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ـة يـنشـا عـنهـا ضـرر عام يـسـتوجب لـقـد ب الـقـانون الـعـراقي بان كـل  جر
عقـاب فاعلة بواسطة اقامة الدعوى اجلـزائية و ضرر يستوجب اقامة الدعوى
ـدنـيـة ويقـصـد بـهذه الـدعـوى هي الـدعـوى التي تـهـدف الى اصالح الـضرر ا
ـكن ان تنشا ة وليس اية دعـوى مدنية  ادي او االدبي الـذي سببته اجلـر ا

ة كدعوى الطالق ونكران النسب... عن اجلر
ن حلـقه ـاده (10) مـن قـانـون اصـول احملــاكـمـات اجلـزائــيـة ( وقـد تــنـاولت ا
ـدني ) وهـذا ــة ان يـدعي بـاحلق ا ضـررمــبـاشـر مـادي او ادبي عن ايـة جـر

يعني البد من توافر ثالثة عناصر وهي  
ة    1- وقوع اجلر

ة    2- نشوء ضرر عن تلك اجلر
ة  3-ان يكون الضرر ناشئا عن اجلر

ه اما عناه العام @هـو اصالح الضرر الناشئ عن تلك اجلر والـتعويض  
بدفع مـقـابل مالـي للـضـرر اوبرد الـشـيئ الى صاحب احلق فـيه او بـاداء امر
عـناه اخلـاص هـو احلصـول على متـصل بالـعـمل غيـر مشـروع امـا الضـرر 

ال تمثل في مبلغ من ا مقابل الضرر ا
ـدنيـة من قـبل احملـكمـة اجلـزائيـة يـكون تـبـعا لـلـدعوى والـفـصل في الدعـوى ا
ـعنى ان انـقضـاء الدعـوى اجلزائـية بـاي شكل من االشـكال يـلغي اجلزائـية 
ـكن ان تــقـام امـام مــحـكـمـة الــبـداءة ان تـوافـرت رابـطــة الـتـبــعـيـة وبـالــتـالي 

شروطها واركانها..
ـدنـيـة له فـوائـد واسـعـة وكـبـيـرة مـنـها وان فـصل مـحـكـمـة اجلزاء بـالـدعـوى ا
اختـصار الوقت واجلهد والـنفقات ومنع تـعارض االحكام وغيـرها من الفوائد
اال اذا كــان الـفــصل فــيــهـا يــاخــد وقـتــا طــويال يــؤخـر الــفــصل في الــدعـوى

اجلزائية.
ـتتـبع الحكـام احملاكم اجلـزائيـة يجـد فيـها انه نـادرا ماحتسـم الدعاوي لكن ا
تحققه بالغ ا دنـيه مع الدعوى اجلزائيه بالرغم من جاهزيتهـا للحسم مثل ا ا
عن خيـانة االمـانه والصك بدون رصـيد...وكمـا ان هنـاك جرائم يعـود الضرر
وظف في حسن اداء على اجملـتمع وال يقتـصر على الـضرر العام كـتقصـير ا
ـا يـتـعـدى عـلى الـفـرد سواء ان ـال العـام  ا ـا يـسـبب الـضـرر في ا عـمـله 
يتـعلق بـحياتـهم او مصـاحلهم او مـالهم او شرفـهم اوشعـورهم وهو مـايسمح
ـطالبه بازاله ذلك الضـرر او منعه او تعويضه وذلك جـميعها من وسائل لهم ا

دنية .     الدعاوى ا
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األطفـال أحباب الله وهـبة منه وهم سلـوى للعليـل ومالئكة على هـيئة بشر ..ال
نستـطيع كبح جماح عاطفتنا تلقاءهم لـنالعبهم أو نُضحكهم ونُبهجهم بكل ما

نستطيع .
جرب أن تـأخذ في مشاويرك طفالً مرتباً ونظيفاً يتفجر طفولةً وبراءة  ال تلبث
أن تـرى الـنـاس كـبـاراً وصـغـاراً يـداعـبـون هـذا الـطـفل ويـتـوددون له ال لـشيء
ـا يـهمـس في آذانهم ـا هـو شيء من عـنـد الـله يـلقـيه ألوالئك األطـفـال كـأ وإ
وسى عليه السالم "وألقيت عليك محبة مني" صدق الله العظيم كما قال 

لكن مع كل هـذا فهم ضعيفون ومساكـ إن أزعجوك وأخطأوا قمت بضربهم
وآذيتـهم وهم أضعف من أن يـردوا لك الـضربـة ولو عـنَّفـتهم لـتجـدهم ينـسَون
بسـرعة ويعودوا بـ يديك التي قبـل قليل قد قـست عليهم دون أي حـقد منهم

فهم أصل كل نقاء وقلبٍ أبيض ..
سـك الـذي قد يخـطئ ببراءة وعـفويـة شأن كل االطفـال حديثي هذا الـطفل ا
العهـد باحلياة فأنت على ـستعداد أن تنتـقم منه بصفعة أو ركلة حتسبها أنت
توجـيهـاً أو تربـيةً مـنك إلـيه وكأنك نـبي أو معـصـوم فإذا كـان هذا الـطفل غـير

واعٍ و قد أخطأ فضربته فإن أخطأت أنت أيها الواعي فمن يضربك ?!.
كـثـرت في اآلونـة األخيـرة ظـاهـرة تعـذيب األطـفـال وبشـكل غـايـةٍ في البـشـاعة
وت وذلـك يعـذب ابنـتـيه ويـعضـهمـا ويـنهش فـهـذا يعـذب إبـنه الرضـيع حـتى ا
ـا اليرضاه دين روحـة ويعذبـها  فيـهما كـالوحش وغـيره من يـعلق فتـاة في ا

والضمير والحتى حيوان همجي .
ن يؤونهم من أوصياء!! واأليتام فمصيبتهم مصيبة وهم يعانون مآسٍ 

أصـبـحت احلـاجـة إلقـرار قـانون احلـمـايـة من الـعـنف االسـري مـلـحـة في هذا
ماطلة  اجتمعت جلنة حقوق االنسان الوقت  .. و اآلن وبعد  7سنـوات من ا
الـنـيابـيـة و أكدت عـزمـها عـلى إقـرار قانـون احلـمايـة من الـعنـف االسري بـعد
لـحوظ لهـذه الظاهـرة في األيام العـشرة األخيرة و تـسريب احلاالت التـزايد ا

في مواقع التواصل االجتماعي !
فالـقانون و لألسف كان ضـعيفاً أمـام هؤالء الوحوش فـقد ينال الفـاعل حكماً

مخففاً (في حال  القاء القبض عليه وحوكم)
ألن القـانون العراقـي اليجرم العـنف األسري إال فيـما لو تـسبب العـنف بعاهة

ة! وقد اعتبر هذا التعنيفُ تأديباً !! مستد
ـادة واحـدة في قـانــون الـعـقـوبـات هي ــوضـوع إال  حـيث لم يــتـطـرق لـهـذا ا
ـعلمـ للقـاصرين وهذه م/ 41 ف/ 1من القـانون نصـت على تأديب األب وا
ادة بـحـاجة الى تـعـديل لـكي تواكب الـتـطور الـوحـشي الـواضح واجللي في ا

مجتمعنا الذي قد قاب قوس أو أدنى ألن ينهار أخالقياً .
أخيـراً ال أدري أي انعدام لإلنسـانيةِ والضـمير هذا الـذي يحدوا بشخص أن
ٍ هذا في أن تعتدي على من أنت يؤذي طفالً ال حول له وال قوة بل هو أي ج
متـأكد من إنه لن يرد إعتداءك عليه ولكن هيـهات والله حاميه هيهات والله يده

فوق إيديه 
فالله عز وجل مولى من ال مولى له ..
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اصبحـنا نـتكـلم كثـيرا عن حجم
الفـساد وانـتـشاره وشـيوعه في
اغلب اجـهزة الدولـة وعند اغلب
مــوظــفـي الــدولــة وفـي احلــيــاة
اجملـتــمـعــيـة إلى حــد الـتــحـذيـر
ــنــابـر ومن ـتــعــالي ومن كل ا ا
مخـتـلف االدوات واحلـنـاجر من
اخــطــار حـجــمه وقــوة تـأ ثــيـره
عــلـى مـــفــال الـــدولـــة واحلـــيــاة
اجملتـمعيـة عامة  راج من ذلك
الــــقــــضـــــاء عــــلــــيـه  ولــــكن في
احلــقــيــقــة لم تــتــخــذ الـوســائل
الـكــفـيــلــة حملـــاربــته والـقــضـاء
عـــــلـــــيه وعـــــلى كـــــــافـــــة اذرعه
ــنــتــشــرة في كـل مـكــان ومــفل ا

حيـوي في جـسم االمـة واجـهزة
الدولة .

ة الالزمة بارادة ال بجدية العز
شـــجــــاعـــة وال بـــروح وطـــنـــيـــة
وعلمية واعية وموضوعية وفق
مــخـطـطــات مـنــهـجــيـة وفــكـريـة
ــا ادى هـذا وثــقــافـيــة هــادفـة 
الـتراخي واالهـمـال  والـتـقاعس
ــهـادنـة   بـورة ــسـاومـات وا وا
مـبـاشـرة وغـيـر مـبـاشـرة  بـهـذه
االســالـــيب عـــلى دعـم انــشـــطت
الفساد  واعطاء الفرة من افالت
الــــفـــــاســــدين مـن احملــــاســــبــــة
والـتـفـكـيـر بـاتـخـاذ مـا يـلـزم من
حـمـايـتـهم  من اي مـحـاسـبـة او
تعرض الذى  وفسح لهم اجملال

الـــواسع من  اتـــخــاذ مـــا يـــلــزم
حلماية كياناتهم التي اسسوها
ساس لها وعدم السمـاح الحد ا
بـــســـوء في كل مـــجـــال ومـــكــان
قـدرة على  االستعداد وزمان وا
خلــوض اي راع وحتـدي مع من
يـقف امـامـهم بـالـرمـاد. الـفـسـاد
واالرهـاب نوان مـتالزمـان وعلى
طـريق واحـد وهدف مـشـترك في
الـنـوايا اخلـبـيثـة لـزعـزعة االمن
واالســتــقــرار وتــخــريب الــبــنى
الـتحـتـيـة لـلـتـنـمـيـة اجملـتـمـعـية
الشـاملـة في كل مفـال وقطـاعات
الـدولة وخـلق فوضى عـارمة في

البالد. 
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البـد ان يـكـون الـتـحـدي الـعمـلي
ــفــســدين حملــاربــة الـــفــســاد وا
نظم وبايدي منهج وا بالعمل ا
مــــــــخـــــــــلــــــــة وتــــــــخــــــــطـــــــــيط
وتـفـــــــــــــــــــكـيـر نـزيه وشـفاف

وواضح وجريء . 
(الـفـساد  طـبع اخـالقي و فـساد

مالي واداري و ثقافي وفكري)
تــوغل الـفــسـاد فـي عـمق جــسـد
االمـــــة بــــــكل انــــــواعه وافــــــاته
ومراميه وفي عمق جسم الدولة
بـاجهـزت سلطـاتهـا الثالثة وفي
ــالح كل انــشـــطــتــهــا اخلــاة بــا
ـلــحـة ــثـلــة  الــعـامــة لـلــدولـة 
الشـعب االساسية في واجـباتها

ومسؤولياتها.
اتخذ الفساد اشكال متنوعة في
طــبـــيـــعـــته وانـــواعه وشـــخــوه

واهـدافه كـل مـنـهـا لـهــا طـبـعـهـا
اخلا ومن انواعه:-

 1- طــــبع اخـالقي فــــاســـد ذات
ســلـــوكـــيـــات مــنـــحـــرفــة فـــسق
وفجوروكبائـر ومحرمات ومنها
ـال وجـشع فــسـاد مـالي طــمع 
واســــتـــــغــــالل واثـــــراء غـــــيــــر

مشروع.
 2- فساد ثـقافي وفكري –افكار
وثـقــافــات ومـعــرفـة غــريــبـة من
اوهـــام الـــثــقـــافـــات الـــغـــربـــيــة
تناقضة مع قـيمنا وحضارتنا ا
ـآثر الـعـريق وتـراثـنـا الـغـني بـا
ـنفة من قـيم االفكـار االنسانـية ا
حلقوق االنسان   وذات مفاهيم
ـذهـبـية مـتـطرفـة في غـايـاتـهـا ا

والعنرية والطائفية 
 3- فــــــســــــاد مــــــالي واداري –
الــرشــوة واالخــتالس وخــيــانــة
لحة العامة امانة على حساب ا
وملحة النـاس االبرياء البسطاء
والــضــعــفــاء بــاســتــغاللــهم في
ـشـروعة حـقـوقهـم وحاجـاتـهم ا
فـي تـــنــــظــــيم واســــــــــــتــــقـــرار
ـعـيـشـيـة خالفـة لـقيم حيـاتـهم ا
ـــهــنـــة والــوظـــيــفــة ومـــبــاد ا

سؤولية. وا
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 4- طـــبع ارهــابـي واجــرامي –
من اعــمـــال قــتـل وخــوف ورعب
وقـــلق  من مـــخـــتـــلـف االهــداف
ــــرامي  الشــــاعــــة واالنــــواع وا
الـفـوضى وانـعــدام الـطـمـانـيـنـة

والراحة واالستقرار

الفسـاد اضحى ظاهرة اسس له
 مـراكـز قـوى كـبـيـرة وفـاعلـة في
كل من مـــــؤســـــســــات الـــــدولــــة
وانشطتهـا اخملتلقة ومؤسسات
ــدنـي في مــخـــتــلف اجملــتـــمع ا
مـهـنهـا وانـافهـا وشـخـوها وفي
ـؤسـسـات السـيـاسـية وكـتـلـها ا
ــتــنــوعــة في كل اجتــاهــاتــهــا ا
وفي عـمق احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة
فـي مـــــخـــــتـــــلـف الـــــعــــالقـــــات

االنسانية ب مكونات اجملتمع.
RONðË œ«bF²Ý«

كن اضـحى ظاهـرة لهـا قوة ال 
االسـتـهـانـة بـهـا فـيـكـون االعالن
بـــاالســـتــعـــداد والـــتــهـيء لــشن
احلـرب على الـفسـاد ليس سهال
وال يـــقل االمــر عن احلــرب عــلى
ـــا يـــكــون االمـــر اعب داعش ر

جلملة من اهم االسباب: –
انه عــدو غــيــر مــنــظـور وخــفي 

يـعيش بـ ظـهرانـيـنا مـخـتبيء
بـلــبـوس مـخــتـلــفـة من الــبـراقع

الكاذبة –
ــال عـــنـــده قـــوة الـــســـلـــطـــة وا
والـنــفـوذ والــهــيـمــنــة عـلى افق
واسع من الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
والقوة االقتادية وهما اهم عنار
ــــؤثـــــرة في حـــــيــــاة الـــــقـــــوة ا
ومـسـتـقـبل اجملـتـمع- بـنـيت من

عام  2003حتى اليوم .

ـنطق من هـذا الـواقع احلقـيقي 
ــسـتـشــري في الـبالد الـفــسـاد ا
يـــــكــــــون من الـالزم ان يـــــكـــــون
االســـتــعـــداد حملـــاربـــة ورمــوزه
سـؤولة وخـاة اذا ما وشـخـوه ا
عـلــمــنــا ان مـنــهم من له تــاثــيـر
كـــبــيــرعــلى الــســلــطــة والــواقع
الـسـيـاسي وهم كـمـا يـسـمـونهم
حــيــتــان الـــفــســــاد ومــا فــيــهــا

الفساد.

nMF UÐ bOFB² « s  ÎôbÐ V UD*« l —
dÐe « wKŽ ÊU½bŽ bL×  ≠œ«bGÐ

الشك بـأن عـدم االسـتـجابـة لـلـمـطالب
أو التـأخـر في تـلـبـيـتـهـا سـتـولد ردة
فـعل شـعـبـيـة تـتـمـثل بـالـتـصـعـيد أو
اخلـــيــبــة! ولـــكن لــو افـــتــرضــنــا ان
الــتـصــعــيـد هــو اخلـيــار عــلـيــنـا أن
نـتـسـاءل مـا هـو الــتـصـعـيـد االفـضل
ـطالب? الـتصعـيد بأدوات لتـحقيق ا
ـطـالب? الـتــظـاهـر أم الـتــصـعـيــد بـا
عنى اخر أيهما أفضل اللجوء الى
االعـــتــصــامـــات ومن ثم الــعـــصــيــان
دني ومـا يرافـقه من عنف وخـسائر ا
بـشـريـة أم االستـعـانـة بـأدوات اخرى
اكــثــر جنــاعــة وفـاعــلــيــة من االولى
طالب ومن تتمثل في اعادة صياغة ا
ثم تـغـيـيـر الـيـتـهـا? بـتـصـور الـكـاتب
ومن خـالل اســــــتــــــقــــــراء مـــــــعــــــظم
التظاهـرات احلاصلة فـي العراق منذ
وحتى يومنا هذا جندها مهما 2003
بــدت قــويــة وقــدمت من تــضــحــيــات
ولكـنها سـرعان ما تـتالشى وتضعف
ـطــاف الـقــبـول حــتى يـنــتـهـي بـهــا ا
ـــطــــالب ان كـــانـت هـــنـــالك بــــأدنى ا
استجابة أصال! ولذلك فان اقتراحنا
لنجاعة التظـاهرات واخلروج بعملية
اصالحـــيــة جـــذريـــة في الـــعــمـــلـــيــة
الـسيـاسـيـة ولـيـست (تـرقـيـعـيـة) فان
ـــطــالب احلل يـــكــمـن في صــيـــاغــة ا
والـتـي تـكــلــمـنــا عــنــهـا فـي مـقــالــنـا
الـسـابق والــذي نـشـرنــاه في جـريـدة
الــــزمـــان في  5آب  2018بــــعـــنـــوان
تـظاهـرين: نـحو تـصـحيح "مـطالـب ا
سـار عبـر حسن الصـياغـة" واليوم ا
سنـتحـدث عن مقـترح لهـذه الصـياغة
لــعــلــهـا جتــد اذنــاً صــاغــيـة مـن قـبل
طالب عني بصياغة ا الناشط وا
لتوحيـد الرأي العام العـراقي بشأنها
وتـعـزيز اجلـهـود لـلتـغـير نـحـو عراقٍ
أفضل ونظام سياسي أجنع ودستور

يلبي طموح الشعب:
أوال: فــيـمـا يــرتـبـط  بـتـبــني الــنـظـام
ـــاني ومــا الـــرئــاسي بـــدال من الـــبــر
يـــتــطــلـــبه من تــعــديـل الــدســتــور أم
طالـبة بتعديل الغائه: فـإننا نقـترح ا
الـدسـتـور بدال مـن الغـائه الن في ذلك
ـال فـضال عن اخـتـصـارا لــلـجـهــد وا
الـوقت الن الـغـاء الـدســتـور يـتـطـلب

اجـراء انـتخـابـات لـهـيـئـة تـأسـيـسـية
واالخــيــرة حتــتــاج لـــفــتــرة طــويــلــة
لـصياغـة دستـور جديـد حتـى يُعرض
لـالســــتـــــفــــتـــــاء في حـــــ ان هــــذه
االجـراءات سـتكـون اقل عـندمـا نـكون
امام تعـديل الدستور وذلك بـاالعتماد

على مـجلس الـنواب اجلـديد الذي 
انـتـخـابه وإلـزامـه بـتعـديـل الـدسـتور
ـــادة  126مـــنه وطـــبـــقـــا ـــوجب ا

لإلجراءات التي نص عليها.
—u²Ýb « q¹bFð

ثانيا: وفيما يـتعلق بتعديل الدستور
واد التي ينبـغي تعديلها يجب فان ا
ان حتـدد مـسـبـقـا من قـبل الـشعب ال
أن تـتــرك ألصـحــاب الـقــرار الن عـدم
حتـديـد الـنـصوص الـدسـتـوريـة محل
التعـديل قد يدفع اصـحاب القرار الى
زج نـــصـــوص دســـتـــوريـــة خـالفـــيــة
عـنـية بـالعالقـة ب االقـليم السـيمـا ا
ـركـز فـيـؤدي ذلك حـتـمـا الى فـشل وا
االســتــفــتــاء ومـن ثم تــوســيع دائــرة
اخلالف بدال من تضييـقها  ب أبناء
الــــشـــعب فـي الـــوقت الــــذي يـــكـــون
الـــشـــعـب فـــيه بـــأمس احلـــاجـــة الى

الوحدة للمضي قدما نحو التغيير.
ثالثا: أما النصوص الدستورية التي
ـكن تــكـون مــحال لـلــتـعــديل والـتي
سـنـتنـاولهـا بـشكل اكـثـر تفـصيال في
مـــقــالـــتـــنـــا الــقـــادمـــة ان شـــاء الــله
ـــــــــــواد: تـــــــــــعــــــــــــــــــــــــــالـى هـي ا
1 48 49 58 61/ اوال) 60 (58
62 63 64 65  الــــغــــــــــــــــــــــــاء)
66 63 64 (66 - 88)  
92 امـــا الــبــاب الــرابع  39/ثــانــيــا)
واخلـــامـس فـــيــنـــصـح عــدم تـــعـــديل
ـعـني احــكـامه في الـوقت احلــالي وا
ــركـز واالقـلـيم بـتـحـديــد صالحـيـة ا
ـعنـية باحملـافظات واد ا باسـتثـناء ا
كن تعديلها نتظمة في اقليم  غير ا
ادة 122.اما بالنـسبة آللية السيما ا
ـقال ـطالب فـكـما ذكـرنا في ا تـقد ا
الــسـابـق انه يــنـبــغي فـي كل مــطـلب
ــعــنـيــة بــتــلــبــيـته حتــديـد اجلــهــة ا
ـتـرتب والــسـقف الـزمـنـي له واالثـر ا
عن عــدم الــتـلــبــيـة ويــكـون بــالــشـكل

التالي:
ـنــتــدبــون لـلــعــد والــفـرز الــقــضــاة ا

الـيدوي: الزامـهم بـإكمال عـملـهم مدة
أقـصـاهـا ثالثـة أيـام من تـأريخ اعالن
ــطــلب ان لم يــكــونـوا قــد أكــمــلـوا ا
عــمـلــهم في الــعــد والــفـرز وبــخالفه
يــكــونــون مــســؤولــ أمــام الــشــعب

مباشرة عن كل يوم تأخير.
احملكمة االحتاديـة: وبعد االنتهاء من
الـعـد والـفـرز واعالن الـنـتـائج يـكون
ـطــلب بــالـزام احملــكــمـة االحتــاديـة ا
بـتـصـديق نـتــائج االنـتـخـابـات خالل
خـــمــســـة أيــام من تـــأريخ االنـــتــهــاء
وبـخالفه تــكـون احملــكـمــة االحتـاديـة
مسؤولة أمام الـشعب مباشرة عن كل
يوم تأخير.رئيس اجلمهورية احلالي
فـؤاد معـصـوم: وبعـد التـصـديق على
ـطـلب بالـزام رئيس الـنتـائج يـكون ا
اجلـمـهـوريـة بـدعـوة مـجـلـس الـنواب
الى االنـعقـاد خالل مـدة خمـسـة أيام
وأال تـزيد في كـل االحوال عن خـمـسة
وجب الدستور العراقي عشر يوما 
ـادة  ?(54وبــخالفه يـكــون رئـيس (ا
اجلــمــهـــوريــة مـــســؤوال دســـتــوريــا

وشعبيا عن التواطؤ والتأخير.
»«uM « fK−

مجلس النواب اجلديد: يلتزم أعضاء
مــــجـــلس الــــنـــواب فـي أول يـــوم من
انعـقاده بعـد اداء اليمـ الدستوري
انــتـــخــاب رئــيس ونـــائــبــ جملــلس
ـــــادة  55من ــــــوجب ا الـــــنـــــواب 
الـدســتـور وبــعـد ذلك يــلـتــزم رئـيس
اجلـــمـــهـــوريـــة (احلـــالي) ومـــجـــلس
الـــوزراء (احلــالي) مـــجــتـــمــعــ أو
خــمس عـدد أعـضـاء مــجـلس الـنـواب
الـــعــــراقي بـــاقــــتـــراح الـــتــــعـــديالت
الــدســتــوريــة عــلى مــجــلس الــنـواب
ــادة  126مـن الــدســـتــور ـــوجب ا
ــــوافــــقــــة عــــلى تــــلك الــــعــــراقـي وا
التعديالت بثلثي عدد اعضاء مجلس
النـواب وتعرض الـتعـديالت بعد ذلك
عــلى الـــشــعب لالســـتــفــتـــاء وبــعــد
االســـتــفــتــاء يــصــادق عـــلــيه رئــيس
اجلـمـهـوريـة او يعـد مـصـادقا عـلـيـها
بعـد مضي خمـسة عشـر يوما ويـنفذ
الــتــعــديل بــعــد نــشــره في اجلــريـدة

الرسـميـة (الوقائع) لـتُجـرى بعد ذلك
انتخابات جديـدة لرئيس اجلمهورية
طـبـقـا لـلـنـظـام الـرئـاسي اذا ما اراده
اني الـشـعب بـديال عن الـنـظـام الـبـر
ــــهـــام ومــــجــــلـس نــــواب جــــديــــد 
وصالحيات جديدة يحددها الدستور
تــــنــــســــجـم مع الــــنــــظــــام اجلــــديـــد
(الـرئـاسي). واخـيـرا عـلـيـنـا تـوضيح
مـسـألـة مهـمـة أال وهي: كـيف لـرئيس
اجلمهـورية احلالي ومـجلس الوزراء
احلالي اقتراح التعديالت الدستورية
عـلى مـجـلس نـواب جـديـد?! في ح
ان مــجـــلس الــنــواب اجلـــديــد مــلــزم
بـانـتـخـاب رئـيس جـمـهـوريـة ورئيس
ومــجـلس وزراء جـديــدين?! لإلجـابـة
ــعـــنـــيــة ـــادة ا عـن ذلك نــقـــول: ان ا
ادة  126قد بـتـعـديل الـدسـتـور اي ا
ذكـرت رئـيس اجلــمـهـوريــة ومـجـلس
الوزراء بـشـكل مطـلق ولم تشـترط ان
ـعـني بـاالقـتراح يـكـون اجلـديـد هـو ا
ــطــلـق يــســري عــلـى اطالقه مــالم وا
يــقــيــد بــنص اخــر وبــالــرجــوع الى

االحــكـــام اخلــتــامــيــة من الــدســتــور
ـعـنـيـة هي ـادة  142ا وبـالـتـحـديـد ا
االخـرى بــتــعـديل الــدســتـور جنــدهـا
تـنـيط مـهـمــة الـتـعـديل بـأول انـعـقـاد
جملـــلـس الـــنـــواب الــــعـــراقي دون ان
تشترط تـشكيل احلكـومة ما يعني ان
عـمـلـيـة الـتـعــديل اجـراء مـسـتـقل عن
عمـليـة تشكـيل احلكـومة وألن رئيس
اجلـــمــــهــــوريـــة ومــــجــــلس الـــوزراء
يـحـافـظــون عـلى صالحــيـاتـهم حلـ
انـتـخـاب حـكـومـة جـديدة ومـن ضمن
تــلـك الــصالحــيــات اقـــتــراح تــعــديل
الـدستـور ويـفضل الـكـاتب احلكـومة
احلـالــيــة في اقـتــراح الـتــعــديل عـلى
احلـكــومـة اجلــديـدة الن االخــيـرة في
حــال تــشــكـيــلــهــا ومـا يــرافــقــهـا من
مــفــاوضـات وتــنــازالت ومــســاومـات
يُــسـتـحــال مـعــهـا ان تــقـتـرح تــعـديل
الدستور وتلغي نفـسها ليحل محلها
نـــظــام جـــديــد (رئـــاسي) فـــضال عن
اخـــتــصــار الــوقت واجلــهــد تــلــبــيــة

للمطالب.
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اوال / مفهومه :
الــتــفــســيــر لـــغــة : هــو الــكــشف او

الظهور .
اصــطـالحــا : هـــو كــشف الـــغــامض
ـبهم في منـطوق الفصل وتوضيح ا
من خالل البـحث في عناصـر الفصل
ال فـي ارادة الــقــاضي الــذي اصــدره
وذلك بــــنــــاءا عــــلى طــــلـب اجلــــهـــة
الــتـــنــفــيــذيــة او طــلب اخلــصــوم  ,
وبــعـبــارة اخــرى هــو بـيــان مــدلـول
مـنــطـوق الــفـصل بــيـانــا جـازمـا من

خالل جتــــلــــيـــتـه والــــوقـــوف عــــلى
حقيقيته وفحواه .

ـوضوع لـيس له واليـخـفى ان هـذا ا
ــدنــيـة ـرافــعــات ا اثــر في قــانــون ا
ــا نـص عــلـيـه قــانـون الــنــافـذ  ,وا
رقــــــــم  45 لسنة 1980 التـنفـيذ ا
ـــادة (10) الـــتي نــــصت عـــلى في ا
(لـلــمـنــفـذ الــعـدل ان يـســتـوضح من
احملــكـمـة الـتي اصــدرت احلـكم عـمـا
ورد فـيه من غـموض  ,واذا اقـتضى
االمــر صـدور قـرار مـنـهـا افـهـام ذوو
ــراجـعــتــهـا دون االخالل الـعالقــة 

بــتـنــفــيــذ مـا هــو واضح مـن احلـكم
الواجب التنفيذ ) وهذا النص يفرق
بـــ امــــرين هـــمـــا االســــتـــيـــضـــاح
ـوجب والــتـفـسـيـر : فـاالول يـكـون 
كـــتـــاب رســــمي يـــوجـه من اجلـــهـــة
التنفيذية الى احملكمة التي اصدرت
الـفــصل لـغــرض رفع الـغــمـوض عن
مــنــطـوق الــفــصل وتــقـوم احملــكــمـة
بـتـوضـيح مـنـطـوق فـصـلـهـا بـكـتاب
رسمي  ,واما الـثاني فـيتم من خالل
تــقـد طــلب حتـريـري مـن قـبل احـد
اخلصـوم الى احملكمـة التي اصدرت
الـفصل لـرفع الغـمـوض عن منـطوقه

ويشترط فيه الشرائط االتية :
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 1- وجـــود غــمـــوض او ابـــهــام في
ـا يسـتـحـيل معه مـنـطوق الـفـصل 
تنفيـذه / البد من وجود غموض في
منطوق الفصل لقبول طلب التفسير
فالغموض واالبـهام شرط ارتكازي ,
لــقــبــول طــلب الــتـفــســيــر واســبـاب

الغموض هي :
  أ- اســتـــعـــمــال احملـــكـــمــة الـــفــاظ
وعــبـــارات لــغــويــة ال تــســتــقــيم مع
عمول بها االصطالحات القانونية ا

تداولة في احملاكم . وا
  ب- اســـتــعــمــال احملـــكــمــة الــفــاظ

ا ـنـطـوق  وعـبـارات مـجـمـلـة فـي ا
يــصــعب تــنــفــيــذ الــفــصل تــنــفــيـذا

صحيحا .
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  2- تـقـد طـلب الـتـفـسـيـر من احد
اخلصوم /

بــعـــد افــهــام اجلـــهــة الــتــنـــفــيــذيــة
للخصـوم بضرورة مراجـعة احملكمة
يجب السـتصـدار قـرار بالـتـفسـير   ,
عــلى اخلـصم تـقــد طـلب حتـريـري
الى ذات احملــــكـــمـــة الـــتي اصـــدرت
الـفـصل لـتـفــسـيـره مـبـيـنـا فـيه وجه

الغموض . 
  3- تقـد الطلب الى ذات احملـكمة

التي اصدرت الفصل الغامض /
يـــجب عـــلـى اخلــصـم تـــقــد طـــلب
ــكـــمــة الــتي الــتــفــســـيــر الى ذات ا
ه اصدرت الـفـصل وال يحق له تـقد
الى مــــحـــكـــمـــة اخـــرى  ,النه لـــيس
لـلـمحـكمـة ان تـفسـر فـصال صدر عن

محكمة اخرى .
ثانيا /  كيفية التفسير / 

ـا كـانت احملـكـمة تـسـتـنفـد واليـتـها
علـى القضـية عـند الـفصل فـيها  ,اال
س حجيته ان تفسيرها للفصل ال 
بل فـــيه احـــتـــرام لـــنــيـــة احملـــكـــمــة
وقصدها  ,ويجب على احملـكمة قبل

تـفـسـيـرهـا لـلـفـصل الـغامـض ان تلم
بـكافـة وقائع الـقضـية وادلـة االثبات
ـبـرزة فـيـهـا واالسـبـاب التـي كانت ا
نـطوق ارتـباطـا وثيـقا , مـرتبـطة بـا
ومـــتى اســـتـــطـــاعت الـــوصـــول الى
الـطـريق الـذي سـلـكه الـفـصل  قـامت
بـتـفـسـيـره حــيث ان الـعـبـره بـقـصـد
الــــفـــصـل وغــــايـــتـه دون االعــــتـــداد
طـابقـته للـقانـون من عدمه الن في
هــذا خـروج عن نــطـاق الــتــفـســيـر ,
وعـليـهـا عـنـد الـتـفـسـيـر عـدم جتاوز
حـدود الـتفـسـيـر حتى ال يـكـون طلب
الـتـفــسـيـر وسـيـلـة لــتـعـديل الـفـصل
الــذي ال غـــمـــوض فــيه او الـــبت في
طـلب لم يـبت فـيه عــنـد نـظـر الـطـلب
الـقـضـائي  ,ولــيس لـلـخــصـوم عـنـد
ـسائل طـلب التـفسـير ان يـناقـشوا ا
التي فصل فيها فصال واضحا  ,كما
لــيس لـهم ان يــتــمـســكـوا بــدفـوع ال
نطوق الغامض عالقة لها بتفسير ا
كـما اذا دفع احـدهم بـعـدم دستـورية

السند القانوني للقضية 
ثالثا/ اجراءات التفسير :

ـــشـــرع لم يـــعـــالـج هــذا ـــا ان ا طــا
ـرافـعـات فان ـوضـوع في قـانـون ا ا
االجراءات االتية هي حسب القواعد

العامة :

- تـقــد طـلب الـتــفـســيـر من احـد1
اخلـصـوم  ,الى ذات احملــكـمــة الـتي

اصدرت الفصل .
  2- تـقـوم احملـكـمــة بـتـعـ مـوعـدا
لــنـــظـــر الــطـــلب ودعـــوة الــطـــرفــ
السـتـمــاع اقـوالــهم  ثم تـفــهم خـتـام
ـــرافــعـــة وتــعــ مـــوعــدا الصــدار ا

القرار.
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  3- تــــصــــدر احملـــكــــمــــة قــــرارهـــا
بـالـتـفـسـيـر او بـرد طـلب الـتـفـسـيـر.
- يــدون قـرار الــتــفـســيــر حـاشــيـة4
للحكم  ,ويسجل في سجل األحكام .
ــشـرع لم ومن اجلـديــر بـالــذكـر ان ا
يـحـدد مـيـعـادا مـعـيـنـا لتـقـد طـلب
الـتـفـسـيـر وهـذا يـعـنـي ان اخلـصوم
احـرار في تـقـد طلـب التـفـسـير من

حيث الزمان .
رابـعـا / ارتـبـاط الـقـرار الـتـفـسـيري

بالفصل :
يــرتـبط الــقـرار الــتـفــسـيـري بــفـصل
القضاء ارتـباطا وثيقـا ويكون تابعا
ومــتــمــمـا لـه ويــتـرتـب عـلـى هـذا ان
الـفـصل اذا فــسخ او نـقض نــتـيـجـة
الـطـعن به بـطـرق الـطعن الـقـانـونـية
فان القرار التفسيري يلغى بالتبعية

ويكون باطل بحكم القانون .
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اشـارة الـى اعالن الــوارد في صــحــيــفــة الــزمــان بــالــعـدد
(٦١٠٥) في ١ / ٨  / ٢٠١٨   واخلـــاص اعالن مــنـــاقــصــة
جتـهيـز مادة الرز ٣ / ٢٠١٨ حـيث  ذكر بـاللغـة العـربية
ــشـتـريـات ــنـاقـصـات وا ــعـلـومـات ا ـوقع االلــكـتـروني  ا

الدولية كاالتي:-
- Dg Market www.dgmarket.Com خــــــــــطـــــــــأ

www.dgmarket.Com : Dg market  والصحيح
لذا اقتضى التنويه
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W∫ الفساد آفة ال تتم اال من حتت الطاوالت ¬

U ∫ متظاهرون خالل احتجاجات في بغداد للمطالبة بالوظائف وحتس اخلدمات bš


