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بغداد /احملامي كاظم شهد العمريي

املسؤوليـة واقامة العـدل وتقديم لـالستفـادة مـن اخلربة العـمليـة الــدفــاع والقــواعــد اخلــاصــة
بغداد /املدى
من تثـبت التهـم عليه إىل حمكـمة املرتاكمة للتجارب االممية املماثلة بـاالجـراءات واالدلـة ومــواضيع
ستتعاقب علـى حكم العراق،
أنشـأت احملكمة اجلنائـية العراقية
عراقية نزيهة ومستقلة وحمايدة  .وهنا البد من التاكيد على الدور اخرى ذات العالقة  .وكذلك زيارة
حــسب هــذا القــرار جمللـس
املختـصة باجلرائم ضـد االنسانية
ستكـون امنوذجـا للقضـاء العادل االسـتـــشــــاري هلــــؤالء اخلـرباء حمكـمة الـعدل الـدوليـة يف الهاي
االمـن  1546ثالث حكــومــات
قـسمـًا اعالميـًا سيقـوم بتقـديم
واالستفادة من خرباتهم يف حماكم واحملـكمــة اجلنــائيـة الــدوليـة
حمليا واقليميا .
بعـــد أن حل جملــس االمـن،
اجازات دوريـة عن عمل احملكـمة
يف هـذه املرحلة يتـم اعداد قواعد مشـابهـة اقـيمت يف يـوغـسالفيـا ليـوغسالفـيا الـسابقـة  .كمـا قام
اثنتان منهـا مؤقتتان ولفرتة
واخلـطــوات الـيت مت حتقـيقهــا
اجـراءات احملاكمـات تلك القـواعد الـســابقــة وراونــدا وسـرياليــون فـريق عمل مـن احملكمـة بـزيـارة
انـتقــال حمــددة ،والثــالثــة
الجناز هيكليتهـا ،واالجابة عن أي
اليت حيـرص القيمـون علـى هـذه وغـريهـــا مع الـتـــاكـيـــد علـــى الكــويت وعقـد اجـتمـاعـات مع
حكـومـة مـستقـرة مـنتخبـة
اسـتفسـارات واسئلـة ختـص عمل
احملكمـة تـوافقهـا واتـسـاقهـا مع خصوصية احملكمة مبا يتالءم مع اللجنـة املـشكلـة من قـبل وزارتي
دستورياً.
احملكمة  .وجـاء يف بيان صادر عن
املعــايـري والـتجــارب الــدولـيــة اخلصوصيـة االسالمية والـعربية العـدل واخلــارجيــة يف الكــويت
احلكومة االنتقالية
القسم اجلديـد انه خالل السنوات
وتـتمـاشــى مع االلتـزامــات اليت للعـراق والشعب العـراقي .ويف هذا واملكلفـة بــالتحـقيق يف اجلــرائم
األولى
الـســابقــة ظهـرت مـن قبل دول
يفرضهـا القانون الـدولي للوصول الــسيــاق شــارك فــريق عـمل يف الــيت ارتكـبـت اثـنـــاء االحـتالل
ومنـظمـات واحـزاب عــراقيـة
وهـي احلكومة القائـمة حالياً
إىل مصــداقيــة حمليـة وعــامليـة مؤمتر تـاسيس احملكمـة العراقية العراقي للكويت ومت اتفاق على خطة
واقليميـة ودولية تـشري إىل وجود
واليت خلـفت جملـس احلـكم،
تـطمـئن الـشـعب العــراقي علـى املخـتصـة املنعقـد يف امـسرتدام يف عمل مشرتكة يف هذا السياق .
انتهـاكات حقـوق انسـان وجرائم
ويفرتض أن مهـمتها تبـــــــدأ
حيـاديــة واستـقالليـة احملـكمـة اذار املـاضي والذي حضـره اساتذة ويف املرحلة احلالـية تقوم احملكمة
ضـد االنـســانيـة وجــرائم ابـادة
يف  2004 /6 /30وبـــسـيــــادة
وتضـمن احـتيـاجـات الـضحـايـا يف القـانـون اجلنـائـي وخرباء من بـالتعامل مع العدد اهلائل من ادلة
مجـــاعـيـــة وجـــرائـم حـــرب
كاملـة ،وتتوىل كامل سلطاتها
واسرهم وتـضمن حقوق املتهمني االمم املـتحــدة ورؤســاء حمــاكم االثبـات وبـاشـرت بـالتـحقيق يف
وانـتهاكات القـوانني العراقـية قام
القانونية (ف 1و-4أ) من قرار
وتعـمق مبـادئ حقـوق االنـسـان وقـضــاة ومــدعــون عــامــون صحتهـا وستقوم بـاصدار قـواعد
بهـا مسـؤولون واعـضاء يف النـظام
جملـــــس االمــن ويف هــــــذا
وسيادة القانون يف العراق  .فضمن وحمــامــون شــاركــوا يف حمـــاكم االجـــراءات خالل االسـبـــوعـني
الـســابق مـنهـا الـقتـل اجلمــاعي
الــتـــــاريخ ،تــنــتهــي فــرتة
تلك االطـر يتـم التـأكـد وبـشكل جنائـية دوليـة اقيمت يف العـديد القادمني وتوزيعها على املؤسسات
للمـدنـيني الـذي مت يف عــدد من
االحـتالل ،ويـنـتهـي ايـضـــاً
منــاطق الكـرديـة خالل احلـرب حبـدوث خروقات جسيمة حلقوق سـيكون من اوىل واهـم مهامهـا هو مـستمر من عـدم تولي أي شخص من دول العـامل اضـافــة خلرباء يف الــدولـيـــة املعـنـيــة واخــذ راي
وجــــود سلــطــــة االئــتالف
العــراقيـة  -االيــرانيـة وكــذلك الـسـجنــاء واملعـتقلـني يف سجـون التحـقيق والـبحث يف مجـيع تلك يعتـرب من ضمـن الضحـايـا او من قضـايا جـرائم احلـرب واالساءات املختصني الدولـيني والعراقيني .
املــوقتـة ويـسـتعيـد العـراق
الـتهم وكـشف حقيقـة مـا حـدث افـراد اسـرهم الي مـنصـب ضمن اجلماعـية يف كمبوديـا وغواتيماال اننـا اذ نقدم هذا البـيان نتمنى إن
اكتـشــاف العـديـد مـن املقـابـر النظام السابق .
سـيادته الـكاملـة (ف )2منه.
حمـــاكـم اجلـنـــايـــات واهلـيـئـــة واندنوسيا وجنوب افريقيا حيث نتلقـى تعـاونكم الظـهار الـصورة
اجلمـاعيـة يف الكثـري من املنـاطق هلــذه االسبــاب والسبـاب اخـرى خالل عشرات السنني السابقة .
ومتـتـلك هــــذه احلكـــومـــة
العــراقيـة بعـد سقـوط الـنظـام عـديـدة فقـد تلقـى الـراي العـام إن مئـات الـوف الـضحـايــا ممن التمييزية حتى الوصول إىل اقصى مت يف هـذا املؤمتـر منـاقشـة املهام احلقيقـية والشفافـة هلذه احملكمة
صالحيـات ومهـام االضطالع
الـضرورية لتاسيس احملكمة ودور لتكون امنوذجا للعدل وفق قواعد
وجــرائم حـر ب ارتـكبـت اثنـاء العـراقي والـدولي بـاهتمـام بـالغ ارتكـبـت حبقهـم تـلك اجلــرائـم درجات احليادية .
بـالـدور الـرئيـس يف تنـسيق
ذات
الدولـية
القوانـني
واجـراءات
يف
واملنـظمـات
الــدوليـني
اخلرباء
الــــذيـن
االجــــانـب
احلــرب العــراقيــة  -االيــرانيــة اعالن تـاسيس احملكـمة اجلنـائية يـرتقبـون بفـارغ الـصرب معـرفـة إن لـلخـرباء
املـساعـدات الدولـية املقـدمة
العالقة.
وحمــامي
االدارة
ونـظـام
دعمهـا
مهما
دورا
بهم
احملكـمة
واحـتـالل الكـــويـت ،وادعـــاءات املختصـة وصدور قـانونهـا واليت حقيقـة ما جـرى وعلـى من تقع ستستعني
للعـــراق (ف .)18والتـصــرف
وبشفـافية يف امـوال صندوق
التنميـة ومن خالل امليزانية
العراقية (ف .)24واالضطالع
بـــاحلقـــوق وااللـتـــزامـــات
واملسـؤولية املتعـلقة بربنامج
النفط مقابل الغذاء (ف)26
يغداد /املدى
لكنـها تبقـى حكومـة مقيدة
ومدتها مؤقتة وال حيق هلا أن
تعقيباً علـى ما كتبه القـاضي الفاضل مقـابل عوض وألن قضاءه واجب وفيه
النصيب على الثلث فـالوصية الواجبة
تتخذ أية اجـراءات من شأنها
الـسيـد حممـد حـسن كـشكـول يف عـدد إجبـار علـى املـدين للـوفـاء به ،خبالف
مبقـدار الثلث ال مبقـدار نصيب األصل
التـأثري يف (مصـري) العراق يف
اجلـريدة احلـادي والثمـانني وألهمـية الوصيـة اليت تثـبت بعد وفـاة املوصي
ألن هذا االستحقاق بطـريق الوصية ال
مــا بعــد الفـرتة االنتقــاليـة
هـذا املـوضــوع وتشعـب االراء الفقهيـة مصـراً عليها وأنهـا تربع طوعي ال جرب
بطريق املرياث.
احملـددة هلا (ف .)1ومفاد ذلك
اليت قيلت بـشأنه وللمزيـد من الضوء ،فـيه وهـي ليـس مبقــابـل كمــا ميـكن
وإعماالً لنـص الفقرة الثـانية من ذلك
أن مهمة هذه احلكومة جاءت
فـان موضوع الـوصية الواجـبة يندرج الرجـوع فيها ،فلهذا يـكون الدين أقوى
التعـديل ،يقدم أداء الـوصية الـواجبة
لتصـرف شؤون الـبالد ضمن
حتت مـادة الـوصيـة بـشكل عـام .ذلك من الـوصية ،أمـا أن قدم لفظ الـوصية
من الرتكـة على استحقاق الورثة ،وهي
فـرتة زمـنـيـــة ال تـتجـــاوز
ألن مــوقف أئمـة املـذاهـب االسالميـة علـى الـدين يف الـذكــر احلكيـم قصـد
مقدمة أيضاً على الـوصية االختيارية
الـسـبعــة أشهـر .فـليـس هلـا
واملفـسرين بشأن االخذ بها إمنا يتوقف االهتـمام وحث الـورثة علـى تنفيـذها
إن وجدت معها ،فلو زادت الوصايا على
صالحـيـــــات او سلــطــــات
على قوهلم يف اقـرار أو رفض او تقييد لـكيال تشح نفوسهم بـادائها من الرتكة
الثـلث ومل جتــز الــورثــة الـــوصيــة
احلكـومــات املتعــارف عليهـا
الوصـية للـوارث ،وهذا هـو ايضـاً شأن لعدم وجود مقابل هلا.
االخـتيـاريـة بـالـزيـادة فـان مقـدار
كعقـد املعـاهـدات والـصلح أو
وإذا كـانت الـوصيــة لغري الـورثـة ويف
تشريعات االحوال الشخصية.
الوصيـة الواجبـة يعادل الثلـث استبد
حتـى سن قـوانني تـستهـدف
والـوصيـة ،متلـيك مضـاف إىل مـا بعـد حـدود الثلث تعد نافـذة بامجاع فقهاء
به اصحـــابهــا وال شـيء لغـريهـم مـن
النـظــام الــسيــاسـي للـبالد
املــوت بطـريق الـتربع حـسـب للمـالك املـسلمني وال يـنفذ اجلـزء الزائـد على
اصحـاب الوصيـة االختياريـة ،وإن كان
ووحدته بـاستثـناء حـقها يف
الشرعي .فيـقال االصطالح موصى له ،الثلث إال بـاجـازة الـورثـة وذلك ايضـاً
مقـدار الوصية الـواجبة أقل من الثلث
إبـرام وتـنفيـذ مـا يلـزم من
وللـشيء مـوصـى به ..ومعنـى إضـافـة بـاتفـاق فقهــاء املسـلمني ،إمنـا مـوضع إن معنـى احلـديـث :ال وصيـة نـافـذة ذلك مـــا إذا كـــانـت لـــوارث أو لغـريه فـــالبـــاقي مـنه ألصحــاب الــوصــايــا
اتفاقيات وتـرتيبات تتطلبها
التصرف إىل املوت ،أن اثر هذا التصرف اخلالف هـو الوصية لـوارث يف حدودها للــوارث ،وبهــذا التــأويل للحــديث ال واجتمعـوا بزيـادة ظنوهـا صحيحة يف االختيـارية يـقسمـونه بينـهم قسـمة
عالقـة املـديـونيـة مع نـادي
الذي مت يف حـال حياة املـوصي ال يكون الشرعية الثلث حيث اختلفت املذاهب يكــون هــو دلـيالً علــى عــدم صحــة قـوله (ص)( :ال وصيـة لـوارث بـاكثـر احملاصة بعد اداء الوصية الواجبة ..أما
بـاريس (ف .)28ويكـون بقاء
إال بعـد موته ..ولقد عـرف العرب هذا الشـرعية بهذا الشـأن فيما تباينت اراء الـوصيـة للـوارث إن أجـازهـا الـورثـة .من الثلـث) ،فالـزيادة يف الـنص وهي  -لـو أوصــى امليت ملـن جتب له الـوصيـة
هــــذه احلكـــومـــة إىل حـني
التصرف القانوني حيث كانوا جييزون املفـســـرين بـصــدده وبـسـبب هــذا وهـذا التـأويل للحـديث كمـا يقـول به باكثر من الثلث  -جعلت النفي منصباً قـانونـاً بأكـثر مـن القدر الـذي حدده
تـشكـيل حكـومــة انتقـاليـة
الوصـية للـوارث ولغريه ودون حتـديد االخـتالف يف الــرأي اخـتلـفت بـشــأن احلنـفية تـؤيده الـزيادة اليت وردت يف علـــى أكثـــر من الـثلـث ال علــى أصل القانـون للوصيـة الواجبـة وهو الثلث،
جـديـدة مـن قبل اجلـمعيـة
ملقــدارهــا .وقــد أقــر االسـالم مبــدأ الـوصيـة الـواجبـة ،ذلك ألن االصل يف بعـض الروايـات وهي( :إال أن جتيـزها الوصـية لوارث ،علـى خالف هذا الراي ومـن النـصـيب الـذي يــستـحقه أصل
الــوطـنـيــة الـيت سـيجــري
الـوصيـة دليلهـا قـوله تعـاىل يف سـورة الــوصيــة أنهـا اخـتيـاريـة يف مجـيع الورثة).
يـقف ابــــو بكـــر الــــرازي املعـــروف الفرع مـرياثاً عن مـورثه لو بقـي حياً
انتخابها يف مـوعد أقصاه /31
البقرة( :كتب عليكم إذا حضر احدكم االحوال والشـريعة االسالمية ال تعرف وكان من شـأن إختالف العلمـاء يف بقاء باجلصاص..
وصية
الزيـادة
هذه
كانـت
مـوته،
عند
.2005 /1
املـوت ان ترك خرياً الـوصية للـوالدين وصيـة واجبة قضـاء أما االيصـاء باداء احلكم الـذي نصت عليه اآليـة الكرمية وعلى ضوء ما تقدم ،يكون من املناسب اختيارية نطبق عليها احكامها ،أما اذا
وحـسب الفقـرة  /4ب وخالل
واالقربني باملعروف حقاً على املتقني) الـواجبات املـالية الـيت مل يقم الشخص وهــو وجــوب الـــوصيــة للــوالـــدين الـتصـدي للـوقـوف علــى حكم الـنص اوصـى له باقل مـن القدر الـذي حدده
شهر متوز هلذا العام يتم عقد
وجعلـها يف حـدود ثلث تـركة املـوصي بادائهـا مال حياته كـزكاة االموال فهي واالقربني ،واحتجاج البعض بزيادة يف العـراقي بشـأن الوصيـة الواجبـة الذي الـقانـون وجبت له الـوصيـة بقـدر ما
مـؤمتر وطين لـيختار جملـساً
فقد روي أن سعـد بن ابي وقـاص قال :واجبــة ديــانــة ال قـضــاءً ،وهــذا رأي احلـديث الشـريف ظنـوها صحـيحة أن صـدر بـالقـانـون رقم  72لـسنـة  1979يكمله.
استشارياً هلذه احلكومة .وقد
جــاءني رسـول اهلل يعـودنـي من وجع مجهور الفقهـاء ومنهم االمام ابـو عبد قــال اجمليــزون للــوصيــة الــواجبــة بـاعـتبــاره التعــديل الثــالث لقـانـون ويف اطـار تـسليـط الضـوء علـى الـنص
تـــرك قـــرار جملــس االمـن
أشتـد بي .فقلت :يـا رسول اهلل إنـي قد اهلل جعفر الصادق بان الوصية ال تصح لالقـارب غري الوارثني :إن آيـة الوصية االحوال الـشخصية رقم  188لسنة  1959املذكـور من النـاحيـة الشـرعيـة ومن
مـوضوع حتـديد صالحـياته
بلغ بـي من الوجع ما تـرى وأنا ذو مال بـالـثلـث وال نعـريه للــوارث أصالً ولـو غري منـسوخـة فحكمهـا ثابـت وباق ال حيث ورد فيه( :إذا ما مات الولد ذكراً وجهـة نظر اجتـماعية يعـتقد البعض
وتكـويـنه واليـة عـمله دون
وال يرثين إال ابنـة لي ،أفأتصدق بثليت أجازهـا الورثـة .فلقد روي عـن االمام يزال قائماً إىل اآلن بالنسبة ألقارب غري كــان أم أنثــى ،قبل وفـاة أبـيه أو أمه ،انه يعــاجل أوضــاع الـكثـري من االوالد
حتـديد ،وهنـا يكون الـتساؤل
مالي؟  -ويف رواية أفأوصي؟  -قال :قال الصـادق أنه منع الـوصيـة للـوارث ملـا الــوارثـني ملـــانع مـن مـــوانع اإلرث أو فـانه يعـترب حبكـم احلي عنـد وفـاة أي الـذيـن يعيـشـون يف اكنـاف اجـدادهم
عن احلـكمــة يف انـشــاء هــذا
(ص) ال ،قلت :فـالشطـر يا رسول اهلل؟ ،فيهـا من تغيري لفـرائض اهلل تعاىل اليت لــسـبـب وجـــود مـن هـــو أوىل مـنهـم منهما ،وينتقل إستحقاقه من األرث إىل بـسـبب وفـاة آبــائهم بـنقل جــزء من
اجمللــس حلكــومــة ال تــدوم
قــال :ال ،قـلت :فـــالثـلث ،قــال (ص) :نـص عليهـا القـرآن الكـريم ،فنـصيب بـامليزان فتـجب هلم الوصيـة بنص آية أوالده ذكـوراً كـانـوا أم انـاثـاً حــسب تركة جـدهم أو جدتهم بـشكل وصية
حياتها إال لبضع شهور.
الثلث والثلث كثري ،إنك إن تذر ورثتك الـبـنـت مـثالً الـنــصف ،فلــو جــازت الوصـية ألنهـا بقيت عـند هـؤالء دالة األحـكام الـشرعـية ،بـاعتـباره وصـية واجبـة التنفـيذ يف حـدود ثلث تـركة
احلكومة االنتقالية
أغـنيــاء خـري من أن تــدعـهم عــالــة الــوصيـة هلـا لكــان نصـيبهــا النـصف على وجـوب الوصـية للقـريب الذي ال واجبة ،على أن ال تـتجاوز ثلث الرتكة .املتـوفى متقدمة على املرياث ال اختيار
الثانية
يتكففون الناس.
والثلث ومن شـأن هذا أال يقـرب العمل يكـون وارثـاً وتـرك الـعمل بهـا يف حق تقـدم الوصية الواجبة مبوجب الفقرة فيهـا للمـوصي وال للـموصـى اليه ،وان
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ثلث
يف
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هذا
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الورثة...
اجـازة
على
مـوقوفة
لتطبيق شـروط املرياث مبقتضى املادة
ستـأخذ عـلى عـاقتهـا مهـمة
الـسيـاق حتـسن االشـارة إىل أن تـنفيـذ بقاء حـكم هذه االية اليت نـسخت باية بـاعطـاء جزء من تـركته ألقـاربه غري فيما جاوز الثلث إال باجازة الورثة 86 .من قانون االحوال الشخصية.
تـشكـيل حكـومـة جـديـدة
الــوصيـة واداء الــدين يقـدمـان علـى املواريـث أو باحلـديث الـشريف بـقوله الوارثني على أنه وصية واجبة هلم من ويتضح مـن ظاهـر نص الـفقرة األوىل وانه مـن احلق علـينـا يف هـذا االطـار
تـوريث الورثـة لقوله تعـاىل( :من بعد (ص)( :أن اهلل أعطـى كل ذي حق حقه مال املـوروث .ونقل االمام فخـر الدين من التـعديل آنف الـذكر فـان الوصـية القول :إن هـذا التعديـل والذي أخذ به
وصيـة يـوصـى بهــا او دين) .والـنص فال وصيـة لـوارث ،وقيل إنهـا نـسخت الـــرازي يف تفــسـريه عـن ابـي مــسلـم جتب وتنفذ حبكم القانون إذا مل يوص القـانــون املصـري  71لـسنـة  ،1946قـد
صـريح يف أن أوان األرث بعـد الـوصيـة بـهمــا معــاً .وإذا كــان آيــة الـــوصيــة االصفهاني ،أن آية الوصية ال نسخ فيها املـيـت ألهل الـطـبقــة األوىل مـن أوالد خـالف رأي مجهـور من الفقهـاء وعدل
وبعــد الـــدين ،وأن الــشيء ال يـسـبق منسـوخة مبـا ذكر فال تـوجد وصـية أصالً ،إذ ال تـوجد خمـالفة بيـنها وبني الـبطـون وأوالد الـظهـور للـمتـويف وال عمـا كــان عليـه العمـل قبل تـارخيه،
أوانه ..وممـا جتدر االشـارة اليه يف هذا واجبة يف الشريعـة االسالمية لالقارب آيــة املــواريـث حتــى تكـــون األخرية جتب هـذه الوصية لفروع هذه الطبقة فتكـون الـدعـوة جـادة لـدراسـة هـذا
املقـام ،أنه رغم أن الكتـاب العزيـز ذكر الوارثني وغري الوارثني منهم.
ناسخـة ملا قـبلها ،أيـضاً ال مـنافـاة بني كمـا ال يـدخل فيهـا أوالد امليت الـذين املـوضوع قـصد حتـديد مـدى اتسـاقه
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الـوصيـة
الـوصيـة قبل الـدين ،إال أن أداء الـدين أمــا احلنفيـة فقـد قـالـوا :إن
ملعرفـة مقدار تقاربه مع الرتاث اخلالد
كانوا
ً
ا
ذكور
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الوصية
هذه
ممن
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هلم
الــوصيــة
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إمنا
نافـذة
من الرتكـة قدم على تنفيـذ الوصية ملا للوارث جـائزة ،لكـنها غـري
من اآلراء الـفقهيـة واخـتيـار أرجحهـا
من
أصلهـم
نـصيـب
مبقـدار
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حضره
الـورثـة
إجـازة
روي عن الـرسـول (ص)( :ال تـركـة إال تبقـى مـوقـوفـة علـى
واالخـذ به سـيمـا وأن املـادة االوىل من
بعــد ســداد الــديــون) ،ومــا روي عن اآلخــرين ،فـان أجـازوهــا نفـذت وأن بني الـوصيـة واملـرياث حبكم اآليـتني ،الـرتكة لو كـان حياً عنـد موت املوروث قانون االحوال الشخـصية تقتضي بان
االمـام علي بـن ابي طـالب (ع) قـوله :رفضـوها بطلـت أما لو اجـازها البعض آية الـوصية وآية املـواريث .أما البعض ويقــســم كل أصل (وهـــو ابـن املـيـت احملاكم تـسرتشد بـاالحكام اليت اقـرها
(رأيت رســول اهلل بــدأ بــالــدين قـبل مـنهم دون البعـض اآلخر فـانها تـنفذ مـن أئمـة الـزيـديـة واملفـســرين فقـد وبـنته) علـى من يـوجـد من فـروعه القضـاء والفقه االسالمي يف العراق ويف
الـوصيـة) .وألن الـدين ثـابت يف ذمـة حبق اجمليـز بقــدر حصـته وال تكـون قـالـوا :إن الـوصيـة مبـا ال يـزيـد علـى قـسمـة املرياث بـشـرط أال يـزيـد هـذا البالد االسالميـة االخرى اليت تتقارب
املــدين قـبل وفــاته وبعـدهــا وأنه يف كذلك بالنسبة لغري اجمليز فهم يقولون الـثلث جـائـزة ونـافـذة بـدون فـرق يف النصيب علـى ثلث الرتكة فأن زاد ذلك قوانينها العراقية ..واهلل ولي التوفيق.

الوصية الواجبـــــة يف الشريعة والقانــــــون

ثقافيــــــة قانونيـــة
عزل املوظف
عــزل املـــوظف هـي إحــدى
الـعقــــوبــــات الـيت وردت يف
قـانـون انـضبـاط مــوظفي
الــدولـــة وتعـين (تـنحـيــة
املــوظـف عن الــوظـيفــة وال
جيــوز إعــادة اسـتخــدامه يف
وظيفـة حكـوميـة) .ويعـزل
املوظف يف احلاالت التالية:
.1إذا ثـبــت ارتكــــابه ذنـبـــاً
خطراً جيعل بقـاءه يف خدمة
احلكـومـة مضـراً بــاملصلحـة
العامة.

.2إذا حكـم علـيه بـــالفــصل
مبـــوجــب أحكـــام قـــانـــون
انـضبـاط مــوظفي الـدولـة
وأعيــد استخـدامه فــارتكب
ذنباً آخر يستوجب فصله.
.3إذا حكـم علـيـه بعقـــوبـــة
جنــائيـة غـري سيــاسيـة أو
بعقـــوبـــة جـنحـــة خملـــة
بالشرف.
العقوبات االنضباطية
نـص عليهـا قانـون انضـباط
الدولـة وهي عقوبـات توجه
لـلمــوظف يف حــالــة إخالله

بواجباته الوظيفية .وتشمل
علـى جـزاءات بـسـيطــة هي
اإلنــذار والـتــوبـيخ وقــطع
الـــراتـب مـــدة ال تـتجـــاوز
العشرة أيام.
دور االدعاء العام يف
احلد من اجلرمية
ان دوافع اجلــرميــة ختـتلف
بــإخـتالف خـصــائــص كل
جمتـمع من اجملـتمعـات اال ان
هنـاك عوامل مشرتكـة بينها
تـتـمـثل بــالــدرجــة االوىل

بــاحلــاجــة املــاديــة للفــرد
واخنفــــــاض املــــســتــــــوى
االجتمـاعي والثقايف والصحي
له ،لـــذلك فـــإن مكـــافحــة
اجلـرمية واحلـد من تـفاقهـما
يتطلـبان السعي للقـضاء على
هذه العـوامل واملسببـات .وملا
كـان القـانـون هـو الــوسيلـة
الــرئيـسـة والفعـالـة يف هـذا
اجملـــال فهـــذا يـتــطلـب مـن
احلـكــــومـــــة وسلــطــتهــــا
الـتشـريعـية الـقادمـة اصدار
التـشــريعــات االقتـصـاديـة

مـوقتــة وتشـريع الـدستـور
الـدائم للـبالد متهيـداً لقيـام
حكـومة مـنتخبـة دستـورياً
حبلـول  .2005 /12 /31مبعنـى
أن احلكـومــة الثــانيــة اليت
ستخلف االوىل ستبـدأ واليتها
يف ذلك الـتاريخ وتنـتهي هذه
الواليـة عنـد قيـام احلكـومة
املنتخبة غري املقيــــــــــــــدة
يف .2005 /12 /31
وضع القوات االجنبية
أكـد جمـلس االمـن التفـويض
اخلـاص بهذه القـوات مبوجب
القـرار  2003 / 1511وأشـار إىل
أن وجـود هـذه القـوات يـأتي
بناء علـى طلب من احلكـومة
العراقية املـوقتة باشارة منه
إىل رســالـــة رئيـس الــوزراء
املـؤرخة  2004 /6 /5املـوجهة
إىل رئـيس جملـس االمن بـهذا
اخلصوص (ف .)9ويكون هلذه
القـوات سـلطـة إختــاذ مجيع
التدابري الالزمة للمساهمة يف
حفــظ االمن واالسـتقــرار يف
العـراق ولـضمـان دوراً فعـاالً
لـلمنـظمـات الـدوليـة الجنـاز
مهـامهــا يف مسـاعـدة الـشعب
العراقي عـلى النمـو الوراد يف
الفقــرة ( )7من القــرار اليت
يقـر اجمللـس مبــوجبهـا بـان
يقـوم املـمثل اخلـاص لالمني
العـــام وفقــاً ملــا تــسـمح به
الـظــروف واالحــوال أو مــا
تــطلـبـه حكــومـــة العــراق
وباألخـص عقد مؤمتر وطين
خالل شهــر متـــوز من هــذا
العام وابـداء املشـورة والدعم
للجان االنتخابية والتخطيط
االولـي الجراء تعـداد سكـاني
شــامل وصيـاغـة الــدستـور
الـدائم واملـساهـمة يف تـنسيق
وإيصـال مسـاعـدات األعمـال
والـتـنـمـيــة واملــســاعــدات
االنـسانيـة ويف جمال االصالح
القضائي والقانوني.
أمـا يف الفقرة ( )11مـن القرار
فقــد رحب اجمللـس بـإنـشـاء
الرتتـيبـات الالزمـة القـامـة
الشراكة االمنية بني حكومة
العـــراق والقـــوة مـتعـــددة
اجلـنسيـات مبا يـكفي حتقيق
التنسيق بـينها مشرياً يف ذلك
إىل رســالـيت رئيـس الــوزراء
ووزيـر اخلارجيـة االمريكي.
ويكـون للحكـومـة العـراقيـة
احلق يف احلـاق قـوات أمـنيـة
عــراقيـة بــالقــوة متعـددة
اجلـنــسـيـــات ،علــى أن يـتـم
التـوصل فيمـا بني الطـرفني
إىل إتفاق كامل النـطاق بشأن
املـســائل االمـنيــة واالمــور
املتعلقة بالـعمليات اهلجومية
احلساسة.
القوات متعددة
اجلنسيات
حسب الـفقرة  12مـن القرار،
فــــان جملــس االمـن ســـوف
يـستـعرض واليـة هذه الـقوة
بعــد مضـي سنـة من تـاريخ
هذا القرار ،او بناء على طلب
من احلكومـة العراقيـة ،على
أن تنتهـي هذه الـوالية عـند
اكتمـال الـعمليـة الـسيـاسيـة
بـقيــام حكـومـة مـنتـخبـة
دستـوريــاً ،وميكـن أن ينـهي
جملس االمن هذه الوالية (أي
الوجـود العسكـري االجنيب)
قـبل ذلك ،إذا طلبت حكـومة
العراق إنهاء ذلك لتفويض.

احملامي محيد طارش الساعدي
واالجـتماعية والـثقافية اليت
تهـــدف اىل بـنـــاء االنــســـان
اجلـديـد وتـنظـيم العالقـات
بني افـراده وفق اسس عـادلة
وتوفري الرعـاية هلم وحتسني
ظـروف حيـاتهـم وضمــانهم
ضــد اجلهل واملـرض وتــوفري
فـرص العـمل والتـعليـم هلم،
وهذا كله يتطلب ايضاً وجود
جهـة ذات اختصـاص متارس
الرقـابة علـى حسن تـطبيق
الـتشـريعـات ،اليت اشـرنـا اىل
اهمية اصـدارها ،وهذه اجلهة

هي االدعاء العام.
وقد نص قانـون االدعاء العام
يف مــادته االوىل علــى اسهــام
جهاز االدعاء العام مع القضاء
واجلهـات املخـتصـة يف الـكشف
السـريع عن االفعال اجلـرمية
واالسهــام يف رصــد ظــاهــرة
االجـرام واملنـازعات وتقـديم
املقرتحـات العمليـة ملعاجلـتها
وتـقليصهـا وكذلـك االسهام يف
محايـة االسرة والطفـولة .ان
ممـارسة هـذه االختصـاصات
تتـم بقيـام اعـضـاء االدعـاء

العام بتمثـيل احلق العام امام
احملـاكم املختـصة والـلجوء اىل
طــرق الـطعـن القــانــونيــة،
وكـذلك بقـيام دائـرة االدعاء
العام يف دائـرة الكبـار ودائرة
اصالح االحـــداث بـــأعـــداد
التقـارير الفـصلية والـدراسة
امليدانية عـن ظاهرة االجرام
وابــــــداء مالحـــظــــــاتهـــــا
ومقرتحـاتهـا العـمليـة لتاليف
وقــوع اجلــرميــة واحلــد من
مشكلـة جنوح االحداث ومنع
تفاقمها.

