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رئيس مجلس القضاء األعلى يوجه بتفعيل أحكام المادة ( )٢٧من قانون المحاماة
أراض للمحامين بما يناسب مكانتهم ودورهم المهني
السعدي يطالب بتخصيص قطع ٍ
هيئات االنتداب
ومسؤولياتها

علي الفاطمي
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
حمافظ بغداد ،ال�سيد حممد جابر العطا ،لبحث مو�سوع
تخ�سي�ص قطع الأرا�سي ملحامي بغداد.
وخالل لقائه ،طالب ال�سيد النقيب ب�سرورة متليك قطع
أرا�ص �سكنية ملحامي حمافظة بغداد .لفتاً اإىل :اأن
ا ٍ
أرا�ص يف املحافظات
ا
على
ح�سلوا
قد
املحامني
من
الكثري
ٍ
العراقية على عك�ص بغداد .
واأكد ال�سعدي على "اأهمية اأن يكون �سكن املحامي منا�سباً
ملركزه الجتماعي ودوره ووظيفته يف حتقيق العدالة
و�سيادة القانون".
واأ�سار نقيب املحامني اإىل "وجوب توفري ال�سكن
للمحامني� ،سيما ال�سباب منهم ،وهم يف مقتبل حياتهم
املهنية والإجتماعية".
من جانبه ،وج َه حمافظ بغداد باتخاذ الإجراءات
القانونية والر�سمية بنا ًء على الكتاب الر�سمي الذي قدمه
ال�سيد النقيب خالل لقائه بهذا ال�ساأن ،والذي ت�سمن "ان
حمامي بغداد عا�سمة العراق مل يح�سلوا على قطع
أرا�ص �سكنية منا�سبة تتالءم مع مركزهم الجتماعي
ا ٍ
ودورهم املهني الكبري يف حتقيق العدالة و�سيادة
القانون ،ولي�ص من ال�سحيح ان يبقى املحامي يف بغداد
حمروما من ا�ستحقاقه امل�سروع ،ل�سيما ال�سباب من
املحاميات واملحامني الذين هم باأم�ص احلاجة اىل ال�سكن .

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

رئيس مجلس القضاء األعلى
يوجه بتفعيل أحكام المادة
( )٢٧من قانون المحاماة
ب�سرى العزاوي
وج َه رئي�ص جمل�ص الق�ساء العلى ،القا�سي د .فائق زيدان،
اإعماما اىل رئا�سة حماكم ال�ستئناف الحتادية كافة بتفعيل
اأحكام املادة ( )٢٧من قانون املحاماة ،و�سدد على تطبيق
القانون ..جاء ذلك بعد �سكوى اأر�سلتها نقابة املحامني
بخ�سو�ص عرقلة اعمال املحامني يف قراءة الأوراق
التحقيقية.
وجاء يف الإعمام" :يرجى الإيعاز اىل حماكم التحقيق كافة
ب�سرورة تفعيل تطبيق املادة ( )٢٧من قانون املحاماة رقم
( )١٧٣ل�سنة  ١٩٦٥املعدل ،وحتديد مدة زمنية منا�سبة
لتمكني املحامني من الإطالع على الأوراق التحقيقية
اخلا�سة مبوكليهم من املتهمني وامل�ستكني واملدعني باحلق
ال�سخ�سي باإ�سراف املحقق الق�سائي املخت�ص".

واأ�سار الإعمام اىل" :اأن ذلك ياأتي ا�ستنادًا ملا لقا�سي
التحقيق من �سلطة تقديرية مطلقة يف ذلك ،بغية تنظيم عمل
حماكم التحقيق ،وعدم تاأخريه وللحيلولة دون التاأثري على
�سري التحقيق تطبيقا لأحكام املادة اآنفة الذكر" .
و�سدّد الإعمام على "الأخذ بنظر العتبار امكانية اطالع
املحامني من الوكالء على الأوراق التحقيقية اخلا�سة
مبوكليهم يف مراكز ال�سرطة املخت�سة يف الوقت الذي
يراه منا�سبا وكافيا لتمكينه من القيام بواجباته وفقا
لأحكام قانون املحاماة اآنف الذكر ،وقواعد ال�سلوك املهني
ال�سادرة عن نقابة املحامني".
أعرب نقيب املحامني العراقيني عن �سكره
ومن جانبه ،ا َ
وتقديره اىل رئي�ص جمل�ص الق�ساء العلى لتعاونه وجهوده
املبذولة لتذليل العقبات التي تعرقل عمل وواجب املحامني.

السعدي يدعو إلى مراقبة
السلوكيات غير األخالقية في
استجالب الزبائن
املحامي _خا�ص
اأدى عد ٌد من املحامني اجلدد اليمني
القانونية اأمام نائب رئي�ص حمكمة
ا�ستئناف الكرخ ،القا�سي اأمري
ال�سمري ،وبح�سور نقيب املحامني
العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
ووكيل النقابة الأ�ستاذ رزاق
العبيدي ،وعدد من ال�سادة اأع�ساء
جمل�ص النقابة .
وخالل كلمتهِ ،حتدّث ال�سعدي
عن اخالقيات عمل املحامي ،واأهم

الواجبات واحلقوق التي كفلها قانون
املحاماة ،م�سري ًا اإىل "اأهمية اأن يتحلى
املحامي باأخالقه املهنية ،و�سرورة
التقيد بتقاليد مهنة املحاماة ،واأن
يراعي اآدابها واأعرافها".
واأكد ال�سيد للنقيب على "وجوب
ممار�سة املهنة ب�سرف ونزاهة ،وعلى
املحامي اأن يطور نف�سه مبا ين�سجم
والدفاع عن احلقوق امل�سروعة" .
واأكد ال�سعدي ،اأي�سا ،على "مراقبة
ال�سلوكيات غري الأخالقية يف

ا�ستجالب الدعاوى ،بالعتماد على
التغرير اأو الر�سوة ،ف�س ًال عن
الت�سرفات غري الأخالقية ،املا�سة
بهيبة املحاماة واأدبياتها".
من جانبه ،لفتَ وكيل النقابة اإىل:
اأن مهنة املحاماة مهنة م�ستقلة ل
�سلطان على املحامي اإل للقانون.
موجهاً املحامني اجلدد برعاية تقاليد
املهنة واحرتام اآدابها .فيما وعد
بدعم املحامني اجلدد ،وتقدمي ما
ي�سهل تطورهم يف اجلانب العملي .

نقيب المحامين يستقبل وفد رئاسة
الجمهورية لشؤون ذوي اإلعاقة
املحامي _خا�ص
ا�ستقب َل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
وفد رئا�سة اجلمهورية املتعلق ب�سوؤون ذوي الإعاقة .
وترا َأ�ص الوفد م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية ل�سوؤون ذوي
الإعاقة ،املهند�سة اأماين اجلزائري ،حيث �سم الوفد
كال من الأ�ستاذ موؤيد القري�سي والأ�ستاذة ذكرى
جبار كاطع ،والأ�ستاذ عمر فخري والأ�ستاذ �سنان
القري�سي ،واملحامية ميامي فخري حمد .

ورحب ال�سيد النقيب بالوفد ،معرباً عن �سعادته يف
هذا
َ
الت�ساور من اأجل خدمة هذا ال�سريحة الإجتماعية التي
حتتاج للدعم والرعاية .م�سري ًا اإىل تعاون النقابة مع
اجلهات احلكومية كافة من اأجل حتقيق العدالة و�سيادة
القانون .
َ
وا�ستعر�ص اجلانبان فقرات عدة ب�سدد القانون رقم
( )8٣ل�سنة  ، ٢٠١٣والبحث يف تف�سيل فقراته ،وتقدمي
الت�سهيالت القانونية التي ت�سب يف خدمة هذه ال�سريحة.

من اأبرز ما مت تناوله يف اجتماع هيئات الإنتداب لغرف
حمامي بغداد عند اجتماعهم الأول مع جمل�ص النقابة ،الذي
انعقد �سباح يوم  ،٢٠١٠ / ١١ / ٢٦كان �سرورة التقيد
بقانون املحاماة ،وقواعد ال�سلوك املهني عند تعامل املحامني
فيما بينهم ،اأو يف عالقتهم بالق�ساء ،والإدارات احلكومية،
مع الرتكيز على اإعالم النقابة ،مبا يالقيه املحامي من عقبات
وعراقيل اأثناء ممار�ستهم املهنة ،وذلك ل�سرورة التمكن
من حتديد املق�سرين يف حالة عدم التزام املوظفني بح�سن
التعامل مع املحامني مبا يو�سيه قانون املحاماة النافذ رقم
( )١٧٣ل�سنة  ١٩٦٥املعدل ،ومبا حددته اأحكام املادة /٢٧
ثانيا وثالثاً منه .
لقد اأ�سدرت الكثري من اجلهات الق�سائية واحلكومية
اإعمامات وكتبا خمتلفة لت�سهيل اأعمال املحامني ،كاإعمامات
جمل�ص الق�ساء الأعلى ،والأمانة العامة ملجل�ص الوزراء،
ولبد اأن تنقل هذه التوجيهات اإىل اجلانب العملي ،وحما�سبة
من يتق�سد خمالفتها ،ومبا يوؤمن املالحقة الإدارية والق�سائية
للمخالفني من املوظفني .
و�سمن اأهم النقاط التي تداولها الإجتماع ،تنظيم �سوؤون
انتداب املحامني اأمام حماكم التحقيق وحماكم املو�سوع،
كجزء من واجب املحامني املن�سو�ص عليه د�ستورياً ،بالدفاع
عن املتهمني مبا يوؤمن الدور القانوين واملهني ،الأمر الذي
ا�ستدعى ت�سكيل جلان من اأع�ساء هيئات الإنتداب يف حماكم
اجلزاء ،لإعادة النظر بالآليات املتبعة لختيار املحامني
على وفق نظام �سحيح ،مي ّكن املحامني املوؤهلني بالدفاع عن
حقوق املتهمني الذين مل يوكلوا حمامي للدفاع عنهم .
و�سمن ما طرحناه هو مو�سوع الإلتزام باللبا�ص الر�سمي
للمحامني واملحاميات ،والظهور بالهندام املن�سبط ،الذي
ين�سجم مع احل�سمة والهيبة ،وخالف ذلك يوحي الأمر
اإىل التهاون بامل�سوؤولية جتاه �سمعة املهنة واملحامي ،فقد
نرى بع�ص الأزياء التي تظهر املفاتن اجل�سدية ،اأو التي
حتمل ب�سكل غري مبا�سر بع�ص الإيحاءات الالم�سروعة،
لذا وجهنا ال�سادة روؤ�ساء هيئات الإنتداب يف غرف بغداد
واملحافظات مبراقبة ور�سد حالت ارتداء املالب�ص
غري املنا�سبة وتوثيق ذلك ،وخماطبة جمل�ص النقابة،
لتحريك ال�سكوى التاأديبية يف حالة عدم التقيد والإلتزام.

نقابة المحامين توقع اتفاق تعاون مع جامعة
اإلمام الصادق (ع)
املحامي_خا�ص
و ّقعت نقابة املحامني العراقيني اتفاق تعاون
مع جامعة الإمام جعفر ال�سادق (ع) /كلية
القانون ،وذلك لتحقيق التعاون العلمي بني
اجلانبني .
والتقى ال�سيد النقيب� ،سياء ال�سعدي ،رئي�ص
اجلامعة ،الأ�ستاذ الدكتور �سبيح حمود
التميمي ،حيث تباحث اجلانبان حول الآليات
املمكنة لتفعيل الإتفاق الثنائي .
وياأتي هذا الإتفاق لغر�ص مزج النظرية
بالتطبيق لطلبة كلية القانون ،وتعزيز اجلانب
العلمي واملهني ملخرجات الكلية يف التطبيق
العملي ،بالإ�سافة اإىل تقدمي الدعم والإ�سناد
العلمي من خالل املالكات التدري�سية يف كلية
القانون اإىل نقابة املحامني العراقيني .
وت�سمن الإتفاق البنود الآتية :
 -١اإقامة الور�ص والندوات العلمية ومناق�سة
م�ساريع القوانني ،واإبداء الراأي ب�ساأنها
بالتعاون بني الطرفني .
 -۲اإقامة موؤمترات علمية قانونية متخ�س�سة
ت�ساهم يف و�سع احللول للم�ساكل القانونية

الفعلية بالتعاون بني الطرفني .
 - ٣تقوم اجلامعة بتقدمي الدعم والإ�سناد من
خالل تهيئة القاعات الدرا�سية لدورات تو�سيع
ال�سالحية ،واأية دورات تطويرية اأخرى .
 -٤تقوم النقابة با�ست�سافة طلبة كلية القانون
يف نقابة املحامني ب�سورة دورية لغر�ص اإقامة
ور�ص وندوات من قبل املحامني الرواد يف نقابة
املحامني العراقيني .
 -٥تقوم اجلامعة بن�سر بحوث املحامني يف جملة
اجلامعة املتخ�س�سة بالدرا�سات القانونية بعد
خ�سوعها للتقييم العلمي ،وتقدمي الدعم العلمي
ملجلة نقابة املحامني .
 -٦تقوم النقابة بت�سهيل اإجراءات انتماء خريجي
كلية القانون يف اجلامعة اإىل نقابة املحامني
العراقيني على وفق ال�سياقات املعمول بها .
 -٧تقوم اجلامعة بامل�ساهمة يف طباعة الدوريات
واملجالت التابعة للنقابة لقاء اأجور التكلفة .
 -۲تقدمي الدرا�سات بالتعاون بني الطرفني
لإعادة النظر يف املناهج الدرا�سية لكليات
القانون ،وربطها بالواقع العملي ،وخماطبة
اجلهات املخت�سة بهذا ال�ساأن .

 - ٩تقوم اجلامعة مبنح تخفي�ص مبقدار ١٠
 %من الق�سط الكلي للطلبة املتقدمني للدرا�سة
يف كليات واق�سام اجلامعة بعد تر�سيحهم من
نقابة املحامني العراقيني ،ومبا ل يتجاوز

 % ١٠من الطاقة الإ�ستيعابية .
وعلى هام�ص توقيع الإتفاق ،جتول وفد
اجلامعة يف متحف النقابة ،مطلعا على
اأهم الوثائق التاريخية التي احتواها.
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التسلط اإلداري ودوره السلبي على أداء المؤسسة الحكومية
هل الخيانة
الزوجية تعني زنا؟
احلقوقي خالد دواي العطواين
الت�سلط الإداري اآفة من اأخطر الآفات
الإدارية ال�سائعة يف املوؤ�س�سات احلكومية
غري القابلة للنجاح والتطور ،خا�سة يف
املجتمعات النامية التي تعي�ش بثقافة املدير
والقائد الأوحد امللهم الذي ميتلك الع�سا
ال�سحرية ويفهم ويجيد كل �سيء وعلى
اجلميع اأن ي�سري خلفه بدون تذمر او تردد،
وهذا بعينه هو قمة التخلف ،حيث يتنافى
ذلك مع اأب�سط قواعد التفكري واملو�سوعية،
وبالتايل الأ�ساليب الإدارية الناجحة
الناه�سة مبوؤ�س�ساتها وجمتمعاتها ،وتتعدد

الآثار املدمرة لهذه الآفة على الأفراد وعلى
املدير والقائد نف�سه ،وكذلك على اجلهة التي
يديرها واملجتمع بوجه عام ،حيث تكبت
طاقات وملكات الأفراد ،ويكتفي املدير والقائد
امللهم املزعوم بروؤيته الفردية القا�سرة،
كذلك ل تتمكن اجلهة التي يديرها من اإعداد
النائب الأول والثاين من اأجل احلفاظ على
ا�ستمرارية املوؤ�س�سة ومنوها ،كذلك ي�ساعد
هذا النمط الإداري على �سيوع العديد من
الظواهر الإدارية ال�سلبية مثل ال�سللية
وجماعات امل�سالح وحماولت التزلف
والتقرب من املدير على ح�ساب العمل،
كما يغلب على هذه الإدارة اإيثار امل�سلحة
الفردية على م�سلحة العمل واملوؤ�س�سة..
ومن الأ�سباب الرئي�سية لظاهرة النفراد
وال�ستبداد بال�سلطة وامل�سوؤولية ،وعدم
التفوي�ش ،هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثري
من املديرين اأن التفوي�ش ي�سعف �سلطة
ونفوذ الرئي�ش ،والواقع اأن هذا العتقاد لي�ش
�سحيحا ،حيث اإن ذلك يعتمد على خمافة
اهلل وقوة ال�سخ�سية ،وا�ستخدام الأ�سلوب
الإداري ال�سحيح .
اخلوف من النجاح الوا�سح للمروؤو�سني

عند تفوقهم بدرجة تفوق املدير الذي قام
بالتفوي�ش ،وحتى ل يلفت نظر الإدارة العليا
لغريه ،ورمبا يحدث الكثري من امل�سكالت
نظرا لتفوق ال�سخ�ش الذي فو�ش يف اإدارة
بع�ش الأمور ،ولكن يجب األ ين�سى املدير
اأن تفوق اأي موظف يف اإدارته �سوف ين�سب
يف النهاية اإليه �سخ�سيا اإذا ا�ستطاع اأن ي�سعر
الآخرين بذلك ..وعندما يفكر هذا الرئي�ش يف
التفوي�ش فاإنه يعمل على اختيار املقربني
منه الذين يثق فيهم ،وغالبا ما يتجنب اأولئك
الذين يتميزون بالقدرة على البتكار والإبداع
يف اأداء اأعمالهم حتى ولو كانت كفاءتهم
مرتفعة .
قد تتعار�ش امل�سلحة ال�سخ�سية للمدير
اأو املفو�ش مع عملية التفوي�ش نف�سها،
حيث يخ�سى اأن يفقد القدرة على مزاولة
بع�ش الأعمال اأو التي كانت موجهة خلدمة
م�ساحله الذاتية بغ�ش النظر عن امل�سلحة
العامة ..وب�سفة عامة لو كان املروؤو�ش ل
ي�ستطيع حتمل م�سوؤولية معينة يفو�ش
بها فاإن ذلك يرجع اإىل رئي�سه الذي يحب اأن
يعمل على ح�سن اختياره واإمداده باخلربات
واملعلومات ال�سرورية.

قضايا الجنح
املحامية مرمي الكناين
تنظر حمكمة اجلنح يف العديد
من الق�سايا التي من املفرت�ش اأن
تنظرها حمكمة اجلنايات ،اإل اأنها
ت�سنف يف قانون العقوبات على
اأنها «جنحة ولي�ست جناية» ،كما
تنظر حمكمة اجلنايات يف العديد
من الق�سايا التي تعد جنحة ،لكن
تنظرها اجلنايات.
 -1جنحة �سب وقذف تنظرها
اجلنايات.
 -2جنحة ال�سرب اإذا زادت مدة
العالج وو�سلت  21يوما تنظرها
اجلنايات.
 -3جنايات الأحداث تنظر اأمام
حمكمة اجلنح ،اأما جنحة ال�سب
والقذف عن طريق ال�سحف فتنظر
اأمام حمكمة اجلنايات.
 -4الزوج الذي يقتل زوجته
متلب�سة بجرمية الزنا تنظرها
اجلنح.
 -5ال�سرقة املقرتنة بجناية تنظرها
اجلنايات.
اأما الفرق بني اجلنحة واجلناية هو
اأن اجلناية ل تكون اإل عمدية .اأما
اجلنحة فقد تكون غري عمدية اإذا
ن�ش القانون على ذلك �سراحة .كما
اأن اجلناية واجلنحة يتحدد نوع كل
منهما بالعقوبة املقررة لكل واحدة
منهما يف القانون ..ومن حيث
الإخت�سا�ش فاإنه ينعقد للمحكمة
الكربى اجلنائية يف حالة اجلنايات،

وللمحكمة ال�سغرى اجلنائية يف
حالة اجلنح .وفيما يتعلق بالطعن
يف الأحكام ال�سادرة يف اجلنايات
فاإنه يكون باإ�ستئنافها ملحكمة
الإ�ستئناف العليا اجلنائية ،ويف
اجلنح يكون الطعن بالإ�ستئناف
للمحكمة الكربى اجلنائية.
اجلناية
هي اجلرمية التي ُيعاقب عليها
القانون اأَ�سا�ساً بالإعدام اأَو ال�سجن
املوؤبد اأو ال�سجن امل�سدد اأو
ال�سجن ،.وهذا هو التعريف الذي
و�سعه امل�سرع يف قانون العقوبات
تعد اجلناية هي الق�سم الأول من
التق�سيم الثالثي للجرائم ،فاجلرمية
ب�سكل عام تق�سم على ثالثة اأق�سام
بح�سب ج�سامتها وخطورتها :
اجلناية واجلنحة واملخالفة..
فاجلناية تعد اأ�سد واأق�سى اأنواع
اجلرائم ،لذلك فعقوبتها ت�سل اإىل
الإعدام.
وعلى الرغم من اأن التعريف ال�سابق
ل يعد تعريفاً حمدد ًا للجناية يف حد
ذاتها ،واإمنا هو تعريف يف �سوء
العقوبة املقررة لها ،وهذا ما
ارتاآه امل�سرع ،اإذ اأن امل�سرع يق�سم
اجلرائم بداية وفقاً جل�سامتها
وخطورتها ،ومن ثم يقرر لكل نوع
عقوبة ح�سب خطورته ،ولذلك لكي
نحدد ما اإذا كانت اجلرمية جناية
اأو جنحة اأو خمالفة ،يجب الذهاب
لعقوبتها املقررة من قبل امل�سرع،
وعلى هذا الأ�سا�ش يتم التحديد.

وقد اأقر امل�سرع عقوبة اجلناية
على ان تبداأ من ثالث �سنوات
اإىل � 15سنة ،كما انه قد توجد
بعد اجلنايات تعاقب بالإعدام..
واملحكمة املخت�سة بنظرها هي
حمكمة اجلنايات وطرية الطعن
يف حكمها هو الطعن بالنق�ش اذا
كان احلكم ح�سوريا او باإعادة
الجراءات اذا كان احلكم غيابيا.
اجلنحة
يف العديد من النظم القانونية
ال�سائعة تعرف باأنها عمل اجرامي
"اأ�سغر" ..وعادة يعاقب على
اجلنح بعقوبات اأخف من عقوبات
اجلنايات وا�سد من العقوبات على
املخالفات الإدارية ..ويف كثري
من الأحيان يعاقب على اجلنح
بغرامات مالية ،وقد ت�سمل اجلنح
جرائم مثل :ال�سرقة الب�سيطة،
العتداء الب�سيط ،ال�سلوك
غري املن�سبط (كالإزعاج اأو
امل�ساجرات) ،التخريب الب�سيط
ملمتلكات الغري والقيادة املتهورة.
وقد اأقر امل�سرع عقوبة اجلنح
على اأن تبداأ من � 24ساعة حتى
ثالث �سنوات.
وتُق�سم اجلنح على ق�سمني:
اجلنح املبا�سرة واجلنح غري
املبا�سرة.
واملحكمة املخت�سة بنظرها
هي حمكمة اجلنح وطرق
الطعن يف احكامها هو الطعن
بال�ستئناف والطعن بالنق�ش.

حب ال�سلطة وال�سعي اإليها لدى بع�ش
املديرين يجعله �سد التفوي�ش ،وقد يكون
�سبب ذلك املعاناة التي لقاها حتى و�سل
اإىل موقع القيادة اأو لأن الكثري من املديرين
يتعاملون مبفهوم الرئي�ش ولي�ش القائد.
اقتناع الرئي�ش باأ�سلوب معني للعمل اكت�سبه
من روؤ�سائه ال�سابقني ،وعندما يكون يف
مت�ساو يرتدد يف تفوي�ش الآخرين
مو�سع
ٍ
خوفا من اتباع اأ�ساليب جديدة تناق�ش
اأفكاره واأ�ساليبه التي اتبعها طويال.
لي�ش املهم دائما اأن تعمل ،ولكن الأهم هو
اأن تعمل العمل ال�سحيح ،ولتحقيق القدرة
والكفاية على العمل ال�سحيح ،ل بد اأن
ي�سبقه العلم والفهم ال�سحيح ..كثري من
القادة واملديرين ي�ستغل كثريا بالعمل دومنا
الهتمام بق�سية بلوغ العمل ال�سحيح،
وهو يف حقيقة الأمر يعمل ،ولكنه يف�سد
اأكرث مما ينتج ،ولبلوغ الكفاية والقدرة
على العلم ال�سحيح ل بد من اأن نتعلم من
اأخطاء الآخرين ،واأهمها الت�سلط والتكرب
وعدم ال�ستماع للعاملني وحرمانهم من
فر�سة احلوار وطرح اأفكارهم ومقرتحاتهم
وعر�ش مطالبهم و�سكواهم ،مما يجلب الكثري

من املفا�سد الإدارية على العمل والعاملني
جميعا ..يدفع املديرون لتخاذ القرارات
غري املدرو�سة بعناية؛ مما يزيد من خماطر
تعر�سها للخطاأ وعدم املنا�سبة ..النظرة
القا�سرة املحدودة جلوانب العمل واإمكانية
تطويره� ..سعف م�ساركة العاملني وقلة
اقرتاحاتهم� ..سعف ثقة الأفراد يف اأنف�سهم..
غياب روح احلب والتعاون و�سيوع الفرقة
والبغ�ش وروح الأنا وكرثة النزاعات داخل
املوؤ�س�سة ..قتل روح البتكار و�سعف فر�ش
منو الأفراد واملوؤ�س�سة ب�سكل عام ..نفور
العاملني من قيادتهم وحتقق عدم الر�سا
الوظيفي ..غياب القدرة على اإعداد النواب
الذين يحلون حمل من يحال اىل التقاعد..
انفراد املدير بتحمل كل تكاليف املخاطرة
وخ�سائر القرارات غري املنا�سبة ..تف�سي
الكثري من الآفات والأمرا�ش الإدارية داخل
الإدارة (متلق املديرين) (غياب الثقافة)
(�سعف م�ستوى الأداء جماعات امل�سالح)
�سرقة اعمال وافكار املوظفني من قبل مدرائهم
وتن�سيبها لهم بغية احل�سول على كتب ال�سكر
واملكافاآت ..املهم دائما هو العلم ال�سحيح،
والعاقل من اتعظ وتعلم من غريه.

اإلطار المفاهيمي للعقد
االلكتروني

يا�سر العامري
العقد اللكرتوين هو ذلك العقد الذي يتم اإبرامه عرب
�سبكة النرتنيت ،فهو عقد عادي ،ولكنه يكت�سب
الطابع اللكرتوين من الطريقة التي يربم من خاللها،
فهو ين�ساأ من تالقي القبول باليجاب بف�سل التوا�سل
احلا�سل ما بني الطراف او بو�سيلة م�سموعة ومرئية
عرب �سبكة دولية مفتوحة لالت�سال عن بعد.
�سمن ما ذكر اعاله يف تعريف العقد اللكرتوين ،نالحظ
الكيفية التي يربم بها هذا العقد ل تخرج من نطاق
القواعد العامة لنظرية العقد التي حددها القانون
املدين ،فالعقد ح�سب ن�ش املادة  73من القانون املدين
العراقي رقم ( )40ل�سنة ( 1951هو اقرتان اليجاب
ال�سادر من احد العاقدين بقبول من الخر على وجه
يثبت اثره يف املعقود عليه).

وخال�سة ما تقدم ميكن القول ان الطريقة التي يربم
بها العقد التقليدي (العادي) من حيث تالقي القبول
باليجاب هي نف�ش طريقة ابرام العقد اللكرتوين،
وكذلك ماينتج من م�ساكل يف حال كان املتعاقدين ل
يجمعهما جمل�ش واحد (تعاقد بني غائبني) ،وتثار كذلك
يف العقد اللكرتوين كونه يربم عرب و�سائل الت�سال
احلديثة واملتمثلة بـ(النرتنت) والتي غالباً ما يكون
فيها املتعاقدون يف مكانني خمتلفني ،لذا فاإننا �سوف
نتناول يف هذا املبحث كيفية التعاقد يف العقد اللكرتوين
يف حال التعاقد بني حا�سرين والتعاقد بني غائبني
والتعاقد عرب و�سائل الت�سال احلديثة (النرتنت).
فيجب ان ننوه باأن ل يوجد اختالف يف ابرام العقد
من الناحية املادية التقليدية كثري ًا عن ابرام العقد
اللكرتوين ،فهناك ت�سابه بني العقدين من ناحيتي ركني
ال�سبب واملحل ،اإل ان الختالف يظهر يف ركن الر�سا
من حيث و�سيلة التعبري عن ارادتي اليجاب والقبول،
وتواجه الق�ساء �سعوبات تتمثل يف �سبط زمان ابرام
العقد ومكانه ،وكذلك مكان التنفيذ ،فمن ناحية زمان
ابرام العقد اللكرتوين جند ان اطراف العقد اللكرتوين
يباعد بينهم املكان ،وبالتايل قد يكون هناك فا�سل
زمني بني �سدور اليجاب وعلم املوجب بهذا القبول،
وبالتايل ي�سعب حتديد وقت ار�سال وا�ستقبال ر�سالة
البيانات اللكرتونية اذا كان التعاقد الكرتوين ..وقد
او�سح امل�سرع العراقي قاعدة عامة يف القانون املدين يف
املادة ( )88عندما ن�ست على ( التعاقد بالهاتف او اأية
و�سيلة ات�سال اخرى يعد تعاقدا بني غائبني يف املكان
وحا�سرين يف الزمان) ،وهذا يعني انها ا�سارة �سمناً
اىل العقود اللكرتونية وقانونية التعاقد اللكرتوين.

املحامية �سماح حممود املعا�سيدي

كان امل�سرع العراقي ذا نظرة علمية لت�سنيف هذه الظاهرة التي
كرثت يف الآونة الأخرية ب�سكل هائل ..ي�سكي الكثري من خيانة
زوجاتهم اأو اأزواجهم 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 ()3
من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية العراقي يف باب ال�سكاوى
التي تتعلق بحقوق �سخ�سية يتوقف اإقامتها على حتريك ال�سكوى
من املت�سرر يلجا اأحد الأزواج �ساكيا من خيانة زوجته ،اأو اأن تلجاأ
الزوجة لل�سبب نف�سه ،هنا ال�سكوى يجب اأن تخ�سع ل�سروط ن�ش
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
الأحوال الآتية:
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 اأن الزنا مت بر�سا 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 من املت�سرر تتقدم املحكمة بطلب تخاطب فيه �سركات
الت�سالت الهاتفية بتزويد املحكمة ببيانات �سريحة الهاتف للمتهم
باخليانة عرب الهاتف ،ويرفق بالطلب تزويد املحكمة بجميع املكاملات
ال�سوتية التي دارت بني املتهم والع�سيق ،وبعد اأن يتم جلب جميع
الإت�سالت على �سكل ت�سجيالت �سوتية بوا�سطة اأقرا�ش ليزرية
تنتخب املحكمة خبريا �سوتيا لكتابة املح�سر اخلا�ش باملكاملات
الهاتفية ،واخلبري هنا ل يرتك �ساردة اأو واردة اإل ويذكرها ،فاإذا
تبني للمحكمة اأن املتهم قد تكلم عرب الهاتف بكلمات كالتي تدور
بني زوجني او تلفظ بعبارات توحي مبمار�سة جن�سية عرب الهاتف
اأو اإتفاق على �سكل معني يحمل اآثار اخليانة ،تكيف الواقعة على
اإنها زنا زوجية ،ومن الآثار التي ترتتب على زنا الزوجية يف قانون
العقوبات العراقي التي وردت يف ن�ش املادة :377
.1يعاقب باحلب�ش الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفرت�ش علم
اجلاين بقيام الزوجية ما مل يثبت من جانبه اأنه مل يكن يف مقدوره
بحال العلم بها.
.2ويعاقب بالعقوبة نف�سها الزوج اإذا زنا يف منزل الزوجية .
اأما من جانب قانون الأحوال ال�سخ�سية ،فالأثر الذي يرتتب على
فعل اخليانة الزوجية بعد ثبوتها هو ن�ش املادة الـ 40من قانون
الأحوال ال�سخ�سية رقم  188ل�سنة  1959يف الفقرة ( )2على
اإعتبار اخليانة الزوجية �سببا من اأ�سباب التفريق الق�سائي اإذا
ارتكب الزوج الآخر اخليانة الزوجية ،ومن اآثاره اأي�سا اإذا ثبتت
اخليانة هو اإ�سقاط ح�سانة الأطفال عنها لأنها خانت المانة.
ينبغي اأن يكون معلوما اأن كل زنا الزوجية هو خيانة الزوجية،
ولكن لي�ش كل خيانة الزوجية هي زنا الزوجية!
نعم ،فـزنا الزوجية ي�سرتط الوطء .اأما اخليانة الزوجية
فيكفي اأي فعل اآخر ،واإن مل ي�سل اىل حد الوطء كما هو احلال
يف الر�سائل الغرامية وال�سور ،ول توجد يف قانون العقوبات
جرمية حتت و�سف اخليانة الزوجية ،واإمنا وردت قي
قانون الأحوال ال�سخ�سية ك�سبب من اأ�سباب التفريق.

العقود واألجراء في دوائر الدولة
اأ.م .د .عقيل �سرحان حممد
اأ�ستاذ القانون املدين امل�ساعد
اإن قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24ل�سنة  19٦0املعدل
عرف املوظف يف مادته الثانية باأنه( :كل �سخ�ش عهدت
اليه وظيفة داخلة يف املالك اخلا�ش باملوظفني).
وبذلك حددت النطاق ال�سخ�سي للقانون ب�سريانه على
جميع املوظفني يف دوائر احلكومة ممن يتقا�سون رواتبهم
من امليزانية العامة ،وبهذا الو�سف فقد خ�سعوا ملركز
تنظيمي لكل حقوقهم والتزاماتهم.
وبعد �سدور قرار جمل�ش قيادة الثورة املنحل رقم ()150
ل�سنة  1987والذي مت مبوجبه حتويل العمال املوؤقتني اىل
موظفني ،فاإن احلاجة برزت اىل �سرورة تكييف اأو�ساعهم
الوظيفية مبا ي�سمن حقوقهم وحتديد التزاماتهم.
وفعال �سدر قرار جمل�ش قيادة الثورة املنحل رقم ()٦03
ل�سنة  1987والذي ن�ست الفقرة �ساد�سا منه على:
(ت�سري احكام هذا القرار على العمال املوؤقتني الذين
حولوا اىل موظفني مبوجب قرار جمل�ش قيادة الثورة
املنحل رقم  150ل�سنة  1987مع احتفاظهم برواتبهم
احلالية).
وبذلك فاإن القرار ( )٦03اأعاد تعريف املوظف الذي حدده
قانون اخلدمة املدنية ،فلم يعد ذلك ال�سخ�ش الذي عني
على املالك الدائم وامنا تو�سع لي�سمل اأي�سا ال�سخ�ش
الذي عني ب�سفة موؤقتة ،وهذا ما قررته الفقرة (�سابعا)
من القرار اأعاله عندما ن�ست على( :تطبق على املوظفني
املوؤقتني يف التعيني ويف احلقوق ويف الواجبات يف غري ما
ورد يف هذا القرار قوانني وقواعد اخلدمة والتقاعد.)...
وهذا يعني ان املوظف املوؤقت خ�سع يف كل حقوقه
والتزاماته اىل قانون اخلدمة املدنية ا�سوة باملوظف
املعيني على املالك الدائم.
وبعد عام  2003عمدت بع�ش الإدارات اىل ابتداع �سيغة
جديدة يف التعاقد مع الأ�سخا�ش يف اطار الوظيفة العامة
حتت م�سمى (الجر اليومي) يعطى فيها للمتعاقد اجر
يومي مقطوع اختلفت الإدارات يف مبلغه ،ثم مت �سرعنة

هذا الجراء يف قوانني امليزانية العامة للدولة دون ان
يتم تكييف اأو�ساعهم القانونية وحتديد القانون الذي
ينظم حقوقهم والتزاماتهم ،ويف عام  2019وجد جمل�ش
الوزراء �سرورة اإيجاد تنظيم قانوين لهذه الفئة ،لذا فقد
ا�سدر قرارين وهما ( 102و )105يف حماولة منه لتكييف
اأو�ساع هذه الفئة ثم �سرعان ما مت الغاوؤهما مبوجب
القرار رقم ( )315املتخذ يف اجلل�سة العتيادية اخلام�سة
والثالثني املنعقدة بتاريخ  ، 2019 /9 / 8ثم عدل هذا
القرار وو�سعت �سوابط ت�سهيل تنفيذه مبوجب القرار
رقم ( )337املتخذ يف اجلل�سة العتيادية الثامنة والثالثني
املنعقدة بتاريخ  ، 2019 /10 /1وعند تدقيق النظر يف
فقرات هذين القرارين و�سوابط ت�سهيل تنفيذهما ،ر�سحت
لنا بع�ش املالحظات والتي ميكن اجمالها بالآتي:
اأول :الجراء اليوميون:
 .1ان كل من الفقرات ( )15 ،11 ، 10ا�سارت وبو�سوح
اىل خ�سوع الجراء اليوميني اىل احكام قانون العمل رقم
( )37ل�سنة  ،2015وبذلك ي�سدق و�سفهم بالعمال ،وهنا
ن�سري اىل بع�ش املخالفات ،وكالآتي:
• فيما يتعلق باحت�ساب الأجور ،فقد ورد يف اجلدول
املرفق ب�سوابط ت�سهيل تنفيذ هذين القرارين ان الجري
(العامل) يتح�سل على عالوة �سنوية ويتم ترفيعه،
وهذا يتعار�ش مع احكام قانون العمل باعتباره القانون
املخت�ش بتنظيم حقوق والتزامات الجري (العامل)،
ووجه املخالفة ان قانون العمل ويف املادة ( /٦3رابعا) قد
حدد زيادة �سنوية للعامل ومل يعرتف بالعالوة ال�سنوية
والتي تختلف طريقة ا�ستحقاقها عن ا�ستحقاق العالوة
ال�سنوية للموظف ،ثم ل يوجد يف قانون العمل ما ي�سري
اىل اإمكانية ترفيع العامل ،خ�سو�سا ان الرتفيع يحتاج اىل
درجة وظيفية وعنوان وظيفي وحذف وا�ستحداث ،وهذا
ما مل ينطق به قانون العمل باملطلق !
• ا�سارت الفقرة (/8و) من القرار  315اىل ان الجري
(العامل) يتمتع بجميع احلقوق والمتيازات التي يتمتع
بها موظفو املالك الدائم ،فلو امعنا النظر يف احلماية
القانونية للموظف فاإنها تختلف جذريا عن احلماية التي

�سرعها قانون العمل للعمال من حيث احلقوق والمتيازات
مثل �ساعات العمل والعمل الإ�سايف ،واحكام الجازات
وال�سرتاحة اليومية وتنظيم عمل الن�ساء وغري ذلك،
واذا كان املراد من ذلك هو الو�سف املجرد لتلك احلقوق
والمتيازات (دون التفا�سيل) فكان ينبغي حتديد ذلك
لرفع اللتبا�ش.
 .2ا�سارت الفقرة(/8ب) من القرار  315اىل اإمكانية
اكمال املتعاقد لدرا�سته الأولية والعليا ب�سرط عدم
التعار�ش مع �ساعات العمل املحددة بالعقد ،وهذا
المر يتعار�ش مع تعليمات منح الجازة الدرا�سية رقم
( )1٦5ل�سنة  ،2011اإذ ن�ست املادة (/4اأول) منها على
(ان تكون الوظيفة التي ي�سغلها املوظف تقع يف الدرجة
الأوىل فما دون �سمن �سلم الدرجات والرواتب امللحق
بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ()22
ل�سنة  ،) 2008وبالرجوع اىل قانون العمل باعتباره
احلاكم واملنظم لهذه الفئة وفقا للقرار اأعاله فال جند اأية
اإ�سارة اىل هذا النوع من التدرج يف اطار م�سروع العمل
الذي يعمل فيه ،ا�سف اىل ذلك ان الفقرة (ثالثا من املادة
الرابعة اأعاله) من هذه التعليمات ن�ست على (ان يكون
املوظف قد اكمل �سنتني يف خدمة وظيفية فعلية مر�سية
بعد اخر �سهادة ،ول يعتد باخلدمة امل�سافة مبوجب
ن�سو�ش قانونية خا�سة) ،وكلنا يعلم اأنه ل ميكن اإ�سافة
خدمة املتعاقد اإل بعد ان يتم تثبيته على املالك الدائم ،ثم
بعد الرجوع اىل قانون العمل فقد وجدنا ان هذا القانون،
ويف املادة (�/82ساد�سا) ،اعطى ل�ساحب العمل �سالحية
منح العامل اإجازة بدون اجر عند ال�سرورة ،ول يوجد
ما ي�سري اىل اإمكانية منح اإجازة درا�سية باجر تام للعامل.
 .3ا�سارت الفقرة (/8ج) من القرار  315اىل ال�سماح
للمتعاقد تويل املنا�سب التنفيذية با�ستثناء الدرجات
اخلا�سة ومبا يتنا�سب مع قدراته ومهاراته ،وهذا المر
يتعار�ش مع �سوابط تويل املنا�سب الإدارية املقرة من
وزارة املالية مبوجب كتابها ذي العدد  94921/ 803يف
 2014 / 9 /18والتي ا�سارت اىل (يقت�سي ان يكون رئي�ش
ال�سعبة موظفا بعنوان معاون مدير يف الدرجة الرابعة او

خاف على
رئي�ش مالحظني يف الدرجة اخلام�سة) ،وغري
ٍ
احد باأن هذه العناوين متنح ملوظفي املالك الدائم ،ول
وجود لها يف قانون العمل.
 .4ورد يف الفقرة ( )15من �سوابط ت�سهيل تنفيذ القرار
 315باأن الجري (العامل) يخ�سع يف فر�ش العقوبات
الن�سباطية اىل قانون ان�سباط موظفي الدولة رقم ()14
ل�سنة  1991املعدل ،وهذا يتعار�ش مع قانون العمل الذي
يخ�سع العامل اىل عقوبات ان�سباطية تختلف جذريا عن
تلك املقررة يف قانون ان�سباط موظفي الدولة ،فعقوبة
الإنذار مثال يف قانون ان�سباط موظفي الدولة يرتتب عليها
تاأخري ال�ستحقاق املايل ،يف حني ان الإنذار يف قانون العمل
ل يرتتب عليه اأي اأثر مايل ،وهذا المر ل ين�سجم مع مبداأ
ا�ستقرار املعامالت واملراكز القانونية للموظف او العامل.
ثانياً  :املتعاقدون على وفق القرار ٦03
 .1يف الواقع ان هناك عدم و�سوح يف الروؤية
القانونية للمتعاقدين على وفق القرار  ٦03من
حيث تكييف اأو�ساعهم القانونية ،فهل ان القرار
 315قد األغى �سمنا القرار  ،٦03وبذلك يتم
اخ�ساعهم لأحكام قانون العمل النافذ �ساأنهم يف
ذلك �ساأن الجراء اليوميني ،خ�سو�سا ان الفقرة
(/8ز) لوحت بذلك ،اإ�سافة اىل ذلك فاإن ما ورد من
اطالق يف ديباجة القرار  315باعتماد اآلية معاجلة
العاملني ب�سيغة (عقد) يف املوؤ�س�سات احلكومية
ي�سري اىل تكييف اأو�ساعهم على وفق القرار اأعاله
باعتبار املطلق يجري على اطالقه ،واإذا �سلمنا
بذلك ،فكان ينبغي ان يكون هناك ت�سريح بهذا
المر ،وت�سوية للحقوق التي ا�ستحقها املوظف
املوؤقت وفقا للقرار  ٦03يف الفرتة ال�سابقة.
 .2ما ورد من مالحظات بخ�سو�ش حقوق
وامتيازات الجراء اأعاله ميكن اثارته
بخ�سو�ش املتعاقدين على وفق القرار ()٦03
فيما يتعلق با�ستحقاقاتهم املالية وامتيازاتهم
الخرى وتوليهم للمنا�سب والتفرغ الدرا�سي
والتي حتتاج اىل معاجلة قانونية وا�سحة.
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صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين

تاريخ غرف المحامين في المحاكم العراقية

املحامي اأحمد جميد احل�شن
وكان موقع حماكم بغداد يف بناية (املحاكم املدنية)
يف �شارع املتنبي ،وهي بناية كبرية بنيت يف العهد
العثماين على نهر دجلة جماورة للق�شلة التخاذها
مقر ًا للخيالة.
وبعد قيام احلكم امللكي �شنة  1921اأُجريت على
البناية ا�شالحات �شاملة لت�شغلها حماكم ال�شلح
والبداءة واال�شتئناف.
اأما املحاكم (ال�شرعية) فكانت موجودة منذ العهد
العثماين يف االلوية وبع�ض االق�شية ،ثم تو�شعت اىل
بع�ض االق�شية والنواحي املهمة.
وقد خ�ش�شت اإحدى غرف بناية (املحاكم املدنية)
لتكون غرفة للمحامني ،وهي بذا تعد اول (غرفة
للمحامني) يف حماكم العراق ،وتقع اىل ميني الداخل
اىل بناية املحاكم (بناية املجمع الثقايف حالياً يف
�شارع املتنبي جنوب الق�شلة) ،ووظيفة الغرفة
كما هو معروف هي جللو�ض املحامني بانتظار
وقت مرافعتهم ،وكذلك لكتابة لوائحهم وطلباتهم،
ف�ش ًال عن تبادل االخبار واملعلومات �شوا ًء املتعلقة
بالدعاوى الق�شائية اأم باالأمور ال�شيا�شية ،وكذلك
لاللتقاء مبوكليهم يف بع�ض االأحيان.
وعند تاأ�شي�ض نقابة املحامني �شنة � ،1933شغلت
النقابة تلك الغرفة مع غرفة اأخرى للمحامني ،اأي اأن
غرف املحامني وجدت قبل تاأ�شي�ض النقابة.
وملا �شاق املكان عن ا�شتيعاب ن�شاط النقابةُ ،بنيت
غرفتان للنقابة ،يف بناية نادي املحامي.
كانت غرفة املحامني تدار ابتدا ًء تطوعاً من اأحد
املحامني الذي يرى يف نف�شه رغب ًة يف خدمة زمالئه
املحامني ،ال�شيما ان عدد املحامني واملحاكم قليل جد ًا.
ثم خ�ش�شت غرفة اأخرى للمحامني يف املحكمة
(ال�شرعية) املوجودة ا�ش ًال منذ �شنة  1768يف �شارع
امل�شتن�شر (النهر) يف بغداد.
وكانت نقابة املحامني منذ تاأ�شي�شها تتوىل ال�شرف
على احتياجات غرف املحامني من اآثاث واأجهزة
كهربائية وكتب واجور املبا�شر(الفرا�ض) وغري ذلك.
املحامون اأمام غرفتهم يف بناية املحاكم املدنية بجانب
الق�شلة التي اتخذت مقر ًا للنقابة �شنة 1933
ويف خم�شينيات القرن املا�شي حدث تو�شع يف عدد
املحامي،ن وكذلك يف املحاكم يف العراق ،وبالتايل
فقد فتحت غرف املحامني يف جميع حماكم االلوية
واالق�شية املهمة ،و�شار االمر اآنذاك ان تدعو
النقابة املحامني يف االلوية اىل انتخاب (�شكرتري)
لغرفة املحامني كما كان ي�شمى ،وحتدد يوما معينا
الإجرائه ،عدا (بغداد املو�شل والب�شرة) فاإنها
متتاز بخ�شو�شية انها تدار من قبل روؤ�شاء جمال�ض
االن�شباط فيها.
وا�شتمر احلال يف انتخاب غرف املحامني ل�شكرتريها
�شنوات عدة ،اإال انه يف  1959/10/1در�شت اللجنة
االإدارية (جمل�ض النقابة) امل�شاكل املتاأتية من تكرار
عملية انتخابات الغرف يف انحاء العراق ،فوجدت ان
الغرف تعود لهذه النقابة ،وبالتايل فاإن ادارتها منوطة
باللجنة نف�شها ،فمن حقها تبعاً لذلك ان تنتدب من
ميثلها يف اإدارة تلك الغرف من املحامني الذين تعتمد
عليهم هناك ،لهذا قررت:
اأ .اإلغاء االنتخابات كافة الختيار اأي �شكرتري الأية
غرفة من غرف املحامني.
ب .تخويل النقيب انتداب املحامني الذين يعتمدهم
الإدارة غرف املحامني نيابة عن هذه اللجنة ،واجراء
التبليغات بهذا اخل�شو�ض.
واحلاقاً بذلك القرار الذي يوكل اإدارة غرف املحامني
اىل من تنتدبه النقابة نف�شها ،قررت اللجنة بتاريخ
 1959/11/5اختيار املحامني التالية ا�شماوؤهم
منتدبني منها الإدارة الغرف الكائنة يف مركز مدنهم،
كما ياأتي:
.1حممد ر�شا ال�شيد �شلمان( ..النجف).
 .2جا�شب عبد ال�شبار( ..كربالء).
.3عبد احل�شني ح�شن( ..احللة).
.4حامد ال�شكبان( ..الديوانية).
.5ناجي الرا�شي( ..الكوت).
�.6شاكر الغرباوي( ..النا�شرية).
�.7شاكر العزاوي( ..دياىل).
.8عطا ترزي با�شي( ..كركوك).
.9طاهر الدباغ( ..اأربيل).
.10و�شف طه( ..الرمادي).
.11عبد املجيد اجلميلي( ..الفلوجة).
.12عبد الكرمي خملف( ..تكريت).
.13اأكرم البياتي( ..االعظمية).
.14علي ح�شني ال�شالح( ..الكرادة ال�شرقية).
.15خليل املعيني( ..املحمودية).
.16حامد العبا�شي( ..الكاظمية).
.17علي العزاوي( ..الكرخ).
.18عزيز احلاج هادي( ..الكوفة).

عند االحتالل الربيطاين للعراق �شنة  1917مل
تكن يف بغداد �شوى حمكمتني؛ (ال�شرعية) ومقرها يف
�شارع امل�شتن�شر(النهر) ،وحمكمة (البداءة) وتقع يف
�شراي احلكومة بجوار غرفة الوايل .وبعد االحتالل
الربيطاين للعراق� ،شارت املحاكم تتكون من.1:حمكمة
(اال�شتئناف) ،التي اأُ�ش�شت يف بغداد ،وع ّدت املحكمة
العليا ملناطق العراق كافة ،وقراراتها نهائية نظر ًا الإلغاء
الطعن لدى حمكمة (التمييز) يف اإ�شطنبول وعدم تاأ�شي�ض
حمكمة (متييز) يف العراق اآنذاك .2.حماكم (البداءة
وال�شلح واجلزاء) يف بغداد وااللوية (املحافظات).
.19ها�شم ال�شيد رزين( ..امل�شيب).
.20جميد �شيف( ..العمارة).
.21احمد العواد�( ..شوق ال�شيوخ).
وهكذا ا�شتمر احلال يف اأن يعني جمل�ض النقابة
(املنتدب) يف غرف حماكم االلوية وبع�ض االق�شية
املهمة.
كان املنتدبون لغرف املحامني يتم اختيارهم من
�شيوخ املحامني املهنيني واملحرتمني ،اأما من جمل�ض
النقابة اأو من اجلهات الر�شمية االإدارية يف كل
حمافظة اأو ق�شاء اأو ناحية.
وحدثت يف بع�ض االأحيان اإجراء انتخابات للمنتدب،

التا�شعة �شباحاً حتى ال�شاعة الثانية ظهر ًا.
ونتيجة لتلك االنتخابات ،اأ�شدر املجل�ض كتابه املرقم
( )12212يف  2003/12/24بتعيني جلان االنتداب
املكونة من ثالثة اأع�شاء احدهما (منتدب) ،واالخران
ع�شوان يف اللجنة كما ياأتي.
او ًال .غرفة حمامي نينوى:
 .1املحامي قا�شم يو�شف النجدي ..املنتدب.
 .2املحامي فرا�ض كنعان املالح ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي عادل اأحمد احلديدي ..ع�شو جلنة
االنتداب.

وهي حاالت حمدودة جد ًا ،يف بع�ض الغرف املهمة يف
بغداد وبع�ض املحافظات عند ح�شول طلبات متفرقة
من املحامني يف املحافظة لتعيني اأحد املحامني منتدباً.
وعند تعيني املنتدب كان هَ ُّم املجل�ض ان يتم اختيار
املنتدب املتمكن من اأداء واجبه جتاه املحامني
واملهنة ب�شكل م�شرف ولي�ض الأي غر�ض اآخر.
بعد �شنة  2003قرر جمل�ض النقابة يف 2003/10/6
ان يجرى انتخاب (جلان االنتداب) بد ًال من تعيينها،
واأن يجرى انتخاب (جلنة انتداب) من ثالثة حمامني
الإدارة الغرفة على وفق ما ياأتي:
او ًال .ان جترى انتخابات غرف املحامني يف بغداد
واملحافظات كافة ،النتخاب جلنة انتداب موؤلفة
من ثالثة اأع�شاء من املحامني ،يكون من حاز اعلى
االأ�شوات (منتدباً) ،واالآخران اع�شاء.
ثانياً .ي�شارك يف انتخابات جلنة االنتداب جميع
املحامني امل�شجلني يف جدول املحامني لل�شنتني
( )2002 – 2001و(.)2003 – 2002
ثالثاً .جترى انتخابات غرف املحامني يف مراكز
قا�ض وممثل عن جمل�ض
املحافظات حتت ا�شراف ٍ
النقابة ،اأما انتخابات يف االق�شية والنواحي فتتم
حتت ا�شراف جلنة االنتداب يف املحافظة النتخاب
منتدب واحد.
رابعاً .ي�شرط يف املر�شح لع�شوية جلنة االنتداب اأو
املنتدب اأن تتوفر فيه ما ياأتي:
.1اأن يكون حمامياً من ذوي ال�شالحية املطلقة
ومار�ض املحاماة مدة ال تقل عن خم�ض �شنوات
ب�شورة مت�شلة.
.2غري معاقب مهنياً خالل ال�شتة االأ�شهر ال�شابقة
لتاريخ الرت�شيح وغري حمكوم عليه بجرمية خملة
بال�شرف.
.3من �شكنة املنطقة اجلغرافية لغرف املحامني
املر�شح فيها.
.4ان ال يكون م�شمو ًال بقراري رئي�ض (جمل�ض احلكم)
املرقمني (1و )2واملوؤرخني يف .2003/9/14
خام�شاً .يقدم طلب الرت�شيح لع�شوية االنتداب اأو
املنتدب ب�شورة مبا�شرة اىل مركز النقابة.
�شاد�شاً .يفتح باب الرت�شيح ابتدا ًء من يوم
 2003/10/15حتى نهاية الدوام الر�شمي ليوم
.2003/10/30
�شابعاً .يعلن قبول الرت�شيحات اأو رف�شها يف مركز
النقابة يوم .2003/11/15
ثامناً .جترى االنتخابات يف غرف املحامني يف مراكز
املحافظات على الوجه االآتي:
.1يف غرف حمامي املو�شل وكركوك و�شالح الدين
ودياىل وبابل يوم االثنني امل�شادف ،2003/12/1
من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً حتى ال�شاعة الثانية
ظهر ًا.
.2يف غرف حمامي االنبار وكربالء والنجف والديوانية
واملثنى يوم الثالثاء امل�شادف  ،2003/12/2من
ال�شاعة التا�شعة �شباحاً حتى ال�شاعة الثانية ع�شرة
ظهر ًا.
.3يف غرف حمامي ذي قار ووا�شط والب�شرة ومي�شان
يوم االأربعاء امل�شادف  ،2003/12/3من ال�شاعة

ثانياً .غرفة حمامي كركوك:
.1املحامي غازي علي يو�شف ..املنتدب.
.2املحامي اأكرم ح�شان العكيدي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي طه عثمان املفرجي ..ع�شو جلنة االنتداب.
ثالثاً .غرفة حمامي �شالح الدين:
.1املحامي معاذ اأحمد حميد ..املنتدب.
.2املحامي اإبراهيم ده�ض علي ..ع�شو جلنة االنتداب.
.3املحامي طالل غالب اإبراهيم ..ع�شو جلنة
االنتداب.
رابعاً .غرفة حمامي دياىل:
.1املحامي عدنان ح�شني الزهريي ..املنتدب.
 .2املحامي حممد عبد عبود الكرخي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
 .3املحامي كاظم اإبراهيم املهداوي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
خام�شاً .غرفة حمامي بابل:
.1املحامي حيدر حمزة اإبراهيم ..املنتدب.
.2املحامي �شعد عبد الر�شا رم�شان ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي حممد ح�شن ال�شيخ جواد ..ع�شو جلنة
االنتداب.
�شاد�شاً .غرفة حمامي االنبار:
.1املحامي عبد املح�شن ذياب اخللف ..املنتدب.
.2املحامي عارف العلواين ..ع�شو جلنة االنتداب.
.3املحامي يحيى عبد اجلليل ..ع�شو جلنة االنتداب.
�شابعاً غرفة حمامي كربالء:
.1املحامي طالب الطائي ..املنتدب.
.2املحامي قي�ض العامري ..ع�شو جلنة االنتداب.
.3املحامي ربيع امل�شعودي ..ع�شو جلنة االنتداب.
ثامناً :غرفة حمامي النجف:
.1املحامي �شالح مهدي ق�شام ..املنتدب.
.2املحامي وائل حممد علي ..ع�شو جلنة االنتداب.

.3املحامي تقي عبا�ض ن�شار ..ع�شو جلنة االنتداب.
.تا�شعاً .غرفة حمامي الديوانية:
.1املحامي جهاد طعمة �شناوة ..املنتدب.
.2املحامي عبا�ض حممد �شرحان ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي حممد كوين حميدي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
عا�شر ًا .غرفة حمامي املثنى:
.1املحامي ماجد كاظم مريح ..املنتدب.
.2املحامي مازن حكمت الدهان ..ع�شو جلنة
االنتداب.

.3املحامي علي جبار الظاملي ..ع�شو جلنة االنتداب.
حادي ع�شر :غرفة حمامي وا�شط:
.1املحامي خري اهلل اجلعيفري ..املنتدب.
.2املحامي حو�شي خلف وادي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي قا�شم حممد الغرابي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
ثاين ع�شر :غرفة حمامي مي�شان:
.1املحامي �شتار جبار ال�شاعدي ..املنتدب.
.2املحامي مو�شى طعمة اخلزعلي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.3املحامي عبد القادر حميد علي ..ع�شو جلنة
االنتداب.
.4وتعد هذه اول مرة جترى فيها انتخاب جلان
االنتداب يف عموم العراق بد ًال من تعيينها.
اأما يف حمافظة بغداد فقد قرر املجل�ض اأن جترى
االنتخابات يف غرف املحامني يوم .2004/1/25
وقد اعرت�ض اأحد املحامني على قرار املجل�ض املذكور
اآنفاً باإجراء االنتخابات لدى حمكمة التمييز لكون
املادة ( )4/87من قانون املحاماة رقم ( )173ل�شنة
 1965اأوجبت على جمل�ض النقابة اختيار من ينتدبه
الإدارة غرف املحامني ولي�ض اجراء االنتخابات ملن
ميثل الغرفة ،اإال ان حمكمة التمييز ردت االعرتا�ض
مبين ًة اأن القانون مل يحدد طريقاً ما يلزم النقابة يف
التعيني ،لذا يكون قرار جمل�ض نقابة املحامني باختيار
طريق االنتخاب هو قرار �شحيح ،ولي�شت فيه خمالفة
للقانون ،وعليه قرر ت�شديق القرار ورد االعرتا�ض.
وتعقيباً على قرار حمكمة التمييز ،اأو�شحت النقابة
بكتابها املرقم ( )4900يف  ،2004 /3/14ان الهدف
االأ�شا�ض من قرار جمل�ض النقابة املت�شمن انتخاب
جلنة االنتداب املوؤلفة من ثالثة حمامني يف غرف
املحامني الذي �شادقت عليه حمكمة التمييز ،هو
تو�شيع م�شاركة املحامني يف العمل النقابي من خالل

هذه اللجان ،ومتكني املحامني يف هذه الغرف من
اختيار من ميثلهم باإرادتهم عن طريق االنتخاب
املبا�شر ،وان تاأخذ هذه اللجان ابعادها كامل ًة عند
ممار�شتها ملهامها النقابية مبا يوؤدي اىل ا�شتكمال
�شروط النجاح جناح هذه التجربة.
ويف � 2004/1/26شادق جمل�ض النقابة على نتائج
االنتخابات لغرف حمامي بغداد كما ياأٌتي:
�.1شاكر ال�شامرائي / .غرفة حمامي الكرادة.
.2عمار فرج االعظمي/ .غرفة حمامي االعظمية.
.3حميد عبد الرزاق/ .غرفة حمامي بغداد اجلديدة.
.4موفق العاين / .غرفة حمامي الكرخ.

.5حامت حم�شن اخلزاعي/ .غرفة حمامي الثورة.
.6عبد املح�شن الطائي / .غرفة حمامي البياع.
.7حممد اأٌمني اال�شدي/ .غرفة حمامي بداءة
الكاظمية.
.8قي�ض الذهبي / .غرفة حمامي االأحوال ال�شخ�شية
يف الكاظمية.
.9معن املو�شوي /غرفة حمامي بداءة الر�شافة.
.10عدنان عبد احل�شني / .غرفة حمامي املدائن.
.11كرمي اجلبوري / .غرفة حمامي ابي غريب.
ويف يوم � 2004/1/15شادق املجل�ض على نتائج
انتخاب املنتدبني يف الغرف االآتية ،وكما ياأتي:
.1جالل حممد اخلالدي .غرفة حمامي االأحوال
ال�شخ�شية يف الر�شافة.
.2عبد الواحد نهري العبادي /.غرفة حمامي
الزهور(احل�شينية).
.3خليل اإبراهيم العزاوي / .غرفة حمامي جنايات
البياع.
اأما يف االق�شية والنواحي ،فقد قرر جمل�ض النقابة يف
 2004/1/3اجراء االنتخابات لغرف املحامني فيها
خالل ال�شهر الثاين (�شباط) ل�شنة .2004
ونتيجة لتلك االنتخابات اأ�شدرت نقابة املحامني
االمر االإداري رقم ( )4901يف  2004/3/14بتعيني
جلان االنتداب فيها من املحامني املدرجة اأ�شماوؤهم يف
اأدناه:
او ًال .حمافظة الب�شرة:
.1علي كاظم عبود/ .منتدباً لغرفة حمامي املعقل.
.2مهدي جياد الرحمة /.منتدباً لغرفة حمامي القرنة.
.3حامد مهدي املطوري /.منتدباً لغرفة حمامي
الزبري.
�.4شالح عبد الزهرة العيداين / .منتدباً لغرفة حمامي
�شط العرب.
.5عبد الكرمي جميد ال�شاوي/ .منتدباً لغرفة حمامي
ابي اخل�شيب.
.6جعفر اإ�شماعيل يو�شف/.منتدباً لغرفة حمامي
الفاو.
.7في�شل �شلمان العطار /.منتدباً لغرفة حمامي
�شفوان.
�.8شالح عبد احل�شن االمارة / .منتدباً لغرفة
حمامي املدينة.
ثانياً .حمافظة بابل:
 .1حاكم م�شري جا�شم /.منتدباً لغرفة حمامي
املدحتية.
.2كوكب ن�شار م�شلم /.منتدباً لغرفة حمامي
الها�شمية.
 .3طالب جا�شم جنم / . .منتدباً لغرفة حمامي
القا�شم
.4عبد املنعم جا�شم اخلفاجي / .منتدباً لغرفة
حمامي امل�شروع.
.5احمد كامل احلديثي /.منتدباً لغرفة حمامي
املحاويل.
.6نا�شر ح�شن عبيد / .منتدباً لغرفة حمامي ال�شدة.
 .7ح�شون حمزة حممد الطالع .منتدباً لغرفة حمامي
امل�شيب.

منتدباً لغرفة

 .8عدنان عبد االأمري العي�شاوي.
حمامي الكفل.
ثالثاً .حمافظة االنبار:
�.1شعد �شلمان الفالحي / .منتدباً لغرفة حمامي
الفلوجة.
.2اإبراهيم عبد الكرمي / .منتدباً لغرفة حمامي حديثة.
.3كمال عايد املظهور / .منتدباً لغرفة حمامي القائم.
.4احمد حممد علي جنر�ض .منتدباً لغرفة حمامي
هيت.
.5عبد جزاع يا�شني / .منتدباً لغرفة حمامي
احلبانية.
ويف  2010/8/18قرر جمل�ض النقابة اإلغاء مبداأ
االنتخابات يف غرف املحامني يف بغداد ،واالأخذ مببداأ
التعيني الن املادة ( )4/87مل تلزم املجل�ض بطريق
حمدد للتعيني.
اإال انه يف �شنة  2019اأعيد انتخاب منتدبي غرف
املحامني يف بغداد بد ًال من تعيينهم ،واأخذت جترى يف
مقر النقابة ،وباإ�شراف جمل�ض النقابة.
اأما يف االق�شية والنواحي فلم يكن هناك �شرط حمدد
لعدد اأع�شاء هيئة االنتداب ،ففي قرار للمجل�ض يف
 ،2018/4/22اأوجب ان تتكون هيئة انتداب ناحية
ال�شدة من اأربعة اأع�شاء من �شمنهم حمامية ،يف حني
قرر يف  ،2018/11/7ان تتاألف هيئة االنتداب يف
ناحية الكفل من ثالثة اأع�شاء ،اأي (منتدب وع�شوين
اثنني).
ويف تقديري ان ذلك االمر يتنا�شب مع عدد املحامني
املنتمني لتلك الغرف.
وقد زيد عدد هيئة االنتخاب يف بغداد واملحافظات اىل
�شبعة حمامني ،من �شمنهم املنتدب ،وغالباً ماتكون
من بينهم حمامية واحدة اأو اأكرث.
وقد يجرى احياناً انتخاب بني عدد من املحاميات
الختيار واحدة تكون �شمن الهيئة كما جرى يف غرفة
حمامي مي�شان يف .2014/2/13
وكما مر بنا �شابقاً كانت تتوفر يف املحاكم يف بداية
االمر غرفة واحدة للمحامني يف مراكز االلوية وبع�ض
االق�شية املهمة ،اإال ان االمر تطور باأن اأ�شبحت توجد
يف املحاكم الكبرية ،ال �شيما حماكم اال�شتئناف ،اأكرث
من غرفة للمحامني ،فتكون غرفة للبداءة وغرف اأخر
للجزاء اأو التحقيق اأو ال�شرعية ،وهكذا.
وات�شع االمر اأخري ًا يف اأن غرف املحامني مل تعد
ٌ
غرف يف دوائر
تقت�شر على املحاكم ،واإمنا ُفتحت
الدولة التي تكون للمحامني فيها مراجع ٌة م�شتمرة
الجناز اعمالهم املتعلقة بتلك الدوائر ،كمجل�ض الدولة
ووزارة التخطيط ودائرة تاأ�شي�ض ال�شركات وهياأة
التقاعد ودوائر الت�شجيل العقاري وغريها.
ويناهز عدد غرف املحامني حالياً يف عموم العراق
( )200غرفة.
ولقد تطورت غرف املحامني يف ال�شنني االأخرية تطور ًا
كبري ًا ،فبعدما كانت الغرفة حتتوي على احلد االأدنى
من متطلبات املحامني ،اأ�شحت غرفاً وا�شعة وجمهزة
باأحدث االأثاث واال�شاءة والتكييف ،مع توفر اأجهزة
اال�شتن�شاخ والطباعة.
كما اإن واجبات هيئة االنتداب يف الغرف قد تو�شعت
هي االأخرى ب�شورة كبرية ،ومل تعد مكاناً جللو�ض
املحامني وانتظار دورهم يف املرافعات كما كان االمر
يف بداية القرن املا�شي ،واإمنا اأ�شبحت هيئة االنتداب
حلقة الو�شل بني مقر النقابة واملحامني املنتمني
لتلك الغرفة لنقل البيانات واالعالنات التي ت�شدرها
النقابة ب�شاأن املوؤمترات وال�شفرات والن�شاطات التي
جتريها النقابة اأو اأي اأمر اآخر.
وحتتفظ كل غرفة ب�شجل يحتوي على اأ�شماء
املحامني املنتمني اليها وعناوينهم واأرقام هواتفهم،
لت�شهيل الو�شول اليهم اأو اإبالغهم عند احلاجة.
وتوجد يف كل غرفة للمحامني يف املحافظات عدا
بغداد ،جلنة لل�شكاوى واأخرى لل�شلوك املهني
للنظر يف ال�شكاوى التي تقام على املحامني ب�شاأن
كمحام.
اأية خمالفة تتعلق ب�شفته اأو �شلوكه
ٍ
كما األفت جلان متنوعة يف الغرف يتنا�شب عددها
ونوعها مع ن�شاط الغرفة وعدد املنتمني اليها،
كلجنة �شوؤون املراأة وجلنة التكافل االجتماعي
وجلنة الن�شاط الريا�شي وجلنة االحتفاالت
وغريها.
واأخري ًا ميكن القول اإن غرف املحامني كانت وما
زالت توؤدي دور ًا مهماً يف حياة املحامني ،فهي
اأ�شحت مدر�شة لنقل اخلربات اليهم مبا يطرح فيها
من اآراء ومناق�شة القرارات الق�شائية ال�شتخال�ض
املبادئ املهمة منها ،وكذلك تقدمي امل�شورة
القانونية والق�شائية ملن يطلبها من املحامني،
ال�شيما ال�شباب منهم ،واإن جمرد وجود املحامي
فيها يزيد من غناه املعريف والقانوين والثقايف مبا
ي�شمع من اآراء ومناق�شات �شوا ًء املتعلقة
باملهنة اأم يف �شتى �شنوف املعرفة االخرى.
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عبد الوهاب عبد الرزاق
يف منت�ضف خم�ضينيات القرن املا�ضي كانت
نقابة املحامني العراقية ع�ضو ًا يف جمعية
املحامني الدولية التي مقرها يف نيويورك،
وتلقت النقابة من اجلمعية الدولية تقرير ًا
باللغة النكليزية حول (تقنني دويل لآداب
املحاماة) لغر�ض درا�ضته وبيان راأي
النقابة حوله ملناق�ضته يف موؤمتر اجلمعية
الدولية الذي كان من املقرر عقده �ضنة
. 1956
وكلفت نقابة املحامني العراقية املحامي
الدكتور ح�ضن زكريا تدقيق التقرير وبيان
الراأي ب�ضاأنه ،فاأعد مالحظاته حول التقرير
ون�ضرها يف العدد الثاين من جملة (الق�ضاء)
ال�ضادر �ضنة  1955حتت عنوان (يف �ضبيل
تقنني دويل لآداب املحـــــاماة) ا�ضار فيها
اىل:
اعتنت جمعية املحامني الدولية مبو�ضوع
اداب املحاماة ووجوب �ضن قواعد معينة
متفق عليها لتحكم ممار�ضتها على نطاق
دويل ،وناق�ضته يف موؤمترها الثاين املنعقد يف
لهاي �ضنة  1948وموؤمترها الثالث املنعقد
يف لندن �ضنة  ،1950وموؤمترها الرابع
املنعقد يف مدريد �ضنة  .. 1952ومل تتو�ضل
اجلمعية اىل �ضيغة نهائية متفق عليها.
بادر حماميان هولنديان هما الدكتور J.R.
 Vouteوالدكتور L. Hardenberg
بو�ضع م�ضروع تقنني عاملي لآداب املحاماة،
يتكون من ( )20ع�ضرين مادة اكدت على
اهمية معرفة قواعد عمل املحاماة يف خمتلف
الدول ،وواجب املحامي يف احلفاظ على
�ضرف املهنة وكرامتها ،واللتزام بال�ضتقالل
وعدم النحياز امل�ضبق عند قيامه بواجبه
املهني ،واحرتام حقوق الزمالة للمحامني
الخرين من مواطنيه او الجانب ،وكتمان
ا�ضرار املهنة ،واحرتام هيئة املحكمة،
والدفاع دون هوادة عن م�ضالح موكله ،وان
ل يدافع عن ق�ضية ل يعتقد هو بعدالتها،
وان ل يبدي اية م�ضورة خمالفة لأحكام
القانون ،وان ل يقبل التوكل يف ق�ضية يعلم
ان املوكل قد وكل حمامياً اخر ،ولي�ض من
الالئق باملحامي ان ي�ضعى بنف�ضه ل�ضتجالب

آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك

الزبائن والعمال.
وللمحامي احلرية يف رف�ض التوكل يف ق�ضية
ما ،اإل اإذا كانت قد عهدت اليه من هيئة ذات
اخت�ضا�ض ،وله ان ي�ضتقيل من اية ق�ضية
خالل النظر فيها ل�ضبب معقول ،وب�ضورة ل
يلحق معها ملوكله �ضرر ًا .
واملادة العا�ضرة حتتم على املحامي ان
يحاول دائماً ت�ضوية النزاع خارج املحكمة
بد ًل من اللجوء اىل رفع الدعوى .كما حتتم
عليه األ يعمل على اإثارة الدعاوى وعلى
التحــــري�ض على اقامتها .
وعلى املحامي ان يتجنب اية م�ضلحة
او منفعة مادية له �ضخ�ضياً يف املو�ضوع
املتنازع عليه ،وان ل يتوكل عن م�ضالح
متعار�ضة ،وواجب �ضيانة ا�ضرار املهنة
ت�ضري على املحامي وعلى �ضركائه وجميع
الذين يعملون يف مكتبه ..والمانة يف �ضيانة
املبالغ التي يت�ضلمها نيابة عن موكليه ..
والن�ضاف يف حتديد اجرة املحامي يف حالة
عدم وجود جدول ر�ضمي يحددها .
ً
واإذا كلف احد املحامني زمي ًال اجنبيا له
ليبدي م�ضورة يف ق�ضية ما ،او لي�ضهم يف
ح�ضمها ،فيكون م�ضوؤو ًل عن دفع اجوره،
ولكن عندما يحيل احد املحامني عمي ًال له
على زميل اجنبي فال يكون م�ضوؤو ًل من تلك
احلالة عن دفع اجور هذا الخري .كما ل
يحق له ان ي�ضارك يف ح�ضة من اجور هذا
الزميل.
والعالن يخل بكرامة املحامي فال ينبغي
ان يلجاأ له ول يجوز للمحامي ان ي�ضمح
خلدماته املهنية او ا�ضمه ان ت�ضتغل باأي
�ضكل كان من ا�ضخا�ض لي�ضت لهم ممار�ضة
املحاماة.
وم�ضروع املحاميني الهولنديني اعاله
هو الذي قررت جمعية املحامني الدولية
مناق�ضته يف موؤمترها املنعقد عام ،1956
ومل نتو�ضل اىل ما تقرر حوله.
وابتدا ًء من عام  1955بداأ (ق�ضم الدفاع
الجتماعي) يف املجل�ض القت�ضادي
والجتماعي يف هيئة المم املتحدة بعقد
موؤمترات عاملية ملنع اجلرمية ومعاملة
املذنبني لتتوىل مهام ر�ضم ال�ضيا�ضة الممية

ملنع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية
على امل�ضتوى العاملي ،وتبدل ا�ضم هذا
الق�ضم عدة مرات اىل ان ا�ضتقر ا�ضمه الآن
حتت عنوان (جلنة منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية) ،وموؤمترات المم املتحدة ملنع
اجلرمية تعقد كل خم�ض �ضنوات يف عا�ضمة
من عوا�ضم الدول الع�ضاء يف هيئة المم
املتحدة وعقد املوؤمتر الثالث ع�ضر يف دولة
قطر خــــالل هذا العام .2015
ونالت مهنة املحاماة عناية موؤمترات المم
املتحدة ملنع اجلرمية ،وبخا�ضة يف املوؤمتر
ال�ضابع الذي عقد يف ميالنو �ضنة 1985
واملوؤمتر الثامن الذي عقد يف هافانا �ضنة
 ،1990الذي �ضدر عنه قرار ًا برقم ،38
ت�ضمن اعتماد (املبادئ ال�ضا�ضية لدور
املحامني) التي تتكون من (مقدمة) و(29
بند ًا) موزعة على العناوين الآتية:
او ًل /ال�ضتعانة باملحامني واحل�ضول على
اخلدمات القانونية بالبنود من (.)4-1
ثانياً� /ضمانات خا�ضة يف م�ضائل العـــــــدالة
اجلنائية (.)8 – 5
ثالثاً /املوؤهالت والتدري�ض (.1199 -9
رابعاً /الواجبات وامل�ضوؤوليات (– 12
.)15
خام�ضاً� /ضمانات لأداء املحامني ملهامهم
(.)22– 16
�ضاد�ضاً /حرية التعبري والنتماء للرابطات
(.)23
�ضابعاً /الرابطات املهنية للمحامني (24
–.)25
ثامناً  /الجراءات التاأديبية (.)29– 26
واملبادئ ال�ضا�ضية لدور املحامني يف
مقدمتها ومبادئها الـ  29مبداأ تن�ض على -:
التزامات على احلكومات.حقوق لال�ضخا�ض من غري املحامني.واجبات وم�ضوؤوليات على املحامني وهي -:
ان يحافظ املحامون ،يف جميع الحوال،
على �ضرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم
عاملني ا�ضا�ضيني يف جمال اقامة العدالة .
ا�ضداء امل�ضورة للموكلني فيما يتعلق
بحقوقهم والتزاماتهم القانونية ،وم�ضاعدة
موكليهم ب�ضتى الطرق املالئمة ،واتخاذ

الجراءات القانونية حلماية م�ضاحلهم ،
وبخا�ضة امام املحاكم وال�ضلطات الدارية
ح�ضب القت�ضاء .
يلتزم املحامون لدى حماية حقوق موكليهم
واعالء �ضاأن العدالة ،اىل التم�ضك بحقوق
الن�ضان واحلريات ال�ضا�ضية املعرتف بها
يف القانون الوطني والقانون الدويل ،وتكون
ت�ضرفاتهم يف جميع الحوال حرة متيق�ضة
متما�ضية للقانون واملعايري املعرتف بهاو
اخالقيات مهنة القانون .
يحرتم املحامون دائماً م�ضالح موكليهم
ب�ضدق وولء .
حقوق و�ضمانات للمحامني اهمها -:
ممار�ضة مهنتهم بحرية وفق القانون وبدون
تدخل غري لئق .

احلق يف حرية التعبري والنتماء للنقابات
وعقد الجتماعات .
احلق يف ت�ضكيل ودخول رابطات مهنية
ذاتية الدارة متثل م�ضاحلهم يتم انتخاب
هيئاتها التنفيذية من قبل املحامني انف�ضهم
ومتار�ض مهامها بدون تدخل خارجي .
ي�ضع املحامون من خالل اجهزتهم املهنية
او بوا�ضطة الت�ضريعات ،مدونات لل�ضلوك
املهني للمحامني توافق القانون والعرف
الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية
املعرتف بها ..وتقرر مبوجب تلك املدونة
جميع الجراءات التاأديبية �ضد املحامني
امام جلنة تاأديبية حمايدة تخ�ضع قراراتها
ملراجعة ق�ضائية م�ضتقلة .
اجلدير بالذكر ان ال�ضلطات الت�ضريعية

يف البالد العربية حر�ضت عند ت�ضريعها
للقوانني املنظمة ملمار�ضة مهنة املحاماة
على مواكبة الجتاهات الممية يف تعزيز
دور املحامني يف حتقيق وتوطيد العدالة
وتاأمني �ضيادة القانون يف العالقات
الن�ضانية الوطنية والدولية.
وقد جت�ضد ذلك احلر�ض مبا ن�ض يف قوانني
املحاماة على واجبات وحقوق املحامني
و�ضوابط تاأليف نقاباتهم وادارة �ضوؤونها
التنفيذية واملالية ،و�ضوؤون التدريب
والن�ضباط وال�ضوؤون العلمية والفنية
اخلا�ضة بتطوير مهنة املحاماة .
واىل جانب تلك الحكام القانونية ،حر�ضت
بع�ض نقابات املحامني العربية على ا�ضدار
تعليمات بخ�ضو�ض قواعد ال�ضلوك املهني

بتكون مبثابة دلي ًال م�ضلكياً لال�ضرت�ضاد بها،
بال�ضافة اىل الحكام ال�ضاكلة لداب املهنة
وقواعد ال�ضلوك امل�ضتقرة بقوة املبادئ
الن�ضانية ال�ضامية .
وعلى هذا ال�ضا�ض ا�ضدر جمل�ض نقابة
املحامني يف جمهورية العراق ،بجل�ضته
املنعقدة يوم الثالثاء املوافق (/ 6 / 16
 1987قواعد ال�ضلوك املهني) التي تتكون
من مقدمة و( )20ع�ضرين قاعدة تناولت -:
 التزام املحامي بق�ضمه مكتب املحامي . واجبات املحامي جتاه نقابته . واجبات املحامي جتاه الق�ضاء . التزامات املحامي جتاه زمالئه . العالقة بني املحامني الوكالء يف دعوىواحدة.
 التزام املحامي بعدم التفاو�ض مع خ�ضمموكله .
 �ضوابط تعليق املحامي على قراراتاحلكم .
 تقيد املحامي مبواعيد اجلل�ضات . وجوب امتناع املحامي عن كل ما ي�ضكلا�ضاءة ل�ضرف املهنة .
 حرية املحامي يف التوكل عن الغري . التزامات املحامي جتاه موكله . امتناع املحامي عن كفالة موكله . التزامات املحامي جتاه امل�ضاور القانوين.
 التزام املحامي بحدود �ضالحيته . التزامات املحامي يف الدفاع عن موكله . مدى العالقة بني املحامي وموكله . حقوق املحامي يف اتعاب املحاماة . م�ضوؤولية املحامي عند خمالفة هذهالتعليمات .
نفاذ هذه التعليمات منذ . 1987 / 9 / 1
وقد حر�ضت نقابة املحامني العراقية على
طبع قواعد ال�ضلوك املهني للمحاميني
عدة طبعات وتوزيعها بني املحامني .كما
التزمت بتدري�ضها للمحامني اجلدد وعند
ا�ضرتاكهم بدورات ترقية ال�ضالحية .كما
األزمت جلنة الن�ضباط يف نقابة املحاميني
مبعاقبة من تثبت خمالفته لتلك القواعد.

معاقبة المشكو منه الثاني بمنع مزاولة المهنة لمدة شهر واحد
�ضكلت هيئة �ضوؤون املحامني يف حمكمة التمييز
الحتادية بتاريخ  2019 / 6 / 11م برئا�ضة نائب
الرئي�ض زيدون �ضعدون ،وبع�ضوية الق�ضاة ال�ضادة
نعمان كرمي وحممد قا�ضم وحممد عبد علي وح�ضن
فوؤاد املاأذونني بالق�ضاء با�ضم ال�ضعب ،وا�ضدرت
القرار التي :
املميز  /ق م ع

املميز عليهما  /ع م م
او�ضت جلنة ال�ضكاوى يف نقابة املحامني بتاريخ
 ، 2019 / 1 / 31وبال�ضكوى املقدمة � / 469ض
 ،بغلق التحقيق ورد ال�ضكوى بالن�ضبة للم�ضكو منه
الول ( ع م �ض ) ومعاقبة امل�ضكو منه الثاين (ع
م م) باملنع من مزاولة املهنة ملدة ( �ضهر واحد )
لإخالله باأ�ضول وممار�ضة املهنة وقانون املحاماة ..

وقرر جمل�ض النقابة بجل�ضته املرقمة ( )4يف 4 / 10
 2019 /الفقرة ( الثامنة واخلم�ضون ) امل�ضادقة
على ال�ضكوى ،ولعدم قناعة امل�ضتكي بالقرار
املذكور طعن به متييزا طالبا نق�ضه لالأ�ضباب
الواردة بالئحته املوؤرخة يف .2019 / 5 / 2
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي

مقدم يف مدته القانونية ول�ضتماله على ا�ضبابه ،قرر
قبوله �ضكال ،وعند عطف النظر على القرار املميز
تبني باأنه ملا ا�ضتند اليه من ا�ضباب موافق لالأ�ضول
واحكام القانون ،تاأيد من وقائع ا�ضبارة ال�ضكوى
والدلة املعرو�ضة فيها ارتكاب امل�ضكو منه الثاين
( املحامي ع م م ) اخالل بتقاليد وا�ضول مهنة
املحاماة ،وواجبات املحامي ي�ضتوجب حما�ضبته

على وفق املادة (  ) 123من قانون املحاماة رقم
 173ل�ضنة  1965املعدل ،وذلك حل�ضوره بالدعوى
املرقمة  / 1535ب  2017 /حمكمة بداءة الكرادة
املقامة �ضد امل�ضتكي (املميز) من دون تبليغ ا�ضويل
واقراره باملبلغ املدعى به وعدم اتباعه طرق الطعن
القانونية للطعن يف احلكم الذي �ضدر �ضد امل�ضتكي
( موكله يف تلك الدعوى ) ،يف حني مل يتاأيد من وقائع

ال�ضكوى �ضدور او اخالل مهني من امل�ضكو منه
الول ( ع م �ض) ي�ضتوجب حما�ضبته ،مما
يقت�ضي رف�ض ال�ضكوى وغلق التحقيق بحقه،
لذا وا�ضتنادا للمادة ( ) 168من قانون املحاماة،
قرر ت�ضديق القرار املميز ،ورد الالئحة التمييزية
وا�ضبابها ،وحتميل املميز ر�ضم التمييز ،و�ضدر
القرار بالتفاق يف  2019 / 6 / 11م.

العصر الذهبي للنقابة
املحامي /اأ�ضد مرت�ضى عبدالكرمي
الباحث يف ال�ضوؤون القانونية
اإنه قرار �ضائب و�ضجاع عندما ا�ضبح املحامي عنوان
اجلريدة (جريدة املحامي) الغراء ال�ضادرة من نقابة
املحامني العراقيني ..دعونا نتعرف على املحامي:
املحامي لفظا :هو ال�ضم الفاعل من الفعل الرباعي ،حامي،
يحامي.
حماماة هو املدافع :فيقال حامى الرجل عن ماله و�ضرفه ،اي
دافع عنهما ..كلمة حماماة كلمة عربية ا�ضيلة ،وهي م�ضتقة
من فعل حمى ،وحماية املتهم وحقوقه ال�ضرعية يف �ضلب
مهمة املحامي.
املحامي ا�ضطالحا - :مهنة املحاماة مهنة حرة ت�ضارك
ال�ضلطة الق�ضائية يف حتقيق العدالة ،وا�ضت�ضهار احلقائق
لتحقيق العدل وتاأكيد �ضيادة القانون ،وهي لزمة من
لزوميات العدالة و�ضرورة من �ضروريات حتقيقها.
يطلق على من ميار�ض مهنة املحاماة (حمامي).
املحامي باللغة الالتينية)  (Avocatاي املحامي املرافق
لل�ضخ�ض امل�ضتدعي لغر�ض املثول امام املحاكم.
ما مهنة املحامي :مهنة الدفاع عن حقوق وحريات الفراد
واملجتمع ،فهي تعاون الق�ضاء على طريق العدالة ،واي�ضال
�ضوت ال�ضعيف اىل ال�ضلطات املخت�ضة حلمايته من تع�ضف
القوي.
تطور مهنة املحاماة :ملا كانت هناك خ�ضومة فكان هناك
الدفاع ،فالدفاع قدمي قدم اخل�ضومة ..ولقد وجد الدفاع منذ
ان وجدت اخل�ضومة ،حيث األزمت فل�ضفة احلياة والفطرة
التي فطر اهلل النا�ض عليها وجود ق�ضاء عادل.
ولتحقيق العدالة لزم المر وجود من يقوم مبهمة الدفاع
لإقامة العدل والن�ضاف يف اجراءات التقا�ضي حتى ا�ضبح
مهمة الدفاع امل�ضمى اليوم باملحاماة جزءا من الق�ضاء،
حيث ميكننا القول :حيثما وجد الق�ضاء وجد املحامي..
ول�ضيما بعد تطور فكر الن�ضان من ا�ضتيفاء حقه بيده،
وجب اللجوء اىل الق�ضاء بدل عنه ،ومنذ ان ن�ضاأ حق الدفاع
ن�ضاأ معه حق اخل�ضوم ،وبتطور القوانني ظهر عند جميع
المم ويف جميع الوقات رجال ابدعوا بالقانون وعملوا على
الدفاع عن امل�ضتدعي وتقدمي امل�ضورة له والدفاع عنه.
ك�ضوة (روب) املحاماة :روب املحامي هو جلباب وا�ضع
يرتديه فوق مالب�ضه ،ويكون لونه ا�ضود عامتا مو�ضحا
بخطوط خ�ضراء عند اليدين ،واملحامي ملزم بارتداء

(الك�ضوة) او الروب يف ح�ضوره امام الق�ضاء.
لقد ورد يف التاريخ (ك�ضوة املحامي) قدمية قدم املهنة
وا�ضلها كهنوتي باعتبار ان املحامني كانوا بال�ضل من
رجال الدين ،ثم تطور المر ،اإذ اخذ املحامون يف اوربا
يرتدون اللبا�ض التقليدي للكهنة ثم ا�ضافوا اليه خالل القرن
اخلام�ض ع�ضر (اللياقة والكتفية) ،ثم بعدها ربطة العنق
املميزة حتى ا�ضبحت ك�ضوة املحامي هي اللبا�ض الر�ضمي

الذي مييز املحامي يف اداء العمل يف الدفاع عن املتهم امام
الق�ضاء .
املعونة الق�ضائية :على الرغم من ان املحاماة كاأية مهنة
من املهن ..غايتها تقدمي خدمة مقابل ثمن اإل ان هناك من
العمال التي يقوم بها املحامي ل ميكن ان يوفيها ويقوممها
باأي ثمن ،فاإرجاع حق ارملة ،ومغت�ضب او طفل يتيم او
مظلوم مهتظم هو عمل ل تقابله اموال الدنيا.

نقابة املحامني العراقيني يف تقدمي املعونة
الق�ضائية -:لقد و�ضعت نقابة املحامني العراقيني
ن�ضب اعينها الغاية ال�ضامية ملهنة املحاماة ،وقدرت
مبداأ املعونة الق�ضائية ان�ضجاما مع تلك الغاية..
واملعونة الق�ضائية التي و�ضعت مل�ضلحة ال�ضخ�ض
الدي ل تتحمل حالته املالية من دفع ر�ضوم ونفقات
املحاكمة حتى ي�ضتطيع اقامة دعواه وال�ضري فيها

اىل حني �ضدور احلكم واكت�ضابه الدرجة القطعية،
واجراء تنفيده دون اإلزامه بدفع الر�ضوم والنفقات املقررة
بالقانون او من املحكمة ،وذلك ب�ضورة موؤقتة او نهائية
ح�ضب الحوال ،ولقد مت منح املعونة الق�ضائية للمتعففني
واملعوزين بطلب يقدم اىل جلنة املعونة الق�ضائية يف نقابة
املحامني العراقيني فيكلف املحامي بالدفاع عن املتهم بدون
مقابل (اتعاب) ،واملعونة الق�ضائية مبداأ ان�ضاين موجود يف
الت�ضريعات العاملية.
املحامي كان ول يزال رجل ال�ضيا�ضة والثقافة والكادر
املتمكن يف كل املجالت ،والمثلة عديدة على ذلك .
نحن املحامون ملزمون عن الدفاع عن حق نقابتنا ،وهي يف
ع�ضرها الذهبي ،ويف عهد ال�ضتاذ نقيب املحامني� ،ضياء
ال�ضعدي ،والهيئة الدارية املوقرة ،لقد متت العديد من
املنجزات وهي كالآتي:
اول :متت اعادة حق املحامي بالنتماء اىل النقابة وفق
ال�ضول ،وبعيدا عن املغالة وعوي�ض التعليمات والتع�ضف.
ثانيا :ا�ضبح النتماء وفق �ضوابط وتعليمات ت�ضدرها
النقابة وفق جدول وبرجمة حديثة يف غاية احلداثة
والحرتام
ثالثا :برزت هيبة النقابة والعرتاف بها واحدة موحدة امام
الدولة العراقية و�ضلطاتها وامام الدول العربية والقليمية.
رابعا :مل�ضنا احرتام الوزارات للنقابة واملحامني.
خام�ضا :ا�ضبح من الوا�ضح للعيان ان نقيب نقابتنا �ضخ�ضية
مرموقة لها اخلربة الوا�ضعة يف ال�ضوؤون القانونية ،حتى
ا�ضبحت النقابة مرجعا ا�ضا�ضا متثل الدفاع عن احلق
وتطبيق العدالة.
ومبنا�ضبة يوم املحامي العراقي ال�ضجاع اقرتح ،وب�ضدق،
ال�ضرار على عمل ن�ضب للمحامي وهو يرتدي الروب
�ضاخما امام مدخل النقابة ل�ضخ�ض النقيب �ضياء ال�ضعدي
ح�ضريا ..انها ر�ضالة لنا جميعا باأن من يخدم النقابة هو يف
حدقات العيون ،ويعد رمزا ومنارا.
اإن اختيار �ضياء ال�ضعدي لكونه �ضخ�ضا ذا بعد قانوين
واجتماعي وحياد يخدم النقابة و�ضان املهنة وافنى �ضبابه
حتى ا�ضبح رمزا يف الدفاع عن احلقوق.
فهنيئا للنقيب ال�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي وهو يعتلي من�ضة
النقابة حماميا با�ضتحقاق وبال منازع.
حتية وا�ضمى العتبار اىل اول نقيب يف النقابة منذ تاأ�ضي�ضها،
حمام انتمى للنقابة .وحتية واحرتام اىل كل النقباء
وحتية اىل اول ٍ
ال�ضابقني املحرتمني.حياكم اهلل جميعا واىل المام يا فر�ضان العدالة.
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الزواج خارج المحكمة ..أطفال بال نسب ونساء بال حقوق
فجر حممد
بورقة �شغرية �شمت �شهود ً� مل �أعرف عنهم
�شيئاً �شوى �نهم من ��شدقاء و�لدي �ملقربني،
وف�شتان �بي�ض بالكاد كان على مقا�شي النني
كنت �شغرية �لعمر يف ذلك �لوقت ،وغرفة
�زدحمت بال�شيوف ،و��شو�ت �لزغاريد
كانت متلأ �ملكان ،وحلوى يقذفها �ملهنئون،
مل �كن �عرف حينها باالآتي ،لقد كان كل �شيء
حينها جمي ًل ،فقد �نهت �البت�شامات ظنون
�لقلب باملاأ�شاة ،و�شيطرت �هازيج �الفر�ح
على �شكوك �لنف�ض ،الأو�فق على عقد قر�ين.

"مؤامرة الجكليت"
روت (م ،د) ق�شتها بعينني مليئتني بالدموع
و�حل�شرة ،ثم تنهدت وقالت":و�شط ذهويل
وخجلي �شلمت �موري وكل ما يخ�شني
بيد و�لدي �لذي كنت �ظنه �شيحارب الحقا
من �جلي يف هذ� �لزو�ج� ،لذي تبني �نني
�خلا�شرة �لوحيدة فيه� ،إذ مل ي�شتمر �كرث
من عام و�حد ،وبعد ذلك وقع �النف�شال ،ومل
�ح�شل على �ي حق من حقوقي ،غري تلك
�حللوى �لتي قذفت فوق ر�أ�شي يف يوم زفايف".
فهذه و�حدة من ق�ش�ض عديدة لن�شاء خ�شرن
حقوقهن ،وبد�أن برحلة �لكفاح و�ل�شر�ع من
�جل تثبيت �لزو�ج ون�شب �الوالد وغريها
من �مل�شكلت �ملرتتبة على هذ� �لنوع من
�لزيجات.

بيانات

يلجاأ يومياً عدد ال ي�شتهان به من �ولياء
�المور �ىل �ملحاكم لت�شديق عقود زو�ج
بناتهم� ،لتي �برمت خارج تلك �الروقة

لظروف خمتلفة ،و�نكرها �الزو�ج تهرباً
من �مل�شوؤولية ،يف �لفرتة �لتي �عقبت
�شقوط �لنظام �لبائد ،و�حلرب �لطائفية
�لتي �شهدتها �لبلد ،قامت كثري من �ال�شر
بتزويج بناتها �ل�شغري�ت �للو�تي مل يبلغن
�شن �لر�شد بعد خارج �ملحكمة حلمايتهن من
�لظروف �لع�شيبة �آنذ�ك ،وت�شري �لبيانات
و�الح�شائيات �ل�شادرة عن جمل�ض �لق�شاء
�العلى �ىل �أن هناك �رتفاعاً كبري ً� بعدد
�لزيجات خارج �ملحكمة ،باملقارنة مع
نظري�تها �لقانونية �لتي حتفظ حقوق �ملر�أة
و�الطفال ،ف�شل عن زيادة حاالت �لطلق
ب�شكل الفت للنظر للزيجات �ملعقودة خارج
�ملحكمة ،ومن �جلدير بالذكر �نه قبل عام
 2003كان يحا�شب رجل �لدين �لذي يكتفي
بالعقد �لديني وال ي�شدقه يف �ملحكمة ،ولكن
نظر� للظروف �لتي وقعت يف �لبلد بذلك
�لوقت �ألغيت هذه �ملادة �لقانونية ومل تعد
مفعلة.

تراض وقبول
ٍ

مل تكن تلك �ملرة �الوىل �لتي يعقد فيها
�شديقي زو�جه خارج �ملحكمة ،بل �شبقتها
مر�ت متعددة ،يروي (عقيل فا�شل) �لبالغ
من �لعمر( 30عاما) ،حكاية �حد ��شدقائه،
ويقول":يف كل مرة يقرر �شديقي �لزو�ج ،كان
يثري ��شتغر�بي ،فهو ي�شر على عدم ت�شديق
عقد �لزو�ج د�خل �ملحكمة كي ال يرتتب عليه
دفع م�شتحقات �لزو�ج ،ومن �للفت للنظر
�نه قد تزوج ثلث مر�ت بالطريقة نف�شها،
وبالرت��شي مع �هل �لفتيات �للتي غالبا ما
يختارهن ممن مل يبلغن �شن �لر�شد بعد ،ومن
�ال�شر حمدودة �لدخل ،كي ي�شمن �ملو�فقة

�ل�شحية �الوىل فيه �لطفل �لذي قد تن�شاأ لديه
عقد نف�شية و�شخ�شية غري �شوية باملرة.

�لكلية على �شروطه".

الفقر
قد يدفع ع�شر �حلال و�لدخل �ملحدود �ال�شر
�ىل تزويج بناتها الأ�شخا�ض غري موؤهلني
�جتماعيا لتحمل م�شوؤولية �ال�شرة� ،إذ
ت�شري �لباحثة بال�شوؤون �الجتماعية� ،شدى
�خلفاجي� ،ىل� :أن عدم �لتمتع بالثقافة
�الجتماعية و�لوعي ،و�ال�شتهتار بالقيم
و�ملبادئ �لتي تربى عليها �ملجتمع ،هي
�ي�شا و�حدة من �ال�شباب �لتي �دت �ىل
�لرتويج للعقد خارج �ملحكمة ،ف�شل عن
�لتهور و�لطي�ض �ل�شبابي �لذي غالبا ما يكون

تصديق العقد
مل تغب عن بال �مل�شرع �لعر�قي �شرورة
و�شع عقوبات ملن يعقد خارج �ملحكمة،
ويوؤ�ش�ض ��شرته على هذ� �ال�شا�ض ،لذلك
و�شعت يف قانون �الحو�ل �ل�شخ�شية �ملادة
� 10لفقرة ( )5عقوبة للزوج �ملخالف،
هذ� ما بينه �لقا�شي ،علي حممد �لدر�جي،
و��شاف قائل�" :ن و�شع هذه �لعقوبة يف
قانون �الحو�ل �ل�شخ�شية دليل على �همية
هذ� �ملو�شوع �خلطري� ،لذي البد �أن يلتزم به

براءات اختراع مصيرها النسيان ..علماء
ُ
عراقيون تركن بحوثهم على الرفوف
عدنان �حل�شيني
جهود م�شنية ووقت طويل وجهد م�شاعف ،يبذل من �جل �لو�شول
�ىل نتائج علمية ،كلها تو�جه �لباحث و�ملخرتع منذ حلظة �ل�شروع
بكتابة �طروحته �و بحثه ،ومتتد و�شوال �ىل �لنتائج �لتي قد تتغري
مر�ت عديدة ،ومع كل هذ� �جلهد و�لوقت و�لنتائج �لتي تكون
باهرة يف بع�ض �الحيان ،ومدعاة للفخر� ،إال �أن بر�ء�ت �الخرت�ع
�لعر�قية تركن على �لرفوف لتكون فري�شة للأتربة.
�حلديد �ال�شفنجي
�لعامل يف جمال �لكيمياء ،د.جليل �خلفاجي� ،لذي رحل عن عاملنا
منذ عام� ،شجل ت�شع بر�ء�ت �خرت�ع ،وو�شل �شدى �خرت�عاته
و�بحاثه �ىل عدة دول عربية و�جنبية.
كل هذه �البحاث و�الخرت�عات �لتي عمل عليها طيلة �شنو�ت ،مل
تلق �هتماما من قبل �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملرتبطة بالوز�ر�ت ،يف
�ملقابل قدمت دول �خرى �لدعم �لكامل و�الهتمام �خلا�ض لهذه
�البحاث ،حيث ��شتثمرت �بحاثه على �ر�ض �لو�قع.
�إذ يعد �خلفاجي و�حد� من �هم خم�شة علماء يف �لكيمياء يف �لعامل،
�شجل �ول بر�ءة يف �لعام  ،1981وكانت عن م�شكلة �حلديد
�ال�شفنجي� ،إذ تعد هذه �مل�شكلة عاملية ،حيث كان �لعر�ق ينتج �أكرث
من مليون طن �شنويا يف �لب�شرة ،وكانت هذه �ملادة حترتق عند
تعر�شها للرطوبة� ،إال �أنه من خلل هذه �الخرت�ع منع �الحرت�ق،
وقد �شجل هذه �لرب�ءة يف �أمريكا و�نكلرت� و�ملك�شيك ،وبعد ذلك
تو�لت �خرت�عاته و�بحاثه ،حيث كان �خرها �بتكار مرهم طبي
ي�شفي �جلروح من �لد�خل �ىل �خلارج ،على عك�ض �ملر�هم �لطبية
�الخرى.

بحوث َّ
منسية

�أما �لدكتور د�خل �لزركاين� ،لتدري�شي يف جامعة بابل ،و�حلائز
على لقب �ال�شتاذ �الول يف �جلامعة ،ف�شل عن ح�شوله على جائزة
�لعلماء بالعر�ق ،ولثلث �شنو�ت متتالية ،ويعد من �ملوؤ�ش�شني
�الو�ئل ملنتدى �ملخرتعني يف �لعر�ق� ،لذي يقع مركزه �لرئي�ض
يف بغد�د� ،شجل  16بر�ءة �خرت�ع ،حيث �جنز �شبعا منها يف عام
و�حد ،و��شهر �بحاثه و�بتكار�ته كانت عن ت�شميم �شمام ثلثي
للحقن �جلرياين ،يعاين هو �الآخر من عدم ��شتثمار �خرت�عاته.

خطط
م�شوؤول �شعبة �لبحث و�لتطوير �ل�شابق يف جامعة بابل� ،لدكتور
جا�شم حممد �شلمان� ،أ�شار �ىل �أن «عدد بر�ء�ت �الخرت�ع يف جامعة
بابل ل�شنة  2018هي � 48بتكار� مبجاالت متعددة ،منها يف �ملجال
�لهند�شي و�لطبي وغريها من �ملجاالت �الخرى� ،أما جامعة بابل
فا�شتثمارها لهذه �البتكار�ت قليل جد� ،عد� و�حدة �شجلت يف
�لواليات �ملتحدة �المريكية ،ومت ��شتثمارها من قبل �شركة �دوية،
وكتب عليها ��شم �لباحث �لعر�قي».
و�و�شح �شلمان �ي�شا �ن «وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي
لديها خطة ال�شتثمار هذه �الخرت�عات و�ال�شتفادة منها ،حيث
�أقامت �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت عن بر�ء�ت �الخرت�ع،
وتقدميها للنا�ض حتى يبني �هد�فها وجماالت تطبيقها ،و�أحد هذه
�ملوؤمتر�ت �شيعقد قريبا يف جامعة بابل ،وهناك خطوة �خرى
للوز�رة ،وهي توزيع ��شتمارة ت�شويق �لنتاج �لعلمي ،متلأ من قبل
�لباحث �حلا�شل على بر�ءة �خرت�ع ،وتعطى للوز�رة وبدورها
ت�شلمها للدو�ئر �ملخت�شة ،و�شتكون يف �مل�شتقبل خطط جيدة لتفعيل
��شتثمار بر�ء�ت �الخرت�ع».

التجسس العلمي

�ال�شتاذ باقر جا�شم حممد يف كلية �لرتبية �الأ�شا�شية ،قال عن
�لبحوث �لعلمية �لتي يتطلب ن�شرها يف جملت علمية ،لكي يح�شل
�لباحث على �لرتقية� :ن»من �خلطاأ �أن يت�شور �لبع�ض �أن
�لتج�ش�ض يقت�شر على �جلانب �لع�شكري و�ل�شيا�شي فقط ،فاإن هناك
ن�شاطاً جت�ش�شياً خطري ً� يف غاية �الأهمية� ،نه �لتج�ش�ض �لعلمي� ،إذ
لطاملا عربت دول خمتلفة و�شركات عديدة عن �ل�شكوى �ملريرة من
وقوع حاالت جت�ش�ض علمي على ما تنجزه يف خمترب�تها �لعلمية،
و�شو�ء كان ذلك يف �جلامعات �أو يف مر�كز �لبحث �لعلمي ،وبهذ�
فاإن �لبحوث �لعلمية يف �ملوؤ�ش�شات �لبحثية و�جلامعية متثل جزء ً�
�أ�شا�شياً من �الأمن �لوطني ،وال بد لنا من �أن نعطي �الأمن �لعلمي
�لوطني �أهمية كبرية ،وننطلق من �شرور�ت �حلفاظ على هذ�
�الأمن يف حتديد طبيعة �ل�شيا�شات �ملتبعة يف جمال �لن�شر �لعلمي».
وي�شري �ال�شتاذ باقر جا�شم «جند �أن من �الأمور �للفتة للنظر �أن
�جلهات �مل�شوؤولة عن �لرتقيات �لعلمية يف وز�رة �لتعليم �لعايل
و�لبحث �لعلمي ،ويف �جلامعات �لعر�قية كافة ،قد فر�شت ،ومنذ
ب�شع �شنني ،على �الأ�شاتذة و�لباحثني يف �الخت�شا�شات كافة،

�ملقبل على �لزو�ج ،ومن يعقد خارج
�ملحكمة ،يتم حب�شه ملدة ال تقل عن �� 6شهر،
وال تزيد على عام و�حد� ،و يدفع غر�مة
مالية يقدرها �لقانون ،ويف حال كان متزوجاً،
وعقد على �لزوجة �لثانية خارج �ملحكمة،
فيحب�ض ملدة ال تقل عن ثلثة �أعو�م� ،أما عن
�جر�ء�ت �لت�شديق يف حال ح�شور �لزوجني
معا ،فيجري عر�ض �ملو�شوع �مام �لقا�شي،
وي�شدق بتاريخ �إبر�مهم �لعقد �لديني".

حرمان
ال مينع �لقانون �لر�غبني بالزو�ج من �بر�م
�لعقد �لديني ،ولكنه يحثهم على تثبيته يف

�ملحكمة ،لكي ي�شمن حق �لزوجة و�الطفال
فيما بعد� ..حلقوقية و�لنا�شطة و�الكادميية،
�لدكتورة ب�شرى �لعبيدي ،حذرت من "�ن
هناك خطورة يف عدم ت�شديق عقد �لزو�ج
ب�شكل ر�شمي ،الن �لطفل �لناجت عن هذه
�لزيجة لن تكون لديه �ي حقوق يف �مل�شتقبل،
و�شيحرم من هوية �الحو�ل �ملدنية و �شهادة
�مليلد و�لوثائق �لثبوتية كافة".
وت�شيف �لعبيدي "�ن �لطفل عندما يبلغ
�ل�شن �لقانونية لللتحاق باملدر�شة� ،شيحرم
منها ولن يتلقى �لتعليم كاأقر�نه ،ويف حال
وفاة �لو�لد �و ح�شول �لطلق بني �لو�لدين،
ف�شتكون هناك م�شكلة حقيقية بت�شديق عقد
�لزو�ج ،ف�شل عن م�شري �الوالد �ل�شرعي
و�لقانوين ،وحرمانهم من �ب�شط حقوقهم يف
�حلياة ،لذلك من �ملفرت�ض �ن يكون هناك
وعي كبري من جانب ويل �المر و�ملر�أة �ملقبلة
على �لزو�ج ،وحفاظا على كر�متها وكيانها
البد �ن ت�شرتط توثيق �لعقد �لديني ب�شكل
ر�شمي ،كي حتافظ على دميومة �لزو�ج
وحماية حقوق �طفالها م�شتقبل".

عقوبات
�لقانون �لعر�قي مل يغفل عن معاقبة من
يتو�نى عن تثبيت عقد �لزو�ج ب�شكل ر�شمي،
حيث وجه بحب�ض �ملخالف ،ولكنه موؤخر�
��شبح يهمل هذ� �جلانب �لعقابي ،بذريعة
�حلفاظ على متا�شك �ال�شرة ..هذ� ما �كدت
عليه �لدكتورة ب�شرى �لعبيدي ،وتابعت
�لقول" :البد �ن يكون هناك �لتز�م بتطبيق
�لقانون ،ليتعظ �الخرون وال يتمادون
بخرقه ،ويكونون عربة ملن ي�شلك �ل�شلوك
نف�شه ،ومن �مللحظ �ن هناك �لكثري من

�ل�شباب �ليوم يعقدون قر�نهم خارج �روقة
�ملحاكم ،وال يفكرون مب�شري زوجاتهم
و�والدهم يف �مل�شتقبل ،خ�شو�شا عندما
يتاأخرون بت�شديق تلك �لعقود �و ميتنعون
عن تثبيتها قانونيا".

عادات وتقاليد
تف�شل �لكثري من �ال�شر �أن تعقد بناتها �لقر�ن
�ل�شرعي �وال ،ثم �لقانوين� ،إذ يحث �لدين
�ال�شلمي �ملقبلني على �لزو�ج �أن يعقدو�
قر�نهم �لديني كي ي�شبحو� متزوجني �شرعا،
ولكن هذ� ال مينع �أن ي�شدقو� ذلك �لعقد يف
�ملحكمة� ،شمانا حلقوق �لزوجة ،هذ� ما �كد
عليه رجل �لدين� ،ل�شيخ ح�شام �لبغد�دي،
وتابع قوله�" :ن عقد �لقر�ن �ل�شرعي هو
من ��شا�شيات �لزو�ج يف �لدين �ال�شلمي،
ولكن البد من �حرت�م �لقو�نني �لو�شعية
�لتي تهدف �ىل خدمة �ملجتمع ،وتنظيم
حياة �فر�ده .ويروي �لبغد�دي كيف حاول
�حد �الزو�ج �ن يتهرب من ت�شديق عقد
�لقر�ن و�نكار زو�جه ،ولكن �لعقد �لديني
�لذي �برمه بنف�شه لهم يف ذلك �لوقت كان
كفيل بحل �مل�شكلة وتثبيت �لزو�ج قانونيا،
فيقول �لبغد�دي� ":ت�شل بي قا�شي �حدى
�ملحاكم يف بغد�د ،بعد ن�شوب خلفات بني
�لزوج و��شرة زوجته ،ما دفعه �ىل �النكار،
ولكن �لعقد �ل�شرعي �ألزمه بت�شديق �لزو�ج،
و�خذت �لزوجة كل م�شتحقاتها �آنذ�ك.
ومبا يخ�ض تزويج �لقا�شر�ت ،فيف�شل
�ل�شيخ ح�شام "�أال يعقد لهذه �العمار لوجود
م�شكلت متعددة ،من بينها �ن هذه �لفئات
�لعمرية ال تتمتع بالن�شج �لفكري ،و�لقدرة
على تاأ�شي�ض ��شرة من وجهة نظره".

ً
السيدات أوال ..فجوة في قانون
المساواة بالعمل واألجور

وخ�شو�شاً �لذين يرومون �لرتقية �لعلمية �إىل درجة �الأ�شتاذية،
�شرطاً ال جمال للتمل�ض منه� ،أال وهو �أن ين�شرو� بحوثهم �لعلمية
يف جملت علمية عاملية ،من مثل تلك �ملجلت �لتي متتلك ما ي�شمى
مبعامل �لتاأثري « ،»impact factorومنها حمرك �أو �شركة
ت�شمى « ،»homson Reuterوهي �شركة فرعية تابعة
لوكالة �أنباء «� »Reutersل�شهرية� ،أو تلك �ملجلت �لتي تندرج
يف ما ي�شمى « ،”Scopusوف�ش ًل عن ذلك ،فاإن هذه �جلهات
�أ�شدرت تعليمات تن�ض على�ن �لن�شر يف مثل هذه �ملجلت يجعل
من �لبحوث �ملن�شورة معفاة من �إعادة �لتقومي �لعلمي ،و�شاحلة
الأن ترفع لغر�ض �لرتقية مبا�شرة بعد قبولها للن�شر ،ومن دون
ثان يف جمال �الخت�شا�ض،
�إخ�شاعها لعملية تقومي علمي ومنهجي ٍ
للتحقق من جد�رتها �لعلمية و�ملعرفية ،وهذ� �الإجر�ء ال يطبق
بالن�شبة للبحوث �لتي تن�شر يف جملت علمية عر�قية حمكمة� ،إذ
تخ�شع هذه �لبحوث للتدقيق �لعلمي ،و�لتقومي مرة ثانية قبل �إقر�ر
�لرتقية �لعلمية».

تهديد

ويتابع حممد «�ن ��شرت�ط �لن�شر يف �ملجلت �لعلمية �ملذكورة
�أعله يجعل �الأمن �لعلمي �لوطني مك�شوفاً متاماً للجميع لي�ض
باملجان فح�شب ،و�إمنا مع دفع �لباحثني �أنف�شهم مبالغ قد ت�شل �إىل
ب�شع مئات من �لدوالر�ت لقاء ن�شر كل بحث ،فلو كان هناك خم�شة
�آالف تدري�شي عر�قي يف �شتى �الخت�شا�شات ،ون�شر كل و�حد منهم
ثلثة بحوث لوجب دفع مبلغ قد ي�شل �إىل ( )1500دوالر للبحوث
�لثلثة ،وهذ� يعني ت�شرب مبالغ طائلة من �لبلد ،لقاء ت�شهيل مهمة
�لتج�ش�ض �لعلمي للدول �الأخرى على بلدنا! ،وهكذ� يظهر كيف
�أن هذ� �الإجر�ء ميثل تهديد ً� للأمن �لعلمي �لوطني ،خا�شة �إذ� ما
علمنا �أن بع�ض �لبحوث �ملن�شورة يف �ملجلت �الأجنبية ،تت�شمن
معلومات علمية دقيقة و�إح�شائية �شيا�شية و�جتماعية و�قت�شادية
مهمة للغاية ،كما �أنها قد تت�شمن بر�ء�ت �خرت�ع مبتكرة ،و�أفكار�
جديدة يف �ملجاالت كافة ،قد تكون لبع�ض هذه �الأفكار تطبيقات
تكنولوجية مهمة».
ويقول جا�شم�« :إذ� كانت �لكتابة يف �ملجلت �لعلمية �لعاملية �أمر ً�
�شرورياً لتحقيق ح�شور علمي و�أكادميي للعر�ق ،فاإن ذلك يجب �أن
يكون بعد در��شة معمقة لفو�ئد مثل هذ� �لن�شر من جهة ،و�لنتائج
و�الأخطار �لتي ترتتب عليه من جهة �أخرى ،ويجب �أن يكون �لن�شر
عن طريق �لكتابة لهذه �ملجلت مبا�شرة ،ولي�ض عن طريق هاتني
�ل�شركتني �أو �أية �شركات �أخرى ،كما يجب �أن يخ�شع ن�شر �لبحوث
�لعلمية يف �ملجلت �لعلمية كافة� ،شو�ء �أكانت �ملجلت عر�قية �أو
�أجنبية ،لعملية فح�ض وتدقيق لتقدير �أهميتها �لعلمية ،وحقوق
�مللكية �لفكرية الأ�شحاب هذه �لبحوث».

تجارب دول

حتارب �لدول يف دعم بر�ء�ت �الخرت�ع و�ال�شتفادة منها يف خمتلف
قطاعات �لتنمية ،ففي بع�ض �لدول �القليمية �ملجاورة كدولة
�المار�ت �لعربية �ملتحدة ،قامت باإن�شاء «برنامج تكامل» ،يعنى
باالبتكار�ت و�ملخرتعني ،حيث �لهدف منه تر�شيخ ثقافة �البتكار يف
�المار�ت ،ومن خلل هذ� �لربنامج يتم منح حمفز�ت للمخرتعني،
وذلك مبنحهم مبلغا ماليا لتطوير �بتكار�تهم وحت�شينها للأف�شل،
فمنذ بد�ية تاأ�شي�شه يف �لعام  2011حتى نهاية عام  ،2018قدم هذ�
�لربنامج خدماته الأكرث من  4340خمرتعا وتطبيق �بتكار�تهم على
�ر�ض �لو�قع.
ويتبني لنا من خلل �ملقابلت �لتي �جريناها مع �ملخرتعني
و�لباحثني �أن �لعلماء يف �لعر�ق يعانون من �الهمال ،و�شوء
�لدعم �ملادي و�ملعنوي من قبل �حلكومة ،فالدول تتقدم
مبا يبحثه ويخرتعه علماوؤها ،ومن �ملعيب على �لدولة �أال
ت�شتثمر �خرت�عات و�بتكار�ت �لباحثني ،فعدم ��شتثمارها يف
�ملوؤ�ش�شات كل ح�شب عائديتها �شي�شيب �ملخرتع باالإحباط،
ورمبا ت�شول له نف�شه باأن يهاجر بلده ليجد من يهتم مبا
يخرتعه ،وناأمل �أن تعيد �لدولة نظرتها ب�شاأن علمائها.

ذو�لفقار يو�شف
َمن مير على هذ� �لعنو�ن ال يخطر على باله غري �أنّ �ملر�أة �لعر�قية
ال ب َّد �أنْ تت�شاوى يف حق �الأجر كما �لرجل ،ولكن يف �لعر�ق يختلف
هذ� �الأمر ،وبالرغم من �حلدود �ملر�شومة لعمل �ملر�أة وم�شاركتها
يف �ملجتمع� ،إال �أنَّ هناك فارقاً و��شحاً يف �الأجور ،فالعمل و�النتاج
و�لرثوة �لوطنية ال ب َّد �أنْ ي�شارك فيها كل �جلن�شني ،ولكنْ مب�شاو�ة
بني �الأعمال و�الأجور� ،إ�شافة �ىل مناه�شة �شور و�أ�شكال �لتمييز،
�إال �أنَّ هذه �ملرة قد �شار �لرجل هو من يقبع يف طابور �لن�شيان.
فقد�ن �الأمل
مل تكن هموم بع�ض �لرجال يف �شعوبة ��شتح�شال فر�ض �لعمل،
بل �شار هناك ه ٌم �آخر يق�شي على �آمالهم يف �لعي�ض �لكرمي ،فمن
�لتعيينات يف كل �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض� ،أ�شحت �ملر�أة
هي �لتي تعتلي عر�ض �لقبول ،ومر�عاة مدى تقبل �أ�شحاب �ل�شاأن
وتف�شيل �ملر�أة �لعاملة على �لرجل باالأعمال و�الأجور ،وهذ� ما
�أو�شحه حت�شني �ل�شمري ( 36عاماً) ،بعد �أنْ فقد �الأمل يف �لبحث
عن وظيفة ،ويقول« :لقد �خرتت عدة �أماكن للبحث عن �لعمل ،بعد
تيقني باأنَّ �لبع�ض من هذه �ل�شركات ال ت�شتقبل �لرجال وتوظفهم،
لذلك مل �أتعب نف�شي بالدخول لها وتقدمي خدماتي».
ملظهر �أو ًالوكما حت�شني هناك �لكثريون �لذين �أجربو� على �متهان �أعمال ال
تليق بتعليمهم و�إمكانياتهم ،فمحمد رحيم ( 26عاماً) �لذي تخرج
كمندوب
يف جامعته منذ �شنو�ت�� ،شت�شلم ليعمل يف �أحد �ملطاعم
ٍ
لتو�شيل �الأكلت �جلاهزة� ،ألقى بهمومه لتت�شدر �شطورنا هذه
ويقول« :لقد قدمت على �لعديد من �لوظائف يف �لدو�ئر �حلكوم َّية،
�إال �أنَّ ما جعلني �أ�شت�شلم هو م�شاهدتي الأحد �ملقاطع �ملتد�ولة يف
بر�مج �لتو��شل �الجتماعي ،يظهر فيها عامل نظافة كان قد وجد
كومة �شخمة من ملفات �لتقدمي على �لوظائف ،ما جعلني �أتوجه
علي �لطريق،
نحو �لقطاع �خلا�ض الأجد حاجز ً� �آخر وقد �ش َّد ّ
فالقبول هناك على �ملظهر ،فاإنْ كنت رج ًل ذ� وجه ح�شن وت�شريحة
معينة فقد يحالفك �حلظ� ،أما �إذ� كنت فتاة جميلة فحتماً �شتكون ذ�

حظ عظيم ،و�شاأب�شم لك باأنك �شتكون �الأول يف �لفوز بالوظيفة».
«ليديز فري�شت»
ً
يقال ،و�لعهدة على �لقائل� ،إنَّ �حلدث ور�ء مقولة «�ل�شيد�ت �أوال»،
هو رجل و�مر�أة قد قرر� �النتحار ب�شبب �لظروف �لتي منعتهم من
حب د�م ل�شنو�ت ،وبعد �أنْ �أقبل على حافة
�لزو�ج من بع�ض بعد ٍ
هاوية توؤدي �ىل �لبحر ،قرر �ل�شاب �أنْ يقفز وفعل ذلك ومات� ،أما
�لفتاة فقد عادت �ىل �لقرية وتزوجت ،وعندما �شمع �أهل �لقرية بذلك
�أطلقو� هذه �ملقولة� .أما يف �لعر�ق فقد �شارت للن�شاء �أولوية يف
�لعمل� ،إ�شافة �ىل �الأجور �لتي تختلف عن �لرجال� ..أمري علي (37
عاماً) كان �أحد �شحايا هذه �لتفرقة من �أرباب �لعمل ،حيث يقول:
«لقد كنت من �لعاملني �ملجتهدين يف �ل�شركة� ،إ�شافة �ىل مدة خدمتي
لهذه �ملوؤ�ش�شة و�أمانتي وحر�شي على �الإنتاج ب�شورة م�شتمرة� ،إال
�أنَّ ما حطم معنوياتي هو تعيني �إحدى �لفتيات لتكون م�شوؤولة،
ف�ش ًل عن �الأجر �لذي �أعطي لها وهو �أكرث من مرتبي مبرة ،وعندما
�شكوت �ىل رب �لعمل ظليمتي� ،أجابني «�ل�شيد�ت �أوال!».
طموح ح�شن
�أ�شحى �شباب �لعر�ق يائ�شني ،وقد ر�شو� باأي عمل يجدونه
�أمامهم ،فالفر�ض يف هذه �الأوقات م�شتحيلة ،ومع �لو�شع
يف �لبلد �لذي نزل �قت�شادياً نحو �الأ�شفل ،وحتى �الأعمال
�حلرة باتت تنح�شر يوماً بعد �آخر ،هذ� ما و�فقنا عليه
ح�شن جبار ( 26عاماً) ،وقال�« :أعمل منذ �ل�شغر بتغليف
�لبيوت باالأحجار ،ومع تف�شي جائحة كورونا يف �لبلد ق َّل
�لطلب على هذه �ملهنة ،الأنَّ �لبناء قد توقف ب�شبب �خلوف
من تردي �الأو�شاع �القت�شاد َّية �أكرث من �الآن ،لذلك حاولت ما
با�شتطاعتي �أنْ �أبحث عن عملٍ �آخر ،لهذ� كانت عملية �لبحث
بو��شطة مو�قع �لتو��شل �الجتماعي ،ولكنني فوجئت بوجود
�أغلبية طلب �لعمال على �لعن�شر �لن�شوي ،ف�شركات �لطري�ن،
ومر�كز �لتجميل وغريها من �الأعمال تقت�شر على �لن�شاء
فقط ،يف هذه �للحظة عاتبت و�لدتي مبقولة مل �أ�شدق �أنني
�شاأقولها يوماً ،وقلت «ملاذ� ولدت رج ًل يف زمن �لن�شاء؟!».

صيغ ولوائح
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نموذج عريضة دعوى إزالة شيوع
عقار قسمة

نموذج عريضة دعوى إزالة شيوع
مركبة
السيد قاضي محكمة بداءة ........المحترم

السيد قاضي محكمة بداءة ........المحترم

املدعي  ............ي�سكن ............
املدعى عليه  ..........ي�سكن
جهة الدعوى /

ملوكلنا ا�سهم �سائعة مع املدعى عليه يف العقار املرقم  .........الكائن يف  .........حملة  ....ز  ......د  ....ولعدم
ا�ستفادته من البقاء على ال�سيوع مع �سريكه نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى املدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه ب�سورة
من عري�سة الدعوى واإلزامه حكما باإزالة �سيوع العقار ق�سمة ا�ستنادا لأحكام املادة ( ) 1070مدين كونه قابال للق�سمة بيننا
وفقا لل�سوابط املعمول بها يف دائرتي البلدية ومديرية الت�سجيل العقاري املخت�ستني مع حتميل املدعى عليه الر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة .

املدعي  ............ي�سكن ............
املدعى عليه  ..........ي�سكن
جهة الدعوى /
ملوكلنا ا�سهم �سائعة مع املدعى عليهم يف ال�سيارة املرقمة  .............نوع  .........خ�سو�سي موديل  ........لون
 .............رقم ال�سا�سي  ...........ولعدم ا�ستفادته من البقاء على ال�سيوع نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى
املدعي عليهم للمرافعة بعد تبليغهم ب�سورة من عري�سة الدعوى واإلزامهم حكما باإزالة �سيوع ال�سيارة اعاله بيعا
وتوزيع �سايف البدل بني ال�سركاء كال بح�سب �سهامه ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/1073مدين مع حتميلهم الر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة كافة .
وملحكمتكم جزيل ال�سكر والتقدير

وملحكمتكم جزيل ال�سكر والتقدير

املدعي ....
وكيله املحامي ...........
مبوجب الوكالة العامة املرقمة .....
ال�سادرة من كاتب عدل ......
بتاريخ 2021 /.... / ....

املدعي ...
وكيله املحامي ...........
مبوجب الوكالة العامة املرقمة .....
ال�سادرة من كاتب عدل ......
بتاريخ 2021 /.... / ....

ال�سباب الثبوتية:
 -1اجازة ت�سجيل املركبات.
� -2سائر الدلة الثبوتية.

ال�سباب الثبوتية:
� -1سورة قيد العقار.
�-2سائر الدلة الثبوتية.

نموذج عريضة دعوى التعويض عن
قيمة عقار مصادر من غير عراقي
ال�سيد قا�سي حمكمة بداءة  .......املحرتم
املدعيان:
 /..........................-1ا�سافة لرتكة مورثه ( ).........ي�سكن ......
 /.......................-2ا�سافة لرتكة مورثة ( ).........ي�سكن ...........
املدعى عليه  /........... /ا�سافة لوظيفته
جهة الدعوى /
�سبق للمدعى عليه  /ا�سافة لوظيفته اأن �سادر العقار العائد ملورثنا املتوفى ( )......املرقم
 ..........الكائن يف  ......م  ......ز ..........د ......خالل حياته يف عام  ........حتديدا ،وحيث
ان م�سادرة العقار املذكور جرت ظلما وبهتانا وتنطوي حتت ال�سباب العرقية والطائفية ،عليه
نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى املدعى عليه /ا�سافة لوظيفته بعد تبليغه ب�سورة من عري�سة
الدعوى واإلزامه حكما بالتعوي�ص عن قيمة العقار ار�سا والذي نقدره مببلغ ( )...............او
ح�سب تقدير اخلرباء املخت�سني ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1050مدين مع حتميله كافة الر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
وملحكمتكم جزيل ال�سكر والتقدير

نموذج عريضة دعوى إبطال قيد
مركبة وهمي
ال�سيد قا�سي بداءة  .........املحرتم
املدعي  /........... /ي�سكن ........
املدعى عليه  /............ /ا�سافة لوظيفته
جهة الدعوى /
�سبق ملوكلنا اأن متلك املركبة املرقمة  ...........موديل .....رقم ال�سا�سي  ..............و�سرفت له هوية
املركبة املذكورة (ال�سنوية ) املرقمة  ......من مديرية املرور العامة ولدى مراجعته ملرور  ........ب�ساأن
يخ�ص املركبة فوجئ باأن كل املعلومات اخلا�سة بت�سجيل املركبة با�سمه قد جرت ب�سكل وهمي ول وجود
لهذه املعلومات يف قاعدة البيانات اخلا�سة يف حا�سبة املرور املخت�سة ،وتبني له لحقا ان ت�سجيل ال�سيارة
جرى ب�سورة غري قانونية ،ول توجد لها ا�سبارة يف وحدة القيود وادخلت بياناتها يف احلا�سبة ب�سكل
وهمي من قبل  / ..........ا�سافة لوظيفته ،عليه نطلب من حمكمتكم املوقرة دعوى املدعى عليه  /ا�سافة
لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه ب�سورة من عري�سة الدعوى واإلزامه حكما باإبطال قيد ت�سجيل املركبة
الوهمي يف قاعدة البيانات العامة اخلا�سة بدائرة املدعى عليه  /ا�سافة اىل وظيفته ،واإزالة اي اثر
لهذا القيد كي يت�سنى ملوكلنا ت�سجيلها جمددا وبلوحة جديدة مع حتميله الر�سوم وامل�ساريف واتعاب
املحاماة كافة .
وملحكمتكم جزيل ال�سكر والتقدير

وملحكمتكم جزيل ال�سكر والتقدير

املدعي...
وكيله املحامي ...........
مبوجب الوكالة املرقمة ...........
وال�سادرة بتاريخ 202 /..../....
من كاتب عدل .........

املدعيان...
وكليهم املحامي ............/
مبوجب الوكالة بالعدد العمومي ...........
ال�سادرة من كاتب عدل ............
�سجل .........املوؤرخة يف .............
ال�سباب الثبوتية:
-1الق�سام ال�سرعي املرقم  202 /....املوؤرخ ...
ال�سادرة من حمكمة الحوال ال�سخ�سية يف .....
� -2سائر الدلة الثبوتية .

ال�سباب الثبوتية:
�-سائر الدلة الثبوتية.

وقفات قانونية
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المستحقون لراتب الشهيد
املحامية زينة موفق �سالح
اوال :ذوو ال�سهيد امل�سمولون بالراتب مدى
احلياة لل�سهيد املتزوج:
 -1زوجة ال�سهيد التي مل تتزوج مرة ثانية.
 -2والد ال�سهيد.
 -3والدة ال�سهيد.
 -4بنت ال�سهيد غري املتزوجة او املطلقة
وغري موظفة.
 -5ذوو االحتياجات اخلا�سة.
ثانياً :ذوو ال�سهداء امل�سمولون بالراتب مدى
احلياة لل�سهيد االعزب:
 -1والد ال�سهيد.

 -2والدة ال�سهيد.
 -3اخت ال�سهيد اذا كانت غري متزوجة او
مطلقة او ارملة وغري موظفة والوالدين
متوفيني.
 -4ذوو االحتياجات اخلا�سة.
ثالثاً :ذوو ال�سهيد املتزوج الذين ينقطع
راتبهم يف احلاالت التالية :
 -1اوالد ال�سهيد بعد بلوغهم الثامنة ع�سرة
( )18ينقطع عنهم الراتب ثم يعادون اىل
الراتب ح�سب رغبتهم بعد تقدمي طلب للتقاعد
ولكن ملدة ع�سر �سنوات ( )10ثم ينقطع نهائياً
ويعاد الراتب وقدره ( )960الف �سهريا اىل
زوجة ال�سهيد اذا كان والدا ال�سهيد متوفيني.

 -2وي�ستطيع اوالد ال�سهيد او بنات ال�سهيد
ت�سلم الراتب ملدة ع�سر �سنوات ( )10حتى
بعد زواجهم ،او تعيينهم الن قانون � 57سمح
لهم بالدمج بني راتبني ،ويعاد الراتب وقدره
( )950الف �سهريا اىل زوجة ال�سهيد اذا كان
والدا ال�سهيد متوفيني.
 -3زوجة ال�سهيد يف حالة زواجها يجب ان
تبلغ التقاعد حتى يتم قطع الراتب ،ولكن يعاد
لها الراتب يف حال انف�سالها عن زوجها الثاين،
وذلك بعد ان تاأخذ كتاب االنف�سال اىل التقاعد.
رابعاً :ذوو ال�سهيد االعزب الذي ينقطع عنهم
الراتب يف احلاالت التالية :
 -1اذا كان ال�سهيد اعزب ووالداه متوفيني

ياأخذ اخوة ال�سهيد البالغني واخوات ال�سهيد
املتزوجات راتبا ملدة (� )10سنوات.
 - 2اخت ال�سهيد املوظفة حتى اذا كانت غري
متزوجة تاأخذ راتبا (� )10سنوات.
خام�ساً:
 -1اذا كان ال�سهيد متزوجا باأكرث من زوجة
وكانت على ذمته قبل ا�ست�سهاده ت�ستحق
كل زوجة من زوجاته راتباً هي واوالدها.
 -2اذا كان ال�سهيد متزوجا باأكرث من
زوجة وقد طلق احدى زوجاته او توفت
قبل ان ي�ست�سهد حينها �سوف يدخل اوالد
املطلقة او املتوفية مع الزوجة االوىل،
ويق�سم الراتب على الكل بالت�ساوي.

الزواج الخارجي ومخاطره وعقوبته
المنصوص عليها
معنى الزواج خارج املحكمة
ويعني اأن يلجاأ الزوج والزوجة اىل اإبرام
عقد زواجهما خارج املحكمة املخت�سة
باإبرام وتوثيق عقود الزواج ،وعلى يد
رجل الدين ،فيقوم االأخري بالتحقق من
اأركان العقد ومدى ا�ستيفائه لل�سروط
ال�سرعية ،فيربم عقد زواجهما طب ًقا
للتعاليم الدينية التي ال دخل للم�سرع
الو�سعي فيها ،فاملتزوج خارج املحكمة
ال يعتمد على اإتيان فعل حمظور �سرعً ا،
واإمنا يقدم على فعل الزواج دون اإتباع
اخلطواط املر�سومة له من حيث ال�سكل
والتنظيم من جانب امل�سرع الو�سعي.
خماطره للزوجة على االخ�س
يرتتب على عقد الزواج حقوق والتزمات
خطرية يف حياة الزوجني ،وميتد اأحيا ًنا
كثرية اإىل ورثتهما من بعدهما نتيجة هذه
الرابطة املقد�سة ،لذا ا�سرتط امل�سرع يف
قانون االأحوال ال�سخ�سية العراقي ،ويف
املادة العا�سرة الفقرة ( )5منه ،اأن يتم عقد

الزواج داخل حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
املخت�سة ،واأن ي�سجل ب�سجالتها الر�سمية
اخلا�سة وبدون ر�سم ،ورتب عقابًا
على من يخالف ذلك ..ولعل من جملة
ما يهدف اإليه امل�سرع من الن�س املذكور
هو توثيق الرابطة الزوجية وجتنبب
الق�ساء من اخلو�س يف اإجراءات اإثبات
عقد الزواج ون�سب االأوالد اىل اأبويهم،
وحماية حقوق الطرفني وواجباتهما .كما
اأن الزواج داخل املحكمة متنع حاالت
الزواج باالإكراه او تزويج بع�س االأولياء
لبناتهم يف �سن ال توؤهلهن للزواج ،اإ�ساف ًة
اإىل حظر الزواج الأكرث من واحدة اإال باإذن
من القا�سي.
عقوبة الزواج اخلارجي
اجلزاء القانوين للزواج خارج
املحكمة هو غرامة ترتاوح بني
( )300-250األف دينار ،اأو احلب�س
 6اأ�سهر مع اإيقاف التنفيذ ،وهي
عقوبة غري رادعة على االطالق.

الفرق بين حقوق
نصائح للمحامين
للوصول إلى موكلين المطلقة والمختلعة
والحاضنة

حمام.
 -1على جميع من حولك اأن يعرف انك ٍ
 -2ال يكفي ان تكون حماميا ماهرا لتح�سل على
عمالء.
 -3ركز على تخ�س�س واحد يف البداية.
 -4اهتم بكل ما يدور حول تخ�س�سك.
 -5توا�سل اأ�سبوعيا مع  4عمالء حمتملني على
االأقل.
 -6لي�س كل عميل منا�سب لك (اخرت العميل
املنا�سب لتخ�س�سك).
 -7حاول تنظيم فعاليات يف مكتبك.
 -8توا�سل دائما مع �سانعي القرار.
 -9تابع االأخبار االقت�سادية وراقب ما يحدث
حولك.
 -10ال تكن بعيدا عن زمالء املهنة.
 -11كن دائما بجانب املحامني املاهرين.
� -12سمعتك اهم ما متتلك.
 -13اح�سر الفعاليات املتعلقة مبجالك.

 -14ال تنقد على العلن.
� -15سارك معلومات مهمة مع اجلميع.
 -16ال تتعامل مع العميل على انه فر�سة.
 -17ابتعد عن الطمع واجل�سع.
 -18تطوع يف اعمال خريية قانونية.
حمام دائما.
 -19ال ت�ستعمل كلمة اأنا ٍ
حمام بدال منك.
 -20دعهم يقولك انك ٍ
 -21ال احد كبريا على التعليم.
 -22اهتم مبكان مكتبك.
 -23تعلم كيف ت�ساأل.
 -24ا�ستمع جيدا.
 -25اهتم بعميلك واجعله مطلعا على اجلديد.
 -26اإياك و�سخ�سنة الق�سايا.
 -27اهتم مبظهرك ال�سخ�سي.
 -28الثقة هي ا�سا�س تعامل املحامي.
 -29اهتم بالتفا�سيل ال�سغرية ،فاجلبال تبنى من احل�سى.
 -30كن �سبورا وال تقبل اأية ق�سية تعر�س عليك.

اوال  :حقوق املطلقة
 -1موؤخر ال�سداق (وهو املبلغ الثابت يف
وثيقة الزواج باأنه ي�ستحق عند املوت او
الطالق ) اإن وجد.
 -2نفقة الطالق التع�سفي (وهي تقدر بنفقة
�سنتني من النفقة ال�سهرية) على االأقل.
 -3نفقة العدة (وهي تقدر بنفقة � 3سهور
من النفقة ال�سهرية) تقريبا.
 -4قائمة املنقوالت (وهي عقد امانة يخ�سع
للق�ساء اجلنائي وال يتاأثر بالطالق او اخللع).
 -5احل�سانة وحقوقها اإذا وجد �سغار.
ثانيا  :حقوق املختلعة
 -1لي�س لها احلق يف احل�سول على موؤخر
ال�سداق كما تلتزم برد مقدم ال�سداق.
 -2لي�س لها احلق يف نفقة املتعة.

 -3لي�س لها احلق يف نفقة العدة.
 -4التطليق خلعا هو طالق بائن.
 -5يحق لها ح�سانة اأوالدها ويبطل كل
اإتفاق يخالف ذلك.
ثالثا  :حقوق (احلا�سنة) وهي م�سرتكة
للمطلقة واملختلعة يف حالة وجود اأطفال:
 -1متكني املطلقة من م�سكن الزوجية
ب�سفتها حا�سنة اأو احل�سول على اأجر
م�سكن للح�سانة.
 -2اأجر ح�سانة احلا�سنة.
 -3اأجر ر�ساعة.
 -4نفقة لل�سغار.
 -5م�ساريف عالج لل�سغار.
 -6م�ساريف مدار�س لل�سغار.
 -7م�ساريف ك�سوة ال�سيف وال�ستاء لل�سغار.

نقل العدوى بفايروس كورونا
املحامية جوهرة الدليمي
هل ي�سكل فعل نقل العدوى بفايرو�س
كورونا من �سخ�س م�ساب عمد ًا اإىل
�سخ�س اآخر جرمية وفق القانون؟
اجلواب :من حيث املبداأ فاإن القانون
اجلنائي ال يعتد بالو�سائل والبواعث
واإمنا يعاقب على حتقق النتيجة
اجلرمية اأو على ال�سروع اإذا خاب
الفعل من غري تدخل اجلاين.
اإن القانون ويف م�سائل التجرمي
والعقاب يجب اأن يكون الن�س على
وجه احلتم فال قيا�س اإ�ستناد ًا اإىل «ال
جرمية وال عقوبة اإال بن�س».
ومن اأجل هذا اأقول :اإن قانون العقوبات
العراقي ال ينطوي على وجود جرمية
حتت و�سف (جرمية نقل العدوىٰ)
واإمنا ت�سبح « نقل  renvoiالعدوى»
و�سيلة لتحقق نتيجة جرمية يعاقب
عليها القانون.
فواقعة «  ”faitنقل العدوى لي�ست
جرمية يف حد ذاتها ..فاإذا اأدت اىل حتقق
نتيجة « اإزهاق روح »meurtre
كنا اأمام جرمية قتل بداللة املواد

( )405،406من قانون العقوبات.
واإذا تعدت اىل حتقق نتيجة «اإجها�س
 »avortementكنا اأمام جرمية
اإجها�س بداللة املواد ( )417،418من
القانون.
وهكذا كجرمية اإيذاء ب�سيط وجرمية

اإيذاء مف�سي اىل املوت “coups et
blessures ayant entrainé
 “la mortح�سب االأحوال.
اأما اإذا ُ�سخ�س املري�س باأن ُه خطري
للدرجة التي تعد �سرر ًا بحياة االأفراد
وتنطوي النتيجة اجلرمية فيه على

ق�سد « ن�سر املر�س»  ،فنكون وهذه
احلالة اأمام جرمية من جرائم ال�سحة
العامة املتوخاة الوقاية يف حالة تف�سي
مر�س خطري وحتت طائلة اإنطباق
الن�س العقابي  ،368وهنا اأي�ساً فاإن
واقعة « نقل العدوى» هي و�سيلة

ولي�ست جرمية يف حد ذاتها.
وجتب االإ�سارة اإىل اأن عبء االإثبات
يكون من ال�سعوبة مبكان يف م�ساألة
اإثبات العالقة ال�سببية بني فعل «نقل
العدوى» واإحدى النتائج اجلرمية
التي اأ�سلفت بيانها اأعاله تبعاً للمادة
 29من قانون العقوبات العراقي رقم
 111ل�سنة  1969املعدل.
مالحظة:
 -1مل اأجد اأقرب من امل�سطلح الفرن�سي
«  ”renvoiليقابل م�سطلح « نقل»
العدوى.
 -2واأقرب ما وجدت يف اإجتهاد
حمكمة النق�س الفرن�سية يف ق�سية
«الدم امللوث» مبنا�سبة تقدم بع�س
املواطنني ب�سكوى �سد املركز الوطني
لنقل الدم يف فرن�سا لتلقيهم نقل دم ملوث
مبر�س االإيدز ،حيث ق�ست حمكمة
النق�س الفرن�سية باأن »:جمرد العلم
بالطبيعة املميتة للمادة املقدمة غري
كاف بحد ذاته الإثبات نية القتل» ،ذلك
ٍ
اأن االإرادة والنتيجة اجلرمية اأمران
متالزمان ،ومل يثبت يف تلك الق�سية
ما يدل على حتقق النتيجة اجلرمية.

الفرق بين الترفيع
والترقية
املحامية منتهى طالب الكناين
الرتفيع :هو انتقال املوظف من الدرجة الوظيفية املوجود فيها اإىل درجة
وظيفة اأعلى مثل ( ينتقل من درجة اخلام�سة اإىل الدرجة ال�ساد�سة) بتوافر
�سروط الرتفيع ،وهي :
اأوال  :اكمال �سنوات الرتفيع التي يف القانون.
ثانيا  :وهو االأهم وجود �ساغر بالدرجة الوظيفية االأعلى ،اإذ عادة ما حتدد
وزارة املالية يف كل دائرة عدد املوظفني الذين ي�سغلون كل درجة.
الرتقية :معناها انتقال املوظف من عنوان وظيفي حمدد اإىل عنوان وظيفي
اآخر اأعلى من ُه ا�ستنادا اإىل قانون املالك  25ل�سنة  1925بعد اكمال املوظف
�سنني اخلدمة التي يتطلبها العنوان وتوافر ال�ساغر يف العنوان الوظيفي.

نفقة العدة
املحامي علي منعم الدلفي
�س  :ما نفقة العدة؟
ج  :نفقة العدة هي يف حقيقتها نفقة زوجية الأن املطلقة تعد يف حكم
الزوجة خالل فرتة العدة ،وت�سمل املاأكل وامللب�س وامل�سكن.
�س  :ملن جتب نفقة العدة؟
ج  :القاعدة :اأن العدة جتب على جميع املطلقات ،عدا املطلقة قبل
الدخول اأو اخللوة ،فهي وحدها التي ال يتعني عليها االنتظار النق�ساء
املدة الزمنية فيما بني الطالق والزواج
�س  :ما الفرتة الزمنية النق�ساء العدة؟
ج  :عدة املطلقة رجعيا اأو بائنا ثالث حي�سات ملن حتي�س اأو ثالثة
اأ�سهر عربية ملن ال ترى احلي�س ل�سغر يف ال�سن اأو لبلوغها �سن الياأ�س.
اأما املطلقة احلامل فعدتها حتى ت�سع حملها ولو تويف عنها زوجها .
�س :متى تبداأ العدة؟
ج  :تبداأ من تاريخ الطالق ،اي من تاريخ اإيقاعه ولي�س من تاريخ
العلم بالطالق .
�س  :ما املدة التي ت�ستحق عنها نفقة العدة؟
ج  :ت�ستحق املطلقة نفقة العدة ملدة ال تقل عن �ستني يوما وهي اأقل
مدة للعدة وال تزيد عن �سنة ميالدية وهي اأق�سى مدة للعدة .
�س  :متى ي�سقط احلق يف نفقة العدة؟
ج  :ت�سقط نفقة العدة يف احلاالت االآتية :بن�سوز الزوجة اأو ارتدادها
عن االإ�سالم اأو بوفاة املطلقة بعد الق�ساء بها .
�س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما اأثناء الزوجية ؟
ج  :ال يجوز اإال اإذا كان التنازل عن النفقة مقابال للخلع.

بعض الجرائم
وموادها القانونية
وعقوباتها

 -1جرمية قتل عمد :املادة (  ..) 406 ، 405العقوبة من (� 5سنوات)
اإىل ( اإعدام ).
 - 2جرمية قتل خطاأ :املادة (  ..) 411العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىلٰ
( � 7سنوات ).
 - 3جرمية ال�سرب واجلرح :املادة (  ..) 412العقوبة من (24
�ساعة) اإىل ( � 15سنة ).
 - 4جرمية ال�سرب املف�سي اىل املوت :املادة (  ..) 410العقوبة من (
� 24ساعة ) اإىل ( � 20سنة ).
 - 5جرمية ال�سرقة :املادة (  ..) 439العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىل (
� 20سنة ).
 - 6جرمية غ�سب االأموال :املادة (  ..) 452العقوبة من ( � 24ساعة
) اإىل ( � 10سنوات ).
 - 7جرمية خيانة االأمانة :املادة (  ..) 453العقوبة من ( � 24ساعة
) اإىل ( � 7سنوات ).
 - 8جرمية الر�سوة :املادة (  ..) 307العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىل (
� 10سنوات ).
 - 9جرمية تقليد او تزيف العملة :املادة (  ..) 280العقوبة من ( 5
�سنوات ) اىل ( اإعدام ).
 - 10جرمية تزوير املحررات :املادة (  ..) 286العقوبة من ( 5
�سنوات ) اىل ( � 15سنة ).
 - 11جرمية التهديد :املادة (  ..) 430العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىل
( � 7سنوات ).
 - 12جرمية ال�سب :املادة (  ..) 434العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىل (
�سنة ).
 - 13جرمية القذف :املادة (  ..) 433العقوبة من ( � 24ساعة ) اإىل (
� 5سنوات ).
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أمر القبض بين اإلصدار والتنفيذ
القا�ضي علي حممد الدراجي

اأمر القب�ض هو طريق من طرق اإجبار املتهم على احل�ضور،
بالإ�ضافة اإىل الطريق الآخر وهو التكليف باحل�ضور اأو ما
ي�ضمى ق�ضائيا بال�ضتقدام.
واأمر القب�ض يعني  -:الم�ضاك باملتهم من قبل املكلف
باإلقاء القب�ض عليه وو�ضعه حتت ت�ضرفه لفرتة ق�ضرية
من الوقت من اأجل اإح�ضاره امام ال�ضلطة التحقيقية لغر�ض
ا�ضتجوابه والت�ضرف ب�ضاأنه وتقرير م�ضريه حول الفعل
اجلرمي املرتكب من قبله والذي على ا�ضا�ضه مت ا�ضدار امر
القب�ض بحقه.
واأمر القب�ض هو من القرارات اخلطرية التي تتخذ يف
مرحلة التحقيق الق�ضائي وهي املرحلة التي ت�ضبق مرحلة
املحاكمة التي تتولها املحكمة املخت�ضة (اجلنايات
واجلنح) ح�ضب الو�ضف القانوين للجرمية املحال عنها
املنهم ،لنه مي�ض حرية الن�ضان ال�ضخ�ضية ،لذلك جند ان
الت�ضريعات الد�ضتورية او القانونية ل تبيحه اإل يف احلدود
املقررة قانونا وهذا ما جاء يف د�ضتور جمهورية العراق
ل�ضنة  2005يف املادة ( )15حيث ن�ضت (( لكل فرد احلق
يف احلياة والمن واحلرية ،ول يجوز احلرمان من هذه
احلقوق او تقييدها اإل وفقا للقانون وبنا ًء على قرار �ضادر
من جهة ق�ضائية خمت�ضة )) ،اأي عدم جواز اإ�ضدار اأمر
القب�ض اإل من الق�ضاء املتمثل يف املحاكم املخت�ضة ،وهي
حماكم اجلزاء �ضواء �ضدر من حمكمة التحقيق اأو حمكمة
اجلنايات او اجلنح.
اأحكام القب�ض يف القانون العراقي
ورد اأحكام اأمر القب�ض يف قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية
رقم ( )23ل�ضنة  1971املعدل يف الباب اخلام�ض الف�ضل
الثاين منه يف املواد ( )108 -92حيث بينت هذه املواد
اجلهة املخت�ضة باإ�ضدار امر القب�ض والبيانات التي ي�ضتمل
عليها ونفاذ مفعوله ونطاق تطبيقه وما اجلرائم التي يكون
فيها ا�ضدار امر القب�ض وجوبا والتي ي�ضدر فيها جوازا
وكيفية تنفيذه داخل وخارج منطقة اخت�ضا�ض القا�ضي
الذي ا�ضدره ،و َمن هي اجلهات وال�ضخا�ض الذين يقع
على عاتقها واجب تنفيذه ،وحيث اننا ب�ضدد بيان اجلهة
التي ت�ضدر امر القب�ض واجلهة التي تقوم بتنفيذه،
ف�ضوف ن�ضري اىل الن�ضو�ض القانونية التي ت�ضمنت هذه
احلالتني-:
ن�ضت املادة ( )92من قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

رقم ( )23ل�ضنة  1971املعدل على ((ل يجوز القب�ض على
اأي �ضخ�ض اأو توقيفه اإل مبقت�ضى اأمر �ضادر من قا�ضي
اأو حمكمة خمت�ضة ،ويف الحوال التي يجيز فيها القانون
ذلك)) ،ويفهم من الن�ض املتقدم باأن من ي�ضدر امر القب�ض
هم القا�ضي ،واملق�ضود به قا�ضي التحقيق وهو من ينظر
الق�ضية يف دور التحقيق قبل احالتها اىل املحكمة املخت�ضة،
واملحكمة املخت�ضة هي اما حمكمة حمكمة اجلنايات وهي
تنعقد من ثالثة ق�ضاة رئي�ض وع�ضوين ،او حمكمة اجلنح
قا�ض واحد منفرد ،او حمكمة الحداث يف
والتي تنعقد من ٍ
قا�ض وع�ضوين من
برئا�ضة
تنعقد
وهي
ق�ضايا الحداث
ٍ
املخت�ضني يف العلوم اجلنائية او العلوم الخرى ،وهذا
ما ن�ضت عليه املادة ( )54من قانون رعاية الحداث رقم
( )76ل�ضنة  ،1983اأي ان امر القب�ض ل ي�ضدر اإل من جهة
ق�ضائية خمت�ضة ،وخالف ذلك فاإن اأي امر بالقب�ض ي�ضدر
من جهات اخرى غري ق�ضائية يعد معدوما وباطال ول ينتج
اأي اثر قانوين له ،وي�ضع ال�ضخ�ض او اجلهة التي ت�ضدره
نف�ضه امام امل�ضاءلة القانونية.
وال�ضوؤال الواجب طرحه هنا هوَ :من هي اجلهة والفراد
املكلفني بتنفيذ امر القب�ض ال�ضادر من اجلهة الق�ضائية
املخت�ضة التي ا�ضرنا اليها يف الفقرة ال�ضابقة؟
اجلواب جنده يف ن�ض املادة ( )93ال�ضولية ،حيث جاء
فيها (( ...ي�ضتمل امر القب�ض على تكليف اع�ضاء ال�ضبط
الق�ضائي وافراد ال�ضرطة بالقب�ض على املتهم وارغامه على
احل�ضور يف احلال اذا رف�ض ذلك طوعا)) ،وكذلك ما جاء
يف ن�ض املادة ( )103ال�ضولية (( على كل فرد من افراد
ال�ضرطة او ع�ضو من اع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي ان يقب�ض
على ال�ضخا�ض الآتي بيانهم  /1 -:كل �ضخ�ض �ضدر بحقه
امر بالقب�ض من �ضلطة خمت�ضة  ،))....واع�ضاء ال�ضبط
الق�ضائي هم من ن�ضت عليهم املادة ( )39ال�ضولية على
�ضبيل احل�ضر ،ومنهم �ضباط ال�ضرطة وماأمورو املراكز
واملفو�ضون  ،))...حيث يقع عليهم م�ضوؤولية تنفيذ اوامر
القب�ض ال�ضادر من القا�ضي او املحاكم املخت�ضة والتي
ا�ضرنا اليها انفا.
ومن الناحية العملية فاإن امر القب�ض بعد �ضدوره من
القا�ضي او املحكمة املخت�ضة يحرر بورقة ت�ضمى (مذكرة
امر القب�ض) والتي ت�ضتمل على البيانات امل�ضار اليها يف
املادة ( )93الأ�ضولية ،ومنها ا�ضم املتهم الثالثي ولقبه
وا�ضم الأم احيانا يف حالة وجود نق�ض يف ا�ضم املتهم
واو�ضافه وعمله وحمل اقامته واملادة القانونية ونوع
اجلرمية امل�ضندة اليه ،وتت�ضمن مذكرة امر القب�ض اي�ضا
تكليف اع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي وافراد ال�ضرطة بالقب�ض

على املتهم واجباره على احل�ضور اذا رف�ض احل�ضور
طوعا وللمكلفني بتنفيذ امر القب�ض التحري عن املتهم يف
حمل اقامته واماكن تواجده لغر�ض تنفيذه بحق ويحرر
حم�ضرا بكل الجراءات التي متت لغر�ض تنفيذ امر القب�ض
�ضواء مت القب�ض على املتهم او تعذر تنفيذه حتى تكون
املحكمة على اطالع بكل الإجراءات املتخذه ب�ضاأنه.
ولبد ان ن�ضري هنا اىل ان القب�ض على من يرتكب جرمية
يعاقب عليها القانون ل تقع على عاتق من مت ذكرهم �ضلفا
بل لكل �ضخ�ض ان يقب�ض على اأي متهم بجرمية اذا كانت
هذه اجلرمية م�ضهودة او كان املتهم قد فر بعد القب�ض عليه
من قبل ال�ضرطة او كان قد حكم عليه غيابيا ،كما ان لكل
�ضخ�ض ان يقب�ض على اأي احد وجد يف حمل عام وهو يف
حالة �ضكر بني ،واحدث �ضغبا فيه نتيجة لذلك ،وهذا ما
ن�ضت عليه املادة ( )102ال�ضولية.
ولالي�ضاح فاإن اجلرمية امل�ضهودة امل�ضار اليها اآنفا والتي
اجازت املادة ( )102ال�ضولية لكل �ضخ�ض ان يقب�ض على
مرتكبها ،ولو بغري امر �ضادر له من ال�ضلطة املخت�ضة ،فقد
ن�ضت عليها املادة (/1ب) ال�ضولية وهي اجلرمية التي
�ضوهدت حال ارتكابها او بعد ارتكابها بربهة ي�ضرية،
اأي فرتة زمنية ق�ضرية جدا ،او اذا تبع املجنى عليه اأي

(ال�ضخ�ض الذي وقعت عليه اجلرمية) مرتكبها عند وقوعها
او تبعه النا�ض او اجلمهور احلا�ضرين حلظة ارتكابها،
وكان ذلك م�ضحوبا بال�ضياح على املتهم او اإذا وجد من
ارتكب اجلرمية بعد وقوعها بفرتة وهو يحمل اآلت او
ا�ضلحة او امتعة او اأي اغرا�ض ي�ضتدل منها على انه هو من
ارتكب اجلرمية ،يف هذه احلالت ت�ضمى اجلرمية باجلرمية
امل�ضهودة ،ويكون لكل �ضخ�ض ان يقب�ض على مرتكبها دون
حاجة اىل امر قب�ض �ضادر من �ضلطة خمت�ضة.
واأخريا لبد ان ن�ضري اىل بع�ض القوانني اخلا�ضة التي
تتطلب �ضكلية معينة لتنفيذ اأوامر القب�ض ال�ضادرة بحق
املتهمني ،وحتديدا قانوين ا�ضول املحاكمات الع�ضكري
وا�ضول حماكمات قوى المن الداخلي فيما يتعلق
مبنت�ضبي هاتني املوؤ�ض�ضتني ال�ضادر بحقهم اوامر قب�ض
او ب�ضورة عامة الع�ضكريني �ضواء اأكانوا من اجلي�ض او
ال�ضرطة.
فاإذا كان من �ضدر عليه امر بالقب�ض من ال�ضلطة املخت�ضة
من منت�ضبي قوى الأمن الداخلي (ال�ضرطة) فقد عالج قانون
ا�ضول املحاكمات اجلزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ()17
ل�ضنة  2008اجراءات تنفيذه ،حيث ن�ضت املادة ()111
منه ((ل يجوز تبليغ رجل ال�ضرطة اأو تكليفه باحل�ضور او

القاء القب�ض عليه اإل بنا ًء على موافقة الوزير املخت�ض او
من يخوله اذا كان الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه)) ،اأي
ان ل ينفذ امر القب�ض ال�ضادر من ال�ضلطات املخت�ضة �ضد
منت�ضب ال�ضرطة من ال�ضباط ،فال ينفذ امر القب�ض بحقه اإل
اإذا اقرتن ذلك مبوافقة الوزير املخت�ض (وزير الداخلية)
او من يخوله بذلك كاأن يكون مدير ال�ضرطة مثال يف املكان
الذي يعمل فيه املنت�ضب هذا اذا كان امر القب�ض �ضادرا من
�ضلطة ق�ضائية مدنية ،اأما اذا كان �ضادرا من �ضلطة ق�ضائية
ع�ضكرية ،اأي من حمكمة قوى المن الداخلي مثال ،فاإنه ل
حاجة ملوافقة الوزير على تنفيذه م�ضبقا ،وهناك ا�ضتثناء
ن�ضت عليه املادة ( )112منه ،وهي فيما اذا كانت اجلرمية
املرتكبة من قبل �ضابط ال�ضرطة هي من اجلرائم امل�ضهودة
التي ا�ضرنا ايها انفا يجوز القب�ض على املتهم دون موافقة
الوزير او من يخوله وت�ضليمه اىل اقرب مركز �ضرطة او
دائرة تابعة لقوى المن الداخلي .اأما رجل ال�ضرطة من
غري ال�ضباط ،اأي من املراتب ،فيجوز القب�ض عليه دون
حاجة اىل موافقة الوزير ،ويتم توقيفه وال�ضعار اىل
امل�ضت�ضار القانوين يف دائرته بالجراءات املتخذة ب�ضاأنه،
على ان ل يتجاوز مدة توقيفه على  30يوما ،وهذا ما ن�ضت
عليه الفقرة (ثانيا) من املادة ( )112امل�ضار اليها اعاله.
اأما ما يتعلق بالع�ضكريني من منت�ضبي اجلي�ض والجهزة
المنية التابعة لها ،فقد عالج قانون ا�ضول املحاكمات
اجلزائية الع�ضكري رقم ( )22ل�ضنة  2016يف املادة
(/19ثانيا) منه اجراءات تنفيذ امر القب�ض ال�ضادر بحق
منت�ضبيها ،حيث ن�ضت (( ل يجوز تنفيذ امر القب�ض على
ال�ضابط او توقيفه يف غري حالة ارتكابه اجلرمية امل�ضهودة
اإل بعد ا�ضتح�ضال موافقة القائد العام للقوات امل�ضلحة او
من يخوله )) ،والقائد العام للقوات امل�ضلحة يف العراق هو
(رئي�ض جمل�ض الوزراء) ومن يخوله (وزير الدفاع) .اأما
اذا كان الع�ضكري من غري ال�ضباط ،اأي من املراتب ،فال
ينفذ امر القب�ض ال�ضادر بحقه اإل بعد ا�ضتح�ضال موافقة
وزير الدفاع او من يخوله الوزير ،وهذا ما ن�ضت عليه
املادة (/112ثالثا) من قانون ا�ضول املحاكمات الع�ضكري
اآنف الذكر.
ونرى انه يجب األ يوؤدي هذا ال�ضتثناء ،الذي ن�ضت عليه
القوانني الع�ضكرية فيما يتعلق بتنفيذ امر القب�ض ال�ضادر
بحق منت�ضبيها �ضواء كانوا من ال�ضرطة او اجلي�ض او
الجهزة المنية التابعة لهما ،اىل تعطيل تنفيذ قرارات
الق�ضاء ملا له من اثر �ضلبي على تطبيق القانون وحتقيق
العدالة ،وحتى ل تكون هذه الجراءات والقيود هي و�ضيلة
لإفالت مرتكب اجلرمية من افراد اجلي�ض او ال�ضرطة من

العقاب من خالل ممار�ضات قد توؤدي اىل ذلك ،ومنها تاأخري
�ضدور موافقة الوزير املخت�ض ،خ�ضو�ضا اذا كان من �ضدر
امر القب�ض بحقه من ذوي الرتب الع�ضكرية العالية التي
قد تبيح حلاملها ان ميار�ض ا�ضكال من التدخل الذي قد
يوؤثر او مينع من تنفيذ امر القب�ض بحقه او حق من هم
حتت م�ضوؤوليته مما يفقد املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية او المنية
م�ضداقيتها امام ال�ضعب الذي حمايته هو من �ضميم
واجبهم حتى من اجلرائم املرتكبة من منت�ضبيها �ضباطا او
مراتب ،ونعتقد انه يجب ان يتم تعديل املواد التي متنع من
تنفيذ امر القب�ض على اأي مرتكب للجرمية حتى اإن كان من
الع�ضكريني �ضواء اكان ال�ضرطة او اجلي�ض بحيث ل تقرتن
مبوافقة القائد العام او الوزير املخت�ض او من يخولوهم
حتى ن�ضمن ح�ضن تطبيق القانون والقرارات ال�ضادرة من
ال�ضلطات الق�ضائية.
بقي ان نبني باأن امر القب�ض الذي ت�ضدره ال�ضلطة
املخت�ضة (القا�ضي او املحكمة املخت�ضة) يبقى مرعيا
ونافذ املفعول يف جميع انحاء العراق ،وواجب التنفيذ
من قبل من وجه اليه من الذين ا�ضرنا اليهم انفا ،ول
يبطل او يلغى اإل من قبل من من ا�ضدره اأو من �ضلطة
اعلى منه قانونا ،ويجب ان يطلع ال�ضخ�ض ال�ضادر
بحقه امر القب�ض عليه ويفهم به قبل تنفيذه فاإما ينفذه
طواعية او جربا اذا رف�ض ذلك (م )94/ال�ضولية،
ول باأ�ض ان نبني هنا ما اجلرائم التي يوجب القانون
فيها ا�ضدار امر القب�ض بحق املتهم بها ،وما اجلرائم
التي يكون اح�ضار املتهم فيها جوازيا.
فقد ن�ضت املادة ( )99ال�ضولية ((يح�ض املتهم
باإ�ضدار امر القب�ض اذا كانت اجلرمية معاقبا عليها
باحلب�ض مدة تزيد على �ضنة اإل اذا ا�ضت�ضوب القا�ضي
اح�ضاره بورقة التكليف باحل�ضور ،غري انه ل يجوز
ا�ضدار ورقة تكليف باحل�ضور اذا كانت اجلرمية
معاقبا عليها بالعدام او ال�ضجن املوؤبد)) ،ويفهم من
الن�ض املتقدم باأن ا�ضدار امر القب�ض يف اجلرائم التي
تكون عقوبتها احلب�ض مدة تزيد على �ضنة (جرائم
اجلنح) هي م�ضاألة جوازية للقا�ضي تتعلق بوقائع
الدعوى والدلة املتوفرة فيها ،ولكن ل يح�ضر هذا
اجلواز القانوين اذا ارتكب املتهم جرمية معاقبا
عليها بالإعدام او ال�ضجن املوؤبد (جرائم اجلنايات)
ومدة ال�ضجن املوؤبد يف قانون العقوبات العراقي رقم
( 1969 )111املعدل هي (ع�ضرين �ضنة) (م)87/
لن هذه اجلرائم من اخلطورة على املجتمع بحيث
اآثر امل�ضرع ان يكون ا�ضدار امر القب�ض فيها وجوبيا.

مبدأ المساواة المدنية والمساواة في تولي الوظائف العامة
الدكتور مازن ليلو
رئي�ض ق�ضم القانون العام  /جامعة القاد�ضية
يطغى على نظريات احلريات مبداأ اأ�ضا�ضي يف كل ما تقرره من
حقوق وحريات مل�ضلحة الأفراد وهو مبداأ امل�ضاواة ،ويعني ان
جميع الأفراد مت�ضاوون يف التمتع باحلريات الفردية دون اأي
تفرقة اأو متييز ب�ضبب اجلن�ض اأو اللون اأو الدين ،ولذلك فاإن
الدميقراطيات التقليدية ترى يف اقرار هذا املبداأ �ضمانة اأ�ضا�ضية
من �ضمانات احلريات الفردية ،وهو يت�ضمن:
اأ -امل�ضاواة اأمام القانون.
ب -امل�ضاواة اأمام الق�ضاء.
ج -امل�ضاواة اأمام الوظائف العامة.
د .امل�ضاواة اأمام التكاليف العامة ،كاأداء ال�ضرائب اأو اأداء
اخلدمة الع�ضكرية.
اول :مفهوم امل�ضاواة املدنية
مبداأ امل�ضاواة يعد واحد ًا من خ�ضائ�ض الدميقراطية الغربية
ويراد به حتديد ًا امل�ضاواة اأمام القانون ،وت�ضمى كذلك بامل�ضاواة
املدنية ،لكنها لي�ضت م�ضاواة فعلية ،اأي م�ضاواة من الناحية
املادية والقت�ضادية ،واملق�ضود مببداأ امل�ضاواة اأمام القانون
ان يكون القانون واحد ًا بالن�ضبة للجميع ودون متييز بني طبقة
واأخرى ،ول بني الأفراد ب�ضبب الأ�ضل اأو اجلن�ض اأو الدين اأو
اللغة ولي�ض املق�ضود بهذه امل�ضاواة امل�ضاواة الفعلية التي
نادت بها املذاهب ال�ضرتاكية ،لكن املق�ضود بامل�ضاواة اأمام
القانون ان تلك امليزات الجتماعية التي يحظى بها املواطنون
يجب ان يحميها القانون دون متييز بني فرد واآخر اأو بني طبقة
واأخرى ،وقد تقرر هذا املبداأ على ال�ضعيد الر�ضمي لأول مرة يف
الدميقراطيات الغربية احلديثة يف وثيقة اإعالن حقوق الإن�ضان
ل�ضنة  ،1789حيث اأ�ضار الإعالن اإىل ان احلقوق الفردية اأو
احلقوق الطبيعية لالإن�ضان هي احلرية ،امل�ضاواة ،امللكية ،حق
الأمن ،حق مقاومة الظلم.
ولكن ما اأ�ضا�ض امل�ضاواة املدنية بني الأفراد؟
يذهب اأن�ضار نظرية العقد الجتماعي اإىل ان هذا العقد هو م�ضدر
امل�ضاواة املدنية وهم يربهنون على ذلك باأن �ضروط العقد كانت
واحدة بالن�ضبة جلميع امل�ضرتكني فيه ،وهذا يعني انه اأبرم
بني اأطراف مت�ضاوين ،وان الدولة التي تكونت نتيجة لإبرام
هذا العقد يقع عليها التزام مبعاملة اأطرافه معاملة مت�ضاوية
باعتبارهم مت�ضاوين.
وقد ا�ضتنتج بع�ض فقهاء القرن الثامن ع�ضر ان امل�ضاواة املدنية
بني الأفراد م�ضدرها اأحكام القانون الطبيعي وهم يقولون ان
النا�ض حني كانوا يعي�ضون يف احلالة الطبيعية الأوىل كانوا
مت�ضاوين ل يفرق بينهم فارق ول مييز بينهم مميز ،وقد اأكدوا
هذا امل�ضاواة على الرغم من اعرتافهم باأن الفراد غري مت�ضاوين
من حيث كفاءتهم اجل�ضمية واملعنوية ،واأن�ضار مدر�ضة القانون
الطبيعي يوؤيدون فكرة امل�ضاواة بني الأفراد على اعتبار انها
تقوم على اأ�ضا�ضني :الأول ان كل فرد ي�ضرتك مع غريه من الأفراد
يف الطبيعة الن�ضانية ،والثاين ان كل فرد يجب ان يحرتم احكام
القانون الطبيعي اإذا اأراد ان يحرتم غريه من الأفراد اأحكام هذا
القانون يف عالقتهم مع هذا ال�ضخ�ض ،وهذا اللتزام املتبادل بني
الأفراد �ضيقود اإىل حتقيق امل�ضاواة بينهم.
ويرتتب على املفهوم املتقدم ان امل�ضاواة بني الأفراد تكون
حقيقية كما هي واقعة فعلية من غري املمكن انكارها ،وهذا
ل يعني حتقيق امل�ضاواة املادية اأو امل�ضاواة يف الرثوة تلك
امل�ضاواة التي تنادي بها املارك�ضية التي ت�ضتهدف �ضمان ان
مت�ضاو من الرثوة ،والدرا�ضة التاريخية
يكون لالأفراد قدر
ٍ
للوقائع تظهر ان الدميقراطية التقليدية مل تكن ت�ضتهدف حتقيق

امل�ضاواة املادية بني الأفراد ،فالن�ضال يف عهد الثورة الفرن�ضية
كان ي�ضتهدف الو�ضول اىل احلرية ال�ضيا�ضية لإ�ضراك ال�ضعب يف
مت�ضاو بني الأفراد ومل تخطر فكرة
اإدارة �ضوؤون البالد ،وب�ضكل
ٍ
امل�ضاواة املادية ببال منظري تلك الفرتة ،واحلقيقة املهمة ان
امل�ضاواة املدنية ل تتحقق اإل اإذا مت العرتاف بتكافوؤ الفر�ض
بالن�ضبة للمزايا الجتماعية التي تقوم الدولة بتقدميها.
ويت�ضمن مبداأ امل�ضاواة املدنية ،كما اأ�ضرنا اآنفاً ،م�ضاواة الأفراد
اأمام القانون وهو يتطلب من ال�ضارع ان ي�ضن ت�ضريعاته دون
متييز بني فرد واآخر اأو بني طبقة واأخرى ،ففي جمال القانون
اجلنائي ان ين�ض على توقيع العقوبة نف�ضها بالن�ضبة للجرمية
نف�ضها على اجلميع ،ول يعد وجود ح ٍد اأدنى وح ٍد اأعلى للعقوبة
على اجلرمية نف�ضها ،وبال�ضكل الذي يقود اإىل تطبيق اأو فر�ض
احلد الأدنى على حالة واحلد الأعلى على حالة اأخرى ،اإخال ًل
مببداأ امل�ضاواة اأمام القانون اأو امل�ضاواة يف العقاب.
املبداأ الثاين الذي ت�ضتمل عليه امل�ضاواة املدنية هو مبداأ امل�ضاواة
اأمام الق�ضاء مبختلف جهاته ودرجاته ،واملق�ضود به :األ يكون
هناك متييز لأ�ضخا�ض على غريهم من حيث الق�ضاة اأو املحاكم
التي تف�ضل يف جرمية ول من حيث العقوبات القانونية التي تقرر
على مرتكبيها ،وعلى اأ�ضا�ض هذا املبداأ (امل�ضاواة اأمام الق�ضاء)
ق�ضت الثورة الفرن�ضية على املحاكم اخلا�ضة بالنبالء وعلى
املحاكم اخلا�ضة الأخرى اأو ال�ضتثنائية التي حتاكم مرتكبي
بع�ض اجلرائم اخلا�ضة ،كما ق�ضت على التفريق يف العقوبة
الذي كانت هذه املحاكم تتبعه ،ويف طرق تنفيذ العقوبة حيث
كان الأ�ضراف يعدمون ب�ضرب العنق (املق�ضلة) يف حني كان يتم
اعدام غري النبالء �ضنقاً.
ثانيا :امل�ضاواة يف تويل الوظائف العامة
اأما امل�ضاواة اأمام الوظائف العامة فهي تلزم موؤ�ض�ضات الدولة
بعدم التمييز بني املواطنني عند تقدميها للخدمات اأو عند
ا�ضتيفائها للمقابل عنها ،ويدخل �ضمن هذا الأمر عدم جواز اقامة
ق�ضاء خا�ض لبع�ض الأفراد متييز ًا لهم عن الآخرين ول يجوز
اقامة اأي متييز فيما بني املواطنني بخ�ضو�ض قبولهم يف الوظائف
والأعمال العامة طاملا كانوا مت�ضاوين يف ال�ضروط التي يتطلبها
القانون ،ومع ذلك ميكن قبول ا�ضتثناءات حمدودة جد ًا ،وهذه
ال�ضتثناءات التي ترد على املبداأ املذكور حمددة للغاية ،ففي
فرن�ضا مث ًال قرر قانون �ضدر عام  1886منع اأبناء العائالت التي
�ضبق لها تويل عر�ض فرن�ضا من تقلد الوظائف العامة اأو النيابية.
طرق اختيار املوظفني العموميني:
ت�ضعى الدول الآن اإىل اختيار اف�ضل العنا�ضر ل�ضغل الوظائف
العامة ..واأ�ضاليب الإدارة يف اختيار موظفيها تختلف من جمتمع
اإىل اآخر ح�ضب الظروف القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية
التي يعي�ضها ..ولعل اأهم الأ�ضاليب اأو الطرق التي تتبعها الإدارة
يف اختيار موظفيها اإمنا تتم باأربعة اأ�ضاليب :الختيار احلر،
الإعداد والتاأهيل ،الختيار الدميقراطي ،واأ�ضلوب امل�ضابقة
والمتحان.
اأو ًل :اأ�ضلوب الختيار احلر
تتمتع الإدارة يف هذا الأ�ضلوب بحرية اختيار املوظفني ،دون
قيود اأو �ضوابط.
فالإدارة وحدها من ميلك حتديد املعايري واملقومات التي ي�ضتند
عليها الختيار دون اأن تكون ملزمة بالإعالن عن هذه املعايري اأو
تربير اختيارها لفئة دون اأخرى من املر�ضحني.
وقد �ضادت هذه الطريقة قدمياً فقد كان يتمتع احلاكم ب�ضلطة
مطلقة يف اختيار العاملني ،اإذ يتم اختيارهم على ا�ضا�ض الثقة
ال�ضخ�ضية دون تطلب اي �ضروط مو�ضوعية اخرى.
ً
وتتبع هذه الطريقة يف اختيار كبار املوظفني نظرا لأهمية
هذه الوظائف التي تتطلب فيمن ي�ضغلها الثقة واملقدرة الفنية

والكفاءة ال�ضيا�ضية.
وقد كان التعيني بهذه الطريقة منت�ضر ًا يف الوليات املتحدة
الأمريكية حتى عام  ،1883ويعرف با�ضم « نظام ال�ضالب
ولغنائم» والتي كان موؤداها اأن احلزب املنت�ضر يف النتخابات
الرئا�ضية يكون له حق �ضغل الوظائف املهمة يف الإدارات
الحتادية بعد طرد اأن�ضار احلزب املناف�ض.
ومع ذلك فاإن هذا الأ�ضلوب ل يعني اأن الإدارة متلك ال�ضلطة
املطلقة يف الختيار ،اإذ يجب اأن تراعى اعتبارات املوؤهالت
والكفاءات العلمية الالزمة ل�ضغل
هذه الوظائف حتقيقاً
لح
لل�ضا
العام.

ثا نياً :
اأ �ضلو ب
الإعداد والتاأهيل:
يف هذه الطريقة تقوم الدولة
باإن�ضاء الكليات واملعاهد املتخ�ض�ضة ومراكز
التعليم املهني والأكادميي لإعداد الأ�ضخا�ض الراغبني يف توىل
الوظائف العامة ..وعلى الرغم من اأهمية هذا الأ�ضلوب يف
الإعداد للوظائف العامة فاإنه يتطلب الكثري من النفقات واجلهود
من الدولة.
وهذه الطريقة �ضائعة يف تاأهيل الكوادر الفنية والإدارية يف
كثري من الدول ،ومن اأمثلتها مراكز اإعداد املدربني ومعاهد املهن
ال�ضاملة ومعاهد التمري�ض و الربيد.
ثالثاً :اأ�ضلوب الختيار الدميقراطي:
ويق�ضد بهذا الأ�ضلوب اأن يتم اختيار املوظفني عن طريق الأفراد
يف الوحدات الإدارية التي يراد �ضغل الوظيفة العامة فيها.
ويوؤدي اتباع هذا الأ�ضلوب اإىل �ضعور الأفراد باأهميتهم مل�ضاركتهم
يف اختيار املوظفني ،كما اأنها ت�ضعر املوظف باأن الأفراد قد
و�ضعوا ثقتهم فيه مما يتوجب عليه احرتامهم وتاأدية رغباتهم.
رابعاً :اأ�ضلوب امل�ضابقة والمتحان:
يعد هذا الأ�ضلوب اف�ضل الطرق ل�ضغل الوظيفة العامة فهو
يحقق مبداأ تكافوؤ الفر�ض وامل�ضاواة بني الأفراد ،كما يوؤدي اإىل
و�ضول من هم اأهل لتوىل امل�ضوؤولية يف املنا�ضب الإدارية.
ويعد اختيار املوظفني بهذا الأ�ضلوب الأكرث انت�ضار ًا بني الدول
يف الوقت احلا�ضر فهو ينطوي على املو�ضوعية يف الختيار بعيد ًا
عن الأهواء ال�ضيا�ضية واملح�ضوبية والعتبارات ال�ضخ�ضية ،اإل
اأن الدول تتفاوت يف مدى تطبيقية ،فبع�ض الدول ت�ضتخدم نظام
المتحان وامل�ضابقة يف �ضغل الوظائف الدنيا يف ال�ضلم الإداري،
بينما ت�ضتخدمه دول اأخرى كقاعدة عامة يف الختيار بالوظائف
الدنيا والوظائف العليا على حد �ضواء.
ولكي يجري المتحان اأو امل�ضابقة يف ظروف متكن من اختيار
اف�ضل املر�ضحني لبد من اإحاطته ب�ضمانات و�ضوابط تكفل
العدالة واملو�ضوعية يف الختيار.
ول جتري المتحانات اأو امل�ضابقات على منط واحد يف كل الدول،

واإمنا تتخذ �ضورا متعددة فاأما اأن يكون المتحان �ضفوياً اأو
حتريرياً اأو مبقابالت �ضخ�ضية وميكن اجلمع بني هذه ال�ضور.
م�ضاواة املوظف اأمام التكاليف العامة:
اأما امل�ضاواة يف التكاليف فهي ت�ضكل جانباً من امل�ضاواة اأمام
امل�ضالح واملوؤ�ض�ضات العامة حيث ل يجوز ان تفر�ض ال�ضرائب
مث ًال على فئة معينة من املوظفني دون اأخرى ،مبعنى ان
ال�ضرائب يجب ان ل تثقل كاهل طبقة من الأفراد اأكرث من طبقة
اأخرى.
فمن التجاوزات غري
ا مل�ضر و عة
على
هذا

ا ملبد اأ
ا ل عفا ء
الكلي من ال�ضرائب
قبل ثورة  1789الفرن�ضية
بالن�ضبة لالأ�ضراف ورجال الدين .وكذلك احلال
فيما يتعلق باأداء اخلدمة الع�ضكرية اإل انه يالحظ ان من املقبول
فر�ض بع�ض ال�ضروط لالنتفاع ببع�ض املوؤ�ض�ضات العامة ذلك ان
من امل�ضالح العمومية ما ل ميكن لالأفراد ان يطالبوا بخدماتها
اإل اإذا توافرت فيها �ضروط معينة اأو قاموا باإجراءات خا�ضة
حتددها القوانني والتعليمات ،وعلى ذلك ل ميكن جلميع
املواطنني دخول اجلامعة اإل اإذا كانوا حا�ضلني على �ضهادة
الدرا�ضة الإعدادية ،ول ميكن جلميع الأفراد ان ينتفعوا مبياه
ال�ضرب اأو الكهرباء اإل اإذا دفعوا مقابل هذه اخلدمات.
ول خالف يف الوقت الراهن على ان امل�ضاواة اأمام موؤ�ض�ضات
الدولة اأو امل�ضاواة املدنية عموماً اأ�ضبحت واجبة الحرتام،
ولذا فاإن كل قانون يخرج على مقت�ضياتها �ضيكون خمالفاً
للد�ضتور ،واإذا خالفت دائرة من دوائر الدولة مبداأ امل�ضاواة
فمن حق الفرد الذي اأ�ضابه ال�ضرر ان يرفع دعوى اأمام الق�ضاء
طالباً التعوي�ض من الدائرة املخالفة ،فاإذا امتنعت موؤ�ض�ضات
الت�ضالت عن اي�ضال خدمة الهاتف اإىل اأحد املواطنني فاإنه
يجوز له ان يرفع اأمره اإىل الق�ضاء للحكم له بالتعوي�ض املنا�ضب
اإل انه لن يكون هناك جمال للتعوي�ض اإذا كان الرف�ض مبنياً على
خطاأ طالب ال�ضرتاك نف�ضه اأو كان مبنياً على م�ضوغ �ضرعي كعدم
توفر اخلطوط الكافية مث ًال ،وقد ل متتنع املوؤ�ض�ضة احلكومية عن
اداء اخلدمة واإمنا متيز فقط يف املعاملة بني ا�ضخا�ض كانت جتب
امل�ضاواة فيما بينهم فان من حق املت�ضرر املطالبة بالتعوي�ض اأو
الغاء الأمر الذي بني على متيز يف املعاملة.
وتت�ضمن الد�ضاتري العربية جميعها مبداأ امل�ضاواة اأمام القانون
الذي يق�ضي باإن كل املواطنني �ضوا�ضية اأمام القانون ،فقد ورد
يف املادة  40من الد�ضتور امل�ضري ان (املواطنون لدى القانون
�ضواء ،وهم مت�ضاوون يف احلقوق والواجبات العامة ،ل متييز
بينهم يف ذلك ب�ضبب اجلن�ض اأو الأ�ضل اأو اللغة اأو الدين اأو
العقيدة).

كما ن�ض الد�ضتور العراقي يف املادة ( )14منه( :العراقيون
مت�ضاوون امام القانون دون متييز ب�ضبب اجلن�ض او العرق او
القومية او ال�ضل او اللون او املذهب او املعتقد او الراأي او
الو�ضع القت�ضادي او الجتماعي).
واحلقيقة ان معظم الد�ضاتري العربية اتفقت يف ن�ضو�ضها التي
اأوردتها بهذا ال�ضاأن مع اتفاقية احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية مع
فروقات ب�ضيطة يف التعابري امل�ضتخدمة ،وي�ضتثنى من ذلك ما
تذكره هذه التفاقية من منع التمييز على اأ�ضا�ض الراأي ال�ضيا�ضي
وغري ال�ضيا�ضي واأحوال امللكية وامليالد وغريها ،وت�ضتبدل هذه
يف بع�ض الد�ضاتري العربية بالكالم عن حظر التمييز على اأ�ضا�ض
احلالة الجتماعية اأو حمل القامة اأو املهنة ،بينما يورد الد�ضتور
اللبناين ن�ضاً مب�ضطاً ،اإذ يذكر فيه (كل اللبنانيني �ضواء لدى
القانون ...دومنا فرق بينهم).
ول ي�ضكل الن�ض يف د�ضاتري العامل على امل�ضاواة وعدم التمييز
جمرد مبداأ توجيهي اأو جمرد تو�ضية ،لكنه ن�ض اأ�ضا�ضي ودقيق
ومهم للغاية ،وهو يفر�ض على الأجهزة الق�ضائية واجب
اكت�ضاف ان ال�ضلطات الت�ضريعية والإدارية قد اأخذت بنظر
العتبار هذا املبداأ يف تعاملها مع املواطنني ،وعند انتهاك هذا
املبداأ فاإنه يجب على الق�ضاء ان ياأمر هذه اجلهات بعدم تطبيق
القوانني والقرارات والتعليمات الأخرى غري املن�ضجمة مع هذا
القانون.
ثالثا :تويل الوظائف العامة يف العراق
اإن �ضيا�ضة تويل الوظائف العامة التي متار�ضها اليوم بع�ض
القيادات ال�ضيا�ضية وحجزها للمنا�ضب القيادية وانت�ضار
املح�ضوبية وعدم الهتمام بالكفاءات العلمية والإدارية
والقدرات املهنية اأدى اإىل ظهور موظفني بكفاءات علمية وثقافية
حمدودة عاجزين عن النهو�ض باأعباء الوظيفة العامة انهمكوا
يف الهتمام مب�ضتقبلهم وم�ضاحلهم الذاتية ،واأهملوا امل�ضلحة
العامة ،مما دفع الكثري من الكفاءات اإىل ترك الوطن يف وقت هو يف
اأم�ض احلاجة فيه اإىل خدماتهم ،كما اإن عدم العدالة واملو�ضوعية
يف حتديد �ضلم الرواتب لبع�ض الفئات من املوظفني �ضاهم هو
الآخر يف هجرة العقول خارج العراق.
كما �ضاع يف الالونة الخرية اأ�ضلوب البحث يف الولء والجتاه
ال�ضيا�ضي واملعتقد الطائفي اأو القومي للمتقدم ل�ضغل الوظيفة،
خارجني بذلك عن مبداأ امل�ضاواة يف تويل الوظائف العامة،
ومتبعني اأ�ضلوب الأ�ضالب والغنائم الذي �ضبقت ال�ضارة اإليه.
ونعتقد اأنه من ال�ضروري العدول عن هذا التوجه اخلطري،
وال�ضعي نحو اعتماد الأ�ضاليب الآتية يف معاجلة هذا الو�ضع:
 حت�ضني اختيار املوظفني على اأ�ضا�ض املوؤهالت وتكافئ الفر�ضوالتناف�ض ،ونبذ طريقة الختيار الع�ضوائي التي ابتدعها
جمل�ض احلكم و�ضلطة الئتالف املوؤقتة والتي تقوم على اأ�ضا�ض
اختيار كل من اأع�ضاء املجل�ض بع�ض الأ�ضخا�ض ليتقلدوا بع�ض
املنا�ضب املهمة وقيام هوؤلء باختيار اخريني وهكذا.
 البتعاد عن ت�ضيي�ض الوظيفة العامة ،وعدم ا�ضرتاط الولءال�ضيا�ضي ك�ضرط �ضمني من �ضروط التعيني ملا يف ذلك من اعتداء
على حق املوظف يف الراأي واملعتقد ،واإخالل مببداأ امل�ضاواة يف
تويل الوظائف العامة.
 كما انه من ال�ضروري توفري الإعداد امل�ضبق لتولية الوظائفالعامة ،والتدريب املتوا�ضل لتح�ضني قدراتهم وتفعيل اأدائهم.
 اعتماد اأ�ضلوب التنقالت الدورية يف الوظائف القياديةوالتي ي�ضبقها تقومي اأداء دقيق للمدة ال�ضابقة من العمل.
ونعتقد ان الرقابة الإدارية على العاملني وا�ضتخدام
اأ�ضلوب احلوافز اليجابية التي ت�ضمن اأق�ضى
جهد ممكن للموظف مع عدم التواين عن معاقبة
املوظف املنحرف عمال بنظرية الثواب والعقاب.
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شخصيات عراقية متميزة
اول الغيث
الوجيه حسين الشعرباف ..مؤسس أقدم منتدى ثقافي عريق في الكرادة صراع أجيال بين الشعراء!
اختارت رابطة املجال�س البغدادية
الثقافية ان يكون الوجيه وال�سخ�سية
الوطنية احلاج ح�سني ال�سعرباف عنواناً
لدورة مهرجانها ال�سنوي اخلام�س الذي
عقد يف قبل فرتة وجيزة ،وذلك باعتباره
اقدم موؤ�س�س ملنتدى ال�سعرباف الثقايف
يف الكرادة ،ومازال موا�س ًال عطائه
الثقايف منذ عام 1954 /ومازال م�ستمر ًا
بالن�ساط الثقايف.
وبهدف ت�سليط ال�سوء على هذه
ال�سخ�سية توجهت (�سفاف الرتاث) اىل
جنله الالديب الطبيب الدكتور حكمت
ال�سعرباف ،الذي اجاب معرفاً:
احلاج ح�سني علي ال�سعرباف ولد يف
حملة ( الدهانة) من ر�سافة بغداد
عام1888 /م ،وعا�س فيها ايام �سباه،
ثم انتقل بانتقال ابيه ،اىل بلدة �سوق
ال�سيوخ التي مل ميكث االب فيها طوي ًال
لريحل بعدها بعائلته اىل مدينة ال�سطرة،

التي ا�ستوطنها وبنى له فيها بيتاً ،و�سيد
فيها م�سجد ًا ،وامتلك عقارات عندما
كانت ال�سطرة يومها مدينة �سغرية

نا�سئة ،وكان (ح�سني) النجل االكرب
لعلي ال�سعرباف يبلغ اخلام�سة ع�سرة
من عمره حني تويف والده عام،1903 /

تاركاً لل�ساب اليافع تركة ثقيلة من
�سوؤون جتارية ،وتبعات اجتماعية ،ويف
مقدمتها ادامة املجل�س الذي كان يعقد يف
داره كل يوم ،اإذ كان هذا املجل�س الذي
�سيده االب وادامه االبن واحة غناء يف
بلدة �سغرية من مدن جنوب العراق.
وا�ساف حكمت :ففي �سني �سبابه االوىل
قد انتمى ح�سني اىل اجلمعيات الوطنية،
التي كانت ت�سعى للتخل�س من احلكم
العثماين البغي�س ،ولكن هذا البغ�س
�سرعان ماحتول اىل كراهية لالنگليز
الذين احتلوا العراق يف احلرب العاملية
االوىل.
فقد �سارك ح�سني ال�سعرباف ،مع اآالف
املتطوعني ،يف حملة اجلهاد �سد االنگليز
التي قادها املجاهد الكبري ال�سيد حممد
�سعيد احلبوبي جاعال من داره حمل
دعوة حلث النا�س على امل�ساركة يف
احلملة والتربع لها باالموال ،ومن ثم

كان ممن �سهد وقائع معركة (ال�سعيبة)،
التي انتهت ل�سالح الربيطانيني الغزاة.
وبني :ان ح�سني ال�سعرباف يف عام
 1954ترك ال�سطرة الأ�سباب خا�سة
واجته �سوب بغداد ليحط رحاله
فيها ،وليتخذ من منطقة (البو�سجاع)
يف الكرادة ال�سرقية حم ًال ل�سكناه،
وكانت حلقة معارفه يف املوطن اجلديد
حمدودة يف االيام االوىل ،لكنها �سرعان
ما ات�سعت فيما بعد لت�سمل ع�سرات
االدباء وال�سعراء واعالم الفكر ،وا�سبح
املجل�س ال�سغري فيما بعد منتدى كبري ًا
ي�سار له بالبنان ،وا�سبح ا�سمه الذي
عرف به يومذاك ،وهو كذاك ا�سمه اليوم
(منتدى ال�سعرباف الثقايف).
ويف يوم  /15متوز  ، 1983 /انتقل
احلاج ح�سني ال�سعرباف اىل جوار ربه،
تاركاً اأثر ًا خالدا ،وقد رثاه ال�ساعر املبدع
عبد املنعم العجيل بقوله:

ابا �سائب ما زلت كاالأم�س بيننا
وان كان وا لهفي مكانك خاليا
و(�سائب) هو النجل االكرب للحاج
ح�سني ،كما قال عنه �سديقه االديب
املحقق املو�سوعي املرحوم ال�سيد مكي
ال�سيد جا�سم:
ذاك احل�سني ابو املحا�سن كلها
اودى فكان له اخللود بديال
ولعل ما يبعث على الفخر واالعتزاز
ما كتبه الناقد االدبي الكبري ،املرحوم
الدكتور علي جواد الطاهر قائ ًال:
(احلاج ح�سني ال�سعرباف علم،
خلق ،ف�سل ،كرم ،لطف ،وما �سئت
من املحا�سن واملحامد واملكارم..
واين ..اين من امثاله ؟ اذن اعمرت
االر�س وطاب العي�س و�سمي
االن�سان..
فارقنا ،وما فارقنا ..فهو بيننا،
معنا� ..سيخنا وراعينا وملهمنا).

احتضنته قاعة المركز الثقافي البغدادي

إقامة المهرجان السنوي الخامس للمجالس والمنتديات الثقافية البغدادية
بالرغم من اجلو املمطر ،فقد ازدانت قاعة م�سرح
�سامي عبد احلميد يف مقر املركز الثقايف البغدادي
ب�سارع املتنبي بح�سد كبري من املثقفني واملفكرين
واالكادمييني الذين �ساركوا يف احياء فعاليات
املهرجان ال�سنوي اخلام�س لرابطة املجال�س
البغدادية الثقافية.
وابتداأ املهرجان ،الذي اقيم بالتعاون مع حمافظة
بغداد ،يف العا�سرة والن�سف من �سباح /21
ت�سرين الثاين ، 2020 /واداره عادل العرداوي،
حتت �سعار (املجال�س البغدادية الثقافية  ..رافد
لتعزيز الثقافة الوطنية) دورة الوجيه االديب
الراحل ح�سني ال�سعرباف ،موؤ�س�س منتدى
ال�سعرباف الثقايف ،ابتداأ بتالوة من القراآن الكرمي،
والوقوف لقراءة �سورة الفاحتة على ارواح �سهداء

العراق ،وعزف الن�سيد الوطني وقوفا ،وتقدمي
ن�سيد املجال�س البغدادية من �سعر الدكتور حيدر
حميد الدهوي ،واداء الفنان �سامي هيال.
بعدها قدمت العديد من الكلمات والق�سائد ال�سعرية
التي اأحيت ذكرى يوم بغداد ال�سنوي الذي تزامن
مع انعقاد مهرجان هذا العام ،و�سارك يف اإلقائها
كل من� :سادق جا�سم الربيعي ،رئي�س الرابطة،
وكلمة حمافظة بغداد التي األقاها طالب عي�سى،
مدير املركز الثقايف البغدادي ،وال�ساعر فوزي اكرم
ترزي ،م�سوؤول مكتب الثقافة الرتكمانية يف االحتاد
العام لالدباء والكتاب ،وال�ساعر عبد الهادي
�سادق ،وال�ساعرة حياة ال�سمري ،وال�ساعر
الدكتور هادي م�سهدي ،وكلمة عميد جمل�س
ال�سعرباف د .حكمت املقيم يف الواليات املتحدة

االمريكية ،األقاها عنه نيابة ابن اخيه الدكتور
اح�سان علي �سائب ال�سعرباف ،وكلمة للدكتورة
ن�سال العبادي.
و�سهدت فعاليات املهرجان اي�ساً تنظيم جل�سة
علمية بعنوان (املجال�س الثقافية ودورها يف
مواجهة جائحة كورونا)� ،سارك فيها كل من
الدكتور حيدر الدهوي والدكتور الطبيب جا�سم
العزاوي ،والدكتور ماهر جبار اخلليلي.
وجرى يف املهرجان تكرمي ال�ساب (مرت�سى ق�سي
عدنان) من ذوي االحتياجات اخلا�سة الذي ح�سل
على املرتبة االوىل عاملياً يف �سباق الدراجات الذي
جرى موؤخر ًا يف مدينة دبي باالمارات العربية
املتحدة.
ويف ختام املهرجان ،مت تكرمي ح�سد كبري من االدباء

واملثقفني واالكادمييني من حما�سري املجال�س
الثقافية البغدادية واملبدعني االخرين ،بعدد من
الدروع وال�سهادات التقديرية تثميناً لعطائهم
الثقايف الرث ،وباملقابل فقد تلقت رابطة املجال�س
البغدادية العديد من باقات الزهور والدروع
وال�سهادات من جهات ثقافية عديدة تقدير ًا جلهود
الرابطة وجمال�سها يف تن�سيط احلراك الثقايف.
و�سارك يف املهرجان وفد ميثل املجال�س الثقافية يف
النجف اال�سرف� ،سم يف ع�سويته كل من املهند�س
عبد الكرمي جودي رفي�س والدكتور عقيل غالب،
وال�ساعر كرمي مطوف الظاملي ،واالعالميني حممد
ر�سا وابتهال �سمي�سم وفالح ال�سيد هادي.
وعلى هام�س انعقاد املهرجان ،فقد �سهدت باحة
املركز افتتاح املعر�س ال�سخ�سي للفنانة الت�سكيلية

ٔ
مسيحيو بغداد من التجار وارباب الحرف والمال
عام 1935

كثريون هم امل�سيحيون البغداديون من التجار واأرباب احلرف
واأ�سحاب املهن ورجال االعمال ورجال املال يف بغداد �سنة
 1935باعتبارها ال�سنة ال�سابقة ل�سدور الدليل الر�سمي ل�سنة
 ،193٦ومنهم من كان يعمل يف جتارة االب�سطة واحل�سران
مثل حداد وبازيان ،ويف االثاث �سريا كان عاقليان ،ويف اأحجار

و�سليم وانور مو�سى توما ويعقوب عقراوي ،ويف اجلوارب
ح�سو اخوان ويف احلبوب جورج يو�سف ويعقوب عقراوي،
ويف احلديد �سامل �سمعون ويو�سف بطر�س ،ويف احلالقة اأر�ساك
كره بيت وارتيائي داود واكوب كره بيت وخورين كره بيت
وكولومب�س كالو�س وك�سري مانو�س وميخائيل كرهبيان

الطحن جان بول�س اأخوان ،و�سوكت و�سكوري يعقوب
عي�سائي ،ويف االحذية ح�سو اأخوان ،ويف اختام الكاوچوك
بري�س اأخوان ،ويف االأخ�ساب �سليم واأنور مو�سى توما
و�سكوري و�سوكت عي�سائي وميخائيل ا�سحاق ويعقوب خبازه
ويعقوب عبيد واأبكاو بوغ�سيان ،ويف االأدوية اآرثر اأندريا وجان
بول�س وح�سو اخوان ودانيال عي�سى ،ويف االأزهار اال�سطناعية
ح�سو اخوان ،ويف االأ�سرة حداد وبايازيان ،ويف اال�سباغ جان
بول�س وجورج عزريا ،ويف االطارات بطر�س بفزا ،ويف االطباء
انطوان عمو نوئيل و�ساموئيل اداتو وفوؤاد مراد ال�سيخ ،ويف
االأقم�سة خ�سوري �سعيا و�سلمان �سعيا و�سلمان مراد طقو
وكريوب كورديان وجان بول�س ،ويف االألبان اواني�س خاچيك،
ويف االنابيب جان بول�س و�سوكت و�سكوري يعقوب عي�سائي
ويو�سف بطر�س �سمعون ،ويف الب�سكويت والكيك جورج عزريا
وحنا اليا�س لرياتو ،ويف اجللود ح�سو اخوان ويف البطانيات
ح�سو اخوان ويف البطاريات اأميل نعيم وح�سو اخوان وفائق
عبيده ووارتانيان ،ويف البيانوات املو�سيقية ا�سكندريان،
ويف التاأمني ادورد عبودي وانطوان واأدور عري�س واواني�س
مالكونيان وب�سري قزانچي وفائق عبيده ،ويف (التيوبات) جان
بول�س وح�سو اخوان ،ويف التجار العموميني توفيق يونان
وحبيب ح�سو وح�سو اخوان وكرنديان ،ويف املاأكوالت جورج
عزريا وجوزيف رابينو وحنا اليا�س لرياتو ،ويف التحف ب�سري
عبودي ،ويف ال�سحن توما�س كوك ويف التدري�س اخل�سو�سي
عبد اهلل روفائيل ،ويف التمور �سليم وانور مو�سى توما ونعوم
بحو�سي ،ويف التنجيد ح�سو اأخوان ويف اجلراحة ح�سو اخوان
ودانيال عي�سى ،ويف اجللود اأميل داود م�سيح وجورج يو�سف

ويو�سف دانيال ،ويف احللويات جورج عزريا وح�سو اخوان
وحنا اليا�س لرياتو و�سرتاك اوهانيان واخلبازين ا�سري�س
واكي�س ودكران ماديرو�س وكريكور خاچيك ،ويف اخلردة
فرو�س ا�سحاق بطر�س واواني�س كريكور وجاك عبدو وججو
من�سور وخاجيك بوغو�س وداود اليا�س ومري ورفائيل
ونازرت بانو�س ويو�سف ايليا ويونا دانيال وجورج عزريا،
ويف اخلزف ادورد ريف ،ويف اخل�سب جرجي�س فندقلي ،ويف
ال�سيدات اخلياطات توبني اأوهان و�سوزان �سفا وهربت
�سكوري ،ويف اخلياطني ارتني �سفريان وا�سحق بيرتيان
واليا�س يو�سف واأواني�س اأ�سربيان وبوواع ميخائيل واأوتان
مانوك وتوتري بانو�س ودانيال �سركي�س ودكران اأكوبيان وعبد
امل�سيح �سعيد وفيوز اخلياط ،ويف اخليوط اأميل داود م�سيح
ويف الدمى اأبكار مارتني وح�سو اخوان ،ويف الدهونات ا�سكندر
ا�سطيفان ويف الراديوات ح�سو اخوان ،ويف اآالت الريا�سة
ح�سو اأخوان ويف الزبدة واجلنب جورج عزريا وحنا اليا�س
لرياتو ،ويف الزجاج يو�سف �سمعون وجورج عزريا وحداد
بابازيان ،ويف ال�ساعات يو�سف ابراهيميان وعاكوب فيليب
وعما نوئيل داوذ ،ويف التبغ يونا �سالح وطباره وعبود،
ويف ال�سكاير ا�سحاق بناين وا�سماعيل كرنديان وحنا اليا�س
لرياتو ويو�سف بري�س ،ويف ال�سمنت �سليم وانور مو�سى توما
و�سيمون كاريبان و�سكوري و�سوكت عي�سائي ،ويف ال�سندات
واليان�سيب ب�سري قزانچي ويف ال�سياحة توما�س كوك وولده،
ويف ال�سيارات اأميل داود م�سيح وح�سو و�سريكه ويو�سف روما
ويو�سف توما وجان بول�س ،ويف ال�ساي ا�سماعيل كرنديان
وجوزيف رابينو وحنا اليا�س لرياتو و�سليم وانور مو�سى

متي ،ويف احلديد (ال�سيلمان) جان بول�س و�سوكت و�سكوري
عي�سائي ومراد ا�سحق �سديق ،ويف ال�سابون دانيال عي�سى
ويو�سف رابينو ،ويف ال�سياغة غزال فيليب وكال�س حالوب،
ويف ال�سحيات جان بول�س وجنيب قطه ويونان ومانك�سريان
و�سناديق احلديد حداد وبابازيان ،ويف ال�سوف اأميل داود
م�سيح وبوغو�س ا�سحاق بوغو�سيان وجورج يو�سف عزريا
وحبيب مغربيان و�سليم وانور مو�سى متي ،ويف الطابعات
ا�سحاق بناين وح�سو اخوان ويف الطابوق جان بول�س ويف
الطوابع امل�ستعملة ججو من�سور ،ويف عربات االطفال ا�سحاق
بناين ،ويف م�سروب العرق يو�سف داود م�سيح ،ويف العطارين
مو�سى يونا ويف العطور انور داود وحداد وبابازيان وح�سو
اخوان ،ويف العالمات الفارقة �سليم ا�سحاق املحامي ويف
النظارات دانيال عي�سى ويو�سف ابراهيميان ،ويف غذاء
االطفال دانيال �سمعون ودانيال عي�سى ويف الفراء ح�سو اخوان
ويف فر�س ال�سيارات عبد امل�سيح خياط ،ويف االآالت القاطعة
ح�سو اخوان ،ويف القبعات ح�سو اخوان ويف القرطا�سية ح�سو
اخوان ويف (القواي�س) ا�سكندر ا�سطيفان ،ويف القوم�سني
الوكاالت ابراهيم ابرونزي اليا�س �سوراين واليا�س �سويري
ونا�سر جرجي�س وتوفيق �سمعون يونان وجورج يو�سف
وجورج فرن�سي�س وح�سو اخوان وفتح اهلل نعيم ويعقوب
عقراوي ويعقوب عبيده ،ويف الكتب املو�سيقية ابكار مارتني
وا�سكندريان ويف الكرامفونات ح�سو اخوان وفخري جرجي�س،
ويف الكهرباء ح�سو اخوان وجنيب قطه ويونان ومنك�سريان
وتوفيق يونان وچارل�س ونا�سر و�سمعون فرج وفتوحي
بطر�س وناجي البري وناجي اليا�س وجنيب قطه ونيقوال قاز
بطر�سيان ،ويف املثلجات ح�سو اخوان ويف املحاماة ميخائيل
توتو تنچي (قلة عدد املحامني املن�سور بالدليل) ،ويف املخازن
ح�سو اخوان وحبيب ح�سو ويف اطباء ومركبي االأ�سنان اأبيل
�ستيان وبدرو�سيان ودانيال منكر ديجيان ودريغانيان ومغاك
كيالنيان ووارتان امل�ساندريان ووليم خمتاريان ومرجيان ،ويف
امل�سروبات الروحية جورج عزريا واليا�س انطوان واليا�س
بطر�س وانطوان اليا�س واأيوب توما�س عتي�سة وبطر�س يو�سف
ال�سائيغ وحبيب جرجي�س وداود جرجي�س وزيا �سامونة
و�سالح امليخانة چي و�سالح فيحه وطوبيا مروكي وطوبيا
يو�سف وفرح اليا�س ومروكي ميخا ومن�سور مروكي ومن�سور
هرمز (وغريهم ،اإذ ان امل�سيحيني البغداديني االكرث عم ًال يف
بيع امل�سروبات الكحولية) ،ويف امل�سابيح حداد وبابازيان
ويف ت�سدير امل�سران ماك�س بوزنيان ويف الت�سوير اأر�ساك
وعبو�س و�سريكه ،ويف املطابخ واملدافئ جان بول�س وحداد
وبابا زيان وح�سو اخوان ،ويف املطاحن �سليم متي وفرح حنا
وجنيب توما ،ويف املطاط جان بول�س ،ويف املطاعم اآكوب
�سركي�س واأواني�س قندر جيان وبطر�س يو�سف و�سيمون
اآهان و�سبحي ميخا ومهران اآكوب وهرمز ميخائيل ويون�س
هرمز ،ويف املعاطف ح�سو اخوان ويف املعقمات ح�سو اخوان
ودانيال عي�سى ،ويف ال�سجاد اميل داود م�سيح ويف املقاولني
جان بول�س و�سكوري و�سوكت عي�سائي ،ويف املكائن ا�سكندر
ا�سطيفان وبطر�س يونان وجان بول�س ،ويف كي املالب�س اآكوب
اواني�س واوهان اواني�س ويوحنا ميمريان ويف املالب�س ح�سو
اخوان ،والكثري يف املن�سوجات ،ويف الهند�سة املعمارية
بوغو�سيان ويف االآالت املو�سيقية ابكار مارتني وا�سكندريان،
ويف املياه املعدنية حنا واليا�س وداود عبو وديخو يو�سف
ون�سوري روبني ،ويف النجارة �سربي نعوم ويعقوب وخليل
الق�س وماركيان وكره بيت �سركي�س ،ويف ورق ال�سكاير
�سمعون اخوان و�سمعون جريي ويو�سف �سمعون.

هبة فا�سل يا�سني ،ف�سال عن معر�س لطالب ق�سم
التاريخ يف جامعة االمام مو�سى الكاظم (ع).
فيما قدم الفنان وامللحن ،جا�سم حيدر ،فا�سال
مو�سيقيا وغنائيا م�ستمدا من الرتاث الغنائي
ال�سعبي العراقي.
يذكر ان ادارة املهرجان كانت قد خ�س�ست
جمموعة من املقاعد التكرميية يف من�سة املهرجان
تكرمياً لعدد من الرواد تقدير ًا ملكانتهم ودورهم
الريادي الثقايف ،وهم كل من االدباء :ال�ساعر عبد
الهادي �سادق واملوؤرخ حميد جميد هدو ،والدكتور
عبد اللطيف عبد احلميد العاين ،والدكتور عبد
الوهاب الرا�سي ،والدكتور حممد احلاج حمود،
والباحث عبد الوهاب احلمادي ،والدكتور �سادق
يا�سني احللو ،والباحث رفعت مرهون ال�سفار.

عادل العرداوي
الدخول اىل مملكة ال�سعر ،مل يكن اأمر ًا هيناً ،بل ان �سور هذه
اململكة �سور عالٍ ال ميكن جتاوزه او عبوره اإال ل�ساحب النف�س
العايل ،واال�سرار القوي والعزمية التي التلني يف حتدي العقبات
وال�سعوبات التي تعرت�س م�سار النا�سئني اجلدد من ع�ساق
ال�سعر وامل�سحورين بخياالته واجوائه ال�ساحرة..
واحلوادث واحلكايات التي وقعت يف هذا امل�سمار كثرية وبليغة
وطريفة اي�ساً ،ال ميكن االحاطة بها او ا�ستعرا�سها عرب هذه
ال�سطور القليلة..
منها مثالً ،على �سبيل املثال ال احل�سر ،حكاية طريفة وقعت يف
مدينة النا�سرية يف الن�سف الثاين من �ستينيات القرن املا�سي،
مفادها ان ال�سعراء الكبار املت�سيدين للم�سهد ال�سعري اآنذاك يف
النا�سرية ،كانوا يو�سدون االبواب امام ال�سعراء النا�سئني
اجلدد ،وال يف�سحوا املجال لهم ل�سماع �سوتهم وتفتح مواهبهم!
كان من بني اولئك ال�سعراء ال�سباب اآنذاك ،والذين ا�سبحوا
فيما بعد من ا�سهر �سعراء النا�سرية والعراق ،هما ال�ساعران
املرحومان (قي�س لفته مراد) و(عنابة احل�سيناوي) اللذان كانا
يعانيان من �سدود واهمال ال�سعراء الكبار لهما ،حتى اندفع
واحد من هوؤالء ال�سعراء الراف�سني لل�سباب ان يهجوهم بق�سيدة
طويلة م�ستهزء ًا من �ساعريتهم التي من بينها هذا البيت املعرب
الذي يقول فيه:
ت�سافل ال�سعر حتى راح ينظمه
(قي�س بن لفته) و(عنايه احل�سيناوي)
ت�سوروا ..هكذا كان احلال ،و�سراع االجيال بني �سعراء االم�س!

الشاعر الغنائي سيف الدين والئي
ذكرى رحيل صاحب أغنية (حرگت
الروح لمن فارگتهم)
جبار ف�ساخ
يف يوم  25ت�سرين الثاين من عام  1984رحل �ساعر �سعبي طاملا
رددنا االأغاين البغدادية التي كتبها وغزت كل البيوت العراقية اإبان
اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي ،فمن منا ال يحفظ
(غريبة من بعد عينچ ياميه ،).و(حركت الروح ملن فاركتهم) ،
و(�سمر �سمر) ...الخ ،وع�سرات االأغاين التي ظ َّل يرددها العراقيون
حتى يومنا هذا ،حيث تتميز اأ�سعاره بالنكهة البغدادية العفوية
ال�سل�سة املفعمة بالعواطف الربيئة ال�سادقة ،والغزل املحبب الذي
يت�سمن االحرتام واآداب املخاطبة ..اإنه ال�ساعر الغنائي �سيف الدين
والئي .
ولد �سنة  1915مبدينة الكاظمية من عائلة كردية فيلية ،ودر�س يف
مدر�سة الفي�سلية االإبتدائية (الكرخ حالياً) ..عام  1928ويف مرحلة
املتو�سطة ف�سل من الدرا�سة ب�سبب م�ساركته يف االإنتفا�سة �سد زيارة
ال�سهيوين (الفريد موند) لبغداد ،ومل يعد اإليها كبقية زمالئه ..عام
 193٦كان من اأول العاملني يف اإذاعة ق�سر الزهور عند اإفتتاحها.
وكان من بني موؤ�س�سي االإذاعة العراقية (اذاعة بغداد) التي كانت
تبث براجمها يف ق�سر الزهور امللكي اآنذاكُ ..ع نّني موظفاً يف اأمانة
العا�سمة ،لكنه ا�ستَّمر بكتابة ال�سعر الغنائي .
حلن له كبار امللحنني العراقيني ،اأمثال ر�سا علي ،و�سعيد العجالوي،
وعبا�س جميل ،وحممد جواد اأموري ،وقا�سم عبيد ،حممد نو�سي .
كتب مئات االأغاين التى اأداها فنانون عرب وعراقيون ،بينهم �سمرية
توفيق باأغنية (اهلل وياك) ،واملطربة فائزة اأحمد باأغنية (ميكفي دمع
العني) ،ونرج�س �سوقي باأغنية (�سدعي عليك يلي حركت البي)،
ولراوية اأغنية (اأدير العني ما عندي حبايب) ،وللمطربة نهاوند

اغنية (يبا يابا �سلون عيون عندك يابه) واملطربة حف�سة حلمي ،واىل
الثالثي املرح اغنية (ال ال ولو) ،واملطربة اإن�ساف منري اغنية (على
�سيك يا كمر) ،ولغريهم .
واأدى له من املطربني العراقيني اأمثال يا�س خ�سر ،وفا�سل عواد،
وفا�سل ر�سيد ،و�سليمة مراد ،وعبا�س الب�سري ،واأحالم وهبي،
وعفيفة ا�سكندر ،وزهور ح�سني ،ومائدة نزهت ،ومليعة توفيق
و�سبيحة ابراهيم .
عانى التهمي�س واحلرب وامل�سايقة من قبل النظام ال�سابق ب�سبب
اأ�سوله القومية (كردي الفيلي) ،وعدم انتمائه حلزب ال�سلطة .
يف يوم  12/5/1980اقتحم رجال االمن بيته واقتادوه مع عائلته
اىل خارج حدود الوطن بتهمة اأنه لي�س عراقياً ،فانتقل اإىل ايران ثم
�سوريا حيث انتهى به املطاف هناك �سريع املر�س ليالزم الفرا�س،
ومات يف مثل هذا اليوم ودفن يف مقربة الغرباء بدم�سق مع من �سبقوه
من ا�سدقائه مثل (م�سطفى جمال الدين ،وال�ساعر حممد مهدي
اجلواهري).
قامت الرقابة االإذاعية بحجب االأغاين التي كتبها الوالئي ،وعدم
ذكر ا�سم كاتب االأغاين .اأما اغانيه القدمية فكانت تذاع على اأنها
من الفولكلور العراقي القدمي ،وهذا ما يف�سر عدم معرفة الكثري من
العراقيني ال�سم ال�ساعر الوالئي على الرغم من �سماع اأغانيه العذبة
واملوؤثرة .
ا�ستذكره العديد من الفنانني وال�سعراء والباحثني يف
مهرجان بغداد عا�سمة الثقافة العربية ،اأمثال الروائي
ال روائياً كامالً ،والذي كتبه
�سادق اجلمل ،الذي اأفرد له ف�س ً
عن حي الو�سا�س ال�سعبي الذي عا�س فيه ال�ساعر واأ�سرته.

رشيد (رشدي) ..أحد شعراء كركوك
الراحلين

فوزي اأكرم ترزي

هو واحد من �سعراء كركوك ،ا�سمه احلقيقي
ر�سيد ،واتخذ يف ق�سائده ال�سعرية ا�سم
«ر�سدي» خمل�سا له.
ولد يف �سنة  1311الهجرية املوافق  1893امليالدية
يف كركوك حملة امل�سلى ،والده احمد ترزي ،كان
ميتهن مهنة اخلياطة يف كركوك ..وجده كذلك كان
من خياطي كركوك ،ويف اال�سل جده اخلام�س هو من
�سكنة قرية قرة ناز من توابع ق�ساء طوزخورماتو
احدى قرى ع�سرية البيات الرتكمانية ،وقد جاء اىل
كركوك مع افراد عائلته ،و�سكن يف حملة امل�سلى .اأما
والدته فهي من ق�سبة داقوق «طاووق» من�سوبة اىل
عائلة دمريجي ،احدى العوائل العريقة املعروفة يف

ق�سبة داقوق.
وعندما كان ر�سيد (ر�سدي) طفال نقل والده افراد
عائلته اىل ناحية داقوق ،و�سكن هناك ..اكمل ر�سيد
(ر�سدي) تعليمه عند ال�ساعر داقوقلي كرميي «مال
عبدالكرمي» دمريجي ،ومن جهة اخرى اخذ درو�سا
عند (مال حيدر داقوقلي ،ومال قنرب اماملي) ،وبعدها
بجهوده ال�سخ�سية وباهتمامه لدرا�سة العلوم
العقلية والنقلية ،اخذ يتلذذ بالذوق االدبي.
ويف عام  1909مت تاأ�سي�س وفتح دائرة بلدية
داقوق من قبل مت�سرف كركوك عون اهلل الكاظمي،
وعني كاتبا يف دائرة بلدية الداقوق ،وخدم زمنا
طويال يف هذه الدائرة ،وبعد التقاعد ،ا�سبح خليفة
املر�سد �سيد حممد بن �سيد ح�سن املر�سد الديني
يف (تكية �سريح جعفر ده ده) يف الداقوق ،وتكية

البكتا�سية املعروفة يف كركوك تكية ده ده مردان،
وكان يف مقام ار�ساد التكايا البكتا�سية (ت�سعني،
وتازة خورماتو ،وليالن ،وطوزخورماتو) ،وكان
احد دراوي�س وخليفة املر�سد ي�سرتك ويح�سر يف
اقامة ال�سعائر الدينية باأ�سعاره وباأنغام اآلة ال�ساز
التي كان يجيد اداءها.
تزوج من قرية اإمام زين العابدين احدى قرى
داقوق ،من كرمية املتويل «كيليك دار» �سريح االمام
زين العابدين (عليه ال�سالم) ال�سيد �ساقي �سيد زاده.
عا�س �ساعرنا حياته ال�سوفية البحتة ،وتويف
يف �سنة  1302الهجرية املوافق 1932
امليالدية يف داقوق «طاووق» ،ودفن يف
مقربة االمام حممد (عليه ال�سالم) ،وله
جمموعة �سعرية خمطوطة غري مطبوعة.
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(موت األم) ..والحركة الزمكانية
علوان ال�سلمان
الرواية ..فن ي�سجل حركة الواقع ب�سخو�سه واأحداثه
مع اإ�سفاء التخييل املحرك للذاكرة ،و�سيلته اللغة
املوحية القادرة على التقاط اللحظات امل�سهدية من
واقعها وت�سويرها وا�ستلهام تناق�ساتها عرب دائرة
ف�سائية مت�سعة تتمتع ب�سموليتها خلارطة الوجود
االن�ساين وقدرتها على ر�سد العالقات االجتماعية،
لتقدم حبكة درامية حتت�سن م�ساهد متفاوتة ت�ستدعي
الواقع بكل عالقاته املجتمعية فتك�سف عن بواطن
�سخو�سها من خالل انفعاالتها وتفاعالتها يف البيئة
واحلدث وتوتراته من خالل وعي املنتج (ال�سارد)
وا�ستيعابه لالأ�سياء بوعي متاأمل كي يكون موؤثرا يف
االحداث م�سهما يف خلقها بقدر ما يحمل من خزين
معريف ..الأن الوعي �سكل من ا�سكال الن�ساط الذهني
الذي يك�سف عن (امل�سكوت عنه واملقموع) كما يقول
فا�سل ثامر ،لذا فهو ي�سجل االنفعال ال�سريع حلركة
الواقع املت�سارع وير�سد حتوالته ومتناق�ساته
القائمة ب�سردية تعني مبظاهر اخلطاب ا�سلوبا وبناء
وداللة ،وحتقيق عمليات الك�سف من خالل اقتحامه
الوجود املجتمعي وحركته الزمكانية املقرتنة بدائرة
كونية..
والن�ص ال�سردي (موت االأم) بكل عوامله ال�سردية
التي افرزتها ذهنية الروائي حنون جميد ون�سجتها
انامله وا�سهمت دار اأمل اجلديدة يف ن�سرها
وانت�سارها  ،2020/كونها تتميز بتنوع م�سامينها
االجتماعية والنف�سية والعاطفية ،مما خلق حالة
من ا�ستفزاز الوعي الذاكراتي لت�سكل ن�سا من�سوجا
ن�سجا مقنعا (حممال بقدرة من احل�سا�سية) ،على
حد تعبري هربرت ريد ،ف�سال عن اعتماد ال�سارد

التق�سي واال�ستقراء يف معاجلة احلدث �سمن مراقبة
مكثفة حلركة ال�سخو�ص ..فيك�سف عن قدرة متاأملة
يف خلقها لل�سخ�سية الفاعلة واملتفاعلة بحركتها يف
الف�ساء املكاين بامتداداته وت�سكيالته التي تتحرك
فيها ال�سخو�ص ذات العمق النف�سي ..املليئة مبفاجاآت
ال�سلوك املتفرد ..فيحيل ال�سارد اخليال الواقعي اىل
خيال متج�سد فيه احللم مقرتنا باحلقيقة ..كي يجذب
امل�ستهلك (املتلقي) للعي�ص معه يقظا امام ن�سه
ال�سردي الذي يك�سف عن ا�سلوبية اجتماعية..
(من خالل فتحة خيمة العزاء ،طفقت اتابع بنظري
وجوه الن�سوة البي�ص ،ت�سع من دون �سائر االجزاء
امللفعة ب�سواد العباءات ،وهن ميررن نحو البيت
املحزون مبحاذاة �ستارة اخليمة يف حياء خملوط
بوقار املوت ..تلك اللحظة التي اخذتني عن �سديقي
راأفت ،مل ا�ساهد امراأة �سوداء او حتى �سمراء ،ذلك
انهن ال ريب من ن�ساء عقد الكرد الفيليات البي�ص،
وخلف خط املوت اأو احلزن ،ميكن لالأبي�ص ان
ي�ستدعيك اليه ولو يف اأخذ �سريع.)...
فالن�ص يقدم روؤية مت�سابكة بني املنتج (الراوي)
والواقع بكل متف�سالته ..باعتماد امل�سهد الذي ينتزع
اللحظة وي�سجلها بعناية متناهية ..مبتدءا ب�سمري
املتكلم من خالل حوار ذاتي وحركة الزمن ..اخلفي
التعاقبي ..االفقي يف بناء حبكة الن�ص وفق روؤية
ترتتب مبوجبها النتائج على املقدمات بلغة واعية
متزرة مبنطق التعاقب وامل�سهدية املبنية على
احلوار ب�سقيه (الذاتي واملو�سوعي) الذي عزز من
عن�سر الدراما يف ال�سردية االجتماعية ب�سكل عام..
ابتدا ًء من العنوان العالمة ال�سيميائية وااليقونة
الدالة التي اعتالها ا�سم اجلن�ص االبداعي ولوحة
جتريدية �ساجة باالألوان ،فا�سم املنتج الذي اعتلى

اجلميع بلونه اال�سود الكا�سف عن ذات ماأزومة وقلقة
نف�سيا ..فاالهداء الن�ص املوازي الدال على املنت
ال�سردي ال�سابح ما بني حياة وموت (اىل ليلى..اىل
روح ليلى)..ا�سافة اىل اتكاء املنتج على ن�ص �سعري
لفروغ فرخزاد.
عندئذ بردت ال�سم�ص
وغادرت الربكة االر�ص
وجف الع�سب االخ�سر يف ال�سهول
وال�سمك يف البحر اأي�سا
وبعد ذلك امتنعت االر�ص عن تقبيل االموات
يف ذاتها..
(�ساد هدوء ثقيل بعد ان تال�ست فو�سى العا�سفة
التي اجتاحت البيت ..تراجع اجلميع ممن وفد
علينا من رجال ون�ساء ،اإال ثالث ن�سوة جارات
�سوف يتكفلن حمل اأمي اىل غرفتها ..حملت نف�سي
على متابعة ج�سدها الذابل ينقل اىل غرفتها ،وكل
�سيء يف قلبي يفور ،تبعتها اىل هناك ،اأتطلع اىل كيانها
املرجتف ووجهها ال�ساحب واأرنو اىل ال�سماء واأقول:
يارب ..خرجت من الغرفة حيث يطل نور حمايد
ملطالع النهار ،ي�سمل دومنا جلبة ،م�سارف البيت
العليا وبع�ص االركان وال�سطوح ..تبعني ابي ،هو
االآخر ،اإذ حللت ..اأ�سعل �سيجارة باأ�سابع م�سطربة،
وم�سى يقطع بقامته املديدة خطوات ق�سرية ثقيلة،
ويرفع كل مرة نظرا حمتقنا نحو النقطة املحددة
باإطار ف�سائنا ال�سيق االعلى ..هناك جل�ص على كنبة
ريثما ينهي �سيجارته ،ويلقي نظرة على اأمي ويغادر
اىل حمل عمله..
اأ�سبح كل �سيء حمددا باإرادته ،عندما اأطلق هتافه
احلازم ،مهال ،مهال ،لن نحتاج اإال اىل بع�ص الهدوء
والهواء ..لينف�ص اجلميع عنها رجاء.)...

فالن�ص يعتمد على احلكاية يف ترتيب االحداث
وتفاعلها وتناميها بخطابها ال�سردي الذي يت�سم
بواقعية ت�سجيلية تتميز باحلركة مع ات�ساع م�ساحات
املكان البوؤرة الثقافية الرا�سدة للموقف االجتماعي..
ف�سال عن ا�ستغاله على �سايكولوجية ال�سخ�سية
انطالقا من معطياتها و�سلوكها النف�سي وحتوالتها..
ا�سافة اىل ات�سافه بالتعابري ال�سردية (حدث/
�سخ�سية /ف�ساء مكاين ب�سقيه املغلق واملفتوح /بعد
زماين /حوار داخلي (ذاتي) وخارجي (مو�سوعي).
(ظلت �سامتة تداور بنظراتها عليك مرة ،وتلقيها
طويال على الفراغ املحيط بنا ثانية ،وكاأنها ال تريد
ان تقول �سيئا ،ولكي حترر طائرك من بني يديها
املعقودتني� ،ساألتها:
ـ ما وراءك يا اأمي؟
ـ من اأين لك هذه الفتاة يا عبد الغفور؟
مع زميالت لها من واىل بيوتهن يف رحلة الدرا�سة كما
تعرفني.
ـ اأبدا ..جعلت اأخت�سر االجوبة الأ�سل اىل ما هو االهم،
راأيتها يف الفتاة..
ـ اأهلها ..ن�سبها ،اأما عرفت عنهم �سيئا؟
ـ هي اأوال يا اأمي ..لقد راقبتها اياما..
يف كل اجابة هناك كلمات ابتلعها ،واريدها ان تفعل
تلك مثلي ،لكنها اأمي…..
ـ واملراأة من النظرة االوىل ،ثم انها �ستعي�ص يف بيتنا
وحتت رعايتك انت ،واخربيني ماذا وجدتيها واهلها؟
اأ�سفت ..طوفت نظرها القائم على وجهي ورقت ب�سمة
�سحيحة على �سفتيها :جميلة واهلها كرام ،مبارك).
فال�سخ�سية يف الن�ص تتحرك يف عمق و�سعها االن�ساين
من خالل احلوار املتماهي وح�سها عرب م�ساهد ترتجم
امل�ساعر منطلقا من ت�سوير اجلزئيات ،والرتكيز على

املفارقة املتناغمة والبناء الدرامي مع فاعلية التتابع
ال�سوري املنطلق من معطيات واقعية ..تك�سف عن
التقاليد والعادات املوروثة واملرحلة التاريخية..
بلغة متدفقة مييزها و�سوح معانيها ودالالتها وق�سر
�سبكها اجلملي مع تكثيف املعاين وان�سجامها مع
طبيعة ال�سرد باعتبارها لغة فنية واقعية..

اولهما :امل�ستوى الواقعي ببعديه التاريخي
واالجتماعي ..وثانيهما امل�ستوى التخييلي اخلالق
للبعد اجلمايل بف�ساء زمكاين متداخل ع�سويا عرب
لقطات �سيمية ك�سفت عن قدرة ال�سارد االم�ساك بزمام
لغته و�سخو�سه ف�سجل التفا�سيل اليومية والهم
االن�ساين ،اإ�سافة اىل انها تنف�ست عامل احلب وخا�ست

وبذا قدم املنتج (ال�سارد) ن�سا �سرديا ينتمي اىل
الواقعية االجتماعية وهو ينتهج م�ستويني متداخلني

موجه لكن املوت اخذ م�ساحته م�سفيا طابعا تراجيديا
وحمققا مقولة هيدجر (الكائن يف اجتاه املوت).

القارورة
عبد االأمري ال�سمري
حدثتني ذاكرة
االيام
عن بطل مغوار
ولد يف قارورة
كرب وترعرع
وازداد �سوقا
للخروج
من عنق
الزجاجة
تراه النا�ص
وهي ت�سفق

للمغوار
هو يتاأمل
ومالمح وجهه
دليل ذلك
من حوله
ال يدركون
حالته وهو
�سجني
املهم ي�سفقون
ويهتفون
للزعيم للقائد
مرت االيام
مات املغوار

بقت القارورة
رمزا تاريخيا
لالجيال
ماذا يفعلون بها
كرثت
االقرتاحات
واختلفوا
على بع�سها
واإذا من
يقرع
الباب
امراأة غاية
اجلمال

بعمر الورد
عطرها يفوح
ويغطي املكان
اأ�سابهم الذهول
من �سدة اجلمال
تركوا القارورة
جانبا
بداأ الغزل
والتعليق
والكلمات احللوة
نظرت اليهم
نظرة ثاقبة
وقالت تعرفوين

الكل اأ�سابهم
ال�سمت
ترى من هي
ملاذا اأتت بهذا
الوقت
ظهر اال�ستغراب
على الوجوه
ما زال عطرها
يفوح
قالت اأنا زوجة
املغوار
وعليه البيعة
كزعيمة

ترنيمة عراقية حزينة
عبد الرزاق الربيعي
” ال ت�ستغربوا
مع هذا العدد الهائل من االأعياد
�سعب له كل هذا احلزن “
يقول ال�ساعر جواد احلطاب ،فاأر ّدد معه :
ما اأ�سعب اأن ت�سط ّر ل�سرح احلزن!
لكن احلزن العراقي مل ياأت ب�سيغة املفرد يف (ليايل
احل�سار) ..الكتاب الذي �سدر عن جملة (ال�سدى)
االإماراتية  ،2003بل جاء على �سيغة جمع تك�سري
يف العنوان الثانوي للكتاب (اأحزان عراقية) لتكون
متوهجة بالده�سة ،واالأمل ،يف مبادرة من رئي�ص
حترير جملة (ال�سدى) ال�ساعر �سيف املري التي
كانت ت�سدر يف دبي ،وقال يف مقدمة الكتاب الذي
�س ّم  86ق�سيدة الأكرث من اأربعني �ساعرا من
خمتلف االأجيال“ :نحاول من خالل هذه املجموعة
ال�سعرية اأن نو�سل ر�سالة اإىل املثقف العربي،
حيثما وجد ،وهي اأن هناك �سعبا عربيا بحاجة
ما�سة اإىل وقفة �سجاعة منا جميعا ،لن�سد من اأزره،
وهو يعرب هذه املرحلة احلرجة من تاريخ االأمة،
ولهذا جاءت ق�سائده معربة عن اآالمه:
” الطفل راأى القمر بثوبه االأبي�ص
بلحيته البي�ساء
فا�ستهى احلليب واملالئكة
غري اأن القنبلة
اأركبته طائرة
اأ ّمي املالئكة اأكرث اأم الطائرات ؟
 املالئكة طبعااأمل تقويل ( مالكان ) على كتفيك ؟
– هذا �سحيح
لكنني اأرى فوق راأ�سي ع�سرات الطائرات
يف�سر ال�ساعر العراقي
بهذا النف�ص ال�سعري الطفويل ّ
االأو�ساع امللتب�سة من حوله �سمن مناخ فيه الكثري
من تراجيديا الو�سع العربي املرتدي والتخاذل،
يدون املاأ�ساة،
لكنه مل يجعله يك�سر قلمه ،بل راح ّ
وهو ال�سعب الذي ابتكر التدوين منذ فجر التاريخ
عرب اخرتاع ال�سومريني للكتابة ،وال يكتفي بتدوين
الوقائع ،بل اإنه اأخذ يبتكر طريقة فنية تقربه من
فهم االأحداث عن طريق االإبداع الفني ،فدفعه اإىل ”
خا�سة به تليق بهمومه اليومية ،وت�سي
ابتكار لغة ّ
بعذاباته الال نهائية من خالل اخرتاع �سياغات
فريدة ،و�سور مده�سة ،وجمازات تخا�سم
املكرور ،والرتيب ” كما يقول الناقد والفنان نا�سر
عراق الذي جمع الن�سو�ص ،واختار منها املنا�سب

مب�ساعدة زميلني هما :ال�ساعر يحيى البطاط
وال�سحفية اإميان حممد.
ولو ت�س ّفحنا الكتاب الذي طبع بـ 3اآالف ن�سخة،
ووزّع بزمن قيا�سي يف كل اأنحاء الوطن العربي –
لوجدنا احلرب هي القا�سم امل�سرتك االأعظم فيها،
واأحيانا ت�سكل خلفية نف�سية للن�سو�ص التي حلق
ال�سعراء بها يف م�سائل الوجود ،عرب حتليقات
فنية نادرة توؤكد اأن ال�سعر جواد عراقي ي�سهل
يف تلك الربوع املتاخمة للموت والفجيعة ،وحتى
الن�سو�ص الوجدانية مل تخل من مفردة ومن
�سورة تنتمي اىل هذا اجلو النف�سي امل�سبع بدخان
احلرب وتقارير مرا�سلي املوت واجلوع والطائرات
االأمريكية املغرية:
” اأيها الطبيب
ال تعطنا حبة الم�ساك النب�ص
اأعط الطائرات اأوال
حبوب اإ�سهال “
كما يقول جواد احلطاب يف الق�سيدة نف�سها
وعندما يحدق ال�ساعر �سفاء ذياب بنجمة ” يذوب
الظالم حواليها ” فاإنه اليرى غري الظالم بـ”
اتكاءاته وكر�سيه الوثري على عتبات ال�سم�ص
يلتم فيذبح اأطفاله ..حتى امتالء الظالم دما
وهذا الظالم
جنمة وال�سيء �سواها “
هكذا يتحول ال�سوء يف ذات ال�ساعر العراقي اإىل
غيمة ماطرة باحلزن والظالم واالأمل كانعكا�ص
طبيعي لتجربته املريرة طوال اكرث من ع�سرين
�سنة مع احلرب واحل�سار والعذاب اليومي
املتوا�سل.
والالفت للنظر اأن الكتاب �سم ن�سو�سا ملختلف
االأجيال ال�سعرية ،ففيه ن�سو�ص لل�سعراء:
ح�سني عبد اللطيف ،وزهور دك�سن ،وحممد على
اخلفاجي ،وهم ينتمون اىل جيل ال�ستينات ال�سعري
يف العراق ،وهناك اأ�سماء عديدة ل�سعراء ظهرت
جتاربهم يف ال�سبعينيات ،والثمانينيات :كحامد
ح�سن اليا�سري ،وجواد احلطاب ،وحامد عبد
ال�سمد الب�سري ،وحطاب ادهيم الفي�سلي ،ورعد
مط�سر ،ورمي قي�ص كبة ،وطالب عبد العزيز ،وعلي
ح�سن الفواز ،ومنذر عبد احلر ،ون�سري ال�سيخ،
وفا�سل عبا�ص الكعبي ،وفائز ال�سرع اإىل جانب
اأ�سماء اأخرى كفار�ص �سيباين ،ومهدي ال�سبلي
وكواللة نوري ،وماجد ال�سرع ،ومنا�سل التميمي،
وعلي حب�ص ،و�سفاء ذياب ،وح�سن عبد را�سي،
وب�سام �سالح مهدي ،وعارف ال�ساعدي ،واأجود

جمبل ،واأطوار بهجت ال�سامرائي ،وح�سن عبد
را�سي ،وح�سني الها�سمي وحمد الدوخي ،ورا�سم
املرواين ،ور�سيد الدليمي ،وخالد عبد الر�سا
ال�سعدي ،وريا�ص حممد عبد الوهاب ،واأحمد
ناهم ،واإبراهيم اجلنابي ،ونوفل اأبو رغيف،
ونعمان النقا�ص ،وحممد نا�سر الغزي ،وماجد
الفالح وقا�سم زهري ال�سنجري ،وعالء اإ�سماعيل
العالف ،وع�سام كاظم جري وعلي عطوان الكعبي،
وحامت ح�سام الدين ،واإبراهيم �سالح اجلنابي،
ومعظم االأ�سماء االأخرية نقراأ لها عند �سدور
الكتاب يف  2003للمرة االأوىل – رمبا ب�سبب العزلة
الثقافية التي عا�سها مبدعونا يف الداخل خالل تلك
ال�سنوات – والدليل على ذلك اأنها فاجاأتنا بتجارب
نا�سجة وملفتة للنظر ،وهناك اأ�سماء جديدة تعلن
عن نف�سها بقوة لتوؤكد اأن اأر�ص العراق ال تتوقف
عن والدة ال�سعراء .
اأما ملاذا هذا اخللط باالأ�سوات ال�سعرية ،فال�سبب
اإن و�سع الكتاب مل يخ�سع ال�سرتاتيجية فنية
بني مع ّده
م�سبقة ،فقد كانت والدته عفوية ،كما ّ
نا�سر عراق الذي �سافر اىل بغداد حل�سور فعاليات
مهرجان املربد  ،2002وهناك التقى العديد من
ال�سعراء العراقيني الذين �سلّموه ن�سو�سهم
لن�سرها يف املجلة التي كانت ت�سل بانتظام اىل
بغداد ،وعندما عاد وجد حقيبته مليئة بالن�سو�ص
اجلميلة التي حتتاج املجلة اإىل �سنتني لن�سرها
مبع ّدل ق�سيدتني يف كل اأ�سبوع ،واإزاء هذا الو�سع
وجد خمرجا بجمعها بني دفتي كتاب يكون مبادرة
اإيجابية من املجلة لك�سر احل�سار عن ال�سوت
ال�سعري العراقي على امتداد �سفحات الكتاب الـ
 122من القطع املتو�سط ن�سو�سا ت�سري اىل عافية
�سعرية ،رغم احل�سار الذي ج ّفف ال�سرع ،واأيب�ص
الزرع!
مالحظة :املقال مكتوب يف  2003عندما كانت
اأمريكا جت ّي�ص اجليو�ص وتعد الع ّدة الحتالل
العراق ،وبعد �سنوات قليلة فقدنا العديد من
ال�سعراء امل�ساركني بالكتاب كال�ساعر حممد علي
اخلفاجي رحمه اهلل ،الذي تويف بعد �سراع مع
املر�ص ،اأما ال�ساعرة اطوار بهجت فذهبت �سحية
احلرب الطائفية يف  22فرباير  2006ب�سامراء،
وكذلك ال�ساعر رعد م�سلم مط�سر الذي اختطف
يف كركوك وقتل  ،200٧ور�سيد الدليمي  200٤يف
الفلوجة -رحمهم اهلل جميعا ،-فيما جنا ال�ساعر
جواد احلطاب من حماولة اغتيال بعبوة نا�سفة
زرعت يف �سيارته عام  ،2008واالأحزان م�ستم ّرة.

اأقودكم اىل بر
االمان
�سفق احل�سور
با�ستثناء طائر
اأنا ال اوافق
اأن تكوين زعيمة
قالت وماذا ت�سكل
اأنت
قال اأنا الطائر
اجوب االر�ص
وال�سماء
ولن نقبل بزعيم
اإال مبغوار

والقارورة هي
الوطن
وانت جمرد
زوجة
ال حتملني �سفاته
وزعامته
القارورة هي
القرار
�سفق احل�سور
للطائر
و�سار املتظاهرون
يجيبون املدينة
رافعني �سعار

القارورة ومن فيها
زعيم االمة
وقائدها
اغلقت الباب
وغادرت امراأة
املغوار
وبقى ال�سعب
ا�سري القارورة
ومن فيها

َ َ َ ْ
حــكـمــت الـمـحـكـمــــــة

عبري توفيق
اإنه يف يوم من اأيام اهلل يف �سنة من ال�سنني
العجاب التي نعي�سها ،وردت اإىل حمكمة
االإن�سانية التابعة لالأحوال ال�سخ�سية والكائنة
باحلياة دعوى رقم مئات االالف؛ مقدمة من
املدعي ويدعي (�سلة الرحم) �سد املدعى عليه
ويدعى (بنو الب�سر) ،وقد ح�سر اأمامنا كل من
الطرفني ومعهم املت�سررون من وراء ذلك ،وهم
االآباء واالمهات واالأخوات:
فتحت اجلل�سة ..
القا�سي :تقدمي يا �سلة الرحم ..ما �سكواك؟
�سلة الرحم� :سيدي القا�سي لقد قطعني بنو
الب�سر هوؤالء ومل يعودوا ي�سلونني ك�سابق
عهدي باآبائهم واأجدادهم ،فقطعوا اأوا�سر
املودة والرحمة والرتابط ،وقد ت�سرر من
وراء ذلك الكثري والكثري من االآباء واالأمهات
واالأخوات ،وها هم قد جاوؤوا معي ودموعهم
ت�سبقهم وقلوبهم تنفطر على ما فرط فيه
اأبناوؤهم واإخوانهم يف حقهم ..القا�سي:
فليتقدم االآباء واالأمهات ..هل حدث ذلك معكم؟
املت�سررون :نعم �سيدي لقد قمنا برتبية اأبنائنا
ب�سق االأنف�ص ،وقا�سينا ما قا�سينا يف ذلك ،كنا
ِ
نت�سنع ال�سبع اأمامهم؛ حتى ياأكلوا ما يحلو
لهم ثم نقوم بجمع ُفتات ما تبقى منهم ؛ لن�سد
به رمقنا ..ارتدينا املالب�ص البالية ل�سنوات
عديدة وكل ذلك لكي نوفر لهم اجلديد من
الثياب .اأما التداوي فكان مبثابة الرتفيه لنا
فال يجوز االقرتاب منه وحتل حمله امل�سكنات
توجع من
فقط ،ويف املقابل ال نتحمل كلمة ّ
اأحدهم بل كنا ن�سهر ومنر�ص ونداوي  ..ومع
كل هذه املعاناة التي كنا نعي�سها فكانت متثل
ن�سرب بع�سنا على اأمل
لنا �سعادة غامرة ..كنا ّ
اأن متر االأيام ونرى ثمرة كفاحنا فنقطفها وقت
احتياجنا لها ،وقد اأو�سلناهم اإىل املنا�سب
العليا واملقام الرفيع ،وكما ترى يا �سيدي لقد
ُ
بلغنا من الكِرب عِ تياً وا�ستعلت روؤو�سنا �سيباً،
ونحتاج اإليهم واإىل وجودهم جوارنا حتي ناأن�ص
بهم ون�سعر بالطماأنينة واالأمان ،وال جند من
ذلك �سيئا.
فاالبن االأكرب هاجر خارج البالد وانقطعت
اخباره ،والثاين املاثل اأمامكم هجرنا هو االآخر
وهو معنا يف موطن واحد.
القا�سي :تقدم يا بنو الب�سر ..هل

بالفعل حدث ذلك؟
االبن :نعم �سيدي ،ولكن يل اأعذاري فكما قاال
لدي الوقت.
اإنني ا�سغل من�سبا رفيعا ولي�ص ّ
القا�سي :من املوؤكد اأن لك عطلة اإ�سبوعية من
عملك فماذا تفعل بها؟
االبن :نعم يل واأق�سيها مع ا�سرتي واأحيانا
نخرج للرتفيه.
القا�سي :جتد الوقت الأ�سرتك وللرتفيه وال
جتده لوالديك؟!
القا�سي :هل لك من مراجعة نف�سك وتدبري
الوقت ل�سلة والديك ورعايتهما وبرهما؟
لدي الوقت وهذا خارج عن اإرادتي.
االإبن :لي�ص ّ
القا�سي :تبا لك من ابن عاق
القا�سي :ما �سكواك الثانية يا �سلة الرحم؟
�سلة الرحم :لقد قطعني هذا االأخ فقطع اأخته
بعد موت والديها ،ومل يعد ي�سلها هي واأطفالها
االأيتام.
القا�سي :لالأخ هل حدث ذلك بالفعل؟
االأخ :نعم فهي يف �سعة من العي�ص بعد ح�سولها
علي اإرثها.ولي�ست بحاجة اإيل.
القا�سي :اأال يوجد بينكم اإخوة؟! اأاليوجد

بينكم رابطة دم؟! هل االإرث فقط الذي يربط
االإخوة ببع�سهم البع�ص؟ هل اأترك لك الفر�سة
لت�سحيح هذه املفاهيم اخلاطئة؟
االأخ :ال فاأنا على قناعة مبا اأقوله.
القا�سي :يا لك من اأخ جاحد!
القا�سي:لكن ما الذي ي�سريك يف ذلك يا �سلة
الرحم؟
�سلة الرحم� :سيدي هوؤالء الب�سر اأغ�سبوا
رب العاملني باأفعالهم هذه وهو القائل �سبحانه
وتعاىل»:واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون به
واالأرحام»،وقال �سلى اهلل عليه واآله �سلم»:من
�سره ان يب�سط له يف رزقه واأن ين�ساأ له يف اأثره
فلي�سل رحمه».
القا�سي� :سدقت فيما قلت.
القا�سي :نظرا لعدم امتثال بني الب�سر الأوامر
االإله بو�سل االأرحام وعدم ان�سياعهم لن�سائح
املحكمة ،قررنا نحن االآتي:
اإحالة اوراق الق�سية على حمكمة العدل
االإلهية ،لينظر فيها قا�سي الق�ساة يف اليوم
املحدد لها من قبله ،وهو» يوم ال ينفع مال
وال بنون االإ من اتى اهلل بقلب �سليم».

بانوراما
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كشف النقاب عن سيارة طائرة
بمواصفات مذهلة

ك�صفت �صركة �صناعة املركبات الكهربائية
ال�صينية «�صبنغ» ،خالل فعاليات معر�ض
بكني لل�صيارات ،عن اأول طرازاتها
لل�صيارات الطائرة والذي ياأتي �صمن

�صل�صلة طرازات مقرر اإنتاجها من هذا
املفهوم املحلق.
ال�صركة ،التي حتظى بدعم ومتويل من
عمالق التجارة الإلكرتونية «علي بابا»،

ك�صفت عن املركبة املزودة بثماين مراوح
واإطار ي�صبه الكب�صولة ،والتي ت�صبه
الدرون احلامل لالإن�صان اأو الكر�صي الطائر
اأكرث من كونها �صيارة ،ح�صبما اأفادت �صبكة
«�صي اإن بي �صي».
وقالت «�صبنغ» يف بيان لها :اإن الوحدة
التي طورت املركبة اجلديدة ،هي جزء من
البحث والتطوير طويل الأمد لل�صركة ،واأن
الأعمال الأ�صا�صية وا�صرتاتيجية التطوير
مل تتغري.
وتتوقع ال�صركة ال�صتفادة من الوحدة يف
جمالت مثل تقنيات الدقة ور�صم اخلرائط.
ميكن للمركبة الطائرة ا�صتيعاب راكبني
وهي م�صممة لرتفاعات منخف�صة من
 5اأمتار اإىل  25مرتا ،ووفقا لل�صركة فاإن
المنوذج الذي ك�صفت عنه ل يزال مفهوما
ولي�ض نهائيا ،وقالت اإنها �صتقيم اآفاق
ال�صوق قبل ال�صروع يف اأي ا�صتثمار كبري
يتعلق بهذه املركبة.
وقال ،بريان جو ،نائب رئي�ض جمل�ض
الإدارة واملدير الإداري« :هذا ا�صتك�صاف
بعيد املدى للبحث والتطوير بالن�صبة لنا
للتفكري ح ًقا يف التنقل عرب منظور اأو�صع».

مسن إيطالي يحصل على شهادته
الجامعية الثالثة في عمر  93عاما
ح�صل املواطن الإيطايل ،بينيتو رمييني ،البالغ
من العمر  93عاما ،من جامعة اإي�صرتن بيدمونت
الإيطالية على �صهادة يف جمال الفل�صفة ،لت�صبح
ثالث �صهادة جامعية يف جعبته.
وولد رمييني عام  ،1927لكن عمره مل يقف عائقا
اأمامه ليلتحق بالدرا�صة والتخ�ص�ض يف الفل�صفة
بتقدير امتياز مع مرتبة �صرف.
وقرر رمييني اللتحاق باجلامعة بعد اأن توفيت
زوجته ترييزا منذ  3اأعوام ،وقرر ق�صاء وقته يف
الدرا�صة ،وقد ح�صل على عالمات كاملة من اأ�صاتذة
جامعة فر�صيلي.
وقدم رمييني اأطروحته عن اأحد الفال�صفة الأملان
يدعى هايدجر بعنوان «مو�صوع الأمل والعي�ض من
اأجل املوت» ،وقد رافقه يوم التخرج ابنه لويجي
وزوجته وحفيده.
وقال رمييني بعد مناق�صة الأطروحة« :ل اأحب
الفل�صفة فقط ،بل اأحب املعرفة ب�صكل عام ،فالهتمام
باملعرفة ل مينحني فقط الطاقة ،ولكن اأي�صا القوة
والت�صميم على الدرا�صة وامل�صي قدما».
يذكر اأن رمييني �صبق اأن ح�صل على درجة
العلوم القت�صادية والتجارية وهو يف عمر الـ27
عاما يف عام  1954من جامعة بريوجيا،

ابتكار أصغر ثالجة في العالم
متكن باحثون من جامعة
كاليفورنيا يف لو�ض اأجنلو�ض من
اإنتاج اأ�صغر ثالجة يف العامل ل
ميكن روؤيتها بالعني املجردة،
الأمر الذي قد يحدث طفرة كبرية

يف م�صتقبل تكنولوجيا التربيد.
يف الواقع ،الثالجة ال�صغرية
هي عبارة عن مربد حراري
�صغري ل يتجاوز �صمكه 100
نانومرت ،والنانومرت الواحد

يعادل � 0.0000001صنتيمرتا،
بح�صب موقع بي جي اآر ..وعلى
الرغم من اأن اجلهاز ل يبدو
يف البداية اأنه يحتوي على اأي
تطبيقات مفيدة يف املطبخ املنزيل

العادي ،اإل اأنه قد يكون طفرة
يف تربيد الأجهزة الإلكرتونية
القوية ،التي متيل اإىل
ال�صخونة ال�صديدة ..والثالجة
ال�صغرية م�صنوعة با�صتخدام

اأ�صباه مو�صالت قادرة على
الت�صخني اأو التربيد بح�صب
اجتاهها وت�صميمها ،وعندما
يتم ت�صخني اأحد جانبيها
ي�صبح اجلانب الآخر باردا.

جامعة اأوربينو وهو يف الـ 62من عمره.

والثانية يف علم الجتماع عام  1990من

كفيف عراقي يبهر العالم
بمهاراته الميكانيكية

كمامة على منقار طائر تدق ناقوس الخطر
اأثارت �صورة لطائر نور�ض وهو يحمل
كمامة وجه مهملة على منقاره ،قلقاً
ب�صاأن التخل�ض من نفايات معدات
احلماية ال�صخ�صية من انت�صار
عدوى كورونا ،بطريقة م�صوؤولة..
وتعك�ض ال�صورة املفجعة ،التي مت
التقاطها يف بلدة وي�صتون ال�صاحلية
جنوب اإجنلرتا ،مدى الإهمال يف
التعامل مع اأقنعة الوجه الواقية
ومعدات احلماية ال�صخ�صية من
عدوى الفريو�ض امل�صتجد ،ما ميكن
اأن ي�صكل تهديد ًا ل�صحة الب�صر
واحلياة الربية على حد �صواء.

ويقول نيكي ،البالغ من العمر  52عاماً،
والذي التقط �صورة طائر النور�ض
اأثناء جتوله بالدراجة الهوائية بالقرب
من ال�صاطئ« :كنت التقط بع�ض ال�صور
ولحظت انت�صار اأقنعة الوجه املهملة يف
كل مكان ،ثم راأيت هذا الطائر ال�صغري
وهو يحمل واحد ًا على منقاره ،وقد كان
م�صهد ًا مزعجاً للغاية» .ويقول ال�صكان
املحليون يف البلدة ،التي تُعد واحدة من
الوجهات ال�صياحية ال�صهرية الق�صاء
العطالت ،اإن �صوارعها باتت ملوثة
بالعديد من كمامات الوجه املهملة
ومعدات احلماية ال�صخ�صية.

للوقاية من الزهايمر ..اتبعوا هذه التدابير
قال الربوفي�صور الأملاين� ،صفني فولبل ،الباحث يف جمال اأمرا�ض
ال�صيخوخة ،اإنه ميكن الوقاية من األزهامير باتباع بع�ض التدابري
الب�صيطة.
حمية البحر الأبي�ض املتو�صط
تعد حمية البحر الأبي�ض املتو�صط مثالية؛ حيث اإنها تعتمد على
الكثري من اخل�صروات والأ�صماك والزيوت ال�صحية كزيت الزيتون.
وميتاز هذا النظام الغذائي باأنه منخف�ض ال�صعرات احلرارية
وغني باملواد احليوية ..وتعد اأحما�ض اأوميغا  3الدهنية يف زيت
الزيتون والأ�صماك مفيدة اأي�صاً لنمو الدماغ .ويف الوقت نف�صه ل
ي�صتمل النظام على الكثري من ال�صكر ،وهو اأمر جيد؛ لأن ال�صكر
بكميات كبرية جدا ميكن اأن يهاجم الربوتني يف الدماغ.
كاف من النوم
ق�صط ٍ
يتم نقل املعلومات ق�صرية املدى اإىل ذاكرة طويلة املدى،
وهو ما يتطلب تنظيماً ل يتم اإل اإذا ح�صل الإن�صان على
ق�صط كاف من النوم ..واإل فلن يتم «ترتيبها» ب�صكل ٍ
كاف،
ولن يتم حفظ املعلومات اأي�صا ،ولن يتم اإن�صاء الروابط
اأي�صا ..والنتيجة هي اأن الدماغ ي�صري اأكرث عر�صة
لالإ�صابة باأمرا�ض مثل الزهامير على املدى الطويل.

مل يتوقع اأحد اأن ي�صلح �صياراته يوما ما عند رجل
كفيف ..لكن املقايي�ض انقلبت مع هذا ال�صاب العراقي
الذي اأبهر العامل بقدراته امليكانيكية التي فاقت
التوقعات ..ي�صلح ال�صيارات معتمدا على اللم�ض!
العراقي "م�صطفى عزيز" مي�صك جزء ًا من حمرك
ال�صيارة ويهزه بيده ،فيكت�صف ب�صرعة ما ينبغي عليه
القيام به لإ�صالح العطل على الرغم من اأنه كفيف.
ويقول عزيز 35 ،عاماً ،الكفيف منذ ولدته ،لوكالة
رويرتز :اإن بع�ض النا�ض ينده�صون والبع�ض الآخر
ل ي�صدقون حتى يروا باأعينهم.

يذكر اأنه افتتح ور�صة ا�صالح يف منزله ببغداد ..وكان
والده ،وهو ميكانيكي �صيارات ،هو من علمه هذه
املهارة ونقل اإليه ال�صغف باإ�صالح ال�صيارات عندما
كان طف ًال �صغري ًا ..وعاماً بعد عام تطورت مهاراته
بوا�صطة اللم�ض وال�صمع حتى ذاع �صيته يف املنطقة.
وا ّأكد عزيز :اأن جناحه كميكانيكي �صيارات هو
الذي منحه الثقة بالنف�ض ليحلم باأحالم كبرية،
وهو اليوم حا�صل على دبلوم يف املو�صيقى
ويعزف مع فرقة ،ويقدم درو�صاً يف الدرا�صات
الإ�صالمية لذوي الإحتياجات اخلا�صة.

أول كائن ينقرض بسبب
البشر!

يف اأواخر القرن ال�صابع ع�صر،
ت�صبب الب�صر يف انقرا�ض نوع من
الطيور والتي متكنت من العي�ض
ملاليني ال�صنني.
طائر «دودو» ،والذي كان اآخر
موطن له يف جزيرة موري�صيو�ض،
اأظهرت بقاياه اأن طوله ميكن اأن
ي�صل ملرت واحد ،ووزنه بني 11

اإىل  21كيلومرتا ،وهو من اأنواع
الطيور التي ل تطري.
وكان علماء يعتقدون اأنه اأول
نوع من الكائنات التي ت�صبب
الإن�صان يف انقرا�صها ،وعزوا
ذلك اإىل اأنه كان «�صمينا وك�صول
وغري ذكي» ،على وفق تقرير
ملوقع «ليف �صاين�ض».

جوليان هيوم ،عامل حفريات
وباحث يف «نا�صونال هي�صتوري
ميوزمي» يف بريطانيا ،يقول:
لقد كنا خمطئني ،اإذ اأن هذا
الطائر كان �صريعا ويتمتع
بالذكاء ،و�صكله ال�صمني يعود
اإىل تكيفه مع بيئة اجلزيرة
التي كان يعي�ض فيها.

العادات والتقاليد قابلة للتغيير ألنها ليست دستورًا
اأحالم يو�صف
الكثري من عاداتنا واأعرافنا الجتماعية ا�ص�ض
لأخالقيات �صامية ،باملقابل هناك عدة عادات
وتقاليد مطلوب منا ان ن�صذبها او نلغيها من
حياتنا لأنها وجدت يف زمن غري زمننا ،لكن هل
املو�صوع يتما�صى معنا بعد كل هذه ال�صنني؟
اعتدنا جميعا على التكالية بطريقة التفكري،
فا�صتندنا اىل عادات وتقاليد اكل عليها الدهر
و�صرب ،لأنها اعراف جاهزة ،ل حتتاج
“ح�صب العتقاد” اإل اىل التطبيق ،مل يفكر
اأحد منا بخلق فكرة جديدة تتعلق يف الأقل

بتجديد تلك املوروثات.
ما ال�صبب الذي دفعنا اىل ان نكون بهذه
ال�صلبية؟
يقول ،عبد اخلالق طاهر ،الباحث بعلم النف�ض
واملقيم يف مان�ص�صرت :ان اأي فرد حينما تردد
عليه حديثا عن �صعفه ،وجبنه� ،صيتحول اىل
جبان و�صعيف ،بغ�ض النظر عن القدرات
التي ميتلكها ،والتي قد ل تختلف عن قدرات
اأي اأحد اآخر قد يكون معروفا ب�صجاعته.
واأ�صاف :هذا احلديث يذكرين بحالنا كاأمة،
فقد ن�صاأنا يف بيئة لي�ض لها �صوى احلديث عن

املوؤامرات ،وكره العامل وح�صده لنا“ ،ول
اأدري عالم يح�صدوننا” ،املهم بالأمر اننا
حتولنا اىل افراد �صعيفي ال�صخ�صية ،نخاف
الآخر ،ونخاف اأية فكرة جديدة تطرح علينا،
لأننا نتوقع ان اأي جديد ،حماولة لل�صيطرة
علينا من العدو املتاآمر� ..صعوبنا تخاف
املغامرة ،وتلك حالة خطرية ،لأننا باملغامرة
وحدها ن�صتطيع ان نتعرف على زوايا اأخرى
يف احلياة ،غري التي ن�صاأنا عليها وقراأنا عنها،
زوايا ل ميكن ان يدونها اأحد ،او ي�صعر
بقيمتها ،اإل من يعي�صها بنف�صه.

العادات والتقاليد موروثات واعراف اعتدنا
على فعلها وتكرارها منذ ن�صاأتنا ،لذلك فمن
ال�صعب تركها ،حتى اإن كنا نتقاطع معها،
ونرف�ض بع�صها ،ون�صعى للخال�ض من
بع�صها الخر ،لكنه امر لي�ض بي�صري اأبدا.
يقول ،وهيب عبد املجيد ،الباحث يف الدب
وال�صيا�صة :ان العادات نتائج لأفعال
متكررة ،ت�صبح مبرور الوقت جزءا من
كيان ال�صخ�صية ،فيجد بع�صنا �صعوبة يف
ترك بع�ض العادات ،وهناك بع�ض العادات
املجتمعية ،تربينا عليها ،وت�صتمد قوتها من

خوف املجتمع كله من التغيري ،اإذ ينظرون اىل
اأي �صخ�ض يرف�ض بع�ض عادات املجتمع ،على
اأنه غريب وغري طبيعي ..لذلك يحاول الآباء
زراعة العادات والتقاليد باأولدهم وكاأنها
جزء ل يتجزاأ من هويتهم و�صخ�صيتهم ،حتى
يكربوا وهم متاأقلمون معها ،ل ينفرون منها،
فاملجتمع ال�صرقي من �صدة اهتمامه بالعادات
ل يرى الختالف والتنوع ميزة ،بل يراها
خالفا وم�صكالت.
قد يكون الهتمام مبو�صوع العادات املتوارثة،
والتي يرف�ض املجتمع بنحو عام تركها ،او

تغيريها ،ب�صبب اننا ن�صري على مبداأ الإرث
بكل �صيء ،لي�ض فقط مرياث الأبناء ملمتلكات
الب ،او املهنة ،بل يتعدى الأمر ذلك لي�صل
اىل الت�صرفات والأفكار وردود الفعل املتمثلة
بالعادات والتقاليد ،فاإن كنا نبحث عن �صبيل
للتحرر والعي�ض الكرمي ،وان نعي�ض احلياة
التي نطمح اليها ،لبد لنا من ان نقطع احلبل
الوهمي الذي قيدنا عقولنا به ،ومنيز بني
العادات املتوارثة التي ت�صتحق املحافظة
عليها ،وبني اأخرى تعيقنا عن مواكبة
التطور الفكري يف كل العامل.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
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جريدة اسبوعية قانونية عامة

السعدي يستقبل محافظ بابل وفد نقابي يزور غرفة محامي ذات السالسل بحضور
ويبحث معه شؤون المحامين
قضاة المجمع
وتخصيص قطع األراضي

املحامي_خا�ص
ا�ضتقب َل نقيب املحامني العراقيني ،االأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،حمافظ بابل ،ال�ضيد ح�ضن منديل ال�ضرياوي،
لبحث عدد من الق�ضايا امل�ضرتكة بني اجلانبني.
وجرى اللقاء بح�ضور وكيل النقابة االأ�ضتاذ رزاق
العبيدي ،وعدد من ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ص النقابة،
رحب ال�ضيد النقيب مبحافظ بابل ،معرب ًا عن
حيث
َ
�ضعادته بهذا اللقاء .
واأ�ضا َر ال�ضعدي ،خالل حديثه ،اإىل :اأن ال�ضرياوي
كان اأحد زمالء املهنة ،االأمر الذي انعك�ص اإيجاباً على
ح�ضن التعامل وطبيعة العالقة بني اجلانبني .

َ
وتباحث الطرفان حول مو�ضوع تخ�ضي�ص قطع
َ
هاتف نقيب
أرا�ص ملحامي حمافظة بابل ،حيث
ا ٍ
املحامني رئي�ص هيئة االإنتداب ،املحامي اإح�ضان
الهيكلي ،ملراجعة املحافظة ،واإكمال االإجراءات
الالزمة لالإ�ضراع يف ذلك .
من جانبهِ � ،ضك َر ال�ضرياوي النقابة حل�ضن االإ�ضتقبال،
مبيناً اهتمامه بت�ضهيل اأعمال املحامني ،والعمل على
عدم عرقلتهم يف دوائر الدولة كافة .
واأك َد ال�ضرياوي تعاونه مع هيئة االإنتداب يف تذليل
ال�ضعوبات التي تواجههم ،واعد ًا مبتابعة مو�ضوع
تخ�ضي�ص قطع االأرا�ضي يف القريب العاجل .

املحامي _خا�ص
زا َر وف ٌد نقابي ،تراأ�ضه وكيل نقابة
املحامني العراقيني ،االأ�ضتاذ رزاق
العبيدي ،غرفة حمامي ذات ال�ضال�ضل،
لالإطالع على اأعمال املحامني بعد
اإ�ضافة عدة مناطق �ضمن اخت�ضا�ص
املحكمة املكاين .
وح�ض َر� ،ضمن الوفد ،االأمني املايل
االأ�ضتاذ ذو الفقار ال�ضبالوي ،وع�ضو
جمل�ص النقابة االأ�ضتاذ و�ضام ابو
طبيخ ،ف�ضال عن ح�ضور رئي�ص املحكمة
وعدد من ال�ضادة الق�ضاة .
وخالل حديثهِ  ،اأ�ضار العبيدي اإىل :اأن
خطوة اإ�ضافة بع�ص املناطق �ضمن

اخت�ضا�ص ذات ال�ضال�ضل �ضيو�ضع من
اأرزاق املحامني ،وي�ضاهم بخلق فر�ص
عمل جديدة .موؤكدا �ضعي النقابة الدائم
لالإهتمام باملحامني واأعمالهم ،والعمل
على اإيجاد املناخ املنا�ضب لذلك .
االأمني املايل ،وخالل حديثهِ  ،اأثنى
على دور هيئة االإنتداب يف االإهتمام
بغرفتهم ،وبناء عالقات طيبة مع
الق�ضاء وال�ضعي خلدمة الزمالء .
ِ
عرب رئي�ص املحكمة عن
من
جانبه ،رّ َ
ح�ضن التعامل واالن�ضباط الذي يتمتع
به املحامون يف حمكمة ذات ال�ضال�ضل.
م�ضري ًا اإىل �ضعيه لتذليل العقبات التي
تواجههم وت�ضهيل اأعمالهم .

مجلس النقابة يجتمع بهيئات انتداب غرف بغداد ويناقش أهم الرؤى المهنية
املحامي_خا�ص
عقدت نقابة املحامني العراقيني اإجتماعاً
ْ
مو�ضعاً ،جمع جمل�ص النقابة مع روؤ�ضاء
واأع�ضاء هيئات االإنتداب لغرف حمامي
بغداد .
أ�ص االإجتماع نقيب املحامني العراقيني،
وترا َ
االأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،وبح�ضور وكيل
النقابة االأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،وعدد من
ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ص النقابة .
وافتتح ال�ضيد النقيب حديثه مرحبا
َ
باحل�ضور ،ومتحدثاً عن اأهم النقاط التي
دعت لعقد االإجتماع ،و�ضروراته .
وا�ضتهلَ ال�ضيد النقيب حديثه بالرتكيز
على م�ضوؤولية النقابة واملحامني يف اإعادة

االإعرتاف باملحاماة ودورها ،وال�ضعي
لتعزيز ذلك ،ونقل الن�ضو�ص القانونية
والتعليمات اإىل اجلانب العملي .
داعياً املحامني كافة اإىل مراجعة نقابتهم
يف اأية عرقلة توجه من املوظفني يف الدوائر
واملراجع كافة ،الأجل اإقامة ال�ضكاوى
اجلزائية بحقه ،طبقاً لن�ضو�ص قانون
املحاماة.
وتا َ
أ�ضف ال�ضيد النقيب من االإجراءات
التع�ضفية التي متار�ضها بع�ص مراكز
ال�ضرطة او جهات التوقيف املختلفة ،م�ضري ًا
اىل :ان هذه ال�ضلوكيات ،التي تعرقل اأعمال
املحامني ،متار�ص من اأجل الر�ضوة وفتح باب
الف�ضاد االإداري .م�ضيفاً :اأنه لن يتم قطع دابر

الف�ضاد اإال بالتعامل ال�ضليم مع املحامني .
َ
وو�ضف نقيب املحامني هيئات االإنتداب
باأنها قوام العمل النقابي ،ووظيفتهم لي�ضت
امتياز ًا بل هي واجب يحتم خدمة املحامني،
وتذليل كل �ضعوبات العمل التي يقعون فيها.
ويف �ضياق حديثهِ  ،حذر ال�ضيد النقيب من
االإ�ضاءات التي ت�ضتهدف املهنة والنقابة،
خ�ضو�ضاً على و�ضائل التوا�ضل االإجتماعي.
م�ضدد ًا على مراقبة ال�ضلوكيات غري االأخالقية
يف ا�ضتجالب الدعاوى ،باالإعتماد على
التغرير اأو الر�ضوة ،وا�ضتغالل املحاميات
بالت�ضرفات غري االأخالقية ،املا�ضة بهيبة
املحاماة واأدبياتها .
ويف �ضا ٍأن مت�ضل ،اأو�ضى وكيل النقابة

هيئات االإنتداب بتقدمي ال�ضكاوى بحق اأي
�ضابط �ضرطة اأو منت�ضب �ضمن دوائر وزارة
الداخلية ،يعرقل اعمال املحامني اأو ي�ضيء
التعامل معهم ،التخاذ االإجراءات التحقيقية
بحقه ،عن طريق اللجنة العليا امل�ضكلة مع
وزارة الداخلية .
عرب ال�ضعدي عن
املحاماة،
وب�ضاأن قانون
رّ
اهتمام النقابة بت�ضريع تعديل القانون.
مبيناً :اأن التعديالت التي ت�ضمنها م�ضتوحاة
من الواقع العملي وروؤى املحامني .داعياً اإىل
م�ضاندة النقابة يف املطالبة العاجلة باإقرار
التعديل .
من جانب اآخر ،ذكر ال�ضعدي :اأن النقابة
طلبت من هيئة �ضندوق تقاعد املحامني

تقدمي درا�ضة فنية باخلطوات ال�ضحيحة
لزيادة الراتب التقاعدي يف �ضوء هذه
التقارير ،بعد عقد اجتماع للهيئة العامة
ملناق�ضة املو�ضوع واإقراره.
بني ع�ضو جمل�ص النقابة،
ويف ال�ضدد نف�ضهِ  ،رّ
االأ�ضتاذ اإبراهيم ر�ضيد /ممثل النقابة
يف هيئة �ضندوق تقاعد املحامني :اأن ما
يدفعه املحامون لل�ضندوق عند جتديد
االإ�ضرتاكات ،ال ي�ضاوي ما يدفعه عامل
النظافة يف اأية وزارة حكومية .مردفاً :اأن
الراتب التقاعدي ال ميكن زيادته دون زيادة
مقدار مبلغ االإ�ضرتاكات ال�ضنوية .فيما دعا
هيئات االإنتداب اىل اإفهام ذلك للمحامني بغية
دعوة الهيئة العامة لزيادة مبلغ جتديد

االإ�ضرتاك ال�ضنوي .
َ
ناق�ص روؤ�ضاء هيئات االإنتداب
من جانبهم،
املوا�ضيع التي طرحت يف االإجتماع ،مقدمني
اأوراقهم بالروؤى الواقعية ،واملقرتاحات
املنا�ضبة ،واملتعلقة بالتوا�ضل مع النقابة
وامل�ضاكل املهنية والنقابية املختلفة،
ف�ضال عن املعاجلات الالزمة لزيادة اعمال
املحامني ،باالإ�ضافة اإىل الطلبات اخلا�ضة
بغرفهم على امل�ضتوى الداخلي .
معربين عن بالغ �ضكرهم للخطوة التي اأقدمت
عليها النقابة يف عقد مثل هذه االإجتماعات .
هذا وقر َر جمل�ص النقابة دميومة
االإجتماعات ب�ضكل دوري ،ملناق�ضة
املقررات واآخر التطورات املهنية.

العبيدي يزور غرفة محامي أحوال مجلس النقابة يقرر إحالة عدد من المحامين
على مجلس التأديب
الكاظمية ويتابع أعمالهم ميدانيا
املحامي _خا�ص
زا َر وكيل نقابة املحامني العراقيني،
االأ�ضتاذ رزاق العبيدي ،غرف
االأحوال ال�ضخ�ضية يف الكاظمية،
ملتابعة �ضوؤون املحامني واالإطالع
ب�ضكل ميداين على اأعمالهم املهنية .
وخالل زيارتهِ ،ا�ضتمعَ العبيدي
الأهم املعوقات التي تعرقل اعمالهم،
م�ضج ًال مالحظاته اخلا�ضة حولها .
أو�ضح العبيدي اأهم ال�ضعوبات
وا َ
وامل�ضاكل التي تواجه العمل املهني،
داعيا املحامني اإىل التكاتف مع
نقابتهم لفر�ص هيبة املهنة ورفعتها.
هذا والتقى ال�ضيد الوكيل،
خالل زيارته ،ق�ضاة املجمع،
مو�ضياً ببث روح التعاون
وال�ضراكة بني اجلانبني .

املحامي _خا�ص
قر َر جمل�ص نقابة املحامني العراقيني اإحالة
عدد من املحامني على جمل�ص التاأديب ،ب�ضبب
بع�ص االإ�ضاءات واالإتهامات بحق نقيب
املحامني وعدد من اأع�ضاء املجل�ص ،والتي
ن�ضروها على �ضفحات التوا�ضل االإجتماعي .

م  /معر�ص العراق الدويل
للكتاب (دورة مظفر النواب
)٢٠٢٠
اإنطال ًقا من دور نقابة املحامني
العراقيني كاأحد روافد الفكر
القانوين ،والإبراز معامل الطاقات
العلمية لدى ال�ضادة املحامني،

واأو�ضى جمل�ص النقابة باتخاذ االإجراءات
القانونية بحقهم ،على وفق ما يراه جمل�ص
التاأديب ،وطبقاً لن�ضو�ص قانون املحاماة.
�ضياق مت�ضل ،نظ َر جمل�ص النقابة
ويف
ٍ
يف املجموعات القانونية املخالفة للقرار
ال�ضابق ،والذي يق�ضي مبعاقبة اأ�ضحاب

املجموعات القانونية من املحامني وغريهم.
فيما قر َر املجل�ص معاقبة اأحد املحامني
مبنعه من ممار�ضة املهنة ملدة �ضهرين،
لكونه ال يزال ميار�ص اإدارته الأحد الكروبات
القانونية التي تن�ضر املوا�ضيع النقابية
واالإ�ضت�ضارات املجانية ،واملخالفة

لقرار جمل�ص النقابة بهذا ال�ضاأن .
هذا واأو�ضى جمل�ص النقابة املحامني
باحرتام تقاليد املهنة ومراعاة تقاليدها
واآدابها ،واحرتام اليمني القانونية التي
اأق�ضم عليه املحامي عند انتمائه ،ف�ض ًال
عن احرتام قواعد ال�ضلوك املهني .

إلى الزمالء المحامين كافة

وعر�ص نتاجاتهم ،وبعد
التعاون مع موؤ�ض�ضة املدى ملنح
النقابة م�ضاحة جمانية على
اأر�ص معر�ص العراق الدويل
للكتاب يف دورته هذا العام،
دورة (مظفر النواب).
تعلنُ نقابة املحامني العراقيني

إلى الزمالء األكارم في غرفة محامي الشركات صدور عدد جديد من
م  /إنتخابات
جريدة (محامو الشعب )
�ضبق و اأن قرر جمل�ص نقابة املحامني العراقيني  ،بجل�ضته املرقمة (  ) ٣٣الفقرة الثانية ع�ضرة  ،اإجراء االإنتخابات يف �ضد َر عد ٌد جديد من جريدة (حمامو ال�ضعب ) التي يرتاأ�ص حتريرها
غرفة حمامي ال�ضركات.و الأغرا�ص تنظيمية تعلن نقابة املحامني عن تغيري يوم االإنتخابات من اخلمي�ص  ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣املحامي حازم رزاق املحمداوي.
ليكون يوم االأربعاء ( . ) ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢
وت�ضمنَ العدد اأخبارا عديدة وموا�ضيع قانونية قيمة ،ولقاءات ومقاالت
متنوعة باال�ضافة اىل اخبار ون�ضاطات نقابة املحامني واي�ضا كانت
خال�ص االأمنيات بالتوفيق لكل املر�ضحني .
والزالت �ضوت ال�ضعب الناطق باحلق فاخذت على عاتقها الدفاع عن
املظلومني وامل�ضلوبة حقوقهم واي�ضال �ضوتهم اىل امل�ضوؤولني .
وقد ا�ضار نقيب املحامني ،اال�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،اىل هذا املطبوع الق رّيم،
متمنيا لرئي�ص حتريرها والأ�ضرتها كل التوفيق .

بجناح خا�ص
نيتها امل�ضاركة
ٍ
للنقابة يف معر�ص العراق
للكتاب الدويل ،املزمع افتتاحه
يف  ، ٢٠٢٠ / ١٢ / ٩فعلى
املحامني الراغبني بعر�ص
نتاجهم الفكري واالأدبي من
الكتب واملوؤلفات القانونية اأو

غريها ،اإر�ضال موؤلفاتهم اإىل
املكتب االإعالمي /يف مقر النقابة
ببغداد /اإبتدا ًء من يوم ١٥
 ٢٠٢٠ / ١١ /حتى ١١/ ٣٠
.٢٠٢٠/
عل ًما اأن عدد الن�ضخ املطلوبة
لكل موؤلف ( )١٢ن�ضخة ،غري

قابلة لالإ�ضرتجاع.
مالحظة :ولغر�ص تنظيم
قوائم باملوؤلفات امل�ضاركة
يف جناح النقابة ال ُي�ضمح
بعر�ص الكتب واملوؤلفات
التي مل ترد للمكتب االإعالمي
خالل املدة املحددة اأعاله.

تسمية قضاة بحوادث
االعتداء على االطباء

قا�ص يف كل رئا�ضات حماكم
اأعلن جمل�ص الق�ضاء االعلى عن ت�ضمية ٍ
اال�ضتئناف يخت�ص با�ضتقبال البالغات املبا�ضرة عن حوادث
االعتداء على الكوادر ال�ضحية.
وذكر املركز االعالمي ملجل�ص الق�ضاء االعلى اأن « رئا�ضات حماكم
قا�ص يخت�ص با�ضتقبال البالغات املبا�ضرة
اال�ضتئناف قامت بت�ضمية ٍ
عن حوادث االعتداء على االطباء ومنت�ضبي املوؤ�ض�ضات ال�ضحية».
واأ�ضاف اأن « رئا�ضة هياأة اال�ضراف الق�ضائي ا�ضعرت وزارة
ال�ضحة والبيئة بذلك وكذلك مت ا�ضعار الدوائر ال�ضحية يف
جميع املحافظات مبوجب اوامر ادارية �ضادرة من رئا�ضات
اال�ضتئناف كافة تت�ضمن تفا�ضيل كاملة عن كيفية التوا�ضل
مع ال�ضادة الق�ضاة بخ�ضو�ص االبالغ عن تلك احلوادث».

