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ـــر به اآلن من أحـــداث إن مـــا 
ة . نـرى أمة مبـعثرة ومـآسٍ مؤ
ـذهـبـية . تـمزقـهـا الـطـائـفيـة وا
وصــلت الى حـــدٍ أن يــقــتل األخ
أخـاه وأعـداء قـد اسـتـغـلـوا هذا
اخلالف والــــتــــمــــزق فــــاخـــذوا
يـــصـــبــون الـــزيـت عــلـى الـــنــار
لتحقيق أطماعهم وأغراضهم .
هذا لديه مشروع توسعي وهذه
الئـمة لـتـحـقـيقه هي الـفـرصـة ا

لبناء إمبراطورية .
وإســرائــيل هــذه فــرصــتــهــا أن
ــــزيـــد من األرض تــــغـــتــــصب ا
وتـثـبت أقــدامـهـا ألنــهـا اجلـسم

رفوض فيها .  الغريب ا
وشـركـات نـفـطـيـة ودول طـامـعة

في نهب الثروات .
من يـــتـــحـــمل هـــذا الـــوضع من
الــتــمــزق والـشــتــات والــضـعف
والــهــوان مـن الــذي أشــعل نــار

ذهـبـيـة . وما هي الـطـائفـيـة وا
ـكن جـذورهـا وهل هي قـدر ال 

جتاوزه ?
هـــنــــا نــــعـــود الى مــــا يــــقـــوله
ـذهــبـيـة ـفــكـرون عن جــذور ا ا

والطائفية .
 …bŠ«Ë Wł—œ

يــقـول الــعـالم الــفـاضل الــسـيـد
عـــــــــلي األمــــــــــ " إن الـــــــــدين
اإلسالمي فــيـه من الــنــصــوص
لــــيــــسـت بــــدرجــــة واحــــدة من
الــوضــوح  ,ثم ابــتـــعــد الــزمن
ــســـلــمــ عن بـــدايــة عــهــد بــا

الرسول (ص) .
فـظـهـرت مـدارس فـقـهـيـة لـشرح
هـذا الـغـمـوض لـغـرض الـبـيـان
في فــهم الـتـشــريع لـلـمــسـلـمـ
فـــظــــهـــر أئـــمـــة الــــفـــقه اإلمـــام
الـصـادق واإلمــام مـالك واإلمـام
الـشـافـعي واإلمــام أبـو حـنـيـفـة

واإلمام احمد بن حنبل ولم يكن
هــــؤالء مـــذهــــبـــيـــون  ,لـم يـــكن
الـــصــادق شــيــعـــيــا وال األئــمــة
األربـعة سـنة بل كانـوا مسـلم
فـقط . ويــوم الـقــيـامــة ال يـسـأل
ــــســـلم  ,هـل أنت شــــيـــعي أو ا

ا يسأل عن عمله . سني وإ
لــكن الـــدول جــعــلــتــهــا مــذاهب
ألغـــراض ســــيـــاســـيــــة من اجل
الـسيـطـرة واحلكم  ,فقـالت هذه
الــدول ان مــذهـبــهــا سـنـي عـلى
مـذهب اإلمـام الشـافعي  ,وقالت
دول أخـرى إن مـذهـبـهـا شـيـعي
عـــلى مــــذهب اإلمـــام الـــصـــادق
فـالغـرض السيـاسي والسـيطرة
سلم واحلكم هو الذي قسم ا
ــذاهب الى هـــذه الـــطــوائـف وا

ذهبية . وأوجدت الطائفية وا
ـــفــكــر عـــبــد الـــرحــمن يـــقــول ا
الــكــواكــبـي في كــتــابــة طــبــائع

االستـبداد : إن كل مسـتبد ال بد
ان يــــجـــد لـــنـــفـــسـه صـــفـــة من
الـقداسـة يشـارك بهـا الله سواء
ا ستبد حاكما أو عا كان هذا ا
ديــنــيـا مــزيـفــا . هـؤالء يــعـدون
وزعــيــمــهم أفــكــارهـم إلــهــيــة  ,
مبـعـوث العـدالـة اإللهـية  ,وهو
ـصـلـحـة األمـة , اعــلم الـنـاس 
قراطية هؤالء ال يـؤمنون بالـد

وال برأي الشعب .
يقول أحد قادة جماعة إسالمية
ـقــراطـيـة بـدعـة كـبــيـرة ان الـد
شيـطـانيـة اختـرعـها الـغرب الن
األمـة ال تـصلح الخـتيـار احلاكم
 ,ويقول آخر من نفس اجلماعة
ان تــــعـــــيــــ احلــــاكـم هــــو من
اخـتــصـاص الــله فــقط . ولـيس
من شـــــأن األمـــــة وال مـن شــــأن

قراطية واالنتخابات . الد
ــســلم ( نــقـيب يـقــول الــعــالم ا
الـــعــطــاس وهــو مـن مــالــيــزيــا
ـسـلـمـ هـنـاك تـشـويش لـدى ا
ـعــرفـة ألنـهم في فـهم الــعـلم وا
حـصـروا مـفـهـوم الـعـلم كـله في
عــلم الـفـقه فــقط . ويـعـدون عـلم
الفقه قمة العلوم . وان أفكارهم
أما إلـهـيـة مـنـزلـة من الـسـماء  ,
العـلـوم األخرى فـهي من تـفكـير
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الــبــشـــر الــقـــاصــرة عن الـــفــهم
ـعــرفــة وهم لـيــســوا عـلــمـاء وا
ألنـهم علـمـانيـون كـفرة . وهـكذا
غـرسـوا فـي عـقـول الــنـاس هـذا

اخلطأ والتشوش .
ويقـول العـطاس هـؤالء العـلماء
ـزيــفـون يـحـبـون اخلـوض في ا
الـكالم ويستـمرئـون اجلدل فيه.
رغم إن الـقرآن قـد أدانه فذهـبوا
يؤلـفـون اجمللـدات حـتى صارت

كاجلبال .
ولكن إذا اطـلـعت على مـضـمون
مـــا حتـــتـــويـه هـــذه اجملـــلـــدات
الــضــخـمــة جتــدهـا تــدور حـول
مــســألـة صــغـيــرة مــثل كــيـفــيـة
الــغــسل من اجلــنــابــة وطــهـارة
ــرأة من احلـيض . وبـأي رجل ا
ـــرافق  ,الـــيــــمـــنى أو نـــدخـل ا

اليسرى ?.
ــسـلـمـون بـ هـذه ثم انـتـشـر ا
ــتـــاهـــات في هــذه اجملـــلــدات ا
وتــوزعــوا بـ هــؤالء الــعـلــمـاء
وكلٍ يـتــعـصب لـهـذا الـعـــالم أو
ذاك واشــــــتــــــد الــــــتـــــعــــــصــب
واسـتـفحل وظـهـرت الـطائـفـيـــة

سلم .  ذهبية ب ا وا
ــضــحك إن هــؤالء الــعــلــمـاء وا
ـزيفـ كـما يـصـفهم الـعـطاس ا

يــســخــرون ويــســتــهــزئــون من
الـعــلــمـاء احلــقــيـقــيــ عـلــمـاء
الـــــفــــيــــزيــــاء والـــــكــــيــــمــــيــــاء
والـــــريــــــاضـــــيــــــات والـــــفــــــلك
والـتـكـنـولـوجـيـا . هـؤالء الـذين
أحـــدثــوا الــتــغــيــيــر في حــيــاة
اإلنـسـان ونـقـلـوه من الـظـلـمـات
الى الـــنــور ومن الــتـــخــلف الى
الـتـحـضـر والـتـقـدم  ,ويـقـولـون
عنـهم إن علمـهم ليس علم الهي

وإنهم حطب جهنم .
ومع ذلـك يــصـــدقـــهم اجلـــهـــلــة
واألمـيــون ويــعــدونــهم عــلــمـاء

وأعالما .
ـرحـوم يــقـول عـالم االجـتـمـاع ا
الــدكــتــور عــلي الــوردي : كــنت
جـالـسـا في مـجـلس احـد هؤالء
وكان يـخطب  ,فشـــاهدت رجالً
يـنـظـر بـانـتـبـــاه الى اخلـطـيــب
وقـد فغر فـاه ومنتبـه جدا وبعد
انـتهـــاء اخلـطيب : قـلت للرجل
أراك مـنتبهـا جداً تسـتمع لكالم
اخلـطـيب فـمـاذا قـال ? فـهـز يده
وقــال هل تــريــدني أنــا أن افـهم
ال أنــا وال أنت نــفــهم مـا كالمه 
يــــقـــــول كالمه ال يـــــفـــــهــــمه إال
الـراسـخون في الـعـلم وإال كيف

ا .     أصبح عا

مــاذا قــدم هـؤالء لــلــبـشــريـة أي
شيء مــلـمــوس ومـفــيـد قــدمـوه
ادخل الـــتــــغـــيــــيـــر فـي حـــيـــاة

اإلنسان?
كـالــتـغــيــر الـذي ادخــله الــعـالم
أدســون الـذي ادخل الــكــهــربـاء
في صـمـيم وعمـق حيـاة الـبـشر
ـاء والـهـواء حـتى أصــبـحت كـا
والــطــعــام ال يــسـتــغــنى عــنــهـا
ــاذا واألمــر احملــيــر حــقــاً هــو 
تـســيـر هـذه اجلـمــوع الـغـفـيـرة
وهي معـصوبـة العـيون خلـفهم
وتـتــقـبل كل مـا يـقـولـونه بـدون
مناقـشته في عقولهم  ,واألغرب
إن من بـ هذه اجلـمـوع حَـمَـلة
شـهـادات لـكـنـهم مـتـساوون مع
جـــمـــوع األمـــيـــ الـــســـائـــرين

اذا ? خلفهم  ,
يقـول عـالم االجتـمـاع الفـرنسي
غــوســتـاف لــوبــون : إن مــجـرد
رء الى هـذه اجلموع انضـمام ا
يـــنــــزل عـــدة درجـــات مـن ســـلم
ا هـو مـثقف في احلـضـارة ور

عقله .
وأخالقه مهذبة .

ـــجـــرد انـــضـــمـــامه الى لـــكن 
اجلمـوع يصبح إنسـانا ساذجا
تـسـيـره الـغـرائـز ويـظـهـر عـنده

اندفاع الرجل الفطري من حيث
الـــتــعــصـب واحلــمــاســـة وفــيه
ســهــولــة الــتـأثــر بــالــشــعـارات
والـصـور واأللفـاظ الـتي لم يكن
يــتـأثــر بـهـا عــنـدمــا كـان خـارج
اجملموع ويصبح سهل االنقياد
الى أعــمــال تــخـالـف وتـنــاقض
أطـــبـــاعه الـــتي كـــان عـــلـــيـــهـــا
ويـعرفها اجملـتمع عنـه واشتهر
بــهــا .   فـي اجملــمــوع يـــصــبح
حَــمَـلـة شـهـادات مـتـسـاوون في
التـصرف والـتـفكـير مع األمـي
ال بل يــصـــبح األمـــيــون هم من

يقودونهم ألنهم األكثرية .
ــوضـوع عــنــدمــا كــتـبـت هــذا ا
واطـلع عـلــيه صـاحـبي قـال لي:
سـوف يــعـتــبـرونك خــارجـا عن
ـــنــاطق ـــلــة وتـــخـــوض في ا ا
احملــرمـة أو يـعـتـبـرونك خـروفـا

هاربا من احلظيرة.
فـــقـــلت لـه كم كـــنت أتـــمـــنى أن
يـزداد عـدد اخلراف الـهـاربة من
احلـــظــيــرة أو تـــهــرب اخلــراف
كــلــهـا وتــظل احلـظــيـرة فــارغـة
ـنى والسـعد وعنـدها يـتـحقق ا
ونــــتــــخـــلـص من هــــذا الـــواقع
ـعـطل لـلـحـيـاة ـشـ الـشــاذ ا ا

والتقدم وتتحرر العقول .   

ملوكة  غير ا
5- األشيـاء الـقـابلـة لألسـتهالك
واألشــــيــــاء غــــيــــر الــــقــــابــــلــــة

لألستهالك .
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تـقسم األشـياء من حـيث ثبـاتها
إلى عــقــارات ومــنــقــوالت وهـذا
الــــتــــقــــســـــيم الــــرئــــيـــــسي في
ـدنــيـة  لـقـد أجته الـقـوانــيـ ا
ـعـيـار الــفـقه الـفــرنـسي نـحــو ا
ـادي الذي يعـتمـد على طبـيعة ا
ـنطق األشـياء وهـذا أقرب إلى ا
وهــذا مــا أجتـه إلــيه الـــقــانــون
ـــدني الـــعـــراقي حــيـث عــرفت ا
ـنــقـول ـادة 62 مـنهُ الــعـقــار ا ا
بــقــولــهــا (الـــعــقــار كل شيء لهُ
ـكن مــسـتــقـر ثــابت بـحــيث ال 
نــــقــــله أو حتــــويـــلـه دون تـــلف
ويـــــشـــــمـل األرض والـــــبـــــنـــــاء
والـغـراس واجلـسـور والـسـدود
وغـير ذلك من األشـياء الـعقـارية
ــنـــقـــول فــهـــو كل شيء  أمـــا ا
كن نقـله وحتويله دون تلف 
ويـــشــمـل الــنـــقــود والـــعــروض
ــــــكـــــيالت واحلــــــيـــــوانـــــات وا
ــــوزونـــــات وغـــــيـــــر ذلك من وا

نقولة). األشياء ا
إذا فــقــدت هـذهِ األشــيــاء صــفـة
الـثـبـات واالسـتقـرار في األرض
فـأنـها تـفـقد تـبـعا لـذلك صـفتـها
الـــعــقــاريـــة فــأنــقـــاض الــبــنــاء
ـتقـطـعة من األرض واألحجـار ا
ـســتــخــرجـة مــنــهـا ــعــادن ا وا
والـنـبـاتـات اجملـنـيـة تعـتـبـر من
ـنـقـوالت من وقت انــفـصـالـهـا ا

عن األرض .
الـعـقــار بـالـتـخــصـيص : نـصت
ــــــــادة 63 مـن ق م ع عـــــــــلى : ا
(يـعــتـبـر عــقـارا بــالـتــخـصـيص
ـنـقـول الـذي يـضعـهُ مالـكهُ في ا
ــلـوك لهُ رصــداً لهُ عـلى عــقـار 
خدمة هذا العقار أو إستغالله).
شـــروط ثــبـــوت صــفــة الـــعــقــار

بالتخصيص:
الــــشـــرط األول / تــــخــــصـــيص
منقول بطـبيعته خلدمة عقار أو
ـــنــقــول الــذي الســـتــغالله: أن ا
يـخصص خلدمـة مالك الـعقار ال
خلدمـة الـعـقـار نـفـسه ال يـعـتـبر
عـقـارا بالـتـخـصيـص فالـسـيارة
الـــتي يــســـتـــخــدمـــهـــا صــاحب
صنع لتنـقالته نفسه ال تعتبر ا
عـــقــارا بــالــتــخـــصــيص خالفــا
للسيارات التي تستعمل خلدمة

صنع نفسه . ا
الك : ال الشرط الثاني/ وحدة ا
لوكاً نقول  بد أن يكون هذا ا
لنفس مالك العقار ويترتب على
ـلـكـها ـنـقـوالت الـتي  ذلك أن ا
ـنــتـفع ـصــنع أو ا مــسـتــأجــر ا
بــــاألرض ال تــــعـــتــــبــــر عــــقـــاراً
بـالتـخـصيص وال تـعـتبـر عـقاراً
ـنـقـوالت بـالـتـخـصــيص كـذلك ا

ــالــيــة أيـاً كــان نــوعه ومــحـله ا
سواءا عينيا أو شخصيا .

الـــشـيء : هـــو مـــحـل ذلك احلق
سواءا كان هذا الشيء مادي أو
غـيــر مـادي . أن احلــقــوق الـتي
ــدني يـــعــني بـــهـــا الــقـــانـــون ا
الـــــعــــراقي هـي احلــــقــــوق ذات
ــالــيـة وهـي األمـوال الـقــيــمــة ا
واألشياء التي تـكون محال هذهِ
ــشـرّع الــعـراقي احلــقـوق  أن ا
ادة/  61من ق م ع قـد قـرر في ا
: (كـل شـيء ال يــــــــــخــــــــــرج عـن
الـتــعـامـل بـطــبـيــعـته أو بــحـكم
الـقــانـون يـصح أن يـكـون مـحالً
ـالــيــة)  ونص في لــلــحــقــوق ا
ال هو ادة/ 65  من ق م ع: (ا ا
كل حـق لهُ قــيــمـــة مــاديــة) ومن
هـاذيـن الـنـصــ يـتـبــ لـنـا أن
ــشــرّع الــعـراقـي قـد مــيــزَ بـ ا
األشياء واألمـوال حيث أعتبرت
ـــــــادة  الــــــعــــــقــــــارات هــــــذهِ ا
ـــنــقــوالت الـــتي لـــلــدولــة أو وا
عنـوية هي أشياء لألشخـاص ا

أو أموال بحد ذاتها .
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أن األشيـاء هي مـحـال للـحـقوق
أي يـجب أن ال تـخـرج عن دائرة
التعامل سواء كان هذا اخلروج
بطبيعتها ألنها ال تقبل احليازة
على سـبـيل األسـئثـار واألنـفراد
كـالهـواء باجلو ومـياه الـبحار 
ولــكن هــذهِ األشــيــاء  إذا أمـكن
حـيازة أجزاء مـنهـا فأنهـا تكون
مـحالً صـاحلـاً لـلـحقـوق كـكـمـية
ــــضـــــغــــوط في مـن الــــهـــــواء ا
أسطـوانـة وقد ال حتـول طـبيـعة
بـعض األشــيـاء دون حــيـازتــهـا
على سـبيل األستئـثار واألنفراد
 ولـكن القـانون يـنص على عدم
جـواز الـتعـامل فـيـهـا كالـسـموم
ـادة واخملــدرات  وقــد أوردت ا
ـتـقـدمة 61 من ق م ع االحـكـام ا
بـقــولــهــا : ( كل شيء ال يــخـرج
عن التـعامل بـطبيـعته أو بـحكم
الـقــانـون يـصح أن يـكـون مـحالً

الية) . للحقوق ا
واألشــــيــــاء الــــتي تــــخــــرج عن
التعـامل بطـبيـعتـها هي التي ال
يستطيع أحد يستأثر بحيازتها
 أمــا األشـيــاء الـتي تــخـرج عن
الــتــعـامـل بــحـكـم الــقـانــون هي
الـتي ال يجـيز الـقانـون أن تكون
ـــالــــيـــة  مـــحالً لــــلــــحـــقــــوق ا
وملخص الـقول أنهُ ال يصح في
النظـر القانوني تـقسيم األشياء
إلى أشـــيــاء قــابـــلــة لــلـــتــعــامل

وأشياء غير قابلة لهُ :
نقوالت  1- العقارات وا

ــثـلــيـة واألشــيـاء 2- األشــيـاء ا
القيمية 

3- األشــيــاء الـعــامــة واألشــيـاء
اخلاصة 

ـمـلـوكـة واألشـياء 4- األشـيـاء ا
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ـالــيــة: تــكـون أوال : احلــقــوق ا
عينية أو شخصية أو فكرية 

ادة / احلق الـعـيـني : عـرفتـهُ ا
67 مـن ق م ع بـــــــــأنـهُ عـالقـــــــــة
مـباشـرة ب الشـخص والشيء
وهــو يــخــول صــاحـبـه ســلــطـة
إستـعـمـال الشيء واألنـتـفاع به

دون وساطة أحد .
ادة احلق الـشخـصي : عرفـتهُ ا
/ 69 مـن ق م ع بــــأنـهُ رابــــطــــة
قـانونـية مـا ب شـخص دائن
ـدين بأن ومّـ يـطالب الـدائن ا
يـنــقل حـقـاً عـيــنـيـاً أو أن يـقـوم

تنع عن عمل . بعمل أو أن 
احلـقـوق الذهـنـيـة أو الفـكـرية :
أنــهــا حـــقــوق مـن نــوع خــاص
تـنطوي علـى عنصريـن ; عنصر
مـالي واآلخر مـعنـوي  وظهرت
هـذهِ احلـقـوق نـتـيـجـة لـلـتـطـور
الــــــثـــــقـــــافـي واالقـــــتـــــصـــــادي
ؤلف والـصنـاعي  مـثل ; حق ا
واخملـتـرع والنـشـر وغـيـرها من

احلقوق األدبية .
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1- حق التتـبع : لصاحب احلق
العـيني حق التـتبع أي أن يتبع
الــشيء مـحل احلق لـيــسـتـعـمل
حـقه عـلــيه في يـد أي شـخص 
أمــا احلـق الــشــخـــصي فــأنهُ ال
يـخـول صاحـبه مـثل هـذا احلق
بل يـخول الدائن مـطالبـة مدينة
بالقيام بعمل أو األمتناع عنه.
ــوجب 2- حـق األفــضـــلــيـــة : 
احلق الــعــيــني يــأمن صــاحــبه
مزاحـمـة الدائـنيـ عـند الـنزاع
في شـأن احلـصول عـلى الشيء
أو أقتضاء ثمنه بعد بيعه  أما
احلـق الــشـــخـــصي فال يـــخــول
صـاحـبه أفـضـلـيـة  فـإذا أعـسر
ـديـن وبـيــعت أمــواله أقــتـسم ا
الــدائـــنـــون ثــمن هـــذهِ األمــوال

قسمة غرماء.
3- أنـهُ حـق مــــــؤبــــــد: أن احلق
الــعـيــني حــقـاً مــؤبــداً ألنهُ يـرد
عــلى شيء مــعـ فــيـدوم احلق
مابقي الشيء محل احلق قائماً
 أمــا احلـق الـــشــخـــصي فـــأنهُ
مؤقت ألن محله عمل أو أمتناع

عن عمل .
4- احلق الـــعـــيـــنـي يـــكـــتـــسب
بـالـتـقادم: احلـق العـيـني شـيـئاً
ـمـكن أن يـضع مـاديـاً فــأن من ا
الـشــخص يـدهُ عــلـيه ويـتــمـلـكه
ـــــــرور الــــــزمـن  أمـــــــا احلق
الـــشــخـــصي فـــمــحـــله عــمل أو
ـــكن أمــــتــــنـــاع عـن عـــمـل وال 
تــــصــــور حــــيـــــازة الــــعــــمل أو

األمتناع عن عمل .
ثــانـــيــاً / األشـــيــاء واألمــوال :

والفرق بينهما ;
ـــال: هـــو احلـق ذو الـــقـــيـــمــة ا

ـكن الـتـثـبت من ـنـقـوالت إذ  ا
احلـقوق الـتي عـليـهـا بالـرجوع
إلى سجالت الدوائر اخملتصة .
 -3من حـيث مــلــكـيــة األجـانب :
هـــنــاك تــشـــدد الــدول عــادة من
حـيث تـملك األجـانب لـلـعـقارات
ثل هـذا التشدد في و ال وجود 
ـنـقــوالت حـيث تــوجـد إبـاحـة ا
لألجانب في ذلك إالّ ما أستثنى

بنص خاص .
 -4مـن حـيث الــقــانــون الـواجب
اإلتـبـاع : أن الـعـقـارات تخـضع
لـــقــــانــــون مـــوقــــعــــهـــا خـالفـــاً
لـلــمــنـقــوالت كــمـا أن الــدعـاوى
تـعلقـة بالـعقـار تنـظر من قبل ا
احملـكـمــة الـتي يـقع الــعـقـار في
دائرتها  أمـا احملكمة اخملتصة
ـــنــصب عــلى بـــنــظــر الــنــزاع ا
منقـول فهي محكـمة محل أقامة

دعي عليه . ا
5- من حــيث الـشـفــعـة والـوقف
وحــقــوق اإلرتــفــاق : الــشــفــعـة
خـــــاصــــة بـــــالــــعـــــقــــارات دون
نقـوالت  أما من حيث الوقف ا
فـــيـــجــوز فـــقـــهـــاء الــشـــريـــعــة
اإلسالمــــيــــة وقـف الــــعــــقـــار ال
ـنقـول وبـعـضـهم ال يـسمح به ا
ـنقـول إالّ إذا كـان تـابـعا وقف ا
لــلــعــقــار وأمـا مـن بــ حــقـوق
اإلرتـفاق وحقـوق اجلوار فـأنها
ال تــقــرر إال عـــلى الـــعــقــار دون

نقول . ا
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ادة  64 من ق م ع على نصت ا
ـثــلــيـة هي أنهُ : (1- االشـيــاء ا
الـتي يقـوم بعضـها مـقام بعض
عــنــد الــوفــاء وتــقـدر عــادة في
الـتعـامل مـا ب الـنـاس بالـعدد
قياس او الكيل او الوزن. او ا
2- ومـــا عــدا ذلـك من االشـــيــاء
ـثـلـية فـهـو قـيـمي). فـاألشـيـاء ا
هي التي لها نظائر متماثلة في
األســواق فال تــتـفــاوت أحـداهـا
أو تــتـفــاوت تـفــاوتـا يــسـيـرا ال
يــعــتـــد به عــادةً لــذلك أمــكن أن
يـقـوم بـعـضـهـا مـقـام بـعض في
ثلية تسمى الوفاء  فاألشياء ا
ـعيـنة بـالنـوع ولكي باألشـياء ا
يــعــد الــشيء مــثــلــيــاً يــجب أن
يكـون مـوجود فـعالً في الـسوق
فـأن لم يـوجـد مـثـله في الـسوق
بـــســبب إنــعـــدامه أو نــادرا مــا
يوجـد فأنهُ يـصبح قـيمـياً لـعدم
إمــكـان حـلـول شـيئ آخـر مـحـله
عـينة أمـا األشياء الـقيمـية أو ا
ذاتــهـــا فــهـي األشــيـــاء الــتي ال
يـوجـد مــثـلـهــا في الـسـوق وإن
وجـــدت فــأنهُ يـــتــفــاوت عـــنــهــا
تــفـــاوتــاً يــعـــتــد به فـــاألشــيــاء
القـيمية أشـياء معيـنة بذاتها ال
يقـوم بـعضـها مـقـام بعض عـند
ــــنـــازل واألراضي الــــوفـــاء كـــا
ة واحليوانات واألحجار الكـر
وغــيـــرهـــا  أن األشــيـــاء حــتى
تــكــون مــثـلــيــة أو قــيـمــيــة أمـر
نـــــســـــبي ال دور إلرادة األفــــراد
ـكن أن يـكــون الـشـيئ فـيـهــا و
مـثــلـيــاً أو قـيــمـيــا تـبــعـا لــنـيـة

تعاقدين . ا
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ـكن ـلـكــيـة : ال  1- من حــيث ا
جرد ثلي  نقل ملكية الشيء ا
إنعـقـاد العـقـد بل ال بد من أجل
ـبيع وتعيـينه بالذات ذلك فرز ا
أما إذا كـان الشيء قـيـميـاً وهو
شـيء مــــعــــــــ بــــالــــذات فـــأن
ـشـتري مـلـكـيـــــته تـنـتـقل إلى ا
فــــور الـــــتـــــعــــاقـــــد دون إخالل
ـتعـلـقة بـالتـسـجيل بـالـقواعـد ا

بــــــيع عقــــــــــاراً. إذا كـــــان ا
2- من حيث الـوفـاء بـاإللـتزام :
إذا كــان مــحـل اإللــتــزام شــيــئـا
قـيمـيـاً فـلـيس لـلـمـدين أن يـدفع
شـيـئا غـيـره بـدون رضـا الدائن
حــــتـى لــــو كــــان هـــــذا الــــشيء
مـساوياً أو أكـبر قيـمة من محل
اإللــتـزام األصـلـي  أمـا إذا كـان
الشيء مـثلياً فالـلمدّين أن يدفع
مثله حتى بدون رضا الدائن .
ـثليات ال  -3من حيث الهالك : ا
تـهــلك فـإذا كــان الـشيء مـثــلـيـاً
وهـلك فـأن العـقـد ال يـنـفسخ بل
ــدّين قــائــمـاً ألن يــظل إلــتـزام ا
ـثـلي ال يـجـعل الـهالك الـشيء ا
التنـفيذ مسـتحيالً  أما إذا كان
محل العقد قـيمياً وهلك أنفسخ
الـعـقد بـقـوة القـانـون وأنـقضى

دّين . إلتزام ا
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األشـيــاء الـعـامـة : هي األشـيـاء
ـعـنـوية ـمـلـوكـة لألشخـاص ا ا
سـواء كــانت عـقــاراً أو مـنــقـوال
تـــمــــيـــيـــزا لـــهــــا عن األشـــيـــاء
اخلــاصــة الــتي يــكــون لألفــراد
ـلك الــتـام حـسب عـلـيــهـا حق ا
ادة /  71من ق م ع على نص ا

أنهُ : 
(1- تــــعــــتــــبــــر امــــواالً عــــامـــة
ـــنــقـــوالت الــتي الـــعــقــارات وا
ـعنـوية للـدولة او لالشـخاص ا
ـنفـعة والتـي تكـون مخـصـصة 
ـــقــتــضى عـــامــة بــالـــفــعل او 

القانون.
2- وهـــــذه االمــــوال ال يـــــجــــوز
التصرف فيـها او احلجر عليها

او تملكها بالتقادم) .
وتــنـقـسم إلى نــوعـ من حـيث

تخصصها :
آ- األمـــــوال الـــــعـــــامـــــة : وهي
مــرصــودة لـلــمــنــفــعــة الــعــامـة

كالطرق واجلسور .
ب- األمــــوال اخلـــاصــــة : وهي
ــــلـــــوكــــة لـــــلــــدولــــة أمـــــوال 
وتسـتعمل استـعمال األفراد في
مــــلـــكــــهم اخلــــاص كـــاألراضي

األميرية .
ـمــلـوكـة وعـلــيه  أن األشـيــاء ا
ألشـــخــاص الــقـــانــون اخلــاص
ســـواء كــــانـــوا طــــبـــيــــعـــ أو
مــعــنــويـ ال تــكــون إال أشــيـاء
ـمــلـوكـة خـاصــة أمـا األشــيـاء ا
ألشـــخــــاص الـــقـــانـــون الـــعـــام
كالدولة فأنـها قد تكون عامة أو
خـاصة . أن معـيار الـتميـيز ب
األمـوال الــعـامـة واخلـاصـة هـو

مــــعـــيـــار تـــخـــصــــيص الـــشيء
لــــلـــمـــنــــفـــعـــة الــــعـــامـــة وهـــذا
التخصيص قد يكون فعلياً دون
إصــــدار قـــانــــون خــــاص بـــذلك
كــــالـــطـــرق واجلـــســـور أو يـــتم
ــقــتــضى نص الــتــخــصــيص 
الــقـانـون وقــد ثـار خالف حـول
طـبـيـعـة حق الـدولة فـي األموال
العامة حيث أعتبروا هذا احلق
يقـتـصر عـلى اإلشـراف واحلفظ
ـصــلــحــة الــنـاس والــصــيــانــة 
جـميـعـاً  ولـكن  الرأي الـسـائد
أنهُ حق ملكية مقيد بتخصيص
هـذهِ األمـوال لـلــمـنـفـعـة الـعـامـة
فـعـليه ال يـجـوز الـتصـرف بـهذهِ
األمــوال أو احلــجــز عــلــيــهـا أو
تمـلكـها بـالتـقادم عـكس األموال
اخلاصة فيحق للدولة التصرف

بها أنواع التصرفات.
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ـــمــلـــوكــة هـي الــتي األشـــيــاء ا
ــلــكــيــة عــامـة أو دخــلت حتت ا
خــــاصـــة أمــــا األشــــيـــاء غــــيـــر
ـمــلـوكــة فـهي بــحـسب األصل ا
ــلـوكــة ألحـد ولـكــنـهـا لــيـست 
ـلـوكة ألول واضـع يد تـصـبح 
عــلـــيـــهـــا بـــطـــريق االســـتـــيالء
وتسـمى هـذهِ األشيـاء في الـفقه
ــــدني اإلسـالمي والــــقــــانــــون ا
ـبـاحـة) الـعـراقي ب ( األشـيـاء ا
مثل الـطيـر في الـهواء والـسمك
ـاء والــشـجـر في الـغـابـات في ا
باحـة تنحصر غالباً واألشياء ا
نقـوالت أما العـقارات تعـتبر بـا
ــلـوكـة أمـا لـلـدولـة أو لألفـراد
ادة 1098 من ق وقـد تضـمـنت ا
م ع أنهُ (1- كل من احرز بـقصد
التمـلك منقوالً مـباحاً ال مالك له
ـادة –1 ) 1102 مـلـكـه. ونـصت ا
الصيد مـباح براً وبحراً ويجوز

اتخاذه حرفة.)
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األشـياء الـقابـلة لالسـتهالك هي
تـلك تسـتهـلك بـأستـعمـالهـا مرة
واحة وقد يـكون هذا االستهالك
مـــاديـــاً كــأســـتـــهالك الـــســوائل
ـــــــأكــــــوالت وقـــــــد يــــــكــــــون وا
االسـتــهالك قـانــونـيــاً قـانــونـيـاً
حـيث يتم الـتصـرف بالشيء أي
بأنتـقال هذا الشيء من ذكة إلى
أخـــــرى كـــــأنـــــفــــاق الـــــنـــــقــــود
واستعمال طوابع البريد وعليه
فــــأن االســـتــــهالك الــــقــــانـــوني
مـسـتــهـلك نـسـبـي ألنهُ يـقـتـصـر

عــلى منْ أســتـعــمل الـشيء دون
ـادي غــيــره  أمــا االســتـهـالك ا
فــهــو اســـتــهالك مـــطــلق ألنهُ ال
يتحقق إال بهالك مادة الشيء .
أمـــا األشـــيــاء غـــيـــر الـــقـــابـــلــة
لالسـتـهـالك فـهي األشـيـاء الـتي
كن تقبل تكرر اسـتعمالها لذا 
األنـتـفـاع بـها مـع بقـاء اعـيـانـها
ـــــــــنـــــــــازل مـــــــــثل األراضـي وا
ـــفـــروشــــات واحلـــيـــوانـــات وا
ووســــائط الــــنــــقل  ولم يــــشـــر
ـدنـي لـهـذا التـقـسـيم الـقـانون ا
أشـــارة صــريـــحــة عــنـــد بــحــثه

لألشياء .
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احلـقوق العـينـية أما أصـلية أو
تـبـعـيــة فـالـصـفـة الــعـيـنـيـة هي
الـــــتي جتـــــمع بـــــ احلــــقــــوق
األصليـة والتـبعيـة إذ يشـتركان
في أن كل مـــنـــهــا يـــتــحـــلل إلى
سـلطة قـانونيـة مباشـرة تنصب
عــلى أشـيــاء أو أعـيــان مـعــيـنـة
بــذاتــهــا  وأن لـكـل نـوع مــنــهـا
ــيـــزات خــاصــة  فــإذا كــانت
ــــقـــررة قـــانـــونـــاً الـــســـلـــطـــة ا
للشخص قـد أكتسبها حاالً دون
تــوسط حق شـــخــصي ســابق 
كـانت هذهِ الـسـلطـة حقـاً عـينـياً
أصــلــيــاً فــاحلق الــعــيــني حــقـاً
قـــائـــمـــا بـــذاته غـــيـــر تـــابع في
وجودهِ حلـق موجود آخـر فحق
ـلـكـيـة يـكـتسـبـهُ صاحـبـه حاالً ا
ــلــكــيـة بــأحــد أســبــاب كــسب ا
(العـقد واآلرث  ,اإلستـيالء) وقد
ادة  68من ق م ع حق ورد في ا
ـتـفرعـة عنهُ لـكـية واحلـقوق ا ا
ــــــلـــــــكــــــيـــــــة وحق وهـي حـق ا
الـتـصـرف وحق الـعـقـر وحـقوق
نـفـعة واالسـتعـمـال والسـكنى ا
ــسـاطـحـة وحـقـوق اإلرتـفـاق وا
وحق الـــــــوقـف وحـق اإلجــــــارة

الطويلة .
إمــا إذا كـــانت الــســلـــطــة الــتي
يــكــســبـــهــا الــشــخص حــاالً بل
بــواسـطــة حق شــخـصي فــهـذهِ
الـسـلـطـة هي حـق عـيـني تـبـعي
الــذي يــســتـنــد في وجــوده إلى
وجـود حق آخـر  يـسـمى احلق
الرئيس هو حق شخصي بتقرر
احلق الـعـيـنـي الـتبـعـي ضـمـاناً
للـوفاء به ومن أجل هـذا سميت
احلــقــوق الــعــيـنــيــة الــتــبــعــيـة
بــالــتـأمــيـنــات الــعـيــنـيــة وهـذهِ
احلـقـوق هي الــرهن الـتــأمـيـني
والــــرهن احلــــيــــازي وحــــقـــوق

االمتياز .

الــتي يــضــعــهـــا مــالك الــعــقــار
خلدمـة عـقـاره  إذا لم تـكن هذهِ
ــلـوكـة لهُ وتــبـريـر الـعــقـارات 
ــنـقــوالت بـالــغـايــة الـتي هــذهِ ا
ــنــقــول أُعــتــبــرت من أجــلــهــا ا
عـقـاراً بـالـتخـصـيص وهي ربط
ـــنـــقــول بـــالـــعـــقــار ضـــمـــانــاً ا
الســــتـــمـــرار خــــدمـــة الــــعـــقـــار
كن إذا واستـغالله وهذا غـير 
لوكاً نقـول  لم يـكن العقـار وا

الك.  لنفس ا
فـعــنــد ثـبــوت هـذيـن الـشــرطـ
تـثبت لـلـمنـقول بـطـبيـعته صـفة
الــعـقــار بـالـتــخـصــيص ويـأخـذ
حكم الـعقار الـذي رصد خلدمته
فال يـجــوز احلـجـز أو الـتــنـفـيـذ
لحق عليه منفصالً عن العقار ا

به .
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ترتبط مسألة زوال صفة العقار
ــنــقــوالت بــأنــقــطـاع عن هــذهِ ا
عالقـة التـخصـيص التي تـرتبط
بــيــنــهــمــا وبــ الــعــقــار الــذي
رصـــــــدت عـــــــلى خـــــــدمـــــــته أو
ــالك اســتــغالله كــمــا لــو بــاع ا
ــــنــــقــــوالت دون الــــعــــقـــار أو ا
بـالـعـكس أو نــقـلـهـا السـتـخـدام
آخــر فــفي هــذهِ االحــوال تــفــقـد
الـعقارات بـالتخـصيص صفـتها
الـعــقـاريـة وتـعـود إلـى حـالـتـهـا
ـنقـولـة وقد تـفقـد هـذهِ الصـفة ا
الك السبـاب خارجـة عن إرادة ا
كـمــا لــو أنــفـصــلت عن الــعــقـار
ألنــهــيـاره ولـم تـعــد تــســتــخـدم
خلـدمـته أو اســتـغالله فــعـلـيه ;
فـأن فقدان الـعقـار بالتـخصيص
صـفـته الـعــقـاريـة يـكـون بـإرادة
ــالك . أن ــالـك وبــدون إرادة ا ا
زوال صفة العقار مشروط بعدم
اإلضـرار بحقـوق الغيـر كالدائن
ـرتــهن لـلــعـقـار الــذي يـعــمـتـد ا

ضمانه.
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ــنــقـوالت  هــنــاك نــوعــان مـن ا
ــنـقــول بـطـبــيـعــته هـو األصل ا
ـــال هــو ـــنـــقـــول بــحـــسب ا وا
ـنـقـول بـحـسب األسـتـثـنــاء  فـا
ال عـقار بطـبيعته يـكون معداً ا
لـيصـبح منقـوالً بإرادة الـطرف
تعاقدين كـما لو بيهَ بناء معد ا
لـلـهـدم أو احملـصـوالت والـثـمـار
ــــعـــــدة لــــلــــجــــنـي أو خــــشب ا
ـعـد لـلـقـطع ويـترتب األشـجـار ا
عــلـى اعـتــبــار الــعــقــار مــنــقـوالً
ـــشـــرّع الـــعـــراقـي عـــامل في وا
ـعدة حاالت خـاصـة الـعقـارات ا
لألنــفـصــال عن األصل بــقـائــهـا
ـادة ـنــقــوالت فـي ا مــعــامــلــة ا

1373 من ق م ع .
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تـرتبة على التـمييز ب اآلثار ا
نقوالت  هي : العقارات وا

1- مـن حـــــــــــيـث إخــــــــــضــــــــــاع
الـتصرفـات القانـونية إلجراءات
مـعيـنة والتي تـرد على الـعقار 
تـــخــــضع هــــذهِ الــــتـــصــــرفـــات
ـتـعــلـقـة واالحـكــام الـنـهــائـيــة ا
بالعـقار إلجراءات معـينة بحيث
تسـجيـلهـا في السـجل العـقاري
ــنـقـول الـذي ال يـخـضع عـكس ا
ــا يـتـمــيـز به لـهــذهِ اإلجـراءات 
ــــنـــــقــــول من حـــــركــــة وعــــدم ا

استقرار.
2-من حـيث احليـازة والتـقادم :
ـنـقـول بـحسن أن احلـيازة في ا
نيه يعـتبر سـنداً للـملكـية ن أما
الـعـقـارات فـلـيس حلـيـازتـها من
اآلثــار الــقـانــونــيــة مــا حلــيـازة
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