اإىل 100%، اإاّل اأن وجود 
املحامني، واإن قل بن�شبة كبرية، 
ا، ففي اأول وزارة  اإاّل اأنه ظل موؤثراً
بعد قيام الثورة كان فيها خم�شة 
حمامني، هم: ح�شني جميل وا�شع 
الثورة،  بعد  ما  العراق  د�شتور 
طلعت  اجلومرد،  اجلبار  عبد 
ال�شيباين، اإبراهيم كبة وم�شطفى 

علي.
بعد  الوزراء  رئا�شة  يتول  ومل 
املحامني  من   1958 متوز  ثورة 
اإذ  البزاز،  الرحمن  عبد  �شوى 
الع�شكريون عليها حتى  ا�شتحوذ 
رئا�شة  توىل  حني   ،2006 عام 
اجلمهورية جالل الطالباين ما بني 
عامي 2014-2006، وهو حماٍم.

رئا�شة النقابة
منذ  املحامني  نقابة  رئا�شة  توىل 
 2019 حتى   1933 �شنة  تاأ�شي�شها 
النقابة  ا.. وجرى حل جمل�ص  نقيباً  27
املنتخب خالل تلك الفرتة مرتني، اأّول 
مرة ما بني عامي 1965 و1966، حيث 
انتدبتها  جلنة  النقابة  �شوؤون  اأدارت 
وزارة العدل بعنوان جلنة االإ�شراف، 
هم  ق�شاة  خم�شة  من  تاألفت  التي 
ا،  رئي�شاً التكريتي  علي  ح�شن  احلكام: 
حكمت  بحر،  حمزة  جواد،  م�شطفى 
املرة  ويف  الها�شمي.  ونوري  ممتاز 
الثانية، يف 20 مايو 2003، عندما ح�شر 
االأمريكي،  القا�شي  النقابة  مقر  اإىل 
اجلي�ص  ممثل  كامبل،   ف.  دونالد 
وامل�شرف  العراق  يف  االأمريكي 
على وزارة العدل ونقابة املحامني 
العراقيتني، حيث قّرر حل جمل�ص 
جلنة  وتعيني  املنتخب،  النقابة 
من خم�شة حمامني لالإ�شراف على 
مايو   21 من  ابتداءاً  النقابة  عمل 
ح�شني  املحامون:  وهم   ،2005
ا، ح�شني مرزة،  املو�شوي رئي�شاً
�شعد يحيى، ه�شام مهدي �شالح 

وبرويز حممد حممود.

نقابة المحامين العراقيين .. النشأة والتأسيس
العراقيين  المحامين  نقابة 

تأسست  عراقية  نقابية  هيئة 
في  الملكي  العهد  إّبان   1933 سنة 
هو  لها  نقيب  أول  وكان  العراق، 
الذي تولى في ذلك  السويدي،  ناجي 
أعالم  ومن  الوزراء..  رئاسة  العهد 
السويدي،  توفيق  اآلخرين  النقابة 
الكيالني،  عالي  رشيد  جبر،  صالح 
الباججي،  مزاحم  الباججي،  حمدي 
مختار  أحمد  العمري،  مصطفى 
الذين  مرجان،  الوهاب  وعبد  بابان 
الوزراء  رئاسة  ا 

ً
أيض تولوا  بدورهم 

نقابة  وترأس  الملكي.  العهد  في 
المحامين منذ تأسيسها عام 1933 
نقيًبا، آخرهم  حتى عام 2019، 27 
ا للمحامية أحالم 

ً
ضياء السعدي، خلف

في  النقابة  رئاسة  تولت  التي  الالمي 
الوحيدة  النقيبة  وهي   ،2017 عام 

بين النقباء الذين ترأسوا النقابة.
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مقتطف�ت ت�أريخية 

اأحمد جميد احل�سن
من  العراقيني  املح�مني  نق�بة  تعد 
العراق،  يف  الرائدة  املهنية  املنظم�ت 
بهذا  منظمة  اية  ت�سبقه�  مل  حيث 
حتت  منظم�ت  ا�س�ست  اإمن�  اال�سم، 
الطبية  )ك�جلمعية  جمعية،  م�سمى 
و)جمعية   1920 �سنة  البغدادية( 
 )1929 �سنة  ال�سن�ئع(  ا�سح�ب 

وغريه�.
يعد  ت�أ�سي�سه�  ف�إن  ذلك،  من  وب�لرغم 
مت�أخرًا ن�سف قرن عن قي�م اأول نق�بة 
– التي  العثم�نية  الدولة  للمح�مني يف 
ك�ن العراق جزءًا منه� – التي ا�س�ست 
)وكالء  نظ�م  مبوجب   1882 �سنة 
وهو   ،1876 �سنة  ال�س�در  الدع�وى( 
اآنذاك،  املح�مني  على  يطلق  ك�ن   م� 
الذي ن�س على ت�أ�سي�س جمعية لوكالء 

الدع�وى )املح�مني(.
ال�سروح  من  املح�مني  نق�بة  وتعد 
يف  كثريًا  اأثرت  التي  املهمة  املهنية 
والثق�يف  وال�سي��سي  الوطني  الوعي 
والدميقراطي يف العراق منذ ت�أ�سي�سه� 

�سنة 1933.
وبن�ء  ت�أ�سي�س  يف  ابن�وؤه�  و�س�هم 
احلكم  انبث�ق  منذ  احلديث،  العراق 
فلقد  اليوم،  اىل   1921 �سنة  الوطني 
كرئ��سة  العلي�،  املن��سب  ت�سنموا 
الوزراء والوزارات ورئ��سة وع�سوية 
العهد  يف  واالعي�ن  النواب  جمل�سي 
امللكي، ف�ساًل عن �س�ئر الوظ�ئف املهمة 

االأخرى. 
 وامتد ذلك االمر اىل العهد اجلمهوري 
ت�سنم  يف  االآن،  واىل  ادواره  جميع  يف 
الوظ�ئف العلي� التي ذكرت انف�ً وغريه� 
كرئ��سة اجلمهورية وع�سوية املجل�س 

الوطني وجمل�س النواب احل�يل.
املح�مني  نظ�م  �سدور  من  وب�لرغم 
نق�بة  ق�نون  �سدور  ثم   1918 �سنة 
على  ن�س  الذي   1925 �سنة  املح�مني 
ت�أ�سي�س نق�بة املح�مني يف )امل�دة/2(، 
وا�ستمرت  توؤ�س�س،  مل  النق�بة  اأن  اإال 
على  اال�سراف  تتوىل  العدلية  وزارة 
اإدارة �سوؤون املح�مني مبوجب النظ�م 
املذكور، وك�ن وزير العدل هو املرجع 
�سوؤون  بتنظيم  يتعلق  م�  جلميع 
ت�سع  ذلك  ودام  واملح�م�ة،  املح�مني 

�سنوات بعد �سدور الق�نون.
الر�سمي  اال�ستقالل  العراق  نيل  وبعد 
االأمم(  )ع�سبة  يف  ع�سوًا  بدخوله 
يب�در  ان  طبيعي�ً  اأ�سبح   1932 �سنة 
املح�مون بعد ان ن�هز عددهم )300( 
العدلية  وزارة  مراجعة  اىل  حم�ٍم 
لت�أ�سي�س نق�بتهم التي ن�س عليه� نظ�م 
ادارة  لتتوىل   1925 ل�سنة  املح�مني 
التي  العدلية  بداًل من وزارة  �سوؤونهم 

ك�نت تتكفل بذلك. 
)نق�بة  ق�نون  ذلك  اإثر  على  ف�سدر 
املح�مني( رقم )61( يف 1933/8/24 
واالنظمة  القوانني  جميع  األغى  الذي 
والذي  قبله،  ال�س�درة  العالقة  ذات 
بحكم  توؤ�س�س   " )امل�دة/2(:  يف  ن�س 
يكون  للمح�مني  نق�بة  الق�نون  هذا 
يكون  وعندئذ  الع��سمة،  مركزه� 
جميع املح�مني يف العراق منت�سبني اىل 

النق�بة".
انه  "على  )امل�دة/3(:  ون�س كذلك يف 
ال ي�سوغ الأي �سخ�س ك�ن ان يتع�طى 

العراق،  يف  حمكمة  اي  اأم�م  املح�م�ة 
اإذا مل يكن ع�سوا يف النق�بة، ويح�سل 
نق�بة  اي�ه  على اج�زة خ��سة متنحه� 

املح�مني لتع�طي املح�م�ة".
اجتم�ع�ً  املح�مون  عقد  لذلك  ونتيجة 
الق�نونية  االجراءات  التخ�ذ  للمداولة 
وانتخ�ب  النق�بة  لت�أ�سي�س  املطلوبة 
وزارة  وابلغوا  جمل�سه�،  اع�س�ء 

العدل بذلك.
املذكور  الق�نون  م� ورد يف  وبن�ًء على 
يدعو  ان  العدلية  وزير  على  اأن  "من 
املح�م�ة  �سفة  على  احل�ئزين 
عقد  اىل  الق�نون  هذا  احك�م  مبقت�سى 
ال�سهر  تتج�وز  ال  مدة  يف  ع�م  اجتم�ع 
ت�أليف  الأجل  وذلك  تنفيذه،  ت�ريخ  من 
ت�سرف  التي  جل�نه�  وانتخ�ب  النق�بة 
ك�فة.  املح�م�ة  مهنة  �سوؤون  على 
وزير  اأ�سدر  لذلك  موقتة("..  )م�دة 
 1933/9/27 بت�ريخ  اعالن�ً  العدلية 
فيهم  تتوفر  الذين  املح�مني  فيه  دع� 
وك�ن  املح�م�ة،  مم�ر�سة  �سروط 

عددهم )109( حم�ٍم فقط للح�سور اىل 
نق�بة  رئي�س  النتخ�ب  املح�كم  �س�حة 

املح�مني.
ع�سر  من  الرابعة  ال�س�عة  وعند 
اجتمع   1933/10/9 املوافق  االثنني 
العدلية  وزير  بح�سور  املح�مون 
وابتداأوا  بك،  زكي  حممد  املح�مي 
ب�نتخ�ب الرئي�س، فف�ز برئ��سة النق�بة 
 )65( بـ  ال�سويدي  ن�جي  )النقيب( 
وك�لة  الرئ��سة(  بني�بة  وف�ز  �سوت�ً 
ال�سعدي،  داود  املح�مي  النق�بة( 
االربع�ء  يوم  اىل  االجتم�ع  وت�أجل 
يف  الظهر  بعد  الرابعة  ال�س�عة  الق�دم 

�س�حة املح�كم النتخ�ب اللج�ن. 
ون�سرت جريدة الطريق البغدادية يوم 

1933/10/16 خرب ذلك االجتم�ع: 
غرفة  يف  ال�سويدي  ب��س�  ]ن�جي 

املح�مني[
)ن�جي  فخ�مة  ق�سد  اأم�س  ظهر  قبيل 
يف  املح�مني  غرفة  ال�سويدي(  ب��س� 
قبل  من  ف��ستقبل  املح�كم،  بن�ية 

ثم  بفخ�مته،  الئق�ً  ا�ستقب�اًل  املح�مني 
الغرفة،  كر�سي يف �سدارة  جل�س على 
واألقى كلمة موجزة �سكر فيه� اخوانه 
املح�مني على انتخ�بهم اإي�ه نقيب�ً لهم، 
مهنتهم  على  احلر�س  على  وحر�سهم 
ال�سريفة املقد�سة، وعلى لزوم انتخ�ب 
هيئة ان�سب�طية واإدارية من اإخوانهم 
الذين يعتمدون عليهم ويولوهم ثقتهم.
الغرفة  عجت  كلمته،  فخ�مته  اأمت  ومل� 
مب�  ا�سيع  ثم  احل�د،  ب�لت�سفيق 

ا�ستقبل.
وبعده� ن�سرت جريدة نف�سه� عري�سة 
عليه�  وقع  العدلية  وزير  اىل  مرفوعة 

جم�عة من املح�مني ج�ء فيه�:
مع�يل وزير العدلية االفخم

جرى  الذي  الفعلي  التف�سري  على  بن�ًء 
من قبل وزارتكم اجلليلة( للفقرة/3( 
نق�بة  ق�نون  من  )امل�دة/3(  من 
املح�مون  اأقره  والذي  املح�مني، 
االنتخ�ب  ابط�ل  على  مبوافقتهم 
االأول واع�دته لعدم ح�سول االأكرثية 

املطلقة، فقد اعيد االنتخ�ب بح�سوركم 
انتخ�ب  عن  ف�أ�سفر   1933  /10/9 يف 
لني�بة  االنتخ�ب  اأن  وحيث  الرئي�س، 
ال�س�بقة،  اجلل�سة  يف  يجِر  مل  الري��سة 
ب�لنظر  االأوىل  تعد  هذه  اجلل�سة  ف�إن 
اعتربت  واإن  الرئي�س  ن�ئب  النتخ�ب 
ان  وحيث  للرئي�س،  ب�لنظر  الث�نية 
داود اأفندي ال�سعدي ح�سل على )54( 
فال  �سوت�ً،   )113( اأ�سل  من  �سوت�ً 
التي  يعد ح�ئزًا على االأكرثية املطلقة 
ف�إن  لهذا  ان تكون )57( �سوت�ً،  يجب 
�سحيح،  غري  الرئي�س  ن�ئب  انتخ�ب 

ويخ�لف فعاًل مل� اقرته الوزارة.
فبن�ًء عليه يجب، واحل�لة هذه، اع�دة 
حلكم  تنفيذًا  الرئي�س،  ن�ئب  انتخ�ب 

الق�نون.
ف�أ�سدر وزير العدلية البي�ن االآتي:

اىل ح�سرات املح�مني ك�فة
لالأحك�م  ب�لنظر  للوزارة،  تظ�هر 
الرئي�س  ن�ئب  انتخ�ب  اأن  الق�نونية، 
الطريقة  لعني  ت�بع  املح�مني  لنق�بة 

املتبعة النتخ�ب الرئي�س.
يف  االآراء  اأكرثية  حت�سل  مل  وحيث 
الرئي�س،  لن�ئب  ال�س�بق  االنتخ�ب 
االحد  يوم  تعيني  قرر  فعليه 
املوافق(22) اجل�ري موعدًا النتخ�ب 
الطريقة  بعني  واللج�ن  الرئي�س  ن�ئب 
املن�سو�س عليه� يف( امل�دة/3(ـ وذلك 
اليوم  من  زوالية  الث�لثة  ال�س�عة  يف 

املذكور.
انتخ�ب  جرى   ،1933/10/22 ويوم 
ن�ئب الرئي�س واع�س�ء الهيئة االدارية، 
نوري  الع�م  العدلية  مدير  بح�سور 
العدلية،  وزير  عن  ني�بة  الق��سي، 
وف�ز فيه� ال�سيد داود ال�سعدي بني�بة 
كذلك  وجرى  الث�نية،  للمرة  الرئ��سة 

انتخ�ب اع�س�ء الهيئة االإدارية. 
ويالحظ ان الق�نون مل يحقق اال�ستقالل 
ارتب�طه�  اأبقى  واإمن�  للنق�بة،  الك�مل 
ب�النت�س�ب  يتعلق  فيم�  العدل،  بوزير 
الت�أديبية، مم� ادى اىل تذمر  وال�سلطة 
مب�  ذلك  بتعديل  ومط�لبتهم  املح�مني 
البالد  يف  املح�م�ة  وقوانني  يتالءم 
العربية، ومل يتحقق ذلك اإال بعد قي�م 
ثورة 14 متوز ع�م 1958 مبوجب 

الق�نون رقم 84 ل�سنة 1960.

صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين

ط�رق روؤوف حممود
النق�بة  ت�أ�سي�س  قبل  املح�مني  �سوؤون  ك�نت 
م�سرت  برئ��سة  العدلية  اإدارة  قبل  من  تدار 
احلرب  اثن�ء  العدلية  ن�ظر  ك�رتر(  )بونه�م 
املح�مني(  )بنظ�م  ب�ال�ستع�نة  االوىل  الع�ملية 
ا�ستقر  ان  وبعد  العثم�ين..  املح�م�ة  وق�نون 
ق�نون   ( العدلية  ن�ظر  ا�سدر  بغداد  يف  احل�ل 
 -1—14  ( بت�ريخ   )  1918 ل�سنة  املح�مني 
الع�م  امللكي  احل�كم  بي�ن  اإىل  امل�ستند   1918
وا�ستمرت   ،  1917-12-28 بت�ريخ  ال�س�در 
االإرادة  �سدور  حتى  تدار  املح�مني  �سوؤون 
وبت�ريخ   ،  1923  -8  -10 بت�ريخ  امللكية 
نظ�م   ( العدل  وزارة  اأ�سدرت   1935-11-9
نق�بة املح�مني ( فك�ن وزير العدل هو املرجع 
ت�سع  ذلك  دام   ، املح�مني  �سوؤون  اأدارة  يف 

�سنوات .
ع�سبة  ودخوله  العراق  ا�ستقالل  اثر  وعلى 
االأمم ع�م 1932 �سدر )ق�نون نق�بة املح�مني 
 1933-8-24 بت�ريخ   )  1933 ل�سنة  رقم61 
الذي اقر بت�أ�سي�س نق�بة يف بغداد ينتمي اإليه� 
جميع  واألغى  العراق،  يف  املح�مني  جميع 
�سدوره.وتنفيذا  قبل  ال�س�درة  القوانني 
مل�سمون الق�نون جرت االنتخ�ب�ت الأول مرة، 

وف�ز فيه� :-
 1933  -10-9 يف  للمح�مني  نقيب  اأول   -1
الدورة  هذه  ال�سويدي،  ن�جي  ال�سيد  املح�مي 
ا�ستمرت ل�سنة واحدة وقبل انته�ئه� ب�سهرين 
قبل  من  تدار  وبقيت  النق�بة  رئي�س  ان�سحب 
ال�سيد داود ال�سعدي ن�ئب الرئي�س حتى انته�ء 

الدورة.
2- النقيب الث�ين املح�مي بهجت زينل يف 8-1 
-1934 وكذلك دورة 1935- ودورة 1936- 
ودورة 1937- و1938 مت خالل هذه الدورة 

ت�أ�سي�س ن�دي املح�مني يف حملة ال�سرافية.
ال�سعدي  داود  املح�مي  الث�لث  النقيب   -3

يف8-13- 1939.
يف  زينل  بهجت  املح�مي  الرابع  4-النقيب 
يف  االنتخ�ب  اأعيد  حيث   ،  1939-10-3
حمكمة  لقرار  تنفيذا   1939 ال�سنةنف�سه� 
 ،  9  -5 واملوؤرخ   390-68 و   67 رقم  التميز 
ال�س�بقة  للدورة  االنتخ�ب�ت  ان  تبني  حيث 
ك�نت خم�لفة للق�نون، واأعيد انتخ�به يف دورة 

جديدة بت�ريخ 1940-3-12 .
ن�سرت  املح�مي  اخل�م�س  املح�مني  نقيب   -5

الف�ر�سي 19405.
جنيب  املح�مي  ال�س�د�س  املح�مني  نقيب   -6
ودورة   1942 ودورة   1941 دورة  الراوي 

1943 و دورة 1944 ودورة1945.
7- نقيب املح�مني ال�س�بع املح�مي جميل عبد 

الوه�ب دورة 1946، مت تعينه وزيرا.
جنيب  املح�مي  الث�من  املح�مني  نقيب   -8

الراوي 1947.
جعفر  املح�مي  الت��سع  املح�مني  نقيب   -9

حمندي 48-49، ودورة 50-49.
عبد  املح�مي  الع��سر  املح�مني  نقيب   -10
-51 دورة  وكذلك   ،51-50 حممود  الوه�ب 

تو�سيع  خالله�  مت   53-52 ث�لثة  ودورة   52
وتخ�س�س  املح�كم  بن�ية  يف  املح�مني  غرف 

غرف للمح�مني يف املح�فظ�ت.
املح�مي  ع�سر  احل�دي  املح�مني  نقيب   -11
 1955 ودورة   1954 دورة  جميل  ح�سني 

ودورة 1956.
  12- نقيب املح�مني الث�ين ع�سر املح�مي ف�ئق 

ال�س�مرائي دورة1957.
13- نقيب املح�مني الث�لث ع�سر املح�مي عبد 

الوه�ب حممود دورة 1958.
14- نقيب املح�مني الرابع ع�سر املح�مي عبد 
-60 ث�نية  ودورة   ،60-59 �سبيب  الرزاق 

61 يف هذه الدورة، ويف ظل العهد اجلمهوري 
ح�سلت  وكذلك  املح�مني،  تق�عد  ق�نون  �سرع 
النق�بة على قطعة ار�س يف املن�سور –هي مقر 
النق�بة احل�يل، وا�ستمر نقيب� للمح�مني دورة 
ودورة   63-62 رابعة  ودورة   62-61 ث�لثة 

خ�م�سة 64-63 .
النق�بة  اأم� يف ع�مي 1965 و1966 فقد ك�نت 
وزارة  انتدبته�  جلنة  قيل  من  �سوؤنه�  تدار 
من  موؤلفة   ) االإ�سراف  جلنة   ( بعنوان  العدل 
خم�سة ق�س�ة هم ال�س�دة ح�سن علي التكريتي 
رئي�س� وم�سطفى جواد، وحمزة بحر، وحكمت 
االإ�سراف  اله��سمي وخالل مدة  ممت�ز ونوري 
 1965 ل�سنة   173 رقم  املح�م�ة  ق�نون  �سدر 
بعدد  الر�سمية  اجلريدة  الوق�ئع  يف  ون�سر   ،

1213 يف 1966-12-22.
املح�مي  ع�سر  اخل�م�س  املح�مني  نقيب   -15

هذه  ويف   ..1967  –  1966 ال�س�مرائي  ف�ئق 
تق�عد  �سندوق  ح�س�ب�ت  ف�سل  مت  الفرتة 
املح�مني من ح�س�ب�ت النق�بة وتعني حم��سب 
خ��س له�، كم� جرى تعديل فرتة والية جمل�س 

النق�بة اإىل �سنتني ملرة واحدة.
16 نقيب املح�مني ال�س�د�س ع�سر املح�مي عبد 
ف�ز  وكذلك   ،1969-  1968 حممود  الوه�ب 
بدورة ث�نية 1970 – 1971 ، ويف هذه الدورة 
املح�مني  بتق�عد  املتعلقة  االحك�م  تعديل  مت 
وكذلك  املتق�عدين،  رواتب  ن�سبة  وزي�دة 
املن�سور  يف  املح�مني  ن�دي  ت�سيد  اجن�ز  مت 
وافتت�حه، ويف يوم 9-1-1971 تويف النقيب 

عبد الوه�ب حممود رحمه اهلل-.
املح�مي  ع�سر  ال�س�بع  املح�مني  نقب   -17
 ،1972-  1-5 بت�ريخ  انتخب  يو�سف  ن�جي 
ومل� ك�ن النقيب مري�س� عند اإجراء االنتخ�ب�ت 
-5-24 يف  املنية  وافته  ثم  لل�سف�ء  ومت�ثل 
قبل  من  تدار  النق�بة  �سوؤون  وبقيت   ،1972
وقد  النق�بة،  وكيل  نداوي  الو  جه�د  ال�سيد 
انتخ�ب  وتقرر  املح�م�ة  ق�نون  تعديل  جرى 
انتخ�ب  مت   1972-  10-6 ويف  فقط..  نقيب 
الث�من  النقيب  هو  اخليزران  حبيب  في�سل 
ع�سر، على ان يعمل مع اأع�س�ء املجل�س حتى 

انته�ء املدة الق�نونية للدورة .
املح�مي  ع�سر  الت��سع  املح�مني  نقيب   -18
قبل  ا�ستق�ل  ثم   ،1974 دورة  ال�س�يف  ح�سني 
مظهر  الوكيل  الدورة  واأكمل  الدورة،  انته�ء 

العزاوي .
19- نقيب املح�مني الع�سرون املح�مي مظهر 

فهمي العزاوي دورة 1976 ودورة 1978.
والع�سرون  احل�دي  املح�مني  نقيب   -20
 1980 دورة  الراوي  �س�لح  ح�مد  املح�مي 
 1986 ودورة   1984 ودورة   1982 ودورة 
اأمين�  ودورة 1988 ودورة 1990 مت تعيينه 

ع�م� ملجل�س الوزراء .
21- نقيب املح�مني الث�ين والع�سرون املح�مي 
نعمه يو�سف النعمة دورة 1991 تويف -رحمه 
حمله  الدورة  واأكمل  الدورة،  خالل  اهلل- 
املجل�س  اأع�س�ء  اكرب  االأ�سود  داود  املح�مي 

�سن�.
والع�سرون  الث�لث  املح�مني  نقيب   -22
ودورة   1992 دورة  االأ�سود  داود  املح�مي 

.1994
والع�سرون  الرابع  املح�مني  نقيب   -23
 1996 دورة  النعيمي  الدين  عز  املح�مي 

ودورة 1998.
والع�سرون  اخل�م�س  املح�مني  نقيب   -24

املح�مي نعم�ن �س�كر نعم�ن دورة 2000..
وبت�ريخ 20-5-2003 ح�سر اإىل مقر النق�بة 
دولة  ممثل  )ك�مبل(  االأمريكي  الق��سي 
العدل ونق�بة  االحتالل وامل�سرف على وزارة 
املنتخب،  النق�بة  جمل�س  حل  وقرر  املح�مني، 
لالإ�سراف  حم�مني  خم�سة  من  جلنة  وتعيني 
 2003-5-21 من  ابتداًء  النق�بة  عمل  على 
واملح�مي  املو�سوي  ح�سني  املح�مي   -: وهم 
واملح�مي  �سعد يحيى  واملح�مي  مرزه  ح�سني 

ه�س�م مهدي �س�لح واملح�مي برويز.
والع�سرون  ال�س�د�س  املح�مني  نقيب   -25  
دورة  احل�سن  دوه�ن  م�لك  الدكتور  املح�مي 
2003 عني الدكتور وزيرا للعدل، وحل حمله 
النق�بة  وكيل  علو  مال  حمدون  كم�ل  املح�مي 
مق�م   – الدورة  من  املتبقية  املدة  الإكم�ل 

النقيب .
والع�سرون  ال�س�بع  املح�مني  26-نقيب 
ب��سر   2006 دورة  املن�سدي  ا�سود  املح�مي 
عمله يف �سهر ت�سرين الث�ين /2006 ، علم� انه 
الن  املح�مني،  نقيب  ب�نتخ�ب�ت  الث�ين  الف�ئز 
جلنة  قبل  من  ا�ستبعد  ال�سعدي  �سي�ء  االأول 
البعث  اجتث�ث  من  كت�ب  لورود  االنتخ�ب 

ب�سموله.
والع�سرون  الث�من  املح�مني  نقيب   -27
نف�سه�  الدورة  ال�سعدي/  �سي�ء  املح�مي 
التمييز  حمكمة  قرار  ل�سدور  ب�لنظر   2006
االنتخ�ب�ت  على  امل�سرفة  الهيئة  قرار  ب�إلغ�ء 
نقيب�  ال�سعدي  �سي�ء  املح�مي  واإع�دة 
 -10-6 بت�ريخ  النق�بة  واأ�سدرت  للمح�مني، 

2009 بي�نه� بهذا ال�س�أن.
والع�سرون  الت��سع  املح�مني  نقيب   -28
هي   2010 دورة  الفي�سل  حممد  املح�مي 

الدورة ت�سل�سل 64 ملج�ل�س النق�بة. 
الثالثون  املح�مني  نقيب   -  29
اأحالم الالمي )2017 - 2019(.

احل�يل  املح�مني  نقيب   -  30
املح�مي �سي�ء ال�سعدي.

نقباء المحامين في العراق 
منذ تأسيس النقابة م�سطفى الرك�بي 

ت�أ�سي�س  ت�ريخية مهمة، وهي ذكرى  اليوم ذكرى وطنية  علين�  متر 
– 1933، حيث يعد هذا  العراقيني يف يوم 24 -8  نق�بة املح�ميني 
الت�ريخ هو يوم املح�مي العراقي الذي يحتفل فيه كل رج�ل الق�س�ء 
هذا  البلد،  يف  االول  العدالة  �سرح  بن�ء  مبن��سبة  ب�لعراق  الواقف 
هذه  رج�ل  واأجم�د  ت�ريخ  ذهب  من  بحروف  �سطر  الذي  ال�سرح 
املهنة العريقة مهنة الدف�ع عن املظلومني والفقراء من ابن�ء �سعبن� 
العظيم.. ف�ملح�م�ة كم� تعلمون ي� �س�دة هي ر�س�لة ان�س�نية عظيمة 
الق�نون،  �سي�دة  مبداأ  وت�أكيد  العدالة  حتقيق  على  الق�س�ء  ت�س�عد 
عن  البحث  ومهنة  احلري�ت،  و�سم�ن  احلقوق  حم�ية  مهنة  وهي 
هو  اليوم  ف�ملح�مي  واال�ستق�مة،  والنزاهة  ال�سرف  ومهنة  احلقيقة 
نظري الق��سي، حيث ي�سري وجوده ب�ملجتمع اىل قوة الق�نون وعدالة 

تطبيقه.
على  كبرية  اهمية  له  العراق  يف  املح�م�ة  مهنة  وازده�ر  تطور  اإن 
امل�ستوي�ت ك�فة، ومن امل�ستلزم�ت ال�سرورية لهذه التطور هو دعم 
عن  امل�سوؤولة  الر�سمية  اجلهة  ب�عتب�ره�  املح�مني  نق�بة  وم�س�ندة 
مت�بعة ح�سن �سري اأمور املح�مني، وتنظيم اعم�ل هذه املهنة املقد�سة.
الق�نون  كلي�ت  بني  العالقة  ان  االك�رم  �س�دتي  عليكم  يخفى  وال 
هذه  ت�سعى  حيث  متجددة،  قدمية  وطيدة  عالقة  املح�مني  ونق�بة 
الكلي�ت العريقة منذ ت�أ�سي�سه� اىل اعداد اجي�ل واعدة من املح�مني 
واحلقوقيني الذي ترفد بهم هذه النق�بة املعط�ء وموؤ�س�س�ت الدولة 
العلوم  تدري�س  يف  ومتطورة  حديثة  ا�س�ليب  اتب�ع  خالل  من  ك�فة، 
البلد حتى  الق�س�ئية يف  الق�نونية املختلفة ب�لتع�ون مع املوؤ�س�س�ت 
ت�سمن حتقيق التم�زج بني اجل�نبني النظري والتطبيقي يف الدرا�سة 

الق�نونية، مم� ي�سب يف حت�سني جودة التعليم الق�نوين.
اإن مهمة املح�مي اليوم ال تقت�سر فقط على الدف�ع عن حقوق �سخ�س 
معني مق�بل مبلغ من امل�ل، بل ان مهمة املح�مي اليوم او�سع وا�سمل، 
الن هذه املهنة االن�س�نية ال تعرف احلدود يف تقدمي العط�ء والدف�ع 
عن حقوق املظلومني، حيث ي�ستطيع املح�مون ان يدافعوا عن حقوق 
ابن�ء �سعبهم امل�سلوبة، وهذا م� ق�م به، بكل فخر واعتزاز، حم�مو 
ابن�ء �سعبهم يف  ال�سجع�ن، عندم� وقفوا جنب� اىل جنب مع  العراق 

مط�لبه امل�سروعة �سد ف�س�د احلكوم�ت ال�س�بقة.
 هنيئ� لكل حم�مي الوطن العربي ب�سورة ع�مة، واىل حم�مي العراق 
التحي�ت،  واأرق  الته�ين  اجمل  مع  االغر..  بيومهم  خ��سة،  ب�سورة 

واأحر التربيك�ت واأ�سدق التمني�ت لهم ب�لتقدم واالزده�ر.

ذكرى تأسيس نقابة المحامين 
ويوم المحامي 
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علياء الحسني 

الدكتور علي جمعة حمارب،  رحم اهلل 
مكانة و�سمعة  كان حري�سا على  الذي 
االجيال  على  امتنى  كم  نقابته، 
ان  الزمالء  من  والقادمة  احلا�سرة 
الفقيد  الدكتور  وعلمية  ب�سرية  يقتدوا 
ملا كانت متثل له مهنة املحاماة ونقابة 
يف  �ساهم  منار  من  العراقيني  املحامني 
املحافل  اأمام  امل�سيئة  جذوتها  ايقاد  
الوطنية والدولية، وموؤ�س�سات الدولة. 
اداء  يف  مق�سر  باأنه  يوماً  �سعر  قد  كان 
�سحية  وعكة  من  به  مر  ملا  م�سوؤوليته 
جمل�س  اأمام  النقابة  متثيله  اثناء 
باأنه  يومها  يل  ر�سالٍة  يف  كتب  النواب، 
ما  تفا�سيل  وبني  بالتق�سري،  ي�سعر 
ان  االأمانة  من  ارى  واين  له،  ح�سل 
عظيم  من  فيها  ملا  الر�سالة  تلكم  ان�سر 
ا�سم  اأمام  املهنية  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
اجلليل  الدكتور  وهو  املحامني،  نقابة 
القانونية  املنا�سب  اكرب   تبواأ  الذي 
يف العراق.. ان فيها من الدرو�س ونبل 
الباري  برحمة  لنطمع  واإنا  االأخالق، 
بال  اجلنة  وي�سكنه  فقيدنا،  يرحم  باأن 

ح�ساب ملا ترك من اثر طيب وعظيم يف 
نفو�سنا جميعا. 
)ن�س الر�سالة(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املحامني،  نقابة  اأعالم  مديرة  اىل 
احل�سيني  علياء  االأ�ستاذة  املحامية 

املحرتمة... حتية واحرتام   
م/ حادث فجائي غري متوقع

منذ  كورونا  بفايرو�س  م�ساب  اأنا   -1
يف  زلت  وما   ،  2020  /7  /25 تاريخ 
واأ�سبحت  للمعاجلة،  البيتي  احلجر 
االآن بني احلياة واملوت، واهلل امل�سايف. 
هذه  اإليكم  اكتب  العزيزة،  زميلتي 
املوت،  فرا�س  على  واأنا  الر�سالة 
مديرة  ب�سفتك  �سخ�سيا  واأخ�سك 
اإعالم نقابة املحامني، ومن االإعالميات 

املهنيات االأكفاء.
�سياء  االأ�ستاذ  ر�سحني  اأن  �سبق   -2
لتمثيل  املحامني-  -نقيب  ال�سعدي 
النقابة يف جلنة التعديالت الد�ستورية 

يف جمل�س النواب.
على   -  2019  11/11 بتاريخ   -3
�سياء،  االأ�ستاذ  بي  ات�سل  اأظن-  ما 
ق�ساء  حمكمة  يف  دعوى  عندي  وكانت 

املوظفني، وكان الوقت متاأخرا، وطلب 
النواب  جمل�س  اىل  حاال  الذهاب  مني 
جلنة  يف  املحامني  نقابة  عن  ممثال 

تعديل الد�ستور.
ذهبت  ال�سيق  الوقت  هذا  يف   -4
مهيئ  اأكن  ومل  �سائقي،  مع  ب�سيارتي 
الد�ستور،  تعديل  يف  مقرتحاتي  الإعداد 
عدة  كتابة  ا�ستطعت  ذلك  ومع 

مقرتحات واأنا يف ال�سيارة.
5- و�سلت اىل جمل�س النواب يف وقت 
اللجنة جمتمعة، وبعد  متاأخر، وكانت 
اأن اأعطاين االأ�ستاذ رئي�س اللجنة الكلمة، 
مقرتحات،  من  كتبته  ما  اأقراأ  وبداأت 
وبعد دقيقتني او ثالث �سعرت ب�سداع 
زغللت  وقد  دماغي،  يفجر  يكاد  �سديد 
عيناي لدرجة اأين مل ا�ستطع التمييز بني 
معاين الكلمات، مما ا�سطرين اىل التوقف 
املقرتحات  بقراءة  اال�ستمرار  عن 
االأخرى لهول و�سدة ما ح�سل يل يف هذه 
الدقائق، واأقولها االآن ال تربيرا لنف�سي 
واقع  واإمنا  تق�سري،  اأو  خطا  كل  من 
ح�سل يل، وانا االآن بني احلياة واملوت 

ب�سبب فايرو�س كورونا اللعني القاتل.
بع�س  يظن  قد  علياء،  اأ�ستاذة   -6

الزمالء  من  غريهم  اأو  اللجنة  اأع�ساء 
احلادثة  هذه  من  احل�سور  املحامني 
من  الرغم  على  علميا،  كفء  غري  اإنني 
اأين قد خدمت الدولة الأكرث من خم�سني 
عاما، وا�سغلت منا�سب مرموقة، منها: 
ورئي�س  الدولة،  جمل�س  يف  )م�ست�سار 
ورئي�س  املوظفني،  ق�ساء  حمكمة 
جد  وبكل  االإداري(،  الق�ساء  حمكمة 

واإخال�س ونزاهة.
الدائرة  ما وددت عر�سه على  7- هذا 
حتى  املوقرة؛  لنقابتنا  االإعالمية 
الوظيفية  ب�سمعتي  اأحد  ي�سكك  ال 

والعلمية.
8- لقد اأو�سلت م�سمون هذه الر�سالة 
الد�ستور،  جلنة  اأع�ساء  اإخواين  اىل 
الرد من احد  وتفهموا احلالة، وجاءين 

م�ست�ساري جمل�س النواب م�سكورا.
الواقع  االإي�ساح  هذا  لكم  كتبت   -9
ُينقل  اأو  البع�س  يتقول  ال  حتى  فعال؛ 
على  حفاظا  ذلك  ؛  هذا  غري  عني  كالم 
وخا�سة  والعلمية،  الوظيفية  �سمعتي 
مل  واأنا  االأيام،  هذه  يف  اهلل  توفاين  اأن 
وقد  خجال،  حينه  يف  املوقف  ذلك  اذكر 
الواقعة.  هذه  يف  البع�س  ي�سدقني  ال 

واملوت،  احلياة  بني  واأنا  اليوم  اأما 
فال مطمح يل يف احلياة فاأذكر ما ح�سل 

فعال. 
ال�سيد  الفا�سل  لالأ�ستاذ  حتياتي   -10
وزمالئي  ال�سعدي،  �سياء  النقيب 
والزمالء  النقابة  جمل�س  اأع�ساء 

اأن  اعتذاري  قبول  واأرجو  املحامني، 
ما  كان  اذ  تق�سري؛  اأو  خطاأ  مني  بدر 

ح�سل يل خارجا عن اإرادتي. 
                             اأخوكم املحامي

                     الدكتور علي جمعة حمارب
2020/8/15                                

الفقيد الدكتور علي جمعة محارب يؤدي االمانة بعد وفاته 

المحامي أسعد سعدي مهدي

الذكرى 87  لتاأ�سي�س نقابة املحامني
 يوم املحامي العراقي 24 من اآب

تهنئة اىل زمالئي وزميالتي حمامّي 
العراق بعيدهم االأغر

 كل عام واأنتم باألف خري
اأهنئ  ان  وي�سرفني  لي�سعدين  وانه 
الذين  االفا�سل  العراقيني  حمامينا 
واملدافعني  ال�سعب  هموم  حملوا 
واكرث  وق�ساياهم،  حقوقهم  عن 
للم�سايقات  تعر�سا  ال�سعب  فئات 
واملمار�سات التع�سفية، حيث يعاين 
معاناة  ا�سد  العراقيي  املحامي 
من  للنيل  ال�سر�سة  الهجمة  ظل  يف 
هيبة املحامني وكرامتهم التي زادت 
و�ساعفت من املعاناة والهموم بني 

ابناء اجل�سد النقابي الواحد.
ار�سل  العراقي..  املحامي  يوم  يف 
تهنئتي واعتزازي وفخر يبمحامينا 
�سطروا  الذين  اال�ساو�س  العراقيني 
عن  الدفاع  النقابي  تاريخهم  عرب 
لغطر�سة  والت�سدي  �سعبهم  حقوق 
االرهاب  وحماربة  االحتالل 
واملحا�س�سة  املقيتة  والطائفية 
يف  امل�ست�سري  والف�ساد  احلزبية 

جميع مفا�سل الدولة.
ان  امتنى  ال  كنت  الذي  الوقت  يف 
دور  يف  الكبري  الرتاجع  هذا  يكون 
ظالل  ان  اقدر  كنت  وان  املحامني، 
ميتد  اأال  يجب  كان  الذي  االنق�سام 
الواحد  والبيت  النقابي  اجل�سد  اىل 
والعدل  احلق  عن  الدفاع  فمبداأ 
الطيف،  األوان  يف  فرق  ال  واحد  هو 
عن  الدفاع  وهي  واحدة  والر�سالة 
واحقاق  ال�سعب  وحقوق  الوطن 

العدل.
امتنى ان يكون العام القادم هو عام 
الوحدة والرتابط واملحبة والوئام 
�سعبنا  ابناء  بني  والعدل  واحلق 

العراقي االأبي.
الزميالت والزمالء املحرتمون

و�سعنا  اننا  العلم  متام  نعلم  نحن 
اجلديد  املجل�س  يف  كبريًا  اماًل 
وعظيمة  كثرية  امور  الإجناز 
هذه  تتحقق  اأن  وننتظر  ومهمة، 

االإجنازات يف ا�سرع وقت.

و�سندًا  ظهرًا  لكم  نكون  �سوف 
و�سبه  الر�سمية  اجلهات  كل  اأمام 

الر�سمية يف:
* اأن يوؤدي الزمالء اعمالهم بحرية 
و�سفافية دون قيد او �سرط لتحقيق 

العدالة املرجوة.
القانونية  احل�سانة  توفري   *
واحلفاظ على هيبة وكرامة وحرية 
بحقوقهم  امل�سا�س  وعدم  املحامي 

وواجباتهم. 
قب�س  اأوامر  ا�سدار  يتم  ال  ان   *
ب�سبب  زميل  اي  توقيف  او  بحقهم 
كيدية  دعاوى  خالل  من  او  مهنته 

مفربكة.
* عدم التهاون مع اي �سخ�س كاأن 
يخالف اأحكام قانون نقابة املحامني 
او  الن�س  تطبيق  عن  ميتنع  او 

يطبق ن�ساً قانونياً اخر.
يف  املحامني  زج  على  العمل   *
والوظائف  العامة  الوظائف 
الثقافة  ن�سر  اجل  من  الرتبوية 
بطالة  من  واحلد  القانونية 

املحامني.
مراكز  انهاء  على  العمل   *
او مبا ي�سمى  القانونية  امل�ساعدات 
باملحامي املنتدب الذي �سوه �سمعة 
ب�سياع  وت�سبب  ودمرها،  املحاماة 
وحارب  واتعابهم  املحامني  حقوق 

رزقهم.
* العمل على تعديل قانون املحاماة 

.
التي  الت�سريعات  يف  امل�ساركة   *
العراقي  النواب  جمل�س  ينظرها 
الدور من خالل  احياء هذا  واعادة 
القانونية  اللجنة  ت�سكيل  احياء 

وتفعيلها.
* النظر يف تقاعد املحامني والتاأمني 

ال�سحي وا�سكان املحامني. 
يتطلب  املطالب  هذه  حتقيق  اإن 
نقيبكم  مع  عامة  كهيئة  وقوفكم 
نقابتكم  و�ستكون  وجمل�سكم، 
تت�سدى  امة،  ونقابة  وطن،  نقابة 
الف�ساد  وانواع  ا�سكال  لكل 
و�سدًا  والتطرف  واالرهاب، 
الق�ساء،  ال�ستقالل  وحامياً  منيعاً 
يف  االجراءات  ال�ستكمال  وال�سعي 
واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�سالح 
اجهزة  مع  بالتعاون  واالجتماعي 

الدولة املعنية كافة.

الزمالء املحرتمون
منا  يتطلب  نقابتنا  بناء  اعادة  اإن 
م�ساعدة  اجل  من  معاً  نتعاون  ان 
تدريبهم  خالل  من  اجلدد  املحامني 
ابناوؤنا،  النهم  معهم  والوقوف 
لهم،  واالإر�ساد  الن�سح  وتقدمي 
القانونية  باملعلومات  وتزويدهم 
تكونوا  ان  منكم  راجياً  والعملية.. 
اثناء  مرتفع  �سوت  ا�سحاب 
الزمالء  ي�سمعكم  لكي  املرافعات 

املتدربون.

حنَي تكوُن حماِمياً ..
 لن مُت�سي حياتَك ِباالإِ�ستيقاظ يوِمّياً 

لُتعيَد نف�س ما فعلَته البارحة ..
 دوماً هناَك �سيٌء جديٌد لالإِكت�ساْف..

حني تكوُن حماِمياً فقط ..
طبيباً  تُكون  اأن  �ست�ستطيُع   

وُم�ست�ساآرًا وحُمِلّاًل نف�سّيا ..
و�سُتحِقّق  لك  حتُمّ ُقدرة  �سرتتِفع 
مة يف العدو، و�ست�سري  مراتب متقِدّ
د  ُمتعِدّ كاملُ�ست�سفى..  فجاأًة 

االإخِت�سا�سات ..
حنَي تكوُن حماِمياً فقط ..

يظُنّونَك  الذين  من  امِلئات  �ستلتِقي   
حتتمُل  ال  ُمتنقلة  قانونية  مكتبة 

االإِحتماالت ..
�سي�ساأُلونك عن كل �سيء .. 

وينتظرون اإجابة عن كل �سيء ..
عون اإ�سابتَك يف كِلّ �سيء .. ويتوَقّ

حنَي تكوُن حمامياً فقط ..
 �ستلَتِقي كل طبقاِت املُجتمع ..

كاأحواِل  ُمتقِلّباً  مزاجَك  و�سي�سرُي 
الطق�س !

حنَي تكوُن حماِمياً فقط ..
ُتاأكل  اأن  يجُب  وجبًة  كم  �سَتن�سى   

باليوم ..
وانِخفا�سه  م  الَدّ �سغَط  و�سُتجِرّب   

..
حنَي تكوُنـ حماِمياً فقط ..

هلعاً  املحكمة  ردهات  يف  �ستجِري   
من تفويِت جل�سة ..

 و�سي�سيُب �سعُر راأ�سَك واأنت تنتِظُر 
ِملفاً لَك لي�سُل دوره باجلل�سة

حنَي تكوُن حماِمياً فقط ..
 �ستعي�ُس االأك�ِسن ..

�ستكوُن ن�سُف حياتَك ُمتعة ..
 والِنّ�سُف االآخر بحثاً عن املُتعة ..

اأن تكوَن حماِميا .. 
يعِني اأن تكوَن طبيباً نف�ِسّيا ..

 وفيل�سوفاً ناجحاً
ثاً راِقيا ..  وحُمِدّ

اأن تكوَن حماِميا ..، 
يعِني اأْن تعي�َس كَلّ االأدوار ....

خال�سة القول..
 اأن تكوَن حماِميا ..

 يعِني اأن تكوَن اإن�سانا 

قوياً  منيعاً  عزيزًا  العراق  عا�س 
اأبنائه..  وحدة  الوطنية  بوحدته 
عا�ست نقابة املحامني ومهنة 
املحاماة.. عا�س ق�ساوؤنا حرًا 
نزيهاً م�ستقاًل.. عا�س العراق 

وعا�س ن�سال �سعبنا.

بمناسبة يوم المحامي

أثير هالل الدليمي
باحث متخ�س�س يف القانون الدويل العام 

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

رب �سائل ي�ساأل.. ملاذا نبني روبوًتا ميكنه 
والهبوط مثل احل�سرة  االإقالع والطريان 

اأو الزحف على االأر�س؟
بامكانه  الأن  اجلواب  يكون  ب�ساطة  بكل 
و�سريعة  وح�سا�سة  �سرية  مبهام  القيام 
وبالتايل  بها،  القيام  االأفراد  الي�ستطيع 
للعديد  حا�سما  عن�سرا  ي�سبح  ان  ميكنه 
ال�سلمية  وغري  ال�سلمية  املهام  من 
والتن�ست  واملراقبة،  كاحلروب،  منها، 
والبحوث  واالغتياالت،  والتج�س�س، 

العلمية، وعمليات االإنقاذ.
احل�سرات  هذه  و�سممت  ابتكرت  لقد 
واحليوانات  الطيور  ا�ستخدمت  اأن  بعد 

من  �سابق  وقت  يف  االأخرى  ال�سغرية 
جناحات  واثبتت  الدول،  بع�س  قبل 

�ساحقة يف املهام التي اوكل لها القيام 
بها. 

لهذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
على  كبرية  قابلية  احل�سرات 
و�سع  يف  حتى  والتخفي  املناورة 
قيامها  واأثناء  الوا�سحة  الروؤيا 
املناطق  يف  التج�س�سية  مبهامها 

اأجهزة  على  واملحظور  ال�سرية 
املراقبة والت�سوير يف الو�سول اإليها. 

جت�س�س  طائرات  مبثابة  وتعد  كما 
االإقالع والطريان  قادرة على  بدون طيار 
املناورة  واأثناء  مكان  اأي  يف  والهبوط 
ال�سيقة،  واملمرات  املدينة  �سوارع  يف 
والت�سوير  التوقف  اي�سا  وميكنها 
عن  ناهيك  ب�سمت.  والت�سغيل  والت�سجيل 
قاتلة  �سربات  ت�سديد  يف  الكبرية  قدرتها 
من  مبجموعة  مزودة  كونها  وحا�سمة 
لال�ست�سعار  واأجهزة  الفتاكة  االأ�سلحة 
مبا  احلمراء،  حتت  باالأ�سعة  والتح�س�س 
واملتفجرات،  ال�سعق،  م�سد�سات  ذلك  يف 
الدقة  عالية  فيديوية  وكامريات 
خلزن  واأجهزة  مدجمة،  ومايكرفونات 

البيانات واملعلومات. 
اإن ا�ستخدام العلماء والباحثني لهذا النوع 
اأمناط  حماكاة  الأجل  هو  الطائرات  من 
واحت�ساب  ومعاجلة  احل�سرات  طريان 
االآين  الفعلي  احلقيقي  الوقت  يف  البيانات 
واحلا�سم  ال�سريع  القرار  اتخاذ  لت�سهيل 
التي  واملعلومات  البيانات  مع  املتوافق 

مت احل�سول عليها، وتوفري �سورة �ساملة 
الأجهزة التحكم عن ُبعد، ويف �سياق اجلانب 
الفني فقد مت ا�ستخدام اأجنحة عالية الرتدد 
مدة  الأطول  وجتثم  االأهداف  فوق  لتحوم 
من  الطاقة  �سحب  لها  اتيح  كما  ممكنة، 
لتكون  االأخرى  الطاقة  وم�سادر  االأ�سالك 
اأو  الأيام  العمليات  موا�سلة  على  قادرة 

اأ�سابيع متوا�سلة.
املتحدة  الواليات  ان  بالذكر  واجلدير 
اىل  ت�سعى  التي  الوحيدة  الدولة  لي�ست 
ت�سغري الطائرات بدون طيار والتي حتاكي 
فرن�سا  مثل  اأخرى  دول  تعمل  بل  الطبيعة، 
هذا  تطوير  على  اأي�ًسا  واإ�سرائيل  وهولندا 
فرن�سا  طورت  فقد  الطائرات،  من  النوع 
م�ستوحاة  طيار  بدون  �سغرية  طائرات 
�سركة  قامت  كما  احليوي،  اجلناح  من 
املتخ�س�سة  الهولندية   BioMAV
بـ)الذكاء اال�سطناعي امل�ستوحى بيولوجيا 
ببناء  اأي�ًسا  ال�سغرية(  اجلوية  للمركبات 

 .Parrot طائرات بدون طيار من نوع
 mosquito  - )البعو�سة  طائرة  وتعد 
التي  الروبوتية  احل�سرات  من   )drone
املناطق  اإىل  ب�سهولة  الت�سلل  على  القدرة  لها 
االفرتا�سي  والتوجيه  القيادة  عرب  احل�سرية، 
بدقة  الهبوط  وكذلك  جدا،  طويلة  ومل�سافات 
االإن�سان،  ج�سم  وال�سيما  �سطح،  اي  على  عالية 

باإبرة وتكون هذه الطائرة  مزودة 
ة  د حا

د  تكا
ز  و يتجا حجمها ال

واخذ  اجللد  الخرتاق  وذلك  واحدا،  ميكرونا 
للح�سول  امل�ستهدف  ال�سخ�س  دم  من  عينة 
 ،)DNA( النووي  احلم�س  على  خالله  من 
وا�ستخدامه الأغرا�س خمتلفة ومهام متعددة، او 
حلقن ال�سموم يف ج�سد ال�سخ�س امل�ستهدف، ومن 
ي�سعر  ان  دون  اأخرى،  مرة  ب�سرعة  الطريان  ثم 
امل�ستهدف باأي اعرا�س �سوى اأمل لدغة البعو�س 

االعتيادية دون ال�سعور باحلرقان. 
�سركة  اأنتجت  فقد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
 )IAI( االإ�سرائيلية  الف�ساء  �سناعة 

طائرة بدون طيار على �سكل 
فرا�سة، تزن 20 جراًما فقط، 

اال�ستخباراتية  لالأغرا�س  ت�ستخدم 
والتج�س�سية، حيث ميكنها جمع املعلومات 
من  احل�سا�سة  املواقع  يف  املهمة  ال�سرية 

حتى  الدخول  على  الكبرية  قابليتها  خالل 
داخل  اإىل  ال�سيقة  واالماكن  النوافذ  من 
املباين املح�سنة، وهي مزودة اأي�سا بكامريا 
ذاكرة  وبطاقة  الدقة،  فائقة  جرام   0.15
الطائرة  قيادة  ويتم  املعلومات،  خلزن 
افرتا�سيا عن ُبعد با�ستخدام خوذة خا�سة 
القيادة  »قمرة  يف  نف�سه  امل�سغل  فيها  يجد 
للفرا�سة«، ويرى فعلًيا ما تراه الفرا�سة يف 
الوقت الفعلي، وتطري دون عناء، وتندمج 

مع حميطها اخلارجي. 
 TechJect كما ابتكر الباحثون اي�سا يف
ميكن  التي  االآلية  اليع�سوب  ذبابة 
و�سعبة،  دقيقة  مهمة  اأية  يف  ا�ستخدامها 
مثل  وحتلق  طائر  مثل  تطري  اأنها  حيث 
اجلوي  للت�سوير  م�سممة  وهي  ح�سرة، 
والتطوير  والبحث  والت�سجيل  والتج�س�س 

والدعم االأمني. 
ويعمل العلماء حاليا على تطوير روبوتات 
والتي  العنكبوت،  ح�سرة  ت�سبه  م�سغرة 
جمع  يف  مهامها  تنفيذ  على  قادرة  �ستكون 
والعمليات  اال�ستخبارية  املعلومات 
عالية  وكفاءة  فائقة  ب�سرعة  بها  املناطة 
الف�سيولوجية  وتركيبتها  لطبيعتها  نظرا 
ما  اأن  اإىل  التقديرات  ا�سارت  فقد  املروعة، 
درجة  لديهم  ال�سكان  من   ٪  30 اإىل  ي�سل 
مما  العناكب،  رهاب  فوبيا  من  كبرية 
يجعلها واحدة من املخاوف االأكرث �سيوًعا 
بني الب�سرية التي متكنها من اجناز مهامها 

والهروب االمن.
ويف �سياق مت�سل، قام عدد من الباحثني 
بت�سميم  كاليفورنيا  جامعة  يف 
CRAM، وهو امنوذج  ح�سرة 
ال�سر�سور  ي�سبه  اأويل  روبوت 
خارجيا  هيكال  ميتلك  متاًما، 
ت�سمح  ناعمة  وق�سرة  مف�سال 
عرب  والتحرك  بالتحول  له 
وبالتايل  ال�سغرية،  امل�ساحات 
ميكن اأن تكون اخلطوة االأوىل 
واإنقاذ  بحث  روبوت  اإن�ساء  يف 
وكذلك  ي�سدق،  ال  ب�سكل  فعال 
اال�ستخباراتية،  املعلومات  جمع 
هذه  يف  لالإعجاب  املثري  االأمر  واإن 
تنفذ  اأن  ميكن  اأنها  هو  ال�سرا�سري 
ب�سرعة من خالل فجوة قطرها ربع بو�سة، 
اإىل  بالكامل  اأرجلها  وطي  توجيه  باإعادة 
اجلانب، ويبلغ طولها حوايل ن�سف بو�سة 
اأن  عندما ت�سري بحرية، ولكن ميكنها 

تقل�س حجمها اإىل ُع�سر البور�سة. 
البولندي  اجلي�س  لدى  �سيكون  كما 
قريًبا طائرات بدون طيار »النحلة - 
Bee« ترافق ناقالت االأفراد املدرعة، 
القتال  �ساحات  فوق  الطريان  ميكنها 
قدرات  تقت�سر  وال  دقيقة،   30 ملدة 
هذه الطائرة على املراقبة والتج�س�س 
اأهداف  مهاجمة  ميكنها  بل  فقط، 
حيث  متفجرة،  ب�سحنات  �سغرية 
كامريتني  على  النحل  راأ�س  يحتوي 
كهربائًيا  تثبيتهما  يتم  مدجمتني 
اأن  ومبجرد  جريو�سكوب،  بوا�سطة 
تقرتب طائرات النحل هذه من اأهدافها 

ميكن اأن تفجرها ب�سرعة فائقة.

الحشرات الروبوتية.. تقنية التجسس 
السيبرانية الحديثة التي ستغير مسار اللعبة
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الباحث: محمد صالح األمين

متثل  الأحداث  قانون  عليها  ن�ص  التي  املبادئ  وهذه 
يف حدود معينة مرحلة متقدمة يف ال�سيا�سة اجلنائية 
احلديثة يف دول العامل املتمدنة، باختالف اجتاهاتها 

الفكرية ونظمها القانونية.
هذا ومع تاأييدي ب�سواب ما جاء به امل�سرع العراقي 
مبالحظاتي  ذلك  مع  اأتقدم  اخل�سوم،  هذا  يف  عموما 
على بع�ص ما اأورده القانون احلايل من اأحكام اأراها 
باأحكام  مقارنتها  مع  والتحليل،  بالبحث  جديرة 
القانون ال�سابق، ثم و�سع موجهات اأ�سا�سية ل�سمان 
لأغرا�سها  املحقق  ال�سحيح  الوجه  على  تطبيقها 
مو�سع  بها  جاء  ما  يو�سع  ان  راجيا  منها،  والغاية 
العمل  خطوات  من  اآت  هو  مبا  والعتبار  العانية 
الظروف  تقت�سيه  ومبا  املجال،  هذا  يف  الت�سريعي 

الراهنة التي مير بها البالد. 

اأول: الأحكام العامة يف قانون الحداث
يق�سي  ن�سا  منه  الثالثة  املادة  يف  القانون  ت�سمن   .1
الأحداث  هي  ثالث  طوائف  على  اأحكامه  ب�سريان 
واأورد  ال�سلوك.  ومنحرفو  وامل�سردون،  اجلانحون، 
امل�سرع يف �سياق ذلك تعريفا، وحتديدا لالأفعال التي اذا 
او  جانحا(  )حدثا  بكونه  و�سف  الأحداث  احد  ارتكبها 
م�سردا او منحرف ال�سلوك، وحدد القانون �سن احلداثة 
اأعلى،  كحد  �سنة  ع�سرة  بثمانية  والت�سرد  اجلنوح  يف 
الأحداث  ق�ّسم  بذلك  وهو  اأدنى،  كحد  �سنوات  وت�سع 
منها مبعاملة خا�سة، وهي  فئات، خ�ص كال  على ثالث 
عمره،  من  التا�سعة  يتمم  مل  من  وهو  ال�سغري،  فئة 
وفئة ال�سبي، وهو من اأمت التا�سعة من عمره ومل يتمم 
اخلام�سة  اأمت  من  وهو  الفتى،  وفئة  ع�سرة،  اخلام�سة 

ع�سرة من عمره ومل يتمم الثامنة ع�سرة.
التي يقرتفها،  الأفعال  ال�سغري من اجل  ول عقاب على 
وهذا ما ن�ست عليه املادة )47( يف فقرتها الأوىل، حيث 
اأفعاله،  ال�سغري م�سوؤول جزائيا عن  باأنه ل يعد  قررت 
ول تقام الدعوى اجلنائية عليه، غري انه حتى يكون يف 
ماأمن من النحراف م�ستقبال تفر�ص عليه تدابري التاأديب 
املن�سو�ص عليها يف املادة نف�سها يف فقرتها الثانية والتي 
تقرر باأنه اذا ارتكب ال�سغري فعال يعاقب عليه القانون 
بتنفيذ  ليقوم  وليه  اإىل  ت�سليمه  تقرر  ان  املحكمة  فعلى 
ح�سن  على  للمحافظة  تو�سيات  من  املحكمة  تقرره  ما 
عن  يقل  ل  مايل  ب�سمان  مقرتن  تعهد  مبوجب  �سلوكه 
تقل  ل  ملدة  دينار  يزيد على خم�سمائة  دينار ول  مائتي 

عن �سنتني ول تزيد على خم�ص �سنوات)1(.
يجرمه  فعال  فتى  ام  كان  �سبيا  احلدث  ارتكب  اإذا  اأما 
له  املقررة  العقوبة  من  بدل  عليه  يحكم  فاإنه  القانون، 
باأحد التدابري الوارد ذكرها يف املادة )72( وما بعدها من 
القانون واملن�سو�ص عليها يف الباب اخلام�ص منه وحتت 
عنوان ) التدابري( ، وهي تختلف باختالف نوع اجلرمية 
ل  جملتها  يف  التدابري  وهذه  ج�سامتها،  ومدى  املرتكبة 
يف  اإل  ال�سابق  القانون  يف  ذكرها  ورد  عما  كثريا  تختلف 
حدود معينة �سنبينها حني ياأتي مو�سوع الكالم تف�سيال 

عنها.
رفع  احلايل  القانون  يف  امل�سرع  اأن  هنا  يالحظ  انه  اإل 
�سن احلداثة اىل ت�سع �سنوات بعد ان كان حمددا ب�سبع 
الإي�ساحية  املذكرة  وعللت  القدمي،  القانون  يف  �سنوات 
باأنه  اجلنائية  امل�سوؤولية  �سن  حتديد  يف  الجتاه  هذا 
دون  احلدث  اأداراك  بعدم  تت�سل  واعتبارات  يتالءم 
القدرة  وعدم  للقانون  املخالف  فعله  لطبيعة  ال�سن  هذا 
هذا  ن�سيب  عن  النظر  وب�سرف  هذا  ال�ستب�سار..  على 
لل�سيا�سة  احلديثة  الجتاهات  مع  التطابق  من  الن�ص 
اجلنائية املعا�سرة وتطابقه مع الواقع، فاأنني مع ذلك 
الت�سريعي  الجتاه  بهذا  امل�سرع  ان  عامة  ب�سورة  اأرى 
قد خلق موقفا ت�سريعيا اأكرث مالئمة للحدث، ويتفق مع 

الهدف من ا�ستحداث هذا القانون.
))املواد  القانون  من  الثالث  الباب  امل�سرع  خ�ص   .2
وهي  ال�سلوك،  وانحراف  الت�سرد  باأحوال   ))28  –  24

كالآتي:-
جاءت املادة )24( ببيان من يق�سد باملت�سرد، فقالت يعد 
ال�سغري او احلدث ذكرا كان ام اأنثى مت�سردا اذا )اأ( وجد 
مت�سول يف الأماكن العامة او ت�سنع الإ�سابة بجروح او 
عاهات او ا�ستعمل الغ�ص كو�سيلة لك�سب عطف اجلمهور 
او  الأحذية  متجول �سبغ  مار�ص  الت�سول.. )ب(  بق�سد 
بيع ال�سكاير او اأية مهنة اأخرى تعر�سه للجنوح، وكان 
عمره اقل من 15 �سنة.. )ج( مل يكن له حمل اإقامة معني 
او اتخذ الأماكن العامة ماأوى له..  )د( مل تكن له و�سيلة 
م�سروعة للتعي�ص ولي�ص له ويل او مرب.. )هـ( ترك منزل 
املادة  فيه بدون عذر م�سروع.. وهذه  الذي و�سع  وليه 
القانون  من   )49( املادة  حكم  عن  م�سمونها  يختلف  ل 
ال�سابق، وتقت�سر املغايرة على ال�سياغة فقط، على ان 
الن�ص احلايل ا�ستحدث حكما جديدا يف الفقرة الثانية منه 
وهي تن�ص على ما يلي )) يعد ال�سغري م�سردا اذا مار�ص 
اأية مهنة او عمل مع غري ذويه((. ولعل امل�سرع قد اأراد 
الن�ساط غري  امل�ستحدثة مواجهة كل �سور  الفقرة  بهذه 
بها احلدث خارج �سلطة  التي يقوم  او املنحرف  امللتزم 
والديه. كما ان امل�سرع وبخالف ما كان مقدرا يف ال�سابق 
جعل حكم الفقرة )ب( من املادة )24( املذكورة مرتبطا 
مبن يقل عمره عن )15( �سنة، وهو كما يالحظ يوؤدي اىل 
الوفق  من  فكان  يربرها،  ما  لها  لي�ص  متناق�سة  مواقف 
يكون  حتى  �سامال،  عاما  احلكم  هذا  يكون  ان  والأجدى 

اقرب اىل حتقيق الغاية املن�سودة منه.
التي  احلالت  القانون  من   )25( املادة  تناولت   -
))يعد  تن�ص  وهي  ال�سلوك  منحرف  احلدث  فيها  يعد 
ال�سغري او احلدث منحرف ال�سلوك اذا قام باأعمال يف 
خالط  او  اخلمور،  �سرب  او  القمار  او  الدعارة  اأماكن 
كان  او  ال�سلوك،  �سوء  ا�ستهر عنهم  الذي  او  امل�سردين 
مطابقا  املادة  هذه  حكم  جاء  وقد  وليه..  �سلطة  مارقا 

ومن  ال�سابق،  القانون  من   )50( املادة  حلكم  تقريبا 
ثم فلي�ص من جديد يف هذا اخل�سو�ص �سوى ا�ستحداث 
عبارات جديدة واإحالل عبارة )انحراف ال�سلوك( بدل 
الن�ص  يف  ذكرها  ورد  التي  ال�سلوك(  )�سيء  عبارة  من 
القدمي. علما باأن هذه العبارة الأخرية هي اعم وا�سمل 

من العبارة اجلديدة )2(.
اإل اأنني اأود ان اأ�سري هنا باأن امل�سرع العراقي مع �سحة 
اجتاهه يف التفرقة بني احلالت التي يجنح فيها احلدث 
اإىل الإجرام وبني احلالت التي يجنح فيها اىل الت�سرد، 
واحلالت التي يعد فيها منحرف ال�سلوك، فاإنه مع ذلك 
مل يت�سدى ل�سور اأخرى من النحراف تب�سر بانحراف 
وقد  امل�سرع.  تناوله  الذي  من  خطورة  اأكرث  م�ستقبلي 
ي�سل الأمر فيها اإىل الإجرام فعال اذا ما اأتيحت الظروف 
لذلك.. مثال ذلك، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر، حالت 
�سواهد  فهناك  املدر�سة،  من  الهروب  على  العتياد 
امل�ستمر  الهروب  بني  بوجود �سلة كبرية  تنبئ  كثرية 
حدى  الذي  الأمر  ال�سلوك،  انحراف  وبني  املدر�سة  من 
عر�ص  جواز  على  قوانينها  يف  بالن�ص  الدول  ببع�ص 
على  العمل  اأماكن  من  او  املدر�سة  من  الهروب  حالت 
)قانون  القوانني  هذه  اأمثلة  ومن  الأحداث..  حماكم 
ل�سنة 1933 وتعديالته، والذي  الأحداث الجنليزي( 
اجلانحني(  والأحداث  الطفولة  )قانون  عليه  يطلق 
تعاطي  او  اخلمر  لتناول  بالن�سبة  كذلك  واحلال   ،)3(
وهي  العامة،  األماكن  يف  القمار  لعب  او  املخدرات، 
احلدث  �سلوك  على  مبكان  اخلطورة  من  يالحظ  كما 
الأربع،  بفقراتها   )26( املادة  وتن�ص  هذا  وتن�ساأته.. 
التي  الإجراءات  على  القانون  من   )28  ،27( واملادة 
يتعني اتخاذها يف مواجهة ال�سغري او احلدث اذا وجد 
يف احلالت املبينة يف املادتني )24، 25( املذكورتني.. 
املخت�ص  التحقيق  قا�سي  ))يقوم  يلي:  ما  تقرر  وهي 
قرارها  ت�سدر  التي  الأحداث  حمكمة  على  اأحالته 
النهائي بعد ت�سلم تقرير مكتب درا�سة ال�سخ�سية )3( 

وفقا ملا ياأتي.
ليقوم  وليه  اىل  او احلدث  ال�سغري  اأ-ت�سليم   - )اأول( 
تقرير  �سوء  يف  تو�سيات  من  املحكمة  تقرره  ما  بتنفيذ 
مكتب درا�سة ال�سخ�سية ل�سمان ح�سن تربيته و�سلوكه 
او  ال�سغري  ت�سليم  )ب(  منا�سب..  مايل  تعهد  مبوجب 
احلدث عند عدم وجود ويل له، او عند اأخالله بالتعهد 
)اأول( من هذه  الفقرة  )اأ( من  بالبند  املن�سو�ص عليه 
املادة اىل قريب �سالح له بناًء على طلبه ليقوم بتنفيذ 
تربيته  ح�سن  ل�سمان  تو�سيات  من  املحكمة  تقرره  ما 
يجوز  )ج(  منا�سب..  مايل  تعهد  مبوجب  و�سلوكه 
للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد املذكور اأعاله من 

قبل مراقب ال�سلوك.
التعهد،  ب�سروط  القريب  او  الويل  اخل  اذا  )ثانيا( 
مبلغ  بدفع  املتعهد  اإلزام  )اأ(  تقرر  ان  املحكمة  فعلى 
ال�سمان.. )ب( اإيداع ال�سغري او احلدث يف دور الدولة 

املخ�س�سة لكل منهما.
او  ال�سغري  ت�سليم  املحكمة  على  تعذر  اذا  )ثالثا( 
احلدث وفقا لأحكام الفقرة )اأول( من هذه املادة طبقت 

ب�ساأنه اأحكام البند )ب( من الفقرة )ثانيا( منها.
م�سابا  امل�سرد  احلدث  او  ال�سغري  كان  اذا  )رابعا(   

بتخلف عقلي فعلى املحكمة ان تقرر اإيداعه 
لهذا  املعدة  الجتماعية  او  ال�سحية  املعاهد  احد 
ملحكمة  القانون  من   )28( للمادة  الغر�ص..وطبقا 
املودع  الدار  مدير  من  مقدم  تقرير  على  بناًء  الأحداث 
فيها ال�سغري او احلدث او بطلب من احلدث او قريبه 
القرار  يف  النظر  تعيد  ان  برتبيته  املتعهد  ال�سخ�ص  او 

)26( من الذي اأ�سدرته وفقا للمادة 
وان  القانون، 

تعدل 

فيه مبا يتالءم وم�سلحة احلدث.. وهذه املواد الوارد 
من   )54  –  50( املواد  ن�سو�ص  من  ماأخوذة  ذكرها 
ال�سياغة  اإل يف  عنها  ال�سابق، وهي ل تختلف  القانون 
الن�سو�ص  معظم  يف  هداها  على  امل�سرع  �سار  التي 
اأنني  اإل  كذلك،  جديد  من  فلي�ص  ثم  ومن  اجلديدة، 
مقت�سيات  ل�سمان  والأجدى  الوفق  من  كان  انه  اأرى 
�سري العمل وتب�سيط الإجراءات، جعل قا�سي حتقيق 
مثل  لتخاذ  املخت�سة  ال�سلطة  او  اجلهة  هو  الأحداث 
هذه الإجراءات بدل من املحكمة، حيث ان تقييدها مبثل 
هذا احلكم يلزمها بعبء ل قبل بتحمله،هذا من جهة، 
الواردة  الت�سريعية  الن�سو�ص  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة )26( املذكورة 
دور  اأحدى  يف  احلدث  او  ال�سغري  باإيداع  واخلا�سة 
الدولة، او اأحد املعاهد ال�سحية او الجتماعية التابعة 
الفقرتني،  يف  ذكرها  ورد  التي  لل�سروط  ووفقا  للدولة، 
وان جاءت �سياغتها الت�سريعية �سليمة ومالئمة للحدث 
عمال  يتعذر  الواقع  يف  اأنها  اإل  املت�سرد،  ال�سغري  او 
حتقيقها على الوجه املطلوب املحقق لأغرا�سها، وذلك 
ب�سبب عدم وجود او عدم كفاية مثل هذه الدور واملعاهد 
ال�سحية لإيواء مثل هوؤلء ال�سغار او الأحداث، فارتد 
الواقع يف التطبيق العملي اىل �سريورة هذه الن�سو�ص 
�سكليا او معطال يف حدود كثرية، مما يتعني على الدولة 

و�سلطاتها املخت�سة تاليف ذلك.
القانون على حكم جديد  ال�ساد�سة من  3. ن�ست املادة 
مل يكن من�سو�سا عليه يف القانون ال�سابق يق�سي بتويل 
)جمل�ص  عليه  يطلق  جمل�ص  الأحداث  �سوؤون  اأدارة 
رعاية الأحداث( ينعقد برئا�سة وزير العمل وال�سوؤون 

الجتماعية، ويدخل يف ع�سويته ممثلني عن الوزارات 
والهيئات واملنظمات املعنية ب�سوؤون الأحداث كما ورد 
ذكرهم يف الن�ص. واأجاز الن�ص )فقرة 11(، وبقرار من 
من  اثنني  املجل�ص  ع�سوية  اىل  ي�سم  ان  العمل،  وزير 
ذوي اخلربة والكفاءة الفنية يف �سوؤون الأحداث وملدة 

�سنتني قابلة للتجديد.
املجل�ص  يخت�ص  القانون  من  التا�سعة  للمادة  وطبقا 
وال�سيا�سات  اخلطط  وو�سع  العامة  الأهداف  بتقرير 
الأحداث  رعاية  يف  والتكامل  التنا�سق  تكفل  التي 
من  الثانية  الفقرة  واأ�سارت  اجلنوح.  من  وحمايتهم 
ل  قرارات  من  املجل�ص  ي�سدره  ما  باأن  الثامنة  املادة 
يكون قابال للتنفيذ ال بعد الت�سديق عليها من قبل وزير 
العمل، وله حق العرتا�ص عليها خالل مدة )15( يوما 

من تاريخ ت�سجليها يف مركز الوزارة.
وهذا الن�ص رغم انه قد جاء مالئما من حيث ال�سيا�سة 
هذا  ميار�ص  كيف  يبني  مل  انه  اإل  العامة  الت�سريعية 
تاأخذ  وكيف  واخت�سا�ساته..  �سالحياته  املجل�ص 
جهة  ومن  هذا  املطلوب،  الإجرائي  �سريها  قراراته 
قد  النحو  هذا  على  املجل�ص  اأع�ساء  كرثة  فاإن  اأخرى، 
اتخاذ  يف  والبطء  انعقاده  تعطيل  اىل  الغالب  يف  يوؤدي 
القرارات املنا�سبة. كما ان ذوي اخلربة والكفاءة غري 
هو  وكما  خا�سة،  املنا�سب،  بالقدر  املجل�ص  يف  ممثلني 
اأع�سائه من غري املتفرغني ومن غري  وا�سح، ان اغلب 

العاملني يف �سوؤون الأحداث ب�سورة فعلية.
4. ن�ست املادة التا�سعة على طريقة اإدارة املوؤ�س�سات 
لهذا  اأن�ساأها امل�سرع  التي  التاأهيل الجتماعي  ومدار�ص 
الغر�ص، وهي تتكون وفقا للمادة العا�سرة من القانون 
ومدر�سة  ال�سبيان  تاأهيل  ومدر�سة  املالحظة  دار  من 
تاأهيل  ودار  البالغني  ال�سباب  ومدر�سة  الفتيان  تاأهيل 
امل�سرد  احلدث  فيه  يودع  الذي  املكان  وهو  الأحداث، 
او منحرف ال�سلوك لقرار من حمكمة الأحداث اىل حني 
اإمتامه الثامنة ع�سرة من عمره. وخ�ست املادة نف�سها 
دائرة ا�سالح الأحداث التابعة لوزارة العمل بكل هذه 
ملحكمة  نف�سه  الوقت  يف  املادة  اأعطت  كما  املوؤ�س�سات.. 
الأحداث �سلطة الإ�سراف والرقابة على تلك املوؤ�س�سات 

وكيفية �سري اأعمالها. بيد ان امل�سرع 
وهذا  ممار�ستها،  وكيفية  الرقابة  هذه  حدود  يبني  مل 
يف  والزدواجية  التناق�ص  من  فيه  ما  بالطبع 
ويتعني  الواقع،  يف  يربره  ما  له  لي�ص  العمل 

تالفيه.

تنظيم  كيفية  بعدها(  وما   12( من  املواد  تتناول   .5
درا�سة  اإجراء  وكيفية  ال�سخ�سية،  درا�سة  مكتب 
�سخ�سية احلدث اجلانح من الناحية الطبية والنف�سية 
والجتماعية، وهذه املواد ل تختلف من حيث امل�سمون 
ال�سياغة  يف  اإل  ال�سابق  القانون  يف  امللغاة  املواد  عن 
فقط، ومن ثم فلي�ص من جديد يف هذا اخل�سو�ص، اإل ان 
هناك نقطة هامة ي�ستدعي الأمر لفت النظر اليها، حيث 
ال�سخ�سية،  درا�سة  مكتب  مدير  ان  العمل  يف  يالحظ 
ف�سال عن قيامه باأعداد التقرير ال�سخ�سية عن املتهمني 
الأحداث قبل اأحالتهم اىل املحاكمة، واإبداء راأيه ووجهة 
نظره ال�سخ�سية يف التدبري الذي يجوز ان يتخذ بحقهم، 
فاأنه اىل جانب ذلك ي�سرتك يف جل�سات املحكمة ب�سفته 
تقرير  يف  ن�سيب  وله   ،)2( التحكيم  هيئة  اأع�ساء  من 
احلكم، وهذا يف نظري يعد نهجا غري مقبول وخاليا من 
املعنى. وينطوي يف الوقت نف�سه على خمالفة �سريحة 
القانون اجلنائي احلديث، وهو  لأهم دعامة من دعائم 
انه ل يجوز ان يكون ال�سخ�ص يف الوقت الواحد خ�سما 
وحكما، وذلك درءا لقيام مظنة النحراف وال�سطط اذا 

اأ�سبحت الوظيفتان يف يد واحدة.
6. ا�ستحدث القانون يف الف�سل الثالث والرابع من الباب 
الثالث ن�سو�سا جديدة، اثنتان منهما خا�سة مب�سوؤولية 
الأولياء، والباقية خا�سة ب�سلب الولية واحلد منها.. 
واملواد  امل�سوؤولية((  بتقرير  خا�سة   30  ،29 ))املواد 
من )31 وما بعدها( خا�سة ب�سلب الولية واحلد منها.

وفيما يتعلق بنطاق امل�سوؤولية، فّرق القانون بني اإهمال 

الويل الذي يوؤدي باحلدث اىل الت�سرد والنحراف، او اىل 
احلدث  حث  مع  الإهمال  وبني  معينة،  جرمية  ارتكاب 
اىل الت�سرد وال�سلوك ال�سيئ، ففي احلالة الأوىل يعاقب 
مائة  عن  تقل  ل  بغرامة  الن�ص  يف  ورد  ما  ح�سب  الويل 
الغرامة  دينار، وت�سبح  تزيد عن خم�سمائة  دينار ول 
اذا  دينار  األف  على  تزيد  ول  دينار  مائتي  عن  تقل  ل 
جنم عن هذا الإهمال ارتكاب احلدث جنحة او جناية 

عمديه، ويف احلالة الثانية تكون العقوبة احلب�ص.
باأن  تقت�سي  الت�سريعية  ال�سياغة  مقت�سيات  ان  وارى 
يحدد امل�سرع احلد الأق�سى للعقوبة دون حتديد احلد 
التقديرية  القا�سي  ل�سلطة  خا�سعا  ذلك  وترك  الأدنى، 
بالن�سبة  فعل  مثلما  عليه،  املعرو�سة  احلالة  ح�سب 
من  الثانية  الفقرة  يف  ذكرها  الوارد  احلب�ص  لعقوبة 

املادة )30( من القانون، حيث جاء الن�ص عاما.
اأما فيما يتعلق ب�سلب الولية على ال�سغري او احلدث 
فقد خولت املادة )31( حمكمة الأحداث تقرير ذلك اذا 
بالأخالق  املخلة  اجلرائم  من  بجرمية  الويل  على  حكم 
املن�سو�ص عليها  باإحدى اجلرائم  او  العامة،  والآداب 
او احلدث هو  ال�سغري  البغاء وكان  مكافحة  قانون  يف 

املجني عليه يف جميع هذه اجلرائم.
ودرءا ملا قد يرتتب على تقرير �سلب الولية من اأ�سرار 
يف  امل�سرع  قرر  بتن�سئته  الإخالل  او  احلدث  مب�سلحة 
املحكمة  ))اذا قررت  يلي:  ما  القانون  املادة )33( من 
اأ�سعار  فعليها  احلدث  او  ال�سغري  على  الولية  �سلب 
الإجراءات  لتخاذ  بذلك  ال�سخ�سية  الأحوال  حمكمة 
هي  ما  الن�ص  يبني  ومل  املقت�سية((.  القانونية 
وهذا  اتخاذها،  املحكمة  على  يتعني  التي  الإجراءات 

نق�ص ت�سريعي يتعني مالفاته.

ثانيا: الحكام اخلا�سة باإجراءات التحقيق
تكلمت فيما �سبق عن الأحكام العامة املن�سو�ص عليها 
الق�سم  اعر�ص  يلي  وفيما  النافذ..  الأحداث  قانون  يف 

الثاين لهذه 
احلدث  مع  التحقيق  باإجراءات  واخلا�ص  الدرا�سة 

اجلانح وكيفية حماكمته.
7. ن�ص امل�سرع العراقي يف املادة )49 / فقرة اأوىل( من 
قانون الأحداث النافذ على انه يتوىل التحقيق يف ق�سايا 

الأحداث

 قا�سي يعني لهذا الغر�ص. اأما يف الأماكن التي مل يعني 
قا�سي  فيتوىل  لالأحداث،  خا�ص  حتقيق  قا�سي  فيها 
التحقيق ذلك، وهذا يعني ا�ستبعاد احلدث من احلماية 
احلماية  توفر  عدم  بالأقل  او  املطلوبة،  القانونية 
املطلوبة اأثناء التحقيق يف الأماكن التي ل زال ل يوجد 
يف  اأقوله  والذي  لالأحداث  خمت�ص  حتقيق  قا�سي  فيها 
الأحداث  ملحاكم  بالن�سبة  اأي�سا  ين�سحب  املجال  هذا 

التي مل تت�سكل يف اأكرث اأماكن البالد.
اإلزام  اىل  القانون  من   )51( املادة  يف  امل�سرع  عمد   .8
تقت�سيها  التي  الختبارات  باإجراء  التحقيق  قا�سي 
�سخ�سية احلدث ملعرفة ظروفه الجتماعية والنف�سية 
والعائلية اذا كانت اجلرمية املتهم بها )جناية( وكانت 
كانت  اذا  اأما  املحكمة.  على  لإحالته  كافية  الأدلة 
ح�سب  ذلك  يف  اخليار  فللقا�سي  )جنحة(  اجلرمية 
ظروف الق�سية املعرو�سة عليه. وما يالحظ على هذا 
الت�سرد  وحالت  اجلنايات  يف  مقت�سرا  جاء  انه  الن�ص 
فقط دون احلالت الأخرى.. واملطلوب ان يعمم اإجراء 
الق�سايا وحالت  الفح�ص ب�سورة ملزمة على كل  هذا 
النحرافات  لتجنب  اأ�سبابها  عن  والك�سف  النحراف، 

الأكرث خطورة يف امل�ستقبل.
التي  الثالث( احلالت  بفقراتها  املادة )52  تناولت   .9
يجوز فيها توقيف احلدث، وكيفية تنفيذ ذلك، فن�ست 
اأما  املخالفات.  يف  احلدث  يوقف  ل  باأنه  الأوىل  الفقرة 

فح�ص  لغر�ص  التوقيف  فيجوز  واجلنايات  اجلنح  يف 
له.  كفيل  تعذر  عند  او  �سخ�سيته،  ودرا�سة  احلدث 
توقيف  بوجوب  منه  الثانية  الفقرة  يف  الن�ص  واألزم 
احلدث بجناية عقوبتها الإعدام، اذا كان عمره جتاوز 
)دار  يف  احلالت  كل  يف  ذلك  ينفذ  ان  على  �سنة،   )14(
املالحظة( املخ�س�ص لهذا الغر�ص. اأما يف الأماكن التي 
ل يوجد فيها )دار املالحظة( فيتعني اتخاذ الإجراءات 
�سن  بالغي  املوقوفني  مع  احلدث  اختالط  ملنع  الكفيلة 
عقد  وان  امل�سرع،  ان  الن�ص  على  واملالحظ  الر�سد. 
ورد  كما  معينة  اأمور  با�سرتاط  احلدث  توقيف  اأمر 
وكما  وكذلك  حمالفته.  جزاء  ي�سع  مل  انه  غري  ذكرها، 
الأماكن،  اغلب  يف  مالحظة  دور  يعمم  مل  معلوم،  هو 
�سكليا  الن�ص  �سريورة  اىل  التطبيق  يف  الواقع  فارتد 
هناك  باأن  ال�سواهد  وت�سري  او معطال يف حدود كثرية. 
حالت كثرية، وخا�سة اذا كان مع املتهم احلدث متهما 
الر�سد، يجري توقيف احلدث يف مراكز  بالغا �سن  اآخر 
البالغني. ول يخفى ملا يف ذلك من خماطر  ال�سرطة مع 
قد حتول دون  بالغة على �سخ�سية احلدث  اأ�سرار  او 
و�سع  حتتم  ال�سرورة  فاإن  ولذا  اجتماعيا..  تاأهيله 
الأقل  على  او  اخل�سو�ص،  هذا  يف  معينة  �سوابط 
اإ�سدار اأوامر وتعليمات م�سددة باإلزام جهات التحقيق 
املخت�سة بالتقيد التام باأحكام هذه املادة وعدم اخلروج 
او الفتئات عليها.. ول ينال من ذلك ان يقال باأن �سالمة 
بع�ص  يف  ذلك  تقت�سي  العملية  وال�سرورات  التحقيق 
لروح  جمافاة  وفيه  مردود،  القول  هذا  فاإن  احلالت، 
الن�ص..  هذا  و�سع  اجلها  من  التي  اجلنائي  الت�سريع 
وهناك نقطة مهمة ي�ستدعي الأمر لفت النظر اإليها وهي 
ان كان امل�سرع العراقي قد ن�ص �سراحة يف املادة )48( 
عليه  القب�ص  فور  احلدث  ت�سليم  بوجوب  القانون  من 
لتتوىل  الغر�ص  لهذا  اأن�سئت  التي  الأحداث  �سرطة  اىل 
حمكمة  او  املخت�ص  التحقيق  قا�سي  اأمام  اإح�ساره 
او  معطال  الن�ص  هذا  يزال  ل  ذلك  مع  فاإنه  الأحداث. 
غري مطبق عمال يف حدود كبرية، حيث انه من امل�ساهد 
ان احلدث املتهم يبقى موقوفا يف مراكز ال�سرطة لفرتة 
من الزمن اىل ان ي�سدر القا�سي قراره اخلا�ص باإحالته 
انه من  التثبت من عمره. كما  بعد  الأحداث  اىل �سرطة 
الأحداث ل يزال مل يعمم يف  باأن نظام �سرطة  املالحظ 

كثري من الأماكن دون مقت�سى يذكر.

ثالثا: الحكام اخلا�سة باإجراءات املحاكمة
لأ�سول  بالن�سبة  اأما  التحقيق.  اإجراءات  عن  هذا   .10
حماكمات الأحداث فقد جاء ذكرها يف املواد )58( وما 

بعدها.. واهم ما جاء يف هذا ال�ساأن ما يلي:
الأحداث  حمكمة  اخت�سا�ص  حدود  امل�سرع  نظم   *
حالة  فيه  قامت  او  اجلرمية،  فيه  وقعت  الذي  باملكان 
فيه  يقيم  الذي  املكان  يف  او  النحراف،  او  الت�سرد 
احلدث، وهذا ما يتما�سى مع القواعد العامة املقررة يف 

حتديد اخت�سا�ص املحاكم ب�سورة عامة.
اأوىل(  فقرة   70( املادة  يف  مرة  لأول  امل�سرع  نظم   .11
و�سقوطها،  والتدابري  اجلنائية،  الدعوى  تقادم  اأحكام 
يف  �سنوات  ع�سر  مبرور  الدعوى  تقادم  مدة  فجعل 
التدابري  اأما  اجلنح.  يف  �سنوات  وخم�ص  اجلنايات، 
اجلنايات.  يف  �سنة   )15( مب�سي  تنفذ  مل  اذا  فت�سقط 
تتبعه  اإجراء  وهذا  ذلك،  غري  يف  �سنوات   )3( ومب�سي 
معظم قوانني الأحداث يف دول العامل. ويا حبذا لو اخذ 
بهذا املبداأ، اأي مبداأ التقادم، يف قانون اأ�سول املحاكمات 

اجلزائية بالن�سبة لق�سايا البالغني.
12. ن�ص امل�سرع يف املادة )54 وما بعدها( على طريقة 
وما  اخت�سا�ساتها،  وحدود  الأحداث  حمكمة  ت�سكيل 
ي�ستفا،د من �سياغة الن�ص ان امل�سرع قد اخذ يف الأ�سل 
انه  اإل  الأحداث،  حماكم  ت�سكيل  يف  التحكيم(  )بنظام 
عمد باملقابل اىل الت�سييق من نطاقه، فجعله قا�سرا على 
التي  الأخرى  والق�سايا  اجلنح  دون  اجلنايات  ق�سايا 
ورد ذكرها يف الن�ص. وهذا يغاير ما كان عليه الو�سع 
ال�سابق الذي كان ين�ص على ا�سرتاك هيئة  القانون  يف 
اإىل حدث.  ت�سند  التي  الق�سايا  كافة  بالنظر يف  التحكيم 
اىل  ال�سلوك  و�سيئي  امل�سردين  ق�سايا  يف  النظر  وكذلك 
ثانية  درجة  كمحكمة  التمييزية  املحكمة  �سلطة  جانب 
بالن�سبة للقرارات التي ي�سدرها قا�سي حتقيق حمكمة 
العملي  ال�سدى  هو  نظري  يف  ذلك  ولعل  الأحداث. 
للخالف الفقهي والت�سريعي يف هذا ال�ساأن.. وما ن�ساهده 
امل�سرع  ابتدعه  الذي  التحكيم  نظام  ان  عندنا  حاليا 
وميكن  تذكر،  عملية  فائدة  له  لي�ست  احلايل  بو�سعه 
عوامل  وثمة  بالعدالة..  اأ�سرار  بغري  عنه  ال�ستغناء 
خمتلفة توؤدي اىل اعتناق هذا الراأي.. فاأول ما ي�ستلفت 
النظر يف ذلك هو �سذوذ و�سعه البالغ، اإذ انه على الرغم 
من ان ع�سو التحكيم املعني ي�سرتك يف مداولة جل�سات 
املحكمة براأي ملزم يف اجلوانب القانونية واملو�سوعية 
الأحكام  وت�سدر  املحكمة،  اأمام  املعرو�سة  للق�سايا 
باأغلبية الآراء التي يكون �سوت القا�سي رئي�ص املحكمة 
يكون  ان  ي�سرتط  مل  ذلك  مع  امل�سرع  فاإن  �سمنها،  من 
القانون  وخا�سة  ح�سرا،  القانون  رجال  من  املحكم 
اجلنائي.. فالق�ساء كما نعلم اأ�سا�سه اخلربة والتجربة 
ثم الوعي القانوين.. ول�سنا نت�سور كيف يجوز ان ت�سدر 
اىل  اأ�سف  القانون..  �سيئا من  يدر�سوا  الأحكام ممن مل 
ذلك ان الأخذ بهذا النظام،  اأي نظام التحكيم، يتعار�ص 
املقبول  من  فلي�ص  القا�سي.  تخ�س�ص  مبداأ  مع  كلية 
ينادي  الذي  الوقت  يف  املوؤهلني  غري  الق�ساء  يتوىل  ان 
ينظر  مبداأ  وهو  الق�ساء،  تخ�س�ص  ب�سرورة  اجلميع 
تفريد  )بنظرية  لالأخذ  ومنطقة  طبيعية  كنتيجة  اإليه 
اأ�سد  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  هذا   ، العقابية(  املعاملة 
الأحداث  ق�ساء  يف  التحكيم  نظام  �سالحية  يف  يقدح  ما 
التحكيم،  ع�سو  اختيار  طريقة  هو  الراهنة  ب�سورته 
الأعمال  من  الغالب  يف  له  موظف  عادة  املعني  فاملحكم 
الأخرى مما ل ي�ستطيع معه ان يتفرغ لعمله يف املحكمة 
كلية والإحاطة بوقائع الدعوى ووثائقها اإحاطة كافية 

كاإحاطة القا�سي الطبيعي �ساحب اخلربة 
يجعل  مما  وهذا  املجال،  هذا  يف  والتجربة 
من ا�سرتاك هذا املحكم يف جل�سات املحكمة 
اأمرا �سوريا بحتا، الأمر الذي يناأى به ان 
يكون قا�سيا مبعنى الكلمة.. وعليه، واأمام 
هذه احلقائق التي ذكرتها، يتبني بو�سوح 
بنظام  لالأخذ  وجه  اأي  هناك  يوجد  ل  باأنه 
ت�سكيل  يف  القائم  القانوين  ب�سكله  التحكيم 
حماكم الأحداث، بل ان هذه املحاكم ب�سكلها 
الق�سائي البحت هو اأ�سلح للقيام بوظيفتها 
الطبيعي  القا�سي  به  يتمتع  ملا  الطبيعية 
وال�سعور  واخلربة  احليدة  �سفات  من 
يف  املفيد  من  كان  واذا  هذا  بامل�سوؤولية.. 
اأي  النظام،  ا�ستمرار مثل هذا  نظر امل�سرع 
ال�سليم  التوجه  يتعني  فاإنه  التحكيم،  نظام 
ال�سوابط  بتحديد  املحكمني  اختيار  يف 
يف  جديا  باإ�سهامهم  الكفيلة  واملوا�سفات 
عمل هذه املحاكم بال�سورة املطلوبة، على 
ان يوؤدي الع�سو املعني، بعد اختياره وقبل 
ممار�سة عمله، ميينا على غرار اليمني الذي 
يوؤديه الق�ساء، على ان ت�سري بحقه اأي�سا 
وعدم  الق�ساة  رد  ب�ساأن  املقررة  الأحكام 
لأق�سى  �سمانا  وخما�سمتهم،  �سالحيتهم 

ما ميكن من احليدة.
وما   )58( املادة  يف  امل�سرع  تعر�ص   .13
احلدث  حماكمة  اإجراء  كيفية  اىل  بعدها 
لذلك، وهي يف جملتها  املقررة  وال�سمانات 
ل تختلف عما كان مقررا يف القانون ال�سابق 
امللغي.. فطبقا للمادة )58( ل يجوز اإجراء 
حماكمة احلدث اإل يف جل�سات �سرية وغري 
ويل  اإل  بح�سورها  لأحد  ي�سمح  ل  علنية.. 
من  او  اأقاربه،  احد  او  والديه  او  احلدث، 
املعنيني  من  ح�سوره  املحكمة  ترتاأيه 
 )63( املادة  وحترم  الأحداث.  ب�سوؤون 
ا�سمه  عن  الإعالن  او  احلدث  �سور  ن�سر 
للمادة  طبقا  للمحكمة  ويجوز  عنوانه،  او 
كانت  اذا  غيابيا  حماكمته  اإجراء   )59(
الق�سية املنظورة خملة بالآداب والأخالق 
العامة، على ان يح�سر املحاكمة من يحق 
�سمن  وقد  هذا  احلدث..  عن  الدفاع  له 
الدفاع  حقوق   )60( املادة  يف  امل�سرع 
عن  الدفاع  يتوىل  ان  ويجوز  احلدث،  عن 
احد  او  اأقاربه  احد  او  والديه  احلدث 
الوارد  الجتماعية  املوؤ�س�سات  ممثلي 
للمادة )61( من  الن�ص.. وطبقا  ذكرها يف 
تقرر  ان  الأحوال  كل  يف  للمحكمة  القانون 
بحق احلدث ما تراه منا�سبا من القرارات 
وذلك  م�سلحته،  حتقق  التي  والتدابري 
ال�سخ�سية  درا�سة  مكتب  تقرير  �سوء  يف 

والتدبري املقرتح ب�ساأنه.
14. ثم ن�ص امل�سرع يف املادة )71 بفقرتيها 
يف  الطعن  كيفية  على  والثانية(  الأوىل 
حماكم  من  ال�سادرة  والقرارات  الأحكام 
الفقرة  فاألزمت  ذلك،  واإجراءات  الأحداث 
الدعاوى  اأ�سابري  باإر�سال  املحكمة  الأوىل 
التمييز  حمكمة  اإىل  باجلنايات  اخلا�سة 
�سدور  تاريخ  من  يوما   )15( مدة  خالل 
والقرارات  الأحكام  اأما  فيها.  احلكم 
 )30( خالل  فيها  الطعن  فيجوز  الأخرى، 
يوما تبداأ من اليوم التايل ل�سدورها.. ومل 
يحق  الذين  هم  من  املذكور  الن�ص  ي�سر 
لهم الطعن يف هذه الأحكام، وقد يف�سر ذلك 
على اجتاه نية امل�سرع اىل الرجوع للقواعد 
العامة املقررة يف هذا اخل�سو�ص، اإل اأنني 

اأرى �سرورة الن�ص على ذلك �سراحة.
ملحكمة  يجوز  التي  التدابري  اأما   .15
فقد  احلدث،  بحق  اتخاذها  الأحداث 
املادة  من  بدءا  اخلام�ص  الباب  ت�سمنتها 
تختلف  وهي  منه،   )86( املادة  اإىل   )72(
وعمر  املرتكبة  اجلرمية  نوع  باختالف 

احلدث.
قرر  قد  امل�سرع  اأن  بالذكر  واجلدير  هذا 
القانون،  من   )80( املادة  يف  غريبا  مبدءا 
الثامنة  احلدث  اأمت  )اإذا  كالآتي:  ون�سها 
عليه  احلكم  �سدور  وقت  عمره  من  ع�سرة 
بتدبري �سالب للحرية ملدة ل تزيد على �سنة 
املوؤقت،  بال�سجن  عليها  معاقب  جناية  يف 
اإيقاف  تقرر  ان  الأحداث  ملحكمة  فيجوز 
ا�ساأل:  ان  لبد  وهنا  التدبري(..  هذا  تنفيذ 
الت�سريع  وا�سع  جعلت  التي  احلكمة  ما 
ع�سرة  الثامنة  ال�سن  اأكمل  من  يخ�ص  ان 
لهذا  يكون  ان  له  التمييز، وكيف جاز  بهذا 
ان  هذا  من  اأرى  معقول؟..  �سبب  التفريق 
الن�ص  هذا  اإلغاء  احلالة  هذه  يف  املطلوب 
يف  املقررة  العامة  القواعد  اإىل  والرجوع 
قانون  اأي  اجلنائية،  الإجراءات  قانون 

الأ�سول اجلزائية.
اراء  من  ببايل  خطر  ما  اأهم  كانت  تلك 
يف  الواردة  الأحكام  ب�سدد  ومالحظات 
باإجراءات  واخلا�سة  الأحداث  قانون 
�سوى  لي�ست  وهي  واملحاكمة،  التحقيق 
نتيجة  اىل  تواردت  وانطباعات  اأفكارا 
الظروف  مكنتني  التي  نف�سها  امل�ساهدات 
الأحداث  حمكمة  يف  وجودي  اأثناء  منها 
يكون  ان  واأرجو  الفرتات..  من  فرتة  يف 
واملناق�سة  احلوار  باب  لفتح  باعثا  ذلك 
وفيما  هذا،  املهم..  املو�سوع  هذا  يف 
يتعلق بالأحكام اخلا�سة بنظام مراقبة 
يف  واأثره  الأحداث  ق�ساء  يف  ال�سلوك 
مكافحة جنوح الأحداث، فب�سبب �سيق 

املجال �سوف اأتناوله يف جمال اآخر.

قضاء األحداث في العراق 
دراسة تحليلية ألحكام قانون األحداث

إزاء االهتمام المتزايد حول جناح األحداث واآلثار المترتبة على ذلك، سواء على الصعيد المحلي او اإلقليمي او الدولي، فقد اتجه المشرع العراقي، وعلى غرار القوانين المعاصرة، إلى تقنين قانون خاص لألحداث والمتشردين وهو القانون رقم 76 لسنة 
1983 ليحل محل القانون القديم رقم 64 لسنة 1972، متضمنا األحكام الموضوعية واإلجرائية الخاصة بمعاملة األحداث الجانحين وكيفية محاكمتهم واإلجراءات او التدابير التي يمكن ان تتخذ بحقهم. 
وقد أحاط هذا القانون في حدود معينة طائفة األحداث بجملة ضمانات تشريعية وجد فيها الحدث الجانح والمتشرد بعض العون على إعادة تهذيبه وأقلمته اجتماعيا. كما كفل القانون في حدود معينة أيضا الرعاية الالحقة لألحداث والمشردون المحكوم 

عليهم بأحد التدابير التقويمية لمنعهم من العودة إلى الجريمة واإلجرام او االنحراف مستقبال. وكذلك توجيه العناية لبرامج الوقاية والرعاية االجتماعية التي تساهم في التقليل من احتماالت االنحراف واإلجرام.. والنص على مسؤولية الولي على إهمال 
واجباته تجاه الحدث إهماال يؤدي به إلى االنحراف والتشرد او الجنوح. وكذلك تقرير سلب الوالية على الحدث او الصغير إذا اقتضت الضرورة او المصلحة ذلك. كما تضمن القانون كذلك بعض الحاالت التي يجوز فيها وضع الحدث الجانح تحت المراقبة او 

الحرية المشروطة، وكيفية فحص حالته االجتماعية والبيئية واألسباب التي دفعته الى االنحراف والجريمة.

أوال: األحكام العامة 
في قانون االحداث

ثانيا: االحكام اخلاصة 
بإجراءات التحقيق

ثالثا: االحكام اخلاصة 
بإجراءات احملاكمة
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قرارات متييزية 

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 194/ قتل/2007

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
اإذا ارتكب اجلاين جرمية قتل تنطبق واأحكام 
الفعل  هذا  واقرتن  عقوبات   )406( املادة 
فتتعدد  بالقتل  ال�صروع  وهو  اآخر  بفعل 

اجلرائم تبعاً لذلك.

ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة 
اأن وقائع  التمييز االحتادية وجد  يف حمكمة 
كان  )ع.م(  املتهم  اأن  يف  تتلخ�ص  الدعوى 
احلدث  املتهم  �صقيقه  مع  وخطط  اتفق  قد 
من  اأيام  عدة  قبل  )اأ.م(  ق�صيتهم  املفرقة 
عليهم  املجني  ا�صقائهما  قتل  على  احلادث 
كل )ع، م، م( اأوالد )م.ر( وزوجة �صقيقهما 
ال�صغار  واأوالده  )هـ.م(  عليهم  املجنى  )ع( 
ق�صاء  يف  نف�صها  الدار  يف  معهما  ال�صاكنني 
منهم  وانتقاماً  عائلية  خالفات  ب�صبب  بيجي 
ويف  والداهما،  ومع  معهما  معاملتهم  ل�صوء 
وبعد   2005/7/8 امل�صادف  احلادث  يوم 
�صقيقه  مع  )ع.ر(  املتهم  نفذ  الليل،  منت�صف 
املتفق  )اأ.م( اجلرمية  املفرقة ق�صيته  املتهم 
احلدث  املتهمة  �صقيقتهما  مب�صاعدة  عليها 
باإخراج  قامت  التي  )�ص.م(  ق�صيتها  املفرقة 
بندقية كال�صنكوف من داخل الكنتور يف غرفة 
�صقيقيها  مع  فيها  نائمة  كانت  التي  النوم 
)م.ر(،  ولدي  م(  و،  )م،  عليهما  املجنى 
حديقة  يف  كانا  الذين  للمتهمني  واإح�صارها 
الدار وبحوزتهما �صالح اآخر من نوع غدارة 
املتهمان  الدار، وقام  كانت خمباأة يف حديقة 

املفرقة  املتهمة  �صقيقتهما  يدي  بتوثيق 
احلديقة  يف  وو�صعهما  )�ص.م(  ق�صيتها 
اخللفية للدار لالدعاء على اأن ال�صراق قاموا 
املتهم  فتوجه  االأدوار،  تقا�صما  ثم  بذلك، 
اإىل غرفة النوم  )ع.م( وبيده �صالح الغدارة 
التي كان نائماً فيها املجنى عليهما )م. و. م( 
املفرقة  املتهم  توجه  حني  يف  )م.ر(،  ولدي 
ق�صيته )اأ.م( اإىل غرفة النوم التي كان نائما 
فيها املجنى عليه )ع.م( مع زوجته املجنى 
عليها )هـ.م( واأوالده ال�صغار ومنهم املجنى 
عليه )اأ.ع.م(، واخذ املتهمان يطلقان النار يف 
وقت واحد باجتاه املجنى عليهم، واأدى ذلك 
اإىل قتل املجنى عليهم )ع.م( وزوجته املجنى 
)اأ.ع.م(  ال�صغري  وابنه  )هـ.م(،  عليها 
عليه  املجنى  واإ�صابة  احلال،  يف  و)م.م.ر( 
االإ�صعافات  حالت  بليغة  باإ�صابات  )م.م.ر( 
الطبية دون وفاته، ثم خرج املتهمان طالبني 
اأن ع�صابة  اأ�صا�ص  النجدة من اجلريان على 
م�صلحة هجمت على دارهما، وقتلت املجنى 
الوقائع  وهذه  عائلتهما،  اأفراد  من  عليهم 
ثبتت من االعرتاف ال�صريح للمتهم )ع.م.ر( 
يف كل ادوار التحقيق واملحاكمة وتعزز هذا 
واأقوال  الداللة  ك�صف  مبح�صر  االعرتاف 
)�ص.م(،  و  )اأ.م(  دعواهما  املفرقة  املتهمني 
واأقوال املدعني باحلق ال�صخ�صي وامل�صتكي 
امل�صاب )م.م.ر(، و�صهود احلادث وحم�صر 
وخمططه  احلادث  حمل  على  الك�صف 
والتقرير  الفارغة  الظروف  �صبط  وحم�صر 
الت�صريحي للمجني عليه )م.م.ر(، والتقارير 
وبقية  )م.م.ر(  بامل�صتكي  اخلا�صة  الطبية 
ومقنعة  كافية  اأدلة  وهي  الدعوى،  حما�صر 
التهمتني  وفق  على  )ع.م.ر(  املتهم  الإدانة 
اإليه بارتكابه جرمية قتل املجنى  املوجهتني 
قتل  يف  ال�صروع  وجرمية  )م.م.ر(  عليه 

االإ�صرار  �صبق  مع  عمدًا  )م.م.ر(  امل�صتكي 
ق�صيتهما  املفرقة  املتهمني  مع  باال�صرتاك 
)ا.م( و )�ص.م(، وحيث اأن حمكمة جنايات 
 2006/9/18 بتاريخ  قررت  الدين  �صالح 
اإدانة  150/جـ/2006  املرقمة  الدعوى  يف 
-1/406 املادة  وفق  على  )ع.م.ر(  املتهم 
املواد  وبداللة  العقوبات،  قانون  من  اأ 
جمل�ص  اأمر  وبداللة  منه،   49/48/47
تهمة  عن   2004 ل�صنة   3 املرقم  الوزراء 
)م.م.ر(  عليه  املجنى  قتل  جرمية  ارتكابه 
مع �صبق االإ�صرار، وحكمت عليه مبوجبها 
وقررت  املوت،  حتى  �صنقاً  االإعدام  بعقوبة 
املادة  وفق  على  املذكور  املتهم  اإدانة 
وبداللة  العقوبات  قانون  من  1/406-اأ 
جمل�ص  امر  بداللة  منه   49/48/47 املواد 
تهمة  عن   2004 ل�صنة   3 املرقم  الوزراء 
مع  عمدًا  )م.م.ر(  امل�صتكي  قتل  يف  �صروعه 
مبوجبها  عليه  وحكمت  االإ�صرار،  �صبق 
راعت  قد  املحكمة  فتكون  املوؤبد،  بال�صجن 
تطبيق اأحكام القانون تطبيقاً �صحيحاً، واأن 
جاءت  الدعوى  يف  ال�صادرة  القرارات  كل 
عقوبة  ذلك  يف  مبا  للقانون  وموافقة  �صحيحة 
االإعدام �صنقاً حتى املوت التي جاءت من�صجمة 
لذا  ارتكابها،  وظروف  اجلرمية  ج�صامة  مع 
قرر ت�صديق كل القرارات ال�صادرة يف الدعوى 
تعدياًل باإ�صافة اال�صتدالل بقرار جمل�ص قيادة 
اإىل   1994 ل�صنة   86 املرقم  املنحل  الثورة 
قرار احلكم بالعقوبة لكون املتهم من مواليد 
من  �صنة  الع�صرين  يكمل  ومل   ،1986/1/1
القرار  ارتكابه اجلرمية، و�صدر  عمره عند 
ا�صتنادًا الأحكام املادة 259/اأ-1 من قانون 
يف  باالتفاق  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول 
االأول/1428هـ  ربيع   /9

املوافق 2003/3/28م.

المادة )204( وتعدد الجرائم 
حق  �صريك  لكل  اأن  ال�صائعة  امللكية  اأحكام  من 
االنتفاع بح�صته، فاإذا انتفع بالعني كلها يف �صكنى 
اأو مزارعة اأو ايجار اأو غري ذلك من وجوه االنتفاع 
وال  املثل،  اأجر  لهم  عليه  وجب  �صركائه،  اإذن  بال 
التي  امل�صيدات  اإزالة  طلب  االآخر  لل�صريك  يحق 

اأحدثها �صريكه.
املحامي/ ح�صني حم�صن الزبيدي 

- رقم القرار : 584 / الهيئة اال�صتئنافية للعقار 
.2012 /

- تاريخ القرار : 12 / 3 / 2012.
- امل�صدر: جملة الت�صريع والق�صاء / العدد االأول 

/ 2013 / �ص252 و253.

حمكمة  يف  للعقار  اال�صتئنافية  الهيئة  ت�صكلت 
 1433  / الثاين  ربيع   /  18 يف  االحتادية  التمييز 
املوافق 12 / 3 / 2012م، واأ�صدرت القرار االآتي: 

- املميز / امل�صتاأنف / �ص.ع.�ص.
- املميز عليه / امل�صتاأنف عليه / ن.ع.م.

املبداأ 
ادعى املدعي )ن.ع.م( لدى حمكمة بداءة ال�صماوة 
باأن املدعى عليه )�ص.ع.�ص( قد جتاوز على �صهامه 
 / مقاطعة   /  118  / املرقمة  الزراعية  االأر�ص  يف 
والغرا�ص  والزرع  بالبناء  الزريجية  اأرا�صي   44

املرافعة  اإىل  دعوته  طلب  لذا  حق،  وجه  دون 
امل�صاريف..  وحتميله  التجاوز  باإزالة  واإلزامه 
اأ�صدرت حمكمة املو�صوع بتاأريخ 29 / 9 / 2011 
وبعدد 1699 / ب / 2011 حكما ح�صوريا يق�صي 
من  احلا�صل  التجاوز  برفع  عليه  املدعى  باإلزام 
املرقم / 118  العقار  بدار �صكن على  املتمثل  قبله 
وحتميل  الزريجية،  اأرا�صي   44  / مقاطعة   /
املدعى  وكيل  ا�صتاأنف  امل�صاريف..  عليه  املدعى 
 /  10 املوؤرخة  بالئحته  ف�صخه  طالبا  احلكم  عليه 
املثنى  ا�صتئناف  10 / 2011.. واأ�صدرت حمكمة 
االحتادية بتاأريخ 15 / 11 / 2011 وبعدد 268 
/ �ص / 2011 حكما ح�صوريا يق�صي بف�صخ احلكم 
باإلزام  واحلكم  جزئيا،  ف�صخا  امل�صتاأنف  البدائي 
امل�صتاأنف برفع التجاوز احلا�صل مب�صاحة 150م2 
الت�صليم  دون  املذكور  العقار  على  م�صيدة  بدار 
امل�صتاأنف  وكيل  طعن  امل�صاريف..  وحتميله 
باحلكم متييزا طالبا نق�صه بالئحته املوؤرخة 7 / 

.2011 / 12

القرار
التمييزي  الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
�صكال،  قبوله  قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم 
اأنه  وجد  املميز  احلكم  على  النظر  عطف  ولدى 
دعوى  الأن  ذلك  للقانون،  وخمالف  �صحيح  غري 
عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  طلب  ت�صمنت  املدعي 
يف  والغرا�ص  بالبناء  احلا�صل  التجاوز  برفع 

القطعة املرقمة / 118 / مقاطعة / 44 الزريجية، 
الطرفني  باأن  اجلارية  التحقيقات  من  تاأيد  وقد 
املتداعيني هما �صريكان يف العقار مو�صوع الدعوى 
�صورة  يف  �صهامه  ح�صب  وكل  ال�صركاء،  بقية  مع 
املحكمة  اأجرته  الذي  الك�صف  من  تاأيد  وقد  القيد، 
باأن املميز )امل�صتاأنف( قد �صيد دار �صكن، ومب�صاحة 
قدرها )150(م2 ، وح�صب املرت�صم املرفق بتقرير 
امللكية  اأحكام  من  كانت  وملا  املنتخب،  اخلبري 
من   )1063( املادة  اأو�صحتها  وكما  ال�صائعة، 
القانون املدين باأن لكل �صريك حق االنتفاع بح�صته، 
اأو  مزارعة  اأو  �صكنى  يف  كلها  بالعني  انتفع  فاإذا 
ايجار اأو غري ذلك من وجوه االنتفاع، وجب عليه 
لهم اأجر املثل، وبذلك اليكون للم�صتاأنف عليه احلق 
بطلب ازالة امل�صيدات التي اأحدثها امل�صتاأنف كونه 
�صريكا معه اأ�صوة ببقية ال�صركاء، بل يكون له حق 
املطالبة باأجر املثل كتعوي�ص لهم.. وهذا ما ا�صتقر 
 /  404 املرقم  بقرارها  املحكمة  هذه  ق�صاء  عليه 
، وبذلك  هيئة عامة / 2011 يف 28 / 2 / 2012 
كانت  وملا  ل�صندها..  فاقدة  املدعي  دعوى  تكون 
وجهة  خالف  املميز  حكمها  اأ�صدرت  قد  املحكمة 
نق�صه  قرر  لذا  ب�صحته،  اأخل  مما  املتقدمة  النظر 
واإعادة ا�صبارة الدعوى اإىل حمكمتها 
ر�صم  يبقى  اأن  على  تقدم،  ما  الإتباع 
و�صدر  للنتيجة..  تابعا  التمييز 
القرار باالإتفاق يف 18 / ربيع الثاين/ 

1433 املوافق 12 / 3 / 2012م.

انتفاع أحد الشركاء بعموم الملك الشائع

نوع احلكم: مدين
املو�صعة  الهياأة   /286 احلكم:  رقم 

املدنية /2017
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
لديها  تقام  التي  هي  البداءة  حمكمة 
الدعوى ب�صاأن طلب تنفيذ احلكم االجنبي 
االحوال  ق�صايا  يف  �صادرا  كان  اإن  حتى 
حمكمة  تراعي  ان  على  ال�صخ�صية، 
البداءة ال�صروط التي ن�صت عليها املادة 
)6( من قانون تنفيذ االحكام االجنبية يف 

النظر  عند   1928 ل�صنة   30 رقم  العراق 
بطلب قبول تنفيذ احلكم املطلوب تنفيذه.

ن�ص احلكم
الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
الطعن  باأن  وجد  املدنية  املو�صعة 
القانونية،  مدته  يف  مقدم  التمييزي 
وال�صتماله على ا�صبابه قرر قبوله �صكاًل، 
املميز  احلكم  على  النظر  عطف  وعند 
واحكام  لالأ�صول  خمالف  باأنه  تبني 
)املميزة(  املدعية  الن  وذلك  القانون، 
القرار  تنفيذ  دعواها  بعري�صة  تطلب 

 2016/10/17 يف   2016/7225 املرقم 
االبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  من  ال�صادر 
يف االمارات العربية املتحدة، واملت�صمن 
رم�صان(  حممد  )علي  الطفل  ت�صليمها 
العربية  الريا�ص  اتفاقية  اإىل  باال�صتناد 
للتعاون الق�صائي امل�صدقة بالقانون رقم 
 )3( املادة  ان  واإذ   ،  1983 ل�صنة   110
من قانون تنفيذ احكام املحاكم االجنبية 
اأوجبت   1928 ل�صنة   30 رقم  العراق  يف 
على من يريد تنفيذ حكم اجنبي ان يقيم 
الإ�صدار  البداءة  حمكمة  لدى  الدعوى 
الريا�ص  اتفاقية  اأن  واإذ  التنفيذ(،  )قرار 

ق�صت باملادة )31( منها باأن االجراءات 
تنفيذه  اأو  باحلكم  باالعرتاف  اخلا�صة 
املطلوب  املتعاقد  الطرف  لقانون  تخ�صع 
اإليه االعرتاف باحلكم يف احلدود التي ال 
اأن  واإذ  ذلك،  بغري  االتفاقية  فيها  تق�صي 
االتفاقية مل تن�ص على نوع املحكمة التي 
واحالت  بالتنفيذ،  القرار  ا�صدار  تتوىل 
وهو  العراقي،  القانون  اإىل  امل�صاألة  هذه 
والذي  االجنبية،  االأحكام  تنفيذ  قانون 
البداءة  حمكمة  اخت�صا�ص  على  ن�ص 
كمبداأ  فيكون  بالتنفيذ،  القرار  باإ�صدار 
تقام  التي  هي  البداءة  حمكمة  ان  عام 

احلكم  تنفيذ  طلب  ب�صاأن  الدعوى  لديها 
ان كان �صادرًا يف ق�صايا  االجنبي، حتى 
تراعي  ان  على  ال�صخ�صية،  االحوال 
ن�صت  التي  ال�صروط  البداءة  حمكمة 
عليها املادة )6( من القانون املذكور عند 
املطلوب  تنفيذ احلكم  قبول  بطلب  النظر 
عليه  ن�صت  ما  وكذلك  عدمه،  من  تنفيذه 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  �صروط  من  االتفاقية 
امل�صادقة  الدول  من  ال�صادرة  االحكام 
عليها، واإذ اأن حمكمة االأحوال ال�صخ�صية 
الدعوى،  نظرت  اجلديدة  بغداد  يف 
وف�صلت يف مو�صوعها على خالف قواعد 

بالنظام  املتعلق  النوعي  االخت�صا�ص 
النق�ص  واجب  حكمها  يجعل  مما  العام، 
للمادتني  وا�صتنادًا  لذا  اجلهة،  هذه  من 
قرر  مدنية،  مرافعات  و1/212   3/210
الدعوى  واإحالة  املميز  احلكم  نق�ص 
اجلديدة  بغداد  بداءة  حمكمة  على 
االخت�صا�ص،  ح�صب  فيها  النظر  الإكمال 
القانون،  اأحكام  وفق  على  وح�صمها 
واإ�صعار حمكمة االأحوال ال�صخ�صية 
و�صدر  بذلك،  اجلديدة  بغداد  يف 
حمرم/   /27 يف  باالكرثية  القرار 
1439هـ املوافـق 2017/10/17.

دعوى تنفيذ الحكم األجنبي

حادثة،  دعوى  يعد  الدعوى  يف  الثالث  ال�صخ�ص  دخول  اإن  1ـ 
ويحكم  الدعوى،  يف  طرفاً  قبوله  بعد  الثالث  ال�صخ�ص  وي�صبح 
ا�صتيفاء  واأن  كاملة،  الدعوى  ر�صوم  عنها  وتوؤدى  عليه،  اأو  له 
ر�صم مقداره مائة دينار من ال�صخ�ص الثالث غري �صحيح، اإذ اأن 
هذا الر�صم ي�صتوفى عن دخول ال�صخ�ص الثالث لال�صتي�صاح منه 

على وفق املادة )4/69( من قانون املرافعات املدنية .
املحكوم  اأو  لهم  املحكوم  بتعدد  املحاماة  اأتعاب  تتعدد  ال   - 2 
املادة  الفقرة )5( من  ا�صتنادًا الأحكام  الوكالء  بتعدد  اأو  عليهم 

)166( من قانون املرافعات املدنية.
املحكمة  على  فكان  الدعوى،  بعري�صة  مقيدة  املحكمة  اأن  3ـ   
تكليف ال�صخ�ص الثالث بتقدمي قائمة االأثاث الذي اأ�صار اىل اأنها 

مرفقة بعري�صة دعواه .
2693/ �صخ�صية اأولـى/2008

التمييز  حمكمة  يف  االأوىل  ال�صخ�صية  االأحوال  هيئة  ت�صكلت 
االحتادية بتاريخ 1/رم�صان/1429هـ املوافق 2008/9/1م، 

و�صدر القرار االآتي : 
املميز / ال�صخ�ص الثالث / )ر . ج . ح( . 

املميز عليهما / املدعية / 1ـ )ز . م . ج .( .
املدعى عليه / 2ـ )ع . ج . ح( . 

بدرة  يف  ال�صخ�صية  االأحوال  حمكمة  لدى  املدعية  وكيل  ادعى 
وقانوناً  �صرعاً  بها  الداخل  موكلته  زوج  هو  عليه  املدعى  اأن 
ال�صادر  املرقم )1182( يف 2007/4/11  الزواج  مبوجب عقد 
من حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف بدرة، وقد طلقها مبوجب قرار 
احلكم املرقم )125/ �ص/2007( يف 2007/12/4 ، وقد غ�صب 
االأثاث الزوجية العائدة ملوكلته واملدرجة اأقيامها واأو�صافها يف 
له  موكلته  مطالبة  ورغم  الدعوى،  عري�صة  مع  املرفقة  القائمة 

بت�صليم االأثاث الزوجية اأو اأقيامها، اإال اأنه امتنع عن ذلك، عليه 
طلب دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلكم عليه بت�صليمه ملوكلته 
اأثاثها الزوجية عيناً، فاإن تعذر ذلك فاأقيامها، وحتميله الر�صوم 
املقدم  الطلب  على  بناًء  املحكمة  قررت  واالأتعاب..  وامل�صاريف 
من قبل )ر . ج . ح( قبوله �صخ�صاً ثالثاً يف هذه الدعوى، مطالباً 
احلكم لنف�صه بعائدية االأثاث املبينة اأو�صافها واأقيامها وعددها 
يف القائمة املقدمة من قبله اجتاه الطرفني املتداعيني باعتبار اأن 
بالعدد  املو�صوع  اأ�صدرت حمكمة  اخت�صامي اجتاههما..  تدخله 
يق�صي  ح�صورياً  حكماً   2008/6/22 وتاريخ  �ص/2008(   /7(
للمدعية  االآتية  االأثاث  بتاأديته  . ح(  . ج  املدعى عليه )ع  باإلزام 
)ز . م . ج( عيناً، ويف حالة تعذر ذلك اإلزامه بتاأديته لها اأقيامها 
قرار  يف  مف�صل  ما  ح�صب  )هي  واالأثاث  منها،  كل  اإزاء  املبينة 
احلكم( وحتميله الر�صوم وامل�صاريف الن�صبية واأتعاب حماماة 
وكيل املدعية املحامي، ورد دعوى املدعية بالن�صبة لالأثاث الوارد 
الر�صوم  وحتميلها  احلكم  قرار  يف  الواردة  الت�صل�صالت  �صمن 
ورد  عليه،  املدعى  وكيل  حماماة  واأتعاب  الن�صبية  وامل�صاريف 
دعوى ال�صخ�ص الثالث )ر . ج . ح( وحتميله الر�صوم وامل�صاريف 
الن�صبية واأتعاب حماماة وكيلي املدعية واملدعى عليه منا�صفة 
اخت�صامي  تدخل  الثالث  ال�صخ�ص  تدخل  اأن  باعتبار  بينهما، 
طالباً  املذكور  باحلكم  الثالث  ال�صخ�ص  طعن  الدعوى..  هذه  يف 

تدقيقه متييزًا ونق�صه بالئحته املوؤرخة يف 2008/7/2 .
القرار 

�صمن  مقدم  التمييزي  الطعن  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
على  النظر  عطف  ولدى  �صكاًل،  قبوله  فقرر  القانونية،  املدة 
القانون،  الأحكام  وخمالف  �صحيح  غري  اأنه  وجد  املميز  احلكم 
الدعوى  يف  االأ�صولية  حتقيقاتها  ت�صتكمل  مل  املحكمة  الأن  وذلك 

املميز/  الأن  وذلك  فيها،  وال�صحيح  العادل  احلكم  اإىل  و�صواًل 
طلبت   2007/2/18 يف  موؤرخاً  طلباً  قدمت  الثالث،  ال�صخ�ص 
فيه اإدخالها �صخ�صاً ثالثاً يف الدعوى للحكم لها بعائدية ق�صماً من 
االأثاث مو�صوع الدعوى، واأرفقت مع طلبها قائمة بهذه االأثاث، 
وحيث اأن دخول ال�صخ�ص الثالث يف الدعوى يعد دعوى حادثة، 
وي�صبح ال�صخ�ص الثالث بعد قبوله طرفاً يف الدعوى، ويحكم له 
اأو عليه، وحيث اأن الدعوى احلادثة اإذا ت�صمنت احلكم ل�صالح 
الدعوى  فتوؤدي ر�صوم  اأو كليهما،  اأحدهما  الثالث �صد  ال�صخ�ص 
عنها طبقاً الأحكام املادة )1/70و2( من قانون املرافعات املدنية، 
لذلك كان املقت�صى على املحكمة ا�صتيفاء ر�صوم الدعوى احلادثة 
املحكمة  اأن  لوحظ  حيث  كاملة،  الثالث  ال�صخ�ص   / املميزة  من 
وهو  دينار،  مائة  مقداره  ر�صم  ا�صتوفت  اإنها  اإذ  ذلك،  تالحظ  مل 
على  منه  لال�صتي�صاح  الثالث  ال�صخ�ص  دخول  عن  ر�صما  ميثل 
وفق املادة )4/69( من قانون املرافعات املدنية، هذا من جهة، 
دعواها  عري�صة  مع  اأرفقت  املميزة  اأن  وجد  ثانية  جهة  ومن 
اأن  وحيث  بها،  لها  احلكم  تطلب  التي  باالأثاث  قائمة  احلادثة 
املحكمة  على  املقت�صى  فكان  الدعوى،  بعري�صة  مقيدة  املحكمة 
التي تعد جزءًا من دعواها احلادثة،  القائمة  تكليفها تقدمي هذه 
تتطلع عليها  اأن  قبل  الدعوى وح�صمتها  املحكمة نظرت يف  اأن  اإذ 
من   )5( الفقرة  اأحكام  املحاماة  باأتعاب  احلكم  عند  مراعاة  مع 
تتعدد  ال  تقول  التي  املدنية  املرافعات  قانون  من   )166( املادة 
بتعدد  اأو  عليهم  املحكوم  اأو  لهم  املحكوم  بتعدد  املحاماة  اأجور 
الدعوى  واإعادة  املميز  نق�ص احلكم  قرر  لذا  الوكالء، 
اإىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، على اأن يبقى ر�صم 
التمييز تابعاً للنتيجة، و�صدر القرار باالتفاق يف 

1/ رم�صان/1429هـ املوافق 2008/9/1م.

دعوى حادثة

م  �ص  هـ   /2200 احلكم:  رقم 
2018/

-08-05 احلكم:  تاريخ 
2018

حمكمة  املحكمة:  ا�صم 
الهيئة   / االحتادية  التمييز 

اال�صتئنافية
املميز/ امل�صتاأنف / ح. ج. ع. 

ع. 
املميز عليه/ امل�صتاأنف عليه / 

ح. �ص. ع. 
املدعي  وكيلة  ادعت 
)امل�صتاأنف عليه( لدى حمكمة 
ملوكلها  باأن  النجف  بداءة 
مبلغا  عليه  املدعى  بذمة 
وخم�صمائة  مليونان  قدره 
عراقي  دينار  اآالف  وثمانية 
�صهرية  اق�صاط  ت�صديد  عن 
حي  فرع  الرافدين  مل�صرف 
�صراء  عن  وذلك  االمري، 
دعوة  طلبت  عليه  �صيارة.. 

املدعى عليه للمرافعة واحلكم 
بتاأديته ملوكلها املبلغ املذكور 
الر�صوم  اعاله مع حتميله كل 
وامل�صاريف.. ا�صدرت حمكمة 
/1361 بعدد  املو�صوع 

 2018/4/30 يف  ب2018/3 
باإلزام  يق�صي  غيابيا  حكما 
مبلغ  بتاأديته  عليه  املدعى 
وخم�صمائة  مليونان  قدره 
دينار  اآالف  وثمانية 
الر�صوم  حتميله  مع  للمدعي 
وكيله  واتعاب  امل�صاريف 
عليه  املدعى  طعن  املدعي.. 
بقرار احلكم ا�صتئنافا بالئحته 
 ،2018/5/15 املوؤرخة 
ا�صتئناف  حمكمة  وا�صدرت 
بعدد  االحتادية  النجف 
 2018/ 311/ا�صتئناف 
حكما   2018/6/28 يف 
احلكم  بتاأييد  ح�صوريا 
ورد  امل�صتاأنف  البدائي 

اال�صتئنافية  الالئحة 
الر�صوم  امل�صتاأنف  وحتميل 
طعن  كافة..  وامل�صاريف 
امل�صتاأنف بقرار احلكم متييزا 
طالبا نق�صه بالئحته املوؤرخة 

. 2018/7/25
القــــرار

وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
واقع  التمييزي  الطعن  ان 
قرر  القانونية  املدة  �صمن 
قبوله �صكال، وبعد عطف النظر 
انه  وجد  املميز  احلكم  على 
الن  للقانون  وموافق  �صحيح 
الثابت من م�صتندات الدعوى، 
ومنها كتاب م�صرف الرافدين 
/ فرع حي االمري 334 بالعدد 
 2018/4/19 يف   1939
املدعى  اقرتا�ص  املت�صمن 
قدره  مبلغا  املميز   / عليه 
ل�صراء  دينار  مليون  ع�صرون 
املميز  املدعي/  بكفالة  �صيارة 

من  �صدد  االخري  وان  عليه، 
مليونان  قدره  مببلغ  القر�ص 
األفا  وثالثون  وت�صعمائة 
وت�صعون  وواحد  وت�صعمائة 
املدعي  ان  وحيث  دينارا، 
باعتباره  املذكور  املبلغ  �صدد 
فاإن  عليه،  املدعى  عن  كفيال 
على  ادى  مبا  الرجوع  له 
املادة  الأحكام  وفقا  املدين 
املدين،  القانون  من   1033
بالالئحة  الوارد  ال�صبب  وان 
الدار  بيع  حول  اال�صتئنافية 
ي�صكل  للمدعي  الزراعية 
قرر  عليه  م�صتقلة..  دعوى 
املميز  احلكم  ت�صديق 
التمييزي،  الطعن  ورد 
ر�صم  املميز  وحتميل 
القرار  و�صدر  التمييز، 
23/ذي  يف  باالتفاق 
هـ   1439/ القعده 

املوافق 2018/8/5 م.

إقامة دعوى دين على
 المكفول عنه 

ا�صتئناف  حمكمة  ت�صكلت 
دياىل االحتادية ب�صفتها التمييزية بتاريخ 1 / 4 / 

2018، واأ�صدرت باإ�صم ال�صعب القرار االآتي:
- املميز / حمكمة جنح املقدادية.

- املميز �صده / املتهم )م.�ص.ك(.
املبداأ 

بتاريخ 28 / 8 / 2017 ، وبالدعوى املرقمة 67 
املقدادية  جنح  حمكمة  اأ�صدرت   ،  2017  / ج   /
قرارا يق�صي بقبول ال�صفح عن املتهم )م.�ص.ك(، 
الطعن  ولتقدمي  التوقيف،  من  �صبيله  واإخالء 
التمييز  حمكمة  من  اال�صبارة  ولورود  التمييزي، 
االحتادية بالعدد 15009 / هيئة جزائية / 2017 
يف 8 / 3 / 2018 للنظر فيها ح�صب االخت�صا�ص، 
يف   46 بالعدد  مطالعته  العام  املدعي  ال�صيد  قدم 

19 / 3 / 2018 طلب فيها نق�ص القرار ال�صادر، 
و�صجل التمييز بالعدد 44 / هــ / جزائية / 2018، 
التدقيق  مو�صع  اال�صبارة  الهيئة  وو�صعت 

واملداولة، واأ�صدرت قرارها االآتي : 
القرار

ال�صادر  القرار  اأن  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
 /  8  /  28 بتاريخ  املقدادية  جنح  حمكمة  من 
2017 ق�صى بقبول ال�صفح عن املدان )م.�ص.ك( 
واحد،  �صهر  ملدة  الب�صيط  باحلب�ص  واملحكوم 
واإخالء �صبيله من التوقيف غري �صحيح وخمالف 
للقانون كونه مدانا على وفق اأحكام املادة )402( 
من قانون العقوبات، والأن املادة )338( االأ�صولية 
املحكمة  اأو  احلكم  اأ�صدرت  التي  املحكمة  اأجازت 
عمن  ال�صفح  قبول  تقرر  اأن  حملها  حلت  التي 

حكم  عليه  �صدر 
يجوز  جرمية  يف  للحرية  مقيدة  اأ�صلية  بعقوبة 
حتريكها  يتوقف  التي  الدعوى  يف  عنها  ال�صلح 
املادة  اأحكام  ح�صب  عليه  املجنى  �صكوى  على 
اجلرائم  اإحدى  يف  املذكور  القانون  من   )194(
املادة  اأن  وحيث  منه،  اأ(   /  3( املادة  يف  الواردة 
دعاوى  من  لي�صت  العقوبات  قانون  من   )402(
احلق ال�صخ�صي، فيكون قبول ال�صفح عن املحكوم 
قرر  للقانون،  وخمالف  �صحيح  غري  )م.�ص.ك( 
ما  لتنفيذ  حمكمتها  اإىل  الدعوى  واإعادة  نق�صه 
اأمر  وا�صدار  حمكوميته،  مدة  من  تبقى 
القب�ص بحق املدان على وفق املادة )402( 
 /  15 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  عقوبات، 
رجب / 1439 / املوافق 1 / 4 / 2018م.

قبول الصفح

رقم القرار 385/ق�صاء موظفني/متييز/2014
ال حتت�صب مدة ممار�صة املحاماة للمحامي املعني يف دوائر 

الدولة ما مل تقدم اأدلة توؤيد ممار�صته للمهنة.
املميزة )ف. م. م (

املميز عليه: وزير الدفاع ا�صافة لوظيفته
اأقامت املدعية )املميزه(  )ف. م. م ( الدعوى اأمام حمكمة 
ق�صاء املوظفني، مدعية فيها باأن املدعى عليه )املميز عليه( 
(يف   13040( املرقم  الكتاب  اأ�صدر   - لوظيفته  -اإ�صافة 
احت�صاب  بعدم  اللجنه  قرار  ار�صال  املت�صمن   7/7/2013
حتى   7/8/1987 من  للفرتة  املحاماة  مهنة  ممار�صة  مدة 
الوظيفية  الدرجة  ومنحها  كافة،  لالغرا�ص   9/4/2004
 ،  2007 )65(ل�صنة  رقم  القانون  وفق  على  ت�صتحقها  التي 
لذا فقد طلبت دعوة املميز عليه للمرافعة واحلكم باحت�صاب 
املدة املذكورة اآنفا لالغرا�ص كافة، وبنتيجة املرافعة قررت 
 31/12/2013 املوؤرخ  بقرارها  املوظفني  ق�صاء  حمكمة 
وبعدد ا�صبارة )940/م/2013(، رد الدعوى لعدم وجود 
�صند لها من القانون، ولعدم قناعة املميزة بالقرار املذكور 
جمل�ص  يف  العليا  االدارية  املحكمة  لدى  متييزا  له  ت�صدت 
طالبة   ،  26/1/2014 املوؤرخة  بالئحتها  الدولة  �صورى 

نق�صه لال�صباب الواردة فيها.
القرار

وجد  العليا،  االدارية  املحكمة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اأن الطعن التمييزي مقدم �صمن املدة القانونية، فقرر قبوله 
�صكال، ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه �صحيح 
وموافق للقانون، ذلك ان املميزة )املدعية( اإدعت يف دعواها 
املرقم  كتابه  -اأ�صدر  لوظيفته  -اإ�صافة  عليه  املدعى  اأن 
)13040( يف 7/7/2013 املت�صمن رف�ص طلبها باحت�صاب 
عري�صة  يف  اليها  امل�صار  املحاماة  مهنة  ممار�صة  يف  خدمتها 
التي  الوظيفية  الدرجة  املعرت�صة لالغرا�ص كافة، ومنحها 
اىل   2007 ل�صنة   )65( رقم  القانون  وفق  على  ت�صتحقها 
جانب ما قدمته املعرت�صة من ادلة من نقابة املحامني توؤيد 
تقدم،  اال�صرتاك، وملا  للمحاماة، وت�صديد بدالت  ممار�صتها 
اإلزام  تطلب  املعرت�صة،  عري�صة  يف  االخرى  ولال�صباب 
املذكورة  املدة  باحت�صاب   - لوظيفته  -اإ�صافة  عليه  املميز 
قرار  اأن  العليا  االدارية  املحكمة  الحظت  كافة،  لالغرا�ص 
اللجنة املرفق يف طي الكتاب حمل الطعن ت�صمن ا�صباب عدم 
تقدم وكاالت  باأنها مل  للمعرت�صة  املحاماة  احت�صاب خدمة 
او قرارات حكمية اأو انذارات اأو اخطارات توؤيد ممار�صتها 
ما  تقدميها  عن  املعرت�صة  عجز  املحكمة  والحظت  للمهنة، 
يوؤيد ممار�صتها ملهنة املحاماة على وفق القانون رقم )65( 
ل�صنة 2007 والتعليمات ال�صادرة مبوجبه، لذا فاإن احلكم 
ت�صديق  ي�صتوجب  مما  للقانون،  موافقا  جاء  الطعن  حمل 

بوجهة  التزمت  املوظفني  ق�صاء  حمكمة  اأن  وحيث  القرار، 
حكمها  فاإن  وبذلك  الدعوى،  رد  وقررت  املتقدمة،  النظر 
�صحيح، لذا قررت املحكمة االدارية العليا ت�صديق احلكم 
املميز، ورد الطعون التمييزية وحتميل )املميز( 
ر�صم التمييز، و�صدر القرار باالتفاق 
1435هجري،  20/�صعبان  يف 

املوافق 6/2014 /1 ميالدي.

مدة ممارسة المهنة للمحامي المعين 
في دوائر الدولة 
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وقفات قانونية

المحامي ليث غازي الزهيري

على  احلقوق  العراقي  امل�شرع  ق�ّشم  لقد 
ح احلقوق بح�شب  عينية و�شخ�شية، وو�شّ
 1266 املادة  يف  وارد  هو  وكما  تعريفها، 
ل�شنة   40 رقم  العراقي  املدين  القانون  من 
امل�شاطحة  حق  تعريف  مت  حيث   ،1951
باأنه حق عيني يخول �شاحبه ان يقيم بناء 
او من�شاآت اخرى )غري الغرا�ض( على ار�ض 
الغري، ويجب التنبه اىل تعريف امل�شرع اىل 
الغرا�ض،  غري  االن�شاء  او  البناء  يكون  ان 
ومبقت�شى  مغار�شة،  اىل  العقد  حتول  واإال 
ويحدد  االر�ض،  �شاحب  وبني  بينه  اتفاق 

هذا االتفاق حقوق امل�شاطح والتزاماته.
باأن  العراقي  املدين  القانون  اوجب  وقد 
الت�شجيل  دائرة  يف  امل�شاطحة  حق  ي�شجل 
امرين،  ن�شتنتج  هذا  ومن  العقاري، 
ال�شكلية،  العقود  من  امل�شاطحة  ان  وهما 
مديرية  يف  ت�شجيله  امل�شرع  باإيجاب  وذلك 
ال  امل�شاطحة  وباأن  العقاري،  الت�شجيل 
اىل  �شتتحول  فاإنها  بالت�شجيل  اإال  تكون 

اجارة طويلة. 
مدة  العراقي  املدين  القانون  حدد  وقد 
امل�شاطحة، حيث تبني انه ال يجوز ان تزيد 
مدة حق امل�شاطحة عن خم�شني �شنة، لكن 
كانت  اذا  ما  حالة  عالج  العراقي  امل�شرع 
املدة مل حتدد، فلكل من امل�شاطح و�شاحب 
االر�ض ان يني العقد بعد ثالث �شنوات من 

وقت التنبيه على االآخر بذلك.
اذا  ما  حالة  يف  انه  الت�شاوؤل  يثور  وهنا 
ازيل البناء الأي �شبب كان، فهل ينتهي حق 
امل�شاطحة بزوال البناء؟.. واجاب امل�شرع 
العراقي يف املادة 1267 من القانون املدين 
امل�شاطحة  حق  يزول  ال  باأنه  ذلك  على 

بزوال البناء قبل انتهاء املدة.
هنالك  كان  اذا  ما  حالة  امل�شرع  وناق�ض 
اتفاق بني امل�شاطح و�شاحب االر�ض على 
امل�شاطحة، وقد و�شحت  اجرة مقابل حق 
املادة 1268 من القانون املدين فيما اذا مت 
وتاأخر  احلق  مقابل  يف  اجرة  على  االتفاق 
امل�شاطح عن دفعها ثالث �شنوات متواليات 
كان ل�شاحب االر�ض ان يطلب ف�شخ العقد، 
هذا اذا مل يوجد اتفاق يخالفه، وهنا يتبني 
النظام  من  لي�شت  االجرة  دفع  عدم  باأن 
ما  يخالف  ما  على  االتفاق  ويجوز  العام، 

ورد يف املادة اعاله.
�شلطة  العراقي  املدين  القانون  و�شح  وقد 
امل�شاطح على العقار امل�شاطح، حيث بني ان 
امل�شاطح ميلك العقار امل�شاطح ملكاً خال�شاً 
ما احدث على االر�ض من بناء، او من�شاآت 
بحق  مقرتناً  فيه،  يت�شرف  ان  وله  اخرى، 
من  وغريهما  والرهن   بالبيع   امل�شاطحة 
عقود التمليك يف دائرة الت�شجيل العقاري، 
االر�ض،  �شاحب  بحق  االخالل  دون  وذلك 
وبالغر�ض الذي اعد له البناء او املن�شاآت، 
كل هذا ما مل يوجد اتفاق يخالفه.. وهنا قد 
ترك امل�شرع ما ورد اعاله اىل اتفاق الطرفني 

فيما اذا رغبا ان يخالفاه .
احلقوق  من  كغريه  امل�شاطحة  حق  وان 
كما  حيث  و�شلفه،  للم�شاطح  تكون  التي 
ميكن له الت�شرف بالعقار امل�شاطح بالبيع 
او االيجار او الهبة، فهو يحق له ان ينتقل 
اخلا�شة  لالأحكام  وفقا  والو�شية  باملرياث 

لالإرث او الو�شية .
م�شري  عن  الت�شاوؤل  يثور  انه  املوؤكد  ومن 
امل�شاطحة،  مدة  انتهاء  بعد  املن�شاآت  هذه 
 1270 املادة  يف  امل�شرع  و�شح  وقد 
ملكية  تنتقل  ان  على  املدين  القانون  من 
حق  انتهاء  عند  االخرى  واملن�شاآت  البناء 

امل�شاطحة اىل �شاحب االر�ض.
 لكن الفانون مل يغفل حق امل�شاطح يف قيمة 
املن�شاآت التي اقامها على العقار، حيث األزم 
�شاحب االر�ض باأن يدفع للم�شاطح قيمتها 
�شرط  يوجد  مل  اذا  هذا  للقلع،  م�شتحقة 

يق�شي بغريه .

مبادئ متييزية 

�ض/ ما يق�شد بعقد امل�شاطحة؟
العقود  من  هو  امل�شاطحة  عقد  اإن   :  1
العقارات  تخ�شع  ال  التي  اخلا�شة 
ايجار  قانون  الأحكام  مبوجبه  امل�شتاأجرة 
واأن  املعدل،   1979 ل�شنة   87 رقم  العقار 
ملزمان  منه  املنفعة  تلقى  ومن  امل�شاطح 
مدة  انتهاء  بعد  املالك  اىل  املاأجور  بت�شلم 

عقد امل�شاطحة .
امل�شاطحة  حق  ترتيب  يجوز  ال   : واملبداأ 
على  بناًء  للدولة  ملكيتها  تعود  اأر�ض  على 
وبني  الت�شرف  حق  �شاحب  بني  اتفــاق 
املواد  الأحكام  خمالف  ذلك  الأن  امل�شاطح 
املادة  وكذلك  املدين،  القانون  من   1266
رقم  العقاري  الت�شجيل  قانون  من   1/299
43 ل�شنة 1971 املعدل، وكذلك قانون 1/2 
الدولة  اأرا�شي  اأ�شناف  توحيد  قانون  من 
رقم 52 ل�شنة 1976 والتي تعد من النظام 

العام .
م�شمواًل  يكون  ال  امل�شاطحة  عقد  اإن   :  2
من  عقد  الأنه  العقار  ايجار  قانون  باأحكام 
املدة  بانتهاء  ينتهي  وهو  خا�ض،  نوع 
للتنبيه  حاجة  دومنا  العقد  يف  له  املحددة 

)انذار( باالإخالء، ما مل ي�شرتط ذلك يف عقد 
امل�شاطحة املربم .

انتهى  قد  امل�شاطحة  عقد  كان  اذا   :  3
اأي  هنا،  للمدعي  فلي�ض  اال�شتمالك،  قبل 
املالكني  عليهم  املدعى  مطالبة  امل�شاطح، 
العقار  على  املن�شاأة  الديكورات  بقيمة 
امل�شتملك  اىل  اآلت  الأنها  وذلك  امل�شتملك، 
بالعقد  عليه  من�شو�ض  ملا  ا�شتنادًا  منهم 

املربم بينهما .
دائرة  يف  امل�شاطحة  عقد  ت�شجيل  اإن   :  4
الت�شجيل العقاري هو للتوثيق ال لالنعقاد، 
ويعد العقد �شحيحاً ونافذًا ولو مل ي�شجل 
 /  87 قرار  ح�شب  املذكورة  الدائرة  يف 
القرار  تاريخ   1975 ل�شنة   / اوىل  مدنية 

 . 1975/5/28

�شروطها  وما  بامل�شلحة،  نق�شد  ماذا  �ض/ 
او خ�شائ�شها؟

 يف اال�شطالح القانوين هي الفائدة العملية 
من  عليها  املدعي  يح�شل  التي  امل�شروعة 

التجائه اىل الق�شاء.
الدعوى  لقبول  يجب  قانونية:  تكون  1.ان 
ان تكون امل�شلحة فيها قانونية وهي التي 
يف  كما  قانوين  مركز  او  حق  اىل  ت�شتند 
ذمة  يف  له  النا�شيء  بالدين  الدائن  مطالبة 

املدين .
امل�شرع  ا�شرتط  معلومة:  تكون  ان   .2
معلومة،  امل�شلحة  تكون  ان  العراقي 
الدعوى  ت�شح  ال  اذ  جمهولة،  غري  اي 

باملجهول. 
بهذا  ويق�شد  حالة:  امل�شلحة  تكون  3.ان 
يف  به  املطالب  احلق  يكون  ان  ال�شرط 
او  الدعوى غري معلق على �شرط  عري�شة 

م�شاف اىل اجل .
اأي ال تكون  ان تكون امل�شلحة ممكنة:   .4

م�شتحيلة الوقوع.
ان  ي�شرتط  امل�شلحة حمققة:  تكون  ان   .5
يكون احلق املدعي به والذي يهدف املدعي 

اىل حمايته قد اعتدى عليه بالفعل.

وما  املحتملة،  بامل�شلحة  نق�شد  ماذا  �ض/ 
حالتها؟ 

ونق�شد بامل�شلحة املحتملة ان ال�شرر فيها 
او االعتداء مل يقع بعد على رافع الدعوى، 
وامنا يكون حمتمل الوقوع، فرتفع الدعوى 
لي�ض لغر�ض رفع �شرر وقع بالفعل، وامنا 
دعوى  وترفع  وقوعه،  قبل  ال�شرر  لتوقي 

امل�شلحة املحتملة يف حالتني:
االحتياط  الدعوى  من  الغر�ض  كان  1.اذا 

بدفع �شرر حمدق. 
2.اذا كان الغر�ض من الدعوى اال�شتيثاق 

حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه 

ت�شملها  ان  يجب  التي  ال�شروط  ما  �ض/ 
عري�شة الدعوى، وما اال�شتثناءات؟ 

على  الدعوى  عري�شة  ت�شمل  ان  يجب   .1
ا�شم املحكمة التي تقام امامها الدعوى. 

2.يجب ذكر تاريخ كتابة عري�شة الدعوى.
3.ا�شم كل من املدعي او املدعي عليه ولقبه 

ومهنته وحمل اقامته.
املدعي  يختاره  الذي  املحل  بيان   -4  

لغر�ض التبليغ.
5.بيان مو�شوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وادلتها وطلبات املدعي 
وا�شانيدها.

 7. وجوب اداء الر�شوم الق�شائية.
الوكيل  اذا كان  او وكيله  املدعي  8.توقيع 
جهة  من  عليه  م�شدق  ب�شند  مفو�شا 
وفقا  التوقيع  يكون  ان  ويجب  خمت�شة، 

لال�شاليب التي ن�ض عليها قانون االثبات. 
بعري�شة  دعوى  كل  تقام  ان  9.يجب 

واحدة. 
اال�شتثناءات

بحق  واحدة  بعري�شة  االدعاء  1.يجوز 
ال�شبب  احتد  اذا  عقارات  عدة  على  عيني 

واخل�شوم .
بعدة  واحدة  بعري�شة  االدعاء  2.يجوز 

حقوق �شخ�شية وعينية منقولة. 
اذا  واحدة  بعري�شة  االدعاء  3.يجوز 
ا�شرتاك  ادعائهم  يف  وكان  املدعون،  تعدد 

وارتباط. 

4.يجوز اقامة الدعوى بعري�شة واحدة اذا 
تعدد املدعي عليهم واحتد �شبب االدعاء او 

كان االدعاء مرتبطا.
 

�ض/ ما ال�شروط الفقهية االخرى للدعوى؟   
يف  حكم  �شدور  �شبق  قد  اليكون  1.ان 

مو�شوع الدعوى.
حددها  التي  املدة  يف  الدعوى  ترفع  2.ان 

القانون. 
يف  التحكيم  على  اخل�شوم  انفاق  3.عدم 

مو�شوع النزاع.
يف  ال�شلح  على  اخل�شوم  اتفاق  4.عدم 

النزاع مو�شوع الدعوى.

اقامة  على  ترتتب  التي  االثار  ما  �ض/   
الدعوى ؟

1. قيام حالة النزاع الق�شائي بني اخل�شوم 
الدعوى  عري�شة  تقدمي  على  يرتتب   :
مل  قانونية  حالة  ن�شوء  املحكمة  امام 
بني  النزاع  قيام  حالة  هي  موجودة  تكن 
ترتيب  اىل  النزاع  قيام  ويوؤدي  اخل�شوم 
املحكمة،  او  للخ�شوم  �شواء  قانونية  اثار 
فتلتزم املحكمة ب�شرورة الف�شل يف عري�شة 

الدعوى وبعدم التاأخر فيها. 
2.انقطاع التقادم املانع من �شماع الدعوى 
للحق املتنازع ب�شاأنه: ن�شت الفقرة االوىل 
العراقي  املدين  القانون  من   437 املادة  من 
�شماع  بعدم  املقررة  املدة  تنقطع  باأنه 
رفعت  ولو  الق�شائية،  باملطالبة  الدعوى 
غلط  عن  خمت�شة  غري  حمكمة  اىل  الدعوى 
مغتفر، فاإن طالب الدائن غرميه يف املحكمة 
ومل تف�شل النظام العام فال يجوز للمحكمة 
ان متتنع من تلقاء نف�شها من �شماع الدعوى 

ملرور الزمان .
مو�شع  وو�شعه  عليه  املدعي  3.اعذار 
قبل  من  املدين  دعوة  التنفيذ:  يف  املق�شر 
يف  قانونا  وو�شعه  التزامه  تنفيذ  اىل  دائنه 
تاأخرا ترتتب عليه  التنفيذ  التاأخر يف  حالة 
م�شوؤولية عن اال�شرار التي ت�شيب الدائن 
ي�شبح  عليه  فاملدعي  التاأخري،  هذا  نتيجة 
تنفيذ  يف  لتاأخريه  التعوي�ض  عن  م�شوؤوال 
االلتزام ما مل ين�ض القانون على غري ذلك .

ت�شري  القانونية:  الفوائد  �شريان   .4
الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى، وهذا 
ما ن�شت عليه املادة 171 من القانون املدين 
والتي جاء فيها اذا كان حمل االلتزام مبلغا 
من النقود وكان معلوم املقدار وقت ن�شوء 
كان  به،  الوفاء  يف  املدين  وتاأخري  االلتزام 
التعوي�ض  �شبيل  للدائن  يدفع  ان  ملزما 
اربعة  قدرها  قانونية  فوائد  التاأخري  عن 
امل�شائل  يف  وخم�شة  املدنية،  امل�شائل  يف 

التجارية.

�ض/ ما املق�شود باملرافعة، وما انواعها؟
املرافعة: هي مرحلة املحكمة بنظر الدعوى 
اقوال  من  اخل�شوم  به  يديل  ملا  و�شماعها 
وتاأييد ما يقدمونه من طلبات او دفوع او 
من  بو�شفها  املرافعة  الأهمية  ونظرا  ادلة، 
فاإن  املحاكمة،  بها  متر  التي  املراحل  اهم 

ا�شطالح قانون املرافعات اقت�شر عليها .
احل�شورية..   1.املرافعات   -: انواعها 

2.املرافعات الغيابية.
االلتزامات  من  اخل�شوم:  1.ح�شور 
املفرو�شة على اخل�شوم بعد قيام الدعوى 
اقوالهم  الإبداء  املحكمة  امام  ح�شورهم 
اخل�شم  تخلف  فاإن  الدعوى،  يف  ودفاعهم 
عن احل�شور يوؤدي اىل احلكم عليه غيابيا. 

2.غياب اخل�شوم، وتق�شم على:
اأ. غياب املدعي واملدعي عليه: 

1.اإذ ترتك الدعوى يف هذه احلالة للمراجعة 
اذا اتفق الطرفان على ذلك. 

ان  من  تتاأكد  ان  املحكمة  على  2.يجب 
الطرفني قد تبلغا وفقا للقانون ومل يح�شرا. 
ايام ومل  الدعوى كذلك ع�شرة  3.اذا بقيت 
فيها  ال�شري  عليه  املدعي  او  املدعي  يطلب 

فعري�شة الدعوى مبطلة بحكم القانون. 
املدعي:  وح�شور  عليه  املدعي  غياب  ب. 
املدعي عليه  املدعي ومل يح�شر  اذا ح�شر 
غيابا  بحقه  املرافعة  فتجري  تبليغه  رغم 
وت�شدر املحكمة حكمها يف الدعوى مبا تراه 

ان كانت �شاحلة للف�شل فيها.

عليه:  املدعى  وح�شور  املدعي  ج.غياب 
احد  يختار  ان  عليه  للمدعي  القانون  اجاز 

االأمرين :-
1.ابطال عري�شة الدعوى.. 2.نظر املحكمة 

يف طلب دفع املدعى عليه. 

وما  باحل�شور،  بالوكالة  نق�شد  �ض/ماذا 
خ�شائ�شها، ومن هم اال�شخا�ض الذي يحق 

لهم ان يكونوا وكالء باخل�شومة؟ 
تخول الوكيل ممار�شة االمال واالجراءات 
الدعاوى  ورفع  موكله  حق  حتفظ  التي 
ومراجعة  ختامها  حتى  فيها  واملرافعة 
�شند  ين�ض  مل  ما  القانونية  الطعن  طرق 
يوجب  مل  او  ذلك  خالف  على  الوكالة 

القانون تفوي�شا خا�شا. 
خ�شائ�شها :-

الوكاله  خا�ض:  نوع  من  وكالة  1.انها 
الوكالة  انواع  من  خا�ض  نوع  باخل�شومة 
اي  باخل�شومة،  خا�شة  وانها  االتفاقية، 

احلق يف التوكل مببا�شرة الدعوى. 
الذي  ال�شكل  مراعاة  ت�شتلزم  وكالة  2.انها 
الوكالة  يف  اال�شل  كان  اذا  القانون:  حدده 
�شكال  ت�شتلزم  ال  ر�شائية  انها  االتفاقية 
ي�شرتط  باخل�شومة  الوكالة  فاإن  خا�شا، 
عليه  ن�ض  الذي  ال�شكل  مراعاة  فيها 

القانون. 
3.ان اال�شل فيها انها خا�شة باملحامني. 

وكالء  يكونوا  ان  لهم  يحق  الذي 
باخل�شومة:

حتى  واالقارب  واال�شهار  1.االزواج 
الدرجة الرابعة، وذلك يف الدعاوى البدائية 
حلد خم�شمائة دينار واالحوال ال�شخ�شية. 
او  الو�شاية  ب�شبب  غريه  عن  2.النائب 
وذلك  التولية،  او  القيمومة  او  الوالية 
الدرجة  حتى  نف�شها  اال�شهار  ب�شروط 

الرابعة. 
احلا�شلون  الر�شمية  الدوائر  3.موظفو 

على �شهادة بكالوريو�ض بالقانون. 
 

وما  الوكالة،  انق�شاء  ا�شباب  ما  �ض/ 
�شروط عزل الوكيل ؟

1.موت املوكل او فقده اهليته.
2.وفاة الوكيل باخل�شومة او فقده اهليته.

الوكيل  به  املوكل  العمل  3.امتام 
باخل�شومة يف الدعوى. 

او  اعتزاله  او  باخل�شومة  الوكيل  4.عزل 
�شطب ا�شمه من جدول املحامني. 

�شروط اعتزال الوكيل :
1.ان يقوم الوكيل بتبليغ موكله باالعتزال، 
وذلك لكي يتوىل االمر بنف�شه او يوكل وكيال 

اخر. 
2.ان يكون اعتزال الوكيل بوقت الئق، وان 

يكون هناك عذر مقبول. 

وما  اجلل�شة،  بنظام  نق�شد  �ض/ماذا 
اإجراءتها؟

يق�شد به انعقاد املحكمة يف الوقت واملكان 
امامها  املرفوعة  الدعوى  يف  للنظر  املحدد 
وكالئهم  او  باخل�شوم  املحكمة  وتلتقي 

بقاعة املحكمة. 
اجراءاتها :

املحل  بتعيني  للخ�شوم  املحكمة  1.اإلزام 
املختار للتبليغ.

2.اإلزام املحكمة للخ�شوم بتقدمي لوائحهم 
من  االوىل  اجلل�شة  قبل  وم�شتم�شكاتهم 

املرافعة.
مو�شوع  تغيري  بعدم  اخل�شوم  3.اإلزام 

الدعوى ومنعهم من زيادتها.
  4.يجب على املحكمة حفظ النظام واالمن 

يف اجلل�شة. 

وما  الدعوى،  بتاأجيل  نق�شد  ماذا  �ض/ 
ا�شباب التاأجيل ؟

تنظيمي  ق�شائي  قرار  الدعوى  تاأجيل 
ت�شدره املحكمة اثناء نظر الدعوى ويجوز 

لها العدول عنه او تعديله او تبديله. 
ا�شباب التاأجيل :

1. وجود �شبب م�شروع للتاأجيل.
 2.يجب ان ال تتجاوز مدة التاأجيل ع�شرين 

يوما اإال اذا اقت�شت ال�شرورة على ذلك. 
الدعوى  تاأجيل  للمحكمة  اليجوز   .3

لل�شبب نف�شه اكرث من مرة واحدة، اإال اذا 
�شري  حل�شن  ذلك  يقت�شي  ما  املحكمة  راأت 

العدالة. 

�ض/ ما دعوى احلادثة، وما مربراتها، وما 
�شروطها ؟

هي تلك الدعوى التي يتم تقدميها للمحكمة 
اىل  وتوؤدي  اال�شلية،  الدعوى  نظر  اثناء 
تعديل نطاق اخل�شومة وات�شاعها من جهة 

املو�شوع او ال�شبب او اخل�شومة. 
مربراتها :

يف  االقت�شاد  مبداأ  حتقيق  اىل  توؤدي   .1
االجراءات الق�شائية.

2.انها حتول دون تكرار مو�شوع الدعوى. 
3.ابراز الدور االيجابي للمحكمة يف ادارة 

الدعوى. 
�شروطها :

مرتبطة  احلادثة  الدعوى  تكون  ان   .1
بالدعوى اال�شلية.

الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  تكون  2.ان 
اال�شلية خمت�شة بنظر الدعوى احلادثة. 

الدعوى  من  الغر�ض  يكون  ال  ان  3.يجب 
احلادثة تاأخري الف�شل يف الدعوى اال�شلية.  
الر�شم  احلادثة  للدعوى  يدفع  ان  4.يجب 

القانوين. 
الدعوى  يف  الف�شل  يت�شم  ان  5.يجب 

احلادثة بالب�شاطة والي�شر يف االجراءات.
6.يجب ان تقدم الدعوى احلادثة قبل ختام 

املرافعة. 
 �ض/ ما املق�شود بدعوى احلادثة املنظمة، 

وما �شورها ؟ 
بها  يتقدم  التي  العار�شة  الطلبات  وهي 
دعواه  يف  النظر  عند  املحكمة  امام  املدعي 

اال�شلية.
�شورها :

1.ما يقدمه املدعي تكملة لدعواه اال�شلي’
 2.الطلبات املرتتبة على الدعوى اال�شلية.

 3.الطلبات املت�شلة بالدعوى اال�شلية .

�ض/ ما املق�شود بدعوى احلادثة املتقابلة، 
وما �شورها ؟

وهي الطلبات الطارئة التي يقدم بها املدعي 
عليه يف مواجهة املدعي اثناء نظر الدعوى 

املقابلة عليه. 
�شورها :

 1.طلب املقا�شة الق�شائية.   
الطلب  مع  ومتالزم  مرتبط  طلب  2.اي   

اال�شلي.  

وما  بالدعوى،  بالتدخل  املق�شود  ما  �ض/ 
ا�شبابه ؟

التدخل بالدعوى: هو طلب طارئ مبقت�شاه 
ل�شخ�ض  الدعوى  يف  اخل�شوم  احد  ادخال 

ثالث مل يكن طرفا فيها. 
ا�شبابه: 

1.ان يكون لطالب التدخل عالقة بالدعوى.
 2.ان تكون لطالب التدخل رابطة ت�شامنية 

مع احد اخل�شوم. 
يقبل  ال  التزام  التدخل  لطالب  يكون  3.ان 

التجزئة بينه وبني احد اخل�شوم.
يف  �شي�شدر  الذي  احلكم  من  ي�شار  4.ان 

الدعوى. 
ال�شروط  التدخل  طالب  يف  تتوفر  5.ان 

العامة الإقامة الدعوى.
القانوين  الر�شم  التدخل  طالب  يدفع  6.ان   
باإدخال  تتخذه  الذي  القرار  با�شتثناء 

�شخ�ض ثالث.

�ض/ ما انواع التدخل؟
1.التدخل االختياري، ويق�شم على :

ا.التدخل االختياري االن�شمامي: وهو 
التدخل الذي يقدم به ال�شخ�ض الثالث 
)الغري( اىل املحكمة التي تنظر الدعوى 
يطلب فيها االن�شمام اىل احد اخل�شوم 

للدفاع عنه. 
االخت�شامي:  االختياري  ب.التدخل 
الهجومي،  بالتدخل  كذلك  ويعرف 
من  �شخ�ض  يطلب  ان  به  ويق�شد 
دعوى  يف  نف�شه  تلقاء  ومن  الغري 
لنف�شه  للمطالبة  املحكمة  امام  قائمة 
باحلق املتنازع عليه، وذلك يف مواجهة 

اخل�شوم فيها. 
وي�شمى  اجلربي:  التدخل   .2
بـ)اخت�شام الغري(، ويق�شد به تكليف 
يف  بالدخول  الغري  من  ثالث  �شخ�ض 

الدعوى. 
طلب  على  بناًء  الغري  اخت�شام  اأ. 
بناًء  الغري  اخت�شام  اخل�شوم..ب. 

على امر املحكمة. 
�ض/ ما االحوال الطارئة على الدعوى 

؟
والعوامل  العوار�ض  بها  ويق�شد 
على  تعر�ض  او  تطراأ  التي  والظروف 
للو�شع  ال�شري  يف  وتوؤثر  الدعوى، 
الطبيعي لها، وتعطلها ب�شورة موؤقتة، 

وهي :
1.وقف املرافعة.. 2.انقطاع املرافعة.. 
4.التنازل  الدعوى..  عري�شة  3.ابطال 
الدعوى..  5.�شقوط  الدعوى..  عن 

6.انق�شاء الدعوى مب�شي املدة.  

معززا بقرارات محكمة التمييز 
عقد المساطحة وفقا ألحكام القانون المدني العراقي 

قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية 

رقم 50 لسنة 2017 

  مروان الكناين 

تناول االن�شان املخدرات واملوؤثرات العقلية الغرا�ض غري طبيعية 
واملوؤثرات  املخدرات  ا�شتعمال  �شواء  باال�شراف  يت�شم  نحو  على 
العقلية او تناول املواد امل�شببة الدمان، واالدمان يوؤدي اىل فقدان 
املجتمع  يف  م�شكالت  حدوث  اىل  بوؤدي  واي�شا  والتمييز،  االدراك 

واال�شرة.
وا�شار قانون املخدرات ال�شابق اىل جرمية التعاطي رقم 68 ل�شنة 

1965 املادة 14 الفقرة 2 اىل:
عن  تقل  وال  �شنة   15 على  تزيد  ال  مدة  بال�شجن  يعاقب   - ثانيا 
وال  دينار  الف  على  تزيد  ال  وبغرامة  �شنني  ثالث  ملدة  احلب�ض 
تقل عن خم�شمائة دينار، من حاز او احرز املخدرات املذكورة يف 
واخل�شخا�ض  القنب  نبات  زرع  او  القانون،  هذا  من  الثالثة  املادة 
التعاطي  بق�شد  ذلك  وكان  الكوكة،  وجنبة  والقات  االفيون  او 
واال�شتعمال ال�شخ�شي، واذا كان املتهم من افراد القوات امل�شلحة 
العراقية او م�شتخدما فيها او كان يعمل معها او مل�شلحتها، فتكون 
�شنوات  ع�شر  عن  تقل  ال  ملدة  ال�شجن  او  املوؤبد   ال�شجن  العقوبة 
والغرامة التي ال تتجاوز الفي دينار، ويجوز احلكم باالعدام، اذا 

وقعت اجلرمية اثناء جمابهة العدو.
وا�شار قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 50ل�شنة 2017 اىل 

جرمية التعاطي يف املادة 32 منه.
املادة 32

 )3( على  تزيد  وال  واحدة  �شنة  عن  تقل  ال  مدة  باحلب�ض  يعاقب 
ثالث �شنوات وبغرامة ال تقل عن )5000000( خم�شة ماليني دينار 
وال تزيد على) 1000000(ع�شرة ماليني دينار كل من ا�شتورد او 
انتج او �شنع او حاز او احرز او ا�شرتى مواد خمدرة او موؤثرات 
التي ينتج  النباتات  نباتا من  عقلية او �شالئف كيميائية أو زرع 
التعاطي  بق�شد  ا�شرتاها  او  عقلية  موؤثرات  او  خمدرة  مواد  عنها 

واال�شتعمال ال�شخ�شي.
ال�شخ�شية  االحوال  قانون  على  التعاطي  جرمية  تاثري  جانب 

وقانون العقوبات رقم 111ل�شنة 1969
قانون االحوال ال�شخ�شية 

ا�شار قانون االحوال ال�شخ�شية اىل حق الزوجة يف التفريق لل�شرر 
ح�شب املادة 40 الفقرة االوىل. 

ربعون: املادة االأ
تية: �شباب االآ لكل من الزوجني، طلب التفريق عند توافر اأحد االأ

خر اأو باأوالدهما �شررًا يتعذر  -1 اإذا اأ�شر اأحد الزوجني بالزوج االآ
معه ا�شتمرار احلياة الزوجية.

دمان على تناول امل�شكرات اأو املخدرات،  ويعد من قبيل اال�شرار، االإ
دمان بتقرير من جلنة طبية ر�شمية خمت�شة. على اأن تثبت حالة االإ

أجتاه حمكمة التمييز االحتادية 
التمييز االحتادية هيئة االحوال ال�شخ�شية وهيئة  ق�شت حمكمة 

املواد ال�شخ�شية 
مبداأ

الزوج مدمنا على تناول املخدرات واملوؤثرات  ان عدم ثبوث كون 
دعوى  من  يجعل  خمت�شة  طبية  جلنة  تقرير  مبوجب  العقلية 

املطالبة يف التفريق لل�شرر فاقدة ل�شندها القانوين.
قانون العقوبات رقم 111 ل�شنة 1969

املادة 61 معدل يف قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم 
1477

مادة 61
اذا  كان فقد االدراك او االرادة  ناجتاً عن مواد م�شكرة او خمدرة 
وقعت  التي  اجلرمية  على  عوقب  وعلمه  باختياره  املجرم  تناولها 
ولو كانت ذات ق�شد خا�ض، كما لو كانت قد وقعت منه بغري تخدير 
او �شكر.. )�شدر قرار جمل�ض الثورة املرقم 1477 يف 1980/9/15 
حول عدم اعتبار حالة تناول امل�شكر بارادة الفاعل واختياره عذرًا 
يف   2779 عدد  الوقايع  يف  ن�شر  الرافة،  ي�شتدعي  للعقوبة  خمففاً 

.)1980/9/29
فأذا كان قد تناول امل�شكر او املخدر عمدًا بغية ارتكاب اجلرمية 

التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً م�شددًا للعقوبة.
اجتاه حمكمة التمييز االحتادية 

مبداأ
الو�شف  باأن  القانون  احكام  بتطبيق  اخطات  املو�شوع  حمكمة  ان 
القانوين ال�شليم للفعل امل�شند للمتهم هو على احكام املادة 32 من 
وذلك   ،2017 50ل�شنة  رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  قانون 
حليازته حبوبا خمدرة بق�شد التعاطي.. يف حني ان املحكمة �شارت 
بالدعوى وا�شدرت قرارها ا�شتنادا الأحكام املادة 28 �شاد�شا/  1 
بق�شد  املخدرة  احلبوب  بحيازة  واخلا�ض  املذكور  القانون  من 

املتاجرة وهذا اجتاه غري �شحيح. 
ا�شدرت حمكمة جنح ابي غرق يف اال�شبارة املرقمة 157/ج/2018 
املدان  املتهم  املت�شمن احلكم على  قرارها   14\5\2018 بتاريخ  
)ف �ض ع( احلب�ض ال�شديد ملدة �شنة و�شهر واحد وبغرامة مالية 
املخدرات  قانون  الٔحكام  ا�شتنادا  دينار  ماليني  خم�شة  مقدارها 
واملوؤثرات العقلية رقم 50 ل�شنة 2017 ويف حالة عدم دفع الغرامة  
ب�شيطا  االول،  ال�شق  يف  الواردة  العقوبة  اىل  باال�شافة  حب�شه، 
اىل   10\2\2018 من  للفرتة  موقوفيته  واحت�شاب  �شنة  ملدة 
2018\5\14 لعدم قناعة املميز، نائب املدعي العام امام حمكمة 
جنح ابي غرق، بالقرار املذكور بادر اىل متييزه لدى هذه املحكمة 
اعاله،  بالعدد  متييزا  و�شجلت   16\5\  2018 التمييزية  بالئحته 

وو�شعت مو�شع التدقيق واملداولة. 
القرار 

الطعن  ان  لوحظ  املحكمة  هذه  قبل  من  واملداولة  التدقيق  بعد 
قرر  ا�شبابه،  على  وم�شتمل  القانونية  مدته  �شمن  مقدم  التمييزي 
غرق  ابي  جنح  حمكمة  قرار  على  النظر  عطف  ولدى  �شكال،  قبوله 
بقرارها   14\5  \  2018 بتاريخ    2018/ \ج   157 العدد  يف 
ملدة  ال�شديد  احلب�ض  ع(  �ض  )ف  املتهم  على  احلكم  املت�شمن 
قانون  من   1/ �شاد�شا   28 املادة  احكام  اىل  ا�شتنادا  و�شهر  �شنة 
املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 50ل�شنة 2018 م�شادرة امواله 
طبية  اقرا�ض  خم�شة  حيازته  جرمية  عن  املنقولة  وغري  املنقولة 
القرار  ان  قد وجد  االنرتو�شتوب  من  اقرا�ض  وثالثة  الرتامال  من 
املذكور غري �شحيح، وقد اأخطاأ تطبيق احكام قانون، اذ ان الو�شف 
القانوين ال�شليم للفعل امل�شند للمتهم هو ح�شب املادة 32 من قانون 
من   32 املادة   2017 ل�شنة   50 رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
ا�شدرت  املحكمة  ان  يف  التعاطي  بق�شد  احلبوب  حيازة   قانون 
الو�شف  فان  لذلك  اليها،  امل�شار  القانوين  الو�شف  على  قرارها 
القانوين ال�شليم للفعل امل�شند للمتهم هو ح�شب املادة 32 من قانون 

املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 50ل�شنة ل�شنة 2017.



  

10 ثقافيةالعدد )127(   االحد   6  /  9 / 2020 

ال�سيد جنم
بالطفل،  القدماء وال�سعراء منهم  اهتم  لقْد 
حتى  اأو  املبا�سر  الوعي  دون  من  ورمبا 
االهتمام بدرج هذه الق�سيدة اأو تلك �سمن 

ما ي�سمى االآن بـ«اأدب الطفل«.
يف  �سواء  ال�سغار  اأدب  القدماء  عرف  وقد 
الالتينية اأو العربية اأو غريها من اللغات. 
ورمبا اأهم ما متيز به هذا اللون من االأدب 
هو: احلر�ص على �سرد املواعظ التعليمية، 

اإبراز القيم والتعاليم االأخالقية والدينية.
مواعظ  النماذج..  تلك  اأ�سهر  من  رمبا 
وحكايات  اأي�سوب،  حكايات  لقمان، 
واأعمال  القدمي(،  )امل�سري  حوتب  بتاح 
املاأخذ  ورمبا  وغريها.  »وايبور«.. 
االأعمال، ف�سال عن  االآن حول تلك  ال�سائع 
رجل  وكاأنه  الطفل  خماطبة  هو  املبا�سرة، 
تكوينه  طبيعة  اإىل  يلتفتوا  ومل  �سغري، 
مراحله  وخ�سائ�ص  واالجتماعي  النف�سي 

العمرية.
�سويلم  اأحمد  )ومنهم  البع�ص  الحظ  وقد 
اأن  ال�سعراء(  عيون  يف  اأطفالنا  كتابه  يف 
جديدا  دفعا  اأعطى  الطباعة  اآلة  اكت�ساف 
وجادا يف جمال اأدب الطفل عموما، وزادت 
ال�سيحة ب�سرورة طباعة الكتاب اخلا�ص 

فكانت  �سداها،  الدعوة  ووجدت  بالطفل.. 
كتب الطفل يف القرن ال�سابع ع�سر امليالدي 
الوعظ  بقيم  واحلافلة  بالطفل،  اخلا�سة 
االأ�سول  على  اعتمدت  كما  واالإر�ساد، 
ال�سيطان  موا�سيع  فحفلت  ال�سعبية، 

واجلن وال�سحر.
امليالدي  الثامن ع�سر  القرن  منت�سف  وفى 
ظهرت كتابات »جون نيوبري« حيث كانت 
كتبه مت�سمنة بع�ص ال�سور اجلذابة التي 
للطفل  مرغوبة  �سلعة  الكتاب  من  جتعل 
اجليد  الورق  اإىل  باالإ�سافة  ال�سغري، 
واالإخراج الفني اجليد، والذي رمبا يفوق 

كتب الكبار.
من  واحد  مولد  ع�سر  التا�سع  القرن  و�سهد 
اأهم من كتبوا يف اأدب الطفل يف العامل، وهو 
اأندر�سون«  »هانز  الدينماركي  الروائي 
ع�سكري  القبيحة-  البطة  اأعماله:  )اأ�سهر 
البحر  عرو�ص  ال�سجاع-  ال�سفيح 
ورمبا  االأحمر…(..  احلذاء  ال�سغري- 
وجد  بحيث  بعدة  من  الطفل  اأدب  راج 

املتخ�س�ص فيه من ال�سعراء والروائيني.
واإذا كانت الكتابة للطفل يلزم معها توافر: 
الرتبوية  والقواعد  االأ�سول  معرفة 
ملزمة  فنية  اأ�سول  فهم  للطفل،  والنف�سية 

ملخاطبة الطفل، واحلر�ص على موا�سفات 
فاإن  للطفل،  املقدم  املادي  للكتاب  خا�سة 
اخل�سائ�ص  نف�ص  له  الطفل  اأدب  يف  ال�سعر 

واالأهمية.
عامة  فنية  قواعد  اإىل  االإ�سارة  يلزم  لذا 
وال�سعر  للطفل  الكتابة  يف  توافرها  يجب 
اللغة  بني  مزيج  وهي  خ�سو�سا،  منه 
الكتابة  لغة  نف�سه:  والطفل  امل�ستخدمة، 
املادية  املح�سو�سات  على  تعتمد  للطفل 
كلمة  يقال  فال  املجردات..  واملرئية، ولفظ 
العدالة اأو ال�سدق مثال، يف�سل اأن املوقف 
يتكفل  ال�سعري  املعنى  اأو  احلدث  اأو 

بتو�سيل هذا املعنى.
خا�سة  ب�سفات  الطفل  يت�سف  ما  غالبا 
حتى  ال�ساد�سة،  قبل  �سنية:  مرحلة  لكل 
التا�سعة، حتى الثانية ع�سر، حتى الثامنة 
النف�سية  ع�سرة.. ولكل مرحلة خ�سائ�سها 
الطفل  كاتب  اأو  �ساعر  وعلى  والرتبوية. 
ال�ساد�سة  قبل  الطفل  حيث  ذلك،  مراعاة 
»اأنا«  كلمة  وا�ستخدام  باالأنانية  يت�سف 
مع �سمري املتكلم غالبا، وهكذا لكل مرحلة 

خ�سائ�سها.
بالب�ساطة  الطفل  لغة  تت�سم  اأن  يجب  كما 
من  عدد  باأقل  الفكرة  واإي�سال  والو�سوح، 

وميكن  املبا�سر،  غري  التكرار  ثم  الكلمات، 
قد  التي  اخلا�سة،  الطفل  مفردات  مراعاة 

تختلف من طفل يف بيئة ما عن اآخر.
حتى  مراعاتها  يجب  اخل�سائ�ص  وهذه 

عن  كتبه.اأما  قراءة  من  ال�سغري  يتمكن 
العلماء  الحظ  فقد  حتديدا،  »ال�سعر« 
وال�سعر،  املو�سيقى  لتقبل  الطفل  قابلية 
بالدرجة  مو�سيقى  اإيقاع  له  وال�سعر 

االأوىل.. ورمبا يرجع لهذا ال�سبب كرثة ما 
احل�سارة  تاريخ  طوال  للطفل  �سعرا  كتب 
اخلارجية  واملو�سيقى  فاالإيقاع  االإن�ساين، 

للكلمات لها تاأثري �ساحر على ال�سغار.

"ملحمة كلكامش" لألطفال نصيب منها.. الشعر القديم في أدب الطفل

كلمات موجعة

عبد األمير الشمري

حتدثت بعمق الهوى
زادني شوقا وارتوى
خفت امازحه سوى
عيناه ادمعت وابتلى
ناديته بحق من لوى
غربة االرض واستوى

الرياح باجتاهها 
تسعى

لكنس االرض وما 
احتوى

اقنعته بالبقاء وال 
ترحلي

هي شهامة وجد 
وارتقى

السماء بأقمارها 
تتجلى

واحلب باق ليوم الصدى
ذكرته بوجع الليل 

سوى
حتى طلوع الفجر 

لوى
ايقنت محبته فيه 

وجعي
نال الشهادة بطوعه 

طوى
اليوم نحيي ذكراه أملا

هذا احلسني ومن 
تبعى كربالء بالطف 

مصرعي
جيوش يزيد حتشدي
قتل صبت الرسول 

تعمدى
ليت عمرا فوقه انتهى

وال ارى
مصرع سيد الشهداء 

كله
أملا

لعنة اهلل من اسهم 
بقتلي

يزيد والشمر ومن بقى
ليوم الدين سوف تتلى
للنبي محمد)ص( 

وعلي املرتضى
مصرع سيد الشهداء

حسينا

د. جـودت هو�سيار
بالدنا  يف  املثقفني  بع�ص  َيتباهى 
اأو  ال�سخ�سية  مكتباتهم  ب�سخامة 
املنزلية وكرثة العناوين فيها.. ولكن 
هل تقا�ص اأهمية وقيمة اأية مكتبة من 
املوجودة  الكتب  بعدد  النوع  هذا 
اأكرث  اأخرى  معايري  ثمة  ان  اأم  فيها، 
اأوال  عليكم  �ساأق�ص  ودقة؟  علمية 
حكايتي مع الكتب الثقافية واالدبية، 
�ساأن  لها  التي  العلمية،  الكتب  ولي�ص 

اآخر خمتلف اىل حد كبري.
اأواخر  يف  مو�سكو  و�سلت  عندما 
علمية،  بعثة  يف   1959 عام  اكتوبر 
العامة،  املكتبات  لكرثة  ده�ست 
ومتاجر الكتب فيها ا�سافة، اىل اآالف 
االأك�ساك التي تبيع الكتب ا�سافة اىل 

املجالت وال�سحف.. وبعد عدة اأ�سهر 
حني تعرفت على احلياة املو�سكوية ، 
بحكم الدرا�سة وال�سداقة، راأيت لدى 
كل عائلة – ب�سرف النظر عن موقعها 
وم�ستواها  االجتماعي،  ال�سلم  يف 
الكتب  ت�سم  منزلية  مكتبة  الثقايف- 
بينها عدد  العائلة،  افراد  اىل  املحببة 
كبري من كتب االأطفال، وتعد املكتبة 
املنزلية اأثمن ما متلكه العائلة.. ذلك 
قيم  اأدبي  كتاب  على  احل�سول  الأن 
ال�سعوبة،  غاية  يف  اأمراأ  كان  وممتع 
مو�سكو  يف  الكتب  متاجر  كرثة  رغم 
ويف بقية املدن الرو�سية، حيث كانت 
واملعرو�سة  املتاحة  االأدبية  الكتب 
طابع  ذات  مملة،  ايديولوجية  للبيع 

فكري معني ال ي�سجع على قراءتها.

لكبار  جديد  كتاب  عر�ص  خرب  كان 
الكتاب االأجانب اأو الكّتاب وال�سعراء 
الرو�ص الطليعيني، ينت�سر يف الو�سط 
يف  كالنار  القّراء،  وبني  االأدبي، 
ال�سباح  منذ  ت�سطف  حيث  اله�سيم، 
املتلهفني  من  طويل  طابور  الباكر 
ل�سراء الكتاب اجلديد، وكانت الن�سخ 
من  اقل  خالل  تنفذ  للبيع  املعرو�سة 
متاأخرا  جاء  من  يح�سل  وال  �ساعة، 
على ن�سخة من الكتاب ويرجع بخفي 
حنني، رغم اأن كل كتاب يف تلك الفرتة 
مائة  اأو  كان يطبع بخم�ص و�سبعني، 
اح�سل  وكنت  اأكرث..  اأو  ن�سخة  األف 
على ن�سختي من مثل هذه الكتب ب�سق 

االأنف�ص اأو من ال�سوق ال�سوداء.
الكتب  بكرثة  لي�ص  العربة  اذن 

والعناوين بل القيمة الفكرية والفنية 
للكتاب.

والكتب  ق�سري  االإن�سان  عمر  ان 
ومن  منها..  اجليدة  حتى  باملاليني 
يقراأ  اأن  واحد،  فرد  على  امل�ستحيل 
الفكر  انتجه  مما  ي�سريا  جزءا  ولو 
انني  احلظ  ح�سن  ومن  االإن�ساين.. 
مبكر..  وقت  يف  احلقيقة  هذا  اأدركت 
وتو�سلت اىل طريقة تتيح يل االطالع 
االنتاج  من  ي�سري  غري  جزء  على 
الطريقة  وتتلخ�ص  العاملي..  الفكري 
باأن حتاول احل�سول عل كتب ع�سرة 
وفال�سفة  و�سعراء  واأدباء  مفكرين 
كل  يف  واالأدب  الفكر  ذروة  ميثلون 
على  �ستطلع  انك  يعني  وهذا   . بلد 
الرتاث  الأن  كله،  االإن�ساين  الرتاث 

اىللغات  مرتجم  باأ�سره  االإن�ساين 
لغة  تتقن  اأن  يكفي  الرئي�سة..  العامل 
لتكون  العاملية  اللغات  من  لغتني  اأو 
الرتاث  وذروة  خرية  على  مطلعا 

االإن�ساين .
وال يتم االختيار ح�سب �سهرة الكاتب 
رواج  اأو  الفيل�سوف،  اأو  املفكر  اأو 
الذي  الكتاب  يكون  ال  فقد  الكتاب، 
قيما  كتابا  املبيعات  الئحة  يت�سدر 

وجديرا بالقراءة .
هذه  العزيز  القارئ  ايها  اتبعت  اذا 
ثرية  مكتبة  لديك  �سيكون  الطريقة 
اأن  يكفي   . بثمن  يقدر  ال  كنزا  تعد 
على  األفني  اأو  كتاب  األف  لديك  يكون 
خرية  على  مطلعا  لتكون  تقدير  اأكرث 
املا�سي  يف  االإن�ساين  الفكر  اأبدعه  ما 

واحدة  عقبة  ثمة  ولكن  واحلا�سر.. 
اأو  الطريقة  هذه  تن�سف  قد  جادة 
اخلطة، وهي عدم معرفة لغة اأجنبية 
عاملية واحدة يف االأقل، الأن ما ترجم 
ويرتجم اىل اللغة العربية من االعمال 
املرتجمني  الأذواق  يخ�سع  االدبية، 
ال�سوق..  ملتطلبات  و  واجتهاداتهم 
يالئم  ما  تطبع  العربية  الن�سر  فدور 
ذوق اجلمهور العري�ص الذي ال مييل 
اىل قراءة الكتب اجلادة، ويقبل على 

الكتب اخلفيفة
الروائع  يقراأون  الذين  ان 
كانوا  بعمق  االدبية 
وا�سبحوا  قلة،  باالأم�ص 
اليوم عملة نادرة يف بالدنا، 
ويقل عددهم مب�سي الزمن.

عبده حقي
انت�سار  مع  اليوم  تت�سارع  الدول  من  واملزيد  املزيد  الأن  نظًرا 
الفادح  اخلطاأ  من  يكون  فقد   19-COVID فريو�ص 
اال�ست�سالم مل�ساعر القلق اأو العجز. لكن يف زمن عدم اليقني هذا 
الذي نعي�سه يلجاأ يف موقع اأمرييكا بني« قلم اأمرييكا« اإىل االأدب 
هذه  فهم  على  القارئ  ت�ساعد  اأن  ميكن  واإنتاجاته  اأعماله  الأن 

امل�ساعر وا�ستخال�ص القوة من جتارب االآخرين.
واالأدباء  الكتاب  واجه  هذا  يومنا  حتى  التاريخ  مدار  على 
التي  االإثارة  اأفالم  من  االأدبية  اأعمالهم  يف  واالأمرا�ص  االأوبئة 
التي  وال�سعرية  العميقة  الروايات  اإىل  وخماوفنا  اآمالنا  تثري 
تك�سف عن حاالت االإن�سان االأليمة.. و�سواء كنتم اأيها القارئات 
املعلومات  اأو  لالأوبئة  تاريخية  �سياقات  عن  تبحثون  والقراء 
العلمية حول انت�سار االأمرا�ص فاإننا ناأمل اأن توفر هذه الكتب 
التالية حلظة ا�سرتاحة واإ�ساءة يف خ�سم  االأ�سا�سية  الت�سعة 

قلق تطورات جائحة الع�سر احلالية فريو�ص كورونا.
»اخلالدون« اآن بوير

عدوانية  مع  جتربتها  بوير  اآن  امل�سهورة  ال�ساعرة  تروي 
وحاالت  الوفيات  اأعداد  يف  مثري  تاأمل  جتربة  اإنها  ال�سرطان.. 
جانب  اإىل  جتربتها  بوير  ت�ستك�سف  البقاء.  وغريزة  املر�ص 
ال�سيا�سة وتاأثريات املر�ص والتكاليف البيئية واملادية للعالج 
الكيميائي وقوى تن�سيط الفن واالأدب يف هذه املذكرات املروعة.

»فراق« لينغ ما
هو عمل يتميز باحلركة والتهور من جن�ص اأدب اخليال العلمي 
هنا  وباء..  ب�سبب  الزومبي  من  عامل  يحدث  حيث  ال�ساخر 
املتوح�سة  والراأ�سمالية  املعا�سرة  احلياة  ما  الكاتبة  تدر�ص 
والثقافة املكتبية بروح من الدعابة اجلامدة والعني الرا�سدة 
على  بطلها  جترب  التي  وال�سالة  الطقو�ص  على  واحلري�سة 

القيام بجهد اأكرث من اأجل البقاء يف بيئة ما بعد نهاية العامل.
»اأنا املتعدد« اإيد يونغ

هو عمل اأدبي ي�ستك�سف العالقة املعقدة بني امليكروبات وبقية 
ل�سرح  والتاريخ  العلم  عنا�سر  با�ستخدام  الطبيعي،  العامل 
عجائب ج�سم االإن�سان.. وعن طريق ا�ستخدام الفكاهة والفكر 
ي�سجع يونغ قراءه على حتدي الطبيعة وكيف نعي�ص يف العامل 

لي�ص كاأفراد بل كمجموعات ذات عالقات مرتابطة.
»املناعة والتطعيم« اإيوال بي�ص

بي�ص  اإيوال  تتناول  الق�س�ص  من  املحفزة  املجموعة  هذه  يف 
الطبية  واملوؤ�س�سة  البيئة  حول  ال�سائدة  جمتمعاتنا  خماوف 
جديدة  اأما  باعتبارها  اخلا�سة  جتاربها  على  باالعتماد 
ال�ستك�ساف عالقتنا املعقدة باملر�ص والعدوى.. ت�ستدعي بي�ص 
واالأمرا�ص  اللقاحات  ح�ساب  يف  والعلوم  والتاريخ  الفلكلور 

والرتابط.
»حمطة اإيليفن« اإميلي �سانت جون ماندل

تقع هذه املحطة يف الغرب االأو�سط بعد عقدين من تف�سي وباء 
االإنفلونزا الذي ق�سى على احلياة االإن�سانية وفكك احل�سارة.. 
قد  ما  اإمكانات  يف  اإليفن  ماندل  �سانت جون  اإميلي  تفكر حمطة 
تظهره الثقافات واملجتمعات اجلديدة يف عامل ما بعد الكارثة 
من خالل وجهات نظر الفنانني املتحدين.. تعالج حمطة اإيليفن 
يذكرنا  اأن  للفن  الكبري وكيف ميكن  االنهيار  بعد  البقاء  كيفية 

باإن�سانيتنا يف مواجهة ظروف ال ميكن ت�سورها.
»املر�ص باعتباره جمازا« �سوزان �سونتاج

توظف  جمازا«  باعتباره  »املر�ص  النقدي  النظري  كتابها  يف 
�سوزان �سونتاج التي عملت كرئي�سة ملنظمة القلم يف اأمريكا من 
اأمرا�ص مثل ال�سل وال�سرطان  اإىل 1989 اللغة لو�سف   1987
اللوم  واإلقاء  والعار،  ال�سمت  اإىل  تلجاأ  التي  الطرق  وتنتقد 

اأ�سبحت  ع�سر  يف  املر�ص..  من  يعانون  الذين  ال�سحايا  على 
برهان  يكون  متزايد  ب�سكل  عاملية  العامة  ال�سحة  م�ساكل  فيه 
توؤثر  كيف  حتديد  يف  خا�ص  ب�سكل  �سلة  ذو  �سونتاغ  وحجة 
واقع  على  عام  ب�سكل  و«االآخر«  االأجانب  وكره  العن�سرية 

ال�سحة العاملية.
راندي  االإيدز«  ووباء  والنا�ص   ، ال�سيا�سة  الفرقة:  »وعزفت 

�سيلت�ص
يعترب اأول كتاب مهم جدا عن انت�سار االإيدز يتحدث فيه راندي 
ال�سيا�سية  اجلوانب  وي�ستك�سف  الوباء  �سناعة  عن  �سيلت�ص 
 .1980 يف  االإيدز  اأزمة  اإىل  اأدت  التي  والطبية  واالجتماعية 
املوؤ�س�سات  �ساهمت  كيف  اال�ستق�سائية  التقارير  من  جمموعة 
االأمريكية يف انت�سار الوباء والدمار الذي اأعقب ذلك االنت�سار.

»الطاعون« األربت كامو
تعترب رواية »الطاعون« وهي عمل كال�سيكي وجودي �سهادة 
واملعاناة..  املوت  مواجهة  يف  الب�سري  ال�سمود  قوة  على 
يتطرق األبري كامو ق�سة الطاعون يف بلدة �ساحلية يف اجلزائر 
احلالة  تعقيد  مدى  لدرا�سة  فرن�سا  طرف  من  امل�ستعمرة 

االإن�سانية.
»ديكامريون« جيوفاين بوكا�سيو

من  �سل�سلة  عن  عبارة  الـ«ديكامريون«  كتاب 
االأ�سود  الطاعون  اأعقاب  يف  املكتوبة  الق�س�ص 
الذي �سرب اإيطاليا وهو تذكري مبدى اأهمية رواية 
اأوقات اال�سطرابات.. يحتوي  للب�سر يف  الق�س�ص 
العمل على 100 ق�سة تقتفي خطوات �سخ�سيات 
من طبقات وخلفيات اجتماعية خمتلفة ال�ستك�ساف 
عمل  كيفية  املطاف  نهاية  يف  اأو�سع  نطاق  على 

املجتمعات يف مواجهة االأزمات ال�سحية.

األدب في زمن كورونا
قراءة مقتضبة في 9 كتب أدبية

حممد مزيد
اإنها ذاهبة اىل  تغلق باب ال�سقة خلفها من دون اأن تقول له 
اأمر، اعتاد االإثنان على متريره بينهما، من  الت�سوق.. وهو 
قبل  اال�ستئذان  منها  ليطلب  مزاجها  الزوج  يعكر  اأن  غري 
اخلروج.. فهما يعي�سان يف دولة اأوروبية، ولي�ص يف العراق، 

كي تخربه كل يوم اىل اأين هي ذاهبة .
دراجة  راكب  با�سطدام  الي�سرى  ركبته  اأ�سيبت  اأن  بعد 
م�ساعر  لديه  تعاظمت  جمب�سا،  البيت  يف  وجلو�سه  اأحمق، 
الغرية وال�سك، من ت�سرفات زوجته اجلميلة.. وا�ستطاع، 
يف يوم ما، لكي يبدد نريان �سكوكه، من اقناع �سديقه الوحيد 
حمالت  يف  يباع  متابعة  جهاز  له  يجلب  اأن  الغربة  هذه  يف 
متخ�س�سة لهذا الغر�ص، حتى يعرف االأماكن التي تتوقف 
عندها وال�سوارع التي ت�سري فيها.. وزعم ل�سديقه اإنه يريد 

متابعة ابنه املراهق اأين مي�سي اأوقاته .
خم�سة  يبعد  الذي  ماركت،  ال�سوبر  اىل  ذهبت  كلما  وفعال، 
�سوارع عن ال�سقة، كان يرى اأنها دخلت اىل ال�سوق الكبري.. 
لكن ما يثري حنقه، يف اأحيان قليلة، اإنها تغط يف ال�سوق مدة 
�ساعة وربع.. وهي يف حقيقة االمر ، ال تت�سوق مببلغ اكرث 

حاجياته  ابتياع  ي�ستغرق  ال  املبلغ  وهذا  يورو،  ع�سرة  من 
اطول من مدة ربع �ساعة على اأبعد تقدير، اإذا كان ال�سوق 
يف ذروة ازدحامه عند غروب ال�سم�ص. اأما ذهابها بالعا�سرة 
وزاد  حاله،  �سل  فقد  ع�سرة،  الثانية  يف  وعودتها  �سباحا، 
ذهابها  ي�ستغرق  ب�سيط،  بح�ساب  الأنه  و�سكوكه..  يف غريته 
ع�سر دقائق اأو ربع �ساعة، وعودتها مثل هذا الوقت اأي�سا، 
�ستكون  �ساعة،  ربع  من  اكرث  وقتها  من  ياأخذ  ال  وت�سوقها 
االآخرى،  والربع  ال�ساعة  مت�سي  فاأين  دقيقة،   45 النتيجة 
ت�ساءل: هل ميكن اإنها تتجول يف ال�سوبر ماركت ذي الطوابق 
بالقول:  اأع�سابه،  يريح  الوقت؟  هذا  كل  لتم�سية  اخلم�سة 

ممكن جدا.
موؤ�سر  اأن  يعرف  عندما  تتبخر،  ما  غالبا  �سكوكه،  اأن  غري 
ال�سوق  اإنها التفارق  الدوام،  يقراأ، على  االلكرتوين،  توقفها 

اأبدا، ويبقى ثابتا زمنياً عند ال�ساعة اأو ال�ساعة والربع .
حني  ال�سكوك،  تلك  كل  تبدد  اأن  الزوجة  ا�ستطاعت 
على  يل�سق  اإنه  خطته،  تنفيذ  من  يوم  قبل  علمت 
من  ومتكنت  مبتابعتها..  اخلا�سة  االأبرة  �سرتتها، 

و�سعها يف مكان بالقرب من ال�سوق، لتتدبر اأمرها .

قصة قصيرة
الغـــــيرة

المكتبات الشخصية بين الكم والنوع

اأحمد فا�سل
ونقدها  امل�سرحية  كتابة  يف  بتنوعِه 
واإخراج،  كتابة  ال�سينما  واإخراجها، 
الرواية والق�سة، ها هو ح�سني ال�سلمان 
كتابه  يهدينا  الدراماتيكي  رحيله  وقبل 
هو   ،« احللة  عالوي  اخلري  �سباح   «
جمموعة �سيناريوهات �سينمائية – اأحد 
ع�سر – و�سعها لتكون نواة الأفالم قادمة 
الفن،  بهذا  امل�ستغلني  من  ولغريه  له 
تقنيات  اأحدث  على  كتابتها  يف  اعتمد 
وهو  ال�سينمائي،  ال�سيناريو  كتابة 
معهد  يف  كاأ�ستاذ  عمله  بحكم  له  املتابع 
يُكتب  ما  لكل  ومواكب  اجلميلة،  الفنون 
هذا  يف  معه  حماوراتي  خالل   – عنه 
اجلانب -، ومع اأن ح�سوله على �سهادة 
ال�سينمائي  االخراج  يف  املاج�ستري 
 ،1987 عام  بلغاريا  من  والتلفزيوين 
الفن،  هذا  علوم  من  الكثري  له  اأ�سافت 
االأكادميية  لكنه مل يتوقف عند درا�سته 
وتطبيقه للنظريات التي در�سها، بل راح 
ومنها  لل�سينما  الكتابة  جمال  يف  يبحث 
من  اأ�سا�سياته،  در�ص  الذي  ال�سيناريو 
الربنامج  تن�سيق  واأ�سا�سيات  قيا�ص 
املطلوبة،  ت�سكيالته  وبكل  له  الن�سي 
عناوين  الإعطاء  املتعددة  ووا�سالته 
امل�سهد مزيدًا من التفا�سيل، هذا الزخم 
�سيناريوهاته  اأول  يف  متمثاًل  وجدناه 
والذي  احللة«  عالوي  اخلري  »�سباح 
هذه  حيث  لكتابه،  رئي�سا  عنواناً  منحه 
و�سط  يف  باحلركة  ال�ساجة  املنطقة 
الت�سول  ملو�سوعة  منطلقاً  بغداد، 
ت�سكيالت  باقي  لبناء  اأ�سا�ساً  »الِكدية« 
ال�سيناريو – ال نريد اخلو�ص بتفا�سيله 
مكنته  التي  بالكيفية  انبهارنا  بقدر   –
بكتابته،  اخلا�سة  التقنيات  خو�ص  من 
فهو مل ي�سعر باخلوف وهو يقتحم ذلك 
ال�سيناريو،  كتابته  خالل  من  العامل 
قواعده  على  وبقوة  القب�ص  من  لتمكنه 
العر�ص  يدع  ومل  وترابطه،  وتن�سيقه 
يخيفه  له  كتابته  لعنا�سر  الالمتناهي 
باأ�سا�سياته  االإملام  اأن  �سعوره  الأن  نظرًا 
هو ن�سف املعركة، من هنا وجدناه ويف 
كل �سيناريو له من ال�سيناريوهات االأحد 
اأعدها  قد  كان  الكتاب،  الواردة يف  ع�سر 
ما،  يوماً  �سي�سبح  الذي  للفيلم  خمططاً 

يف  املحرتفني  باأن  اأي�ساً  موقن  وهو 
واملخرج  املنتج  ذلك  يف  مبا  املجموعة 
�سوف  واملمثلني،  املجموعة  وم�سمم 
مواهبهم  با�ستخدام  روؤيته  يرتجمون 
يف  هو  فيلم  اإن�ساء  الأن  نظرًا  الفردية، 
اأن  ويجب  تعاونياً،  فناً  املطاف  نهاية 
دراية  على  ال�سيناريو  كاتب  يكون 
النحو،  هذا  على  �سخ�ص،  كل  بدور 
يعك�ص  اأن  يجب  كيف  ال�سلمان  عرف 

ال�سيناريو معرفة الكاتب به.
ق�سة  عن  املُعد  الثاين  ال�سيناريو  يف 
جرب  علوان  حممد  الراحل  القا�ص 
يحاول  ال�سلمان  افرتا�سي«،  حلم   «
التي  املراأة  نف�سية  اإىل  الدخول  هنا 
يع�سق  والذي  الع�سكري  ابنها  فقدت 
م�سطلح  با�ستخدامه  االأجنبية  الكرة 
م�ساعرها  تفريغ  يف  ال�سيكودراما، 
من   Psychodrama وانفعاالتها 
تعي�سه،  الذي  باملوقف  عالقتها  خالل 
كحل  النف�سية  عزلتها  من  واإخراجها 

ال�سلمان  عملي ملا تعانيه، وبا�ستخدامه 
لتلك التقنيات نراه يحاول املوائمة بينها 
وبني حركة املمثلني كما يف » نافذة » و 
الق�سة  االأخري »  العكاز  »اإجازة » و » 
 « جرب  علوان  حممد  للراحل  الثانية 
بال�ساأن  املعنيني  من  ننتظر  التي   ،
اإخراجهما،  وامل�سرحي  ال�سينمائي 
ال�سيناريو  ناحية  من  جاهزتان  الأنهما 
امللفت  ال�سيء  لكن  اأدوارهما،  وتوزيع 
على  انكبابه  هو  ال�سلمان  ا�ستغاالت  يف 
�سيناريو   – احلرب  مو�سوعة  تطويع 
�سينما وم�سرح – يف اأكرث من عمل » اإنها 
هي … احلرب » ، » عا�سق » ، » الكوخ 
تاريخها  كتابة  اإعادة  يريد  وكاأنه   ،  «

جليل �سمع بها ومل يعي�ص نكباتها.
لي�ص   « احللة  عالوي  اخلري  �سباح   «
اآخر ما تركه لنا ال�سلمان، وعلى اأ�سرته 
واأوراقه،  اأجنداته  يف  البحث  وطالبه 
الأنه مل يكن يتوقف عند كتاب اأو مقالة، 

اإال لينتقل الإبداع اآخر من اإبداعاته.

حسين السلمان في كتابه »صباح 
الخير عالوي الحلة«.. سيناريوهات 

لكتابة أوجاعنا
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حتقيفات 

ح�سني فالح
بني  اال�سري  العنف  ظاهرة  االخرية  االونة  يف  ازدادت 
او  املراأة  تكون �سحيتها  ما  التي عادة  العراقي  املجتمع 
الطفل وغالبا ما تكون على ال�سباب وامل�سنني، على الرغم 
االخرى،  واالديان  اال�سالمي  الدين  قبل  من  رف�سها  من 
الفرتة  الظاهرة اخذت باالنت�سار والتنوع يف  اإال ان هذه 
ظاهرة  زيادة  اىل  ادت  عديدة  ا�سباب  وهناك  االخرية، 
املراقبني،  الفرتة االخرية، بح�سب  اال�سري يف  التعنيف 
ن�سب  بزيادة  املتمثل  ال�سعب  االقت�سادي  الو�سع  منها 
امل�سكالت  بع�ض  اىل  وكذلك  البالد،  يف  والبطالة  الفقر 

االجتماعية .
وحذر املراقبون من ا�ستفحال هذه الظاهرة لكونها توؤثر 
خطرية  منزلقات  اىل  توؤدي  وقد  العام،  ا�ستقرار  على 
تت�سبب بتفكك املجتمع، الفتني اىل ان العنف اال�سري يعد 
احد عوامل زيادة االنتحار والطالق يف البالد، ودعوا اىل 
�سرورة ت�سريع قانون العنف اال�سري وو�سع املعاجلات 

للحد من العنف اال�سري.
الغراوي:  فا�سل  االن�سان،  حقوق  مفو�سية  ع�سو  واكد 
ان العنف اال�سري يف العراق ا�سبح ظاهرة خطرية مت�ض 
احد مرتكزات الدولة وهي اال�سرة واملجتمع. الفتا اىل ان 
هذا العنف يوجه اىل املراأة واىل الطفل قد يكون اقرب من 

املمنهج وب�سورة ب�سعة جدا.
وقال الغراوي يف حديث �سحفي: ان �سور العنف اال�سري 
خلقت العديد من التداعيات النف�سية واملجتمعية واثرت 
الرابطة  دميومة  وعلى  اال�سرة  كيان  على  كبري  ب�سكل 
الن�ساأة  على  حتى  كبري  ب�سكل  اثرت  وكذلك  اال�سرية، 
اىل  يتعر�سن  الذين  والن�ساء  املعنفني  لالطفال  بالن�سبة 

اق�سى درجات العنف املفرط يف العديد من املحافظات.
العوامل  احد  يعد  اال�سري  العنف  ان  اىل:  وا�سار 
اال�سا�سية التي دفعت اىل زيادة حاالت االنتحار والطالق 
التي  التداعيات  وكذلك  اال�سرية،  اخلالف  زيادة  واىل 
ح�سلت يف التعامل االن�ساين مع ق�سية املعنفات واملعنفني 

من االطفال .
الكثري  �ساهدنا  االخرية  الفرتة  يف  ان  الغراوي:  وتابع 
حلقت  التي  اخلطرية  واالنتهاكات  الب�سعة  ال�سور  من 
بالن�ساء واالطفال جراء هذا العنف املمنهج. م�سددا على 
الدولة  قبل  �ساملة من  يكون هنالك مراجعة  ان  �سرورة 
وجدية  وحقيقية  واقعية  حلول  و�سع  يف  وموؤ�س�ساتها 
ولي�ست حلوال ترقيعية وروتينية ملعاجلة هذه الظاهرة 

اخلطرة على املجتمع.
ودعا الغراوي اىل �سرورة ت�سريع قانون العنف اال�سري 
�سوره  بكل  العنف  ملكافحة  واآلية  ا�سرتاتيجية  وو�سع 
وا�سكاله من خالل االجراءات التنفيذية. م�سددا على ان 
يكون لل�سلطة الق�سائية دور اخر يف التعامل مع هذا امللف 
وفق ما تعاملت مع ق�سايا جمتمعية كانت فيها انعكا�سات 
خطرية على املجتمع مثل ق�سية الدكة الع�سائرية وق�سية 
االرهاب كان يفرت�ض ان يكون للق�ساء اليوم وقفة جادة 
مع ق�سايا العنف اال�سري والتعامل مع اال�سخا�ض الذين 

يقومون بهذه االفعال واالنتهاكات اخلطرية للمجتمع .
وزاد بالقول: وكذلك يجب ان يكون هنالك دور للموؤ�س�سة 
الدينية وكذلك للموؤ�س�سة االعالمية وال�سحفية يف توجيه 
الوعي وزيادته وانت�ساره بني افراد املجتمع باعتبار هذه 
التي  اجلرائم  من  توؤ�سر  قد  التي  اخلطرة  اجلرائم  من 
مت�ض ا�سا�ض وبناء املجتمع، وبالتايل اذا حتدثنا عن دولة 
خالية من العنف فيجب ان تكون هناك اجراءات حازمة 

من قبل �سحاب القرار ال�سيا�سي والتنفيذي والت�سريعي 
للحد من هذه االنتهاكات.

البطالة وانت�سار التعنيف اال�سري
النيابية،  االن�سان  او�سح ع�سو جلنة حقوق  من جهته، 
التعنيف  زيادة  ا�سباب  احد  ان  ال�سبكي:  ق�سي  النائب 
اال�سري يف املجتمع العراقي، ال�سيما يف االونة االخرية، 
ان  موؤكدا  البلد،  يف  العام  االقت�ساد  الو�سع  اىل  يرجع 
هذه  النت�سار  رئي�سيا  �سببا  يعد  االقت�سادي  اجلانب 
لديها  فيها معني ولي�ض  لي�ض  لكون هناك عوائل  الظاهرة 

م�سدر رزق ثابت.
وقال ال�سبكي يف حديث �سحفي: ان هناك موؤ�سرات بزيادة 
ن�سبة البطالة والفقر يف البالد ب�سبب ما مير به البلد حاليا 
من ازمات حقيقية �سواء �سحية او مالية وغريها، وهذا 
م�ساكل  احداث  خالل  من  املجتمع  على  �سلبا  ينعك�ض 

جمتمعية توؤدي اىل العنف اال�سري.
ولفت اىل: ان املو�سوع اقت�سادي بحت يتطلب من الدولة 
توفري  خالل  من  للمواطنني  املعا�سي  امل�ستوى  حت�سني 
ان  اىل  داعيا  الفقر،  على  والق�ساء  للعاطلني  عمل  فر�ض 
يكون هناك دور لرجال الدين من خالل ا�سدار التعليمات 
وحتى  والطفل  املراة  �سد  العنف  لتحرمي  والفتاوى 

امل�سنني وال�سباب.
بهذا  �سارمة  قوانني  �سن  منه  يتطلب  الربملان  ان  واكد: 
املعاجلات  ت�سع  ان  عليها  احلكومة  وكذلك  املجال، 
الالزمة من اجل احلد من هذه الظاهرة التي تهدد املجتمع 

بالتفكك.
الدين اال�سالمي يو�سي باأهمية الرتابط اال�سري

اىل ذلك، اكد الباحث اال�سالمي، ال�سيخ جميد العقابي: ان 
العنف اال�سري فيه ملفات مفتوحة، ومع ان القراآن الكرمي 
واملنظومة القيمية االخالقية اال�سالمية قد اعطت احللول 
املجتمعية،  العالقة  ونظمت  العقوبات  فر�ست  وكذلك 
املنظومة  يف  جاء  ما  اىل  يلتزم  مل  املجتمع  ان  جند  لكننا 

اال�سالمية واملنظومات الدينية االخرى.
الديانات  جميع  ان  �سحفي:  حديث  يف  العقابي  وا�ساف 
جاءت واألزمت على احرتام املراة واال�سرة ب�سكل عام، 
واو�ست على الرتاحم ورف�ست وحرمت كل انواع العنف 
ح  ُتو�سّ االإ�سالمي  الدين  تعاليم  ان  حيث  اال�سرة،  �سد 

اأهمية الرتاحم والرتابط االأ�سري.
حتث  واالخالقية  اال�سالمية  املنظومة  ان  واو�سح: 
االب  من  �سواء  عام  ب�سكل  اال�سرة  احرتام  على  اجلميع 
وكذلك  وابويهم،  اخوانهم  جتاه  االبناء  او  ابنائه  جتاه 
�سورة  يعد  التعنيف  ان  اىل:  الفتا  اقربائهم.  مع  حتى 
من �سور االرهاب، فيجب على املجتمعات االبتعاد عنه 
لكون فيه تداعيات كبرية وخطرية على م�ستقبل اال�سرة، 
اىل  �سيوؤدي  لكونه  عام  ب�سكل  البلد  م�ستقبل  على  وكذلك 

عدم ا�ستقرار جمتمعي.
التعذيب  �سور  كل  يحرم  اال�سالمي  الدين  ان  اىل:  ونوه 
او  ال�ساب  او  الطفل  او  املراآة  �سد  �سواء  والتعنيف 
لذلك.  واملعاجلات  احللول  وو�سع  كان  ايا  او  امل�سن 
والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات  داعيا 
البنية  ومي�ض  خطرا  لكونه  املو�سوع  لهذا  النظر  اىل 
اال�سا�سية للدولة، وهي املجتمع من خالل و�سع احللول 
واملعاجلات التي عادة ما تكون اقت�سادية، وكذلك و�سع 

عقوبات �سارمة للحد من هذه الظاهرة.
بتطوير  كفيالن  باال�سرة  واالهتمام  القوانني  تعديل 

املجتمع

ما  ا
الوقت  حان  اأنه  فريى  التميمي،  علي  القانوين،  اخلبري 
وان  اال�سري،  العنف  من  احلماية  قانون  لت�سريع  امللح 
كونهم  واملراأة  الرجل  يعامل  و�سطية  ب�سيغة  يكون 
ب�سيغة  يكون  وان  املجتمع،  واأ�سا�ض  االأ�سرة  ركائز 
دول  من  املقتب�سة  ال�سبغة  عن  بعيدا  جميلة  عراقية 
على  عراقيا  القانون  هذا  يكون  ان  على  م�سددا  اأخرى. 
وفق االأخالق العراقية، وان يعامل اأفراد االأ�سرة بنظرة 
الرجل  بني  �سراع  كاأنه  القانون  جعل  ولي�ض  واحدة 

واملراأة.
وا�ساف التميمي يف حديث �سحفي: انه البد على املكلف 
الن  املراأة  وزارة  ي�ستحدث  ان  الوزراء  برئا�سة  اجلديد 
مربرات ذلك موجودة، فن�سبة الن�ساء يف العراق ٦٠% من 
عموم املجتمع، وحتى تكون هذه الوزارة راعية حلقوق 

املراأة يف موا�سيع  العنف والطالق والنهوة وغريها.
ذات  والت�سريعات  املوا�سيع  يف  النظر  اإعادة  اىل  ودعا 
التي  العقوبات  قانون  املادة ٤١ من  ال�سلة، وخ�سو�سا 
احلمر  اخلطوط  وع�سرات  املراأة  تاأديب  للزوج  تتيح 
القانون �سدر عام  ان هذا  تاأديب، خ�سو�سا  حتت كلمة 
١٩٦٩ ومل يعد يالئم روح الع�سر مبثل هذه الن�سو�ض .

ولفت اىل: ان الدول التي تهتم باالأ�سرة وال�سغار هي دول 
ال�سكة  البعيد وت�سري على  متطورة وناجحة على املدى 
ال�سحيحة. مبينا ان املادة ٤١ من قانون العقوبات تقول 
تاأديب  حلق  ا�ستعماال  الفعل  وقع  اذا  “الجرمية  انه 
والقانون،  والعرف  ال�سرع  حدود  يف  لزوجته  الزوج 
ال�سريعة  وفق  ال�سرب  ماي�سبق  بالتاأكيد  وهناك 
االإ�سالمية، وهو االإر�ساد والن�سح والهجر يف امل�ساجع، 

ثم يكون ال�سرب غري املربح” .
التطبيق،  يف  اإ�سكالية  تواجه  املادة  هذه  ان  واو�سح: 
املربح  وغري  املربح  ال�سرب  بني  التمييز  يتم  فكيف 
ان  موؤكدا  املعيار.  هو  فما  التفا�سيل  يبني  مل  والن�ض 

اإىل تعديل وبتفا�سيل تزيل اللب�ض  اأما حتتاج  هذه املادة 
فهي  الد�ستور،  تناق�ض  الأنها  اإلغاوؤها  يتم  اأو  واالجتهاد 
الد�ستور  من  و٣٧   ٢٩ املواد  تخالف   -  ٤١ املادة  -اي 
االعالن  منها  دولية  اتفاقيات  تخالف  وكذلك  العراقي، 

العاملي حلقوق االإن�سان وميثاق العهد الدويل.
قانون  وخ�سو�سا  العراقية،  القوانني  ان  اىل:  وا�سار 
وقانون   ١٩٦٩ عام  �سدر  الذي  العراقي  العقوبات 
اإىل  حتتاج   ،١٩٥٩ عام  �سدر  الذي  ال�سخ�سية  االأحوال 
مل�سات يف بع�ض املواد اأما تعديال اأو اإ�سافة، الن طبيعة 

احلياة يف ذاك الزمان لي�ض كما هو االن .
الق�ساء االعلى: ن�سو�ض قانونية تعاقب مرتكبي العنف 

اال�سري
القا�سي  االعلى،  الق�ساء  جمل�ض  رئي�ض  اكد  جانبه،  من 
مرتكب  معاقبة  على  ين�ض  القانون  ان  زيدان،  فائق 

جرمية العنف  االأ�سري اأياً كانت �سفته يف االأ�سرة.
من  وفدا  ان  واال�سرة:  والطفل  املراأة  للجنة  بيان  وذكر 
الربملانيات  والتنفيذية �سم جتمع  الت�سريعية  ال�سلطتني 
وجلنة املراأة النيابية وم�ست�سار رئي�ض الوزراء ل�سوؤون 
العامة  االأمانة  يف  املراأة  دائرة  متكني  عام  ومدير  املراأة 
رئي�ض  زيدان  فائق  بالقا�سي  اجتمع  الوزراء،  ملجل�ض 

جمل�ض الق�ساء االعلى يف مكتبه ببغداد .
ال�سلطة  مع  احلوار  االجتماع  خالل  مت  انه  وا�ساف: 
نابعة  ومهمة  �سامية  اأهداف  اىل  للو�سول  الق�سائية 
البع�ض  يحاول  والذي  ال�ساري،  العراقي  القانون  من 
حقوق  تنتهك  �سيقة  جمتمعية  م�سالح  وفق  ت�سيي�سه 

الن�ساء فيه.
ين�ض  القانون  ان  زيدان:  فائق  القا�سي  قال  جهته،  من 
كانت  اأياً  العنف  االأ�سري  جرمية  مرتكب  معاقبة  على 
�سرعي  اأو  قانوين  م�سوغ  يوجد  ال  اإذ  االأ�سرة،  يف  �سفته 
التي  اجلرائم  بقية  كحال  اجلرمية  ارتكاب  هذه  يربر 

يعاقب عليها القانون.

اجراءات  بت�سهيل  املخت�سة  املحاكم  زيدان  ووجه 
االجراءات  واتخاذ  العنف  االأ�سري  �سكاوى  ت�سجيل 
هذه  يرتكب  من  بحق  والرادعة  ال�سريعة  القانونية 
اجلرمية،  ا�سافة اىل ت�سهيل اجراءات ح�سول املراأة على 

حقوقها يف مو�سوع النفقة وح�سانة  االأوالد. 
دعوة للمعنفات بعدم ال�سكوت

اىل ذلك، اكدت رئي�ض جتمع الربملانيات، اال طالباين، انه 
حقوقهن  ت�سلب  ممن  واالخريات  املعنفات  الن�ساء  على 
املخت�سة،  للجهات  الفوري  التوجه  وال�سرعية  القانونية 
وعدم ال�سكوت والبقاء حتت طائلة امل�سري املجهول الذي 

يتم اي�سالهن اليه من قبل بع�ض العائالت واالزواج.
وبينت الطالباين: ان العمل م�ستمر ومكثف القرار قانون 
العنف اال�سري وتعديل ما ميكن تعديله يف الربملان ويف 
الن�ساء  يخ�ض  فيما  احلق  الإحقاق  التنفيذية  ال�سلطة 
العراقيات، ووقف االنتهاكات، وال�سماح لهن باأن ياأخذن 

املكانة املجتمعية امل�ستحقة بهن دون انتقا�ض من احد.
يف  املراأة  ملمثلي  م�سرتك  اجتماع  �سابق،  وقت  يف  وعقد، 
الت�سريعية والتنفيذية ممثلني بكل من رئي�سة  ال�سلطتني 
النيابية ورئي�سة جتمع  والطفولة  واالأ�سرة  املراأة  جلنة 
الوزراء  رئي�ض  وم�ست�سارة  العراقيات  الربملانيات 
ل�سوؤون املراأة ومدير عام دائرة متكني املراأة العراقية يف 

االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء.
االجتماع  ان  النيابية  والطفل  املراأة  للجنة  بيان  وذكر 
يف  االأ�سري  العنف  ظاهرة  ا�ست�سراء  نتيجة  ياأتي 
عن  الناجمة  االقت�سادية  االأزمة  ظل  يف  خا�سة  العراق، 
وتداعياته  كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب  املفرو�ض  احلظر 
انتهاكات  من  ذلك  ومارافق  والنف�سية،  االجتماعية 
واآخرها حادثة  االأ�سرية واالجتماعية،  للروابط  خطرية 
اب�سع  من  واحدة  متثل  التي  الزبيدي  مالك  ال�سحية 
والتي  مكان،  كل  يف  االن�ساين  ال�سمري  هزت  التي  ال�سور 
االجتماعية  الظواهر  من  للعديد  �سارًخا  مثااًل  تعد 

والتي  العراقية  املحافظات  جميع  يف  املوجودة  ال�سلبية 
اليظهر للعلن منها اال النزر القليل.

اأو�ست  م�ستفي�سة  مناق�سات  وبعد  انه  وا�ساف: 
املجتمعات مبا يلي :

العنف  من  احلماية  قانون  بت�سريع  االإ�سراع   : اأواًل 
يف  النواب  جمل�ض  عمل  اأولويات  من  وجعله  االأ�سري 
جل�ساته املقبلة والتو�سية لرئا�سة جمل�ض النواب بجعله 

يف جدول اأعمال اجلل�سات االأوىل .
جرائم  اإيالء  لغر�ض  الق�سائية  ال�سلطة  منا�سدة  ثانيا: 
عدم  على  والعمل  الق�سوى،  االأهمية  االأ�سري  العنف 

اإفالت مرتكبيها من الق�سا�ض العادل .
الدعم  بتقدمي  الداخلية  ووزارة  احلكومة  مطالبة  ثالًثا: 
املجتمعية  وال�سرطة  االأ�سرة  حماية  مديرية  اإىل  الالزم 
لتمكينها من القيام بواجباتهم بال�سكل االأمثل ومبا يتالءم 

والتحديات الكبرية .
واتفقت املجتمعات على املوا�سلة واملتابعة مع اجلهات 
بهذا  املدين  واملجتمع  الثالث  ال�سلطات  يف  العالقة  ذات 

ال�سدد.
انواع العنف اال�سري

والبحوث  للدرا�سات  الفرات  مركز  مدير  يقول 
العنف  ان  العرداوي:  خالد  الدكتور  اال�سرتاتيجية، 
الواعي(  املق�سود  )العنف  اأولهما  نوعان،  االأ�سري 
الواعية  العدوانية  املُمار�سات  جميع  به  وُيق�سد 
غري  اأو  ُمرّبرة  اأكانت  �سواء  واإ�سرار  باإرادة  املدعومة 
العنف  من  النوع  لهذا  ُمتعّددة  اأ�سكال  وتوجد  ُمرّبرة، 
ربط  )ال�سرب،  به  وُيق�سد  املعاملة(  يف  )الق�سوة  منها 
اإعطاء  باحلبال، احلب�ض واحلرمان من وجبات الطعام، 
مواد الذعة، تهّجم لفظ التهديد الإك�سابهم اأمناط �سلوكية 
تنمية  جانب  اىل  مقبولة  غري  اأخرى  واإ�ستبعاد  مقبولة 
ولتعليمهم  واخل�سونة  الرجولة  منهم  الذكور  مع  �سمات 

اأدوارهم االجتماعية املُ�ستقبلية(.
)�سورة  املُعاملة   ق�سوة  �سمن  ياأتي  هذا  ان  وا�ساف: 
واالإذالل  والنهر  النقد  لالأطفال ،  اجل�سدي  اال�ستغالل 
فهو  ثانيهما  اأما  الطفل(،  تخويف  بالف�سل،  واالإتهام 
)العنف غري املق�سود ( وُيق�سد به االعتداءات اجلن�سية 
هو  االأكرب  االأخ  اأو  االأب  فيها  يكون  والتي  االأطفال  على 
مثل هذه احلاالت حتت  املُعتدي، وغالباً حتدث  الطرف 
النف�سية  اال�سطرابات  اأو بع�ض  املُخّدرات  تاأثري تعاطي 

واالنحرافات ال�سلوكية.
نتائج العنف االأ�سري 

مدير  فيقول  االأ�سري،  العنف  نتائج  عن  اأما 
واحلريات،  احلقوق  عن  للدفاع  اآدم  مركز 
اأحمد جوّيد املطريي: يت�سّبب العنف االأ�سري 
يف ن�سوء الُعقدة النف�سية التي تتطّور وتتفاقم 
اىل حاالت مر�سية اأو �سلوكيات اأو �سلوكيات 
زيادة  يف  ُي�سّبب  وكذلك  اإجرامية،  عدائية 
اإنتهاج هذا ال�سخ�ض الذي عانى من  اإحتمال 

العنف النهج ذاته الذي مور�ض يف حقه.
يف  االأ�سري  العنف  ُي�ساهم  كذلك  وا�ساف: 
الثقة،  واإنعدام  االأ�سرية  الروابط  تفّكك 
ن�سل  ورمّبا  باالأمان  االإح�سا�ض  وتال�سي 
لكون  ونظرًا  االأ�سرة،  تال�سي  درجة  اىل 
تهديد  اأي  فاإن  املجتمع،  نواة  االأ�سرة 
�سيقود  االأ�سري  العنف  خالل  من  نحوها 

بالنهاية اىل تهديد كيان املجتمع باأ�سره. 

ظاهرة العنف األسري في المجتمع العراقي

نهلة جناح
َتبناها  عراقية  امراأة  )دينا( 
االإجناب  من  ُحرما  زوجان 
دور  اإحدى  من  �سنوات  لعدة 
 ،١٩8٠ عام  بغداد  يف  االإيواء 
واعترباها  منزلهم  اإىل  ونقالها 
بيت  يف  دينا  تربت  لهما..  ابنة 
والديها،  اأ�سرة  ي�سم  كبري 
كانت يف  االأيام عندما  اأحد  ويف 
و�سفها  عمرها،  من  ال�ساد�سة 
تلعب  وهي  باللقيطة  اأبوها 
بهاتف املنزل ومتزح معه، دون 

اأن تدرك حينها معنى ذلك.
اإن  عاما(:   ٤٩( دينا  تقول 
اليوم،  بداأت منذ ذلك  معاناتها 
بعد اأ�سبح جميع من يف البيت 
“لقيطة”  �سفة  عليها  يطلق 
م�ساجرة،  اأو  مزاح  اأي  اأثناء 
لرتوي  اأمها  اإىل  حينها  وذهبت 

لها معنى هذه الكلمة.
“مل اأع�ض طفولتي  تتابع دينا: 
اأطفال  واعتاد  طبيعي،  ب�سكل 
الت�سمية  بهذه  و�سفي  العائلة 
اإىل  ذلك  بعد  انت�سرت  حتى 
اجلريان واالآخرين، واأ�سبحت 
�سغارا  اجلميع  من  منبوذة 
وكبارا بدون ارتكاب اأي ذنب، 
يالحقني  بالعار  ال�سعور  فكان 
من  اإال  ال�سفقة  اأجد  ومل  دوما 
�سراع  يف  واأ�سبحت  اأمي، 
مع  اللعب  يف  الرغبة  بني  ما 
اأقراين اأو جتنبه حتى ال جُتَرح 

م�ساعري”.
جمهوالت  ظاهرة  وازدادت 
الن�سب بعد احلروب و�سنوات 
التي  واالأزمات  احل�سار 
الوقت  ويف  العراق،  بها  مّر 
معاناتهن،  ت�ستمر  نف�سه 

ُيالحقهن  االجتماعي  والنبذ 
تهمي�ض  ب�سبب  حياتهن  طوال 
وامتهان  بهن  املحيطني 

كرامتهن.
ظلم املجتمع

وتوؤكد دينا: اأن ال�سعور بالعار 
طفولتها،  طوال  معها  ا�ستمر 
الأنها  املدر�سة  تكره  واأ�سبحت 
اأقاربها  باأطفال  يجمعها  مكان 
اإليها  واجلريان الذين ينظرون 
اأ�سبح  وب�سببهم  با�سمئزاز، 
يعرفون  املدر�سة  معلمو  حتى 
بعني  اإليها  وينظرون  ق�ستها، 
لرتك  ا�سطرين  “مما  ال�سفقة، 
املرحلة  اإكمال  دون  الدرا�سة 

االبتدائية”.
اأجد تعامال  “مل  قائلة:  وتتابع 
واإن�سانة،  كب�سر  معي  طبيعيا 
من  اأقل  اأين  اأ�سعر  كنت  بل 
اأقراين، وال اأعرف كيف اأت�سرف 
�سوى باللوذ بال�سمت اأو �سرب 
يتنمر  اأو  اإهانتي  يتق�سد  من 
موؤمل  بالظلم  فاالإح�سا�ض  علّي، 
ودفعني اإىل االنعزال والوحدة 
�سخ�سا   ٢٠ نحو  اأننا  رغم 
نعي�ض يف بيت واحد، وغالبا ما 
حمبة  رغم  وحيدة  نف�سي  اأجد 
الكلمات  اأ�سمع  لكني  والداي، 
اأي  حدوث  حال  يف  اجلارحة 
انعك�ض  ما  وهو  معهما،  خالف 

على �سلوكي مع االآخرين”.
زواجها  عن  دينا  وتتحدث 
مرات   ٤ “تزوجت  قائلة: 
 ٤ لدي  واأ�سبح  وانف�سلت، 
خربات  وانعك�ست  اأطفال، 
وحملت  واقعي  على  الطفولة 
ال�سلبية  ال�سفات  من  الكثري 
عنف  من  واجهته  ما  نتيجة 

والدّي  اأن  ورغم  واإق�ساء، 
اأموالهما،  كل  علّي  ينفقان  كانا 
خ�ساراتهما  يف  وت�سببت 
فاإنني  �سنوات،  عدة  املادية 
ل�ست نادمة على �سيء، الأن ما 
ب�سببهما ظل يالحقني  واجهته 
حتى بعد اأن جتاوز عمري ٤٠ 

عاما”.
والدي  مر�ض  “بعد  وت�سيف: 
ورف�ستنا  والدتي،  مع  �سكنت 
ومل  والدي  عائلة  ذلك  بعد 
لزيارتهم،  حتى  ت�ستقبلنا 
املريبة  نظراتهم  اأن�سى  وال 
يف  زلت  وما  بهم،  التقيت  كلما 
اللقيطة  البنت  تلك  عيونهم 
ذلك  وتفاقم  ت�سرفهم،  ال  التي 
فلم  زواجي،  يف  ف�سلي  بعد 
عائلة  اإىل  بانتمائي  يوما  اأ�سعر 
حتتويني فعال، بل كنت جمرد 
يلبي  ما  فيها  وجدوا  طفلة 
ع�ست  بالتايل  احتياجاتهم، 

ال�سياع”.
كرماء الن�سب

الن�سب  ويطلق و�سف جمهويل 
ال�سرعيني  غري  االأوالد  على 
حمرمة  جن�سية  عالقات  من 
اأو نتيجة  اإطار الزواج،  خارج 
اغت�ساب، اأو من ن�سب �سحيح 
اآباوؤهم فلم  ا�ستغنى عنهم  لكن 

ُيعرف ن�سبهم.
قررت  اإيجابية،  خطوة  ويف 
التابعة  الطفولة  رعاية  هيئة 
وال�سوؤون  العمل  لوزارة 
عام  العراقية  االجتماعية 
“كرمي  �سفة  اإطالق   ٢٠١٤
من  بدال  هوؤالء  على  الن�سب” 
للتخفيف  الن�سب”،  “جمهول 
بفقدان  الو�سع  ق�ساوة  من 

هوية الوالدين.
الن�سب  كرماء  وجود  وازداد 
يتم  ممن  االأخرية  االآونة  يف 
النفايات  مكبات  قرب  تركهم 
امل�ساجد  اأو  ال�سوارع  يف  اأو 
يتم  وال  االإيواء،  دور  يف  اأو 
احتواوؤهم ك�سحايا اإال ما ندر، 
غري  العالقات  اإىل  يعود  وذلك 
الزواج  اإطار  خارج  ال�سرعية 
و�سيوع ظاهرة التفكك االأ�سري 
والطالق وغياب الوازع الديني 
واال�ستعمال اخلاطئ لالإنرتنت 
يت�سامح  ال  حمافظ  جمتمع  يف 
الن�ساء  فتقتل  االأمهات،  مع 
اإذا  �سرف  جرمية  وحُت�سب 
اكُت�سف اأمرها، بينما ال يحا�سب 
كجزء  خطئه  على  الرجل 
وتبقى  اجتماعية،  ثقافة  من 
والو�سمة  الدونية  النظرة 

االجتماعية تالحقهم.
دعم العائلة

تتحدث  دينا،  غرار  وعلى 
مي�ساء )٦١ عاما( التي عا�ست 
كتمان  مبجرد  مغايرة  جتربة 
فتقول:  املو�سوع،  عائلتها 
“قدمت والدتي الرعاية الكاملة 
يل طوال فرتة طفولتي، واأنفقت 
تعليمي،  مدة  طوال  علّي 
املراهقة  عمر  يف  كنت  وعندما 
اأبلغتني اأنني جمهولة الن�سب، 
عمري  كان  منذ  اأخذتني  واأنها 
حري�سة  وكانت  اأيام،  عدة 
على عدم معرفة اأحد، واأكملت 
تعليمي وتزوجت ومل يعلم اأي 
ك�سف  على  اأجتراأ  ومل  اأحد، 
اأوالد،  لدّي  واأ�سبح  ذلك، 
املحافظة  على  حري�سة  وكنت 
يقني  على  الأين  ال�سر،  على 

لني،  يتقبَّ لن  املجتمع  اأن  من 
عائلتي  يف  ذلك  و�سيوؤثر 
ويخرب كل االأ�سياء اجلميلة يف 
حياتي، رغم اأنني ل�ست مذنبة، 
ولكن املجتمع ينظر بدونية لكل 

جمهويل الن�سب”.
“اأكملت  مي�ساء:  وت�سري 
على  وح�سلت  تعليمي 
واأ�سبحت  اجلامعية  ال�سهادة 
باحرتام  واأحظى  ناجحة،  اأّما 
الأين  دوما،  املجتمع  وتقدير 
وكتماين  بقوتي  نف�سي  فر�ست 
التي  العائلة  ورعاية  لل�سر 
على  اأحد  يجروؤ  ومل  تبنتني، 

فتح هذا اجلانب من حياتي”.
بكل  “عملت  مي�ساء:  وت�سيف 
ما اأ�ستطيع الأكّون عائلة ناجحة 
وفخورة بها، ومل يعلم زوجي 
ن�سبي  مو�سوع  عن  اأحد  وال 
اأحد  ينعتني  ومل  املجهول، 
الن�سب،  جمهولة  باأين  ما  يوما 
بل ع�ست حياتي ب�سكل طبيعي، 
من  يتحقق  ولن  مل  ذلك  وكل 
دون اإخفاء والدتي لل�سر طوال 
حياتنا، الأن بيئتنا ال ترحم وال 
الن�سب،  جمهويل  مع  تتعاطف 
حتى اإن كانت عائلة حمرتمة”.

االأثر النف�سي
النف�سية،  الباحثة  وتبنّي 
اأن  اهلل:  عبد  نهى  الدكتورة 
من  يعاين  الن�سب  “كرمي 
الأن  م�ساعفة،  هوية  اأزمة 
والعائلية  ال�سخ�سية  الهوية 
يعرف  ال  فهو  لديه،  مفقودة 
وبالتايل  والديه،  عن  �سيئا 
وقت  يف  االنتماء،  يعرف  ال 
اإىل  ينتمون  اأقرانه  فيه  جند 
بانت�سابهم  ويفخرون  اآبائهم 

باأنه  في�سعر  اأما هو  لعائالتهم، 
يقف على اأر�ض رخوة وه�سة. 
مطلبا  ت�سكل  االإن�سان  فهوية 
تكون  وحني  للفرد،  اأ�سا�سيا 
غام�سة اأو م�سوهة اأو جمهولة 
النف�سي  البناء  جتعل  فاإنها 

كذلك”.
العراقية  الباحثة  وت�سري 
النف�سية  “االأبحاث  اأن  اإىل 
اأن  تبني  الن�سب  ملجهويل 
انفعالية  ا�سطرابات  لديهم 
ال�سرقة  مثل  عنف  و�سلوكيات 
وعدم  العدواين،  وال�سلوك 
وهذه  العواقب،  تقدير 
اأ�سباب  لها  تكون  اال�سطرابات 
وبيئية  وفطرية  وراثية 
النف�سي  اأن اجلو  مكت�سبة، كما 
الذي ين�ساأ فيه جمهول الن�سب 
مرورا  احلمل  بداية  منذ 
وحياة  الوالدة  بظروف 
وو�سوال  واملراهقة،  الطفولة 
يعطي  احلياة،  مع  تعامله  اإىل 
يف الغالب تاأثريات �سلبية على 

�سلوكه”.
الباحث  ي�سري  جهته،  من 
العلوم  كلية  يف  االإ�سالمي 
فائق  الدكتور  االإ�سالمية، 
“كرماء  اأن  اإىل  احلمطاين، 
االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الن�سب 
اأن  �سيما  وال  ذنب،  لهم  لي�ض 
االأخالق  على  حتث  ال�سريعة 
واحلقوق  واحلرية  والعدل 
والن�سل  النف�ض  وحفظ 
“اأن  وي�سيف  واالأعرا�ض”. 
ال�سريعة اأكرمت كرمي الن�سب، 
باحرتام  يحظى  باأن  وفر�ست 
من  ويوؤجر  املجتمع،  وتقدير 
وحث  كاليتيم،  وجعلته  كفله 

على العناية به كاليتيم الأنه ال 
ذنب له يف ذلك”.

وزر االآباء
ي�سري  ذلك،  على  وتعقيبا 
الدكتور  االجتماعي،  الباحث 
املجتمع  “اأن  اإىل  العمار،  ثائر 
الكرمي  الطفل  يحّمل  العراقي 
له  وينظر  اآبائه،  وزر  الن�سب 
اأنه  رغم  ودونية،  باحتقار 
اجتماعية  �سيا�سة  �سحية 
على  ح�سوله  وعدم  خاطئة، 
انحرافه”.  اإىل  �سيوؤدي  ذلك 
على  بالعمل  احلكومة  وطالب 
االجتماعي  الوعي  زيادة 
حماولة  يف  النف�سي،  واالإر�ساد 
التي  الفئة  هذه  م�سكالته  حل 
معاجلتها،  عن  االأ�سر  تعجز 
اأولياء  لدى  الثقافة  لقلة  نظرا 
االمور، لتدارك �سعورهم 
ترجمته  وعدم  ال�سلبي 
الأفعال غري حم�سوبة بني 

اجلن�سني.
“العنف  اأن  وعّد 
كرماء  �سد  االجتماعي 
مبثابة  �سيكون  الن�سب 
موجه وراع الإنتاج العنف 
اإىل  وحتويلهم  لديهم 
قنابل موقوتة اأو م�ساريع 
وا�ستغالل،  اإجرام 
ال�سخ�ض  باأن  وال�سعور 
من  تقلل  و�سمة  منبوذ 
�سرفه واحرتامه، وتوؤدي 
حتما اإىل انزالقه يف طريق 
كاأحد  واالإيذاء  االنتقام 
الدفاعية،  االأ�ساليب 
ال�سعور  من  للتخل�ض 
ال�سلبي جتاه جمتمع ال 

ي�سعر باالنتماء له”.

تهميش ونبذ اجتماعي.. لماذا تدفع مجهوالت النسب في 
العراق ثمن خطايا اآلخرين؟



بشرى خالد العزاوي 
رئيس التحرير التنفيذي 

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

احمد خضير
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التهاين  من  عددًا  العراقيني  املحامني  نقابة  تلقت 
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�سها.

اأحالم  ال�سابقة،  العراقيني  املحامني  نقيب  وقدمت 
�سياء  املحامني،  لنقيب  الزهور  من  باقة  الالمي، 
اأع�ساء  اإىل  مباركتها  مقدمة  ال�سعدي، 

جمل�س النقابة املوقر.
�سرورة  موؤكدًا  املباركة،  النقيب  ال�سيد  و�سكر 
باملهنة  ال�سمو  اأجل  من  اجلميع  تكاتف 

وحفظ تقاليدها.
من جانبها، ا�ستذكرت الالمي املحامني الأفذاذ الذين 
بذلوا جهودهم من اأجل اإقامة هذا ال�سرح العريق، 
م�سرية اإىل �سرورة ال�سعي الدائم اإىل حماية املهنة 

من الدخالء ومنتحلي �سفتها العظيمة.
يذكر اأن يوم املحامي هو الثالث والع�سرون من 

اآب ذكرى تاأ�سي�س نقابة املحامني العراقيني.

نقابة المحامين تتلقى عددا من 
التهاني في ذكرى تأسيسها

نا�سر  الأ�ستاذ  العرب،  املحامني  لحتاد  العام  الأمني  هناأ 
الكريوين، نقابة املحامني العراقيني مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�سها.
العرب  املحامني  احتاد  »يتقدم  الكريوين:  تهنئة  يف  وجاء 
الذكرى  مبنا�سبة  العراقيني  املحامني  لنقابة  التهاين  بخال�س 

ال�سنوية ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�س النقابة«.
جلميع  ال�سادقة  الأمنيات  خال�س  عن  نف�سه  الوقت  يف  معرباً 

الزمالء بدوام التوفيق وال�سداد يف م�سرية عملهم املهني.

الكريوين يهنئ نقابة 
المحامين العراقيين بذكرى 

ندعو نقابة املحامني ليكون لها تأسيسها
الدور الأكرب يف حربنا احلالية 

على الف�ساد
لرئي�س  الأول  النائب  هناأ 
ال�سيد  النواب،  جمل�س 
نقابة  الكعبي،  كرمي  ح�سن 
وكل  العراقيني  املحامني 
مبنا�سبة  البلد،  يف  املحامني 
لتاأ�سي�س   )  ٨٧  ( الذكرى 
املحامي  )يوم  النقابة 
اإياهم  وا�سفا  العراقي(، 

بدعامة القانون يف العراق.

برقية  يف  الكعبي  وقال 
املحامني  »نقابة  ان  التهنئة: 
تكري�س  يف  الأهم  الدور  لعبت 
بلدنا  يف  الدميقراطية  مبادئ 
�سالبة  بكل  ودافعت  العراق 
العراقي،  الفرد  حقوق  عن 
الأهم  الرافد  تعد  زالت  وما 
والق�ساء  الت�سريعات  يف 
دورها  »ان  موؤكدا  العراقي«. 
وهو  واأكرب،  اهم  امل�ستقبلي 
داخل  القانوين  الوعي  ن�سر 
قانون  اول  �سن  الذي  العراق 

اكرث  قبل  الب�سرية  تاريخ  يف 
من خم�سة اآلف عام«.

ويف  »انه،  الكعبي  وتابع 
على  العزيزة  املنا�سبة  هذه 
املحامني  نقابة  ندعو  قلوبنا، 
يف  الأكرب  الدور  لها  ليكون 
الف�ساد  على  احلالية  حربنا 
على  واحلر�س  واملف�سدين، 
ت�سحيح الأخطاء يف املجالت 
م�ساركتها  عن  ف�سال  كافة، 
املعنية  النيابية  اللجان  لعمل 
يف ان�ساج وت�سريع القوانني«.

النائب األول لرئيس مجلس 
النواب يهنئ المحامين بيومهم

المحكمة اإلتحادية تبارك لنقابة المحامين 
ذكرى تأسيسها

اأر�سلت املحكمة الإحتادية العليا برقية تهنئة اإىل نقابة املحامني 
العراقيني مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�سها.

مدحت  ال�سيد  القا�سي  املحكمة  رئي�س  اأر�سلها  التي  التهنئة،  يف  وجاء 
املحمود: »ي�سر املحكمة الإحتادية العليا اأن تتقدم 
باأزكى التهاين والتربيكات اإىل املحامني بذكرى ٨٧ 

لتاأ�سي�س نقابة املحامني، يوم املحامي العراقي«.
واأكدت املحكمة دعمها لعمل املحامني، متمنية لهم املزيد 

من التوفيق خدمة للعراق والعراقيني.

رئي�س  م�سر،  حمامي  نقيب  هناأ 
الأ�ستاذ  العرب،  املحامني  احتاد 
املحامني  نقابة  عطية،  رجائي 
 ٨٧ الذكرى  مبنا�سبة  العراقيني 

لتاأ�سي�س النقابة.
تهنئته:  يف  رجائي  وكتب 
وب�سفته،  نف�سه  عن  »بالأ�سالة 
والوطن  م�سر  حمامي  وعن 

العربي، اأتقدم بخال�س التهنئة اإىل الأ�ستاذ اجلليل �سياء ال�سعدي، 
 ٨٧ الذكرى  مبنا�سبة  العراق،  وملحامي  العراق،  حمامي  نقيب 

لتاأ�سي�س نقابة املحامني العراقية«.
واأعرب، عطية، عن خال�س الأمنيات بالتقدم والرقي والزدهار، 

ووحدة عراقنا ال�سقيق البوابة ال�سرقية لالأمة العربية.

في ذكرى تأسيسها الـ ٨٧.. 
نقيب محامي مصر يهنئ 
العراقيني نقابة المحامين العراقيين املحامني  نقابة  تلقت 

تهنئة الأمني العام لحتاد املحامني 
العرب ال�سابق، املحامي عمر حممد 
زين، مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س نقابة 

املحامني العراقيني.
»مبنا�سبة  تهنئنه:  يف  زين  وكتب 
ذكرى التاأ�سي�س ال�سابعة والثمانني 
لنقابتكم الغراء، النقابة التي اعطت 
مهنة املحاماة العراقية دورا وطنيا 

لرجالها  وكان  م�سهودة،  وقوميا 
الفذاذ يف علم القانون والدفاع عن 
وحمل  والدميقراطية،  احلريات 
التحرير  يف  العربية  الأمة  اهداف 
الدائمة  القيادة  والبناء،  والوحدة 
واحتاد  العرب  املحامني  احتاد  يف 
احلقوق بني العرب، وهم من قلعة 

العروبة قلعة الرجال الرجال«.
م�سيفا: »تهانينا احلارة ل�سعادتكم 

ايها النقيب املنا�سل انت واع�ساء 
الخوة  وجلميع  نقابتكم،  جمل�س 
تاأ�سي�س  بعيد  العراقيني  املحامني 
النقابة، والذين نكن لكم كل املحبة 
اهلل  من  راجني  واملودة، 
القيام  يف  يوفقكم  ان  تعاىل 
بر�سالتكم املهنية والوطنية 
اإداء  باأح�سن  والقومية 

وبنجاح كما كنتم دائما«.

نقابة المحامين تتلقى تهنئة األمين 
العام التحاد المحامين العرب السابق

رئيس اتحاد الحقوقيين العرب 
يهنئ محامي العراق بذكرى 

تأسيس نقابتهم
العرب،  احلقوقيني  احتاد  رئي�س  من  مر�سلة  تهنئة  العراقيني  املحامني  نقابة  تلقت 

الأ�ستاذ �سبيب املالكي، مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س نقابة املحامني العراقيني.
برقيته:  يف  وكتب  ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  املالكي  وهناأ 
»مبنا�سبة الذكرى ٨٧ لتاأ�سي�س نقابة املحامني العراقيني.. ي�سرين اأن ابعث ل�سعادتكم، 
ومن خاللكم لل�سادة اأع�ساء جمل�س النقابة وجميع املحامني العراقيني، باإ�سمي وبالنيابة 

عن احلقوقيني العرب على امتداد الوطن العربي، باأخل�س التهاين واأطيب التربيكات«.
العراقيني،  املحامني  لنقابة  املجيدة  والوطنية  القومية  باملواقف  املالكي  واأ�ساد 
وبدورها املهم والبارز يف حتقيق العدالة، واحلر�س على �سياده القانون وا�ستقالل 

الق�ساء، وتوفري ال�سمانات الكفيلة حلماية مهنة املحاماة واحرتامها«.

تلقت نقابة املحامني العراقيني ر�سالة تهنئة اأر�سلتها دائرة العالقات والإعالم يف مكتب 
وزير الداخلية مبنا�سبة يوم املحامي.

بالنيابة عن وزير  الدائرة، ح�سروا  ال�سعدي، وفدًا من  النقيب، �سياء  ال�سيد  وا�ستقبل 
الداخلية، حيث قدموا التهاين مع باقة ورد، متمنني للمحامني دوام املوفقية.

ونقل الوفد تهاين وزير الداخلية، ال�سيد عثمان الغامني، اإىل ال�سيد النقيب واأع�ساء جمل�س 
النقابة واإىل ال�سادة املحامني، مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�س النقابة.

 ٨٧ الذكرى  »مبنا�سبة  تهنئته:  يف  معن،  �سعد  الدكتور  اللواء  الدائرة،  مدير  وكتب 
لتاأ�سي�س نقابتكم املوقرة، نتقدم لكم باأحر التهاين والتربيكات، متمنني لكم دوام التطور 
والإبداع يف اإ�ساعة التعامل على اأ�سا�س دولة القانون واملوؤ�س�سات خدمة لوطننا العزيز«.

نقابة المحامين تتلقى 
تهنئة دائرة العالقات 

واإلعالم في وزارة الداخلية

رئي�س  من  مر�سلة  تهنئة  العراقيني  املحامني  نقابة  تلقت 
نعمان  حممد  الأ�ستاذ  العراقيني،  احلقوقيني  احتاد 
املحامني  نقابة  تاأ�سي�س  ذكرى  مبنا�سبة  الداوودي، 

العراقيني.
ال�سموخ  يغمرها  »مب�ساعر  تهنئته:  يف  الداوودي  وكتب 
والعتزاز بنقابتنا العتيدة التي �سمت حتت جناحيها رواد 
العدالة والذين كانت لهم �سولت ت�سهدها �ساحات الق�ساء 
بالدنا  �سهدها  التي  كافة  املحافل  يف  امل�سرفة  واملواقف 

العزيز من منرب احتاد احلقوقيني العراقيني، يتقدم ال�ستاذ 
)حممد نعمان الداودي( رئي�س احتاد احلقوقيني العراقيني 
املكتب  اع�ساء  زمالئه  ونيابة عن  نف�سه  ا�سالة عن  العام، 
التنفيذي، بازكى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة الذكرى 
العراقيني،  املحامني  نقابة  لتاأ�سي�س  والثمانني  ال�سابعة 
متمنني لهذا ال�سرح ال�سامخ دميومة العطاء والزدهار من 
خالل فر�سان العدالة ورواد احلق زمالئنا املحامني الذين 

زرعت يف نفو�سهم �سرف هذه املهنة ال�سامية.

رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في 
تهنئته: القضاء الواقف درع العدالة

تهنئة 
ال�سيد نقيب املحامني العراقيني املحرتم

 با�سمي وبا�سم كوادر منت�سبي دائرة ال�سالح 
العراقية، اأتقدم اىل جنابكم الكرمي واىل الهيئة 
العامة لنقابة املحامني العراقيني، باأحر التهاين 
املحامي  يوم  ملنا�سبة  التربيكات  وا�سمى 

العراقي.
دائرة  اأن  نوؤكد  العزيزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
بغداد  يف  واق�سامها  العراقية  ال�سالح 
كل  ل�ستقبال  ابوابها  م�سرعة  واملحافظات 
للقوانني  وفقاً  معاملتهم  واجناز  املحاميني، 

والتعليمات املرعية. 
                           وتقبلوا مني فائق التقدير

                                                                   العميد الحقوقي
                                                                       علي نعمه جواد

                                                                    مدير عام دائرة االصالح العراقية

تهنئة
ال�سيد نقيب املحامني العراقيني املحرتم
ال�سادة اأع�ساء الهيئة العامة املحرتمني

وزارة  حقوقي  وبا�سم  با�سمي         
العدل/ دائرة ال�سالح العراقية، 

الهيئة  واىل  الكرمي،  جنابكم  اىل  نتقدم 
العامة لنقابة املحامني العراقيني، باأحر 
يوم  التربيكات ملنا�سبة  واأ�سمى  التهاين 

املحامي العراقي.
اأن  نوؤكد  العزيزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
ال�سالح  دائرة  يف  كافة  احلقوقيني 
بغداد  يف  واق�سامها  العراقية 
كل  لإجناز  م�سرعون  واملحافظات 
املحامني  ال�سادة  وطلبات  معامالت 
ال�سادرة  والتعليمات  للقوانني  وفقاً 
ال�سيد  معايل  قبل  من  واملرعية  اإلينا، 

الوزير واملدير العام املحرتمني.
وتقبلوا مني فائق الحرتام

الحقوقي والكاتب القانوني
خالد دواي العطواني

ممثل دائرة اإلصالح العراقية لدى نقابة المحامين

مؤسسة المدى تبعث تهانيها 
لنقابة المحامين العراقيين بمناسبة 

ذكرى تأسيسها
اأر�سلت موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون تهانيها اإىل نقابة 
املحامني العراقيني مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�سها.
لالإعالم  املدى  موؤ�س�سة  »تتقدم  برقيتها:  املدى يف  وقالت 
ذكرى  يف  والتربيكات  التهاين  باأحر  والفنون  والثقافة 
اأ�س�س  لرت�سيخ  مهما  دورا  تلعب  التي  النقابة  تاأ�سي�س 

العدالة، وخدمة املجتمع والدفاع عن قيم احلرية«.

تهنئة
الأغر؟  املحامي  لعيد  والثمانني  ال�سابعة  الذكرى  مبنا�سبة 
التهاين  باأجمل  اأتقدم  القرنة،  غرفة  حمامي  وباأ�سم  باأ�سمي 
والتربيكات اىل ال�ستاذ نقيب املحامني العراقيني واع�ساء 

جمل�س النقابة املوقر واىل الزميالت والزمالء كافة.
كما ي�سعدين ان اتقدم بتهنئة خا�سة اىل جميع املهنيني من املحامني 
واملحاميات الذين بذلوا كل ما يف و�سعهم للوقوف جنب زمالئهم 

من اأجل الرتقاء باملهنة وزرع املحبة واللفة بني القلوب..

                      رئيس هيئة انتداب محامي غرفة القرنة

تهنئة
اىل كل الزمالء املحامني

اىل كل الزميالت املحاميات
كل عام وانتم اخلري

كل عام وانتم عن احلق مدافعون.

كل عام وانتم للمظلوم منا�سرون.
كل عام وانتم للظامل خما�سمون.
كل عام وانتم للحقوق منتزعون،

كل عام وانتم بخري يف هذا يومكم )يوم املحامي(.. وبالذكرى ٨٧ لتاأ�سي�س نقابة 
املحامني العراقيني، ي�سرين وي�سرفني ان اتقدم لكم باأزكى التهاين واطيب

 التربيكات.

  أخوكم المحامي آزر الهيتي
رئيس هيئة االنتداب لمحامي هيت


