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نقيب المحامين :يجب ترسيخ مبادئ مهنة المحاماة وقواعد السلوك المهني في كليات القانون
فتح خط ساخن بين نقابة المحامين وقيادة شرطة الرصافة الستقبال الشكاوى الخاصة بالمحامين
علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،مدير
�سرطة الر�سافة ،اللواء احلقوقي اإ�سماعيل الكريطي،
ملناق�سة اأعمال املحامني يف املراكز التابعة مل�سوؤوليته.
وث ّمنَ ال�سعدي اجلهود التي تبذلها القوات الأمنية يف
احلفاظ على الأمن الداخلي يف بغداد ،وال�سعي للق�ساء
على املظاهر التي تهدد املواطنني .
َ
وناق�ش اأهم امل�ساكل التي تواجه املحامني خالل
مراجعاتهم ملراكز ال�سرطة وبع�ش الأق�سام التابعة
ملديرية �سرطة الر�سافة ،م�ستعر�ساً اأهم احلقوق التي
يجب اأن يتمتع بها املحامي وواجبات املوظفني جتاهه .
رحب اللواء الكريطي بنقيب املحامني،
من جانبهِ،
َ
مو�سحاً حر�سه على التعاون امل�سرتك ،وتذليل العقبات
التي تعرقل اأعمال املحامني .
هذا ووع َد الكريطي بفتح هاتف خا�ش ومبا�سر ل�ستقبال
الإت�سالت العاجلة عن طريق النقابة ،واخلا�سة
ب�سكاوى املحامني الفورية اأو الإعتداءات اأو التهديدات
خالل اأداء عملهم ،ف�سال عن عرقلة قراءة الأوراق
التحقيقية يف املراكز وغريها .
ويف ختام اللقاء� ،سك َر مدير �سرطة الر�سافة نقيب
املحامني ،فيما ق ّدم له درعاً تقديرية ،عرفاناً بالزيارة .

ذكرى انتفاضة
تشرين

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

نقيب المحامين :يجب
السعدي يخاطب هيئة التقاعد
ترسيخ مبادئ مهنة المحاماة حول البيانات المهمة لغرض دراسة
في كليات القانون
زيادة تقاعد المحامين
املحامي _خا�ش
خاطب نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،هيئة
َ
�سندوق تقاعد املحامني لغر�ش تزويد النقابة ببع�ش
البيانات الالزمة لدرا�سة زيادة الراتب التقاعدي للمحامني.
أو�سح النقيب ،يف كتابه املرقم ( )٦٢٠٣املوؤرخ يف / ١٨
وا َ
" : ٢٠٢٠ / ١٠اأن جمل�ش النقابة ب�سدد دعوة الهيئة العامة
لالجتماع طبقا لأحكام قانون املحاماة النافذ رقم ( )١7٣ل�سنة
 ١٩٦٥لزيادة الراتب التقاعدي للمحامي ،وهذا ما يتطلب
درا�سة معدل الزيادة يف �سوء الأر�سدة املالية املتوفرة يف
ح�ساب هيئة �سندوق التقاعد ،ومقدار م�ساهمة النقابة يف حال
ح�سول عجز مايل يحول دون ت�سديد الرواتب التقاعدية ،الأمر
الذي اقت�سى الإعداد والتهيئة لعقد الجتماع.
وطلبتْ النقابة الر�سيد املايل املتوفر حاليا يف �سندوق الهيئة
يف �سوء ما موؤ�سر يف املوازنة ال�سنوية لل�سنة املالية ٢٠١٩

املحامي _خا�ش
اأك َد نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي،
اأنه بات من ال�سروري يف تدري�ش كليات
القانون واحلقوق بالبلد تعريف الطالب
باجلانب العملي والتطبيقي ملهنة املحاماة من
خالل املناهج الدرا�سية.
جا َء ذلك خالل ا�ستقباله وفد ًا من جامعة
الفرات الأو�سط التقنية يف النجف الأ�سرف،
وبتوجيه رئي�ش اجلامعة الدكتور م�سطفى
الزهريي ،وذلك لفتح �سبل التعاون مع
النقابة باملجالت الأكادميية والتقنية.

َ
وتباحث النقيب مع الدكتور و�سيم جبار
ال�سمري ،والدكتور حيدر هادي اخلزعلي،
حول تطوير الدرا�سات القانونية يف العالقة
الوثيقة بامل�ساكل املجتمعية للو�سول اإىل اأرقى
النتائج واأدقها من الناحية العلمية والتطبيقية.
أو�سح نقيب املحامني اأهمية تعريف طالب
وا
َ
القانون من خالل املناهج الدرا�سية باجلانب
العملي املتعلق بالقوانني النافذة ،وتدريب
الطلبة من قبل املحاكم العراقية ،مما يوؤهلهم
ملمار�سة املحاماة ،بالإ�سافة اإىل ما يتعلق
مببادئ املهنة وقواعد ال�سلوك املهني.

 ،ومقدار الت�سرف به بحدود ما هو حمدد باملادة ال�سابعة
من قانون �سندوق تقاعد املحامني رقم ( )٥٦ل�سنة ،١٩٨١
بالإ�سافة اإىل بيان العدد احلايل للمحامني املتقاعدين يف الوقت
احلا�سر ،وجمموعة ما يتم �سرفه من مبالغ �سنوية و�سهرية
يف الوقت احلا�سر.
وجا َء يف الكتاب بيان املقرتحات فيما يتعلق بزيادة الرواتب
التقاعدية ح�سب ما من�سو�ش عليه من مدد على وفق املادة
(العا�سرة) من القانون املذكور.
وا�ستفهمت النقابة حول احل�سيلة املالية التي
ْ
ينبغي اأن تكون متوفرة تبعاً للزيادة احلا�سلة
يف مقدار الراتب ،وبيان تاريخ البدء يف �سرف
الزيادة.
هذا و�ست�سكل النقابة جلنة متخ�س�سة متثل فيها
هيئة ال�سندوق لغر�ش درا�سة زيادة الرواتب.

نقيب المحامين يتابع موضوع أراضي
محامي كربالء المقدسة
املحامي _خا�ش
ا�ستقب َل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
رئي�ش هيئة انتداب حمامي كربالء املقد�سة ،املحامي مكي
عبد الواحد ،وعددا من منتدبي الأق�سية والنواحي يف
املحافظة.
َ
وناق�ش ال�سيد النقيب اآخر امل�ستجدات املتعلقة بتخ�سي�ش
قطع اأرا�سي املحامني ،موؤكد ًا على �سرورة التحرك اجلدي
والتوا�سل مع اجلهات احلكومية املخت�سة بغية املوافقة

على تخ�سي�ش الأرا�سي.
من جانبه ،اأو�سح رئي�ش هيئة النتداب :اأن العقبة الأكرب
يف الوقت احلا�سر هي توزيع الأرا�سي على اأ�سا�ش م�سقط
الراأ�ش .داعياً النقابة للتوا�سل مع الوزارات املعنية،
وا�ستح�سال ال�ستثناء من هذا القرار.
هذا و�سيجري نقيب املحامني ،قريباً ،لقاءات متعددة
لوزيرة الإعمار والإ�سكان ،بالإ�سافة اإىل الأمانة العامة
ملجل�ش الوزراء ،من اأجل ا�ستح�سال ال�ستثناء باأ�سرع وقت.

مت ُّر علينا هذه الأيام الذكرى ال�سنوية لنتفا�سة ال�سعب العراقي املطالب
باحلقوق والكرامة ،ذكرى انتفا�سة ت�سرين الظافرة التي قدمت فيها
اجلماهري العراقية احل ّرة اأروع �سور الحتجاج ال�سلمي ،وهي تطالب
بتغيري الواقع املاأ�ساوي ،املتمثل بنظام املحا�س�سة الذي مت ا�سترياده من
رحم الإحتالل والذي اأنتج هذا الكم الهائل من التجاوزات على كرامة ال�سعب
وحقه يف العي�ش الكرمي ،وما تبعه من ف�ساد مايل واإداري ،مطالبني بالإ�سالح
ال�سيا�سي اجلذري ،واإعادة هيبة الدولة ،وحفظ احلقوق واحلريات،
منتهجني الأطر الد�ستورية ال�سلمية ،على وفق مفهوم الدولة القانونية،
وباأ�سلوب الرقابة ال�سعبية على امل�سروعية .
اإننا اإذ نحيي هذه الذكرى العزيزة كجزء من حركة احلراك ال�سعبي،
ن�ستذكر جموع املحامني العراقيني الذين خرجوا بب�سالة واإقدام ،وت�سدروا
امل�سهد اآنذاك ،وما زالوا ج�سد ًا واحد ًا مع �سفوف ال�سعب العراقي ال�سابر،
يف مطالباته احلقة ،فقد خرج املحامون يف تظاهرة مركزية ،يوم الثالث
والع�سرين من ت�سرين الأول عام  ،٢٠١٩رافعني الأعالم العراقية ،ومعربين
بل�سان القانون عن املطالب الد�ستورية على وفق الأطر القانونية ال�سحيحة
يدي �سراقه ،و املعتا�سني على
ل�ستح�سال احلقوق وا�سرتجاع الوطن من بني ّ
نهب خرياته ،وتفكيك وحدته ،ف�س ًال عن مواقفهم يف الدفاع عن املتظاهرين
املعتقلني اأو املوقوفني ،من خالل جلنة الدفاع عن املتظاهرين التي �سكلتها
النقابة يف عموم حمافظات العراق ،مطلع الإنتفا�سة ،بالإ�سافة اإىل متابعة
ق�سايا اآلف املواطنني الذين تعر�سوا حلالت الإختطاف والقتل والأذى
اجل�سدي ،و�سائر الإنتهاكات ،وكانت خيمة النقابة املن�سوبة يف �ساحة
التحرير مرجعاً قانونياً و�سند ًا للدفاع عن املتظاهرين ومتابعة ق�ساياهم،
كما اأنها كانت امللتقى البارز للحقوقيني والأدباء والكتاب واملثقفني .
وبعد مرور عام على هذه الإنتفا�سة التي ارتوت بدماء اأبناء الوطن الزكية،
نوؤكد مرة اأخرى على مطالبة ال�سلطة الت�سريعية باإكمال النق�ش يف ت�سريع
قانون الإنتخابات ،وت�سريع قانون املحكمة الإحتادية العليا ،ل�سد النق�ش
احلا�سل يف عدد اأع�سائها ،اإ�ستعداد ًا اإىل اإجراء انتخابات نزيهة وعادلة،
ت�سمن لل�سعب اختيار ممثليه ،وتف�سح املجال اأمام �سعود ثلة من النواب
امل�ستقلني واملهنيني .
ويف ذكرى الإنتفا�سة ،ل بد اأن ن�ستذكر الدماء الطاهرة ل�سهداء ال�سعب،
الذين قدموا دماءهم قرباناً لإعالء �سوت احلق ،ونطالب اجلهات احلكومية
اجلدي للك�سف عن القتلة ،وتقدميهم للعدالة والإقت�سا�ش منهم.
بال�سعي
ّ
كما اأننا ن�سدد على �سرورة التفعيل احلقيقي للجنة تق�سي احلقائق ،والتي
�سكلتها احلكومة موؤخر ًا ،للعمل على الإ�ستماع لذوي ال�سحايا واجلرحى
واملت�سررين ،وجمع الأدلة وتقدميها اإىل الق�ساء العراقي .
حتية الإجالل والإكرام لبلدنا العراقي الأبي ،ول�سعبنا ال�سابر املجاهد .

اللجنة العليا تنظر عددًا من الشكاوى وتوصي السعدي يستمع لتطلعات المحامين
في غرفة تحقيق الكرخ
بمتابعة المحامين لشكاواهم
املحامي _خا�ش
عقدت اللجنة العليا امل�سرتكة بني
ْ
نقابة املحامني العراقيني ووزارة
الداخلية اجتماعها الدوري يف
مقر النقابة ببغداد ،ملناق�سة اهم
ال�سكاوى وامل�ساكل املقدمة اأمامها.
وترا َأ�ش الجتماع رئي�ش اللجنة،
اللواء احلقوقي حممد بردي،
وبح�سور وكيل النقابة  /ع�سو
اللجنة العليا رزاق العبيدي ،وباقي
اأع�ساء اللجنة .
وحققت اللجنة يف عدد من الق�سايا
ْ
التي تخ�ش �سكاوى املحامني
امل�سجلة يف بغداد واملحافظات،
حيث دونت اللجنة اأقوال
امل�ستكي وامل�سكو منه بخ�سو�ش
�سباط ومنت�سبي �سجن احلوت
يف ذي قار ،وتو�سلت اإىل حل
امل�ساكل بني الطرفني.

ونظرت اللجنة �سكوى اأحد املحامني
ْ
بحق �سابط يدعي انت�سابه ملكتب
وزير الداخلية ،حيث اأمرت اللجنة
با�ستدعاء ال�سابط والتحقق منه.
حمام
أطلعت اللجنة على ق�سية
وا
ْ
ٍ
تعر�ش للتهديد هو وعائلته ،وتابعت
�سري التحقيق يف مركز ال�سرطة ،فيما
اأو�ست بحماية املحامي وعائلته .
أو�ست اللجنة
جانب اآخر ،ا
ويف
ْ
ٍ
باإحالة اإحدى املحاميات على جلنة
ال�سلوك املهني لثبوت خمالفتها
للتعامل املهني مع اأحد ال�سباط،
وا�ستعمالها طرقا غري قانونية يف
العمل.
واتخذت اللجنة قراراتها يف �سكاوى
ْ
اأخرى حددت موعدها �سابقاً،
م�سددة على متابعة املحامني
ل�سكاواهم واحل�سور يف املواعيد
املحددة� ،سماناً ل�سري التحقيق.

املحامي _خا�ش
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،غرفة
حمامي حتقيق الكرخ للوقوف ب�سكل مبا�سر على اأهم م�ساكلهم
ومراقبة اأعمالهم املهنية عن كثب.
وا�ستمع ال�سعدي للمعوقات التي تقف عائقا اأمام اعمالهم ،م�سج ًال
َ

مالحظاته اخلا�سة حولها ،وواعد ًا بال�سعي ال�سريع حللها.
َ
وا�ستعر�ش نقيب املحامني اأهم اخلطط التي تتحرك النقابة وفقها
لتذليل ال�سعوبات ،ورفع امل�ستوى العام للمحامني يف العراق.
�سكر املحامون النقيب لزيارته،
من جانبهم،
َ
والوقوف على اأهم م�ساكلهم وتطلعاتهم.
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تعديل عقد الزواج في العراق

احلقوقي خالد دواي العطواين
الطالق يف العراق م�شكلة كبرية
لي�س بكرثته ،وال بتداعياته ،وال
بنتائجه فهذه كلها اأمور مفروغ
منها كنتائج �شلبية للطالق ،لكن
االأخطر هو ا�شت�شهال اإيقاعه
من الرجل ،واق�شد باال�شت�شهال
القانوين وال اق�شد به اجلواز
ال�شرعي ،الن هذا االأمر خيار
�شرعي للزوج بغ�س النظر عن
تع�شفه او مربراته ..فما ان يطلق
الزوج زوجته اأمام رجل الدين
و�شاهدين بورقة عرفية حتى تبداأ
معاناة الزوجة باملحاكم من حيث
اإقامة دعوى ت�شديق الطالق وما
يرافقها من اأذى يف االإجراءات
والتبليغات ،حيث تع�شف زوجها
اأما بعدم احل�شور ليكون قرار
احلكم غياباً لتبداأ مرحلة حتويل
احلكم الغيابي اإىل ح�شوري،
واأحياناً يكون الزوج جمهول حمل
االإقامة فت�شبح الزوجة (واردا
�شرعيا) لل�شحافة واملبلغني..

واأحيانا م�شافر اإىل دولة اأوربية او
عربية ،وهكذا ..واأحيانا يهجرها
ويطلقها وعندما تقيم دعوى نفقة
عليه (يدفع) باأنه قام بتطليقها
قبل �شنة دون علمها ،ل ُت�شدم
الزوجة بالطالق اوال ،وان ال
حق لها �شوى بالفرتة قبل الطالق
ونفقة العدة ثانيا ،غريها من
تع�شف.
وقد اأ�شدر الق�شاء امل�شري اأمام
هذه امل�شاكل قرار ًا مهماً باأنه (ال
يعتد بالطالق اإال اإذا وقع اأمام
املحكمة وال يعتد باأية ورقة طالق
عرفية) ،وبرر الق�شاء امل�شري
بناء
راأيه هذا باأن مادام الزواج مت ً
على ورقة ر�شمية فالبد للطالق ان
يتم اأي�شا بورقة ر�شمية.
بع�س (املتفقهني) �شيعدون هذا
التوجه خمالفا لل�شرع بزعم انه
مينع الطالق ،وهذا الراأي مردود
الن الق�شاء امل�شري ال ي�شلب
حق الزوج يف تطليق زوجته وال
يخالف ال�شرع بل ينظم اأمر الطالق
تالفياً للفو�شى وجربا ملوقف
املراأة ال�شعيف التي (تتخبط)
باملحاكم لغر�س ت�شديق طالقها
من رجل فقد م�شتلزمات املروءة.
هنا �شتربز نية الزوج اإذا كان
جاد ًا بالطالق وال يعده عبثا
واإ�شاءة للزوجة فعليه التوجه
للمحكمة الإيقاعه ،ال فقط لت�شديق
الطالق الواقع خارج املحكمة
(الن بع�س االأزواج يعد الطالق
تاأديباً لزوجته) ،وانه يطلقها
اليوم ويرجع بها بعد �شهر.
ان هذا القرار ال يخالف ال�شرع

كما اأ�شلفنا ،فكما ان القانون
الو�شعي يعاقب على من تزوج
خارج املحكمة الأمور تنظيمية
ولي�شت �شرعية ،فللم�شرع اأي�شا
ان يعاقب على الطالق ومينعه اإذا
وقع خارج املحكمة حماية للطرف
ال�شعيف يف عالقته الزوجية وهي
املراأة يف جمتمع ذكوري ال يرى
لها اإال العجز الع�شوي او النف�شي
او االجتماعي بطريقة توؤثر على
�شلوكها .
واأقرتح ا�شدار فقرة يف القرار
باأن الطالقات الواقعة بعد �شدور
هذا القرار غري جمزية قانونيا..
كما ميكن اأن تو�شع فقرة يف عقد
الزواج كفقرة اإ�شافية (تقول) ان
عقد الزواج هذا ال ُيحل بالطالق
اإال اإذا كان اأمام املحكمة ،فياأخذ
طرفا العقد علماً بذلك.
ولتاليف امل�شككني �شرعاً بهذا
القرار ميكن اأي�شا ت�شديق
الطالق اخلارجي اأمام املحكمة
مع فر�س عقوبة مالية تنظيمية
ولي�شت �شرعية ،كغرامة ت�شل
مثال اىل خم�شة ماليني كونه وقع
خارج املحكمة كما هو احلال يف
عقوبة من تزوج خارج املحكمة،
دون امل�شا�س بحقوق املطلقة من
تعوي�س تع�شفي..
البع�س �شيحتج باأن هذا االأمر
يحتاج اىل تدخل ت�شريعي
واإ�شدار ن�س قانوين بهذا ،واأنا
اأقول ال يحتاج اىل ن�س ت�شريعي
الن للمحكمة �شلطة تقديرية يف
تقييم طرق االإثبات ،وال ينه�س
اأمامها اي دليل م�شكوك ب�شحته،

التفريق للهجر

فت�شتطيع ان متد حتقيقاتها اإىل
اأي دليل اإثبات يف الدعوى وال
تعتد به.
اأنا متاأكد انه لو مت هذا االأمر
ف�شتنخف�س حاالت الطالق ب�شكل
كبري و�شتن�شف املراأة.
وحيث اأن الق�شاء االإداري
امل�شري يق�شى بعدم اخت�شا�شه
بنظر دعوى عدم االعتداد
بالطالق ال�شفوي ،ق�شت حمكمة
الق�شاء االإداري مبجل�س الدولة،
بعدم االخت�شا�س الوالئي بنظر
دعوى اإلزام وزير العدل ،باإ�شدار
قرار باإجراء تعديل على قانون
االأحوال ال�شخ�شية امل�شري،
ين�س فيه على اأن الطالق ال يعد
�شرع ًّيا للمتزوجني بوثائق عرفية
اإال بتوثيقه ر�شميا.
وقالت املحكمة اإذا كان ال�شعب
امل�شري يف اجلملة قد ح�شم
اأمره فى عدم االعرتاف بالطالق
ال�شفوي للمتزوجني ،بداللة
ا�شتكمالهم للحياة الزوجية ،مع
اإكثار االأزواج من األفاظ الطالق
ال�شفوية التي يندفعون اإليها
ب�شبب �شغوط احلياة ،بدون
اإرادة الطالق احلقيقي ،وقبول
كثريين منهم اأدنى املربرات
الفقهية التي تق�شى بعدم
احت�شاب لفظ الطالق ال�شفوي
طالقًا �شرع ًّيا ،لذلك يجب على
امل�شرع امل�شري اأن يتدخل الإنقاذ
بع�س امل�شريني الذين يقعون
فري�شة لتغرير اأو�شياء الدين
واإيهامهم لل�شعفاء ،باأن الطالق
ال�شفوي طالق �شرعي ،واأن

الطالق الر�شمي طالق قانوين،
واأن العربة يف الدين بال�شرع
ال بالقانون ،ما يدفع بهوؤالء
ال�شعفاء اإىل اال�شت�شالم لظاهرة
املحلل املقيتة بعد الطلقة ال�شفوية
الثالثة مبا يكرث كربياء الزوجني
ويهني كرامتهما.
واأ�شافت املحكمة اأن كبار علماء
جميعا
الدين والفقهاء اتفقوا
ً
على اأنه ال اأثر وال حجية للطالق
ال�شفوي وال يعتد به ،واأنه يتعني
اأن يكون موثقًا كما يتم توثيق
وثيقة الزواج ،مطالبة باإ�شدار
حكم باإلزام وزير العدل ،باإ�شدار
قرار باإجراء تعديل على قانون
االأحوال ال�شخ�شية امل�شري باأن
يثبت فى وثائق الزواج الر�شمية،
ليعلمه الزوجان عند اإبرام عقد
زواجهما ،وين�س فيه على اأنه
ال يعد طالقًا �شرع ًيا للمتزوجني
بوثائق ر�شمية اإال ما يتم اإثباته
بوثيقة.
اإن قرار املحكمة قد ا�شتند اإىل
املذاهب الفقهية ،وال �شيما املذهب
احلنفي الذي اعتد بالطالق
ال�شفوي ،ومن ثم ينح�شر عن
اخت�شا�شها يف املنازعات ذات
الو�شف االإداري باأي �شكل من
ال
االأ�شكال ..لذلك ان طلب تعدي ً
يف اآراء مذهب معتد وحمال اإليه
اآرائه حال عدم وجود ن�س يف
القانون يحكم امل�شاألة ال�شرعية..
واأقول ان العراق ال يزال بقانون
االأحوال ال�شخ�شية رقم 188
ل�شنة  1957بالرغم من تعديالته
فهو على املذهب احلنفي.

حجز راتب الموظف الكفيل
املحامي ن�شوان ال�شدخان
كثرية هي االأخطاء القانونية التي تقع فيها دوائر الدولة
وال�شبب هو االجتهاد الذي ي�شدر من اأنا�س لي�شوا من
ذوي االخت�شا�س او من دون تعمق قانوين ،والقاعدة
تقول ال اجتهاد يف مورد الن�س ،ومن هذه االأخطاء هي
ا�شتقطاع راتب املوظف الكفيل او املتقاعد احلي او املتويف
دون مراعاة ن�شو�س القانون ..ونتناول هذا املو�شوع
املهم مبحورين:
االأول  :ن�شبة اال�شتقطاع واحلد امل�شموح
ان ن�س املادة  82من قانون التنفيذ الذي جاء فيها املادة
 82من قانون التنفيذ رقم  45ل�شنة  1980النافذ على
االآتي :
 (اأوال  :يجوز حجز راتب وخم�ش�شات املوظفوالع�شكري ورجل ال�شرطة والعامل وذوي الرواتب
التقاعدية ولكل من يتقا�شى راتبا او اأجورا من الدولة
بن�شبة ال تزيد على خم�س ما يتقا�شاه من راتب
وخم�ش�شات ،وب�شمنها خم�ش�شات غالء املعي�شة .
ثانيا :اذا كان الدين ال يعود للدولة او القطاع اال�شرتاكي
فال يجوز احلجز على وفق الفقرة اأوال من هذه املادة ،اإال
اإذا كان الدين ثابتا بحكم ق�شائي بات ،وال يعتد مبوافقة
املدين.

ثالثا :مع مراعاة حكم الفقرتني اأعاله ،يجوز احلجز
بالنفقة املحكوم بها غري املرتاكمة مهما بلغت ،وتعد دينا
ممتازا).
 ن�س قانون التقاعد املوحد النافذ يف املادة  22على :ال يجوز و�شع احلجز على الراتب التقاعدي واملكافاأة
التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة املتقاعد اإال يف اإحدى
احلالتني االآتيتني :
اأوال :اإذا كان ب�شبب النفقة ال�شرعية .
ثانيا :اإذا كان الدين يعود اىل خزينة الدولة .
املادة 23
ال يجوز حجز اأكرث من  %50خم�شني من املئة من الراتب
التقاعدي او املكافاأة التقاعدية الأي �شبب كان ..واإذا
مت احلجز يجب ان ال يزيد عن خم�س راتب املوظف او
الع�شكري ،وبالن�شبة للمتقاعد ال يزيد عن  %50منه ح�شب
ن�س القانون ..
املحور الثاين  :اأ�شبقية اتخاذ اإجراءات احلجز
واال�شتقطاع
يف حالة عدم ت�شديد الق�شط من االأ�شيل او تعرثه الأي
�شبب ال يجوز اإيقاع احلجز على راتب الكفيل مبا�شرة،
واإمنا يقت�شي توجيه اإنذار لالأ�شيل اأوال ،فاإذا مل ي�شدد
خالل مدة حمددة بعدها يتم التحري عن اأموال االأ�شيل
واحلجز عليها وبيعها ،فاإذا مل يوجد يتم التوجه للكفيل،

ال ان يرتك االأ�شيل ويبقى الكفيل حتت رحمة االأ�شيل بعد
ان قدم له يد العون ..ولكن نالحظ ان هذا االأمر اأ�شبح
�شائعا ،واأدى اإىل خلل كبري قد قطع �شبيل املعروف وجعل

االأغلب يخ�شى الكفالة ..لذلك نو�شي باإ�شدار قرار من
جمل�س الوزراء لتنظيم هذا املو�شوع املهم او رفع م�شروع
قانون ي�شمن حماية الكفيل من تع�شف الدائن واملكفول.

املحامي طالل حمد طه
التفريق للهجر املق�شود فيه الهجر للفرا�س املن�شو�س
عليه يف املادة  43فقرة  ،2مل يكن امل�شرع العراقي موفقا
يف معاجلة م�شاألة التفريق للهجر التي انت�شرت يف االآونة
االأخرية يف املجتمع العراقي ،واأرى اأن يعدل ن�س الفقرة
امل�شار اإليها اآنفا يف �شوء ما ورد يف حكم االيالء الذي ن�س
عليه القراآن الكرمي يف االيات  226و  227من �شورة البقرة
اأوالً :للزوجة طلب التفريق ،عند توفر اأحد االأ�شباب االآتية:
 2اإذا هجر الزوج زوجته مدة �شنتني فاأكرث بال عذرم�شروع ،واإن كان الزوج معروف االإقامة ،وله مال ت�شتطيع
االإنفاق منه.
اأما االإيالء وهو حلف اأال يجامع زوجته اأكرث من اأربعة
اأ�شهر ،اأو قال :حتى تقوم ال�شاعة ،اأو حتى ينزل عي�شى
بن مرمي ،اأو نحو ذلك ،فيعطى مهلة اأربعة اأ�شهر فقط ،فاإن
جامع واإال فمن حق الزوجة اأن تطلب الطالق اأو الف�شخ
عند القا�شي؛ وذلك لقوله تعاىل{ :للذين يوؤلون من ن�شائهم
ترب�س اأربعة اأ�شهر فاإن فاءوا فاإن اهلل غفور رحيم()226
واإن عزموا الطالق فاإن اهلل �شميع عليم} �شورة البقرة اآيات
( ،)227 - 226ومعنى {فاءوا} :رجعوا.
لذلك اأرى ،ومن وجهة نظري ،ومن خالل جتربتي يف احلياة
العملية ،اأن امل�شرع العراقي مل يكن موفقا يف معاجلة
م�شاألة الهجر للفرا�س املن�شو�س عليها يف املادة  43فقره
 2من قانون االأحوال ال�شخ�شية والتي جعلت املدة �شنتني
وهي مدة طويلة ،وت�شبب �شررا للزوجة التي �شتجرب على
االنتظار ل�شنتني لكي ت�شتطيع اإقامة دعوى تفريق للهجر،
وقد ال يثبت الهجر وتكون الدعوى واجبة الرد ،لذلك ،ولكي
يقطع الطريق اأمام االأزواج غري اجلادين ،اأرى اأن يعدل ن�س
املادة اأعاله وفقا ملا ورد يف االآيتني 227و  226من �شورة
البقرة ،حيث تكون اإجراءات املحكمة باأن ت�شتدعي الزوج
وتذكره مبا ورد يف االآية الكرمية (فاإن فاءوا) اأي رجعوا
عن الهجر ،في�شلح القا�شي بينهم ،وي�شتاأنفوا احلياة
الزوجية ،وان عزموا الطالق فاإن القا�شي يفرق بينهم يف
دعاوى التفريق للهجر بعد م�شي فرتة �شنتني النها تكون
طويلة وتتاآكل العالقات بني الزوج والزوجة ،وغالبا ما
يكون م�شريها التفريق ،لذلك فاإن جعل مدة التفريق للهجر
اأربعة اأ�شهر و�شعي املحكمة لالإ�شالح يكون اأجدى نفعا،
لذلك اقرتح باأن يعدل ن�س املادة اأعاله وفقا ملا ورد يف االآية
الكرمية وجعلها اأربعة اأ�شهر مع جعل التفريق لي�س قطعيا،
واإمنا يعتمد يف �شوء ما تتو�شل له املحكمة من
حتقيقات ،وما حتققه من اإ�شالح ذات البني ،لذلك
فاإن الن�س يكون للزوجة طلب التفريق اإذا هجرها
زوجها بال عذر م�شروع ملدة اأربعة اأ�شهر فاأكرث،
فعلى املحكمة اأن تطلب من الزوج اأن يرجع عن
الهجر ،فاإن رجع فعلى املحكمة االإ�شالح بينهم،
واإن عزم الطالق ،فتفرق املحكمة بينهم.

جرائم الشرف بال شرف الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية
املحامية �شماح حممود املعا�شيدي

علي االأ�شدي

كثريا ما ترتدد على م�شامعنا جرائم (ال�شرف)! ..يف االأفالم ،ومواقع
التوا�شل وحتى على االأل�شن عند احت�شاء ال�شاي ع�شرا ..ما هناك من
و�شمة عار يف القوانني العربية اإال يف هذه اجلرائم!!
اأ�شتغرب كيف اأننا مل ن َر قا�شيا اأو اأ�شاتذة جامعيني اأو حمامني يطعنون
بهذه اجلرائم املخالفة ب�شكل �شريح ملبادئ االإن�شانية واالأديان؟
ثم اإن املادة  409من قانون العقوبات العراقي مادة خمالفة الأحكام
الد�شتور الذي ن�س يف املادة  2فقرة ج (ال يجوز �شن قانون يتعار�س
مع احلقوق واحلريات االأ�شا�شية الواردة يف هذا الد�شتور)  ..وخمالفة
اأي�شا للفقرة  13من الد�شتور ثانيا ( ال يجوز �شن قانون يتعار�س مع
هذا الد�شتور ،ويعد باطال كل ن�س يرد يف د�شاتري االأقاليم ،او اأي ن�س
قانون اآخر يتعار�س معه)  ..وخمالفة للمادة  14من الد�شتور ( النا�س
مت�شاوون اأمام القانون دون متييز ب�شبب اجلن�س . )...
ثم تا ِأت حمكمة التمييز بقرارها املرقم / 342جنايات:18/9/ 1979/
«»قررت حمكمة التمييز باأن قتل املتهم البنة عمه قد وقع بباعث �شريف
اإذا كانت املجني عليها قد هربت من دار اأهلها مع ع�شيقها ،ثم تزوجت منه
دون موافقة اأهلها ،مما يجلب العار الأ�شرتها ح�شب التقاليد ال�شائدة يف
بيئتها»»!!!! ..امل�شدر ((كتاب املر�شد اىل الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها
للمحامي جمعة �شعدون الربيعي �شفحة (.)) )152
نالحظ اأن املتهم هو ابن عم اخلياط الذي ال عالقة قانونية له باملو�شوع،
ثم اإن الفتاة بالغة وقد تزوجت ،فهل العار يكون بزواج الفتاة!! اأي عار
هذا??
ملاذا يكون امل�شتفيد من تخفيف عقوبة القتل هو الرجل فقط ،فاإذا قتلت
املراأة زوجها يف حالة تلب�شه بالزنا ،فاإنها تعاقب بالعقوبة املقررة قانونا
دون اأي تخفيف!!
وحجة امل�شرع من ت�شريع هذه املادة باأن الرجل ال ي�شتطيع التحكم
بانفعاله وعواطفه عندما يرى زوجته اأو اإحدى حمارمه بتلك احلالة !!!
فهل املراأة ال متتلك مثال انفعاال او عواطف حتى ال ت�شمل بهذه املادة ؟!!!
نطالب باإلغاء املادة  409من قانون العقوبات العراقي
ملخالفتها كل ما هو اإن�شاين ود�شتوري وقانوين اأو �شرعي.

قد تثار ت�شاوؤالت عن اأثر اإيقاف تنفيذ
العقوبة ال�شالبة للحرية ال�شادرة بحق
موظف ،وعن اإمكانية اإعادته للوظيفة من
عدمها ،ف�شال عن م�شري اأن�شاف الرواتب
التي مل يتقا�شاها طيلة فرتة �شحب يده
على وفق املادة 16و 17من قانون ان�شباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14
ل�شنة  1991املعدل ..ولالإجابة على هذه
الت�شاوؤالت يقت�شي بيان املوقف الت�شريعي
والق�شائي من هذه امل�شاألة ،وكاالآتي:
اأوال /املوقف الت�شريعي:
 /1اإن املواد من (  )149 -- 144من قانون
العقوبات رقم  111ل�شنة  1969املعدل
قد تناولت اإيقاف تنفيذ العقوبة ال�شالبة
للحرية ..فعلى وفق املادة  144قد اأجازت
للمحكمة عند احلكم بعقوية احلب�س مدة ال
تزيد عن �شنة يف جناية او جنحة اأن تقرر
كذلك يف احلكم نف�شه اإيقاف تنفيذ العقوبة
بعد التاأكد من توافر ال�شروط التي ن�شت
عليها هذه املادة كاأن مل يكن املحكوم قد
�شبق احلكم عليه عن جرمية عمدية ،وراأت
من �شريته و�شلوكه وظروفه انه لن يعاود
ارتكاب جرمية جديدة.
اأما املادة  145فقد اقت�شت على املحكمة
عند االمر باإيقاف تنفيذ العقوبة اأن تلزم
املحكوم عليه باأن يتعهد بح�شن ال�شلوك
خالل فرتة اإيقاف التنفيذ على وفق اأحكام
املادة  ،118وكذلك حددت مدة االإيقاف
بثالث �شنوات يبداأ احت�شابها من تاريخ

احلكم على وفق املادة  146من القانون
نف�شه ،كما حددت املادة  147احلاالت
التي اذا حتققت يجوز للمحكمة خالل فرتة
التجربة اإلغاء اإيقاف تنفيذ احلكم.
اأما املادة  148فقد بينت ما يرتتب على
هذا االإلغاء من تنفيذ للعقوبات االأ�شلية
والتبعية والتكميلية والتدابري االحرتازية
التي اأوقفت تبعا لها ،بينما ق�شت املادة
 149باعتبار احلكم كاأن مل يكن يف حال مل
ي�شدر حكم باإلغائه خالل فرتة التجربة .
 /2اإن املواد من (  )19 - 16من قانون
ان�شباط موظفي الدولة رقم  14ل�شنة
 1991املعدل تناولت م�شاألة �شحب يد
املوظف املوقوف ،اإذ األزمت املادة  16منه
دائرة املوظف املوقوف ب�شحب يده طيلة
فرتة التوقيف اإذا اأوقف من جهة ذات
اخت�شا�س ،بينما بينت املادة  18االأثر املايل
املرتتب على هذا االإجراء والذي يتمثل
مبقا�شاته اأن�شاف الرواتب خالل هذه
الفرتة ،اأما باقي االأن�شاف فتبقى يف ذمة
دائرته حتى انتهاء فرتة التوقيف او تبني
ان نتيجة املحاكمة برباءته او االإفراج عنه،
فتدفع باقي اأن�شاف الرواتب على وفق
املادة  19من القانون نف�شه.
ثانياً  /املوقف الق�شائي:
يف فتوى �شادرة عن جمل�س الدولة بالرقم
 2013 /82يف  ، 2013/9/11وبطلب
الراأي من قبل وزير العدل على وفق
االخت�شا�س املنوط باملجل�س على وفق
املادة  9من قانون جمل�س الدولة املرقم
 65ل�شنة  1979املعدل يف �شاأن �شرف

رواتب املوظف املوقوف وامل�شحوب اليد
واملحكوم مع اإيقاف التنفيذ عند اإحالته
على التقاعد ،فقد اأر�شى املجل�س املوقر
مبداأ قانونيا يتوافق مع العدالة التي ي�شعى
اإليها كل قانوين خمت�س اأال وهو ( -1يعاد
املحكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية مع
اإيقاف التنفيذ اىل وظيفته بعد �شدور احلكم
ويتقا�شى رواتب وظيفته ب�شورة كاملة
خالل مدة التجربة التي ين�س عليها احلكم.
 -2ت�شرف رواتب املوظف املوقوفة نتيجة
�شحب يده من الوظيفة بعد انق�شاء مدة
التجربة ،وعد احلكم كاأن مل يكن.
 -3ت�شرف رواتب املوظف املوقوفة
الذي يحال على التقاعد قبل انق�شاء فرتة
التجربة بعد ان تنق�شي هذه املدة وي�شبح
احلكم كاأن مل يكن).
ومنه يتبني لنا جليا ان احلكم باإيقاف
تنفيذ العقوبة ال�شالبة للحرية ال مينع من
مبا�شرة املوظف للوظيفة ومن ثم يتقا�شى
رواتبه ب�شكل كامل دون اأي ا�شتقطاع منذ
تاأريخ مبا�شرته ،وان انتهت فرتة التجربة
دون احلكم باإلغاء اإيقاف العقوبة يرتتب
عليه ان احلكم يكون كاأن مل يكن ،وتنق�شي
على اأثره الدعوى اجلزائية واآثارها
ومن ثم اإمكانية ا�شرتداد اأن�شاف
الرواتب على وفق املادة  19من قانون
ان�شباط موظفي الدولة ،ويف حال
امتنعت دائرته عن اإعادته للوظيفة او
دفع اأن�شاف الرواتب فاإن قرارها يعد
غري م�شروع ويحق للمت�شرر اللجوء اإىل
الق�شاء طالبا اإن�شافه ،وح�شما للخالف.
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تعريف على اهم  10حقوق للمطلقة لل�ضرر فى قانون
االحوال ال�ضخ�ضية :اأي الزوجة التي وقع عليها �ضرر
مادي او نف�ضي من الزوج من حقها اأن تطلب الطالق
عن طريق حمكمة االأ�ضرة ،وفقط يجب اأن يكون عندها
اإثبات لل�ضرر ،وغالبا ما يكون االإثبات ب�ضهادة ال�ضهود،
ويف هذه احلالة فاإن الزوجة حتتفظ بحقوقها ال�ضرعية
واملادية التي �ضوف نذكرها.
اوال -م�ضكن الزوجية املطلقة لل�ضرر:
يحق للمطلقة لل�ضرر اأن تاأخذ م�ضكن الزوجية لو كانت
حا�ضنة ،ويكون معها اخليار ان تاأخذ ال�ضقة نف�ضها
التي تقيم فيها وا�ضتمرت العالقة الزوجية فيها ،وهذا
ما يعرف بالتمكني من م�ضكن الزوجية او ترفع دعوى
وتطالب باأجر م�ضكن ب�ضرط انها تكون حا�ضنة.
ثانيا -قائمة املنقوالت:
حتافظ املطلقة لل�ضرر على جميع حقوقها وتاأخذ جميع
املنقوالت اخلا�ضة بها ،ولو اأن الزوج امتنع عن اعطائها
منقوالتها فاإنه يعر�س نف�ضه لعقوبة احلب�س.
ثالثا -نفقه املتعة:
يحكم القا�ضي للمطلقة لل�ضرر بنفقة متعة ال تقل عن
�ضنتني ،وهذا هو احلد االأدنى يف القانون ،ونفقة املتعة
لي�س لها حد اق�ضى ،وذلك لو اأن الزواج ا�ضتمر ملدة يوم
واحد فقط فاإنه يكون من حق املطلقة نفقة املتعة ال تقل
عن �ضنتني.
رابعا -نفقة العدة بخالف نفقة املتعة:
للمطلقة لل�ضرر نفقة عدة تعادل فرتة العدة اخلا�ضة
بيها ،وهي تكون حوايل � 3ضهور .
خام�ضا -املوؤخر:
تاأخذ املطلقة لل�ضرر موؤخر ال�ضداق املكتوب يف ق�ضيمة
الزواج.
�ضاد�ضا -ح�ضانة االطفال:
ي�ضتمر االأطفال بعد طالق الزوجة لل�ضرر يف ح�ضانة
امهم الن احل�ضانة لالم بقوة القانون ،ويف�ضل االطفال
مع االم لغاية نهاية �ضن احل�ضانة ،ويفر�س لها اأجر
ح�ضانة.
�ضابعا -نفقة االطفال:
تاأخذ املطلقة لل�ضرر نفقة �ضهرية الأطفالها ال تقل عن
احلد االأدنى الالزم ملعي�ضة االطفال وت�ضتمر هذه النفقة
على الزوج لغاية �ضن احل�ضانة االأطفال.
ثامنا -م�ضاريف العالج اخلا�ضة باالأطفال:
يف حال احتياج االطفال اإىل رعاية �ضحية نتيجة مر�ضهم
فاإن القانون يلزم االب مب�ضاريف عالجهم ،فمن حق
املطلقة ان ترفع دعوي تطالب االب بكل م�ضاريف عالج
االطفال.
تا�ضعا -م�ضاريف التعليم:
يلزم القانون االب مب�ضاريف التعليم ،الن
التعليم حق ا�ضا�ضي لالأطفال ،ومن حق االم
املطلقة اللجوء ايل الق�ضاء الإجبار االب على
دفع م�ضاريف تعليم االأطفال بعدما تاأخذ والية
تعليمية لالأطفال .
عا�ضرا -بدل ك�ضوة �ضتاء او �ضيف:
يحتاج االطفال كل فرتة اىل مالب�س �ضواء يف
ال�ضيف اأو ال�ضتاء ،فاإن القانون يلزم االب ان
يوفر مالب�س الأطفاله ،فلو امتنع عن ذلك فاإن
من حق املطلقة لل�ضرر ان ترفع دعوى ،وجترب
االب على دفع النقود ل�ضراء املالب�س الأطفاله.

موانع التسجيل وأحكامها بقانون  ٤٣لسنة ١٩٧١
املحامي ليث غازي الزهريي
�س /1ما املق�ضود مبوانع الت�ضجيل ؟
 يق�ضد مبوانع الت�ضجيل القيود القانونية التي متنعاجراء الت�ضجيل �ضواء تعلقت بالعقار نف�ضه او باأ�ضحاب
احلقوق العقارية
�س /٢ما موانع الت�ضجيل ؟
 ان موانع الت�ضجيل وردت على �ضبيل احل�ضر : -1احلجز الواقع على العقار من �ضلطة ق�ضائية او
ر�ضمية خمولة قانوناً.
 -٢املحجورون لذاتهم او بقرار من املحكمة.
 -3املوانع القانونية االخرى املثبتة يف �ضجل العقار او
ا�ضبارته التي متنع اجراء الت�ضرفات القانونية اإال اإذا
زالت تلك املوانع وفقاً الأحكام القانون.
�س /3هل يجوز اجراء ت�ضرفات عقارية على العقارات
املحجوزة؟
 نعم يجوز ت�ضجيل الت�ضرفات واحلقوق التالية علىالعقارات املحجوزة :
 -1الت�ضرفات الناقلة للملكية بعو�س امل�ضتندة اىل حكم
ق�ضائي حائز درجة البتات او قرار قانوين له قوة احلكم
كاال�ضتمالك وت�ضحيح ال�ضنف نقدا والبيع التنفيذي،
ويتحول احلجز اىل الثمن وي�ضبح العقار حمررا منه.

 –٢الت�ضرفات الفعلية التي توؤدي اىل زيادة قيمة
املحجوز كت�ضحيح اجلن�س ،وكذلك حق االرث واالنتقال
وتنقل ا�ضارة احلجز اىل ال�ضجل اجلديد.
 –3ت�ضحيح ال�ضنف عينا والق�ضمة الق�ضائية وتنقل
ا�ضارة احلجز اىل �ضجل وا�ضبارة العقار الذي اخت�س
باملحتجز عليه.
 –٤معامالت االفراز مبوافقة الدائرة احلاجزة ،وتنقل
ا�ضارة احلجز اىل �ضجالت القطع املفرزة.
�س /٤ما حاالت رفع موانع الت�ضجيل ؟
 يرفع احلجز او منع الت�ضجيل عن العقار يف احلاالتالتالية:
 –1بقرار �ضادر من ال�ضلطة احلاجزة او من حل حملها
قانوناً.
 –٢ا�ضتنادا اىل حكم ق�ضائي حائز درجة البتات.
 –3م�ضي � 15ضنة على اآخر مراجعة او خمابرة
ب�ضاأن احلجز لدائرة الت�ضجيل العقاري ،وتكون
اال�ضبارة مرجعاً للتثبت من ذلك على ان يتم ا�ضعار
اجلهة احلاجزة ان كانت معلومة بقرار الدائرة لبيان
اعرتا�ضها ان وجد خالل ثالثني يوما من تاريخ
ت�ضلمها اال�ضعار ،وعند انتهاء املدة وعدم ورود
ا�ضعار منها بذلك ي�ضبح احلجز مرفوعاً حكماً.

التزوير ..أركانه وأهم طرقه

إبطال عريضة الدعوى
وقا�س �ضعد الدليمي
حاالت اإبطال عري�ضة الدعوى
متعددة ،ون�س عليها القانون
يف حاالت متفرقة ويف اأماكن
متعددة ،وميكن اجمالها بنقاط،
وهي:
اوال (املادة  50مرافعات)
اأجاز القانون للمحكمة اإبطال
عري�ضة الدعوى اذا وجد خطاأ
او نق�ضا يف البيانات الواجب
ذكرها يف عري�ضة الدعوى ،ومل
يقم املدعي باإ�ضالح هذا اخلطاأ.
ثانيا ( :املادة  5٤مرافعات)
تبطل الدعوى بحكم القانون اذا
تركت للمراجعة وم�ضت املدة
القانونية عليها دون مراجعة
احد طرفيها .
ثالثا ( :املادة  56مرافعات)
اأجاز القانون املدعى عليه ان
ي�ضتعمل حقه يف ابطال عري�ضة
الدعوى حال ح�ضوره وغياب
املدعي رغم تبليغه.

رابعا ( :املادة  8٢مرافعات )
عد القانون عري�ضة الدعوى
ّ
مبطلة بحكم القانون بعد
انتهاء اجل وقف الدعوى،
ولعدم مراجعة احد طرفيها
خالل  15يوما من انتهائه .
خام�ضا ( :املادة  83مرافعات )
عد القانون عري�ضة الدعوى
ّ
مبطلة بحكم اذا ا�ضتمر وقفها
بفعل املدعي او امتناعه مدة
�ضتة اأ�ضهر بعد ا�ضتئخارها .
�ضاد�ضا ( :املادة  87مرافعات )
عد القانون عري�ضة الدعوى
ّ
مبطلة بحكم القانون اإذا انقطع
�ضريها بال عذر مقبول مدة �ضتة
اأ�ضهر.
�ضابعا ( :املادة  88مرافعات )
للمدعي ان يبطل عري�ضة
بناء على طلب يقدمه
الدعوى
ً
للمحكمة بعري�ضة او باإقراره
يف حم�ضر اجلل�ضة ب�ضرط اأن
ال تكون مهيئا للحكم فيها.

املحامي زيدون مكي املو�ضوي
التزوير هو تغري احلقيقة بق�ضد الغ�س يف �ضند اأو وثيقة اأو
اي حمرر اآخر باإحدى الطرق املادية واملعنوية التي بينها
القانون تغري ًا من �ضاأنها اإحداث �ضرر بامل�ضلحة العامة اأو
ب�ضخ�س من اال�ضخا�س.
التزوير نوعان
 -1تزوير مادي  :هو الذي تغري فيه احلقيقة ب�ضورة
مادية ،اأي ب�ضورة يرتك يف ال�ضند اأثرا يدركه احل�س وتقع
عليه ال�ضيغ .
 -٢تزوير معنوي  :هو الذي تغري فيه احلقيقة ب�ضورة
معنوية وال يرتك يف ال�ضند اأثر يدركه احل�س وتقع عليه
العني النه ال يتناول مادة ال�ضند و�ضكله واإمنا معنى ال�ضند
وم�ضمونه وظرفه ومالب�ضته.
اأركان اجلرمية
اأوال  :الركن االول (ركن مادي)
 تغري احلقيقة :هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه اأوالتدلي�س ال ميكن ت�ضوره اإال باإنزال احلقيقة مبا يقابلها
واذا مل تغري احلقيقة ال توجد جرمية.
 �ضند او وثيقة او حمرر  :هو اأية ورقة مكتوبة بق�ضد اويجوز ا�ضتعمالها اثباتا ملا هو مكتوب فيها.
طرق التزوير
التزوير املادي باإحدى الطرق التالية:
 .1و�ضع ام�ضاء اأو ب�ضمة اإبهام اأو ختم مزورة اأو تغري
اإم�ضاء اأو ب�ضمة اإبهام اأو ختم �ضحيح.
 .٢احل�ضول بطريق املباغتة ،اأو الغ�س على اإم�ضاء اأو

جرائم التخريب الماسة بأمن الدولة الخارجي

املحامية زينة الزيدي
بداية فمعنى التخريب ا�ضطالحا على ال�ضعيد
اللغوي او اال�ضطالحي او ال�ضرعي ،فرياد به
معنى واحد وهو التخريب املادي ،اأي ما يرد
على �ضيء مادي ملمو�س ..وللتخريب يف اللغة
معاين متعددة ،فقد ياأتي مبعنى الهدم او التعطيل
او التع ّيب .اأما املعنى ال�ضرعي ،فذكر التخريب
بمعنى الهدم والتعطيل يف قوله تعاىل
(ومن اأظلم ممن منع م�ضاجد اهلل ان

يذكر فيها ا�ضمه و�ضعى يف خرابها) .
اأما ا�ضطالحا ،فعلى ال�ضعيد الت�ضريعي مل يعرف
امل�ضرع العراقي التخريب كم�ضطلح قانوين �ضواء
يف �ضلب قانون العقوبات ،مكتفيا بذكر الفعل
(خرب) مرادفا اياه كاالإتالف والتع ّيب واالف�ضاد،
وقد اكتفى امل�ضرع بذكر املرادفات دون ذكر
مفهوم التخريب يف املادة /16٤ف ٢م177/ف3
م183/ف ٢م٢63/ف.1
وجرم امل�ضرع العراقي افعال التخريب واالتالف
التي تنال باالعتداء كل ما اأعد ال�ضتعمال القوات
امل�ضلحة او الدفاع عن العراق او مما يثبت حقوق
العراق الدولية.
وعالج امل�ضرع العراقي هذه اجلرائم بعدة
ن�ضو�س اوردها �ضمن الباب املخ�ض�س للجرائم
املا�ضة باأمن الدولة اخلارجي  ،وبذلك فهي اأ�ضوة
بهذه اجلرائم ،وال تعد من اجلرائم ال�ضيا�ضية،
واخرج امل�ضرع العراقي اجلرائم املا�ضة باأمن
الدولة اخلارجي من ال�ضفة ال�ضيا�ضية ،وعدها
جرائم عادية ،واالجتاه الذي ا�ضتند امل�ضرع
العراقي اليه هو االجتاه ال�ضائد يف جميع الدول
وين�ضجم مع تو�ضيات املوؤمترات الدولية اجلنائية

واملعاهد العلمية واآراء الفقهاء و�ضراح القانون
الن هذه اجلرائم ال تعد ان تكون جت�ض�ضا او خيانة
فال ي�ضتحق مرتكبها التخفيف الذي يناله مرتكب
اجلرمية ال�ضيا�ضية.
لقد تناولت املادة( )163من قانون العقوبات
العراقي ،الفقرة االوىل ال�ضطر الثاين يف فقرتها
الثانية ،جرمية التخريب واالتالف العمدي لو�ضائل
الدفاع عن البالد ،وذلك ح�ضب ن�ضها االآتي:
يعاقب بال�ضجن املوؤبد او املوؤقت:
 -1كل من خرب او اتلف او ع ّيب او عطل عمدا
احد املواقع او القواعد او املن�ضاآت الع�ضكرية
او امل�ضانع او البواخر او الطائرات او طرق
املوا�ضالت او و�ضائل النقل او انابيب
النفط او من�ضاآته او اال�ضلحة او العتاد او
االدوية واملواد احلربية ،وغري ذلك ،مما
اعد ال�ضتعماله القوات امل�ضلحة او الدفاع عن
العراق او مما ي�ضتعمل يف ذلك.
 -٢كل من ا�ضاء عمدا �ضنعها او ا�ضالحها او
اأتى عمدا عمال من �ضاأنه ان يجعلها غري �ضاحلة
ولو موؤقتا لالنتفاع بها فيما اأعدت له او ان ين�ضاأ
عنه �ضرر او تكون العقوبة االعدام اذا وقعت

حجة اإلذن بالسفر
كثري ًا ما ي�ضاأل البع�س عن امكانية
�ضفر احلا�ضنة بالولد املح�ضون
داخل العراق او خارجه ،وهل
ي�ضرتط موافقة االب على ال�ضفر؟..
لذلك يجب تو�ضيح ما ياأتي :
 -1اذا كانت احلا�ضنة غري االم
فلي�س لها ان ت�ضافر باملح�ضون من
بلد ابيه دون اإذنه وموافقته.
 -٢اذا كانت احلا�ضنة هي االم
وكانت من ع�ضمة االب او معتدة
من طالق رجعي او بائن وعدتها
ما زالت باقية ،فلي�س لها ان ت�ضافر
بالولد دون موافقة ابيه.
 -3اذا انتهت عدة االم بعد افرتاقها
من االب فالراأي الراجح عند فقهاء
املالكية وال�ضافعية واجلعفرية
اذا كان �ضفر احلا�ضنة بالولد اىل

مكان قريب (داخل العراق) بحيث
ي�ضهل على روؤية ولده واالطمئنان
عليه يف اليوم نف�ضه ،فيجوز لها
ذلك دون اذن املحكمة.
اأما اذا كانت احلا�ضنة تروم ال�ضفر
خارج العراق فالراأي الراجح فقها
انه اذا كانت احلا�ضنة امينة على
املح�ضون ال يخ�ضى منها عدم
العودة اىل القطر واال�ضرار
باالب ،فيجوز ان ت�ضتح�ضل
اذن املحكمة بال�ضفر ،وهذه
املحكمة تاأخذ كفالة من االم
باملحافظة على املح�ضون،
وان تعيده اىل بلده بعد
انق�ضاء فرتة ال�ضفر ،وهذا
ما اخذت به حمكمة التمييز
يف مو�ضوع عر�س عليها.

اجلرمية يف زمن احلرب ،وال يقت�ضر القانون
اجلزائي العراقي على حكم املادة  163من قانون
العقوبات حلماية و�ضائل الدفاع الوطني و�ضيانة
ما اأعد اجلي�س ،ولكنه يورد يف قانون العقوبات
الع�ضكري امللغي طائفة من الن�ضو�س التي تعاقب
الع�ضكريني على اتالف اال�ضياء املنقولة وغري
املنقولة اخلا�ضة باجلي�س او باخلدمة الع�ضكرية
او التي ت�ضتعمل يف الدفاع الوطني ،ومن ذلك ما
ن�ضت عليه الفقرة (ج) من املادة ( )٤7منه التي
عاقبت باحلب�س مده ال تزيد على � 15ضنة كل من
يقوم بتخريب الو�ضائل النقلية وطرق املوا�ضالت،
كما عاقبت املادة  ٤8ف اأ منه ،باالعدام لكل من
يقوم بحرق او تخريب مطارات اجلي�س وطياراته
اأو جعلها غري �ضاحلة للعمل ،ومن تعمد �ضرر
العراق ومنفعة العدو بتخريب اجل�ضور والدور
وال�ضكك احلديدية والطرق العامة.
والوا�ضح من ن�س املادة ( )163بفقرتيها اأنه قد
ت�ضدرتها عبارة ( :كل من  ،)...وهذا يعني ان
امل�ضرع مل يحدد �ضفة مرتكب اجلرمية ،وهذه
ال�ضيغة ت�ضتمل على من يحمل اجلن�ضية العراقية
اأو من يحمل اجلن�ضية االأجنبية �ضواء اأكانوا

مقيمني يف العراق اأو خارجه وال�ضخ�س (عدمي
اجلن�ضية) ،اأي من ال جن�ضية له اإذا كان مقيماً
يف العراق اأو خارجه ،كذلك ال اإعتداد بجن�ضية
اجلاين اإذا كان اأجنبياً �ضواء من دولة �ضديقة
اأو معادية اأو حمايدة.
والأن القانون مل ي�ضرتط مكاناً لوقوع اجلرمية ،فاإن
اجلرمية تقوم �ضواء اأوقع التخريب داخل البالد
اأم خارجها بح�ضب طبيعة االأ�ضياء املعتدى عليها
واأماكن وجودها ..فعلى �ضبيل املثال ،من املمكن
اأن يقع التخريب على معدات حربية عراقية اأثناء
وجودها يف اإحدى املوانئ االأجنبية متهيد ًا لنقلها
اإىل العراق ،وميكن ان يقع التخريب على بناية
ع�ضكرية داخل العراق ،فاأينما يوجد ال�ضيء ميكن
ان يقع التخريب عليه.
ومل يحدد امل�ضرع لهذه اجلرمية زمناً معيناً
لوقوعها ،ولهذا جاز وقوعها يف زمن احلرب اأو
ال�ضلم.
وبتحليل جرمية تخريب واإتالف و�ضائل الدفاع
عن البالد يت�ضح اأن هناك ثالثة اأركان البد من
توافرها ليت�ضنى تطبيق الن�س الذي يعاجلها
وحتديد م�ضوؤولية مقرتف اأفعال التخريب.

معلومات بسيطة ومهمة
 -1اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة واقام الزوج دعوى
مطاوعة (يجب توحيد الدعويني) الن دعوى املطاوعة دفع
لدعوى النفقة.
 -٢ال توحد دعوى النفقة مع دعوى التفريق ،حيث يتم
احلكم يف دعوى النفقة مع اال�ضتمرار بدعوى التفريق،
اي ال يجوز ا�ضتئخار دعوى النفقة حلني البت يف دعوى
التفريق.
 -3تعد دعوى املطاوعة م�ضتاأخرة اذا اقامت الزوجة
دعوى تفريق.
 -٤اذا ا�ضتح�ضل الزوج على حكم مطاوعة فاأن دائرة
التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة باملطاوعة وتثبيت موقفها
وال ينفذ حكم املطاوعة جربا ،وللزوج بعد تنفيذ احلكم
وتبلغ الزوجة وعند عدم مطاوعتها له اقامة دعوى
الن�ضوز.
 -5يجب ا�ضعار دائرة التنفيذ باإبطال النفقة املوؤقتة
التي فر�ضتها ب�ضبب ترك املدعية لدعوى النفقة ،وبالتايل
ابطالها.

 -6للزوجة املطالبة بالنفقة املا�ضية �ضمن دعوى النفقة
امل�ضتمرة او بدعوى م�ضتقلة.
 -7اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة ووافق
الزوج على مقدار معني يحكم لها .اإما اذا
دفع باأنه م�ضتعد لتهيئة بيت �ضرعي ومبوافقة
الزوجة جتري املحكمة الك�ضف عليه وعندئذ
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ ا�ضتدعاء
الدعوى او الرتك اىل تاريخ اعداد البيت
ال�ضرعي.

ب�ضمة او ختم ل�ضخ�س ال يعلم م�ضمون املحرر على حقيقته.
 .3اإجراء اأي تغري باال�ضافة اأو احلذف او التعديل او بغري
ذلك يف كتابة املحرر او االرقام او ال�ضور او العالمات اأو اي
اأمر اآخر مثبت فيه.
 .٤ملء ورقة مم�ضاة اأو ب�ضمة اإبهام اأو خمتومة على بيا�س
بغري اإقرار �ضاحب االم�ضاء اأو اخلتم اأو الب�ضمة.
 .5ا�ضطناع حمرر او تقليده.
التزوير املعنوي باإحدى الطرق التالية :
 .1تغري اإقرار اأويل ال�ضاأن الذي كان الغر�س منه حترير
املحرر ادراجه فيه.
 .٢جعل واقعة مزورة يف �ضورة واقعة �ضحيحة مع العلم
بتزويرها.
 .3جعل واقعة غري معرتف بها يف �ضورة واقعة معرتف
بها.
 .٤انتحال �ضخ�ضية لغري اأو ا�ضتبدالها اأو االت�ضاف ب�ضفة
غري �ضحيحة وعلى وجه العموم حتريف احلقيقة يف حمرر
اأو اإغفال ذكر بيان فيه حال حتريره فيه اأعد الإثباته.
ثانيا  :الركن الثاين ( ...ال�ضرر)
ال تقع جرمية التزوير مبحرر تغري احلقيقة يف حمرر
بل يجب اأن يكون هناك �ضرر( ..م ،)٢86/وال�ضرر
عن�ضر اأ�ضا�ضي ال بد منه لوجود التزوير ويكفي
اأن يكون ال�ضرر حمتمال �ضواء ماديا اأو معنويا،
وال�ضرر املادي مثل يف حالة تزوير �ضند .اأما املعنوي
فيلحق �ضررا يف �ضرفه اأو �ضمعته كتزوير �ضكوى يف
حق �ضخ�س والتوقيع عليها باإم�ضاء مزور.

القانون والمرأة

املحامي اإياد توفيق
غالبا ما تكون هناك �ضروط بني اخلاطبني يف فرتة
اخلطوبة والتي على ا�ضا�ضها يتم االتفاق على ابرام عقد
الزواج ..ومثال على ذلك:
�ضرط اكمال الدرا�ضة او ال�ضماح للفتاة بالعمل بعد
الزواج او عدم اجبارها على ترك العمل ان كانت موظفة.
ال�ضوؤال :ما م�ضري هذه ال�ضروط وما موقف القانون منها؟
اجلواب :ان قانون االحوال ال�ضخ�ضية العراقي النافذ
املرقم  188ل�ضنة  1٩5٩اجاز ادراج �ضروط يف عقد
الزواج على ان تكون هذه ال�ضروط �ضروطا م�ضروعة،
فاإن ال�ضروط امل�ضروعة تكون معتربة ويجب االلتزام
وااليفاء بيها ،وا�ضتنادا اىل املادة  6الفقرة  3من قانون
االحوال ال�ضخ�ضية العراقي .اأما يف حال عدم االيفاء
بها وا�ضتنادا املادة  6فقرة  ٤من القانون نف�ضه اعاله،
اجاز للزوجة طلب ف�ضخ العقد عند عدم اإيفاء الزوج مبا
ا�ضرتط �ضمن عقد الزواج.
اأما بخ�ضو�س ال�ضروط غري امل�ضروعة فاإنها تكون �ضروطا
ال قمة لها ،فعلى �ضبيل املثال ا�ضرتاط �ضرط عدم اجناب
االطفال نهائيا ،وهناك امثلة كثرية ،فاإن مثل هذا ال�ضرط
يكون �ضرطا غري م�ضروع وال يوؤخذ بها على االطالق.
وان اأي �ضرط يخالف ال�ضرع او القانون او النظام
العام فاإن هذه ال�ضروط تعد �ضروطا غري م�ضروعة
وال قيمة قانونية لها ،وهي عبارة عن عدم.

قرارات تمييزية
العدد ( ) 130االثنني 2020 / 11 / 2

احتساب التعويض لمرة واحدة

تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم /50 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
لي�س للمحكمة طلب حتديد املحكمة املخت�سة
مكانيا لنظر الدعوى الأن االخت�سا�س املكاين
من حق اخل�سوم ،ولي�س من النظام العام،
واإذا راأت املحكمة املحال عليها الدعوى انها
ال تخت�س بنظرها ،فيكون قرارها قابال للطعن
متييزا ..م  79مرافعات مدنية.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة

املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية لوحظ
ح�سول تنازع �سلبي بني حمكمتي االأحوال
ال�سخ�سية يف االعظمية ومدينة ال�سدر يف
نظر دعوى النفقة املقامة من املدعية (اأ ه ع)
على زوجها املدعى عليه (ع و ا) ،اإذ ترى كل
منهما انها غري خمت�سة مكانياً بنظرها ،وملا
كان االخت�سا�س املكاين من حق اخل�سوم
ولي�س من النظام العام ،واإذا راأت املحكمة
املحالة عليها الدعوى انها ال تخت�س بنظرها
فيكون قرارها قاب ًال للطعن متييز ًا (املادة
 79من قانون املرافعات املدنية) ،وملا كان
طرفا الدعوى مل ي�ستعمال حقهما يف الطعن
بقرار رف�س االإحالة اأمام حمكمة اال�ستئناف

ب�سفتها التمييزية ا�ستناد ًا للمادة ()1/216
من القانون نف�سه ،فلي�س للمحكمة طلب
حتديد املحكمة املخت�سة مكانياً ،وكان على
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف مدينة ال�سدر
بعد رف�س االإحالة من قبل حمكمة االأحوال
ال�سخ�سية يف االعظمية ان ت�سري بالدعوى
وحت�سمها على وفق القانون ،لذا قرر رد طلب
حتديد املحكمة املخت�سة مكانياً الوارد من
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية يف مدينة ال�سدر،
واإعادة الدعوى اإليها لنظرها على وفق
القانون ،واإ�سعار حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
يف االأعظمية ،و�سدر القرار باالتفاق يف /1
رجب1441/هـ املوافق 2020/2/25م.

عقود المقاوالت الحكومية
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم /15 :الهيئة املو�سعة املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
اإذا كان العقد مو�سوع الدعوى خاليا من ال�سروط اخلا�سة بعقد
املقاولة ،وبذلك ال يعد من عقود املقاوالت احلكومية ،وتكون
حمكمة البداءة ،ح�سب واليتها العامة الواردة باملادة /29
مرافعات مدنية ،هي املخت�سة بالف�سل يف النزاع القائم ب�ساأنه،
ولي�س حمكمة البداءة املخت�سة بعقود املقاوالت احلكومية.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة املدنية يف حمكمة
التمييز االحتادية ،وجد ان الدعوى ان�سبت على طلب ف�سخ
عقد ت�سييد حمطة تعبئة الوقود املوؤرخ يف  2006/7/30املربم
مع �سركة توزيع املنتجات النفطية ،واإذ ان العقد املطلوب
ف�سخه ت�سمن تعهد املدعي بت�سييد حمطة تعبئة وقود على
قطعة االر�س املرقمة  138مقاطعة  /86عني الدب�س /ق�ساء

بيجي ،وعلى نفقته اخلا�سة ،وح�سب ال�سروط واملوا�سفات
وال�سوابط املبينة بالعقد ،واإذ اأن املقاولة عقد يتعهد به
ال لقاء اأجر يتعهد
احد الطرفني ان ي�سنع �سيئاً اأو يوؤدي عم ً
به الطرف االخر املادة ( 864مدين) ،واإذ ان العقد مو�سوع
الدعوى جاء خالياً من ال�سروط اخلا�سة بعقد املقاولة ،وبذلك
ال يعد من عقود املقاوالت احلكومية ،وتكون حمكمة البداءة
ح�سب واليتها العامة الواردة باملادة  29من قانون املرافعات
املدنية هي �ساحبة االخت�سا�س بالف�سل يف النزاع القائم ب�ساأنه،
ولي�س حمكمة البداءة املخت�سة بعقود املقاوالت احلكومية،
ال/ب/ثانياً )2/من قانون
لذا وا�ستناد ًا للمادة (/13اأو ً
التنظيم الق�سائي رقم  160ل�سنة  1979املعدل قرر احالة
ا�سبارة الدعوى اىل حمكمة بداءة بيجي الإكمال النظر فيها
والف�سل يف مو�سوعها على وفق احكام القانون ،وا�سعار
حمكمة البداءة املخت�سة بعقود املقاوالت احلكومية يف
�سالح الدين بذلك ،و�سدر القرار باالتفاق يف /24جمادي
االأوىل1441/هـ املوافــق 2020/1/19م.

نوع احلكم :مدين
رقم احلكم /43 / 42 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ا�ستقر ق�ساء حمكمة التمييز االحتادية على
احت�ساب التعوي�س ملرة واحدة يف الدعاوى
املتعلقة بوزارة الكهرباء او املتعلقة مبرور
انابيب املياه او املجاري او حمطات املجاري،
لذا فاإن املدعني ي�ستحقون التعوي�س ملرة
واحدة ،اإذ ال يجوز ان يحرم احد من ملكه
اإال يف االحوال التي قررها القانون ،وبالطريقة
التي ير�سمها ،ويكون ذلك مقابل تعوي�س عادل
يدفع اليه مقدما ..م  1050القانون املدين.
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة
املو�سعة املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية
وجد ان الطعنني التمييزيني مقدمان �سمن
املدة القانونية قرر قبولهما �سكالً ،ولوحدة
االطراف واملو�سوع قرر توحيدهما ونظرهما
معاً ،ولدى عطف النظر على احلكم املميز
وجد انه غري �سحيح وخمالف للقانون ،ذلك
ان املحكمة ،واإن اتبعت قرار النق�س ال�سادر
عن هذه املحكمة بالعدد /4021/4020الهيئة
اال�ستئنافية عقار 2019/يف 2019/8/28
 ،اإال انها تو�سلت اىل نتيجة غري �سحيحة،
ذلك ان الثابت من التحقيقات التي اجرتها
املحكمة باأن دعوى املدعني ان�سبت على
املطالبة باأجر مثل �سهامهم عن اجلزء الذاهب
للطريق العام للفرتة املطالب بها ،وحيث ان
ال�سارع مو�سوع الدعوى دخل �سمن الت�سميم
االأ�سا�سي ملدينة بغداد وهو خم�س�س للمنفعة
العامة ،وال ميكن رفعه او ازالته ،وال�ستقرار
ق�ساء هذه املحكمة على احت�ساب التعوي�س
ملرة واحدة يف الدعاوى املتعلقة بوزارة

الكهرباء او املتعلقة مبرور انابيب املياه او
املجاري فيها او حمطات املجاري ،لذا فاإن
املدعني ي�ستحقون التعوي�س ملرة واحدة،
اإذ ال يجوز ان يحرم احد من ملكه ،اإال يف
االأحوال التي قررها القانون ،وبالطريقة التي
ير�سمها ،ويكون ذلك يف مقابل تعوي�س عادل
يدفع اليه مقدماً (املادة  )1050من القانون
املدين ،لذا كان يتعني على املحكمة ال�سوؤال
من املدعني فيما اذا كانوا يطالبون بالتعوي�س
ملرة واحدة من عدمه ،ففي حالة رف�سهم ذلك
ومت�سكهم باملطالبة باأجر املثل دون التعوي�س
تق�سي برد الدعوى .اأما يف حالة طلبهم
التعوي�س ،فتكلف اخلرباء تقدمي ملحق
لتقريرهم لتقدير التعوي�س امل�ستحق للمدعني

وملرة واحدة عن امل�ساحة مو�سوع الدعوى،
على ان ياأخذوا بنظر االعتبار باأنه خم�س�س
للمنفعة العامة وبدون مغاالة او اجحاف على
ان يتم احت�ساب مبلغ التعوي�س املذكور من
بدل اال�ستمالك عند ا�ستمالك اجلزء مو�سوع
الدعوى ق�سا ًء او ر�سا ًء ،وحيث ان املحكمة
�سارت خالف وجهة النظر املتقدمة يف حكمها
املميز مما اخل ب�سحته ،لذا قرر نق�سه واعادة
ا�سبارة الدعوى اىل حمكمتها التباع ما تقدم،
وا�سدار احلكم املنا�سب على وفق ما تتو�سل
اليه من حتقيقات ،على ان يبقى ر�سم التمييز
تابعاً للنتيجة ،و�سدر القرار باالتفاق ا�ستناد ًا
اىل احكام املادة ( )3/210مرافعات مدنية يف
/1رجب1441/هـ املوافق 2020/2/25م.

تقرير الخبراء المختصين في العقار المغصوب
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/7 :الهيئة املو�سعة املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ال وم�سبباً ومعزز ًا
تقرير اخلرباء اإذا جاء مف�س ً
باملرت�سم املرفق به ي�سلح اتخاذه �سبباً للحكم..
( م / 140اثبات ) .
اإن املغ�سوب اإن كان عقار ًا فيلزم الغا�سب برده
اىل �ساحبه مع اأجر مثله ..م  197/مدين.

ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة
املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية
ٍ
وم�ستوف ل�سروطه ،قرر قبوله �سكالً ،ولدى
عطف النظر على احلكم املميز وجد انه �سحيح
وموافق الأحكام القانون واتبعت املحكمة قرار
النق�س ال�سادر عن هذه املحكمة بالعدد /165
هياأة مو�سعة مدنية 2014/يف 2014/11/11

ونظرت الدعوى مو�سوعاً ،وادخلت وزير املالية
ا�سافة لوظيفته �سخ�ساً ثالثاً يف الدعوى لغر�س
اال�ستي�ساح عما يلزم حل�سم الدعوى ،واو�سحت
وكيلته يف اجلل�سة املوؤرخة  2017/1/23ان
الت�سرفات الواقعة على القطعة املرقمة 87/16
م  18اخلنك العائدة للمدعي /املميز عليه /ب اأ
م با�ستثناء الت�سرف الناقل للملكية هي من حق
املالك املدعي ،وان كان ا�سمه �سمن قوائم احلجز
كون ذلك الت�سرف ،وهو طلب املدعي برفع

إلزامية دفع الغرامات
التأخيرية
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/1 :الهيئة املو�سعة املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
عدم ت�سديد املدعى عليه بدل االيجار يف املدة
املحددة رغم اإنذاره فيكون ملزماً بدفع الغرامات
التاأخريية عن مدة التاأخري ،وتكون دعوى املدعي
لها �سندها القانوين الن العقد �سريعة املتعاقدين،
ويقت�سي تنفيذه بح�سن نية النه اإذا نفذ العقد كان
الزماً ،وال يجوز الأحد العاقدين الرجوع عنه وال
تعديله اإال مبقت�سى ن�س يف القانون او بالرتا�سي .
ن�س احلكم
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة املدنية
يف حمكمة التمييز االحتادية لوحظ ان الطعن مقدم
�سمن املدة القانونية قرر قبوله �سكالً ،ولدى عطف
النظر على احلكم املميز وجد انه �سحيح وموافق
للقانون وجاء اإتباعاً لقرار النق�س ال�سادر عن هذه
املحكمة بالعدد /192الهيئة املو�سعة املدنية2019/
يف  ، 2019/7/22اإذ ان املدعي /املميز عليه ا�سافة

لوظيفته ،طالب يف دعواه باإلزام املدعى عليه /املميز
ا�سافة لوظيفته ،بالغرامات التاأخريية املن�سو�س
عليها يف البند الرابع 1/من عقد االيجار املربم
بني الطرفني ،ولثبوت عدم ت�سديد املدعى عليه
بدل االيجار يف املدة املحددة على الرغم من انذاره
بتاريخ  ،2016/6/1وان املدعى عليه �سدد البدل
ال�سنوي بتاريخ  ، 2016/7/27اأي بعد  27يوماً
من التاريخ املحدد للت�سديد ،فيكون ملزماً بدفع
الغرامات التاأخريية عن املدة املذكورة وتكون
دعوى املدعي لها �سندها القانوين الأن العقد �سريعة
املتعاقدين ،ويقت�سي تنفيذه بح�سن نية الأنه اذا نفذ
العقد كان الزماً وال يجوز الأحد العاقدين الرجوع
عنه وال تعديله اإال مبقت�سى ن�س يف القانون او
بالرتا�سي (املادة  1/146من القانون املدين) ،لذا
قرر ت�سديق احلكم املميز ورد الطعن التمييزي،
وحتميل املميز ا�سافة لوظيفته ر�سم التمييز،
و�سدر القرار باالتفاق ا�ستناد ًا للمادة ()2/210
من قانون املرافعات املدنية يف /26جمادي
االأوىل1441/هـ املوافــق 2020/1/21م.

التجاوز احلا�سل عليها من قبل املدعى عليه/
املميز /م غ ح ،هو (الت�سرف) ي�سب يف املحافظة
على املال املحجوز ولي�س تبذيره ..لذا ا�ستعانت
املحكمة بعدد من اخلرباء الق�سائيني املخت�سني
واجرت الك�سف املوقعي على القطعة انفة الذكر،
وقدم اخلرباء اخلم�سة تقريرهم املوؤرخ يف
 ،2019/7/3وبينوا فيه ان م�ساحة التجاوز
من املدعى عليه على القطعة املرقمة  87/16م
 8اخلنك العائدة للمدعي هي (1100م )2وجاء

ال وم�سبباً ومعزز ًا باملرت�سم املرفق
تقريرهم مف�س ً
به ،وي�سلح اتخاذه �سبباً للحكم (م  140اثبات)،
وحيث ان املغ�سوب ان كان عقار ًا فيلزم الغا�سب
رده اىل �ساحبه مع اأجر مثله (م  197مدين) ،لذا
فاإن دعوى املدعي لها �سندها من القانون ،وان
قرار اجابتها جاء متفقاً مع احكامه ،قرر ت�سديقه
ورد الطعن التمييزي ،وحتميل املميز ر�سم
التمييز ..و�سدر القرار باالتفاق يف /26جمادي
االأوىل1441/هـ املوافــق 2020/1/21م.

مراعاة األحكام القضائية ما لم تبطل أو تعدل
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/ 13 :الهيئة العامة2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
االحكام الق�سائية تبقى مرعية ومعتربة ما مل تبطل او تعدل من
قبل املحكمة نف�سها او تف�سخ او تنق�س من قبل حمكمة اأعلى وفقا
لطرق الطعن القانونية ..م  3 /160مرافعات مدنية ..والقول بخالف
ذلك معناه اإيجاد طرق طعن جديد يف االأحكام والقرارات مل ين�س
عليه ،وهذا االأمر حمظور قانونا ،ولهذا ال يجوز تقدمي طلب باعتبار
(احلكم معدوماً) ب�سورة جمردة ،بل ينبغي تقدمي ذلك من خالل
ممار�سة اخل�سم حقه يف الطعن باالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية
املن�سو�س عليها ح�سر ًا يف املادة ( )168من قانون املرافعات
املدنية ،والتي لي�س من �سمنها ما ي�سمى (طلب اإنعدام احلكم).
ن�س احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة ملحكمة التمييز
االحتادية وجد باأن (طالب انعدام االحكام) قدم الئحته املوؤرخة
يف  2020/3/2اىل هذه املحكمة ،وطلب فيها اعتبار االحكام
ال�سادرة من حمكمة ا�ستئناف دياىل ب�سفتها اال�سلية باإ�سبارة
الدعوى املرقمة /22/13هـ �س ، 2018/وكذلك القرارات املتعلقة

بها ال�سادرة من هذه املحكمة بالعدد /3257الهيئة اال�ستئنافية
منقول 2018/يف  2018/12/27وبالعدد /12/11الهيئة
العامة 2019/يف  ،2019/12/29معدومة ،وهذا الطلب واجب
الرد �سك ًال ابتداءً ،وال ميكن اخلو�س به مو�سوعاً الن طرق الطعن
باالحكام والقرارات الق�سائية قد حددت قانوناً ملا جاء بن�س املادة
( )168من قانون املرافعات املدنية رقم  83ل�سنة  1969املعدل
والتي وردت على �سبيل احل�سر ،ولهذا ال يجوز التو�سع بها او
القيا�س عليها ..ولي�س من �سمن الطرق القانونية بالطعن الواردة
يف املادة اعاله طعن ما ي�سمى (طلب اعدام احلكم) ،والن الق�ساء
العراقي ومبختلف درجاته وحماكمه كان له ق�سب ال�سبق يف االخذ
وتبني نظرية احلكم والقرار املعدوم والك�سف عن ذلك ،والت�سدي
لتقريره من قبل املحكمة التي تت�سدى لنظر الطعن املقدم امامها
باعتبارها حمكمة تدقيق لالحكام والقرارات ،ومنها حمكمة التمييز
االحتادية عند تقدمي احد طرق الطعن املن�سو�س عليها يف املادة
( )168مرافعات مدنية ،والتي تخت�س بنظرها وهي الطعن التمييزي
او الطعن بت�سحيح القرار التمييزي او من قبل حمكمة املو�سوع عند
ت�سديها الأ�سل احلق املتنازع عليه ،وذلك مبنا�سبة ت�سديها لنظر
الطعن املقدم امامها باحلكم او القرار باأحد طرق الطعن املن�سو�س
عليها يف املادة ( )168مرافعات مدنية ،والتي ينعقد االخت�سا�س

بنظره والبت فيه ملحكمة املو�سوع ،وهذه الطعون هي االعرتا�س
على احلكم الغيابي او اال�ستئناف او اعادة املحاكمة او اعرتا�س
الغري ح�سر ًا ..ويرتتب على ذلك عدم جواز تقدمي اأي طلب او
نظره من قبل املحكمة التي تنظر الطعن يف االحكام والقرارات،
ومنها حمكمة التمييز االحتادية حتت م�سمى (طلب انعدام احلكم
او القرار) ب�سورة جمردة ،ويعد هذا يف حالة ح�سوله جتاوز ًا على
حكم القانون الن االحكام الق�سائية تبقى مرعية ومعتربة ما مل تبطل
او تعدل من قبل املحكمة نف�سها او تف�سخ او تنق�س من قبل حمكمة
اعلى وفقاً لطرق الطعن القانونية (م )3/160مرافعات مدنية ،وال
ميكن الت�سدي العتبار احلكم او القرار معدوماً اإال من خالل طرق
الطعن القانونية ،اإذ ثبت للمحكمة ،ومنها حمكمة التمييز االحتادية،
ذلك عند نظرها للطعن والقول بخالف ذلك والت�سليم واالخذ مبا جاء
(بطلب انعدام االحكام) معناه ايجاد طريق طعن جديد يف االحكام
والقرارات مل ين�س عليه القانون ،وهذا االمر حمظور قانوناً ،اإذ ال
ميكن ايجاد اأي طريق جديد بالطعن باالحكام والقرارات اإال
من خالل ت�سريع ن�س قانوين �سريح بذلك ..وتاأ�سي�ساً على ما
تقدم ،قررت املحكمة رد طلب انعدام االحكام �سك ًال وحتميل
مقدمه الر�سم املدفوع من قبله ،و�سدر القرار باالتفـاق فـي
 /9ذي القعدة 1441/هـ املوافق  2020/6/30م.

قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات نهائية
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/61 :الهيئة املو�سعة
املدنية2020/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية

مبداأ احلكم
اإن قرارات الهيئة الق�سائية لالنتخابات
نهائية ،وال يجوز الطعن فيها باأي �سكل
من اال�سكال.
ال يوجد �سمن طرق الطعن الواردة
بقانون املرافعات املدنية طريق ي�سمى
(اإعدام احلكم او القرار الق�سائي).
ان قرار احلكم باالفراج الذي يتم�سك
به الطاعن الإعادة النظر بع�سويته يف
جمل�س النواب ال يعني انه مل يرتكب
االتهامات املن�سوبة اليه ،واإمنا يعني
ان االدلة التي ح�سلت �سده كانت كافية

الإحالته على املحكمة املخت�سة اإال انها
مل تكن تكفي الإدانته ،مما ال ينفي نفياً
قاطعاً ارتكابه التهمة املن�سوبة اليه.

ن�س احلكم
لـدى التـدقيق واملداولة من الهيئة
املو�سعة املدنية يف حمكمة التمييز
االحتادية ،وجد باأن طالب انعدام
احلكم (�س ع ح ا) قدم طعنه اىل
حمكمة التمييز االحتادية وطلب
عر�سه على الهيئة املو�سعة املدنية
وح�سلت املوافقة على ذلك ،وعند
عطف النظر على ما ت�سمنه طلبه
املوؤرخ يف  2020/2/9تبني باأنه يطعن
بقرار اللجنة الق�سائية لالنتخابات
املرقم /1015ا�ستئناف 2018/يف
 ،2018/8/6وقد ان�سب طعنه على
طلب احلكم له بانعدام القرار املذكور
والذي ق�سى با�ستبعاده من االنتخابات

الربملانية ل�سنة  ،2018وذلك لال�سباب
التي اوردها بطلبه وااليعاز اىل
املفو�سيه العليا لالنتخابات باعتماد
فوزه باالنتخابات الربملانية ،ومنحه
مقعد الربملان الذي فاز به ،واإذ ان
املادة �/8سابعا من قانون املفو�سية
امل�ستقلة لالنتخابات رقم  11ل�سنة
 ( 2007امللغي ) والذي ت�سكلت
مبوجبه اللجنة الق�سائية ،وكان نافذا
وقت �سدور القرار املطلوب اعدامه،
ن�ست على ان قرارات الهيئة الق�سائية
لالنتخابات نهائية وال يجوز الطعن
فيها باأي �سكل من اال�سكال ،وان املادة
/18ثالثا من قانون املفو�سية رقم 31
ل�سنة  2019النافذ وقت تقدمي الطلب
قد اعتربت قرارات الهيئة الق�سائية
باتة ،مما يجعل قراراتها غري قابلة
للطعن باأي طريق من طرق الطعن
القانونية او املراجعة باأي �سكل من

اال�سكال ،ال �سيما وانه ال يوجد �سمن
طرق الطعن الواردة بقانون املرافعات
املدنية طريق ي�سمى (اعدام احلكم او
القرار الق�سائي) ،ف�سال عن ذلك فاإن
قرار احلكم باالإفراج الذي يتم�سك به
الطاعن الإعادة النظر بع�سويته يف
جمل�س النواب ال يعني انه مل يرتكب
االتهامات املن�سوبة اليه واإمنا يعني
ان االدلة التي ح�سلت �سده كانت تكفي
الإحالته على املحكمة املخت�سة ،اإال انها
مل تكن كافية الإدانته ،مما ال ينفي نفيا
قاطعا ارتكابه التهمة املن�سوبة اليه
بخالف احلكم بالرباءة الذي يعني
عدم ارتكاب املحكوم بالرباءة للجرمية
املن�سوبة اليه ،مما ي�ستوجب لال�سباب
املتقدمة رد طلبه ،لذا قرر رده وحتميله
الر�سم القانوين للطعن ،و�سدر القرار
باالتفاق يف /22جمادي االخرة
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الجائحة ضاعفت العنف األسري ..وتزايد في تسجيل حاالت القتل داخل العائلة
االأطفال فبلغت  ،1606بينما عدد الق�سايا
اخلا�سة بتعنيف كبار ال�سن و�سلت اإىل .2919
وطبقاً لالإح�سائية ،احتلت العا�سمة بغداد
املركز االأول يف ق�سايا العنف االأ�سري بت�سجيلها
 4661حالة ،هي جمموع  1635ق�سية يف حمكمة
ا�ستئناف الكرخ ،و 3026ق�سية �سجلتها حمكمة
ا�ستئناف الر�سافة خالل العام املا�سي ،بينما
تلتها ذي قار بت�سجيلها  2746ق�سية عنف اأ�سري
خالل الفرتة نف�سها.

مروان الفتالوي
مل ت�ستطع النجاة من املوت املحتم على الرغم
من اإ�سعافها ،فقد اأكلت احلروق ن�سبة كبرية
من ج�سدها ،لكنها عا�ست مبا يكفي لالإدالء بق�سة
موتها.
تقول (ب�سرى) التي وافتها املنية نهاية العام
املا�سي :اإن زوجها املهوو�س باملخدرات
وامل�سكرات فاجاأها ال�ساعة الرابعة �سباحا يف
كانون االأول املا�سي ،بينما كانت نائمة لي�سكب
اإناء النفط االأبي�س عليها وي�سعل يف ج�سدها هالة
من النريان ا�سطرتها للهرب خارج الدار ،حتى
اأخمدها اجلريان ونقلوها اإىل امل�ست�سفى.
تعر�ست (ب�سرى) لعنف الزوجية قبل حادثة
املوت مرات عديدة اإحداها طعنة ب�سكني قدمت
�سكوى على اإثرها للمحكمة ،لتنتهي حياتها اأخريا
بهذه احلادثة املاأ�ساوية.
اإح�سائية ر�سمية
وتوؤ�سر االإح�ساءات الواردة اإىل املحاكم ارتفاعا
كبريا يف حاالت العنف �سد الن�ساء وحتى االأطفال
وكبار ال�سن ،لكن ما هو اأخطر اأن حاالت العنف
موؤخرا تطورت اإىل حد القتل ،فمثل حالة (ب�سرى)
ترد ع�سرات احلاالت اإىل دور الق�ساء ويتم
التعامل مع املتهمني فيها بعقوبات م�سددة.
واأوردت اإح�سائية ر�سمية ،اأعدها جمل�س الق�ساء
االأعلى ،اأن املحاكم العراقية �سجلت خالل عام
واحد ( )2019نحو  16.861حالة عنف اأ�سري،
وعلى الرغم من �سخامة هذا العدد ،لكن كثريين
يوؤكدون اأن هذا غي�س من في�س ،فاحلاالت التي
مل ت�سل اإىل املحاكم اأكرث ،ب�سبب �سطوة الرجل
وخوف الن�ساء من عواقب الطالق.
وتفيد االإح�سائية باأن ح�سة الن�ساء كانت االأكرب
بني اأعداد دعاوى العنف االأ�سري ،فقد بلغت
 12336ق�سية .اأما الق�سايا اخلا�سة بتعنيف

�سغوط اجلائحة
ويف العام احلايل ،بعد اأن �سغطت جائحة كورونا
على احلياة االأ�سرية توقع املتخ�س�سون اأن
تزداد هذه الق�سايا ،وهذا ما حدث بالفعل ،فجميع
املوؤ�سرات العاملية �سجلت ارتفاعا ملحوظا يف
ق�سايا العنف االأ�سري خالل مدة احلجر املنزيل
واالإغالق العام الذي فر�سته اجلائحة ،واالأمر
نف�سه ينطبق على العراق من خالل مالحظة عدد
ال�سكاوى الواردة اإىل املحاكم اخلا�سة بنظر
دعاوى العنف االأ�سري.
ويقول قا�سي حمكمة التحقيق اخلا�سة بق�سايا
االأ�سرة يف بابل ،اأحمد حممد علي :اإن "احلجر
املنزيل �ساعف ق�سايا العنف االأ�سري ،وهذا
مالحظ من خالل كثافة الدعاوى الواردة غلينا
منذ بدء حظر التجول" .موؤكدا اإ�سدار "مئات
قرارات االإحالة اإىل حماكم اجلنح بحق متهمني
بالتعنيف".
واأ�ساف القا�سي اإن "احلاالت التي وردت اإليه
يف بابل مل تكن خطرية ،اإمنا كانت ال�سكاوى عن
ال�سب وال�ستم واعتداءات ج�سدية ،لكن مل ترد
دعوى تخ�س احلروق اأو اعتداءات اأدت اإىل وفاة
على الرغم من وجود هذه احلاالت يف حمافظات
اأخرى يف البالد" .اأما حاالت القتل ،فاأكد "اأنها

علي البدراوي
فتحت االآثار العراقية بعد عام � 2003سهية العديد
من الطامعني جراء الو�سع االأمني املرتدي و�سعف
ال�سيطرة على العديد من املن�ساآت العراقية ،واأهمها
املعنية باالآثار ،لتاأتي غزوة داع�س االإرهابي ()2014
وتكب�س على اأنفا�س احل�سارة؛ فقد وثقت هذه
الع�سابات اأعمال تهدميها مرئياً لت�سل اإىل العامل اأجمع
يف اأكرب انتهاك اإن�ساين بحق تراث الب�سرية وال�سعوب.
وحتى بعد حترير االأر�س من داع�س مل يكتف منتهكو
االآثار العراقية و�سراقها من اأعمالهم التي تطولها بني
فينة واأخرى ،مبختلف الطرق وتعدد االأماكن الزاخرة.
تفتح (املحامي) ملف هذا العدد اأمام هذه االفة اخلطرية
التي ا�ستهدفت ،وال تزال ،اآثارنا با�ستطالع اآراء الق�ساة
املخت�سني للوقوف على ال�سبل الكفيلة للحد من تلك
الظاهرة عرب االإ�سارة اإىل القوانني الرادعة وعمليات
االعتداء التي طالت االأماكن االأثرية.
القا�سي ،منجد في�سل ،املتخ�س�س بنظر ق�سايا النزاهة
واجلرمية االقت�سادية يف حتقيق الر�سافة ،يذكر :اأن
«الكثري من املواقع االأثرية تعر�ست للنب�س وال�سرقة
مثل موقع (تل عرنو�س) و(تل الذهب) وغريها الكثري،
لكن النوع االأكرث انت�سار ًا يف العا�سمة بغداد هو التجاوز
على املواقع االأثرية والرتاثية �سوا ًء بالبناء كما حدث يف
الباب الو�سطاين اأو عرب فتح مياه املجاري كما ح�سل يف
(خان مرجان) ،اأو اإحداث تغيريات يف �سكل البناء مبا
ال يتالءم مع الت�سميم الرتاثي له كما حدث يف جامع
ال�سهروردي اأو عمارة الدفرت دار اأو الكثري من املواقع
الرتاثية املهمة يف �سارع الر�سيد اأو حمالت بغداد
القدمية».
واأ�ساف في�سل ،ب�ساأن اجلهات التي تتحمل م�سوؤولية
هذه التغيريات :اأن «بع�س البلديات اأو جهات يف اأمانة
بغداد تقوم باأعمال هند�سية دون اإخطار الهيئة العامة
لالآثار والرتاث واإعالمها قبل ال�سروع بها ،واحل�سول
على موافقاتها بالعمل ،كما ال تفوتنا اال�سارة اىل التجاوز
الذي يحدث من قبل املواطنني عرب هدم الدور الرتاثية
وزراعة االأرا�سي يف املناطق الريفية التي حتوي على
مواقع اأثرية».
وب�ساأن االإجراءات الق�سائية لزيادة احلرا�سة على
االآثار ،يقول في�سل «متت مفاحتة الهيئة العامة لالثار
والرتاث بخ�سو�س عدد املواقع الرتاثية واالثرية بغية
االهتمام بها ب�سكل جدي».
وردا على �سوؤال ب�ساأن القطع االثرية التي فقدها العراق
بعد عام  2003وعملية ا�ستعادتها ،يتحدث في�سل
عن «قطع اأثرية مهمة جرت ا�ستعادتها» ،الفتا اإىل اأن
«هناك عملية ر�سد ومتابعة م�ستمرة للمزادات الدولية
املخت�سة ببيع االآثار ،وحني يتم عر�س اأحد القطع
االثرية من تلك املزادات �سوا ًء يف اأوروبا اأو الواليات
املتحدة يتم اخطارنا عرب اإحدى ال�سفارات العراقية يف
تلك الدول اأو ق�سم اال�سرتداد يف الهيئة العامة لالثار
والرتاث اأو مديرية ال�سرطة العربية والدولية يف وزارة
اخلارجية ،عندها ي�سار اىل مفاحتة اجلهات ذات العالقة
كوزارة اخلارجية ورئا�سة االدعاء العام لل�سروع يف
فتح ا�سبارة للقطعة االثرية امل�سروقة ،وتبداأ عملية
مالحقتها ق�سائياً ودبلوما�سياً».
واأ�ساف في�سل اأن «العراق جنح يف ا�ستعادة العديد من
القطع االثرية مثل امل�ستعاد منها من موقع (هوبي لوبي)
لبيع التحف الفنية ،وهي �سركة اأمريكية خمت�سة متت
ا�ستعادة ( )3817قطعة اأثرية منها ،كما متت ا�ستعادة
قطع اثرية بعدد ( )78من لبنان و( )32قطعة اثرية من
بريطانيا ،وكذلك ا�ستعادة ملف اال�سرة املالكة للعراق
من اململكة العربية ال�سعودية وقطع اخرى من هولندا
والرنويج ،ومت ذلك كله خالل ال�سنوات املا�سية».
وب�ساأن ما يثار حول فقدان (االر�سيف اليهودي) ،يقول
اإن «ال�سلطات االمريكية وجهت عرب الطرق الدبلوما�سية

طلباً ر�سمياً اىل احلكومة العراقية طلبت من خالله
تاأجيل ت�سليمه لفرتة معينة حلني اإكمال عملية اإ�سالحه
من ال�سرر الذي حل به ،وكل ذلك ح�سل بف�سل ت�سافر
جهود الق�ساء مع الهيئة العامة لالثار والرتاث ووزارة
اخلارجية وال�سرطة العربية والدولية ومديرية مكافحة
اجلرمية املنظمة».
وي�سكو القا�سي «من �سعف التعاون الدويل وبطء
االجراءات وتعقيدها ،حيث اأن الكثري من الدول متاطل
يف اعادة االثار العراقية ،وال تتخذ اجراءات قانونية
بحق املزادات الدولية التي تتعامل بها ،مع �سبق علمها
باأنها غري �سرعية» .مقرتحا «تطبيق جتربة بع�س الدول
التي تعاين من �سرقة اآثارها عرب توكيل �سركات حماماة
دولية يف بع�س احلاالت اخلا�سة التي ت�ستوجب اإقامة
دعاوى يف البلدان التي توجد فيها قطع اثرية مهمة
وغالية الثمن ال�ستعادتها كونها متثل جزء ًا من تراث
وتاريخ البلد».
ومع جهود املحكمة ومديرية مكافحة اجلرمية املنظمة
التي اأدت اإىل القب�س على الكثري من الع�سابات التي
تتاجر باالآثار ،اإال اأن القا�سي يوؤكد اأن «الظاهرة مل
تنح�سر جراء ا�ستمرار اأ�سبابها من قلة الوعي لدى
البع�س باأهمية تلك االثار وقلة عدد احلرا�سات على
املواقع االأثرية ،ا�سافة اىل العدد الكبري جدا للمواقع
االأثرية يف العراق الذي قد ي�سل اىل ع�سرات االالف،
وبالتايل هناك �سعوبة يف ال�سيطرة عليها كما البد من
التنويه اىل ان االالف من املواقع االثرية والرتاثية مل
تعلن اجلهات امل�سوؤولة يف وزارة الثقافة اثريتها او
تراثيتها ،وذلك بغية ا�سفاء احلماية القانونية امل�سددة
عليها مبوجب قانون االثار والرتاث رقم  55ل�سنة
.»2002
وب�ساأن نوع وحقب االآثار املفقودة ،يك�سف في�سل
عن اأن «اغلب القطع االثرية املتاجر بها تعود اىل
احلقب ال�سومرية والبابلية واال�سورية ،وهناك بع�س
املخطوطات املهمة ،وكذلك الوثائق ،التي فقدت من دار
الكتب والوثائق خالل مرحلة االنفالت االمني يف عام
 .»2003كا�سفا عن اأن «�سبكات دولية تنتمي لبلدان
اقليمية تقوم باملتاجرة باالثار العراقية عرب بيعها اىل

تذهب اإىل اخت�سا�س حمكمة مكافحة االإجرام".
ما االأ�سباب؟
وحول االأ�سباب التي توؤدي اإىل التوترات العائلية،
يذكر القا�سي :اأن "اغلب الق�سايا كانت اخلالفات
تتعلق باأجهزة الهاتف وما يت�سل بها من مواقع
توا�سل وان�ساء العالقات االلكرتونية" .م�سريا
اإىل اأن "تدخالت االأهل يف حياة الزوجني من
االأ�سباب التي تدفع اإىل اخلالفات ،فالكثري من
احلاالت تكون اإدارة االأهل خاطئة بعدم ترك
الزوجني لر�سم م�سريهم والتدخل بحياتهم ،ما
يوؤدي اإىل نزاعات وارتكاب حاالت تعنيف".
وب�ساأن اإجراءات الق�سية ،اأكد :اأنها "�سهلة
االإجراءات وال حتتاج اإىل وقت الإ�سدار قرار
بح�سمها ،فاملتهم وامل�ستكي عادة ما يكونان
حا�سرين ،واأحيانا نحتاج اإىل تقرير طبي الإثبات
حاالت ال�سرب يف حال وجودها".
وينبه علي اإىل "ح�سا�سية التعامل مع الق�سايا
االأ�سرية ،الأنها تتطلب االأخذ بنظر االعتبار
اإ�سالح العالقة الزوجية ،وكيفية حتقيق الردع
يف حالة توقيف الزوج او عدمها ،والنظر اإذا ما
كان كا�سبا ويعيل عائلة ،الأن النتائج قد تكون
عك�سية ،وتوؤدي اإىل تفاقم اخلالفات وانف�سال
رابطة الزواج ،اإذ اأن كثريا من الزوجات ي�ستكني
مع طلب عدم توقيف الزوج ،اإمنا تكون غايتها
جمرد ال�سكوى لغر�س حتقيق الردع ،واالأمر يف
النهاية عائد اإىل املحكمة ،وهي من تقدر احلالة
بعد درا�ستها".
وبخ�سو�س حاالت اعتداء االأبناء على االآباء،
ذكر علي :اأن "الق�سايا بهذا ال�ساأن واردة اأي�سا
اإىل املحاكم ،ويتعامل الق�ساء مع املتهمني فيها
بحزم وتطبيق عقوبات رادعة الأن املتهمني
باالعتداء على الوالدين يفتقرون اإىل اأدنى درجات
االإن�سانية ونكران ف�سل الرتبية والن�ساأة".

اأزواج معنفون!
ويف �ساأن مت�سل ،يوؤكد قا�سي االأ�سرة وجود
"حاالت اعتداء وتعنيف بني االأ�سقاء" ،الفتا اإىل
اأن "الق�سايا املادية و�سوؤون املرياث هي اأكرث
االأ�سباب التي توؤدي اإىل هذه اخلالفات" ،وال ينفي
قا�سي التحقيق وجود "دعاوى يقدمها اأزواج
يعانون من تعنيف الزوجة الذي قد ي�سل حتى

اإىل ال�سرب اأحياناً".
وحول العقوبات ،يوؤكد اأنها "تكيف بح�سب
القوانني النافذة ،ال�سيما قانون العقوبات ،اإذ ال
يوجد قانون خا�س بالعنف االأ�سري وال ن�سو�س
حتدد درجة القرابة" .موؤكدا احلاجة اىل "قانون
�سامل مراع للتقاليد والعادات يراعي توفري لقمة
العي�س للزوجة ،فعندما يحكم الزوج بعقوبة

تبقى املراأة بال معيل ،وكذلك ان يتبنى القانون
توفري ماأوى اآمن للن�ساء املعنفات الهاربات من
عنف الزوج واالأهل".
فيما خل�س اإىل �سرورة "االهتمام باالأ�سرة
من قبل الدولة ومنظمات املجتمع املدين،
ودرا�سة اأ�سباب التعنيف الأن االأ�سرة
هي نواة املجتمع وعماد اإ�سالحه".

َ
سرقة الحضارة ..من يوقف نزيف اآلثار العراقية ؟

جتار اآثار غربيني ومزادات مهمة يف العامل ،لكنها ال
تعمل مبا�سرة داخل العراق ،واإمنا تعتمد على ع�سابات
حملية تقوم بتهريب تلك االثار اىل خارج البلد لت�سل
اليها ،هذا اإ�سافة اىل االثار التي هربت يف عام  2003او
االثار التي هربت عن طريق �سوريا وتركيا يف عام 2014
خالل فرتة دخول داع�س ،وبعد اخراج هذه االثار من
العراق تتوىل هذه ال�سبكات بيعها اىل جتار اثار دوليني
ومزادات عاملية معروفة».
وعن دور مواقع التوا�سل االجتماعي باملتاجرة باالثار،
اأفاد باأن «غالبية ال�سبكات املحلية لهذه الع�سابات تعمل
عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي ،وذلك عرب عر�س �سور
القطع االثرية يف جمموعات خا�سة ،وتقوم باالتفاق
على ال�سراء واال�سعار واأماكن اللقاء عرب تلك الو�سائل
وب�سكل حذر وحمرتف».
وعما اذا كان املتاجرون باملواد االأثرية ال يعرفون
التبعات القانونية جلرائمهم ،يذكر القا�سي ان «القانون
العراقي يفرت�س عند �سدور قانون عقابي علم الكافة،
كذلك ان املحكمة املخت�سة تبحث يف توافر عن�سر الق�سد
اجلنائي من عدمه ،ا�سافة اىل ان قانون االثار والرتاث
قد فرق يف العقوبات بني املتاجرة يف القطع االثرية
احلقيقية او املزيفة».
باملقابل اأن «املادة  48من قانون االثار والرتاث رقم
 55ل�سنة  ،2002وكذلك قانون مكافاأة املخربين رقم
 33ل�سنة  ،2008منح ملن يديل مبعلومات تخ�س االثار
العراقية مكافاآت مالية جمزية» ،بح�سب في�سل.
فيما يوؤكد حاجة العراق اإىل «مديرية خا�سة ملكافحة
االآثار واىل جهاز حتقيقي تخ�س�سي لغر�س التخ�س�س
يف عملية التحقيق بجرائم تهريب االثار واملتاجرة بها
كونها قد ا�سبحت جرمية عابرة للحدود ومن اجلرائم
املنظمة اخلطرية ،ا�سافة اىل اأهمية هذا الت�سكيل يف منع
التجاوز على املواقع االثرية والرتاثية يف العراق».
االآثار يف القانون العراقي
من جانبه ،يعرف القا�سي ،نا�سر عمران املو�سوي،
االآثار باأنها ،وح�سب املادة (� /4سابعا) «االأموال
املنقولة وغري املنقولة التي بناها اأو اأنتجها اأو كتبها
اأو ر�سمها اأو �سورها االإن�سان وال يقل عمرها عن (مئتي

�سنة) .وكذلك الهياكل الب�سرية واحليوانية والنباتية».
اأما املواد الرتاثية فقد عرفتها الفقرة (ثامناً) من املادة
املذكورة وهي االموال املنقولة وغري املنقولة التي يقل
عمرها عن (مئتي �سنة) ،ولها قيمة تاريخية اأو وطنية
اأو قومية اأو دينية اأو فنية يعلن عنها بقرار من وزير،
بح�سب املو�سوي.
ويذكّر املو�سوي بعقوبات �سديدة ت�سمنها القوانني بحق
مهربي االآثار كـ»االإعدام ملن اخرج عمدا من العراق مادة
اأثرية اأو �سرع يف اإخراجها ،وال�سجن مدة ال تزيد على
ع�سر �سنوات من قام بالتنقيب عن االآثار دون موافقة
ال�سلطات املخت�سة ،وكذلك من يقوم باحلفر اأو الغرا�س
وال�سكن يف موقع اثري ،وكذلك يعاقب باحلب�س من يقوم
باملتاجرة مبادة اأثرية مزيفة».
وعن االنتهاكات التي طالت االآثار ،يقول املو�سوي:
«اإنها تعر�ست الأب�سع هجمة وح�سية بعد �سيطرة
تنظيمات داع�س االرهابية على املناطق االثرية بعدما
قامت هذه املجاميع بتهدمي وتخريب االثار و�سرقتها
واملتاجرة بها» .الفتا اإىل اأن «جرمية �سرقة االثار ال
تختلف من حيث االركان عن اأية جرمية اخرى ،فالركن
املادي يتمثل بفعل االختال�س والركن املعنوي املتمثل
بالق�سد اجلنائي والركن املفرت�س او اخلا�س مبحل
االختال�س».
ويوؤكد القا�سي اأن «دورا كبريا يوؤديه الق�ساء العراقي
يف الت�سديد على االإجراءات املتخذة بق�سايا �سرقة االثار
واملتاجرة فيها كونها انتهاكاً لالإرث احل�ساري العراقي،
واعتدا ًء على هوية العراق احل�سارية» ،م�سريا اإىل
«اإر�سال الكثري من املواد االأثرية اإىل الهيئة العامة لالآثار
والرتاث وو�سعت حتت ت�سرف ال�سلطة االآثارية،
اإ�سافة اإىل ا�سداره للكثري من االحكام الق�سائية بحق
املتهمني باملتاجرة وال�سرقة».
وعما اإذا �سهدت اآثار (ذي قار) تعر�سات من املهربني،
يجيب املو�سوي اأن «هذه االعتداءات قلت عن ال�سابق،
لكن يف الفرتة االخرية تعر�ست اآثار الرفاعي اىل
حماولة من قبل ثلة من املهربني ت�سدت لهم القوات
االأمنية والذوا بالفرار».
نينوى وانتهاك تراثها

�سماال ،يف حمافظة نينوى ،تقع اأكرب الرقع اجلغرافية
يف العراق وال�سرق االو�سط التي حتوي على اآثار
حل�سارات تعاقبت عليها ،هذه املحافظة الزاخرة
تعر�ست الأب�سع عملية انتهاك طالت تراثها عرب تنظيم
داع�س االإرهابي الذي اجتاحتها �سيف .2014
ويقول القا�سي ،عمار اأحمد م�سطفى ،من حمكمة بداءة
املو�سل :اإن «�سرقة وتخريب االثار احدى احلروب
الثقافية املكملة للحروب التاريخية التي ا�ستمرت من
حرق اأور ال�سومرية و�سوال اإىل ا�ستيالء تنظيم داع�س
االرهابي على حمافظة نينوى ،وان�ساء دولة اخلرافة
املزعومة».
واأ�ساف اأن «املدينة تعر�ست اىل حملة وا�سعة النطاق
لنهب االرث احل�ساري والتاريخي ،كان الهدف منها
متويل التنظيم االإرهابي ،ومن جهة اخرى تدمري
تاريخ املدينة ابتدا ًء بتفجري اجلوامع واملراقد املقد�سة
االأثرية لالأنبياء واالأولياء ،اأعقبها تدمري و�سرقة الن�سب
والتماثيل لل�سخ�سيات التاريخية والقطع االثرية
النادرة وتهريبها عرب الدول املجاورة واملتاجرة بها يف
الدول االقليمية واأوروبا وغريها من دول العامل».
ومن خالل العمل الق�سائي والدعاوى املنظورة اأمام
حماكم التحقيق يف نينوى ،يبدو اأن ت�سنيفا خا�سا
للع�سابات التي ا�ستولت على االآثار ،يتحدث عنه
القا�سي م�سطفى ،قائال« :ميكن ت�سنيف الع�سابات
االإجرامية التي تعمل على جتارة وتخريب االثار اىل:
اأو ًال :ع�سابات تنظيم داع�س االرهابي ،التي عملت
منذ ا�ستيالئها على املو�سل على تدمري املواقع االثرية
التي من ال�سعب حملها ونقلها وبيعها واال�ستفادة من
عائدتها لتمويل اأن�سطتها االرهابية ،ومنها موقع النمرود
واحل�سر ومنارة احلدباء ومرقدا النبي يون�س والنبي
�سيت ،وتدمري القطع الكبرية املوجودة يف متحف
املو�سل ،وكذلك تهريب االثار واملتاجرة بها عرب دول
اجلوار ،وذلك بعد ما اأوهم التنظيم املتطرف العامل
اأنه قام بتدمريها بزعم اأنها (اأوثان) ،ولكن املعلومات
املتوفرة تفيد بقيامه بتهريبها وبيعها يف ال�سوق العاملية
عرب و�سطاء ،حيث ت�سري اح�سائية اليون�سكو اىل اأن
تنظيم داع�س االرهابي قد جنى ما يقدربـ(36.000.000
دوالر) �ستة وثالثني مليون دوالر اأمريكي».
ثانيا :ع�سابات اجلرمية املنظمة :حيث بداأت هذه
الع�سابات ن�ساطها ب�سرقة االآثار من العام  2003بعد
االحتالل ابان تعر�س املحافظة اىل عمليات ال�سلب
والنهب ،وقد بداأت عمليات �سرقة االثار من قبل افراد
غري منظمني ،وب�سبب ان�سغال االجهزة االمنية مبحاربة
التنظيم االرهابي �سكلت ع�سابات منظمة تدير عمليات
�سرقة االثار فجمعوا ما نهب منها بغية تهريبها اىل دول
اجلوار ،ومنها اىل اال�سواق العاملية.
ثالثا :التجارة غري امل�سروعة لالآثار على م�ستوى
االفراد املحليني :ان «هذا النوع هو االكرث �سيوعا يف
الوقت احلا�سر واالقل خطورة من حيث الت�سرف
بالقطع االثرية كون القائمني عليه ال ميلكون اخلربات
واالمكانيات الكافية لتهريبها ،وانهم عادة ما يقعون يف
قب�سة القوات االمنية ،ويف الوقت نف�سه تكمن اأهمية
القب�س عليهم لال�ستدالل على املهربني ،وايجاد اأ�سواق
التهريب».
رابعاً :ع�سابات التنقيب والبحث عن االثار :وتكمن
خطورة تلك الع�سابات بتعر�س املواقع االثرية اىل
التخريب كونهم ي�ستخدمون اأدوات ومعدات غري موؤهلة
للتنقيب ما يعر�س املقتنيات االثرية للتلف ،وقد يكون
التخريب متعمدا للمواقع االثرية ال�ستخدام اأماكنها
كم�سانع اأو معامل اأو �ساحات وقوف �سيارات اأو دور
�سكنية ،بح�سب القا�سي.
وعن اال�ساليب التي اتبعت وال تزال باال�ستيالء و�سرقة
االثار يف نينوى ،يجملها القا�سي بالنقاط االآتية:
-1عمليات النهب يف مناطق احلروب :وهذا ما ح�سل

يف عام  2003ابان االحتالل ،حيث فتح الباب على
م�سراعيه لعمليات ال�سلب والنهب عموماً و�سرقة
املتاحف ب�سكل خا�س ،اأعقبها ا�ستيالء تنظيم داع�س
االرهابي على املحافظة واال�ستيالء على اثارها
ومقتنياتها ذات البعد التاريخي.
-2عمليات التخريب املتعمد :وذلك بتفجري املعامل
واالأ�سرحة واملراقد من قبل التنظيم االرهابي بزعم
اأنها وثنية ،اإال ان واقع احلال ي�سري اىل قيام التنظيم
االرهابي بالبحث والتنقيب حتتها ،حيث مل يتم التنقيب
فيها �سلفا لقد�سية تلك االماكن.
 -3جتنيد ال�سكان املحليني يف البحث والتنقيب على
االثار :وذلك بتجنيد ال�سكان القاطنني قرب املواقع
االثرية من قبل و�سطاء حمليني لهم �سالت بع�سابات
خارجية خمت�سة بتجارة االثار.
وعن دور الق�ساء العراقي للحد من تلك اجلرائم
اخلطرية ،يقول :اإن «اأهمية عالية اوالها الق�ساء
للتحقيق بجرائم �سرقة االثار اإال اأن االمر ال يقت�سر عليه
فقط ،بل يقع اجلزء املهم على اجلهات ال�ساندة واملنفذة،
متمثلة باجلهات التنفيذية �سوا ًء �سرطة االثار اأو هيئة
اثار نينوى ،ناهيك عن اأجهزة املخابرات ومكافحة
اجلرمية املنظمة.
والبد من اال�سارة اىل ان عدد دعاوى االثار يف ا�ستئناف
نينوى االحتادية بالفرتة احلالية  31دعوى ،بينما
ي�سخ�س املعوقات التي تواجه اجراءات ال�سيطرة على
تهريب االثار يف العراق بـ» عدم توفري حماية كافية
للمواقع االثرية ،والتجاوز على املواقع االثرية املهمة
بالبناء الع�سوائي ،وعدم توفر االمكانيات الالزمة
لكوادر االثار ،وقلة الوعي باأهمية االثار واملواقع
االثرية».
واأكد �سرورة اأن تكون هناك «جهود حثيثة
غايتها ا�سرتجاع االثار امل�سروقة واملحافظة
على ما تبقى منها عن طريق تدخل املنظمات
الدولية املخت�سة بالرتاث العاملية ،وتلك مهمة
يجب اإناطتها بوزارة اخلارجية ،ا�سافة اىل عقد
موؤمترات عامة للوزارات املعنية (اخلارجية
والداخلية والهيئة العامة لالثار) ،وو�سع
احللول املثلى للمحافظة على االثار ،ا�سافة
اىل وجوب ت�سكيل جلان اأمنية وا�ستخباراتية
ت�سرتك مع الهيئة العامة لالثار بكل حمافظة،
مهمتها توفري املعلومات عن تواجد القطع
االثرية امل�سروقة التي ال تزال موجودة يف
العراق ،وحظر املواقع االلكرتونية التي
حتوي على درو�س تعليمية يف بيع وجتارة
االثار ،ا�سافة اىل ازالة التجاوزات الواقعة
على املواقع االثرية ،وتوعية املواطن حول
اأهمية االثار ،وحثه على تقدمي املعلومات
اال�ستخبارية التي ت�سل اىل علمه بخ�سو�س
اأماكن تواجد القطع االثرية بغية احلفاظ
عليها وحماية التاريخ العراقي».
املحرر
لن تكتفي (املحامي) باإ�سارة واحدة اىل هذا
امللف اخلطري الذي طال ،وال يزال ،حوا�سر
العراق و�سواخ�سه القائمة والتي جت�سد
هويته للب�سرية جمعاء (االثار) ،بل لنا
اأكرث من وقفة قادمة جتاهه ،منوهني اىل اأن
معاجلة تلك االفة اخلطرية م�سوؤولية وطنية
م�سرتكة تتحمل جميع مفا�سل الدولة القيام
بها كل على وفق دوره مثلما ا�سارت اجابات
ال�سادة الق�ساة على ا�سئلتنا ،هي م�سوؤولية
�ستجني االجيال القادمة ،التي �ستطاأ هذه
االر�س من بعدنا ،ثمار معطيات جناحها فيما
لو ا�ستعيدت االثار العراقية امل�سروقة ،ومت
ُخرب.
احلفاظ على املوجود منها ،وتعمري امل ّ
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دعوى مخالعـــــة

دعوى إثبات نسب بين الوالدين األحياء بسبب اإلنكار

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .....المحترم
املدعية:
املدعى عليه:
جهة الدعوى :
ان املدعى عليها زوجتي الداخل بها �شرعاً وقد اتفقنا على املخالعة على ان تتنازل يل عن كل حقوقها ال�شرعية وتربئ ذمتي من كل
حق او دين ..لذا اطلب دعوتها للمرافعة امام ديوان حمكمتكم بعد تبليغها ب�شورة من عري�شة الدعوى ،وتعيني موعــــد للمرافعة
وت�شديــــق املخالعة اجلارية بيننا .
وتقبلوا فائق ال�شكر واالحرتام

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .........المحترم
عنوانه :م ز د
عنوانها  :م ز د

املدعي :
املدعى عليه :
جهة الدعوى ...
ان املدعى عليه زوج موكلتي الداخل بها �شرعا وقانونا مبوجب عقد الزواج املرقم ..........يف...........وال�شادر من حمكمة  ، ...........وقد رزقت من
فرا�ص الزوجية الطفل ..........من مواليد  ، ........وحيث ان املدعى عليه طلق موكلتي مبوجب حكم الطالق املرقم .........يف  ، ..........وال�شادر من
حمكمة  ، ...........وانه ينكر ن�شب الطفل املذكور اأعاله ،عليه اأطلب من حمكمتكم املحرتمة دعوة املدعى عليه بعد تبليغه ب�شورة من عري�شة الدعوى
وتعيني موعد للمرافعة ،واحلكم باإثبات ن�شب الطفل وحتميله الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة ...
مع ال�شكر والتقدير

املدعية:
وكيلها املحامي:
مبوجب الوكالة :

املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرفقة
وال�شادرة من كاتب العدل

اال�شباب الثبوتية:
 عقد الزواج.� -شائر البيانات القانونية.

دعوى التعويض عن الطالق التعسفي

واملالحظات ب�شاأن املو�شوع وفقا لقرار
جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم  ٦9٤يف
.١98٥\٦\١٢
ال�شروط :
 .١على املحكمة ان حتكم للزوجة املطلقة
تع�شفا بتعوي�ص يتنا�شب وحالة الزوج
املالية ودرجة التع�شف ،وهذا التعوي�ص
يقدر جملة على ان ال يتجاوز نفقة الزوجة
ملدة �شنتني ،عالوة على حقوقها االخرى،
وان املحكمة هي التي ت�شتنتج التع�شف
من ظروف الق�شية ،ومن تقرير الباحث
االجتماعي والبيانات التي يقدمها الزوج
او الزوجة ،ويقدر مبلغ التعوي�ص من قبل
خبري ،والتعوي�ص الذي حتكم به املحكمة
لي�ص نفقة ،وامنا عن تعوي�ص لل�شرر،
وي�شتح�شل تنفيذيا ،كما ان طلب التعوي�ص
واملطالبة به يف دعوى الطالق او اقامة

دعوى م�شتقلة.
 .٢يف طلب التعوي�ص عن الطالق التع�شفي
الواجب اثبات ا�شباب التع�شف و�شوال
لتحدبد ن�شبة تق�شري كل من طريف الدعوى
واثر ذلك يف حتديد درجة التع�شف التي
تنفرد بها املحكمة ،ويكون دور اخلبري لتقدير
النفقة ال�شهرية التى يح�شب التعوي�ص على
ا�شا�شها.
 .٣ان اثبات التع�شف وهل تكلف به الزوجة
فالن�ص القانوين ال ي�شري له ،ولذلك نرى ان
التع�شف هنا مفرت�ص ،وعلى من يدعي خالف
ذلك ان يورد ا�شباب الطالق ،كما ان املحكمة
لها ان ت�شتنتج من ظروف الق�شية ومن
تقرير البحث االجتماعي او من البيانات
التي يقدمها الزوج او الزوجة ان كان
متع�شفا ام ال ،ويقدر مبلغ التعوي�ص من قبل
خبري ،على ان يالحظ درجة التع�شف وما

ا�شاب الزوجة من �شرر مادي او معنوي او
اجتماعي ،كما يالحظ اقتدار الزوج.
 .٤ال يحكم بالتعوي�ص عن الطالق التع�شفي
الذي يتم ايقاعه اإال اذا انتهت العدة،
وا�شبح الطالق بائنا بينونة �شغرى او كان
الطالق ابتدا ًء بائنا بينونة �شغرى.
 .٥ان جمرد طالق الزوج لزوجته ال يرتتب
عليه تعوي�ص لزوجته ما مل يكن الزوج
متع�شفا يف هذا الطالق وما مل تثبت الزوجة
انها ا�شابها �شرر جراء ذلك.
 .٦ان املطالبة بالتعوي�ص عن الطالق
التع�شفي ال ي�شرتط فيه ان يكون خالل
دعوى ت�شديق الطالق ،وامنا يحق للزوجة
املطالبة به اثناء نظر ت�شديق الطالق او
اقامة دعوى م�شتقلة ،وان هذا احلق ال
ي�شقط مبرور مدة اقل من اربع �شنوات،
وامنا ي�شقط بالتقادم الطويل.

الئحة دفاعية جوابية

معلومات بسيطة ومهمة جدًا للمحامين
 -١اإذا اقامت الزوجة دعوى نفقة ،واقام الزوج
دعوى مطاوعة (يجب توحيد الدعويني) ،الن
دعوى املطاوعة دفع لدعوى النفقة.
 -٢ال توحد دعوى النفقة مع دعوى التفريق ،حيث
يتم احلكم يف دعوى النفقة مع اال�شتمرار بدعوى
التفريق ،اي ال يجوز ا�شتئخار دعوى النفقة حلني
البت يف دعوى التفريق.
 -٣تعد دعوى املطاوعة م�شتاأخرة اذا اقامت
الزوجة دعوى تفريق.
 -٤اذا ا�شتح�شل الزوج على حكم مطاوعة ،فاإن
دائرة التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة باملطاوعة
وتثبيت موقفها ،وال ينفذ حكم املطاوعة جربا،
وللزوج بعد تنفيذ احلكم وتبلغ الزوجة وعند عدم
مطاوعتها له اقامة دعوى الن�شوز.
 -٥يجب ا�شعار دائرة التنفيذ باإبطال النفقة
املوؤقتة التي فر�شتها ب�شبب ترك املدعية لدعوى
النفقة ،وبالتايل ابطالها.
 -٦للزوجة املطالبة بالنفقة املا�شية �شمن دعوى
النفقة امل�شتمرة او بدعوى م�شتقلة.
 -٧اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة ،ووافق الزوج
على مقدار معني يحكم لها .اأما اذا دفع باأنه م�شتعد
لتهيئة بيت �شرعي ومبوافقة الزوجة جتري
املحكمة الك�شف عليه ،وعندئذ يحكم للزوجة
بالنفقة من تاريخ ا�شتدعاء الدعوى او الرتك اىل
تاريخ اعداد البيت ال�شرعي.
االخت�شا�ص املكاين للمحاكم
املاده ٣٦
تقام الدعوى يف حمكمة حمل العقار اإذا تعلقت بحق
عيني ،واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى يف
حمل احدها.
املادة ٣٧
 - ١تقام دعوى الدين او املنقول يف حمكمة موطن
املدعى عليه او مركز معامالته او املحل الذي ن�شاأ

فيه االلتزام او حمل التنفيذ او املحل الذي اختاره
الطرفان الإقامة الدعوى.
 - ٢اذا تعدد املدعى عليهم واحتد االدعاء او كان
مرتابطا تقام الدعوى يف حمل اقامة احدهم.
املادة ٣8
 - ١تقام الدعوى يف امل�شائل املتعلقة باال�شخا�ص
املعنوية القائمة او التي يف دور الت�شفية باملحكمة
التي يقع يف دائرتها مركز ادارتها الرئي�شي.
 - ٢اذا كانت الدعوى نا�شئة عن معاملة مع فرع
ال�شخ�ص املعنوي جاز اقامتها مبحكمة مركز
االدارة او املحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع.
املادة ٣9
 - ١تقام دعوى االفال�ص والدعاوى النا�شئة عنه يف
حمكمة متجر املفل�ص ..واذا تعددت متاجره فتقام
الدعوى يف حمكمة املحل الذي اتخذه مركزا رئي�شيا
الأعماله التجارية .
 - ٢اذا اعتزل التاجر التجارة او تويف ،فتقام

الدعوى باملحكمة التابع لها موطن املدعى عليه.
املادة ٤0
تقام الدعوى مب�شاريف الدعوى واجور املحاماة
امام املحكمة التي ق�شت يف ا�شا�ص الدعوى ،ولو
مل تدخل ا�شال يف اخت�شا�شها او �شالحيتها ،وذلك
با�شتثناء حماكم اجلزاء واال�شتئناف والتمييز .
املادة ٤١
اذا مل يكن للمدعى عليه موطن وال �شكن يف العراق،
فتقام الدعوى يف املحكمة التي يقع يف دائرتها
موطن املدعى او �شكنه ،فاإن مل يكن للمدعى موطن
وال �شكن يف العراق ،فتقام الدعوى يف حماكم مدينة
بغداد.
املادة ٤٢
تراعى االحكام املتقدمة يف طلبات احلجز
االحتياطي والتدابري واالجراءات امل�شتعجلة.
املادة ٤٣
يحدد االخت�شا�ص املكاين تبعا للتق�شيمات االإدارية.

حجة وصاية مؤقتة لغرض السفر
السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  ......المحترم
م  /حجة و�شاية موؤقتة لغر�ص ال�شفر

السيد قاضي محكمة جنح  ...المحترم
ال�شيد نائب املدعي العام املحرتم
حتية طيبة
اأحال ال�شيد قا�شي حمكمة حتقيق  ....موكلي املتهم (فالن الفالين) مكف ً
ال اىل حمكمتكم املوقرة الإجراء حماكمته بدعوى
غري موجزة وفق احكام املادة  ١0/٥احوال �شخ�شية ،مبوجب قرار االحالة املرقم ...واملوؤرخ يف ...
عليه ات�شرف يف ان اقدم دفوعي امام حمكمتكم وفق االآتي:
 -١ان موكلي املتهم (فالن الفالين) كان جاه ً
ال يف القانون والتعليمات حينما اجرى واقعة الزواج خارج املحكمة.
 -٢ان التهمة املن�شوبة اىل موكلي تعد من قبل اجلرائم غري العمدية والتي ال يوجد فيها اي ق�شد جرمي.
 -٣ان موكلي هو �شاب يف مقتبل العمر من �شكنة املحافظة ...ومعلوم عنوان ال�شكن وغري حمكوم �شابقاً وح�شن
ال�شرية وال�شمعة.
لهذه اال�شباب ،والأ�شباب اخرى تراها عدالة حمكمتكم املوقرة ،اطلب االفراج عن موكلي واخالء �شبيله وفق احكام
املادة /١8٢ج ا�شولية ،وذلك لعدم كفاية االدلة امل�شتح�شلة �شده ،ولعدم توافر الق�شد اجلنائي ،وان راأت املحكمة
غري ذلك ،فاإين األتم�ص اجلانب االن�شاين واالبوي ومبداأ العدالة للمحكمة يف تخفيف العقوبة اىل احلد االدنى ملا ذكرته
من ا�شباب �شلفاً.
هذا وملحكمتكم املوقرة �شائب القرار
مع ال�شكر والتقدير
املحامي :
وكيل املدعية:
مبوجب الوكالة املرفقة

اين ( ا�شم االم ) والدة (ا�شم الطفل او الطفلة) ،وانه بح�شانتي مبوجب قرار تاأييد احل�شانة املرقم (  ) ......بتاريخ ( ......
) وال�شادر من حمكمتكم املوقرة ،وان والد املح�شون هو مطلقي مبوجب قرار الطالق املرقم (  ) ......بتاريخ (  ،) ......واين
ارغب بال�شفر مع ولدي او ابنتي خلارج العراق اىل دولة (  ) ......وملدة (  ......يوم ) لغر�ص ( تذكر �شبب ال�شفر ) ،واتعهد
باملحافظة عليه ،والعودة بالتاريخ املذكور.
عليه اطلب من حمكمتكم املوقرة املوافقة على منحي االذن بال�شفر وا�شدار احلجة .
مع ال�شكر والتقدير ...
طالبة احلجة /

املرفقات:
 عقد زواج . قرار طالق . ن�شخة من جنا�شي الطفل . �شائر االثباتات القانونية. -وكالة.
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الفساد اإلداري ..صور شتى لخطر داهم
د .سامر مؤيد
يعد الفساد اإلداري آفة عرفتها
المجتمعات اإلنسانية وعانت
منها منذ ظهور اإلنسان على
وجه البسيطة وحتى يومنا هذا،
ألنها مرتبطة بنزوع بشري غير
مشروع في الحصول على مكاسب
مادية أو معنوية ليست من حق
اإلنسان ،ومع ذلك يسعى إليها..
ومع استنطاق الداللة اللغوية
لمفردة الفساد يتضح لها معنى
َُ
البطالن ،فيقال فسد الشيء أي بطل
واضمحل،
وقد ياأتي التعبري على معانٍ عدة بح�سب
موقعه ..فهو (اجلدب اأو القحط) كما يف
قوله تعاىل (ظهر الف�ساد يف الرب والبحر مبا
ك�سبت اأيدي النا�ض ليذيقهم بع�ض الذي عملوا
لعلهم يرجعون) (�سورة الروم الآية )41اأو
(الطغيان والتجرب) كما يف قوله تعاىل (للذين
ل يريدون علو ًا يف الأر�ض ول ف�ساداً) (�سورة
الق�س�ض الآية ،)83اأو (ع�سيان لطاعة اهلل)
كما يف قوله تعاىل (اإمنا جزاء الذين يحاربون
اهلل ور�سوله وي�سعون يف الأر�ض ف�ساد ًا اإن
يقتلوا اأو ي�سلبوا اأو تقطع اأيديهم واأرجلهم
من خالف اأو ينفوا من الأر�ض ذلك لهم خزي
يف الدنيا ولهم عذاب عظيم) (�سورة املائدة
الآية ،)33ونرى يف الآية الكرمية ال�سابقة
ت�سديد القراآن الكرمي على حترمي الف�ساد على
نحو كلي ،واإن ملرتكبيه اخلزي يف احلياة
الدنيا والعذاب ال�سديد يف الآخرة.
اأما الدللة ال�سطالحية للف�ساد ا�سطالحاً
فتظهر على اجتاهات خمتلفة هناك اجتاهات
خمتلفة ميكن حتديدها على النحو الآتي:
 .1الجتاه الأول :الف�ساد هو اإ�ساءة الوظيفة
العامة ،من اأجل حتقيق مكا�سب خا�سة
يوؤكد اأن�سار هذا الجتاه اأن الف�ساد هو و�سيلة
ل�ستخدام الوظيفة العامة ،من اأجل حتقيق
منفعة ذاتية ـ �سواء يف �سكل عائد مادي اأو
معنوي ـ وذلك من خالل انتهاك القواعد
الر�سمية والإجراءات املعمول بها ..ومن
هذه التعريفات على �سبيل املثال ،تعريف،
عرف الف�ساد باأنه
كري�ستوفر كالفان ،الذي ّ
“ا�ستخدام ال�سلطة العامة من اأجل حتقيق
اأهداف خا�سة” ،واأن حتديد هذا املفهوم ين�ساأ
من خالل التمييز بني ما هو عام وما هو خا�ض.
 .2الجتاه الثاين :الف�ساد هو انتهاك املعايري
الر�سمية واخلروج على امل�سلحة العامة
يركز هذا الجتاه على اأن ال�سلوك املنطوي
ّ
على الف�ساد هو ذلك ال�سلوك الذي ينتهك
القواعد القانونية الر�سمية ،التي يفر�سها
النظام ال�سيا�سي القائم على مواطنيه..
و ُيعد جارولد مانهامي  Manhiemمن اأهم
العلماء املعربين عن هذا الجتاه القانوين..
عرف مانهامي الف�ساد باأنه “�سلوك منحرف
عن الواجبات والقواعد الر�سمية للدور
العام ،نتيجة للمكا�سب ذات العتبار اخلا�ض
(�سواء �سخ�سية اأو عائلية اأو اجلماعات
اخل�سو�سية) ،والتي تتعلق بالرثوة اأو
املكانة ،اأو ال�سلوك الذي ينتهك الأحكام
والقواعد املانعة ملمار�سة اأمناط معينة
من التاأثري والنفوذ ذوي الطابع ال�سخ�سي
اخلا�ض”.
 .3الجتاه الثالث :الف�ساد كاأو�ساع بنائية
هيكلية
ينظر هذا الجتاه اإىل الف�ساد بو�سفه نتيجة
جمموعة من الختاللت الكامنة يف الهياكل

وال�سيا�سية
والقت�سادية
الجتماعية
للمجتمع ..وعلى هذا الأ�سا�ض فلكي يتم
الك�سف عن اأ�سباب الف�ساد ومظاهره داخل
املجتمع ،يجب حتديدها داخل البناء
الجتماعي ال�سامل ..ومن اأهم التعريفات
التي متثل هذا الجتاه تعريف عبد البا�سط
عبد املعطي ،الذي يرى اأن الف�ساد “اأ�سلوب
من اأ�ساليب ال�ستغالل الجتماعي امل�ساحب
حليازة القوة الر�سمية داخل التنظيمات
الإدارية ،وهو نتاج ل�سياق بنائي قائم على
العالقات ال�ستغاللية التي توؤثر يف �سور هذا
الف�ساد وم�سموناته ومو�سوعاته واأطرافه،
التي ُي�ستغل فيها دوماً من ل يحوزون
القوة وال�سلطة بجوانبها املختلفة ،خا�سة
القت�سادية وال�سيا�سية”.
وعلى هذا ُيالحظ وجود عالقة جوهرية بني
الف�ساد البنائي والف�ساد ال�سلوكي؛ فوجود
النمط الأول يزيد من احتمالت حدوث النمط
الثاين بال�سرورة ،حيث اإن ال�سعي اإىل تغيري
البناء الجتماعي يرتبط –غالباً -مبجموعة
من التوترات والختاللت ،التي تت�سمن األواناً
عديدة من الف�ساد ال�سلوكي داخل املجتمع.
وظاهرة الف�ساد اأم�ست اليوم ظاهرة
عاملية �سديدة النت�سار يف كل املجتمعات
الغنية والفقرية ،املتعلمة والأمية ،القوية
وال�سعيفة ..اأي بعبارة اأخرى ان هذه
الظاهرة لي�ست وليدة اليوم ولي�ست مرتبطة
بزمان او مكان معينني.وقد جاهدت الكثري
من املجتمعات احلديثة للتخل�ض منها وعقاب
املت�سبب فيها ،لأنها عقبة كاأداء يف �سبيل
التطور ال�سليم وال�سحيح وال�سحي لتلك
املجتمعات.
وقبل الن�سراف اىل ا�ستعرا�ض اأنواع الف�ساد
الإداري ب�سورة مف�سلية ،جتدر الإ�سارة
اىل تنوع مظاهر الف�ساد ب�سكل عام وتفرعه
�سمن جمالت �سملت خمتلف مظاهر الن�ساط
الإن�ساين ،ومن دون الدخول يف تعقيدات تلك
التفرعات ميكن اإجمالها على النحو الأتي :
 .1الف�ساد ال�سيا�سي -:ويتعلق مبجمل
النحرافات واملخالفات للقواعد والأحكام
التي تنظم عمل الن�سق ال�سيا�سي (املوؤ�س�سات
ال�سيا�سية) يف الدولة ..ومع اأن هناك فارقا
جوهريا بني املجتمعات التي تنتهج اأنظمتها
ال�سيا�سية اأ�ساليب الدميقراطية وتو�سيع
امل�ساركة ،وبني الدول التي يكون فيها احلكم
�سمولياً ودكتاتورياً ،لكن العوامل امل�سرتكة
لنت�سار الف�ساد يف كال النوعني من الأنظمة
تتمثل يف ن�سق احلكم الفا�سد (غري املمثل
لعموم الأفراد يف املجتمع وغري اخلا�سع
للم�ساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر
الف�ساد ال�سيا�سي يف :احلكم ال�سمويل الفا�سد،
وفقدان الدميقراطية ،وفقدان امل�ساركة،
وف�ساد احلكام و�سيطرة نظام حكم الدولة على
القت�ساد وتف�سي املح�سوبية.
 .2الف�ساد املايل -:ويتمثل مبجمل النحرافات
املالية وخمالفة القواعد والأحكام املالية
التي تنظم �سري العمل الإداري واملايل يف
الدولة وموؤ�س�ساتها وخمالفة التعليمات
اخلا�سة باأجهزة الرقابة املالية كاجلهاز
املركزي للرقابة املالية املخت�ض بفح�ض
ومراقبة ح�سابات واأموال احلكومة والهيئات
واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات ،وميكن
مالحظة مظاهر الف�ساد املايل يف :الر�ساوى
والختال�ض والتهرب ال�سريبي وتخ�سي�ض
الأرا�سي واملحاباة واملح�سوبية يف التعيينات
الوظيفية.
 .3الف�ساد الأخالقي -:واملتمثل مبجمل
النحرافات الأخالقية وال�سلوكية املتعلقة
ال�سخ�سي وت�سرفاتهم
ب�سلوك الأفراد

وعالقاتهم يف املجتمع ..ومع غياب ال�سوابط
القيمية ل�سلوك الأفراد ،تلج العالقات بينهم يف
دوامة خميفة من الفو�سى وال�سطراب الذي
يهدد بتفكك بنى املجتمع وانهيار دعاماته
املعنوية وينعك�ض �سلبا بالنتيجة على
م�سرية تطوره وبلوغ اأهدافه ..اأي بعبارة
اأخرى هذا النوع من الف�ساد يهدد البنيان
القيمي والروحي للمجتمع ،وخطورته تكمن
يف �سعوبة �سبطه وحتجيمه ناهيك عن عمق
تاأثريه وخطورته على املدى البعيد.
 .4الف�ساد الإداري -:ويتعلق مبظاهر
الف�ساد والنحرافات الإدارية والوظيفية اأو
التنظيمية ،وتلك املخالفات التي ت�سدر عن
املوظف العام اإثناء تاأديته ملهام وظيفته.
اإن مظاهر الف�ساد الإداري متعددة ومتداخلة
بحيث ي�سعب ح�سرها باجتاه واحد او
اإخ�ساعها ملعيار منفرد ..وغالباً ما يكون
انت�سار اإحدى اأمناط الف�ساد �سبباً م�ساعد ًا
على انت�سار املظاهر الأخرى ..وميكن اإجمالها
بالآتي:
اأول :الف�ساد من حيث الق�سد
 -1الف�ساد العر�سي وهو الف�ساد الذي يحدث
عند قاعدة الهرم الإداري من قبل �سغار
املوظفني ،ويعرب غالبا عن �سلوك �سخ�سي
اأكرث منه تعبريا عن نظام عام كحالت
الختال�ض على نطاق حمدود او تلقي الر�سوة
اخلفيفة او �سرقة اأدوات مكتبية وما اىل ذلك.
 -2الف�ساد املنتظم او النظامي
 :systematic corruptionوهو الذي
يحدث حني تتحول اإدارة املنظمة اىل اإدارة
فا�سدة ،مبعنى ان يدير العمل برمته �سبكة
مرتابطة للف�ساد ي�ستفيد ويعتمد كل عن�سر
منها على الآخر ،مثال ذلك �سبكة الف�ساد التي
ت�سم مدير الدائرة ومدراء امل�ساريع واملدير
املايل والتجاري.
ثانيا :الف�ساد من حيث احلجم
 . 1الف�ساد ال�سغري (Minor
)Corruption
(ف�ساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الف�ساد
الذي ميار�ض من فرد واحد دون تن�سيق مع
الآخرين ،لذا نراه ينت�سر بني �سغار املوظفني

عن طريق ت�سلم ر�ساوى من الآخرين .
(Gross
الكبري
الف�ساد
.
2
)Corruption
(ف�ساد الدرجات الوظيفية العليا من املوظفني)
والذي يقوم به كبار امل�سوؤولني واملوظفني
لتحقيق م�سالح مادية اأو اجتماعية كبرية؛
وهو اأهم وا�سمل واخطر لتكليفه الدولة مبالغ
�سخمة .
وغالبا ما يرتبط باملقاولت اأي امل�ساريع
الكربى ،لأن القائمني عليها ل تدخل عليهم اإل
بجواز مرور ،هذا اجلواز هو انك متلك النفوذ
املادي وال�سيا�سي … ..اأ�سخا�ض يدجمون
الهيمنة ال�سيا�سية بال�سيطرة القت�سادية
في�سيطرون على الأمور وي�سخرونها خلدمة
اأغرا�سهم اخلا�سة.
ثالثا :الف�ساد من حيث النت�سار
 . 1الف�ساد الدويل International
-:) ) Corruption
وهذا النوع من الف�ساد ياأخذ مدى وا�سعاً عامليا
يعرب حدود الدول وحتى القارات �سمن ما
يطلق عليها (بالعوملة) بفتح احلدود واملعابر
بني البالد وحتت مظلة ونظام القت�ساد احلر.
ترتبط املوؤ�س�سات القت�سادية للدولة داخل
وخارج البلد بالكيان ال�سيا�سي اأو قيادته
لتمرير منافع اقت�سادية نفعية ي�سعب الف�سل
بينهما لهذا يكون هذا الف�ساد اأخطبوطياً يلف
كيانات واقت�سادات على مدى وا�سع ويعد
الأخطر نوعاً .
 . 2الف�ساد املحلي ( (Domestic
-:Corruption
وهو الذي ينت�سر داخل البلد الواحد يف من�ساأته
القت�سادية و�سمن املنا�سب ال�سغرية،
ومن الذين ل ارتباط لهم خارج احلدود (مع
�سركات اأو كيانات كربى اأو عاملية) .
رابعا :الف�ساد من حيث الطبيعة واملمار�سة
 -1النحرافات التنظيمية -:
ويق�سد بها تلك املخالفات التي ت�سدر عن
املوظف يف اأثناء تاأديته ملهمات وظيفته والتي
تتعلق ب�سفة اأ�سا�سية بالعمل ،ومن اأهمها :
 عدم احرتام العمل  ،ومن �سور ذلك ( :التاأخر يف احل�سور �سباحا – اخلروج يف وقت

مبكر عن وقت الدوام الر�سمي – النظر اإىل
الزمن املتبقي من العمل بدون النظر اإىل مقدار
اإنتاجيته – قراءة اجلرائد وا�ستقبال الزوار
– التنقل من مكتب اإىل اآخر …. ) ..
 امتناع املوظف عن اأداء العمل املطلوبمنه ،ومن �سور ذل ( :رف�ض املوظف اأداء
العمل املكلف به – عدم القيام بالعمل على
الوجه ال�سحيح – التاأخري يف اأداء العمل )…
 الرتاخي ،ومن �سور ذلك  ( :الك�سل –الرغبة يف احل�سول على اأكرب اجر مقابل اأقل
جهد – تنفيذ احلد الأدنى من العمل)...
 عدم اللتزام باأوامر وتعليمات الروؤ�ساء،ومن �سور ذلك ( :العدوانية نحو الرئي�ض –
عدم اإطاعة اأوامر الرئي�ض – البحث عن املنافذ
والأعذار لعدم تنفيذ اأوامر الرئي�ض ….) .
 ال�سليبة ،ومن �سور ذلك ( :الالمبالة –عدم اإبداء الراأي – عدم امليل اإىل التجديد
والتطوير والبتكار – العزوف عن امل�ساركة
يف اتخاذ القرارات – النعزالية – عدم الرغبة
يف التعاون – عدم ت�سجيع العمل اجلماعي –
جتنب الت�سال بالأفراد …… ) .
 عدم حتمل امل�سوؤولية ،ومن �سور ذلك ( :حتويل الأوراق من م�ستوى اإداري اإىل اآخر
– التهرب من الإم�ساءات والتوقيعات لعدم
حتمل امل�سوؤولية …. ) ..
 ازدواجية التعامل بني املوظفني يفموؤ�س�ساتنا احلكومية التي تنمي �سعف الولء
لهذه املوؤ�س�سة او تلك ،حيث يالحظ ان معاملة
بع�ض املوظفني تختلف عن معاملة املوظفني
الآخرين املوؤهلني وامل�سهود لهم بالكفاءة من
روؤ�سائهم مما يت�سبب يف اإحباط الكثريين من
املوظفني نتيجة ازدواجية املعايري يف هذه
املوؤ�س�سات مما يوؤدي اىل �سوء يف اأداء الأعمال
و�سعف يف الولء لهذه املوؤ�س�سة وتاأخر يف
عملية الإنتاج.
 عدم الأخذ مببداأ التخ�س�ض يف العملوو�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.
 اإف�ساء اأ�سرار العمل .-2النحرافات ال�سلوكية -:
ويق�سد بها تلك املخالفات الإدارية التي
يرتكبها املوظف وتتعلق مب�سلكه ال�سخ�سي

وت�سرفه ،ومن اأهمها :
 عدم املحافظة على كرامة الوظيفة ومن�سور ذلك  ( :ارتكاب املوظف لفعل خمل
باحلياء يف العمل كا�ستعمال املخدرات اأو
التورط يف جرائم اأخالقية ) .
 �سوء ا�ستعمال ال�سلطة ،ومن �سور ذلك( :كتقدمي اخلدمات ال�سخ�سية وت�سهيل الأمور
وجتاوز اعتبارات العدالة املو�سوعية يف منح
اأقارب اأو معارف امل�سئولني ما يطلب منهم).
 املح�سوبية ،ويرتتب على انت�سار ظاهرةاملح�سوبية �سغل الوظائف العامة باأ�سخا�ض
غري موؤهلني مما يوؤثر على انخفا�ض كفاءة
الإدارة يف تقدمي اخلدمات وزيادة الإنتاج .
 املحاباة  Favoritismاأي تف�سيلجهة على اأخرى بغري وجه حق كما يف منح
املقاولت والعطاءات اأو عقود ال�ستئجار
وال�ستثمار .
 الو�ساطة في�ستعمل بع�ض املوظفنيالو�ساطة �سكال من اأ�سكال تبادل امل�سالح .
 -3النحرافات املالية واجلنائية -:
ويق�سد بها املخالفات املالية والإدارية التي
تت�سل ب�سري العمل املنوط باملوظف ،وتتمثل
هذه املخالفات فيما يلي :
 خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�سو�ضعليها داخل املنظمة .
 فر�ض املغارم (البتزاز) Black Mailingوتعني قيام املوظف بت�سخري
�سلطة وظيفته لالنتفاع من الأعمال املوكلة
اإليه يف فر�ض الإتاوة على بع�ض الأ�سخا�ض
اأو ا�ستخدام القوة الب�سرية احلكومية من
العمال واملوظفني يف الأمور ال�سخ�سية
يف غري الأعمال الر�سمية املخ�س�سة لهم
لغر�ض احل�سول على املال من الأ�سخا�ض
ال موقعه الوظيفي بتربيرات قانونية
م�ستغ ً
اأو اإدارية اأو اإخفاء التعليمات النافذة على
الأ�سخا�ض املعنيني كما يحدث يف دوائر
ال�سريبة اأو تزوير ال�سهادة الدرا�سية اأو
تزوير النقود.،
 الإ�سراف يف ا�ستخدام املال العام،ومن �سوره  ( :تبديد الأموال العامة يف
الإنفاق على الأبنية والأثاث – املبالغة
يف ا�ستخدام املقتنيات العامة يف الأمور
ال�سخ�سية – اإقامة احلفالت والدعايات
ببذخ على الدعاية والإعالن والن�سر يف
ال�سحف واملجالت يف منا�سبات التهاين
والتعازي والتاأييد والتوديع ….) .
 الر�سوة  :Bribeوتعني ح�سولال�سخ�ض على منفعة تكون مالية يف الغالب
لتمرير اأو تنفيذ اإعمال خالف الت�سريع اأو
اأ�سول املهنة .
العام
املال
اختال�ض
با�ستخدام
Misappropriation
ال�سالحيات املمنوحة لل�سخ�ض اأو
الحتيال اأو ا�ستغالل املوقع الوظيفي
للت�سرف باأموال الدولة ب�سكل �سري من
غري وجه حق اأو مترير ال�سلع عرب منافذ
ال�سوق ال�سوداء اأو تهريب الرثوة النفطية
 التزوير . العمولت .Commission التهرب من ال�سرائب . بيع املنا�سب العامة نظري مقابل مايل.ول يخفى فاإن اخطر اأنواع الف�ساد هو ذلك
النوع املنظم واملدار من ال�سلطة ،وان كانت
جميع الأنواع املتقدمة حتدث اآثارا �سارة
وانعكا�سات �سلبية على املجتمع .
واإجمال فاإن القا�سم امل�سرتك بني هذه
التق�سيمات هو (وحدة الهدف املتمثل
بتحقيق اأق�سى املنافع اخلا�سة من
الوظيفة العامة وبطرق غري م�سروعة).

الوقف والتولية عليه
املحامي مروان الكناين
الوقف حب�ض العني عن متلكيها لأحد من العباد
والت�سرف باملنفعة على الفقراء ولو يف اجلملة او
على وجه من وجه الرب او اإخراج من الذمة ل على
ذمة مالك ،واإمنا على �سبيل التربع او اخلري والتاأبيد.
اأق�سام الوقف
الفرع الأول
الوقف ال�سحيح وغري ال�سحيح
 •1الوقف ال�سحيح هو ما كانت رقبة العني املوقوفة
مملوكة ملكا تاما ثم اأوقفها مالكها اىل جهة من اجلهات،
وهو الوقف الذي يجب اأن تراعى �سروط الواقفني..
مادة  1\4من قانون اإدارة الأوقاف ل�سنة .1966
 •2الوقف غري ال�سحيح
هو ما كانت رقبة العني املوقوفة اأمريية مملوكة
للدولة والوقوف مهنا حق الت�سرف
الفرع الثاين
الوقف باعتبار اإدارته
 •1الأوقاف امل�سبوطة هي التي توؤول اإىل اجلهة من
اجلهات اخلري دون اأن تكون التولية م�سروطة لأحد
مل يجز التعامل.
 •2الأوقاف امللحقة هي تدار بوا�سطة املتويل،
م�سروط غلتها او جزء منها املعابد او اىل اجلهة
اخلريية تدار الأوقاف من قبل املت�سولني حتت
مراقبة الأوقاف ..مادة  1\ 10القانون الأوقاف .
 •3الأوقاف الذرية هي ا�سرتط الواقف �سرف غلتها
اىل من عينهم الواقف من ذريعة او من غريهم ،تدار
هذا الأوقاف من متويل مر�سح بوا�سطة واإ�سراف
حمكمة الأحوال ال�سخ�سية.
اأنواع الوقف
 •1الوقف الذري هو ما اأوقفه الواقف على نف�سه او

ذريته او عليها او على �سخ�ض معني من ذريته.
 •2الوقف اخلريي هو ما اأوقفه الواقف اىل جهة من
اجلهات اخلريية او موؤ�س�سة خريية .
 •3الوقف امل�سرتك هو اأوقفه الواقف على جهة خري
وعلى الأفراد والذراري وبن�سبة ال�سرتاك
املتويل
هو ال�سخ�ض التي ميار�ض الولية على الوقف للقيام
مب�ساحلة من جتارة وم�ستمالته وحت�سيل اأجور
وغالته و�سرف ما اجتمع منها على وفق �سروط
الواقف.
�سروط املتويل
 •1الأهلية ح�سب املادة  106قانون املدين هو اإكمال
الثامنة ع�سرة.
 •2الأمانة والقدرة على الت�سرف بالأمور.
اأق�سام املتولية
التولية امل�سروطة ،والتولية غري م�سروطة.
الوقف اخلريي
اجلهة املخت�سة :جلنة ن�سب املتولني يف دائرة
الوقف ولها حما�سبة املتولني اإذا توافرت الأ�سباب
املن�سو�ض عليها يف املادة  19من نظام املتويل.
واجبات املتويل:
 -1مراقبة املوقوفات و�سيانتها ومنع التجاوز عليها
ورفعه.
 – 2الحتفاظ بالوقفية والعالمات وجميع الوثائق
الر�سمية املتعلقة بالوقف الذي حتت اإدارته.
 – 3ت�سجيل الوقفيات واعالمات واحلجج و�سندات
الطابو واخلرائط والوثائق الأخرى املتعلقة بالوقف
الذي حتت اإدارته يف دوائر الأوقاف خالل �سنة من
تاريخ نفاذ هذا النظام وت�سجيل ما يقوم باإدارته من
املوقوفات واملوؤ�س�سات املوقوف عليها بدائرة الطابو

خالل املدة نف�سها.
 – 4م�سك ال�سجالت الآتية واملرقمة بح�سب
ت�سل�سالتها وم�سدقاً عليها من قبل دوائر الأوقاف:
اأ – �سجل مبفردات املوقوفات املنقولة وغري املنقولة
مو�سح فيه ت�سل�سالتها ومواقعها واأرقام اأبوابها
بح�سب قيود الطابو وتاأ�سري كل ما يطراأ على ذلك من
ت�سرفات.
ب – �سجل مبدخولت وم�سروفات الوقف.
 – 5اأن يلتزم يف �سرف الواردات على وفق �سرط
الواقف.
 – 6اأن يتقيد يف �سرف رواتب اأ�سحاب اجلهات بعني
الن�سب املعينة لرواتب الأوقاف امل�سبوطة ..واإذا مل
ت�سمح بذلك واردات الوقف فعليه اأن يراجع دوائر
الأوقاف لتعني له ن�سبة رواتبهم.
 – 7ا�ستثمار املوقوفات اخلريية والآيلة لالنهدام
بتعمريها من ف�سلة الواردات اأو من بدلت ال�ستمالك
وا�ستبدالها بعقار اأو بنقد اأيهما اأنفع للوقف عند انتهاء
منفعتها كلياً اأو عند زيادة م�سروفاتها على وارداتها.
 – 8على الديوان واملتويل مراجعة املحكمة ال�سرعية
للح�سول على اإذن ب�سرف بدلت ا�ستمالك وا�ستبدال
املوقوفات امللحقة عند �سراء اأمالك ت�سجل وفقاً ملحقاً
اأو اإعمار اأرا�سي املوقوفة يف دوائر الطابو كل بح�سب
ح�سته من تلك املوقوفات ..ويجوز جمع بدلت عدة
موقوفات لعني الغر�ض.
اأ�سباب عزل املتويل
يعزل املتويل يف غري الوقف الذري بقرار من جلنة
املحا�سبة وت�سديق املجل�ض الأعلى عند حتقق اأحد
الأ�سباب الآتية:
 – 1اإذا ت�سرف بو�سفه مالكاً يف موقوف ثابت وقفه.
 – 2اإذا ادعى ملكية املوقوف وثبت يف املحكمة

موقوفيته.
 – 3اإذا اأهمل اإدارة الوقف اإهمال يوؤدي اإىل الإ�سرار
بالوقف بدون عذر مقبول ومل يبا�سر بتاليف ذلك رغم
اإنذاره من قبل الدائرة ومرور ثالثني يوماً على تبلغه
الإنذار.
 – 4اإذا قام اأكرث من مرة بغري اإذن من جهة ذات
اخت�سا�ض باأحد الأعمال التي حتتاج اإىل اإذن رغم

�سبق اإنذاره.
 – 5اإذا تاأخر عن تقدمي ح�ساباته خالل املدة
القانونية اأكرث من مرة دون عذر مقبول اأو امتنع عن
تقدمي احل�ساب رغم و�سع اليد على الوقف بدون عذر
مقبول.
 – 6اإذا ثبت لدى جلنة املحا�سبة اأنه كتم احلقيقة اأو
بني غري الواقع يف ح�ساباته ب�سكل يوؤدي اإىل الإ�سرار
ّ

بالوقف اأو النتفاع على ح�ساب الوقف.
 – 7اإذا اأجر املوقوف لنف�سه اأو لزوجته اأو لأحد
اأقاربه اإىل الدرجة الرابعة.
 – 8اإذا حكم عن جناية عادية اأو عن جنحة خملة
بال�سرف ،واكت�سب احلكم الدرجة القطعية.
 – 9اإذا اأتى عم ًال ي�ستوجب العزل على وفق
الأحكام ال�سرعية اأو على وفق هذا النظام.
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التوحيد في القانون العراقي
المحامي محمد هاشم المنكوشي
ثانيا /ضمان حسن سير العدالة :

توحيد الق�صيتني قد يق�صد منه تقليل النفقات على
اخل�صوم وتوفري اجلهد والوقت على الق�صاء واخل�صومن
ومن م�صاديقه اذا اقام احد ال�صركاء دعوى اجر مثل على
غا�صب العقار ثم اقام �صريك اخر دعوى باملو�صوع نف�صه
على املدعى عليه نف�صه ،وللفرتة نف�صها ،فيجوز للمحكمة
توحيد الدعويني لتقليل اجلهد والوقت والنفقات .
وقد جتتمع كال الغايتني ،ومن م�صاديقه اذا اقام املوؤجر
دعوى اجر م�صمى على امل�صتاأجر للفرتة قبل انتهاء عقد
االيجار وقبل ح�صمها اقام دعوى اجر مثل عليه للفرتة
ما بعد انتهاء العقد ،وكان هناك �صك يف مدة معينة وهل
ي�صتحق عنها اجر مثل او اجر م�صمى فيجوز للمحكمة
توحيدها ملنع التعار�ض يف احكامها ولتقليل النفقات على
املدعي واجلهد والوقت على املحكمة .
ويعد التوحيد هو االقل تاأثريا على الق�صية من بني باقي
املوؤثرات االخرى وهي االبطال الذي يوؤدي اىل �صقوط
اخل�صومة والتنازل الذي يوؤدي اىل �صقوط احلق.
وحيث ان التوحيد له عنا�صر واحكام ،لذا �صنتناولها يف
بندين:
البند االول  /عنا�صره :
هي االمور املكونه له �صواء كانت خارجة عن حقيقته او
داخلة فيها ،لذا �صنتناول �صرائطه واركانه يف فقرتني :
الفقرة االوىل � /صرائطه :

يشترط في التوحيد خمسة شرائط هي :

اوال /وجود ق�صيتني قائمتني قيد املرافعة :
ينحل هذا ال�صرط اىل قيدين هما :
القيد االول  /وجود ق�صيتني قائمتني :
يجب ان تكون الق�صيتان املراد توحيدهما قائمتني حدوثا
وبقا ًء وهما معنيان متغايران نبينهما تباعا :
.1قيام الق�صية حدوثا :
لقد ن�صت املادة ( )9من قانون الر�صوم العدلية على (
اوال /تعد الدعوى او املعاملة قائمة من تاريخ دفع الر�صم
عنها ،ما مل ين�ض القانون على خالف ذلك ..ثانيا /اذا كانت
الدعوى او املعاملة معفاة من الر�صم او غري خا�صعة له
او �صدر قرار بتاأجيل ا�صتيفاء الر�صم عنها ،فتعد قائمة من
تاريخ ت�صجيلها يف ال�صجل املخت�ض وختمها بختم املحكمة
او الدائرة ).
تعد الق�صية قائمة حدوثا من تاريخ دفع الر�صم عنها او من
تاريخ ت�صجيلها يف ال�صجل املخت�ض وختمها بختم املحكمة
اذا امر القا�صي املخت�ض بتاأجيل ا�صتيفاء الر�صم عنها .
اأما اذا مل تكن قائمة حدوثا وجب على املحكمة ردها �صكال،
وال ميكن توحيدها .
.2قيام الق�صية بقا ًء :
تعد الق�صية قائمة بقا ًء عند عدم عرو�ض االبطال القانوين
او الق�صائي عليها النها تعد كاأن مل تكن وال ميكن توحيدها .

القيد الثاني  /ان تكون القضيتان قيد
المرافعة :

يجب ان تكون الق�صيتان املراد توحيدهما قيد املرافعة،
وقبل ان تفهم املحكمة ختام املرافعة فيها .
ثانيا  /وجود ارتباط بني ق�صيتني :
االرتباط هو االحتاد بني ق�صيتني يف عن�صر معني يلزم
توحيدهما معا ،والعن�صر هو اإما ان يكون ال�صبب او
املو�صوع او اخل�صوم .
ومييل الفقه والق�صاء اىل التو�صع يف مفهوم االرتباط وعدم
االقت�صار على العنا�صر الثالثة املتقدمة ،فيعرفونه باأنه
كل �صلة وثيقة بني ق�صيتني جتعل من امل�صلحة توحيدهما
بغية عدم �صدور ف�صول متعار�صة بينهما او ال توافق
بينها.
واالرتباط لي�ض درجة واحدة ،بل هو على درجات متعددة
اأعالها هو االرتباط الذي يوحد الق�صيتني ملنع �صدور
ف�صلني متناق�صني فيهما ،واب�صطها هو االرتباط الذي
يوحد الق�صيتني لتقليل النفقات واجلهد والوقت ،وال يلزم
لتوحيد الق�صيتني وجود كل عنا�صر االرتباط بل يكفي
وجود احدهم او اثنني منهما ،واقوى عنا�صر االرتباط هو
احتاد املو�صوع وال�صبب.
ومن م�صاديق االرتباط الذي يوحد الدعويني هما :
)1دعوى منع املعار�صة التي يقيمها بائع ال�صيارة خارج

لقد ن�صت املادة ( )75مرافعات على (اإذا تبني للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة
قبال مبحكمة اأخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويني وتر�صل ا�صبارة الدعوى اىل املحكمة االخرى
والقرار ال�صادر من املحكمة االأخرى برف�ض التوحيد يكون قابال للتمييز ).
التوحيد هو اجلمع بني ق�صيتني مرتبطتني بعن�صر او اكرث من عنا�صر االرتباط وهي ال�صبب واملو�صوع
واخل�صوم ،بغية عدم �صدور ف�صول متعار�صة او ال توافق فيها او حتقيق ح�صن �صري العدالة .
وهذا يعني ان الغاية من التوحيد هو حتقيق احد امرين هما :اوال  /جتنب التعار�ض يف الف�صول او عدم التوافق بينها  :توحيد
الق�صيتني قد يق�صد منه جتنب �صدور ف�صول متعار�صة فيها او ال توافق بينها ،ومن م�صاديقه اذا اقيمت دعوتا متليك من �صخ�صني
خمتلفني على مالك عقار واحد وفق القرار  1198ل�صنة  1977املعدل فاإن احلكم يف احدهما يوؤثر يف االخر ،فال بد من توحيدهما ملنع �صدور حكمني متعار�صني .

دائرة املرور ،ودعوى رد البدل املقامة من قبل م�صرتي
ال�صيارة نف�صها.
)2دعوى الدين املقامة من قبل الدائن على املدين ،ودعوى
الدين املقامة من قبل الدائن نف�صه على الكفيل.
)3دعوى التفريق للخالف ،ودعوى املطالبة باملهر .
ولكن لي�ض كل ارتباط يوجب توحيد الق�صيتني ،اذ قد
يتحقق االرتباط وال ميكن اجلمع بينهما ،ومن م�صاديقه :
.1فقد يتحقق االرتباط باخل�صوم وال ميكن توحيد
الق�صيتني الن مو�صوع احدهما عينيا واالخرى �صخ�صيا،
كما اذا كان املتداعيان �صركاء يف العقار فاأقام املدعي دعوى
منع معار�صة دون الت�صليم على املدعى عليه ،وكان االخري
قد اقام دعوى اجر مثل على االول .
وقد يتحقق االرتباط بال�صبب واخل�صوم
.2
وال ميكن توحيد الق�صيتني الختالف طرق الطعن فيهما
كما يف دعوى فرق البدلني املقامة من قبل املتعهد ،ودعوى
ا�صرتداد البدل املقامة من قبل املتعهد اليه.
.3وقد يتحقق االرتباط باخل�صوم واملو�صوع ،وال ميكن
توحيد الق�صيتني الن كل دعوى هي م�صتقلة بذاتها وتاأبى
عن التوحيد باالخرى ،كما يف دعوى ازالة ال�صيوع املقامة
من قبل احد ال�صركاء على االخر ،ودعوى التمليك املقامة
من االخري على ح�صة ال�صريك املدعي يف دعوى ازالة
ال�صيوع ،حيث ان املو�صوع واحد وهو العقار نف�صه.
ثالثا /اخت�صا�ض املحكمة التي تنظر الق�صية االقدم بنظر
كال الق�صيتني:
يجب ان تكون املحكمة التي تنظر الق�صية االقدم
خمت�صة نوعيا و�صخ�صيا بنظرها ونظر الق�صية املراد
توحيدها ،ويفهم منه ان املحكمة اذا كانت غري خمت�صة
نوعيا و�صخ�صيا بنظر الق�صيتني فال يجوز التوحيد الن
االخت�صا�ض النوعي وال�صخ�صي من النظام العام .
اأما االخت�صا�ض املكاين للمحكمة يف الق�صية االقدم ،فهو
اإما ان يكون ثابت لها ا�صال او انه يثبت لها اذا مل تتم
اثارته قبل الدخول يف ا�صا�ض الق�صية الن هذا الطلب يجب
تقدميه قبل التعر�ض ملو�صوع الق�صية مبوجب املادة ()74
مرافعات ،وهذا االخت�صا�ض غري معترب يف الق�صية املراد
توحيدها النها تكون تابعة للق�صية املقامة قبال .
رابعا  /نظر الق�صيتني من حمكمة واحدة او من حمكمتني
من حماكم الدرجة االوىل :
لقد اجاز امل�صرع العراقي توحيد ق�صيتني مرتبطتني
مقامتني امام حمكمتني مبوجب منطوق املادة ()75
مرافعات ،ولكن ال�صحيح ان التوحيد جائز حتى ولو
كانت الق�صيتان مقامتني امام حمكمة واحدة الن الهدف من
التوحيد لي�ض اجلمع بينهما فقط ،بل نظرهما معا والف�صل
فيهما بف�صل واحد.
واملحكمة او املحكمتان اللتان تنظران الق�صيتني املراد
توحيدهما يجب ان تكونا من حماكم الدرجة االوىل النه
ال توحيد يف الق�صايا املنظورة من حماكم الدرجة الثانية
(اال�صتئناف) ،وان جاز لها توحيد الطعون الواقعة على
حكم واحد ،ومن باب اوىل انه ال يجوز توحيد ق�صية
منظورة من حماكم الدرجة االأوىل مع ق�صية منظورة من
حماكم الدرجة الثانية .
وقد ا�صرتط بع�ض ال�صراح ان تكون املحكمتان اللتان
تنظران الق�صيتني تابعتني جلهة واحدة ،ملنع توحيد
ق�صية منظورة من قبل حمكمة البداءة التابعة للق�صاء
العادي مع ق�صية منظورة من قبل حمكمة الق�صاء االإداري
التابعة للق�صاء االداري .
ولكن هذا ال�صرط ال مربر له ،وذلك الننا ا�صرتطنا يف
ال�صرط الثالث ان تكون املحكمة التي تنظر الق�صية االقدم
خمت�صة نوعيا يف نظر الق�صية االحدث ،واإذا كانت املحكمة
غري خمت�صة وظيفيا يف نظر الق�صية فهذا يعني انها غري
خمت�صة يف نظرها نوعيا الن االخت�صا�ض النوعي هو يف
طول االخت�صا�ض الوظيفي ،وبعبارة اق�صر ان هذا القيد
هو من حت�صيل احلا�صل .
خام�صا /احتاد الق�صيتني املرتبطتني يف طرق الطعن
ومددها واملحكمة املخت�صة بنظرها :
يجب ان تتحد الق�صيتان املراد توحيدهما يف امل�صائل االآتية:
.1طرق الطعن :
ي�صرتط لتوحيد الق�صيتني احتادهما يف طرق الطعن ،ويفهم
منه انهما اذا مل تتحدا فيها فال يجوز توحيدهما ،وان

حتققت عنا�صر االرتباط ،ومن م�صاديقه اذا اقيمت دعوى
ا�صرتداد حيازة واثناء نظر الق�صية اقام املدعي نف�صه
دعوى تعوي�ض مببلغ يزيد على املليون دينار على املدعى
عليه نف�صه ،فال يجوز توحيدهما الن الدعوى االوىل ي�صدر
احلكم فيها من حمكمة البداءة بدرجة اخرية ،يف حني
ان الدعوى الثانية ي�صدر احلكم فيها من حمكمة البداءة
بدرجة اوىل .

.2مدد الطعن :

ي�صرتط لتوحيد الق�صيتني احتادهما يف مدد الطعن ،ويفهم
منه انهما اذا مل تتحدا فيها فال يجوز توحيدهما ،وان
حتققت عنا�صر االرتباط ،وهذه امل�صاألة كانت تتحقق
�صابقا ،اي قبل تعديل قانون املرافعات ،حيث ان الدعاوى
ال�صلحية كانت مدد
لطعن
ا

وبعد حتديد الق�صية االقدم يجب ان توحد الق�صية
االحدث مع الق�صية االقدم حتى تكون االقدم هي اال�صل
واالخرى موحدة معها ،وهنا توجد حالتان هما :

الحالة االولى /

اإذا وجدت املحكمة ان الق�صية املجلوبة هي احدث من
الق�صية املنظورة من قبلها ،فيجب عليها اعادتها اىل
مرجعها وافهام طالب التوحيد ب�صرورة تقدمي طلبه اىل
املحكمة التي تنظر الق�صية املجلوبة الن قرار التوحيد
يجب اتخاذه يف حم�صر جل�صة الق�صية االحدث لتوحيدها
مع الق�صية االقدم.
احلالة الثانية /
واذا وجدت ان الق�صية املجلوبة هي اقدم من الق�صية
املنظورة من قبلها ،فيجب عليها التحقق من
�صرائط التوحيد بني

التوحيد على ثالثة انواع هي :
اوال /التوحيد االندماجي :
هو اجلمع بني ق�صيتني متحدتني مو�صوعا و�صببا
وخ�صومة ،ويرتتب عليه اندماج الق�صيتني وال يكون الأي
منهما ذاتية م�صتقلة ،وجتري املحكمة حتقيقا واحدا ثم
ت�صدر ف�صال واحدا .
وهذا التوحيد معروف لدى فقهاء القانون بالتوحيد ب�صبب
قيام النزاع نف�صه ،وقد تناوله امل�صرع العراقي يف املادة (
 )76مرافعات .

ثانيا  /التوحيد االرتباطي :

هو اجلمع بني ق�صينت مرتبطتني بعن�صر او اكرث من
عنا�صر االرتباط ،ويرتتب عليه اندماج الق�صيتني يف
االجراءات فقط ،حيث تنظرهما املحكمة مبح�صر واحد
وتف�صل فيهما بف�صل واحد ،مع بقاء كل ق�صية
حمتفظة با�صتقاللها .
وهذا التوحيد

االخرى حكما ويجب وقف املرافعة او قطعها النها م�صرتكة
بينهما وال يجوز فردهما عن بع�صهما .
النقطة الثانية  /االحكام امل�صتقلة :
تختلف الق�صيتان يف اربعة امور هي :

اوال /نوع المرافعة :

تبقى الق�صيتان املوحدتان حمتفظتني با�صتقاللهما حيث
تو�صف كل ق�صية بنوع املرافعة اخلا�صة بها وهي
(ح�صورية او غيابية) ومن واقع احل�صور والغياب يف
كل ق�صية ،فاإذا كان نوع املرافعة يف الق�صية اال�صل هو
ح�صوري ،ويف الق�صية املوحدة معها هي ح�صورية/
غيابية بحق املتقا�صى عليه والذي يحتل املركز القانوين
نف�صه (متقا�صى عليه) يف الق�صية اال�صل ،فاإن تغيب بعد
التوحيد تبقى املرافعات جتري فيهما باأنها ح�صورية بحق
املتقا�صيني يف اال�صل وح�صورية بحق املتقا�صي وغيابية
بحق املتقا�صى عليه يف الق�صية املوحدة ،فاإن ح�صر هذا
االخري بعد ذلك تنقلب اىل ح�صورية يف الق�صيتني معا .

ثانيا /الطلب الحادث :

ا لتمييز ي
لها هي ع�صرة ايام،
اأما بعد التعديل فقد مت توحيدها بثالثني يوما ،وهذا يعني
ان هذه امل�صاألة ا�صبحت منتفية .

.3المحكمة المختصة بنظر الطعن :

ي�صرتط لتوحيد الق�صيتني احتادهما يف املحكمة املخت�صة
بنظر الطعن ،ويفهم منه انهما اذا مل تتحدا فيها فال يجوز
توحيدهما وان حتققت عنا�صر االرتباط ،ومن م�صاديقه
اذا اقيمت دعوى ازالة �صيوع من قبل احد ال�صركاء واقيمت
دعوى منع معار�صة على احد ال�صركاء ال�صاغلني يف العقار
نف�صه ،وذلك الن املحكمة املخت�صة بنظر الطعن التمييزي يف
الدعوى االوىل هي اال�صتئناف ب�صفتها التمييزية واملحكمة
املخت�صة بنظر الطعن التمييزي يف الدعوى الثانية هي
حمكمة التمييز االحتادية .
الفقرة الثانية  /اركانه :
توحيد الق�صيتني يرتكز على ركنني هما :
.1قرار بالتوحيد .
.2قرار بقبول التوحيد .
نتناولهما يف حمورين تباعا :

المحور االول  /قرار بالتوحيد :

لقد اجاز امل�صرع العراقي للمحكمة توحيد الق�صيتني اذا
كان هناك ارتباط بينهما ،ولكن ال�صحيح ان التوحيد
يكون واجبا اذا كان بق�صد منع �صدور احكام متعار�صة
او ال توافق بينها ،وجائزا اذا كان بق�صد �صمان ح�صن �صري
العدالة لتقليل النفقات على اخل�صوم واجلهد والوقت على
املحكمة ..فاإذا تبني للمحكمة من تلقاء نف�صها او بنا ًء على
طلب من احد اخل�صوم ان الق�صية التي تنظرها مرتبطة
بق�صية اخرى� ،صواء كانت منظورة من قبلها او من قبل
حمكمة اخرى ،فيجب عليها طلبها لغر�ض االطالع عليها،
وعند ورودها تقوم بتثبيت ملخ�صها يف حم�صر اجلل�صة،
وحتديد الق�صية االقدم على ا�صا�ض احد املعيارين االآتيني :

اوال /تاريخ االقامة :

ملا كانت الق�صية تعد قائمة من تاريخ دفع الر�صم الق�صائي
عنها وختمها بختم ال�صندوق او ختمها بختم ال�صندوق
اذا كان الر�صم موؤجال عنها فاإن الق�صية املختومة بختم
ال�صندوق اوال تكون هي االقدم واالخرى هي االحدث .

ثانيا /عدد القضية :

واذا كانت كال الق�صيتني خمتومتان بختم ال�صندوق بتاريخ
واحد ،فيجب التمييز بني امرين هما :
.1اذا كانت الق�صيتان منظورتني من حمكمة واحدة فريتكز
على ت�صل�صل الق�صية ،حيث ان الق�صية التي حتمل عددا
اقل هي االقدم واالخرى هي االحدث .
.2اذا كانت الق�صيتان منظورتني من حمكمتني فهنا تكون
املحكمة خمرية يف اعتبار ايهما اقدم واالخرى هي االحدث.

يجوز احداث طلب حادث يف الق�صية االقدم �صواء كان من
نوع املنظم او املتقابل او من نوع دخول ال�صخ�ض الثالث
االخت�صامي او االن�صمامي او ادخاله ،وهذا الطلب ال
يوؤثر على الق�صية املوحدة معها ،كما يجوز احداث الطلب
احلادث يف الق�صية املوحدة بكل انواعه املتقدمة ،وهو
اي�صا ال يوؤثر يف الق�صية اال�صل .

ثالثا /الترك للمراجعة :

ا لق�صيتني ،
وبعد االنتهاء منه تتخذ احد
القرارين االآتيني :

اوال /قرار رفض طلب التوحيد :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند عدم حتقق �صرائط
التوحيد وتعيد الق�صية املجلوبة اىل مرجعها مع اال�صتمرار
بالتحقيق يف الق�صية املنظورة من قبلها.

ثانيا /قرار توحيد القضيتين :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند حتقق �صرائط
التوحيد وتر�صل الق�صيتني اىل املحكمة التي تنظر الق�صية
املجلوبة (االقدم) .
وكال القرارين اعاله ال يجوز الطعن بهما على انفراد باأي
طريق من طرق الطعن النها من القرارات االعدادية ،واإمنا
يجوز الطعن بهما مع الف�صل ال�صادر يف الق�صية.

المحور الثاني /قبول قرار التوحيد :

بعد ورد كال الق�صيتني اىل املحكمة التي تنظر الق�صية
االقدم� ،صواء كانت هي املحكمة نف�صه او حمكمة اخرى،
تقوم بالتدقيق يف �صرائط التوحيد بني الق�صيتني ،وتتخذ
احد القرارين االتيني :

اوال /رفض قرار التوحيد :

وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند عدم توفر �صرائط
التوحيد وتعيد الق�صية املر�صلة اىل مرجعها ،وهذا القرار
يجوز الطعن فيه متييزا امام حمكمة اال�صتئناف ب�صفتها
التمييزية من قبل اخل�صوم مبوجب الفقرة ( )1من املادة
( )216مرافعات ،وذيل املادة (  )75مرافعات ،فاإن طعنوا
فاإن النتيجة هي احد االمرين االآتيني:
.1ت�صديق حمكمة التمييز لقرار رف�ض التوحيد ،فتجب
اعادة الق�صية االحدث اىل مرجعها والتي يتعني عليها
ال�صري فيها على وفق القانون.
.2نق�ض حمكمة التمييز لقرار رف�ض التوحيد واالمر
بتوحيدهان فيجب على املحكمة جمع الطرفني وا�صدار
قرار بقبول قرار التوحيد .
ثانيا /قبول قرار التوحيد :
وهو القرار الذي تتخذه املحكمة عند توفر �صرائط التوحيد
وتنظر كال الق�صيتني وتف�صل فيهما ،وهذا القرار ال يجوز
الطعن به على انفراد باأي طريق من طرق الطعن ،وامنا
يجوز الطعن به مع الف�صل ال�صادر يف الق�صيتني املوحدتني.
البند الثاين  /احكامه :
نتناول انواعه واآثاره يف فقرتني :
الفقرة االوىل  /انواع التوحيد :

معر و ف
فقهاء
لدى
القانون بالتوحيد لالرتباط،
وقد اخذ به امل�صرع العراقي يف املادة ( )75مرافعات
�صمن الباب ال�صاد�ض اخلا�ض بالدفوع ال�صكلية ،يف حني ان
هذا التوحيد لي�ض من الدفوع لعدم وجود مالك الدفع فيه،
وهو رد الق�صية �صكال او مو�صوعا.

ثالثا  /التوحيد االستقاللي :

هو اجلمع بني ق�صيتني مرتبطتني بعن�صر او اكرث من
عنا�صر االرتباط ،ونظرهما من قبل حمكمة واحدة
فقط ،ويرتتب عليه بقاء كل ق�صية م�صتقلة يف ذاتها ويف
اجراءاتها.
وهذا التوحيد معروف لدى فقهاء القانون باالحالة
لالرتباط ،وقد اخذ به الت�صريع امل�صري الذي تناوله
حتت عنوان الدفع باالحالة لالرتباط ،يف حني انه لي�ض من
الدفوع لعدم وجود مالك الدفع فيه ،وهو رد الق�صية �صكال
او مو�صوعا .

الفقرة الثانية  /آثار التوحيد :

يرتتب على التوحيد االرتباطي اأثران هما :
.1نظرهما معا .
.2الف�صل فيهما معا .
نتناولهما يف حمورين تباعا :
املحور االول  /نظرهما معا :
يجب على املحكمة التي تنظر الق�صية االقدم ان تنظر
الق�صيتني املوحدتني وجتري حتقيقاتها فيهما على وفق
اال�صول ،والق�صيتان املوحدتان ت�صرتكان يف بع�ض
االحكام وت�صتقالن يف االخر ،لذا �صنتناولهما يف نقطتني:
النقطة االولى  /االحكام المشتركة :
ت�صرتك الق�صيتان املوحدتان يف امرين هما :

اوال /االجراءات :

االجراءات تكون م�صرتكة بني الق�صيتني املوحدتني ،حيث
انهما ينظران بجل�صة واحدة وحم�صر واحد ورقم موحد،
وهو رقم الق�صية االقدم اذا كان التوحيد بني ق�صيتني
منظورتني من حمكمتني ،او هو رقم مزدوج اذا كان
التوحيد بني ق�صيتني منظورتني من حمكمة واحدة .

ثانيا /تحقق عوارض المرافعة :

املرافعة تكون م�صرتكة بني الق�صيتني املوحدتني ،واذا
حتقق اأي عار�ض من عوار�ض املرافعة يف اأي من الق�صيتني
�صواء تعلق بوقف املرافعة (االتفاقي ،القانوين ،الق�صائي)
او بقطعها (وفاة احد اخل�صوم ،فقدان اهليته ،زوال �صفة
من كان يبا�صر اخل�صومة) ،فاإنه يعر�ض على الق�صية

اإذا ح�صر اخل�صوم يف الق�صية اال�صل ،وتغيب اخل�صوم
يف الق�صية املوحدة ،فاإن املحكمة تقرر ترك الق�صية
االخرية للمراجعة وت�صري يف االوىل على وفق اال�صول،
فاإن م�صت مدة ع�صرة ايام من دون مراجعة على الق�صية
املرتوكة فتعد مبطلة بحكم القانون مبوجب الفقرة ()1
من املادة ( )54مرافعات ،مما يدل على ا�صتقالل كل ق�صية
عن االخرى يف هذا املو�صوع ،وان كانتا م�صرتكتني يف
املرافعات .

رابعا  /اإلبطال :

ابطال اإحدى الق�صيتني املوحدتني ال يوؤثر يف االخرى وهو
يتجلى مب�صاألتني :
.1يجوز للمتقا�صي يف اال�صل ان يطلب ابطال عري�صة
ق�صيته مبوجب املادة (  )88مرافعات ما مل يكن املتقا�صى
عليه دفع بدفع يرد الق�صية او كانت الق�صية مهياأة للح�صم،
فاإذا قررت املحكمة ابطالها فاإنه ال يوؤثر على الق�صية
املوحدة معها ،كما يجوز للمتقا�صي يف الق�صية املوحدة
ذات احلق اعاله ،وان ابطلت هذه االخرية ،فاإنه ال يوؤثر
على الق�صية اال�صل .
.2اإذا تغيب املتقا�صيان (يف الق�صية اال�صل ويف املوحدة
معها) وح�صر املتقا�صى عليه ،فمن حقه ان يطلب ابطالهما
معا ب�صرط عدم جاهزيتهما للح�صم وتقرر املحكمة ابطالهما،
كما يكون من حقه طلب ابطال احدهما وال�صري يف االخرى،
فتقرر املحكمة ابطال االوىل وال�صري يف الثانية ،ومن دون ان
تتاأثر بقرار االبطال .

المحور الثاني /الفصل فيهما بفصل واحد :

اإذا اكملت املحكمة حتقيقاتها يف الق�صيتني املوحدتني
وتهياأت للف�صل فيهما ،افهمت ختام املرافعة وعينت
موعدا الإ�صدار الف�صل ،ثم ت�صدر ف�صال واحدا بفقرتني
م�صتقلتني ،احدهما خا�ض بالق�صية اال�صلية والثانية
بالق�صية املوحدة معها ،ويتحمل الطرف اخلا�صر
م�صاريف الق�صية التي خ�صرها ،ويق�صى باأجور املحاماة
لكل ق�صية ،وب�صكل م�صتقل عن االخرى .
واال�صل ال يوجد تالزم يف نتيجة الق�صيتني املوحدتني،
اأي يجوز للمحكمة ان تق�صي باإجابتهما معا او تردهما
معا او تق�صي باإجابة احدهما وترد االخرى ،وبعبارة
او�صح فاإن نتيجة الق�صية املوحدة ال تكون تابعة اىل
نتيجة الق�صية اال�صلية ،وعليه فاإذا ق�صت املحكمة برد
الق�صية اال�صلية فاإنها غري ملزمة برد الق�صية املوحدة،
وكذلك اذا ق�صت باإجابة الق�صية اال�صلية فاإنها غري
ملزمة باإجابة الق�صية املوحدة.
وي�صتثنى منه اذا كان التوحيد بق�صد
منع التعار�ض بني ف�صليهما فاإنه جتب
مراعاة عدم وقوع التعار�ض فيهما.

ممارسة القضاة المتقاعدين لمهنة المحاماة
املحامي /علي ثابت ال�صعدون /غرفة حمامي الب�صرة.
كانت املادة الثانية من قانون املحاماة رقم  173ل�صنة 1965
النافذ تن�ض على انه ((ي�صرتط فيمن ي�صجل ا�صمه يف جدول
املحامني اأن يكون  ....ثالثا :غري حمال على التقاعد مبوجب
قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل) املرقم  1021املوؤرخ يف
 1983/1/13اخلا�ض بالق�صاة واأع�صاء االدعاء العام ممن
اأكملوا ال�صن القانونية لالإحالة على التقاعد)).
ومل يكن هذا ال�صرط من�صو�ض عليه عند ت�صريع قانون
املحاماة النافذ وال قبله ،اإال اأن القرار الت�صريعي املذكور قد
منع الق�صاة واأع�صاء االدعاء العام ممن اأكملوا ال�صن القانونية
لالإحالة على التقاعد ،و�صمل باإحكامه رئي�ض حمكمة التمييز
ونوابه .وبعدها �صدر قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل) رقم
 145ل�صنة  2001الذي األغى الفقرة (اأوال) من قرار جمل�ض
قيادة الثورة (املنحل) رقم 1021ل�صنة  1983املذكور.
وقد ذهب جمل�ض �صورى الدولة يف قراره املرقم ()2005/73
املوؤرخ يف 2005/11/21م اإىل ((اأن قبول انتماء الق�صاة
واأع�صاء االدعاء العام املحالني على التقاعد ب�صبب اإكمالهم
ال�صن القانونية اإىل نقابة املحامني ال �صند له من القانون)).
ويقول القا�صي نبيل عبد الرحمن حياوي ،يف كتابه �صرح

قانون املحاماة رقم  173ل�صنة  1965املعدل « ،اأريد بهذا املنع
اأمران ،اأولهما تاليف ودرء اإمكانية واحتمال تاأثر الق�صاة معنويا
بزمالئهم ال�صابقني وهم يرتافعون بعد التقاعد يف �صوح الق�صاء
مما يوؤثر �صلبا على �صري العدالة واإحقاق احلق .والثاين ،هو
ترك املجال ف�صيحا اأمام �صائر املحامني ومنع مزاحمة الق�صاة
واأع�صاء االدعاء العام املتقاعدين لهم ،خا�صة وان هوؤالء قد
يكون لهم ميزة يف نفو�ض املواطنني على اأن لهم خربات ق�صائية
وا�صعة وعالقات يف اأروقة املحاكم» .اأما القا�صي لفته هامل
العجيلي ،فريى ،يف كتابه �صرح اأحكام قانون املحاماة رقم 173
ل�صنة  1965املعدل« ،اإن ال�صبب الذي حدى مب�صرع القرار منع
الق�صاة من ممار�صة املحاماة هو ح�صولهم على راتب تقاعدي
جمز يتمثل مبجموع ما كان يتقا�صاه القا�صي بتاريخ اإحالته
على التقاعد».
وعند �صدور قانون التقاعد املوحد رقم ( )9ل�صنة 2014
ويف �صوء اأحكامه ،املن�صو�ض عليها يف املادة (/35رابعا)
منه ،اأ�صبح الراتب التقاعدي مبقدار ( )%80من اآخر راتب
وخم�ص�صات كان يتقا�صاها عند اإحالته على التقاعد ،وعلى
اأن ال تتجاوز املخ�ص�صات الـ ( )%150من الراتب الوظيفي.
كما اإن قانون التقاعد املوحد املذكور ،ومبوجب املادة (/38
اأوال/ط) منه ،األغى قرار جمل�ض قيادة الثورة (املنحل) رقم

 1021ل�صنة  1983املذكور .حتى اعتقد البع�ض بان الفقرة
(ثالثا) من املادة الثانية من قانون املحاماة مل تعد قيدا على
قبول انتماء الق�صاة اإىل النقابة ،ومل يعد املنع قائما .وال نعتقد
بان قانون التقاعد املوحد املذكور قد اأزال هذا القيد ،املتعلق
بجواز انتماء املتقاعدين من الق�صاة واأع�صاء االدعاء العام اإىل
نقابة املحامني ،الن االإلغاء يتعلق بكيفية ح�صاب مقدار التقاعد،
واأال يكون تقديرها خالفا الأحكام قانون التقاعد املوحد املذكور.
واحلق يقال ،اأن امل�صرع العراقي كان قد األغى ،ومبوجب
القانون رقم ( )43ل�صنة  2013املن�صور يف جريدة الوقائع
العراقية ،العدد ( )4297املوؤرخ يف 2013/11/11م،
قراري جمل�ض قيادة الثورة (املنحل) املرقم  1021املوؤرخ
يف  1983/9/13واملرقم ( )145املوؤرخ يف 2001/6/18
املذكورين ،وقد جاء يف االأ�صباب املوجبة لهذا القانون ،اأنها
تتعار�ض مع مبادئ احلقوق واحلريات االأ�صا�صية الواردة يف
الد�صتور ،والتي كفلت للمواطنني االنتماء يف النقابات املهنية
كنقابة املحامني ،وخا�صة الق�صاة الذين لهم خدمة طويلة يف
ال�صلك الق�صائي.
و�صفوة القول ،اإن امل�صرع العراقي اأزال املنع عن
الق�صاة املتقاعدين من االنتماء اإىل نقابة املحامني بتاريخ
2013/11/11م ،اأي ب�صدور القانون رقم ( )43ل�صنة ،2013

ولي�ض اقرب اأو ابعد من هذا التاريخ ،وذلك الن انتماء الق�صاة
املتقاعدين اإىل نقابة املحامني ،فيه ان�صجاما مع مبادئ احلقوق
واحلريات االأ�صا�صية الواردة يف الد�صتور ،والتي كفلت لكل

املواطنني االنتماء اإىل النقابات املهنية ،ومنها نقابة املحامني،
ال�صيما وان الق�صاة لهم خدمة طويلة يف ال�صلك الق�صائي،
بح�صب ما جاء يف االأ�صباب املوجبة للقانون املذكور.
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الحسن يصدر كتابا بعنوان (مذكرات محمود صبحي الدفتري)
�صدر عن مطبعة الرفاه البغدادية للمحامي
احمد جميد احل�صن كتاب بعنوان مذكرات
(حممود �صبحي الدفرتي) املولود �صنة
 1889واملتويف �صنة . 1979
وقال احل�صن " ُيعد (حممود �صبحي
الدفرتي) اأحد رجال الإدارة والقانون
وال�صيا�صة يف العراق ،عا�صر العهد العثماين
وامللكي واجلمهوري يف ادواره الأربعة،
وتوىل اأعلى املنا�صب يف العهدين العثماين
وامللكي ...عا�ش فرتتني حا�صمتني من تاريخ
بغداد وتاريخ العراق ،فقد جاء اىل هذه
الدنيا اواخر القرن التا�صع ع�صر وعربه اىل
القرن الع�صرين".
وا�صاف املوؤلف" :ملذكرات (الدفرتي) اأهمية
كربى يف معرفة ظروف تاأ�صي�ش مدر�صة
حقوق بغداد �صنة  ،1908لأن �صاحبها هو
اأول من انتمى اىل املدر�صة ،وكان �صاهدا
عيانا على تاأ�صي�صها ،بل على مرحلة ما قبل
تاأ�صي�صها لأنه كان موظفاً يف مكتب (ناظم
با�صا) وايل بغداد وموؤ�ص�ش املدر�صة ،فلقد
جاء يف مذكراته اأنه حتدث عن تاأ�صي�ش
املدر�صة حتدث املطلع على تفا�صيل الأمور،
واأن مبعث ذلك ا�صتغاله يف مكتبه يف الهياأة
الإ�صالحية ،من يوم ت�صلم البا�صا مهام
الولية بالوكالة اىل مغادرته العراق اأي نحو
ثالثة اأ�صهر ،اأي اأنه يروي ما راأته عيناه دون
نقل عن الآخرين.
ومل تقت�صر املذكرات على ذلك ،بل راأيناه
ير�صم �صور ًا قلمية ناطقة عن بدء الدرا�صة
يف مدر�صة احلقوق وتطورها وكيفية اأداء
امتحاناتها واحتفاء الأهايل بتاأ�صي�صها".
وتابع املحامي احمد جميد احل�صن يف
حديثه " :تزداد املذكرات اأهمية لأننا من
خاللها نتمكن من درا�صة اأحوال العراق
ال�صيا�صية والإدارية والتعليمية يف العراق يف
مطلع القرن الع�صرين ،لن (الدفرتي) حتدث

حديث العارف عن الإدارة يف العهد العثماين
وكيفية �صري الأمور يف دواوينها.
ويالحظ يف املذكرات الذاكرة الفائقة
(للدفرتي) يف �صرد احلوادث على الرغم من
مرور ما يقارب ن�صف قرن على احداثها،
وكاأنه يقراأ يف كتاب مفتوح ،فقد اأورد يف
مذكراته حفل افتتاحها بالتف�صيل الدقيق،
واأورد اأمور ًا وحوادث تف�صيلية عن �صري
الدرا�صة فيها وحماولت وايل بغداد (جمال
با�صا) لإغالقها وموقف الطلبة والأهايل
للحيلولة دون ذلك ،مع مالحظة الدور
املحوري (للدفرتي) يف كل ذلك".
واكد احل�صن" :ان موقف اأهايل بغداد ومن
ورائهم العراقيون من ا�صتمرار املدر�صة
واحليلولة دون غلقها ،يبني رغبتهم ال�صميمة
يف اللحاق بركب احل�صارة واإعادة اجماد
بغداد التي اأ�صغى لها ولعلمائها الدهر.
اإن املوقف ال�صلب لطالب مدر�صة احلقوق
وهم يف اأول مرحلة ال�صباب تثري العجاب
والعجب ،لأنهم حتدوا الوايل العثماين (جمال
با�صا) يف عقر مكتبه ،على الرغم من العنجهية
والق�صوة املفرطة التي عرف بها ،واأ�صواأ مثال
على ذلك تعليقه عددا كبريا من اأحرار ال�صام
على اعواد امل�صانق دون رحمة اأو راأفة.
ومما يجدر ذكره ان معظم املعلومات التي
وردت يف املذكرات قد انفرد (الدفرتي)
باإيرادها ومل ترد يف م�صادر اأخرى ،لأنه كان
معا�صر ًا لها وم�صاركاً فيها كما قلنا يف اأحيان
كثرية ،وبذا تزداد اأهميتها".
والباحث يتمنى لو ان (الدفرتي) كان
دون اآراءه ومالحظاته اأو مذكراته
قد ّ
ب�صورة عامة عن معظم ،اإن مل اقل ،جميع
الحداث والأو�صاع التي عا�صرها و�صارك
فيها ملدة تزيد على ن�صف قرن ،ل�صيما اأنه
توىل منا�صب عليا مهمة كوزارة العدلية
واخلارجية واملالية وع�صوية املجل�ش

النيابي يف العهد والعيان امللكي ،ف�ص ًال عن
الوظائف التي ت�صنمها يف العهد العثماين ،لكان
قد ترك لنا ثروة علمية وتاريخية ل مثيل لها،
قيا�صاً على:
 .1ما اأفاد به عند تدوين ذكرياته عن تاأ�صي�ش
مدر�صة حقوق بغداد ،ملا فيها من دقة و�صدق
يف �صرد الحداث وحتليلها ،على الرغم من
مرور مدة طويلة على اأحداثها.
 .2ما �صرده من اأحاديث وذكريات جلال�صه
يف (ديوان الدفرتي) عن �صالطني اآل عثمان
الذين عا�صرهم اأو املا�صني التي كانت ا�صبه
باملحا�صرات التاريخية ،كح�صوره على
�صبيل املثال ت�صييع ال�صلطان (حممد ر�صاد
اخلام�ش) وتن�صيب اأخيه ال�صلطان (حممد
وحيد الدين ال�صاد�ش) يف ق�صر يلدز املنيف،
وما كان يردد اثناء تن�صيب ال�صلطان من قول
(اأيها ال�صلطان انت عظيم ولكن اهلل اأعظم
منك ...اأيها ال�صلطان انت عظيم ولكن اهلل
اأعظم منك) ،وما يعنيه هذا القول من حكمة
وعظة.
وكذلك ما رواه عن ولة بغداد  -لأن معرفته
بهم ل يدانيه فيها مدان – الذين عا�صرهم
وعمل معهم اأو الذين �صبقوه ...وعن الدباء
التراك الذين وثقت معرفته وعالقته بهم
�صوا ًء يف اإ�صطنبول اأم يف بغداد ،وغريها من
املعلومات والأحاديث املهمة والطرائف عن
تلك احلقبة من الزمن ،التي اأورد بع�صها
(مري ب�صري) يف كتابه اعالم الرتكمان
والدب الرتكي يف العراق احلديث.
دون تلك
واأغلب الظن اأن (مري ب�صري) قد ّ
الذكريات يف حينه عندما رواها (الدفرتي) يف
جمل�صه اأو التي �صمعها منه �صخ�صياً خارجه،
لأنها حوت من املعلومات والتواريخ التي ل
ميكن الإحاطة بها بعد مرور ال�صنني دون
تدوين ،والتي قال عنها" :هذا غي�ش من
في�ش من ذكريات الدفرتي ورواياته ،ولو

�صئنا تدوينها جميعاً ملالأنا جملدات �صخمة".
وميكن اأن نعد ما اأورده (مري ب�صري) يف
ثان لهذه املذكرات ،بل هو
كتابه هو جز ٌء ٍ
ً
الأول لأن ما اأورده فيها ي�صبق زمنيا ما يف
هذه املذكرات التي ابتداأت احداثها �صنة
.1908
 .3ما جاء يف لقائه املطول مع ال�صحفي
(عادل العرداوي) يف جملة امانة العا�صمة
العدد(� )18صنة  ،1978وهو لقاء مهم افا�ش
فيه (الدفرتي) عن م�صاهداته وذكرياته عن
احلوادث التي مرت به ،ل�صيما يف العهد

العثماين ،فقد �صرد بو�صف دقيق كيف ين�صب
ولة بغداد عند �صدور (الفرمان الهمايوين)،
اأي املر�صوم ال�صلطاين بتوليتهم يوم كانت
بغداد ولية تابعة لل�صلطان العثماين يف
ا�صطنبول ،بذاكرة �صافية نقية اثارت ده�صة
ال�صحفي لأنها ت�صدر عن �صخ�ش ناهز
الت�صعني من عمره ..وو�صف حالة بغداد
يف اأواخر العهد العثماين وما كانت عليه من
تخلف يف نواحيها املختلفة .وكما قلنا �صابقاً
كلها رواية �صاهد عيان مل ينقلها عن غريه.
وبنا ًء على ذلك فاإين اكرر القول انه لو كان

دون مذكراته،
(الدفرتي) قد
ّ
ل�صيما وهو يحتفظ بذاكرة ما
زالت طرية ومتوهجة ،وهو اديب
متمكن كما نقل عنه ،لرتك للمكتبة
ولدار�صي تاريخ العراق يف نهاية
العهد العثماين والقرن الع�صرين
مادة غنية ت�صهم يف ا�صاءة
احداث تلك احلقبة الزمنية ..فهو
�صورة حقيقية للما�صي القريب
الذي ل يعرف من ا�صراره ابناء
هذا اجليل �صوى النزر القليل.

صدور كتاب (المسؤولية الجزائية عن شهادة الزور في القانونين اللبناني والعراقي)
�صدر كتاب لباحث الدكتوراه خ�صري
كرمي العلياوي بعنوان (امل�صوؤولية
اجلزائية عن �صهادة الزور يف القانونني
اللبناين والعراقي).
أهمية
ا
من
يقلل
(ل
وجاء يف مقدمته
ّ
الزور ما يقال باأن
جرمية �صهادة
ُّ
ال�صهادة لي�صت هي ال َّدليل الوحيد
َّ
اجلزائية؛ لأ َّنه
امل�صائل
يف
إثبات
لال
َّ
اجلزائية ،ما
يف الغالب ،ويف امل�صائل
َّ
يعتمد القا�صي على ال َّدليل امل�صتمد من
ال�صهود فاإذا �صهدوا زور ًا �صاع
اأقوال ُّ
احلق على �صاحبه و�صاع العدل على
القا�صي.
ال�صهادة و�صيلة اإثبات وهي اأهم
َّ
و�صائل الإثبات يف املواد اجلنائية
ادع الإن�صان
واأكرثها �صيوعاً ،فمنذ اأن َّ
اأن يف قدرته اأداء العدالة للنا�ش،
كانت
ال�صهادة ول تزال ت�صغل مكاناً
َّ
ف�صيحاً يف عامل الإثبات والقانون،
ال�صهادة وخطورتها يف
ونظر ًا لأهمية َّ
امل�صائل اجلنائية ورغبة يف الو�صول
اإىل احلقيقة ولالحتياط �صد كذب
ال�صهود وافرتاءاتهم ظهرت �صرورة
ُّ
الزور والعقوبات
بيان ماهية َّ
ال�صهادة ُّ
عليها.
الزور تعد من اجلرائم
جرمية َّ
ال�صهادة ُّ
ا َّل ِتي ين�صرف �صررها مبا�صرة اإىل
العدالة ،اإذ يق�صد بها ت�صليل الق�صاء،
ال�صرر الذي ي�صيب الأفراد
ف�ص ً
ال عن َّ
واأموالهم وحرياتهم بل واأرواحهم
اأحياناً ،ول يقلل من �صاأن هذه اجلرمية
ال�صهادة لي�صت هي ال َّدليل
القول باأن َّ
الوحيد لالإثبات� ،صواء يف القانون
اجلنائي اأم يف القانون املدين ،لأ َّنه
من املالحظ يف الق�صايا اجلنائية
ا َّأن القا�صي غالباً يعتمد على ال َّدليل
ال�صهود ،وقد يرتتب
امل�صتمد من اأقوال ُّ
الزور امل�صا�ش بحريات
على �صهادة ُّ
امل�صرع
الأفراد واأرواحهم ،كما ا َّأن
ّ
احلديث اأباح يف القانون املدين يف
ال�صهود
حالت كثرية الإثبات ب�صهادة ُّ
ا َّل ِتي غالباً ما يعتمد القا�صي يف حكمه
عليها بعد اأن ينتهي اإىل ترجيح اأقوال
�صهود اأحد الطرفني يف اخل�صومة على
اأقوال �صهود الطرف الآخر.
فاإذا �صهدوا زور ًا �صاع احلق على
�صاحبه و�صاع العدل على القا�صي،
لذلك فاإن الأمر يحتاج اإىل تدخل
ال�صهود على قول احلق
امل�صرع ليحمل ُّ
ّ
يف �صهادتهم ،واأن يقدر لهم احلماية
الالزمة ا َّل ِتي جتعلهم مبناأى عن
املوؤثرات وال�صغوط ا َّل ِتي تت�صبب يف
ال�صهادة.
ف�صاد َّ
ال�صاهد عوناً للعدالة حيث ي�صارك
يعد َّ
بدوره يف حتقيق العدل باإدلئه بجميع
ال�صلطات املخت�صة
املعلومات اإىل
ُّ

فال�صاهد
فيبني من هو �صاحب احلق،
َّ
يوؤدي خدمة عامة بهدف حتقيق
م�صلحة عامة ،باملقابل ،من اأب�صط
حقوقه اأن ت�صان له كرامته و�صرفه،
واأن يحمى من كل خطر واعتداء قد
يتعر�ش له اأو قد ميتد اإىل اأفراد عائلته
اأو اأقاربه ،ذلك بدعمه بحماية فعالة
ل�صد الأذى واخلطورة والإحراج الذي
قد ي�صادفه ب�صبب ما يديل من �صهادة).
ال�صهود
وي�صيف الباحث( :ف�صهادة
ُّ
يعد اإجراء يهدف اإىل تو�صيح وتقريب
وقائع جرمية مزعومة والتو�صل
اأخري ًا اإىل اإدانة اأو تربئة املُ َّتهم.
وبالتايل ،جلاأت معظم ال َّت�صريعات
ال�صهادة
املقارنة اإىل حتليل هذه
َّ
للوقوف على مدى مطابقتها للحقيقة
وللو�صول اإىل دليل مل يكن موجود ًا
من قبل؛ وذلك با�صتعمال و�صائل
علمية حديثة للك�صف عن احلقيقة،
لكن ولالأ�صف بائت بالف�صل كونها مت�ش
باحلرية ال�صخ�صية لل�صاهد واأغلبها
مل تا ُأخذ بها كونها كذلك غري م�صروعة
وت�صوبها �صكوك مب�صداقية نتائجها.
ون�ش امل�صرع اللبناين يف قانون
العقوبات يف املادة  408من قانون
العقوبات اللبناين على اأنه( :من
�صهد اأمام �صلطة ق�صائية اأو ق�صاء
ع�صكري اأو اإداري فجزم بالباطل اأو
اأنكر احلق اأو كتم بع�ش اأو كل ما
يعرفه من وقائع الق�صية التي ي�صاأل
عنها ،عوقب باحلب�ش من ثالثة اأ�صهر
اإىل ثالث �صنوات ...واإذا اأدىل ب�صهادة
الزور يف اأثناء حتقيق جنائي اأو
حماكمة جنائية حكم بالأ�صغال ال�صاقة
ع�صر �صنوات على الأكرث ،واإذا جنم
عن ال�صهادة الكاذبة حكم بالإعدام
اأو بعقوبة مو َّؤبدة فال تنق�ش الأ�صغال
ال�صاقة عن ع�صر �صنوات).
ا َّأما يف قانون العقوبات العراقي ويف
املادة  251ن�صت على اأن�" :صهادة
الزور هي اأن يعمد ال�صاهد بعد اأدائه
اليمني القانونية اأمام حمكمة مدنية
اأو اإدارية اأو تاأديبية اأو اأمام حمكمة
خا�صة اأو �صلطة من �صلطات التحقيق
اإىل تقرير الباطل اأو اإنكار حق اأو كتمان
كل اأو بع�ش ما يعرفه من الوقائع التي
يوؤدي ال�صهادة عليها".
ويف املادة  252من القانون نف�صه:
من "�صهد زور ًا يف جرمية ،ملتهم اأو
عليه ،يعاقب باحلب�ش والغرامة اأو
باإحدى هاتني العقوبتني .فاذا ترتب
على ال�صهادة احلكم على املتهم عوقب
ال�صاهد بالعقوبة املقررة للجرمية
التي اأدين املتهم بها ..ويعاقب
باحلب�ش والغرامة اأو باإحدى هاتني
العقوبتني من �صهد زور ًا يف دعوى

مدنية �صرعية اأو اإدارية اأو تاأديبية اأو
اأمام �صلطة ر�صمية خمولة التحقيق يف
غري اجلرائم".
ويف اإجراءات �صهادة ال�صاهد؛ تلزم
املحكمة اجلزئية ال�صاهد احل�صور
والإدلء ب�صاهدته؛ فاإن قواعد
العدالة توجب على من دعي لل�صهادة
اأن يلبي الدعوة ،بل عليه اأن يح�صر
اأي�صاً حتى اإن كان معفياً من اأدائها
قانوناً ،لأن واجب احل�صور غري
الإعفاء من ال�صهادة ،وهذا ما اأكدته
ن�صو�ش القوانني اجلزائية عند كل
من امل�صرع العراقي وامل�صرع اللبناين
يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية،
اإذ اأ�صارت اإىل اأنه يدعى ال�صهود من
قبل القا�صي اأو املحقق اأثناء التحقيق
بورقة تكليف باحل�صور ،ويجوز يف
اجلرائم امل�صهودة دعوة ال�صهود
�صفوياً ،ولع�صو ال�صبط الق�صائي يف
هذه احلالة اأن مينع احلا�صرين من
مبارحة حمل الواقعة اأو البتعاد
عنه حتى يتم حترير املح�صر ،بل وله
اأن يح�صر يف احلال كل �صخ�ش ميكن
احل�صول منه على اإي�صاحات ب�صاأنها،
كما اأن لقا�صي التحقيق اأن ي�صدر
اأمر ًا بالقب�ش على ال�صاهد املتخلف
عن احل�صور واإح�صاره جرب ًا لأداء
ال�صهادة).
ويبني الباحث ( :ويجوز للمحكمة اأن
ترجع عن احلكم القا�صي بالغرامة ،اإذا
ما اأبدى ال�صاهد املتخ ّلف عن احل�صور
عذر ًا حرياً بالقبول ،فتمنحه عندئذ
مهلة جديدة للح�صور ،اأو تقرر الإنابة
اأو النتقال ل�صماع �صهادته ،اأو قد تعدل
نهائياً عن �صماع هذه ال�صهادة ،من
جهة اأخرىُ ،يحكم اأي�صاً على ال�صاهد
بالغرامة اإذا ح�صر وامتنع بغري مربر
قانوين عن اأداء اليمني القانونية وعن

الإجابة ،اإل اإذا تنازل اخل�صم الذي
�صماه عن �صماع �صهادته؛ فالواقع
ّ
اأنه يتوجب على ال�صاهد ،وقبل اأداء
ال�صهادة ،اأن يحلف اليمني على اأنـه
ي�صهد باحلـق كلـه ،ول ي�صهد ب�صواه،
واإل كانت �صهادته باطلة با�صتـثناء
حالت �صمـاع ال�صاهد على �صـبيل
ال�صتئنا�ش .كما اأي�صاً تطبق القاعدة
اجلزائية على ال�صاهد يف حالة تخلفه
عن الإداء بال�صهادة يف ف�ش املنازعات
يف حالت اإثبات الأعمال التجارية اأو
املادية ،اإذ ًا فاإن امل�صوؤولية القانونية
التي تقع على عاتقه ال�صاهد تتنوع
اإىل م�صوؤولية جنائية يف حالة الإدلء
ب�صهادته يف اجلرائم اجلزائية كالقتل
اأو ال�صرقة ،وم�صوؤولية مدنية يف حالة
اإدلء ال�صاهد ب�صاهدته يف حالت
التنازع على اأمالك اأو اأعمال جتارية
اأو عقود.
ال�صاهد اإن�صان،
ول يخفى على اأحد اأن َّ
ومن ثم فاإن هناك احتمال اأن تقع عليه
تاأثريات قبل ح�صوره لل�صهادة ،اأو بعد
مما يدفعه اإىل المتناع عنها
ح�صورهَّ ِ ،
مما يجعل روايته
اأو اإىل تغيري احلقيقة ِ َّ
م�صطربة ،نتيجة اإيحاء اأو تاأثري
مما ينتج
خارجي يت�صل�صل اإىل اأعماقهَّ ِ ،
ال عن
الزور ،ف�ص ً
ل حمال عنها �صهادة ُّ
ال�صرر الذي يحل ب�صببها بذوي ال�صاأن
َّ
من الأفراد؛ ول تتحقق جرمية �صهادة
ال�صاهد على اأقواله
الزور اإل اإذا اأ�صر َّ
ُّ
الكاذبة ،وكثري ًا ما يعول القا�صي يف
ال�صهود فاإذا
اإ�صدار حكمه على اأقوال ُّ
مل يكن لأولئك وازع يحملهم على قول
احلق� ،صاعت احلقوق).
أهمية
ال ّ
أهمية درا�صة جرمية �صهاد
ا
تظهر
ّ
الزور والتعبري عن خطورتها ،يف
ُّ
القراآن الكرمي الذي نهي عن هذه الفعلة

ال�صنعاء نهياً �صديد ًا ملا ت�صببه من اآلم
مريرة يف النفو�ش ،وتخلق الأحقاد
يف القلوب ،وما ينتج عنها من �صياع
للحقوق ،ون�صرة للظامل على املظلوم،
وتف�صي الظلم والبغي ،واإفالت اجلاين
من العقاب اأو اإدانة الربيء ،الأمر
الذي يعر�ش املجتمع باأكمله للخطر
كون اأن هذه اجلرمية ت�صيع الظلم يف
املجتمع ،وتطيح بهيبة العدالة بني
النا�ش ،ولذلك كان النهي ال�صرعي
عنها ،وهذا ما اأكده قول اهلل تعاىل يف
ون
(وا َّل ِذ َ
ين َل َي ْ�ص َه ُد َ
حمكم التنزيل َ
الزور َواإِ َذا َم ُّروا بِ ال َّل ْغوِ َم ُّروا ِك َراماً)؛
ُّ
ِ
�ش ِم َن
ج
الر
وا
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ت
َاج
ف
(
تعاىل:
وقوله
َ
ِّ ْ َ
ْ ُ
ْ أَ
ال ْو َث ِ
الزور) ،وقوله
اج َت ِن ُبوا َق ْو َل ُّ
ان َو ْ
ون ُمن َك ًرا ِّم َن ا ْل َق ْولِ
تعاىل(:واإِ َّن ُه ْم َل َي ُقو ُل َ
َ
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ف
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ُ
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َّ
وزورا َ
َ ٌّ
ٌ
أهمية هذه الدرا�صة على
ا
تن�صب
كما
ّ
تو�صيح اأركان وعنا�صر جرمية
الزور وخطورتها على املجتمع،
�صهادة ُّ
و�صرورة اإظهار مواطن ال�صعف
والتناق�ش يف ال ُّن�صو�ش القانونية
ال َّناظمة لها حتى تكون مراحل تتبع
ِ
الق�صائ َّية
هذه اجلرمية واملالحقة
فيها من�صجمة مع بع�صها البع�ش
مبا ل يعطل �صري العدالة يف ال َّدعوى
أهمية هذه الدرا�صة
الأ�صلية ،وتظهر ا ّ
يف �صوء �صح الدرا�صات القانونية
املو�صوعية ا َّل ِتي تبحث يف بيان امل�صائل
الإجرائية ا َّل ِتي تثريها التطبيقات
العملية لل ُّن�صو�ش القانونية اخلا�صة
بهذه اجلرمية؛ مبا يحقق الردع العام
واخلا�ش املن�صود واحلد من انت�صار
هذه اجلرمية.
كما تن�صب اهتمامات الدرا�صة على
ال�صاهد باعتباره على �صلة وثيقة
َّ
ال�صهادة ،وبيان التزاماته
مبو�صوع
َّ
وحقوقه والتعرف على الإجراءات
املتخذة من هيئة ال َّتحقيق يف ا�صتدعاء
ال�صاهد ،كما اأوردت يف قانون اأ�صول
َّ
اللبنانية وقانون
ة
اجلزائي
املحاكمات
َّ
َّ
العراقية.
اجلزائية
اأ�صول املحاكمات
َّ
َّ
الإ�صكالية
تكمن اإ�صكالية الدرا�صة يف اأن اأغلب
اجلزائية تعتمد على
الدعاوى
َّ
ال�صهادة على اعتبار اأ َّنها من الو�صائل
َّ
ا َّل ِتي توؤدي اإىل ك�صف احلقيقة اأمام
اجلهات املخت�صة بالتحقيق واجلهات
ِ
الق�صائ َّية ،وعلى اأ�صا�ش ذلك فاإن
ال�صهود اأ�صبحت �صالحا ذا
�صهادة
ُّ
حدين ،فهي ميزان العدالة وو�صيلة
القا�صي لإظهار احلق ،وبالتايل
خطورة �صهادة الزور و�صرورة اإيجاد
احللول والتدابري الوقائية التي متنع
وحتد من ال�صهادة الكاذبة.
وهنا مت طرح الإ�صكالية ال َّتالية ،مدى

موائمة القوانني والت�صريعات اللبنانية
والعراقية لتجرمي �صهادة الزور واحلد
من هذه اجلرمية وخماطرها ،ويتفرع
عن هذه الإ�صكالية الأ�صئلة ال َّتالية:
 .1ما ال�صلة الوثيقة ،والفوارق
اجلوهرية بني جرميتي الإخبار
الزور.
الكاذب و�صهادة ُّ
 .2ما الأحكام الق�صائية بخ�صو�ش
املتدخل واملحر�ش يف هذه اجلرمية.
 .3ما اأحكام رجوع ال�صاهد عن �صهادته
يف القوانني العراقية واللبنانية.
 .4ما اإمكانية اإعادة املحاكمة بدعوى
�صهادة الزور.
 .5ما اآثار الإكراه يف �صهادة الزور.
املنهجية
مت العتماد يف كتابة هذا البحث على
املنهج التحليلي املقارن ،وذلك من
خالل حتليل ال ُّن�صو�ش الواردة يف
قانون العقوبات والقوانني الأخرى
املتعلقة بها يف ال َّت�صريع اجلنائي
العراقي واللبناين ،وتعزيزها بالأحكام
ِ
الق�صائ َّية ال�صادرة من املحاكم
ِ
الق�صائ َّية ،كون الدرا�صة غلب عليها
املقارنة بني القانونني املذكورين.
اخلطة
يف �صبيل الإحاطة مبو�صوع البحث مت
العتماد على التق�صيم الثنائي ،الف�صل
الأول جاء بعنوان :الإطار القانوين
جلرمية �صهادة الزور ،ومت تق�صيمه
للمبحثني التاليني:
وِ
مباهية �صهادة
ن
ن
ْ
املبحث الأول ُع َ
َّ
الزور ،ومت تق�صيمه للمطلبني التاليني:
بال�صاهد
املطلب الأول :التعريف
َّ
و�صهادة الزور ،ا َّأما املطلب الثاين:
متييز �صهادة الزور عن بع�ش ما
ي�صابهها من جرائم.
واملبحث الثاين :جاء بعنوان اأركان
جرمية �صهادة الزور ،ومت تق�صيمه
للمطلبني التاليني :املطلب الأول:
الركن املادي ،واملطلب الثاين الركن
املعنوي ،ا َّأما الف�صل الثاين فحمل
عنوان الأحكام اجلزائية يف �صهادة
الزور ،ومت تق�صيمه للمبحثني
التاليني :املبحث الأول حمل عنوان
العقوبات املقررة على جرمية
�صهادة الزور ،ومت تق�صيمه للمطلبني
التاليني :املطلب الأول :الأحكام
اخلا�صة بالعقاب على جرمية
�صهادة الزور ،ا َّأما املطلب الثاين:
التدخل والتحري�ش يف �صهادة الزور،
ا َّأما املبحث الثاين فعنون مبعاجلة
جرمية �صهادة الزور ،ومت تق�صيمه
للمطلبني التاليني :املطلب الأول:
حتريك الدعوى يف �صهادة الزور،
ا َّأما املطلب الثاين :اإمكانية اإعادة
املحاكمة بدعوى �صهادة الزور.
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نشأة الواقعية السحرية
عبدالناجي اآيت احلاج
ظهرت الواقعية ال�صحرية كحركة اأدبية وت�صورية يف
القرن الع�صرين حماولة اإبراز ما هو غري واقعي اأو غريب
ك�صيء يومي اأو �صائع ..هدفها لي�س اإيقاظ العواطف ،ولكن
التعبري عنها ،كونها قبل كل �صيء ،موقفا جتاه الواقع.
كان اأول من �صاغ وا�صتخدم م�صطلح “الواقعية
ال�صحرية” هو الناقد الفني الأملاين واملوؤرخ فرانز روه
( )1965 – 1890يف عام  ،1925للإ�صارة اإىل اأ�صلوب
ت�صويري يعرف با�صم ( “املو�صوعية اجلديدة”) ،بدي ًل
للتعبريية .يف ذلك الوقت حدد روه التفا�صيل الدقيقة
للواقعية ال�صحرية :و�صوح الت�صوير الفوتوغرايف ال�صائل
و�صورة الطبيعة “ال�صحرية” للعامل العقلين .اعتقد روه
اأن الواقعية ال�صحرية كانت مرتبطة بال�صريالية ،ولكن
كونها حركة متميزة ب�صبب تركيز الواقعية ال�صحرية على
الكائن املادي والوجود احلقيقي للأ�صياء يف العامل.

يف العام نف�صه ( )1925فرناندو فيل ،كاتب بـ“�صحيفة
الغرب” ،التي اأ�ص�صها خو�صيه اأورتيغا غا�صيت عام 1923
وكان فيل من بني تلميذه ،ترجم ون�صر بهذه ال�صحيفة
مقالة فرانز روه باللغة الإ�صبانية ،ممهدًا ال�صاحة التي مت
ملوؤها من قبل احلركة الأدبية.
بعد �صنوات قليلة ،يف الأربعينيات ،عرب املفهوم املحيط اإىل
اأمريكا اجلنوبية .هناك تكيف مع جمال الأدب و�صاع من
قبل موؤلفي اأمريكا اللتينية.
فقد ظهر اأدب الواقعية ال�صحرية باأمريكا اللتينية بكتاب
“التاريخ العاملي للعار” �صنة  1935الذي ا�صتلهم فيه
خورخي لوي�س بورخي�س و�صجع الكتاب الآخرين يف اأمريكا
اللتينية على تطوير هذا النوع اجلديد ،وبروايتني:
“رجال الذرة” للكاتب الغواتيمايل احلائز على جائزة
نوبل للآداب ميغيل اأنخيل اأ�صتوريا�س ،و“مملكة هذا
العامل” للكاتب األيخو كاربنتييه.

لقد جمع هوؤلء الكتاب بني نظريات روه الأ�صلية للواقعية
ال�صحرية وبني املفاهيم ال�صريالية الفرن�صية واأ�صاطريهم
املحلية .مثل نظريه يف الر�صم ،كان الإطار املرجعي لهذا
النمط من الكتابة هو البيئة الطبيعية الغريبة والثقافات
الأ�صلية والق�ص�س ال�صيا�صية ال�صاخبة.
يف عام  ،1949كتب األيخو كاربنتييه ً
مقال حول هذا
املو�صوع .متاأثرين به ،يف عقد اخلم�صينيات من القرن
الع�صرين ،تبنى العديد من موؤلفي اأمريكا اللتينية
الأ�صلوب ،ودجموه مع مفاهيم ال�صريالية الفرن�صية
والفولكلور.
ففي الوقت الذي جند فيه اأن هناك العديد من
النتقادات عن اأن اأمريكا اللتينية هي حجر الزاوية يف
جميع اأعمال الواقعية ال�صحرية ،اإل اأنه مما ل �صك فيه
اأن يف هذه القارة مت ا�صتخدامها وتو�صيعها على اأكمل
وجه ،وقدمت للعامل عددا كبريا من موؤلفي هذا النوع.

الفن المعاصر هو األكثر تكيفا مع
المبيعات اإللكترونية
بعدما كان هام�صيا حتى نهاية الت�صعينيات،
ا�صتحال الفن املعا�صر خلل العقدين
املا�صيني حمركا مهما لل�صوق الفنية،
خ�صو�صا بفعل الدور الأ�صا�صي للفنانني
ال�صينيني اإىل جانب الأمريكيني ،على
وفق ما اأظهر اأحدث تقرير اأ�صدرته �صركة
«اآرترباي�س» املتخ�ص�صة .وقد ا�صتند
التقرير اإىل نتائج املزادات العلنية يف العامل
خلل عقدين (بني الأول من كانون الثاين
 2000و 30حزيران  ،)2020وهو يتناول
اأعمال الفنانني امل�صنفني «معا�صرين» ،اأي
اأنهم ولدوا بعد �صنة  1945ولديهم اأعمال
مدرجة �صمن خانة «الفنون اجلميلة» التي
ت�صم جمالت عدة بينها الر�صم والنحت
واملن�صاآت الفنية والت�صوير والفيديو،
با�صتثناء ت�صميم الأثاث وال�صيارات.
وخل�صت «اآرترباي�س» بال�صتناد اإىل بنك
بياناتها ،اإىل اأن الفن املعا�صر بات ي�صتحوذ
على  %15من مزادات «الفنون اجلميلة»،
يف مقابل � %3صنة  2000يف العامل ،اإذ
ارتفعت املبيعات يف هذا الإطار من اأقل من
مئة مليون دولر �صنة  2000اإىل ما يقرب
من مليارين.
واأ�صارت «اآرترباي�س» الرائدة عامليا يف
املعلومات املرتبطة ب�صوق الفنون ،اإىل اأن
مئتي عمل فني معا�صر بيعت كمعدل يومي
يف هذه الفرتة ،كما اأن عائدات املزادات
على الأعمال الفنية املعا�صرة ارتفعت
بن�صبة  %2100يف خلل عقدين .وارتفع
عدد املعار�س من حوايل �صتني اإىل ما يزيد
عن  ،600غري اأن هذا امل�صار الت�صاعدي
متوقف حاليا بفعل جائحة كوفيد.19-

كلفة جائحة كوفيد 19-على �صوق الفن
املعا�صر يف العامل �صتكون باهظة ،وبات
للفن املعا�صر مكانة اأكرب يف املزادات مقارنة
بكبار الفنانني من القرن التا�صع ع�صر.
واأكد رئي�س «اآرترباي�س» تيريي اإيرمان
اأن «هذا الق�صم من ال�صوق هو الأكرث تكيفا
مع املبيعات الإلكرتونية ،وهو ي�صتمر يف
ا�صتقطاب فئات اأو�صع مع تراجع املنحى
النخبوي ،واأعمال فنية باأ�صعار اأدنى،
وزبائن اأ�صغر �صنا».

وقد ارتفع عدد دور املزادات النا�صطة يف
�صوق الفن املعا�صر اإىل ما يقرب ال�صعف،
كما اأن عدد الفنانني املعا�صرين الذين
بيعت اأعمالهم يف املزادات ارتفع �صت
مرات (من  5400اإىل ما يقرب من 32
األفا) ..ومن اأبرز خل�صات التقرير هو
ح�صة الفنانني وجتار الأعمال الفنية
ال�صينيني ،اإذ اإن فناين هذا البلد ميثلون
ثلث الأ�صماء الواردة يف «الفنانني املئة
الأوائل» لناحية املبيعات.

الصيدالنية العراقية (جنان سلمان عبد) تحصد لقب أميرة العنقاء الذهبية الدولية
اختار (مهرجان العنقاء الذهبية
الدويل الرحال) يف دورته اخلام�صة
 ( 2021 - 2018ا�صرتاليا  -بريث
 /العراق  -مي�صان ) الدكتورة
ال�صيدلنية جنان �صلمان عبد من
حمافظة النبار «امرية العنقاء
الذهبية الدولية للتنمية» تثمينا
لدورها البارز يف املجال الن�صاين
والعلمي واإر�صاء مبادىء وقيم
املجتمع املدين يف جمال الطفولة
واملراأة وبناء الإن�صان واملجتمع
وجاء اختيارها لهذا اللقب �صمن
م�صابقة امريات جائزة العنقاء
الذهبية الدولية للت�صامح وال�صلم

متلزمة داون ..امرية رعاية
مر�صى الثل�صيميا ..امرية رعاية
ذوي الحتياجات اخلا�صة ..امرية
رعاية امل�صنني ..امرية مكافحة
التدخني ..امرية الإن�صانية..
امرية الرفق باحليوان ..امرية
مكافحة املخدرات ..امرية الرفق
باحليوان ..امرية ثقافة الطفل..
امرية احلفاظ على البيئة ..امرية
الإتيكيت واملرا�صم الدبلوما�صية».
واأ�صار الأديب حممد ر�صيد :ان
جميع المريات �صيحملن اللقب
لعام  2021وحتقيق ن�صاطات كل
يف دولتها ومدينتها لت�صهم يف بناء

والتنمية لعام  2020التي �صتقام
يف  25نوفمرب القادم يف اربيل،
ويتجول املهرجان بعدها يف عدد
من املدن العربية هي :ال�صارقة،
�صللة ،بريوت ،املنامة ،القاهرة،
اخلرطوم ،الريا�س.
وقال الأديب حممد ر�صيد ،موؤ�ص�س
ورئي�س جائزة العنقاء الذهبية
الدولية� :صيتم الإعلن عن 26
امرية يف تخ�ص�صات عديدة ت�صهم
يف بناء الن�صان واملجتمع منها
« امرية رعاية امل�صنني ...امرية
مكافحة كان�صر الثدي ..امرية
حقوق املراأة ..امرية رعاية اطفال

قصص قصيرة
عامر ال�صيباين
عيد ميلد �صيء
عاد خال الوفا�س مل ميلأ �صلته بالعنب
كما كان يتوقع..
وهو املحاط بهالة من الده�صة من قبل
من عرفه مزهوا مبا ميتلك..
فجاأة ا�صبحت الدنيا كاحلة يف عينيه،
وذلك بعد اأيام من احتفاله مبنا�صبة
عيد ميلده و�صط اهله ورفاقه..
عاد وهو يجر حقيبته على الأر�س
يف حني تناثرت اأوراقه على قارعة
الطريق الواحدة تلو الأخرى.
وما زال �صوت املوظف يرتدد يف
ذهنه :لمكان ملثلك عندنا
لدي جميع املوؤهلت التي
– ملاذا..
ّ
طلبتم
– العمر
– ماذا به
– ينق�صك
– مل اأفهم
– عمرك ثلثون
قرار مل يتخذه قلبي
نظرت اإليه وهو يجر ح�صرة اثر ح�صره
قالت:
لدي اإح�صا�س انك ل�صت بخري؟
ّ
قال:
مل اأمن منذ دهر من الزمن
قالت:
وملاذا؟
قال:
ا�صتبدلت فرا�صي وو�صادتي بجمر
وقوده وجعي
قالت:
ماذا ح�صل لك؟
قال:

نار ا�صتعرت بني جنبي ايقظت الأ�صى
قالت:
من الذي اأوقدها؟
قال:
حرقة الفقد
قالت:
وما �صيعت؟
قال:
اأ�صدر عقلي قرارا مل يتخذه قلبي
ديباجة
لن اكل ولن اأمل ولن األني ولن يعرف
الياأ�س طريقه حلياتي..
القيود التي �صاقت على مع�صمي
�صتتاأكل مبرور الوقت وت�صبح فتاتا.
لن اأخاف ال�صغوط ..كلما حاولت
خناقي زدت �صلبة وجعلت مني
اقوى من ذي قبل..
الهدف بعيد والطرق للو�صول اإليه
متعددة �صاأجربها واحدة تلو الخر
حتى اإن ا�صتنفذت خططي كلها وخرت
قواي..
اعرف متاما ان اأمامي طريق طويل
والمر لي�س بالهني..
لكنك وا�صباهك الربعون ل�صتم
�صوى مطب اأمامي �صاأجتازه ب�صهولة
واإ�صحق قرابكم..
فقط راقبني �صرتاين جاهزا عندما
حتني ال�صاعة.
نادى عليه �صديقه ب�صوت جهوري
ا�صمع بنربته احلادة من كان �صاكنا
َ
يف نهاية املحلة :يا �صاح انزل من
قوقعتك ب�صرعة ..احلجاج �صبقونا
– اأنا قادم امهلني قليل من الوقت
و�صع القلم جانبا ..عندها كان يكتب
ديباجة لق�صة مل تكتمل اركانها يف
خميلته بعد..

جمتمعها.
واأكد :اأن الدكتورة جنان هي امراأة
عراقية خريجة كلية ال�صيدلة/
جامعة بغداد ،وع�صو يف نقابة
ال�صيادلة العرب ،لها �صهادة خربة
يف ترميم الب�صرة من اأكادميية �صار
مريان يف لبنان ،ولها م�صاهمات
بارزة يف العديد من فعاليات
العمل التطوعي يف منظمات
املجتمع املدين ،وعملت كثريا
يف املجال الن�صاين والطبي
وم�صاعدة النازحني وعوائل
ال�صهداء ،ولها اهتمامات
يف تنمية وثقافة الطفل.

قراءة في ومضات (داود الفريح)
ّ
الشعر تحت تصرف الجميع
على اإبراهيم عبود
يبني رميوند كينو /ت 1976عن فن ال�صعر مقولته
ّ
“هو �صعرية القليل من الأ�صياء ،والطفيف؛ وعدم
التطابق بني حجم واأهم ّية املو�صوع ،هو يقع حتت
ت�صرف اجلميع ”.هكذا هو ال�صعر بني الإح�صا�س
ّ
من دخل باب
او دوافع العقل ،كلمات يتلعب بها ْ
ال�صعر بعد حماولة لغلق باب ال�صرد .وما نقراأه
اليوم من كلمات قليلة ت�صري اإىل وم�صة ومرور
�صريع بني المكنة ،والزمنة وحتى” الطفيف” على
قول رميوند فقد دخل على �صفحات الكتابة يف زمن
التوا�صل الجتماعي يوزعها ال�صاعر ع�صى ا ْإن تقع
كما يورد رميوند “حتت ت�ص ّرف اجلميع” .وقد نقول
ح�صناً اأن تقع هذه الوم�صات ملن يريد اأن يتذّوق
�صعر مرور الكرام ،ولي�س �صعر الوقوف على المكنة،
وحتى متغريات الع�صر مبا تركته من احلروب،
والزمات قد جتد ملذ ًا العواطف اأن تظهر على �صطح
ال�صعر؛ وخا�صة بعد ظهور جائحة كوفيد – -19وما
�صترتكه من �صور يت�صارك بها الكبار،وال�صغار من
مقولة ابقوا يف منازلكم وعنوان احلجر املنزيل .اذن
هو ال�صعر الذي اراده داود الفريح يف عنوانه بتلت
القُبل ،وهو يف �صيغة اجلمع ما يقارب اأربع ع�صرة
وم�صة يقول منها/ ..خلفها اأ�صري ببطء /نظرة
اإغراء اأخرى /متنحني ن�صمات ال�صباح /بدا ال�صاعر
بالظرف املكاين من فعلني للحا�صر /اأ�صري ،ومتنحني/
ليبدد بطء احلياة مبفردات ح�ص ّية ت�صفعها ن�صمات
ال�صباح .او يتخذ من املطر ،وما حتيله تلك املفردة
من هموم وغم على �صبيل الت�صبيه مثل �/صماء غائمة
/تكون قبلة واحدةيف �صيغة النكرة لأّنه قد ل يح�صل
عليها من ت�صاد الغيوم واملطر ،والُقبلة ايل بينهما.
ومثل �صماء غائمة يك ّرر بداية بتلته بال�صماء النكرة
“ليل حزين” مواء متكّرر “انفجار ،وهي جتمع بني
العاطفة امل�صوبة بالفقدان من فعل واحد” تو ّدع”
فال�صاعر يخرج هنا عن مقولة �صمعة واحدة تبدد
الظلم ليدخل دللة الغياب من عزاء الدمعة يف
التعبري عن �صوداوية املوقف.

وتناول الفريح من مقولة رميوند” يف عدم التطابق
بني حجم او اأهمية املو�صوع ” املتداول اليومي من
احلياة يقول يف /مواء متكّرر /على رائحة طبيخ اأ ّمي
جتتمع القطط /تقف هذه الوم�صة ال�صعرية على فعل
الإجتماع ،فيما ت�صري عاطفة ال�صاعر اإىل الم ،ويورد
لفظة طبيخ اأ�صمل من لفظة الكل وهنا ال�صورة
احلِ ّ�صية ممزوجة ب�صوت القطط ،وهو ما حاول اأن
يغريه ال�صاعر ليق�صي على رتابة ال�صورة.
ول يقت�صر الفريح على �صور ال�صوق،
واملحبة،والنظرات بل يوظفها مبا يتلءم مع
خ�صي�صة الوم�صة/ .يف ليلة اكتماله /اجلميع
ينظرون اإىل القمر /وانا انظر اإليكِ / .هي �صورة
ا�صتعارة يدرجها وم�صة كما وظفها �صاعر عبا�صي يف
عجز بيت /اإىل قمر يف الإيوان بادي  /او ي�صتذكر اآخر
اللقاء لي�س الكلمات ول النظرات بل القبلت /قبلة..
قبلة./
م�صرات واحزان
امل�صرات بالحزان ،واملاآ�صي
ونراه حني ي�صتبدل
ّ
يكون هول امل�صيبة كبري ًا يقول يف /انفجار /بكّفني
مقطوعني /يتحدث البكم عن هول امل�صيبة /يلغي
ال�صاعر اللغة ب�صوت البكم مع لقطة ل�صورة مفجعة.
ومن وم�صة ر�صائل احلب يحاول ال�صاعر اجلمع بني
الطفولة من براءة ال�صبيان يقول /ب�صواريخ ورق ّية
يتبادل �صبيان القرية ر�صائل احلب /ويف ن�س اآخر
يتجاوز الفريح ر�صائل احلب من الطفولة اإىل جذوة
العاطفة بغياب من يحب .ويقرتب يف ن�س اآخر من
الدللة الدينية من ا�صم عي�صى وخطيئته ،وهو لي�س
يف العتاب ،والأ�صى ،بل هن احلب العذري لها فيتقّبل
هو كل نتائج حبه حتى من اخلطيئة وهو اول ا�صم
ملذكر يرد يف الوم�صات.
وبني امل�صدر (بل ْل) وا�صم املكان (مبلل) يختار
الفريح ال�صتاء مبفارقة بني املفرح من ثبوت املكان
�صتوي/فوق �صريرنا املبلل مباء احلب
يقول /يوم
ّ
علبة مناديل فارغة .وهنا نهاية متوقعة من غاية عند
ال�صاعر .او جند املنظور من متحرك املكان يقول /

�صباح ماطر /ذبابتان على الريكة ت�صاركاننا البلل/
ومثل ما تلعب الفريح ب�صمري املتكلم يف وم�صاته
وهو كثري ،يدخل �صمري املخاطبة يف حالة من اليقظة
ِ
/انت رمبا تكوين حلماً /
من حلم عابر م ّر عليه يقول
ل ا�صتطيع ا�صتبعاد هذا الإحتمال/ويجمع �صورتي
ال�صباب ،والظلم يف �صورة مكثفة واإزاحةلفعل
واحد (هجم) وهو للعداء�/ ..صباب كثيف /بل
ملمح ..ا�صمع نباحها /الكلب التي تهاجمني /
وتفاعل الفريح مع احلجر ال�صحي ب�صورتي الطفلة،
والذبابة التي علقت يف الكي�س يف الت�صبيه مبا ل ينفع
يف زمن احلجر ال�صحي وغاية التباعد .ون�صو�س
اأخرى يجمعها خط العواطف ،الحلم.
دفقة �صعورية
يحدد الكاتب حمزة ر�صتناوي يف قراءة له ملوؤلفي
كتاب ق�صيدة الوم�صة الكاتب هايل حممد الطالب،
والكاتب اأديب ح�صن حممد عنوان /عني على ق�صيدة
الوم�صة /ماهية ق�صيدة الوم�صه ،وخ�صائ�صها عند
ني عن قوله “هي الدفقة ال�صعور ّية الواحدة
املوؤلف ِ
التي تقوم على فكرة واحدة او حالة واحدة” او
يختمها بقوله” رمبا تكون الوم�صة اكرث وعد ًا وام ًل
النا�س عن القراءة او يف زمن
يف زمن عزف فيه
ُ
انزاح ال�صعر فيه اإىل العمق الإن�صاين الداخل فاأخذت
الق�صيدة تتكثّف اكرث فاأكرث وبداأ حجمها بالإنكما�س
التدريجي”ومن خلل ذلك اتفق مع راأي الكاتب
حمزة ر�صتناوي يف الفكرة الواحدة ،اأو احلالة
الواحدة باأن اغلب وم�صات ال�صاعر داود الفريح هي
�صمن ال�صياق ،اما اخل�صائ�س الفنية الثمانية فيما
ورد عند موؤلفي ق�صيدة الوم�صة؛ فقد اختفت عند
داود الفريح النزعة ال�صوفية والف�صاء الأبي�س
بني الأجنا�س الأدبية؛مع وجود لنزعة ت�صكيل ّية
كما يف /انفجار/و�صورة الطفلة والذبابة /
ونزعة التوازي يف/خلفها اأ�صري ببطء/والتفاعلية
والتاأثري يف/مواء مت ّكرر /ونزعة التكرار يف اأغلب
الوم�صات ال�صعرية عند ال�صاعر داود الفريح.
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نصائح محلية بشأن "كوفيد"19-
اإذا كان كوفيد 19-ينت�شر يف جمتمعك املحلي،
حافظ على �شالمتك باتخاذ بع�ض االحتياطات
الب�شيطة ،مثل التباعد البدين ولب�ض الكمامة
واحلفاظ على التهوية اجليدة يف الغرف،
وتاليف التجمعات وتنظيف اليدين ،وال�شعال
يف ثنية املرفق اأو يف منديل ورقي ..حتقق من
الن�شائح املحلية يف املكان الذي تعي�ض وتعمل
فيه ..افعل كل ذلك!
ما الذي ينبغي عمله حلماية نف�شك واالآخرين
من كوفيد19-
ابتعد م�شافة مرت واحد على االأقل عن
االآخرين للحد من خماطر االإ�شابة بالعدوى
عندما ي�شعلون اأو يعط�شون اأو يتكلمون..
ابتعد م�شافة اأكرب من ذلك عن االآخرين عندما
تكون يف اأماكن مغلقة ..كلما ابتعدت م�شافة
اأكرب ،كان ذلك اأف�شل ..اجعل لب�ض الكمامة
جزء ًا طبيعياً من وجودك مع االآخرين.
وفيما يلي القواعد االأ�شا�شية للب�ض الكمامة:
 نظف يديك قبل اأن تلب�ض الكمامة ،وقبلوبعد خلعها.
 تاأكد من اأنها تغطي اأنفك وفمك وذقنك.وفيما يلي بع�ض التفا�شيل املح ّددة حول نوع
الكمامة التي يجب اأن تلب�شها ،ومتى ينبغي
ذلك ،ح�شب مدى انتقال الفريو�ض يف املكان
الذي تعي�ض فيه ،واأين تذهب ومن تكون.
اإلب�ض كمامة قما�شية اإال اأثناء وجودك و�شط
جماعة ترتفع فيها م�شتويات املخاطر..
ويكت�شي ذلك اأهمية خا�شة اإذا كنت ال

ت�شتطيع احلفاظ على التباعد البدين ،وال�شيما
يف االأماكن املغلقة املزدحمة التي تفتقر اإىل
التهوية اجليدة.
اإلب�ض كمامة طبية /جراحية اإذا كنت:
تبلغ اأكرث من  60عاماً من العمر ،و /اأو
تعاين من حاالت طبية اأ�شا�شية ،و /اأو ت�شعر
بالتوعك ،و /اأو تقدم الرعاية اإىل اأحد املر�شى
من اأفراد االأ�شرة.
لالطالع على املزيد من الن�شائح العامة ب�شاأن
الكمامات ،اقراأ �شوؤاال اأو جوابا و�شاهد مقاطع
الفيديو ..توجد اأي�شا اأ�شئلة واأجوبة تركّز
على الكمامات واالأطفال.
تُعد الكمامات الطبية من معدات احلماية
ال�شخ�شية االأ�شا�شية للعاملني ال�شحيني،
عند تعاملهم مع املر�شى امل�شابني بعدوى
كوفيد 19-امل�شتبه فيها اأو املحتملة اأو
املوؤكدة ..وينبغي ا�شتخدام اأقنعة التنف�ض
(مثل  FFP2و FFP3و N95و)N99
يف االأماكن التي تُنفّذ فيها االإجراءات التي
يتولّد عنها الهباء اجلوي (االأيرو�شول) ،كما
يتعني ت�شبيطها للتاأكد من ا�شتخدام املقا�ض
ال�شحيح.
اكت�شف املزيد عن العلوم املتعلقة بالطريقة
التي ي�شاب بها النا�ض بعدوى كوفيد19-
والطريقة التي تتفاعل بها اأج�شامنا من خالل
امل�شاهدة اأو القراءة.
كيف جتعل بيئتك اآمنة
جتنب امليمات الثالثة :االأماكن املغلقة اأو

املكتظة اأو التي تنطوي على خمالطة ل�شيقة..
تف�ض للمر�ض يف املطاعم
يتم االإبالغ عن حاالت ٍ
وتدريبات اجلوقات املو�شيقية ودرو�ض
اللياقة البدنية واملالهي الليلية واملكاتب
واأماكن العبادة التي يتجمع فيها النا�ض ،ويف
كثري من االأحيان يف االأماكن املغلقة املزدحمة
التي يتحدث فيها النا�ض ب�شوت عالٍ اأو
ي�شيحون اأو يتنف�شون بكثافة اأو يغنون.
تزداد خماطر االإ�شابة بكوفيد 19-يف االأماكن
املزدحمة التي تفتقر اإىل التهوية اجليدة
والتي يق�شي فيها االأ�شخا�ض امل�شابون

فرتات طويلة من الوقت معاً على مقربة من
بع�شهم البع�ض ..وهذه البيئات هي التي
يبدو اأن الفريو�ض ينت�شر فيها مبزيد من
الكفاءة عن طريق قُطريات اجلهاز التنف�شي
اأو الهباء اجلوي ،لذا تزداد فيها اأهمية اتخاذ
االحتياطات.
قابل النا�ض يف اخلارج ..تُعد التجمعات يف
الهواء الطلق اأكرث ماأمونية من التجمعات يف
االأماكن املغلقة ،وال�شيما اإذا كانت االأماكن
املغلقة �شغرية وال يدخلها الهواء اخلارجي.
لالطالع على املزيد من املعلومات عن كيفية

اإقامة االأحداث مثل التجمعات العائلية
ومباريات كرة القدم لالأطفال واملنا�شبات
االأ�شرية ،اقراأ اأ�شئلة واأجوبة :التجمعات
اجلماهريية ال�شغرية ومر�ض كوفيد.19-
جتنب االأماكن املزدحمة اأو املغلقة ،ولكن اإذا
مل تتمكن من ذلك ،فاتخذ االحتياطات االآتية:
افتح نافذة ،زد حجم "التهوية الطبيعية"
عندما تكون يف مكان مغلق.
ن�شرت املنظمة اأ�شئلة واأجوبة عن التهوية
وتكييف الهواء لكل من اجلمهور العام
واالأ�شخا�ض الذين يديرون االأماكن واملباين
العامة.
تن�ض اأ�شا�شيات النظافة ال�شحية اجليدة
ال َ
نظف يديك جيد ًا بانتظام با�شتخدام
مطهر اليدين الكحويل اأو اغ�شلهما باملاء
وال�شابون ..ويوؤدي ذلك اإىل اإزالة اجلراثيم
مبا يف ذلك الفريو�شات التي قد توجد على
يديك.
جتنب مل�ض عينيك واأنفك وفمك ..تلم�ض
اليدان العديد من االأ�شطح وميكنهما اأن تلتقط
الفريو�شات ..واإذا ما تلوثت اليدان فيمكنها
نقل الفريو�ض اإىل العينني اأو االأنف اأو الفم،
وميكن للفريو�ض اأن يدخل ج�شمك عن طريق
هذه املنافذ واأن ي�شبب لك العدوى باملر�ض.
ِ
غط فمك واأنفك بثني املرفق اأو مبنديل ورقي
عند ال�شعال اأو العط�ض ..ثم تخل�ض من
املنديل الورقي على الفور يف �شندوق قمامة
مغلق ،فباتّباع ممار�شات النظافة التنف�شية

اجليدة حتمي االأ�شخا�ض من حولك من
الفريو�شات مثل الفريو�شات التي ت�شبب الربد
واالأنفلونزا وكوفيد.19-
نظف االأ�شطح وط ّهرها ب�شكل متكرر ،وال�شيما
تلك التي تُلم�ض بانتظام ،مثل مقاب�ض االأبواب
واحلنفيات و�شا�شات الهاتف.
ما الذي ينبغي عمله عند ال�شعور باملر�ض؟
تع ّرف على الطيف الكامل الأعرا�ض
كوفيد ..19-تتمثل االأعرا�ض االأكرث �شيوعاً
لكوفيد 19-يف احلمى وال�شعال اجلاف
واالإرهاق ،وت�شمل االأعرا�ض االأخرى االأقل
�شيوعاً والتي قد ت�شيب بع�ض املر�شى ،فقدان
الذوق اأو ال�شم ،واالآالم واالأوجاع ،وال�شداع،
والتهاب احللق ،واحتقان االأنف ،واحمرار
العينني ،واالإ�شهال ،والطفح اجللدي.
اإلزم املنزل واعزل نف�شك حتى لو كنت
م�شاباً باأعرا�ض خفيفة مثل ال�شعال وال�شداع
واحلمى اخلفيفة ،اإىل اأن تتعافى ..ات�شل
مبقدم الرعاية ال�شحية اأو اخلط ال�شاخن
للح�شول على امل�شورة ..اطلب من �شخ�ض
اآخر اأن يح�شر لك امل�شرتيات .واإذا ا�شطررت
اإىل مغادرة املنزل اأو ا�شتدعاء �شخ�ض ليبقى
اإىل جانبك ،اإلب�ض كمامة لتتجنب نقل العدوى
اإىل االآخرين.
اإذا كنت م�شاباً باحلمى وال�شعال و�شعوبة
التنف�ض ،التم�ض الرعاية الطبية على
الفور ..ات�شل بالهاتف اأو ً
ال اإذا ا�شتطعت،
وا ّتبع توجيهات ال�شلطة ال�شحية املحلية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لفيروس «كورونا»
احلقيقة :الفيتامينات واملكمالت املعدنية ال ميكنها اأن
تعالج كوفيد19-
تعد املغذيات الدقيقة مثل فيتامني دال وفيتامني جيم
والزنك �شرورية ل�شمان االأداء اجليد للجهاز املناعي،
وتلعب دور ًا حيوياً يف تعزيز ال�شحة والعافية التغذوية..
وال توجد حالياً اأي اإر�شادات ب�شاأن ا�شتخدام مكمالت
املغذيات الدقيقة كعالج لكوفيد.19-
وتعكف املنظمة على تن�شيق اجلهود املبذولة لتطوير
االأدوية لعالج كوفيد 19-وتقييمها.
احلقيقة :ت�شري الدرا�شات اإىل اأن الهيدروك�شي كلوروكوين
لي�ض له فوائد �شريرية يف عالج كوفيد19-
خ�شع الهيدروك�شي كلوروكني اأو الكلوروكني ،وهما
عالجان للمالريا والذئبة احلمامية والتهاب املفا�شل
الروماتويدي ،للدرا�شة كعالج حمتمل لكوفيد .19-وت�شري
البيانات احلالية اإىل اأن هذين الدوائني ال يحدان من
الوفيات بني مر�شى امل�شت�شفيات امل�شابني بكوفيد،19-
وال ي�شاعدان االأ�شخا�ض امل�شابني باملر�ض املعتدل.
و ُيعد ا�شتعمال الهيدروك�شي كلوروكني والكلوروكني
ماأموناً يف العموم للمر�شى امل�شابني باملالريا واأمرا�ض
املناعة الذاتية ،ولكن ا�شتخدامهما يف غري دواعي
ا�شتعمالهما ودون اإ�شراف طبي قد ي�شبب اآثار ًا جانبية
خطرية وينبغي جتنبه.
يلزم اإجراء بحوث اأ�شد ح�شماً لتقييم مدى نفعهما يف املر�شى
امل�شابني باملر�ض اخلفيف اأو كعالج وقائي قبل التعر�ض اأو
بعد التعر�ض لالأ�شخا�ض املعر�شني لكوفيد.19-
هل ميكن ارتداء الكمامة اأثناء ممار�شة الريا�شة؟
ينبغي عدم ارتداء الكمامة اأثناء ممار�شة الريا�شة الأن
الكمامة قد حت ّد من القدرة على التنف�ض ب�شورة مريحة..
وقد تبتل الكمامة ب�شبب العرق مما ي�شعب التنف�ض ويعزز
منو املكروبات.
واأهم تدبري وقائي اأثناء ممار�شة الريا�شة هو التباعد
اجل�شدي م�شافة مرت واحد على االأقل من االآخرين.
مر�ض فريو�ض كورونا (كوفيد )19-ي�شببه فريو�ض ولي�ض
بكترييا
الفريو�ض الذي ي�شبب مر�ض كوفيد 19-ينحدر من
�شاللة فريو�شات تُ�شمى الكورونا اأو الفريو�شات التاجية،
وامل�شادات احليوية ال تاأثري لها على الفريو�شات.
غري اأن بع�ض االأ�شخا�ض الذين ي�شابون بكوفيد 19-قد
حت�شل لديهم م�شاعفات في�شابون بالتهاب رئوي .ويف هذه
احلالة ،قد يو�شي مقدم الرعاية ال�شحية بتناول م�شاد
حيوي ملعاجلة االلتهاب.
وال يوجد حالياً اأي دواء مرخ�ض ملعاجلة كوفيد..19-
اإذا ظهرت عليك اأعرا�ض املر�ض ،فات�شل بطبيبك املعالج

اأو باخلط ال�شاخن املخ�ش�ض لكوفيد 19-لطلب امل�شاعدة.
هل ميكن اأن ينت�شر فريو�ض كوفيد 19-بوا�شطة االأحذية؟
اإن احتمالية انتقال عدوى كوفيد 19-بوا�شطة االأحذية
اإىل االأفراد �شعيفة جداً ..وكاإجراء احرتازي ،خ�شو�شاً
ر�شع واأطفال �شغار يحبون
يف املنازل التي يوجد فيها ّ
اأو يلعبون على االأر�ض ،ف ّكر يف خلع االأحذية وتركها عند
مدخل املنزل� ..شي�شاعد ذلك على منع اإدخال اأية قذارة اأو
خملفات قد تكون ملت�شقة بالنعل واالأحذية اإىل املنزل.
ا�شتخدام الكمامات الطبية لفرتة طويلة ال ي�ش ّبب الت�شمم
مت ارتداوؤها
بثاين اأك�شيد الكربون اأو نق�ض االأك�شجني ،اإذا ّ
على النحو ال�شليم.
قد ال يكون ا�شتخدام الكمامات الطبية فرتة طويلة مريحاً،
ولكنه ال يوؤدي اإىل الت�شمم بثاين اأك�شيد الكربون اأو نق�ض
االأك�شجني ..عندما ترتدي كمامة طبية ،تاأكد من تثبيتها
بال�شكل ال�شحيح وباإحكام جيد لتتنف�ض ب�شكل طبيعي ..ال
تعيد ا�شتخدام كمامة وحيدة اال�شتعمال وا�شتبدل الكمامة
دائماً حاملا ت�شبح رطبة.
الكمامات الطبية (تُعرف اأي�شاً با�شم الكمامات اجلراحية)
م�شطحة اأو مطوية وتُثبت باأربطة حول الراأ�ض اأو باأ�شرطة
مرنة حول االأذنني.
معظم االأ�شخا�ض الذين ي�شابون بكوفيد 19-يتعافون منه
معظم االأ�شخا�ض الذين ي�شابون بكوفيد 19-تظهر عليهم
اأعرا�ض خفيفة اأو معتدلة وميكنهم التعايف منه بف�شل
الرعاية الداعمة ..اإذا كنت تعاين من ال�شعال واحلمى
و�شعوبة التنف�ض فالتم�ض الرعاية الطبية مبكراً ..ات�شل
مبرفق الرعاية بالهاتف اأو ً
ال قبل التوجه اإليه ..واإذا كنت
م�شاباً باحلمى وتعي�ض يف منطقة موبوءة باملالريا اأو
احلمى ال�شفراء ،فالتم�ض الرعاية الطبية على الفور.
اإ�شافة الفلفل اإىل ح�شائك اأو اإىل اأطعمة اأخرى ال يقي من
االإ�شابة مبر�ض كوفيد 19-وال يعاجله
اإ�شافة ال�شطة اإىل طعامك قد يجعله لذيذاً ،لكنه ال يقي
من مر�ض كوفيد 19-وال يعاجله ..اأف�شل طريقة حلماية
نف�شك من فريو�ض كورونا اجلديد هي االبتعاد عن االآخرين
م�شافة مرت واحد على االأقل ،واحلر�ض على غ�شل اليدين
جيد ًا وب�شكل منتظم ..ومن املفيد ل�شحتك العامة اأي�شا
احلفاظ على نظام غذائي متوازن ،و�شرب كمية كافية من
كاف من
املاء ،وممار�شة الريا�شة بانتظام ،ونيل ق�شط ٍ
النوم.
ال توجد حاليا اأدوية مرخ�شة لعالج مر�ض كوفيد 19-اأو
الوقاية منه
يف حني اأن العديد من االأدوية قيد التجارب حالياً ،فال يوجد
حاليا اأي دليل على اأن هيدروك�شي كلوروكني اأو اأي دواء
اآخر من �شاأنه معاجلة كوفيد 19-اأو الوقاية منه .كما اأن
اإ�شاءة ا�شتعمال هيدروك�شي كلوروكني ميكن اأن ت�شبب

اآثارا جانبية خطرية واأمرا�شا ،وقد تف�شي حتى اإىل
الوفاة.
تتوىل منظمة ال�شحة العاملية تن�شيق اجلهود لتطوير
وتقييم االأدوية الالزمة لعالج مر�ض كوفيد.19-
اإن ر�ض اأو اإدخال مبي�ض اأو اأي معقم اآخر اإىل ج�شمك لن
يحميك من مر�ض كوفيد 19-وقد ينطوي على خطورة
كبرية ..ال تقم حتت اأي ظرف من الظروف بر�ض اأو اإدخال
مبي�ض اأو اأي معقم اآخر اإىل ج�شمك ،هذه املواد قد تكون
�شامة اإذا مت ابتالعها وقد ت�شبب تهيجاً وتلفاً للب�شرة
والعينني ..يجب ا�شتخدام املبي�ض واملعقم بحذر لتعقيم
وتذكر اأن تبقي الكلور (املبي�ض) واملطهرات
االأ�شطح فقط،
ّ
االأخرى بعيدا عن متناول االأطفال.
ال ينبغي ا�شتخدام م�شابيح االأ�شعة فوق البنف�شجية
لتعقيم اليدين اأو اأي اأجزاء اأخرى من الب�شرة
ميكن اأن ت�شبب االأ�شعة فوق البنف�شجية تهيجاً للب�شرة
وتلفاً للعينني ..تنظيف اليدين بفركهما مبطهر كحويل اأو
غ�شلهما باملاء وال�شابون هو اأكرث الطرق فعالية الإزالة
الفريو�ض.
كوفيد 19-ال ينتقل عن طريق الذباب املنزيل
ال يوجد حتى االآن دليل اأو معلومات ت�شري اإىل اأن فريو�ض
كوفيد 19-ينتقل عن طريق الذباب املنزيل .ينت�شر
الفريو�ض الذي ي�شبب مر�ض كوفيد 19-ب�شكل رئي�شي عن
طريق القطرات التي تنبعث من ال�شخ�ض امل�شاب عندما
ي�شعل اأو يعط�ض اأو يتحدث .كما ميكن اأن ت�شاب بالعدوى
اإذا مل�شت �شطحاً ملوثاً ثم مل�شت عينيك اأو اأنفك اأو فمك قبل
غ�شل يديك ..حلماية نف�شك ،احر�ض على احلفاظ على
م�شافة ال تقل عن مرت واحد عن االآخرين ،وتعقيم االأ�شطح
التي يكرث مل�شها .نظِّ ف يديك جيد ًا ومرار ًا وجتنب مل�ض
عينيك وفمك واأنفك.
�شرب امليثانول اأو االإيثانول اأو املبي�ض ال يقي من االإ�شابة
مبر�ض كوفيد 19-وال يعاجله وميكن اأن يكون يف غاية
اخلطورة
امليثانول واالإيثانول واملبي�ض مواد �شامة و�شربها قد يوؤدي
اإىل االإعاقة والوفاة .ت�شتخدم مواد امليثانول واالإيثانول
واملبي�ض يف بع�ض االأحيان يف منتجات التنظيف لقتل
الفريو�ض على االأ�شطح – ولكن يجب االمتناع عن تناولها
باأي حال من االأحوال .هذه املواد لن تقتل الفريو�ض يف
ج�شمك و�شتلحق �شرر ًا بالغاً باأع�شائك الداخلية.
حلماية نف�شك من كوفيد ،19-احر�ض على تطهري االأ�شياء
واالأ�شطح ،وخا�شة التي تلم�شها بانتظام .ميكنك ا�شتخدام
مبي�ض خمفف اأو الكحول لهذا الغر�ض .تاأكد من تنظيف
يديك جيد ًا وب�شكل متكرر وجتنب مل�ض عينيك وفمك واأنفك.
املا�شحات ال�شوئية احلرارية ال ميكنها اكت�شاف فريو�ض
كوفيد19-

املا�شحات احلرارية فعالة يف اكت�شاف االأ�شخا�ض الذين
يعانون من احلمى (اأي ترتفع درجة حرارة ج�شمهم عن
املعدل الطبيعي) ،ولكن ال ميكنها اكت�شاف االأ�شخا�ض
امل�شابني بفريو�ض كوفيد.19-
للحمى اأ�شباب عديدة .ات�شل مبقدم الرعاية ال�شحية
اخلا�ض بك اإذا كنت بحاجة اإىل م�شاعدة ،اأو اطلب الرعاية
الطبية فور ًا اإذا كنت م�شاباً باحلمى وتعي�ض يف منطقة
تتف�شى فيها املالريا اأو حمى ال�شنك.
حقيقة :تعاطي الكحول ال يحميك من االإ�شابة بكوفيد19-
ي�شر ب�شحتك
وقد
ّ
كرثة تناول امل�شروبات الكحولية اأو االإفراط يف تناولها قد
يزيد خماطر اإ�شابتك مبتاعب �شحية.
التعر�ض لل�شم�ض اأو لدرجات حرارة اأعلى من 25
حقيقة:
ّ
درجة مئوية ال يقيك من االإ�شابة مبر�ض فريو�ض كورورنا
(كوفيد)19-
ميكن االإ�شابة مبر�ض كوفيد 19-اأياً كانت حرارة الطق�ض
اأو ال�شم�ض .فالبلدان احلارة الطق�ض تبلغ اأي�شا عن حاالت
عدوى بكوفيد ..19-حلماية نف�شك من العدوى ،احر�ض
على غ�شل يديك ب�شكل متكرر و�شحيح وتفادى مل�ض عينيك
وفمك واأنفك.

حقيقة :قدرتك على حب�ض نفَ�شك  10ثوان اأو اأكرث دون اأن
ت�شعل اأو ت�شعر بال�شيق ال يعني اأنك غري م�شاب مبر�ض
فريو�ض كورونا (كوفيد )19-اأو اأي مر�ض تنف�شي اآخر.
تتمثل االأعرا�ض االأكرث �شيوعاً ملر�ض كوفيد 19-يف ال�شعال
اجلاف والتعب واحلمى .وقد ُي�شاب بع�ض االأ�شخا�ض
مب�شاعفات اأكرث وخامة كااللتهاب الرئوي .والطريقة
االأف�شل للتاأكد مما اإذا كنت م�شاباً اأم ال بعدوى الفريو�ض
امل�شبب ملر�ض كوفيد 19-هي الفح�ض املختربي ،ولي�ض
عن طريق مترين حب�ض النَف�ض الذي قد ي�شكل خطورة على
�شحتك.
حقيقة :ميكن اأن تتعافى من املر�ض الذي ي�شببه فريو�ض
كورونا (كوفيد .)19-فاالإ�شابة بفريو�ض كورونا اجلديد
ال تعني اأنك �شتظل حام ًال للفريو�ض اإىل االأبد.
معظم االأ�شخا�ض الذي ي�شابون مبر�ض كوفيد19-
يتعافون منه متاما وتتخل�ض اأج�شامهم من الفريو�ض ..اإذا
اأ�شبت باملر�ض ،تاأكد من معاجلة االأعرا�ض .اإذا كنت تعاين
ال�شعال واحلمى و�شعوبة يف التنف�ض ،فالتم�ض العناية
الطبية مبكراً ،ولكن ات�شل مبرفق الرعاية ال�شحية هاتفياً
اأوالً ..معظم املر�شى يتعافون بوا�شطة الرعاية الداعمة.

الرعاية المطلوب من ينبغي له ارتداء كمامة كيفية ارتداء الكمامة الطبية
توفيرها أثناء الحمل
وحملها وخلعها؟
وأي نوع منها؟
يحق جلميع الن�شاء احلوامل ومواليدهن ،مبا يف ذلك امل�شابات منهن
بعدوى كوفيد 19-املوؤكدة اأو امل�شتبه فيها ،اأن يح�شلن على الرعاية
العالية اجلودة قبل الوالدة واأثنائها وبعدها ،مبا يف ذلك رعاية ال�شحة
النف�شية.
وت�شمل جتربة الوالدة املاأمونة واالإيجابية ما يلي :املعاملة باحرتام
وعلى نحو يحفظ الكرامة ..ح�شور مرافق تختاره املراأة اأثناء
الوالدة ..احل�شول على معلومات وا�شحة من موظفي االأمومة ..بحث
اال�شرتاتيجيات املنا�شبة لتخفيف االأمل ..احلق يف التحرك اأثناء الو�شع،
قدر االإمكان ،واختيار و�شعية الوالدة.
ويف حالة االإ�شابة بعدوى كوفيد 19-امل�شتبه فيها اأو املوؤكدة ،فينبغي
لعاملي الرعاية ال�شحية اتخاذ االحتياطات املنا�شبة للحد من خماطر
انتقال العدوى اإليهم اأو اإىل االآخرين ،مبا يف ذلك ارتداء املالب�ض الواقية.

تو�شى الفئات االآتية بارتداء كمامات طبية:جميع العاملني ال�شحيني يف املرافق ال�شريرية ..اأي �شخ�ض
ي�شعر بتوعك ،مبا يف ذلك االأ�شخا�ض الذين تظهر عليهم اأعرا�ض خفيفة ،مثل االأوجاع الع�شلية اأو ال�شعال
اخلفيف اأو التهاب احللق اأو التعب.
االأ�شخا�ض الذين يقدمون الرعاية للحاالت التي ُي�شتبه يف اإ�شابتها بعدوى كوفيد 19-اأو التي تا ّأكدت
اإ�شابتها بها خارج املرافق ال�شحية.
تعذر عليها احلفاظ على م�شافة ال تقل
حال
يف
آتية،
كما تو�شى الفئات اال
ّ
معر�شة ب�شدة
أنها
ال
طبية
كمامات
با�شتعمال
آخرين،
عن مرت واحد من اال
ّ
خلطر االإ�شابة ب�شكل خطري من اأ�شكال مر�ض كوفيد 19-وللوفاة:
االأ�شخا�ض البالغون من العمر � 60شنة فما فوق.
االأ�شخا�ض من جميع االأعمار امل�شابون باعتالالت �شحية كامنة ،مبا فيها :االأمرا�ض
التنف�شية املزمنة ،واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ،وال�شرطان ،وال�شمنة ،واملر�شى
منقو�شي املناعة ،وداء ال�شكري.
وين�شح اجلمهور العام بارتداء كمامات قما�شية غري طبية اإذا تع ّذر تطبيق تدابري
ُ
التباعد اجل�شدي ،يف اإطار النهج ال�شامل «افعل كل �شيء!» ،الذي ي�شمل حت�شني
التهوية؛ وتنظيف اليدين؛ وتغطية الفم واالأنف عند العط�ض وال�شعال ،وغري ذلك.

تفح�ض
قبل مل�ض الكمامة ،نظف يديك بفركهما مبطهر كحويل اأو بغ�شلهما باملاء وال�شابون..
ّ
تعر�شت
الكمامة للتاأكد من اأنها غري ممزقة اأو مثقوبة؛ ال ت�شتعمل كمامة �شبق ارتداوؤها اأو
ّ
عادة) ..ثم حدد الطرف
حدد الطرف العلوي للكمامة (حيث يوجد ال�شريط املعدين
ً
للتلفّ ..
الداخلي للكمامة ،وهو اجلهة البي�شاء عادة.
�شع الكمامة على وجهك بحيث تغطي اأنفك وفمك وذقنك ،وتاأكد من عدم ترك اأي فراغات بني
�شريطي الكمامة خلف الراأ�ض اأو االأذنني ..ا�شغط على ال�شريط املعدين
ثبت
وجهك والكمامةّ ..
ْ
لتثبيته كي ياأخذ �شكل اأنفك.
ال تلم�ض الطرف االأمامي من الكمامة اأثناء ا�شتخدامها لتجنب التلوث ..واإذا مل�شتها خطاأً،
تذكر اأ ّ
ّ
نظف يديك.
كيفية خلع الكمامة الطبية؟
قبل مل�ض الكمامة ،نظف يديك بفركهما مبطهر كحويل اأو بغ�شلهما باملاء وال�شابون ..انزع
ال�شريطني من خلف الراأ�ض اأو االأذنني ،دون مل�ض اجلهة االأمامية من الكمامة ..عند اإزالة الكمامة،
انحنِ اإىل االأمام وا�شحب الكمامة بعي ًدا عن وجهكُ ..ت�شتخدم الكمامات الطبية مرة واحدة فقط؛
نظف يديك
تخ ّل�ض من الكمامة بعد خلعها على الفور ،ويف�شل رميها يف �شندوق نفايات مغلقّ ..
بعد مل�ض الكمامة ..انتبه حلالة الكمامة؛ ا�شتبدلها اإذا اأ�شبحت مت�شخة اأو رطبة.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 130االثنني 2020 / 11 / 2

علياء عبود الحسني
مدير التحرير

السعدي :بعض أدوار هيئات االنتداب أكثر مهنية من مجلس النقابة
املحامي _خا�ض
ا�ستقبلَ نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،هيئة انتداب حمامي
مي�سان اجلديدة ،للمباركة لهم ،واحلديث حول �سوؤون الغرفة.
وجرى اللقاء بح�سور وكيل النقابة رزاق العبيدي ،وعدد من اأع�ساء
املجل�ض ،حيث اأ�سا َد النقيب بتاريخ غرفة حمامي مي�سان وثقل رموزها،
مو�سياً ب�سرورة اإ�سراك جميع املحامني بالعمل النقابي دون متييز
اأو تفريق .مردفاً :اأن من املهم ا�ستثمار الطاقات التي ر�سحت لهيئة
االنتداب ،ومل يحالفهم احلظ يف الفوز.
واأ�سا َر النقيب اىل :اأن بع�ض اأدوار هيئات االنتداب اأكرث ح�سا�سية واأدا ًء
مهنيا من جمل�ض النقابة ،كونهم يحتكون ب�سكل مبا�سر مع املحامني يف
الواقع العملي ،اإ�سافة اإىل اأنهم املمثل الواقعي ملجل�ض النقابة.
ودعا نقيب املحامني الهيئة اىل تخفيف العبء عن النقابة بالتوا�سل
الفعال مع املحامني يف كل غرف االأق�سية والنواحي ،وال�سعي لتلبية كل
احتياجاتهم ومراعاة مطالبهم.
من جانبهِ � ،سك َر رئي�ض هيئة االنتداب ،املحامي عقيل عوكي موحي،
نقيب املحامني وجمل�ض النقابة ،قائالً :ان الهيئة ت�سعى ملوا�سلة
العطاء الذي قدمته الهيئات ال�سابقة ،ومعاجلة امل�ساكل التي يعاين منها
املحامي ،واأن هيئته جاءت خلدمة كل الزمالء وتوحيد كلمتهم .طالباً
الدعم الدائم من قبل جمل�ض النقابة.
َ
وحتدث موحي عن تزايد اعداد املحامني يف الغرفة ،مقدما طلبه مبفاحتة
رئا�سة املحكمة واملوافقة على اإن�ساء غرفة جديدة ملحامي املحافظة.
يذك ُر اأن انتخابات غرفة حمامي مي�سان جرت يف .2020 / 10 / 15

ٌ
المديرية العامة لشؤون عدد من المحامين الجدد يؤدون
المحاربين توجه بتسهيل
اليمين القانونية
أعمال المحامين

املحامي _خا�ض
زارتْ ع�سو جمل�ض نقابة املحامني العراقيني ،املحامية �سارة املوىل ،املديرية العامة ل�سوؤون املحاربني،
وبتوجيه ال�سيد النقيب �سياء ال�سعدي ،ملناق�سة اأعمال املحامني يف الدائرة وحلحلة م�ساكلهم.
وتباحثتْ املوىل مع الفريق ركن حممد الع�سكري ،مدير الدائرة ،ومعاون املدير االأ�ستاذ حممد الربيعي،
حول اأهم امل�ساكل التي يعاين منها املحامون ،مقدمة طلباتها بكتاب ر�سمي �سادر عن النقابة ،مو�سحة
عدم ال�سماح للمحامني باإدخال الهاتف النقال ،ف�س ًال عن �سرورة تهيئة منفذ خا�ض ومكان الئق.
واأر�سلتْ املديرية كتابها بالعدد  ، 28181/45/1م�سرية فيه اإىل كتاب النقابة ،حيث اأر�سلت اأهم
االإجراءات التي �ستتخذها املديرية.
و�سمن الت�سهيالت التي �سيعمل بها هي تهيئة مكان منا�سب النتظار املحامني،
َ
باالإ�سافة اإىل التن�سيق مع النقابة لعقد ور�ض عمل لتقدمي الت�سهيالت القانونية
عند مراجعتهم للمديرية ،وفتح منفذ خا�ض لدخول ال�سادة املحامني.
وجهت املديرية بال�سماح للمحامني اإدخال اأجهزة الهاتف النقال خالل
كما
ْ
مراجعتهم ،م�سرتطة اأن يكون الهاتف خاليا من الكامريا حفاظا
على اأمن الوثائق ،وللو�سع احل�سا�ض الذي تتمتع به املديرية
بناء على تعليمات خا�سة من املراجع العليا للمديرية.
ووثائقها،
ً

القانونية .
َ
حتدث وكيل النقابة عن امتيازات املحامي املقررة
من جانبهِ ،
قانوناً ،م�ستعر�ساً اأهم ال�سعوبات التي يواجهها املحامون يف
مراجعاتهم لدوائر الدولة .
وتا َ
أ�سف العبيدي من عدم الفهم ال�سحيح لدور املحامي
وامتيازه ،م�سري ًا اىل :ان عدم الدراية القانونية والثقافة
العامة لدى بع�ض املوظفني ينعك�ض �سلباً على املهنة و�سريها
الطبيعي .
�سكر املحامون النقابة ،لتوجيهاتها ودعمها
جانبهم،
من
َ
املبا�سر للمحامني ال�سباب ،موؤكدين على اأن ميار�سوا
املهنة باأمانة طبقا للق�سم املهني الذي اأق�سموا عليه .

بإشراف مجلس النقابة ..محامو مدينة
الصدر يختارون هيئتهم الجديدة
املحامي _خا�ض
جرتْ يف حمكمة مدينة ال�سدر انتخابات رئي�ض واأع�ساء هيئة
االنتداب ،و�سط ح�سور فاعل من املحامني.
وح�س َر لالإ�سراف على العملية االنتخابية ،نقيب املحامني العراقيني،
�سياء ال�سعدي ،ووكيل النقابة رزاق العبيدي ،وعدد من ال�سادة
اأع�ساء املجل�ض ،ف�س ًال عن م�ساركة عدد من موظفي النقابة.
وقبي َل بدء االنتخابات ،حتدث ال�سعدي عن اآلية االختيار ال�سحيح
للمر�سحني� ،سارحاً طريقة االقرتاع ،واالأ�س�ض املهنية لالختيار.
واأك َد نقيب املحامني على �سرورة اأن تكون هيئات االنتداب ممثال
حقيقياً للمحامني ،كونهم القيادة امليدانية التي يجب اأن ترعى حقوق
املحامني وتدافع عنهم ،وتذلل ال�سعوبات التي تواجههم،
م�سدد ًا على �سرورة االختيار وفقاً للكفاءة املهنية .

هذا وبداأتْ االنتخابات يف ال�ساعة التا�سعة �سباحاً واأغلقت
ال�سناديق بعد اإمتام االقرتاع ،حيث جرت بعدها عملية العد والفرز
باإ�سراف ال�سادة اأع�ساء املجل�ض وموظفي النقابة ،باأ�سلوب �سفاف
وبح�سور جميع املحامني ..واأفرزت نتائج االنتخابات االآتي:
 فوز املحامي ح�سني ال�سحماين رئي�سا للهيئة.اأما االأع�ساء الذين ح�سلوا على اأعلى االأ�سوات ،فهم كل من:
املحامي ب�سري ال�ساعدي ،املحامي عبا�ض جبار ال�ساعدي ،املحامية
ميادة املفرجي ،املحامي وعد اأملا�ض ،املحامي فالح ال�سحماين،
املحامي م�سطفى �سادق.
هذا وباركَ نقيب املحامني للفائزين ،مو�سياً اإياهم
بتوحيد كلمة حمامي الغرفة ،واالبتعاد عن التعامل وفقاً
للجماعات ،واإ�سراك اجلميع بالعمل النقابي دون متييز.

محامو ميسان ينتخبون هيئتهم الجديدة بإشراف نقابي
املحامي _خا�ض
جرت يف حمكمة ا�ستئناف مي�سان االحتادية
ْ
انتخابات رئي�ض واأع�ساء هيئة االنتداب ،و�سط
ح�سور فاعل من املحامني.
وح�س َر لالإ�سراف على العملية االنتخابية ،نقيب
املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،ووكيل
النقابة رزاق العبيدي ،ف�سال عن ع�سوي جمل�ض
النقابة االأ�ستاذة �سارة املوىل واالأ�ستاذ و�سام اأبو
طبيخ ،ف�س ً
ال عن م�ساركة عدد من موظفي النقابة.
وقبيلَ بدء االنتخابات ،حتدث ال�سيد النقيب
عن حر�ض النقابة على وحدة املحامني واحتاد
كلمتهم ،مو�سحاً :اأن النقابة كانت عن�سرا فاع ً
ال
يف حركة ال�سيا�سة واملجتمع ،باالإ�سافة اإىل
م�سوؤوليتها القانونية .
واأك َد ال�سعدي على �سرورة اأن تكون هيئات
االنتداب ممثال حقيقياً للمحامني ،كونهم القيادة
امليدانية التي يجب اأن ترعى حقوق املحامني

وتدافع عنهم ،وتذلل ال�سعوبات التي تواجههم.
و�سد َد نقيب املحامني على �سرورة اأن يكون
االختيار للناخبني على اأ�سا�ض املهنية والكفاءة
وحرية الت�سويت ،ال على اأ�سا�ض بع�ض الوعود اأو
القناعات ال�سخ�سية اأو املجامالت.
هذا وبدا ْأت االنتخابات يف ال�ساعة التا�سعة �سباحاً
واأغلقت ال�سناديق يف متام ال�ساعة الثانية بعد
الظهر ،حيث جرت بعدها عملية العد والفرز
باإ�سراف ال�سادة اأع�ساء املجل�ض وموظفي النقابة،
وباأ�سلوب �سفاف وبح�سور جميع املحامني .
أفرزت نتائج االنتخابات االآتي :فوز املحامي
وا
ْ
عقيل عوكي موحي برئا�سة هيئة االنتداب.
كما توزعت مقاعد ع�سوية الهيئة بني املحامني
واملحاميات ،وكما يلي :املحامي حممد خليفة خدر،
املحامي كاظم جبار علي ،املحامية �سفا اأحمد
فوؤاد ،املحامية تقوى جميد االأعرجي ،املحامي رعد
خزعل عبرية ،املحامي م�سطفى �سني�سل رحمة.

افتتاح المبنى الجديد لمديرية التنفيذ في الدورة
املحامي _خا�ض
افتتح املبنى اجلديد ملديرية التنفيذ يف منطقة الدورة ،وذلك �سمن خطة
َ
الوزارة با�ستحداث الدوائر العدلية والنهو�ض بالواقع اخلدمي املقدم
للمواطنني .
وقالَ مدير عام دائرة التنفيذ /وكالة ،رعد �سعد اهلل علي :ان افتتاح املبنى
اجلديد للمديرية جاء �سمن خطة الوزارة بهدف رفع م�ستوى االداء املوؤ�س�سي
وتقلي�ض اجلهد والوقت للو�سول اىل تقدمي اف�سل اخلدمات ،باال�سافة اىل
اال�سراع يف اجناز معامالت املواطنني.
من جهتهِ  ،وج َه املنفذ العدل االداري� ،سلمان حممد �سلمان ،ال�سكر والتقدير
جلميع مالك منت�سبي مديرية تنفيذ الدورة ،وذلك جلهودهم املبذولة لالنتقال
اىل البناية اجلديدة من حيث نقل االثاث واال�سابري وجميع حمتويات املديرية،
وهو ما يدل على ال�سعور العايل بامل�سوؤولية من قبلهم ،اآملني بذل املزيد من
اجلهد والعطاء خدمة لل�سالح العام ،وتذليل كل املعوقات امام املواطنني .
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جريدة اسبوعية قانونية عامة

املحامي _خا�ض
اأدى عد ٌد من املحامني اجلدد اليمني القانونية اأمام نائب
رئي�ض حمكمة ا�ستئناف الكرخ ،القا�سي اأمري ال�سمري،
وبح�سور نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،ووكيل
النقابة ،رزاق العبيدي ،وعدد من اأع�ساء جمل�ض النقابة .
وخالل كلمتهِ  ،اأك َد ال�سعدي :اأن مهنة املحاماة معنية بتحقيق
العدالة وحت�سيل احلقوق مهما كانت� ،سخ�سية اأو اجتماعية
اأو �سيا�سية .م�سري ًا اإىل وجوب اأن يعرف املحامي حقوقه
والتزاماته ،لي�ستطيع اأن ميثل حقوق غريه وي�ستح�سلها .
أو�سح نقيب املحامني الطرق العملية والقانونية ال�سحيحة
وا
َ
ملتابعة حقوق املوكل ،والدفاع عنه ،وتعقيب معامالته

احمد خضير
نائب مدير التحرير

ا
أل
خ

كاميرات المراقبة عين
األمن االلكترونية

اللواء الحقوقي  /اسماعيل كريم الكريطي
اإن الكامريا مل ت�ستخدم لغر�ض املراقبة مع اول ظهورها ،فقد بداأت رحلة
الكامريا يف ت�سجيل االحداث مع الفن ال�سينمائي ..ففي � 1894سجل
توما�ض اإدي�سون ،املخرتع االمريكي ال�سهري ،براءة اخرتاع جلهاز العر�ض
(الكينتو�سكوب) لينتج اول فليم متحرك مدته  15ثانية ،وانت�سر هذا االخرتاع
خارج امريكا ،وحني و�سل لفرن�سا انده�ض الفرن�سيون لهذا االخرتاع فطور
االخوان ،لوميري ،تقنية ادي�سون فيما بعد ،واخرتعوا جهازا �سمي �سينما
توجراف يف عام  ،1895وبداأت تخرج الكامريا الفيديو اىل ال�سارع ،فراجت
هذه ال�سناعة ،وتولدت بذور كامريا املراقبة ..ويف غ�سون احلرب العاملية،
طور االملان تكنولوجيا تقنيات املراقبة لتتبع اطالق ال�سواريخ ،ثم انتقلت
هذه التقنية اىل الواليات املتحدة لت�ستخدم الختبار القنابل الذرية ،ومل
يكن الب�سر مراقبني حتى عام  1960حينما ا�ستخدمت بريطانيا الكامريا
للتج�س�ض على امللوك التايلنديني اثناء زيارتهم لها ،لت�ستمر بعدها م�سرية
بريطانيا يف الرتويج ال�ستخدام الكامريات يف امليادين العامة لغر�ض احلماية
ون�سر االمن ،ويقدر ان  20باملئة من كامريات املراقبة يف العامل موجودة يف
بريطانيا ،وان هناك كامريا لكل  14مواطنا يعي�ض يف بريطانيا.
وكان الأحداث � 11سبتمر /ايلول  2001اأثر يف املبالغة يف ا�ستخدام
الكامريات ،فقد �سهدت الفرتة بني عام  2001و 2011بيع  30مليون كامريا
مراقبة داخل الواليات املتحدة االمريكية وحدها.
ومن خالل ما تقدم نوؤكد ان املراقبة االلكرتونية من خالل الكامريات �ساهمت
يف الك�سف عن الكثري من انواع اجلرائم وطريقة ارتكابها ،و�ساعدت االجهزة
االمنية املخت�سة يف حتقيقها �سواء بجرائم االرهاب او القتل او ال�سرقة او
اجلرائم االخرى ،كما للمراقبة االلكرتونية دور كبري يف تتبع املجرمني وكذلك
االرهابيني ،وك�سف ما يخطط له قبل ارتكاب اجلرمية او بعد ارتكابها ،حيث
يتم �سبطهم واإلقاء القب�ض عليهم .كما ي�ستفاد من هذه االنظمة يف تزويد
اجلهات التحقيقية والق�سائية بالفيديوات املوؤر�سفة والتي ت�ساهم يف ك�سف
وحل لغز كثري من اجلرائم ،ومنها جرائم معقدة.
اإن االماكن امل�سمولة بالعملية االلكرتونية (املراقبة) ،على �سبيل املثال ال
احل�سر ،هي البنوك واملطارات واماكن اخلدمات العامة والطرق العامة
واملوؤ�س�سات التعليمية وامل�ست�سفيات والفنادق واملالعب الريا�سية واملوالت
واال�سواق الكبرية ،وكذلك املجمعات ال�سكنية ،وذلك ملراقبة كل ما يحدث
ومتابعة �سري تلك االماكن بكل امان و�سالمة.
و�ساهمت الكامريات التي مت تركيبها خالل الفرتة املا�سية على امل�ستوى
املحلي يف بغداد واملحافظات االخرى ،رغم ب�ساطتها وقلتها ،يف ر�سد
العديد من احلوادث اجلنائية واالرهابية ..ويجب هنا على االعالم تثقيف
املواطنني على توثيق اجلرائم لدى وقوعها من خالل الهواتف املحمولة
من الذين ي�سادف وجودهم مب�سرح اجلرمية ،كونها تلعب دور ًا حيوياً يف
م�ساعدة رجال االمن على ك�سف اجلرائم اجلنائية كونها حجية ودليل اإثبات
على املتهمني اثناء تقدميهم للجهات الق�سائية ،ومع التطور الكبري يف عامل
التكنولوجيا احلديثة.
ولهذه الو�سيلة املهمة (كامريات املراقبة) العديد من النتائج الطيبة
على امل�ستوى املحلي مل�ساعدة االجهزة اال�ستخبارية على جرائم ارهابية
عديدة ،منها جرمية تفجري الكرادة يف بغداد بتاريخ  2016/7/13بعد
تعقب الكامريات ومعرفة اجلناة ،باال�سافة اىل خط �سري العجلة من منطقة
انطالقها اىل مكان تفجريها ،وهناك امثال كثرية على ذلك .اأما على امل�ستوى
العربي ،فعلى �سبيل املثال ،مقتل الفنانة �سوزان متيم يف  2008يف امارة
دبي ،فقد ك�سفت كامريات املراقبة عن حذاء الريا�سي والقبعة التي ارتداها
املجرم ،وبعد اجراء التحريات ات�سح ان املجرم هو �سخ�ض معروف،
ومت ك�سف هويته التي تطابقت مالمح ال�سورة التي التقطتها الكامريات.
كذلك اغتيال القيادي الفل�سطيني ،حممد املبحوح ،حينها اكدت التقارير
الطبية وفاته ب�سكل طبيعي نتيجة جلطة دماغية ،لكن ت�سجيالت كامريات
املراقبة اظهرت غري ذالك .كذلك مقتل ال�سحايف املعروف ،ال�سعودي جمال
خا�سقجي ،فقد كانت الكامريا البطل االول يف احلكاية والدليل احلقيقي من
خالل الكامريا املثبتة فوق احد االك�ساك يف ا�سطنبول والتي وثقت دخول
خا�سقجي اىل القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول الذي مل يخرج ،وبعدها بداأت
ا�سابع االتهام ت�سري اىل تورط القن�سلية ال�سعودية.
خال�سة القول
ا�سبحت كامريات املراقبة احدى مميزات ع�سر التطور حتى �سارت احد
ادلة االثبات اجلنائي يف العديد من الق�سايا واحلوادث اجلنائية ،وهنا
البد من حث اجلهات التنفيذية ،وباخل�سو�ض املحافظني يف املحافظات
العراقية ،على ا�سدار اوامر ادارية تلزم جميع املحال التجارية وال�سناعية
وال�سياحية برتكيب كامريات مراقبة داخل وخارج املحل ،وال ي�سمح بتجديد
تراخي�ض مزاولة الن�ساط لهذه االماكن اإال بعد تركيب هذه الكامريات ،كما
يلزم القرار الهيئات واملن�ساآت احلكومية ومراكز ال�سباب ودور العبادة
واملدار�ض وامل�ست�سفيات برتكيب كامريات مراقبة على جميع
املداخل واملخارج لها ،مثلما جلاأت الدول احلديثة الإ�سدار قوانني
تلزم برتكيب الكامريات يف االماكن العامة من اجل حفظ االمن.

السعدي يوصي بالحفاظ على وحدة المحامين
املحامي_خا�ض
ا�ستقب َل نقيب املحامني العراقيني وفد ًا من غرفة حمامي
ق�ساء العزيزية التابع ملحافظة وا�سط ،لالإ�ستماع لهم
واالإطالع على احوال غرفتهم .
ورحب النقيب مبحامي الغرفة ،م�ستمعاً الأهم روؤاهم
َ
واأخبار املحامني ،واأداء عملهم املهني واملعوقات التي
تواجههم .
واأو�سى ال�سعدي املحامني ب�سرورة احلفاظ على وحدتهم،
دون الركون اإىل مفهوم اجلماعات .
موؤكدا على �سرورة ال�سعي الدائم من اأجل اأن يحظى
املحامي باالإمتياز القانوين املقرر له طبقا لن�سو�ض القانون .
من جانبه� ،سكر منتدب الغرفة ،املحامي طه ال�سمري ،نقيب
املحامني ال�ستقباله ،ناق ًال حتايا حمامي غرفته لنقابتهم.

