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سدادعمادالعسكري
بغداد 

قانون االثبات
باد العامة في األثبات: ا
1. مبدأ حياد القاضي. 

2. مـــــبـــــدأ دور اخلــــــصـــــوم في
االثبات.

ــــبـــــدأ االول- مـــــبــــدأ حـــــيــــاد ا
الـقـاضي: عــمل الـقـاضـي يـتـركـز
في تطـبيق القـانونـفعـندمـا يقدم
طـرفـا الـدعـوى االسـانـيـد واالدلة

يبدأ عمل القاضي من خالل:
1.الـــتــمــحــيص و الـــتــدقــيق في

وقائع النزاع.
ـا ثـبت 2.بــيـان حـكم الـقــانـون 
لـديه مـن الـوقـائـع واصـدار حـكم

فاصل في النزاع.
فـالقـاضي يقـوم بدور احلـكم ب
اخلــصــوم بــحــيث يــقف مــوقــفـاَ
سلبـياَ مقتصراَ عـمله على تقدير
االدلة التي يوجـهها له اخلصوم
بالوسائل التي حددها القانون.
فـال يــجــوز ان يـــحــكم الـــقــاضي
بـــعـــلــــمه الـــشـــخــــصي او عـــلى
معلوماته الشخصية ألنه قاضياَ
ولـــيس شــاهـــداَ. كـــمــا اليـــجــوز
لـلــقـاضي ان يــوجه اخلـصم الى
أن مـــصــلــحــته فـي تــقــد دلــيل

. مع
وال يجوز للـقاضي ان يستند في
حـكـمه عـلى دلـيل قـام في قـضـية

اخرى.
وعــلــيه فــأن أهم مــظـاهــر حــيـاد

القاضي أثناء التقاضي:
أ. قـاعـدة عــدم جـواز اجلـمع بـ

صفتي اخلصم واحلكم.
ب. قـــاعـــدة عـــدم جـــواز قـــضـــاء

القاضي بعلمه.
ـــــــســـــــاواة بــــــ ت. وجــــــوب ا

اخلصوم أمام القضاء.
ومـبـدأ حــيـاد الـقــاضي ال يـعـني
ســلـبــيــته فال تــعـــــــــــارض بـ
ــــبــــدأ والـــــســــلـــــــــــــوك هـــــذا ا
االيـــجـــابي لـــلـــقـــاضي في ادارة

الدعوى.
دور اخلصوم في األثبات:

األثــبــات واجب عـــلى اخلــصــوم
ــدعـي يـــقــدم وحق لـــهم ,فــــــــــا
الـدليل عـلى ما يـدعيه واال خـسر

الدعوى. 
ــدعـي عــلـــيه أن يــفـــنــد وعــلـى ا

الدليل وينقضه.
واالثــبـات يــكــون بـالــطــرق الـتي
حــددهــا الـــقــانــون ,ولــلـــقــاضي
احلـريــة في تـقــديـر قـيــمـة االدلـة
كـمــا لـلـخــصم ان يـطـلب االطالع
على جـميع ادلـة خصمه لالطالع
عـــلـــيـــهـــا لـــيـــكـــون قـــادراَ عـــلى
ــبـدأ تــفـنــيـدهــا ويـســمى هـذا ا
مبدأ اجملابهة بالدليل. قال يجوز
لــلـمــحــكـمــة ان تــأخــذ بـدلــيل لم
ـنـاقـشـته يــعـرض عـلى اخلـصـم 
كـمــا ال يـجـوز لــلـمـحــكـمـة االخـذ

بـدلـيل  مــنـاقـشـتـه في قـضـيـة
اخرى.
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1.احلق في نــفي ادلــة اخلــصم
ـساواة ب وهـذا يجـسد مـبدأ ا

راكز االجرائية. اخلصوم في ا
2.االعتـراض على تقـد الدليل

مراعاة طرق االثبات.
3.االعــــتـــراض لـــعــــدم مـــراعـــاة
االجــراءات االلــتــزام بــأجـراءات
تـــــقـــــد االدلـــــة وفـق قـــــانــــون

االثبات.
4.احلق فـي تـــوجــــيه الــــيـــمـــ
احلـاسـمة لـلـخـصم. مقـيـد بـعدم
جـواز الــتـعـسـف في اسـتــعـمـال

احلق.
5.حق اخلـصـم في االسـتــشـهـاد
ــعــايــنــة بـــالــشــهــود اجـــراء ا
ـطـالـبـة بـتـعـ اخلـبـيـر الزام ا
اخلصم او الغير بتقد الدفاتر

و السندات في حوزته.
أما اهم القيود  هي:

1.مـــنع اخلــصـم من اصــطـــنــاع
الـدلـيـل لـنـفـسه: يـجب ان يـكـون
الـدلـيل الــذي يـحـتج به اخلـصم
صــادراَ من خــصـمـه لـكي يــكـون
دلـيالَ علـيه ورقـة مكتـوبة بـخطه
أو علـيـها امـضـائه.. فال يـصدق
ـدعي بـقـوله وال بيـمـينه اذا لم ا
تـــوجه لـه الـــيـــمـــ وال بـــورقــة

صادرة منه.
2.عــــدم اجـــبــــار اخلـــصـم عـــلى
تـقـد دلــيل ضـد نـفـسه: االصل
عـدم جـواز اجـبـار اخلـصم عـلى
تــقــد دلــيل يــرى انه لــيس من
ـه وتـــرد مـــصــــلــــحــــته تــــقـــد
ــبــدأ اســتــثــنـــاءات عــلى هــذا ا
بــهــدف الــوصــول الـى حــقــيــقـة
الـــــنــــزاع وايـــــصـــــال احلق الى

اصحابه.
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-قـواعد االثـبات ق تـكون قـواعد
موضـوعية تـتعلق بـعبْ االثبات
ومحـله وطرقه وقد تـكون قواعد
اجــرائـــيـــة تـــتـــعـــلـق بـــقـــواعــد

واجراءات االثبات.
-فالـقـواعد االجـرائيـة تـكون من
الــنـــظــام الــعــام وعـــلى الــكــافــة

االلتزام بها.
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ادة 11من قـانـون االثـبات رقم ا
107لسـنة  1979حددت سـريان

قانون االثبات على:
دنية والتجارية. 1.القضايا ا
ـــتـــعـــلـــقــة ـــالـــيــة ا 2.االمـــور ا

باالحوال الشخصية.
ـتعـلـقة ـاليـة ا ـسائـل غيـر ا 3.ا
بــاالحــوال الــشـــخــصــيــة مــا لم
يــوجــد دلـــيل شــرعي خــاص أو
نــــــصــــــفي قــــــانــــــون االحـــــوال
الـشــخـصـيـة يـقـضي بـخالف مـا

ورد في هذا القانون.
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االصل عــدم رجــعــيــة الــقــانـون
وهـو مـبــدأ الـهـدف مـنه حتـقـيق
الـعدل و احلـفـاظ عـلى اسـتـقرار
ــعـامـالت. فـالــقــانـون اجلــديـد ا
اضي. يسري للمستقبل دون ا
أما بالنسبة لقانون االثبات فأن
االقـبـات يـظل خاضـعـاَ لـلـقـانون
الــقــد الــذي  الــتــصــرف في

ظله.
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م/ 13. أوالَ: يـــســــري في شـــأن
أدلـة االثبات قـانون الـدولة التي
 فيها التصرف القانوني ومع
ذلك يــجـوز لــلـمـحــكـمـة تــطـبـيق
الـقـانـون الـعـراقي اذا كـان دلـيل
االثــبـات فــيه أيــســر من الــدلـيل
الذي يشترطه القانون االجنبي.

محل االثبات
1. اثبات مصدر احلق:

مـحل االثـبـات هـو مـصـدر احلق
ــدعى به ســـواء كــان تــصــرف ا
قــــانــــوني او واقــــعــــة مــــاديـــة.
ــدعي عــنــدمــا يــريــد اثــبـات فــا
وجــود حـق له ســواء كــان حــقـاَ
شـخـصـيـاَ او عـينـيـاَ فـهـو يـثبت
مصدر هـذا احلق الذي قد يكون
تــصــرف قــانــوني كــالــعــقــد او
يكون واقعة مادية كالكسب دون

سبب.
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أ. عنصر الواقع.

ب. عنصر القانون.
ــقــصــود مــنه اثــبــات الــواقع: ا
التـصـرف الـقانـوني او الـواقـعة
الــقــانــونــيـة الــتي انــشــأت هـذا
احلق ويــــقع عبْ اثـــبــــاته عـــلى
دعي وتـطـبيـق القـانـون مهـمة ا
الــــقــــاضي مـن خالل تــــكـــيــــيف
التـصـرف الـقانـوني او الـواقـعة
الـقانـونـية وهـواثـبات الـقـانون.
فــالـقــاضي يــطـبـق الـقــانـون وال
يـسـتـطـيع االمتـنـاع بـحـجـة عدم
وجــــود نص قــــانـــونـي يـــحــــكم
الــقـــضــيــة واال يـــعــد مــرتـــكــبــا

ة انكار العدالة. جلر
شروط الواقعة محل االثبات:

ـــــادة   10يــــــجب ان تـــــكـــــون ا
ـراد اثـبـاتهـا مـتعـلـقة الـواقـعة ا
بـالدعوى ومـنتجـة فيهـا وجائزاَ

قبولها.
1. الش ط الـطـبـيـعـيـة لـلـواقـعـة

محل االثبات:
أ. واقعـة مـحـددة: االثـبـات يأتي
عـــلى شيء مــــحـــدد فال يـــجـــوز
اثبات واقعة غير محددة فاحملل

غير احملدد يتعذر اثباته.
ــكــنــة: اي غــيــر ب. الــواقــعــة 
مـستحيـلة فأذا كـانت مستـحيلة
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ال يــقــبـل اثــبــاتــهــا ألن ذلك عــبث
والعبث ال يقبل به القضاء.

واالستحالة قـد تكون قانونية اي
مـســتــحـيــلـة بــحــكم الـقــانـون او
ـطـلوب اسـتـحـالـة ذاتـيـة اي ان ا

مستحيل في ذاته.
ت. الواقعة متـنازع فيها: يشترط
ـراد اثــبـاته ان يـكـون في احملل ا

متنازعاَ فيه ب اخلصوم.
2. الـشـروط الـقـانـونـيـة لـلـواقـعة

محل االثبات:
أ. الواقـعـة متـعلـقـة بالـدعوى: ان
تــكـــون الــواقــعــة مـــحل االثــبــات

دعى به. متعلقة باحلق ا
ب. الــواقـــعــة مــنـــتــجــة: اذا كــان
اثـبات الـواقـعـة يـؤدي الى اقـناع
دعى به القاضي بصحة احلق ا
فأن هذه الواقعة تعتبر منتجة.
ت. الـــواقـــعـــة جـــائـــزة االثـــبـــات
: اذا تـعـارضت مــصـلـحـة قـانـونــاَ
اخلـــــــصــــــوم في الـــــــدعــــــوى مع
ـصـلـحة صـلـحـة الـعـامـة فـأن ا ا

العامة هي التي تتقدم.
ـسـتــحـيـلـة ال يـجـوز فـالــواقـعـة ا
اثـبـاتهـا وبـعض الوقـائع االخرى
والتي لها عالقـة بسير القضاء ال
ا يـجـوز اثـبـات واقـعـة مـخـالـفـة 
هـــو ثــابـــتـــة في حـــكم قـــضــائي.
ـنع االثبـات في الـوقائع وكـذلك 
ـتـعلـقـة بـالنـظـام الـعام واالداب ا
العامة مثل العالقة اجلنسية غير
ــشــروعــة. اثــبــات ديـن الــقــمـار ا
والـربـا ...الخ. ومـا يـتـعـارض مع

هنة. افشاء سر ا
∫ U³Łô« ¡VŽ

أن مـن يـــقع عـــلـــيه واجب أو عبْ
االثبـات لـلواقـعة مـحل الـنزاع أن
يـكون في مـركـز اضعف من مـركز

خصمه.
س/ ما هي القـواعد التي حددها
الـقــانـون لـتــحـديـد الــطـرف الـذي

يتحمل عبء االثبات?
bŽ«u  ÀöŁ  U³Łô« Êu½U  l{Ë
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1.االصل بــراءة الـذمـة: ان االصل
فـي كل شــخص غـــيــر مــشــغــولــة
بـحق ألخـر ومـهمـا كـانت طـبـيـعة
هـــذا احلـق والـــذي يـــدعي خالف

ذلك عليه عب االثبات.
والدليل على براءة الذمة ورد في
الـقـرآلن الكـر والـسـنة الـنـبـوية
والــقـــواعــد الـــفــقـــهــيــة والـــعــقل

السليم.
دعى به: دعى وا 2.حتديد ا

ادة7. الفـقرة الثانـية من قانون ا
ـدعي هــو من تــمـسك االثــبــات  ا
ـنـكـر هـو من بـخالف الــظـاهـر وا
يـتــمــسك بــأبــقــاء االصل. فــعــنـد
دعي عـليه يـب لـنا من حتـديـد ا
يـتحـمل عبْ االثبـات فمن يـتمسك
ا بـالـثـابت ال يـكـلف بـأثـبـاته وا
يقع االثـبات عـلى عاتق من يدعي

خالف هذا االصل.
1.الـبـينـة علـى من ادعى واليـم

على من انكر:
2.ال يقبل قول انسان فيما يدعيه
ــجـرد الـدعـوى بـل يـحـتـاج الى
ـدعي عـليه. البـيـنـة او تصـديق ا
فالذي يـتمسك بالـظاهر ال يطالب
باالثبات بل يقع عبْ االثبات على
من يتـمـسك بـالصـوريـة والظـاهر
قـــد يـــكــــون اصالَ او عـــرضـــاَ او

فرضاَ.
اجراءات االثبات:

تشـمل جـمـيع طرق االثـبـات التي
حـددها القـانون سـواء كانت على
التـصرفات الـقانونيـة او الواقعة
الـقانـونـية. ومـيَـز قانـون االثـبات

الـيـهـا ايـنــمـا تـكـون هي ونـكـون
نـحن  والــذي يـقـرأ في الـبـوذيـة
ســـيـــكـــون عــــلـــيه ان يـــكـــتـــشف
ـقـارنات احلـسـيـة ب مـعـتـقده ا
الــــتـــوحــــيـــدي ذي االجتــــاهـــات
ـســيـحي الــثالثـة ( االسـالمي وا
والـيهـودي ) وبـ تلك اخلـواطر
الـــكــونــيــة االولى الـــتي ســكــنت

ــــان الـــكــــاهن االول بــــفــــضل ا
بـضـرورة اشـاعـة احلب والسالم
زيد واخليـر بواسطـة اكتشـاف ا
ابــقى مـن الـضــوء فـي ارواحـنــا 
عـلى تـلك الـديـانـة لـتـعـتـمـد عـلى
الــتــمــريـن وتــفــاعالتـه بــ تــلك
االرواح وبــ مـــا تــتــخـــيــله انه
بعـيـد ويـنـبـغي عـلـيـنـا الـوصول

تفتخر دول جنوب شرقي اسيا 
بــــأن مــــتــــغــــيــــرات االنــــظــــمــــة
االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة الـتي
مرت عليها حتى الشيوعية منها
كــمــا حــصل فـي الــصـ والوس
وفيتنـام  ابقت بوذا هو بوذا لم
يــتـغــيـر ولم يــتـشــظى في الــفـقه
ـا ــمـارسـة  ور والـتـفــسـيـر وا

ورغـبـته مرتـدا وزنـديـقا وعـلـيـنا
صلـبه .  ولـقـد  هذا عـلى اكـثر
من صـوفي وأولــهم احلالج.مـنـذ
اول شــبــابي انـتــبــهت الى بـوذا
كمحفز لتحرير مافي اعماقي من
طـــاقــةٍ كـــتــابـــيـــة  وقــد تـــأثــرت
بــصـــورته ومـــســلـــكه كـــهــاجس
ثـــقــافي ولـــيس كــهـــاجس ديــني
وهــــو مـــا يـــخــــيـــرك فــــيه بـــوذا
واليجبرك  وكنا ح نذهب الى
واحـــد من االفالم الـــهــنـــديــة في
بــواكـيـر شــبـابــنـا نــحـرص عـلى
االتـــيــان بــورقـــة وقــلم لـــكــتــابــة
مقـاطع االغاني ونـصائح الكـهنة
ــمـثــلـ ـنــشـدين وا من افــواه ا
وكـــانت تـــلك الـــعـــبــارات الـــتي
ترجم نعـتمد فيـها على ضمـير ا
تقودنا الى تكـوين رؤية مقترحة
واغـلب لـكـتـابـة قـصـيـدة الـشـعر 
هـــذا الــــشـــعـــر كـــان عــــاطـــفـــيـــا
ورومـانـسـيـا .كـانت دروس بـوذا
ولــلــطــرافــة والــغــرابــة مــرافــقــة

لدروس مَداس االب ( النعال ).
داسُ الذي كان ينتعله اباؤنا وا
عـلى شـكـل نـعل ثـقـيل من اجلـلـد
الــنـاشف  كـان من بـعض ادوات
الــتــأديب في طــفــولــتــنــا  وبـ
مـوســيـقــاه عـلـى ظـهــورنـا وبـ
مـوسيقى االغـنية الـهنديـة تناغم
غريب ب سمـاحة بوذا في نشر

هاجس احملبـة من اجل الوصول
وبــ قــلب االب وهـو الى شيء 
يــنــبـض حــنــانـــا حــتى عـــنــدمــا
داسه وهـو اليعلم ان يـضربنـا 
يـاقـوت احلـمـوي سـادن الـكـتـابة
الـتاريـخـية واالدبـيـة واحلكـائـية
في بـعض عـصـورنا الـعـربـيـة قد
ـــداس بــحـــكـــايـــة ورجل خـص ا
ليحوله من مداس مهتر وثقيل
ومــقــاسه اليـصــلح ســوى القـدام
ـعــدمـ فـقط وعـرفه الــفـقـراء وا
لـــنـــا في كـــتـــبه قـــوله : كـــان في
بـغــداد رجل أســمه أبــو الــقـاسم
الطنـبوري وكان له مداس وهو
يـلـبـسه سـبع سـنـ وكـان كـلـما
تــقـطع مــنه مـوضع جــعل مـكـانه
رقــــعـــة إلى أن صــــار في غــــايـــة
الثقل وصار الناس يضربون به
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ابـاؤنـا في فـقـرهم ايـضـا بـسـبب
الـعــوز كـان يـصــلـحــون مـدسـهم
بــأنــفــســهـم  وكــنــا نــراقب تــلك
ُدس  بـهاجـسـ همـا الرحـمة ا
فــمن يـرحــمه يـتــذكـر والـغــضب 
ــدورة كـمـا قـرص تـلك الـكــلـمـة ا
الـــرغـــيف والـــدمـــعـــة واحلـــيــرة
ويــسـمــونــهـا ( الــفـقــر )  وحـ
ــداس يــكـون يــرتــبط الــفــقــر بــا
لـدورسه طـعـم الـتـذكـر أن مـداس

والــعــمـالــة والــذيـلــيــة  وأمـا أن
تـخــضع الى لــذة الــذكــريـات في
دروس مـداس االب الـذي كان في
طــرائــقـه ومــبــرراته يــقــودكَ الى
نـفس الـرؤيـا الـتي يـقـودك فـيـهـا
بــوذا  ولــكـن الــرؤيــا الـــبــوذيــة
تـــمــتـــلك فـــقـــهــا وأدبـــا وتـــراثــا
فــيـــمــا مــداس االب وقــامــوســـا 
اليـحمل سـوى احلرص والـطيـبة

ودمعة العوز.
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ـــقــارنـــة بـــ بــوذا قــد يـــبـــدو ا
ـداس غريبـا  ولكن مـادفعني وا
للـخـوض في جتـربة الـقـرين ب
الـكـاهن ومـا كان يـنـتـعـله ابـاؤنا
حـفـاظـا عـلى كـرامة اقـدامـهم في
مــطـبــات طــرق احلــيــاة هـو اني
مــرة ســمـعـت كـاهــنــاً بــوذيـا في
معبد هندي في مدينة حيدر اباد
قــولـه : ان بــوذا كــان يــذهب الى
حـافة النـهر حافـيا ليـتأمل حركة
ـوج ويـتعـلم من سـيره الـذهاب ا
الى البعيد الذي القرار له  ولكن
مـتى كان تـأمـله في عـمق الـغـابة
كـان يــرتـدي مــداسـا ولــكن لـيس
مـــصــنـــوعــا مـن اجلــلـــد اجلــاف
والـصـلـد بل مـصـنـوعـا من ريش
الـعــصــافـيــر .. وحـتــمــا سـنــجـد
الــفــرق الـشــاسع بــ مـداس من

اجللد ومداس من الريش..!

الــــــكــــــاهن االصــــــلـع ذا الـــــرداء
الـبرتـقـالي الـذي اتـخـذ من مضغ
ورقة الـشاي طريـقا لـلبـقاء يـقظا
كل الـليـل وليـسمح بـضوء الـقمر
لـيـسـتـعمـر كل مـسـاحـات جـسده
ظـلمـة التي ويردم فـيهـا الهـوة ا
كـانت حتـفـز في الـبـشـر صـنـاعـة
وت واحلروب وشهوات الغزو ا
والـتــمـلك والــثـراء عـلـى حـسـاب
ــسـتــضـعــفـ والــفـقــراء وبـ ا
رغـبــة الــكـثــيــرين بـالــتــحـرر من
ضـــغــوطــات الــواقـع عــلى كــافــة
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لقد خلف لنـا بوذا دروسا عميقة
وتأمـلية في حتـرر الذات  ولهذا
ــــاني وعــــقالني من عــــده انه ا
حـاول كـثـيرا عـدم االشـارة اليه 
والـــبــــعـض قـــالــــوا ان الــــرؤيـــة
البـوذيـة الترتـكن الى ذات الـهـية
ورســــاالت اتت الــــيــــنـــا بــــوحي
النبوات من ادم فصعودا . ولكي
يـبـعـدوا الـنـاس عـنـها  ذكـروهم
بـــصــــورة غــــيــــر مــــبــــاشـــرة ان
الصوفـية في حـقيـقتهـا اخلفـيفة
هـي من بـــعـض الـــتـــأثــــر بـــتـــلك
ـمـارسـات الصـيـنـية والـهـنـدية ا
ة  فنصح الوالة واخللفاء القد
من قــبل الـعـلـمـاء بـعـد الـصـوفي
اجملـــاهـــر بـــرؤيـــاه واحـــســـاسه

كـتسـبة االب كمـا عبـارة الـلغـة ا
البــد أن تــمــنــحك تــعــبــيــرا آخـر
لـشيء جديـد  اما الـغضب جتاه
داس فـبـعـضهم كـان يـراه اشد ا
ـعـلم الـتأدبـية قسـوة من عـصا ا
ـــداس يـــحــبط وان الـــضـــرب بــا
الـكثـير من االمـال وقد يـعد نـوعا
مـن الــعــقــوبــات االذاللــيــة حــيث
يفضل البعض ان يضرب بالكف
والـعــصـا الـغــلـيـضــة واليـضـرب
وكـان الـبــعض عـنـدمـا ـداس  بــا
داس يـراه اصدقـاؤه وقـد رسم ا
عـــلى ظـــهــره او يـــديه خـــرائــطه
يكون مصدر ضحك واستهزاء .
ــــا واحــــدة من الـــــشــــتــــائم ور
ـــة جتـــاه من نـــكـــرهـــهم الـــقـــد
ـداس أبن ونـبــغـضـهـم قـولـنــا :ا
داس  واذا كان جمعاً قيل لهم ا

ُدسْ ... : يا أبناء وأحفاد ا
ـداس عــالم بــ دروس بــوذا وا
من فنتازيا الـسن  عبرت بنا 
وعــبــرنــا بــهــا  ولـيـس لك ايــهـا
االنـــــــســــــان ســــــوى أن جتـــــــمع
الـعـبــارتـ في رؤيـتـ لـهـاجس
فيك  فأمـا أن تمضي مع الضوء
وكـــاهـــنه وتـــتـــحـــرر من الـــقـــلق
احلضاري لـتتخلص من امراض
روحــيـة كــثـيــرة ومـنــهـا الــنـفـاق
ؤاربـة واللـصوصـية والـكـذب وا
والـغش واخلــيـانــة والـتــجـسس

بـ االجــراءات الـتـي تـتم داخل
الـعـراق وخارجـه بـاالضافـة الى
انه منح الـقـاضي سـلطـة اتـخاذ
اجـــراءات االثــــبـــات والــــعـــدول

عنها.
أوالَ- اجــــراءات االثـــبـــات داخل

العراق:
احلالة االولى: حضور اجراءات
ـادة 14. نـصت عـلى االثـبـات. ا
يدعى اخلصم حلضور اجراءات
االثــبــات ويـــجــوز اتـــخــاذ هــذه
االجـراءات بــغــيــابه اذا كــان قـد
تــــبـــلَـغ وتـــلـف عن احلــــضـــور..
فـــاالصل كـــقـــاعـــدة عـــامـــة هـــو
حـضـور اخلصـوم أمـام احملكـمة
لغرض اجراءات االثبات بعد أن
حتـدد احملــكـمــة مـوعــداَ ألتـخـاذ
هـذه االجراءات. امـا اذا لم يـبلَغ
وعـد فـأن االجراءات اخلـصم بـا
الـتي تـتـخـذهـا احملـكـمـة لـغرض

االثبات تعتبر غير قانونية.
احلـالـة الـثـانـيـة: تـعـذَر حـضـور

اجراءات االثبات:
اذا لم يـــحـــضــــر اخلـــصم أمـــام
احملــكـمــة بــارغم من تـبــلــيـغه و
ـنع وجـد عـذر مـقـبـول قـانـونـاَ 
رض الـشديد او حضـوره مثل ا
الـعـوق أو الـتـقـدم في الـعـمـر أو
اي مانع آخر تقتنع به احملكمة.
فـيـجـوز للـمـحـكمـة االنـتـقال الى
مــــوقع الــــشـــــاهــــد أو اخلــــصم
لـغــرض الـشـهـادة أو الـيـمـ أو
االستجواب. فـأذا كانت احملكمة
مـشــكـلـة من هــيـئـة جــاز لـهـا أن
تــنـــتـــدب احــد اعـــضـــائـــهــا من
الـــقــضــاة لالنــتـــقــال الى مــوقع
اخلـــصم أو الـــشــاهـــد لــلـــقــيــام
بـــأجـــراءات االثـــبـــات واذا كــان
موقع احملـكـمـة بعـيـدا عن موقع
الشـاهـد أو اخلـصم فـيجـوز لـها
انـابـة احملـكـمة الـتي يـقـيم فـيـها

اخلصم او الشاهد.
وفي حـالـة الكـشف عـلى االموال
التـي تقع خـارج دائـرة احملـكـمة
فـيجـوز الـقيـام بـها في احملـكـمة
ذاتهـا أو بواسطـة خبيـر تنتدبه

لهذا الغرض.
وكـل مــــا تــــقــــدم ذكــــره يــــنــــظم
ـــحــــضــــر تــــثـــبـت فـــيـه هـــذه

االجراءات.
ثانـيـاَ- اجـراءات االثـبـات خارج

العراق:
1. اجــــراءات االثـــــبــــات خــــارج

العراق.
2. االجــــراءات وفق الــــتــــعـــاون
الــقـضــائي والــقـانــوني االنــابـة

القضائية.
عاملة 3. االجراءات وفق مبدأ ا

ثل. با
صاريف.  4. البيانات وا

- اجـــراءات االثــبــات خــارج أوالَ
الــعــراق: يـجــوز لـلــمــحـكــمـة ان
تـطــلب من وزارة اخلــارجـيـة أن

يقـوم القـنصل أو من يقـوم مقامه
بأستجواب اخلصم أو تبليغه أو
حتـليف الـيمـ أو االستـماع الى

شهادة الشهود.
ثـانـيـاَ- االجـراءات وفق الـتـعاون
الــقــضــائي والــقــانــوني االنــابــة

القضائية.
س/ كــيف تــتم اجــراءات االنــابـة

القضائية?
1.يـحـرر طـلب اإلنابـة الـقـضـائـية

وفقاَ لقانون البلد الطالب.
2.أن يــــكــــون الــــطـــلـب مــــؤرخـــاَ
مــوقـــعـــاض مــخـــتـــومـــاَ. وكــذلك

رفقة بها. االوراق ا
3.بــيـان نــوع الــقـضــيـة واجلــهـة
طـلوب الصـادرة منـهـا واجلهـة ا

منها التنفيذ.
ـتعـلقة 4.يـجب بيـان التـفاصيل ا
بـــوقـــائـع الق يـــة. مـــثل اســـمـــاء
الشهود ومحل اقـامتهم واالسئلة

طلوب توجيهها. ا
5.تـــــتـم هـــــذه االنـــــابـــــة وفـــــقـــــاَ
عمول بها لألجراءات القانونية ا
ــتـــعــاقــد فـي قــوانـــ الــطـــرف ا

طلوب منه. ا
ثـــالـــثـــاَ- االجــراءات وفـق مـــبــدأ

ثل: عاملة با ا
اذا لم تـــوجـــد مــــعـــاهـــدة فـــيـــتم
مـفاحتـة وزارة اخلارجـية ألتـخاذ
الالزم وبـالــطـرق الــدبـلـومــاسـيـة
فـتتم اجراءات االثـبات عـلى مبدأ

ثل. عاملة با ا
س/ مـــا هـــو الـــهـــدف من مـــبـــدأ

عاملة? ا
ـسـاواة بـ االجانب 1.حتـقـيق ا
ــــــــوجــــــــوديـن فـي الــــــــداخل و ا

الوطني في اخلارج.
2.تكـفل الـدولة لـالجنـبي مـعامـلة
ــعــامـــلــة الــتي ــاثـــلــة لــتــلـك ا
يـــتــلـــقـــاهــا رعـــايـــاهـــا في دولــة

االجنبي.
ا 3.أن ال يـعطى االجـنبي اكـثر 
يــعـــطى رعــايــا الــدولــة في دولــة

االجنبي.
عاملة? س/ كيف تقرر مبدأ ا

ـعاهدة عـاملـة أما  تقـرر مبـدأ ا
ثــنــائــيــة بــ دولــتــيــنــأو بــنص
صريح عـلى حقوق مـعينـة يتمتع
بــهــا رعــايــا كل دولــة في الــدولـة

االخرى.
صاريف: - البيانات وا رابعاَ

1.الـبـيـانـات: عـلى احملـكـمة الـتي
تنـظر الدعـوى ان تثبت الـبيانات
التـي يطلب االسـتجواب عـنها أو
صيغة اليم التي يراد حتليفها
أو االســــئــــلــــة الــــتي تــــوجه الى
الـشـاهـد. بـشــرط أن تـكـون بـلـغـة

رسل اليه. البلد ا
ــصــاريف: مــصــاريـف اجـراء 2.ا
االثــبــات تــلــتـــزم بــهــا مــحــكــمــة
ـــوضــــوع وتـــعـــود بــــهـــا عـــلى ا
اخلــــــــصم الــــــــتي تــــــــمت هـــــــذه

االجراءات لصاحله.
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ؤسسـة أياً كان نـوعها  حكومة  وزارة  دائرة  شركة  مدرسة  ا
أُسرة  هي وحدة اجتماعية هادفة  ذات تكوين انساني منظم ومنسق
بارادة ووعي  يتفـاعل فيـها االفراد واجلـماعات  ضمن حـدود معـينة
نسبيا لتحقيق اهداف مشـتركة تصب في صالح بناء وتطوير وحتديث
ؤسـسة داخـليا وخـارجيا  ومن اجل اجناح مهـمة أي مـؤسسة هذه ا
البد من دراسة مكونات بيئـتها الداخلية قبل االنـطالق للبيئة اخلارجية
ـسـتمـر الذي قـد يـلقي بـتـاثيـراته على التي تـتـسم باحلـركيـة والـتغـير ا
ؤسسة  في هذه االسطر نحـاول جهد االمكـان طرح رؤيتنا عن اهم ا
احملاور الـتي ينـبـغي اعطـاؤها اهـمـية كـبرى في حـال الـتصـدي لقـيادة
تطـلبات الـبيئـة الداخلـية للـمؤسسة ؤسسة  ونحاول اوال االحـاطة  ا
ـؤسـسـة واذا كـان هـذا الـبـنـاء او كـونـهـا االسـاس الـذي تـنـطـلـق مـنه ا
ــكن ان يــتــحــدى الــظــروف االســاس ســلــيــمــا ومــعــافى فــانـه بــذلك 
ـؤسـسـة ومن ثم يـسـتطـيع ان يـواكب الـتـغـيرات اخلارجـيـة احملـيـطـة با
السريعة ويتناغم معها ويحـوّل التهديدات اخلارجية الى فرص داخلية
وظفـ في درجاتهم اخملتلفة فالبيئة الداخـلية للمؤسسـة :تتكون من ا
وفي مـخــتــلف مـواقع االدارة  )االدارة الـعــلـيــا) (واالدارة الــوسـطى)
(واالدارة التنفـيذية) وتُـرسم االهداف ويتم تـقسيمـها وجتزئـتها حسب
اهـمـية االدارة  فـاالدارة الـعـلـيـا مـعـنـيّـة بـوضع االفـكـار والـتـصـورات
والرؤى واالهـداف ومـتـابعـة اجنـازها مـع االدارة الوسـطى والـتـنفـيـذية
وكل بحسبهِ  ومن اجل حتقيق هـذه االهداف بكـفاءة وفاعـلية البد من
خلق بيئة سليمة متنـاغمة ومتفاعلة مع االدارة العليا ومهمة خلق هذه
ـباد البـيـئة هي مـهـمة االدارة الـعـليـا من خالل حتـقيق سـلـسلـة من ا

التالية :
اوال : الوالء التـنظـيمي : إن شعـور األفراد بـالوالء لـلمنـظمـة يخفف من
رؤوس ألن األفراد يستـجيبـون لتعـليمات عبء الرؤساء في تـوجيه ا
ا يحقق الثقة الرئيس بطريقة أفضل ويحاولون العمل بكفاية أفضل 
ـرؤوس  وهـذا يـؤدي الى حتـقـيق رقـابـة ذاتـية والود بـ الرئـيس وا
ـوظف عـلى نـفـسه  كـونه يـبـذل اقــصى جـهـوده من اجل اجنـاح من ا
ؤسسة  ويطمح لتحـقيق اهدافها    إن والء العمل  النه يوالي هذه ا
ـنظـمات ـنظـماتـهم يـعتـبر عـامالً هامـاً في ضـمان جنـاح تلك ا األفراد 

واستمرارها وزيادة إنتاجها.
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ـكن حتـقـيق (الوالء الـتـنـظـيمي) اال من ثانـيـاً : الـرضـا الوظـيـفي : ال 
خالل حتقّق الرضـا الوظيفي  الذي يعتـبر العـمود الفقـري لنجاح أي
نظمة عن العمل يكون النجاح  ومن اجل منظمة  فبقدر رضا افراد ا
حتقـيق الرضـا الـوظيـفي البد من اتـبـاع سلـسلـة من االجراءات  تأتي
وظف والـتعـرّف على دوافـعه ورغباته في مقدمـتهـا دراسة شـخصيـة ا
ـعـنـية  لـيتـم الحـقا الـعـمل عـلى ومـيـوله وسـلـوكيـاتـه من قـبل االدارة ا
توسط او االدنى  وبذلك يتحقق حتقيق آماله وتطلعاته ولو في احلد ا
ـوظف  فان الـبعض ـؤسسة  وبطبـيعة ا رضاه ووالءه لـلمـنظـمة او ا
منهم قـد يكـون سيء بطـبعه او مزاجه  او سلوكـياته ويـشذ عن الوالء
التنـظيـمي بسبب أيـدلوجـيات ودوافع اخرى  المجال لـذكرها  اال ان
ــنـع من اتــبـــاع االجــراءات الالزمـــة من اجل حتـــقــيق الــوالء هــذا ال 

وظف . والرضا الوظيفي لغالبية ا
وظف على عنى رفع درجـة الطمأنينة لدى ا ثالثا : االمان الوظيفي : 
ـستـقـبل  مـسـتـقـبلـه الـوظيـفـي وإنهـاء جـمـيع صـور الـقـلق عـلى ذلـك ا
ؤسسات  يكاد وظف العامل في الكثير من ا فالقلق الذي يساور ا
ا يـنتج عنه اسـتحواذ الـقلق على كـامل الطاقة يعصف بـسلوكيـاتهم 
الفكريـة للمـوظف وبذلك تقل ابداعـاته وافكاره واعـماله وانتاجه داخل
ـا يــؤثـر عــلى حتـقــيق االهـداف ــؤسـسـة  او تـكــثـر اخــطـاءه  هـذه ا

ؤسسة .  رسومة من قبل ا ا
رابعـاً : فرق الـعمل : تـنـميـة العـمل بـروح اجلمـاعة او روح الـفريق من
اجل حتــقـيـق االهـداف بــكــفــاءة وفـاعــلــيـة  وايـضــا حتــقــيق الــتــنـاغم
ؤسسة  فتقوى سؤول في ا وظف او العمال او ا واالنسجام ب ا
ة وحتصل صـداقات جـديدة ويتـعرف كل مـنهم على الصداقـات القـد
ـرسومـة سواء االخر بـصورة اكـثر قـربا  وبالـتالي تـتحـقق االهداف ا

كانت زيادة في االنتاج ايا كان نوع هذا االنتاخ  خدمة او سلعة .
خامسا : تغيير اجملسات ?

في عــمـــوم الــشـــرق االوسط وفي بــلـــدان اخلــلـــيج الــعـــربي والــعــراق
خصوصا ونتـيجة النواع احلـكم الشمولي فيه  طغت ثقافة احلواشي
ؤسـسة او اعلى هـرم فيها  حيث كانت والزالت هذه احمليطـة برأس ا
احلـواشي تمـثّل اجملـسـات او الـعـ والـرؤيـة والبـصـيـرة لـلـمـسؤول او
الـقـائـد ألي مـؤسـسـة  وفي احـيـان كـثـيــرة فـان اغـلب هـذه احلـواشي
ـؤسسة العليا  لذلك تبغي مصاحلها الـشخصية بعـيدا عن مصلحة ا
كن ان ـشاكل او االخـطار الـتي  حتاول جـاهدة حـجب احلقـيقـة او ا
ـدير او ـسـؤول او ا ـؤسـسة او حتـرف مـسـارها  لذا عـلى ا تطـيح بـا
الـقـائـد او الـوزيـر ان يـعـمل بـاسـتـمـرار عـلى تـغـيـيـر هـذه اجملـسات او
استخـدام مجسات اخـرى تمنـحه الرؤية بـشكل واقعي  واحلديث عن
باد اخلـمسة هي من هذه النـقطة يـحتاج مـقاال  ال.. ال بذاته . هـذه ا
ـبـاد الـتي تـنـبـغي دراسـتـهـا دراسـة واقـعـيـة وشـامـلـة من اجل اهم ا
ؤسـسة الـداخلـية وحتـقيق االهـداف والغـايات ترصـ وسالمة عـمق ا

التي وجدت من اجلها  لتنطلق بعدها الى البيئة اخلارجية.

w−¹dH « 5 Š ÍbN

بغداد
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