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نقيب المحامين :المحامون بالعراق في خطر وندعو الجهات األمنية لحمايتهم
اللجنة العليا تطلع ميدانيا على أعمال المحامين في دوائر األحوال المدنية
علي الفاطمي
اأجرتْ اللجنة العليا بني نقابة املحامني العراقيني
ووزارة الداخلية زيارات ميدانية مفاجئة
ملديرية اأحوال الكرخ و دوائرها.
َ
ورافق اللجنة نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،ووكيل النقابة /ع�سو اللجنة،
الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،ف�س ًال عن ح�سور رئي�س
اللجنة ،اللواء احلقوقي حممد بردي ،وباقي
اأع�ساء اللجنة .
والتقى الوفد مدير مديرية اأحوال الكرخ ،اللواء
عبا�س ح�سني كاظم ،ومدير دائرة اأحوال الكرخ،
العميد ح�سن الزوبعي ،حيث طرح ال�سيد النقيب
اأهم امل�ساكل التي تعيق اأعمال املحامني ،متاأ�سفاً
بقوله" :كل القوانني تطبق بحق املحامي ،اإل
قانون املحاماة الذي اأوجب الإمتياز احلقيقي
له" .
واأو�سح ال�سعدي :اأن اأية دولة ل تعرتف
باملحاماة هي دولة غري من�سبطة .داعياً اإىل
ت�سهيل اعمال املحامني وقبول طلباتهم ،ومراعاة
الإمتياز القانوين الذي يتمتعون به ،دفاعاً عن
احلقوق و�سيادة القانون .

وبني نقيب املحامني :اأن املحامي متقدم على غريه
نّ
يف املراجعة ،طبقاً لن�سو�س قانون املحاماة،
وت�سهيل اأعماله فر�س اأوجبته القوانني .
وطرح رئي�س اللجنة اأهم ال�سكاوى املعرو�سة
اأمام جلنته ،م�سدد ًا على �سرورة تطبيق
التعميمات الوزارية ،وتوجيهات اللجنة بهذا
اخل�سو�س .
من جانبهِ ،رحب اللواء ،عبا�س ح�سني ،بال�سيد
النقيب واللجنة العليا ،موؤكد ًا احرتام املحامني
يف دوائر مديريته و�سعيه لعقد اجتماعات مع
مدرائها لتو�سيح الطرق ال�سليمة للتعامل مع
املحامني ومت�سية معامالتهم .
وا َ
أ�ساف ال�سيد اللواء :اأن الت�سرفات التي ت�سدر
عن بع�س ال�سباط هي حالت فردية ل تعكر
�سفو ال�سراكة بني اجلانبني .
ويف ال�ساأن نف�سه ،توجهت اللجنة اإىل دائرة
اأحوال الكاظمية ملعاينة �سري معامالت املحامني،
والإ�ستماع لهم ب�سكل مبا�سر ،حيث التقت اللجنة
مدير الدائرة ،العقيد حممد ر�سا اجلبوري .
طرح وكيل النقابة ال�سبل
وخالل حديثهِ،
َ
القانونية للتعامل مع املحامي طبقا لمتيازه،

ٌ
المحاماة ..فكر وأخالق

ضـــــياء السعــــدي
فيما جتول الوفد بني اأروقة الدائرة للقاء
املحامني ومتابعة عملهم ،والإطالع على

نوافذ مراجعاتهم اخلا�سة .
يذكر اأن وكيل النقابة /ع�سو اللجنة العليا،

�سرح باأن اللجنة �ست�ستمر يف اجراء الزيارات
امليدانية ،لتذليل العقبات واإنهاء م�ساكل كافة.

النقابات العراقية تعلن موقفها من األحداث المستجدة في البلد
املحامي _خا�س
اجتمعتْ نقابات واحتادات العراق يف
مقر نقابة املحامني ببغداد  ،ملناق�سة
العديد من امل�ستجدات ذات الأهمية يف
البلد ،واإبداء الراأي ب�ساأنها .
واأ�سدرت النقابات بياناً تاله نقيب
املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي،
اأو�سحت فيه روؤيتها بخ�سو�س
املو�سوعات املتداولة .
وجا َء يف البيان "اإن جمل�س النواب
العراقي ،بجل�سته يوم ( )2٨ت�سرين

الأول � ،2020سرع قانون (معادلة
ال�سهادات والدرجات العلمية) الذي
اأثار ردود فعل راف�سة جماهريية
واكادميية وا�سعة متثلت يف بيانات
ور�سائل رف�س والتي اأ�سدرتها وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ونقابة
الأكادمييني العراقيني ونخبة كبرية
من الأكادمييني العراقيني" .
واأ�سارت النقابات يف بيانها اىل "اأن
هذا القانون حمل بني طياته العديد
من املوؤ�سرات التي �سيكون لها بالغ

اخلطورة على ر�سانة وجودة التعليم
العايل يف العراق ،ونيل واكت�ساب
املعارف العلمية الكربى التي ل ميكن
ال�ستغناء عنها يف اأية تنمية ب�سرية
والتي ت�سكل راأ�سمال العملية التعليمية
الأكادميية داخل موؤ�س�سات التعليم
العايل والبحث العلمي يف العراق".
هذا وحذ َر البيان من "اأن هذا القانون
�سي�سرع الأبواب لغري املوؤهلني على
حمل الألقاب العلمية والوظيفية ،مما
يهدر م�ستقبل الأجيال القادمة علميا

ومعي�سيا".
واأعربت احتادات ونقابات العراق
عن رف�سها للقانون ،معلنة ت�سامنها
ووقوفنا الكامل اإىل جانب نقابة
الأكادمييني العراقيني يف رف�سه.
من جانب اآخر ،اأكدت النقابات وقوفها
التام مع مطالب نقابات املجموعة
الطبية وال�سحية والإدارية يف حت�سني
احوالهم الوظيفية ،وحتقيق مطالب
�سرائحهم ،راف�سة ا�سلوب التعامل
الذي انتهجته وزارة ال�سحة يف رفع

الدعاوى الق�سائية �سد القيادات
النقابية ،خمالفة اتفاقية احلرية
النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم
( )٨٧ل�سنة  ١٩٤٨املوقعة من قبل
جمهورية العراق.
م�سددين على اأنهم يقفون مع هذه
املطالب حلني تطبيقها ،ف�سال عن
رف�س امل�سا�س بالقيادات النقابية.
و�سمن النقاط التي جاءت يف اجتماع
النقابات رف�سها ملنهج احلكومة يف
تعطيل رواتب املوظفني ،مطالبة

باتخاذ اخلطوات الكفيلة بحل امل�ساكل
القت�سادية بعيدا عن التاأثري على
معي�سة املواطنني .
ولفتَ البيان اىل "اأن على احلكومة
ال�ستعانة باخلربات الوطنية
الكفوءة يف حل م�ساكل البلد بعيدا عن
املناكفات وال�سغوط ال�سيا�سية".
مردفاً "اأن بلدا قويا مثل العراق ل
يعجز عن ايجاد احللول للم�ساكل
التي �سببتها ال�سراعات ال�سيا�سية
اإذا �سلمت الأمور بيد اهلها".

السعدي :المحامون بالعراق في خطر نقيب المحامين يدعو إلى تعميق
العالقة بين المحامين والقضاء
وندعو الجهات األمنية لحمايتهم
املحامي _خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،يرافقه
وكيل النقابة ،رزاق العبيدي ،غرفة حمامي الكرادة
ملتابعة �سري التحقيق يف ق�سية املحامي (اأحمد ال�سرع) .
وخالل حديثه ،اأكد النقيب على �سرورة توفري
احلماية الالزمة للمحامني العراقيني ،من قبل
ال ذلك باأنهم يعملون يف
اجلهات الأمنية ،معل ً
ظروف خطرة قد تكلفهم حياتهم اأثناء ممار�ستهم
عملهم املهني كوكالء يف الدعاوى املدنية اأو
اجلزائية .

واأ�سا َر ال�سعدي اإىل :اأن املحاماة يف العراق بخطر من
خالل املمار�سات اجلرمية التي تنالهم .مردفاً :اأن املحاماة
ل ت�ستقيم اإل بتوفري الظروف وال�سمانات احلقيقية
للدفاع عن املحامي وحمايته ،كجزء من منظومة الق�ساء
والعدالة .
واأثناء زيارته للمحامني ،ا�ستذكر ال�سعدي املحامي
املرحوم يا�سني الهما�س ،و�سريته مع زمالئه يف غرفة
الكرادة ،فيما اأهدوا له قراءة �سورة الفاحتة .
من جانبهم� ،سكر املحامون هذه الزيارة ،مثمنني
اهتمام النقابة بق�ساياهم ومتابعتها ب�سكل ميداين .

املحامي _خا�س
التقى نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،يرافقه
وكيل النقابة ،رزاق العبيدي ،رئي�س حمكمة ا�ستئناف
الب�سرة الإحتادية ،القا�سي عادل عبد الرزاق ،وعلى
هام�س الإ�سراف على انتخابات هيئة انتداب حمامي
الب�سرة.
وخالل حديثه ،اأكد النقيب :اأن عمل املحامني والق�ساء
قائم على اأ�سا�س ال�سراكة .داعياً اإىل �سرورة تعميق

العالقة بني الطرفني ،مبا يحقق العدالة و�سيادة
القانون.
واأ�سا َد ال�سعدي بالتعامل الذي تبديه رئا�سة املحكمة
والق�ساة يف حمافظة الب�سرة مع املحامني.
من جانبه� ،سكر رئي�س املحكمة ُح�سن الزيارة ،م�سري ًا اإىل
�سعيه الدائم لتلبية طلبات املحامني ،مبا يوؤمن �سراكة
العالقة حتت مظلة القانون ،وخدمة منظومة العدالة يف
البلد ،مباركاً ملحامي الب�سرة انتخابات هيئتهم .

نقيب المحامين يناقش تعديل
قانون المحاماة
املحامي_خا�س
ا�ستقب َل نقيب املحامني العراقيني،
�سياء ال�سعدي ،م�ست�ساري
اللجنة القانونية ملجل�س النواب
العراقي ،حذيفة ال�سجري و�سامل
ال�ساعدي ،للتباحث حول الو�سع
الت�سريعي يف البلد ب�سكل عام،
وم�سروع تعديل قانون املحاماة
ب�سكل خا�س.

اللجنة العليا توجه بعدم السماح
بالتدخل في توكيل المحامين
املحامي_خا�س
عقدت اللجنة العليا امل�سرتكة بني
نقابة املحامني العراقيني ووزارة
الداخلية اإجتماعها الدوري ،يف مكتب
رئي�س اللجنة ملناق�سة اهم ال�سكاوى
وامل�ساكل املقدمة اأمامها .
وتراأ�س الإجتماع رئي�س اللجنة ،اللواء
احلقوقي حممد بردي ،وبح�سور وكيل
النقابة  /ع�سو اللجنة العليا ،رزاق
العبيدي ،وباقي اأع�ساء اللجنة .

وقبل بدء الإجتماع ،عر�ست �سكرترية
اللجنة ،املحامية عذراء الربيعي،
جدول الأعمال ،حيث حققت اللجنة
يف عدد من الق�سايا ،تخ�س �سكاوى
املحامني وامل�ساكل امل�سجلة ،وقررت
اللجنة حما�سبة املق�سرين ،ورفع
تو�سية اإىل الدوائر املعنية لتخاذ
الالزم .
واأكدت اللجنة ،يف قراراتها ،على
التو�سية بعدم ال�سماح ل�سباط

مراكز ال�سرطة كافة التدخل يف توكيل
املحامني ،اأو مفاحتة املتهم اأو ذويه
بذلك ،م�سددة على �سرورة احلد
من ظاهرة ال�سم�سرة ،والهيمنة على
اأرزاق املحامني .
هذا وقررت اللجنة عقد زيارات
ميدانية ملتابعة اعمال املحامني يف
مراكز ال�سرطة ودوائر الأحوال
املدنية واجلن�سية والإقامة ،والوقوف
على اأهم امل�ساكل وحلها ب�سكل اآين .

وح�س َر اللقاء وكيل النقابة،
رزاق العبيدي ،حيث تداول
الطرفان مب�سودة م�سروع تعديل
قانون املحاماة املعرو�سة حاليا
اأمام جمل�س الدولة .
واقرتح م�ست�سار اللجنة القانونية
َ
ملجل�س النواب العراقي ،حذيفة
ال�سجري ،اأن يتم التن�سيق
لعقد جل�سات اإ�ست�سافة لرئي�س

واأع�ساء اللجنة القانونية
النيابية ،ملناق�سة م�سروع
تعديل القانون املزمع اإر�ساله اإىل
جمل�س النواب ،والتداول حول
الإجراءات الت�سريعية .
هذا وناق�س اجلانبان
موا�سيع عدة منها اآلية
تقدمي مقرتحات القوانني
ملجل�س النواب العراقي .

الداخلية توجه محكمة قوى
األمن الداخلي بصرف أجور
انتداب المحامين
املحامي _خا�س
وج َه مدير عام الدائرة القانونية يف وزارة الداخلية ،مهدي
ح�سني �سعودي ،حمكمة قوى الأمن الداخلي الأوىل /املنطقة
الثالثة ،ب�سرف اأجور الإنتداب ،بنا ًء على خماطبة نقابة
املحامني العراقيني ،املت�سمنة طلب منتدب الغرفة املحامية
ب�سرى الزيدي  /ع�سوة جلنة املحاميات .
واأو�سحَ �سعودي :اأن املادة (/ ٣٧ثانيا) من قانون اأ�سول
املحاكمات اجلزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( )١٧ل�سنة 200٨

ن�ست على (ينتدب رئي�س املحكمة حماميا للمتهم يف ق�سايا اجلنح
واجلنايات اإن مل يكن قد وكل حماميا عنه ،وتتحمل اخلزينة اتعاب
املحاماة التي حتكم بها املحكمة عند الف�سل بالدعوى).
موؤكد ًا :اأن �سرف اأجور الإنتداب للمحامني املنتدبني تكون من
تاريخ النطق بقرار احلكم .
واأ�سا َر �سعودي اإىل العمل مب�سمون كتاب جمل�س الق�ساء
الأعلى رئا�سة هيئة الإ�سراف الق�ساين ذي العدد (/ ١0٤
درا�سات )20١٨ /يف  20١٨/ ٥ / ٣١للحالة املعرو�سة.

رئيس التحرير

تع ُد مهنة املحاماة كياناً اأخالقياً ،وقيمة من ال�سلوكيات
الأدبية ،قبل ت�سنيفها املهني ،فهي مهنة حتكمها قواعد
وحمددات ،م�ستمدة من الن�سو�س التي تنظمها،
وم�ستوحاة من طبيعة التعامل احلقوقي والإن�ساين،
الذي ميار�سه املحامي مع موكليه وزمالئه ،وقبل ذلك
مع الق�ساء ،ويف كل دول العامل ،ومع اختالف الأنظمة
والقوانني التي حتكم املهنة يف خمتلف البقاع ،اإل اأن
هنالك م�سرتكات بينها جميعاً ،هذه امل�سرتكات تتمثل
باأخالقيات املهنة وان�سباطها ،واإحكام هيبتها ،واملحافظة
على �سمعتها ورفعتها.
اإن املوؤ�سر احلقيقي ملقيا�س املهنية واللتزام ،يتمثل مبدى
احرتام املحامي للقواعد التي اأوجبت عليه التزاماته،
وقبل ذلك ما ميليه عليه �سمريه جتاه مهنته و�سمعته
كمحام ،ف�سمعة املحامي هي راأ�س ماله ،وهي الفنار
ٍ
الذي يهتدى به للو�سول اإليه ،ومن بني ما يخد�س �سورة
املحامي ،وي�سوه كيانه العايل ،هو عدم اللتزام بارتداء
الهندام املنا�سب ،اأو املخالف لقواعد ال�سلوك املهني،
اأو غري املن�سجم مع قد�سية هذه املهنة وان�سباطها
ور�سميتها  -واخلطاب هنا موجه لزميالتي املحاميات
وزمالئي املحامني على حد �سواء .
مما يوؤ�سفنا اأن نتجول بني اأروقة املحاكم اأو نرى ،بني
احلني والآخر يف نقابتنا ،بع�س املحامني الذين ل منيز
بينهم وبني غريهم ،لعدم اللتزام بلبا�سهم الر�سمي،
وهندامهم املن�سبط ،اأو الذي ل ين�سجم مع احل�سمة
والهيبة ،مما يو�سح التهاون بامل�سوؤولية جتاه �سمعة
املهنة واملحامي ،فقد نرى بع�س الأزياء التي تظهر
املفاتن اجل�سدية ،اأو التي حتمل ب�سكل غري مبا�سر
بع�س الإيحاءات الال م�سروعة ،اأو قد يتعكز عليها
البع�س ،بالتعاون مع �سعاف النفو�س ،من �سباط
ال�سرطة واملفو�سني اأو املوظفني اأو ك نّتاب العرائ�س اأو
ال�سما�سرة ،وغريهم ،يف الأجهزة الق�سائية ودوائر الدولة
الر�سمية ،ملمار�سة بع�س الت�سرفات غري الأخالقية ،لذا
بات لزاماً علينا مراقبة هذه ال�سلوكيات التي من �ساأنها
التقليل من هيبة مهنة املحاماة والإ�ساءة ل�سمعتها ،لذا
وجهنا ال�سادة روؤ�ساء هيئات النتداب يف غرف بغداد
واملحافظات مبراقبة ور�سد حالت ارتداء املالب�س غري
املنا�سبة وتوثيق ذلك ،وخماطبة جمل�س النقابة ،لتحريك
ال�سكوى التاأديبية يف حالة عدم التقيد واللتزام.
اإن من اأهم القواعد الأخالقية للمحامي هي متتعه بالنزاهة
والأمانة الواجبة عليه جتاه املوكل واخل�سوم واملحكمة،
ولكون املحامي يعمل يف ر�سالة العدالة ال�سامية؛ لذا �سار
لزاماً عليه اأن يتحلى باأعلى درجات النزاهة والأمانة،
والبتعاد عن كل ما من �ساأنه اإثارة ال�سبهات حوله
حتى يبقى بعيدا عنها ،بالإ�سافة اإىل ال�ستقاللية التامة
للمحامي جتاه اجلميع ،ومن بني ذلك ما اأوجبته املادة
( )٤٨من قانون املحاماة النافذ رقم ( )١٧٣ل�سنة ١٩٦٥
والتي ن�ست "ل يجوز للمحامي اأن يقبل الوكالة يف دعوى
قا�س او موظف تربطه به قرابة او م�ساهرة
او عمل اأمام
ٍ
حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خ�سم موكله على ذلك" .
ومثلما للنقابة واجب يف حماية املحامني وحقوقهم ،فاإن
من واجباتها حماية منظومة العدالة و�سيادة القانون،
ولهذا لبد من رعاية حقوق املوكلني وعدم تغريرهم،
فامل�سداقية �سفة اأ�سيلة يجب اأن تالزم املحامي،
وهذا يتمثل يف تقدمي املعلومات والأدلة وامل�ستندات،
وعدم اعتماد اأو تقدمي اأي ورقة اأو م�ستند غري موثوق
اأو مزور ،اأو تقدمي الوعود اأو الإدعاءات الكاذبة من
اأن املحامي له عالقة خارج نطاق القانون بالقا�سي،
وي�ستطيع التاأثري عليه بغية ال�ستحواذ على اأتعاب
املحاماة غري امل�سروعة ،وهذه الت�سرفات ت�سوه
ا�سم الق�ساء وت�سعف الثقة به ،وت�سيء ب�سكل
ف�سيع للمنظومة القانونية يف البلد ،لذا فمن املفرت�س
التحذير ال�سديد من هذا الأفعال امل�سينة ،واتخاذ
الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
ل بد اأن تبقى مهنتنا مهنة �سرف وف�سيلة ،ولزمة من
لزوميات العدالة ،ت�سمو اإىل اأعلى درجات الرفعة.
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الحماية القانونية للموظف العام
اللواء الدكتور عدي �سمري
تلعب الوظيفة العامة دور ًا مهما يف حياة
ُ
املجتمعات الإن�سانية ،كما اأنها يف الدول
املختلفة اأخذت تكت�سب اأهمية واعتبار ًا
متزايدين؛ خل�سو�سية هذا املجتمع ومتيز
اأهدافه ومقا�سده التي ي�سعى لتحقيقها،
واليوم تزداد اأهمية الوظيفة العامة يف
دول العامل املعا�سرة ،وترتفع مكانتها عن
الأوقات ال�سابقة ،حيث عرفت املادة الثالثة
من قانون ان�سباط موظفي الدولة والقطاع
العام رقم  14ل�سنة  1991املعدل الوظيفة
باأنها تكليف وطني وخدمة املواطنني يف
�سوء القواعد القانونية النافذة ،ومن هنا
جند ان للوظيفة العامة معنيني هما :معنى
و�سفي واآخر حتليلي ..فاملعنى الو�سفي
ُيعرف الوظيفة العامة بكل الأ�سخا�ص
القائمني بالعمل يف خدمة املرفق العام..
واملعنى التحليلي ُيعرفها مبجموعة من املهام
والخت�سا�سات يقوم بها �سخ�ص تتوفر
فيه �سروط معينة بهدف امل�سلحة العامة
وهو املوظف العام والذي ُيعد اأحد الو�سائل
التي ت�ستخدمها الإدارة يف ممار�سة ن�ساطها،
والقيام بواجباتها ،حيث اإن هذه الو�سيلة
ن�ساأت منذ مولد الدولة ،فهي قدمية بقدمها،
لذا تُعد العالقة بني املوظف والإدارة مت�سلة
وقائمة وتفر�ص التزامات وواجبات متبادلة

بينهما ،فقد حددت املادة ( )4من قانون
ان�سباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم
 14ل�سنة 1991املعدل اهم الواجبات على
املوظف العام والتي جاءت يف الفقرة الثانية
ع�سرة :القيام بواجبات الوظيفة ح�سبما
تقرره القوانني والنظمة والتعليمات.
وباملقابل األزم امل�سرع الدولة بحماية هذا
املوظف لتنفيذ تلك الواجبات ل بل األزمها باأن
تكون الدرع الواقي له ،ولهذا جند امل�سرع
قد اورد يف القوانني حماية جنائية وهي ما
اوردها يف قانون العقوبات العراقي رقم 111
ل�سنة  1969املعدل يف مواده (-230-229
/406-232-231ه.)4/414-410-
وكذلك اورد امل�سرع حماية مدنية للموظف يف
املادتني ( )219-2/215من القانون املدين
العراقي رقم  40ل�سنة  ..1951واملواد (-41
 )65-63-60-42من قانون اخلدمة املدنية
رقم  24ل�سنة  1960املعدل.
ومما تقدم جند ان امل�سلحة العامة هي
مهمة ت�سامنية اطرافها ال�سا�سية الدولة
واملجتمع ،ومبا ان املوظف ُميثل املجتمع
وميثل الدولة باعتباره اداتها
كونه جزءا منه ُ
وو�سيلة تنفيذ قراراتها وقوانينها.
اإذن حماية املوظف العام هي حماية تكاملية
ما بني الدولة واملجتمع ،وان اي اعتداء
على املوظف اثناء تاأدية واجبه ما هي اإل
عملية خرق للقوانني وجتاوز ًا على الدولة

واملجتمع ،ولعلها التفاتة كبرية من لدن
القائد العام للقوات امل�سلحة عندما �سكر احد
�سباط وزارة الداخلية البطال /مديرية
النجدة على ان�سباطه العايل يف مواجهة

بع�ص الذين تعر�سوا له اثناء تاأدية واجبه،
ووجدنا الرد حا�سما من قبل ال�سيد وزير
الداخلية عندما امر ،وب�سكل فوري ،باعتقال
هوؤلء وا�سبحت ق�سية راأي عام رف�سها

تولي الوظائف
الحكومية في ضوء
القانون

املجتمع ،ل بل جعل التفافه حول تلك
الأجهزة ب�سكل اقوى والتي ترجمتها
اليوم عمليات فر�ص القانون التي
تقوم بها اجهزتنا احلكومية.

األثر القانوني للخيانة الزوجية عبر الهاتف
املحامي م�سطفى ناظم بادي
لقد نظر امل�سرع العراقي نظرة علمية لهذه الظاهرة
التي تتكتم عليها املحاكم لكرثة حالتها ب�سكل هائل
ممن ي�سكون من خيانة زوجاتهم عرب الهاتف،
وح�سنا فعل امل�سرع الذي ترك م�ساألة تقييم ج�سامة
اخليانة للقا�سي ،فلدى ح�سول اخلرق الوفائي
امل�سمى باخليانة الزوجية ،فاإن القانون اجلنائي
واأمام حتريك الدعوى من الزوج وهو ما ا�سرتطه
القانون يف املادة ( )3من قانون اأ�سول املحاكمات
اجلزائية العراقي يف باب ال�سكاوى التي تتعلق
بحقوق �سخ�سية ،يتوقف اإقامتها على حتريك
ال�سكوى من املت�سرر ،يلجاأ احد الزواج �ساكيا من
خيانة زوجته اإل ان �سكوى الزوج تخ�سع ل�سروط

ن�ص عليها قانون العقوبات العراقي يف املادة :378
.1ل يجوز حتريك دعوى الزنا �سد اأي من الزوجني
او اتخاذ اأي اجراء فيها اإل بنا ًء على �سكوى الزوج
الآخر ..ول تقبل ال�سكوى يف الحوال التالية:
اأ – اذا قدمت ال�سكوى بعد انق�ساء ثالثة ا�سهر على
اليوم الذي ات�سل فيه علم ال�ساكي باجلرمية.
ب – اذا ر�سي ال�ساكي با�ستئناف احلياة الزوجية
بالرغم من ات�سال علمه باجلرمية.
ج – اذا ثبت ان الزنا مت بر�سى ال�ساكي.
 .2يق�سد بالزوج يف حكم هذه املادة من تتوافر فيه
هذه ال�سفة وقت وقوع اجلرمية ولو زالت عنه بعد
ذلك ..ويبقى حق الزوج يف حتريك دعوى الزنا الذي
ترتكبه زوجته اىل انتهاء اربعة ا�سهر بعد طالقها.
وبعد طلب منه تتقدم املحكمة بطلب تخاطب فيه

�سركات الت�سالت الهاتفية بتزويد املحكمة ببيانات
�سريحة الهاتف للمتهمة باخليانة عرب الهاتف،
ويرفق بالطلب تزويد املحكمة بجميع املكاملات
ال�سوتية التي دارت بني الزوجة وع�سيقها ،وبعد
ان يتم جلب جميع الت�سالت على �سكل ت�سجيالت
�سوتية بوا�سطة اقرا�ص ليزرية تنتخب املحكمة
خبريا �سوتيا لكتابة املح�سر اخلا�ص باملكاملات
الهاتفية واخلبري هنا ل يرتك �ساردة او واردة
اإل ويذكرها ،فاإذا تبني للمحكمة ان الزوجة قد
تكلمت عرب الهاتف بكلمات كالتي تدور بني زوجني
او تلفظت بعبارات توحي مبمار�سة جن�سية عرب
الهاتف او اتفاق على �سكل معني يحمل اآثار اخليانة
تكيف الواقعة على انها زنا زوجية ،ومن الثار
التي ترتتب على زنا الزوجية يف قانون العقوبات

العراقي التي وردت يف ن�ص املادة :377
.1يعاقب باحلب�ص الزوجة الزانية ومن زنا بها
ويفرت�ص علم اجلاين بقيام الزوجية ما مل يثبت من
جانبه انه مل يكن يف مقدوره بحال العلم بها.
.2ويعاقب بالعقوبة نف�سها الزوج اذا زنا يف منزل
الزوجية.
اأما من جانب قانون الحوال ال�سخ�سية فالثر الذي
يرتتب على فعل اخليانة الزوجيه بعد ثبوتها هو
ن�ص املادة الربعني من قانون الحوال ال�سخ�سية
رقم  188ل�سنة  1959قي الفقرة( )2على اعتبار
اخليانة الزوجية �سببا من ا�سباب التفريق الق�سائي
اذا ارتكب الزوج الخر اخليانة الزوجية ،ومن
اثارةه اي�سا اذا ثبتت اخليانة هو ا�سقاط ح�سانة
الطفال عنها لنها خانت المانة الهم.

الجريمة المخلة بالشرف
املحامية عال اأحمد اخلفاف
وهي تلك التي ترجع اىل �سعف
يف اخللق وانحراف يف الطبع،
وال�سخ�ص الذي انحدر اىل هذا
امل�ستوى الخالقي ل يكون اهال
لتويل املنا�سب العامة التي
تقت�سي فيمن يتولها ان يكون
متحلياً بالمانة والنزاهة وال�سرف

وا�ستقامة اخللق ،وقد ن�ست عليها
املادة  21الفقرة ال�ساد�سة من
قانون العقوبات العراقي بقولها
(اجلرائم املخلة بال�سرف كال�سرقة
والختال�ص والتزوير وخيانة
المانة والحتيال والر�سوة وهتك
العر�ص).
وقد ا�سيفت ب�سع جرائم لت�سبح
م�سمولة مبفهوم اجلرائم املخلة

العنف األسري
خلود الطائي
العنف الأ�سري عامة بال�سدة والق�سوة والتعبري القا�سي يهدف لالإ�سالح،
والعنف �سد الرفق ومنه عنّف ،مبعنى اأخذه بال�سدة.
اإن مفهوم العنف يف ال�سالح موافق ملا عرف به امل�سطلح باللغة ،ولبد من
اإظهار احلال امل�ساحب والتنوع ،اإذًا هو القول ال�سديد والفعل ال�سديد ،فهو
انتزاع الرفق من الأمور والفعال والأحوال واإظهار الق�سوة وال�سدة منها،
ول يقت�سر العنف ك�سلوك اأو ظاهرة على زمن بذاته اأو مكان اأو عرق او
دين ،بل اإن اأ�سبابه ودواعيه متنوعة ومتعددة ،تظهر وتتطور يف خمتلف
احل�سارات والأزمة ،ومع ازدياد الب�سرية تعداداوتنوعها ،وفيها اأ�سبح
العنف احد �سمات املجتمعات على ال�سعيد الفردي واملجتمعي.
هناك عوامل ذاتية وانعكا�سات لتفاعالت الذات الب�سرية ومكوناتها توؤدي
اإىل العنف ،مثال تراكم ال�سعور بالإحباط وتدين ثقة الفرد بنف�سه ،وعجز
الفرد عن مواجهة م�ساكله وحلها و�سعف مهارات التوا�سل وبناء العالقات
الجتماعية ،ومنها اإدمان املخدرات ،ف�سال عن ان الكثري عندهم نق�ص
و�سعور باحلرمان ،وان عامل الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع تعد دوائر الفرد
ومداخل ن�ساأته ،اإذ يبداأ تكوين �سخ�سية يف البيئة الأ�سرية امل�سوؤولة عن
بنائه اجل�سمي والعقل والوجدان وال�سراف النف�سي ،لتكون الأ�سرة احلجر
ال�سا�سي وينبوع الرفد الأول والأهم ،وبعد ذلك ل�سقل بنائه وذاته خالل
مرحلة املدر�سة التي تدعم بناءه الجتماعي ،وت�سبب هذه الدوائر بت�سكيل
�سلوك العنف عند الفرد لأ�سباب عدة.
تفكيك الأ�سرة و�سعف روابطها وغياب دور القدوة احل�سنة ،وطبيعة
املجتمع املدر�سي ،وتركيبة احلي املحيط مبنطقة �سكنه ،وهنا يربز دور
الإعالم يف تنمية ظاهرة العنف وتف�سيها ،نتيجة الظهور املتكرر ملناه�سة
العنف باأنواعه وترويجها عرب الربامج التلفزيونية والأعمال ال�سينمائية
لتظهر انعكا�سا يف �سخ�سيات املراهقني و�سلوكياتهم ،وي�سهم العنف يف ظهور
المرا�ص النف�سية التي تهدد الأمن ال�سري وتال�سي ال�ستقرار وانعدام
امل�سوؤولية الأ�سرية ،وتهديد الأمن الجتماعي وزعزعة الكيان نتيجة تف�سي
العنف.
وللتخل�ص من ظاهرة العنف جتب معرفة الأ�سباب والدوافع التي يقوم
عليها العنف وي�ستند على اركانها ،وهوما يجعل هناك عالجا مبنيا على
هدمها وتفكيكها وجتاوزها قبل وقوعها من خالل التاأثري يف ثقافة الأفراد
وت�سحيح م�سار الإعالم وبراجمه املقدمة مل�ساعدة ال�سباب باحل�سول على
عمل لت�سغيل فراغهم من اأجل �سمان م�ستقبلهم ،وم�ساعدتهم على بناء الأ�سر.

بال�سرف ،ومنها قرار جمل�ص
قيادة الثورة املنحل رقم  39ل�سنة
1994املتعلقة باإخراج الدوية
وامل�ستلزمات الطبية وغريها
من املواد والدوات الحتياطية
ب�سورة غري م�سروعة من املوؤ�س�سات
ال�سحية الر�سمية واجلمعيات.
وكذلك قرار جمل�ص قيادة الثورة
املحل رقم  132ل�سنة  1996املتعلق

بت�سريب اأو اف�ساء او اذاعة او
تداول ا�سئلة المتحانات املدر�سية
او ا�سئلة المتحانات العامة
ب�سورة غري م�سروعة.
ويالحظ القرار املرقم  609ل�سنة
 1987والذي ين�ص على ان حتل
كلمة جمرم حمل كلمة مدان ،وحتل
عبارة قرار التجرمي حمل عبارة
قرار الدانة عند احلكم باإحدى

اجلرائم املا�سة بال�سرف ،كما ان
املادة ال�سابعة من قانون اخلدمة
املدنية رقم ( )24ل�سنة  1960ن�ست
على (ل يعني يف الوظائف احلكومية
اإل من كان..
 -4ح�سن الخالق وغري
حمكوم بجناية غري �سيا�سية او
بجنحة مت�ص ال�سرف كال�سرقة
والختال�ص والتزوير والحتيال.

املحامي عمار ماهر احلجامي
كاتب وباحث /ماج�ستري عام
الوظائف العامة وكرثتها واأهميتها والإقبال عليها يف الآونة الخرية،
وخ�سو�ساً يف دول العامل الثالث ،اأ�سبحت من احلاجات ال�سرورية
وامللحة ،ي�سعى لها كل فرد من اأفراد املجتمع لتكون هذه الوظيفة
املخل�ص الأ�سا�سي له من تقلبات املجتمع واحلياة القت�سادية والقطاع
اخلا�ص املتاأرجح ب�سكل عام ،لذا فهذه احلاجة امللحة ل�سغل الوظائف
العامة قومت عادات �سائدة بني كبار املنا�سب يف الدولة بحيث انتهينا
ب�سكل جزئي بعد معاناة جمتمعية ومعاناة من الفرد الب�سيط الذي
يحمل �سهادة اكادميية جامعية ومل ي�سعفة الو�سع املتغري �سريعاً يف
املجتمع ليكون داخل احد الحزاب القاب�سة على ال�سلطة عن الرت�سيح
لعتالء الوظائف احلكومية للدولة ،بل ا�سبح التوظيف (عائليا).
كل ا�سحاب اجلهات العليا و�ساغلي الوظائف القيادية بع�سهم
ي�ستغلون العقود الوزارية والأجور اليومية لأولدهم واأقاربهم حتى
الدرجة الرابعة ،لذا اأ�سبحت حلقة مغلقة من ال�سعوبة دخول ا�سحاب
الكفاءات واملتميزين فيهاز
لذا نقرتح تو�سيات حتد من هذه الظواهر ،منها.
 يكون �سغل الوظائف العامة عن طريق اختبار الكفاءة . يقدم املتقدم للوظيفة داخل الرابط الإلكرتوين :التح�سيل الدرا�سي ،املهارات ،اخلربات العملية والعلمية.
 يكون القبول املتقدمني للوظائف لي�ص من قبل ا�سحاب املنا�سبالقيادية بل يكون من قبل جلنة خما�سية مكونة من اأكادمييني ومهنيني.
يفعل نظام النقاط ،بحيث يعني املتقدم للتعني على ا�سا�ص مفا�سلة:
 ّاملتزوج نقطة ،من لديه اأطفال ،املعني الوحيد لالأ�سرة.
 يتم التعيني عن طريق رابط اإلكرتوين ،ويف وقت حمدد يف ال�سنة جلميعالوزارات والهيئات امل�ستقلة حتى ل يتبعرث التقدمي بني احلني والآخر.
 ل ي�سرتط توظيف من كان لديه يف عائلته اكرث من موظف حكوميلإتاحة الفر�سة للغري.
 تكون الأولوية والأف�سلية للتوظيف لأ�سحاب ال�سهادات العليا،والأوائل على اجلامعات ،والذين لديهم خربات عالية.
 توظيف من لديه مهارات ت�سيف للجهاز الداري التقدم ورفع م�ستواهوتقوميه.
هنا نرى ،ويف ظل هذه التو�سيات ،اننا �سننتهي من البطالة
املفرطة والتي تكاد ان ت�سكل اجلرائم املجتمعية وزيادتها
وكرثة عددها ،وان اللتزام بهذه اخل�سو�سيات يتيح تطوير
اجلهاز الداري يف الدولة ورفع م�ستواه والنه�سة يف املجتمع
والتناف�ص على الجتهاد والتميز لعتالء الوظائف العامة ،وهنا
تبداأ حماربة التوظيف احلزبي والعائلي بكل �سوره وا�سكاله.

العقوبات التي تفرض على الموظف
املحامية منتهى طالب الكناين
اول /لفت النظر :ويكون باإ�سعار املوظف حتريريا
باملخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتح�سني �سلوكه
الوظيفي ..ويرتتب على هذه العقوبة تاأخري
الرتفيع او الزيادة مدة ثالثة ا�سهر.
ثانيا /الإنذار :ويكون باإ�سعار املوظف حتريريا
باملخالفة التي ارتكبها وحتذيره من الخالل
بواجبات وظيفته م�ستقبال ..ويرتتب على هذه
العقوبة تاأخري الرتفيع والزيادة مدة �ستة ا�سهر.
ثالثا /قطع الراتب :ويكون بح�سم الق�سط اليومي
من راتب املوظف مدة ل تتجاوز الع�سرة اأيام باأمر
حتريري تذكر فيه املخالفة التي ارتكبها املوظف
وا�ستوجبت فر�ص العقوبة ،ويرتتب على هذه
العقوبة تاأخري الرتفيع او الزيادة وفقا ملا يلي:
اأ .خم�سة ا�سهر يف حال قطع الراتب ملدة ل تتجاوز
خم�سة اأيام.
ب� .سهر واحد عن كل يوم من اأيام قطع الراتب يف
حالة جتاوز مدة العقوبة خم�سة اأيام.
رابعا /التوبيخ :ويكون باإ�سعار املوظف حتريريا
باملخالفة التي ارتكبها او الأ�سباب التي جعلت
مر�ص ويطلب اليه وجوب اجتناب
�سلوكه غري
ٍ
املخالفة وحت�سني �سلوكه الوظيفي ،ويرتتب على
هذه العقوبة تاأخري الرتفيع او الزيادة مدة �سنة
واحدة.
خام�سا /اإنقا�ص الراتب :ويكون بقطع مبلغ من
راتب املوظف بن�سبة ل تتجاوز ( )%10من راتبه
ال�سهري ملدة ل تقل عن �ستة ا�سهر ول تزيد عن
�سنتني ،ويتم ذلك باأمر حتريري ي�سعر فيه املوظف
بالفعل الذي ارتكبه ،ويرتتب على هذه العقوبة
تاأخري الرتفيع او الزيادة مدة �سنتني.
�ساد�سا /تنزيل الدرجةك ويكون باأمر حتريري
ي�سعر فيه املوظف بالفعل الذي ارتكبه ،ويرتتب

على هذه العقوبة:
اأ .بالن�سبة للموظف اخلا�سع لقوانني او اأنظمة
او قواعد او تعليمات خدمة تاأخذ بنظام الدرجات
املالية والرتفيع ،تنزيل راتب املوظف اىل احلد
الأدنى للدرجة التي دون درجته مبا�سرة مع منحه
العالوات التي نالها يف الدرجة املنزل منها بقيا�ص
العالوة يف الدرجة املنزل اليها ،ويعاد اىل الراتب
الذي كان يتقا�ساه قبل تنزيل درجته بعد ق�سائه
ثالث �سنوات من تاريخ فر�ص العقوبة مع تدوير
املدة املق�سية يف راتبه الأخري قبل فر�ص العقوبة.
ب .بالن�سبة للموظف اخلا�سع لقوانني او اأنظمة او
قواعد او تعليمات خدمة تاأخذ بنظام الزيادة كل
�سنتني ،تخفي�ص زيادتني من راتب املوظف ،ويعاد
اىل الراتب الذي كان يتقا�ساه قبل تنزيل درجته بعد
ق�سائه ثالث �سنوات من تاريخ فر�ص العقوبة مع
تدوير املدة املق�سية يف راتبه الأخري قبل فر�ص
العقوبة.
ج .بالن�سبة للموظف اخلا�سع لقوانني او اأنظمة
او قواعد او تعليمات خدمة تاأخذ بنظام الزيادة
ال�سنوية ،تخفي�ص ثالث زيادات �سنوية من راتب
املوظف مع تدوير املدة املق�سية يف راتبه الأخري
قبل فر�ص العقوبة.
�سابعا /الف�سل :ويكون بتنحية املوظف عن وظيفته
مدة حتدد بقرار الف�سل يت�سمن الأ�سباب التي
ا�ستوجبت فر�ص العقوبة عليه على النحو الآتي:
اأ .مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالث �سنوات
اذا عوقب املوظف باثنتني من العقوبات الآتية او
باإحداها ملرتني وارتكب يف املرة الثالثة خلم�ص
�سنوات من تاريخ فر�ص العقوبة الأوىل فعال
ي�ستوجب معاقبته باإحداها:
 -1التوبيخ.
 -2انقا�ص الراتب.

 -3تنزيل الدرجة.
ب .مدة بقائه يف ال�سجن اذا حكم عليه بال�سجن
او احلب�ص عن جرمية غري خملة بال�سرف ،وذلك
اعتبارا من تاريخ �سدور احلكم عليه ،وتعد مدة
موقوفيته من �سمن مدة الف�سل ،ول ت�سرتد منه
ان�ساف الرواتب امل�سروفة له يف مدة �سحب اليد.
ثامنا /العزل :ويكون بتنحية املوظف من الوظيفة
نهائيا ول يجوز اإعادة توظيفه يف دوائر الدولة
والقطاع العام ،وذلك بقرار م�سبب من الوزير
املخت�ص يف احدى احلالت الآتية:
اأ .اذا ثبت ارتكابه فعال خطريا يجعل بقاءه يف
خدمة الدولة م�سرا بامل�سلحة العامة.
ب .اذا حكم عليه عن جناية نا�سئة عن وظيفته او
ارتكبها ب�سفته الر�سمية.
ج .اذا عوقب بالف�سل ثم اعيد توظيفه ،فارتكب
فعال ي�ستوجب الف�سل مرة اأخرى ..وتنبغي
الإ�سارة يف هذا املقام اىل ان العديد من القوانني
العقابية (اجلنائية) ،ومنها قانون العقوبات
العراقي ،تق�سي بحرمان املحكوم عليه بجرائم
معينة من الوظائف واخلدمات التي كان يتولها
كعقوبة تبعية للعقوبات ال�سلية املقررة لتلك
اجلرائم .كما قد تق�سي بحرمانه من تويل بع�ص
الوظائف واخلدمات العامة كعقوبة تكميلية
للعقوبات ال�سليه املقررة لتلك اجلرائم.
واأخريا يالحظ ان مدة التاأخري يف الرتفيع او
الزيادة التي ترتتب على العقوبات ال�سابقة
املن�سو�ص عليها يف املادة ( )8من قانون
الن�سباط ،ت�سري اعتبارا من تاريخ
ا�ستحقاق املوظف الرتفيع او الزيادة..
واذا عوقب املوظف باأكرث من عقوبة واحدة
يف الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه
العقوبة الأ�سد فيما يتعلق بتاأخري الرتفيع.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
التصحيح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصور
صالح الربيعي

أحكام قانونية

وقفات قانونية

�ملحامي علي �آل فهد
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 للزوجة طلب �لتفريق �إذ� �تهمها زوجها باخليانة �لزوجيةحتى �إن تنازل عن ذلك �أمام قا�ضي �لتحقيق.
 �لوعد بالزو�ج وقر�ءة �لفاحتة و�خلطبة ال تعد عقد ً� وال ترتب�أي �أثر قانوين.
 عند �نعقاد �لزوج ُيلزم طرفيه باالحكام �ملرتتبة عليه كالنفقةو�ملهر و�لن�ضب و�حل�ضانة.
 ي�ضرتط للزوج �لزو�ج من زوجة ثانية �حل�ضول على �إذن من�ملحكمة وبخالفه يتعر�ض �لزوج للم�ضاءلة �لقانونية.
 للزوجة �حلق يف ت�ضمني عقد �لزو�ج عدة �ضروط على �أن ال تكونخمالفة لل�ضرع و�لقانون.
 للقا�ضي منح �الإذن لزو�ج �ملري�ض علقيا �إذ� ثبت بتقرير طبي �ن�لزو�ج يف م�ضلحته ومو�فقة �لطرف �الآخر مو�فقة �ضريحة.
 �إذ� �أجرب �لذكر �و �الأنثى على �لزو�ج فاإن �لعقد يعد باطال �إن مليتم �لدخول.
 يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل عن ثالث �ضنو�ت كل من منع (�لنهوة�لع�ضائرية) من كان �أهال للزو�ج من ذكر �و �أنثى.
 ��ضباب حترمي �لزو�ج ق�ضمان موؤبدة كالقر�بة و�مل�ضاهرةو�لر�ضاعة ،وموؤقتة كاجلمع بني �ختني �و عدمية �لدين �ل�ضماوي
و�لتطليق ثالثاً.
 ي�ضح زو�ج �مل�ضلم من كتابية (�مل�ضيحية و�ليهودية) ،وال يجوززو�ج �مل�ضلمة من غري �مل�ضلم.
 ت�ضتحق �لزوجة �ملهر �مل�ضمى يف �لعقد ،فاإن مل ي�ض َم فلها مهر�ملثل.
 مهر �ملثل هو مهر مثيالت �لزوجة �لالتي ي�ضرتكن معها يف �ضفات�جلمال و�لعمر و�لن�ضب وما �تبع عليه �لعرف يف ذلك.
 ما ُي�ضلمه �أحد �خلاطبني لالآخر من هد�يا و�مو�ل ت�ضري عليها�حكام �لهبة ،ويف حال �لعدول عن �خلطبة يحق للخاطبني مطالبة
�الخر مبا �أعطاه.
 ت�ضتحق �لزوجة ن�ضف �ملهر يف حالة �لطالق قبل �لدخول. جتب �لنفقة للزوجة على �لزوج من تاريخ �لعقد �ل�ضحيح ،ولوكانت مقيمة يف بيت �أهلها.
 ت�ضمل �لنفقة �لطعام و�لك�ضوة و�مل�ضكن و�لتطبيب ولو�زمها،وخدمة �لزوجه �لتي تكون الأمثالها معينا.
 تكون �لنفقة دينا يف ذمة �لزوج من تاريخ �متناعه عن �الإنفاقملدة �ضنة و�حدة.
 ال نفقة للزوجة �ن مل تطاوع زوجها �و �إذ� حب�ضت عن جرمية �ودين ،و�إذ� خرجت من د�ر زوجها دون �ضبب �و عذر �ضرعي.

الرداء األسود
�ملحامي �أ�ضعد �ضعدي مهدي
نكت�ضي هذ� �لرد�ء �الأ�ضود ذي �لو�ضاح
لنتذكر و ُنذكر �لعامل يف كل
�الخ�ضر
ّ
�لظلم و�ضطوة �لظالم
وة
بق�ض
�ضباح
ٍ
ُّ
ّ
وجور �لظاملني وظلمة �جلائرين
و�إ�ضتجارة �ملظلومني .
ما �أق�ضاها من �ضباحات يا �أ�ضدقائي..
�حلق على �لباطل� ..ضباح �لنور
�ضباح
ّ
على �لظالم� ..ضباح �ل�ضفق على �لغ�ضق..
عذرية �حلياة على �أعذ�ر �ملوت..
�ضباح
ّ
�ضباح �جلياع على ملوك دخلو� قريتهم
حمالة
فاأهلكوها� ..ضباح باعة �لورد على ّ
�حلطب� ..آه من �ضباحات مثقلة بهموم
الحتملها حتى �جلبال.
كل هذه �ل�ضباحات يا �أ�ضدقائي ما
ورغم ّ
ز�ل يف قنديل �لرمل وقت لنا نزرع �المل..
ال �أ�ضقى من ذلك �ملظلوم �ملكلوم بوجعه
ال حماميه �لذي يقا�ضي عذ�بات
� ..إ ّ
�ملع ّذبني و�أوجاع �لباحثني عن �حلقيقة
و�ل�ضاربني مبعاولهم مناجم �ل�ضوء،
و�لفارين من وجه �لت�ض ّلط و�لطغيان
وكاأنه �ملنقذ حلظة �إكتمال وجه �لظالم
يف �ل�ضماء .
يا �أ�ضدقائي  ..ما �أق�ضى �أن حتمل �أوجاع
خطياً
غريك� ،أو �أن مينحك �الآخرين �إذناً
ّ
لتنوب باملوت عنهم ،حتى �ملوتى ينهكهم
بنف�ض �لنع�ض.

ما إجراءات سحب نسخة من عقد الزواج؟

أغرب حالة طالق

�ملحامي طالل حمد طه
يعود تاريخها �إىل عام  ١٨٩٠تقريبا،
حيث تزوج (�ض) �لبالغ من �لعمر
� ٦٠ضنة بفتاة �ضابة ،و�جنب منها

ثالثة �أطفال بعد �ن زوج �بنته �ىل
و�لد �لفتاة ،يعني (ك�ضه �بك�ضه)،
وقامت �لزوجة �لثانية �ل�ضابة باأخذ
كمية حمدودة من �حلنطة من �جلفر
وهو مكان حفظ �حلبوب يف تلك
�حلقبة وقاي�ضتها بكمية حمدودة من
�لتمر على �لبقال �لبائع �ملتجول ،وقد
و�ضل �خلرب �ىل �ضرتها ،فاأخربت
زوجها فطلقها يف �حلال ،وقد برر
�لطالق باأن �ملر�أة �لتي تاأخذ من
قوت �لعائلة ملنفعتها ممكن �ن ت�ضرق
يف �أمور كثرية ،وهي كناية على
�خليانة �لزوجة ،وكان �أهل زوجته
يف �جلانب �الآخر يف�ضل بينهم نهر
دجلة ،فنادى عليهم باأنه طلق �بنتهم،
فطلق و�لد �لزوجة بنت �لرجل

بديلتها ،فعربت باجلر�ب ،وهو جلد
حيو�ن ينفخ وي�ضتخدم للنقل ،وعند
و�ضول �بنته� ،أعاد بنت (�ض) �ىل
�بيها ..و�أبرز �لنتائج ح�ضول حالة
طالق لزوجة (ت) و�بنته ووفاة
�أوالدها �لثالثة ب�ضبب �إ�ضابتهم
باالأمر��ض �ملعدية مثل �حل�ضبة،
لتنتهي �حلياة �لزوجية ب�ضبب كمية
من �حلنطة ال تتجاوز كيلو� و�حد�
لقاء �حل�ضول على كمية حمدودة
من �لتمر ،حيث كانت مناطق �ضمال
�ضالح ونينوى وكركوك منتجة
ملح�ضول �حلنطة ،بينما تفتقر �إىل
زر�عة �لنخيل ،يف حني كان �لتمر
يجلبه �لتجار من و�ضط وجنوب
�لعر�ق ،وتتم مقاي�ضته باحلنطة.

�ملحامية عذر�ء �لربيعي
�ضرح �الجر�ء�ت بالتف�ضيل خطوة بخطوة:
�و ًال :يجب معرفة تاريخ ورقم عقد �لزو�ج ،ويف حالة
عدم معرفة �لتاريخ و�لرقم تذهب �ىل ق�ضم �حلا�ضبات
وتعطي ��ضم �لزوجة بالكامل ،و�ضريجون �ليك تاريخ
ورقم عقد �لزو�ج.
ثانياً :يتم تقدمي طلب �ىل قا�ضي �الأحو�ل �ل�ضخ�ضية
ويجب ذكر تاريخ ورقم عقد �لزو�ج بالطلب ،وهو �أمر
�ضروري ،وبعدها يتم �لتهمي�ض على �لطلب من قبل
�لقا�ضي.
ثالثاً :تاأخذ �لطلب وتذهب به �ىل ق�ضم �حلا�ضبات مرة
�خرى ليتم تزويدك بن�ضخة من عقد �لزو�ج ،و�إذ� مل جتد
�لعقد يف ق�ضم �حلا�ضبات ل�ضبب مرور فرتة طويلة على
تاريخ �لعقد تذهب �ىل �ملخزن لتزويدك بن�ضخة �لعقد.
ر�بعاً :تاأخذ �لن�ضخة �ىل ق�ضم �لر�ضوم ،وتدفع �لر�ضم،
بعدها تذهب �ىل �لقا�ضي لي�ضدق �لعقد.
وهنا مت ح�ضولك على ن�ضخة عقد زو�ج م�ضدقة.

حرمة انتهاك المقابر

تشابه األسماء
�ملحامي ح�ضام �جلعفري
هناك نوعان من �الأحكام
�وال� /أحكام �أو درجة ت�ضدر عن حماكم �جلنح
و�ملخالفات ،ويف حالة وجود ت�ضابه باالأ�ضماء يف تلك
�لق�ضايا البد من �تباع �أي من �الإجر�ءين �لتاليني:
�الجر�ء �الأول:
تقدمي طلب لرئي�ض �لنيابة يلتم�ض به �ل�ضخ�ض
�إجر�ء حتريات �ملباحث عما �إذ� كان هو �ل�ضخ�ض
�ملعني باحلكم من عدمه ،ويتم ت�ضلم �ل�ضخ�ض �لطلب
موؤ�ضر� عليه من �لنيابة ويقوم �ل�ضخ�ض �أو وكيله
بت�ضوير �ملح�ضر �ملعني بالت�ضابه ،الأن �ملح�ضر البد
�أن يكون فيه في�ضل بني �لطالب و�ملتهم �حلقيقي،
من حيث �لعنو�ن و�ل�ضن و�ملهنة �و �لرقم �لقومي،
ويفرق �أحيانا من خالل ��ضم �الأم �لذي يو�ضح
�الختالف ،وي�ضلم �لطلب للمباحث وعليه يتم �لرد
من �ملباحث باأن �لطالب لي�ض هو �ملعني بالق�ضية.
�لثاين:
�ضهادة ت�ضرفات من ق�ضم �ل�ضرطة �لتابع له �حلكم،
ويتم �لرد عليه من �لنيابة �جلزئية من خالل �أ�ضل
�لق�ضية و�لبحث عن �أي فروق �و �ختالف بني
�ل�ضخ�ض و�ملتهم �حلقيقي ،وكذلك من خالل جدول

تنفيذ �لنيابة من حيث حمل �إقامة �ملتهم ،ولكن
لالأ�ضف هناك بع�ض �لنيابات ترف�ض �إعطاء �ل�ضخ�ض
تاأ�ضرية حتريات مباحث ملعرفة �ملتهم �حلقيقي،
وكذلك ميتنع �لق�ضم من �إعطاء �ل�ضخ�ض �ضهادة
ت�ضرفات.
ويف هذه �حلالة البد من قيام �ل�ضخ�ض باملعار�ضة
باحلكم ويدفع وكيله باجلل�ضة �أمام �ملحكمة بعدم
جو�ز نظر �ملعار�ضة لتقريرها من غري ذي �ضفة،
ويثبت �أمام �ملحكمة �أن �حلكم غري خا�ض بال�ضخ�ض.
�لنوع �لثاين من �الأحكام� :أحكام �جلنايات و�الأحكام
�مل�ضتاأنفة
ولها �إجر�ء و�حد فقط ،وهو �ضهادة ت�ضرفات من
مديرية �الأمن �لتابع لها �حلكم ،وتكون تلك �ل�ضهادة
عبارة عن خطاب موجه من مديرية �الأمن للنيابة
�لعامة لبيان ما �إذ� كانت �لق�ضية تخ�ض �ل�ضخ�ض
من عدمه ،ويتم �لرد عليها من خالل موظف �لتنفيذ
بالنيابة ،ويتم �الطالع علي �أ�ضل �لق�ضية ملعرفة
�لفرق بني �ملتهم �حلقيقي و�لطالب من حيث �ل�ضن
و�لرقم �لقومي وحمل �الإقامة و�أحيانا ��ضم �الأم
و�ملهنة.
وتلك �لوقائع تتكرر با�ضتمر�ر نظر� لعدم حتديث
�لبيانات ،ول�ضدور معظم �الأحكام �عتماد� على

يجل�ض �جلميع ،ويبقى �ضاحب �لرد�ء
�الأ�ضود وحده و�قفا ..نعم ..يبقى و�قفاً
إ�ضتجالء للحقيقة،
إكر�ما للحق ،و�
�
ً
ً
وقد�ضية
�لر�ضالة،
قد��ضة
عن
ا
مرت�فع
ً
ّ
�لعد�لة.
�ملحاماة هي �ملهنة �لوحيدة �لتي ال
تعرف �أو تعرتف باإ�ضرت�حة �ملحاربني،
حيث ميلك �جلميع وقتك ،ولهم �حلق يف
تقليب عقارب �ضاعة يدك وتغيري مالمح
وجهك �لقدمية �ملن�ضية على مر� ٍآة يف
مكتبك.
�ملحاماة مهنة �أ�ضقى �ل�ضعد�ء و�أ�ضعد
�الأ�ضقياء.
ليتكم تعلمون يا �أ�ضدقائي ..
كم هي ثقيلة تلك �حلقيبة �ل�ضود�ء
�ملثقلة باالأور�ق �خلفيفة �لتي تتعاىل
منها �أ�ضو�ت من ال �ضوت لهم ،وبكاء من
فقدو� ح ّقهم يف �لبكاء.
ليتكم تعلمون يا �أ�ضدقائي ..كم جترحنا
�ملجرحة ،وكم
حو�ف تلك �الأور�ق
ّ
تالحقنا �أ�ضماء �أ�ضحابها ،وكاأننا ذنوب
�حلقيقة.
�ضدقوين يا �أ�ضدقائي ّ � ...إن �أعظم ثروة
ّ
ام ال ت�ضاوي �خل�ضائر �لتي
جمعها ُحم ٍ
ُتلحقها بك نظرة مظلوم فقد حقه.
�ضيبقى �لرد�ء �الأ�ضود '�أبي�ض' كقمي�ض
بدم َك ِذب.
يو�ضف ولو �أتو� عليه
ٍ

�ال�ضم �لثالثي �أو �لرباعي ،و�لتي غالبا ما تكون
متكررة ب�ضدة ،وحتى �لعناوين �ملذكورة و�لتي
ينفذ عليها قر�ر �ل�ضبط ،يف كثري من �الأحيان تكون
مت�ضابهة �أي�ضا ،باال�ضافة �ىل �ن �لقائمني بتنفيذ
�الأحكام يعتمدون على �ال�ضم يف �ملقام �الأول دون
�لعنو�ن ،نظر� الأن بع�ض �ملتهمني يغريون حمل
�إقامتهم بعد �ضدور �أحكام �ضدهم.
�أمر �آخر وهو كتابة �لبيانات �خلا�ضة بالق�ضايا
و��ضماء �ملتهمني ونقلها من �لنيابه غري كاملة وبدون
دقة ،لذلك البد �أن تكون �الأحكام �ل�ضادرة �أو قر�ر�ت
�ل�ضبط و�الإح�ضار مرتبطة بالرقم �لقومي لعدم
�ضبط �ضخ�ض بريء و�تهامه باأي حكم.
هل ت�ضابه �ال�ضماء ي�ضتوجب �لتعوي�ض؟
نعم ي�ضتوجب �لتعوي�ض ،حيث ن�ضت �ملادة  ٥٤من
�لد�ضتور ومابعدها على "�أن �حلرية �ل�ضخ�ضية
م�ضونة والمت�ض ،فيما عد� حاالت �لتلب�ض ،ال يجوز
�لقب�ض على �أحد �أو تفتي�ضه �أو تقييد حريته� ،إال
باأمر ق�ضائي م�ضبب" ..و�ن �حلياة �الآمنة حق لكل
�إن�ضان ،وتلتزم �لدولة بتوفري �الأمن و�لطماأنينة
ملو�طنيها ،ولكل مقيم على �أر��ضيها لكر�مة حق
لكل �إن�ضان ،واليجوز �مل�ضا�ض بها ،وتلتزم �لدولة
باحرت�مها وحمايتها.

قانون حظر األلعاب

فاخلطاأ �لذي ثبت فى حق جهة �الإد�رة ،كان هو
�ل�ضبب �ملنتج و�ملبا�ضر ،يف �الأ�ضر�ر �لتي �أ�ضابت
�ل�ضخ�ض �ملت�ضابه مما يوجب تعوي�ضه ،حيث ن�ضت
�ملادة  ١٦٣من �لقانون �ملدين على �ن "كل خطاأ �ضبب
�ضرر� للغري يلزم من �رتكبه بالتعوي�ض).
ومن �ملقرر بن�ض �ملادة  ١٧٤من �لقانون �ملدين -
وعلى ما جرى به ق�ضاء حمكمة �لنق�ض �( -أن عالقة
�لتبعية تقوم على تو�فر �لوالية فى �لرقابة و�لتوجيه
بحيث يكون للمتبوع �ضلطة فعلية يف �إ�ضد�ر �الأو�مر
�إىل �لتابع يف طريقة �أد�ئه لعمله ويف �لرقابة عليه يف
تنفيذ هذه �الأو�مر وحما�ضبته على �خلروج عليها،
فقو�م عالقة �ملتبوع بالتابع هو ما لالأول على �لثاين
من هذه �ل�ضلطة �لفعلية من �لناحية �الإد�رية
�أو �لتنظيمية ..وعالقة �لتبعية قيامها بتو�فر
�لوالية يف �لرقابة و�لتوجيه ..وجوب �أن يكون
للمتبوع �ضلطة فعلية يف �إ�ضد�ر �الأو�مر �إىل
�لتابع و�لرقابة عليه يف تنفيذها وحما�ضبته على
�خلروج عليها ..و�ملتبوع �مل�ضوؤول عن خطاأ
�لتابع حتديده ،و�لعربة فيه بوقت وقوع �خلطاأ
�لذى ترتب عليه �ل�ضرر �ملوجب لهذ� �لتعوي�ض
�ضو�ء بانتقال �لتابع �إىل رقابة وتوجيه متبوع
�آخر �أو �نتهاء تلك �لتبعية بعد ذلك).

�ملحامية زينة �لزيدي
�إن جرمية �نتهاك حرمة �مليت من �جلر�ئم �الجتماعية
�ملن�ضو�ض عليها يف قانون �لعقوبات �لعر�قي رقم ()١١١
ل�ضنة � ١٩٦٩ملعدل ،حيث ن�ضت �ملادة ( )٣٧٤على
�ن يعاقب باحلب�ض مدة التزيد على �ضنتني وبغر�مة �و
باإحدى هاتني �لعقوبتني من �نتهك عمد� حرمة جثة �و
جزء منها �و رفات �دمية وح�ضر عنها �لكفن ،و�إذ� وقع
�لفعل �نتقاما من �مليت �و ت�ضهري� به ،فتكون �لعقوبة
�حلب�ض مدة التزيد على ثالث �ضنو�ت.
كما ن�ضت �ملادة ( )٣٧٣منه على �ن يعاقب باحلب�ض مدة
التزيد على �ضنتني وبغر�مة ال تزيد على مائتي �لف دينار
�و باإحدى هاتني �لعقوبتني من �نتهك �و دن�ض حرمة قرب
�و مقربة �و ن�ضب مليت �و �ضوه عمد� �ضيئا من ذلك.
�إن �الإن�ضان بعد وفاته ي�ضبح ج�ضد� بال روح ،فاإذ� كان
ي�ضتطيع رد �العتد�ء �حلا�ضل عليه يف حياته فال ي�ضتطيع
ذلك بعد وفاته ،و�ن جرمية �نتهاك حرمة �ملوتى من
�جلر�ئم �ملهمه لكونها تخالف �ل�ضرع و�لقانون ،حيث �كدت
�ل�ضر�ئع �ل�ضماوية على �ضرورة حمايتها من �العتد�ء،
فهي م�ضاكن خ�ض�ضت لهم لكي يرقدو� بها ب�ضالم ،ولذلك
فر�ض �مل�ضرع حمايتها ،ومل يجز �لقانون فتح �لقرب �إال
باأمر �لقا�ضي يف حالة �ال�ضتباه بحادث جنائي.

وقد ر�عى �مل�ضرع �لعر�قي وجوب �حرت�م حرمة �ملوتى
من خالل عدم �مل�ضا�ض بجثته �و قربه و�لن�ضب �ملقامة
له ،وهي جنحة يعاقب عليها باحلب�ض ،و�ن �العتد�ء
على حرمة �جلثى يتمثل بانتهاك حرمة �جلثة كت�ضويرها
وعر�ضها من خالل مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي ،ون�ضر
تلك �ل�ضور ،وح�ضر �لكفن عنها �و �العتد�ء على �لقرب
بالتهدمي.
وقد ع ّرف �مل�ضرع �لعر�قي �ملقربة يف نظام �ملقابر باأنها
�الأر�ض �ملخ�ض�ضة لدفن �ملوتى ،كما ع ّرف �ملقابر
�جلماعية يف قانون �ملقابر �جلماعية رقم ( )٥ل�ضنة 2٠٠٦
باأنها �الر�ض �و �ملكان �لذي ي�ضم رفات �كرث من �ضهيد
مت دفنهم �و �إخفاوؤهم على نحو ثابت دون �تباع �حكام
�ل�ضرع و�لقيم �الن�ضانية �لو�جب مر�عاتها عند دفن
�ملوتى ،وبطريقة يق�ضد بها �خفاء معامل جرمية �بادة
جماعية ،و�ي�ضا �عمال �ل�ضحر و�ل�ضعوذة �لتي �دت �ىل
هدم �ملقابر.
�إن حماية جثة �مليت وقرب �الن�ضان بعد وفاته متثل قيمة
قانونية وحقا من حقوق �الن�ضان ،ومل تعد �لن�ضو�ض
�لقانونية �لتي و�ضعها �مل�ضرع �لعر�قي كافية لردع
�جلناة ،لذلك وجب تدخل �مل�ضرع �لعر�قي الإتخاذ
�الجر�ء �لالزم �لتي ي�ضمن من خالله ردع هذه �لظاهرة.

عقوبة جريمة خيانة األمانة

�ملحامي مرو�ن �لكناين

�مل�ضبوطة على وفق �لقانون.

�ملحامية زينة موفق �ضالح

�ملادة ( ١يحظر ��ضتري�د �و ت�ضنيع �و تد�ول
�و بيع �اللعاب �ملحر�ضة على �لعنف باأ�ضكالها
كافة).
�لعقوبات
�ملادة 2
�أ -يعاقب باحلب�ض مدة التقل عن ثالث�ضنو�ت �و بغر�مة مقد�رها ع�ضرة ماليني
دينار كل من ��ضتورد �و �ضنع �ألعابا حمر�ضة
على �لعنف بكل ��ضكالها.
ب -يعاقب باحلب�ض �و بغر�مة التقل عنثالثة ماليني دينار كل من باع �و تد�ول
�اللعاب �ملحر�ضة على �لعنف باأ�ضكالهاكافة.
�لت�ضرف يف �ملو�د �مل�ضبوطة من �خت�ضا�ض
وزير �لتجارة
يخول وزير �لتجارة �لت�ضرف باملو�د

تطبيقات ق�ضائية
حمكمة ��ضتئناف �لقاد�ضية ب�ضفتها �لتمييزية
بقر�رها / ٣٧٨ت/ج يف تاريخ 2٨\٦\2٠١٨
�لقر�ر جاء غري �ضحيح وخمالف الأحكام
�لقانون ذلك �أن �لثابت من �إ�ضبارة �لدعوى
قيام �ملتهم يف حيازة �مل�ضد�ضات �ل�ضوتية
لغر�ض بيعها فاإن يطبق �أحكام �ملادة  / 2ب
قانون حظر �اللعاب �ملحر�ضة على �لعنف قد
مت حتديد �جلهة �لتي تتوىل �تالف �اللعاب
�ملحر�ضة على �لعنف ،وذلك �أن �مل�ضد�ضات
�ل�ضوتية ال تعد من �ال�ضلحة �لنارية �و
�حلربية لي�ضار لتطبيق قانون �ال�ضلحة رقم
 ٥١ل�ضنة  2٠١٧مع وجوب �لتقيد يف �إجر�ء�ت
�ملحاكمة �ملحددة قانونا ،وتدوين هوية
�ملتهم ،قررت �ملحكمة نق�ض �لقر�ر �ملميز.

�أمنوذج و�ضل �مانة ميكن �العتماد عليه
�أنا �ملوقع �أدناه  .............من مو�ليد..........
مدينة (حمافظة) بطاقة �ضخ�ضية رقم................
.
�أقر باأنني ت�ضلمت من �ل�ضيد  ..................مبلغا
وقدره ( باالأرقام) .....
(كتابة ،).......وذلك على �ضبيل �الأمانة �أودعها
عندي على �أن �أكون م�ضتعد� يف �أي وقت الإعادته
�إليه دومنا تاأخري ،ويف حال تاأخري �أ�ضبح م�ضيعا
لالأمانة ،و�أخ�ضع نف�ضي الأحكام �ملادة  .....من قانون
�لعقوبات ،و�أكون قد �أ�ضقطت حقي يف �أي طلب �أو
�إعرت��ض.
و�إ�ضعار� بالو�قع و�حلقيقة ،فقد وقعت هذ� �الإي�ضال
و�أنا بكامل �الأهلية �لقانونية �أ�ضوال ،وكل خالف
بيننا تقوم �ملحاكم �ملخت�ضة بالنظر فيه.
�لتاريخ / / :
�ال�ضم .................

�لتوقيع ..............
�لب�ضمة � :جلز�ئية
يكت�ضب و�ضل �المانة �ل�ضفة �لر�ضمية عندما يوقع
عليه �ضهود �ثنني ،مع توقيع وب�ضمة مت�ضلم �ملبلغ.
عاقبت �ملادة ( )٤٥٣من قانون �لعقوبات �لعر�قي
مرتكب جرمية خيانة �المانة بعقوبة �حلب�ض �و
�لغر�مة ،وتعد جرمية خيانه �المانة جنحة �ذ� ما
�قرتنت بظروف م�ضددة.
ثالثة ظروف م�ضددة تغري من و�ضف �جلرمية
وجتعلها جناية
عقوبة جرمية خيانة �المانة جناية وهي �ل�ضجن مدة
التزيد على �ضبع �ضنو�ت �و �حلب�ض ،فهي كاالآتي :
�إذ� كان مرتكب �جلرمية �ضخ�ضا معينا باأمر �ملحكمة
كاحلار�ض �لق�ضائي و�مل�ضفي �لق�ضائي ،وعلة
�لت�ضديد تكمن يف �نهم مل يحرتمو� قر�ر�ت �ملحكمة.
�إذ� كان مرتكب �جلرمية و�ضيا �و قيما على قا�ضر �و
فاقد �الهلية ،وعلة �لت�ضديد تكمن يف �نهم �مناء على
�مو�ل �لقا�ضر �و فاقد �الهلية.
�إذ� كان مرتكب �جلرمية م�ضوؤوال عن �د�رة موؤ�ض�ضة

خريية ،وتكمن علة �لت�ضديد يف �ن ن�ضاط
�ملوؤ�ض�ضة خم�ض�ض للخري و�لرب و�لنفع

�لعام ،وال ت�ضعى �ىل حتقيق �لربح�� ،ضافة
�ىل كون �مو�لها خالية من �ال�ضر�ف و�ملتابعة.

قرارات تمييزية
العدد (  ) 131االربعاء 2020 / 11 / 18

رد الدعوى لعدم سلوك طريق الطعن المرسوم قانونا
مبداأ احلكم
عدم �سلوك املدعي (املميز عليه) الطريق املر�سوم
قانونيا للطعن تكون دعواه واحلالة هذه واجبة
الرد �سكال.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املو�سعة
املدنية يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان
الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية
قرر قبوله �سكالً ،ولدى عطف النظر يف احلكم
املميز وجد انه ال يزال غري �سحيح ويعد
خمالفا للقانون لعدم اتباع حمكمة املو�سوع ما
ر�سمه لها قرار النق�ص التمييزي ال�سادر بعدد
/730الهيئة املدنية 2019/يف ،2019/1/29
واأ�سرت على حكمها ال�سابق ،وان هذه الهيئة
وجدت ان اال�سرار يف غري حمله ،ذلك ان الثابت
من وقائع الدعوى وادلتها ان املدعي /املميز
عليه اورد يف عري�سة دعواه ان املدعى عليهما
وزير املالية ومدير عام الدائرة القانونية
يف وزارة املالية ،ا�سافة لوظيفتيهما� ،سبق
اأن ا�سدار االعمام املرقم /801ح/2016/
نظام 780/يف  2016/1/20املعطوف على
كتاب الهيئة الوطنية العليا للم�ساءلة والعدالة
م.د 20173/1016/.يف ،2015/12/15
وتنفيذ ًا لقرار جمل�ص احلكم رقم  88ل�سنة 2003

وكتاب االمانة العامة ملجل�ص الوزراء املرقم 743
يف  2011/1/9املت�سمن حجز امواله املنقولة
وغري املنقولة �سمن القائمة الواردة باإعمامهم
ت�سل�سل ( ،)8ونظر ًا ل�سدور قانون م�سادرة
وحجز االموال املنقولة وغري املنقولة العائدة
اىل اركان النظام ال�سابق رقم  72ل�سنة ،2017
ولعدم ورود ا�سمه �سمن قوائم القوانني اعاله،
والمتناع املدعى عليهما ا�سافة لوظيفتيهما من
اإلغاء او رفع احلجز عن امواله املنقولة وغري
املنقولة ،طلب اإلزامهما برفع احلجز املذكور
واإ�سعار الدوائر ذات العالقة بذلك ،وان حمكمة
البداءة يف حكمها حمل الطعن نظرت الدعوى
وف�سلت فيها مو�سوعاً دون مالحظة ما ورد
بكتاب الهيئة الوطنية العليا للم�ساءلة والعدالة/
دائرة املالحقات املالية واالقت�سادية بالعدد
م.د 20173/1016/يف ،2015/12/15والذي
ا�سار اىل ان املميز عليه /املدعي مت حجز عقاره
املرقم  6715/1غريباوية ب�سبب كونه من جهاز
املخابرات املنحل ،ومت تعميم احلجز مبوجب
كتاب وزارة املالية /الدائرة القانونية بالعدد
/801ح 2016/نظام 780/يف 2016/1/20
امل�سار اليه اعاله ،وحيث ان املادة (/3اأوالً)
من القانون  72ل�سنة  2017ن�ست على (...
حتجز االموال املنقولة وغري املنقولة العائدة اىل
املحافظني ومن كان بدرجة ع�سو فرع يف حزب

البعث املنحل ومن كان بدرجة عميد او ما يعادلها
فما فوق يف االجهزة االمنية للنظام ال�سابق ،جهاز
املخابرات ،االأمن اخلا�ص ،منظومة اال�ستخبارات
(االمن الع�سكري) االمن العام وفدائي �سدام،
ومن كان مبن�سب امن املحافظات واالق�سية
ومدراء االق�سام التحقيقية يف االجهزة االمنية
للنظام ال�سابق املذكورة اعاله) ،كما ان املادة
( )6من القانون املذكور اعاله ن�ست على (يلغى
قرار جمل�ص احلكم رقم  76يف 2003/10/28
و 88يف  ،)2003/11/4وبنا ًء على ما تقدم فاإن
للمت�سرر من قرار احلجز لالموال املنقولة وغري
املنقولة لال�سباب الواردة يف اعاله �سلوك الطريق
القانوين املن�سو�ص عليه يف املادة (/1ثالثاً)
من القانون  72ل�سنة  ،2017وذلك باالعرتا�ص
ابتدا ًء امام اللجنة الوزارية امل�سكلة يف االمانة
العامة ملجل�ص الوزراء (جلنة االمر الديواين رقم
�129ص ل�سنة  )2017وللمت�سرر من قرار اللجنة
حق الطعن بقرارها امام الق�ساء خالل ()30
ثالثني يوماً ملن كان داخل العراق و( )60يوماً
ملن هم خارج العراق ..ويكون احلكم ال�سادر
ال للتمييز
من حمكمة البداءة بدرجة اأخرية قاب ً
امام حمكمة التمييز االحتادية ..وبذلك ال يجوز
تخطي مرحلة االعرتا�ص امام اللجنة الوزارية
واللجوء اىل الق�ساء مبا�سرة للتحقق من الوثائق
وامل�ستندات التي تعتمد يف ا�سدار القرار املنا�سب

ب�ساأن احلجز ،ولعدم �سلوك املدعي /املميز عليه
الطريق املر�سوم قانوناً فتكون دعواه واحلالة
هذه واجبة الرد �سكالً ،وحيث ان احلكم املميز
ذهب اىل خالف ذلك مما اخل ب�سحته ،لذا قرر

انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال
مبداأ احلكم
(ان انقطاع الدوام الر�سمي نتيجة حظر
التجوال ب�سبب مواجهة جائحة انت�سار
وباء كورونا يعد قوة قاهرة ،ومن اآثارها
انقطاع مدد الطعن القانونية ،ومنها
الطعن التمييزي باالحكام والقرارات
الن االيام التي �سملها احلظر وانقطاع
الدوام الر�سمي ال ميكن احت�سابها �سمن
املدد القانونية للطعن متييز ًا ا�ستناد ًا اىل
اإعمام جمل�ص الق�ساء االعلى بالعدد 41
يف .)2020/4/6
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة لوحظ باأن احلكم
املميز قد �سدر من حمكمة اال�ستئناف
ب�سفتها اال�سلية بتاريخ 2020/3/1
 ،وان امل�ستاأنف قد طعن متييز ًا به
بتاريخ ( 2020/4/27وهو خارج
املدة املن�سو�ص عليها قانوناً) ،والن
الثابت باأن اخللية املركزية يف العراق
امل�سكلة ملواجهة جائحة انت�سار فريو�ص
كورونا قد ا�سدرت قرارها بفر�ص
احلظر ال�سامل على التنقل و�سرورة
بقاء جميع املواطنني يف دورهم ،وذلك
للوقابة من اال�سابة باالمرا�ص واعتبار ًا
من ليلة /17اآذار  2020/ثم ا�سدرت
قرارها الالحق بتاريخ 2020/4/21
بتخفيف احلظر وجعله جزئياً ،وازاء
هذا الواقع اال�ستثنائي يعد فر�ص حظر
التجوال ،ونتيجة ذلك انقطاع الدوام
الر�سمي يف املحاكم ب�سبب تف�سي وباء
فريو�ص كورونا ،قوة قاهرة ومن
اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية
ومنها مدة الطعن التمييزي باالحكام
والقرارات الن انت�سار وباء فريو�ص
كورونا يف جميع انحاء العامل ،ومنها

بلدنا العراق ،يعد واقعاً ا�ستثنائياً غري
متوقع باملرة ،والن االيام التي �سملها
احلظر وانقطاع الدوام الر�سمي ال
ميكن احت�سابها �سمن املدد القانونية
للطعن متييز ًا ويقت�سي جتنبها ،وازاء
هذا �سدر اعمام جمل�ص الق�ساء االعلى
بالعدد  41يف  ،2020/4/6ولعدم
انق�ساء مدة الطعن التمييزي والبالغة

الن املدعي قد طلب اإبطال قيد العقار
املرقم  343/1م 26احل�سينية ،والن
الثابت من اوراق الدعوى باأن العقار
ال با�سم
مو�سوع الدعوى كان م�سج ً
مورث املدعي الذي قام باإجراء معاملة
رهن باملزايدة للعقار مو�سوع الدعوى
مع املرتهن املدعى عليه  /م ح ع ،ومت
بعد ذلك بيع العقار املرهون باملزايدة

 30يوماً بعد خ�سم واحت�ساب املدد من
تاريخ �سدور احلكم لغاية الطعن به،
فيكون الطعن التمييزي مقدماً يف مدته
القانونية ،قرر قبوله �سكالً ،ولدى عطف
النظر على احلكم املميز وجد اأنه �سحيح
وموافق للقانون من حيث النتيجة

العلنية للمرتهن ،و�سجل با�سمه العقار
بالقيد /100متوز 2009/جملد ،180
وقد اكت�سب هذا الت�سجيل �سكله النهائي
بعد قيام مورث املدعي باالعرتا�ص امام
مديرية الت�سجيل العقاري يف وا�سط
على اجراءات املزايدة العلنية والتي

قررت رد اعرتا�سه ،ومن ثم قام املالك
املدعى عليه الثاين ببيع العقار للم�سرتية
 /ف ح ع ،و�سجل العقار با�سمها بالقيد
العقاري /57كانون ثاين 2010/جملد
 ،181وجتد هذه املحكمة اأن اخل�سومة
يف دعوى املدعي غري متوجهة الن العقار
ال با�سم
مو�سوع الدعوى كان م�سج ً
مورثه ،وحال حياته ثم ت�سجيله با�سم
املدعى عليه الثاين ،واالآن م�سجل با�سم
�سخ�ص اخر ،وبهذا فاإن املدعي ي�ستمد
حقه باإقامة الدعوى من خالل تركة
مورثه ولي�ص ب�سفته ال�سخ�سية على
ابتداء
العقار مو�سوع الدعوى مما كان
ً
اأن يقيم دعواه ا�سافة اىل تركة مورثه
والده ،كما اأن املالكة احلالية للعقار مل
تتم خما�سمتها من قبل املدعي ،وبهذا
تكون خ�سومة املدعى عليها ناق�سة
مل يتم اكمالها ،والن املادة ()1/80
من قانون املرافعات املدنية قد ن�ست
�سراحة باأنه اإذا كانت اخل�سومة غري
متوجهة حتكم املحكمة ولو من تلقاء
نف�سها برد الدعوى دون الدخول يف
ا�سا�سها الن اخل�سومة من النظام العام،
وبهذا تكون دعوى املدعي واجبة الرد
لعدم توجه اخل�سومة ،والن حمكمة
البداءة قد ردت الدعوى الأ�سباب اخرى،
وان حمكمة اال�ستئناف قد ايدت احلكم
البدائي لال�سباب نف�سها فيكون حكمها
املميز مبا انتهى اليه �سحيحا من حيث
النتيجة ،وتاأ�سي�ساً على ما تقدم قررت
املحكمة ت�سديق احلكم املميز من حيث
النتيجة ورد عري�سة الطعن التمييزي
مع حتميل املميز ر�سم التمييز ،و�سدر
القرار باالتفاق على وفق املادة 213
مرافعات مدنية يف  2020/7/22م.

تخلية مأجور
مبداأ احلكم
تخلية املاأجور اخلا�سع الأحكام القانون املدين تتطلب
توجيه اإنذار من قبل املوؤجر اإىل امل�ستاأجر قبل الن�سف
االأخري للمدة املحددة لدفع االأجرة التي تدفع يف
االأول من كل �سهر ،واأن يتم التبليغ باالإنذار قبل
انتهاء الن�سف االأول للمدة املحددة لدفع االأجرة.
 رقم القرار  / 200 :م . 2017 / تاريخ القرار . 2017 / 3 / 29 : امل�سدر  :جملة الت�سريع والق�ساء  /العدد االأول /� / 2018ص  216و �ص .217
ت�سكلت الهيئة التمييزية يف رئا�سة حمكمة ا�ستئناف
بغداد  /الر�سافة
ا ال حتا د ية

بتاأ ر يخ
2017 / 3 / 29م،
واأ�سدرت با�سم ال�سعب القرار االآتي :
 -املميز ( /هـ.ج.اأ).

 املميز عليه ( /ح.م�.ص).ادعى املدعي لدى حمكمة بداءة الكرادة باأن املدعى
عليه م�ستاأجر جلزء من العقار العائد له امل�سيد
على القطعة املرقمة ( / 311 / 8بتاوين  /م101
 /ز / 43د ،)25واملتخذة خمزنا وببدل اإيجار
�سهري مقداره ثالثمائة وخم�سون األف دينار عراقي
تدفع بداية كل �سهر ،وبالرغم من املطالبة واالإنذار
امل�سري اإليه بوا�سطة كاتب عدل الكرادة بالعدد
( )26882يف  2016 / 10 / 26واملبلغ به اأ�سوليا
اإال اأنه ممتنع عن تخلية العقار ..عليه طلب دعوة
املدعى عليه للمرافعة واحلكم باإلزامه بتخلية العقار
مو�سوع الدعوى وت�سليمه خاليا من
ال�سواغل وحتميله كل الر�سوم
وامل�ساريف واأتعاب
املحاماة ..اأ�سدرت
املحكمة بتاأريخ
/ 12 / 29
 2016وعدد
/
3820
ب 2016 /
حكما غيابيا قابال
للتمييز يق�سي احلكم
برد دعوى املدعي �سكال،
وحتميله م�ساريف الدعوى ..ولعدم
قناعة املميز باحلكم اأعاله طعنت به وكيلته متييزا
بعري�ستها املوؤرخة  2017 / 1 / 16طالبة نق�سه

نق�سه واعادة الدعوى اىل حمكمتها التباع
ما تقدم ،على ان يبقى ر�سم التمييز تابعاً
للنتيجة ،و�سدر القرار باالتفاق يف /26جمادي
االأوىل1441/هـ املوافــق 2020/1/21م.

انتفاع أحد الشركاء
بعموم الملك الشائع
املبداأ
من اأحكام امللكية ال�سائعة اأن لكل �سريك حق االنتفاع بح�سته ،فاإذا انتفع بالعني كلها يف �سكنى
اأو مزارعة اأو اإيجار اأو غري ذلك من وجوه االنتفاع بال اأذن �سركائه ،وجب عليه لهم اأجر املثل
وال يحق لل�سريك االآخر طلب اإزالة امل�سيدات التي اأحدثها �سريكه.
ادعى املدعي (ن.ع.م) لدى حمكمة بداءة ال�سماوة باأن املدعى عليه (�ص.ع�.ص) قد جتاوز على
�سهامه يف االأر�ص الزراعية املرقمة  / 118 /مقاطعة  44 /اأرا�سي الزريجية بالبناء والزرع
والغرا�ص دون وجه حق ،لذا طلب دعوته اإىل املرافعة ،واإلزامه باإزالة التجاوز وحتميله
امل�ساريف ..اأ�سدرت حمكمة املو�سوع بتاأريخ  2011 / 9 / 29وبعدد  / 1699ب 2011 /
حكما ح�سوريا يق�سي باإلزام املدعى عليه برفع التجاوز احلا�سل من قبله املتمثل بدار �سكن
على العقار املرقم  / 118 /مقاطعة  44 /اأرا�سي الزريجية ،وحتميل املدعى عليه امل�ساريف..
ا�ستاأنف وكيل املدعى عليه احلكم طالبا ف�سخه بالئحته املوؤرخة  ..2011 / 10 / 10اأ�سدرت
حمكمة ا�ستئناف املثنى االحتادية بتاأريخ  2011 / 11 / 15وبعدد � / 268ص  2011 /حكما
ح�سوريا يق�سي بف�سخ احلكم البدائي امل�ستاأنف ف�سخا جزئيا واحلكم باإلزام امل�ستاأنف برفع
التجاوز احلا�سل مب�ساحة 150م 2بدار م�سيدة على العقار املذكور دون الت�سليم ،وحتميله
امل�ساريف ..طعن وكيل امل�ستاأنف باحلكم متييزا طالبا نق�سه بالئحته املوؤرخة .2011 / 12 / 7
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله �سكال،
ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد اأنه غري �سحيح وخمالف للقانون ذلك الأن دعوى
املدعي ت�سمنت طلب احلكم باإلزام املدعى عليه برفع التجاوز احلا�سل بالبناء والغرا�ص يف
القطعة املرقمة  / 118 /مقاطعة  44 /الزريجية ،وقد تاأيد من التحقيقات اجلارية باأن الطرفني
املتداعيني هما �سريكان يف العقار مو�سوع الدعوى مع بقية ال�سركاء ،وكل ح�سب �سهامه يف
�سورة القيد ،وقد تاأيد من الك�سف الذي اأجرته املحكمة باأن املميز (امل�ستاأنف) قد �سيد دار
�سكن ومب�ساحة قدرها ()150م 2وح�سب املرت�سم املرفق بتقرير اخلبري املنتخب ،وملا كانت
من اأحكام امللكية ال�سائعة وكما اأو�سحتها املادة ( )1063من القانون املدين باأن لكل �سريك حق
االنتفاع بح�سته ،فاإذا انتفع بالعني كلها يف �سكنى اأو مزارعة اأو اإيجار اأو غري ذلك من وجوه
االنتفاع ،وجب عليه لهم اأجر املثل ،وبذلك ال يكون للم�ستاأنف عليه احلق بطلب اإزالة امل�سيدات
التي اأحدثها امل�ستاأنف كونه �سريكا معه اأ�سوة ببقية ال�سركاء ،بل يكون له حق املطالبة باأجر
املثل كتعوي�ص لهم ..وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة بقرارها املرقم  / 404هيئة عامة
 2011 /يف  ، 2012 / 2 / 28وبذلك تكون دعوى املدعي فاقدة ل�سندها ..وملا كانت املحكمة
قد اأ�سدرت حكمها املميز خالف وجهة النظر املتقدمة مما اأخل ب�سحته ،لذا قرر نق�سه واإعادة
اإ�سبارة الدعوى اإىل حمكمتها الإتباع ما تقدم على اأن يبقى ر�سم التمييز تابعا للنتيجة ،و�سدر
القرار باالإتفاق يف  / 18ربيع الثاين 1433 /املوافق 2012 / 3 / 12م.

الرجوع عن التخارج
لالأ�سباب الواردة فيها.
القرار
بعد التدقيق واملداولة لوحظ اأن الطعن التمييزي
مقدم �سمن املدة القانونية ولكونه م�ستمال على
اأ�سبابه قرر قبوله �سكال ،ولدى عطف النظر على
القرار املميز وجد اأنه غري �سحيح وخمالف للقانون
الأن االإنذار املوجه من املدعي (املميز) للمدعى عليه
بوا�سطة كاتب عدل الكرادة بالعدد  26882بتاأريخ
 2016 / 10 / 26للمطالبة بتخلية املاأجور بتاأريخ
 2016 / 11 / 30والذي مت التبليغ به بتاأريخ 27
 2016 / 10 /كان م�ستوفيا لل�سروط القانونية التي
تتطلبها املادة ( / 741ب) من القانون املدين كونه قد
وجه قبل الن�سف االأخري للمدة املحددة لدفع االأجرة
التي تدفع يف االأول من كل �سهر بنا ًء على ادعاء
املدعي ،واأن ا�سرتاط احلكم املميز بتبليغ املدعى
عليه قبل انتهاء الن�سف االأول للمدة لدفع االأجرة يعد
تطبيقا �سليما لن�ص املادة املذكورة اإال اأن املحكمة مل
تلتزم به ،اإذ كان عليها اأن تالحظ اأنه مت التبليغ
بتاأريخ  ،2016 / 10 / 27اأي قبل انتهاء الن�سف
االأول للمدة املحددة لدفع االأجرة والتي تبداأ يف / 1
 2016 / 11وتنتهي يف  ،2016 / 11 / 30ولعدم
اإلتزام القرار املميز مبا تقدم ،قرر نق�سه واإعادة
ا�سبارة الدعوى ملحكمتها الإتباع ماتقدم على
اأن يبقى ر�سم التمييز تابعا للنتيجة ،و�سدر
القرار باالتفاق بتاأريخ  / 30جمادى االآخرة
1438 /هـ املوافق 2017 / 3 / 29م.

مل يتمكن املدعون من اإثبات �سدور تغرير من املدعى عليه يحملهم على
توقيع حجة التخارج ،واأقروا انهم كانوا يعلمون بالرتكة ومفرداتها ،فعلى
فر�ص وجود غنب (كما يدعون) فاإن هذا اليكفي الإبطال حجة التخارج.
رقم القرار
/5540هيئة االحوال ال�سخ�سية االوىل2011/
تاريخ القرار 23/11/2011 :
ادعى املدعون لدى حمكمة االحوال ال�سخ�سية يف ابي اخل�سيب باأن
املدعى عليه قد ح�سل على حجة التخارج املرقمة /4تخارج  2010/يف
 22/2/2010املت�سمنة تخارج املدعني عن �سهامهم يف الق�سام ال�سرعي
املرقم /41ق 2010/يف  ،14/1/2010وان احلجة املذكورة قد �سدرت
دون علمهم ..عليه طلبوا دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلكم باإبطال حجة
التخارج املذكورة اعاله وحتميله امل�ساريف واالتعاب ..اأ�سدرت حمكمة
املو�سوع بعدد �/31ص 2011/وتاريخ  29/9/2011حكماً ح�سورياً برد

دعوى املدعيات وحتميلهن كل امل�ساريف والر�سوم واالتعاب ..وطعن
وكيل املميزين باحلكم املذكور متييزا بالئحته املوؤرخة يف 6/10/2011
م.
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع �سمن املدة
القانونية قرر قبوله �سكال ،ولدى عطف النظر على احلكم املميز فقد وجد
انه �سحيح وموافق لل�سرع والقانون الن الثابت يف الدعوى ان
املدعني مل يتمكنوا من اإثبات �سدور تغرير من املدعى عليه لهم
يحملهم على توقيع حجة التخارج ،اإذ انهم اقروا انهم كانوا على
علم بالرتكة ومفرداتها ،وعلى فر�ص وجود غنب كما يدعون ،فاإن
هذا اليكفي الإبطال حجة التخارج ،لذا قرر ت�سديقه ورد الطعون
التمييزية وحتميل املميز ر�سم التمييز ،و�سدر القرار باالتفاق
يف  /26ذو احلجة1432 /هجرية املوافق 22/11/2011م .
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كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟
�إينا�س جبار
�ضمن �لقانون �لعر�قي حقوق مزدوجي
�لعاهة (�ل�ضم و�لبكم) يف �إمتام عقد
�لزو�ج ،ال�ضيما �أن م�ضكلتهم تكمن يف عدم
قدرتهم على �لتعبري �ضفاها باالإيجاب �أو
�لقبول للعقد �أو �ال�ضتماع �إىل فقر�ته ،فيما
يوؤكد متخ�ض�ضون �أن هذه �لعاهة قد ال
توؤثر يف �أهلية �لزو�ج ،م�ضريين �إىل و�ضائل
عدة الإمتام عقد �لزو�ج.
يقول �لقا�ضي ،نا�ضر عمر�ن ،قا�ضي
�أول حمكمة �لفهود يف ��ضتئناف ذي قار
�الحتادية� :إن "مزدوج �لعاهة وهو
من كان �أ�ضم �أبكم �أو �أعمى وتعذر عليه
�لتعبري عن �إر�دته� ،أجاز �لقانون �لعر�قي
للمحكمة �أن تن�ضب عليه و�ضيا وحتدد
ت�ضرفاته" .الفتا �إىل �إن "مزدوج �لعاهة هو
�لذي �جتمعت فيه عاهتان من ثالث عاهات،
وهي (�لعمى و�لبكم و�ل�ضم) وهو لي�س
بناق�س �الأهلية الن �لتمييز عنده كامل،
�إال �أن �لعجز �لطبيعي لديه هو �لتعبري عن
�إر�دته".
ويف�ضل �لقا�ضي عمر�ن يف حديث �إىل
"�ملحامي" ب�ضاأن �أن �ملحكمة يف و�ضع
�لوجوب �أم �جلو�ز يف تن�ضيب �لو�ضي
على مزدوج �لعاهة ،معترب� �إياها "م�ضاألة
جو�زية وهو ما ن�ضت عليه �ملادة ()104
من �لقانون �ملدين �لعر�قي رقم  40ل�ضنة
� 1951ملعدل" .الفتا �إىل �أن "�لزو�ج عقد
بني رجل و�مر�أة حتل له �ضرعا غايته
�إن�ضاء ر�بطة للحياة �مل�ضرتكة و�لن�ضل
ح�ضب �ملادة (�لثالثة) من قانون �الأحو�ل
�ل�ضخ�ضية رقم  188ل�ضنة � 1959ملعدل،
ويف �ضوء ذلك فاإن �لعقد ينعقد بتحقق

�أركانه و�ضروطه ،و�أهمها �نعقاده باإيجاب
من �حد �لعاقدين ،وقبول من �الآخر،
وكالهما بحاجة �إىل �لتعبري لغة �أو عرفا
لينعقد �لعقد و�ضروط �النعقاد".
ويبني عمر�ن �أن "�ل�ضحة يف عقد �لزو�ج هو
�حتاد جمل�س �الإيجاب و�لقبول ومو�فقة
�لقبول لالإيجاب و�ضماع كل من �لعاقدين
كالم �الآخر و��ضتيعابه باأنه �ملق�ضود عقد
�لزو�ج" .مت�ضائال "ما �الآلية �ملعتمدة يف
�نعقاد عقد مزدوج �لعاهة �ضو�ء �أكان طرفا
�لعقد مزدوجي �لعاهة �م كان �حدهما
يف �لتطبيق �لعملي" .ويذكر �أنه يف هذ�
�حلال "يتم �نتد�ب خبري يف �الإ�ضار�ت من
د�ئرة �لرعاية �الجتماعية م�ضجل يف �ضجل
�خلرب�ء ،و�إذ� مل يكن م�ضجال يف �ضجل
�خلرب�ء فيحلف �ليمني على �أد�ء �ملهمة
�ملكلف بها وهي �إظهار �أو ��ضتجالء �إر�دة
مزدوج �لعاهة بحيث يفهم هو و�لعاقد
�الآخر �ن �ملق�ضود هو عقد �لزو�ج �ضو�ء
�أكان بو�ضع �ضدور�الإيجاب �و �لقبول".
وي�ضري �لقا�ضي عمر�ن �ىل �نه "يف بع�س
�الأحيان يتم �العتماد على ذوي مزدوج
�لعاهة يف �لرتجمة ،وقد ترى بع�س �ملحاكم
�إ�ضد�ر حجة و�ضاية ملزدوج �لعاهة".
ويذكر �لقا�ضي �أن "من �ملو�قف �لعملية
كقا�س
�لتي و�جهتني �ثناء �أد�ء عملي
ٍ
لالأحو�ل �ل�ضخ�ضية هو �ن �أحد طريف �لعقد
وكانت �لزوجة مزدوجة �لعاهة (�ضماء
بكماء) ،وحني �أردت �نتد�ب خبري �إ�ضارة
للتعبري عن �إر�دتها �ت�ضح �إنها تقر�أ وتكتب،
وقد �أظهرت �إر�دتها بالكتابة ومو�فقتها على
�لزو�ج ،ومت تثبيت ذلك �أ�ضوليا".
ويعرج �لقا�ضي على �أن "�الأهلية �لقانونية

ملبا�ضرة �حلقوق �ملدنية هي بلوغ �ل�ضخ�س
�ضن �لر�ضد و�لذي يعني بلوغ �ضن (18
�ضنة) ،ويكون متمتعا بقو�ه �لعقلية ح�ضب
�ملادة ( )46من �لقانون �ملدين وحلماية
مزدوجي �لعاهة فاإن �لقانون �أجاز للمحكمة
تن�ضيب و�ضي عليه ،وحتدد ت�ضرفات هذ�
�لو�ضي".
ويلفت �إىل �ن "�لقانون �مل�ضري ال يختلف
عن �لقانون �لعر�قي �إال باختالف �لت�ضمية،
حيث ي�ضمي �لو�ضي �ملن�ضب على مزدوج
�لعاهة (�مل�ضاعد �لق�ضائي) ،وهو متييز
ملزدوج �لعاهة �لكامل �الأهلية عن غريه
(ناق�ضي �الأهلية)� ،أما �إذ� كان مزدوج
�لعاهة قد �أكمل �خلام�ضة ع�ضرة من �لعمر
فله �حلق بتقدمي طلب �إىل �لقا�ضي للح�ضول
على �الإذن بالزو�ج بعد �أن يثبت �الأهلية
و�لقابلية �لبدنية ومو�فقة وليه �ل�ضرعي
وح�ضب �ملادة �لثامنة ."1/
و�أكد �أحقية "�لقا�ضي �أن ياأذن بزو�ج من
بلغ �خلام�ضة ع�ضرة من �لعمر �إذ� وجد
�ضرورة ق�ضوى تدعو �إىل ذلك ،وي�ضرتط
الإعطاء �الإذن حتقق �لبلوغ �ل�ضرعي
و�لقابلية �لبدنية ،ويتم ذلك عن طريق
�لر�أي �لطبي و�آلية �لتعبري عن �إر�دة
مزدوج �لعاهة �لذي مل يبلغ �ضن �لر�ضد
باالآلية نف�ضها ،وهي �نتد�ب مرتجم �أو خبري
�إ�ضار�ت من د�ئرة �لرعاية �الجتماعية".
من جانبها ،قالت �ملحامية غفر�ن �لطائي
�ن "حاالت �لزو�ج بني �ل�ضم و�لبكم كثرية
وترد �إىل �ملحاكم ،ال�ضيما فيما بني �لطرفني
ذ�ت �لعاهة �مل�ضرتكة ،و�أحيانا يكون هناك
طرف و�حد فقط".
وت�ضري �ىل �أن "�لقانون �لعر�قي نظم من

خالل مو�ده طريقة �إمتام �لعقد من حيث
تاأكيد �الإيجاب و�لقبول بدون �ضغوط
وباالإر�دة ،وكذلك ف�ضل لكل حالة ملن هم

بالغو �الأهلية وعدم �لبالغني و�أجاز لكل
منهم طريقة للتعاقد" ،مبينة �ن "حاالت
زو�جهم �عتيادية وموجودة يف كل �لدول،

ون�ضمتها قو�نني الإثبات �الأهلية
و�ملو�فقة و�ضمان �حلقوق لهم لعدم
قدرتهم على �لكالم �أو �ل�ضمع".

ثالث قاصرات يقعن فريسة اإلتجار بالبشر بعد استدراجهن عبر مواقع التواصل
عالء حممد
�أحال قا�ضي حمكمة حتقيق �لنجف ثالثة
مد�نني الإجر�ء حماكمتهم عن جرمية
�الجتار بالب�ضر ،حيث وجهت لهم تهمة
�الجتار بثالث فتيات وفقا الأحكام �ملادة
� / 6أوال وثانيا و�ضابعا من قانون مكافحة
�الجتار بالب�ضر رقم  28ل�ضنة .2012
ففي �ضبيحة �أحد �اليام ،ح�ضر �ملدعي
باحلق �ل�ضخ�ضي �ىل �ضعبة مكافحة �جر�م
�خلطف ،خمرب� عن حادثة �ختفاء بناته
�لقا�ضر�ت �لثالث كل من (�س� .س .ز) من
د�ره يف �إحدى �ملناطق �لتابعة ملحافظة
�لنجف �ال�ضرف بعدما ��ضتيقظت زوجته
و�خربته بعدم وجودهن باملنزل ،وخالل
�لبحث و�لتحري تبني �نهن تركن �ملنزل
و�خذن معهن مالب�ضهن مع مبلغ مايل
قدره خم�ضة و�ضبعني �ألف دينار مع هاتف
و�لدتهن.
هروب
كامري�ت �ملر�قبة �لعائدة الإحدى �لدور
�ملجاورة ،قامت بت�ضوير خروجهن من
�لد�ر ور�ضدت ��ضتقاللهن �ضيارة �جرة
و�لتوجه �ىل جهة جمهولة.
يف متام �ل�ضاعة �لعا�ضرة من �ضباح �ليوم
نف�ضه ح�ضرت �ضديقة بناته �ملدعوة (ت)،
وكانت ت�ضاأل عنهن وعندما �خربوها
باختفائهن من �ملنزل �خربت رب �ال�ضرة
بوجود �ضخ�س يقيم يف دولة تركيا على
عالقة ببناته عن طريق بر�مج �لتو��ضل

�الجتماعي ،عر�س عليهن �لذهاب �ىل تركيا
عن طريق فتاة من مدينة بغد�د تتكفل
باإ�ضد�ر جو�ز�ت �ضفر مزورة لهن لغر�س
�ل�ضفر.
وعدين بحياة �ف�ضل!
من جهتها� ،و�ضحت �مل�ضتكية (ز) �نه
قبل �حلادث ب�ضهرين تعرفت عن طريق
�حد بر�مج �لتو��ضل �الجتماعي على فتاة

تدعى (ع) وهو �ملتهم نف�ضه �ملحال (ع.
ح) ،حيث �ر�ضل لها طلب �ضد�قة وو�فقت
على ذلك ،وتبني من خالل �ملر��ضالت �نها
(�ملتهم) ت�ضكن دولة تركيا ،و�خربتها
ب�ضرورة �حل�ضور �ىل تركيا للتخل�س من
�ل�ضغوط �لتي تتعر�س لها من و�لدتها
�ملتمثلة ،بعد فرتة يومني ورد �ت�ضال عن
طريق برنامج (�الن�ضتغر�م) من �ضخ�س

يدعى (ع) من �هايل �لب�ضرة وهو �ملتهم
نف�ضه �ملحال (ع .ح) و�خربها �أنه �ضيتكفل
مو�ضوع �خر�جها �ىل تركيا مقابل مبلغ مايل
لقاء ذلك مع تنظيم هوية مزورة لها.
�لذهب مقابل �ل�ضفر
وتقول (ز) مت �التفاق على �ر�ضال
�ضو�ر�ت من �لذهب له عن طريق �حد
�ل�ضائقني على طريق �لنجف – ب�ضرة،

�المر �لذي دفعه باملطالبة بكميات �خرى
من �مل�ضوغات �لذهبية ،م�ضتغال �ضحب
�ضورها �ل�ضخ�ضية بعد �خرت�ق �ضفحتها
�ل�ضخ�ضية (�الن�ضتغر�م) و�لتهديد بن�ضرها
يف حال �متنعت عن �ر�ضال (�لذهب).
�ملجنى عليها بينت �أنها �أبلغت �ضقيقاتها
�الخريات كل (�س) و(�س) باملو�ضوع
ليح�ضل �التفاق مع �ملتهم �ملحال (ع)
مبر�فقتها و�لذهاب �ىل دولة تركيا ،معللة
ذلك بالتحرر من �ل�ضغوط برفقة �ملد�ن
(ع.ح) و�لذي ح�ضر بعد فرتة �ىل مدينة
�لنجف لغر�س �للقاء بها وت�ضلم �مل�ضوغات
�لذهبية.
ك�ضف �حلقيقة
يف �ضبيحة يوم �حلادث بحدود �ل�ضاعة
�ل�ضابعة �ضباحا ،تلقيت �ت�ضاال من
�ملتهم (ع) -و�لكالم للمجنى عليها ( ز)-
و�خربها �أنه بانتظارها يف �ملدينة �لقدمية
يف �لنجف ،وفعال خرجت مع �ضقيقاتها من
د�رهم و��ضتاأجرن �ضيارة �جرة �أقلتهن �ىل
�ملدينة �لقدمية يف �لنجف و�لتقني �ملتهم
�ملذكور �لذي كان برفقته �ملتهم �الخر
(ن.ع) و��ضتاجرو� �ضيارة �ىل مر�آب
�لنجف �ل�ضمايل ومن ثم �ىل بغد�د ،وهناك
�خذوهن �ىل �ضقة �ضكنية يف منطقة (حي
�ور) تعود �ىل �ملتهم (ن .ع) وزوجته
�ملتهمة (ب– ن) ،وهناك قامت بت�ضليم
�مل�ضوغات �لذهبية للمتهم (ع) بزعم �نه
�ضيقوم بنقلهن �ىل مدينة �ل�ضليمانية ومن

ثم عمل هويات مزورة لهن وبعدها �ىل
تركيا� ،إال �ن �ملتهمة (ب -ن) �خربتها �أن
�ملتهم (ع) كذب بوعده و�ضوف يقوم ببيع
�ع�ضائهن �لب�ضرية.
حتديد �ملكان
مديرية �المن �لوطني يف �لنجف بعد تلقيها
بالغا من قبل و�لدهن قامت باإجر�ئها �لفني
على جهاز �لهاتف �لذي كان بحوزتهن،
حددت من خالله حمل وجودهن يف منطقة
(حي �ور) ببغد�د ،وبعد ��ضتح�ضال
�ملو�فقات �ال�ضولية مت �النتقال �ىل حمل
وجود �ملجنى عليهن ،وعرث عليهن يف د�خل
�ضقة �ضكنية تعود للمتهمني �ملحالني كل من
(ن .ع) وزوجته (ب – ن) و(ع  .ح) ليلقي
�لقب�س عليهم ،مع �ضبط بطاقات �أحو�ل
مدنية فارغة عليها �ضور �ملجنى عليهن.
حكم �لق�ضاء
من جانبها ،حكمت حمكمة جنايات �لنجف
على �ملد�نني (ن.ع) و(ع .ح) بال�ضجن
�ملوؤبد ��ضتناد� الأحكام �ملادة � / 6أوال
وثانيا و�ضابعا من قانون مكافحة �الجتار
بالب�ضر رقم  28ل�ضنة  ،2012مع تغرمي
كل و�حد منهما مبلغ خم�ضة وع�ضرين
مليون دينار ،ويف حالة عدم �لدفع
يحب�س حب�ضا �ضديد� ملدة �ضنتني تنفذ
بالتعاقب مع عقوبة �ل�ضجن �ال�ضلية،
كما مت �حلكم على �ملد�نة (ب – ن) ملدة
ثالث �ضنو�ت ��ضتناد� الأحكام �ملادة
 247من قانون �لعقوبات �لعر�قي.

الكريستال يهيمن على تجارة المخدرات في ميسان ..والجريمة أكثر نشاطا جنوب المحافظة
حممد �ضامي
ك�ضفت حمكمة �لتحقيق �ملخت�ضة بنظر ق�ضايا
ْ
�ملخدر�ت يف �لعمارة ،مركز حمافظة مي�ضان،
عن �أن مناطق جنوب �ملحافظة �الأكرث ن�ضاطا
يف جر�ئم ترويج وتعاطي �ملو�د �ملخدرة ،فيما
ذكرت �أن مادة �لكري�ضتال تهيمن على % 90
من �ملو�د �ملتاجر بها هناك.
و�ضدقت �ملحكمة �أقو�ل  182متهما منذ بد�ية
ْ
�لعام �حلايل حتى بد�ية �أيلول �ملا�ضي ،الفتة
�إىل �أن  97متهما منهم عن جر�ئم �ملتاجرة
باملو�د �ملخدرة ،و 85منهم عن جرمية
�لتعاطي.
وقال �لقا�ضي� ،حمد في�ضل ،قا�ضي �لتحقيق
�ملخت�س بنظر ق�ضايا �ملخدر�ت يف حمكمة
حتقيق �لعمارة� :ن «عدد �لدعاوى �لتي
جرت �إحالتها �ىل �ملحاكم �ملخت�ضة هو 98
دعوى ،منها  52دعوى ملتهمني قامو� بالتجارة
باملو�د �ملخدرة� ،أما عدد �لدعاوى للمتهمني
بالتعاطي فهي  46دعوى».
و�أكد �لقا�ضي في�ضل �ن «مادة �لكر�ضتال
هي �ملادة �لتي تهيمن على جتارة �ملخدر�ت
يف مي�ضان ،حيث ت�ضجل �أكرث من  %90ن�ضبة
لباقي �ملو�د �ملخدرة مثل �حل�ضي�س وغريها،

وهذ� يعود �ىل خ�ضائ�س هذه �ملادة كونها
مادة قابلة للت�ضنيع ،باالإ�ضافة �ىل �ضغر
حجمها و�ضعرها �ملرتفع».
و��ضاف في�ضل �أن «جتارة �ملو�د �ملخدرة
ترتكز يف �ملناطق �ملفتوحة جنوب حمافظة
مي�ضان� ،أهمها �لكحالء و�لعزير ،باال�ضافة �ىل
قلعة �ضالح ،الأنها تعد من �ملناطق �حلدودية
مع وجود �الهو�ر و�مل�ضطحات �ملائية،
ما ي�ضهل عملية تنقل جتار �ملخدر�ت بها،
و�ضعوبة �ل�ضيطرة عليها».
و�أكمل قا�ضي �لتحقيق �خلا�س بنظر ق�ضايا
�ملخدر�ت� :نه «من �ضمن َمن مت �إلقاء �لقب�س
عليهم متهمني من حمافظات �خرى من بغد�د
وو��ضط و�لنجف وغريها ،يح�ضرون جللب
�ملو�د �ملخدرة» .الفتا �إىل �أنهم «ال ميتلكون
�خلربة و�ملعرفة يف جغر�فية هذه �ملناطق �إال
بع�س �لنقاط �لتي يتم �التفاق عليها م�ضبقا».
من جانبه� ،أحد �ملتهمني �ملاثلني �مام قا�ضي
�لتحقيق ،قال يف �إفادته «يف بد�ية معرفتي
باملو�د �ملخدرة كنت و�حد� ممن يتعاطون
مادة �لكر�ضتال ،وملدة جتاوزت �لثالثة ��ضهر،
�إذ كنت ��ضرتي �لغر�م �لو�حد بـ� 20لف
دينار».

و��ضاف �ملتهم «بعد �ن تعرفت على �حد
�ال�ضخا�س ممن يتاجرون بها عر�ضت عليه
�ن ��ضرتي منه كمية لغر�س �لتجارة بها يف
حمافظة �خرى ،وبالفعل كان ذلك ،حيث كان
�ضعر �لغر�م �لو�حد � 6آالف دينار �ذ� قمت
ب�ضر�ء كمية منها».
و�كد �ملتهم �ن «هذه �لتجارة ر�بحة و�لفرق
�ملايل كبري بني �ملفرد و�جلملة ،وخ�ضو�ضا
لدي عالقات مع من يتاجر
بعد �ن �أ�ضبحت ّ
بها وبد�أت جتارتي بكمية  100غر�م ��ضرتيتها
من �حد �لتجار وهو موقوف بالوقت �حلايل،
و�جتهت بها �ىل حمافظة بابل لبيعها بـ� 20ألف
دينار للغر�م �لو�حد».
و��ضتمر �ملتهم باالعرت�ف ،قائال «�نتقلت ثالث
مر�ت بني حمافظتي مي�ضان وبابل ،وخ�ض�ضت
رحلة دورية �ضهرية �إىل �ن مت �لقاء �لقب�س
علي يف �ملرة �لر�بعة وبحوزتي مادة �لكر�ضتال
ّ
�ملخدرة بعد متابعتي من �لقو�ت �الأمنية».
و�عرتف متهم �خر �مام �ل�ضيد قا�ضي
�لتحقيق ،وهو من �ضكنة حمافظة مي�ضان،
متحدثا عن �لعملية �لتي مت �لقاء �لقب�س عليه
فيها ،قائال« :كنت �روم نقل  5كيلوغر�مات من
مادة �لكر�ضتال �ملخدرة من مدينة �لعمارة �ىل

ق�ضاء �لفجر».
و�أكد �ملتهم «كنت ��ضتقل �ضيارتي نوع
�ضوناتا و�حمل بد�خلها �ملو�د �ملخدرة،

وعند و�ضويل �ىل �ل�ضيطرة كان معي
�حد �لتجار فاأجربين على عدم �لتوقف
بال�ضيطرة ،وبالفعل جتاوزت �حلاجز

�المني وحينها حاولو� �يقايف وبعدها
الحقوين ،ولكن �ملتهم �لذي كان معي
علي».
��ضتطاع �لهرب ومت �إلقاء �لقب�س ّ
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إبطال حكم غيابي

إنذار لتخلية محل تجاري

السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في  .....المحترم
وكيله املحامي /
عنوانه :م ز د

املعرت�ض :
املعرت�ض عليه :
جهة االعرتا�ض ...
بتاريخ  20 / /ا�صدرت حمكمتكم املوقرة قرارا غيابا بالدعوى املرقمة ( �/...ض ) 20 /والقا�صي بـ (  ،)................وحيث ان القرار ال�صادر جاء خمال الأحكام
القانون وجمحفا بحقوق موكلي ،لذا بادرت اىل االعرتا�ض عليه �صمن املدة القانونية طالبا ابطال احلكم الغيابي ،ورد دعوى املدعى او تعديل احلكم املعرت�ض عليه
لالأ�صباب االآتية:
يتم ذكر اال�صباب ح�صب نوع الدعوى وحيثياتها.
-1
..............
-2
..............
-3
عليه ولكل ما تقدم من ا�صباب اوردناها بالئحتنا االعرتا�صية ،نطلب دعوة املعرت�ض عليه للمرافعة بعد تبليغه بن�صخة من عري�صة االعرتا�ض وابطال احلكم الغيابي
ورد دعوى املدعى او تعديل احلكم الغيابي.
مع ال�صكر والتقدير

املحامي :
وكيل املعرت�ض :
مبوجب الوكالة املرفقة.......

اىل ال�صيد  .................../حمل عمله .......حمل �صكنه....
جهة االنذار:
�صبق اأن ا�صتاأجرت املحل التجاري �صمن العقار العائد ملوكلينا الواقع يف  .......م  .......املتخذ من قبلنا كمطعم
با�صم  ...........مبوجب عقد ايجار �صفوي وببدل �صهري قدره ( ).................يدفع يف اليوم االول من كل �صهر
ميالدي ،ولعدم رغبة موكلينا لتمديد عقد االيجار معك ،ننذرك بتخلية املاأجور وت�صليمه لهم خاليا من ال�صواغل
�صمن املدة القانونية ،ويف حالة العك�ض �صيكونون م�صطرين للجوء اىل املحاكم املخت�صة خللية املاجور وفقا
للقانون.
مع التقدير
وكيلة املنذرين
املحامية.................
وكالة عن ............

ااملرفقات:
 .............االعالم ال�صرعي املرقم ....
� -صائر البيانات القانونية .

عريضة دعوى طلب إزالة شيوع عقار قسمة
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
املدعي  .............ي�صكن ...............
املدعى عليه  .................ي�صكن ................
جهة الدعوى:
ملوكلنا ا�صهم �صائعة مع املدعى عليه يف العقار املرقم  .............الكائن يف  .....حملة ....م.....ز
 .....ولعدم ا�صتفادته من البقاء على ال�صيوع مع �صريكه نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى املدعى
عليه للمرافعة بعد تبليغه ب�صورة من عري�صة الدعوى واإلزامها حكما باإزالة �صيوع العقار ق�صمة
ا�صتنادا الأحكام املادة ( )1070مدين كونه قابال للق�صمة بيننا وفقا لل�صوابط املعمول بها يف دائرتي
البلدية ومديرية الت�صجيل العقاري واملخت�صني مع حتميل املدعى عليه الر�صوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة.
وملحكمتكم جزيل ال�صكر والتقدير

اال�صباب الثبوتية:
� -1صورة قيد العقار.
� -2صائر االدلة الثبوتية.

املدعي.............
وكيله املحامي:
مبوجب الوكالة العامة املرقمة .......
ال�صادرة من كاتب عدل ......
بتاريخ 2020 / /

المطالبة بأجر المثل ألتعاب المحاماة
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
املدعية املحامية  ...........عنوان مكتب العمل .....
املدعى عليه  ..............ي�صكن ...........
جهة الدعوى .......
جرى توكيلنا من قبل املدعى عليه مبوجب الوكالة املرقمة  ..........بالعدد  ..........املوؤرخة يف /
 2020 /ال�صادرة من كاتب عدل  .............وذلك للرتافع يف الدعوى اخلا�صة بحقوق تعود له �صد
امانة بغداد ،وعلى الرغم من اقامتنا للدعوى امل�صجلة امام حمكمتكم بالعدد  / ...........ب202 /
ومتابعتها والرتافع فيها الآخر مراحلها ومطالبتنا للمدعى عليه مبا ن�صتحقه من اتعاب املحاماة ،اإال انه
ممتنع عن ت�صديدها ،عليه نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى املدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه ب�صورة
من عري�صة الدعوى واإلزامه حكما باأجر املثل الأتعاب املحاماة لالعمال املنجزة يف الدعوة اعاله ا�صتنادا
الأحكام املادة ( )59من قانون املحاماة النافذ والتي نقدرها مببلغ ( )10000000ع�صرة ماليني دينار او
بح�صب تقدير اخلرباء املخت�صني مع حتميله الر�صوم وامل�صاريف كافة.
وملحكمتكم جزيل ال�صكر والتقدير

اال�صباب الثبوتية:
� -1صورة من الوكالة اأعاله.
� -2صائر االدلة الثبوتية.

إنذار لتخلية دار سكن لعدم تسديد
بدالت اإليجار
السيد قاضي محكمة جنح  ...المحترم
اىل ال�صيد  ..............حمل �صكنه ...........
جهة االنذار:
�صبق اأن تعاقد موكلنا معك على تاأجريك دار �صكن والعائد له واملرقمة  .............الواقعة يف  .............حملة ....
ز  ........د ......باإيجار �صهري يدفع يف اليوم االول من كل �صهر ميالدي ،وعلى الرغم من ا�صتيفائك لتمام منعة الدار
ومطالبته لك بت�صديد بدل االيجار ل�صهر اذار رغم م�صي اكرث من �صبعة ايام على ا�صتحقاقه ،اإال انك ممتنع عن ذلك،
عليه ننذرك بت�صديد بدل االيجار اعاله �صمن املهلة القانونية البالغة ثمانية ايام ،ويف حالة امتناعك �صيكون موكلنا
م�صطرا ملقا�صاتك امام املحاكم املخت�صة لطلب تخليتك للدار ا�صتنادا الأحكام املادة ( 17فقرة  )1من قانون ايجار
العقار النافذ.

و.املنذر
.............
وكيله املحامي:

املدعية:
املحامية .............

أتعاب المحاماة المتفق عليها بموجب
عقد شفوي
السيد قاضي محكمة بداءة  ..............المحترم
املدعية املحامية  ...........عنوان مكتب العمل
املدعى عليه  ..............ي�صكن ...........
جهة الدعوى:
جرى توكيلنا من قبل املدعى عليه مبوجب الوكالة املرقمة .......بالعدد  ..........املوؤرخة يف  2020 / /ال�صادرة من
كاتب عدل  .............وذلك للرتافع يف الدعوى اخلا�صة بحقوق تعود له �صد امانة بغداد ،وجرى االتفاق يف حينها �صفويا
) على ان نت�صلم باقي االتعاب بعد اجناز
) ت�صلمنا مقدما منها مبلغا قدره (
على ان تكون اتعابنا مبلغا قدره (
العمل املكلفني به ،وعلى الرغم من اقامتنا للدعوى امل�صجلة امام حمكمتكم بالعدد  / ...........ب 202 /ومتابعتها والرتافع
فيها الآخر مراحلها ومطالبتنا للمدعى عليه مبا ن�صتحقه من باقي اتعاب املحاماة اإال انه ممتنع عن ت�صديدها ،عليه نطلب من
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نقل المعرفة الفنية في إطار عقود التجارة الدولية
الدكتور عادل شمران الشمري

أوال  -:تعريف المعرفة الفنية
إن مصطلح المعرفة الفنية ظهر
ألول مرة في الواليات المتحدة
االمريكية تحت اسم know-
 ،Hawوقد عرفها البعض
بأنها عبارة عن المزج بين العلم
والتكنولوجيان وعرفت كذلك بأنها
مال معنوي يتكون من معلومات
حسية قابلة للتطبيق من الناحية
العلمية.
وقد ا�شار الفقهاء عند تعريفهم للمعرفة
الفنية اىل انها تقوم على عاملني ا�شا�شني
هما النظريات العلمية والتطبيق العملي
لها ،ولذلك جاء تعريفهم متاأثر ًا بالعاملني
ال�شابق ذكرهما ،فعرفت باأنها (( التطبيق
العملي لثمرات العلم وابتكار اف�شل الطرق
ال�شتعمالها)) ،وعرفتها الئحة املفو�شية
االوربية يف مادتها االوىل باأنها ((جمموعة
من املعلومات العملية غري املحمية برباءة
اخرتاع وامل�شتمدة من خربة مانح االمتياز
بعد ان قام بتجربتها بنف�شه ،وهذه املعلومات
يجب ان تكون �شرية وجدية ولها ذاتية
خا�شة)).
ويتبني من التعريف باأن املهم يف املعرفة الفنية
لي�س هو املعلومات العلمية فقط التي ميتلكها
املانح بل املهم اي�شاً ان يقوم املانح بتطبيق
هذه املعلومات ب�شورة عملية ب�شكل يحقق
له النجاح يف ن�شاط معني ،مما يدفع متلقي
املعرفة الفنية على التعاقد واحل�شول عليها،
كما بني التعريف اهم اخل�شائ�س لهذه املعرفة
والتي �شنبينها الحقاً ،وهي ان تكون �شرية
وجدية ولها ذاتية خا�شة.
ومن الت�شريعات التي عرفت املعرفة الفنية
قانون التجارة امل�شري رقم  17ل�شنة ،1999
اإذ ن�شت املادة (  ) 73منه على (( عقد نقل
التكنولوجيا اتفاق يتعهد مبقت�شاه مورد
التكنولوجيا باأن ينقل مبقابل معلومات فنية
خا�شة الإنتاج �شلعة معينة اأو تطويرها او
لرتكيب او ت�شغيل اآالت او اجهزة او لتقدمي
خدمات)).
ويتبني من الن�س اعاله انه اعطى للتكنولوجيا
((املعرفة الفنية)) مفهوماً وا�شعاً اليقت�شر
على نقل املعرفة بخ�شو�س انتاج �شلعة
معينة بل ميتد اىل ن�شاطات اخرى كتقدمي
اخلدمات والتي ت�شمل التنظيم واالدارة ،او
تتعلق بتطوير او تركيب او ت�شغيل اجهزة
معينة.
وميكن ان نعرفها باأنها ((جمموعة من
املعلومات التقنية ال�شرية التي تك�شب مبتكرها
و�شعاً تناف�شياً متميز ًا والتي يلتزم بنقلها اىل
امللتقي مبوجب عقد االمتياز التجاري)).
ثانيا  –:خ�شائ�س املعرفة الفنية
 -1حداثة املعرفة الفنية
اإن املعرفة اذا كانت موجودة عند متلقي هذه
املعرفة فال ينطبق عليها و�شف املعرفة الفنية،
اإذ ي�شرط ان تتمتع هذه املعرفة بخا�شية
احلداثة ،مبعنى ان تكون جديده ومل تكن يف
متناول متلقي االمتياز قبل التقاعد .اأما اذا
كانت هذه املعرفة ال تقدم جديد ًا للمتلقى فاأن
ذلك يرتتب عليه بطالن عقد االمتياز التجاري،
وذلك لتخلف �شرط من �شروط �شحته والذي
يتمثل بتقدمي معرفة فنية متتاز باالهمية
واحلداثة اىل متلقي االمتياز ،وقد جت�شد ذلك
يف حكم ملحكمة النق�س الفرن�شية والذي جاء
فيه (( ان عدم ح�شول املتلقي عند تنفيذ العقد
الأية معرفة فنية جديدة او مبتكرة يوؤدي اىل

اعتبار العقد وكاأنه مل يدخل حيز النفاذ مطلقاً
.))...
ومما جتدر اال�شارة اليه اىل ان املعيار املعتمد
يف التحقيق من مدى وجود هذا ال�شرط يف
املعرفة الفنية ،هو معيار ذاتي ،مبعنى ان
متلقي االمتياز اإذا كانت لديه درا�شة ومعرفة
بعنا�شر املعرفة الفنية ولكنه مل ي�شتطيع
اال�شتفاده منها اإال مب�شاعدة مانح االمتياز،
فاأن خا�شية احلداثة تعد موجودة يف هذه
احلالة طاملا ان مانح االمتياز هو الذي قام
بجمع عنا�شر املعرفة الفنية وتوظيفها ثم قام
بتقدميها اىل ملتقي االمتياز لال�شتفادة منها.
� -2شرية املعرفة الفنية
لكي تتمتع املعرفة بهذه ال�شفة ،ال بد ان
تكون �شرية وغري معلومة بالن�شبة اىل ملتقي
االمتياز ،مما يجعله يتقدم اىل ابرام عقد
االمتياز التجاري مع املانح واحل�شول على
املعرفة الفنية علماً ان �شرية املعرفة الفنية
ال يق�شد بها ال�شرية املطلقة مبعنى ان متلقي
هذه املعرفة يجب اأال يعرف اأي عن�شر من
عنا�شر املعرفة الفنية ،اإذ ان املعرفة الفنية
متتاز بال�شرية حتى اإن كان متلقي االمتياز
لديه علم ببع�س مفرداتها او عنا�شرها ولكنه
يجهل عنا�شرها و�شورتها النهائية ،مبعنى
ان جمموع عنا�شر هذه املعرفة مل يكن معلوماً
من قبل متلقي هذه املعرفة او ظلت طريقة
ا�شتخدامها غري متاحة له اإال مب�شاعدة مانح
االمتياز .
ال على ذلك ،فاإن خا�شية ال�شرية يف
ف�ش ً
املعرفة الفنية تكون موجودة حتى اإن كان
املانح ال ي�شتاأثر وحده ب�شريتها كما لو كانت
هذه املعرفة قد مت انتاجها بني موؤ�ش�شة املانح
وموؤ�ش�شة اخرى ،طاملا انها بقيت غري معلومة
من قبل متلقي املعرفة ..وبهذا اخل�شو�س
ا�شارت الئحة اللجنة االوربية رقم ( 4087
 ) 88 /اىل ان �شرط ال�شرية يف املعرفة الفنية
يجب اأال يفهم بال�شرية باملعنى ال�شيق ،طاملا
كانت يف �شورتها النهائية �شرية ،كما ا�شار
امل�شرع امل�شري يف املادة (  ) 55من القانون
رقم  82ل�شنة  2002والذي يتعلق بحماية
حقوق امللكية الفكرية اىل انه ي�شرتط حلماية
املعلومات اأن تكون �شرية باأن تكون يف جمملها
لي�شت معروفة او غري متداولة ب�شكل عام .
وبذلك يت�شح باأن املعرفة الفنية تعد �شرية
حتى اإن كان متلقيها على علم ببع�س
عنا�شرها ما دامت يف �شورتها النهائية غري
معروفة من قبله ،كما تعد �شرية حتى اإن كان
العلم بها ال يقت�شر على مانح هذه املعرفة،
كما لو كان هناك اكرث من موؤ�ش�شة مانحة على
علم بهذه املعرفة ،فاإنها تعد �شرية طاملا كان
متلقي االمتياز لي�س لديه علم بها وبطريقة
ا�شتخدامها .
ويالحظ باأن �شرط ال�شرية هو ما مييز املعرفة
الفنية عن براءة االخرتاع ،والتي ي�شتلزم
احل�شول عليها االعالن عن االخرتاع مما قد
يعر�شها لل�شرقة ،وهذا مادفع بع�س ال�شركات
العاملية اىل عدم االعالن عن االخرتاع
واحل�شول على الرباءة ،وامنا اكتفت
باملحافظة عليها يف �شورة معرفة فنية.
 -3ذاتية املعرفة الفنية وقابليتها لالنتقال
يق�شد بذاتية املعرفة الفنية حتديدها ب�شكل
دقيق يف عقد االمتياز من حيث م�شمونها
وكيفية ا�شتخدامها واال�شتفادة منها من قبل
متلقي هذه املعرفة ،او ان يتم حتديدها يف
بيان خارج عقد االمتياز ولكن يتم االتفاق
بني مانح املعرفة ومتلقيها على ان هذا البيان
يعد جزء ًا من عقد االمتياز ،لذلك تتطلب هذه
اخلا�شية ان يقوم املانح بح�شر العنا�شر
املكونة للمعرفة الفنية وحتديد ماهيتها وبيان
اال�شاليب الفنية والتطبيقية لتوظيفها .

والأهمية هذه اخلا�شية يف املعرفة الفنية ،فقد
ن�شت عليها الفقرة الثالثة من املادة االوىل
من الئحة اللجنة االوربية والتي اكدت على
ان الذاتية يف املعرفة الفنية هو ان تكون هذه
املعرفة مو�شوفة بطريقة كافية ودقيقة مما
ي�شهل ا�شخدامها من قبل متلقيها.
ويالحظ باأن قانون التجارة امل�شري قد ن�س
يف املادة ( )74منه على هذه اخلا�شية ،والتي
ا�شارت اىل �شرورة ا�شتمال عقد االمتياز على
بيان عنا�شر املعرفة الفنية وتوابعها التي
تنقل اىل متلقي هذه املعرفة.
ال عن ذاتية املعرفة الفنية ،فاإن هذه
وف�ش ً
املعرفة يجب ان تكون قابلة لالنتقال من
مانح االمتياز اىل متلقي االمتياز ،اإذا مل تكن
قابلة لالنتقال فاإن متلقي االمتياز ال ي�شتطيع
اال�شتفادة منها وا�شتخدامها بعد ان حققت
جناحاً عند مانح االمتياز ،علماً ان خا�شية
املعرفة الفنية بكونها قابلة لالنتقال هو الذي
مييز بينها وبني املهارات الذاتية او املواهب
ال�شخ�شية ،والتي ال تكون قابلة لالنتقال
النها متعلقة بال�شخ�س ومن ثم ال ميكن نقلها
من موؤ�ش�شة اىل اخرى اإال بنقل من ميكلها من
الفنيني او العاملني.
واإذا كان من خ�شائ�س املعرفة ان تكون
قابلة لالنتقال ،فما هي الكيفية التي يح�شل
فيها االنتقال؟ ..نالحظ باأن انتقال املعرفة
الفنية يح�شل بعدة طرق منها قيام مانح
املعرفة الفنية بت�شليم املتلقي عدد ًا من الكتب
والكتالوجات املت�شمنة على املعلومات
الكافية واملتعلقة مب�شمون هذه املعرفة
وكيفية اال�شتفادة منها من قبل متلقي هذه
املعرفة ،كما ان االنتقال قد يكون من خالل
ت�شليم متلقي املعرفة �شريط كا�شيت او �شرائط
فيديو ،كما ان نقل املعرفة على الطريقة االمثل
يف ا�شتعمال هذه املعرفة وا�شغاللها .
ثالثا  –:التزامات مانح املعرفة الفنية
ومتلقيها
لغر�س حتقيق م�شلحة مانح املعرفة الفنية
وم�شلحة متلقيها يجب على املانح ان يقوم
بتزويد املتلقي باملعلومات الالزمة التي تبني
ماهية املعرفة الفنية وعنا�شرها وكيفية
ا�شتغاللها ،على ان تقدم هذه املعلومات قبل
توقيع العقد الذي مبوجبه يتم نقل املعرفة

ويتقرر هذا االلتزام على املانح نظر ًا الختالل
التوازن املعريف واملعلوماتي بينه وبني
املتلقي ،وكان امل�شرع االمريكي اول من ا�شار
اىل هذا االلتزام يف القانون االحتادي الذي
ا�شدره �شنة  1979وامل�شمى قانون االف�شاح
ال�شاملن كما ا�شار اىل هذا االلتزام القانون
الذي ا�شدره امل�شرع الفرن�شي رقم ()1008
ال�شادر �شنة  ،1989والذي ن�س يف مادته
االوىل على االلتزام كل �شخ�س يقدم معرفة
فنية اىل �شخ�س اآخر ان يقوم قبل توقيع العقد
بتقدمي البيانات الالزمة واملتعلقة باملعرفة
الفنية ،وقد �شدر هذا القانون املدة التي
ي�شتلزم خاللها تقدمي هذه البيانات وهي مدة
ع�شرين يوماً قبل توقيع العقد .
ويالحظ باأن القر�س من هذا االلتزام هو الأجل
حتقيق التوازن بني املتعاقدين ،وهو ما ي�شمى
بالتوازن املعريف واملعلوماتي ،خ�شو�شاً ان
عقد االمتياز التجاري والذي من خالله يتم
نقل املعرفة الفنية اىل املتلقي ميتاز باأنه قبل
اإبرامه ال يكون هناك توازن معريف ومعلوماتي
بني طرفيه ،اإذ تكون هذه املعلومات متوافرة
عند املانح دون متلقي املعرفة ،وال ي�شتطيع
االخري التعرف على ماهية املعرفة وكيفية
ا�شتعمالها وخماطر اال�شتعمال اإال اذا نفذ
املانح التزامه بتقدمي املعلومات الالزمة
للمتلقي قبل العقد.
ومن اجلدير بالذكر ان هذا االلتزام بتقدمي
املعلومات هو االلتزام تباديل ،مبعنى ان تقدمي
املعلومات ال يقت�شر على املانح ،فامللتقي
اي�شاً يلتزم بتقدمي املعلومات اىل املانح ،وان
كانت ال ترقى اىل اهمية املعلومات التي يلتزم
املانح بتقدمها له ،ومن املعلومات التي يجب
على املتلقي اخبار املانح بها تلك التي تتعلق
باأحوال ال�شوق التي يرغب متلقي املعرفة من
ا�شتغالل هذه املعرفة يف نطاقه.
وال يقت�شر االمر على اإلزام مانح املعرفة الفنية
بتقدمي بيانات قبل توقيع العقد ،اإذ يلتزم كذلك
بعد ابرام عقد االمتياز التجاري واثناء تنفيذه
ان يقوم بتقدمي امل�شاعدة الفنية اىل متلقي
املعرفة ،وذلك الن القر�س من هذا العقد ايجاد
امنوذج مماثل ملن�شاأة مانح املعرفة الفنية،
ومتكني املتلقي من حتقيق النجاح يف ا�شتقالل
املعرفة الغنية ،وهذا النجاح ال يتحقق اإال
اإذا مت تزويد املتلقي باملعرفة الفنية وتقدمي

امل�شاعدة الفنية اثناء تنفيذ العقد.
ومن اجلدير بالذكر ان من �شورة امل�شاعدة
الفنية التي يلتزم بها املانح هي تدريب متلقي
املعرفة والعاملني لديه على ماهية املعرفة
الفنية وكيفية ا�شتخدامها ،وم�شاعدته من
الناحية االدارية لتنظيم عمله ،وتب�شره
بطرق عر�س منتجاته وكيفية ت�شويقها
وو�شائل جذب العمالء.
اجلدير باال�شارة ان املانح يلتزم ف�شال على
ذلك باأن يقوم بتزويد املتلقي بالتح�شينات
التي تطراأ على املعرفة الفنية على اعتبار
انها من امللحقات اال�شا�شية للمعرفة الفنية،
وان مبداأ ح�شن النية الذي يحكم تنفيذ العقد
يقت�شي تزويد املتلقي بهذه التح�شينات،
فالتكنولوجيا متغرية بطبيعتها وما يعد
حديثا وقت التعاقد قد ي�شبح تقليديا اثناء
تنفيذ العقد ،علما ان التح�شينات يق�شد بها
اأي تطورات يتم ادخالها على املعرفة الفنية،
ويكون من �شاأنها ا�شافة قيمة جديدة ،وقد
ا�شار قانون التجارة امل�شري اىل هذا االلتزام
عندما ن�س يف املادة (  ) 2/77منه على (( كما
يلتزم املورد باأن يعلم امل�شتورد بالتح�شينات
التي قد يدخلها على التكنولوجيا خالل مدة
�شريان العقد ،واأن ينقل هذه التح�شينات اىل
امل�شتورد اإذا طلب منه ذلك)).
ويالحظ باأن عقد االمتياز التجاري والذي
من خالله يتم نقل املعرفة الفنية هو عقد
ال عن االلتزامات
ملزم للجانبني ،اإذ ف�ش ً
التي يرتبها على املانح ،فاإن هناك التزامات
ترتتب على متلقي املعرفة الفنية ،واأول هذه
االلتزامات هو دفع املقابل املادي اىل املانح،
اإذ ان نقل املعرفة الفنية اليح�شل دون مقابل
وهو مان�شت عليه املادة (  ) 82من قانون
التجارة امل�شري بقولها (( يلتزم امل�شتورد
بدفع مقابل التكنولوجيا والتح�شينات
التي تدخل عليها يف امليعاد واملكان املتفق
عليهما)) ،ولكن يجب عدم ال�شماح للمانح
بالتحكم وحتديد املقابل باإرادته وحده،
واإمنا يجب ان يحدد باإرادة الطرفني ،واإال
ال اإذا مت حتديد املقابل باإرادة
كان العقد باط ً
املانح وحده ،وقد جت�شد ذلك بحكم ملحكمة
ا�شتئناف باري�س ق�شت فيه ببطالن العقد
ب�شبب قيام املانح بتحديد ال�شعر باإرادته،
وجاء فيه (( وجد املتلقي نف�شه ملتزماً

بدفع التعريفة التي حددها املانح ،بو�شفها
تعريفة عامة وموحدة لكل اع�شاء ال�شبكة،
وهو مايتنافى مع مبداأ االرادة امل�شرتكة
للمتعاقدين وينال من ا�شتقالل املتلقي
يف مواجهة املانح ،كما يت�شمن يف الوقت
نف�شه ممار�شة عملية م�شادة للمناف�شة
امل�شروعة)).
ويالحظ باأن املقابل الذي يلتزم املتلقي بدفعه
اىل املانح مبوجب عقد االمتياز التجاري
تكون له خ�شو�شية عن املقابل يف العقود
االخرى ،وتتمثل هذه اخل�شو�شية باأن
تقديره ي�شتند على اكرث من عن�شر او عامل
والتي تتمثل مبا انفقه املانح على البحث
ال عن م�شتوى �شهرة اال�شم
والتطوير ،ف�ش ً
والعالمة التجارية للمانح ودرجة هيمنته
على ال�شوق ،وم�شاحة املنطقة اجلغرافية
التي ميار�س فيها املتلقي ن�شاطه.
ومن اهم االلتزامات االخرى هو التزام
املتلقي باملحافظة على �شرية املعرفة
الفنية ،وهذا االلتزام يقع على طريف العقد،
خ�شو�شاً ان من خ�شائ�س املعرفة الفنية
هي (( ال�شرية )) ،لذلك يجب على متلقي
املعرفة ومانحها االلتزام باملحافظة على
�شرية املعرفة ،وعدم اطالع الغري عليها،
وقد ا�شارت اىل هذا االلتزام املادة ()1/83
من قانون التجارة امل�شري بقولها (( يلتزم
امل�شتورد باملحافظة على �شرية التكنولوجيا
التي يح�شل عليها ،وي�شاأل عن تعوي�س
ال�شرر الذي ين�شاأ عن اف�شاء هذه ال�شرية
�شواء وقع ذلك يف مرحلة التفاو�س على
ابرام العقد اأو بعد ذلك)) ،وهو مان�شت عليه
املادة ( )22من عقد الفران�شيز النموذجي
لغرفة التجارة الدولية بقولها (( يتعهد
املتلقي باأن كل املعلومات املنقولة اليه من
املانح يف اطار عقد الفران�شيز تت�شم بال�شرية
ال�شديدة ،ويجب عليه ا�شتعمالها وفقاً لهذا
املفهوم)).
ال على ذلك ،فاإن متلقي املعرفة الفنية
ف�ش ً
يلتزم بعدم مناف�شة املانح للمعرفة عند
االنتهاء العقد ،ولذلك جرى العمل على
ادراج ن�س يف العقد الناقل لهذه املعرفة يلزم
املتلقي بعدم املناف�شة عند انتهاء العقد،
وهذا االلتزام اما ان يكون زمنياً او امكانياً،
وعدم املناف�شة من حيث الزمن يح�شل اإذا مت
حتديد مدة زمنية يلتزم فيها املتلقي بعدم
املناف�شة ،ولكنه غري حمدد مبناطق جغرافية
معينة .اأما عدم املناف�شة من حيث املكان
فيح�شل اإذا كان حمددا مبناطق معينة وغري
حمدد من حيث املدة ،يلتزم متلقي الفنية
بااللتزام ب�شرط ق�شد ال�شراء ،مبعنى التزام
املتلقي ب�شراء املنتجات ح�شر ًا من املانح
وبالتايل ي�شمن االخري توريد منتجاته ،كما
ي�شمن هذا ال�شرط عدم قيام املتلقي بتوزيع
منتجات اخرى مناف�شة ملنتجات املانح ،ولكي
يكون هذا ال�شرط �شحيحاً وملزماً ملتلقي
املعرفة في�شرتط ان يكون ثمن املنتجات التي
يلتزم املتلقي ب�شرائها من املانح حمدد ًا او
ال عن كون هذه املنتجات
ال للتحديد ،ف�ش ً
قاب ً
حمددة او قابيلة للتحديد ،واإال ع ّد هذا
ال�شرط باطالً ،ويوؤدي اىل ابطال العقد.
جتدر اال�شارة اىل ان املتلقي للمعرفة الفنية
يلتزم باالف�شاح عن املعلومات اىل املانح قبل
ابرام العقد الناقل للمعرفة الفنية ،ولعل
من اهمها ا�شم املتلقي وعنوانه واملوؤهالت
العلمية والتدريبية ومدى قدرته املالية،
وموقع مزاولة امل�شروع املراد ا�شتعمال
املعرفة الفنية فيه وخربته االدارية ،كما
يلتزم بتقدمي املعلومات املتعلقة بال�شوق
املحلي ،وخا�شة مميزات اال�شتثمار يف هذا
ال�شوق وقدرته اال�شتيعابية واملوؤ�ش�شات
التي متار�س الن�شاط نف�شه الذي ميار�شه
املانح وانواع املخاطر وكيفية مواجهتها.

التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية
د�.شياء عبداهلل عبود اجلابر االأ�شدي
مل يرد يف قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية العراقي
تعريفا للتلب�س ،وكذلك هو احلال يف القوانني
االجرائية يف الدول االخرى ،بل اقت�شر االمر على
ذكر احلاالت التي تكون فيها اجلرمية م�شهودة او
متلب�س بها.
وازاء �شكوت امل�شرع عن تعريف التلب�س عمل الفقه
اجلنائي جاهد ًا اىل و�شع تعريف له ،فعرف باأنه
تقارب زمني بني حلظة ارتكاب اجلرمية وحلظة
اكت�شافها ،وعرف اي�شاً باأنه تطابق او تقارب زمني
بني وقت الرتكاب اجلرمية ووقت اكت�شافها.
وهذا التطابق يح�شل اذا ما كان التلب�س حقيقيا،
ويكون كذلك يف حالة م�شاهدة اجلرمية حال ارتكابها،
وهذه امل�شاهدة اليق�شد منها امل�شاهدة العيانية
للجرمية ،بل نعتقد ان امل�شرع مل يكن يق�شد ح�شر هذا
االمر على الروؤية العيانية فقط ،بل يق�شد بذلك ادراك
اجلرمية باإحدى احلوا�س اخلم�س (الروؤية ،ال�شمع،
الذوق ،اللم�س ،ال�شم) ،وكان من االف�شل ا�شتخدام
ال من م�شطلح م�شاهدة،
م�شطلح ادراك اجلرمية بد ً
الن امل�شاهدة تن�شرف اىل الروؤية العيانية ،االمر الذي
يت�شبب بخلق ا�شكاليات كان امل�شرع بغنى عنها.
كما ان هذه امل�شاهدة (االدراك) يكون للجرمية وقت
ارتكابها �شواء كانت يف وقت بدايتها او بعد البدء بها
اأو عند انتهائها ،اأي م�شاهدة الركن املادي للجرمية،
كم�شاهدة القاتل وهو يطلق الر�شا�س على املجنى
عليه ،اأو م�شاهدة ال�شارق وهو ي�شع يده يف جيب
احد الركاب يف البا�س ،اأو م�شاهدة اجلاين وهو يطعن

املجنى عليه بال�شالح اجلارح ،اأو م�شاهدة املرت�شي
وهو ياأخذ مبلغ الر�شوة ،اأو �شم رائحة املخدر وهو
بيد املجنى عليه ،او تذوق الطعام التالف ،اأو تلم�س
الدماء وهي تنزف من املجنى عليه ،اأو ك�شف ال�شالح
املحمول اأو املخبئ وغري املرخ�س.
ان هذه امل�شاهدة تكون للفعل ولي�س للفاعل ،وبغ�س
النظر عن عدد مرات ارتكاب الفعل فم�شاهدة فعل
واحد يكفي لتحقق حالة التلب�س ،وبغ�س النظر عن
التعرف على الفاعل وهويته من عدمها.
ويجب ان تكون هذه امل�شاهدة م�شروعة ومن قبل من
له �شلطة منحها القانون له ر�شمياً ،ويف نطاق احدى
احلاالت االآتية التي اوردها القانون يف املادة(/1ب)
من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية النافذ-:
اأوالً -م�شاهدة اجلرمية حالة ارتكابها.
ثانيا -م�شاهدة اجلرمية عقب ارتكابها بربهة ي�شرية.
ثالثاً -تتبع اجلاين من قبل املجنى عليه اأو تتبعه من
قبل اجلمهور مع ال�شياح اثر وقوع اجلرمية.
رابعاً -وجود اجلاين بعد وقوع اجلرمية بوقت قريب
حامال اآالت واأ�شلحة اأو اأمتعة اأو اأوراقا اأو اأ�شياء
اأخرى ي�شتدل منها على انه فاعل يف اجلرمية اأ�شلي
اأو �شريك.
خام�شاً -وجود اآثار اأو عالمات على ج�شم اجلاين اأو
مالب�شه بعد وقت قريب من وقوع اجلرمية.
وعند ح�شول جرمية م�شهودة وادراكها من قبل
احد اع�شاء ال�شبط الق�شائي اأو و�شول االخبار
اليه ،يقوم ع�شو ال�شبط الق�شائي (�شابط ال�شرطة
اأو املفو�س) باالنتقال اإىل حمل احلادث باأ�شرع وقت
ممكن بعد اإي�شال العلم اإىل قا�شي التحقيق املخت�س

قدر االإمكان ،ويتخذ االإجراءات الالزمة يف الق�شية
والتي تتمثل مبا ياأتي-:
 -1اال�شتماع وتدوين اإفادة املجني عليه اإن كان حيا.
 -2اال�شتماع الإفادات ال�شهود اإن وجدوا .
� -3شبط االأ�شلحة واملحافظة عليها.
 -4املحافظة على االأدلة املتوافرة يف م�شرح اجلرمية
.
 -5تثبيت حالة االأ�شخا�س واالأ�شياء بعمل مرت�شم
مب�شط لها اأو اإعداد ك�شف ومنع مغادرة االأ�شخا�س
ملحل احلادث.
 -6م�شاءلة املتهم اأو �شوؤاله ولي�س ا�شتجوابه.
 -7اال�شتعانة باخلرباء واملخت�شني .
اأما عن مربرات منح تلك ال�شالحيات يف حالة التلب�س
لع�شو ال�شبط الق�شائي ،فال�شك ان هناك العديد
من املربرات واال�شباب التي ت�شتدعي منح �شباط
ال�شرطة ومفو�شيها �شالحيات خا�شة وا�شتثنائية يف
حالة اجلرمية امل�شهودة ال ميلكونها يف حالة اجلرمية
العادية ،ومن هذه اال�شباب واملربرات ما ياأتي-:
 -1احليلولة دون �شياع معامل اجلرمية .
 -2منع هروب اجلاين.
 -3جعل م�شاألة اخلطاأ يف تقدير االأدلة قليل.
 -4املحافظة على اأدلة اجلرمية وتثبيت حالة االأ�شياء.
وهناك العديد من املعايري التي طرحت للقول باأن
هذه اجلرمية م�شهودة ام ال ،وبالتايل ترتب االثار
التي حددها القانون واملتمثلة مبنح ال�شالحيات
اال�شتثنائية ل�شباط ال�شرطة ومفو�شيها يف تلك
احلالة ،ومن ثم الت�شليم ب�شحة تلك االجراءات
يف ظل االقرار بتوافر وقيام تلك احلالة (اجلرمية

امل�شهودة) ،وهذه املعايري اعتمدت على املدة الزمنية
من حلظة وقوع اجلرمية اأو اكت�شافها ،اأو افرتا�س
ا�شتمرار حالة التلب�س ،وهي كما ياأتي-:
اأوالً -الت�شريع.
خلت الت�شريعات جميعاً من حتديد اأو ذكر معيار
�شريح ووا�شح للتلب�س ،وبل ترك االمر لل�شلطة
التقديرية للمحكمة املخت�شة ،على ان تاأخذ بنظر
االعتبار وقائع احلادث ومالب�شاته ،واملدة التي م�شت
على ح�شول اجلرمية ،وهو امر نراه �شليما ،الن املدة
تختلف من جرمية اىل اخرى على وفق ظروف كل حالة
على حدة فما يعد متلب�شا به يف جرمية قد ال يعد كذلك
يف اخرى.
ثانياً -الق�شاء
عد الق�شاء الفرن�شي (ممثال مبحكمة النق�س الفرن�شية
/الدائرة اجلنائية) يف احد احكامه ال�شادرة يف عام
 1991اجلرمية م�شهودة وهي جرمية اغت�شاب مت
االإخبار عنها بعد وقوعها باأربع وع�شرين �شاعة،
فجعل املعيار الزمني للجرمية امل�شهودة ال يزيد عن
( )24اربعة وع�شرين �شاعة.
اأما يف م�شر ،فاالأمر مرتوك لل�شلطة التقديرية
للمحكمة ،اإن تقدير الظروف املحيطة باجلرمية واملدة
التي م�شت من وقت وقوعها اإىل وقت اكت�شافها للف�شل
فيها فيما اإذا كانت اجلرمية متلب�شا بها اأو غري متلب�س
بها موكول اإىل حمكمة املو�شوع وال معقب عليها يف
خ�شو�شه.
ولكن هذا الراأي منتقد ،فالبد اأن يزيد الوقت عن 24
�شاعة فاأكرث ،وان تكون امل�شاهدة جاءت بطريق
م�شروع ،وقد ا�شتقر ق�شاء حمكمة النق�س امل�شرية

على ذلك ،فق�شت باأنه ال يجوز اإثبات حالة التلب�س
بنا ًء على م�شاهدة ع�شو ال�شبط الق�شائي من خالل
ثقوب اأبواب امل�شاكن ملا يف ذلك من م�شا�س بحرمتها
واملنافية لالآداب ،كذلك ال يجوز اإثبات حالة التلب�س
بنا ًء على دخول املنزل دون اإذن تفتي�س باعتبار اأن ذلك
ي�شكل جرمية.
احد املمر�شني يعمل يف م�شت�شفى ،جمع مواد طبية
يف منزله بطريق غري م�شروع ،فجاء الطبيب وك�شر
املنزل وفتحه دون اإذن ،فاأبطلت اأعماله االإجراءات.
ثالثاً -الفقه
ذهب الفقه باجتاهات عديدة بخ�شو�س حتديد املدة
الزمنية الالزمة للقول باأن اجلرمية م�شهودة اأو
متلب�س بها ،وا�شعاً باحل�شبان طول املدة الزمنية على
وقوع اجلرمية اأو اكت�شافها ،وكما ياأتي-:
 -1هناك اجتاه يف الفقه يرى اأن التلب�س ي�شتمر حتى
مدة (� )24شاعة من وقوع اجلرمية ،مادام املجرم
يحوم يف حمل احلادث ومل يغادره بعد .
 -2هناك من ي�شع مدة زمنية متتد بني ()8 -6
�شاعات لبقاء التلب�س.
 -3هناك من ي�شع مدة زمنية متتد بني ()24 -12
�شاعة .
 -4هناك من ي�شع مدة زمنية متتد بني ()48 -24
�شاعة ،اأي يوم اىل يومني من وقت اكت�شاف اجلرمية
الرتكابها.
 -5الفقه الفرن�شي :يتجه اإىل حتديد فرتة اجلرمية
امل�شهودة عقب ارتكابها بربهة ي�شرية باأربع
وع�شرين (� )24شاعة كحد اأق�شى اإال اإنه يف�شل اأن
تقل عن (� )24شاعة بحيث ال يتجاوز (� )12شاعة.
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الحماية القانونية للمستهلك في العقود التجارية االلكترونية في القانون العراقي
الدكتور علي فوزي
تع ُد التجارة االلكرتونية �صيغة
جديدة من �صيغ التعامل القانوين،
فهي وليدة التطور يف و�صائل
االت�صال عن ُبعد ،ذلك انها تتميز
بالو�صيلة التي يتم ابرام العقود
من خاللها.
وحينما يكون العقد الذي يربمه
امل�صتهلك من عقود التجارة
االلكرتونية فاإنه يكون بحاجة
ما�صة اىل حماية قانونية،
فامل�صتهلك يف هذا النوع من
العقود يربم عقده مع تاجر
حمرتف ال يعرفه وال يعرف
مكان وجده ،كما انه ال ي�صتطيع
روؤية حمل العقد او التاأكد من
موا�صفاته ،وهذه املربرات
ت�صاف اىل فكرة عدم التوازن يف
العقد ،ف�صال عن م�صاكل القانون
واجب التطبيق،
مما يتطلب البحث يف هذه امل�صائل� ..صنتناول
البحث يف امل�صائل االآتية:
اوال -التعريف بالتجارة االلكرتونية والعقد
االلكرتوين و�صوره.
ثانيا -التعريف بامل�صتهلك االلكرتوين
والقواعد اخلا�صة وعقد اال�صتهالك االلكرتوين
وخ�صائ�صه.
ثالثا -و�صائل حماية امل�صتهلك االلكرتوين.

رابعا -القانون واجب التطبيق على عقود
التجارة االلكترونية.
تع ُد التجارة االلكرتونية �صيغة جديدة من �صيغ
التعامل القانوين ،فهي وليدة التطور يف و�صائل
االت�صال عن ُبعد ،ذلك انها تتميز بالو�صيلة التي
يتم ابرام العقود من خاللها.
وحينما يكون العقد الذي يربمه امل�صتهلك من
عقود التجارة االلكرتونية فاإنه يكون بحاجة
ما�صة اىل حماية قانونية ،فامل�صتهلك يف هذا
النوع من العقود يربم عقده مع تاجر حمرتف ال
يعرفه وال يعرف مكان وجده ،كما انه ال ي�صتطيع
روؤية حمل العقد او التاأكد من موا�صفاته ،وهذه
املربرات ت�صاف اىل فكرة عدم التوازن يف العقد،
ف�صال عن م�صاكل القانون واجب التطبيق ،مما
يتطلب البحث يف هذه امل�صائل� ..صنتناول البحث
يف امل�صائل االآتية:
اوال -التعريف بالتجارة االلكرتونية والعقد
االلكرتوين و�صوره.
ثانيا -التعريف بامل�صتهلك االلكرتوين
والقواعد اخلا�صة وعقد اال�صتهالك االلكرتوين
وخ�صائ�صه.

ثالثا -وسائل حماية المستهلك االلكتروني.

رابعا -القانون واجب التطبيق على عقود
التجارة االلكرتونية.

المحور االول  -التعريف بالتجارة االلكترونية
والعقد االلكتروني وصوره

�صنتناول درا�صة تعريف التجارة االلكرتونية
وتعريف العقد االلكرتوين و�صور العقد
االلكرتوين ،وذلك بنقاط ثالث:
اوال -تعريف التجارة االلكرتونية -:
مل يورد قانون االون�صرتال النموذجي ب�صاأن
التجارة االلكرتونية ال�صادر من االمم
املتحدة �صنة  1996تعريفا مل�صطلح التجارة
االلكرتونية ،واإمنا ن�صت املادة االوىل منه يف
�صاأن حتديد نطاق تطبيقه على انه يطبق على
اي نوع من املعلومات يف �صكل ر�صالة بيانات
م�صتعملة يف �صياق االن�صطة التجارية .
ويبدو ان منهج هذا القانون هو عدم ايراد
تعريف حمدد مل�صطلح التجارة االلكرتونية،
بل اعطاء تف�صري وا�صع له ،مع ايراد امثلة
على بع�ض الن�صاطات التجارية يف هذا
ال�صدد.
اإال ان املادة ( )2من ت�صريع املبادالت
والتجارة االلكرتونية التون�صي رقم ()83
ل�صنة  2000عرفت التجارة االلكرتونية
باأنها( :العمليات التي تتم عرب املبادالت
االلكرتونية).
كما ن�صت املادة ( )2من ت�صريع املعامالت
والتجارة االلكرتونية رقم ( )2ل�صنة 2002
يف اأمارة دبي على ان التجارة االلكرتونية هي
( -:املعامالت التجارية التي تتم بوا�صطة
املرا�صالت االلكرتونية).
اأما قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت
االلكرتونية العراقي رقم ( )78ل�صنة

 2012فاإنه مل يورد تعريفا مل�صطلح
التجارة االلكرتونية ،وامنا عرف املعامالت
االلكرتونية يف البند (�صاد�صا) من املادة ()1
منه باأنها  (:الطلبات امل�صتندات واملعامالت
التي تتم بو�صائل الكرتونية) ،وعرف يف البند
(�صابعا) من املاده نف�صها الو�صائل االلكرتونية
باأنها ( -:اجهزة او معدات او ادوات كهربائية
ومغناطي�صية او �صوئية او كهرومغناطي�صية
او اية و�صائل اخرى م�صابهة ت�صتخدم يف ان�صاء
املعلومات ومعاجلتها وتبادلها وتخزينها ) .اأما
على �صعيد الفقه القانوين فهناك من تبنى تعريفا
م�صيقا ،فقد عرفها راأي يف الفقه باأنها( :ين�صرف
مفهوم التجارة االلكرتونية اىل تعامالت
ال�صركات مع غريها من ال�صركات او بني العمالء
وال�صركة او بني ال�صركة واالدارة با�صتخدام
احلا�صوب او التقنية االلكرتونية).
بينما ذهب راأي اخر اىل مفهوم
بالتعريف
مو�صع
(يطلق
:
م�صطلح

الربيدي ويحدد عنوان املر�صل اليه الربيدي
ليقوم بعدها بكتابة الر�صالة عن طريق طباعتها
بجهاز احلا�صبة املرتبط ب�صبكة االنرتنت ليقوم
باإر�صالها اىل اال�صخا�ض املحددين ،وتعد خدمة
الربيد االلكرتوين بهذا ال�صكل و�صيلة مالئمة
لتبادل التعبري عن االرادة ايجابا كان او قبوال
لينتج عن ذلك عقد مربم الكرتونيا .

-3التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة
المباشرة-:

ويكون ذلك بح�صور الطرفني يف الوقت نف�صه،
والدخول اىل �صبكة االنرتنت ويتم التحدث
بينهما ،وميكن اجلمع بني ال�صيغتني او بني
ال�صيغ متعددة من اجل ابرام عقد واحد كاأن
يدخل امل�صتهلك اىل احد املواقع التجارية على
�صبكة االنرتنت

بنظرية العقد ،ولكن مايهمنا هو ان هناك قواعد
خا�صة تتمثل بتاأكيد امل�صتهلك الإرادته الأعمال
اثرها وعدم االعتداد ب�صكوت امل�صتهلك ومن كان
مالب�صا يف ابرام العقد ،وكما ياأتي-:
-1تاأكيد ارادة امل�صتهلك-:
تتفق القوانني على امكان ابرام العقد بو�صيلة من
و�صائل االت�صال االلكرتونية ،فلي�ض يف القواعد
العامة مايحول دون ذلك ،فاإذا مل يربم العقد
بالطرق العادية ميكن بالو�صائل االلكرتونية
بالطباعة على �صا�صة احلا�صبة االلكرتونية،
فتظهر الكتابة ب�صكل مرئي على �صا�صة الطرف
االخر او بال�صغط على زر معني ،يفيد املوافقة
على ماجاء من معلومات وبيانات يف موقع
التاجر على �صبكة االنرتنت ،فيكون امل�صتهلك
قد اتخذ م�صلكا ال تدع ظروف املال �صكا يف داللته
على الر�صا.
ويف ذلك فقد ن�ض قانون التوقيع االلكرتوين
واملعامالت االلكرتونية العراقي يف البند
(اوال) من املادة ()18على (يجوز
ان يتم االيجاب والقبول
يف العقد بو�صيلة
الكرتونية).
وكذلك ما ورد يف

طريق وكيل الكرتوين ،وقد ورد غري م�صطلح
الو�صيط االلكرتوين يف البند (ثانيا) من املادة
( )5من قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت
االلكرتونية العراقي ،اإذ ورد فيه (ان يكون
الو�صيط االلكرتوين حتت �صيطرة املوقع وحده
دون غريه).

 .3في الغالب يكون عقدا عابرا للحدود -:

وتنطبق على عقد اال�صتهالك االلكرتوين ،نظرية
العقود الدولية ،ثالثة معايري معتمدة يف حتديد
دولية العقد ،االول القانوين الذي يعتمد على
معيار اجلن�صية باأن يتواجد املتعاقدون وينتمون
لدول خمتلفة.
واملعيار االقت�صادي الذي يعتمد على انتقال
املواد وال�صلع واخلدمات عرب احلدود ،ويتعلق
بالتجارة االولية ،واخذت املادة ( )294من
قانون التجارة العراقي النافذ رقم ( )30ل�صنة
 1984م بقولها( :البيع الدويل هو بيع يكون
حمله ب�صاعة منقولة او معدة للنقل بني دولتني
او اكرث).

المحور الثالث – وسائل حماية المستهلك
االلكتروني -:

تتمثل هذه الو�صائل بو�صائل
قانونية ن�صت عليها
ا لقو ا نني
حلما ية

التجارة
ا ال لكرت و نية
على جممل اخلدمات
التي تتعامل معها املجموعات
(املوؤ�ص�صات وال�صركات واالفراد) املعتمدة
على املعاجلة االلكرتونية للبيانات (الن�صو�ض
وال�صوت وال�صورة ).
وهناك من يركز على عن�صر ال�صوق االلكرتوين
املفتوح يف تعريف التجارة االلكرتونية بوجود
�صوق عاملي الكرتوين يتمكن من خالله جميع
العاملني يف احللقات االنتاجية بالتعامل الفوري
االين مل�صلحتهم امل�صرتكة واملتبادلة.
خال�صة القول ان التجارة االلكرتونية هي منط
بديل عن التجارة التقليدية التي تعتمد على
الدعايات املادية.

ثانيا -تعريف العقد االلكتروني

عرف البند ( احلادي ع�صر ) من املادة ()1
من قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت
االلكرتونية العراقي العقد االلكرتوين باأنه
ارتباط االيجاب ال�صادر من احد املتقاعدين
بقبول الآخر على وجه يثبت اثره يف املعقود
عليه .
والذي يتم بو�صيلة الكرتونية وبتعريف مقارب
عرفه قانون املعامالت االلكرتونية االردين رقم
( )58ل�صنة  2001يف املادة ( )2باأنه( :االتفاق
الذي يتم انعقاده بو�صائل الكرتونية كليا او
جزئيا ).
كما ذهب البع�ض باأنه ( :اتفاق يتالقى فيه
االيجاب والقبول ب�صاأن االموال واخلدمات عرب
�صبكية دولية لالت�صال عن بعد ،وذلك بو�صيلة
م�صموعة ومرئية تتيح التفاعل بني املوجب
والقابل).
ويعرف اي�صا باأنه ( :العقد الذي يتم انعقاده
بو�صيلة الكرتونية كليا او جزئيا ،وتتمثل
الو�صيلة االلكرتونية يف كل و�صيلة كهربائية او
مغناطي�صية او �صوئية او الكرتومغناطي�صية
او اأية و�صيلة اخرى م�صابهة �صاحلة لتبادل
املعلومات بني املتعاقدين ).
من كل ما تقدم فاإنه ميكن تعريفه باأنه:
(اتفاق بني �صخ�صني احدهما طبيعي واالخر
معنوي يتلقى ال�صلع او اخلدمات بتاليف
االيجاب والقبول با�صتخدام �صبكات االت�صال
االلكرتوين).

ثالثا -صور العقد االلكتروني -:

هناك �صور عديدة للتعاقد االلكرتوين لكن
ا�صهر هذه ال�صور ما ياأتي:
-1التعاقد من خالل موقع على �صبكة
االنرتنت ()WEBSITES
تت�صمن �صبكة االنرتنت عددا كبريا من
املواقع يف خمتلف التخ�ص�صات منها
مايكون جتاريا خم�ص�صا لعر�ض الب�صائع
او اخلدمات على امل�صتهلك ،وهي متاثل
املحالت التجارية ،اإذ انها تت�صمن عر�صا
مرئيا لل�صلع او للنماذج منها او معلومات
مكتوبة عن ال�صلعة او اخلدمة التي يتوىل
التاجر �صاحب املوقع تقدميها ،ومن خالل
هذه املوقع يجري ابرام العقود ،وهذه
املواقع على �صبكة االنرتنت التتقيد بحدود
الزمان واملكان .

-2التعاقد عبر البريد االلكتروني -:

هي خدمة تتيح ار�صال ر�صائل معينة اىل ا�صخا�ض
معينني ،وينبغي ال�صتعمال هذه الطريقة ان
يكون لدى التاجر عنوان بريدي مثلما يكون
لدى امل�صتهلك اي�صا عنوان بريدي ،وتتلخ�ض
اآلية الربيد االلكرتوين كاأن يفتح املر�صل عنوانه

تكنلوجيا ،ولذلك تنطبق نظرية عقود االذعان.

-2االلتزام قبل التعاقد بإعالم المستهلك
االلكتروني -:

يق�صد به تنبيه او اعالم مقدم ال�صلعة او
اخلدمة للم�صتهلك بكل املعلومات حتى
يكون امل�صتهلك على بينه من امره يف
�صوء حاجته ،وجوهر هذا االلتزام هو
اإلزام مهني قبل التعاقد باإعالم امل�صتهلك،
وال�صيما عند التعاقد عن ُبعد ،ومثال ذلك
ماتفر�صه بع�ض القوانني من توافر اهلية
املتعاقد لدى املتعاقدين بتقدمي معلومات
�صخ�صية عنهما ،وا�صا�ض هذا االلتزام
يكمن فيه مبداأ ح�صن النية امل�صرتط لتنفيذ
العقد وتكوينه.

-3حماية المستهلك في مواجهة االعالنات
االلكترونية -:

ا�صبحت االعالنات االلكرتونية توؤثر يف �صلوك
امل�صتهلك والتي يبني عليها قراره على التعاقد،
ولها قواعد ثالثة :
( )1ا�صرتاط و�صوح االعالن االلكرتوين .
( )2حترمي االعالن االلكرتوين امل�صلل.
( )3الرقابة على االعالن املقارن اخلا�ض ب�صلع
وخدمات املن�صاآت التجارية املناف�صة ،اإذ يجب
ان تكون املناف�صة �صريفة بني االعالن احلقيقي
لل�صلعة واالعالن املقارن .

ثانيا -:حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ
العقد االلكتروني -:

التي بني
التاجر �صاحب املوقع ومن رغب يف احل�صول
على ال�صلعة او اخلدمة املعرو�صة يف املوقع،
وان يت�صل بالتاجر عن طريق الربيد االلكرتوين
املبني يف املوقع نف�صه.
وجند اال�صارة اىل ال�صيغ املتقدمة يف ن�صو�ض
القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية ل�صنة
 ،1996اإذ تبني املادة (االوىل) نطاق تطبيقه
باأن ينطبق على اي نوع من املعلومات يكون يف
�صكل ر�صالة بيانات م�صتخدمة يف �صياق ان�صطة
جتارية .
وتبني املادة (الثانية) املق�صود مب�صطلح ر�صالة
البيانات بقولها (يراد مب�صطلح ر�صالة البيانات
املعلومات التي يتم ان�صاوؤها او ار�صالها او
ت�صلمها او تخزينها بو�صائل الكرتونية او �صوئية
او بو�صائل م�صابهة مبا يف ذلك على �صبيل املثال
ال احل�صر تبادل البيانات االلكرتونية والربيد
االلكرتوين).
وقد عالج الف�صل اخلام�ض من قانون التوقيع
االلكرتوين العراقي احكام هذه العقود فاأجازت
املادة ( )18ابرام العقد بو�صيلة الكرتونية،
وتعد امل�صتندات االلكرتونية املر�صلة من وقت
دخولها نظام معاجلة معلومات ال يخ�صع
ل�صيطرة املوقع .

المحور الثاني -:التعريف بالمستهلك
االلكتروني وعقد االستهالك االلكتروني
وخصائصه -:

يكون الطرف الرئي�صي يف عقد اال�صتهالك
االلكرتوين مل�صتهلك االلكرتوين ،فكان البد
من تعريفه ثم بيان القواعد اخلا�صة لعقد
اال�صتهالك االلكرتوين ،واخريا بيان خ�صائ�صه .
اوال-:تعريف امل�صتهلك االلكرتوين -:
عرف قانون حماية امل�صتهلك العراقي ( )1ل�صنة
 2010امل�صتهلك ب�صكل عام �صواء كان الكرتونيا
او عاديا باأنه( :ال�صخ�ض الطبيعي او املعنوي
الذي يتزود �صلعة او خدمة بق�صد االفادة
منها).
وبتعريف مقارب عرفت املادة االوىل يف القانون
حماية امل�صتهلك امل�صري رقم ( )67ل�صنة
 2006امل�صتهلك باأنه( :كل �صخ�ض تقدم اإليه
احد املنتجات الإ�صباع احتياجاته ال�صخ�صية او
العائلية) او يجري التعامل او التقاعد معه بهذا
اخل�صو�ض.
وبتعريف مقارب اي�صا عرف القانون االحتادي
لدولة االمارات العربية املتحدة رقم ()24
ل�صنة  2006امل�صتهلك باأنه( :كل من يح�صل على
�صلعة او خدمة مبقابل او بدون مقابل ا�صباعا
حلاجاته ال�صخ�صية او حاجات االخرين).
ومن التعاريف يت�صح ان هناك �صروطا اربعة
يلزم توافرها فيمن يكت�صب �صنعة امل�صتهلك
االلكرتوين ،وهي:
ان يكون من اال�صخا�ض الذين ح�صلوا على �صلع
او اخلدمات.
ان يكون الهدف من احل�صول على ال�صلعة او
اخلدمة الأغرا�ض �صخ�صية او عائلية ،ولي�صت
الأغرا�ض جتارية.
ان يكون حمل اال�صتهالك هو ال�صلع او اخلدمات.
ان يكون ابرام العقد احل�صول على هذه ال�صلع
او اخلدمات بغري �صبكات االت�صال االلكرتونية.

ثانيا -القواعد الخاصة في عقد االستهالك
االلكتروني -:

النريد البحث يف القواعد التقليدية اخلا�صة

تتج�صد هذه احلماية بفكرة العدول عن العقد،
وبهذا ال�صدد ميكن القول ان اغلب الت�صريعات
التي نظمت التعاقد عن ُبعد قد اعطت امل�صرتي
احلق يف العدول او حق الرتاجع عن امتام
العقد ،اإذ ي�صمح للم�صتهلك ،وخالل مدة حمددة،
ان يرتاجع فهو خيار امل�صتهلك يف اقالة العقد
واعطاء احلق للم�صتهلك يف التفكري والتدبري
لغر�ض رجوع عن العقد ،وهذه احلق ال يرد اإال
على عقد الزم لعقد البيع او االيجار ،وال يرد
على العقود غري الالزمة بطبيعتها كالوكالة.
ا ملا د ة
( )3من
قانون املعامالت
والتجارة االلكرتونية
الإمارة دبي رقم ( )2ل�صنة 2002
والتي جاء فيها (الأغرا�ض التعاقد يجوز التعبري
عن االيجاب والقبول جزئيا او كليا بوا�صطة
املرا�صلة االلكرتونية) ،وبن�ض مماثل ما ورد يف
املادة  13من قانون املعامالت االلكرتونية رقم
 85ل�صنة . 2001
ويف هذه االحوال يتعذر على امل�صتهلك ان
يرتاجع يف العقد مبوجب املادة  146من قانون
كل ما ابرم �صحيحا ونافذا فاإنه يكون الزما وال
يجوز الرجوع عنه وال تعديله اإال مبقت�صى ن�ض
يف القانون او بالرتا�صي .

-2عدم االعتداد بالسكوت كتعبير عن ارادة
المستهلك

تق�صي القاعدة العامة يف املادة ( )81من القانون
املدين العراقي بعدم االعتداد بال�صكوت يف غالب
االحوال كو�صيلة للتغيري عن االرادة كونه موقفا
�صلبيا ،ولكن هناك حاالت ا�صتثنائية ا�صارت لها
املادة اآنفة الذكر باالعتداد وبال�صكوت املالب�ض.
اأما اإذا ابرم العقد بو�صيلة الكرتونية فاإنه
اليجوز االعتداد بال�صكوت مطلقا ،ومن ذلك
مان�صت عليه املادة ( )26من قانون املبادالت
والتجارة االلكرتونية التون�صي (يحجر على
البائع ت�صليم منتوج اىل امل�صتهلك مل ت�صدر
ب�صاأنه طلبية الميكن مطالبة هذا االجر ب�صعره
او كلفة ت�صليمه).
وان خ�صو�صية التعاقد االلكرتوين ان يكون
التعامل قا�صرا على طرفني ،فيكون االيجاب
موجها اىل �صخ�ض معني هو نف�صه من مت معه
التعامل ال�صابق ،وبذلك مل يعد لل�صكوت املالب�ض
اي اثر يف نطاق التعاقد االلكرتوين.

ثالثا-:خصائص عقد االستهالك االلكتروني
-:

هناك حملة خ�صائ�ض يتميز بها عقد اال�صتهالك
االلكرتوين متيزه عن باقي العقود ،ومن اهمها ما
ياأتي:
-1غياب الوجود املادي بني االطراف املتعاقدة
-:
يتم التعاقد دون جمل�ض عقد باملعنى القانوين
التقليدي فهو يتم عن ُبعد دون ان يرى او
يتفاو�ض املتعاقدون وجها لوجهه ،وقد يغيب
العن�صر الب�صري عن التعاقد متاما ،وذلك عن
طريق الربامج التي ت�صنعها بع�ض ال�صركات
على اجهزتها ،منها ماتقدمه امل�صارف لزبائنها
بنا ًء على طلبهم لت�صديد قوائم املاء والكهرباء
والهاتف .

-2وجود وسيط الكتروني -:

توجد امكانية الإبرام العقد االلكرتوين بني
ان�صان وماكنة وبني ماكنة واخرى ذلك عن

ا مل�صتهلك
االلكرتوين يف
االوىل
مرحلتني،
مرحلة ابرام عقد اال�صتهالك
االلكرتوين ،والثانية مرحلة تنفيذه .

اوال-:حماية المستهلك االلكتروني في مرحلة
االبرام -:

تن�صب حلماية يف هذه املرحلة على حماية ر�صا
امل�صتهلك وااللتزام قبل التقاعد باإعالم امل�صتهلك
االلكرتوين وحمايته يف مواجهة االعالنات
التجارية �صنقول كلمة موجزة فيها تباعا.
-1حماية ر�صا امل�صتهلك يف مرحلة ابرام عقد
اال�صتهالك االلكرتوين -:
اإن الو�صائط االلكرتونية التي يجري من خاللها
التعاقد من �صاأنها ان توؤثر بدرجات متفاوتة
يف ر�صا املتعاقد خا�صة يف عيوب االرادة ،وان
احلماية متتد لت�صمل حالة التعاقد بوا�صطة
الوكيل االلكرتوين ،فيمكن ان يثور مو�صوع الغلط
يف ابالغ الر�صالة االلكرتونية او م�صكلة االختالف
يف كتابة االرقام ،ومع هذا فاإن الغلط يكون جمرد
غلط مادي لي�ض له اي دور يف تكوين االرادة ،اإذ
انه قد طراأ بعد تكوينها ويلزم ت�صحيحه .اأما
ب�صاأن االكراه فاإنه ي�صعب ح�صوره يف جمال
اال�صتهالك االلكرتوين ،لكن قد يقع حتت �صغط
العوز االقت�صادي او التفوق التكنلوجي .
اأما ب�صاأن الوكيل االلكرتوين ،فاإن ال�صخ�ض �صواء
كان طبيعيا او معنويا ينبغي ان يكون م�صوؤوال
عن اأية ر�صالة ينتجها احلا�صوب وازاء احتمال
وجود خطاأ يف التعاقد مع الوكيل ،فقد األزم
التوجيه االوربي رقم  2000\31يف \8حزيران
\ ،2000وبهدف حماية امل�صتهلك من اال�صخا�ض
الذين يعر�صون �صلعا او خدمات من خالل انظمة
حا�صبات موؤمتنة باأن يوفروا و�صائل لت�صحيح
االخطاء املادية للمدخالت .
وهناك من يذهب اىل النظر والتدقيق يف ال�صروط
التع�صفية الواردة يف العقد ،ومثل هذه ال�صروط
ميكن للق�صاء النظر فيها من خالل نظرية عقود
االذعان التي ن�صت عليها الفقرة ( )2من املادة
( )167من القانون املدين العراقي.
(اذا مت العقد بطريق االذعان ،وكان قد ت�صمن
�صروطا تع�صفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه
ال�صروط او تعفي الطرف املذعن منها ،وذلك
وفقا ملا تق�صي به العدالة ويقع باطال كل اتفاق
على خالف ذلك).
ومن امثلة ال�صروط التع�صفية اعفاء البائع من
�صمان العيب اخلفي او االعفاء من امل�صوؤولية،
اإال تلك التي تن�صاأ عن غ�ض او خطاأ ج�صيم ،فمثل
هذه القواعد لي�صت من النظام العام .
وهناك خالف �صديد حول مدى اعتبار عقود
التجارة االلكرتونية من قبيل عقود االذعان،
فالتجارة تقوم ا�صا�صا على مبداأ حرية التجارة،
اإال انه هناك من يذهب اىل ان التاجر املحرتف
يكون يف مركز اعلى من امل�صتهلك ومتفوق عليه

المحور الرابع – تحديد القانون واجب
التطبيق في عقد االستهالك االلكتروني -:

تثار م�صاألة حتديد القانون واجب التطبيق يف
�صكل العقد االلكرتوين واثباته ،وبهذا ال�صدد فاإن
امل�صرع العراقي ،وكقاعدة عامة واردة يف املادة
( )26من القانون املدين العراقي باأن تخ�صع
العقود يف �صكلها لقانون الدولة التي متت فيها،
ومهما كان القانون واجب التطبيق على اثبات
عقود التجارة االلكرتونية ،فهو يحكم قبول
ال�صند االلكرتوين يف االثبات ،كما يحكم قوة
ذلك ال�صند كدليل يف االثبات ،وبخ�صو�ض قبول
ال�صند االلكرتوين وقوته يف االثبات فقد ن�ض
البند (اوال) من املادة ( )13من قانون التوقيع
االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقي
على( :تكون للم�صتندات االلكرتونية والكتابة
االلكرتونية والعقود االلكرتونية ذات احلجية
القانونية ملثيلتها الورقية اذا توافرت فيها
ال�صروط االآتية:
 ان تكون املعلومات الواردة فيها قابلة للحفظوالتخزين بحيث ميكن ا�صرتجاعها يف اي وقت .
 امكانية االحتفاظ بها . ان تكون املعلومات الواردة فيها دالة علىمن ين�صاأها او يت�صلمها وتاريخ ووقت ار�صالها
وت�صليمها.
اأما ب�صاأن قاعدة اال�صناد التي حتكم مو�صوع
النزاع يف العقد االلكرتوين ،فهي التخرج عن
القاعدة العامة الواردة يف املادة ( )25من
القانون املدين العراقي -:
ن�صت على بدائل مت�صل�صلة ،وهي:
( )1قانون االرادة ال�صريحة او ال�صمنية .
( )2قانون املوطن امل�صرتك عند احتاد املوطن.
( )3قانون حمل ابرام العقد عند اختالف املوطن.

خاتمة

من اهم النتائج التي تخل�ض اإليها من هذا العر�ض
الوجيز هي:
مل يت�صمن قانون حماية امل�صتهلك العراقي رقم
( )1ل�صنة  2010تنظيما للمعامالت االلكرتونية
�صواء ماتعلق منها بال�صلع واخلدمات.
ان عقد اال�صتهالك االلكرتوين اليقت�صر على عقد
البيع فقط ،فيمكن ان متتد لت�صمل عقود االيجار
والقر�ض وغريها من العقود امل�صماة وغري
امل�صماة.
يتطلب منح امل�صتهلك حماية من ال�صروط
التع�صفية ،فهي قا�صرة يف الت�صريع الوايف على
عقود االذعان عندما تكون ال�صلعة حمل احتكار
قانوين او مناق�صة حمدودة النطاق ،ولذلك
ال ميكن االعتماد على هذه النظرية يف حماية
امل�صتهلك خارج هذه ال�صروط.
اإن حماية امل�صتهلك يف اطار عقود التجارة
االلكرتونية يتطلب اقرار قواعد جديدة
التتفق مع القواعد التقليدية ،وان حتقيق
احلماية مبوجب هذه القواعد يقت�صي ان
تكون من النظام العام فال يجوز االتفاق على
ما يخالفها ،وبخالفه تكون غري ذات فائدة
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سوق (االستربادي) في الكاظمية ..أيقونة أسواق بغداد التراثية
الباحث التاريخي /حم�سن جبار العار�سي
يع ُد هذا ال�سوق الرتاثي واحدا من عدة اأ�سواق اأُن�سئت يف
كربيات املدن العراقية ،ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر:
النجف ال�سرف ،واحللة ،والديوانية ..علما ان اأ�سرة اآل
ال�سرتبادي� ،ساحبة هذا ال�سوق ،قامت ببناء �سوق م�سابه
له ،ويحمل ال�سم نف�سه يف مدينة خانقني احلدودية (من اأعمال
حمافظة دياىل).
تواترت الأخبار باأن ال�سوق اأُن�سئ يف الن�سف الثاين من
القرن التا�سع ع�سر ،ومعظم ملكية ال�سوق تعود لأ�سرة اآل
ال�سرتبادي املعروفة .اأما اجلزء الأخري منه القريب من �سوق
الهرج ،فتعود ملكية ق�سم منه لأ�سرة اآل عطيفة احل�سنية
الن�سب.
من اأبرز معامل ال�سوق يف �ستينيات القرن الع�سرين ،جمموعة
ال�سرافني الذين كانوا ي�سطفون و�سط ال�سوق من جهة املدخل
املقابل للح�سرة الكاظمية املقد�سة ،ف�سال عن مطعم بور �سعيد
ل�ساحبه احلاج ح�سني العري�ض ،ومكتبة القب�ض ل�ساحبها عبد
الرزاق اخلفاجي ،ومقهى ال�سعراء ل�ساحبها احلاج اإبراهيم
حممد علي ال�سدي ،ومعر�ض بيع احذية باتا ل�ساحبه الأ�ستاذ
فوؤاد ،ومعر�ض بيع الأقم�سة الرجالية ال�سهري ل�ساحبه احلاج

ر�سيد ،وحمل بيع التبوغ ل�ساحبه احلاج جليل التتنجي .
ومن ال�سور التي تاأبى اأن تغادر الذاكرة ،مرور موكب العالمة

ال�سيخ حممد اخلال�سي (ي�ساحبه التهليل والتكبري) من خالله،
قا�سدا اجلامع ال�سفوي يف احل�سرة الكاظمية املقد�سة لغر�ض

اأداء �سالة اجلمعة ،وكذلك مرور املواكب احل�سينية اأيام
�سهر حمرم احلرام من خالله اي�سا (بعد الفراغ من التجوال
يف حميط املدينة) قا�سدة احل�سرة املقد�سة اي�سا ،وهي
تردد مع اأ�سوات الدمامات واآلت البوق والنقارات والطو�ض
(الزجناين) عبارة :حيدر  ...حيدر  ...حيدر ،والتي تخلق جوا
روحانيا خا�سا ،بعد اأن تختلط جميع هذه الأ�سوات ب�سوت
ال�سدى املرتد من جهة �سقف ال�سوق .
ارتفعت موؤخرا ،ل�سيما بعد اأحداث  9ني�سان،٢٠٠3 /
بع�ض ال�سوات التي تطالب بتهدمي ال�سوق ،واملبا�سرة
بعملية تو�سعة حميط احل�سرة الكاظمية املقد�سة ..ولكن
هذه الدعوات جوبهت بالرف�ض من دعاة احلفاظ على تراث
املدينة ،ويف املقدمة من هوؤلء �سيخ بغداد الراحل العالمة
ح�سني علي حمفوظ (طيب اهلل ثراه) ،واملوؤر�سف والباحث
الرتاثي الأ�ستاذ �سباح ال�سعدي.
ال�سوق الآن يعاين من الإهمال ،وقد يتعر�ض بع�ض اأجزائه
لل�سقوط ..ندعو اجلهات ذات العالقة ،ل�سيما امانة بغداد،
ودائرة بلدية الكاظمية ،ومركز احياء الرتاث يف الكاظمية،
اىل الهتمام به واملبا�سرة بعملية ترميمه ،لنه يعد جزءا
ا�سيال من تراث هذه املدنية املقد�سة ،التي يتزامن تاريخ
مت�سريها مع تاريخ بناء بغداد عام ( )1٤٥للهجرة .

أقيمت في دار ومكتبة الفرات للثقافة واإلعالم في بابل

ندوة ثقافية الستذكار رائد الصحافة واألدب الراحل جعفر الخليلي
بعد توقف ا�ستمر قرابة (� )6سهور متوا�سلة
جراء جائحة كورونا ،عاودت (دار ومكتبة الفرات
للثقافة والعالم يف مركز حمافظة بابل) ،ن�ساطها
من جديد بعقد ندوة ثقافية ع�سر اجلمعة /16
ت�سرين الول ٢٠٢٠ /يف قاعة الع�سرة كرا�سي
الكائنة يف مقرها مبدينة احللة.
و�سيفت الدار لهذا الغر�ض الباحثني املوؤرخ
الدكتور ماهر جبار اخلليلي ،وعادل العرداوي
نائب رئي�ض رابطة املجال�ض البغدادية الثقافية،
يف الندوة التي ادارها ال�ساعر حامد كعيد
اجلبوري ،حيث األقى فيها الدكتور اخلليلي
حما�سرة بعنوان (قب�سات من حياة واآثار رائد
الق�سة الق�سرية وال�سحافة والدب الراحل
جعفر اخلليلي).
وقد �سلط املحا�سر ال�سوء على ملحات موجزة

عن هذا الديب املو�سوعي البارز ،الذي ولد يف
عام 19٠٤ /مبدينة النجف لأ�سرة جنفية علمية
وطبية عريقة .م�سري ًا اىل ان اخلليلي قد بداأ
م�سواره الدبي يف وقت مبكر جد ًا ،حيث اأ ّلف اول
ق�سة ق�سرية بقلمه وهو مل يتجاوز الـ 17عاماً
من عمره �سماها (التع�ساء) ،ولهذا فقد عدت هذه
الق�سة وكاتبها معا�سرة لكتابات القا�ض الرائد
حممود احمد ال�سيد يف بغداد من البواكري الوىل
لفن الق�سة الق�سرية العراقية الوىل.
وبني :ان اخلليلي وا�سل م�سواره الثقايف املبكر مع
ّ
العمل ال�سحفي ،فقد ا�سدر يف النجف عام193٠ /
جريدتني ا�سبوعيتني ب�سكل متتابع هما (الفجر
ال�سادق) و(الراعي) وبعد توقفهما ،عاد لي�سدر
جريدته الثالثة التي اطلق عليها ا�سم (الهاتف)
عام ،193٥ /تيمناً با�سم ولد له يحمل ال�سم نف�سه

تويف بعد فرتة ،والتي نقل ادارتها وا�سدارها من
النجف اىل العا�سمة بغداد ولت�سبح جريدة يومية
ادبية غري �سيا�سية ظلت ت�سدر ب�سكل متوا�سل
حتى قيام حكومة نوري ال�سعيد امللكية باإيقافها
عن ال�سدور ا�سوة بال�سحف واملجالت العراقية
الخرى عام.19٥٤ /
واو�سح :ان اخلليلي قام بعدها بتحويل مقر
جريدته يف بغداد ملكتب لن�سر العالنات بطريقة
مبتكرة با�سم (مكتب التعارف) الذي ا�سدر
من خالله كتبا ومو�سوعات عديدة ،من ابرزها
(مو�سوعة العتبات املقد�سة) مب�ساهمة عدد من
ادباء العراق املعروفني ،وكذلك كتابيه ال�سهريين
(كنت معهم يف ال�سجن) و(هكذا عرفتهم) ،وكذلك
كتابه ال�سهري (تاريخ التمور العراقية قدمياً
وحديثاً) ،وغريها من الكتب واملطبوعات.

أول وثيقة لحقوق اإلنسان مكتوبة
بالسومرية

عد اأول ميثاق حلقوق الإن�سان
اأ�سطوانة كورو�ض ُت ّ
يف العامل ،وهي مكتوبة بالنقو�ض امل�سمارية ،وهذه
الأ�سطوانة امل�سنوعة من ال�سل�سال قد ُدفنت يف
بابل بعد اأن ا�ستوىل كورو�ض على املدينة ،ومت
اكت�سافها عام  1879يف العراق على يد عامل الآثار
والدبلوما�سي الربيطاين هورموزد را�سام .
كتب يف هذه ال�سطوانة � ٤٥سطر ًا ،وحتكي كيف
قام كورو�ض بغزو مدينة بابل بدعوة من الإله
حرر الأمم التي
البابلي مردوخ ،كما تذكر كيف
ّ
ا�ستعبدها البابليون ،واأعاد اآلهتهم اإىل اأماكنها
املقد�سة .
وقد قامت الأمم املتحدة عام  1971برتجمتها اىل
�ست لغات .

ال عن
وتقول ترجمة بع�ض ن�سو�ض ال�سطوانة نق ً
موقع الأ�سول القدمية :
اأعلن اأنني اأحرتم عادات وتقاليد واأديان كل الأمم
يف اإمرباطوريتي ..ولن اأدع اأياً من حكامي يحتقر
اأو يهني رعاياي طاملا اأنا على قيد احلياة ..ولن
اأدع اأحد ًا يقمع الآخرين ،ولو حدث ذلك ف�سوف
اأنتزع �سالحيات املعتدي واأعاقبه ..لن اأدع
اأحد ًا ي�ستويل على ممتلكات اأحد بالقوة اأو بدون
تعوي�ض ..وطاملا اأنا على قيد احلياة فاإنني
�ساأمنع ال�سخرة يف العمل .
واليوم اأعلن اأن اجلميع اأحرار يف اختيار دينهم،
و اأحرار يف احلياة بكل املناطق و احل�سول على
عمل ب�سرط عدم انتهاك حريات الآخرين .

من جماليات اللغة العربية
ُ
ماء الوجه ال يباع!
جوار الإمام احلَ �سن بن علي بن اأبي
ُيحكى اأنّ اأعراب ًيا كانَ َي�سكِن ِب ِ
طالب (عليهما ال�سالم) وقَد اأ�ساب ُه ا ْل َف ْق َر والعوز ال�سَّ دِي ِد َ ...فقَال َْت
ل ُه زوجته  :اإذهب اإىل احل�سنِ فهو كرمي اآل البيت (عليهم ال�سالم)
ول ير ُد �سائال اأبدا .
فقال لها :اأخجل من ذلك؛ فقالت اإن مل تذهب اأنتَ ذهبت اأنا ...
فاأجابها باأنه �سيكتب اإليه ،وكانَ �ساعرا؛ فكتب بيتني من ال�سع ِر قال
فيهما :
مل يبقَ عندي ما يباع و ُي�سرتى
يكفيكَ روؤية مظهري عن خمربي .
ا ّإل بقية ماء وجه �سنت ُه

عن اأن يباع وقد وجدتكَ ُم�سرتي
واأر�سلها اإىل احل�سن بن علي (�سالم اهلل عليهما) ،وعندما قراأها
احل�سن بكى؛ وجمع ما عنده من مال واأر�سله اإليه ...
وكتب له :
عاجلتنا فاأتاكَ عاجل برنا
ط ًال ولو اأمهلتنا مل نق�س ِر
فخذ القليل وكنْ كاأنكَ مل تبع
رت
ما �سنت ُه وكاأننا مل ن�س ِ
تاأمل ل�سان العرب وعِ ّفتهم وكرمهم ...تفقدوا جريانكم واأهليكم من
اأ�سحاب العوز قبل اأن يفقدوا ماء وجوههم ،فنحن يف اأيام عجاف .

وا�سار اىل :ان جعفر اخلليلي مل يخلف �سوى ثالث
بنات (فريدة وابت�سام وامتثال) ،وقد تويف ودفن
هناك يف عام .198٥
وك�سف عن :ان للخليلي عالقة قدمية مبدينة
احللة ،لنه مار�ض التدري�ض يف مدار�سها يف
ثالثينيات القرن املا�سي ،وله �سالت و�سداقات
وثيقة مع علمائها وادبائها واعالمها.
وبعد ان انهى الدكتور اخلليلي حما�سرته ،فقد
ف�سح املجال يل مبداخلة ق�سرية اثنيت فيها على
اجلهد العلمي للباحث يف ا�ستذكاره قامة عراقية
مرموقة مثل الراحل الرائد جعفر اخلليلي ،وحييت
جهود م�سيفنا الباحث الكادميي الدكتور عبد
الر�سا عو�ض ،عميد دار الفرات ومثقفي وباحثي
و�سعراء احللة ،واعربت عن رغبتي يف زيادة عرى
العالقة بني ادباء بابل وادباء العا�سمة ،خا�سة

مع رابطة املجال�ض البغدادية الثقافية واملجال�ض
واملنتديات املن�سوية حتت لوائها.
بعدها فتح باب املداخالت مع الباحث،
وكان من بني املتداخلني؛ الدكتور نبيل عبد
المري الربيعي وذياب اآل غالم ،والدكتور
احمد ناجي ،وريا�ض املدين ،والديب عدي،
وغريهم.
وح�سر الندوة ح�سد من الكادمييني ومثقفي
وادباء بابل ،كان من بينهم ال�ساعران �سالح
اللبان رئي�ض جمعية الرواد الثقافية ،وعامر
اجل�سعمي ،والديب عماد حم�سن الزبيدي.
وكان وفد املجال�ض البغدادية قد اطلع قبلها ميدانياً
على جهود ومعرو�سات دار الفرات من املطبوعات
والكتب واملراجع الر�سينة التي تقوم بطبعها
وتوزيعها يف خمتلف املو�سوعات.

اول الغيث

ضفاف التراث

عادل العرداوي
تربطني بالأ�ستاذ� ،سياء ال�سعدي ،نقيب املحامني
العراقيني ،عالقة معرفة قدمية ي�سودها الحرتام
واملحبة ،وهو ما �سجعتني اأن اطرح عليه ان تكون يل
م�ساهمة جادة يف حترير �سفحات جريدة (املحامي)
ال�سبوعية ال�سادرة منذ فرتة لي�ست بالق�سرية.
ويف اللقاء الخري الذي جمعني بال�سيد النقيب والذي
مت قبل ايام يف مقر النقابة ،بح�سور زميلنا املحامي
الديب احمد جميد احل�سن ،تطرقنا فيه اىل كيفية
النهو�ض بالواقع والن�ساط الثقايف لنقابة املحامني
العراقيني العريقة ،والتي تعد من اقدم املنظمات
والنقابات املهنية يف العراق ،خا�سة اإذا ما عرفنا
انها ولدت يف عام  ،1933ومازالت يف اأوج عطائها.
وكان من بني ما مت التفاق عليه مع ال�سيد النقيب ان
تكون لنا م�ساهمة جادة وملمو�سة يف جريدة املحامي
مع الزمالء يف هيئة حترير اجلريدة.
وهكذا جرى التداول والتفاق مع الزميلة ب�سرى
العزاوي ،رئي�ض التحرير التنفيذي ،على ا�ستحدات
�سفحة ا�سبوعية ثابتة حتمل عنوان (�سفاف
الرتاث) ،تكون حمطة ا�سرتاحة مفتوحة لقراء
اجلريدة من املحامني واملثقفني ،وع�ساق الرتاث
ال�سعبي العراقي اململوء بكل ما هو اأ�سيل ومفيد.
وهكذا نبداأ معكم رحلة الألف ميل ،وناأمل ان
يحالفنا النجاح والتوفيق يف هذا امل�سعى اخلري.

َ
ّ
(أنت تتبغدد علي) ..لماذا التبغدد وما
أصل الكلمة؟

هناك ا�سل لهذا املثل الذي �سرب على ل�سان اأخوتنا
امل�سريني ..والتبغدد يعود ا�سله اىل مدينة بغداد ،اأي
فالن بغدادي ..يحمل �سفات ك ّونها عرب قرون واأجيال
 ..ف�سار البغدادي مثال الن�سان املثايل الذي تتحدث
عنه املدينة الفا�سلة من دون ان تدري ..ومن هنا اتخذ
امل�سطلح بغددة ،يعني تاأ�سله اأي اأ�سله ومعناه..
ولعل من زار بغداد عرب ع�سور اأزدهارها من �سعراء
واأدباء كتبوا عنها وعن �سمائل وخ�سائ�ض اأهلها
ال�سيء الكثري ..فمن و�سف طيب هوائها وعذوبة مائها
ونقاء و�سفاء اأهلها ..وقال ان بغداد قبلة للناظرين
واملحتاجني وهي دار ال�سالم واملحبة ..فمن زار بغداد
مرة �سوف يزورها مرات ،ومن جاءها يطلب حاجة لُبت
حاجته ..ومن ا�ستجار بها اأجارته..
ومن هنا تك ّونت ال�سخ�سية البغدادية التي تت�سف
بالنُبل وال�سهامة والكرم والنظافة والناقة وح�سن
الختيار.
وعندما زار ال�ساعر الفيل�سوف اأبو العالء املعري بغداد
مدح �سمائل اأهلها وخ�سائلهم ..وهو ال�ساعر الذي كان
يكابر يف مدح امللوك والأمراء فكيف به ميدح اأهل بغداد.
واحلديث عن العراق وبغداد طويل ويقف عندها
ال�ساعر..
فيقول:
وعتبى على ان العتاب
�سالم على دار ال�سالم جزيل ُ ...
طويل
اأو يقول املغني:

اأ�سلي واأ�سلك بغدادي......
يا منيتي يا مرادي
فكانت اأمنية ومراد كل ان�سان ان يحمل �سفات الن�سان
البغدادي لأن املثل مل مت�سها عوائد الزمن .
عالم الدهر يا بغداد مك�سينه وطرنه

الليايل اللي م�ست يا بغداد متعود ليه
ويف اأغنية كاظم ال�ساهر  .....بع�ض من ما�سي حنني مل
تطله يد الدمار واخلراب هي اللهجة البغدادية التي ل
يجيدها �سوى اأهلها:
(تتبغدد علينا واحنا من بغداد)

في يوم بغداد السنوي
بغداد كانت يف غابر الزمان حا�سرة الدنيا وقرة
العني ،ومل تكُ ت�سلح اإل ل�سكن املو�سريين ..لكنها
كما قال ال�ساعر اأ�سيبت بعني فيما بعد.
قال اأبو �سعد الهمذاين يف بغداد:
فدى لك يا بغداد كلّ قبيلة
من الأر�ض حتى خطّ تي ودياريا
فقد طفت يف �سرق البالد وغربها
و�سريت رحلي بينها وركابيا
ّ
فلم اأر فيها مثل بغداد منزل
ومل اأر فيها مثل دجلة واديا
ول مثل اأهليها اأرقّ �سمائال
واأعذب األفاظا واأحلى معانيا
وكم قائل لو كان و ّدك �سادقا
لبغداد مل ترحل فكان جوابيا
يقيم الرجال الأغنياء باأر�سهم
وترمي النوى باملقرتين املراميا

طب وتكنولوجيا
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تكنولوجيا التعليم

كيف ساهمت التكنولوجيا في تطوير الطب؟
مع دخول �لتكنولوجيا �إىل عاملنا وغزوها ملنازلنا ب�شكل
كبري وتاأثريها على جميع مناحي حياتنا� ،أخذ �لباحثون
و�لعلماء بتطوير هذه �لتكنولوجيا بهدف ت�شخريها يف جمال
�لطب و�ل�شحة.
�لقيام بهذ� �لأمر �شاعد على تطوير جو�نب خمتلفة من �لطب
مثل جمع �ملعلومات وتطبيق �لأبحاث و�لعالجات ،وحتى
تعزيز �لتو��شل ما بني �لباحثني و�لأطباء وغريها �لكثري..
�إليكم �أهم �جلو�نب �لتي �شاعدت من خاللها �لتكنولوجيا
على حت�شني �ملجال �لطبي و�ل�شحي.
كيف �شاعدت �لتكنولوجيا تطوير �ملناحي �لطبية؟
� -1أ�شبح �لأنرتنت �مل�شدر �لرئي�شي للمعلومات �لطبية:
حيث بالإمكان مالحظة هذ� من خالل �نت�شار �ملو�قع �لطبية
باللغات �ملختلفة و�لتي ت�شاهم يف رفع �لوعي ون�شره حول
�لطب و�ل�شحة� ،إذ �أ�شبح بالإمكان �حل�شول على �ملعلومة
�لطبية �ملوثوقة من خالل �لإنرتنت وب�شهولة دون �لتحرك
من مكانك.
 -2باإمكان مقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية �لو�شول �إىل
�ملر�شى ب�شهولة :ويتم ذلك عن طريق ��شتخد�م مو�قع
�لتو��شل �لجتماعية �ملختلفة ،حيث �أ�شبحت كربى
�مل�شت�شفيات �لعاملية ت�شتخدم هذه �ملو�قع للتو��شل مع
مر�شاها وحتى �لإجابة عن ��شتف�شار�تهم و�أ�شئلتهم،
بالإ�شافة �إىل حماولتها لن�شر �لوعي حول �لق�شايا �ل�شحية
�لهامة.
� -3شاعدت �لتكنولوجيا على تقدمي عالجات �أف�شل و�لتقليل
من �ملعاناة يف �لوقت نف�شه� :إذ متكنت �لتكنولوجيا من
توفري �آلت جديدة و�أدوية وعالجات �شاعدت على حماية
�لعديد من �لأ�شخا�س وح�شنت من فر�س عالجهم ،لي�س
هذ� وح�شب ،بل ��شتطاعت �لتكنولوجيا حت�شني �لأبحاث
و�لدر��شات �لعلمية جلعل �لرعاية �ل�شحية �أكرث كفاءة.
ح�شنت من رعاية �ملر�شى وكفاءة �لعاملني يف �لقطاع
ّ -4
�ل�شحي :فالتكنولوجيا وفرت طرقا حلفظ �لتاريخ �لطبي
جلميع �ملر�شى� ،لأمر �لذي �شهل �نتقاله ما بني �لأطباء
وعدم �شياعه ،بهدف حت�شني �لرعاية �لطبية لهم وزيادة

كفاءة عمل �لعاملني يف هذ� �لقطاع .كما بالإمكان ��شتخد�م
هذه �ملعلومات (بعد �خذ ت�شريح بذلك) ل�شتغاللها يف
�أبحاث ودر��شات علمية ت�شب يف هدف �إيجاد عالجات
و�كت�شافات يف �ملجال �لطبي.
 -5بالإمكان �لتو��شل مع �لأطباء ب�شهولة �أكرث :فتو�جد
�جلميع على �شبكات �لإنرتنت �شهل �لتو��شل فيما بينهم،
حيث مل يعد من �ل�شروري �أن يتوجه �ملري�س �إىل �لعيادة
و�لإنتظار مطو ًل ل�شت�شارة �لطبيب ،بل باإمكانهم ��شت�شارته
�لآن عن طريق �لولوج �إىل �لإنرتنت.
 -6يتمكن �لأطباء و�لعاملون يف �لقطاع �ل�شحي من
حتديث معلوماتهم با�شتمر�ر و�لتو��شل مع جميع �لباحثني
و�لأطباء لتبادل �ملعلومات ب�شهولة.
� -7لتنبوؤ بانت�شار بع�س �لأمر��س :حيث وفر �لإنرتنت

ُ
كيف نعالج خشونة
المفاصل في المراحل
ُ
المتقدمة؟

قال �خت�شا�شي جر�حة �لعظام� ،لدكتور ر�مي ياغي� :إن خ�شونة �ل ُركبة تُ�شيب
كبار �ل�شن ب�شكل �أكرب� ،إل �أن هذ� ل مينع من �إ�شابة �ل�شباب بها �أو �لأقل ُعمر ً�،
حيث تختلف ُم�شتويات �لإ�شابة با ُ
خل�شونة ،وعليها يعتمد �لعالج �إن كان من
خالل �لأدوية �أو �جلر�حة يف �حلالت و�ملُ�شتويات �ملُتقدمة.
و�أ�شاف� :أن �لأمل يكون ُم�شاعفا يف مف�شل �ل ُركبة و�لورك ،نتيجة �ل�شغط علي ُهما
من وزن �ل�شخ�سُ .م�شري ً� �إىل� :أن �لأمل ُمقرتن مبدى �حلركة ،حيث كُلما �زد�دت
�حلركة �زد�د �لأمل� ،إل �أنها تقل �حلركة يف �ملر�حل �ملُتقدمة من �لإ�شابة باملر�س.
وبني �شرورة تخفيف �لوزن ،ليقل �ل�شغط و�حلِ مل عن �ملفا�شل وجت ُنب �لإ�شابة
باخل�شونة ،حيث ُيعد تخفيف �لوزن من �أول ُخطو�ت �لعالج.
لفتاً �إىل� :أن �ملرحلة �لر�بعة من �ملر�س يف حال عدم جتاوب
�ل�شخ�س لالأدوية ،يتوجه �لطبيب لإجر�ء عملية جر�حية،
يقوم من خاللها باإ�شتبد�ل �ملركب �لطبيعي با�شطناعي.

و�لتكنولوجيا طرقا ت�شاعد �لباحثني و�لعلماء على توقع
�لفرت�ت �لتي من �شاأنها �أن ت�شهد �نت�شار� كبري ً� لبع�س
�أنو�ع �لأمر��س و�لتح�شري ملو�جهتها بوقت �أبكر من �أجل
تقليل �خل�شائر قدر �مل�شتطاع.
�لتكنولوجيا و�أع�شاء ج�شم �لإن�شان
ل تتوقف �أهمية �لتكنولوجيا على �لنقاط �ملذكورة �شابقاً،
بل قد يكون ت�شخريها بهدف تطوير �أع�شاء جل�شم �لإن�شان
من �أهم �جلو�نب �لتي تدخل فيها �لتكنولوجيا يف �لطب.
فالتكنولوجيا �شاعدت �لأطباء على زر�عة �أطر�ف
�شناعية لبع�س �ملر�شى ،كما يقوم �لباحثون يف �لوقت
�حلايل ببحث فر�س ��شتخد�م �لتكنولوجيا بدي ًال عن
�لتربع بالأع�شاء بهدف حماية �لعديد من
�لأرو�ح ،فهل �شيتمكن �لباحثون من �لقيام بذلك؟
هي منظومة متكاملة تعمل على �إعد�د وتقومي �لعمل ّية
�لتعليم ّية لتحقيق �أهد�ف مو�شوعية با�شتخد�م �أحدث
�لأبحاث �لتعليم ّية عن طريق ��شتخد�م �ملو�رد ب�شر ّية وغري
ب�شر ّية لإ�شفاء جو من �لتعلّم �ملثمر و�إك�شابه �ملزيد من
�لفاعل ّية و�ل ّتاأثري للو�شول �إىل �لأهد�ف �ملرج ّوة من �لتعلّم.
مر�حل تط ّور تكنولوجيا �لتعليم
مرحلة �لو�شائل �مل�شموعة و�ملرئ ّية�� :شتخدمت و�شائل
مرئ ّية وم�شموعة يف �إثر�ء عمل ّيهة �لتعلّم مثل �للّوحات
�جلد�ر ّية و�لأنا�شيد �لتعليم ّية كطريقة لعر�س �ل ّدر�س
وتي�شريه .
مرحلة �لو�شائل �لتعليم ّية��:شتخدمت بع�س �لو�شائل
�لتعليم ّية �لتي تعني �ملد�ر�س يف عر�س �ل ّدر�س وتو�شيله
باأق�شر �لطّ رق و�أي�شرها كال�شر�ئط �لتعليم ّية �مل�شموعة
و�ملرئ ّية.
مرحلة �لإتّ�شال �لرتبوي  :يف هذه �ملرحلة تط ّور مفهوم
�لتعليم و��شتخدمت و�شائل تعليم ّيه حديثة تر�عي �لتّو��شل
�جل ّيد و�ملثمر بني �ملعلّم و�ملتعلّم كالبحث على �لإنرتنت
وغريها من �لو�شائل �حلديثة.

في اليوم العالمي لمرض
الصدفية الجلدي
قال �خت�شا�شي �لأمر��س �جللدية و�لليزر،
�لدكتور نعيم ع�شاف� :إن مر�س �ل�شدفية من
�لأمر��س �جللدية �ملناعية �ملُزمنة و�ملُنت�شرة
ب�شكل كبري يف �لعامل ب�شكلٍ عام ،حيث ت�شل ن�شبة
�لإ�شابة به عاملياً ما بني .%5-2
و�أ�شاف� :أن �ملر�س قد يبد�أ مع �ل�شخ�س ُمنذ ُعمر
لعمر ُمتقدم جد ً� ،فهذ� �ملر�س يوؤثر
�لأ�شهر وي�شتمر ُ
يف �جللد ب�شكل ُمبا�شر ب�شبب عو�مل بيئية وجينية.
ُم�شري ً� �إىل� :أنه عبارة عن ُبقع تنت�شر على �جللد مع

�أهم ّية تكنولوجيا �لتعليم يف �لتعليم و�لتعلّم
 .1تعمل تكنولوجيا �لتّعليم على �إدخال مفاهيم جديدة على
عمل ّية �لتعلّم.
 .2تدخّ ل �لتكنولوجيا يف كل �لإ�شرت�تيج ّيات �لتعليم ّية
وتعمل على �إثر�ئها بكثري من �لو�شائل �حلديثة.
 .3تعمل على تفعيل �مل�شاركة �لفعالة بني �ملعلم و�ملتعلم
با�شتخد�م �لو�شائل �لتكنولوجية.
 .4تعمل على تق ّييم وتقومي عمل ّية �لتعلّم با�شتمر�ر .
 .5ي�شمن ��شتخد�م تكنولوجيا �لتعليم يف �لعمل ّية �لتعليم ّية
وفعال ي�شمن فاعل ّية
�إدخال حتديثات د�ئمة ب�شكل م�شتمر ّ
�أكرب للعمل ّية �لتعليم ّية.
�� .6شتخد�مها يعمل على تزويد �لطالب مبعلومات غنية
يف كل جمالت �لعلوم عن طريق تو�شيع قاعدة �ملعلومات
�خلا�شة باأي مو�شوع در��شي.
فتكنولوجيا �ل ّتعليم هي �لتي �شت�شمن تعليما �أكرث فاعل ّية
وتاأثري�ً ،و�لعمل على تطويرها ب�شكل د�ئم �شي�شمن
تخرج �أجيال ذوي �إمكان ّيات معلومات ّية �شخمة يدفعون
ّ
و�لرقي.
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تسريب مواصفات هواتف Nоte
المنتظرة من Xiaomi

ق�شور كثيفة وكثرية ،وهي موجودة ب�شكل �أكرب يف
فروة �لر�أ�س و�لأكو�ع و�ل ُركب .
ولفت �إىل� :أنه قد يختفي لفرت�ت و ُيعاود �لظهور على
�جل�شم مرة �أخرى ،وهو من �لأمر��س غري �ملُعدية
بتاتاً ،ولكن قد يوؤثر يف �لقلب و�لرئة و�لأظافر.
وختم� :أما فيما يخُ �س �لأعر��س �أو �ملُ�شاعفات �لتي
قد تظهر على �ل�شخ�س �ملُ�شاب بال�شدفية،
ومنها �إلتهاب �ملفا�شل �ل�شديف ،وهو
ُي�شيب  %30من ُم�شابي �ل�شدفية.

واتسآب يضيف خدمات
تتجاوز حدود تبادل الرسائل
�أطلقت و�ت�شاب حتديثني جديدين لتطبيقها ،ميكنان
�مل�شتخدمني من �لتمتع بخدمات تتجاوز حدود
تبادل �لر�شائل �لجتماعية و�ملقاطع �مل�شورة.
�لتحديثان �شيتمكن نحو ملياري �شخ�س من
��شتخد�مهما ،وهم قاعدة م�شتخدمني و�ت�شاآب.
�لأول ميكن �مل�شتخدم من كتم �لتنبيهات للمحادثات
�لتي ل يرغب بها من دون حتديد �أية فرتة لذلك،
وميكن فعل ذلك من دون تقييد و�شول ر�شائل من
م�شتخدمني معينني� ،أو جمموعات معينة.
و�لتحديث �لثاين �لذي ��شتحدثته و�ت�شاآب يف ظل
جائحة كورونا ،هو �إدخال �آلية للت�شوق �ملبا�شر من
خالل �لتطبيق.
و�شتتيح بع�س �ملحادثات �إمكانية �إجر�ء عمليات

�لبيع و�ل�شر�ء ب�شكل مبا�شر ،خا�شة لتلك �ملنتجات
�لتي يتم �لرتويج لها عرب �ملجموعات �ملختلفة،
بحيث �شتتم �لعملية ب�شكل كامل ،من بد�ية عملية
�لبيع وحتى نهايتها.
وحتى �لآن مل يتم �لإف�شاح عما �إذ� كانت هذه
�خلا�شية �شتكون متاحة حل�شابات �لأفر�د ،ولكنها
من �ملوؤكد �شتكون متاحة للح�شابات �لتجارية،
و�لتي �شتتيح �إر�شال ر�شالة ترويجية للمنتج،
�شو�ء من خالل �شورة �أو فيديو ،وبال�شغط عليها
�شتمكن �لر�غب يف �ل�شر�ء من �إمتام هذه �لعملية.
ولتح�شل على هذه �ملز�يا كل ما عليك
فعله ،هو حتديث ن�شخة تطبيق
و�ت�شاآب على جهازك �خللوي.

أبل تخفي ميزة جديدة «غامضة» في آيفون 12
يتمتع جهاز �آيفون � ،12لذي ك�شفت عنه �شركة �أبل موؤخر� ،مبيزة "غام�شة" مل
تتناولها �ل�شركة خالل �إطالقها للهاتف �جلديد ،ومل تتحدث عنها على موقعها
�لإلكرتوين.
و�حلديث يدور هنا عن د�ئرة دعم لل�شحن �لال�شلكي �لعك�شي ،وقد مت �لك�شف عنها يف
�لوثائق �لتي قدمتها �شركة �أبل �إىل جلنة �لت�شالت �لفيدر�لية.
و�أو�شحت �أبل ،يف وثائقها� ،أن د�ئرة �ل�شحن �لال�شلكي �لعك�شي لها �لقدرة على �شحن
ملحق �آخر ل�شلكيا ،بطاقة  360كيلو هرتز ،لكن �ل�شركة مل تو�شح ما هو هذ� �مللحق.
لكن خرب�ء يف �لتكنولوجيا يقولون �إن �مللحق �لوحيد حال ًيا �لذي ميكن �شحنه
بو��شطة �أجهزة �آيفون هو ملحق خارجي حمتمل �شتعلن عنه �ل�شركة يف �مل�شتقبل.
وبينما يربر �خلرب�ء ل�شركة �أبل �أنه لي�س من �ل�شروري �أن تك�شف عن "ملحق �أبل
�ملحتمل" �لذي قد يدعم �مليزة يف �مل�شتقبل ،فاإن �شياغة تلك �لفقرة يف �لوثائق تو�شح
�أن �أبل لديها جهاز و�حد فقط يتعلق بهذه �مليزة.
ول يوجد ملحق مهم جلهاز �آيفون مثل جهاز "�إير بود�س".
وت�شتعد �أبل لإطالق �أجهزة على �أجهزة �إير بود�س  3و �إير بود�س برو � 2لعام �ملقبل.
وعلى �فرت��س �أن هذه �ملنتجات تلبي �حتياجات �ل�شحن �لال�شلكي �لعك�شي ،فاإن من
�ملحتمل �أن تعلن �شركة �أبل عن دعم �ل�شحن �لال�شلكي �لعك�شي جلهاز �آيفون مبجرد
�أن ت�شبح �أجهزة �إير بود�س جاهزة.
و�أ�شبح �ل�شحن �لال�شلكي �لعك�شي متاحا منذ عامني عندما ك�شفت �شركة هو�وي

�لنقاب عن �شل�شلة هو�تفها ..وميكن ��شتخد�م �لهاتف ك�شاحن بطارية ل�شلكي
لالأجهزة �لأخرى ،مبا يف ذلك حافظات �لهو�تف �لذكية و�شماعات �لأذن �لال�شلكية �لتي
تدعم �ل�شحن �لال�شلكي.
ثم �شمنت �شركة �شام�شونغ �أجهزتها �لتقنية نف�شها ،وتبعها �آخرون ..وتعد غوغل
�أحدث �شركة تدخل هذ� �مل�شمار� ،إذ �أطلقت هاتفا ميكن ��شتخد�مه كبنك طاقة ل�شلكي.

يف كل �شنة يرتقب ع�شاق �لهو�تف �لذكية �إ�شد�ر�ت
هو�تف � Nоteملميزة من  ، Xiaomiفماذ� �شتحمل
معها هذه �لأجهزة من ميز�ت هذ� �لعام؟
وتبعا للت�شريبات فاإن من � Xiaomiشتطلق قبل
نهاية �لعام �جلاري هاتفني مبو��شفات ممتازة،
�شيطرحان حتت ��شم .Pro 10 Redmi Note
ومن �ملفرت�س �أن يح�شل هذ�ن �لهاتفان على كامري�ت
�أ�شا�شية باأربع عد�شات ت�شبه يف ت�شميمها كامري�ت
هو�تف � NFC POCO X3لتي �أعلن عنها
موؤخر�.
و�شتزود هذه �لهو�تف �أي�شا ب�شا�شات  IPSعالية
�لدقة مبعدل حتديث  120و 240هريتز� ،لتكون من
بني �أف�شل �شا�شات �لهو�تف لهذ� �لعام ..و�شيح�شل

 Pro 10 Redmi Noteبن�شخته �لأوىل على
معالج  732G Snapdragonثماين �لنوى وذ�كرة
و�شول ع�شو�ئي  6غيغابايت� .أما �شعره فمن �ملتوقع
�أن يكون نحو  160دولر�.
�أما �لهاتف �لثاين فقد يزود باأحدث معالج من
 820 Dimеnsityقادر على �لعمل مع �شبكات
�جليل �خلام�س �خللوية ،وعلى ذ�كرة و�شول ع�شو�ئي
 8غيغابايت ،ونظام ت�شغيل .10 Andrоid
و�شيزود كال �لطر�زين ب�شريحة  NFCللدفع
�لإلكرتوين ،و�أنظمة حتديد �ملو�قع ،ومنفذ 3.5
لل�شماعات ،ومنفذ ،USB Type-C
وبطارية ب�شعة  5000ميلي �أمبري
تعمل مع خا�شية �ل�شحن �ل�شريع.

خبيرة تغذية :مادة غذائية
تحسن عمل األمعاء
قالت خبرية �لتغذية� ،لدكتورة �أولغا ديكري،
ع�شو �جلمعية �لوطنية لخت�شا�شيي �لتغذية
يف رو�شيا� :أن على �لأ�شخا�س �لر�غبني
باحلفاظ على حميط خ�شر �شيق �أن تعمل
�أمعاوؤهم ب�شورة �شحيحة� ،إ�شافة �لألياف
�لغذ�ئية �خل�شنة �إىل نظامهم �لغذ�ئي.
و�أ�شارت �خلبرية� ،إىل� :أن �لألياف �لغذ�ئية
�خل�شنة موجودة يف نخالة �لقمح و�ل�شوفان
و�ل�شعري و�جلود�ر .ووفقا لها ،فالألياف
�لغذ�ئية مفيدة جد� للج�شم لالأ�شباب �لتالية:
– حت�شن �حلركة �لدودية لالأمعاء.
– تزيد حجم كتلة �لطعام (لكي ي�شبح �لرب�ز
منتظما).
– توؤثر �إيجابيا يف عمل كي�س �ل�شفر�ء.

– تغذي �لبكترييا �ملفيدة� ،لتي تفرز فيتامنات
 Вو ، Kوكذلك هرمون �ل�شعادة �شريوتونني.
– ت�شاعد على حت�شني �لب�شرة.
و�أ�شافت ديكري�“ :لنخالة �ملثالية تكون ه�شة
وميكن �إ�شافتها للزبادي و�ل�شلطات و�خلبز
و�لفطائر وغريها”.
وختمتبالقول“ :تباع �لنخالة عادة يف
عبو�ت �شفافة ،لذلك جتب مالحظة ما يلي:
هل يوجد فيها دقيق �أو ق�شور فقط؟ �أي يجب
�لنتباه �إىل ن�شبة �لكربوهيدر�ت يف تركيب
�لنخالة ،لأنه كلما كانت �أقل يكون �أف�شل،
فاإذ� كانت ن�شبة �لكربوهيدر�ت تعادل %40
من �لوزن فهذه نخالة جيدة ،ولكن �إذ� كانت
 %70فهذ� ي�شري �إىل وجود �لدقيق”.

بانوراما
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«القيصر» يهدي جمهوره أغنية تصنيف عالمي جديد :بغداد أسوأ مدينة
وطنية « ..عراقنا»
للعيش في العالم للعام العاشر!

اأطلق الفنان العراقي ،كاظم ال�ساهر ،اأغنية جديدة بعنوان
«عراقنا» ،عرب ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�سل
االجتماعي ،وقال اإنه يهديها اإىل ال�سعب العراقي ..وتعرب
كلمات االأغنية -التي كتبها ال�ساعر كرمي العراقي ووزعها
مي�سال فا�سل -عن وحدة ال�سعب العراقي ،واالإ�سادة
بالتعدد املذهبي والقومي فيه على مر الزمان .وقد اأبدى

مغردون على مواقع التوا�سل اإعجابهم باالأغنية اجلديدة،
وو�سفها بع�سهم بالتحفة الفنية ،وقالوا اإنها ت�ستحق اأن
تكون ن�سيدا وطنيا للعراق.
وكان ال�ساهر اأجرى ،يف وقت �سابق ،توزيعا جديدا الأغنيته
«�سالم عليك على رافديك» ،وهي من كلمات ال�ساعر اأ�سعد
الغريري ،ومتنى اأن يتم اعتمادها ن�سيدا وطنيا للعراق.

�سنفت موؤ�س�سة «مري�سر» العاملية لال�ست�سارات،
العا�سمة العراقية بغداد ،باملركز االأخري كاأ�سواأ
مدينة للعي�س يف العامل ،بينما ت�سدرت العا�سمة
النم�ساوية فيينا اأف�سل املدن ال�ساحلة للعي�س.
واأظهرت قائمة موؤ�س�سة «مري�سر» جلودة
م�ستوى املعي�سة يف عام  2019والتي ن�سرت،
يف  13اآذار /مار�س ،العا�سمة النم�ساوية فيينا
اأكرث املدن التي ت�سلح للعي�س ،فيما تلتها مدينة
زيورخ ال�سوي�سرية ،بينما اقت�سمت مدن اأوكالند
وميونيخ وفانكفور املركز الثالث .وبح�سب
املوؤ�سر ،فقد «بقيت بغداد كاأ�سواأ مدينة للعي�س
وللعام العا�سر على التوايل ،اإذ حلت يف املركز
االأخري بعد بانغي يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى
والعا�سمة اليمنية �سنعاء».
وا�ستملت معايري امل�سح -الذي اأجرته املوؤ�س�سة
على  231مدينة -اال�ستقرار ال�سيا�سي والرعاية
ال�سحية والتعليم واجلرمية واال�ستجمام
والنقل واملرافق والبيئة الطبيعية
واإيجار ال�سكن ومعدالت النمو ،وفيه
ظلت بغداد االأ�سواأ يف امل�سح ال�سنوي ،كما
تقدم اليمن مركزين عنها ،يف حني تقدمت
دم�سق �ستة مراكز قبل العا�سمة بغداد.

عملية نصب« ..مصباح عالء الدين» بـ 41ألف دوالر عمرهما  215عاما ..نهاية قصة
«أكبر زوجين في العالم»

وقع رجل يف فخ عملية ن�سب حمكمة ،ودفع مبلغا
�سخما مقابل �سراء «م�سباح عالء الدين» ،وذلك يف
والية اأوتار برادي�س �سمايل الهند.
وقالت و�سائل اإعالم حملية اإن ال�سلطات الهندية
اعتقلت رجلني ب�سبب عملية ن�سب بع�سرات
االآالف من الدوالرات ،بحق طبيب ا�سرتى منهما
امل�سباح االأ�سطوري املقتب�س من روايات األف ليلة
وليلة.
واأقنع الرجالن طبيبا باأنهما ميلكان امل�سباح ،واأنه
حقيقي وي�ساعد على ا�ستح�سار االأرواح.
ودفع الطبيب اأكرث من  41األف دوالر للح�سول
على م�سباح عالء الدين ،قبل اأن يكت�سف اخلدعة
ويبلغ ال�سلطات ،وفقا ملوقع هيئة االإذاعة
الربيطانية (بي بي �سي).
وقال الطبيب« :اأقنعني الرجالن باأن هذا امل�سباح
به جني ،واأنه بالفعل م�سباح عالء الدين ،خالل
اإحدى زياراتي لعالج اأمهما املري�سة».
واأ�سار الطبيب املخدوع اإىل اأن �سخ�سية عالء
الدين ظهرت معهما يف اإحدى الزيارات ،ليكت�سف
الحقا اأن ال�سخ�سية كانت اأحد املحتالني مرتديا

زي ال�سخ�سية الفلكلورية.
وجنح الرجالن بخداع الطبيب واإقناعه باأن
امل�سباح �سيجلب له الغنى وال�سحة واحلظ

اجليد ،وهو ما دفعه ل�سرائه مببلغ �سخم.
وقالت ال�سلطات اإن الرجلني متهمان بخداع عدد
اآخر من العائالت الهندية يف عمليات ن�سب خمتلفة.

بعد اأن كانا ميثالن اأكرب رجل وامراأة متزوجني �سنا
يف العامل ،تويف خوليو مورا عن عمر  110اأعوام،
ليرتك رفيقة عمره اأرملة يف عمر  104اأعوام.
وح�سب تقارير �سحفية حملية ،فقد فارق مورا
احلياة يف منزله مبدينة كيتو عا�سمة االإكوادور،
يف وقت �سابق من االأ�سبوع اجلاري ،لتنتهي ق�سة
زيجة تاريخية دخلت مو�سوعة «غيني�س» يف
اأغ�سط�س املا�سي.
وقبل نحو �سهرين ،حجز مورا وزوجته والدرامينا
كوينتريو�س ،وكالهما من االإكوادور ،مكانا يف
املو�سوعة العاملية لالأرقام القيا�سية ،باعتبارهما
اأكرب زوجني �سنا على قيد احلياة.
وكان جمموع �سنوات عمر الزوجني يقرتب من
 215عاما ،وقد ح�سال على �سهادة «غيني�س» يف

منت�سف اأغ�سط�س كاأكرب زوجني معمرين حتى
االآن ،وفقما ذكرت �سحيفة «غارديان» الربيطانية.
وكان مورا خالف رغبة والديه ليتزوج �سرا من
كوينتريو�س ،التي كان اأهلها اأي�سا يرف�سون
الزيجة ،وقد مت عقد قرانهما يف  7فرباير .1941
وق�سى االثنان  79عاما كاأزاوج ،متتعا خاللها
ب�سحة جيدة ،ومل يفتقدا �سوى االجتماع باالأ�سرة
الكبرية موؤخرا ،ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا
الذي حد من الزيارات.
وولد مورا يف  10مار�س  ،1910فيما ولدت
ُ
كوينتريو�س يف  16اأكتوبر  ،1915وتزوجا
يف اأول كني�سة بناها االإ�سبان يف كيتو ،وعا�س
املعلمان املتقاعدان يف املدينة نف�سها حتى
االآن ،علما اأن لديهما  5اأبناء و 11حفيدا.

كورونا يصيب األطفال ..ابن الرابعة
يدخل في غيبوبة
دخل طفل من الرابعة من عمره يف حالة من
الغيوبة ملدة اأيام ،من جراء اإ�سابته بفريو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد ،»19-يف حالة جديدة
تظهر اخلطر الذي ميثله الوباء على االأطفال.
ووجه ،غريغوري ت�سودي ،عرب «�سكاي
نيوز» ،حتذيرا اإىل االآباء من خطر مر�س

«كوفيد ،»19-الذي ي�سببه الفريو�س ،على
اأطفالهم .ون�سر ت�سودي �سورة ابنه كاي�س
الراقد يف اأحد م�ست�سفيات بلجيكا بعد دخوله يف
الغيبوبة .واأ�ساف االأب اأنه مل يعتقد اأن ابنه
قد ي�ساب بالفريو�س عندما عانى من ارتفاع
كبري يف درجة احلرارة .ويف البداية ،اأو�سى

االأطباء الوالدين باإبقاء الطفل يف املنزل،
لكن خالل اأيام تدهورت حالة كاي�س
وظهرت بقع غريبة على جلده ..وبعد
اإجراء فح�س فريو�س كورونا عليه ،تبني
اأن الطفل م�ساب بالوباء .وقال االأب« :من
ال�سعب اأن ترى ابنك يف هذا الو�سع».

سكان مدينة صينية "مذهولون"..
بناية تتحرك من موقعها
فوجئ �سكان مدينة �سنغهاي ال�سينية بعدما الحظوا اأن
بناية قدمية قد حتركت من مكان اإىل اآخر ،مب�ساركة عدد
من العمال.
وح�سب تقارير �سحفية حملية ،فاإن هذا املبنى؛ وهو
عبارة عن مدر�سة ابتدائية ،ي�سل عمرها اإىل � 85سنة،
مت رفعها من االأ�سا�س ،ثم جرى نقلها عرب تقنية جديدة
تعرف بـ"اآلة امل�سي".
وحر�ست ال�سلطات على نقل هذه املدر�سة من مكان اإىل
اآخر ،يف اإطار احلفاظ على الرتاث واملباين التاريخية
عو�س القيام بهدمها وت�سييد مبنى اآخر.
واأو�سح امل�سوؤول عن تنفيذ امل�سروع ،الن ووجي :اأن
املهند�سني و�سعوا ما يقارب  200دعامة متحركة حتت
املبنى الذي ي�سم خم�سة طوابق.
وتوؤدي هذه الدعامات دورا �سبيها ب�ساقي االإن�سان االآيل
(الروبوت) ،بعد االنق�سام اإىل جمموعتني تتوىل اإحداهما
الرفع فيما تقوم االأخرى باالإنزال.
يف غ�سون ذلك ،جرى تزويد املبنى مب�ست�سعرات من
اأجل ر�سد الطريقة التي يتحرك بها املبنى �سوب االأمام.

وكانت �سركة "�سنغهاي اإيفولو�سن �سيفت" ال�سنيية ،قد
متكنت من تطوير هذه التقنية الثورية يف �سنة .2018
وقال امل�سوؤول عن امل�سروع :اإن االأمر ي�سبه تزويد
املبنى بعكاز حتى يتكئ عليه ويتم�سى.
واأورد بيان �سادر عن مقاطعة هوانغ بو ،اأن مدر�سة
"الجينا" االبتدائية �سيدت يف �سنة  1935وحتولت
اإىل معلم معروف يف املدينة ..ومتت اإزالة املدر�سة من
موقعها القدمي حتى يقام فيه مركز جتاري ي�سم عددا
من املكاتب ،بحلول �سنة .2023
وا�سطر العمال يف البداية اإىل احلفر حول املبنى ،ثم
قاموا برتكيب  198دعامة متحركة يف اأ�سفل املن�ساأة،
ويف مرحلة الحقة ،جرى رفع املبنى ودفعه نحو املوقع
اجلديد.
وعلى مدى  18يوما ،دفع العمال املبنى اإىل اال�ستدارة
بـ 21درجة ،كما مت حتريكه لـ 62مرتا من موقعه القدمي،
اإىل اأن انتهى امل�سروع يف  15اأكتوبر.
ومن املرتقب اأن تتحول هذه املدر�سة التاريخية اإىل مركز
ل�سون الرتاث والثقافة يف املدينة ال�سينية العمالقة.

 6أطعمة تهزم بها كورونا و”أخواتها”
دخلنا ف�سل اخلريف وبعده ياأتي ال�ستاء البارد ،وترافقهما
نزالت الربد واالإنفلونزا واأمرا�س اجلهاز التنف�سي العلوي،
غري اأن كل ما �سبق ذكره يحل هذا العام يف ظل اأزمة كورونا،
حيث يحذر الباحثون واخلرباء من تزايد خماطر �سعف
اجلهاز املناعي يف ظل وجود االأعداء الثالثة :فريو�س كورونا
واالإنفلونزا والزكام.
ولي�ست الفواكه وحدها من ليمون وبرتقال وغريب فروت
(الليمون الهندي) م�سدر فيتامني �سي املقوي جلهاز املناعة،
اإذ حتتوي بع�س اخل�سراوات اأي�سا على فيتامني �سي.

ولي�س فيتامني �سي وحده املفيد للجهاز املناعي؛ اإذ توجد
فيتامينات اأخرى ومعادن مهمة يف هذا امل�سمار؛ مثل فيتاميني
دي واأيه ،ومعدين ال�سيلينيوم والزنك على �سبيل املثال ال
احل�سر ،بح�سب ما نقله تقرير لدويت�سه فيله عن املوقع
االإلكرتوين ملجلة «فيت فور فن» ( )Fit for Funاالأملانية.
وذكر املوقع اأن بع�س اخل�سراوات اخلريفية كالكرنب
االأجعد وكرنب بروك�سل حتوي كميات اأكرب من فيتامني �سي.
وفيما يلي نقدم لك اأهم  6اأنواع خ�سار لتقوي جهازك املناعي
يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء:

 -1الكرنب االأجعد ()Kale
يعد هذا النوع من امللفوف من اأكرث اأنواع اخل�سار احتوا ًء
على املواد الغذائية كالكال�سيوم واحلديد وفيتاميني كي و�سي
وم�سادات االأك�سدة.
 -2ال�سبانخ
ال�سبانخ غني باحلديد واملغني�سيوم وفيتامني بي
والكاروتينات املقوية للجهاز املناعي.
 -3امللفوف االأحمر
هذا النوع من اخل�سار هو قنبلة من الفيتامينات؛ حيث تغطي
 200غرام منه احلاجة اليومية للج�سم من فيتامني �سي،
ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة ،وهو مثايل ملن يتبع
حمية بهدف التخ�سي�س؛ اإذ اإنه فقري يف ال�سعرات احلرارية.
 -4خ�س ال�ساأن
خ�س ال�ساأن ( )lamb>s lettuceاأو كما ي�سمى اأي�سا
ناردين �سغري ،غني بفيتاميني �سي واأيه ،والفو�سفور
والكال�سيوم وحم�س الفوليك واليود.
 -5ال�سمندر االأحمر
يحوي ال�سمندر االأحمر م�ساد االأك�سدة بيتانني ()Betanin
الذي يقوي اجلهاز املناعي ويحمي اجل�سم من العدوى
باالأمرا�س ،وهو غني كذلك بفيتامني �سي والزنك وال�سلينيوم.
 -6كرنب بروك�سل ()Brussels sprout
هذا النوع من الكرنب غني جدا بالفيتامينات مثل
�سي واأيه ،وبالزنك ،مما يجعله اأداة فعالة يف تقوية
املناعة ،ومنع االإ�سابة بالر�سح واالإنفلونزا.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 131االربعاء 2020 / 11 / 18

املحامي _خا�ص
ا�ستقبلَ نقيب املحامني العراقيني،
�سياء ال�سعدي ،رئي�ص واأع�ساء هيئة
انتداب حمامي مدينة ال�سدر ،بعد
فوزهم يف االإنتخابات التي جرت موؤخر ًا.
وجرى اللقاء بح�سور وكيل النقابة،
رزاق العبيدي ،و عدد من اأع�ساء
املجل�ص ،حيث رحب ال�سيد النقيب
برئي�ص الهيئة ،املحامي ح�سني
ال�سحماين ،واأع�ساء هيئته ،مباركاً لهم

السعدي يفتتح غرفة المحامين في المحكمة
الجنائية المركزية
املحامي_خا�ص
افتتح نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،غرفة حمامي
َ
املحكمة اجلنائية املركزية اجلديدة ،بعد اإعادة تاأهيلها .
وح�سر االإفتتاح اأمني �سر النقابة ،حيدر املر�سدي ،باالإ�سافة
حل�سور قا�سي املحكمة االأول وعدد من ال�سادة الق�ساة ،حيث
رحب منتدب الغرفة ،املحامي والء العامري ،بالوفد النقابي،
معرب ًا عن بالغ �سكره لدعم الغرفة وحماميها .
وبارك النقيب للمحامني افتتاح غرفتهم ،م�ستعر�سا اهم اخلطط
التي ت�سعى النقابة للتحرك وفقها الأجل ت�سهيل اعمالهم ،وتذليل
العقبات التي تعرقل �سريها .
مو�سحاً ،خالل حديثه ،عالقة ال�سراكة املتبادلة بني النقابة
والق�ساء ،م�سدد ًا على �سرورة زرع االإحرتام املتبادل بني اجلانبني
والقائم على ا�سا�ص حتقيق العدالة و�سيادة القانون.
من جانبهم ،طرح املحامون اهم امل�ساكل والروؤى النقابية الالزمة
حللها ،فيما وعد ال�سيد النقيب بالتحرك املمنهج لتذليلها ،موؤكدا
على اأهم االأعمال التي تقوم بها النقابة حلماية حقوق املحامني،
و�سيانة كرامة املهنة وحفظ هيبتها .
ودعا ال�سعدي جمل�ص الق�ساء االأعلى للتعاون مع النقابة
يف تو�سيع غرف املحامني ،وا�ستحداث اأخرى يف املناطق
االإ�ستئنافية ال�ستيعاب اأعداد املحامني املتزايدة .

وقد َم النقيب باقة زهور ،معرب ًا ،خالل حديثه ،عن عايل تقديره
ملحامي الب�سرة ،و�سعادته بالتوا�سل مع اجلميع واالإطمئنان
عليهم .م�سري ًا اىل :اأن املحامني اأ�سرة واحدة حتت خيمة
نقابتهم .
من جانبه� ،سكر املحامي ،خالد م�سطفى ،وفد النقابة ،معرباً
عن بالغ �سكره لزيارة النقيب والوكيل والوفد املرافق لهم .

نقابة المحامين تستقبل رئيس
وأعضاء هيئة انتداب مدينة الصدر
فوزهم بثقة زمالئهم ،ومبقاعد الهيئة .
واأكد النقيب على اأهمية وحدة املحامني
وتكاتف كلمتهم ،مو�سحاً :اأن هيئة
االإنتداب هي القيادة امليدانية للمحامني،
ومن �سميم وظيفتها رعاية حقوق
زمالئهم ومتثيل النقابة ،باالإ�سافة اإىل
حماية �سورة املهنة و�سبط ال�سلوك
املهني.
وتباحث اجلانبان حول اأهم الروؤى
واملقرتحات واالآليات املمكنة لت�سهيل

اعمال املحامني وتقدمي اخلدمة لهم .
هذا ووج َه نقيب املحامني باأن تكون
اللجان النقابية جهة عمل واقعي ،واأن
حتتوي على متثيل ي�سم كل املحامني
الراغبني باالإنخراط �سمن ت�سكيالتها.
من جانبه� ،سكر رئي�ص الهيئة
املحامني،
نقابة
واأع�ساوؤها
الإ�سرافها املبا�سر ودعمها املحامني،
موؤكدين على ال�سعي احلثيث
ليكونوا عند ح�سن ظن زمالئهم .
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وفد نقابي يزور أحد رواد البصرة
لإلطمئنان على صحته
املحامي _خا�ص
زا َر نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي ،ووكيل النقابة،
رزاق العبيدي ،اأحد حمامي حمافظة الب�سرة الرواد ،لالإطمئنان
على �سحته .
وتوجه الوفد ،عند انتهاء انتخابات هيئة انتداب حمامي الب�سرة،
لعيادة املحامي خالد م�سطفى كمال ،بعد تعر�سه لوعكة �سحية .

علياء عبود الحسني
مدير التحرير
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العبيدي يزور محامي واسط ويفتتح غرفتهم
بعد إعادة تأهيلها

املحامي_خا�ص
زا َر وكيل نقابة املحامني العراقيني ،رزاق العبيدي ،غرفة حمامي
وا�سط ،بعد اإعادة تاأهيلها وتاأثيثها .
وجرى افتتاح الغرفة بح�سور رئي�ص حمكمة االإ�ستئناف وعدد من
ال�سادة الق�ساة ،وبح�سور جمع من حمامي الغرفة .
وخالل حديثه ،بارك العبيدي للمحامني افتتاح الغرفة ،موؤكدا على
�سعي النقابة الدائم لالإهتمام باملحامني ،وتوفري االأماكن الالئقة
ملمار�سة ن�ساطهم املهني .
واأثناء زيارته ،اطلع على غرفة املحاميات ،فيما زار القا�سي االأول
ملحكمة البداءة.
و�سكر العبيدي رئي�ص هيئة االإنتداب ،املحامي حركات العبودي ،
الإ�سرافه على ا�ستحداث الغرفة وتاأثيثها ،مردفاً ب�سكره للمحامني
امل�ساركني يف ذلك.
من جانبه� ،سكر منتدب الغرفة النقابة الهتمامها املبا�سر ،ودعمها
الإعادة اإن�ساء و ترميم الغرفة .
يذك ُر اأن نقابة املحامني العراقيني م�ستمرة يف اإن�ساء غرف املحامني
وا�ستحداثها يف املناطق ،ف�سال عن اإعمار وترميم الغرف التي
حتتاج لالإدامة ،من اأجل اأن تكون الغرف مكانا الئقا باملحامني .

نقابة المحامين تستضيف عددًا من طلبة كلية
القانون في جامعة اإلمام جعفر الصادق
محامو البصرة يختارون هيئتهم الجديدة
املحامي _خا�ص
جرتْ  ،اخلمي�ص املا�سي ،ويف حمكمة
ا�ستئناف الب�سرة االإحتادية ،انتخابات
رئي�ص واأع�ساء هيئة االإنتداب ،ومب�ساركة
بلغت (  ) ١١٢٨ناخبا.
وح�سر لالإ�سراف على العملية االإنتخابية،
نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي،
ووكيل النقابة ،رزاق العبيدي ،وعدد من
اأع�ساء املجل�ص ،ف�س ًال عن م�ساركة عدد من
موظفي النقابة .
وقبيل بدء االإنتخابات ،حتدث النقيب عن
اآلية االإختيار ال�سحيح للمر�سحني� ،سارحاً
طريقة االإقرتاع ،واالأ�س�ص املهنية لالإختيار .
واأك َد ال�سعدي على �سرورة اأن يكون
االإختيار بعيد ًا عن التكتالت اأو االإعتبارات
غري املهنية ،داعياً اأن يكون اختيار
املر�سحني وفق االأ�س�ص املهنية ،ومبا يحقق
م�سلحة املحامني و خدمة غرفتهم .
م�سدد ًا على :اأن الفائزين ال ي�سكلون درجة
من االإمتياز ،بل هم مكلفون مب�سوؤولية جتاه
زمالئهم ومهنتهم .م�سيفاً :اأن الهيئة يجب

اأن تدار بروح اجلماعة ،مع تغليب امل�سالح
العامة على القناعات ال�سخ�سية .
هذا وبداأت االإنتخابات يف ال�ساعة التا�سعة
والن�سف �سباحاً ،واأغلقت ال�سناديق عند
ال�ساعة الرابعة والن�ص ع�سر ًا ،حيث جرت
بعدها عملية العد والفرز باإ�سراف ال�سادة
اأع�ساء املجل�ص وموظفي النقابة ،باأ�سلوب
�سفاف ،وبح�سور جميع املحامني .

صدور العدد الجديد
من ( صدى الحقوقي )
�سد َر عد ٌد جديد من الن�سرة الثقافية
ال�سهرية (�سدى احلقوقي) التي يرتاأ�ص
حتريرها رئي�ص احتاد احلقوقيني العراقيني
يف الب�سرة ،اال�ستاذ م�ستت حن�ص م�ساري.
وت�سمنَ العدد اأخبارا عديدة وموا�سيع
قانونية قيمة ،ولقاءات ومقاالت متنوعة.

وقد ا�سار نقيب املحامني ،اال�ستاذ �سياء
ال�سعدي ،اىل هذا املطبوع الق ّيم ،وا�سفا
اإياه باالرث القانوين والثقايف الذي
نفتخر به ،متمنيا لرئي�ص حتريرها
والأ�سرتها كل التوفيق واال�ستمرار
برفد القاريء بكل ما ينتفع منه.

أفرزت نتائج االإنتخابات االآتي :فوز
وا
ْ
املحامي عقيل املظفر رئي�سا للهيئة.
اأما االأع�ساء الذين ح�سلوا على اأعلى
االأ�سوات فهم كل من :املحامي حممد
قا�سم الن�سراوي ،املحامي عبد الر�سا
العطار ،املحامي حممد القطراين،
املحامي فرقد التميمي ،املحامية منتهى
البي�ساين ،املحامي رفعت امل�سري.

املحامي _خا�ص
عقدتْ نقابة املحامني العراقيني ،وبالتعاون مع
جامعة االإمام جعفر ال�سادق ،ندوة تعريفية
مبهنة املحاماة وتاأريخها واأ�س�سها .
وا�ست�سافت النقابة طلبة اجلامعة وعددا من
ممثلي اأ�ساتذتها ،وبح�سور نقيب املحامني
العراقيني ،االأ�ستاذ �سياء ال�سعدي ،ووكيل
النقابة ،االأ�ستاذ رزاق العبيدي .
رحب ال�سيد النقيب بالطلبة
وخالل كلمته،
َ
واأ�ساتذتهم ،م�سيد ًا مببادرة اجلامعة يف ربط
اجلانب النظري والعلمي بالتطبيق .
َ
وا�ستعر�ص نقيب املحامني القيم االخالقية
وال�سفات التي يجب اأن يتمتع بها خريج كليات
القانون واحلقوق ليكون موؤهال لالإنتماء للنقابة.
م�سري ًا اإىل �سرورة تنقية �سجالت املحامني من
غري املوؤهلني اأو الذين يحملون يف �سجلهم املهني
ق�سايا ال تتوافق مع النظم االأخالقية .مردفاً
ب�سرورة اأن تبقى املهنة ب�سورتها النا�سعة
اأمام الق�ساء واأمام ال�سعب العراقي .
أو�سح ال�سعدي ح�سا�سية عمل املحامي
وا َ
واحلقوق والواجبات التي تن�ساأ عن عقد
الوكالة ،وخطورة عدم املعرفة القانونية.
م�سدد ًا على اأهمية اأن يت�سلح املحامي بالعلمية
القانونية.
واأك َد ال�سيد النقيب م�سوؤولية رجال القانون يف
بناء دولة تقوم على ا�سا�ص �سيادة القانون .الفتاً

اإىل :اأن دور املحامني مل يعد يقت�سر على التوكل
عن االخرين ،بل �سار جزءا اأ�سا�سيا يف جمابهة
الف�ساد والدفاع عن حقوق ال�سعب ،واحلريات
العامة ،وتاريخ النقابة �ساهد على هذا الدور.
م�ستذكر ًا ادوار نقابة املحامني يف اإنتفا�سة
ت�سرين.
وتا َ
أ�سف النقيب على �سوء التخطيط الذي

متار�سه احلكومات يف عدم تن�سيق احلاجة
الفعلية للخريجني والقبول ب�سكل ال يتنا�سب
مع فر�ص العمل ،واحلاجة الفعلية للحقوقيني
واملحامني .منوهاً اىل :ان هذا ينعك�ص �سلباً على
النقابة ومهنة املحاماة .
رحب وكيل النقابة باحل�سور ،فيما
من جانبهَِ ،
اأثنى على اهتمامهم باال�ستماع للنقابة والتزامهم،

معرب ًا عن اأمله اأن يكونوا من خرية حمامي
امل�ستقبل .و�سرح ال�سيد الوكيل االإمتيازات التي
يتمتع بها املحامي اأمام نقابته .
وهذا ،وطرحَ عدد من الطلبة ت�ساوؤالتهم مبا
يخ�ص املهنة والنقابة ،فيما �سك َر اأ�ساتذة الكلية
نقابة املحامني لتعاونها ،واإتاحتها هذه الفر�سة
للطلبة ،مقدمني درعاً تقديرية بهذه املنا�سبة .

السعدي يوجه بضرورة أخذ هيئات اإلنتداب دورها
الحقيقي في خدمة المحامين
املحامي _خا�ص
ا�ستقبلَ نقيب املحامني العراقيني� ،سياء ال�سعدي،
هيئة انتداب حمامي الب�سرة اجلديدة ،للمباركة
لهم ،واحلديث حول �سوؤون الغرفة .
وجرى اللقاء بح�سور وكيل النقابة ،رزاق
العبيدي ،وعدد من اأع�ساء املجل�ص ،حيث اأ�ساد
النقيب بالعملية االإنتخابية التي جرت االأ�سبوع
املا�سي ،مو�سياً ب�سرورة اإ�سراك جميع املحامني
بالعمل النقابي دون متييز اأو تفريق .مردفاً :اأن من

املهم اإ�ستثمار الطاقات التي ر�سحت لهيئة االإنتداب
ومل يحالفهم احلظ يف الفوز .
أ�سار النقيب اىل :اأن بع�ص اأدوار هيئات االإنتداب
وا َ
اأكرث ح�سا�سية و اأداء مهنيا من جمل�ص النقابة ،كونهم
يحتكون ب�سكل مبا�سر مع املحامني يف الواقع العملي،
اإ�سافة اإىل اأنهم املمثل الواقعي ملجل�ص النقابة .
ودعا نقيب املحامني الهيئة لتخفيف العبء عن
النقابة بالتوا�سل الفعال مع املحامني يف كل غرف
االأق�سية و النواحي ،وال�سعي لتلبية كل احتياجاتهم

ومراعاة مطالبهم .
من جانبه� ،سكر رئي�ص هيئة االإنتداب ،املحامي
عقيل املظفر ،النقيب وجمل�ص النقابة ،قائال :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�ص النقابة.
يذكر اأن انتخابات غرفة حمامي الب�سرة
جرت اخلمي�ص املا�سي .٢٠٢٠ / ١١ / ٥

