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مرت الذكرى الأوىل لإعالن رئي�س الوزراء ال�سابق 
“حيدر العب��ادي” انتهاء العمليات الع�سكرية يف 
جمي��ع املحافظ��ات العراقية وا�ستع��ادة ال�سيطرة 
عل��ى املدن التي كانت حتت �سيطرة تنظيم داع�س. 
اإل اأن��ه وبع��د م��رور ع��ام كام��ل م��ا زال��ت املدن 
املنكوب��ة التي عاي�ست احلرب تعي�س اأيامها وكاأن 
احل��رب انتهت بالأم���س، يف ظل ت��ردي �سمال يف 
جميع اخلدم��ات املقدمة ل�سكان تلك املحافظات، 
وحل��ول ترقيعية للخدمات مل توؤت ثمارها، ما زاد 

من معاناة املواطنني.
حلول ترقيعية يف املو�سل

لع��ل اأكرث املحافظات التي طال اأمد املعركة فيها 
هي حمافظ��ة نين��وى ومركزها مدين��ة املو�سل، 
اإذ ا�ستم��رت العملي��ات الع�سكرية فيها قرابة ت�سعة 
�سه��ور، واأت��ت عل��ى جمي��ع املن�س��اآت العام��ة يف 
املدين��ة مبا فيها اجل�س��ور وامل�ست�سفيات والدوائر 

احلكومية واخلدمية.
ويق��ول مدير ع��ام مديري��ة بلديات نين��وى “عبد 
القادر الدخي��ل” اإن حمافظة نينوى �سهدت ب�سبب 
احل��رب تدمري قرابة 72 ج�رًسا رئي�ًسا وجم�رًسا يف 

عم��وم املحافظة مبا فيه��ا خم�سة ج�س��ور رئي�سة 
ترب��ط جانب��ي املدين��ة الأمي��ن بالأي���رس. وك�سف 
الدخي��ل ع��ن اأن 12 ج���رًسا وجم���رًسا فق��ط اأعي��د 
تاأهيله��ا بدعم م��ن البنك الدويل، مب��ا فيها ج�رس 
املو�س��ل احلدي��دي، وال��ذي يع��د اجل���رس الوحي��د 
الذي اأعيد تاأهيل��ه اإىل و�سعه ال�سابق لربط طريف 

املو�سل.
��ا اأن مديريت��ه تفتق��ر للدع��م م��ن  واأ�س��اف اأي�سً
احلكومة املركزية، ومل تخ�س�س اأي اأموال لإعادة 
تاأهي��ل بقي��ة اجل�س��ور، لفًت��ا اإىل حل��ول ترقيعية 
للج�س��ور، اإذ مت ن�س��ب بع���س اجل�س��ور العائم��ة 
واملج���رسات احلديدي��ة املهدم��ة، اإل اأنه��ا ل تفي 

بالغر�س، بح�سب الدخيل.
امل�سالح توؤخر امل�ساريع

من جهت��ه اأو�س��ح ع�سو جمل�س حمافظ��ة نينوى 
“ح�س��ام الدي��ن العبار” اأن��ه ويف الأي��ام الأوىل 
ل�ستع��ادة املو�سل قدمت ك�سوفات كاملة بجميع 
البن��ى التحتي��ة املت�رسرة يف نين��وى ورفعت اإىل 
احلكومة املركزية، اإل اأنها مل حترك �ساكًنا، كا�سًفا 
ع��ن اأن ما اأعيد تاأهيله حت��ى اللحظة مت مب�ساعدة 

.UNDP برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
واأ�س��ار العبار  اىل اأن تع��دد اجلهات امل�سوؤولة عن 
الإعم��ار يف املو�سل وت�س��ارب م�ساحلها، يوؤدي 
اإىل تاأخ��ري امل�ساري��ع التي ح�سلت عل��ى التمويل 
من البن��ك الدويل، لفًتا اإىل اأك��رث من اأربع جهات 
م�سوؤول��ة عن الإعمار وهي �سن��دوق اإعمار العراق 
والدوائ��ر  الإعم��ار  وجمل���س  نين��وى  وحمافظ��ة 

اخلدمية، بح�سبه.
لي�س��ت اجل�سور وحدها التي ت�رسرت يف املو�سل، 
اإذ اإن القط��اع ال�سحي ما يزال يعاين مما تعر�ست 
ل��ه امل�ست�سفيات جراء احلرب، اإذ يقول مدير �سحة 
نين��وى الدكتور “فالح ح�س��ن الطائي” يف حديث 
�سحف��ي اإن احلرب يف نين��وى ت�سببت بتدمري 20 
م�سفى رئي�ًس��ا وفرعًيا اإ�ساف��ة اإىل 6 مراكز عالج 
تخ�س�سي��ة، لفًت��ا اإىل اأنه ج��رى ال�ستعا�سة عن 
تل��ك امل�ست�سفي��ات باأخ��رى “كرفاني��ة”، خا�سة 

املدمرة كلًيا.
ومع ا�ست��داد ف�سل ال�ستاء وهط��ول كميات كبرية 
من الأمط��ار، غرقت معظم اأحياء املو�سل وطافت 
اإليه��ا، ويق��ول  البي��وت بع��د اأن دخل��ت ال�سي��ول 
“عم��ر ن�س��وان” اإن مديري��ة جم��اري  املهند���س 
نين��وى تفع��ل ما بو�سعه��ا لتجنب ال�سي��ول، اإل اأن 
احل��رب دمرت ج��زًءا كب��رًيا من �سب��كات ت�رسيف 
مي��اه الأمط��ار يف املدين��ة، واأن اإعادته��ا مل يكن 

بال�سكل الهند�سي املطلوب.
ن�س��وان ال��ذي يعم��ل يف مديري��ة جم��اري نينوى 
اأو�س��ح اأن امليزاني��ة املالي��ة ملديريت��ه خاوي��ة، 
واأن املديري��ة تعاين م��ن نق�س كب��ري يف الآليات 
وال�سي��ارات احلو�سي��ة، م�س��رًيا اإىل اأن ال��وزارة مل 

تقدم اأي �سيء للمو�سل، بح�سبه.
معاناة اأهايل الأنبار تتفاقم

اأك��ر املحافظ��ات  حمافظ��ة الأنب��ار الت��ي تع��د 
العراقي��ة م�ساح��ة، م��ا زالت ه��ي الأخ��رى تعاين 
م��ن �س��وء كبري يف اخلدم��ات والبن��ى التحتية يف 
املحافظ��ة، اإذ يق��ول النا�س��ط امل��دين م��ن مدين��ة 
الرم��ادي “اأو���س الدليم��ي” اإن حمافظ��ة الأنبار 
�سه��دت تدم��ري ما ل يق��ل عن 110 ج���رًسا مل يعد 
اإعم��ار اإل خم�س��ة منه��ا فق��ط حتى اللحظ��ة، واأن 
البقي��ة ا�ستعي�س عنها بج�س��ور حديدية اأو �سبات 
اأه��ايل الأنب��ار منها ب�سدة  “كونكريتي��ة” يعاين 

ب�سبب خطورتها وعدم ا�ستقرارها.
ويف هذا ال�س��دد، يقول املهند�س يف مديرية طرق 
وج�سور الأنبار “عب��د الرحمن �سالح” يف حديثه 
لوكال��ة “يق��ني” اإن تكلف��ة اإع��ادة اإعم��ار ج�سور 
الأنب��ار تفوق ال� 100 مليار دينار، وهو رقم كبري 
ج��ًدا مقارنة مبا خ�س�س للمحافظ��ة يف املوازنة 
الحتادية لع��ام 2019 والتي ل تتجاوز ال� 136 
ملي��ار دين��ار. �سال��ح ك�س��ف ع��ن اأن املنظم��ات 
الدولي��ة تعمل على اإعادة بع�س ه��ذه اجل�سور، اإل 
اأنه��ا ل ت�ستطي��ع اإعم��ار جميعها، ب�سب��ب التكلفة 
الكب��رية وتعدد امل�ساريع الت��ي ترعاها املنظمات 
يف خمتل��ف املحافظ��ات املنكوب��ة. وفيما يخ�س 
الو�س��ع ال�سح��ي يف الأنبار، اأ�س��ار الدكتور “عبد 
املجي��د الهيتي” اإن اأهايل الأنب��ار باتوا يطالبون 
احلكوم��ة بتوفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف 
امل�ست�سفي��ات البديلة، بع��د اأن اأ�سابهم الياأ�س من 

اإعادة اإعمار امل�ست�سفيات التي دمرتها احلرب.

الهيتي اأو�سح اأن غالبية م�ست�سفيات الأنبار تعاين 
من نق�س كبري يف الأدوية، م�سرًيا اإىل اأن املر�سى 
باتوا يعتم��دون يف عالجهم على ال�س��وق ال�سوداء 
وما جت��ود به املنظم��ات اخلريي��ة يف املحافظة، 

بح�سبه.
اإهمال حكومي وا�سح

م��ن جانب��ه، اأو�س��ح النائب يف الرمل��ان “حممد 
اأهمل��ت  املركزي��ة  احلكوم��ة  اأن  الكرب��ويل” 

املحافظات املنكوبة ومل تعر لها اأي اهتمام.
الكربويل اأ�س��ار اإىل اأنه كان واجًب��ا على احلكومة 
اأن تب��داأ بعملي��ات الإعم��ار يف الي��وم الأول الذي 
انته��ت فيه العمليات الع�سكري��ة، مع توفري فر�س 
عم��ل لل�سب��اب لحت�سانهم وع��دم اجنرارهم نحو 
اجلرمي��ة املنظمة واجلماعات امل�سلحة التي تعمل 

خارج اإطار الدولة.
ويق��ول ال�سحفي “�سام��ر اإليا�س” اإن املتجول يف 
املحافظ��ات املنكوب��ة والتي تعر�س��ت للحرب، ل 
يج��د اأي ب��وادر اإعم��ار فيها على الرغ��م من مرور 
ع��ام عل��ى انتهاء العملي��ات الع�سكري��ة يف جميع 
الأرا�س��ي العراقي��ة. وي�سي��ف اإليا���س اأن جمي��ع 

امل��دن املنكوبة ت�سه��د حلوًل ترقيعي��ة، كاجل�سور 
وامل�ست�سفي��ات، مع ازدي��اد ن�سبة البطالة اإىل احلد 
الذي ت�سهد فيه ه��ذه املدن انت�سار الت�سول اإىل حد 
كب��ري، اإ�ساف��ة اإىل هج��رة اأبنائه��ا اإىل حمافظات 

اأخرى اأو خارج البالد.
معاناة املحافظات م�ستمرة

ول يختل��ف احل��ال كث��رًيا يف حمافظ��ات منكوبة 
اأخ��رى ك�س��الح الدي��ن وكرك��وك ودي��اىل، اإذ اإن 
جمي��ع هذه املحافظات، تت�ساب��ه اأو�ساع �سكانها 
يف ال�سعوب��ة ومكاب��دة �سظ��ف العي���س، اإذ يق��ول 
ع�سو جمل�س حمافظة كركوك “برهان العا�سي” 
اإن ن�سب��ة العائدي��ن اإىل مدين��ة احلويجة املنكوبة 
-التي تتبع حمافظ��ة التاأميم- ل تتجاوز 60% 
ب�سبب تردي اخلدم��ات والو�سع الأمني والإهمال 
الكب��ري للقطاع الزراعي، وافتق��ار اإدارة املحافظة 
مليزانية تكفي لإع��ادة ال�ستقرار اإليها. م�سرًيا يف 
الوقت نف�سه اإىل اإهم��ال احلكومة ملدينة احلويجة 
وما يعانيه �سكانها من افتقارهم لأب�سط اخلدمات 
ال�رسوري��ة للحي��اة، بح�سب��ه. ويعتق��د ال�سحف��ي 
م��ن مدينة كرك��وك  “اأرغد احلي��ايل” اأن املناطق 

الغربي��ة ملحافظة التاأميم، تعاين من تدهور كبري 
يف البنى التحتي��ة والإهمال احلكومي، م�سرًيا اإىل 
اأن بع�س املناط��ق مل ت�سهد اأي اإعادة اإعمار حتى 

لو كان جزئًيا اأو ترقيعًيا، بح�سب احليايل.
“جاب��ر  العراق��ي  ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ويق��ول 
للمحافظ��ات  احلكوم��ة  اإهم��ال  اإن  احلازم��ي” 
املنكوب��ة، وعدم اإعماره��ا اأو اإعادتها اإىل الو�سع 
ال��ذي كانت عليه قب��ل ع��ام 2014، �سيولد حنًقا 
كب��رًيا عل��ى احلكوم��ة، و�سي��وؤدي اإىل تعاظم كره 
�سكان هذه املحافظ��ات للحكومة بكامل اأذرعها. 
ولف��ت احلازمي اإىل اأن الو�سع يف مدن كاملو�سل 
والقائم والفلوج��ة واحلويجة بات مزرًيا اإىل احلد 
الذي باتت في��ه معظم الفعاليات اليومية لل�سكان 
ت�سه��د تراجًعا كب��رًيا ب�سبب ما خلفت��ه احلرب من 

ماآ�ٍس يف هذه املدن.
وم��ا ب��ني وع��ود الإعم��ار الت��ي اأطلقه��ا �سيا�سيو 
احلكوم��ة اإب��ان العملي��ات الع�سكرية الت��ي انتهت 
قبل عام م��ن الآن، وبني حلول ترقيعية ل جدوى 
منه��ا، يعي�س �سكان تل��ك املحافظات يف و�سع ل 

يح�سدون عليه.

مدن العراق المنكوبة.. حلول ترقيعية وفشل ذريع في إعادة الحياة
بغداد - متابعة

دعاوى "منع المعارضة" تشيع في المحاكم لحلحلة ازمات الدور كربالء:نساء يعملن بحرف غير تقليدية وشاقة
المستأجرة

 
مل يلفت انتباهي م�سيتها املثقلة بالتعب والهموم 
ول مالب�سها املزينة مبواد اجل�س وال�سمنت ولكن 
البناء  عمال  من  اثنني  مع  حديثها  انتباهي  لفت 

وهي تتفق معهم حول اجور العمل معها 
يف بناء جدار لأحد البيوت يف الحياء الع�سوائية....

اقرتبت منها و�ساألتها هل انتي مديرة العمل او ما 
ي�سمونه يف اللهجة العامية ب.. )اخللفة( اجابتني 
ف�سويل......  واثارت  اجابتها  واده�ستني  ب)نعم( 
ام اأمري امراأة �سقلتها وع�رستها ال�سنني العجاف 
والع�سيبة التي مرت على بلدنا و�سعبنا وحولتها 
بناء  عاملة  اىل  لأبنائها  ومربية  منزل  �سيدة  من 
تعمل بهذه احلرفة التي ميتهنها الرجال وهي مهنة 
�سعبة وحتتاج اىل قوة ع�سلية وجهد كبريين.....

الن�ساء يف حرف غري  وللوقوف على ظاهرة عمل 
تقليدية كان لكربالء اليوم هذا التحقيق..

مقتبل  يف  �سابة  وانا  زوجي  تويف  تقول  امري  اأم 
مع  اعي�س  وكنت  اطفال  اربعة  يل  وت��رك  العمر 
النائية يف حمافظة  القرى  احدى  اهل زوجي يف 
انتقلت  وال��ع��وز  احل��ال  ع�رس  ب�سبب  و  الديوانية 
يل  يوفر  عمل  عن  للبحث  كربالء  حمافظة  اىل 
مهن  يف  عملت  وفعاًل  اولدي  مع  كرميًا  عي�سًا 
البطالة  كرثة  ب�سبب  فيها  ا�ستمر  مل  لكني  عديدة 
ميتلكن  اللواتي  الن�ساء  بع�س  قبل  من  واملناف�سة 
مما  املقبولة  الكاريزما  وحتى  واخلرة  ال�سهادة 
وياأ�س  عناء  وبعد  اخر  عمل  عن  للبحث  ا�سطرين 
بناء  مهنة  يف  يعمل  يل  جار  من  طلبت  كبريين 
وبالفعل  للعمل  معه  اخ��رج  ان  وغ��ريه��ا  ال���دور 
وغريها  امل��اء  ر�س  او  التنظيف  يف  العمل  ب��داأت 
ماالتقطت  �رسعان  انني  اإل  الب�سيطة  العمال  من 
اتقنتها  بالفعل  وف��ن  بحرفة  وتعلمتها  املهنة 
من  عمال  با�ستئجار  واقوم  لوحدي  اعمل  وبداأت 
بداية  البناء..يف  اعمال  يف  لي�ساعدوين  الرجال 
المر وجدت �سعوبة كبرية ب�سبب طبيعتي البدنية 
و ا�ستهجان املجتمع لهذه احلرفة بالن�سبة للمراأة 
ال انني واجهت المر ب�سالبة وا�رسار وا�سبح يل 

موردا ماليا من عملي وا�سبحت اخللفة ام امري 
كربالئية بامتياز

جامعية....  طالبة  علي  حممد  امنية  قالت  فيما 
�سناعة  وه��ي  املهنة  ه��ذه  يف  العمل  امتهنت 
نعومة  بها منذ  الك�س�سوار كون يل رغبة وهواية 
ا�ستخدمت  كوين  بعملي  متيزت  انني  اإل  اظافري 
خملفات بع�س املواد يف البيت مثل العلب الفارغة 

وقطع الأك�س�سوار املتك�رسة والتحف القدمية كمواد 
لتكون  جديد  من  ت�سميمها  واعيد  ا�سنعها  اولية 
الفنية  اللم�سات  بع�س  ا�سافة  مع  جديدة  بحلة 
اخلا�سة بي كما اقوم بت�سميم قاعات املنا�سبات 
ل  مميز  ب�سكل  ولكن  العرا�س  بحفالت  اخلا�سة 
ب��ازارات  بعدة  ا�سرتكت  وق��د  الكثريين  يتداوله 
خريية يف جامعة كربالء وبغداد خ�س�ست ريعها 
مع  وبالتعاون  وعوائلهم  ال�سعبي  احل�سد  لدعم 
بع�س منظمات املجتمع املدين طموحي ان اح�سل 
موؤ�س�سة  من  ولوج�ستي  معنوي  دعم  فر�سة  على 
واكون  اطور عملي  ان  ا�ستطيع  كي  ما  �سخ�س  او 
ا�سمًا لمعًا ميثل كربالء والعراق يف العامل العربي 

والغربي لأكون كربالئية باأمتياز
الت�سوير ذكاء وفن

كلية  من  الكاظم.... خريجة جامعية  عبد  زهراء    
الأدارة والقت�ساد ا�سافت لنا.... امتهنت العمل يف 
اخت�سا�سي  عن  بعيداً  هو  والذي  الت�سوير  جمال 
اىل  حتتاج  الت�سوير  مهنة  ان  مبينة  الكادميي 
انها  البع�س  يعتقد  ذوق وهي مهنة  و  وفن  ذكاء 
يل  وان��ا  يوؤديها  ان  �سخ�س  لأي  وممكن  �سهلة 
وعلم  فن  الت�سوير  ان  ذلك حيث  راأي خمتلف يف 
كانت  اذا  ال�سورة  لأن  وتركيز  درا�سة  اىل  يحتاج 
�سكل  او  حالة  عن  تعر  هي  فيديو  او  فوتوغراف 
وقد  مغاير  ب�سكل  نعر�سه  ان  منا  مطلوب  معني 
ت�سوير  مثاًل  وخمتلفة  حم��ددة  زاوي��ة  من  يكون 
يبيع يف  الطريق  �سخ�س وهو جال�س على قارعة 
اجواء حارة او باردة وله نظرة مميزة اىل القادم 
الذي ياأمل ان يبادر وي�سرتي منه كامريتي تر�سد 
هذه ال�سورة وتلتقطها بحيث تكون �سورة حتدث 
وبينت  بها..  اح�سا�سه  يف  وتوؤثر  ي�ساهدها  من 

انا اتقنت عملي ب�سكل جيد وقد ابدعت  لنا زهراء 
او  تلفزيونية  م�سورة  اعمل  ان  طموح  ويل  به 
�سينمائية ويف اعمال تتحدث عن مدينتي كربالء 
يف  وال�سياحية  احل�سارية  واهميتها  املقد�سة 

العامل
ار�سي حلمي

احلديث  يف  حمزة  ام  ترتدد  مل  حمزة(  )ام  رزيقة 
حقول  يف  ومربية  كفالحة  عملها  ح��ول  معنا 
دواجن يف احدى قرى ق�ساء الهندية حيث �رسحت 
ال�سهيد  وتدير مزرعة زوجها  تعمل  انها  لنا كيف 
يف  الطاعنني  ووالديه  ابنتيها  مع  تركها  ان  بعد 
زوجي  ا�ست�سهاد  بعد  را�سقية....  تقول  ال�سن... 
مع  لنا  العائد  الدواجن  للعمل يف حقل  ا�سطررت 
حزامي(  )�سديت  وبالفعل  عليها  امل�سيد  املزرعة 
اكتفي  ومل  الدواجن  حقل  �سغلت  تعبريها  ح�سب 
املحا�سيل  بانواع  الأر�س  بزراعة  قمت  بل  بذلك 
يل  كرميًا  عي�سًا  اك�سب  ان  ا�ستطعت  هلل  واحلمد 
احلفاظ  ا�ستطعت  انني  اىل  بال�سافة  ولبناتي 
على ارث اولدي وذكرى ا�سم زوجي بني ع�سريته 
ارادتي  اهلل وقوة  بف�سل  اهله وهذا حلم حققته  و 
و ثباتي وا�رساري على ان احقق حلمي باحلفاظ 

على ار�سي
العمر  من  تبلغ  �سيدة  خالد(  مع)ام  حواري  اختم 
مواد  فيها  ت�سع  �سغرية  عربة  متلك  �سنة  �ستني 
خمتلفة ومتنوعة وتقريبا كل ماحتتاجه املراة او 
العائلة وهي مواد كثرية قد لتخطر على بال احد 
ال عندما يحتاجها.... مامييز مهنة )ام خالد(.. انها 
يف  الالهبة  ال�سم�س  ا�سعة  وحتت  بعربتها  تتجول 
اجابتني  ب�ساعتها...  تعر�س  املدينة وهي  احياء 
بهذا  وه��ي  عملها  �سعوبة  ع��ن  �سالتها  عندما 
المان  مينحني  لنه  عندي  مقد�س  العمر...عملي 
والثقة باين لزلت بامكاين العطاء بال�سافة اىل 
ومااح�سل  ال�سحة  ويعطيني  بالقوة  ي�سعرين  انه 
عليه من ارباح ورزق اهلل تعاىل يطرح به الركة 
ا�ساعد غريي ومن  الرزق  ويكفيني ورمبا من هذا 
الكلمات  كل  ولتكفيني  اقول  حمتاج....وهنا  هو 
ماقدمته  كل  اىل  واجاللنا  احرتامنا  عن  لتعر 
املراأة العراقية من ت�سحيات ونتاج نفتخر به فهي 
فلذة  قدمت  املجاهدة..عندما  ال�سابرة  القدي�سة 
واملقد�سات  الوطن  اجل  من  قربانا  ليكون  كبدها 
وهي ال�سند يف اليام الع�سيبة وهي الم التي ربت 
اهلل  غاية  نحقق  اجل  من  احلياة  ونظمت  و�سهرت 

يف خلق الن�سان .

يواجه الكثري من املواطنني امل�ستاأجرين ملنازل 
املوؤجرين  قبل  من  دع��اوى  اإي��ج��ار  عقد  ب��دون 
وتقع  للعقار،  امل�ستاأجرين  "غ�سب"  مدعني 
التفاق  على  اعتمد  اغلبهم  كون  امل�سكالت  هذه 
)عقد  حتريري  بعقد  ذلك  توثيق  دون  ال�سفهي 
اوج��د  وحيثياتها  ال��دع��اوى  ول��ك��رثة  اإي��ج��ار(، 
حلل  املعار�سة"  "منع  دعاوى  العراقي  الق�ساء 

هذه امل�سكالت.
اأول  وق����ال ال��ق��ا���س��ي ع��ل��ي ال��ع��الق ق��ا���س��ي 
القوانني  يف  يوجد  "ل  اإنه  البياع  بداءة  حمكمة 
والت�رسيعات م�سمى )دعاوى منع معار�سة(، اإل 

اأنها ترد يف التطبيق العملي".
وا�ساف العالق اأنه "لكرثة ا�ستخدام هذه املفردة 
 ، الق�سائي  التعامل  يف  �سائدة  اأ�سبحت  فاأنها 
التعر�س  بينها وبني دعوى منع  التمييز  ينبغي 
، فالأخرية هي من دعاوى احليازة املن�سو�س 
املرافعات  ق��ان��ون  م��ن   11 امل���ادة  يف  عليها 
املدنية وانها تقام من قبل حائز العقار على من 

يتعر�س حليازته لذلك العقار".
املعار�سة  منع  "دعوى  اأن  اإىل  القا�سي  واأ�سار 
كانت  اإذا  حائز  على  العقار  مالك  قبل  من  تقام 
لي�س  احلائز  اأي   ، م�رسوعة  غري  احل��ي��ازة  تلك 

مب�ستاأجر ولي�س من اأبيح له اإ�سغال العقار".
العقارات تقام عليهم  "م�ستاأجري  وا�سار اىل ان 
العقار  اإيجار  لقانون  وفقا  لإخالئهم  الدعاوى 
يف حني تقام الدعاوى على من غ�سب العقارات 
املدين  القانون  من   197 امل��ادة  لأحكام  وفقا 
العقار(  )غا�سب  اأن  على  ين�س  ال��ذي  العراقي 
عليه رد العقار ل�ساحبه مع اجر مثله اأي )البدل 
، م�سريا  اإيجارا(  املادي ل�سغله العقار وهو لي�س 
بوا�سطة  املطالبة  عند  يقدر  املثل  "اجر  اأن  اإىل 

خراء خمت�سني".
على  املوؤجر  ي�ستكي  اأن  "يحدث  القا�سي  وتابع 
امل�ستاأجر مدعيا غ�سب العقار، فيقدم امل�ستاأجر 
م�ستاأجر  باأنه  الدعوى  يف  عليه  للمدعى  دفوعه 
يعد من  الإيجار  عقد  اأن  . وحيث  غا�سبا  ولي�س 
اإل  اإثباتها  يجوز  ل  التي  القانونية  الت�رسفات 
77 من  للمادة  وفقا  املقيدة  التحريرية  بالبينة 

قانون الإثبات النافذ، ولعجزه عن اإثبات دفوعه 
تكليف  حق  املحكمة  متنحه  م�ستاأجرا  كونه 
احلا�سمة  اليمني  العقار  مالك  املدعي  خ�سمه 
قانون  من   114-118 امل��ادة  لأحكام  وفقا 

الإثبات".
وي�سور القا�سي بع�س احلالت حيث يقول "قد 
حتدث يف بع�س الأحيان اأن يرم يف الورقة عقد 
القدر  ميثلون  ل  والذين  امل�ستاأجر  مع  الإيجار 
الأكر من ال�سهام )1+50( اأو الأكرث من الن�سف 
فاأن ما اأ�ستقر عليه ق�ساء حمكمة التمييز من اأن 
عقد  لأن  الورثة  باقي  ي�رسي بحق  العقد ل  ذلك 
وال�رسر  النفع  بني  الدائرة  العقود  من  الإيجار 
باإمكانهم  الأكر  ال�رسر  اأ�سحاب  فاأن  وبالتايل 
التم�سك بعدم نفاذ عقد اليجار من حقهم، وبكل 
الأحوال فان القانون حدد التخلية بعد 12 �سنة 
البيت  اإخالء  الورثة  اأراد  اذا  امل�ستاأجر  وفاة  من 

من املوؤجر ال�ساكن".
وقال "هناك �سورة اأخرى يف اإقامة دعاوى منع 
املعار�سة وذلك من قبل ال�رسكاء اذا كان اأحدهم 
الورثة  منزل  يف  ال�سكنى  ليطلب  وعاد  م�سافرا 
اإقامة  اأو اأحد ال�رسكاء  ولكنهم منعوه، فباإمكانه 
دعوى على باقي ال�رسكاء �ساغلي العقار يطالب 
مو�سوع  العقار  باإ�سغال  له  ممانعتهم  بعدم 
الدعوى و�سدور احلكم مبنع معار�سة ال�رسكاء".

اليمني  املدعي  ي��وؤدي  ان  بعد  احلكم  وي�سدر 
من  خاليا  امل��دع��ي  معار�سة  مبنع  احلا�سمة 
ال�سواغل ويكون القرار قابال لال�ستئناف والتمييز 

اإذا كانت املنفعة ال�سنوية اأكرث من مليون دينار، 
مبنع  ال��ق��رار  فيكون  ذل��ك  م��ن  اق��ل  كانت  واإذا 
التمييز  املحكمة  امام  للتمييز  قابال  املعار�سة 

الحتادية فقط.
من جانبه، اكد القا�سي علي عبد الغفور قا�سي 
بداءة البياع اأن "املادة 197 من القانون املدين 
املغت�سب  للعقار  املعار�سة  دع��اوى  تناولت 
اأحكام  تناولت   161 امل���ادة  ان  اإىل  اإ�سافة 
الغ�سب . ويفهم من منطوق املادة انها تطبق يف 
الدعاوى املقامة فيما بني ال�رسكاء ، اأما املادة 
لي�س  اأي  الغري  املالك على  197 فتقام من قبل 

ب�رسيك".
وبني اأن " دعاوى الغ�سب ترد اأحيانا على العقار 
تناوله  ملا  وفقا  املنقول  على  اأخ��رى  واأحيانا 
امل�رسع بحكم املواد ) 192/193/194 ( من 
القانون املدين النافذ وهذه الدعاوى تكون فيها 
 ، متييزا  اأو  ا�ستئنافا  للطعن  خا�سعة  الإحكام 
فيما اإذا كانت قيمتها تزيد عن مليون دينار واإذا 
كان ملبلغ اقل من مليون دينار اأو قيمته ت�ساوى 
كذلك يكون الطعن باحلكم الق�سائي امام حمكمة 

التمييز وفقا لقانون املرافعات املدنية النافذ".
الإثبات  قانون  82 من  املادة  " مبوجب  وتابع 
ميكن للمحكمة اأن ترجح البينات وكون ال�سهادة 
القانون  يف  عنها  الإثبات  قانون  من  تختلف 
املدين واأ�سول املحاكمات اجلزائية ، لأنه ميكن 
املدعي  او  باملدعي  �سلة  له  ال�ساهد  يكون  اأن 

عليه" .

كربالء- جنان العبودي

بغداد - متابعة


