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ي القلتتم وتلبيتتة ل تتدام العلتتم و تتتا  استتتبابة لتتو 

بخطتتواو وئيتتد  و المعرفتتة والهتتام الوكتتر وابداعتت  

تكللت جهود القائمين في قسم القانون بصدور العدد 

اولتى االول من مبلة العدالة املين ان تكون خطتو  

نحو نشتر الققافتة القانونيتة ولتكتون فتي قابتل االيتام 

قبلة المققف ومحراب  وم براً يضوع بعبق  المعرفي 

        وشتتتتااف الوكتتتترج علتتتتى ارجتتتتام محاف ت تتتتا الحبيبتتتتة 

ن بالقتتانون ومتستتل  صتت) ديتتالى ل لخلتتل جيتتل متح

بالمعرفة في ضتمن مبتمتع يستودف االمتن و تطوقت  

يب ي  العدل والقتيم يحرست   المحبة ايماناً م ا بأن ما

اال سان وااليمان ومتا يب يت  البهتل والحقتد يهدمت  

ال لتتم واالنتقتتام وال يستتعى بهتتاف االطالتتة الققافيتتة 

بحلتهتتا البديتتد  اال ان ا  تت  كليتتة القتتانون والعلتتوم 

السياستتية عميتتداً واستتاتا  وطتتاب ونهيتت  بتتالبميع 

ب شر ما لديهم متن نتتاف فكترج ومعرفتي فتي ابتواب 

لمبلتتتة المختلوتتتتة التتتتي  تتتتي متتت هم والتتتتيهم ب يتتتتة ا

ديمومتها وصيروتها وصوالً الى درجاو عاليتة فتي 

ستلم العلتتم ومتدارف المعرفتتة خدمتة للحركتتة العلميتتة 

والققافيتتة فتتي اطتتار  ويتهتتا االنستتانية واالستتامية 

العربيتتتة وعلتتتى ار  تمتتتتد  ضتتتارتها الكقتتتر متتتن 

 متتن الرجتتال  ستت ة لتشتتهد والداو المعتتار  5999

سلت  الشهير  يصتر  في تا اليتوم مكان  مورابي وف

      بقولتتتتت  ا )) انتتتتتا الهيبتتتتتة والعتتتتتدل انتتتتتا متتتتتن ار  

القمتتتر ........ واستتتن فتتتي ضوضتتتام البهتتتل طريتتتل 

 القادمين لل . 

 
 



  خارجيات                                                                                                                                                   ا    

السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية يشارك بالمؤتمر العربي االول حول 
 استراتيجيات التعليم العالي

 البشرية وتخطيط الموارد

عميد كلية القانون  السيد  شارك

والعلوم السياسية )أ. م. د خليوة 

ابرا يم عود  التميمي ل 

والتدريسي ) م. علي ياسين عبد 

هللا ل في المؤتمر العربي االول )) 

استراتيبياو التعليم العالي 

وتخطيط الموارد البشرية لل في 

الاج المملكة االردنية الهاشمية و

ت اول في بيان  الع اصر السياسية 

االسترشادية لعدد من 

الموضوعاو الرئيسية، بهد  

تعزيز ال  ام التبارج متعدد 

االطرا ، بما في ذلك أ مية ن ام 

تسوية الم ازعاو واالمت اع عن 

تطبيل االجراماو الحمائية، 

وإعطام االولوية للموضوعاو 

التي تخدم مصال  الدول االقل 

وكالك االتباف الى االتواق نمواً، 

النهام برنامج عمل الدو ة بما 

يؤكد مصداقية ال  ام التبارج 

متعدد االطرا  الاج يسم  

بالمزيد من االتواقياو المؤقتة أو 

ال هائية ما قبل الصوقة الوا د  

المتكاملة والتأكيد على البعد 

الت موج كما جام في اعان 

الدو ة .ي عقد المؤتمر الس وج 

قامن في ظل ت ييراو  يكلية ال

سياسية واقتصادية اقترنت 

باستحقاقاو وتداعياو الربيع 

العربي و اا ما يضع المزيد من 

التحدياو امام الحكوماو العربية 

من اجل المضي بقو  لانخراط 

الوعال في التبار  العالمية، 

 وت اول المؤتمر المحاور التالية ا

 أوالًا ظا ر  نمو معدالو البطالة

 بين خريبي البامعاو العربية

ثانياًا استراتيبياو وسياساو 

 التعليم العالي في البلدان العربية

ثالقاًا استراتيبياو وسياساو 

سوق العمل العربية والت مية 

 البشرية

رابعاًا مشاريع تبسير الوبو  

 بين التعليم العالي وسوق العمل

خامساًا موضوعاو تهم الدول 

التبار   العربية في اتواقياو

 العالمية

  سادساًا التبار  العربية االقليمية

و يث ان الكلماو في البلسة 

االفتتا ية واوراق العمل والحوار 

وال قاش أمتد ليسلط الضوم 

ويسبر اشكالية العاقة بين 

استراتيبياو التعليم العالي 

وتخطيط الموارد البشرية وسوق 

العمل لاا فقد توصل المشاركون 

 التوصياو االتيةا الى اقتراح

دعو  البامعاو لا تمام بإيباد  -2

الياو فاعلة لتحويز البحث العلمي 

كماً ونوعاً ودعم ال شر وتوفير 

  ق ات  الميسر  للبا قين .

توعيل دور البحث العلمي المبدع  -1

بين الطلبة لتحقيل االبداع 

واالبتكار وتوعيلها في جميع 

التخصصاو العلمية م ها 

ة من خال بحوث واالنساني

  التخرف .

دعو  الوزاراو والبامعاو  -0

والمسئولين عن سياساو القبول 

بإعاد  ال  ر الشاملة بتوجهاو 

القبول والسعي لبعل  يت اس  مع 

  الحاجاو الوعلية والمتوقعة .

دعو  البامعاو العربية الحكومية  -8

واال لية والخاصة لاستواد  من 

المؤسساو المه ية لرجال 

العمال والعمل على ضمهم ا

لمبالسها واستضافتهم 

الجتماعاتها ولبانها المتخصصة 

  ع د وضع الم ا ج وتطوير ا .

دعو  البامعاو العربية للسعي  -5

الباد في تب ي سياساو ضمان 

  البود  والحر  على تطبيقاتها .

لعمل على مواصلة عقد  -6

المؤتمراو والملتقياو التي 

التعليم تت اول استراتيبياو 

  العالي.



 

  تصرحيات                       ا                                                                                                                            

 ( : العدالةالسيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية في تصريح لـ ) 
 فة املستلزمات الضرورية الستقبال االمتحانات النهائيةمت توفري كا

 حاوره : عمر جبار امحد

 

في  ديث للستيد عميتد كليتة القتانون والعلتوم السياستية التدكتور خليوتة ابترا يم عتود  

التميمتتي اشتتاد فيتت  تتتم تهيئتتة كافتتة مستتتلزماو االمتحانتتاو ال هائيتتة وت  تتيم القاعتتاو 

يتتع المستتتلزماو االختترا ،  تتاا وتتتم اال تمتتام باالستتئلة وتتتوفير التتدفاتر االمتحانيتتة وجم

االمتحانية  بصتور  تستاعد علتى خلتل جتو امتحتاني متري  وم است  للطلبتة ، امتا عتن 

اطار الخدماو فتم توفير كافة اال تياجاو وكتالك زيتاد  اال تمتام بتالمرافل العامتة ،امتا 

ف فتتم تهيئتة كافتة فيما يخص وسائل التبريد والسيما نحتن  مقتدمون علتى فصتل الصتي

الوستتائل وصتتيانة وتأ يتتل صيتتر الصتتال  م هتتا وكتتالك تتتم تتتوفير الوقتتود الكتتافي لتشتت يل 

المولتتتداو الكهربائيتتتة ونحتتتن بتتتدورنا نتتتدعو اب ائ تتتا الطلبتتتة التتتى االلتتتتزام بالضتتتوابط 

والتعليماو التي تصدر ا الكلية ومن كافة البوان  العلمية واالداريتة ومتن جانت  اختر 

ر الكلية انباز مهامهم الموكلتة التيهم علتى اكمتل وجت  خدمتة للمستير  على جميع كواد

العلميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنا العزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز.



 ا                                                                        ا                                                                                                                            

 تبليط طريق مدخل  كلية القانون والعلوم السياسية 
 

ضمن خطة تطوير الكليات 

وبأشراف السيد عميد كلية القانون 

والعلوم السياسية الدكتور خليفة 
تم تبليط ابراهيم عودة التميمي 

من  المؤدي الى الكليةالشارع 

ورافقه  نزوالً من الشارع العام 
نشاء أرصفة على جانبي الطريق إ

وفقا للمواصفات الهندسية الحديثة 

 وخدمة للطالب .
 

قسم القانون يعقد ندوته 
العلمية الموسومة حول مضار 

 الجوار غير المألوفة 
 

برعايةةة السةةيد رئةةية جامعةةة ديةةالى اتسةةتاذ الةةدكتور محمةةود 
شاكر الجبةور  وبششةراف السةيد عميةد كليةة القةانون والعلةوم 

سياسةةةية االسةةةتاذ المسةةةاعد الةةةدكتور خليفةةةة ابةةةرا يم عةةةودة ال
التميمةةي عقةةةد قسةةم القةةةانون ندوتةةم العلميةةةة الموسةةومة حةةةول 
مضةةار الجةةوار ايةةر المشلوفةةة . حضةةر النةةدوة النائةة  االول 
لمحافظ ديالى االستاذ فرات التميمةي وعمةداو ومميلةي كليةات 

فةي  الجامعة واساتذة الكليةة ومةدراو بعةض الةدوائر الحكوميةة
المحافظة . بدأت الندوة بقةراوة أ  مةن الةذكر الحكةيم وقةراوة 
سورة الفاتحة على ارواح شهداو العراق االبرار بعةد ا كلمةة 
للسيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الدكتور خليفة التميمةي أشةاد فيهةا نرحة  بجميةي الةذين حضةروا نةدوتنا 

قامةة ميةةل  ةذ  النةةدوات خدمةة تبنائنةةا الطلبةة لبنةةاو عراقنةا العزيةةز    ةذ  ضةةمن الخطةة العلميةةة السةنوية للكليةةة إ
بعةد ا دعةةا السةةيد رئةية الجلسةةة الةةدكتور 
بالسةةم عةةدنان مطةةر البةةاحيين الةةى طةةرح 
بحةةةويهم وبةةةدأت ببحةةة  للةةةدكتور رشةةةيد 
الربيعةي اسةتاذ القةةانون الةدولي فةي الكليةةة 
حول حسن الجوار وبعةد ان انتهةى طةرح 

ة أسةةةتاذ القةةةانون الةةةدكتور ابةةةرا يم عطيةةة
المةةدني فةةي الكليةةة بحيةةم بعنةةوان مضةةار 
الجةةةةوار ايةةةةر المشلوفةةةةة وتمةةةةت النةةةةدوة 
بمةةةةداخالت ونقاشةةةةات بنةةةةاوة وبحضةةةةور 
 مميلي وسائل االعالم في المحافظة .  

                                                                                                           



 نشاطات                                                                                                           .

 

بمناسبة اليوم العالمي للمرآة : تكريم الدكتورة رشا خليل معاون العميد للشؤون 
 العلمية 

 
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى 

ر االستاذ الدكتور محمود شاك

تحت شعار ) نحو و  الجبوري

تمكين المراة وتعزيز مشاركتها 

اقامت  ( في التنمية المستدامة

جامعة ديالى احتفالية بمناسبة 

وذلك من ، يوم المرأة العالمي 

اجل تكريم التدريسيات ذوات 

المناصب العلمية في الجامعة 

وقد تخللت المناسبة بتالوة من 

آيات الذكر الحكيم وكلمة 

ة الدكتورة ) ايمان جليل لألستاذ

( عميد كلية العلوم   السامرائي

االسالمية / جامعة ديالى واقيمت 

فعاليات من قبل طالبات مدرسة 

وقد حضر الى االحتفالية السيد مساعد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عامر المهداوي وعدد من عمداء النهرين 

 ى .بعض تدريسيات وموظفات جامعة ديال الكليات وتم خالل االحتفال توزيع الهدايا على

 قسم العلوم السياسية يعقد ندوته العلمية حول المقاربة بين الشورى والديمقراطية
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى األستاذ الدكتور 

محمود شاكر الجبوري وبأشراف السيد عميد 

كلية القانون والعلوم السياسية االستاذ المساعد 

ابراهيم عودة التميمي عقد قسم  الدكتور خليفة
حول العلوم السياسية ندوته العلمية الموسومة 

. حضر المقاربة بين الشورى والديمقراطية

الندوة عمداء وممثلي كليات الجامعة واساتذة 

الكلية. بدأت الندوة بقراءة أي من الذكر الحكيم 

وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق 

كلمة للسيد عميد كلية القانون االبرار بعدها 

والعلوم السياسية الدكتور خليفة التميمي أشاد 

فيها ضمن الخطة العلمية السنوية للكلية ارتأت 
كلية القانون والعلوم السياسية وبالتحديد قسم 

العلوم السياسية الى عقد مثل هذه الندوات 

لتطوير العلمي والثقافي والزيادة في المعلومة 

هذا البلد العظيم وفي نهاية كلمتة  من اجل بناء

رحب بجميع الضيوف الحاضرين في هذه الندوة 

. ثم دعا رئيس الجلسة الدكتور رائد صالح علي 

االساتذة الى تقديم بحوثهم وبدأت ببحث للكتور 

شاكر عبد الكريم فاضل  حول التعددية الحزبية 
و موقع الديمقراطية بعدها قدم االستاذ محمد 

بعنوان الشورى في الفكر االسالمي  كاظم  بحثه

المعاصر وفي النهاية بحث للدكتور عماد مؤيد 

حول المقاربة بين الشورى والديمقراطية وتمت 

الندوة بمداخالت ونقاشات بناءة وبحضور ممثلي 

وسائل االعالم في      المحافظة . 



 

 .                                                                                                                                  ا                                                           

كلية القانون والعلوم السياسية تقيم احتفالية خترج الدفعة 
 التاسعة من طالبها

 
 

برعايتتتتة الستتتتيد عميتتتتد كليتتتتة 

ية القتتتتانون والعلتتتتوم السياستتتت

الدكتور خليوتة ابترا يم عتود  

التميمتتي اقامتتت كليتتة القتتانون 

والعلتتتوم السياستتتية ا تواليتتتة 

بتختتترف الدفعتتتة التاستتتعة متتتن 

طابهتتتا التتتتي ستتتميت بتتتدور  

البيتتتتل الواعتتتتد لب تتتتام دولتتتتة 

القانون .  ضر الحوتل عمتاد  

الكلية واساتا  الكليتة وا تالي 

الطاب المتخرجين بدأ الحوتل 

لحكتتيم بقتترام  أج متتن التتاكر ا

وبعتتتد ا دعتتتى الستتتيد عريتتتف 

الحوتتل التتدكتور جتتال عبتتدهللا 

خلتتف للوقتتو  دقيقتتة لقتترام  

ستتتتور  الواتحتتتتة علتتتتى ارواح 

شتهدام العتراق االبتترار 

وبعتتتتد ا كلمتتتتة للستتتتيد 

العميتتد التتدكتور خليوتتة 

ابتتتترا يم عتتتتود  اشتتتتاد 

فيهتتا ان ا توال تتا اليتتوم 

بتخرف الدفعتة التاستعة 

متتتن طلبتتتة كليت تتتا لهتتتو الوختتتر 

بتخرف كتوادر قانونيتة والعز  

قادر  على المشاركة في ب تام 

عراق تا الحبيت  كمتا قتدم متدا 

شتتتتتتتتكرف وتقتتتتتتتتديرف لبميتتتتتتتتع 

 لي الطاب االحضور وا 



 .                                                                                               نشاطات 

 

لمشتاركتهم فتي  ولهتم 

قتتتتتتى  تتتتتتاا وبعتتتتتتد ا ال

الطلبة كلمتاو وقصتائد 

معبتتتتتر   يتتتتتث صتتتتتبت 

جميعهتتتتتتتا بالتتتتتتتاكرياو 

البميلة التتي عاشتو ا 

تحتتتتتتت ستتتتتتقف كليتتتتتتة 

القتتتتتتتتتانون والعلتتتتتتتتتتوم 

السياستتتتتية ، وبعتتتتتد ا 

كتتتتترم الستتتتتتيد العميتتتتتتد 

الطلبتتتتتتتتة المتميتتتتتتتتزين 

وكتتتتتترم بتتتتتتاقي طلبتتتتتتة 

الدفعتتتتتة وبعتتتتتد ا قتتتتتدم 

الستتيد معتتاون العميتتد لشتتؤون 

الطلبتتتة التتتدكتور بكتتتر عبتتتاس 

ستتتتيد علتتتتي  ديتتتتة تقديريتتتتة لل

العميتتتتتد وبعتتتتتد ا تتتتتتم تكتتتتتريم 

الستتتتتتتاد  معتتتتتتتتاوني العميتتتتتتتتد 

ورؤستتتام االقستتتام وتدريستتتي 

الكلية جميعاً وتمت اال توالية 

بوعاليتتتتتاو جميلتتتتتة وم وعتتتتتة 

وبحضتتتتتتور ممقلتتتتتتي وستتتتتتائل 

االعتتتتتتتام 
 في المحاف ة . 



 

وامتتام المتطلبتتاو المستتتحدثة للتبتتار  الدوليتتة وال قتتل التتدولي 

التى للبضائع تطور نمط ال قل من مواقتع االنتتاف فتي بلتد معتين 

مكان التوزيع واالستتهاك فتي بلتد اختر فتي استتعمال اكقتر متن 

واستتتطة نقتتتل علتتتى استتتاس عقتتتد نقتتتل متعتتتدد الوستتتائط . يأختتتا 

بموجب  متعهد ال قل البضائع في مهوتت  ويستأل ع هتا ويتتولى 

نقلها الى المكان المسمى للتسليم مقابل اجر وصوالً الى عقتود 

التباريتة ظهتر  الحيتا وس داو شحن اكقتر فعاليتة وسترعة فتي 

التعامل بس د الشتحن المباشتر و تو عبتار  عتن وثيقتة يستلمها 

ناقل اول بتعهد بإرسال البضاعة الى المكان المقصتود وتلزمت  

بكل االلتزاماو ال اشئة ع ها . ويسهل عملية نقل البضائع متن 

المشتترج ختط  اوجميع االماكن التي ال يربطهتا بمدي تة التتاجر 

عملياو ال قل المختلوتة فتي عقتد وا تد  ما ي م ت م وان  ي م

 ويؤدج التى تافتي العديتد متن الصتعوباو واالجتراماو المعقتد 

ن ستيتحملها باالضتافة  اوالمصاريف والبهتود التتي كتان الشت

التتى ت ويتتا ال قتتل عتتن طريتتل ستت د الشتتحن المباشتتر التتتاجر متتن 

  ان يبترم يتون مرا تل ال قتل فيككتل مر لتة متلالبحث عن ناقتل 

داً بشرط مو د تحكم م ا ابرام  العملية كلها وان  اا عقداً وا 

الس د يصدر من ال اقل الوعلي وم ا البداية يعهتد بت  ال اقتل فتي 

ال قل الى نتاقلين اخترين ويكتون مستؤوالً  منمر لة او مرا ل 

تصتتدر متت هم واخيتتراً ان الطبيعتتة القانونيتتة  التتتيعتتن االخطتتام 

ولتي  ورقتة تباريتة الن لس د الشحن المباشر ان  س داً عادياً 

محل  تسليم بضائع م قولة اما الورقة التبارية فأن محلها  تو 

 مبلغ محدد من ال قود .
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  الحصانة ....... ومفاهيمها
 القانونيتتتة المفتتتاهيم اليتتتوم اختتتتلط

 تكتون قتد التي الخاطئة بالمفاهيم 

 علتتتتى والمطبقتتتتة الشتتتتائعة هتتتتي 

 المفتتاهيم هتتذه متتن الواقتتع،  أرض

 من الحصانة مفهوم هو  القانونية

 الجنتتتتتتتتتائي القتتتتتتتتتانون  تطبيتتتتتتتتتق

 االشتتتتخا   لتتتتبعض والممنتتتتوح

 العامتتتتتة  المصتتتتتلحة لمقتضتتتتتيات

 أمتا  حصراً، عليهم والمنصو 

 التتتتتي المفتتتتاهيم متتتن ذلتتتتك غيتتتر

 منحتتتتتت والتتتتتتي بتتتتته اختلطتتتتتت 

 انهتم لمجترد الحصانة  الشخا 

 والتتتتتي متتتتا بمنصتتتتب  يتمتعتتتتون

 النظتتام تتتنه   التتتي اآلفتتة تشتتكل

 المؤسستتتتتتات  ودولتتتتتتة القتتتتتتانوني

 دولتتتتتة  نحتتتتو بنتتتتا تتجتتتته والتتتتتي

 ومؤسستتتتتتتتتتتتتات االشتتتتتتتتتتتتتخا 

الدولتتة  مؤسستتات ال االشتتخا  

 انتهتتتا  التتتى ايضتتتاً  يتتتدعو وممتتتا

 بحجتة االخترين قبل من القوانين 

 عليهتتتتا والقتتتتائمين واضتتتتعيها  ان

 تطبتتق لتتم أو يلتزمتتوا لتتم  انفستتهم

 هللا رستول قتول فتي ولنتا  عليهم،

 أيهتتتا))  قتتتال حتتتين أستتتوة (  )

 قتتبلكم، التتذين أهلتك إنمتتا !  النتا 

 فتتتتتتيهم ستتتتتترق إذا  كتتتتتتانوا أنهتتتتتم

 ستتتترق وإذا .  تركتتتوه الشتتتريف،

 عليتتتته  أقتتتتاموا الضتتتتعيف، فتتتتيهم

 فاطمتتتة أن لتتتو، هللا وايتتتم. الحتتتد

 يتدها لقطعتت سترقت محمتد بنت 

.) )  

 القتتانون أمتتام متستتاوون فتتالجميع

 المتتتتادة عليتتتته نصتتتتت متتتتا وهتتتتذا 

 جمهوريتتتتتة دستتتتتتور متتتتن ( 41)

 فتتي 5002 لستتنة التتدائم  العتتراق

 الحقتتتتتتتتتتوق) الثتتتتتتتتتتاني  البتتتتتتتتتتاب

 العراقيتتتتتتتتتون))  ( : والحريتتتتتتتتتات

 دون القتتتتتانون  أمتتتتتام متستتتتتاوون

 العتترق أو  الجتتنس بستتبب تمييتتز

 اللتتتون  أو االصتتتل أو ةالقوميتتت أو

 المعتقتتد  أو المتتذهب او التتدين او

 االقتصتادي  الوضتع أو الرأي أو

 قلنتتتا متتتا  إال ،((   االجتمتتتاعي أو

 تقتضتتتيه  متتتا بستتتبب استتتتثناء أنتتته

  . العامة المصلحة

 علتتتى الب تتتائي القتتتانون تطبيتتتل

  ااالشخاص 

 المعمول القوانين إقليمية مبدأ إن

 القتتوانين تطبيتتق فتتي كأصتتل بتته 

 كتل بإخضتاع والقاضتي الجنائيتة 

 الدولتة اقلتيم فتي موجتود شخص 

 ومحاكمهتتا قوانينهتتا الختصتتا  

 ام متواطنين كانوا سواء الجنائية 

 او المقيمتتتتتتتين االجانتتتتتتتب متتتتتتتن 

 لتتتتتتتبعض يخضتتتتتتتع . الزائتتتتتتترين

 ان اذ. المهمتتتتتتتتة  االستتتتتتتتتثناءات

 كتتتتتانوا وان  االشتتتتخا  بعتتتتض

 ال لكن الدولة  اقليم في موجودين

 االقلتيم دولتة  نقتانو علتيهم يطبق

 قبتتل متتن  استتتثنائهم بستتبب وذلتتك

 القتانون  او التداخلي الدولة قانون

 واالتفاقيتتتتات  واعرافتتتته التتتتدولي

 العقوبتتتتتتتات وقتتتتتتتانون .الدوليتتتتتتتة

 لستتنة  444 رقتتم  النافتتذ العراقتتي

 االمتتتر لهتتتذا  تطتتترق قتتتد 4191

 الحاديتة  المتادة فتي لذلك باشارته

 صتتتتراحةً  نصتتتت حيتتتتث عشتتترة

 هتتتتذا ييستتتتر ال: )) ذلتتتتك علتتتتى 

 تقتتع التتتي الجتترائم علتتى  القتتانون

 االشتتتتتخا  متتتتتن  العتتتتتراق فتتتتتي

 مقتتتتتتررة  بحصتتتتتتانة المتمتعتتتتتتين

 او  الدوليتتتة االتفاقيتتتات بمقتضتتتى

 القتتتتتتتانون او التتتتتتتدولي القتتتتتتانون

  (( . الداخلي 

 التتذين االشتتخا  متتن أيتتاً  ان أي

 مقتتتتتتتررة بحصتتتتتتتانة يتمتعتتتتتتتون 

 او الدوليتتتة االتفاقيتتتات  بمقتضتتتى

 نونالقتتتتتتتا أو التتتتتتتدولي  القتتتتتتانون

 لقتتتتانون يخضتتتتعون  ال التتتتداخلي

 وال العراقتتتتتتتتتتتتتتي  العقوبتتتتتتتتتتتتتتات

  : الجنائية  محاكمة الختصا 

 استتتتتتتتتتتتثناهم أشتتتتتتتتتتتخا /  أوالً 

  : الداخلي  التشريع

 التتتذين االشتتتخا  بعتتتض هنتتتا 

 للدولتة التداخلي القتانون يستثنيهم 

 العقوبتتتتات قتتتتانون تطبيتتتتق متتتتن 

 تتعلتتتق عتتتدة العتبتتتارات  علتتتيهم

  . العامة بالمصلحة  معظمها

 المشتترع استتتثنى العتتراق  وفتتي

  : العراقي 

 النتتتتتتتواب مجلتتتتتتتس أعضتتتتتتتاء  - أ

  (: البرلمان) العراقي 

 التتتتدائم العراقتتتتي الدستتتتتور متتتنح

 مجلتتتتس أعضتتتتاء 5002   لستتتتنة

 متتتتن قانونيتتتتة حصتتتتانة  النتتتتواب

 العقوبتتتتتتات لقتتتتتتانون  الخضتتتتتتوع

 بتتنص وذلتتك الجنائيتتة  والمحتتاكم

  :منه  96 المادة

 لتتسمج عضتتو يتمتتتع -أ: ثانيتتاً )) 

 بتته يتتدلي عمتتا بالحصتتانة النتتواب 

 وال االنعقتاد دورة أثناء آراء  من

  . ذلك بشأن للمقاضاة يتعرض 

 علتتى القتتبض القتتاء يجتتوز ال - ب

 الفصتتتتتل متتتتتدة ختتتتتالل العضتتتتتو 

 متهمتتتتتاً  كتتتتتان اذا اال التشتتتتتريعي 

 االعضتتتتتتاء وبموافقتتتتتتة بجنايتتتتتتة 

 رفتتتتع علتتتتى المطلقتتتتة باالغلبيتتتتة 

 ضتتتتتبط اواذا ، عنتتتتته الحصتتتتتانة 

 فتتتتي المشتتتتهود بتتتتالجرم متلبستتتتاً  

  . جناية 

 علتى القبض القاء يجوز ال   -ج

 الفصتتتتتل متتتتتدة ختتتتتارج العضتتتتتو 

 متهمتتتتتاً  كتتتتتان اذا اال التشتتتتتريعي 

 مجلتس رئيس وبموافقة ،  بجناية

 عنته الحصتانة رفتع على  النواب

   اذا او ،

 

قسم  &المرحلة الثالثة  &احمد حمد حسين 
 القانون



قانونيات                              .                                                                           

 المشهود بالجرم متلبساً  ضبط 

  ((.جناية  في

 متتتتن المتتتتادة هتتتتذه فتتتتي نجتتتتد

 نتتوعين منحتتت أنهتتا  الدستتتور

 حصتتانة االولتتى  الحصتتانة متن

 المجلتس العضتاء  موضتوعية
  . شكلية  حصانة والثانية

 تمتتنح انهتتا نجتتد أ الفقتترة ففتتي

 حصتانة النتواب مجلس  عضو

 متتن يبديتته عمتتا ومطلقتتة  تامتتة

 اي)  االنعقتتتاد دوة  اثنتتتاء آراء

 و التشريعي  الفصل مدة خالل

 يجوز وال (  التشريعية العطلة

 قانونيتتا  يستتاءل او يقاضتتى ان
 انتهتتتت وان حتتتتى ذلتتتك بشتتأن

 فتال النواب مجلس انعقاد فترة 

 اذا ذلتك عتن يستاءل ان يجتوز 

 اثنتاء تتم اراء من ابداه ما  كان

  .االنعقاد  دورة

( ب) فتتي المتتادة نفتتس وتعطتي

 بعتتدم ومؤقتتتة شتتكلية حصتتانة 

 عتتتتتى القتتتتتبض القتتتتتاء  جتتتتتواز
 الفصتتتل  متتتدة ختتتالل العضتتتو

 كتتتتتان وان حتتتتتتى التشتتتتتريعي

  وافتتتتتق اذا اال بجنايتتتتة متهمتتتتاً  

 بأغلبيتتتتتتتة النتتتتتتتواب  مجلتتتتتتتس

 رفتتتع علتتتى  المطلقتتتة اعضتتتائه

 هذه تعود  ولكن الحصانة، هذه

 اذا الحصتانة  هتذه لتلغي المادة
 النتتواب  مجلتتس عضتتو ضتتبط

 جنايتتة،  فتتي المشتتهود بتتالجرم

 فلته  والجنحتة المخالفتة فتي اما

 المجلتتتس يستتتتطيع ال حصتتتانة

 ان يمكتتتن لكتتتن ، عنتتته رفعهتتتا 

 العضتتتتو علتتتى القتتتتبض  يلقتتتى

 او الجنحتتتتة عتتتتن    ومستتتتاءلته

 اثنتتتاء ارتكبهتتتا  التتتتي المخالفتتتة
 انتهتتتاء  بعتتتد بالحصتتتانة تمتعتته

  .لهتتتتا وفقدانتتته المجلتتتس دورة

 القتبض القتاء تمنعت( ج) وفي

 ختتتالل المجلتتتس عضتتتو  علتتتى

  وهي التشريعية  العطل فترات

 الدستتتتورية  الرستتتمية العطتتتل

 فصتتتتتل كتتتتتل بتتتتتين المعطتتتتتاة

 بموافقتتتتة اال وآختتتتر تشتتتتريعي 

 علتتتى النتتتواب مجلتتتس  رئتتتيس
 ترفتتتتتع او ،  الحصتتتتتانة رفتتتتتع

 بالجرم  متلبساً  ضبط اذا تلقائياً 

  .جناية في  المشهود

 النهتتا شتتكلية هنتتا الحصتتانة و

 بموافقتتة تلغتتى ان الممكتتن  متتن

 مؤقتتتة وهتي المجلتس  اعضتاء

 القتتتبض يلقتتتى ان  يجتتتوز النتتته

 المجلتتتتتتتتس  عضتتتتتتتتو علتتتتتتتتى
 دورة  تنتهتي ان بعتد ومساءلته

 عضتتتو صتتتفة ويفقتتتد االنعقتتتاد

 وكتتذلك ، وحصتتانته المجلتتس 

 متن تمنتع ال الحصانة هذه  فإن

 كمتتا المجلتتس عضتتو  مقاضتتاة

 متتن يبديتته عمتتا  حصتتانته فتتي

 القتتتتاء  متتتتن عتمنتتتت لكنهتتتتا آراء

  .فقط عليه القبض
  : الدعاوى في الخصوم – ب

 البشتتتتتترية الطبيعتتتتتتة بستتتتتتبب

 عتتتتن دفاعتتتته اثنتتتتاء  لالنستتتتان

 حريتتتتتة  والطتتتتتالق ، حقوقتتتتته

 امتتتتام الحقتتتتوق عتتتتن  التتتتدفاع

 المختصتتتة والهيئتتتات المحتتاكم 

  . المدافعة  اثناء
 قتوانين غالبيتة عادة جرت فقد

 التنص علتى الحديثتة العقوبات 

 خضتتوع دمعتت علتتى صتتراحةً  

 عما العقوبات لقانون الخصوم 

 شتتفاهاً  او تحريتتراً  متتنهم يبتتدو 

 تعتد االصتل في هي اقوال  من

 وعلتتى . عليهتتا معاقتتب  جتترائم

 في  العراقي المشرع سار ذلك
 444   قم النافذ العقوبات قانون

 ذلتك  علتى بنصته 4191 لسنة

:  169/4 المتتتتتتتتتتتتتادة فتتتتتتتتتتتتتي

 أحتتتد يستتتنده فيمتتتا الجريمتتتة))  

 عتتنهم ينتتوب نمتت أو الخصتتوم 

 من كتابة  أو شفاها االخر  الى

 عتن دفاعه اثناء  سب  أو قذف

 وستلطات المحتاكم  أمام حقوقه

 االختتتترى والهيئتتتتات  التحقيتتتتق
 يقتضتتيه متتا  حتتدود فتتي وذلتتك

 هتذه نص من نجد ((الدفاع هذا

 يقتصر هنا االستثناء  ان المادة

 ستتواء القتتولي االعتتتداء  علتتى

 دون فقتط كتابتة او  شفاها ورد

 بالضتتتترب  كاالعتتتتتداء غيتتتتره

 اثنتتتتاء فقتتتتط االستتتتتثناء وهتتتتذا

 او المحكمتتتتتة امتتتتتام الوجتتتتتود 
 خارجهتا دون المختصة  الهيئة

 تقتضتتتتيه متتتتا حتتتتدود  وفتتتتي ،

 فتتال ذلتتك ختتارج  امتتا المدافعتتة

  .االستثناء يشمله
 القتانون  بمقتضتى المستتثنون/  ثانياً 

  : الدولي والعرف

 تتصتتتتتتتتل سياستتتتتتتتية العتبتتتتتتتتارات

 واالحتتتتتترام بادلتتتتتةالمت بالعالقتتتتتات 

 ومتا االتفاقيتات وبمقتضتى المتبادل 

 التتتتتتدولي القتتتتتتانون عليتتتتتته جتتتتتترى 

 بعتض اعفي فقد الدولية واالعراف 

 متتتن مراكتتتزهم بحكتتتم االشتتتخا  

 قتتتتتتانون الختصتتتتتتا  الخضتتتتتتوع 

 يرتكتب قد لما االقليم دولة عقوبات 

 االقلتيم هتذا في جرائم من قبلهم من 

  :عادةً  االشخا  وهؤالء. االجنبي 

  :االجنبية الدول رؤساء   - أ

 الدولي القانون قواعد تقتضي

 ملوكاً   االجنبية الدول رؤساء بتمتع 

...     جمهويات رؤساء ام كانوا

 لقانون الخضوع من باالعفاء

 كامالً، اعفاءً  االقليم دولة عقوبات 

 شمولهم في الفقهاء اختلف وقد 

 غير في ماكنوا اذا باالعفاء 

 دخلوا او الرسمية الزيارات 

  ولكن  مستعارة بأسماء او متنكرين 
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 شتتتمولهم هتتتو االرجتتتح التتترأي

 متتتتا اذا واالعفتتتتاء بالحصتتتتانة 

 اجنبيتتة دولتتة اقلتتيم علتتى  كتتانوا

  كانتتت صتتفة بتتاي  اليهتتا دخلتتوا

. االشتتتكال  متتتن شتتتكل بتتتاي او

 لهتتذا التترئيس الستتبب الن ذلتتك
 بجميتتتتتتتع متتتتتتتتوافر االعفتتتتتتتاء 

 لهتؤالء يجب ما وهو  الحاالت

 بستتبب احتترام متن  االشتخا 

 وألنهتتتتتم  الستتتتتامي مركتتتتتزهم

  يادة. س ذات دوالً  يمثلون

 السياستتتتتيون المعتمتتتتتدون  - ب

  : الدبلوماسي  السلك وأعضاء 
 حصتتتتتانة السياستتتتتي للمعتمتتتتتد

 عقوبتتتات قتتتانون متتتن  واعفتتتاء

 كمعتمتتد فيهتتا الموجتتود  الدولتتة

 فعلتتته اتصتتتل ستتتواء   سياستتتي

  . ال ام  بعمله الجرمي

 متتن تطلتتب ان االقلتتيم ولدولتتة

 بمغادرة تأمره او سحبه  دولته

 فتتتتترة لختتتتال او فتتتتواً   اقليمهتتتتا
 قتانون تطبق ان  دون ، محددة

  . عليه عقوباتها

 هم من السؤال هنا يثور ولكن

 السياستتتتتتتتتتيون المعتمتتتتتتتتتتدون 

 الدبلوماستتتي الستتتلك  واعضتتاء

  : الحصانة هذه  تشملهم الذين

 كتتل هتتو السياستتي المعتمتتد ان
 التمثيتتتل صتتتفة لتتته كانتتتت  متتتن

 المعطتى لقبه كان  مهما لدولته

 زوجتته متن  كتل كذلك ويشمل

 استتتتتتتتتترته وافتتتتتتتتتتراد واوالده

 والختتتتتتتتدم معتتتتتتتته المقيمتتتتتتتتين 

 وكتتتتذلك ، لتتتته الخصوصتتتتيين 

 و االعضتتاء بالحصتتانة  يتمتتتع

 فتتتتتي الرستتتتتميون  الموفتتتتتدون
 كاالعيتتتاد  الرستتتمية المناستتتات

  . االخرى والمناسبات

 فتتتتي التتتتدول منتتتتدوبو وكتتتتذلك

 كتاالمم الدائمة الدولية  الهيئات

 التتتتتتتدولي والبنتتتتتتتك  المتحتتتتتتتدة

 يالتتتتتتتدول  النقتتتتتتتد وصتتتتتتتندوق

 الدوليتتتتتتتة العتتتتتتتدل ومحكمتتتتتتتة

 العربيتتتتتتتة التتتتتتتدول وجامعتتتتتتتة 

  .....   وغيرها

 اغلتتب عليتته نصتتت متتا وهتتذا

  .لها االنضمام اتفاقيات 
 العضتتو يكتتون ان شتترط علتتى

 اقلتتتتيم عتتتتن اجنبيتتتتاً  المنتتتتدوب 

 اذا امتتتا لتتتديها المعتمتتتد  الدولتتتة

 التتي الدولتة جنسية  يحمل كان

 االعفتاء يشتمله  فتال فيهتا يعمل

 دولتتتتتتتته  لقتتتتتتتانون ويخضتتتتتتتع

  . اصالً  فيها الموجود
 بعتتض قتتال فقتتد القناصتتل أمتتا

 بحصتانة اليتمتعتون انهم  الفقه

 يمثلتتتتتون ال النهتتتتتم  اعفتتتتتاء أو

 السياستتية الشتتؤون  فتتي دولتتتهم

 بحمايتتتتة عتتتتادةً   يقومتتتتون بتتتتل

 و االقتصتتادية  دولهتتم مصتتالح

 دولهتم رعايا  وحماية التجارية

..  
 العتتتتترف عليتتتتته جتتتتترى ومتتتتتا

 انةحصتتت متتتنحهم  هتتتو التتتدولي

 فتتتتتي كمتتتتتا  مطلقتتتتتة ال نستتتتتبية

 تكون  اذا السياسيين المعتمدين

 مقتصترة هنتا الناصتل حصانة

 جتترائم متتن يرتكبونتته متتا علتتى 

 الرستمية للوظيفة تأديتهم  اثناء
 وهتذا..  غير ال فقط بسببها  او

 اعضتتتاء ايضتتتاً  بتتته يتمتتتتع  متتتا

 متتتتتتن الدبلوماستتتتتتية  الممثليتتتتتتة

  . وفنيين اداريين

 متتتتتن ان اليعنتتتتتي هتتتتتذا لكتتتتتن

 من واالعفاء الحصانة  شملتهم

 متتر كمتتا اجنبيتتة دول  رؤستتاء

 سياستتتيين معتمتتتدين  او ذكتتتره
 ان اذ العقتتتتاب  متتتتن ستتتتيفلتون

 قانونها عليهم  تطبق ان لدولهم

 لتم اذا اليها  رجعوا اذا الجنائي

 فتتي  اختترى بحصتتانة يتمتعتتوا

  . دولهم نفس

 قتتتتتانون بتتتتته اختتتتتذ متتتتتا وهتتتتتذا

 هذا بتطبيق العراقي  العقوبات

 الستتلك اعضتتاء  علتتى انونالقتت

 متتا علتتى العراقتتي  الدبلوماستتي

 ختتدمتهم فتتترة  ختتالل ارتكبتتوه

 وتمتتتتتتتتتعهم الختتتتتتتتارج فتتتتتتتتي
 متتتتن الدبلوماستتتتية بالحصتتتتانة 

 هتتذا فتتي واردة وجتتنح  جنايتات

 المادة تقتضية ما  وهذا القانون

 ويستتري)) ع.ع.ق  متتن 45/5

 فتي ارتكب من  كل على كذلك

 الستتتلك  متتتوظفي متتتن الختتتارج

 او  جنايتة العراقتي الدبلوماسي
 هذا في عليه نصت مما جنحة

 بتتتتتته تمتعتتتتتتوا متتتتتتا القتتتتتتانون 

 اياهتتا يختتولهم التتتي  بالحصتتانة

  ((.  العام  الدولي القانون

 االجنبيتتة الحربيتتة القتتوات  -ج

:  

 اجنبيتتتة قتتتوات دخلتتتت متتتا اذا

 منها واذن بتصريح دولة  اقليم
 برية القوات هذه تخضع  فال ،

 بحريتتتتتة او جويتتتتتة  ام كانتتتتتت

 االقلتتيم دولتتة  عقوبتتات لقتتانون

 الدولتتة  ستتيادة تمثتتل النهتتا ذلتتك

 والنظتتام العتترف يقتضتتيه ومتتا

 افتتتراد خضتتتوع متتتن العستتتكري 

.  لرؤستتتتائهم المستتتتلحة القتتتتوات 

 القتتتتتتتوات حصتتتتتتتانة امتتتتتتتر  وان

 خاضتعاً  يكتون متا  غالبتاً  االجنبية

 الدولتتة بتتين المبرمتتة  لالتفاقيتتات

 صتتاحبة والدولتتة  االقلتتيم صتتاحبة

  . مسلحةال القوات

 الحصتتانة هتتذه تكتتون متتا وغالبتتاً 

 بتان مقيتدة هتي انما مطلقةً  ليست 

:  

 اثنتتتاء  الجريمتتتة وقتتتوع يكتتتون  - 

  . الرسمي  بالعمل قيامهم

  . صفوفهم  اثناء وجودهم او  - 

  . لهم  المحددة المناطق في أو  - 

  حصتتانة فتتال ذلتتك غيتتر فتتي امتتا

  . لهم



 

قانونيات                                                                           .                              

 وأهمية تأسيسهاالعراق .......  في العليا االتحادية المحكمة
 تأستتتتيس ومنتتتتذ العتتتتراق ظتتتتل

 إلتتتتى يفتقتتتتر العراقيتتتتة الدولتتتتة

 تعنتتتتى عليتتتتا محكمتتتتة وجتتتتود

 القتوانين دستورية في بالفصل

 واألوامتتتتتتتتتتتتر والقتتتتتتتتتتتترارات

 التتتتتي والتعليمتتتتات واألنظمتتتتة

 الستتتتتتتتلطتين عتتتتتتتتن تصتتتتتتتتدر
 ولّتد ممتا والتنفيذية، التشريعية

 ستتتلباً  انعكتتتس قضتتتائياً  فراغتتتاً 

 وعلتتتتى النتتتتا  حقتتتتوق علتتتتى

 كتتتتان حيتتتتث..القتتتتانون ستتتتيادة

 العتتتراق فتتتي العتتتادي القضتتتاء

 جتتتواز عتتتدم بفكتتترة يصتتتطدم

 دستتتورية فتتي بالفصتتل قيامتته
 انته بداعي وشرعيتها القوانين

 القتتانون قتطبيتت مهمتتته قضتتاء

 شتتترعيته، فتتتي البحتتتث ولتتتيس

 القضتتتتاء اصتتتتطدم متتتتا كثيتتتتراً 

 السلطة مع العراق في العادي

 محاوالتتتتتتتته فتتتتتتتي التنفيذيتتتتتتتة

 عتتتتتتتدم بمناقشتتتتتتتة المتكتتتتتتتررة

 أو القتتتتوانين بعتتتتض شتتتترعية
 قتتتتتوة لهتتتتتا التتتتتتي القتتتتترارات

 إنشتاء متن بتد ال فكتان.القانون

 المهمة هذه تتولى عليا محكمة

 مضتتتتتامين احتتتتتترام لضتتتتتمان

 ستتيادة مبتتدأ ستتي وتر الدستتتور

 قيتتتام دون والحيلولتتتة القتتتانون

 الستتلطة أو التشتتريعية الستتلطة

 المبتتتتتاد  بمخالفتتتتتة التنفيذيتتتتتة
 النصتتتتتتتتتو  أو األساستتتتتتتتتية

 والفصتل الدستتور في الواردة

 بتين تنشتأ التتي المنازعات في

 واضتتعوا أدر  وقتتد.الستتلطات

 العراقيتتتة الدولتتتة إدارة قتتتانون

 وهتتتتتتو االنتقاليتتتتتتة للمرحلتتتتتتة

 مرحلة خالل المؤقت الدستور

 ستتتتيادته إلتتتى العتتتتراق انتقتتتال

 النظتتتتتتتتتام والتتتتتتتتتى الكاملتتتتتتتتتة

 هتتتتذه االتحتتتتادي التتتتديمقراطي

 المتتتتتادة فتتتتي فتتتتتنص الحقيقتتتتة

 على منه( واألربعين الرابعة)

 العتتراق، فتتي محكمتتة تشتتكيل

 المحكمتتتتتة) تستتتتتمى بقتتتتتانون،
 قتانون وحتدد( العليتا االتحادية

 هذه اختصاصات الدولة إدارة

 تشتتتتتكيلها وكيفيتتتتتة المحكمتتتتتة

 التاستتتعة) المتتتادة فتتتي وكتتتلوأ

 قتترار إصتتدار منتته( والثالثتتين

( الرئاستة مجلس) إلى تشكيلها

 القضتتتتتاء مجلتتتتتس قيتتتتتام بعتتتتتد
 أضعاف ثالثة بترشيح األعلى

 لرئاستتتتتتة المطلتتتتتتوب العتتتتتتدد

 ليختتتتتار المحكمتتتتة وعضتتتتوية

 رئتتتتتيس( الرئاستتتتتة مجلتتتتتس)

 بتتتين متتتن المحكمتتتة وأعضتتتاء

 مجلتتس تتتولى وقتتد.المرشتتحين

 بجلستتتتتتته األعلتتتتتتى القضتتتتتتاء

 54/7/5001 بتاري  عقدةالمن
 إلتتى المرشتتحين أستتماء تقتتديم

 عمليتتتة بعتتتد الرئاستتتة مجلتتتس

 وعتتتتدد وحتتتتر ستتتتري اقتتتتتراع

 عليهتتا حصتتل التتتي األصتتوات

 متتع التشتتاور بعتتد.مرشتتح كتتل

 فتتتتتتتي القضتتتتتتتائية المجتتتتتتتالس

 الوقتتت ذات وفتتي كوردستتتان،

 المحكمتتة قتتانون مشتتروع اعتتد
 خطتتوة وفتتي.العليتتا االتحاديتتة

 مجلتتتتتتتس أصتتتتتتتدر مباركتتتتتتتة

 مجلتس موافقة بعد – الوزراء

 صتالحياته وحسب – الرئاسة

( 60) المرقم األمر التشريعية

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتي 5002 لستتتتتتتتتتتتتتتتتنة

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانون) 51/5/5002

 وقتد( العليا االتحادية المحكمة

 علتتتى منتته( 4) المتتتادة نصتتت

 المحكمتة تستمى محكمة تنشأ)

 ،ويكتتتتتتون العليتتتتتتا االتحاديتتتتتتة

 تمتتتتار  بغتتتتداد فتتتتي مقرهتتتتا

 ال مستتتتتتتقل بشتتتتتتكل مهامهتتتتتتا

 (.القانون غيرل عليها سلطان
 مهام منه( 1) المادة في وحدد

 : المحكمة

 المنازعتتتتات فتتتتي الفصتتتتل -4

 الحكومتتتة) بتتين تحصتتتل التتتي

 األقتاليم وحكومتات( االتحاديتة

 والبلتتتتتتتتتديات والمحافظتتتتتتتتتات

 .المحلية واإلدارات
 المنازعتتتتات فتتتتي الفصتتتتل -5

 وشتترعية بدستتتورية المتعلقتتة

 متتتا وإلغتتتاء كافتتتة التشتتتريعات

 .تورالدس مع منها يتعارض

 المقدمة الطعون في النظر -6

 والقتتتتترارات األحكتتتتتام علتتتتتى

 .اإلداري القضاء من الصادرة

  المقامة الدعاوى في النظر -1
 استتئنافية بصتفة المحكمة أمام

 االختصتتتتتتا  هتتتتتتذا ويتتتتتتنظم

 .بقانون

 تحقتتق القتتانون هتتذا وبصتتدور

 تحفتتت  عليتتتا محكمتتتة تشتتتكيل

 فتتتي الستتتلطات بتتتين الموازنتتتة

 إلغتتتتتتتتاء وتتتتتتتتتتولى الدولتتتتتتتتة،

 للدستتتور المخالفتتة لتشتتريعاتا
 علتتى تقتتع التتتي المظتتالم ورفتتع

 .كافة األشخا 
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 رئتيس بتعيتين( 5) رقتم الجمهتوري القترار الرئاستة مجلتس أصدر 4/9/5002 وبتأري 

 .العليا االتحادية المحكمة وأعضاء

 كانتتت عمتتا المحكمتتة تشتكيل علتتى المتغيتترات بعتتض أورد ونفتاذه الدستتتور صتتدور وبعتد

 الفقته فتي خبتراء القضتاة جانتب إلتى ادخل حيث 5002 لسنة( 60) رقم قانونها في عليه

 الدستتتور أضتتاف كمتتا(.25)للقتتانون تحديتتدهم أمتتر وتتتر  القتتانون فتتي وفقهتتاء اإلستتالمي

 كما اختصاصاتها فأصبحت جديدة اختصاصات

 
 المتتتتتادتين فتتتتتي وارد هتتتتتو

( 16)و( ثانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً /25)

 :كاألتي

 االتحاديتة المحكمة تختص

 يأتي بما العليا

 علتتتتتتتتتتى الرقابتتتتتتتتتتة -:أوال

 القتتتتتتتتتتتوانين دستتتتتتتتتتتتورية

 .النافذة واألنظمة

 نصتتتتو  تفستتتتير -:ثانيتتتتاً 

 .الدستور

 القضتايا فتي الفصل -:ثالثاً 

 تطبيتتتتق عتتتتن تنشتتتتأ التتتتتي

 االتحاديتتتتتتتتتتة، القتتتتتتتتتتوانين

 واألنظمتتتتتتتة والقتتتتتتترارات

 واإلجتتتراءات والتعليمتتتات

 الستتتتتلطة عتتتتتن الصتتتتتادرة

 القتتتانون ويكفتتتل االتحاديتتتة

 مجلتتتتتس متتتتتن كتتتتتل حتتتتتق

 متن الشتأن وذوي الوزراء

 حتتتتتق وغيتتتتترهم األفتتتتتراد

 لتتتتتتدى المباشتتتتتتر الطعتتتتتتن

 .مةالمحك

 فتتتتتتي الفصتتتتتتل -: رابعتتتتتتاً 

 تحصتتتل التتتتي المنازعتتتات

 االتحاديتتتة، الحكومتتتة بتتتين

 األقتتتتتتتتتتتاليم وحكومتتتتتتتتتتتات

 والبلتتتتتديات والمحافظتتتتتات

 .المحلية واإلدارات

 فتتتتتي الفصتتتتتل -: خامستتتتتاً 

 تحصتتتل التتتتي المنازعتتتات

 األقتاليم حكومتات بين فيما

 .المحافظات أو

 فتتتتتتي الفصتتتتتتل -:سادستتتتتتا  

 إلتتتى الموجهتتتة االتهامتتتات

 ورئتيس الجمهورية رئيس

 والتوزراء الوزراء مجلس

 .بقانون ذلك وينظم

 علتتتى المصتتتادقة -:ستتتابعاً 

 لالنتخابتات النهائية النتائج

 مجلتتتتس لعضتتتتوية العامتتتتة

 .النواب

 فتتتتتي الفصتتتتتل - أ-: ثامنتتتتتاً 

 بتتتين االختصتتتا  تنتتتازع

 القضتتتتتتتتتتاء االتحتتتتتتتتتتادي،

 لألقاليم القضائية والهيئات

 غيتتتتتتتتتتتر والمحافظتتتتتتتتتتتات

 .إقليم في المنتظمة

 نتتتتتازعت فتتتتتي الفصتتتتل - ب

 بتتتتتين فيمتتتتتا االختصتتتتتا 

 لألقتاليم، القضائية الهيئات

 غيتتتتتتتتتر المحافظتتتتتتتتتات أو

 .[إقليم في المنتظمة

 الطعتتتن يجتتتوز) -: تاستتتعاً 

 أي) المجلتتتتس قتتتترار فتتتتي

 فتتي النتتواب مجلتتس قتترار

 أمتتتتام( العضتتتتوية صتتتتحة

 العليتتتا االتحاديتتة المحكمتتة

 متتتتن يومتتتاً  ثالثتتتتين ختتتالل

 .صدوره تاري 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم القانون &المرحلة الثالثة  &مروان احمد محمود 



قانونيات                                                                                         .                

 األنكلوسـكسـونّي الفقه بأحكام العراقّي الُمشـرع تأثر عدم أسباب
 االنجليزيتتتة، الشتتتعريعة تطتتتورت

 انكلتتتترا فتتي األمتتتر، بتتادىء فتتي

 فتتي القبائتتل عتتادات حولتتت التتتي

 التتتتى رمانتتتتديالنو الحكتتتتم ظتتتتل

 النورمانتديون نقلهتا والتي قانون

 استعتمر   ثم   البريطانية الجزر الى

 التتى العديتتدة القترون ختتالل نمتوه

 البرلمتتتتان ستتتتع لطة بتتتتروز حتتتتين

 المصتتتتتدر بوصتتتتتفه   االنكليتتتتتزي

 بته   وتأثرت. للتشعريع االسعاسعيّ 

تحتدة الواليتات أسعا  بدرجة  الم 

 ونيوزلنتتدا واستتعتراليا االمريكيتتة

 أمتتتتراً  فيهتتتتا طبيقتتتتهت جعتتتتل مّمتتتتا

 التتتدول وت عتتترف. منتتته   مفروغتتتاً 

 القتتتتتتانون بتتتتتتدول تطبقتتتتتته التتتتتتي

 .األنكلوسعكسعونيّ 

 صتتتلته يقطتتتع فلتتتم العتتتراق أمتتتعا

 دفعتتتةً  العثمانيتتتة الدولتتتة بقتتتوانين

 إذ منهتتتا، انستتتعالخه   عنتتتد   واحتتدةً 

 ومرعيةً  نافذةً  القوانين تلك بقيت

 بموجتتتب إلغائهتتتا حتتتين التتتى فيتتته  

 نمتتتتتت 446 المتتتتتتادة) الدستتتتتتعتور

 العراقتتتتتيّ  االسعاستتتتتعيّ  القتتتتتانون

 التتتتتى أدى مّمتتتتتا( 4152 لستتتتتعنة

 القتانوني النظتام بتين صتلة ايجاد

 القتتتتتتتانوني والنظتتتتتتتام العراقتتتتتتتي

 عشتعرينات فتي والسعيما التركيّ 

 وهنتعا.الماضتي القترن وثالثينات

شتتعرع تتتأثر ان نجتتد  العراقتتيّ  الم 

-الفرنستتتتتتعيّ ) الالتينتتتتتتي بالفقتتتتتته

 متتن بكثيتتر أكثتتر كتتان  ( االيطتتاليّ 

 االنكلوسعكستتتعونيّ  بالفقتتته أثره  تتتت

 االحتتتتتتالل متتتتتن التتتتترغم علتتتتتى

-4141) للعتتتتتتراق البريطتتتتتتاني

 بريطانيتتتعا قامتتتت حيتتتث( 4160

 تتأثر ان إال عليته   انتدابها بفرض

 كتان االنكليتزي بالقتانون العراق

 االنعتتدام وشتتعك علتتى أو ضتتعيفاً 

 القتتتتانون مجتتتتال فتتتتي والستتتتعيما

 .الخا 

 فقتتتتد ذلتتتتك، متتتتن التتتترغم وعلتتتتى

 فتتي االنكليتتزيّ  فتتوذالن استتعتطاع

ستعتقل قانون وضع من العراق  م 

 يتتتتدعى التقصتتتتيرية للمستتتتعؤولية

( 21) رقتتتتم الضتتتتمانات بقتتتتانون

 نفتاذه   تتزامن التذي 4116 لسعنة

 العدليتتة األحكتتام مجلتتة نفتتاذ متتع

 للدولتة المتدني التقنتين بإعتبارهتا

عتتتامالت ودستتتعتور العراقيتتتة  الم 

 وجتتود يعنتتي وهتتذا. فيهتتا المدنيتتة

 مجلتتتة) للعقتتتد ماأحتتتده قتتتانونين

 التتترغم علتتتى( )العدليتتتة األحكتتتام

 صتتتتور لتتتتبعض اشتتتتعتمالها متتتتن

 غيتتتتتتتتتر األفعتتتتتتتتتال ضتتتتتتتتتمانات

 وثانيهمتتتتا ،(أيضتتتتاً  المشتتتتعروعة

 أيّ ) المشتتتعروعة غيتتتر لألعمتتال

 مظهتر وهتذا(. الضتمانات قانون

 القتتانون تتتأثر مظتتاهر متتن كبيتتر

 القتتتتتتتتتانون بشتتتتتتتتتكل العراقتتتتتتتتتيّ 

 حيتتتث بمضتتتمونه، ال االنكليتتتزيّ 

تتتل يكتتتون  والفعتتتل عقتتتدال متتتن لك 

 فتتتي بتتته   خاصتتتاً  قانونتتتعاً  الضتتتار

 القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانوني النظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام

 أهم وقد سعجل.االنكلوسعكسعونيّ 

 االصتتتابات تعتتتويض خصتتتائص

 القتتتتتتتتتتتانون فتتتتتتتتتتتي الجستتتتتتتتتتتعدية

 نقتتاط لمعرفتتة االنكلوسعكستتعونيّ 

 االستتتتتتعالمية الشتتتتتتعريعة اتفتتتتتتاق

 العراقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيّ  والقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانون

 فيهتا نبتدأ نقطتة وأهم.واختالفهما

 يتتتزاالنكل الفقهتتاء استتتعتعمال هتتي

 وهتتتتتتتتو( الخطتتتتتتتتأ) لم صتتتتتتتتطلح

 نفسعه( tort) الالتيني الم صطلح

 الفقهتتتتتتتتتتاء يستتتتتتتتتتعتعمله   التتتتتتتتتتذي

 القتتانون تبنتتاه   والتتذي الفرنستعيون

 واصتتتتتتطالحاً  لغتتتتتتةً  االنكليتتتتتتزي

(tort )  نظتتتتتامهم فتتتتتي وأدخلتتتتتوه 

( الخطتتأ) م صتتطلح ان. القتتانونيّ 

(tort ) ّأيّ  لفتت  ذكتتر عتتن يغنتتي 

 لنتتعا يمكتتن مشتتعروع غيتتر عمتتل

ستتعتوجباً  كتوني والتتذي تصتوره    م 

 مفهتتتوم فتتتإن   ولهتتتذا. للمستتتعؤولية

 القتتتتتانون فتتتتتي الحتتتتتديث الخطتتتتتأ

 عتتتتتن اليقتتتتتل االنكلوسعكستتتتتعونيّ 

 الالتينتتتتي القتتتانون فتتتتي مفهومتتته  

 ليتدخل القضائية السعوابق بفضل

 الخطتأ صتور جميتع مفهومته   في

 إلحتتاق التتى تتتؤدي والتتتي المدنيتة

 أو باألشتتتتتتتتتتتتعخا  الضتتتتتتتتتتتترر

 .بالسع معة أو باألموال

 القتتتتتتتانون فتتتتتتتي هليتتتتتتتةاأل أمتتتتتتتعا

 توافرهتتا يتطلتتب التتتي االنكليتزيّ 

 كأستعا  المستعؤول شتعخص في

 البتتت فيتدق   القانونيتتة لمستعؤوليته  

 في إال توافرها اليشعترط إذ فيها

 التجتتتتتاوز او االنتهتتتتتا  حتتتتتالتيّ 

(Tress Pass )وتشتتتتتتعويه 

 ،() (Defamation) الستتتتتتع معة

تتتتتل إن   إذ تتتتتن   ك   إلحتتتتتاق ينتتتتتويّ  م 

 ؤوالً مستتتع يكتتتون بتتت خر الضتتترر

 المدنيتتتة للمستتتعؤولية ومستتتعتوجبا

 إرتكابته   وقت   راشعداً  يك ن لم ولو

) ( المشتتتتتتتعروع غيتتتتتتتر للعمتتتتتتتل

 االعتتتتتتتتداء نيتتتتتتتة ان والستتتتتتتعيما

(Hostile Intent )حالتتتة فتتي 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع معة تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعويه

(Defamation )شتتتتتعرط هتتتتتي 

 ومتتتع. عنتتته   االستتتعتغناء اليمكتتتن

 عنهتا يعبتر أ خرى حالة نجد ذلك

 نبكتتتّي،الع حميتتتد مجيتتتد التتتدكتور

 إذا: )) ب قولتته   بحوثتته   احتتدى فتتي

 الستتتتعيد ان) جتتتدار علتتتتى كتبتتتت  

 ي قاضتتيك   فقتتد( زانتتيّ  هتتو جتتونز

 تفوهتتت   إذا ولكتتن فقتتط ذلتتك عتتن

 إجتتتراؤه   فتتإن   المتتتارة أمتتام بتتذلك

والقتتتتتتتتتتذف االفتتتتتتتتتتتراء عتتتتتتتتتتن
 

 



 
ا                                                                                           ا                                                                                   

 ضتتتترراً  يبتتتتين متتتتالم يتتتتنجح لتتتتن

 الستع معة تشتعويه عتن نتتج   خاصاً 

 إذ((.  وظيفتتتته   متتتن طتتترده   مثتتتل

عتتتتديّ  ان ن الحتتت   أو بالكتابتتتة الم 

تعمتتتداً  يكتتتون أن يجتتتب بتتتاللف   م 

 اليمكتتتتتتنو بتلفظتتتتتته   أو بكتابتتتتتتته  

 العاقل من إال التعمد هذا صدور

 .الراشعد أو

 الناشتعئة المدنية المسعؤولية وفي

 نجتتد الجستتعدية، االصتتابات عتتن

 األنكلوسعكستتتتتتعونيّ  القتتتتتتانون ان

 الفاعتتتتتتتتتتل إللتتتتتتتتتزام يشتتتتتتتتتعترط

 صتتتدر   قتتتد يكتتتون أن بتتتالتعويض

 محتتتتتتض ايجتتتتتتابي فعتتتتتتل منتتتتتته  

(Direct and Positive act )

 متتتتن صتتتتورة وهتتتتذه   كالتعتتتتدّي،

 يمكتتتتن بينمتتتتا. لضتتتتررا صتتتتور

 غيتر) ستعلبيّ  فعتل وجتود تصور

 حتتتتتاالت بعتتتتتض فتتتتتي( ايجتتتتتابيّ 

 علتتى( Tress Pass) التجتتاوز

 كاإلهمتتتال البضتتتائع أو األشتتتعياء

 اليلتتزم إذ عليهتتا، الم حافظتتة فتتي

 إذا إال ايجابيتتتعاً  يكتتتون أن الفعتتتل

 علتتى تقتتع   جستتعدية بإصتتابة تعلتق

 حالتتتتة وهتتتتذه  . االنستتتتعان جستتتتعم

يّتتتتتتتتتتتتز فريتتتتتتتتتتتتدة  القتتتتتتتتتتتتانون ي م 

 الضتتترر فيهتتتا األنكلوسعكستتعونيّ 

 االنستتتتعان جستتتتعم علتتتتى المتتتتادي

 الواقتتتع المتتتادي الضتتترر وي بتتتيّن

. الملموستتتتتتتعة االشتتتتتتتعياء علتتتتتتتى

 االيجابيّ  الفعل في دائماً  واليلزم

 يكون أن االنسعان بجسعد الضار

 متادي ضترر حتدو  الى مفضياً 

 فتتتي الغيتتتر لمتتتس فبمجتتترد منتتته ،

 انفعتتتال ثتتتورة أو غضتتتب، حالتتتة

 أو نقتل مجرد ان البل اً تعديع ي ّعد

 ستعريره   علتى نتائم رجتل تحريك

 المكتتتتون الفعتتتتل لتحقيتتتتق كتتتتاف  

 للتعتتتتتويض والموجتتتتتب للتعتتتتتديّ 

 ان نجتتتتتتتتتتد وهنتتتتتتتتتتعا. المتتتتتتتتتتدنيّ 

 القتتانون فتتي المدنيتتة المستتعؤولية

 علتتتتى تقتتتتوم األنكلوسعكستتتتعونّي،

 المصتتحوب غيتتر الخطتتأ أستتعا 

 ان الممكتتتتن متتتتن أيّ  بالضتتتترر،

 التقصتتتيرية المستتتعؤولية تتتتنهض

 األنكلوسعكستتتتعونيّ  القتتتتانون فتتتتي

 وهتتتذا الخطتتتأ، حصتتتول بمجتتترد

 (.ضرر بدون الخطأ) معاي سعمى

 التعتديّ  فعتل يكتون أن يجب كما

 الموجتتتب االنستتتعان جستتتعم علتتتى

 ايجابيعاً، فعالً  الفاعل، لمسعؤولية

 اليصتح السعلبيّ  الفعل ألن   وذلك

 للم طالبتتتة كافيتتتاً  ستتتعنداً  يكتتتون ان

 فعتتتل يكتتتون وعليتتته  . بتتتالتعويض

 إذا كتتتتتالتر ، الستتتتتعلبيّ  عتتتتتديّ الت

 بجستتتتعم مسعاستتتتعاً  عليتتتته   ترتتتتتب  

 مستعألة التى متؤدي غير انسعان،

 مدنيتتتعاً  بتتتالتعويض الفاعتتتل ذلتتتك

 .الفعل هذا من إقترفه   معا جزاء

ك م الى انتقلنعا لو أمعا  الشعريعة ح 

 أدق أحكامهتا لوجدنعا االسعالمية

 األنكلوسعكستتتعونيّ  القتتتانون متتتن

 عتتتتتتن الفاعتتتتتتل م حاستتتتتتعبة فتتتتتتي

 التعديّ  نوع كان مهما التعويض

 االنستعان جسعم على به   قام   الذي

 ،(ستتعلبياً  تركتتاً  أو ايجابيتتعاً  فعتتالً )

 تقضتتتتيّ  الشتتتتعريعة ان والستتتعيما

تتل يضتتمن إذ   بالضتتمان،  معتتتد   ك 

باشعراً ) أكان سعواء  تعديته   في( م 

 إحداثتتته   فتتتي( م قصتتتراً ) كتتتان   أم

 والستتتعيما الجستتتعمانّي، للضتتترر

 الستتتتتعبب هتتتتتو التعتتتتتديّ  هتتتتتذا ان

 الديتتة أو القصتتا  التتى المتتؤدي

 استتتتتتتتتعتصوبت إذا التعزيتتتتتتتتتر أو

) (. ذلتتتتتتك االجتماعيتتتتتتة الهيئتتتتتتة

 فعتتتالً  نوعتتته   يكتتتون أن والفتتترق

 هتذا وفتي. ستعلبياً  تركاً  أو ايجابياً 

 الفقيهتتتتتتتتين ان نجتتتتتتتتد المعنتتتتتتتتى

 و( كليتتتتتتتتتتتتتر ) االنكليتتتتتتتتتتتتتزيين

 فتتتتتتتي ي صتتتتتتترحان( ليندستتتتتتتعيل)

شتتتتتتتتعتر  كتابيهمتتتتتتتتا  عتتتتتتتتن) الم 

: بتتأن  ( On Torts( )األخطتتاء

باشتتتتعر غيتتتتر الفعتتتتل))   مثتتتتل   الم 

 المتدعى ي ناولته   مشعروب تسعميم

 حفتترة حفتتر أو للمضتترور عليتته  

 يكتتون ألن   اليكفتتيّ  فيهتتا ليستتعقط

 للتعتديّ  ضتده دعتوى لرفع سعبباً 

 وهتتتتذه  ((.  الغيتتتتر جستتتتعم علتتتتى

 التعتتتتتديّ  صتتتتتور متتتتتن صتتتتتورة

 الي حاستعب التي( التر ) السعلبيّ 

 نهتتاع األنكلوسعكستتعونيّ  القتتانون

 .مدنيعاً 

باشتتعر التعتديّ  إذاً   القتتانون فتي الم 

 ي شتتتتتتتتتتتتعبه األنكلوسعكستتتتتتتتتتتتعونيّ 

باشتتعرة)  الفقتته اصتتطالح فتتي( الم 

 غيتتتر التعتتتديّ  امتتتعا االستتتعالمّي،

 الي ختول التذي( التتر ) المباشتعر

 بموجبته   الدعوى رفع المضرور

 األنكلوسعكستتتتعونيّ  القتتتتانون فتتتتي

ب تتتر  الشتتتعريعة فقتتته فتتتي عنتتته   في ع 

 .التسعببب االسعالمية

 دعتتتوى عناصتتتر تكتمتتتل ولكتتتي

 المؤسعستتتتعة المدنيتتتتة التعتتتتويض

 االيجتتتابيّ ( التعتتديّ ) فكتتترة علتتى

 القتانون فتي االنسعان جسعم على

 ينبغتتتيّ  فإنتتته   األنكلوسعكستتتعونّي،

 نيتتة وجتتود العنصتتر هتتذا لتحقيتتق

 إدرا  يستتتعتلزم وهتتتذا لإلعتتتتداء

عتتتتديّ   بتتته   يقتتتوم متتتعا لنتيجتتتة الم 

 عليته   ك تمالح   فتي منه   الب د   شعرطاً 

 .بالتعويض

 االعتتتداء قصتتد أو التعتتديّ  ونيتتة

 مسعألة هي االنسعان، جسعم على

 القاضتتتتيّ  يستتتتعتخلصها قانونيتتتتة،

 التتي الموضتوعية الظتروف متن

 ويتتتوافر التدعوى وقتائع البستعت

 نيتة انصترفت متعا إذا القصد هذا

 الضتتترر إلحتتتاق التتتى المستتتعؤول

تتتتدعي  هتتتتذه   فتتتتي ويفتتتتترض بالم 

  الحالة
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 النتيجتتتتتتتة قبتتتتتتتل   المستتتتتتتعؤول ان

 .أحدثه   الذي للفعل الطبيعية

 الشتعريعة في الجاني يسعأل بينما

 وهتي) الديتة دفع عن االسعالمية

 إذا( وقتتتتتتذا  تعتتتتتويض بمثابتتتتتة

 نفتتتتتتس علتتتتتتى جنايتتتتتتة ارتكتتتتتتب  

 كتتان ولتتو متتعادونها أو االنستتعان

تعمتتد   غيتتر الفاعتتل  إحتتداثها فتتي م 

 كتتان لتتو حتتتى البتتل ارتكابهتتا، أو

 إحداثتته   وقتتت أيضتتاً  ممييتتز غيتتر

 الجستتتتتتتتعدية االصتتتتتتتتابة لفعتتتتتتتتل

 اي) المواختتتتتتتتتتتتذة موضتتتتتتتتتتتتوع

 أكانتتتتتتتت ستتتتتتتعواء( المستتتتتتتؤولية

ميتتتة االصتتابة تتن لتتم أم م   علتتى تك 

 والوفتاء دفعهتا عاقلتته تتحمل ان

 التتتى أو عليتتته   المجنتتتى التتتى بهتتتا

 فتتتي الضتتترر إن   أذ دمتتته   أوليتتتاء

 .االسعالم

 الشتتعريعة أحكتتام متتن والواضتتح

 وجتود مستعألة ان هو االسعالمية

 االعتتداء نية أيّ ) عدمها أو النية

 جنائيتتتة مستتتعألة هتتتي( الجستتتعديّ 

تتتتم علتتتتى تقتصتتتتر ك   القصتتتتا  ح 

 الجريمتتتتتتة كانتتتتتتت إذا أسعاستتتتتتعاً 

 جنائيتتة مستتعألة إنهتا كمتتا عمديتة،

 الديتتتة دفتتتع علتتتى تقتصتتتر اً أيضتتت

 عتتتدل إذا العاقلتتتة تتحملهتتتا التتتتي

 فتتي القصتتا  عتتن التتدم أوليتتاء

 كانتتتت إذا أو العمديتتتة الجنايتتتات

 وقتتتتتتت عمديتتتتتة غيتتتتتر الجنايتتتتتة

 .ارتكابها

تتتتتتم إذاً  ك   فقتتتتتته فتتتتتتي بالديتتتتتتة، الح 

كتتتتتتم   االستتتتتتعالمية، الشتتتتتتعريعة  ح 

، وضتتتعي    اليستتتعقط إذ التكليفتتتي 

 بستتتتعبب الجتتتتاني علتتتتى فرضتتتته  

 كمتا الجناية كابارت وقت قصره

 لكتي الماليتة ذمتته   على التفرض

 يقتتتتتتول كمتتتتتتا عليتتتتتته ، التجتمتتتتتتع

 م صتتتتتتطفى التتتتتتدكتور أ ستتتتتتعتاذنا

 غيتر الجنايتة: مصيبتان الزلمّي،

 الديتة ودفتع اقترفهتا التي العمدية

 دفتتتع ان يعنتتتي وهتتتذا) (. أيضتتتاً 

تتتتر عنتتتته اليحتتتتول الديتتتتة م   أو الع 

 تتتؤثر وكيتتف. االهمتتال أو العمتتد

 وستتتتعنه وظروفتتتته   الفاعتتتتل نيتتتتة

 معصتتتتتتتتومة والتتتتتتتتدماء عليهتتتتتتتتا

 العمدية الجنايات عن بالقصا 

 العاقلتتتة علتتتى بالديتتتة ومضتتتمونة

 فتتي العمديتتة غيتتر الجنايتتات فتتي

 .االسعالم

 ان قولتتتته بالتتتذكر الجتتتدير ومتتتن

 Common) العتتتتام القتتتتانون

Law )القتتانون دول فتتي الستتعائد 

 الي ستتتتتتتتعمح األنكلوسعكستتتتتتتتعونيّ 

 عتتتتتتتن بتتتتتتتالتعويض بالم طالبتتتتتتتة

 تركتتتتة متتتتن جستتتتعديةال االصتتتابة

توفيتاً  كان   إذا المسعؤول الفاعل  م 

 االصتتتتتتتتتتتالح قتتتتتتتتتتتانون ان إال ،

عتدل االنكليزيّ   4161 لستعنة الم 

عتتتتدل  4162 4121 ستتتتعنة والم 

 تركتة على الدعوى سعماع أجاز  

تتتتتتتدعى أو المتتتتتتتدعي  عليتتتتتتته   الم 

 .المتوفى

تتتتتتن لتتتتتتم والحقيقتتتتتتة  القتتتتتتانون يك 

 العمتوم، على األنكلوسعكسعونّي،

 العتتتراق فتتتي بتتته   معمتتتوالً  قانونتتتاً 

 تقتضتتتتتيّ  العلميتتتتتة األمانتتتتتة وإن  

 نجتد أن الصتعوبة لمتن إنه   القول

 علتى الموقف لهذا مقبوالً  تبريراً 

 متتتن الكثيتتتر تتتترأ  متتتن التتترغم

 البتتداءة لمحتتاكم االنكليتتز القضتتاة

 فتتتتتتتي والتمييتتتتتتتز واالستتتتتتتعتئناف

 القتتترن عشتتتعرينات منتتتذ   العتتتراق

نتصتتتف ولغايتتتة الماضتتتي  عقتتتد م 

 تبريتتتر مكتتتنوي. منتتته   الثالثينتتتات

تتدة قصتتر بستتعبب الحالتتة، هتتذه    م 

 فتتتي االنكليتتتزيّ  القضتتتاء واليتتتة

 بتتتأثر ربمتا أو العراقتتّي، القضتاء

 فتتتتي والقضتتتتاء القتتتتانون رجتتتتال

 التتتذي الالتينتتتي بالنظتتتام العتتتراق

 عتن فضتالً  هتذا وآلفتوه ، درسعوه

 األسعاستتتتتعيّ  المصتتتتتدر إعتبتتتتتاره  

 المنطقتتتتتتة دول فتتتتتتي للتشتتتتتتعريع

 ات ركيتتتع مثتتتل بتتتالعراق الم حيطتتتة

 واأل ردن ول بنتتتتتتتتتعان وستتتتتتتتتع وريا

 قوانينتتتتعاً  ستتتتع ن ت التتتتتي ومصتتتتر

عتتتتتتتامالت عديتتتتتتتدة  المدنيتتتتتتتة للم 

قتبستتتتعة  القتتتتانون متتتتن جميعهتتتتا م 

 القتتتتوانين منهتتتتا نتتتتذك ر الالتينتتتتي

 هتذا لغاية القائمة الحديثة المدنية

 الستعوريّ  المتدني كالقتانون اليوم

 المتتتدني والقتتتانون 4112 لستتتعنة

 نوالقانو 4111 لسعنة المصريّ 

 4126 لستتتتعنة الليبتتتتعيّ  المتتتتدني

 الجزائتتتتتريّ  المتتتتتدني والقتتتتتانون

 المتتتدني والقتتتانون 4172 لستتتعنة

 والقتتانون 4179 لستعنة األ ردنتيّ 

 4120 لستتتعنة الكتتتويتيّ  المتتتدني

 لدولتة المدنية الم عامالت وقانون

تحتدة العربية االمارات  لستعنة الم 

 التركيّ  الوجائب وقانون 4122

 تالموجبتا وقانون 4157 لسعنة

 .4165 لسعنة اللبنانيّ  والعقود

 القتتتتتتانون ان نجتتتتتتد حتتتتتتين فتتتتتتي

 نجتتتتتتتح   قتتتتتتد األنكلوسعكستتتتتتعونيّ 

 واخفقتتتت الستتتعودان فتتتي تطبيقتتته

حتتتتتتتاوالت  القتتتتتتتانون تطبيتتتتتتتق م 

 يجتتتتنح بتتتتدأ وان عليتتتته   الالتينتتتتيّ 

 أيّ } ألنتته   والستتعيما اليتتوم نحتتوه

 هتتو{ األنكلوسعكستتعونيّ  القتتانون

 فتتتي كتتتان   التتتذي الوحيتتتد القتتتانون

تنتتاول حتتامين ضتتاةالق م   فتتي والم 

 .الحين ذلك في السعودان

 

 

 

 

 

  ايمن عبد االله هادي 
 قسم القانون &الثالثة المرحلة  
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  ......... والكشف عليها البصمة
 البصمة أهمية تبرز القضاء، في

 مفتاح وكانت، تكون، قد أنها في

 القضتتتتايا متتتتن كثيتتتتر لغتتتتز لحتتتتل

 البصتتمات كانتتت واذا. والجتترائم

 بصتمات األحتوال أغلتب في هي

 تكتتتتتون قتتتتتد انهتتتتتا إال مستتتتتتترة،

 كانتتتت اذا متتتا حالتتتة فتتتي ظتتتاهرة

 او بالتتتدهان، ملوثتتتة او مدممتتتة،

 تقتتتل وال. بالغبتتتار او بالشتتتحوم،

 عتتتتن الظتتتتاهرة صتتتتمةالب أهميتتتتة

 لنقل يؤدي قد فكالهما. المستترة

 تستتتاعد واضتتتحة، اصتتتبع طبعتتتة

 .البصمة صاحب تحديد في

 أن يجتتب البصتتمات عتتن البحتتث

 متن ومنطقيتة علميتة بطريقتة يتم

 وجتود يتوقتع التي المواقع خالل

 الحتتتد ، مستتترح فتتتي صتتتاحبها

 الختتتروج، أو التتتدخول كمنتتتاطق

 والخزانتتتتات األدراج الرفتتتتوف،

 تعرضتتتتتتت لتتتتتتتيا والقاصتتتتتتات،

 ولعتل. به المشتبه قبل من للعبث

 مستترح فتتي العمتتل بتتديهيات متتن

 الفنتتي الفريتق يكتون أن الجريمتة

 اختتتتالط تمنتتتع قفتتتازات مرتتتتدياً 

 الجريمتتتة مستتترح فتتتي بصتتتماتهم

 بته المشتتبه اثتار متع العمتل أثناء

 البصتتتتتتتتتتتمة تتتتتتتتتتتتتأثر ال كتتتتتتتتتتتي

 خبيتتر يقتتوم أن ويجتتب.المطلوبتتة

 مستتتترح فتتتتي بعملتتتته البصتتتتمات

 والمالحظتتة شتتاهدةبالم الجريمتتة

 انتهتتتتتاء وبعتتتتتد والتتتتتتدقيق،أوالً،

 عملتتتته متتتتن الجنتتتتائي المصتتتتور

 أي لمتس ذلتك بعد مباشرة،بمكن

 . الجريمة مسرح في اثر

 مستتتتتتألة البصتتتتتتمات واكتشتتتتتتاف

 بعتتتتض استتتتتخدام علتتتتى تعتمتتتتد

 تستتتتليط مثتتتتل الفنيتتتتة، التقنيتتتتات

 علتتتتتى األشتتتتتعة أنتتتتتواع بعتتتتتض

 آثتار فت ظهر   والجدران، األسطح

 لتعامتتتلا يجتتتب التتتتي البصتتتمات

 الستتتتترعة، وجتتتتته علتتتتتى معهتتتتتا

 العلميتتتة الطتتترق وفتتتق ورفعهتتتا

 األحيتتتتان بعتتتتض وفتتتتي.الستتتتليمة

 مستتتترح فتتتتي الخبتتتتراء يضتتتتطر

 التتذي الجستتم رفتتع إلتتى الجريمتتة

 وارستاله بكامله البصمات يحمل

 مثال ، كالسالح الجنائي، للمختبر

 هتذه فتي البصتمات الهمية وذلك

 عمتتتل ظتتتروف ولتتتتوفر الحالتتتة،

 تلتتك عتتن المختبتترات فتتي افضتتل

 يجتب وهنتا. الجريمتة مسرح في

 خاصتة كرتونيتة اوعيتة في نقلها

 االجستتتتتام هتتتتتذه احتكتتتتتا  تمنتتتتتع

 يلحتتق ممتا بغيرهتتا، او ببعضتها،

 التتتي البصتتمات بانطبتتاع ضتترراً 

 .تحملها

 تكتون التتي الحاالت في ويفضل

(  ظتتاهرة)  مرئيتتة فيهتتا البصتتمة

 قبتتتتل بدقتتتتة، تصتتتتويرها يتتتتتم ان

 فتي خاصتة رفعهتا، في المباشرة

 او مدممتتتة، كانتتتت اذا متتتا ةحالتتت

 الفرشتتاة فتتان غبتتار، شتتكل علتتى

 .تدمرها ما غالباً 

 فيتتتتتم المستتتتتتره البصتتتتمات امتتتتا

 ختتا  مستتحوق بوضتتع رفعهتتا

 الفرشتتتاة علتتتى البصتتتمات برفتتتع

 ظهتتتور وبمجتتترد. المغناطيستتتية

 البصتتتمات انطباعتتتات مستتتامات

 نفتتس فتتي الفرشتتاة تحريتتك يجتتب

. لتتتدميرها درءاً  الخطتتوط اتجتتاه

 الخطتتتوط، لممعتتتا ظهتتتور وبعتتتد

 تصتويرها،يتم وبعد والمسامات،

 مطتاطي شتريط باستخدام رفعها

 . شفاف واخر

 األستتطح علتتى البصتتمات ولعتتل

 فتتتتي تحتتتتدياً  تشتتتتكل ال الملستتتتاء

. الخبتتراء قبتتل متتن معهتتا التعامتتل

 معالجتتتة فتتتي هتتتي المشتتتكلة لكتتن

 غيتتتر االلتتتواح علتتتى البصتتتمات

 الخشتنة، الكرتونتات او الملساء،

. المتتتتاءب المغمتتتتورة االجستتتتام او

 يتطلتتتتتتب الحتتتتتاالت هتتتتتذه ففتتتتتي

 التطتتوير"بتتع يعتترف متتا استتتخدام

 باستتتتخدام ،"للبصتتتمة الكيميتتتائي

 التتتتتي الكيميائيتتتة المتتتتواد بعتتتض

 البصتتتتمات، ابتتتتراز فتتتتي تستتتتاعد

 بتتتتاحثين مهمتتتة وهتتتتذه. ورفعهتتتا

 العمتل هذا يتم وغالباً  اخصائين،

 . المختبرات داخل

 

 البصتمات بتأن معرفتة متن والبد

 بصتتتتمات علتتتتى قاصتتتترة ليستتتت

 وإنمتا. Fingerprints األصتابع

 غيتتتتتر بصتتتتتمات أيضتتتتتا هنتتتتتا 

 األيتتدى، راحتتات مثتتل األصتتابع،

 القدمين،وصتتتتتتتتتوان وراحتتتتتتتتتات

 واألستتتتتتتنان، والجبهتتتتتتتة، األذن،

 اليتد وظهتر ، والكتوع والمرفق،

 الحجتتتة نفتتتس لهتتتا وكلهتتتا. ،التتت 

 .للبصمة القانونية

 يجتتتتتتتب اآلخر،التتتتتتتذي الشتتتتتتتيء

 البصتتمات عمتتر ان معرفتتته،هو

 وجودهتتتا، مكتتتان علتتتى يتوقتتتف

 العتتتتتدو وان. حفظهتتتتتا وطريقتتتتتة

 التتتتتتراب هتتتتتو للبصتتتتتمات األول

 تحتتتتد  فالبصتتتتمات. والرطوبتتتة

 باألحمتتاض اليتتدين تلتتو  نتيجتتة

 الغتتتتدد تفرزهتتتتا التتتتتى األمينيتتتتة،

 وعنتتتتتد ؛ الجستتتتم متتتتن العرقيتتتتة

 - الملستتتتتاء األستتتتتطح مالمستتتتتة

 انطبتاع يحتد  - الخشنة وليست

 او) باإلصتبع الموجودة للخطوط

 راحتتة أو ناألذ صتتوان أو القتتدم

 المرفتتتتتق أو الكتتتتتوع أو األيتتتتتدى

 الستطح كان فإذا ، السطح على(

 أو والتربتتتتتة، للهتتتتتواء معرضتتتتتا

 تتتتتتتتم ،و الرطوبتتتتتتتة أو النتتتتتتتدى،

 فتوق بصتمة وضتعت أو مسحه،

 األساستتية البصتتمة فتتإن بصتتمة،

 . تشوه أو تتغير
 

 قسم القانون &المرحلة الثالثة  & علي سعد مجيد 



قانونيااات                                                                                                          

 قانون مجالس المحافظات ........... والتعديالت المقترحة 
 ستيناق  انه النواب مجلس اعلن

 قتانون علتى المقترحة التعديالت

 لستتتتتتنة 54 رقتتتتتتم المحافظتتتتتتات

 مجتتالس انتختتاب وقتتانون 5002

 لستتتتتتنة 69 رقتتتتتتم المحافظتتتتتتات

 استتتتتطع لتتتتم الحقيقتتتتة و ،5002

 التعتديالت مقتترح ىعل االطالع

 بشتتتكل يعلنهتتتا لتتتم البرلمتتتان الن

 عتتام نقتتا  يجتتري لكتتي رستتمي

 وهتذا البالغة اهميتها رغم حولها

 البرلمتتتان، علتتتى يستتتجل قصتتتور

 متتتا هتتتذا انتتتاق  ان هنتتتا بتتتودي

 مجتتتالس عليتتته تكتتتون ان ينبغتتتي

 والنتواحي واالقضية المحافظات

 تحليتتتل متتتن منطلقتتا العتتتراق فتتي

 عمتل فتي عايشناها التي للتجربة

 الماضية الفترة في المجالس هذه

 غنيتة ولكنهتا نستبيا قصيرة وهي

 واالخفاقتتتتات والعبتتتتر بالتتتتدرو 

 .ايضا

 المتتتتواد فتتتتي الختتتتوض اريتتتتد ال

 عتتتتن تحتتتتدثت التتتتتي الدستتتتتورية

 التوجتتتتته و الالمركزيتتتتتة االدارة

 االداري االستتتتتتلوب هتتتتتتذا التتتتتتى

 اريتتد ولكتتن العتتراق، فتتي الجديتتد

 هتتتذه تفعيتتتل ضتتترورة اثبتتتت ان

 يعتقتتد قتتد التتتي هتتاواهميت المتتواد

 طبيعتتتتة تالئتتتتم ال انهتتتتا التتتتبعض

 ان واقتتتتتتول االداريتتتتتتة العتتتتتتراق

 الالمركزيتتتتتتتة عتتتتتتتن التراجتتتتتتتع

 هتتتي ذريعتتتة اي تحتتتت االداريتتتة

 الديمقراطيتة عتن للتراجع مقدمة

 تمهيتتد مجتترد التراجتتع وستتيكون

 الشتتتديدة المركزيتتة لعتتتودة اولتتي

 كمتتا للمركتتز المطلقتتة والستتيطرة

 . 5006 قبل به معموال كان

 ادعتتتو ان الضتتتروري نمتتت كمتتتا

 اعتادة علتى التركيتز التى الجميع

 التتي المجتالس هيكليتة في النظر

 الالمركزيتتتتتتتتتتتة االدارة تمثتتتتتتتتتتتل

 متتع وعالقتهتتا تشتتكيلها وطريقتتة

 المحافظتات فتي التنفيذية السلطة

 تصتتتتتتحيح علتتتتتتى يستتتتتتاعد بمتتتتتتا

 الفتتترة فتتي حتدثت التتتي االخطتاء

 او بالغاء التفكير من بدال السابقة

 .مركزيةالال االدارة تحجيم

 الجهتتتتتات متتتتتن الكثيتتتتتر تستتتتتتغل

 التتتتتتى تستتتتتتعى التتتتتتتي السياستتتتتية

 الالمركزيتتتتتتتة متتتتتتتن التتتتتتتتخلص

 المركزيتة نحو والتوجه االدارية

 الحكتم فتي اقتدامها ترسي  بقصد

 علتتتى قبضتتتتها لتشتتتديد والتمهيتتتد

 محتتدودة غيتتر لفتتترات و الستلطة

 حصتتتلت التتتتي االخطتتتاء تستتتتغل

 فتي المحافظتات مجتالس قبل من

 جدوى بعدم النا  اقناع محاولة

 هتتتتتتذه ان علمتتتتتتا الالمركزيتتتتتتة،

 مباشتر بطريتق ستاهمت الجهات

 بهتتذه التستتبب فتتي مباشتتر وغيتتر

 . االخطاء

 و االخطتتتاء معالجتتتة متتتن وبتتتدال

 المستتتتتتتؤولية بتتتتتتتروح استتتتتتتبابها

 العتراق مستتقبل علتى والحتر 

 استتس علتتى المبنتتي التتديمقراطي

 تحتتتتتاول االداريتتتتتة الالمركزيتتتتتة

 متن المستتفيدة السياستية الكيانات

 الى الوضع تجيير الظروف هذه

 عتتن البعيتتدة الخاصتتة مصتتالحها

 ختتتتتالل متتتتتن الشتتتتتعب مصتتتتتالح

 جتتتتتتتتادة محاولتتتتتتتتة اي تجاهتتتتتتتتل

 .المعنية المجالس عمل الصالح

 بعتتتتتتتتض هنتتتتتتتتا اقتتتتتتتتدم ستتتتتتتتوف

 ستابقا عرضتتها التي المقترحات

 قبتتتل متتن بهتتتا اهتمامتتا اجتتتد ولتتم

 حرصتتي رغتتم القتترار اصتتحاب

 لكتتتتتل ايصتتتتتالها علتتتتتى الشتتتتتديد

 : العالقة ذات الجهات

 منتتذ و العتتراق توجتته رغتتم   -4

 االدارة التتتتتتتتتتتتى 5006 عتتتتتتتتتتتتام

 بقيتتتتتتتتت لكتتتتتتتتن و الالمركزيتتتتتتتتة

 هتي القديمتة االداريتة التشكيالت

 الستتلطنة ايتتام منتتذ تقريبتتا نفستتها

 تشتتتتتتتتكيالت وهتتتتتتتتي العثمانيتتتتتتتة

 المحافظتة وهي محضة مركزية

 يقلتتتل وهتتتذا والناحيتتتة، والقضتتاء

 االدارة فتتي تطتور اي نجتاح متن

 النظتر اعادة يجب و الالمركزية

 وقتد االداريتة التقسيمات هذه في

 متن انته دراستة من اكثر اشارت

( القضتتتتتتتتاء) الغتتتتتتتتاء االفضتتتتتتتتل

 زائتتدة حلقتتة لكونهمتتا( الناحيتتة)و

( المحافظتتتتتتة) علتتتتتتى االبقتتتتتتاء و

 متتتن بتتتدال واحتتتد تقستتتيم وايجتتتاد

 يكتتتتون كتتتتأن والناحيتتتتة القضتتتتاء

( بلتتدة) المثتتال ستتبيل علتتى استتمه

 يرمتز اخر اسم اي او( بلدية) او

 يعتتي  محتتدد ستتكاني عتجمتت التتى

 محتتتددة، جغرافيتتتة رقعتتتة علتتتى

 مقستتمة المحافظتتة تكتتون وهكتتذا

 او( البلتتتتتدات) متتتتتن عتتتتتدد التتتتتى

 فتتتتي تتستتتتاوى التتتتتي( البلتتتتديات)

 كمتا وليس الخدمات توفير احقية

 الخدمات توزيع من اليوم يجري

 االدارية الوحدة( تحضر) حسب

 حضتتتتتر التتتتتى الستتتتتكان وتقستتتتتيم

 العراقتتتي المتتتواطن الن وريتتتف

 الحضر او الريف في نكا سواء

 ومتن الخدمات نفس يستحق فهو

 بتتتاب متتتن هتتتذا المستتتتوى نفتتتس

 ال حتتتى اختر بتاب ومتن الحقتوق

 ظتتتتاهرة مواجهتتتتة فتتتتي نستتتتتمر

 الى الريف من الهجرة
 

 

 



  

 ت  قانونيا                                                                                                         

 فتتتتر  عتتتتن بحثتتتتا الحضتتتتر
 حتتتتتتتى الختتتتتتدمات و العمتتتتتتل

 او واحتتتتتدة مدينتتتتتة اصتتتتتبحت

 العتتتراق فتتتي واحتتتدة محافظتتتة

 ستتكان ربتتع تتتؤوي بغتتداد هتتي

 يجتتتب كبيتتتر خلتتتل وهتتتذا البلتتتد

 .كثيرا عنده الوقوف

 التتى معايشتتتنا ختتالل متتن   -5

 المحليتتتتتتتة المجتتتتتتتالس عمتتتتتتتل
 المحافظتتتتتتتتتتتتات ومجتتتتتتتتتتتتالس

 ان وجتتتتدنا لعملهتتتتم ودراستتتتتنا

 علتتتتتتتى) المحلتتتتتتتي المجلتتتتتتتس

 هو( الناحية و القضاء مستوى

 متتتع تماستتتا واالكثتتتر االقتتترب

 مجلتتتتتتتتتتتتس وان المتتتتتتتتتتتتواطن

 عتتتن االبعتتتد وهتتتو المحافظتتتة
 مجلتتتتتتتتتتتتس وان المتتتتتتتتتتتتواطن

 مع تعاطيه في يشبه المحافظة

 متتتن النتتتواب مجلتتتس القضتتتايا

 والمستتاومات المماحكتتات حتق

 عليتتته والمصتتتلحية، السياستتتية

 نعيتتد ان الضتتروري متتن اجتتد

 تشتتتتكيل طريقتتتتة فتتتتي النظتتتتر

 ان واقترح.  المحافظة جلسم
 ممثلين من المجلس هذا يشكل

 ولتتيس المحليتتة المجتتالس عتتن

 مرشتحين، انتخاب طريق عن

 مجلتتتتس كتتتتل ان يعنتتتتي وهتتتتذا

 متن محتددا عتددا يكلتف محلي

 مجلتس فتي تمثيله في اعضائه

 معينتتة نستتبة حستتب المحافظتتة
 المحلي المجلس لهذا تخصص

 نستتتبة ستتكانه عتتدد علتتى بنتتاء

، فظتتتتتةالمحا ستتتتتكان لمجمتتتتتل

 انتخابتتات متتن نتتتخلص وهكتتذا

 والرواتب المحافظات مجالس

 لهتتتم تمتتنح التتتتي واالمتيتتازات

 الطريقتتتتتتة هتتتتتتذه حستتتتتتب الن

 اعضتاء يتقاضى لن المقترحة

 الجديتتتتتتد المحافظتتتتتتة مجلتتتتتتس
 رواتتتبهم غيتتر اختترى رواتتتب

 المحلية المجالس في كاعضاء

 من وستكون لها، انتخبوا التي

 المحافظتتتتة مجلتتتتس واجبتتتتات

 المحتتتتتتاف  بانتختتتتتتا الجديتتتتتتد

 في المركزية الدوائر ورؤساء

 عملهتتتتم ومراقبتتتتة المحافظتتتتة

 للمجتتالس ممثلتتين وستتيكونون
 هتذه بين وصل وحلقة المحلية

 المحافظتتتة ومجلتتتس المجتتالس

 قبتتل متتن تبتتديلهم امكانيتتة متتع

 التتتتتتتتي المحليتتتتتتتة المجتتتتتتتالس

 قيتامهم عتدم حالتة في يمثلونها

 .صحيحة بصورة بواجباتهم

 اعضتتاء انتختتاب طريقتتة   -6
 جتتدا مهمتتة المحليتتة لمجتتالسا

 متتتتن تخلصتتتتنا ان بعتتتتد وذلتتتتك

 المحافظتتتتتة مجلتتتتتس انتختتتتتاب

 هتتتذا اعتمتتتاد افتتتتراض علتتتى)

 هي طريقة وافضل ،(المقترح

 القوائم الغاء و الفردي الترشح

 نتتتخلص وهكتتذا كامتتل، بشتتكل

 اشتتخا  وصتتول مشتتكلة متتن
 يجتتري كمتتا اختترين باصتتوات

 و البرلمانيتتتة االنتخابتتتات فتتتي

 اتقيتتاد ستتيطرة متتن نتتتخلص

 علتتتتتتى السياستتتتتتية الكيانتتتتتتات

. بهتتتتتتتم التتتتتتتتحكم و الفتتتتتتتائزين

 يكون ان هو المقترح وتفصيل

 رقعتتتتة محلتتتتي مجلتتتتس لكتتتتل
 دائتترة تكتتون محتتددة جغراقيتتة

 متن ستيكون و مستقلة انتخابية

 المجلتتس مقاعتتد عتتدد المعلتتوم

 بشتتتكل الترشتتتح يتتتتم المحلتتتي،

 المحليتتتتة لالنتخابتتتتات فتتتتردي

 يتتم االصتوات كافة فرز وبعد

 حستتتتتب ينالمرشتتتتتح ترتيتتتتتب

 حصتلوا التتي االصوات اعداد

 التسلستالت اختيتار ويتم عليها
 المقاعتتتد عتتتدد حستتتب االولتتتى

 المجلتتس اعضتتاء هتتم ليكونتتوا

 النستاء لكوتتا بالنستبة المحلتي،

 حصتتريا الدستتتور اقرهتتا التتتي

 النتتتتتواب مجلتتتتتس النتخابتتتتتات

 بتتتتتتتاقي التتتتتتتى بهتتتتتتتا وعمتتتتتتتل

 كتتتتتتتذلك يمكتتتتتتتن االنتخابتتتتتتات

 اول يؤختتذ بتتأن هنتتا اعتمادهتتا
 حستتتتتب النستتتتتاء المرشتتتتتحات

 مقاعتتتتتد ليشتتتتتغلن االصتتتتتوات

 .النساء

 النظتتتر اعتتتادة متتتن البتتتد   -1

 اعضتتتاء وامتيتتتازات برواتتتتب

 تكتون بحيث المحلية المجالس

 والتتتتزام نزاهتتتة هتتتي القاعتتتدة
 قاعتتتتتتدة ولتتتتتتيس المرشتتتتتتحين

 متتتتتتتن االعضتتتتتتتاء تحصتتتتتتتين

 وقتتد اليتتوم المتبعتتة المغريتتات

 ان كمتتتا ذريعتتتا، فشتتتال فشتتتلت

 انهتتتم يفهمتتوا ان يجتتب النتتا 

 انتختتتابهم مستتتؤولية ملتتتونيتح

 هتتتذه لشتتتغل المناستتتبين لغيتتتر

 .المواقع
 فتتتتتتي الشتتتتتتروط زيتتتتتتادة   -2

 المؤهتتل حيتتث متتن المرشتتحين

 العملتتتتي والتتتتتاري  الجتتتتامعي

 واجتيتتتتتاز العمليتتتتتة والخبتتتتترة

 العليا المفوضية تجريه اختبار

 .لالنتخابات المستقلة

 المحليتتتة المجتتتالس ابعتتتاد   -9
 بشتتتكل التعينتتتات قضتتتية عتتتن

 الرقابتتتة تفعيتتتل وكتتتذلك كامتتتل

 المجتتالس عمتتل علتتى الشتتعبية

 عتتتن مفصتتتلة تقتتتارير واتاحتتتة

 تحقيقتتا النتتا  الطتتالع عملهتتم

 .للشفافية

 

 قسم القانون   المرحلة الثالثةمحمد سامي   



 المعاا ر   اادا   ياا    كاا   المعرفاا  العلاا  فاا  ي قاا   ياا   م يااي   كاا  االنساا  
 ما  نا    ها  آخار ج نا  يق بلها   االك شاا ت العلا   هذيا   لك   االك ش ف ت

 ما  كثيارا نعا ن  هاذا عصارن   فا ... عصار ك  به  يب ل  الذي  ه  المش ك 
 . البط ل   ه  عن  ال غ ف  اليمك  مه  آمر

 العصاار مشا كالت ماا   مشاكل  لالناجا ر ق بلاا  م ق  ا  قنبلا  هاا / ها  البط لا 
 أ  ينا ر ع لمي  ظ هرة البط ل  أ  المعر   المعضل  م  المشكالت م   ه 
 ها  م  منه  م ع  ة  أن اع ا  أشك الا   يخذ  ه  منه  تالمج مع  م  مج مع يخل 
  البط لا   الب طنا  الظا هرة أساب به  منهما   لك  ُمَقنَّع ه  م   منه  س فر ظ هر
 كاا   ين شاار الي  طاا ر لكاا  الاادم  هااذا فاا  عالجاا  يجاا  مدمناا ا  مرضاا ا   ع باار
 فاا  يمشاا   عماا  باا     غيااره  الاا اع  الشااب   ماا  الكثياار  القاا  ال باا  

 قا رات لا يه    ة الحي  مجالت م  كثير ف  اس غالله  يمك  حي  ف  ش ار ال
 آخار الا  مكا   م  ي ج ل    راه   لك  المج مع لخ م    ضياه  يمك  عقلي 
 .مغلق  ام مه   المج الت المجم ه ط ق  ه  عم  ب   
 -: ه  البط ل  اسب   رأي  م 
 المج ماع   م سا  اسا قرار    ه ال   المش ك  أخطر م   ع  البط ل  مشكل  إ 

 إنها  ح ا  مج ماع إلا  مج ماع ما   خ لا  البط ل  أسب   أ  نج   لك  العرب 
 اق صاا  ي  أساب   فهناا   أخار  الاا  منطقا  ماا  ال احا  المج مااع  اخا   خ لا 
  يديا  المج ماع علا  ياثثر منها  كاالا   لكا  سي ساي   أخار  اج م عيا   أخر 

 .البط ل  مشكل   ا ق  م 
 -: البط ل  عل  لم ر ب ا اآلث ر
  االنحرا  الجريم  -1
 : العن  ال طر  -2
 المخ رات  ع ط  -3
 (:االن م   ضع ) االن م   بع   الشع ر-4

 :الهجـــــــرة-5
  احا ة  ع بار ذا ها  حا  فا  ها  سا بق ا  أ ضاحن  كم  البط ل  مشكل   ب لنه ي  إ 

 ماا   احاا ة أيضاا ا    هاا العربياا  مج مع  ناا    اجاا  ال اا  المشااكالت أخطاار ماا 
 علينا  يجا  لاذا. الا ارة هاذه خاال  لها  االن با ه ال ط  عل  يج  ال   ال ح ي ت

 هاذه م اجها  خاللها  ما  يمكا  ال ا  السي سا ت إيج   عل  العم  ف  نسر  أ 
 الحل   أه  م  أ  نج   نح . عليه  الم ر ب  المشكالت   ا ق  ال ح   المشكل 
 :ه  المشكل  لهذه
 .العرب  االق ص  ي  ال ك م  ال ع    -1
 .الس ق ب ح ي ج ت  ال  ري  ال علي  ربط- 2
 الي  ي  .  الحر  الصغيرة ب لصن ع ت االه م   3
 

 ا                                                    ا                                                                                                                            

 
 

... وتأثيرها  على المجتمع ... البطالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر باسم نايف
 المرحلة الثالثة
 قسم القانون



 اجتماعية                                                                                                         . 

   الدوافع من ذلك المخـدرات ........... و تعـاطي 
  احاا ة المخاا رات  عاا ط  مشااكل 
 الناسااااي  المشااااكالت أخطاااار ماااا 

 كلا  الع ل    اج  ال    االج م عي 
 العربيااااااا  مج مع  ااااااا  بمخ لااااااا 
 الاا ال   ما  كثيار  هنا    الغربيا 
 مااا   عااا   كشااا  ال ااا  الم عااا  ة
 ال أنها : منها  المشكل  هذه خط رة
  إنماا  فحساا   احاا  مج مااع  هاا  
 ساااااا ا  ج معاااااا تالم كاااااا   هااااا  

 المشااكل   مثاا . ن مياا  أ  الم ق ماا 
  ناساااي   صاااحي  م  يااا  أضاااراراا 
 مخ لاا  فا  المشاكل   ن شار. ب لغا 

  مخ لااااا  االج م عيااااا  الطبقااااا ت
 مرحلا  فا  أكثر ك    إ  األعم ر
 المرحلاا   هاا   الشاا   المراهقاا 

 إن ا   فا  ال  لا  عليها   ع ما  ال  
 المخااا رات أنااا ا   دايااا . أبن  هااا 

 الماااااا مرة  الصااااان عي  الطبيعيااااا 
  الك كا يي  الهيار ي  مثا   الق  ل 
 ال اا   المنشااط  المه  اا   حباا  
  عا ط  مشاكل . الشاب   يس خ مه 

 أخطااااار مااااا   احااااا ة المخااااا رات
  االج م عياااا  الناسااااي  المشاااكالت

 بمخ لااا  كلااا  العااا ل    اجااا  ال ااا 
  هنا    الغربيا  العربي  مج مع   
 ال ااا  الم عااا  ة الااا ال   مااا  كثيااار

 هاااذه خطااا رة مااا   عااا   كشااا 
 ال عاااا ط  مشاااكل : منهااا  المشاااكل 
 المشااااااكالت ماااااا  كثياااااار  سااااااب 

  الق ااااااا  ك لسااااااارق  االج م عيااااااا 
 األساااااري  الناااادا   االغ صاااا  

 هااذه  مثاا  المخاا رات ك ناات  إذا.
  المج ماااع الاااار  علااا  الخطااا رة

 الع امااا  فمااا ه  سااا ا  حااا  علااا 
 منها  ناذكر اإل م   إل   ث ي ال  

 األسااااااب   المثاااااا   ساااااابي  علااااا 
 :  ه  الر يسي 

 عا  المخا رات لثق ف  ال عرض -1
 المخاااا رات عاااا  الساااام   طريااااق

 للمخاااااا رات المب شاااااارة  الرثياااااا 
 ي عاااااااا ط   أصاااااااا ق     جاااااااا  
 . المخ رات

 المهي ااا  االج م عيااا  الظااار   -2
 فااا  الشااا ة أسااال   مثااا  لل عاا ط 
 الحااااا      ال ااااا لي  أ  المع ملااااا 

   قاا   األسارة أفارا  عا    ديا  ة
 النحااااااااال ا  حاااااااا    الطااااااااالق
 . األسرة  اخ  األخالق 

 شخصاااي   سااام ت خصااا    -3
 سااااام  ار اااااا   مثااااا  الم عااااا ط 
 كمااا  ،  القلاااق  ال ااا  ر العصااابي 
 المااا م  شخصاااي  سااام ت   صااا 
  عاا   باا لنق   الشااع ر ب لخجاا 
   الجي   االج م ع  الناس  ال  افق

 للماا م  ب لنسااب  المخاا ر أهمياا  -4
 مساا    خاااض ، ال اا  ر خاااض ،

 ال اقااااع عااا  لخااار  ا ، ال ف عيااا 
 الناسااي  المشااكالت ماا   الهاار  

 .  االج م عي 
 أصاا  حياا  ماا  المخاا رات أناا ا 
 : منه  أحضرت ال   الم  ة

 أ  إمااا   هااا : طبيعيااا  مخااا رات
 ح ل هاااا  فاااا  هاااا  كماااا   ساااا خ  
  ح يرهاا  بعا   ساا خ   أ  الطبيعيا 
 النبا    أصاله  عا  بسايط   ح يرا

  القنااااااا   القااااااا ت ك لخشاااااااخ  
 .  الك ك يي 
 : مصنع  أ   خليقي  مخ رات
 أ  المع ماا  فاا   صاانع ال اا   هاا 

 ، الكيمي  يااا  بااا لطرق المخ بااارات
 منه  العصبي  األجهدة عل    ثثر

  ساب  ال    المه   ت؛ المن م ت:
 مثااا   النعااا    الساااكين  الهااا   

  الم نااااااااا  اك  البااااااااا رابي  رات
 . ال يا ن  
  داياااا ( :األماي اااا مي ) المنشاااط ت
 الطبيعياااااااا  المخاااااااا رات أناااااااا ا 

 مثاا   الق  لاا  الماا مرة  الصاان عي 
  حبااااا    الك كااااا يي  الهيااااار ي 
 يسا خ مه  ال ا   المنشاط  المه   
 النشاا ط بحباا     ساام . الشااب  

 مثاا  الماا م  عناا  الحااظ حباا   أ 
  ال يكساااااااااااااا ري  البنااااااااااااااد ري 

 .  الميث ري 
 : الهل س  عق قير
 نط قاااا  عااا  الاااار   خااار   هااا 
   خي  ال م   ي ر ف     خل  الع  ي

 
 .  البركن   الك ميث   مث 

 ماا  ال ق ياا : اإل ماا   ماا  ال ق ياا 
 ككاااا  مج مااااع مساااا  لي  اإل ماااا  
 مااااا ا  إن ااااا   لمك فحااااا    ضااااام 

 العااااااارض   قليااااااا  المخااااااا رات
 قاا اني   إصاا ار الطلاا   مق  ماا 
 كما  الما ا   لا  يار   لم  را ع 

 ال نشااااا   منااااا  ال ق يااااا    ضااااام 
  اخاااااا  الصااااااحيح  االج م عياااااا 

 االع ا ا  أسل    خ ا  اس األسرة
 با لنا  الثقا   إعطا   المع ملا  ف 

 ال  عيااا . الاااذات علااا   االع مااا  
 مااع  خ صاا  المخاا رات بيضاارار
 فيها  ين شار ال ا  المسا ه ف  الا  ت

 ال ااااااا خ . المخااااااا رات  عااااااا ط 
 يمكاااا  بحياااا  المبكاااار العالجاااا 
 ال عاا ط  فاا  ال ماا  ي ماا  ال ق ياا 

 اإل مااا   مرحلااا  إلااا   ال صااا  
  إ  حاااا  البط لاااا  علاااا  القضاااا  .

 حااااا يث  للشاااااب   عمااااا  فااااار 
 األخطاا   بعااض  صااحي . ال خاار 
 فااا  المخاا رات   ر عاا  الشاا  ع 
 مشااااااا كل  ماااااا  الااااااار   خلاااااا 

 ذا اا  ل طبياا  ك ساايل   اساا خ امه 
 أ   حياا  المشااكل  ماا   الهاار  
 إلاا   ااث ي أ  يمكاا  ال المخاا رات

 فريس  الار  يقع ب  للمشكل  حل  
 المشااااااكل  فاااااا ق أكباااااار لمشااااااكل 

  كااذل  ، اإل ماا    هاا   سااي األس
 الخ صاا  المااا هي  بعااض  صااحي 
 الن حيااااا  يقااااا   اإل مااااا   باكااااارة
 خااض علا  يعما  إنا  ب  الجنسي 
 فا  ع يا ة أخار   مشا ك  الرغب 
 المنطلاق هاذا  م  الجنس  الج ن 
 ابناااا  ،  صاااا يق  أخاااا  ناااا ع  
 الخطار  لا  ع   ب ع  ا أ   ابن  
 الاااااذي الجبااااا ر  المااااا ر  المااااا مر
 ال ، الحيا ة معنا  عل   م   يقض 

 أ  ال جرياااااا  أساااااال    ساااااا خ  
 باااا   ماااا  أ  األصاااا ق   مساااا يرة
  كااا   الغيااا  ب ايااا  أل  الرج لااا 
 . قطرة
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 صااغ ر، أطااا   ه عناا  أ  ح ماا   هاا   اا خ  ال اا  األ  أ   ثكاا  ج ياا ة  راساا  هااذه
 يصاابح   عناا م  ال اا خي  علاا  ماا مني  يصاابح ا  قاا  الاا خ   بهااذا ي اايثر   فااهنه 
 ....كب راا 
 بايي ي ايثر الجناي  أ   ها  أال عليها ، األمها ت ننبا  أ  نا   جا اا  مهم  مسيل  هن  
  ا خ  ال   األ  أ  ج ي ة  راس  ف  العلم   أك  فق . ال خ   مث  األ ،   ن  ل  ش  
 يا خ  ف جا ه الساي   العا  ة لهاذه فيميا  يكبار ح ا  األثر هذا  يبق  ي يثر ينه جن فه 
 .أيض ا 
 عا   لا   يساب  الجناي  علا  سلبي ا  يثثر الح م  األ    خي  أ  طبي ا  المعر   فم 
 ي ايثر   فاهنه  الصاغ ر أطا لها  ما  با لقر  األ   ا خ  عن م   ح   األضرار، م 
 الغ لبياا  إنماا  األطااا   كاا  لااي  طبعا ا  الكباار، فاا  ماا خني   يصاابح   الاا خ  ، بهاذا
  المشار ب ت الا خ   أ   باي  بريسا    ج معا  فا  أجريت ث ني   راس   ف . منه 

 !المخ رات م  أس أ الكح لي 
 
 ال ا خي ،  حاري  علا   ثكا  يا   بعا  ي ما ا   نكشا  ج يا ة  ال ا  كلها  أحب   ي  هذه

  هللا ،(ضارار  ال ضارر ال: )ق   عن م  بن  رحيم ا  ك    سل  علي  هللا صل  ف لنب 
ْهلَُكاا ِ  إِلَاا  بِيَْيااِ يُك ْ  ُ ْلقُاا ا َ اَل : )قاا   عناا م  الخياار لناا  أرا   عاا ل  َ  إِ َّ  َ أَْحِسااُن ا ال َّ  هللاَّ
َه  َي : )أيض ا   يق  [. 195: البقرة( ]اْلُمْحِسنِي َ  ُيِح    َبا تِ  ِما ْ  ُكلُا ا آََمُنا ا الَِّذي َ  أَي   َطيِّ
ِ  َ اْشُكُر ا َرَدْقَن ُك ْ   مَ   [.172: البقرة( ]َ ْعُبُ   َ  إِيَّ هُ  ُكْنُ  ْ  إِ ْ  لِِلَّ

  لااذل  الطيباا ت، ماا  لااي  فهاا  ساا م ، ماا  ة آال  أربعاا  ماا  أكثاار يحاا ي ف لاا خ  
 هاذه علا  نصار   فلما ذا مسال ، غيار مج ماع ما  أ  نا  ع  ة  ه  عن ، االب ع    ج 
 نعاا   ال لماا ذا الطيباا ت  ماا  ُيحصاا  ال ماا  لناا  خلااق  عاا ل   هللا  نم رسااه ، العاا  ة
 مثالا  ال مر أك  عل  أناسن 
 الن فعا  الما ا  آال  يحا ي ال مار فاه  الضا رة، الما ا  آال  يحا ي ال با  كا   فهذا

  لكا  لل مار، الطبيا  الا ا ا  كا  بعا  العلما   يا ر  لا  اللحظ  هذه  ح  !  الش في 
 يا   كا   اطر أ  إال علي   م  ال  خي ، إيق   ل ع يس ع  ال مر بي  نعل  أ  يكا 
 العا  ة هاذه علا  االسا مرار فاه   عا ل ، هللا علا      كا  عج ة،  مرات سبع عل 
  يخاا  ال ا خي ، باعا   راكمات ال ا  السام   إدال  عل  يس ع (  مرات سبع أك )

  ع هيسا مما  الما خ ، لا   الناساي  االضاطراب ت  يخاا  الا  ، فا  النيك  ي  نسب 
 .ال  خي   ر  عل 

 

 

 

 

 

 

 ا                                                                        ا                                                                                                                            

 الكبر في يدخنون أطفالها تجعل تدخن التي األم
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الجتتنس لتتيس امتترا طارئتتا فتتي بنتتي ادم  وانمتتا يكتتاد يكتتون مصتتاحبا 

لوجوده على متن هذه االرض ) هتو التذي خلقكتم متن نفتس واحتدة 

وجعل منها زوجهتا ليستكن اليهتا ( والغريتزة الجنستية متن اصتعب 

فرد وهي القوة المستحكمة على احاسيسه من النوازع التي تراود ال

حيث يدري او اليدري وهي ذات حدين ضرورة وضرر في وقت 

 واحد . 

ضرورة : الن حف  النوع ودوام النسل واستمرار الحيتاة اليتتم اال 

 بالتزاوج وبهذا اصبحت العالقة الجنسية مطلب كل انسان : 

لحوافز االنسانية ) ولقد كانت الغريزة الجنسية والتزال من اقوى ا

على الزواج وهي عنتد حاجتته الجنستية االبته حيتث حترم هللا علتى 

 النا  ان يتوسلوا الى ذلك باية وسيلة اخرى ( 

وضتترر: الن االستتتجابة المطلقتتة لهتتذا الباعتتث تتتؤول التتى هبتتوط 

االنستتتان التتتى الحضتتتيض وتجعلتتته فتتتي عتتتداد الهتتتوام وتعرضتتته 

 للمفاجات القاتله .

رة والضرر : هو التوازن بين مطالب الجسد والتوفيق بين الضرو

 ورغباته وصفاء الروح وعلى قدر التوازن تكون السعادة 

وخالصة القول : حينما يصل االنسان الى مرحلتة البلتوي يستتطيع 

 مزاولة الكثير من االعمال التي تساوره نفسه بها من خير او شر .
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 وقاية المجتمع من االنحراف الجنسي                           
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 الله خلق وتغيير ....الشيطان
 
 عا  ح ثن  أن  القرآ  معجدات م 
 أال ب لاعا  حا    قا  سايح   أمر
 هااذا لن يماا  هللا، خلااق  غيياار  هاا 
 مسالمي  جعلن  أ  هللا  نحم  الخبر
.... 
  لاااا  قصاااا  مااااثخراا  العاااا ل   اااا بع

 أجاااارت ال اااا  األمريكياااا  الماااارأة
 إلا    ح لت الخلق  غيير عملي ت
 ح يثا  الظ هرة هذه أ   مع! رج 
 فاااا  اع ي  ياااا  أصاااابحت أنهاااا  إال

 م قاااع ذكااار فقااا  الغربااا ، العااا ل 
 :الم ض   هذا ح   إ  إ  الس 
 ضاااااا   بيع احاااااا اظ رجاااااا  قاااااا  

 ماا   ح لاا  بعاا  األنث ياا  ال ن ساالي 
 فاا  حا مال  أصااب  ذكار إلاا  أنثا 

 رغاا  ط لماا  إناا  الساا    الشااهر
 ذلا   يع بار طاا  لا  يكا   أ  ف 

 بي اا ي   ماا    أضاا  !! معجاادة
 أُذيعات مق بل  ف  لحي   أطلق الذي
  يناااااااري أ باااااارا برناااااا م  فاااااا 

 الشااااااهير الحاااااا اري ال لادياااااا ن 
 طااا  للماار  يكاا   أ  فاا  الرغباا 

 أ  ذكرياا  رغباا  ليساات بي لاا ج 
 لااا . إنسااا ني  رغبااا   إنمااا  أنث يااا 
ا   م ماا ا  مساا قرة ذكاار ه ياا   مضاايا 
  ال ه ي ااااا  يحااااا   ال الحمااااا  إ 

 .أنث  بين  يشعر يجعل 
 يقااي  الاذي( ع ماا  34) بي ا ي   لا 
 أنثا  األمريكي  أ ريغ    الي  ف 
 قباا  رجاا  إلاا  ال حاا   قاارر لكناا 

 ي ناااااا     باااااا أ. ساااااان ات عشاااااار
  س  سااا ير   بهرمااا   تعالجااا 
 جراحااااا  لااااا   أجريااااات الاااااذكري
: أل بارا  قا  . الصا ر بنيا  ل غيير

 بشاااااي  شاااااي   أفعااااا  أال اخ ااااارت
 فا  رغبت ألن  ال ن سلي  أعض   

  ق لات. م  ي م ا  طا  ل  يصب  أ 
 خصااب   إنهاا  بي اا ي د جاا  ن نساا 

 سااا  ال مسااا خ م  محقااا  ب اساااط 
 للحي اناا ت بناا  ماا  اشاا ري ه من يا 
 .المن ي 

  د جاااات ال اااا  ن نساااا  ظهاااارت 
 فاااا  ساااان ات خماااا  قباااا  بي اااا ي

ا  البرن م   يطارأ ل  إن   ق لت أيض 
 عناا م  الااد جي    ري علاا   غيار
 أ ضاااااحت الاااااذي الجناااااي  ي لااااا 

  ن نسا  أنث ، أن  الطبي  الاح  
 .س بق د ا  م  ابن    ل يه 

 األ  هاا  سيصااب  ق  لاا   أضاا فت
 قاااااا ن ن   د اجهماااااا . األ   أناااااا 
 بم جا  كرجا  ب  مع ر   بي  ي
 الد جااا    ظهااار ال اليااا ، قااا ن  
 مجلااا   دع ااا  فيااا ي  شاااريط فااا 
  ينااري ماع  ع  نات ال  ( بيب  )

 ال اا  الغرفاا  يظهاار البرناا م  فاا 
 بي ا ي  قا  . الطال  غرف  س صب 

 أميارة س صاب  الصاغيرة طال   إ 
 .الصغيرة أبيه 
 إحااا   يشااا ه   هااا  بي ااا ي  قااا  
 ال الصاا  ي  فاا ق الم جاا ت صاا ر
 أصاا ق ال. األماار  صاا يق  يمكنناا
 نراهااااااا . جساااااام   اخااااااا  أنهاااااا 

  ق لاااااات. الصااااااغيرة كمعجد ناااااا 
 النساااا   طبيباااا  جاااايم  كيمبرلاااا 
 البلااا ة فااا     بعااا  ال ااا   ال  ليااا 
 .طبيع  حم  هذا ل يناري

 أماراا  هللا خلاق  غييار أصب  لق  -1
ا   سا ه   قا  العصار، هاذا فا  ع  يا 
 حيااا  ذلااا ، علااا  الطااا   طااا ر
 أنثا  إلا  ي ح   أ  الرج  بهمك  

 يكااا  لااا  األمااار  هاااذا.  بااا لعك 
ا   ال طاااا ر  هاااذا. قباااا  مااا  ميل فااا 

  عاااااا ل  لِل  حاااااا    هاااااا  الخطياااااار
 فهنناااا   لااااذل   اضاااا ،  عصااااي  

 كثااااارة العصااااار هاااااذا فااااا  نااااار 
 كعقا   المنا خ   ال غيار الكا ار 

 ِما َ  َ َلُناِذيَقنَُّه ْ : ) عا ل  يق  . إله 
 َبارِ اأْلَكْ  اْلَعاَذا ِ  ُ   َ  اأْلَْ َن  اْلَعَذا ِ 
 [.21: السج ة( ]َيْرِجُع  َ  َلَعلَُّه ْ 
 
 هاااذا مااا  الااارغ  علااا   لكااا  -2

 ق  ما ، اإللهيا  السان   بقا  ال غييار
 أ  اإلنسااا   لااا   الرغبااا    بقااا 
 هللا فطااره ال اا  الاطاارة إلاا  يعاا  
 إلااا   ح لااات األنثااا  فهاااذه. عليهاا 
 األم ما  غريادة بقيت  لك  رج ،

!  غييرهااا   سااا طع لااا  ق  مااا  لااا يه 
 َفَطارَ  الَِّ ا  هللاَِّ  فِْطاَرةَ : ) ع ل  يق  

ااا  َ   هللاَِّ  لَِخْلاااقِ  َ ْباااِ ي َ  اَل  َعَلْيَهااا  النَّ
ي ُ  َذلِ َ  ا  ِ  أَْكَثارَ  َ َلِكا َّ  اْلَقايِّ ُ  الا ِّ  النَّ
 فقااااا [. 33: الااااار  ( ]َيْعَلُمااااا  َ  اَل 

  حا يالت إجارا  م  العلم    مك 
 اإلنساااا  ، خلااااق فاااا    غيياااارات

 خلااق يياار غ يساا طيع ا لاا   لكاانه 
 ماا  الاارغ  علاا  ب لك ماا  اإلنساا  

 .الكثيرة المح  الت
 هللا خلاااااق  غيياااار عملياااا ت إ  -3

 قباا ، ماا  معر فاا   كاا  لاا   ال اا 
  ااا ريخ ، ك ااا   أي ياااذكره   لااا 

 عشااار أربعااا  قبااا  القااارآ  ذكرهااا 
،  إبلاااي  قصااا  فااا   ذلااا  قرنااا ا ا
 ف عهاا  الجناا  ماا  هللا طاار ه عناا م 
 هللا، خلاق ليغير ا الن   سييمر أن 
 علاا   عاا ل  يقاا   ذلاا ، حقااق  قاا 

 َ آَلَُماااااااَرنَُّه ْ : )الشااااااايط   لسااااااا  
[. 119: النسا  ( ]هللاَِّ  َخْلقَ  َفَلُيَغيُِّر َّ 
 مااااا  الشااااايط    مكااااا   ب لاعااااا 
 هللا لخلاق   غيياره  النا   إضال 

 الاطااااارة  بقااااا   لكااااا  ظ هريااااا ا،
 يمكا  ال  الع طا  األصل   الخلق
 . غييره 
 اهاااذ إلااا  معااا  انظااار ا  أخياااراا 
 اَل  هللاََّ  إِ َّ : )الرا ااع القرآناا  الاان 
 ُ   َ  َما  َ َيْغاِارُ  ِبا ِ  ُيْشاَر َ  أَ ْ  َيْغاِرُ 
 ِباا لِلَِّ  ُيْشااِر ْ  َ َماا ْ  َيَشاا  ُ  لَِماا ْ  َذلِاا َ 
ا َضاَلالا  َض َّ  َفَق ْ   َيْ ُع  َ  إِ ْ *  َبِعي ا
اا  إاِلَّ  ُ  ِناا ِ  ِماا ْ   إاِلَّ  َيااْ ُع  َ  َ إِ ْ  إَِن ثا

اَمِرياااا َشااااْيَط نا  ُ  َلَعَناااا ُ *   ا  َ َقاااا  َ  هللاَّ
ِخااااااَذ َّ   َنِصاااااايبا  ِعَباااااا ِ  َ  ِماااااا ْ  أَلَ َّ
ااا  َيااانَُّه ْ  َ أَلُِضااالَّنَُّه ْ *  َمْاُر ضا  َ أَلَُمنِّ
 اأْلَْنَعااااا  ِ  آََذا َ  َفَلُيَبااااا ُِّك َّ  َ آَلَُماااااَرنَُّه ْ 
ااُر َّ  َ آَلَُمااَرنَُّه ْ   َ َماا ْ  هللاَِّ  َخْلااقَ  َفَلُيَغيِّ

ِخاااذِ  اااْيَط  َي َّ ااا   َ الشَّ  هللاَِّ  ُ   ِ  ِمااا ْ  َ لِي ا
اا  ُخْسااَرانا  َخِساارَ  َفَقاا ْ   َيِعااُ ُه ْ *  ُمِبينا

ااايِه ْ  اااْيَط  ُ  َيِعاااُ ُه ُ  َ َمااا  َ ُيَمنِّ  إاِلَّ  الشَّ
ا  َ اَل  َجَهانَّ ُ  َمايَْ اُه ْ  أُ َلِ ا َ *  ُغُر را
ااا  َعْنَهااا  َيِجاااُ   َ  : النسااا  ( ]َمِحيصا
111-121  .] 
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 أسرار الخلق 
 إليهاا ، ين باا   ال ح لاا  اإلنساا   يراهاا  كثياارة أشااي  
 خاللهاا  ماا   نس شااعر لن يملهاا  لناا  هللا خلقهاا  أشااي  
 ....  ع ل  سبح ن  الخ لق عظم 
 University of ياا ببريط ن ليسساا ر ج معاا  فاا 

Leicester   ما  الع يا  بطار  البا حثي  بعاض يقا 

 الكااا   نشاااي كيااا  الخلاااق، أسااارار عااا  ال سااا ثالت

  قاا   بن اا     ا ماا ا   يخرجاا   اإلنساا    نشااي  كياا 
 !الك   لهذا  مب    منظ  خ لق  ج   م  ب  ال له 
 Dr Andrew Fry’s أناا ري  الاا ك  ر هاا  فهااذا

team  اآللياا  فاا  يبحاا   ياا الحي الكيمياا   قساا  ماا 

 محياار أماار إناا   نقساا ، الخالياا   جعاا  ال اا  الهن ساي 
 مشااكل    نقساا    كاا ثر الخلياا  يجعاا  الااذي َماا : حقاا ا 
 الخلق  أسرار م  سر أعظ 
 المعل ماا ت  ناار  إنساا   لخلياا  حقيقياا  صاا رة هااذه

 األحماار اللا   أما  األدرق، با لل   با اخله  ال راثيا 
 إلا  لالنقسا    سا ع    ها بها  المحيط  الم  ة فيمث 

 بكاا  العملياا  هااذه ياار   الياا   العلماا   إ  خلي ااي ،
 هااا  الحيااا ة، أسااارار مااا  عظاااي  سااار إنااا   ضااا  ،
 University المص ر اك ش ف   إل  العلم   سيص 

of Leicester 

 Martin ما ر   البر فسا ر ها  آخار ب ح   ي  بع
Barstow  الج معا ، بانا  الالكيا  الايديا   قس  م 

  كيااا  الكااا    جااا   أيااا  مااا :  سااا ثالت فيطااار 
  جااا   اك شااا   لكنااا  يمضااا   أيااا   إلااا   طااا ر 
 جد ي  ي ج  فال الك  ، أجدا  م  جد  لك  بصم 
 !الخ ص  بصم   جد  لك  ب  م ش بهي ، الك   م 
 غاا د عاا  عباا رة  هاا  الساا   أحاا  اآل  ياا ر  إناا 

 إ  األباايض القاد  مرحلا  فا  نجا  ما  قاذ   غبا ر
 هاااذا  راسااا   عنااا  اإلصااابع،  بصااام يشاااب  المشاااه 
 هااذا أ   بااي  شااكل ، فاا  الخلياا  يشااب  الااذي الساا ي 
 الارغ   علا  الك  ، ف  الملي رات من  ي ج  الس ي 
 !م ش بهي  اثني  ي ج  ال ذل  م 

 ه باااا  مرصاااا  ب اسااااط  مل قطاااا  حقيقياااا  صاااا رة
 فاااا  اإلنسااا  ، خليااا  يشاااب  لااا لب  لسااا ي  الاضااا   
  م ما ا  الكا ن ،  الغب ر الغ د به   يحيط الن اة  اخل 
 بهاا    حاايط الناا اة باا اخله   حاا ي ال اا  الخلياا  مثاا 
 خلي ااي    جاا  ال إناا : العلماا    يقاا  . الحياا  الماا  ة

 ساا يمي  ي جاا  ال  كااذل  األرض، علاا  م شاا به ي 

 University of المصاا ر الكاا    فاا  م شاا بهي 
Leicester 

  عليها نمر آي  م  ك ! الق ر   أخ  ...  الق رئ أخ 
 علما   هاثال ! اإليما   نا ع   نحا  فيها  ن اكر  ال
 حياا  ه   فرغاا ا عكااا ا  لكاانه  اإلسااال  ياا ع   ال

  معجدا ااا ، آي  ااا    راسااا  الكااا   ل يمااا   أمااا اله 
 فِا  آََيا    ِما ْ  َ َكيَيِّ ْ : ) ع ل  يق  ! مثله  ناع  في لي ن 

اااااَم َ اتِ   َهااااا َعنْ  َ ُهااااا ْ  َعلَْيَهااااا  َيُمااااار   َ  َ اأْلَْرِض  السَّ
 [.135: ي س ( ]ُمْعِرُض  َ 

ع   العلماا   هااثال  إ   مساايرة باا أ ماا  أ   أنهاا  ياا  
 هاذا إلا  سابقه  القرآ   لك  الخلق، ب اي  ف  ال اكر
 نساير أ  سابح ن  أمرن  فق  قرن ا، عشر بيربع  األمر
 نشاااي  كيااا  الخلاااق بااا أ كيااا   ننظااار األرض فااا 

 هللا باي  لنسا يق  الحيا ة، با اي ت ك نات  كيا  الكا  
 إعاا  ة علاا  قاا  ر العاا   ماا  شاا   كاا  خلااق الااذي
 َكْياا َ  َيااَرْ ا أََ لَاا ْ : ) عاا ل  يقاا   القي ماا ، ياا   الخلااق
ُ  ُيْبِ ئُ  ِ  َعلَ  َذلِ َ  إِ َّ  ُيِعيُ هُ  ُث َّ  اْلَخْلقَ  هللاَّ  قُا ْ *  َيِسير   هللاَّ
ُ  ُثاا َّ  اْلَخْلااقَ  َباَ أَ  َكْياا َ  َفا ْنُظُر ا اأْلَْرِض  فِاا  ِسايُر ا  هللاَّ
ْشاايَةَ  ُيْنِشاا ُ  َ  إِ َّ  اآْلَِخااَرةَ  النَّ ( َقااِ ير   َشااْ     ُكاا ِّ  َعلَاا  هللاَّ

 [.23-19: العنكب ت]
 الخاليا  انقسا   اليا   العلم   ير  كي  مع    يمل ا
 با لنم ، الخاليا  هذه  ب أ  كي  خلقه   إع  ة  م  ه 
  العشاري  الحا  ي القار  فا  بيجهد ه  ير نه  إنه 
 الساااني  م ااا ت مناااذ يااار   بمااا  يحااا ثه   عااا ل   هللا
ُ  ُيْباِ ئُ  َكْيا َ  َياَرْ ا أََ لَا ْ : )بق لا  (! ُيِعياُ هُ  ُثا َّ  اْلَخْلاقَ  هللاَّ
 باا لِل إيم نا ا  بها  نااد ا   سايل  اآليا ت هااذه  كا   فها 
 رس ل   .  ص ق ك  ب   ص ق  ع ل 
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 الصالح الجيل تنشئة في المسلمة المرأة دور

 بيجي لهاااا   بن  هاااا ، بيبن  هاااا  األمااا 
 اإلسااال  راياا  لنشاار المهيااية البناا  ة
 الكاااار ملااا  عااا  ا    حااار خا قاا 

 ... الطغي  
 الباا ق  الااذخر هاا  األجياا   بنا   إ 
 لاااذل   هااا ... الـماااـ ت بعااا  لمااا 

 أكثااار  االه ماا   ال شااجيع يساا حق
 مااا   المنااا د  القصااا ر بنااا   مااا 

 . الطي  الحج رة
 مساث لي  ليسات ال ربيا  إ   حي 
 ع اماا  هناا   إذ  حـــااـ ه؛ البياات
 األجياا  ،  ربياا  فاا   ساا ه  أخاار 
 ال رباااا ي الاااا  ر ن ناااا     فساااا 
 الجياا   نشاا   فاا  المساالم  للماارأة
 .الص ل 

  مل ا  مسالم  أ  ك  يرا   لحل    إن 
 حا    ربع قلبه ، شـغـ   اإليم  

 الكاري  رسا ل   حا  ـ  ع ل  ـ هللا
 حن ياا  علاا   ساال  علياا  هللا صاال 

  قاا  ابنهاا   ـــااـر  أ  نـاـسـهــااـ ،
 عاااا  بعياااا اا  الرشاااا  ، سااااب  ساااال 
 فا  هللا يراقا  نحرا ،اال م  ه ت

 فلاذة  جا  أ   سكن   ، حـركـ  ــــ 
 أم اااا ، أمجااا   يعياااا  بطاااالا  كبااا ه 
ا   الااا ي ، أمااا ر فااا  م بحاااراا  ع لمااا 

 شااي  يسااه   مباا   كــااـ   مب كااراا 
 .ال ني 
 أ  مساااالم ، أ  كاااا  أمنياااا  إنـهااااـ 
ا  ابنهااااا  يكاااا    أعاااااال  مااااا  علمااااا 
 ـاا  عا ل  ـا هللا أماار ي مثا  اإلساال ،

 إلا  ي طلاع كله ،   حي  أمـــ ر ف 
 األجاار ما  ـا  جا  عااد ـا عنا ه ما 

 ب إلساااااااااال  يعاااااااااي  الجديااااااااا ،
 . لإلسال 
 لااا   حلااا  مجااار  ذلااا   سيـبـقاااـ 

 فاا    مثاا  األم ماا  أ   ظاا  ال اا 
 ي عا   ال   رها  ف جعا  اإلنج  ،

 سااايبق  أ ...! ال ااااري  آلــاااـ    ر
 همهااا   جعااا  أل   أمااا ن  رغبااا ت
 قاااا  فكينهاااا  ابنهاااا ؛ معاااا ة إشااااب  
 أشااب  مهم هاا   جعاا  أ  يااـترضـ

 ب سااااااامي  يقااااااا   مااااااا  بمهمااااااا 
  حاايط ال اا  األ    لاا ...! العجاا  
  ال ااا لي   الحنااا   ب لحااا  أبن  هاا 

 مط لا  ما  يريا    ما  كا    لبي 
 الطااا ل ، أ  منهااا  الصااا ل  سااا ا 
 بنااااا ر يك ااااا ي مـاااااـ  أ   فـهاااااـ 
 فااا  مااا   لااا ه  قااا  ال ااا  األهااا ا 
 ما  قلبها  فا   م  م  ، م  جعب ه 
 ماااا  ضااااميره  فاااا  ــااااـ  م قااااي ،

 ثر  ها ، يبعثار ب بنها  فهذا أ اصر؛
  األخااااالق العلياااا  ب لمثاااا   يهاااادأ
 أ  باا  هللا أماار ماا   يقطااع النبيلاا ،
 .ي ص 
 ي لقااااااا  مااااااا  أ   الم ل لااااااا   األ 

  أقسااااااا  االنحااااااارا ؛ طعنااااااا ت
 .ابنه  عق ق ف    مث  الطعن ت

 يمكا  ما  أها  عا  ن سا    أ   لن 
 .ألبن  ه   ق م  أ  ل  
 : ح ه لِل اإلخال : أ الا 
 ـاااا شاااا   كاااا  قباااا  ـاااا عليهاااا  إ 

 ـااا قااا   فقااا   حااا ه؛ لِل اإلخاااال 
 لَِيْعُبااُ  ا إالَّ  أُِمااُر ا َ َماا : ))ـاا  عاا ل 
ي َ  َلااااا ُ  ُمْخلِِصاااااي َ  هللاََّ   ُحَنَاااااا  َ  الااااا ِّ

ااالةَ  َ ُيـقِـيااـُم ا َكاا ةَ  َ ُيْثُ اا ا الصَّ  الدَّ
َمااا ِ  ِ يااا ُ  َ َذلِااا َ   ،[5: البينااا (( ]الَقيِّ
 جهاا  كاا  المثمناا  أخ اا  ب ف ح ساا
 سااهر ماا  األ ال ، ل ربياا   ك حيناا 
،  ال  جياااا  فاااا  مع ناااا ة أ  مضاااا  
 أ  ال راسااا ، م  بعااا  أ  المسااا مر،

 اح ساااب ... مندليااا  بيعمااا   قيااا  
  حا ه فها   ح ه؛ هللا عن  كل  ذل 
 جا  ـ ق   فق  ذرة، مثق   يضيع ال

ا    ِمْثَقا  َ  َك  َ  َ إ : ))ـ شين  ا ْ  َحبَّ  مِّ
 ِبَنااااا  َ َكَاااااا  ِبَهااااا  أََ ْيَنااااا     َخاااااْر َ 

 فـاااـال[ 47: األنبيااا  (( ] َح ِسِبـياااـ َ 
ا  للشاايط    جعلاا  : قاا   إ  ساالط ن 

 ! .. ر  ح  أ  ل  آ  أم 
 ليسات الم ق     الراح  فـ لرف هي 

ا   الجناااا  هاااا فه   جعاااا  لماااا  هاااا ف 
 .المقي   نعيمه 

 ُ اااااثَجر رسااااا ل  ذات  الـمـساااااـلم 
 ما    ق  أ ا ه ، أحسنت إ  عليه 

  ساااال  علياااا  هللا صاااال  الرساااا  
 خيار: )بق لا  بخـصـلـ ـيـ  الـمـرأة
: قاااري  نسااا   اإلبااا  ركاااب  نسااا  
  أ عا ه صغره، ف   ل  عل  أحن ه
 .(ي ه ذات ف  د   عل 

ا   :العل : ث ني 
  حااااااايط أ  بعاااااا  المساااااالم   األ 

 علااا    عااار   الحااارا  بااا لحال 
 معل م  هاا    نماا  ال ربياا ، أصاا  

 .ب س مرار
 ِدْ ِناا  رَّ ِّ  َ قُاا : ))ـا عاا ل   ـاا قا  
ا    يا   ينن  فهذا[ 114: ط (( ]ِعْلم 
اااا  فلمااا ذا العلاااا ، إلااا  يااا ع   نحم 

   خلانااا   اكيرنااا  قصااا ر اإلساااال 
 ال اإلساااال  إ : ليقاا   الاا عل ، عاا 
 اإلسااال   إ ... الماارأة  علااي  يرياا 
 !المرأة  جه  يكر 

 اإلسااااااالم   ـ ريـخـنـااااااـ  إ ... ال
 ماساااارات ماااا  ب لع لماااا ت يدخاااار

  شاااا عرات  فقيهاااا ت  محاااا ث ت
 هااا ي حسااا  ذلااا  كااا .  أ يبااا ت
  ااابج   ال اخااا الط فاااال اإلساااال ؛

 ! ال حصي  العل  ب س 
 الـ اااااـر ي عااااا  حصااااا ن  فااااا لعل 

  بهار قا   يا رات  را   االنحرا 
 السااابي   عااار  ال مااا  أضااا اثه 
 ب سا  اله  يا  إلا  ف نجار  الحاق،

 الدا ااااااا ،  ال حضااااااار ال ج يااااااا 
ا  للمااااارأة، الاااااالد   ال علاااااي    اقهااااا 
 فااا  مـبـثاااـ    ع يااا ،  أسااا لي 
 إلياا   ح اا    مماا .  الساان  الك اا  
 مج لا  لي  حي  ه  أم ر ف  المرأة
 فـحـسااااـ ، الماااا ار  فاااا  الاااا عل 
 الطاارق بكاا   حصاايل  يمكاا   إنماا 

  فاااا  المساااا ج ، فاااا  المشاااار ع 
 الجيااارا ، طرياااق  عااا  البيااا ت،

 قا    ق ... المخ لا  الدي رات  ف 
 ماا : ) ساال  علياا  هللا صاال  النباا 
  ال جياارانه  ياق هاا   ال أقاا ا  باا  

  ال يعظاااااااااا نه   ال يعل ماااااااااا نه 
 ال أقااااا ا  بااااا   مااااا ! ياهمااااا نه  
  ال جياااااااارانه  ماااااااا  ي علماااااااا  

 يـ ـعـظــااااااـ     ال يـ ـاـقـهـااااااـ  
 جياااااااارانه  قاااااااا   َلااااااااُيعل م   هللا

  يااايمر نه   يعظااا نه   ياقهااا نه 
 مــاااـ  أقااا ا  َ َلياااَ عل م     ينهااا نه ،

 أ   ي عظااااااااااااا   رانـهاااااااااااااـ جـيـ
 ننهااا  فهيااا . (ب لعق بااا  ألعااا جلنه 

 ماااا  حساااا  ناااا فع علاااا  كاااا  ماااا 



دينييااة                                                                                                              
 .ـ هللا شاء إن ـ األجر بذلك ولنا نصيباً؛ البيت مكتبة في لنا ولنجعل ،نس طيع

 :بالمسؤولية الشعور: ثالثاً 
 .مباالة ال أو تسويفاً  أو كسلً  توجيههم فـي والتساهــل الغفلة وعدم أوالدها تربية في بالمسؤولية الشعور من للمرأة بد ال

َها َيا: ))ـ تعالى ـ قــال لِيُكم   أَنفَُسُكم   قُوا آَمُنوا الَِذينَ  أَيُّ  ما وأهلينا أنفسنا فلنجنب[ 6: التحريم(( ]َوال ِحَجاَرةُ  اسُ الن   َوقُوُدَها َناراً  َوأَه 
 .النار يستوجب

 حاسنبوا: )ـن عنن  هللا رضني ـن عمنر قنال كمنا إال عليننا ومنا! مزيند  منن هنل: تقنول وجهننم جسيم، والهول عسيرة، فالمحــاسبة
 (.األكبر للعرض وتجهزوا توزنوا، أن قبل أعمالكم وزنوا ُتحاَسبوا، أن قبل أنفسكم

 أبنائهنا تربية من بــد وال الـتـنـشـئـة، إحسان من بد ال إذ ثياب ؛ وغاسلة طعام  طاهية لكونها ابنها ربت أنها المرأة ينجي ولن
 .نافع وعلم سوية وأخلق مستقيمة وعبادة صاف   وتوحيد سليمة عقيدة على

 وحسنن صندرها، ورحابنة رعايتهنا، جمينل منن َحَبنتهم كنمو أوالدهنا  لمتابعنة خّصصنت   الـوقـــنـت مـــنـن كم: نفسها األم ولتسأل
 !توجيهاتها 

 !حسنة قدوة األم تكن لم إن تجدي لن النصائح بأن علماً 
عـى ال أن فيجب  والكلمنات الشنتائم إال يسنمع ال وهنـو عفيفناً  لسناناً  منن  تطلنب فكينـف وإال. بخلفها تعمل واألم لمكرمة، االبن ُيد 

 في والثرثرة األسواق ارتياد في وقتها معظم تمضي ـ أم  أي ـ وهي الوقت، احترام من  تطلب وكيف! لي  ع تـنـهـال الـنـابـيـــة
 وكيف .. كيف! الزيارات  خلل أو الهاتف
: ـ تعالى ـ قال عنها، سُتسألين رسالة صاحبة فأنت المسؤولية؛ وتقدير رعايتها، فعليك يديك، في وديعة ابنك إن: المؤمنة أختي

َها َيا)) لِنيُكم   أَنفَُسنُكم   قُوا آَمُنوا الَِذينَ  أَيُّ ناسُ  َوقُوُدَهنا َنناراً  َوأَه  َهنا َوال ِحَجناَرةُ  الن  ُصنونَ  ال   ِشنداد   ِغنلظ   َملئَِكنة   َعلَي  َ  َيع 
 أََمنَرُهم   َمــنـا هللا 

َعلُونَ  َمُرونَ  َما َوَيف   [.6: التحريم(( ]ُيؤ 
 أصنبحت نفس  أن يعني فهذا في ، أو من  يظهر أن وخاف وتجنب ، بالقبيح الطفل أحس ذاإ فذلك! الصغير  بتوجي  نبدأ متى أما

 فقندَ  وإال مبالغنة، بنل للحند  المناسنب التوجين  يكنون بنل ُتتنرك؛ أو ُتـهـمنـل ال أن يجنب ولهنذا للعناينة؛ صنالحة للتأدينب مستعدة
 لنئل نفـسـهـنـا وتحاسنب ربهنا تراقنب أن عليهنا كلماتهنا منن كلمنة وكنل المربينة تصنرفات من تصرف كـــل وفي. قيمت  التوجي ُ 
 كنان كمنا شناب وهنو تعاملن  فنل ابنهنا، فيها يمر التي الفترة في النمو خصائص تراعي وأن الحسنة، والموعظة الحكمة تفوتها
 ـنن المسنتقبل فنني ـن مبناد ال متاهننات فني أبناءنننا التربينة أخـطـنـاءُ  ُتـوقِــننـع ال وحتنى للنحننراف، يتعنرض لنئل الطفولننة فني يعامنل

 اإلسنلم تعناليم هندي علنى تسنير التني الرشنيدة التربية عن للبعد إال ذاك وما والغلو؛ الشـطــط أو والتفاهة، اللهو بين يتخبطون
 ةالطريق وما توجه   ومتى ابنها  توج  لماذا: معرفة من لتتمكن التربوية المرأة معلومات تنمية على تأكيدنا كان لذلك الحنيف؛
 لذلك  المثلى
 :األبوين بين التفاهم من بد ال: رابعاً 
 األبنناء؛ أمنام خاصة والشجار، الخصام عن بعيداً  الخير على وليتعاونا الخطأ، هذا عــن الطرف اآلخر فليغضّ  أحدهما أخطأ فإن
 .األبوين لنصح استجابتهم عدم ثم ومن األبناء، قـلـق إلـى ذلـك يــؤدي لئل

 :البيت داخل التدين وحر إفشاء: خامساً 
 .أفرادها بين النظيف والسلوك.. أرجائها في يشيع الذي الروحي الجو مع سيتفاعل متدينة أسرة في ينشأ الذي الطفل إن

 الشباب، أكثر عند الرشد مرحلة ثم المراهقة فترة في تستمر فسوف الطفولة في قواعدها أُرسيت إن والخلقية الدينية والنزعات
 .إال ليس نزواتهم وتشبع عواطفهم ترضي فلسفات نحو األبناء يتوج  فسوف اإليمانية، التربية في لبيتا قّصر وإذا

 األجنواء بتهيئنة وذلنك األصندقاء؛ اختينار حـســـنـن عـلنـى مسناعدتهم َثنمّ  ومنن األبنناء، نفنوس فني النديني الوازع زرع فالواجب
 .األشرار مصاحبة من تقيهم مناعة وإعطائهم الصالحة، والمدرسة الـصـالح الجوار من الصالحة الصحبة الختيار المناسبة
 :بالسوء علي  الدعاء وعدم بالهداية للولد الدعاء: سادساً 

 وال أوالدكنم، علنى تندعوا وال أنـفـنـسكم، عـلــى تدعوا ال: )وسلم علي  هللا صلى هللا رسول قال: قال ـ عن  هللا رضي ـ جابر عن
 .(لكم فيستجاب عطاء فيها ُيسأل ساعة هللا من توافقوا ال أموالكم؛ على عواتد وال خدمكم، على تدعوا
َمنل   َفَمنن)) بثوابن  والفنوز هللا مرضناة غايتن  لتكنون ـ وجل عز ـ باهلل الولد قلب ربط يـنـبـغـي: وأخـيـراً  وأوالً  نالَِحاتِ  ِمننَ  َيع   الص 
ِمن   َوُهنوَ  نَرانَ  َفننل ُمننؤ  يِ ِ  ُكف   المسننؤولة، والكلمننة الطيبنة، بـالـقــننـدوة األمهننات تبثن  أن يمكننن الننربط وهنذا[. 49: األنبينناء(( ]لَِسننع 

 عنن فيتنوب: نفسن  تعهند المنؤمن الشناب كبنر إذا حتنى الخير، على المعينة البيئة وتهيئة الحسن، والتوجي  الحكيمة، والمتابعة
 صنلبة بعقـينـدة المهتندين نفنوس مصناف   إلنى بهنا رقنىوي نفس  فتزكو الدنايا، عن ويبتعد الصواب، جادة ويلتزم أخطأ إن خطئ 

 ويسنتعذب الصعاب، يستسهل ولإلسلم، باإلســــلم فيحيا البنية، قوي وجسم واع   متفتح وعقل مستقرة ونفسية خاشعة وعبادة
َنننا َقننالُوا ينَ الَننذِ  إن  : ))شننريعت  علننى المسننتقيمين للمننؤمنين هللا أعنند  مننا إلننى متطلعنناً  النندنيا جننواذب مننن ويتفلننت المننر، ُ  َربُّ

 ُثننم   هللا 
َتَقاُموا لُ  اس  ـِهــمُ  َتَتَنز  َزُنوا َوال َتَخافُوا أاَل   الَملئَِكةُ  َعـلَـي  ِشُروا َتح  ةِ  َوأَب   [.03: فصلت(( ] ُتوَعُدونَ  ُكنُتم   الَتِي بِال َجن 
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 انتاج شاشة بالستيكة يطلق عليها " شاشة  الورق االلكتروني " 
( الكوريتتتتتتتة جتتتتتتتي إل) أعلنتتتتتتتت

 نطتاق وعلتى بتدأت بأنهتا مؤخرا

 شاشتتتتتتتتتتاتها بإنتتتتتتتتتتتاج واستتتتتتتتتتع

 تعمتتتل التتتتي المرنتتتة يكيةالبالستتتت

 الشتركة وتطلتق( انك اي) بتقنية

 التتتورق إستتتم الشاشتتتة هتتتذه علتتتى

 التقنيتة هتذه تسمح إذ االلكتروني

 االلكترونتي بتالحبر يعرف ما أو

 مطتتابق بشتتكل الكلمتتات بإظهتتار

 علتتى مطبوعتتة عليتته تظهتتر لمتتا

 نفتتتتس وهتتتتي التقليتتتتدي، التتتتورق

 أجهتتتزة فتتتي المستتتتخدمة التقنيتتتة

 أجهتتتتزة لمثتتتت الشتتتتهيرة القتتتتراءة

 باإلضتافة. آمتازون متن( كيندل)

 ويمكتتن مرنتتة فالشاشتتة ذلتتك إلتتى

 الحقيقتي الورق مثل وثنيها طيها

 ثتورة إلى الشركة وتطمح تماماً،

 بفضتتل القتتراءة عتتالم فتتي جديتتدة

 .الجديدة شاشتها

 9 بقيتا  الجديتدة الشاشتة وتتأتي

 4051×792 وبدقتتتة بوصتتتات،

 البالستتتيك متتن بيكسل،مصتتنوعة

 الزجاج من طبقة إلى تحتاج وال

 فتإن الشتركة، وبحسب. لحمايتها

 جتتداً، خفيفتتة البالستتتيكية الشاشتتة

 القتتتراءة أجهتتتزة سيستتتاعد وهتتتذا

 فتتتي الشاشتتتة هتتتذه ستتتتعتمد التتتتي

 جتداً  خفيتف وزن على المحافظة

 تبلتتت  وستتتماكة غتتترام، 41 يبلتتت 

 وتقتتتتتتتول.فقتتتتتتتط ميليمتتتتتتتتر 0.7

 متينتتتتتة الشاشتتتتتة بتتتتتأن الشتتتتتركة

 10 حتتتتى ثنيهتتتا ويمكتتتن للغايتتة،

 أجتتترت بأنهتتتا وأضتتتافت. ةدرجتتت

 مكثفتتتتتتتتتة اختبتتتتتتتتتارات عليهتتتتتتتتتا

 والطتتتترق الستتتتقوط كاختبتتتتارات

 ختد  إلتى جميعهتا تؤد لم والتي

 ليستتت هتتذه بتتأن ويتتذكر.الشاشتتة

 فيهتتا تتحتتد  التتتي األولتتى المتترة

 الكترونيتتة شاشتتات عتتن جتتي إل

 حتوالي منتذ عرضتت فقتد مرنة،

 بوصتة 41 بقيا  شاشة العامين

 ،التقليديتتة الجرائتتد لقيتتا  مماثلتتة

 حيتتز تتتدخل لتتم الشاشتتة تلتتك لكتن

 .قط اإلنتاج

 اإللكترونتتي التتورق انتتتاج وكتتان

 عقتدين لنحتو العلماء يراود حلما

 نيتتتك العتتتالم وكتتتان. الزمتتتان متتن

 إنتتاج في التفكير بدأ قد شيردون

 فتي اإللكترونتي بالحبر يسمى ما

 فتتتتتتي واشتتتتتتر  ،4172 العتتتتتام

 يستتتتتتتتتتمى بحثتتتتتتتتتتي مشتتتتتتتتتتروع

 بتمويلتتتتتته قامتتتتتتت( جيريكتتتتتتون)

 عمتتتتتتالق( وكسزيتتتتتتر شتتتتتتركة)

. األميركيتتتة الطباعتتتة تكنولوجيتتتا

 كريتتتتتتات شتتتتتتيردون واستتتتتتتعمل

 كنمتوذج الحجم صغيرة متحركة

 .العلمية نظريته الثبات مكبر

 بعتتتد العلميتتتة األبحتتتا  وتوالتتتت

. المنشتتود للهتتدف للوصتتول ذلتتك

 الباحثون نشر 4177 العام وفي

 والتتتتتتتتن شتتتتتتتتيراكاوا، هيتتتتتتتتديكي

 تقريترا هيجيتر التن و ماكديارمتد

 البالستتتتيك عتتتن ركامشتتتت علميتتتا

 العتتتتام فتتتتي.للكهربتتتتاء الموصتتتتل

 الباحتتتتتتتتتتتتتتث  استتتتتتتتتتتتتتس 4119

 طالبتتته متتتن واثنتتتان جاكوبستتتون

 الحبتتتتتتر أو( إنتتتتتتك إي) شتتتتتتركة

 الحبتتتتتتتر إلنتتتتتتتتاج اإللكترونتتتتتتتي

 نفتتس فتتي. اإللكترونتتي والتتورق

 و بتتل مختبتترات طتتورت الوقتتت

 تكنولتتتتتتوجيز لوستتتتتتينت شتتتتتتركة

 المركبتتتتات متتتتن ترانزستتتتتورات

 العتتتام فتتتي. العضتتتوية الكيميائيتتتة

 شتتتتتتتتتتتتتركة تعاونتتتتتتتتتتتتتت 4111

 إم 6 شتتتتتتتركة متتتتتتع زيتتتتتتروكس

 التتتتتتتتتتورق وإنتتتتتتتتتتاج لتطتتتتتتتتتوير

 العتتتام نفتتتس وفتتتي اإللكترونتتتي،

 و إنتتتتتتتتك إي شتتتتتتتتركتا انتجتتتتتتتتت

 عارضتتات تكنولتتوجيز لوستتينت

 الحبتر باستتعمال مرنة إلكترونية

 واإللكترونيتتتتتتتتات اإللكترونتتتتتتتتي

 5000 العتتتتام وفتتتتي. العضتتتتوية

 متتن أميركيتتتان شتتركتان تمكنتتت

 قالتتتتور لتصتتتتنيع وستتتتيلة إيجتتتتاد

 جيريكتتتتتون همتتتتتا اإللكترونتتتتتي،

 كوربوريشتتتن، إنتتتك-إي و ميتتتديا

 صتتتغيرة كبستتتوالت فتتتي تمثلتتتت

 اللتتون غتتامق بستتائل مليئتتة جتتدا

 .بيضاء وجزيئات

 العلمتتتتاء متتتتن فريتتتتق نجتتتتح كمتتتا

 بيتتتتتتل بمختبتتتتتترات األميتتتتتتركيين

 فتي إينتك إي شتركة مع بالتعاون

 وتصتتتنيع تصتتتميم إلتتتى التوصتتتل

 اإللكترونتتتتي التتتتورق متتتتن نتتتتوع

 العتتتتترض شاشتتتتتة يشتتتتتبه التتتتتذي

 الكريستتتتتتتال متتتتتتن المصتتتتتتنوعة

 تتتتم 5004 العتتتام وفتتتي. الستتتائل

 متتن إليكترونيتتة ورقتتة أول انتتتاج

 اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 العضتتتتتتتتوية والترانزستتتتتتتتتورات

 األبحتا  طريتق عن البالستيكية

 إنتتتتتتك إي لشتتتتتتركتي المتطتتتتتتورة

 .تكنولوجيز ولوسينت

 عتتن عبتارة اإللكترونتتي والتورق

 الشتتتفاف البالستتتيك متتن صتتفحة

 مطبتتتتوع واحتتتتد مليمتتتتتر بستتتتمك

 المربعتتتتتات متتتتتن شتتتتتبكة عليهتتتتتا

 دقيقتتتة كبستتتوالت علتتتى تحتتتتوي

 داكتتتن بمحلتتتول ملؤهتتتا يتتتتم جتتتداً 

مل اللون،  بيضتاء بجسيمات وت ح 

 إلكترونيتتتة شتتترائح تشتتتبه دقيقتتتة

 فتي تطفو الحساسية فائقة بيضاء

 الستتتوداء الصتتتبغة متتتن مستتتطح

 فتي تنخفض أو ترتفع والشريحة

 أو الشتحنة علتى اعتمادا الصبغة

 اتصتتتتال عنتتتتد الكهربتتتتي الحمتتتتل

 كهربتتتتتتائي، بمصتتتتتتدر الشاشتتتتتتة

 األبتتيض بتتين متتا التبتتاين ويعمتتل

 عرض على واألسود

 

  

 كرار محمد عبود

سم المر لة االولى & ق

 القانون
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 ترسلها التي المختلفة المحتويات

 لحاستبل الرئيسة المعالجة وحدة

 معتتتتته تعمتتتتتل التتتتتذي الجهتتتتاز أو

 هتتتتذه تقتتتتوم ثتتتتم ومتتتتن الشاشتتتتة؛

 الدقيقتتتتتة اإللكترونيتتتتتة الشتتتتترائح

 بته يقتوم التذي بالدور أشبه بدور

 علتتتتى بتتتته الكتابتتتتة عنتتتتد الحبتتتتر

 التستمية جاءت هنا ومن الورق،

 .اإللكتروني بالحبر

 التتى االلكترونتتي الحبتتر ويتحتتول

 تيتتار تمريتتر عنتتد االستتود اللتتون

 واالتجتاه، شتدةال معلوم كهربائي

 متتتع االولتتتى حالتتتته التتتى ويعتتتود

. الكهربتتتتتتتتتتتائي المتتتتتتتتتتتؤثر زوال

 احتتتد متتتن الجستتتيمات وتتحتتتر 

 الجانتتتتب التتتى الكبستتتتولة جتتتانبي

 او بيضتتتاء رقعتتتة لتتتتتر  االختتتر

 .الحاجة حسب اللون داكنة

 شتتتتتحنة اطتتتتتالق يتتتتتتم وعنتتتتتدما

 فتتتتتي تتستتتتتبب فانهتتتتتا كهربائيتتتتتة

 جهتتتتة متتتتن الجزيئتتتتات تحريتتتتك

 االختتترى الجهتتتة التتتى الكبستتتولة

 او غامقتتة واحتتدة بقعتتة وبالتتتالي

. العتتتادي بتتتالحبر شتتتبيهة ستتتوداء

 الكريتتتتات عتتتتدد فتتتتي وبتتتتالتحكم

 توزيعهمتا وفتي والبتيض، السود

 عتتتترض فتتتتي التتتتتحكم يتتتتتم معتتتتا

 والصتتتتور والنصتتتتو  البينتتتتات

 .آنية بصورة

 اإللكترونتتتتتتي التتتتتتورق ويعمتتتتتتل

 عتتتتدة لمتتتدة صتتتغيرة ببطاريتتتات

 التقنيتتتتتة هتتتتتذه وتتمتتتتتتع شتتتتتهور،

 ت عتبتتتر عناصتتتر بثالثتتتة الجديتتتدة

 حيتتتتث متتتتن نوعهتتتتا متتتتن فريتتتتدة

 فهنتتتتتتا  العلميتتتتتة، الخصتتتتتائص

 وهتتتتتتتتو اإللكترونتتتتتتتتي، الحبتتتتتتتتر

 بلتتتونين يضتتتيء التتتذي العنصتتتر

  فتتتتاتح وآختتتتر أستتتتود، أو غتتتتامق

 وهنتتتتا  البيتتتتاض، متتتتن قريتتتتب

 التتتتي البالستتتتيكية اإللكترونيتتتات

 اإللكترونتتتي، الحبتتتر فتتتي تتتتتحكم

 تكتتتوين علتتتى القتتتدرة لهتتتا والتتتتي

 عليهتتتتتتتا، والتعتتتتتترف األشتتتتتتكال

 وهتتتي نتاجهمتتتا -ثالثتتتا– ا وهنتتت

 اإللكترونيتتتتتتتة الكتابتتتتتتتة لوحتتتتتتتة

 العلمتتتتاء حصتتتتل وقتتتتد المرنتتتتة،

 بتطتتتتوير قتتتتاموا التتتتذين الثالثتتتتة

 للكهربتتتتاء الموصتتتتل البالستتتتتيك

 العتتتتام فتتتتي نوبتتتتل جتتتتائزة علتتتتى

 .الماضي

 هتتتذا ستتتجله تطتتتور أهتتتم ولكتتتن

 استتتتتخدام هتتتتو الجديتتتتد االبتكتتتتار

 يطلتق جديتدة صناعية تكنولوجيا

 يكروالمتتتتا) طباعتتتة استتتم عليهتتتا

 التقنيتتتة هتتتذه وتشتتتبه(. كونتاكتتتت

 يعنتتتي متتتا وهتتتو الختتتتم، طريقتتتة

 إنتتتاج أمتتاكن إلتتى الحاجتتة انتفتتاء

 المستتتتخدمة مثتتتل التتتثمن باهظتتتة

 مكونتتات صتتنع عمليتتة فتتي حاليتتا

 أجتتواء فتتي اإللكترونيتتة األجهتتزة

 الشتتتتتتوائب متتتتتتن خاليتتتتتتة نقيتتتتتتة

 .والتلو 

 ذلتتك وراء متتن النهتتائي والهتتدف

 فتتي شاشتتات إلتتى الوصتتول هتتو

 متتع تعمتتل العتتادي ورقالتت ستتمك

 واليدويتتتة الشخصتتتية الحاستتتبات

 المحمولععععتتتتتتعة والتليفونععععتتتتتتعات

 ككتتتتاب المستتتتخدمة والحاستتتبات

 والمستتتتتتتتتتتتتاعدات إلكترونتتتتتتتتتتتتتي

 متتن وغيرهتتا الرقميتتة الشخصتتية

 قتادرة وتكون األخرى، األجهزة

 متتتتتتع بستتتتتتهولة التعامتتتتتتل علتتتتتتى

 االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتا

 بتغييتتر تستتمح بحيتتث الالستتلكية،

 جديتد محتتوى رضوع محتواها

 آختتر، جهتتاز متتن الستتلكيا عليهتتا

 علتتتتتتى قتتتتتتادرة أيضتتتتتتا وتكتتتتتتون

 عتتتت مناستتتتبة لفتتتتترة عتتتت االحتفتتتتاظ

 متتن بهتتا ومتتا وشتتكلها بصتتورتها

  . الكهرباء قطع عند محتوى

 التتتتتورق إنتتتتتتاج تقنيتتتتتة وتلعتتتتتب

 فتتتتتتي مهمتتتتتتا دورا اإللكترونتتتتتتي

 ويتوقتتتتتتتع الشاشتتتتتتتات، تصتتتتتتتنيع

 سيكون التقنية هذه أن المراقبون

 شاشتة س مك ضتخفي نتيجتها من

 المختلفتتتتة واألجهتتتزة الحاستتتبات

 الكتابتتة ورق ستتمك فتتي لتصتتبح

 تخفتتتتتتتتيض وكتتتتتتتتذلك العتتتتتتتتادي،

 بشتتتتكل الطاقتتتتة متتتتن استتتتتهالكها

 معدلتتته متتتن أقتتتل ليصتتتبح كبيتتتر

 .أضعاف بعدة الحالي

 التتتورق تكنولوجيتتتا حققتتتت وقتتتد

 جديتتدا تقتدما متؤخرا اإللكترونتي

 لشاشتة نموذج صناعة مجال في

 وقتتتام مرنتتة، إلكترونيتتة عتترض

 بعتتترض أميركيتتتون مخترعتتتون

 محمتتتول لحاستتتب أولتتتي نمتتتوذج

 متتتن بوصتتتة  45  بشاشتتتة يعمتتتل

 بدرجتتتتتتة اإللكترونتتتتتتي التتتتتتورق

×  900  إلتتتتتى تصتتتتتل وضتتتتوح

 هتتتتو البيكستتتتل)و ، بيكستتتتل 200

 لقيتتتتا  تستتتتتخدم وحتتتتدة أصتتتتغر

 الصتتتتتتتتتور وضتتتتتتتتتوح درجتتتتتتتتتة

 فتتتتي ،(اإللكترونيتتتتة والعتتتتروض

 جتتو  ستتان بمدينتتة عقتتد متتؤتمر

 .األمريكية كليفالند بوالية

 أيضتا قدمتها نفسها لتكنولوجياوا

 ، ( إنتتتك إي )  استتتم تحمتتتل شتتتركة

 بتتالرغم إنتته: المخترعتتون وقتتال

 يعتترض الحتالي النمتتوذج أن متن

 عتتتدة إلتتتى تصتتتل بكثافتتتة صتتتوًرا

 لكنته فقتط، البيكستالت من مئات

 شاشتتتتات صتتتتنع إمكانيتتتتة يثبتتتتت

 .زهيدة بتكاليف كبيرة عرض

 زهيتدة وسيلة الباحثون وجد وقد

 واسع، نطاق ىعل إلنتاجه الثمن

 الطباعتة طريقة هؤالء واستخدم

 هتتذه لطباعتتة البستتيطة المطاطيتتة

 األجتتتتتتواء ختتتتتتارج الصتتتتتتفحات

 متا عتادة التتي المعقمتة المخبريتة

 .اإللكترونية الرقائق فيها تصنع
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 األبعاد ثالثية طابعة احدث ابتكار
 

 علتى قياستية سرعة بأعلى تعمل االبعاد ثالثية طابعة احد  ابتكار عن النمسا في الباحثين من فريق اعلن

 بالغتتة منحوتتات وتصتتنيع تخليتق متتن العمتل فريتتق ستتطاعوا. نانويتتة كائنتات بطباعتتة تقتوم العتتالم مستتوى

 .سابقا المدة طول من يتطلبه كان عما الوقت من يسير جزء في الرمل حبة بقدر الصغر

 لستباق اوليتة طوليتة نمتاذج بعمتل قتاموا البتاحثون اليته مايستعى علتى الداللتة اجتل ومتن المثال سبيل فعلى

 .فقط دقائق 1 في ملليمتر 0.044 وبحجم ملليمتر 0.522 بحجم السيارات

 .الصغر بالغة حيوية طبية أجزاء صنع يمكننا التقنية هذه استخدام مع انه العلماء يقول

 طبقتة 400 حتوالي متن مكونتة ستيارة بتصتنيع للتكنولوجيتا فينا جامعة قامت الدالالت من مزيد اجل ومن
 ذاتهتا حد في التكنولوجيا" تامفلس يورغن البروفيسور يقول.  مطبوع خط 500 من تتكون منها طبقة كل

 الجيتد متن وكتان للغايتة، بطيئتة دائمتا كانت انها هي المشكلة ولكن العلمية، الساحة في تماما معروفة غير

 ممتا اطتول زمنتا استغرقت الحقيقية العالم تطبيقات ان غير به، يحتذى كنموذج تكون ان التكنولوجية لهذه

 اليتوم امتا استابيع، وحتتى ايامتاً  منتا يستتغرق االمتر كان كبيرة ياكلله مجمع صنع نروم كنا فحينما. ينبغي

 ."الحاالت بعض في مرة 4000-200بمقدار العمل وتيرة تسريع فبامكاننا

 ".الفوتون ثنائية حجرية طباعة"هو العملية لهذه الرسمي االسم

 وراءهتا تاركتة تتصتلب حتتى الستائلة الراتنج مادة الليزرعلى شعاع تركيز بواسطة الطباعة هذه وتنطوي
 التتي التقليديتة 6D الثالثيتة الطابعتة تقنيتات بختالف.نتانومتر بضتعة بعرض فقط البوليمرالصلب من خطا

 صتلبة متادة انشاء لليزر يمكن وبذلك سطحها، الى طبقات اضافة طريق عن تصنيعه المراد الشيء تجهز

 .السائلة المادة داخل من مكان أي في

 5 مامقداره تمتص جزيئات بداخلها كان اذا فقط تحدد الراتنج مادة ألن عملها يف الطابعة هذه نجحت وقد

 .الشعاع حزم من الفعلي المركز في يحد  الذي نفسه الوقت في -واحدة دفعة الليزر شعاع من فوتون

 الليتتزر، أشتتعة تركيتتز تعكتتس التتتي المرايتتا الستتتخدامات الرقابتتة آليتتة بتطتتوير البحثتتي الفريتتق ستتاهم وقتتد

 .العملية في المشار  الراتنج من خا  نوع ويروتط

 ان خلّقوهتا التتي لالشتياء يمكن بحيث الراتنجات، مع المتوافقة الحيوية تطوير على حاليا الباحثون ويعمل
 .األطباء قبل من استخدامها يتم

 .جديدة وجيةبيول أنسجة لبناء استخدامها الخاليا تمكن التي السقاالت خلق هي التطبيقية االقتراحات واحد

 لتعزيتز السقاالت لبناء 6D طابعات استخدام يمكن كيف بالفعل واشنطن جامعة في المهندسون أظهر وقد

 .التالفة العظام نمو اعادة

. فينتا فتي ستتيفن القديس وكاتدرائية لندن برج لجسر النانو من نماذج خلق على أيضا الباحثون عمل كذلك

 أنهتا يعنتي متا بيئتات، علتى القائمتة الميتاه فتي تعمتل أن يمكتن فريقه ةتقني ان ستامبفل، البروفيسور ويقول

 .العضلية واألنسجة الغضاريف مثل ليونة االكثر لألنسجة المناسبة االطر خلق على ايضا قادرة
 الحمتراء تحتت األشتعة ليتزر نستتخدم اننتا كمتا خاليتا وجتود في الهياكل هذه"كتابة" أيضا يمكننا: واضاف

 .البيولوجية األنسجة عن تماما يةمؤذ غير هي التي

 الستقاالت صتنع علتى أوال تعتمتد التتي 6D نتوع أخترى االبعتاد ثالثيتة طابعتة تقنيات مع ممكن غير وهذا

 والتتي تصتنيعها المراد الخاليا في قدما للمضي رقيقة حبر خرطوم فوهة استخدام أو الخاليا، بذر ثم ومن

 الخاليتا في كما نفسه المكان في الكتابة فعل لنا تتيح الفوتون ائيةثن الحجرية الطباعة تقنية."بها تّضر ربما

 الحي . الجسم في الكتابة نسميها التي
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 القلب أمراض يعالج صيني خروف استنساخ
 خروفتا صتينيون علمتاء استنست 

 على جسمه يحتوي وراثيا معدال

 يوجتد التدهون، متن" مفيتد" نوع

 المكستتترات فتتتي طبيعتتتي بشتتتكل

 واألوراق واألستتتتتما  والبتتتتتذور

 من الحد على يساعد الخضراء؛

 واألمتتتتتراض األزمتتتتتات خطتتتتتر

 الختتتتروف وزن انوكتتتت. القلبيتتتتة

 جستمه يحتتوي الذي ؛"بنج بنج"

 مثتتتل شتتتكله للتتتدهون جتتتين علتتتى

 لتتتتدى كيلتتتتوغرام 2.71 التتتتدودة

 ،(متتتار ) آذار 59 فتتتي مولتتتده

 شتتتتينجيان  بمنطقتتتة مختبتتتر فتتتي

 دو وقتتال.الصتتين غتترب بأقصتتى

 بكتتتين معهتتتد متتتن العتتتالم يوتتتتاو

 بجنتتتتوب شنتشتتتتين فتتتتي للوراثتتتتة

 يكبتتتتر إنتتتته" لرويتتتتترز الصتتتتين

 طيبتتة هوصتتحت جتتدا، جيتتد بشتتكل

 وأدختل".الطبيعتي الخروف مثل

 بإفراز مرتبطا جينا وزمالؤه دو

 المشتبعة غيتر الدهنية األحماض

 ختروف أذن من أخذت خلية في

 أدخلتتت ذلتتك بعتتد.صتتيني متتارينو

 مخصبة، غير بويضة في الخلية

 أم نعجتتتتة رحتتتتم فتتتتي وزرعتتتتت

.بديلة

وال

 صتتين

 فتي 55 إطعتام عليها يتعين التي

 هتتتاب العتتتالم، ستتتكان متتتن المائتتتة

  من فقط المائة في سبعة

 فتي للزراعة الصالحة األراضي

 متتوارد كرستت فقتتد لتذلك العتالم؛

 القليلتتتتتة الستتتتتنوات فتتتتتي عديتتتتتدة

 المحلتتي اإلنتتتاج لزيتتادة الماضتتية

 متتتن وغيرهتتتا واللحتتتوم للحبتتتوب

 هنتتتا  لكتتتن.الغذائيتتتة المنتجتتتات

 فتتتي األمتتتان متتتدى متتتن مختتتاوف

 المعدلتة الغذائيتة المتواد استخدام

 هتتتتتذه تصتتتتتل اوعنتتتتتدم وراثيتتتتتا،

 حيوانتات من اللحوم من النوعية

 الطعتتتام ألستتتواق وراثيتتتا معدلتتتة

 ذلتتتتتتتك سيستتتتتتتتغرق الصتتتتتتتينية،

 الحكومتتتتتة" دو وقتتتتتال.ستتتتتنوات

 التهجتين مشاريع تشجع الصينية

 أن أيضتتتا علينتتتا لكتتتن التتتوراثي؛

 أفضتل ونتتائج طترق لتدينا تكون

 والحيوانتتات النباتتتات أن إلثبتتات

 وآمنة ضارة غير وراثيا المعدلة

 ".حيوية مسألة هذه.. تهال لالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقف أنها ل ضنه ككان 
 للسيارات

 ستتاللم علتتى بستتيارته رجتتل نتتزل

 بتاريس، وستط في للمترو محطة
 منه ظنا المدخل في أخطأ أن بعد

. للستيارات موقتف إلتى يؤدي أنه

 كتتتب إشتتارة هنتتا "ستتائقال وقتتال
 أمتتتام" بتتتاركين  هوستتتمان"عليهتتتا

 ،"أخطتأت ولقتد... المتترو مدخل

 علتى يقتع المتدخل أن إلتى مشتيرا
 .تقريبا الشارع سوية

 العمتر متن البال  السائق وأضاف

 يكتن لتم الحت ، لحستن" عاما 59
 يصتتب ولتتم". الستتاللم علتتى أحتتد

 بالنستبة األمتر وكتذلك بأذى، أحد

 نتتوع نمتت هتتي التتتي الستتيارة إلتتى
 ".داستر داسيا"

 فقتتتد بتتبطء، يقتتود كتتتان أنتته وبمتتا

 المكتتابح علتتى التتدو  متتن تمكتتن
 إليقتتتتاف المناستتتتب الوقتتتتت فتتتتي

 .السيارة

 متتتن عتتتدد احتشتتتد متتتا وستتترعان
 للسيارة صور اللتقاط الفضوليين

 الستتاللم علتتى نصتتفها كتتان التتتي

 .الشارع في اآلخر والنصف
 الستتتتتتائق الشتتتتتترطة وأخضتتتتتتعت

 فتي الكحتول نسبة لتحديد لفحص

 .ثمال يكن لم أنه تبين لكن دمه
 مجتتاور مطعتتم فتتي موظتتف وقتال

 فتتتتتي وقعتتتتتت مماثلتتتتتة حادثتتتتتة إن

 خمتس أو أربتع قبتل نفسته المكان
 .سنوات

 

 

 سار  باسم & المر لة االولى & قسم القانون 



 علوم ومعرفة                                                                                                . 

 دوالر مليون 555 تكلف طابقا 61 من أرض " " ناطحة
 ططًتتامخ البريطانيتتة" ميتتل ديلتتي ذا" صتتحيفة كشتتفت

 بتكلفتتة فختتم فنتتدق لبنتتاء المعمتتاريين المصتتممين ألحتتد

 األرض ستتتتطح مستتتتتوى تحتتتتت دوالر مليتتتتون 222

 طابقتتتا 49 متتتن ويتكتتتون الصتتتينية، شتتتانغهاي بمدينتتتة

 الليلتة فتي للغرفتة تكلفة مع غرفة، 620 على ويحتوي

 إلتتى الصتتحيفة وأشتتارت.دوالرا 650 تتعتتدى الواحتتدة

 بعتتتتض عتتتتن بعضتتتتها تتميتتتتز أن تحتتتتاول الفنتتتتادق أن

 غتتترفهم، متتتن روادهتتتا يراهتتا التتتتي الخالبتتتة بالمشتتاهد

 لكتتتن لمدينتتة، بتتانورامي مشتتتهد أو البحتتر أو كالستتماء

 االتجتتاه فتتي يتتذهبوا أن قتترروا الفنتتدق هتتذا مصتتممي

 49 بعمتتتق األرض أعمتتتاق إلتتتى وينزلتتتوا المعتتتاكس،

 المحتاجر بأحد الفندق موقع المصممون حدد وقد.طابقا

 عنتد شتانغهاي، مدينة نم ميالً  60 بعد على المهجورة

 الستتحاب ناطحتتات تتفتتاخر وكمتتا.تيانماشتتان جبتتل ستفح

 فتإن أستطحها، على الفاخرة وبالمطاعم الشاهق بعلوها

 فيته يتميتز التذي الفنتدق هتذا علتى ينطبتق تماما العكس

 رياضتتتات ومجمتتتع المتتاء، تحتتتت بمطعتتتم الستتفلى أدواره

 مصتممو وأوضح.أمتار 40 عمقه أسما  وحوض مائية،

 مستتاحة وعلتتى بالفنتتدق، المحيطتتة المنطقتتة أن المشتتروع

 الطتابع لته ومتنزهتا حديقتة ستكون مربع، متر ألف 152

 علتى وستيحتوي نفسه،

 لممارستتتتتتتتة مستتتتتتتتاحة

 متتتتتن القفتتتتتز رياضتتتتتة

 العاليتتتتتتتتة المستتتتتتتتافات

 وتستتتتتتتتتلق بالحبتتتتتتتتتال،

 وعمتتتتتتتتتل.الصتتتتتتتتخور

 المشتتتتتتروع مطتتتتتتورو

 شتتتتتتتتيماو بمجموعتتتتتتتتة

 شتتتتركة متتتتع الصتتتتينية

 البريطانيتتتتتتتة أتكينتتتتتتتز

 دقالفنتتتت هتتتتذا لتصتتتتميم

 يتتتأملون التتذي الخيتتالي

 أواختر في منه االنتهاء

 أوائتتل أو 5041 العتتام

 ويعتقتتتتتد.5042 العتتتتام

 المشتتتتتتتتروع هتتتتتتتتذا أن

 دوالر، مليتون 222 عتن يقتل ال متا يكلتف سوف الضخم

 .دوالرا 650 تتعدى الواحدة الليلة في للغرفة تكلفة مع

 
 للبيع لينكولن الرئيس نظارة عرض

 

 للبيتع 4292 فتي اغتيالته اثنتاء لينكتولن ابراهتام االميركتي الرئيس ملهااستع التي المسرح نظارة عرضت

 التف 700 التى ألتف 200 بتين متا تحقتق ان المتوقتع ومتن الجتاري، الشتهر متن الحتق وقتت في مزاد في

 استتتخدمها التتتي - والتتذهبي األستتود بتتاللونين المطليتتة الصتتنع االلمانيتتة المستترح نظتتارة وستتتطرح. دوالر
 فتورد مسترح فتي( Our American Cousin االميركتي عمنتا ابتن) مسترحية اهدتهمشت اثنتاء لينكتولن

 .انجليس لو  في للمزادات ساندرز. دي نيت دار في للبيع 4292 نيسان 41 في بواشنطن

 لينكولن التي الشرفة الى بو  ويلكس جون المسرحي الممثل قفز المسرحية من الثاني الفصل واثناء

 على واشنطن في الحرا  أحد وعثر.مسد  من الرأ  في عليه لنارا وأطلق العرض منها يشاهد

 اعلنت حيث هاو  بيترسون الى لينكولن نقل في يساعد كان بينما المسرح خارج الشارع في النظارة

 كوسائل والمسرح االدب لينكولن استخدم" بيان في ساندرز مزادات دار وقالت. الحق وقت في وفاته

 والباقية جيدا الموثقة التذكارات واكثر افضل هي النظارة. للرئاسة الشاقة اغلالمش من نفسه عن للترويح

 بها االحتفاظ جرى التي علبتها مع" بالضبط" تتطابق النظارة ان من التأكد وتم".رئاسي اغتيال اول من
 يف المزاد وسيقام فوربس مجلة ناشر فوربس مالكولم واشتراها الوطني التاريخي فورد مسرح موقع في

 .االنترنت او الهاتف عبر الشراء عروض تقديم ويمكن نيسان 60
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 قراءات يف كتاب ضمانات مبدأ املساواة للدكتور أمحد فاضل العبيدي

 د. جالل عبداهلل خلف                                                                 

 

قبتتتل ايتتتام قالئتتتل ، صتتتدر عتتتن 

منشورات الحلبي الحقوقية كتاب 

) ضتتتمانات مبتتتدأ المستتتاواة فتتتي 

(  بعتتتتتتتض الدستتتتتتتاتير العربيتتتتتتتة

للمؤلتتتف التتتدكتور اجمتتتد فاضتتتل 

العبيتتتدي ، التدريستتتي فتتتي كليتتتة 
القتتتتتانون والعلتتتتتوم السياستتتتتية / 

جامعة ديتالى وقتد تنتاول الكتتاب 

موضتتتوعات مهمتتتة للغايتتتة تهتتتم 

المجتمعتتتات واالفتتتراد علتتتى حتتتد 

ستتواء ، اال وهتتو مبتتدأ المستتاواة 

التذي يعتد متتن اهتم المبتاد  التتتي 

ناضل االفراد فتي ستبيل تحقيقهتا 
المتصتتفح  ولعصتتور ،علتتى متتر ا

لموضتتوعات الكتتتاب يجتتد جليتتاً 

متتتتن المؤلتتتتف قتتتتد بتتتتذل جهتتتتوداً 

مضتتنية ، للوقتتوف علتتى حقيقتتتة 

مفهوم مبدأ المساواة ،ويؤكد بتأن 

حقتتتتتتوق التتتتتتالزم بتتتتتين مبتتتتتدأ ال

والحريتتتات العامتتتة يكتتتاد يكتتتون 

تالزماً حتميتاً ، اذ ال مستاواة بتال 
حريتتة ، وال حريتتة اذا لتتم يعامتتل 

ريتتتتات الحتتتتاملون للحقتتتتوق والح

العامتتة علتتى قتتدم المستتاواة وبتتال 

تمييتتتتز . ولتحقيتتتتق هتتتتذا المبتتتتدأ 

 الحيتتوي التتذي بنتتى عليتته استتا 

الكتتون والتشتتريعات الستتماوية ، 

والوضتتتتتعية ايضتتتتاً ، فتتتتتأن  بتتتتل
الكاتتتتتب قتتتتد ذهتتتتب التتتتى وضتتتتع 

ضمانات كفيلة لحماية هذا المبدأ 

المقتتد  متتن االنتهتتا  متتن قبتتل 

السلطة التنفيذية والتشريعية ، او 

التتتتتي ا متتتتن الستتتتلطات غيرهمتتتت

تحتتاول ومتتن ختتالل صتتالحياتها 

تشتريعات مخصوصتة علتى  سن

مقاصتات معينتة استتثنائية هتتدفها 

حرمتتتتان االختتتترين متتتتن 

حقتتتوقهم الدستتتتورية ، او 

خدمتتتتة لمصتتتتالح فئويتتتتة 

 حزبية ضيقة .

ولعتتتتل فتتتتي رد الرستتتتول 

)صتتتلى هللا عليتتتة وستتتلم( 
علتتى زيتتد بتتن حارثتتة فتتي 

محاولتتته النتهتتا  بعتتض 

عنتتدما  تلتتك الحقتتوقمتتن 

تلتتتتك  اراد ان يشتتتتفع فتتتتي

المخزوميتتتتتتة فتتتتتتي حتتتتتتد 

السرقة ، لخير دليل على 

حماية تلك الحقتوق حيتث 
قتتتتال ) صتتتتلى هللا عليتتتته 

وستتتلم ( :)لقتتتد هلتتتك متتتن 

كان قتبلكم اذا سترق فتيهم 

الشتتتتتتتريف تركتتتتتتتوه واذا 

ستتتترق فتتتتتيهم الضتتتتتعيف 

اقاموا عليته الحتد ، فتوهللا 

لتتتو ستتترقت فاطمتتتة بنتتتت 

محمتتتد لقطعتتتت يتتتدها (( 
ي حقيقتهتا هتي فالحدود فت

حقتتتتوق عامتتتتة ال يجتتتتوز 

المسا  بهتا كمتا ال يحتق 

الحتتد استتقاطها حتتتى لتتو 

كتتتتان فتتتتي اعلتتتتى هتتتترم 

الستتلطة . فالستتلطان لتتيس 

اال حتتتار  امتتتين لتنفيتتتذ 
تلتتتك الضتتتمانات ضتتتماناً 

ستفينة المجتمتع فتي لنجاة 

 خضتتتتتم بحتتتتتر االهتتتتتواء

المتتتتالطم . قتتتال تعتتتالى : 

)) يتتتتا داود انتتتتا جعلنتتتتا  

 خليفة فتي االرض فتأحكم

 بتتتتين النتتتتا  بالعتتتتدل وال

تتبع الهوى (( وللحد متن 

روقتتتتتات فقتتتتتد دأبتتتتتتت تلتتتتتك الخ

التشريعات على وضع ضمانات 

تكفل حف  وديمومة تلك الحقوق 

، وقد حصرها بعض من الفقهاء 

في مبدأ الفصتل بتين الستلطات ، 

ومبتتتتتدأ المشتتتتتروعية والرقابتتتتتة 
القضتتائية والتترأي العتتام ، ويزيتتد 

 البعض على ذلك بنظام المفوض

البرلمتتتاني . وقتتتد اجتتتاد المؤلتتتف 

عنتتتتتتتتدما اختتتتتتتتتار الضتتتتتتتتمانات 

الدستتتتتورية العامتتتتة النهتتتتا متتتتن 

الضمانات الفعالة والمتؤثرة مثتل 

مبتدأ و : النصو  الدستتورية ، 
المشتتتتروعية ، ومبتتتتدأ استتتتتقالل 

الستتتتتتتتلطات القضتتتتتتتتائية التتتتتتتتتي 

بأستتتتتتتتطاعتها متتتتتتتنح القضتتتتتتتاء 

استتتتتقاللية يتحقتتتتق متتتتن خاللهتتتتا 

ات مفهوم مبدأ الفصل بين السلط

ولكي يعطي الكاتتب مؤلفته القتيم 

مستتاحة اوستتع ، ومفهتتوم اكبتتر ، 

وافقاً ابعد فقد ركتز علتى دراستة 
هتتتتتذه الضتتتتتمانات فتتتتتي بعتتتتتض 

الدساتير العربية ، ومتن ثتم عمتد 

التتتى تقيتتتيم هتتتذه الضتتتمانات فتتتي 

ضتتوء المعتتايير الوضتتوعية لكتتل 

 نوع من انواع الضمانات .
وألجتتتتتتل اضتتتتتتفاء طتتتتتتابع الشتتتتتتمول 

اق علتى البحتث ، واالحاطة واالستغر

فقتتتد قستتتم الكاتتتتب مؤلفتتته التتتى اربعتتتة 

فصتتول . وقتتد خصتتص الفصتتل االول 

للبحث في مفهتوم مبتدأ المستاواة مبينتاً 

المراحتتتل التاريخيتتتة وتطتتتور مفهتتتوم 

 المبدأ وصوره العديدة وتطبيقاته .

امتتا الفصتتل الثتتاني فقتتد تنتتاول المبتتاد  

الدستورية العامة بأعتبارهتا اداة فعالتة 

دأ المستتاواة امتتا الفصتتل فتتي حمايتتة مبتت

 –وبشتتتكل مفصتتتل  –الثالتتتث فتنتتتاول 

 دور الرقابة القضائية على اعمال 



 الصدى الثقايف                                                                                                   . 

ا الفصل الرابتع فقتد احتاط بالضتمانات المختلفتة االدارة ودور الرقابة في حماية مبدأ المساواة وتطبيقاته ام

لمبدأ المساواة ، ومنها حق االفراد في مخاطبة السلطات العامة والتطبيق االسالمي واالوربتي لهتذا الحتق 

وتطبيتق ذلتك فتتي بعتض الدستتاتير العربيتة ، وبعتد الفتتراي متن فصتتول الكتتاب يكتون الباحتتث الرصتين قتتد 
 يلي :  منها ما ها توصل الى مجموعة نتائج قيمة نذكر

ان مبدأ المستاواة هتو متن اهتم المبتاد  الدستتورية والقانونيتة ، النته هتو االستا  التذي تقتوم عليته  -4

 الحقوق والحريات العامة كافة . 

ان مبدأ المستاواة متن المبتاد  الدستتورية العامتة التذي ال يقبتل التقييتد والتنظتيم بقتانون او بتشتريع  -5

 تورية العصية على التحديد او التنظيم القانوني .عادي ، فهو من المباد  الدس

 ان فكرة المساواة هي فكرة اصيلة في وجدان االفراد .  -6

وفي الختام فقد قدم الباحث مجموعة متن المقترحتات لتفعيتل الحمايتة لمبتدأ المستاواة فتي الدستاتير العربيتة 

 وهي : 
 تعميق فكرة المساواة بين االفراد . -4

 ة نصوصاً واضحة في احترام اعالنات حقوق االنسان .تضمين الدساتير العربي -5

 تفعيل الرقابة القضائية في الدول العربية . -6

اعطاء االفراد الفرصة في تقديم الشكاوي والعرائض في حالة عجتز القضتاء عتن حمايتة حقتوقهم  -1

 وحرياتهم .

القائمتة علتى  فسح المجال امام الرأي العام العربي فتي ممارستة دوره فتي حمايتة حقوقته وحرياتته -2

 اسا  مبدأ المساواة .

 وبعتتتد هتتتذا التجتتتوال بتتتين صتتتفحات هتتتذا
اال ان اهنئ اختي  سعنيالقيم ، ال ي السفر

وزميلي الدكتور : احمد العبيدي بمتا قتدم 

من افكار المعة واضاءات مقنعة وحلول 

ناجحة في عصر احوج ما نكون فيه الى 

حماية تلتك الحقتوق العامتة المنتهكتة متن 

دعي التطتتتور والتقتتتدم زيفتتتاً قبتتتل دول تتتت

ل لكثيتتر بتتأن ال قداستتة خيّتتوبتانتتاً ، حتتتى 
في ظل ما شاهده  لنبي لقانون وال كرامة

من سحق الكرامات ، وهدر الحرمتات ، 

وقيد الحريات في ارجاء كرتنا االرضية 

الموبتتتوءة بكتتتل التتتوان الجريمتتتة ، ولعتتتل 

من ذلتك هتو ان يحتد  كتل ذلتك  االنكى 

ظتتتاهرة فيتتته فتتتي أطتتتار قتتتانوني منمتتتق 

 الرحمة وباطنه العذاب .
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 جامعة ديالى .... برج المفاخر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واصدح بشعرك ان مدحاً وان طربا  أطــــــــلق يراعك ان نثراً وان ادبا 
 بشرى ديالة ان فــكراً وان ادبا  برج المفاخر يــــــــعلو دهره رتبا  

 شهد العلوم بمسك فـاح وانسكبا  هلل درك مــــــــــا تهديه من درٍر 
 قوماً فشقوا لحود الجهل و الحجبا  احة النور كــــــم احييت من عدم يا و

 كل المعاهد طوعاً نحوك انــجذبا  قطب المعارف في جد ومــــــــعرفة 
 حـــاز العلو على كفيك والرتبا  سل المقادير كـــــــم من مـعدم فطن 
 ي دهره وابافكنت امــــاً له ف  وكم يتيما الـــــــــى اعتابك انتسبا 
 فكان مـــا كان من اياتك العجبا  لبيك ياصانع االجيال فــــــــي غدها 

 اال وكنت رسوالً مـــلهماً سببا  فماارتقى في ســــــماء العلم من صقر 
 غصن الشباب ونور الفكر واالدبا  وهبت غرسك مــــــــا اذ انت تملكه 

 الك نوراً لتاه الجيل واضـطربالو  اضـــــــــأت للناس درباً فاز سالكه 
 فالتبر لو لظى النيران مــا عذبا  عقدان الغــــــرو ان اغصانك احترقت 

 بـك الجموع طوى االفاق والشهبا  انت الرسول الذي بانت مــــــــأثره 
 ومن لجيل فدى االحداق والـهدبا  ســــــــــل المحافل هل االّكم القا

 اال رأتك كصقر البيد مـــنتصبا  العين مــنحنيا يـــــــا سيدا ال تراه 
 حتى ملكت عنان االرض والسحبا  تمشي عـــــلى االرض في وهم بالوجل 
 دأب الضراغم تحيا الجوع والسغبا  ان انت لم تحض من دنياك العـــــجب 
 فعانقت في ذراها المجد والسـحبا  ايامك البيض في العلياء شـــــــاهدة 

 كالطود لــم تعبأ االهوال والنوبا  كمة اذ تسوس الرهط مقتدراَ فـــــي ح
 حـتى استقام على كفيك وانتصبا  ورحت ترأب صــــــرحاً ظل منصدعاً 
 ثوباً جــديداً الي الحسن مجتلبا  هـــــــي العلوم وقد عادت نضارتها 
 قباابشر فـخاراً فحزت التاج والل  ســـــــموت في سلم االقطاب منزلة 

 



 مرسى الشعراء                                           .                                                

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) من القلب (
 أيتها السابحة على بحر القلوب ...........

 سمام مدقاو العيون والمتألق  على 

أيتها الربيع الدائم ........وافل الاكراو الاج 

 ال ي ي  

يتبع ي ك ال الصيف  ......كلما أبصرو 

 شرائعك 

تحتضن الوتياو كوراشاو ملونة وازا ي 

 ...تووح شاا 

تعود بي االيام ....... لتضع أمامي أ لى 

 الصبا او 

 بيبتي ... سام عليك . من كل شر والف 

 ية عاف

 أكو ا........... تكوكوت دموعك ال الي  

 ظوائركي تمتد كبدائل  .......... الارا 

 أبوح لك بحبي وانت تعلمين

 أ بك بصمت ........ بصمت المائكة

 أيتها المتعرشة على أصصان رو ي 

) المعلمي ي ل فأن ) الولهان ل في عشقك 

 عمرج 

 وجعلي ي مقل الطول .............

ك في ) كراريسك ل درسآ  ....... بين أ ضان

 أنت عمرج 

 تاكرين............ك ت أشتاقاليك .

 أسمع الماكر لى صدا .........

وأناجي)أم كلقوم ل ...... )بعيد ع ك  ياتي 

 عااب ل

 على بعدك يومآ  –ك ت ال أقوا 

 انت قربي وأ   البعد يكوي ي 

 )لملممي ي ل فأتافيك وم ك 

بي  تحت التراب لن انساك متى أرتدج اال

 بربي لن انساك ...... قسما 

 

 ) الليل (
 مــــا أطول الليل  ين اق ي                                       

بين دمــــــــــــــــــــعة     

 وعتاب

 ومـــا اجمل الوبر  يث يدق 

كـــــــــــل يوم على الليل                        

 باب

  ـــــــــــــاما  مومي بعيدآ 

الى صحرام تصقل                         

 بالتراب 

 ويــــــــعود اللي وفي جعبت  

ألــــــــــــــــف سؤال                        

 وجواب 

 افــــــــيك خيرا ؟ أفيك شرا 

أم فــــــــــــــــــــــيك                         

 الائاب

 ت عى فـــــــي الليل فكر  ت  

أم لـــــــــــــــــــطول                          

 الوثاب  

 مــــا الليل االرا ة وسكوو

ومــــــــــــا الهم في                         

 االسراب

 يمحى بــــــــــــشعاع شم 

يــــــــــــــمر من بين                        

 الضباب

 ليكسوا االر  ربيعآ أخضر 

ا مـــــــــــ  رآ ويعطيه                       

 خاب 

 وعــــلى جبالها تسمو م ابر 

ترموا اليها الولطي بها                        

 خطاب

 فــــمتى عساف ان يكرف الليل

اال الــــــاج في قلب                           

 صراب 

 

 منأفنان رح
 قسم القانون &المرحلة االولى 

 قسم القانون &المرحلة االولى  &احمد فؤاد 



 

 زالغا                                                     ا                                                                                                                            

 

الل ز األولا ستة من األصدقام ثاثة م هم من عائلة وثاثة م هم من عائلة أخرا ، فإذا كان )) ساميلل ل  

أخت و )) سينلل ل  أختان ، و ))دنيالل لها أ  و أخت و ))أ مدلل ل  أ  ، و ))فاطمةلل لها شقيقان ، و 

 لوب" تحديد أسمام كل عائلة ))نبوالل لها أخت و أ  ، المط

 و د ا.

 

الل ز القاني ا مرو أمام رجل ثاث سياراو ، فا ظ أن أرقام السيار  األولى متتالية ، والسيار  القانية لها 

نو  األرقام ولكن بشكل معاك  ، أما السيار  القالقة فتحمل نو  األرقام ولكن بشكل صير م  م )ملخبطل ، 

 ل ، فما رقم كل سيار  ؟ 21099السياراو القاث ) وكان مبموع أرقام نمر 

 

الل ز القالث ا صحوي ، ومحامي ، ودكتور ، ومدرس .. لكل م هم ابن في مدرسة وا د ، وأسمام األب اما 

))سميرلل و )) أكرم لل و )) أيمن لل و )) إبرا يم لل وع دما سأل مدير المدرسة المعلم عن مه ة والد كل 

 اتلميا قال المعلم

 )) سمير لل وابن المدرس ال يكلمان )) أيمن لل -

 )) أيمن لل وابن الدكتور يسك ان في عمار  وا د   -

 )) أكرم لل وابن المحامي صديقان  -

 وابن الصحوي صديل إلبرا يم، والبن المحامي  -

 فما  ي مه ة والد كل تلميا من التاميا األربعة ؟

 

حف األثرية قطعة أثرية ذ بية على أ د  وا  جمع التحف األثرية، وقال ل  الل ز الرابع ا عر  أ د بائعي الت

س ة قبل المياد، وأراف التاريخ محووراً على القطعة الا بية األثرية.. تأمل الرجل القطعة  05إنها ترجع لس ة 

 الهاوج  اا ؟ الا بية قليا ثم انوبر في الضحك، وقال للبائعا أنت رجل ساذف  اف القطعة مزيوة، كيف عر 

 

الل ز الخام ا شقيقان يلتقيان كل يوم أكقر من مر  وفي كل مر  ال يمكقان سوا ثانية وا د  يوترقان بعد ا 

 فمن  ما األخوان ال ريبان ؟

 

  رو  = ثاثة أرباع العالم ، إذا  اف ا م ها  رفا أصبحت = ربع العالم . ما  ي ؟ 0اكلمة من  السادس  الل ز

 

ا وقف رجل مع ولدي  على ضوة نهر في  ير  من أمرف ، فهو يريد أن يعبر ال هر مع ولدي  ،  ع السابالل ز 

 59كيلوجرام ، ووزن كل من ولدي   299كيلوجرام ، ووزن الرجل  299والمشكلة أن القارب ال يسع إال 

 كيلوجراماً ، فكيف يعبر الرجل مع ولدي  ال هر بالقارب ؟

 

ثة ص اديل وفي كل ص دوق ثاثة ص اديل وفي داخل  اف الص اديل ثاثة ص اديل .. ا ع دنا ثا القامن الل ز 

 فكم عدد الص اديل جميعا؟

 

 ا ما  و الشيم العالي الاج يولد ص يرا ويموو ص يرا ؟ التاسع الل ز 

 

 ا كم توا ة تستطيع وضعها في برميل فارغ ؟عاشر الل ز ال

 

  

 

  
 قسم القانون &المرحلة الثالثة  &حازم كريم محمد 



 سارة لؤي
 المرحلة الثالثة
 قسم القانون

 
 ا                                                                                                                                                                         ا                           

 أعرابي قسمة
 

    ابـنـ   امـرأه  ل  ـيركث  جـ   عنـ ه  ك   ، الحـضر أه  م  رجـ  عل  البـ  ي  أه  م  أعـراب  ق  
 ابـن ـ  
 ـ.بهـ  نـ ـغـ   لن   قـ ميه   جـ ج  ل  اشـ ي: لد جـ   األعراب  فـق  
 ، ال ج ج  إليـ  فـ فـعـن  ، األعراب    ابنـ  ي    ابـن ي  امـرأ   أن  ، جمـيـع  جلسـن  الغـ ا  حضر فـلمـ 
 ـ. من  نـضـحـ   أ بذل  نـريـ  بـيـنـن ، اقـسـمـه :  ل  فـقـلن 
 . بـيـنك  قسـمت بـقـسـم   رضـيـ   ،فـه  القـسـم  أحـسـ  ال:  قـ  
 ـ.  بقـسم   نرض  فهن :  قـلن 
 ،ث  لالبني   الجن ح  :   ق   الجن حي  قطع ث  ، للر ي  الرأ   ق   ، ن  لني  ث  رأسه   قطع ال ج ج  فيخذ
 فيخذ ، للدا ر الد ر:  ق   ث  ، للعجـ د العـجد:   ق   الدمك  قطع ث  ، لالبن ي  الس ق  :  فق   الس قي  قطع

 ـ! بيسره  ال ج ج 
 ـ. بيـنـن  أقـس :  قلن  الغـ ا  حضر فلم .   ج ج ت خم  لن  اشـ ي المرأ   قلت الغـ  م  ك   فلم 
 ـ. أم  قسـم   م  غضـب   أضنك  ق  
 ـ. بيـنن  ف قـس  ، نغـض  ل  ، ال:  قلن 
     را أ  شـاـع :  فـق  
 ـ.   را:  قـلن 
 ، ب جـ ج   رم  ، ثالث    جـ ج  امرأ     أنت.  نع :  قـ  
 ـ. الث ني   رم  ، ثالث    ج ج   ابن  :  ق   ث 
 ـ. الث لث   رم  ، ثالث    ج ج   ابـن   :  ق   ث 
 لعلك  ،  نظر   م :  فق   ، ج ج ي   إل  ننظر  نح  فرآن  ، ال ج ج ي  فيخذ.  ثالث    ج ج     أن  ق   ث 

 ـ. هكذا إال  ج   م  ال  ر   قسم   كره  
 ـ. شـاـع  ف قـسـمه :  قـلن 

 ـ.  ج ج  إليـن   رم  ، أربع    ج ج   ابن   أنت:  ق   ث  إلي  ال ج ج ت الخم  فـقبض
 ـ. ب ج ج  إليه   رم  ، أربع    ج ج   ابن  ه   العج د

 ـ.   ج ج ت ثال  إلي   ض  ، أربع   ج ج ت  ثال    أن :  ق   ث 
ـم ه  أنت ، لِل الحـم :   ق   السـم   إل  رأس  رفع ث   ! ل  فها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والبخيل لحسودا
 

 فااهن   ريا ا  ما  منا   منيا :  لهاـم  فقا   ، الماـل   أحاـ  يا ي باي   بخاـي  حساـ    قا 
 ، أ ال أنااات لآلخاااـر يقااا   أحااا هم  فصااا ر.  األ   يطلبااا  مااا  ضاااع  الثااا ن  ساااـيعط 

 ضاع  اآلخاـر يصاـي  ل ـال ، أ ال ي من  أ  يخش  منهم  ك  ك     ، ط يال ف ـشـ جرا
 ياا :  الحساـ   فقا  .  رأسايكم  قطعات آمركما  ماا   اعاـال لا  إ :  الملا  فقا  .  يصايب  ما 

 !!!عيـن َ  إحـ   إقلع م الي
 



 طرائف                                                                                                            . 

 الحائر الملك
 
 لكا  الحـكماـ   فجاـمع  دنا  ديا  ة ما  األماري  يـعاـ ن   اللحاـ  الشـح  كثـير سـميـن  القـ م   المـلـ   أحـ    ك

 ـ.ش   للمـل  يعـمل ا أ  يس ـطيـع ا ل  لك .   لحم  شحم  م  قلـيال عن   يخـاـاـ ا لمـشـكل   حـال ل  يجـ  ا
 ـ. م ـطبـ  لبـيـ  ع ق  رجـ  فجـ  
 ـ. الغـن   ل  ع لجـن  مـلـ ال ل  فـقـ  
 ـ. ي افـق    ا  أي ألر  ط لعـ  ف  الليـل  أنظـر ح    عن  منـج  طبـيـ  أن  المـل  هللا أصـل :  ق  
 ـ. األمــ   المـل  أيهـ :  ق   أصـبـ  فلمـ 
  إ  ع لجاـ   إخاـ رت فاه   احاـ  شاـهر غاـير عماـر  ما  ياـبق ل  أن  عل  يـ   ط لعـ  رأيت:  ق   أمنـ  فلـم 
 ـ. من  ف قـ    إال ، عن  فـخ  حقـيـق  لق ل  ك   فه  ، عنـ   ف حبـسـنـ  كالم  ص ق م  ال يك  أر ت

 هاد  ح ا   غماـ  هماـ  إد ا  يا   انسال  فكلما ...  مغـ مـ   حـ ه  خـال الن   ع  المل  أح ـج  ث ...  فـحبـس 
   م  ر  فقـ  . .  أخرج  ي م   عشر   ثمي  لذل   مض  لحـم   خ 
 أعلا  فكاـي  عماـري أعلا  ال إن   هللا ، الغـي  أعل  أ  م  هللا عل  أه   أن  المـلـ  هللا أعـد:  المـ طـبـ  فق  

    يااذي  الغااـ  فااه  الحـيااـل  بهااـذه إال الغااـ  إلياا  أجلاا  أقاا ر فلاا  الغااـ  إال   ا  عنااـ ي يكاا  لاا   لكاا !!  عمااـر 
 ـ. الشـح 
 . الغـ  مـرارة بعـ  الاـر  حال ة المل   ذاق اإلحس   غ ي  إلي   أحسـ  ذل  عل  المل  فيج ده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاضي ذكاء
 

 عر  م ين   إل   ص  فلم  ، الر   مل  إل  رس ل  ف  الب قالن  بكر أب  الق ض  بع  ال  ل  عـض  أ  ر ي
 بي  رعي   يعم  كم  يعم  ل  علي   خ  إذا أن   عل  أمره ف  المل  فاكر ، العل  م   مك ن   خبره الر   مل 

 ـ. المل  ي ي بي  رك    ه  المل  عل  ي خل ا
 

 الق ض  لي خ  راكـع  ك   إذا اال من  ي خ  أ  شخ  ألي يمك  ال صـغير ب   المل  أم   ي ضع بي  فاكر
 ـ. المل  أم   راكع  من 
 
 ـ. الحيل  بهذه فط  الصغير الب    رأ  المل  عن  إل  الق ض   ص  فلم 

 ب بره المل  أسـ قب   ق  ، خلا  إل  يمش   ه  الب   م    خ  ظهره  حن  للب   ظهره الق ض  أ ار عن ه 
  ه ب  فطـنـ   م  المل  فعـل  ، للمل  حيـن ذ  جـه   أ ار رأسـ  رفع ث  ي ي  بي  ص ر ح  
 

 

 

 مستعصية مشكلة
 لاا  فقاا     هاا   ماا :  الصااـ يق لاا  فقاا  .  مس عااـصي  مشااكل  ماا  أعاا ن  إناا :  لصااـ يق  الشااـب   أحااـ  قاا  

 لاا  فقااـ  .  أماا    رفضااه  إال منهاا  لااد ا ل طلااـب  الا ااـي ت بهحااـ   إعجااـ ب  أبااـ ي مااـرة ماا  ماا :  الشاا  
 ، لمشاكل   حا ا  ضاع باذل    الجا هر   المظهار فا  أما   شاب  ف ا ة  خ ا ر أ  أر  إنا  بسيط :  الص يق
 هاذه  لكا :  عن  اذ الشا   فقا  .  فعلات حسن :  الص يق ل  فق  .   ج ه  بين  ص يق  الش   أخبر م ة  بع 
 ب أ رفضه  ب  ، أم   رفضه  ل  المرة

 

 نورس راص  & المر لة القالقة & قسم القانون
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 و حك روحي التحبك و لتهابععك

 جمر حبك حركني والتهب بيععك

 هايعععم بيععك عقلي و الععته بيععك

 ذب مثلك حعبيب يصيعر إلعيععةج

 

 رجف كلبعي لمععن خععطك وصلعععي

 أريععععد  دوم للعععخوة وصععل لععععي

 و أصومن و أندعي الربي و اصلي

 يديععم العععععفرح للعنععععا  الوفيعععععة

 

 الك خبرة بعذابي وانت الك فن 

 كتلتني وحظي بفراكك ولك فان 

 اشك اللحد لو تكرب واالكفان 

 الروح يالغالي علية وتعود

  

 شوف شلون حالي منتسلني 

 ولكن سيف صد  من تسلني 

 الدمع يغلب جوابي من تسألني 

 اضحك بالجذب غصبن علية

  

 جروحك بي  اداويهن والفهن 

 مو جرحين حتى اكعد والفهن 

 حاير اني بعددهن والفهن 

 وراحن جروحي كلهن علية

 

 اريدن ياسة منك ياسة ياسية 

 منك ياسة ياسة  وكلب الوثل

 تكلي احجي بسياسة ياسياسة 

 سايستك كبل دكيت بية 

 

 قلم كلبي تدين ورق منك 

 الن ماكو بجمالك وارق منك 

 اسجلنك انت االول وارقمنك 

 واكتب الفتة محجوز الية 

 

 احبك يا دوه جروحي و أخاف بيوم غثيتك

 احبك من سنين سنين ما مر يعوم و نسيتك

 احبك يا ونيعس اللعيل ويه الععطيف مريتك

 عا الحععبيت شخصيتكاحبك عشك حبي أنع

 احبك مو جذب حععبي و حك الدين حبيتك

 احبك يا اعز إنسعان وسط الروح حطيتك

 

 هنهوا  ألخعر نفس و العععطيب عادتن

 ما ننسه يوم المحب و نخون عشرتنه

 بس هاذه حكم العقدر يا حعععيف شتتنه

 خالنه مثل الغرب بععععالععععين دمعتنه

 همنك رسالة وصعلت و جروح زادتن

 روت دليعلععي و إلك مشتععععا  خلتنه

 

 العقعل بيععععتك اتصععل        يمك بقه مشععععععغول

 خلص رصيد العععمععر       و الشو  صاعد فول

 يالساكن بنعص الكلععب       جسمي صفه مشلعول

 فركا  صارت مرض       راح انتحر شتعكعععول

 

 
  اذا شمستتين تطلتتع معجتتزة تصتتير جمالتتك هتتذا

منتتين جبتتتة اتفتتق ويتتة الشتتمس ال تتتدو  كلتتي 

 النا  لو تطلع شمس لو تطلع انت .

  التتك عنتتدي مشتتاعر تهتتدم جبتتال والتتك عنتتدي

عشتتتك كلتتت  يعجبتتتك وحبتتتك بلكلتتتب ينقتتتا  

 بأحجام وعندي اصغر حجم للموت احبك .

  بالتتك تظتتن ننستتا  يتتا احلتتى مخلتتوق والينستتى

 هيج انسان ماعندة كل ذوق .

 النا  كلهتا طول وجسم وعيون انهجم بيتك و

 تروح فدوة المشيتك .

  ليس عظيما ان اصنع الف انسان في عتام بتل

 العظيم ان يكون لي  انسان اللف عام .

  واضتتتح اصتتتير ويتتتا  وبكتتتل صتتتراحة التتتدنيا

 كلعها هموم بس انت راحة .

 

 

 قسم القانون &المرحلة الثالثة  &لك اسجى م
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 اخترب ذكائك
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منورة ياحجةواحد محش  شاف امه مولعة النار فيها قاللها وهللا& 
واحد دخل جنينة الحيوانات ودّخل راسه في قفص االسد، الحار  جري عليه وقاله  &

 انت بتعمل ايه يا مجنون ؟؟؟؟ قاله : ايه يابا .. يعني هناكله

 واحد راح حديقه الحيوان بص للنسر وقال نفسى اعرف الحكومة بتختم بيك إزاى &
فجر .. جه جوزها وجاب البندقية و ... ط  واحدة حامل ولدت بنت الساعة خامسة ال& 

 !!!.... البنت ........ وقال ألمها ماعندنا  بنات تيجي في انصا  الليالى

مره واحد غبي بيقول لصاحبه ايه رأيك انت تاخد شهر اجازه من الشغل وانا اخد & 
 شهر اجازه ونسافر شهريين فرنسا

اء كامل ؟؟؟؟ رد عليها : ليه هو مضيفة طيارة بتسأل راكب ... تحب انزل لك عش& 

 !!!كامل م  حيتعشى

 

 & املرحلة الثالثة & قسم القانون رشا طه محودي  

سئل اعرابي عن قطيعه ، ولكنه احب السكوت وعدم االجابه ، وكان رجال   / 4سؤال

وكله  45وكله غنم ماعدا  2ذكيا ،وعندما الحو عليه ، اجابهم : قطيعي كله ماعز ما عدا 
  49ا عدا بقرم

  40 ولكنهم لم يفهمو ما قال ، فهل يمكنك ان تبين لهم المسألة ، وتوضح عدد كل نوع 

 / جمله التستطيع ان تنطقها في حينها واذا نطقتها في غير حينها فانت كاذب  5سؤال
 ايجوز للرجل ان يتزوج شقيقة ارملته  /6سؤال 

 علي غضبان لطيف & املرحلة الثانية & قسم القانون

 



 

ت ص كافة دساتير الدول على ت  يم  قوق االنسان والحرياو 

االساسية ل  وكوالتها و مايتها من االعتدام عليها ومن مختلف 

البوان  ولعل اول دستور نص على  قوق االنسان و مايتها  و 

القرآن الكريم دستور المسلمين وم هبهم وانطلقت بعدف القوانين 

في مختلف دساتير الدول . ولكن ما الوضعية بت اول  اف الحقوق و

 اف ال صوص واجبة ان يقير االمر ويبعل االفراد في  ير   ل 

التطبيل و ل يكولها الدستور ويحميها وي  م البزام على من يعتدج 

عليها ام  ي مبرد  بر على ورق او مكملة للشيم أج مكملة 

ت وا  لصياصة الدستور . فهل تلتزم السلطة الت وياية في ذلك و ل

البزام عليها في  ال مخلوتها ل صوص  قوق االنسان وانتهاكاتها 

المتعدد  للحقوق ،  اا ما ال يمكن ت وياف والتي يب  عليها ت وياف الن 

ي  م جزام  على  قوق االنسانالدستور قد نص على من يعتدج 

ردعي علي  .ان االعتداماو كقير  وخاصة االعتداماو التي تقوم بها 

لت وياية ب وسها فالم ا راو السلمية التي كولها الدستور السلطة ا

كقير ما يتم االعتدام على  قوق االفراد فيها فهل تلتزم الحكومة في 

 اف االوقاو بالدستور ؟ و ل كول الدستور االعتدام على  قوق 

االفراد و رياتهم في التعبير عن أرائهم من خال  اف الم ا راو ؟ 

اج  الدولة في بع  االوقاو  ية اخرا قد توا من نا ية ومن نا ا

 االو مضطربة يؤدج الى قيام  الة الطوارئ في الباد فهل تلزم 

ك الحالة و ي  الة مؤقتة تزول ة الت وياية بحقوق االفراد في تلالسلط

بزوال  اف االضطراباو بعد ان تباشر السلطة الت وياية خال  اف 

ا د  و تشريع وت ويا القوانين الحالة اعمالها في سلطتين في آن و

و االو الطوارئ كقير  الوقوع خاصة في الحروب واالنقاباو 

وصير ا . بل ان ما نشا دف على العك  تماماً  يث ت تهك السلطة 

الت وياية  اف الحقوق والحرياو بحبة اعاد   الة االستقرار للباد 

لدستور و اا مخالف لما نص علي  الدستور فعلي ا الرجوع الى ا

لت  يم  اف الحقوق والحرياو وال ام  االو الطوارئ ووضع البزام 

العادل على من ي تهك  اف الحقوق  تى وان كانت السلطة الت وياية 

نوسها الن الدستور يعد الوثيقة القانونية العليا في الدولة وعلى 

 البميع االلتزام ب  وعد مخالوت  بأج شكل او  بة اتخاو للمخالوة .  
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 " حقوق االنسان " نصوص دستورية دون تطبيق

 

 

 
 

 

 

 عمر جبار امحد

 املرحلة الثالثة 

  قسم القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


