كلمة العدد
كل عدد من أعداد مجلة الرافدين للحقوق هو تح ٍد مستمر ومتواصل لهيئة التحرير
وإدار ة المجلة العلمية والفنية ،ما الذي سيضيفه هذا العدد من أفكار ورؤى مهمة
لمجتمعنا المحلي واإلقليمي والدولي؟ كيف ال ونحن نتكلم ونبحث وننظم ونعلق في كل ما
يهم حياة الناس ،وفي هذا الصدد نجد أننا في هذا العدد تتواصل الدراسات القانونية
المعمقة في تأثير الجائحة العالمية (كوفيد  )19والذي أثَّر على المجتمعات والدول خاصةً
من النواحي القانونية سواء في نطاق القانون العام أم الخاص وهذا ما سنعرضه في هذا
العدد في بحثين تناول األول فكرة فلسفية توضح مالمح قواعد المسؤولية الدولية في ظل
أزمة صحية عالمية والثاني يركز على الجوانب اإلجرائية وكيف واجه القضاء الوطني
هذه األزمة الصحية وأحوالها الطارئة وهل تتسع سلطته أم تتحدد في نطاق هذه األزمة
فحسب.
في المقابل تناول العدد وفي دراسة معمقة شاملة إلحدى اإليرادات متنامية األهمية
لدى عموم الدول والتي لم تلقى االهتمام الكافي بها تشريا ً وتنفيذا ً في العراق خاصة ،نجد
أنها قليل االهتمام بها تشريعا ً وتنفيذا ً في العراق ولعلها ستكون أداة مضافة ألدوات
التمويل الحكومي لمواجهة متطلبات اشباع الحاجات العامة ونقصد بذلك االتاوة التي
جاءت في دراسة معمقة شاملة وفلسفية وألهمية المحتوى ارتأت هيئة التحرير أن ينقسم
البحث إلى قسمين ينشر كل قسم منها في عدد وقد احتوى هذا العدد قسمه األول قدَّمه لنا
عالَّمة من علماء القانون العرب الذين يسعون دائما ً لتقديم خالصة فكرهم في خدمة
الناس والمجتمع.
وتكتمل سلسلة هذا العدد المميزة بالفلسفة القانونية المعمقة لتناول موضوع النظم
القائمة بذاتها وكيف يمكن أن نضع لها حلوالً في نطاق القانون الدولي المعاصر ،في
المقابل ال بد من أن تنعكس ظروف المجتمع العراقي على الدراسات القانونية التي
تنشرها المجلة وهذا ما نجده في هذا العدد من تناول لحقوق دستورية واجبة العناية
للقراء فضالً عن دور القضاء بكل
واالهتمام وان يطلع عليها من يهتم بذلك وتكون متاحة َّ
صوره وآليات تفعيله في العراق سواء كان قضا ًء دستوريا ً أم إداريا ً أم مدنيا ً وبشكل
يوضح سلطات القضاء واإلشكاليات الواقعية التي تفرضها الممارسات اليومية يقابلها
تناول مهم لدور من األدوار التي يقوم بها المحامي عندما يمارس الدفاع عن قضايا
وحقوق الموكلين في مرحلة توثيق األدلة والمستندات وكيف يحمي القانون هذه المرحلة
ويوفي الضمان القانوني لكل محامي يقوم بمهام التوثيق.
وأسوة بمسيرة المجلة المتواصلة فإننا في هذا العدد نفخر بعرض تعليقات علمية
رصينة ذات جانب تطبيقي مباشر سواء في دراسة ميدانية قدمها قاض متميز عرض في
دراسة رأيه الشخصي والقانوني ونتائج دراسة تناولت قضايا الطالق واألحوال الشخصية
في محاكم محافظة نينوى وفي داللة عميقة لمحاولة التأثير على المشكالت االجتماعية
التي يواجهها المجتمع المحلي وعرضها الحلول الواقعية الالزمة ،في المقابل نجد أن

هناك تعليقا ً على قرارات القضاء العراقي وخاصة القضاء التمييزي في دعاوى الميراث
وهو قرار حديث يمثل قرارا ً جريئا ً وسابقة من السوابق القضائية المهمة التي تحسب
لمحكمة التمييز االتحادية في العراق وهذا القرار واجب النظر فيه واالستفادة منه على
 فضالً عن التعليق على قانون مهم يمثل تحديا ً يواجه المخاطر،المستوى األكاديمي
االجتماعية المتنامية وكيفية مكافحة االتجار بالبشر وهو قانون مكافحة االتجار بالبشر
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من كل هذا العرض المسبق نرجو أن ما يقدمه هذا البحث يمثل إضافة مهمة
.ألعداد المجلة ومسيرتها العلمية والبحث المتواصل
.نتمنى أن يكون العدد خير معبر عن جهود الباحثين

هيئة التحرير
----Editor Review
Every and each new issue of Alrafidain of law journal is a new
challenge to the editors, what this issue will add to the legal
knowledge? Whill the local,regional,international readers - with
the fully capable of obtaining the legal information,ideas,visions
contained in the manuscript published – change or rethinking the
points of view they already believe in it ,or may be a new idea
opens the door to a new reality builds benefits for societies and
stop the detrimental effects of law enforcement.
In this regard the readers will find two legal studies in civil
law and international law dealing the impact of Covid-19 which had
affected societies, countries especially in legal aspects, On the
other hands we have a comprehensive legal analysis of one of
many countries' growing public revenues which is (( Royalty)) which
did not receive sufficient attention from the Iraqi legislator or
researchers.
Many other important legal researches have in this issue
either in public or private law.

As in each issue we proud to publish the legal cases in many
kinds of legal comments: case study: book review: judicial
comment, each one deserves to be Shawn and focused on it in a
proper presentation.
Editorial

